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البقاء الرتاثتستحق من قيمة

١

ألنها صوابها؛ عىل يُقام برهاٍن إىل بحاجٍة ليست بذاتها، واضحًة تكون أن توشك حقيقة هي
يحيا أن أراد إذا الولد أن بها وأعني تكاد؛ أو مباًرشا إدراًكا بفطرته اإلنسان يُدركها حقيقة
منطق يف فذلك بفعل، وفعًال بقوٍل قوًال امُلحاكاة تجيء أن يُطاَلُب ال فهو والده، نهج عىل
لكنها سبقتْها، التي الورد شجرة صورة عىل تجيء الورد فشجرة امُلحال؛ من رضب الحياة
املعرفة أصحاب وإن وورودها. وأوراقها فروعها يف كاملة مطابقة لها مطابقًة تجيء ال
تطابق ورقتنَي النبات، وحدات من املاليني ماليني يف تجد لن بأنك لنا ليزعمون النبات بدنيا
كائٍن لكلِّ يكون أن كائناتها: شتى يف الحياة ِرس هو وذلك أجزائها، كل يف األخرى إحداهما
فيكفي بينهم، التشابه بلغ فمهما التوائم، وحتى آخر، كائن فيها يُشاركه ال فردية حدة عىل

البصمات. اختالف الختالفهم
فكيف أعالها، إىل أدناها من لألحياء تصويرها يف الحياة مبدأ هو ذلك كان وإذا
مجرى فعله يف جرى قد يكون أن له يشفع ال يفعل، عما مسئوًال هللا جعله الذي باإلنسان
يكون أالَّ األولية؛ البدائه من تكون أن توشك حقيقة — قلُت كما — فهي وإذن السالفني،
لتقع تختار الُحرة ولإلرادة لإلبداع مجاًال تدع ال ُمحاكاة لألوائل، األواخر بُمحاكاة املقصود

اختيارها. تِبعة عليها
نعني ماذا السالفني؟ خطو سريهم يف موا يرتسَّ بأن نويصامُلعارصين حني نعني فماذا
ماذا الزيتونة؟ يف الزيت رسيان الحارضة حياتنا يف ليرسي اآلباء تراث إحياء إىل ندعو حني
واملعارص؟ املوروث بني والجديد، القديم بني فيه نجمع طريًقا ألنفسنا نلتِمس حني نعني
ما غرار عىل ينِظم بأن يومنا يف الشاعر يُطالبوا أن — أحيانًا — بعضنا عىل يسُهل ولقد



الرتاث من قيم

األمس قضاة به يحُكم كان بما الناس يف القايض يحُكم أن أو األقدمون، الشعراء نظم
والتجارب املسائل من أيديهم وبني اليوم علماء يف يقولوا أن عساهم ماذا ولكن البعيد،
كذا منذ عاشوا الذين أولئك بالسابقني أريد ولست — السابقني من أحد به يحلُم لم ما
الناس حياة إن سبقه؟ الذي أو املايض القرن يف منهم عاش من أريد بل الزمان، من قرنًا
نُطالب أن علينا يسهل حتى نثًرا، أو شعًرا ِصيغت لفظية، ُمركبات كلها ليست اليوم،
بل وأقالم، ألسنة القدماء عند تحركت ما بمثل ألسنتهم أو أقالمهم يحركوا بأن املعارصين
املصانع، يف وعجالتها تروُسها تدور مكنات والحياة املعامل، يف تجري علمية أبحاث الحياة
طائرات والحياة وتوزيعها، السلع إنتاج يف ونظم اإلدارة، يف ونظم التعليم، يف نظم والحياة
هي بل للصحراء، استزراع والحياة بدن، إىل بدٍن من لألعضاء نقل والحياة وصواريخ،
باملئات، األمثلة نرسد أخذنا لو بنا، ليطول القول طريق وإن املاء. وسطح للهواء استزراع
تَُصبَّ أن العرصيمكن حياة بأن م يتوهَّ أن للوهم يجوز فكيف اليوم، حياة هي ماذا لنقول

السالفني؟ قوالب يف بحذافريها
— إبهام بعد واضًحا فيصري لنبُسطه عنه نبحث — مفهوم معنًى فهنالك ذلك، ومع
ذلك وإن الحارضة. الحياة جسم يف به يرسي إحياءً املايض بإحياء أنفسنا طالبنا ما إذا
يجعلها نحٍو عىل لألوائل، األواخر محاكاة نتصور حني الظهور، يف ليأُخذ امُلبهم املعنى
وأساليب املشكالت مادة ال «املوقف» يف ُمحاكاة السري، خطوات يف ال «االتجاه» يف محاكاًة
العربي يكون أن يف محاكاة البرص، عليه يقع ما تفصيالت يف ال «النظرة» يف محاكاة حلِّها،
عىل امُلستحدثة الثمرة تكون أن دون يبدعون، أسالفه كان كما أصيل، هو ملا مبدًعا الجديد
«القيم» يف محاكاة القديم، العربي استحدثها التي الثمرة نفسها هي الجديد العربي يدي
عليها ليقيس مسطرته خالد من زيد يأُخذ كما يصح، ال وما يصح ما عليها يُقاس التي
واحدة، املسطرة ورق؛ عىل خطوًطا إال عليها يقيس ال خالد كان أن بعد قماش، من قطعة
«قيمة» األقدمني من استَعْرنا ما إذا حالنا تكون وهكذا فُمختلفات. املقيسة املواد وأما
املجال هو وإياهم، فيه نختلف الذي لكن مثلهم، بها نعيش أن اليوم ونريد بها، عاشوا

امُلستعارة. القيمة تلك عليه نُدير الذي

٢

نستعريها أن يمكن والتي وسلوًكا، فكًرا أسالفنا حياة تنتظم كانت التي تلك كثرية، والقيم
الحديث سأقرص لكني وحارض، ماٍض بني الرابطة الحلقة هي لتكون امُلعارصة، لحياتنا
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فكر يف منزلتها كانت كيف ألُبنيِّ وتوضيًحا؛ تحليًال بها فأتعقَّ إحداها، عىل املقال هذا يف
الوصل همزات إحدى فتُصبح الراهنة، الفكرية حياتنا إىل امتدادها يمكن وكيف السلف،

بآِخر. أوًال متصلة سلسلًة الحلقات من تجعل التي
كانت أنها أزُعم التي اإلدراكية الطريقة هي النظر، مدار لتكون اخرتتها التي والقيمة
تكن لم — أزعم فيما — التفكري يف فطريقتهم وامُلسلمني، العرب آبائنا عند مأثوًرا نهًجا
كانت بل يَستقطبها، الذي العام املبدأ إىل الجارية، واألحداث الجزئية، الشواهد من تصعد
قواعد من يستخرجونه ما منه ليستخرجوا فرًضا؛ عليهم نفسه يفِرض مبدأ من تهبط
ُملِزًما املفروض املبدأ يكون أن فإما د، تتعدَّ قد اإللزام ذلك مصادر أن عىل والسلوك. للفكر
حدس، لكلمة االصطالحي (باملعنى لها حدًسا أو بفكرة، إلهاًما أو السماء، من وحيًا لكونه
ُعرف أو راسخ، تقليد ألنه ُملِزًما؛ يكون أن أو مباًرشا) عقليٍّا عيانًا اإلدراك يكون أن وهو

األعوام. به تواترت الناس بني
الحركة كانت كيف لريى اختالفها؛ عىل التفكري مجاالت من أمثلًة للقارئ وسنرضب
املجال يكون أن بني فرق ال العام، إىل الخاص من صاعدًة ال الخاص، إىل العام من هابطًة
ففي ترشيع، أو لغة مجال أو فن، أو أدٍب مجال يكون أن أو طبيعي، ريايضأو علم مجال
تفصيالت إىل نزوًال منه يتدرَّج ثم العام، باملبدأ أوًال يلمع العربي العقل كان الحاالت جميع

التطبيق.
وإذا عربي. لسانه أن هو — بداهًة — العربي يميز ما أول ألن العربية؛ باللغة ولنبدأ
إىل بالنسبة خاصٍة بصفٍة صحيح فهو وأصحابها، لغٍة كل إىل بالنسبة صحيًحا ذلك كان
يعتزُّوا لم إنهم لسانهم. يف — قيل قد كما — هي األوىل، العرب عبقرية ألن وذلك العربي؛
ذلك، من أكثر كانت بل للتفاهم، أداة مجرد بينهم تكن لم هي إذ بلغتهم؛ اعتزازهم بيشءٍ
القرآن يكون أن عجب وال الفنية. طاقتهم عليه انصبَّت الذي األسايس املجال هي كانت

اإلسالم. معجزة هو الكريم
منها فتدفقت ينابيع، من انبثاًقا جاءت قد مفرداتها تجد اللغة، هذه إىل فانظر
إىل منها كل يرتدُّ والعشائر، للقبائل انعكاس املجموعات هذه وكأن مجموعات، مجموعات
األعم يف — الثالثية األصول فهي األلفاظ، بمجموعات اقة الدفَّ الينابيع تلك وأما كبري. جدٍّ
هذه من لك فيكون ُمشتقاته، جوفه من تُخرج لتظلَّ الثالثي األصل ويكفيك — األغلب
يف تُضطر قد األخرى اللغات يف إنك جميًعا. الواقعة الحياة مواقف به تواِجه ما امُلشتقات
العربية يف وأما جاءت، هكذا ألنها تعليل؛ وبغري هي، كما املفردات حفظ إىل كثرية حاالٍت
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املفردات، لحفظ ذلك بعد —والرضورة األحيان معظم يف الثالثي هو — واحد أصل فعندك
تُنسقها لغة فهي تشاء؛ فرٍع أيَّ الِجذر ذلك من تشتق أن هو تفعله، أن عليك ما وكل
يضمها، مبدأ من تنحِدر بدورها والقواعد القليل. من أقل إال فيها يشذ ال ُمطردة، قواعد

التطبيق. مواقف إىل تنزل القواعد ومن القواعد، إىل منه نزلَت املبدأ، عرفت فإذا
املعاني، ُمتباعدة تبدو قد فروع لك انبثقت — مثًال — «َعَقَد» كلمة من بدأَت إذا
ومعقود، عاقد، تجيء: فمنه الثالثي، هذا هو األول جدُّها واحدة، أُرسة من معاٍن لكنها
لتعرف وإنك إلخ. … د وُمَعقَّ وعقدة، وعقيدة، العني) (بكرس وِعقد القاف)، (بسكون وعْقد
يف الفرعية املعاني هذه يُقابل ما إىل ترجع أن حاولَت إذا واطرادها، اللغة هذه علمية مدى
الفاحص يُدرك ال بحيث ناحية، من جاء قد معنًى كل تجد فعندئٍذ — مثًال — اإلنجليزية
تحفظ أن — كهذه حالٍة يف — اإلنجليزية يف وعليك الواحدة، األُرسة أفراد بني الرحم ِصلة
شجرة عرفت الجد عرفَت فإذا العربية يف وأما أخواتها. عن ُمستقلة بمعناها، لفظة كل
األحفاد. بعد وما األحفاد إىل والخئولة، العمومة أبناء إىل اإلخوة من فروعها، بكل األرسة

علماء بعض مقدور يف كان العربية، اللغة مفردات يف العضوية الروابط هذه وبسبب
يف إليها يُقاس التي العلمية «العقلية» القواعد تضع أن البرصة) مدرسة سيما (وال اللغة
عىل الخروج دون الجديدة، للمواقف جديدة كلماٍت صياغة ويف والخطأ، الصواب معرفة

وروحها. اللغة أصول

٣

قلنا كما — َسريَه يجعل الذي النهج وهو أسالفنا، عند العقيل للنهج آخر مثًال ونسوق
الفكر ميادين أحد من املثل هذا وسنأخذ تطبيقاته. إىل مجرد، عامٍّ مبدأ من ُمتجًها —
طابًعا «األخالق» لكون امليدان، هذا اختيار دنا تعمَّ ولقد «األخالق». ميدان وهو الفلسفي،
فبينما أخرى؛ ثقافاٍت وبني بينها موازنًة أجرينا ما إذا واإلسالمية، العربية للثقافة ُمميًزا
ومنها الطبيعة، لظواهر العلمي التحليل عىل ارتكازه يضع ما األخرى الثقافات من نجد
أخرى، مرة ومدحوًرا مرًة ُمنتًرصا والغزو، والقتال العسكرية محور حول أرجاءه يُدير ما
العربية الثقافة نجد وتصوير؛ ونحت عمارة من الفني لإلبداع األولوية يجعل ما ومنها
طُرق تحُكم أن ينبغي التي املبادئ هي أساسية، ركيزٍة عىل بناءها أقامت قد واإلسالمية

األخالق. مبادئ هي وتلك الناس، بني التعاُمل
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كتابه لنُطالع مسكويه، ابن وهو «األخالق»، مجال يف عربي فيلسوف أملع إىل ونرجع
نقرأ نكاد فال السري، منهج نحو بأنظارنا ُمتجِهني األعراق»، وتطهري األخالق، «تهذيب
يف أوغلنا كلما وضوًحا لنا يزداد ويظلُّ جالء، يف املنهج ذلك يتبنيَّ حتى األوىل، صفحاته
األخالق، قواعد منه تُشتَقَّ ألن يصلح الذي العام املبدأ عن يبحث البداية منذ فهو القراءة،

اإلنساني. الفعل يف رش هو وما خري هو ما بني نُميز أساسها عىل التي
جوهرها ما اإلنسانية؛ النفس طبيعة هو: مسكويه ابن عند العام املبدأ ذلك وكان
لكي عليها ُفطر التي اإلنسان حقيقة عرفنا ما إذا ألننا الطبائع؟ سائر من به تتميز الذي
تدنو فعل، أو صفة فكل واألرذل، األفضل نقيس مقياٍس بأي بالتايل عرفنا إنسانًا، يكون
كان أو الصفة، تلك كانت اإلنساني، الجوهر تمثُّل من — بصاحبه يدنو أو — بصاحبها
إىل أنظارنا يلفت أن مسكويه ابن يفوت وال الرذيلة. هو ذلك وضد فضيلة. الفعل ذلك
كأن أجزائه، كماالت جمع حاصل مجرد ليس إنسان، هو حيث من اإلنسان يف الكمال أن
اإلنسان أخالقية عىل الحكم إذ إلخ؛ … والرئتان والكبد دقيًقا، والسمع البرصسليًما يكون
ق يُحقِّ أن عىل الحكم ذلك يُبنى وإنما البدنية، لوظائفها أدائها يف األعضاء هذه عىل يُبنى ال

إنسانًا. هللا صوَّره أجلها من التي الغاية متكامل، كائن هو حيث من اإلنسان
كمالها، منهما ولكل قوتنَي، للنفس أن له يتبنيَّ حتى مسكويه، بابن النظر يطول وال
جهة من — له ثم والعلوم، املعارف إدراك وكمالها العاملة» «القوة — جهة من — فله

ُمحكًما. تدبريًا ونظمه العيش وسائل تدبري وكمالها العاملة، القوة — أخرى
القواعد نستخرج أن ذلك بعد علينا فيسهل العام، األساس وضعنا قد ُدمنا وما
هذا ولعل اإلنسان. فطرة تتطلبه الذي الكمال لنا يتحقق لكي اتباعها، يجب التي الفرعية
العربية الوقفة بني رسيعة مقارنة فيه تجري موضع أنسَب يكون أن الحديث، من املوضع
دفًعا صاحبه يدفع اليونانية، بالفلسفة إملام أقل ألن وذلك اليونانية؛ والوقفة منهاجها، يف
ُمميًزا التطبيقية، املواقف إىل العام املبدأ من ري السَّ يف االتجاه هذا يكون وملاذا السؤال: إىل
فالسفة من وغريهم بل اليونان، فالسفة عليه جرى قد ما بعينه هو أليس العربي؟ للعقل
تحليل مباًرشا أخذًا أفالطون عن أخذ قد مسكويه ابن أن ذلك إىل وأضف العصور؟ سائر

والشهوانية. والغضبية، الناطقة، الثالثة: جوانبها إىل النفس
بهذه تميز قد العربي العقل أن لوال أنه أولهما ني: شقَّ ذو السؤال هذا عىل وجوابنا
منه النزول ثم األول، املبدأ وضع حيث من اليوناني، العقل بها تميز التي نفسها الصفة
لغته إىل نقلها التي اليونانية الفلسفة يتمثَّل أن العربي العقل ذلك استطاع ملا نتائجه، إىل
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سائر شأن ذلك يف شأنه — مسكويه ابن أن وثانيهما كامًال. يكون أن كاد نقًال العربية
غريها مع استخدمها إنه بل األفالطونية، الحدود عىل يقرصنفسه لم — امُلسلمني الفالسفة
املقال، هذا يف نحن يعنينا ما أن عىل الخاصة. فكرته تكوين يف يديه، بني التي املصادر من
ذلك، بعد شيئًا األمر من يُغري وال النظري. التفكري عند واإلسالمية العربية الوقفة معالم هو

بعضها. أو كلها املعالم؛ تلك يف شاركوه من هنالك يكون أن
التفكري حيث من الخاص، املوقف إىل العام املبدأ من النازل الطريق هذا جاء ولقد
هذا يف اإلسالمية العقيدة تقتضيه ما مع التطابق أشدَّ ُمتطابًقا األخالق، فلسفة يف النظري
نبيِّه عىل سبحانه هللا من وحيًا نزل ما هي العقيدة، تلك عند األخالق مبادئ إن إذ الباب؛
ذي بادئ لنا ترتِسم فكرة أمام أخرى مرة فنحن وإذن والسالم. الصالة عليه امُلصطفى،
أن عرفتم كيف ذلك: بعد ُسئلنا فلو السلوك. عاَلم يف التطبيق نحو سرينا نبدأ ومنها بدء،
امُلوحى األوىل الفكرة مع ُمتِفق ألنه فضيلة؛ عرفناه جوابنا: كان فضيلة؟ الفالني الفعل

بها.
ومختلف الشعوب جميع عند دائًما امللحوظ هو السري يف االتجاه هذا مثل وليس
كانت بل عامة، فكرًة أو كامًال، ً مبدأ تكن لم البدء نقطة أن يرون من فهنالك الثقافات،
استخلص ثم واملجتمع، الطبيعة وقائع مع الحياة ممارسة يف إنسانية خربات البدء نقطة
ا. رشٍّ والثاني خريًا األول فجعل الرضر، به ألحق قد وما نفعه، قد ما الزمن مع اإلنسان
السماء، من علينا هبطت وكأنها نحن نراها الخلقية الحياة أُُسس بينما أنه ذلك ومعنى

األرض. جوف من لهم نبتت وكأنها سوانا يراها فقد

٤

وحيًا يتلقاها العامة، للمبادئ األسبقية جعل حيث األخالقية، فلسفته يف العربي وقفة ومن
مجرى يف ترتتَّب التي النتائج عن النظر بغض تطبيقها وعليه وعرًفا، تقليًدا أو حدًسا أو
وقفٍة إىل ننتِقل األخالق، مجال يف الوقفة تلك من أقول: التطبيق، هذا عىل العملية حياته
من غريهما أو التصوير فن أو األدب فن ذلك يف سواء الفنون، مجال يف شبيهة، أخرى له
تفصيالٍت إىل العامة «الفكرة» من نازًال السري اتجاه نجد كذلك هنا فها الفني. اإلبداع فروع
تكون قد كما — وراءها تكُمن فكرة إىل حسية لقطة من يبدأ ال العربي الفنان إن تجسدها.
عقيل تصوُّر من العربي الفنان يبدأ بل — أخرى ثقافاٍت يف الفن رجال عند الحال هي

تُالئمه. التي التفصيالت له يضع ثم مجرد،
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من العربي الشاعر إىل فانظر ، شكٍّ وال نزاٍع بال األول العربي الفن هو الشعر كان وملَّا
للمرأة ُمثىل صورة ذهنه يف ترتِسم أن فاألرجح تغزل، ما إذا إنه ينتهي. أين وإىل يبدأ، أين
امرأة ره تصوُّ أمام الذي وليس «النوع» للمرأة منطقي بتعريف يبدأ هو كأنما إطالقها، عىل
لو وحتى هند، أو ليىل، إنها فقال اسًما، يتمثلها التي الصورة عىل أطلق ولو حتى بعينها،
امُلفَردة املرأة تلك يرفع الحالة هذه يف ألنه بعينها؛ المرأٍة العام الثوب ذلك يخلع أن حاول
ونواقصه. البرش مع تتناسب لكي امُلثىل الصورة ينتِقصمن وال املقصورة، املثىل الفكرة إىل
مًعا، ُمدبر ُمقبل ِمفر، «ِمكر، إنه: عنه فقال حصانًا، العربي الشاعر وصف وإذا
ينبغي كما للحصان األفالطوني املثال ر يصوِّ إنما فهو عل» من السيل حطه صخٍر كجلمود
حصانه يكون أال يعنيه وال الفرد، حصانه عىل األمثل التعريف ذلك يخلع ثم يكون، أن
الشاعر بها ينعُت التي الصفات شتَّى يف قل وهكذا املرسوم. األعىل للمثل ُمطابًقا الفرد
صورة يكون أن إىل منه لفكره صورًة يكون أن إىل أقرب فشعره األشياء، سائر العربي
سواه، شاعٍر أي قبل العربي الشاعر يُعرِّف إنما للشاعر تعريفه يف العقاد كان ولقد ه. لحسِّ
لألنايسِّ هو الفذ الشاعر وأن الرحمن، نََفس من ُمقتبس إنه الشعر عن قال حني وذلك
وسائر جهة من الخالق بني ُوسطى منزلًة ينزل الشاعر أن أي للشاعر؛ الرحمن بمثابة
إىل يهبط ومنها مجردة، صوًرا وتعاىل سبحانه هللا من فيستلِهم أخرى، جهٍة من املخلوقات
الشاعر يكون وبذلك املجردة، الصور تلك من قربًا أو بُعًدا تتفاوت التي الجزئية الكائنات
ضوئها عىل التي اإللهية النماذج يديه بني ألن الكائنات؛ حقائق فهم إىل غريه من أقرب

األفراد. حقائق إىل ينُفذ
التي امُلميزة الخاصة تلك عىل داالٍّ يكون أن العربي الشعر يف «الحكمة» شيوع ولعل
العامة، املجردة صورتها يف الحقيقة إدراك نحو العربي العقل نزوع وهي إليها، أْرشنا
ناحيٍة ومن صوابها. تؤيد أفراًدا الجزئية الكائنات ُدنيا يف لها صادف قد يكن لم ولو حتى
ال مبارشة، بلمعٍة يُدركه مجرَّد، هو ما نحو العربي العقل نزوع إنَّ كذلك نقول أخرى
خلوه وهو القديم، العربي األدب يف أخرى نتيجًة وراءه َجرَّ قد فردية، أمثلٍة من استخالًصا
اللحظات تصوير عىل أساًسا يرتكز إنما األدب هذا ألن ملاذا؟ املرسح، وأدب القصة أدب من
امُلفردة «الجزئيات» تكن لم فإذا الوجدان، خاطرات ويف األفراد، سلوك يف ُمتمثِّلة الجزئية،
سقط وعام، مجرد هو ما إىل منه انرصاًفا األديب، انتباه تسرتعي أشخاٍص ومن أحداٍث من

املرسح. وأدب القصة، أدب — بالتايل — حسابه من
من التشكييل الفن مجال يف وقفته إىل ننتِقل األدبي، الفن إزاء العربي وقفة ومن
العربي ميل وهو زعمناه، قد ما وضوٍح يف نرى كذلك هنا فها إليهما، وما وزخرفة تصوير

13



الرتاث من قيم

التي التفصيالت عن — َعمد غري عن أو عمٍد عن — برصه ا غاضٍّ العام، املجرد رؤية نحو
حيوانية، أو إنسانية شخوًصا صور ما إذا واإلسالمي، العربي املصور إن األفراد. تُميز
نحِو عىل ُمفصلة، وليست بعض، يف بعضها ُمدَمج فاملالمح اإلبهام، من كثرٍي عىل صورها
إن ُقلنا إذا التعليل يف نُرسف فهل كبري، حدٍّ إىل عرصنا، يف التجريدي الفنان يرُسم ما
قل أو األفراد، ال واألجناس، األنواع يستهدف والتبسيط، التجريد هذا ِبمثل العربي الفنان
يف — األفراد إذ يجسدها؛ الذي امُلتعني الفرد تصوير وليس «الفكرة» تصوير يستهدف إنه
«الفكرة» هو الخالد والدائم والخلود، الدوام ينشد إنما وهو زوال، إىل مصريهم — عقيدته
كثريٍة مناسباٍت يف كرَّرناه ما نؤكِّد أن لنا ليحقُّ حتى الفانية، صة امُلشخَّ تجسيداتها ال
محورها أن أي «أشياء»، ال «مبادئ» محورها التقليدية، العربية ثقافتنا أن وهو أخرى،
يطلق ما أو األستاطيقا يف بها املقصود باملعنى الكلمة هذه (وأستخدم «جمال» ال «أخالق»
ماسنيون، إليه قصد ما هو ذلك كان وربما الجمال)، علم اسم الفلسفة مباحث يف عليه
الفكر يف «لألشياء» وجود ال إنه قال: إذ املسلمني؛ عند الفني التعبري طُرق عن حديثه يف

لبطالنها. واملالمح الوجوه يُسِقطون التصوير فن يف واملسلمون اإلسالمي،
التشكييل الفن من امُلسلم موقف عن للحديث بابًا لنا تفتح ماسنيون من اإلشارة وهذه
الفنية طاقته معظم وصبَّ كافيًا، اهتماًما اإلسالمي الفنان إليه ه يُوجِّ لم فلماذا عامة، بصفٍة
الوثنية؟ إىل ة الردَّ من نفسه عىل خوًفا ذلك أكان الزخارف؟ فن عىل التشكييل املجال هذا يف
من قصوًرا ذلك كان أم اإلسالمية؟ الرشيعة يف رصاحًة وَرَد ديني ملانٍع منه استجابًة أكان

أقل؟ وال أكثر ال اإلسالمي، الفنان
الوجه عىل يُعلله بل الفروض، هذه من يشء يُعلله ال األمر أن هو عندنا والجواب
ذلك وتطبيق لة، امُلفصَّ تجسيداتها قبل امُلجردة الحقيقة إدراك يف العربي طريقة الصحيح
رياضية، حقائق من عليه تنطوي ملا األشكال هندسة إىل الفنان يتَِّجه أن هو الفن مجال يف
هللا شهود إىل بها ينتقل التي الطُرق أقرب عنده هي تجريدها، يف الحقائق رؤية وألن
«الواقع»؟ إىل تتَِّجه ال ملاذا إسالميٍّا: أو عربيٍّا فنانًا سألت ما إذا أنك إيلَّ ويُخيَّل وجل. عز
وراء جوانب من به يرتبط ما إىل الجزئي الوجود مَدْدنا إذا إال الواقع يكتمل وهل ألجاب:
هو ما إن بل املرئية، حدوده تُحدِّده كما الجزئي عىل يقترص ال «الواقع» إن الواقع؟ هذا
الذي للفنان (والكالم وأنا نفسه، الجزئي ذلك حقيقة من جزء الحدود، تلك وراء ن ُمتضمَّ

مًعا. واملستور املنظور بجانبيها الواقعة، «الحقيقة» أصور نفرتضه)
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الفن يُحرِّم اإلسالم بأن الزعم أدحض أن قبل الفرصة، هذه مني تفلت أن أريد ولست
القيامة.» يوم املصورون «يُعذَّب الرشيف: الحديث بدليل والنحت) (التصوير التشكييل
يف النحوي، الفاريس» عيل «أبي عند ذلك يف ورد نصٍّ من خريًا إليه أستند ما أجد ولن
املخطوطة تلك إن وقال العربية»، الزخرفة «رس عن كتابه يف فارس ِبرش ذكرها مخطوطٍة
يف لُغوي أساٍس عىل رأيه يُقيم الفاريس عيل فأبو باإلسكندرية، البلدية مكتبة يف موجودة
الَِّذيَن ﴿إِنَّ الكريمة: القرآنية لآلية فهمنا عىل قياًسا الذكر، السالف الرشيف للحديث َفهمنا
فيقول األعراف) (سورة نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َوِذلٌَّة َربِِّهْم ِمْن َغَضٌب َسيَنَالُُهْم اْلِعْجَل اتََّخذُوا
عمله أو نََجره، أو عجًال، «صاغ من إىل ال «العبادة» إىل هنا اإلشارة إن الفاريس عيل أبو
املصورون «يُعذَّب الرشيف: الحديث نفهم أن ينبغي الغرار هذا وعىل األعمال.» من برضٍب
الذين ال يعبدونها، صورٍة يف (تعاىل) هللا يضعون الذين أولئك هو فاملقصود القيامة.» يوم

األذهان. يف واردة العبادة فكرة تكون أن دون ما، كائنًا يُصوِّرون
الفن عن نُثبته أن أردنا ما وخالصة تشكييل. فن للُمسلم يكون أن يف بأس فال وإذن
يعكس أن مراده فنٍّا يكون أن قبل «فكرة» فن أنه هو املجال، هذا يف واإلسالمي العربي
املحاكاة سبيل عىل ببعضها، أو تفصيالتها بكل يستخدمها، التي الخامة عىل الكائنات
ال املجردة، للمبادئ فن إنه بالتايل ُقلنا فقد «فكرة»، فن إنه قلنا وإذا ذاتها. للمحاكاة

دة. املجسَّ للمخلوقات

٥

قد ما بها لنُبني ُسقناها واإلسالمي، العربي تراثنا يف والفن الفكر مجاالت من صور هذه
من يسري أن هو وفنٍّا، أدبًا يبدع أو فكًرا ينتج هو إذ العربي، العقل اتجاه أن من زعمناه،
الحياة تفصيالت من عليه يرتتَّب ما إىل نزوًال التسليم، مأخذ البداية منذ يأُخذه عام مبدأ
ُمزوًدا الحياة خضم اإلنسان يدخل أن هي والعمل، النظر يف الطريقة هذه وأهمية العملية.

السبيل. سواء تهديه ببوصلة
الذي العرص هذا يف العلمي املنهج يقتضيه عما كثريًا تختلف طريقة أنها وواضح
كان إذا — العلم فمنهج السادسعرش؛ القرن يف األوروبية النهضة مع منهجه له استُحِدث
بامُلعطيات نبدأ أن يقتضينا — إلخ) … والبيولوجيا والكيمياء الفيزياء (أعني طبيعيٍّا علًما

العلمي. القانون أو العام املبدأ إىل صعوًدا الجزئية
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والفن، الفكر ميادين جميع يف اآلخر دون املنهجني هذين أحد عىل االقتصار أن عىل
شكاٍة من القائمة الغربية الحضارة ألبناء كان فإذا الناس. حياة يف البالغة خطورته له
عىل قىض قد اإلنسان، عىل ومنهجه الِعلم طغيان أن فهي وحرسة، ألٍم يف بها يرصخون
الناس بني د وموحَّ ُمشرتك للعلم، خاضع هو ما ألن املتميزة؛ امُلستقلة بذاته الفرد شعور
أن ويريد بها، تميَّز التي الفريدة بجوانبه بشخصيته، امُلتميز الفرد يصنع فماذا أجمعني،

الجارية. حياته يف عنها يُفصح
هي فتلك وقلق، خشيٍة يف بها نرصخ شكاٍة من العربية األمة أبناءَ لنا كانت إذا وكذلك
بتفصيالت نصنع فماذا األولون، اآلباء لنا صاغها ملبادئ حياتنا جوانب كل أسلمنا لو أننا
تنصاع أن تأبى التفصيالت تلك أن رأينا إذا والصناعات، بالعلوم املليئة العرصية الحياة

التسليم؟ مأخذ بدءٍ ذي بادئ املأخوذة للمبادئ
ومنهجه للعلم كلها الحياة إما يكون أن الحتْم أِمَن وهو: الهام، السؤال ينشأ وهنا
اإلنسان عىل ُمستحيل أهو سلًفا؟ مقبولٍة مبادئ تحت لالنضواء كلها حياة وإما االستقرائي،
ع يتفرَّ وما للعلوم فقسٌم يالئمه؛ الذي منهجه منهما لكلٍّ ِقسمني، من ساحٍة يف يحيا أن
وقسٌم القوانني، صياغة قبل الوقائع تقيصِّ عىل القائم منهجه له ويكون صناعات؛ من عنها

ُمسبقة. بمبادئ ُمهتديًا السري يكون وفيها والجمالية، الخلقية القيم لحياة آَخر
سلوكنا إلينا ارتدَّ كلما التكيُّف مرونة من بدَّ ال الثاني، القسم هذا يف حتى أننا عىل
املبادئ، مراجعة من مناص ال كهذه حاالٍت ففي أردناها، التي هي ليست بنتائج العميل
الحياة ر تطوُّ يكون األحداث، مع والسائرة املستمرة، املراجعة هذه ويف مكانها، غريها لنُِحلَّ

وأرقى. أصلح هو ما نحو وتجدُّدها
سارية، قيمة والفني الفكري تراثنا ففي املقال، هذا عنوان يف به بدأنا ما عىل بنا وَعْوًدا
هنا ونحن فيه، بالخوض نهم فيما الخوض قبل أولية بمبادئ االهتداء نحو النزوع هي
نستثني وال والفنية، الخلقية الحياة ميادين يف عليها نُبقي أن منَّا تستحق قيمة إنها نقول
العلمي، التفكري منهج يلتزم أن إال فيه لإلنسان حيلة ال ميدان ألنه العلوم؛ ميدان إال
إىل نعود أننا عىل القومية. الخصائص حيث من وشعب شعٍب بني فيه اختالف فال وبالتايل
ِلما بالبقاء، منا حقيقًة تكن وإن الالعلمية، الحياة جوانب يف املوروثة القيمة بأن اإلشارة
آن، بعد آنًا وهناك، هنا تعديلها عن لنا مندوحة ال أنه إال مميزة، مالمح من طيِّها يف تحِمله

املوروث. الجانب بذلك حلها يستعيص بمشكالٍت الدنيا جاءتنا كلما
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١

فيما املقال «فصل رشد: البن اآلتية الثالثة بالكتب محدود البحث هذا يف النظر مجال
و«تهافت امِللة» عقائد يف األدلة مناهج عن و«الكشف االتصال» من والرشيعة الحكمة بني
لبثت قد كانت مشكالٍت يف الخاصة، آراءه رشد ابن عرضفيها التي الكتب وهي التهافت»،
هذه يف رشد ابن يكن ولم امُلسلمني. الفكر رجال عند للنظر مداًرا الزمن، من طويلة فرتة
ذلك به تميَّز ما كل مع غريه، لفلسفة شارًحا — األخرى كتبه معظم يف كان كما — الكتب

إضافات. من عليه اشتمل وما أصالة، من الرشح
جديرًة تكون أن وأرجو الصواب، لها ح أُرجِّ نتائج إىل النظر، محاولة بي انتهت ولقد

ييل: ما النتائج تلك أهم ومن واملناقشة، بالعرض
ِصلة له فيما وحيًا، الرشيعة يف جاء ما أن يُبني أن هي رشد، ابن عند الغاية كانت أوًال:
فكأنما مبارشة، دراسًة للكون دراسته من العقل يستخلصه ما نفسه هو الكون، بحقيقة
نقرؤه ما هذا يف فنقرأ الكون، وكتاب اإلسالم كتاب بلغتنَي: ُكتب واحٍد كتاٍب أمام نحن

منهما. كلٌّ بها ينطق التي اللغة فهم نُحسن أن رشيطة ذاك، يف
أما ا. خاصٍّ مؤلًفا منهما طريٍق لكل جعل طريَقني، تلك غايته إىل رشد ابن فسلك
قد العقل كان التي النتائج إىل لينتهي الرشيعة من الرحلة يبدأ أن فهو الطريقني أول
الثاني الطريق وأما األدلة»، «مناهج كتاب يف ذلك وكان للكون، دراسته يف إليها وصل
حققتها التي النتائج من املرَّة هذه الرحلة يبدأ بأن املضاد، االتجاه يف يسري أن فهو
الرشيعة أوردته ما إىل لينتهي — الحكمة اسم عليه أطلق ما وهي — العقلية الدراسة
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يكن وإن واحدة، الكتابنَي من فالغاية وإذن املقال». «فصل كتاب يف ذلك وكان وحيًا،
متضادَّين. اتجاهني يف بالسري إليها وصل قد

التي الجمهور، من الفرقة تعلم أن فالصواب …» رشد: ابن يقول املعنى هذا ويف
واحٍد كل يعِرف بأن وذلك لها، مخالفة ليست أنها للِحكمة، مخالفة الرشيعة أن ترى
كنه عىل وال الرشيعة، ُكنه عىل ال أعني بالحقيقة؛ كنههما عىل يقف لم أنه الفريَقني من
نُعرِّف أن األدلة») «مناهج (أي الكتاب هذا يف نحن، اضُطررنا املعنى ولهذا الحكمة،
فيها، ل أُوِّ مما للحكمة مطابقًة أشد وِجَدت لْت تُُؤمِّ إذا أصولها فإن الرشيعة، أصول
وال بالحكمة علًما يُِحط لم … للرشيعة مخالف أنه الحكمة يف ُظنَّ الذي الرأي وكذلك
موافقة يف املقال فصل أعني: قول، وضع إىل أيًضا نحن اضُطررنا ولذلك بالرشيعة،

للرشيعة.»1 الحكمة
«مناهج كتابه يف الرشيعة من بادئًا رحلته يسري وهو رشد ابن أن نالحظ لكننا
عىل املختلفة، األطراف بني للنظر محوًرا كان مما موضوعاٍت بِذكر القول عزَّز قد األدلة»
يقتِرص كاد املقال»، «فصل اآلخر كتابه يف الحكمة، من البادئ امُلضاد، َسريه يف أنه حني
مطروحة كانت التي العينية للمسائل يتعرض أن دون املنهج، قواعد يف حديٍث عىل

للبحث.
بعَده يرتك لم وبالتايل اإلسالمي، الفكر أمام خصومه من إقناًعا أقل رشد ابن كان ثانيًا:
منهم والغزايل — الخصوم هؤالء تركه الذي األثر مع يتكافأ املسلمني، ُدنيا يف يؤثِّر أثًرا
تكون. أن لها ينبغي كان عما بينهم ُشهرته تقلَّ أن عجيبًا يكن فلم — خاصة بصفٍة
فارس من أحدهما خاصة، وقفًة منَّا يقتضيان إسالميَّان «فيلسوفان رسل: برتراند يقول
صوتًا أبعدهما كان فقد سينا ابن أما رشد. ابن هو إسبانيا من واآلخر سينا، ابن هو

املسيحيني.»2 بني زميله من شهرًة أكثر فكان رشد ابن وأما املسلمني، بني
كما — اإلسالمي العربي الفكر تيار من موقِعه يف رشد ابن عند الضعف ومدار

هو: — أراه

نفسها. املشكالت فحوى عىل بالتطبيق منه املنهج، بقواعد اهتماًما أكثر كان أنه (أ)

ص١٨٤-١٨٥. بالقاهرة، املرصية األنجلو مكتبة نرش: قاسم، محمود تحقيق: األدلة، مناهج 1

.Russell, B., History of Western Philosophy, p. 445 2
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(يف واالخرتاع العناية لدلييل إقامته عند خصوًصا — املواضع بعض يف وأنه (ب)
بالرشيعة. الرشيعة أيد إذ املطلوب؛ عىل صادر قد — األدلة) مناهج

أن لهم ينبغي وكان الجدلية، األدلة استخدموا بأنهم للُمتكلمني، نقده يف وأنه (ج)
منه الجدل إىل أقرب — أرى فيما — نفسه هذا نقده يف كان الُربهانية، األدلة يستخدموا

الربهان. إىل

التي الثالثة رشد ابن كتب يف النظر من إليها انتهيُت التي النتائج أهم من كان ثالثًا:
الحادي القرنني إبَّان العربي العالم يف الفكرية الحركة بنية يف تشابًها هنالك أن ذكرتها،
كليهما أن حيث من والعرشين، عرش التاسع القرن إبَّان وِبنيتها عرش، والثاني عرش
ذلك إىل وفد ثم العربي. الفكر بنيان يف األساس بمثابة هي اإلسالم رشيعة أن عىل ُمتِفق
الحالة يف اليونان فلسفة (هو العقل عىل س مؤسَّ آخر، فكر الحدود خارج من الفكر
من فريق رأى الحالتني، كلتا ويف الثانية)، الحالة يف الحارض عرصنا علوم وهو األوىل،
أالَّ آخر فريق وجد بينما األصيل، الفكر د يتهدَّ خطًرا الوافد ذلك يف بأن الفكر رجال
الوصول. طُرق يف اختلفا وإن الغاية، يف اتفاٍق من واألصيل الوافد بني ِلما هناك، خطر

الدعوى. هذه حَمل من أبرز — األوىل الحالة يف — رشد ابن وكان
بينهما البعيد االختالف مع — الفكرية البنية يف العرصين بني التشابُه هذا صحَّ فإذا
رشد ابن إىل خاللها من ننُظر التي املحاولة هذه يف لنا كان — املعروضة الفكرية املادة يف

الراهنة. الثقافية حياتنا يف به نهتدي قد ما وموقفه،

٢

يف «النظر عن يسأل أن هو منه الغرض إن بقوله: املقال» «فصل كتابه رشد ابن يستهل
سؤاله عن لنفسه يجيب ولكي محظوًرا. أم بالرشع مباًحا كان إن املنطق» وعلوم الفلسفة
املوجودات، يف النظر من أكثر شيئًا ليس «إنه عنه: فقال الفلسفة» «فعل يُحدِّد أن رأى هذا،

صنعتها.»3 بمعرفة الصانع عىل داللتها جهة من واعتبارها
هللا، كتاب من آيٍة ما غري يف األمر به جاء قد بالعقل» املوجودات «اعتبار كان وملَّا
— رشد ابن فِهمه كما — «االعتبار» كان ملَّا ثم اْألَْلبَاِب﴾، أُوِيل يَا ﴿َفاْعتَِربُوا تعاىل: كقوله

ص٢٢. بمرص، املعارف دار عمارة، محمد تحقيق املقال، فصل 3
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أو القياس، هو وهذا منه، واستخراجه املعلوم، من املجهول استنباط من أكثر شيئًا «ليس
والرشعي العقيل إنه ُقل أو العقيل، القياس استعمال أن هو ذلك معنى كان بالقياس.»4
هي بل تجيزه، أن عىل تقترص ال الرشيعة فهذه نفسها؛ الرشيعة بحكم واجب أمر مًعا،

تُوِجبه.
معرفة تتم فكيف الربهاني، بالقياس ى يُسمَّ فيما درجاته، أتمَّ القياس يبلُغ وإنما
تفصيلية دراسة سبقتْها إذا إال مخلوقاته، دراسة طريق عن برهانية معرفة تعاىل هلل اإلنسان

وقواعده؟ وأجزائه بأنواعه القياس ملنطق
املنطق هذا دام ما نفسها، الرشيعة بُحكم واجبة املنطق هذا دراسة أن تقرَّر فإذا
هذا يف القدماء خلَّفه بما نستعني أن علينا وجب العمل، من اآلالت بمنزلة النظر من هو
لم أحًدا وكأن الصفر، من العلمي نظرهم يبدءون ال ميدان، أي يف الِعلم رجال ألن املجال؛
ما إىل ليُضيف عرص عن عرص يأخذها ُمستمرة، العلمية الحياة بل منه، يشءٍ إىل يسبقهم
هكذا — اإلسالم ملة َقبْل «غرينا» كان فإن يليه، الذي العرص إىل الحاصل يُسلم ثم أخذه،
أو لنا ُمشارًكا الغري ذلك أكان «سواء عنه، األخذ فيجب شيئًا، ترك قد — رشد ابن قال
كله كان «فإذا النقدي بالتمحيص ُمقرتنًا عنهم أْخذُنا يكون أن عىل امللة.»5 يف مشارك غري

عليه.»6 نبَّهنا بصواٍب ليس ما فيه كان وإن منهم، قبلناه صوابًا
عىل البداية منذ حريًصا فكان املقال»، «فصل كتابه رشد ابن به بدأ مما يشء هو هذا
نرى كما — موقف وهو الرشيعة، بُحكم واجبة هي بل جائزة، الفلسفة بأن يطمنئَّ أن
بمثابة هي عنده الرشيعة أحكام فكأنما الفلسفة، عىل منطقية أسبقيًة للرشيعة يجعل —
ويف يجوز. ال وما الفلسفي الفكر إىل بالنسبة يجوز ما منها يشتق التي األوىل، امُلسلَّمات
عىل أُخذْت إذا الفلسفية الوقفة طبيعة مع يتعاَرض رشد ابن من املوقف ذلك أن رأينا
الريبة من شيئًا عندنا يُثري قد مما امُلسلَّمات، تأبى حقيقتها عىل الفلسفة ألن حقيقتها؛
تُشبه ريبة وهي بالزندقة، يتَِّهموه ال حتى العامة يُداري كان قد رشد ابن يكون أن يف
األشعرية مع «إنه عنه: قال حني الغزايل، إزاء نفسه رشد ابن استشعرها التي الريبة تلك

ص٢٣. نفسه، املرجع، 4
ص٢٦. نفسه، السابق املرجع 5
ص٢٦. نفسه، السابق املرجع 6
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«تهافت يف هذا تقلُّبه يُعلل ثم فيلسوف.»7 الفالسفة ومع صويف، الصوفية ومع أشعري،
الُحكماء، رأي يرى بأنه الظنَّة نفسه عن لينفي للعامة، ُمداراة كان ربما بأنه التهافت»
ولعلَّه الفالسفة)، (تهافت الكتاب هذا وضُعه هي حامد أبي «كبوة ذلك: يف رشد ابن فيقول

ومكانه.»8 زمانه أجل من ذلك إىل اضُطر
من ص١٨٥) األدلة، مناهج (يف نفسه عن رشد ابن زعمه ما أن هو كله، هذا ومعنى
الحالتني يف تطابٍُق عىل الرشيعة، إىل الفلسفة من ومرة الفلسفة، إىل الرشيعة من مرة َسريه
أقلَّ الرشيعة إىل الفلسفة من َسريه كان إذ الصواب؛ كل صوابًا ليس النتيجة، حيث من
ُمسبق إيماٍن إىل ُمستنًدا يكون أن فيه نفسه عىل اشرتط ألنه امُلضاد؛ اآلخر السري من رتبة
الفلسفة عن دفاًعا جاء قد املقال» «فصل كتاب إن — أحيانًا يُقال —كما قيل فإذا بالرشيعة،
جوانبه. أهم من جانٍب يف منقوًصا دفاًعا كان بأنه القول هذا عىل استدَرْكنا أعدائها، ضدَّ

٣

تتعاَرضا؟ أال لنا يضَمن الذي فما واحدة، حقيقٍة إىل يان تتأدَّ والحكمة الرشيعة إن قلنا
هو جوابه ومؤدَّى اإلسالم. برشيعة ُمقدًما املؤمنني إال يقنع ال جوابًا رشد ابن يُجيب هنا
هوية والِحكمة الرشيعة كانت يتعدَّد، ال الحق كان وملَّا حق، والِحكمة حق الرشيعة أن
«وإذ يقول: ذلك، يف رشد ابن عبارة هي وهذه التعبري، طريقة يف اختلفتا وإن واحدة،
امُلسلمني معرش — فإنَّا الحق، معرفة إىل املؤدِّي النظر إىل وداعية ا، حقٍّ الرشيعة هذه كانت
ما مخالفة إىل الفلسفة) مجال (يقصد الُربهاني النظر يؤدي ال أنه القطع، عىل نعلم، —
من ذلك أن وواضح له.»9 ويشهد يُوافقه بل الحق، يُضادُّ ال الحق فإن الرشع، به وَرَد
غري من امُلتكلم كان ولو بعده، ال النظر قبل اإلنسان يُصدرها التي «القبلية» األحكام قبيل
رشد. ابن قطع ما نحو عىل حق» الرشيعة «هذه بأن ُمقدًما قطع َلَما املسلمني» «معرش

األجدر وكان الشارطة، امُلسلَّمة بمثابة بالرشيعة إيمانه يجعل رشد ابن نرى أخرى مرًة
التأييد هذا جاء الرشيعة، يؤيد ما إىل انتهى ما إذا حتى بذاته، يستقلَّ أن الفلسفي للتفكري

ص٥٢. نفسه، املرجع 7
ص٢٠٠. بمرص، املعارف دار دنيا، سليمان تحقيق التهافت، تهافت 8

ص٣١. املقال، فصل 9
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والحكمة؟ الرشيعة تتعاَرض أال لنا يضمن الذي ما ُسئلنا: لو الحالة هذه ويف داللة. أقوى
أوالء نحن وها قائمة، هي كما قائمة الرشيعة هي فهذه ضمان، ال إنه هو: جوابنا كان
وجدناها فإن الُربهاني، الفلسفي بالفكر الكون حقيقة استْكناِه يف النظري الجهد باذلون
التصديق بني نختار أن التعاُرض عند ُمضطرُّون فنحن وإال خريًا، كان الرشيعة مع ُمتفقة
بما الرشيعة تأويل إىل نلجأ أو العقيل، البحث أنتجه بما واألخذ الرصف، اإليمان عىل القائم

العقيل. الربهان نتائج مع يتفق
موضوعها، عن الرشيعة يف ورد ما تتعاَرضمع معرفٍة إىل العقيل النظر انتهى إذا إنه
هو — رشد ابن يُحدِّده كما — معناه تأويًال، النص ظاهر تأويل إال أمامنا سبيل فال
بعادة ذلك يُخلَّ أن غري من املجازية، الداللة إىل الحقيقية الداللة من اللفظ داللة «إخراج
أنه فيها حديثه من نُحسُّ إفاضًة التأويل رشوط يف رشد ابن يُفيض وهنا العرب.»10 لسان
ل نَؤوِّ أن إال أمامه، لنا حيلَة ال فيما إال إليه نلجأ ال بحيث التأويل، حدود تُضيَّق أن يريد
مواضع يف الرشيعة ظاهر يف سنجد الرضورية، الحاالت هذه يف وحتى فيه. الرشيعة ظاهر
ملا بظاهره ُمخالٍف الرشع، يف به منطوٍق من ما «إنه يقول: ذاك؛ تأويلنا يؤيد ما أخرى،
يشهد ما الرشع ألفاظ يف ُوِجَد — أجزائه سائر َحْت وتُُصفِّ اعتُِربَ إذا — إال الربهان، إليه أدَّى

يشهد.»11 أن يُقارب أو التأويل، لذلك بظاهره
ظاهر فهنالك أصناف: ثالثة جوازه، عدم أو التأويل جواز حيث من الرشيعة وظاهر
الطرفني، بني يَقع ثالث وصنف بتأويله، مقطوع وظاهر قط، تأويله يجوز ال الرشع من
لكن الثاني. بالقسم آخرون ويُلحقه األول، بالقسم بعضهم فيُلحقه خالف، موضع وهو
التأويل جواز وبعدم هنا بالتأويل يقطع الذي ذا من التقسيم؟ هذا للناس يُقرر الذي ذا من

ذلك. يُقرِّر الذي اإلجماع إنه هناك؟
اإلجماع هذا استحالة هي هامة، نقطٍة إىل أنظارنا رشد ابن يلفت املوضع هذا ويف
عٍرص يف املوجودين العلماء جميع عرفنا إذا إال اإلجماع ق يتحقَّ كيف إذ النظرية؛ األمور يف
من هنالك يكون أال رشط عىل املطروحة، املسألة يف واحًدا واحًدا آراءهم استطلعنا ثم ُمعني،
تأويل موضوع املوضوع كان وإذا رأيه. يكتُم لكنه نعلمه، أو وجوده، نجهل من العلماء
موضٍع يف التأويل رضورة عىل يتفقون قد العلماء ألن صعوبة؛ األمر ازداد الرشيعة، لظاهر

ص٣٢. املقال، فصل 10

ص٣٣. نفسه، املرجع 11
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الغزايل حامٍد ألبي جاز فكيف كذلك ذلك كان وإذا طريقته. عىل يختلفون ثم املواضع، من
سينا، وابن الفارابي نرص كأبي امُلسلمني الفالسفة ر يُكفِّ أن الفالسفة» «تهافت كتابه يف
يخرق من الفالسفة من هنالك يكون أن يكفي أنه مع التأويل؟12 يف لإلجماع خرِقهم عىل
وال رشد، ابن من تناُقًضا هذا يف نلَحظ أننا عىل هناك، إجماع ال إذن إنه نقول حتى اإلجماع،
الرشيعة لقسمة مداًرا اإلجماع يجعل الذي الوقت يف أنه وهو ه، فضِّ إىل السبيل كيف ندري
يُشبه ما إىل أنظارنا يلِفت نراه جوازه، وعدم التأويل جواز حيث من الثالثة أصنافها إىل

اإلطالق. عىل إجماع ق يتحقَّ أن يف االستحالة
للقائم يكون أن رشد ابن رأى للخطأ، ل امُلؤوِّ فيه يتعرَّض مجاًال التأويل كان وملَّا
ثالثة عىل الناس إذ الربهاني؛ النظر أصحاب العلماء من يكون أن هي رشوط، بالتأويل
صنف هي ثانية ومرتبة العلماء، أولئك هي منها فمرتبٌة اإلدراكية، ُقدراتهم يف مراتب
والفرق الربهاني. القياس دون الجديل القياس يستخدموا أن هو ُقدرته مدى الناس من
الجديل القياس يكتفي يقينية، ُمقدمات عىل يُبنى الربهاني بينما أنه هو بينهما الجوهري
يف وكذلك تكن. لم أم ذاتها يف يقينيًة أكانت سواء الناس، بني مشهورة املقدمات تكون بأن
القول لهم يُساق أن أعني الخطابي، القياس حدود قدراته يف يتجاوز ال ثالث، الناسصنف
بُرهانيٍّا استدالًال ُمقدماته من ُمستَدالٍّ يكون أن ذلك بعد عليهم وال إليه يسرتيحون نحٍو عىل

الربهاني. القياس لجماعة إال التأويل يجوز ال الثالث، الجماعات هذه فمن جدليٍّا، أو
ما إذا إنه رشد ابن فيقول خطأ، من فيه يقع أن ل للُمؤوِّ يمكن ما إىل نعود وهنا
ما إذا العلماء غري من يقع الذي الخطأ وأما معذور، فالخطأ الُربهاني، العلم أهل من كان
يف كاملسألة الفلسفي النظر مجال يف واملسألة محض. إثٌم فهو الرشيعة، لتأويل تعرَّضوا
كذلك معذوًرا، يكن لم الُحكم يف أخطأ إذا بالسنَّة، الجاهل الحاكم أن «فكما الفقه: مجال
وإما آثم إما هو بل بمعذور، فليس الُحكم رشوط فيه تُوَجد لم إذا املوجودات عىل الحاكم
منها.»14 االستنباط ووجه العقلية، األوائل يعرف «أن إال املطلوبة الرشوط تلك وما كافر.»13
بالرشع؛ واجب اليونان) فلسفة (يقصد القدماء كتب يف النظر «أن هي القول وخالصة
عن نهى من وأنَّ عليه، الرشع حثَّنا الذي املقصد هو ومقصدهم، كتبهم، يف مغزاهم كان إذ

ص٣٦. نفسه، املرجع 12
ص٤٤. نفسه، املصدر 13
ص٤٥. نفسه، املصدر 14

23



الرتاث من قيم

منه الرشُع دعا الذي الباب عن الناس صدَّ فقد … فيها لينظر أهًال كان َمن فيها النظر
النظر منع من َمثََل «إن فيقول: مثًال، لذلك رشد ابن ويرضب هللا.»15 معرفة إىل الناس
أنهم بهم يَُظنُّ قد الناس أراذل من قوًما أنَّ أجل من لها، أهل هو َمْن الِحكمة كتب يف
مات؛ حتى العذب البارد املاء َب ُرشْ العطشان منع من َمثَُل فيها، نظرهم ِقبَل ِمن ضلُّوا
ذاتيٌّ أمٌر العطش وعن عاِرض، أمر ق َ بالرشَّ املاء عن املوت فإن فماتوا، به قوا َرشَ قوًما ألن

ورضوري.»16

٤

بدأها التي األوىل، رحلته من فرغ قد بذلك كان املقال» «فصل كتابه من رشد ابن فرغ حني
عليه؛ وتحث تؤيده الرشيعة أن إىل لينتهي ومنطق، فلسفٍة من القدماء خلَّفه فيما بالنظر
إىل ذلك بعد فانتقل صانعها. عىل يدل نظًرا املصنوعة، املوجودات يف النظر بمثابة ألنه
يف النظر من املرة هذه تبدأ هي إذ األوىل؛ الرحلة التجاه اتجاهها يف املضادة الثانية رحلته
هذه وكانت إليه، تأدَّى قد العقيل النظر كان ما هو أنه عىل األمر آِخر يدل نظًرا الرشيعة

امللة». عقائد يف األدلة «مناهج كتابه موضوع هي الثانية الرحلة
بجهده يستأنف إنما أنه للقارئ ليُبني األوىل، املرحلة يف عمله إىل رسيعة بإشارٍة بدأه
«فصل إىل بذلك (يشري أفردناه قوٍل يف هذا، قبل بَيَّنا، قد كنا «ملَّا فقال: سابًقا، جهًدا الحايل
ظاهر قسمان: الرشيعة إن هناك قلنا بها، الرشيعة وأثر للرشع الحكمة ُمطابقة املقال»)
اإلشارة وبهذه العلماء.»17 فرض امُلؤوَّل وأنَّ الجمهور، فرض منها الظاهر وأنَّ ل، وُمؤوَّ
قسمة وهي األول، كتابه يف قدَّمها التي النتائج أهم من نتيجة رشد ابن ص لخَّ الرسيعة
نصوصه، ظاهر يف الرشع مجاوزة له يجوز فال الجمهور أما وعلماء. جمهور إىل الناس
فيه، ُمضَمرة مجازية بمعاٍن الظاهر ذلك تأويل حق لهم الذين وحدهم فهم العلماء وأما
إليه يُوَصل التأويل ألن ملاذا؟ للجمهور، بتأويله يُفِصحوا أن العلماء لهؤالء يحل ال ولكن
فإذا الخطابي، القياس هو بلوغه للجمهور يمكن ما مدى أن حني عىل الربهاني، بالقياس

جدوى. بغري وحريًة اضطرابًا لهم أحدثت يفهمونه، ال بما الجمهور حدَّثت أنت

ص٢٨. نفسه، املصدر 15

ص٣٠. نفسه، املصدر 16
ص١٣٢. بالقاهرة، املرصية األنجلو مكتبة نرش قاسم، محمود تحقيق األدلة، مناهج 17
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من الظاهر «عن البحث هو األدلة» «مناهج من رشد ابن أمام الرئييس الهدف كان
الفكر رجال من أخرى طوائف ألن وذلك عليها.»18 الجمهور حمل الرشع قصد التي العقائد
التأويالت تلك أن عىل للناس وقدموها عندهم، من بمعاٍن الرشع ظاهر تأوَّلوا عرصه، يف
بعض، مع بعضها متنافًرا ُمتباينة املختلفة الطوائف تأويالت كانت وملَّا اإلسالم. عقائد هي

واملال. الدم ُمستباحة كافرة وإما ُمبتدعة، إما بأنها عداها ما تقذف طائفة كل أخذت
بعد هو يتقدَّم لكي تفنيدها، أجل من مناقشتها يريد التي الطوائف رشد ابن ويُعنيِّ
فيقول: العقيل، بالتفكري صلتها يتبني بحيث العقائد، إىل النظر طريقة يف يراه بما ذلك
الذين وهم باألشعرية، ى تُسمَّ التي الطائفة أربعة: هذا زماننا يف الطوائف هذه «وأشهر
ى تُسمَّ التي والطائفة باملعتزلة، ى تُسمَّ والتي السنَّة، أهل أنهم اليوم الناس أكثر يرى
أنه مع الطوائف، بني الصوفية يذكر (ولم بالحشوية.»19 ى تُسمَّ التي والطائفة بالباطنية،

أيًضا). باملناقشة تناولها
ل، امُلفصَّ القول يف يبدأ أن قبل جميًعا، األربعة للطوائف اتهامه رشد ابن ويُجِمل
ألفاظ من كثريًا ورصفت مختلفة، اعتقاداٍت هللا يف اعتقدت قد الطوائف هذه «كل فيقول:
األوىل، الرشيعة أنها وزعموا االعتقادات، تلك عىل نزَّلوها تأويالٍت إىل ظاهرها عن الرشع
وإذا ُمبتدع. وإما كافر إما فهو عنها زاغ من وأن الناس، جميُع عليها بالحْمل ُقِصَد التي
مبتدعة.»20 وتأويالت ُمحدثة أقاويل ُجلَّها أن ظهر الرشع، مقصد ل وتؤمِّ جميعها، لْت تُُؤمِّ
التي األوىل الطائفة إىل فوًرا ننتقل ثم كلها، املذكورة الطوائف إىل ه امُلوجَّ االتهام هذا ونقرأ
وتلتزم بالتأويل، تأخذ ال مبدئها ِبُحكم هي فإذا — الحشوية وهي — للمناقشة قدَّمها

منه. يشءٍ يف العقل إعمال لتُحرِّم حتى ُمتطرًفا، التزاًما الظاهر
وجه بل بمجاز، ظاهًرا أوَّلت أنها الحشوية، طائفة يف — إذن — النقص وجه فليس
هذه طريق إنَّ قائلًة هللا، وجود معرفة يف العقلية األدلة عن انرصفت أنها هو فيها النقص
الرشع صاحب يكون أن هللا بوجود لإليمان يكفي أنه أي «العقل»، ال «السمع» هو املعرفة
يف الشأن نفسه هو هللا وجود معرفة يف والشأن الناس، مسامع عىل الحقيقة هذه ألقى قد
النقص وجه هو هذا للعقل. فيه مدخل ال مما وغريه، كامَلعاد به، اإليمان منَّا يُطلب ما كل

ص١٣٣. نفسه، املرجع 18
نفسها. الصفحة يف نفسه، املرجع 19

نفسها. والصفحة نفسه، السابق املرجع 20
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مقصود عن ة «ُمقرصِّ — فيها رشد ابن بعبارة — ذاك بَموقفها كانت ألنها الحشوية؛ يف
من ودعاهم تعاىل، هللا وجود معرفة إىل ُمْفِضيَة للجميع، نََصبَها التي الطريق يف الرشع
منصوصعليها عقلية بأدلة البارئ بوجود التصديق إىل الناس دعا إذ به.» اإلقرار إىل ِقبَِلها
غري إىل َقبِْلُكْم﴾ ِمْن َوالَِّذيَن َخَلَقُكْم الَِّذي َربَُّكُم ﴿اْعبُُدوا تعاىل: قوله مثل اآليات، من كثرٍي يف

املعنى. هذا يف الواردة اآليات من ذلك
سوف ما يُمثل نموذجي موضع ألنه — املوضع هذا يف السؤال إىل ُمضطرٍّا وأراني
بآياٍت ما، لفكرٍة التمثيل يكون كيف — آخره إىل أوله من األدلة» «مناهج كتاب يف يتكرَّر
للعلماء؟ ُمميًزا رشد ابن يجده الذي األدلة نوع وهو برهانيٍّا، عقليٍّا دليًال الكريم، القرآن من
عىل ال منقوٍل عىل قائًما القياس كان قياسنا، عليها نبني ُمقدمًة ما آيٍة من اتَخذْنا إذا إننا
ما هو رشد ابن أراده الذي املعنى كان إذا إال اللهم الربهان، صفة عنه يزيل مما معقول،
— مثًال — السابقة اآلية ففي العقيل؛ للبحث تصلح كونية موضوعاٍت من اآلية يف يِرد قد
إىل اإلشارة بمثابة ذلك ليكون ماضيهم، ويف حارضهم يف للناس هللا «خْلق» ملوضوع ِذكٌر
يُفَهم وكيف «الخلق»، موضوع املثل هذا يف وهو عقليٍّا، بحثًا بحثه إىل ل التحوُّ يمكن ما
رؤيته، عن أعجز ما فذلك الربهان، هو ذاته حدِّ يف اآلية ِذكر يكون أن إما العقلية، بالرباهني
الدكتور املرحوم بها قدَّم التي امُلستفيضة امُلقدمة من فهمته ما عىل تعليًقا ذلك وأقول
منها، كثرية مواضع يف خاللها شعرت والتي األدلة»، «مناهج لكتاب لتحقيقه قاسم محمود
عليه الربهان إقامة يُراد ما عىل عقيل بُرهان ذاته يف هو القرآنية الشواهد ِذكر أن يرى بأنه

الرشيعة. من
الطائفة هذه أنصار أن الحشوية، الرؤية قصور عىل تعليقه يف رشد ابن تخيَّل وكأنما
معرفة إىل للوصول مطلوبة العقلية األدلة كانت إذا إنه بقولهم اعرتاضه، عىل ردُّوا قد
إىل دعوته عرض عندما العقلية األدلة تلك السالم عليه النبي يعرض أن لوجب الرشيعة،
قال إذا قوته، مع يتناَسب بما رشد ابن عليه يُجْب لم وجيًها، أراه اعرتاض وهو اإلسالم،
لصاحب الرضوري من يكن فلم سبحانه، هللا بوجود تعرتف جميًعا العرب إن معناه ما
من الناس بني كان فإذا رشعية، أدلة من أكثر وجوده عىل األدلة من فيها يُسوق أن الدعوة
قائًما إيمانهم يكون الذين هم وحَدهم فهؤالء األدلة، تلك متابعة يف العقلية قواه تُسعفه ال

السماع. عىل
نقيض عىل فيجدهم امُلتكلمني، وسائر األشعرية طوائف إىل رشد ابن ينتقل ثم
عندهم ذلك وطريقة بالعقل، إال هللا بوجود التصديق يكون أال يريدون هم إذ الحشوية؛
ذلك مثال النتائج، منها يستخلصون ثم اليقني، بها يظنُّون التي املقدمات يضعوا أن هي
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وجود الحدوث هذا عىل ليِقيموا ثم العاَلم، حدوث عليها ليُِقيموا اآلتية؛ املقدمات يضعوا أن
هي: واملقدمات أحدثه، الذي هللا

األعراض. عن تنفك ال الجواهر (١)
حادثة. األعراض (٢)

حادث. الحوادث عن ينفك ال ما (٣)

يُبنى فما وبالتايل باليقني، تتَِّصف ال أنها ليُبني املقدمات؛ لهذه رشد ابن يتصدَّى وهنا
«الجواهر» عن تتحدَّث هنا األوىل فاملقدمة بالربهان. وليسهو جدًال يكون أن يعدو ال عليها
به لسلَّم فرًضا، العقل عىل مفروًضا وجودها كان لو أنها مع بذاته، واضح وجودها وكأن
نسبة الثانية املقدمة ويف الحال. هي هذه وليست عليه، يتفقون قوًال عنه ولقالوا الجميع،
األعراض، حدوث يف شَكْكنا فإذا أيًضا، للجواهر يكون ال الحدوث كأن لألعراض، الحدوث
واحًدا معنًى تحِمل ال فهي الثالثة املقدمة وأما الجواهر. وجود يف نُشكَّ أن كذلك لنا جاز
حادث، فهو الحوادث جنس من يخلو ال ما أحدهما: وجَهني؛ عىل فهمها يمكن إذ محدًدا؛

منها.21 مخصوٍص حادٍث من يخلو ال ما هو والثاني:
عند التفكري أمثلة من الواحد امَلثَل هذا إزاء رشد ابن إليها ينتهي التي والخالصة
يقيمون الذين الربهان أهل من ُهم ال التفكري بهذا أنهم هي امُلتكلمني، وسائر األشعرية
سواد ألن الجمهور؛ مع يتناسب شيئًا قدَّموا ُهم وال واضحة، يقينية ُمقدمات عىل أدلتهم
أهل من كثرٍي عىل يتعذَّر قد الذي العويص، الجدل من الرضب بهذا لهم ِقبَل ال الناس

الجمهور.22 عن فضًال الجدل، صناعة يف الرياضة
األربعة، الطوائف بني امُلعتزلة طائفة وضع وقد رشد، ابن بأن هنا نذكر أن يفوتنا وال
«وأما ذلك: يف قائًال األشعرية، مع أجراها كالتي تفصيلية مناقشًة ملناقشتها يتعرَّض لم
التي طُرقهم عىل منه نِقف يشء كتُبهم من الجزيرة هذه يف إلينا يِصل لم فإنه املعتزلة
عىل ذلك يف كان ولقد األشعرية.»23 طُرق جنس من طرُقهم تكون أن ويشبه … سلكوها
الجدل طريقة وهي استخدموها، التي القياس طريقة إىل ًها موجَّ نقُده دام ما ألنه حق؛

بعدها. وما ص١٤٢ األدلة، مناهج 21

ص١٣٧. نفسه، املرجع 22

ص١٤٩. نفسه، املرجع 23
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واألشعرية هي املعتزلة فإن يقينها، عن النظر بغضِّ مشهورة مقدماٍت عىل تعتِمد التي
جميًعا. للِفَرق دْحض هو منهم فرقٍة ودْحض سواء، امُلتكلمني رضوب وسائر

طريقة ليست أنها إال امُلتكلمني، طريقة عن طريقتهم اختالف فربغم الصوفية وأما
النفس يف يُلقى يشءٍ عىل هلل معرفتهم يف الصوفية يعتمد وإنما واقية، ُمقدمات من ُمركبة
الفكر مقولة تحت يندرج ال مما حاٍل أية عىل فهي الطريقة، هذه يف قيل فمهما إلقاء،
هي — إذن — الصوفية طريقة فليست «النظر» إىل القرآن دعانا وقد وأما النظري.
رضوري رشط حياته، يف الصويف يُمارسها التي الشهوات إماتة أن فرضنا وإذا املقصودة.

بذاتها. املعرفة تُفيد التي هي فليست للنظر، استعداًدا الذهن لصفاء

٥

من رشد ابن وقفة الشديد، اإليجاز سبيل عىل بها نصور أن أردنا رسيعة، ملحًة كانت تلك
اختالفها عىل الطوائف تلك أن هو األسايس عمادها وقفة وهي عرصه. يف املفكرين طوائف
جميًعا فهي الكريم، القرآن لنا أرادها التي الرشعية الطريقة إىل هللا معرفة يف تلجأ لم
يمكن ما إىل توفق لم لكنها تهم، أُمَّ غري ٍة أُمَّ من الوافدة القديمة الفلسفة رفض عىل ُمتفقة
النظر أي — وإنه اليقينية. املعرفة يف الربهاني النظر عن بديل ال إذ ُمقنًعا؛ بديًال يكون أن
إىل الطوائف تلك توفق فلم ذلك ومع انتهاجها. عىل الرشع حثَّنا عقلية َلطريقة — الربهاني
تصلح أنها هذه، الرشعية الطريقة به تتميز ما أبرز ومن الصحيح. الوجه عىل انتهاجها
رشد: ابن ويسأل سبحانه. هللا معرفة أرادوا ما إذا ِفَطرهم، اختالف عىل جميًعا للناس
يجيب ثُم الصحابة؟» واعتمدتها عليها، العزيز الكتاب نبَّه التي الرشعية الطريقة هي «فما
عىل الوقوف طريق أحدهما: جنسني؛ يف «تنحرص طريقة إنها فيقول سؤاله، عن لنفسه
والطريقة العناية. دليل هذه ولنَُسمِّ أجلها، من املوجودات جميع وخلق باإلنسان، العناية
الجماد، يف الحياة اخرتاع مثل املوجودات، األشياء جواهر اخرتاع من يظهر ما الثانية:

االخرتاع.»24 دليل هذه ولنَُسمِّ والعقلية، الحسية واإلدراكات
جميع أن أحدهما: أصلني؛ عىل فتنبني — العناية دليل — األوىل الطريقة فأما
هي املوافقة هذه أن الثاني: واألصل اإلنسان. لوجود موافقة العالم هذا يف املوجودات

ص١٥٠. األدلة، مناهج 24
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فأما ُمصاَدفة. جاءت قد املوافقة هذه تكون أن يمكن ليس إذ قاصد؛ فاعل أرادها رضورة
والشمس والنهار الليل ُموافقة هو ذلك عىل اليقيني فدليلنا اإلنسان، لوجود مواِفقة كونها
وهو أيًضا، فيه هو الذي واملكان له، األربعة األزمنة ُموافقة وكذلك اإلنسان، لوجود والقمر
مثل كثرية وجزئيات والجماد، والنبات له الحيوان من كثرٍي ُموافقة تظهر وكذلك األرض،
الحيوان، وأعضاء البدن أعضاء يف العناية تظهر أيًضا وكذلك والبحار، واألنهار األمطار
من عىل وجب كله، هذا أجل ومن ووجوده. اإلنسان لحياة موافقة األعضاء هذه أن أعني

جميًعا.25 املوجودات منافع يف ينظر أن التامة، املعرفة تعاىل هللا يعرف أن أراد
كيف عرصه يف الفكرية للطوائف ليُبني رشد، ابن ساقهما اللذين الدليَلني أول هو ذلك
هذه إىل تُشري كثرية آيات القرآن ففي واحد، آٍن يف الرشع من ومأخوذًا عقليٍّا الدليل يكون
نرى فيما — لكنه رشد، ابن لعرص صالًحا الدليل هذا مثل يكون ولقد باإلنسان، العناية
رشد ابن قال فلو قديم؛ من الفالسفة َرها تصوَّ كما املنهجية العقلية النظرة من يخلو —
ذلك بعد ليقول رشعي إنه قال: لكنه اعرتاض، كان َلما وكفى رشعي إنه الدليل هذا عن
املوجودات فال نراه، ال ما وهو تتالقيان، والفلسفة الرشيعة يجعل مما كذلك، فلسفي إنه
حتى هي، وال — ويموت يمرض أنه بدليل — اإلنسان لوجود موافقة العالم هذا يف كلها
هذين إن نعم سواه. يكون أن املمكن من يكن لم رضوري أمر لوجوده، موافقة كانت إن
هي — بالرضورة مقصودة موافقة وكونها اإلنسان، لحياة املوجودات موافقة — األصلني
منه يتألَّف ما هو ليس القبول هذا مثل لكن ويسرتيح، له يطمنئُّ قبوًال السامع يقبله مما
عىل هجومه أقام فبينما وإذن األمر. آخر يف رشد ابن أراده الذي الربهاني النظر مقدمات
قد نراه خطابيٍّا، أو جدليٍّا إما كان عندهم القياس أن أساس عىل عرصه، يف الطوائف سائر

نفسه. القياس هذا مثل إىل بَدوِره لجأ
عند ينبني أيًضا فهو الناحية، هذه من العناية دليل من بأْسَلَم االخرتاع دليل وليس
املوجودات هذه أنَّ أحدهما الناس»؛ ِفَطر جميع يف بالقوة «موجودين أصَلني عىل رشد ابن
ولذلك ُمخِرتع، فله مخرتَع كل أن هو والثاني ُمخرتعة، والسماوات) والنبات الحيوان (يعني
االخرتاع عىل ليقف األشياء، جواهر يعرف أن املعرفة حق هللا معرفة أراد من عىل وجب
آياٍت منهما لكلٍّ ساق األصلني، هذين رشد ابن يؤيد ولكي املوجودات. جميع يف الحقيقي

نفسها. الصفحة يف نفسه، املرجع 25
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تَْدُعوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: هللا قول — مثًال — يسوق ُمخرتَعة، املوجودات كون ففي قرآنية؛
ُمخرتَع لكلِّ بأن القائل الثاني األصل ويف َلُه﴾، اْجتََمُعوا َوَلِو ذُبَابًا يَْخلُُقوا َلْن ِهللا ُدوِن ِمْن
ِمْن هللاُ َخَلَق َوَما َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َمَلُكوِت ِيف يَنُْظُروا ﴿أََوَلْم تعاىل: هللا قول يسوق ُمخِرتع،
بإيمانه، امُلسِلم يقبلها طريقة إنها برهانية؟ الطريقة هذه تكون كيف ندري ولْسنا ءٍ﴾، َيشْ
إنسان هو بل ُمعينة، دينية عقيدة فيه ُمفرتَض غري إنسان هو حيث من اإلنسان وأما
يُرضيه. العْرض هذا مثل أن أظن فال وكفى، — عاقل — ناطق أنه عىل تصوره يقترصيف
الرشيعة عنارص أن افرض ُقلنا: وخصومه، رشد ابن بني املوقف ر نُصوِّ أن أردنا إذا
أحد من الرشيعة عنارص ينقض ما فيها بعنارص اليونانية الفلسفة فجاءت د، ح ب أ هي
طوائف أن نرى فعندئٍذ د، «ال-ح» ب أ هي: الوافدة الفلسفة عنارص تكون كأن جوانبها،
وبالتايل تناُقضداخيل، عىل ينطوي «ال-ح» القول بأن تُثبت أن تحاول وامُلتكلمني األشعرية
قالته ما هو هذا ونقيضه صحيًحا، ح) (وهو نقيضه كان بطالنه ثبت وإذا باطل، فهو
طوائفخصومه بها أثبتت التي األدلة يُحلِّل أنه يف صدوره، فيتلخَّ رشد ابن وأما الرشيعة.
ينقض بما يأُخذ من بمثابة كان وإال الحد، هذا عند األمر يرتك ال لكنه «ال-ح»، بطالن
— يبني أن إما فهو اإلشكال: لفض يستخدمها طُرق إحدى إىل يلجأ نراه بل الرشيعة،
املعنى وأما األسماء، يف اختالًفا يكون أن يعدو ال و«ال-ح» «ح» بني االختالف بأن — مثًال
حقيقتها يف ليجعلها «ح» يف الظاهر ل يُؤوِّ أن وإما الحالتني، كلتا يف فواِحد ذاته املقصود
«ح» من العقيل طريقنا لنبدأ معناه: ما يقول أن وإما سواء، عىل و«ال-ح» هي الباطنة

مًعا. الفلسفة وتريده الرشع يريده ما إىل حتًما بنا ستؤدي وهي
أن عىل يدل ما الرشيعة ذكرتها التي العنارص من كان فلقد مثًال، لذلك ولنرضب
أشارت فقد اليونان فلسفة وأما فكان، كن تعاىل هللا له قال الزمن، مجرى يف ُمحَدث العاَلم
ُمهمتهم امُلتكلمون جعل هنا فها هللا، أزلية مع أزيل أنه أي قديم، العاَلم أن يعني قد ما إىل
من األجسام برتكيب يقولوا كأن حدوثه، يُثبتوا وأن العالم، بأزلية القول بطالن يُبينوا أن
محدثة األجسام كانت بطبيعته، ُمحدثًا يتجزأ ال الذي الجزء كان وملَّا تتجزَّأ. ال أجزاء
أن فرضنا «إذا فيقول: هذا، منطقهم يف الخطأ بيان رشد ابن مهمة تكون وعندئٍذ بحدوثه،
يف يعرض ولكن ُمحِدث، فاعل بد، وال له، يكون أن — يقولون كما — لِزم ُمحَدث، العاَلم
أما ُمحَدثًا، وال أزليٍّا نجعله أن نقِدر لسنا امُلحِدث هذا أن وذلك … شك امُلحِدث هذا وجود
نهاية، غري إىل األمر ويمر ُمحِدث، إىل امُلحِدث وذلك ُمحِدث، إىل يفتقر فألنه ُمحَدثًا كونه
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فتكون أزليٍّا باملفعوالت املتعلق فعله يكون أن يجب فإنه أزليٍّا، كونه وأما ُمستحيل، وذلك
26«… حادث بفعل ُمتعلًقا وجوده يكون أن يجب والحادث أزلية، املفعوالت

القول بني اختالف أال لخصومه يُبني أن رشد ابن عند أخرى وطريقة طريقة، هذه
صنف املوجودات، من أصناف ثالثة عىل ُمتفق فالكل التسمية، يف إال وحدوثه العاَلم بِقدم
«لم الذي املوجود فهو آخر وصنف حدوثها، عىل أحد يختلف ال وهذه األجسام، هو منها
قديم، املوجود هذا أن عىل الجميع اتفق ولقد زمان»، تََقدَّمه وال يشء، عن وال يشء، من يكن
هو حيث من (ال بأرسه مأخوذًا العاَلم وهو الطرَفني، هذين بني فيقع الثالث الصنف وأما
أعني يشء، عن ُوجد ولكنه زمان، تقدَّمه وال يشء، من يكن لم موجود «فهو جزئيات)
يُسلمون فامُلتكلمون للعاَلم، الثالث الصفات هذه وجود عىل ُمتفق والكل فاعل.»27 عن
ُمتناه، غري امُلستقبل الزمان أن عىل القدماء مع ُمتفقون وهم عليه، ُمتقدم غري الزمان أن
املايض، والوجود املايض الزمان يف هو بينهما االختالف وموضع امُلستقبل، الوجود وكذلك
وفيه القديم، املوجود من شبه فيه بأرسه، مأخوذًا فالعالم ُمتناه، أنه يرون فامُلتكلمون
إنه عنه قال األوىل، ناحيته من إليه نَظر فمن الحادثة، الجزئية املوجودات من شبه كذلك
ُمحدثًا ليس الحقيقة يف «وهو حادث، إنه عنه قال الثانية ناحيته من إليه نظر ومن قديم،

حقيقيٍّا.»28 قديًما وال حقيقيٍّا،
إذ فيه؛ نفسه ليجد رشد ابن جاء الذي باملوقف الشبه شديد العرص، هذا يف موقفنا إن
من وافد عقيل ونتاج الجميع، بها ك يتمسَّ رشيعة هي: املوقَفني، كال يف األساسية العنارص
فال الرشيعة يف عنه مسكوت وإما إشكال، فال الرشيعة يف ورد ما مع ُمتِفق إما هو خارج،
يؤدي رشد ابن بيننا كان فلو الرشيعة. يف ورد ما الظاهر يف يُناِقض وإما أيًضا، إشكال
وأن باطًال، يراه حيث الرافضني يْدَحضمنطق أن لحاول زمانه، يف اها أدَّ التي نفسها املهمة
املعنى. يفمضمون اتفاٍق مع التسمية، يف اختالًفا تكون أن تعدو االختالفال مواضع أن يُبني

٦
رشد، البن التهافت» و«تهافت للغزايل، الفالسفة» «تهافت بني تمت التي املواجهة كانت
تاريخ رصَده ما أهم من أقول وكدُت اإلسالمي، العربي الفكر تاريخ رصده ما أهم من

ص١٣٥. األدلة، مناهج 26

ص٤١. املقال، فصل 27

ص٤٢. املقال، فصل 28
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أصدره كتاٍب عىل مقصورة — أراها كما — املسألة وليست إطالقه. عىل اإلنساني الفكر
لكن النقدية، اللقاءات هذه من سلسلة هو الفلسفة فتاريخ وإال آخر، كتابًا به لينقد صاحبه
هو فيها األمر فمحور حضاريتنَي، وقفتنَي بني مواجهًة كان التهافت» و«تهافت «التهافت»
كانت إذا سيما ال سابقة، حضارة من ثقافية أصوًال الِحقة حضارة تأخذ هل كهذا: سؤال
يف تنمحي أن إحداهما عىل خطًرا األخذ هذا يف أن أو ُمتعاِرَضني، لوننَي من الحضارتان
من أصولها تستمدَّ أْن يف تخشاه ما لرتى تكن لم الحديثة األوروبية الحضارة إن األخرى؟
صورها تتعدَّد واحدة أرسة األسالف عند األصول تلك مع ألنها والرومان؛ اليونان أسالفها
من فكرها روافد إسالمية حضارة تأُخذ أن وأما واحد، أساسها لكن العصور، تعاقب مع
سبق فيما أْرشنا كما — يزال ما سؤال وهو مغزاه، للسؤال يكون هنا فها يونانية، أصول
العلمية، الغربية للحضارة اليوم صدورنا نفتح فهل هذا، يومنا إىل رءوسنا فوق ُمعلًَّقا —

يغزوه؟ ما معاِلم يمحو الذي الغزو يُشبه بما هذا يُصيبنا أن نخىش أو
الفارابي صفحات عىل منعكسًة وجدها كما األرسطية للفلسفة تصدَّى حني فالغزايل
أركانًا ويهدم يُفسده أنه ظنَّ مما اإلسالمي الفكر حماية إىل أساًسا قصد إنما سينا، وابن
هو موقفه صميم كان فلقد الغزايل، عىل بالرد رشد ابن اضطلع وحني فيه. أساسية
عىل هناك خطر وال القدماء، اليونان بفلسفة اإلسالمي الفكر اغتذاء رضورة عن الدفاع
رشد وابن الغزايل بني املواجهة بأن هنا نلحظ أن عىل الغذاء، ذلك مثل من اإلسالم رشيعة
للعقل صورة حقيقتها يف لتكون طرفني، بني عالقة تكون أن تُجاِوز إنما كتابيهما، يف
القرن يف سينا وابن بالفارابي تبدأ قرنني، عىل تزيد فرتٍة خالل املسلمني حياة يف الفلسفي
الثاني القرن يف رشد بابن تنتهي ثم عرش، الحادي القرن يف الغزايل طها ويتوسَّ العارش،

عرش.
«تهافت ويف «التهافت» يف نُطالعه الذي العمل ُصلب عىل به أُعلق أن أريد ما وأول
الفكري البناء يف التناقض تُبني سلبية وقفٍة إزاء األمر حقيقة يف أننا هو مًعا، التهافت»
الحلول، لها ليقرتح بعينها مشكالٍت يتناول إيجابي فكٍر أمام منَّا أكثر له، تتصدَّى الذي
نشاطه. من ا جدٍّ كثرٍي يف الفلسفي الفكر به تميَّز الذي الخلف» «برهان ل جيد مثَل فالكتابان
ما منها فنستخرج فحصها، نريد التي الفكرة نعرض أن هو الفكري، املنهج هذا ومؤدَّى
ال ُمتنافرة استخرجناها التي النتائج بهذه وإذا عنها، تتولَّد نتائج من استخراجه يمكن
عرْضنا التي األوىل، القضايا مجموعة أو القضية مع تتسق ال ثم بعض، مع بعضها يتسق
الفكرة تلك رفض من مندوحة نرى ال وعندئٍذ بدء. ذي بادئ للبحث املطروحة الفكرة بها

بعًضا. بعضها ينُقض عنارص عىل الحتوائها املعروضة؛
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التي باآللة يشء أشبه فحصها، يُراد التي للقضايا ُمعالجته يف الخلف» «برهان إن
والقش ناحية يف الحبوب تفصل لكنها جديًدا، إليها تضيف ال الحقول، يف الغالل بها ندرس
الذي املوضوع كان ما كائنًا جديدة، قضايا إىل بنا ينتهي ال الخلف برهان وكذلك ناحية، يف
الصالبة حيث من اختبارها امُلراد األفكار اختبار يف منحرصة مهمته إن إذ أيدينا، بني
إذ املعادن، لصالبة اختبارهم يف املهندسون يؤديه ما يُشبه اختبار وهو التكوين، وصحة
هذه من فتظهر استطاعت، إذا وتهشيمها وضغطها وليَّها َمطَّها تحاول آلالٍت يُعرِّضونها
«برهان ب فحصها عند لألفكار بالنسبة الحال وهكذا ضعفها، أو املعادن تلك قوة املحاوالت

الخلف».29
يف الغزايل أورده ما يعرض أن هي التهافت» «تهافت يف رشد ابن طريقة كانت
الضعف أوجه بيان يف يأخذ ثم نفسه، الغزايل بلغة يضعها نقطة، نقطًة «التهافت»
وإما الغزايل، قول يف إما النظر نحن أمعنَّا فإذا فيه، وقع قد الغزايل أن رأى الذي املنطقي
«برهان أسميناه الذي النوع من منطقيٍّا تحليًال إال القولني أي يف نجد لم رشد، ابن ردِّ يف
ُموجز أنه للمثَل اختيارنا يف ونراعي نُريد، ما لبيان نسوقه واحد مثَل وَحْسبنا الخلف»،
حول املعروضة القضايا تسلسل يف الخامسة القضية هو نختاره ما وليكن إيراده، يسهل

قديم. إنه العاَلم عن الفالسفة بقول الخاصة املسألة وهي األوىل، املسألة
بيشءٍ تتعلق قديمة إرادة هنالك تكون أن باستحالة الفالسفة قول الغزايل عارض فقد

اآلتية: الصورة يف ُمعارضته وكانت حادث،

هذين بني االلتقاء أتعرفون املنطق: يف لُغتكم «وعىل ذلك؟ استحالة عرفتم كيف
وهو — أوسط ا حدٍّ ادَّعيتُم فإن أوسط؟ حدٍّ غري من أو أوسط، بحدٍّ الحدَّين،
فكيف رضورة، ذلك معرفة ادَّعيتم وإن إظهاره، من بدَّ فال — النظري الطريق
قديمة بإرادة العالم لحدوث امُلعتِقدة والفرقة ُمخالفوكم؟ معرفته يف يُشارككم لم
مع عناًدا العقول يُكابرون ال أنهم يف شكَّ وال عدد، يُحصيها وال بلد، يحرصها ال
30«… ذلك استحالة عىل يدل املنطق، رشط عىل برهان إقامة من بدَّ فال املعرفة،

سنة أكسفورد يف ألقاها التي االفتتاحية املحارضة وهي :Ryle, Gilbert, Philosophical Arguments 29

١٩٤٦م.
ص٧٤. ج١، دنيا، سليمان تحقيق التهافت، تهافت 30

33



الرتاث من قيم

باستحالة الفالسفة قول عىل الغزايل اعرتاض بها ص نُلخِّ عندنا، من موجزٍة بعبارٍة
االستحالة هذه نقول: الزمن، مجرى فيه يجيء ُمحدثًا عامًلا األزلية بإرادته هللا يخلق أن
متوافرة؛ عنارصالقياسغري أن نلحظ الحالة هذه ويف لقياس، نتيجة تكون أن إما املزعومة
كانت لو لكنها حدسيٍّا، إدراًكا تكون أن وإما الطرَفني، بني يربط أوسط حد هنا ليس إذ
واضح ولعلَّه شأنها، يف يختلفون الناس أن األمر وواقع الناس. جميع عليها التفق كذلك
أسلفناه. ما يؤيد مما مفارقة، من الفالسفة قول يف ما أظهر أن عىل يزد لم هنا الغزايل أن
ما بصحيٍح ليس إنه معناه ما قال الغزايل؟ اعرتاض عىل تعليًقا رشد ابن قال فماذا
جميع بها يعرتف — بالحْدس امُلدركة املعرفة أي — األدلية املعرفة أن من الغزايل زعمه
يكون أن مشهوًرا كان فيما يلزم ليس أنه كما مشهوًرا، كونه من أكثر ليس ذلك «ألن الناس،
اعرتاض من األول للشقِّ يتعرَّض لم أنه رشد ابن إجابة يف ونالحظ بنفسه.»31 معروًفا
الثاني، الشقِّ عىل بالرد واكتفى األجزاء، كامل قياًسا ليس الفالسفة قول أن وهو الغزايل،
بَدورها تِزد لم — نرى كما — رشد ابن إجابة أن عن فضًال بالحْدس، باإلدراك الخاص
الضعف. أوجه من فيه ما يظهر تحليًال الغزايل، قدمه الذي االعرتاض عبارة تحليل عن
أول يف نفسه رشد ابن به ح رصَّ ما هو وذلك التهافت»، «تهافت يجري النحو هذا وعىل
كتاب يف امُلثبَتة األقاويل مراتب نُبني أن القول، هذا يف الغرض «إن قال: إذ كتابه، سطور
والربهان.» اليقني رتبة عن أكثرها وقصور واإلقناع، التصديق يف حامد، ألبي «التهافت»

أن له فأراد عرصه، يف اإلسالمي العربي الفكر تيار من رشد ابن موقع كان هكذا
يرتفع صوٍت آخر هي ذلك إىل دعوته وكانت اليونان، بفلسفة اإليجابية صلته عىل يظلَّ
العربي الوجدان يكن ولم واحد. نسيٍج يف الرشيعة مع دخولها ورضورة الفلسفة عن دفاًعا
بأكثر عرصه بعد إال االرتفاع يف يأخذ لم ستار، عليها فانسدل الدعوة، لقبول ً ُمهيَّأ اإلسالمي

قرون. سبعة من

ص٧٥. نفسه، املرجع 31
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ديوان َعَريبيف ابن عند مز الرَّ طريقة
األشواق» ان «ترُمجَ

١

نريد فكرٌة، أو حالٌة لنا تَْعِرض إذ له، يرُمز ملا الحًقا يجيء أن هو الرمز يف األصل
واألغلب يُميزها، رمٍز عن لها فنبحث أضدادها، أو أشباهها من بها، يختلط قد مما تمييزها
يُجسد محسوًسا شيئًا لها امُلميز الرمز يكون وأن ُمجردة، لها املرموز الحالة تكون أن
والفن، والشعر والتصوُّف الدين يف الرمز استخدام كثُر ثم ومن ومعناها، خصائصها
الريايض الِعلمي بالحد تعريفها يتعذَّر ومشاعر أفكار بالنفس فيها تختلج مجاالت وهي
تأَلُفه مما داٍت ُمجسَّ يف تصويرها إىل — عنها التعبري أراد إذا — صاحبها فيلجأ الحاسم،
الباطنية الحالة بني كاملة املوازاة تكون ما وبمقدار الحواس، من وغريهما واألذن العني
الحالة، تلك إىل به لنرُمز اختيارنا عليه وقع الذي امُلحسِّ اليشء وبني إخراجها، نريد التي
هي الرمز عملية يف الطبيعية البدء فنقطة وإذن غايتها. قت حقَّ قد الرمزية العملية تكون
من ظاهر، إىل باطٍن من ري السَّ طريق يتَّجه ثم عنها، التعبري يُراد بحالٍة النفس اختالجة

الخارجية. األشياء دنيا يف ُمَحسٍّ يشءٍ إىل داخلية، وجدانيٍة حالٍة
ديوانه يف عربي ابن عند أحيانًا انعكس قد — نرى فيما — الطبيعي الرتتيب هذا لكن
وأراد دة، امُلجسَّ الرموز من طائفٍة أمام نفسه وجد َمن بمثابة ألنه األشواق»؛1 «ترجمان
فاملوقف لها؛ مرموزاٍت يكون أن يصلح ما الداخلية الشعورية الحياة من لها يلتِمس أن

١٩٦١م. بريوت صادر»، «دار طبعة عىل اعتَمْدنا 1



الرتاث من قيم

بعد الشاعر أن ذلك أخرى؛ جهٍة من والناقد جهة، من الشاعر بني يحدث بما شبيٌه هنا
دة، مجسَّ ٍة ُمحسَّ صوٍر يف الخلجات هذه يسكب أن وبعد وجدانه، بخلجات قلبه ينبض أن
من السري فيبدأ — النقاد مجموعة أو — الناقد يجيء قارئيه، أو سامعيه عىل يعرضها
أن عساها ما إىل طريقه ُملتمًسا الشاعر، شعر يف يُصادفها التي الخارجية الصور هذه
نَظم. ما نَظم حني الشاعر قلب يف اختلجت قد كانت التي الداخلية الوجدانية الحاالت تكون
ظاهر، إىل باطٍن من ينتِقل فهذا الشاعر؛ عند ري السَّ التجاه ُمضاد الناقد عند السري فاتجاه
الذي للرمز واحد تأويل من أكثر عىل الناقد يقع ما وكثريًا باطن. إىل ظاهٍر من ينتِقل وذاك
حاالته؟ من كذا أو كذا الرمز بهذا الشاعر أراد هل تُرى يتساءل: فيظل تأويله، يحاول
معنًى، إىل يُرجعها فهذا الواحدة، الشعرية الصورة تفسري يف اد النقَّ يختلف ما أكثر وما
ومحاولة — يقولون كما — الشاعر بطن يف كامن املعنى ألن آخر؛ معنًى إىل يُرجعها وذلك

يخطئ. وقد يُصيب، قد اجتهاد إليه الوصول
قصائده، نَظم ناقًدا، كان ثم شاعًرا، كان األشواق» «ترجمان ديوانه يف عربي وابن
فيها وارد هو بما يرجع أن عىل أعني تفسريها، عىل حمَله ما الظروف من له حدث ثم
ولو والصور. الرموز تلك خلق عىل باعثًا كان الذي الباطني األصل إىل وصور، رموٍز من
يَُردُّ ُمفًرسا ناقًدا كونه وحالة فنظم، َشَعر شاعًرا كونه حالة الحالتنَي: يف عربي ابن وقف
الحالتني هاتني يف وقف لو عربي ابن إن أقول الخبيء، الشعوري َمنبعه إىل ورموزه النظم
الداخل، إىل الخارج من َسريه مع ُمتطابًقا الخارج إىل الداخل من َسريه لجاء واحًدا، موقًفا
يف دت تجسَّ قد الروحانية التنزُّالت حالة كانت فإذا الحالتنَي، يف ري السَّ اتجاه اختلف وإن
السحاب رمز من بنا يعود أن إالَّ الرشح يريد عندما عليه فما امُلمطر، السحاب صورة
حالة هي والتي الرمز، ذلك َمبعث كانت التي الداخلية الحالة إىل القصيدة يف الوارد امُلمطر

الروحانية. التنزُّالت
واحًدا، موقًفا الحالتني يف يِقف لم — قصائده بعض يف — عربي ابن أن ح نُرجِّ لكننا
حقيقية، لفتاٍة حقيقيٍّ حبٍّ عن شعره يف صدر — شاعًرا كونه حالة — األوىل الحالة ففي
بن رستم بن زاهر شجاع أبي الدين مكني مكة، يف شيخه ابنة وهي «النظام»، اسمها
الرشح يف صدر — لشعره شارًحا كونه حالة — الثانية الحالة ويف األصفهاني، الرجا أبي
مما الصويف، للتفسري صالحًة الشعر ذلك يف الواردة الرموز تكون أن يف رغبته عن والتأويل
رموٍز من َمعاٍن تخريج عىل القدرة وإظهار وذكائه، العقل إعمال الرشح عملية يف اقتضاه
كما أُخرى، مواضع يف ًفا ُمتعسِّ مواضع، يف ُموفًقا فوجدناه لها، مقصودة األصل يف تكن لم
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التي النثرية العبارة اْلتواء وبني فيه، العاطفة ودفء الشعر سالسة بني هائًال الفرق وجدنا
وإننا أصله. غري أصٍل إىل املعنى رصف نحو املبذول بالجهد يُوحي التواءً ترشحه، جاءت
الشارح يكون أن يف نرتاُب لنكاد النثر، وغموض الشعر وضوح بني البعيد الفرق هذا أمام

نفسه. الشاعر كتبها التي الديوان ُمقدمة يف ورد قد كما الشاعر، نفسه هو
لو أو الشعر، لذلك تحليله ويف شعره، يف واحًدا موقًفا وقف قد عربي ابن كان ولو
أو … «إما صورة يتَّخذ شعره رموز لبعض تأويله رأينا َلما الناقد، نفسه هو الشاعر كان
كيت؛ إىل أو كذا إىل يُشري إما الرمز هذا إن يقول الواحد للرمز بالنسبة رأيناه َلَما أي «…
عىل يعلم ال والتأويل التحليل صاحب كان إذا إال — األغلب يف — يكون ال الرتدُّد هذا ألن
اإلبل إما إنها «الركائب» عن يقول كأن ينُظم، وهو الشاعر بطن يف كان ما اليقني وجه
التي التجريد حالة إىل أو الحبيب، مع الغزل إىل يُشري إما إنه الغزال وعن السحاب، وإما

الفالة. األرض يف الغزال رشود مع تتناَسب
عربي ابن لنا يرويها كما قصتها ذي هي فها ورشوحها، القصائد أمر من يكن ومهما
— عاًما وثالثني ثمانية نحو عندئٍذ العمر من له وكان — مكة نزل ملَّا إنه يقول امُلقدمة؛ يف
السالم، عليه إبراهيم بمقام اإلمام العالم «الشيخ بينهم من كان الفضالء، من بجماعٍة التقى
األصفهاني»، الرجا أبي بن رستم بن زاهر شجاع أبي الدين مكني األمني، البلد مكة نزيل
ساحرة … والبها الشمس بعني ب وتلقَّ بالنظام ى تُسمَّ … عذراء «بنت الشيخ لهذا وكان
أوضَحت أفصَحت وإن أعجَزت، أوجَزت وإن أتعبَت، أسهبَت إن الظرف، عراقية الطرف،
أَودع ما رشح يف ألخذُت األغراض، السيئة األمراض، الرسيعة الضعيفة النفوس ولوال …
يف نظمنا من فقلدناها … املزن روضة هو الذي ُخلُقها ويف الُحسن، من َخْلقها يف تعاىل هللا
ذلك يف أبلغ ولم الالئق. الغزل وعبارات الرائق، النسيب بلسان القالئد أحسن الكتاب هذا
الجزء هذا يف أذكره اسم فكل … ودِّها كريم من األنس، ويُثريه النفس، تجده ما بعض
اإليماء عىل الجزء هذا يف نظمتُه فيما أزل ولم أعني، فداَرها أندبها داٍر وكل أُكنِّي، فعنها
امُلثىل.» طريقتنا عىل جريًا العلوية، واملناسبات الروحية، والتنزُّالت اإللهية، الواردات إىل

األرسار من تكون أن الديوان هذا أشعار عىل أنكر حلب بمدينة الفقهاء بعض أن غري
لكونه ذلك يُخفي يكن وإن حقيقية، بفتاٍة حقيقيٍّا غزًال به يُريد إنما الشيخ وأن اإللهية،
رشح يف رشع حتى عربي، ابن إىل النبأ هذا جاء إن فما والدين، الصالح إىل منسوبًا
الغزل بعبارات القول يُصاغ كيف يوضح رشًحا الفقهاء، من جماعٍة من َمسمٍع عىل ديوانه
إىلهللا. تاب امُلنكر، ذلك الرشح سمع ا فلمَّ اإللهية، األرسار هو املقصود يكون حني والتشبيب،
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«ورشحُت يقول: حني خاصة، بصفٍة الديوان هذا عن عربي ابن يذكره ما أن والحق
إلهية، وأنوار ربانية، معارف إىل بها أُشري … الغزلية األبيات من فة امُلرشَّ بمكة نظمته ما
الغزل بلسان ذلك عن العبارة وجعلت رشعية، وتنبيهاٍت عقلية، وعلوم روحانية، وأرسار
يقول حني إليها.» اإلصغاء عىل الدواعي ر فتتوفَّ العبارات، بهذه النفوس لتعشق والتشبيب
تجعل التي العامة، نظرته يُساير إنما فهو بخاصة، الديوان هذا عن القول هذا عربي ابن
الصفات تلك عني هي بل وأسماؤه، الحق صفات فيها تتجىلَّ «مسارح والصور األشياء من
صفٍة َمجايل من خاص َمجًىل هي إنما األشياء، يف نُدركها وجوديٍة صفٍة فكل واألسماء،

ُمطلق.»2 إلهيٍّ اسٍم أو ُمطلقة، إلهيٍة
لوال األشواق» «ترُجمان ديوان إىل بالنسبة الزعم هذا صدق يف لنتشكَّك نكن ولم
وأن املبارش، الغزيل املعنى مع انسياًقا أكثر تكون قصائده من كثرية قصائد وجدنا أننا
يشدُّ الذي االعِتساف من يقتيضشيئًا الصويف، التفسري عىل تُؤوَّل حني القصائد، هذه أمثال
أخرى قصائَد ثمة أن كذلك الحق من أنه عىل السليم. السويِّ طريقه عن يُخرجه ا شدٍّ املعنى
من ثالثة فئة هنالك أنَّ كما املبارش، الغزل مع منها الصويف التأويل مع انسياًقا أكثر نراها
اتساقها املبارش الغزل مع ُمتسقة فهي عادلة، موازنًة االتجاهان فيها يتواَزن يكاد القصائد
أمثلة — املقال هذا من تاٍل موضٍع يف — وسنسوق سواء، حدٍّ عىل الصوفية التأويالت مع

الثالث. الحاالت هذه توضح

٢

الديوان رشح عىل أطلق وقد — الرشح من أخرى مواضع يف وكذلك الديوان، مقدمة ويف
منهج عىل واضحة داللًة تدلُّ إشارات — األشواق» ترُجمان رشح يف األعالق «ذخائر اسم
قاعدته يضع امُلقدمة، يف يوِردها بيتًا، عرش ستة قوامها قصيدٍة ففي عربي؛ ابن عند الرمز
أو زهًرا، أو سحابًا، أو طلًال، حديثه يف ذََكر ما إذا أنه وهي األمثلة، لها ويسوق األوىل،
عن الخاطر يِرصف أن للقارئ فينبغي الكائنات، صور من ذلك غري أو رعوًدا، أو بروًقا،
إن بل ال املقصود، املعنى ليعلم الظاهر، ذلك وراء امُلختفي الباطن يطلُب وأن ظاهرها،

ص٢٣٦. عفيفي، العال أبو للدكتور «التصوف» 2
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الصويف الرسَّ منها يستخِرج تأويًال الفهم عند ل تؤوَّ أن كذلك ينبغي والحروف الضمائر
فيها: الكامن

م��ا ك��ل َم��غ��اٍن أو رب��وٍع أو ط��ل��ٍل م��ن أذُك��ُره م��ا ك��ل
أَم��ا أو ف��ي��ه، ج��اء إْن وأال، ي��ا ق��ل��ُت أو ه��ا ق��ل��ُت إْن وك��ذا
ُه��م��ا أو — ج��م��ًع��ا — ه��نَّ أو ُه��م��و أو ه��ْو ق��ل��ت أو ه��ْي، ق��ل��ُت إْن وك��ذا
أتْ��ه��م��ا أو ِش��ع��رن��ا ف��ي َق��َدٌر ل��ي أن��ج��َد ق��د ق��ل��ُت إْن وك��ذا
اب��ت��َس��م��ا م��ا إذا ال��زَّه��ر وك��ذا ب��ك��ْت ق��ل��ُت إذا ��ح��ب ال��سُّ وك��ذا
ال��ِح��م��ى ُورق أو ال��ح��اج��ر ب��ان��َة ��م��وا يَ��مَّ ب��ُح��داٍة أُن��ادي أو
أن��ج��م��ا ن��ب��اٌت أو ش��م��وٌس أو أَف��َل��ت خ��دوٍر ف��ي ب��دوٌر أو
َس��م��ا أو َج��ن��وب أو ري��اٌح أو ص��ب��ا أو رع��ود أو ب��روٌق أو
َرم��ا أو ت��الل أو ج��ب��ال أو ن��ق��ا أو ع��ق��ي��ق أو ط��ري��ق أو
ِح��م��ى أو غ��ي��اض أو ري��اض أو ُرب��ى أو رح��ي��ل أو خ��ل��ي��ل أو
ُدَم��ى أو ك��ش��م��وٍس ط��ال��ع��ات ��ٌد نُ��هَّ ك��اع��ب��ات ن��س��اءٌ أو
ت��ف��ه��م��ا أن — ِم��ثْ��لُ��ه أو — ذك��ره ج��رى م��م��ا أذُك��ره م��ا ك��ل
ال��س��م��ا ربُّ ب��ه��ا ج��اء َع��َل��ْت أو َج��َل��ْت وأن��ور أس��رار م��ن��ه
ال��ُع��ل��م��ا ش��روِط م��ن ل��ي م��ا ِم��ث��ل ل��ه م��ن ف��ؤاد أو ل��ف��ؤادي،
ق��َدم��ا ِل��ص��دق��ي أنَّ أع��ل��َم��ْت ع��ل��وي��ة ق��دس��ي��ة ص��ف��ة
ت��ع��َل��م��ا ح��ت��ى ال��ب��اط��ن واط��لُ��ب ظ��اِه��ِره��ا ع��ن ال��خ��اط��ر ف��اص��رف

شعره، استخدامه يف يعتزم ملا أمثلًة عربي ابن ساقها التي الرموز إىل فاحصة ونظرة
كما ب»، للتعجُّ أو للنداء و«حروًفا و«ضمائر»، و«أفعاًال»، «أسماء» األمثلة ساق أنه تُبني
كلها األنواع هذه بعد أشار ثم بأسماء»، مقرونة و«حروًفا بأفعال»، مقرونة «أسماء ساقها

الحوادث. تلك يُماثل ما أو ِذكرها جرى «حوادث» من به يرُمز أن يُمكن ما إىل
طريق، سماء، جنوب، رياح، صبا، رعود، بروق، مغان، ربوع، طلل، هي: فاألسماء

ِحمى. رحيل، خليل، غياض، رياض، ربى، رمال، تالل، جبال، نقا، عقيق،
أفل. أتَْهم، أنجد، هي: واألفعال
أما. أال، يا، ها، هي: والحروف

وجمًعا). ومثنٍّى ُمفرًدا الغائب ضمائر (وكلها هما ، هنَّ هم، هو، هي، هي: والضمائر

39



الرتاث من قيم

نبات. أنَجَم بدور، أفلت الزهر، ابتسم السحب، بكت باألفعال: املقرونة واألسماء
الحمى. ُورق ويا ُحداة، يا األسماء: مع والحروف

«أرسار» إىل الرامز الرمز مأخذ تؤَخذ أن ينبغي اختالفها، عىل الكالم صنوف أنَّ أي
توافر قد ما — له توافرت آخر إنساٍن أي فؤاد أو لفؤادي السما» ربُّ بها «جاء و«أنوار»

العلما». رشوط «من — يل
من فارصفوها أشباهها أو الرموز هذه وجدتُم كلما لنا: يُقال أن يكفي هل ولكن
إىل مفتوًحا الباب يرتك قد وحده التحذير هذا مثل إنَّ باطنة؟ معاٍن إىل الظاهرة معانيها
وأردت «جبل»، كلمة صادفُت أنني فافرض التأويل. عند القارئ ذهن عىل يطرأ معنًى أي
أم للصالبة أم للسموِّ رمًزا أأتخذها ها؟ أُفرسِّ فبماذا املعروف، القامويس معناها عن رصفها
حرارة بالقياسإىل الرأس لربودة أم امُلعتَزل، لوحشة أم واللهو للرياضة أم والجهاد ة للمشقَّ
قد املعاني عرشات مهيبًا؟ ُمروًعا جالًال أو ُمؤنًسا جماًال «الجبل» استوحى هل القلب؟
أخرى قاعدة عربي ابن عند فهل الظاهر، املعنى من إليها ننِرصف التي هي أنها عىل تُتََّخذ
باطن؟ بمعنًى الظاهر تأويل عند ننتهجها التي ري السَّ وجهة فتُبني األوىل، قاعدته تُكِمل
بعض يدل ما (ص٧٥) الدارس» «الطلل قصيدة من األول للبيت رشحه يف ورد فقد نعم،
ُمقرًِّرا الحديث، وسياق املوقف طبيعة عىل ُمتوقف األمر إن يقول إذ ذلك؛ يف رأيه عىل الداللة
بأظهِر ُمناِسبه، إىل ُمناِسب كلُّ فيُضاف العالم، يف يشءٍ كلِّ من مناِسب فيه اإلنسان «أن
له كانت إذا امَلناِسب، من غريه دون بُمناسٍب والسماع والوقت الحال صُه وتَُخصِّ وجوهه،
ترتجمها، عندنا من بعبارٍة القول هذا ُقلنا ولو بذاته.» يطلُبها كثرية لوجوٍه كثرية ُمناِسبات
بحيث وخصائص، صفاٍت من األكرب الكون يف ما كل فيه أصغر كوٌن اإلنسان إن لُقلنا:
فإذا اإللهام، ساعة يُناِسبه الذي بالجانب العاَلم يف يشءٍ كل يُواجه أن ُمستطاعه يف يُصبح
يف يساعدنا فيه، نحن ما يُالئم معنًى الكثرية ُموحياته من اخرتنا — مثًال — «جبل» قيل
من الذي العربي اللسان كذلك يساعدنا كما وغنًى خصوبٍة من طبائعنا يف ما االختيار هذا
فحْسبنا ص١٠٥)، (انظر التشبيه.» ُمتعلقات من يشءٍ بأدنى م التفهُّ «يُعطي أن ُمميزاته
الظاهر. وراء من املنشود الباطن لندرك له املرموز إىل إشارة أدنى ُمشريًا الرمز يجيء أن
لشعر يريد التي للطريقة تطبيقيٍّا مثًال هذه، النظرية قواعده إىل عربي ابن ويضيف
ليلٍة ذات أطوف «كنُت فيقول: الطواف يف له جَرت حكايًة يروي إذ بها، يُفهم أن ديوانه
وطفُت الناس، أجل من البالط من فخرجُت أعرفه، كنُت حال وهزَّني وقتي، فطاب بالبيت،
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أحد، هناك كان لو يَليني، ومن نفيس بها أُسِمع فأنشدتها، أبيات، فحرضتْني الرمل، عىل
قوله: وهي

م��َل��ك��وا ق��ل��ٍب أيَّ َدَرْوا ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
س��ل��ك��وا ِش��ْع��ٍب أيَّ َدرى ل��و وف��ؤادي
ه��َل��ك��وا؟ تُ��راه��م أم س��ِل��ُم��وا أتُ��راه��م
وارت��ب��ك��وا ال��ه��وى، ف��ي ال��ه��وى أرب��اب ح��ار

بنات من بجاريٍة فإذا ، فالتفتُّ الخز، من ألني بكفٍّ كتفيَّ بني برضبٍة إال أشُعر فلم
قلت؟» كيف سيدي يا فقالت: … الروم

الجارية عليه فتُعلِّق بيتًا، بيتًا السالفة، األربعة األبيات يعرض عربي ابن وأخذ
من يكون أن يتَِّفق ال األول البيت ففي املعنى، تناُقض من فيه ما يُبني بما األديبة الرومية
الذي ْعب الشِّ عن شيئًا الفؤاد يدري أن يتَِّفق ال الثاني البيت ويف به، جاهًال القلب َملك
يكون فكيف علم، عىل الفؤاد يحصل أن دون يُحول الذي هو عب الشِّ ألن األحبَّة؛ سلكه
أن هو األصحَّ ألن السؤال؛ توجيه يف خطأ الثالث البيت ويف معلوًما؟ الِعلم دون الحائل
الرابع البيت ويف أحبَّتِه، فراق بعد هلك أو سِلم قد كان إن نفِسه عن نفسه امُلحبُّ يسأل
بها. يَحار َفْضَلٌة ذلك مع له تبقى ثم يهوى، من إىل قلبه بكل امُلحب ينِرصف أن يتفق ال
فهمتها ألنها وذلك األربعة؛ األبيات يف التناُقض مواضع األديبة الجارية أخرجت هكذا
باطنه، إىل األمر ظاهر جاوزت ما إذا يزول البادي التناُقض هذا لكن الظاهرة، بمعانيها
ينبغي كيف ليُبنيِّ صوفيٍّا؛ باطنيٍّا رشًحا نفسها األبيات هذه رشح يف عربي ابن يأخذ وهنا
قدَّم الذي ديوانه قراءة عند الصحيح الفهم طريقة أمامنا يرُسم أن أراد وكأنما تفهم، أن

املقدمة. بتلك له

٣

بالشاعر بالك فما شعره، قراءة لسهلت أدركناه لو الذي الخاص، قاموسه شاعٍر لكل
إنه املبارشة؟ معانيها بغري ألفاظه فهم إىل الديوان ُمقدمة منذ هنا يُوجِّ الذي املتصوِّف
الشاعر، عند دَورانها يكثر التي الخاصة املعاني إىل النظر توجيه من عندئٍذ مناص ال
عند األلفاظ هذه من لطائفٍة أعدْدناه جزئي قاموس ييل وفيما ُمعينة. بألفاٍظ لها رامًزا
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كل وأمام الديوان، ترتيب يف األوىل هي قصيدة وعرشين خمٍس من جمعناها عربي، ابن
لها: عربي ابن رشح يف الرمزي معناها لفظٍة

أ

صلب يف الوارد «الربق» للفظ استيحاء — يُفهم لكنه مكان، اسم األصل يف هو األبرقني:
الغيب، عالم يف مشهد اإللهية، الذات مشاهد من مشهَدين إىل يرُمز أنه عىل — الكلمة

الشهادة. عالم يف ومشهد
الشهوة. عن ُمنزَّه أبيض:

اإللهية. لألسماء رمز وكذلك األنبياء، األحبة:
وللجمال. للشهوة، رمز أحمر:

إلهي. مقاٍم إىل به فريُمز املكي، الحرم عىل يُِرشف جبل اسم األصل يف هو أجياد:
والعلو. الرفعة مقام إدريس:

والرضا. التقديس ملقام به يرمز الشجر من نوع أراك:

ب

والتوقان. والشوق والتنزيه، وللنور للبُعد، به يرمز البان شجر بان:
الحسان الخدور» يف «البدور معنى ويكون «بالخدور»، مقرونة عادًة تأتي بدور:

وأرسارها. العلوم إىل رمز وهذا امُلسترتات،
اإللهية. للحقائق «البدور» ترمز وكذلك

عالم عن غروبه معناه خلدي» يف البدر و«غروب اإللهي، للنور «البدر» ويرمز
الكشف. جانب عىل السرت جانب وترجيحه الحس،

ملعانه، إال يُريك ال فالربق ق، يتحقَّ يكاد وال باألبصار يذهب اإللهية، الذات مشهد برق:
(ص٩٠). سناه نرى وإنما الربق نرى ال فنحن عليه، حجابًا اللمعان فيكون

كان هنا ومن زوالها، ورسعة لتنوُّعها الشهادة؛ عالم يف الصور إىل ترُمز والربوق
مخلوقاته. يف تعاىل هللا رؤية الخلق، يف الحق رؤية إىل رمًزا «الربق»
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برق. لكلمة مرادفة تأتي ولكنها مكان، اسم ثهمد: بُرقة
الناس. عامة عن العارفني تحجب التي النفسية للحالة رمز برقع:

مخلوقاته. هي البستان يف واألزهار سبحانه)، هللا (أي الحق بستان:
والعمل. الِعلم بني تجمع التي اإللهية الحكمة بلقيس:

من ففيها واإلنس، الجن بني لقاءٍ من بلقيس والدة إىل يُشري أسطوري رمز وفيها
يف والجسد الروح الجتماع رمٌز أنها أي الكثيف، عَمله اإلنس ومن اللطيف، ِعلمه الجن

اإلنسان.
الزاهدات. امللوك: بنات

والتعني. الوضوح بياض:
يف ما العلوم من فيها يكون اإلدريسية، الحكمة إىل البيضاء وترمز الشمس، البيضاء:

حقائق. من الشمس

ت

النور. إىل إشارة فهي ولذا الزند) ورى (من توراة:

ث

امُلميزة. الفردية خصائصه فقد من عىل رمز فهي ولذا وحيَدها) فقدت (التي ثكىل:
بالفم. تتعلق التي امُلناجاة مقام بمناسبة تُقال النور، ثنايا:

ج

الجهاد. بعد إليها الحق يهدينا التي السبل جبال:
الكونية. العلوم فنون جداول:

هو والجاني امللك) من والنبي الشيخ، من (كامُلريد امُللقي من إليه امُللَقى اه يتلقَّ ما َجنى:
القهر. بيد ال اللطف، بيد الثمرات، لهذه ل امُلحصِّ
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ح

الربزخ. عالم مطلوبنا، وبني بيننا يحول الذي الحجر موضع إىل يرُمز مكان، اسم حاجر:
األحبة. منازل إىل بالِهمم يحدو الذي الشوق حادي:

التوراة. إىل رمز حرب:
والرؤية. املشاهدة مقام إىل إشارة اإللهية، الِحكم حسان:

اإللهية. الواردات حمام:

خ

تحتوي ألنها «خدور»؛ وهي الروحانية، التكاليف اإلنسان، بها ُكلِّف التي األعمال خدور:
واملعارف. العلوم من أرسار عىل

إشارة فالخرد وإذن اإليمان، من والحياء الحياء، ذوات هن الُخرَّد اإللهية، الِحكم ُخرَّد:
اإليماني. العلم إىل

اإللهية. املعارف من يحِمله بما اإلنسان قلب خميلة:
الحجب. مقامات خيام:

د

للزبور. رمز داود:
سرت. والغيب السرت، محل هو الذي الليل فهو الغيب، ُدجى:

عن أفنته العبد لها حصَّ إذا اإللهية الِحكمة أن إىل رمز الدر» «عرش اإللهية، الِحكمة در:
عرش. عىل تجلس ماِلكة كأنها ذاته، مشاهدة

بلون). يصطبغ لم الذي الحرير (ألنه التنزيه دمقس:
وهي الخدور، يف امُلسترتات الحسان إىل رمز العيسوية، الرسيانية املعابد إىل إشارة ُدمى:

املعارف.
املقامات. الديار:
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رسيانية. حالة الدير:

ذ

الطبيعي. الجمال إىل به يُرَمز مكان اسم سَلم: ذو

ر

العلوم. تحمله ما حاِفظ النجم: راعي
الطبيعية. باألكوان انشغاًال حق، عن الغافل الليل: راقد

املوسوية. الحقيقة الحمى: ربة
= (الدارس العلم إىل َسريهم يف آثار من العارفني مقامات يف بقي ما دارسات: ربوع

حالة). إىل حالٍة من فيتغري األحوال، من عليه يِرُد بما املتغري
إلهية. مناجاة رعد:
السحاب. ركائب:

االعتدال. نشأة مقام « النديُّ «الروُض الجمع، مكان روض:
األزهار. لفنون جامعة الروضة لكون األسماء؛ لحقائق اإللهية األرسار روضة:

ِلموىس. النور فيها ظهر التي الشجرة الوادي: روضة
املعارف. رياض الرياض:
الشوقية. األنفاس ريح:

ز

عن الرياح تنقله الرمل ألن الثبوت؛ عدم إىل بها يُرمز ولذلك قفر، يف رملة هي زرود:
يتجاور الرمل ألن أُلفة؛ غري من املجاورة إىل «زرود» ترُمز وكذلك أماكنه. وعن حاالته

يلتف. وال
الخلق. هي األزهار زهر:
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س

املعارف. تُنِتج التي األحوال سحاب:
الربانية. والعلوم املعارف مطري: سحاب

(النورانية). الروح وحقائق (الظلمانية) الجسد حقائق بني الفصل موضع َسَحر:
اإللهية. الحكمة سنا:

امُلحمدي. للمقام رمز وهو املدينة، عىل يُرشف جبل َسْلع:
النبوَّة. مقام من الواردة ليمانية السُّ الحالة سلمى:

والهيبة. الجالل عاَلم سواد:

ش

سكر). ري، رشاب، ذوق، أربعة: التجيلِّ (فمقامات التجيلِّ مقام من الثانية املرتبة رشاب:
والشهادة. الحس عالم أي الكوني، الظهور موضع رشق:

الَخَفر. ُحمرة شفق:
ُمثمرة هي فإما عليه، تهبط ما نوع عىل أثرها ف يتوقَّ (كالشمس اإللهية الحكمة شمس:

مهلكة). أو
العرش. حول ون الحافُّ األرواح = الشموس أنوار

واملنفعة. والرفعة، النصوع، إىل إشارة
الرؤية. عند التجيلِّ وضوح شمسضحى:

ميل. شيح:

ص

الحس عاَلم أي الكوني، الظهور مطلع (والرشق الرشقية الريح األنفاس، عاَلم صبا:
والشهادة).

أرواًحا. تُخفي التي األجساد امُلجردة؛ املعاني فيها د تتجسَّ التي ية الحسِّ الصور صخرات:
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ط

ساذجة. قلوٍب عىل نزلت معارف طل:
الِعلم إىل َسريهم يف آثار من العارفني مقامات يف بقي ما الطبيعي، األثر من بقي ما طلل:

باهلل.
العارفني. بقلوب اإللهية األسماء منازل أثر طلول:

األكوان. عاَلم من الواردين منازل الحق بهما د يُمهِّ اللذان واإلكرام الرب طنافس:
مختلفة). اللون حَسن ريش وذات طري أنها (الحظ وُحسنها جمالها يف األرواح طواويس:

األعىل. املأل عاَلم

ظ

اإللهية. اللطيفة ظبي:
تجرُّدها. يف اإللهية للِحكمة رمز فهي ولذا للفيايف) وُمالزمة رشود فيها (الظباء

النور. إىل إشارة الظبي كان ولذا للنور، رمز والعنق طويل، عنٍق ذو الظبي

العارفني. أحوال من نفسيٍة بحالٍة محجوبة اإللهية الحكمة ُمربَقع: ظبي

امُلوسوي. امُلحمدي امُلقام هو الظليل الظل ظل:
الغيب. حجاب الليل: ظالم

الروحانية. اللطائف أخفت الحيوانية النشأة = سدوله» أرخى الليل «ظالم

ع

األقوم. الطريق عىل ه يُسريِّ الذي األمر عنان:
الربانية. باملعارف اكتىس وقد اإلنسان مورق: عود

الطيب. الكِلم عليها يصعد التي واألعمال األعمال، مراكب الهمم، عيىس:

له كان ولذا طبيعية، شهوٍة غري عن ُمتولِّد (عيىس النطق بوساطة املوتى إحياء عيىس:
الطبيعة). عىل سلطان
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وفيها التسرت، حالة الحق عن كاشفات ولكنها محجوبة، العلوم حقائق الخيام: يف العني
«امَلالمتيَّة». إىل إشارة

غ

كاألسماء امَليل، إىل إشارة «فالغادة» بالكون، تعطُّف لها يكون حني الحقيقة غادة:
الكون. عاَلم إىل ميل بها يكون حني اإللهية

بعض يف بعضها امُلقدمات لتداُخل والرباهني الدالئل إىل إشارة وهي ضفرية، غديرة:
الضفرية. جدائل كتداُخل
والغيب. التنزيه عاَلم غرب:

للمحبوب، يكون الذي «الغزل» إىل إما إشارة والغزال املحبوبة، اإللهية الِحكمة غزال:
التجرد. إىل يرُمز مما للقفر إلفه إىل وإما
تنضبط. ال التي الشوارد العلوم غزالن:

= نقا غصن اإللهية، األخالق الغصون» «مالبس هللا، بجالل الهيمانة النفوس غصون:
اإللهية. األسماء روضة يف القيومية الصفة

املجاهدة. مقام غضا:
الُحب. بلَهب الغصون ُمشتعلة شجرة الغضا»: «غيضة

الغيب. غور:

ف

نفسه. وبني الخلوة صاحب بني يُحول الذي املشاهدة علم األحور: بالطرف فاتكة
العارفني. َمطلب هي التي (اإللهية) الذاتية الصورة عروب: فتاة

الصور. يف والتحوُّل التبدُّل ، التجيلِّ بها يقع التي الصورة فلك:
املعارف. أنواع فنون:
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ق

املكسوب. للعمل أيًضا وترُمز لالُمتناهي، رمز — الستدارتها — القبة قباب:
الحقائق الحتجاب رمز الحمر فالقباب وللشهوة) للجمال رمز (األحمر الحمر: القباب

الجمال. ذات املطلوبة
لإلنجيل. رمز قسيس:

االعتدال. نشأة رطب: قضيب
التجرُّد. قفر:

حال. إىل حاٍل من التغريُّ قلب:
الربزخي. للمشهد رمز والهالل) البدر بني حالة (القمر قمر:

علوي. بأمٍر نطقت عارفة نفس قمرية:

ك

اإللهية. الِحَكم كواعب:

ل

الغيب. الليل:

م

الحياة. رس ماء:
ميل. مرض:

قلبه. إىل تَميل وهي اإللهية الحرضة األجفان»: «مريضة
الهمم. مطايا:

مشاًرا الكلية النفس هي وكذلك ميثاق، من عليها أُخذ وما اإلنسانية اللطيفة امُلطوقة:
صورتها. عىل ظهرت التي الجزئية النفس يف لها الذي باألثر إليها
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اإللهية. األخالق الغصون: مالبس
باهلل. العارفون يَنِزلها التي املقامات املنازل:

اإلنسان. نشأة هي التي امُلستقيمة الحركة ميَّاد:

ن

العليَّة. املنازل إىل يصل حتى السالك، يقتحمها التي املكاره نار:
بالعارفني. إال لها وجود ال املعارف إذ العارفون، فارقها إذا املعارف = املدفن ناووس:

جهالة. فيها قلوٍب عىل نزلت إذا املعارف الندى:
األعىل. املأل إىل أقرب هو الذي الربزخي الروح نرس:

الناموس. اإللهية، الِحكمة املحض، الخري نور:

ه

بالزجر. اآلتي وهو «الحادي» إىل قياًسا بامُلالطفة، اآلتي الهادي:

و

ملوىس. النور فيها ظهر التي الشجرة الوادي» «روضة امُلقدس، الوادي وادي:
تشكيك. فيها قلوٍب عىل نزلت معارف وبل:

الحياء. مقام إىل يُشري الوجنات، حمرة رويض: ورد
الربزخية. األرواح الُورق:

٤

الصويف تأويله يف — بها يرمز أن أراد التي الرموز لهذه اختياره يف عربي ابن يخرج لم
القريبة البيئة عن يخرج لم ذلك، وغري واملقامات واألحوال اإللهية الحقائق إىل — لشعره
الذي الصويف املعنى مع يتفق تفسريًا الرموز هذه تفسري يف ذكاءه أجهد وإن فهو منه،
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كثرٍي يف — ُمكرًِّرا حوله، ا ممَّ البرص عليه يَقع بما نفسها الرموز يف اكتفى أنه إال أراده،
من العرب الشعراء استخدمها التي نفسها السياقات يف نفسها األلفاظ — األحيان من

قبله.

والغزالن. والظباء، اإلبل، من رمزه اتَّخذ الحيوان عاَلم فمن (أ)
والنسور. والطواويس، الحمامات، من الرمز اتخذ الطري عاَلم ومن (ب)

نوعني: من رموزه اتخذ الطبيعية الظواهر ومن (ج)

والصخر. والرمال والبلَقع، والقفر، اليباب، استخدم الجرداء، الطبيعة أراد فإذا (١)
وامليَّاد، امُلوِرق، والعود الخميلة، استخدم الخرضاء، الخصبة الطبيعة أراد وإذا (٢)
العذب، واملاء والروض، والغصون، والبان، واألراك، واألزهار، والبستان، والجداول،

والفنن. والورد، الظليل، والظل والندى، والوبل، والطل، واملطر، والسحاب،

والبدر الشموس) (أو والشمس السماء، من رموزه اتَّخذ الفلكية الظواهر ومن (د)
والشفق، والسَحر، والليل، والنجم، الرعود)، (أو والرعد الربوق)، (أو والربق البدور) (أو

والغروب. والرشوق، والضحى،
والدَمْقس، والطنافس، والخيام، القباب، من الرمز اتَّخذ الحضارية املظاهر ومن (ه)

والنواويس. الدارسة، والربوع الطلول) (أو الطلل املوت: رموز استخدم كما
واملحمدية والعيسوية املوسوية من كثرية ملحات استمدَّ الدينية الثقافات ومن (و)
إىل وأشار والقرآن، واإلنجيل والزبور التوراة كلمات واستخدم وداود، وإدريس آدم وذكر

واألديرة. واألوثان والرهبان، والشماميس، والبطاريق القساوسة
وليىل، قيس وهند، ِبرش وامُلحبني: الحب روايات من أفاد األدبي التاريخ ومن (ز)
بِشعر واندباني وعنان، وزينب وُسليمى، ولُبنى، هند، حديث يل «واذكر وبثينة، وجميل

(ص٨٢ / ٣). غيالن» وامُلبتىل وبميٍّ وليىل، قيس

بني امُلوازاة كانت ما فإذا السياق، باختالف تختلف الرموز، هذه تأويل يف وطريقته
بغري الرموز تفسري جاء واضحة، قريبًة الباطن الصويف املعنى وبني املبارش الغزيل املعنى
كانت إذا وأما التأويل، يف اإلغراب عىل يحِمله ما يجد ال الحالة هذه يف ألنه ظاهر؛ اعتساٍف
مفتعًال الرموز تفسري يجيء أن يغلب فعندئٍذ ضعيفة، بعيدًة املعنينَي بني امُلوازاة تلك
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أمثلة ييل وفيما إليه. يُشري وما الرمز بني البعيدة العالقات ولقف الذهن، كدِّ إىل يدعو
رموزه: تأويل يف عربي ابن إليها لجأ التي املختلفة للطُرق

بني واضحة شبه عالقة يلتِمس بأن وذلك الشعر، يف املألوفة املجازية الطريقة (أ)
أن وفهمه الشعر قراءة يف املألوف فمن والرمز؛ إليه املرموز بني أي به، وامُلشبه امُلشبه
املجازي التفسري وهذا الشجاع، شجاعة األسد ومن العطاء، كرم — مثًال — املطر من نفهم
وبني املبارش الغزيل املعنى بني ضيقة قة الشُّ تكون حني خصوًصا عربي ابن عند كثري
وإىل بالصخر، البدنية الطبيعة وإىل بالطري، األرواح إىل يرمز فنراه الباطن، الصويف املعنى
حياة وإىل وأينع، أزهر الذي وبالبستان أوَرق، الذي بالعود للمعارف كسبه بعد اإلنسان

بالطنافس. النعيم
من ذلك غري أم األدب، تاريخ أم الديانات تاريخ أكان سواء التاريخ، إىل اإلشارة (ب)
للقارئ ليرتك الرسيعة اللمحة تكفيه هنا فها املايض، أحداث عن يُروى بما اإلفادة سبل
العبادة، وألماكن املنزلة وللكتب لألنبياء ذكره القبيل هذا فمن عنده، من املادة تكملة

ذلك. إىل وما امُلتصوِّفة عن تُروى التي والروايات امُلحبني، لقصص ذكره وكذلك
وقد الحديث، سياق مع الرابطة بادية األذهان إىل قريبة تكون قد اإلشارات وهذه

العاملة: العابدة محبوبته عن — مثًال — قال فإذا وضوح، يف مرئية غري بعيدة تكون

ق��س��ي��س��ا ث��م وح��ب��ًرا، وداوديٍّ��ا، ب��ِم��لَّ��ت��ن��ا م ع��الَّ ك��ل أع��ج��زت ق��د

بِملتنا» «فالعالم األربعة، الكتب إىل تُشري إنها بقوله التاريخية اإلشارات هذه رشح ثم
و«القسيس» التوراة، إىل إشارة و«الحرب» الزبور، إىل إشارة و«الداودي» القرآن، إىل إشارة
بمحتوى أملَّت قد العاملة املحبوبة تلك أن هو امُلجمل املعنى يكون بحيث اإلنجيل؛ إىل إشارة
قاله ما ولنتذكَّر وواضحة. مفهومة اإلشارة تكون فعندئٍذ جميًعا، املنزَّلة الكتُب هذه
العاِلمات»، العابدات «من أنها من «النظام» محبوبته عن الديوان مقدمة يف عربي ابن

نفسها: املحبوبة وعن نفسها القصيدة يف — يقول حني وأما

م��وس��ى ك��أن��ن��ي وأْدُرس��ه��ا أت��ل��و وأن��ا س��نً��ا س��اَق��ي��ه��ا ل��وُح ت��وراتُ��ه��ا

ساَقيها، عن كشفت حني ببلقيس تُذكِّرنا هنا «الساق» أن ذلك رشح يف يقول وحني
الذي «األمر بذلك قاصًدا َساٍق﴾ َعْن يُْكَشُف ﴿يَْوَم بقوله: كذلك وتُذكرنا أمرها، بيَّنت أي
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بأمر الدنيا أمر التفَّ أي اِق﴾ ِبالسَّ اُق السَّ ِت ﴿َواْلتَفَّ وبقوله: اآلخرة»، بيان عليه يقوم
راجع فهو الزند، ورى من فالتوراة «التوراة» كلمة وأما «الساق»، كلمة عن هذا اآلخرة،
«ساقيها» بني قائًما التشبيه كان فإذا أوجه، أربعة لها أن التوراة إىل ويُنَسب النور، إىل
الذين األربعة وإىل النور، من أوجه أربعة إىل هنا اإلشارة تكون أن بدَّ فال و«التوراة»
بالتوراة، ساَقيها عن كنَّى ملَّا أنه ذلك إىل أضف األربعة. الكتب وهي العرش، يحِملون
عليه أنزلت من وِذكر و«الدرس» «التالوة» من التشبيه به وقع ما يناسب ما إىل احتاج
ب امُلتشعِّ البعيد الرشح هذا مثل إىل يلجأ حني عربي ابن إن أقول موىس، وهو التوراة،
به يوازي الذي الباطن، الصويف املعنى ليجد ا كدٍّ ذهنه يكدُّ إنما أنه نُدرك املذكور، للبيت
ينُظر هو فكأنما إليهما ينظر ُمضيئتني، بيضاَوين ساَقني يف التغزُّل وهو الظاهر، املعنى

مَهل. وعىل نشوٍة يف وتُدَرس تُتىل البرشي، الجمال آيات من آيٍة إىل
جرس مجرد من إما ليُفيد معروفة، ألماكن أسماء فيها يستخدم جغرافية، رموز (ج)
يجيء أن الحالة هذه يف واألغلب األماكن. تلك بها ُعرفت التي الصفات من وإما اللفظة،
الطبيعي، بجماله ُعرف مكانًا يذُكر حني — مثًال — فهو وافتعال، اعِتساف عىل التأويل
ومباًرشا، ُمستقيًما الحالة هذه يف الرمز جاء إليه، الناظر يجذب الذي الجمال إىل به ليُشري
باسم جاء إذا أما (ص٤٥)، الدُّمى» صورة يف الشمس تُريك ظباء … سَلم «بذي كقوله:
التكلُّف عندئٍذ عليه غلب االسم، لذلك الظاهر املعنى من أو ونربته، جرسه من ليُفيد مكان
اسم وهو — األبرَقني أن (ص٣٧): بُروق» باألبرقني لنا «ملَعْت يف كقوله التفسري، يف
من إذ الشهادة؛ يف ومشهد الغيب يف مشهد اإللهية، للذات مشهَدين إىل رمز — مكان
يِرُد ال فالتأويل وإذن ظاهرة، عالقة املشهَدين وهذين «األبرقني» بني ليس أن الواضح
تأويل إنه امُلستخَدم، اللفظ به يسمح تقليبًا ذهنه يف املعنى قلَّب مهما العبارة قارئ عىل
فهو وإذن الشعر، ذلك قرَّاء من سواه أحد يقوله وال لِشعره، تفسريًا عربي ابن يقوله
برماله، معروف «زرود» اسمه ملكان ِذْكره القبيل هذا ومن امُلفتَعل، بالتأويل نِصفه ما
إليه لجأ رمز وهو الرمال، هذه كتفكُّك ُمفكَّكة ألنها امُلكتسبة؛ باملعارف الرمال فيفرسِّ

ديوانه. يف مرٍة من أكثر
أقوى من وهي له، واملرموز الرمز لفظتي بني الصوتي التداعي عىل ترتكز رموز (د)
طريقًة لها ُملتمًسا الغزلية قصائده أمام نفسه وجد عربي ابن أن عىل عندي الدالئل
ُممهًدا الصويف املعنى إىل الحقيقي الغزل من العبور جرس يجد فأحيانًا الصويف، للتأويل
البحث من غريٍب رضٍب إىل يلجأ أخرى أحيانًا ولكنه «املعنينَي»، بني التشابُه طريق عن
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له، مرموًزا يكون أن يمكن ما إىل تأويله يريد الذي الرمز من تنقله صوتيٍة خيوٍط عن
نسوق كثرية، ذلك وأمثلة السياق، وسالسة االتساق عن بعيًدا التأويل ذلك جاء وإن حتى

املثال: سبيل عىل بعضها
إليه الواردة ليمانية السُّ الحالة إىل يرُمز اسم إنه قال «سلمى» هي الحبيبة كانت إذا
وإذن السالم، عليه آدم مهبط هي التي الهند إىل يُشري فاسمها «هند» أما النبوة، مقام من
الحاجة، وهي اللبانة إىل إشارة و«لبنى» الخلق، أرسار من به يُحيط ما إىل يرمز هند فاسُم

القائل: بيته يفرس كيف انظر ثم

َغ��يْ��َالن وال��ُم��ب��ت��ل��ى وِب��م��يٍّ ول��ي��ل��ى ق��ي��ٍس ب��ِش��ع��ر وان��ُدب��ان��ي

بقيس فنبَّه … كَقيس والشهادة الحسِّ عالم يف ِمثيل امُلحبني بشعر «واندباني يقول:
زمان وهو الليل، من وليىل الذَّكر، أيًضا والقيس اللغة، يف الشدة الَقيس فإن الشدة، عىل
السماء إىل الخفية باأللطاف الرحماني العرش من اإللهية والتنزيالت واإلرساء امِلعراج
يُحِسن لم ومن العمل، تُحِسن ال التي الخرقاء وهي وبميٍّ األشوق، القلب من األقرب
األعمال من أيديكم عىل يظهر ما أي تَْعَملُوَن﴾ َوَما َخَلَقُكْم ﴿َوهللاُ غريه العامل كان العمل
السبب والحبل العتيق الحبْل والرمة الرمة، ذو هو وغيالن تعاىل، هلل مخلوقة هي التي
هللا حبل فإنه ُمحقق، أمر القديم إىل ونسبته واالعتصام، به باالستمساك ُطولبنا الذي
أن عن ويُمسكه منه، قُرب بمن يتعلَّق مشوك شجر وهو الغيالن وِذكر األزيل. القديم وهو
مختص) النص (يف ا ُمختصٍّ الشجر هذا كون الراحة من وفيه وإيثاًرا، فيه حبٍّا عنه يزول
هذه إال لسالك ظلٌّ فيها فليس وحرِّها، رمضائها بقوة امُلهلكة فيها، نبات ال التي بالفيايف
ويستظل، ثوبه، عليها فيُلقي رحمة، املقام ذلك يف فيجدها غيالن، أم شجرات الشجرات:
من يجده ما فكذلك الشمس، لحرِّ فينكشف الرياح به تمرَّ أن عن بشوكها فتُمسكه
باملناسب التشبيه فأوقع التقديس، وتنزيه التوحيد تجريد مقام يف اإللهية الخفية األلطاف
حال بني ليجمع امُلحبني من األشخاص هؤالء له يذُكرا أن سألهما فلهذا الوجه، هذا من
عربي ابن كان ولو (ص٨٣). ُمحبني» كانوا ألنهم املذكورين؛ هؤالء حقائق وعلم املحبة،
أراد إنه القول لنا لجاز غيالن، مي، ليىل، قيس، األسماء: هذه عنده من أطلق الذي هو
ِلما ذكرها حقيقيِّني، مُلحبني تاريخية أسماء لكنها ألفاظها، به تُوحي ما األسماء بهذه
رمًزا «قيس» كلمة تجيء أن أمكن فكيف «الُحب»، وهو شبٍَه من أصحابها وبني بينه

54



األشواق» «ترُجَمان ديوان يف َعَربي ابن عند الرَّمز طريقة

واملعراج، لإلرساء رمٌز بَدوره هو الذي لليل رمًزا «ليىل» وكلمة للذَّكر، رمًزا أو للشدة،
الغيالن»؟ «شجر من ويستخرجه قه يُشقِّ أخذ الذي هذا لكل رمًزا «غيالن» وكلمة

معنوية، رابطة له واملرموز الرمز بني يكون أن أي املعنى، تداعي عىل ترتكز رموز (ه)
حني الرمزية العملية طبيعة إىل األنواع أقرب هي وهذه الجوهر، يف شبيَهني تجعلهما
وفيها األشياء، لطبائع إدراك ُعمق ففيها اإلنسان، خصائص أخصِّ من العملية هذه تكون
برابطٍة يجمعه باطنه، يف اتفق وما ظاهره يف اختلف ما يجمع الذي الرتكيب عىل ُقدرة

واحدة.
تُقام التي للرباهني رمًزا — الضفرية — «الغديرة» تكون أن الرموز: هذه أمثلة ومن
بعض يف بعضها يتداخل ُمقدمات يف تجري الرباهني هذه ألن بعينها؛ فكرٍة صحة عىل
نسيج فرسَّ حني ولسن إدموند الحديث بالناقد يذكرنا (وهذا الغديرة يف الجدائل كتداُخل
تداُخل من قضاياه يف بما القيايس االستدالل لخطوات رمز أنه عىل هومر شعر يف بنلوبي

وتسلسل).
الدمْقس ألن التنزيه؛ حالة إىل «بالدمقس» عربي ابن يرُمز أن كذلك القبيل هذا ومن
تشوبه ال الذي بالتنزيه شبيه جوهره يف إذن فهو بلون، يصطبغ لم الذي الحرير هو
لعاَلم والطواويس كالحمامات امُلجنحة بالكائنات يرمز وأن شهوة، أو رغبٍة من شائبة
التقيُّد وعدم والسماء، األرض بني ل التنقُّ هي جوهريٍة رابطٍة من االثنني بني ِلما الروح،
وال له بدايَة ال الذي الكروي شكلها بسبب لالُمتناهي بالقباب يرُمز وأن األرض، بأغالل
«بالصخرات» اإلنسان من الجسدية الطبيعة إىل يرُمز أن نفسه القبيل هذا ومن نهاية.
ميلء األشواق ترُجمان ديوان أن والحق والطريان. الصعود عن وعجزها باألرض للُصوقها
أهمها من إليه، يُشري وما الرمز بني املعنوية الرابطة أساس عىل ترتكز التي الرموز بهذه

عنده. ألهميتها أقساًما لها سنُفرد التي والبستان، والقفر والحجب النور رموز
الصويف بمذهبه ِصلة رموزه أشدِّ من تكون أن هذه ولعل والحجب. األنوار رموز (و)
األحوال أو املراحل أو األشكال بحسب ُمختلفة أسماء تتَِّخذ الصوفية «فاملعرفة املعرفة: يف
التقليدي التقسيم ُمتَّبًعا منها، أنواع ثالثة يذكر عربي وابن النفس. يف فيها ق تتحقَّ التي
الرموز تفسريها يف ويُدِخل … واملشاهدة والتجيلِّ امُلكاشفة وهي: امُلسلمني، الصوفية لدى

والحجب.»3 واملرآة للنور واملسيحية األفالطونية

ص٢١٢. بدوي، الرحمن عبد الدكتور ترجمة عربي، ابن بالثيوس، آسني 3
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هو مخلوق كل ألن املخلوقات؛ ُحجب اإللهي الجالل إدراك عن يحجبها فالنفس
النفس تستطيع وال اإللهية، الحقائق ِرس إىل النفوذ وبني األنفس بني يُحول حجاب بمثابة
الحجب، هذه تبديد إىل يؤدي قد فذلك والتجرُّد، بامُلجاهدة إال هللا إىل تِصل أن هذه املحجوبة
امُلمثِّلة املعاني نُدرك بها التي «املكاشفة» هي وتلك اإللهية. الروحية األرسار عن والكشف
اإللهية للحقائق املوضوعية املاهية إدراك ألن الحقائق؛ تلك ماهية ال اإللهية، للحقائق
إحدى عىل ما بيشءٍ فيها نستدل استداللية، عملية فالكشف «املشاهدة»، ب نعنيه ما هو
وبني فيها.4 استدالل وال الحقائق، لتلك مباِرشة فرؤية املشاهدة وأما اإللهية، الحقائق
ال وصفاتها، اإللهية للذات نوراني ظهور هو الذي «التجيل» يكون واملشاهدة امُلكاشفة

يزول. أن يلبث
«الحجب»، رموز لها تُستخَدم امُلكاشفة أن هو كله هذا من مَلوضوعنا واملهم
رموز لها تُستخَدم و«املشاهدة» ويختفي، يظهر الذي النور رموز له تُستخَدم و«التجيل»

النور. ذلك عليها ينعكس التي واملرآة الثابت، النور

من للُمسترت وكلتاهما البيض» و«الخيام الحمر» «القباب الحجب رموز فمن (١)
ترمز التي «الضحرات» ومنها الغيب، حجاب إىل يرمز الذي الليل» «ظالم ومنها الحقائق.
الربانية العلوم حقائق إىل إشارة الخام» يف «العني ومنها األرواح، تُخفي حني األجساد إىل
ومنها اإلدراك، عن محجوبة لكنها باللَّحظ، الفاتكات كالِحسان كاشفات بطبعها هي التي
و«راقد «الخدور» ومنها للغيب. رمز الغرب ألن «الرشق»؛ إىل بالقياس — «الغرب»
اإلنسان يستطيع ال التي للحدود رمًزا يُتََّخذ لكنه مكان، اسم وهو «حاجر» ومنها الليل»
إىل تُشري ألنها «الجبال»؛ إىل بالقياس — «األغوار» ومنها يطلُبه، ما إلدراك اجتيازها

نفسية. بحالٍة محجوبة الحقيقة إىل يُشري الذي امُلربقع» و«الظبي الغيبية، املواضع
الذي «الربق» — التجيلِّ لحظات وهي — ويختفي يظهر الذي النور رموز ومن (٢)
عربي ابن عند أي — القول هذا صاحب عند أبًدا «الربق رشحه: يف عربي ابن عنه يقول
ملعانه، إال يُريك ال فالربق (ص٩٠). ق» يتحقَّ يكاد ال باألبصار يذهب ذاتي مشهد — نفسه
وإنما الربق، نرى ال — عربي ابن يقول كما — أننا فكما عليه، حجابًا اللمعان فيكون

عليها. يدلُّ ما نرى إنما اإللهية الذات نرى ال نحن فكذلك سناه، نرى

ص٢١٣. السابق، املرجع 4
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النور إىل لرتُمز يستخِدمها معناها، يف النور يدخل مختلفة أشياء يستخِدم ما وكثريًا
و«التوراة» اإللهية، الِحكمة ملكان به يرُمز الذي الدر» «عرش كقوله: ، التجيلِّ لحظات يف
وتختفي، تلَمع التي و«الثنايا» النور، إىل راجع اللفظ أن أي الزند» «ورى من هي التي

وهكذا. الكوني، الظهور موضع ألنه و«الرشق»
هي التي الشمس، رمز املشاهدة، لحالة به يُرَمز الذي الساطع النور رموز ومن (٣)
تُثمر فإما عليه، تهبط ما نوِع عىل أثرها يتوقف والتي والرفعة، للنور رمز عربي ابن عند

تُهلك. وإما
باألوىل يُشار أن ويغلب والنبات. الخصوبة إىل وأخرى اليباب، القفر إىل تُشري رموز (٤)
تُشري والغزالن فالظباء اإللهية، للحقائق اإلنسان تحصيل إىل وبالثانية التجريد، حالة إىل
وتجردت الفالة، يف ورشدت — عربي ابن عن — عنه رحلت وقد اإللهية الحقائق إىل دائًما
وكذلك التجريد، إىل إشارة عنده و«اليباب» بها. يُمسك أن عليه عسريًا أصبح بحيث وحَدها،
قلب إىل تُشري رموز و«البستان» و«الروضة» «الخميلة» أن حني عىل و«البلقع»، «القفر»
نشأة إىل إشارة الروضة يف امليَّاد» «الُغصن وكذلك اإللهية، املعارف رته عمَّ وقد اإلنسان،
هي الجارية و«الجداول» املعارف، اكتىسبكساء وقد اإلنسان هو امُلورق» و«العود اإلنسان،
وهكذا. العلوم، تلك إىل كذلك إشارة — فنون وجمعه — و«الفنن» الكونية، العلوم فنون
امُلتالحقة كاإلشارات املقصود: املعنى د يُجسِّ رمًزا األسطورة تتَِّخذ أسطورية، رموز (٥)

األبيات: هذه يف

ب��ل��ق��ي��س��ا رِّ ال��دُّ ع��رِش ف��وق تَ��خ��ال��ه��ا م��اِل��ك��ة األل��ح��اظ ف��ات��ك��ة ك��ل ِم��ن
إدري��س��ا ح��ج��ر ف��ي ف��ل��ٍك ع��ل��ى ش��م��ًس��ا ت��رى ال��زج��اج ص��رح ع��ل��ى ��ت ت��م��شَّ إذا
ع��ي��س��ى ب��ه ت��ح��ي��ي ع��ن��دم��ا ك��أن��ه��ا م��ن��ط��ق��ه��ا — ب��ال��ل��ح��ظ ق��ت��ل��ت إذا — تُ��ح��ي��ي
م��وس��ى ك��أن��ن��ي وأدرس��ه��ا أت��ل��و وأن��ا س��نٍّ��ا، س��اق��ي��ه��ا ل��وح ت��ورات��ه��ا

حني بلقيس قصة من امُلستمدَّة دة امُلجسَّ بالصورة اإللهية الحقيقة تمثيل إىل فانُظر
آخر إىل ساقها، عن رت وشمَّ ماءً فحِسبتها سليمان، أعدها التي الزجاج أرض عىل خطت
التسرتُّ بني وهو الجمال، إىل بها ليُشري استخداٍم أجمل عربي ابن استخدمها التي القصة،
وموىس وعيىس، إدريس، من ولكل بديعة، شعرية إشارًة النور إىل بها يشري كما والظهور،
نفهم الذي الجو ألنفسنا نُهيئ لكي القصص هذه معرفة من بدَّ وال الكتب، ترويها قصة

القبيل. هذا من كثرية أمثلة الديوان ويف إليه، ترُمز وما األبيات هذه أمثال به
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عىل ترتكز بأرسها قصيدة الصدد، هذا يف النظر يلِفت ما وأهم العدد. رموز (٦)
التي (ص٤٥–٤٧) الدُّمى» صورة يف «شموس قصيدة هي «الثالوث» أو «الثالثة» رمز
وال نظٍم يف نفسها رأيُت ما قصيدة «وهذه لها: ْرشِحه سياِق يف عربي ابن عنها يقول
هذه عىل بالثيوس»5 «آسني استند وقد تثليث.» فيه منها بيٍت كل … قبيل ألحد نثٍر
واألصول اإلسالمية العقيدة بني عربي ابن ألَّف كيف ليُبني — إليه استند فيما — القصيدة
بالعقيدة يتَِّصل «ففيما د، والتجسُّ التثليث إىل بذلك ُمشريًا املسيحية، العقيدة يف الرئيسية
يف الثالثية العالقات من بنوٍع القول الجوهرية األمور من أن يرى بالتثليث الخاصة
األقانيم يف التثليث عقيدة يف يعتقدون النصارى أن يستنتج هنا ومن اإللهية.» الوحدة
قال الذي الرأي لهذا امليتافيزيقي والسبب اآللهة. يف التثليث ويستبعدون (األشخاص)،
ألن الفردية»؛ األعداد يف األصل هو الذي «٣» العدد يف الفيثاغوريني «فكرة من ُمستمدٌّ به
إال يصدر ال الواحد فمن العاَلم، يف الكثرة يُفرسِّ وال عدًدا بذاته وحده ليس «واحد» العدد

الثالثة.6 هو الكثرة داخل يف األعداد وأبسط الواحد
عنارص ثالثة تقتيض هللا حياة أن يرى إذ خاصة؛ أهمية عربي ابن عند «٣» وللعدد
اإللهية، «الذات أعني: ووجوده، الكون أصل بها يفرسِّ أن أجل من عالقات، وثالث إلهية،
واحدة وهي هللا، يف ُمتحدة الثالثة هذه أن يُضيف ولكنه اإللهية، والكلمة اإللهية، واإلرادة
فالضمري — ءٍ﴾ ِلَيشْ َقْولُنَا ََّما ﴿إِن تعاىل: قوله يف ظاهرة الثالثة العنارصاإللهية وهذه فيه.»7
نَُقوَل ﴿أَْن — اإللهية اإلرادة إىل إشارة وهنا — أََرْدنَاُه﴾ ﴿إِذَا — اإللهية الذات إىل إشارة هنا
التفكري يف عربي ابن عند كذلك أهميته ٣ وللعدد اإللهية. الكلمة إىل إشارة وهنا — ُكْن﴾ َلُه
منتج.8 نحٍو عىل ُمرتَّبة ثالٍث قضايا من مؤلَّفة القياسية العملية فيه تجيء الذي العلمي،
«كل إن عربي: ابن عنها يقول التي الدُّمى» صورة يف «شموس قصيدة إىل ونعود

قوله: فيها ورد والتي تثليث.» فيه منها بيت

أُْق��ن��م��ا ب��ال��ذات األق��ن��ام ص��يَّ��روا ك��م��ا واح��ًدا ك��ان وق��د م��ح��ب��وب��ي تَ��ثَ��لَّ��ث

بعدها. وما ص٢٦٧ بدوي، الرحمن عبد الدكتور ترجمة ومذهبه، حياته عربي، ابن 5
ص٢٦٧-٢٦٨. املذكور، املرجع 6

ص٢٦٩. نفسه، املرجع 7
نفسها. الصفحة يف نفسه، املرجع 8
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تقول كما — العني يف كثرة يُولِّد ال «العدد عربي: ابن يقول البيت هذا رشح ويف
وروح واالبن الربِّ باسم تقول: كما — واحد اإلله تقول ثم الثالثة، األقانيم يف النصارى
أَيٍّا الرَّْحَمَن اْدُعوا أَِو هللاَ اْدُعوا ﴿ُقِل تعاىل: قوله علينا املنزل رشعنا ويف واحد. إله القدس
يدور فوجدناه العزيز القرآن وتتبَّْعنا د، فوحَّ اْلُحْسنَى﴾ اْألَْسَماءُ ﴿َفَلُه ففرَّق، تَْدُعوا﴾، َما
والرب هللا وهي: بعدها، املذكورة واألمور القصص تُضاف إليها هات، أمَّ أسماء ثالثة عىل
األسماء.» لهذه النعوت مجرى أُجريت األسماء وباقي واحد، إلٌه املراد أن واملعلوم والرحمن.
تشتِمل بما الفكرة هذه إىل يُشري واحد رمز إال إليها أْرشنا التي القصيدة هذه وما
«التثليث» أن إال تثليث» فيه منها بيٍت «كل أن نجد لم كنا وإن ونحن تفصيالت، من عليه

أبياتها. معظم يف واضح
األول: البيت ففي

ال��دُّم��ى ص��ورة ف��ي ال��ش��م��س تُ��ري��ك ظ��ب��اء ال��ِح��م��ى ح��اض��ر م��ن وال��دَّي��ر، س��َل��م، ب��ذي

سلم» «ذي هي: واألماكن يتبعه، تابع منها مكاٍن لكل ثالثة، أماكن البيت هذا يف
الثالث ويف (تماثيل)، ُدمى الثاني ويف ظباء، األول املكان يف الحمى». و«حارض و«الدير»

شمس.
الثاني: البيت ويف

ُم��ن��م��ن��م��ا ب��ال��رب��ي��ع روًض��ا وأح��رس ب��ي��ع��ة وأخ��دم أف��الًك��ا، ف��أرق��ب

الظبي، راعي كنُت ظباء، من فيه بما األول املكان إىل النظر هت وجَّ إذا إنني يقول
املكان إىل هته وجَّ وإذا الدير، راهب بمثابة كنت (الدير) الثاني املكان إىل وجهته وإذا

آن: يف م ومنجِّ وراهب، راع، فأنا الشمس، يرقب م كامُلنجِّ كنُت الثالث،

��م��ا وُم��ن��جِّ راه��بً��ا ��ى أُس��مَّ ووق��تً��ا ب��ال��ف��ال ال��ظ��ب��ي راع��ي ��ى أُس��مَّ َف��َوق��تً��ا

كما — هو الذي للثالوث كبريًا رمًزا اكتمالها يف لتُصِبح حتى القصيدة، تميض وهكذا
«الفردية». أساس — يقول

كثرية عنده األربعات إذ عربي، ابن رموز يف خاصة أهمية ٤ للعدد نجد وكذلك
عند — مثًال — يقول فهو شعره، يف باللفظ يُعيِّنها مما أكثر بالرشح، يوضحها ومنوعة،
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ة ُمشتقَّ الكلمة (ألن النور إىل إشارة فيها التوراة إن (ص١٧) «توراة» بكلمة للمراد رشحه
األوجه األربعة عىل قائمة فهي النور، عىل قائمة اإللهية الِحكمة دامت وما الزند) ورى من
حمَلة أن إىل هذا والزيت. والزجاج، واملصباح، املشكاة، وهي: النور، عليها يقوم التي

والقرآن. واإلنجيل والزبور التوراة األربعة: الكتب هي أربعة، العرش
إنها: يقول التي األربع، التجيلِّ مراحل رشوحه، يف ِذكرها يرتدَّد التي األربعات ومن
والعزلة، الصمت، األربعة: الخلوة قواعد كذلك ومنها والسكر، والري، والرشاب، الذوق،

والسهر. والجوع،
لغته — كاألحالم — فالشعر وأصالته، الشاعر روح تكُمن هنا وها بالصور، الرمز (٧)
جانب كل يُقاِبل أن بمعنى موازاة، الواقع العالم حوادث وبني بينها يكون دة، ُمجسَّ صور
عربي ابن وشعر له. املرموز الواقعي املوقف من جانبًا الرامزة، الشعرية الصورة من
تقترص وأحيانًا الشعري. الفن يف الذُّرى ذروة إىل ببعضها يِصل التي الصور بهذه غني
أخرى أحيانًا — امُلوازاة هذه لكن القصيدة، بناء داخل جزئيات عىل الصورية املوازاة
بهذه لها الرمز املراد الحقيقة وبني ُجملتها، يف مأخوذة كلها القصيدة بني تكون —
أو اإللهية، األسماء أو اإللهية، الحقائق إىل دائًما تُشري بنوعيها الصور أن عىل القصيدة.
ُمصورة اإللهية املعاني هذه فرتى اإللهية الِحكمة أو اإللهية، الصفات أو اإللهية، الواردات
ذلك، إىل ما أو الريش، جميلة طواويس أو نائحات، حمامات أو ِحسان، غادات هيئة عىل

الجزئية: الصور أمثلة فمن الشاعر، شاء نحٍو أي عىل ذلك بعد الصورة تُبنى ثم

اإلبل. رحال يف محمولة الطواويس
الدُّر. من عرٍش عىل جالسة بلقيس
زجاج. من رصٍح عىل تتمىشَّ بلقيس

إدريس. حجر يف فلك عىل شمس
بأنوارها. تزدان الروم نبات من أسقفة
الحمر. القباب يف مستورات الِحسان

الليل. حنادس لهما فتنشقُّ يوِمض، والربق ثناياها، تُبدي الحسناء
رعود. الضلوع بني لها فقصفت رعود، ملعت

الخمائل. عىل تهمي السحائب
الحمر. القباب بني كاألفاعي تنساب املاء جداول
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روضة بأجفان ويُومي — الحجاب خلف من — بعنَّاب يُشري ُمربقع ظبي
ُمشتعلة. نريان وسط نرضة

قلبي، يف اإللهية الواردات
مرعاها. يف الغزالن هي
الدير. يف الرهبان وهي

األوثان. بيت يف األوثان وهي
الكعبة. حول الطائفون وهي

إلخ. إلخ القرآن ومصحف التوراة ألواح وهي

بينها امُلوازاة ليُقيم واحدة ُجملة كلها القصيدة يشمل كيف للرمز اآلتي املثل ونسوق
تصويرها: املراد الحقيقة وبني

إيلَّ امتدَّت الصورة: هذه بعدها) وما (ص٣٢ امُلزاحمات» «األوانس قصيدة ففي
بحمد تُسبح العرش حول الحافة األرواح فجاءت اإللهية، البيعة ألُبايعها امُلقدسة اليمني
ارتفع ثم يل، مشهودة غري األرواح هذه وكانت لنفسها، امُلبايعة هذه تطلُب جاءت ربها،
إليها النظر من وحذَّرتْني الشموس، مثل لَعيني أنوارها فسطعت فظهرت، الحجاب عنها
يَرصفني أال ذاك بتحذيرها أرادت وإنما بالبدن، امُلقيَّد برصي يذهب لئال مباًرشا؛ نظًرا
لها، ال له ُخلقت ألني عنه؛ تحُجبني أن تُريد ال فهي هللا، إىل النظر عن إليها النظر
يل تجتمع وعندئٍذ دة، ُمجسَّ صور يف الكون، عاَلم إىل يل تنزل أن األرواح تلك ووعدتْني
يف املادة بَقيد نفسها تُقيِّد أن خِشيَت األرواح تلك لكن آن، يف الِعلم ولذَّة املشاهدة لذَّة
ما إذا حتى منها، ألطف هو ما وراءها تسُرت بأنها وتُشعرني تُراوغني، فراحت دها، تجسُّ
من نفسها وأراحت عنِّي، هي انسرتت وراءها، مستور هو ما إىل للوصول ِهمتي ارتفَعت
بأرسها، القصيدة تؤديه الذي الكامل الرمز هو ذلك امُلنزَّهة. مراتبها إىل وانطلَقت القيد،
ويف مجرداتها يف اإللهية الصفات إىل الوصول يحاول وهو الصويف حالة إىل به لرتُمز
الروحاني ها بِرسِّ احتفظت الثانية وال لنورانيتها، البرص أمام ثبتت األوىل فال داتها، ُمجسَّ

رؤيته. من الرائي يُمكِّن أمًدا

٥

اإللهية، الصفات أو اإللهية، األسماء هو األشواق، ترُجمان ديوان يف كله الرمز مدار إن قلنا
آخر إىل التقديس، واردات أو اإللهية، الواردات أو اإللهية، الحكمة أو اإللهية، الحقائق أو
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إىل الشاعر لجأ قد رشحه. خالل عربي ابن عليها أطلقها التي الوصفية األسماء هذه
لِحساٍن صوًرا الرامزة الصور هذه تكون أن واألغلب ية، حسِّ صوٍر يف املعاني هذه تجسيد
بني الِحسان هؤالء من الشاعر والصويف الجمال. رضوب من وكيت بكذا يتَِّصفن فاتنات
حينًا، بخياله وراءها فيعدو عنه، ترَحل حتى قلبه يف عليها يحصل يكاد فما وفراق، لقاء

آخر. حينًا لقائها وقت منها له كان ما يتذكَّر ويظل
«النظام» حبيبته عىل املعنى تِرصف أن لك كان قصائده، من قصيدة طالعَت فكلما
يتذكَّر وراخ مأخذَه، إليها الشوق منه فأخذ لقاء، بعد فارَقها التي مكة، يف شيخه ابنة
أن عىل املعنى تِرصف أن كذلك لك كان كما حرضتها، من قريب وهو نعيٍم من وجَده ما

اإللهية. والصفات األسماء إىل تُشري إنما القصيدة يف األحبة) (أو الحبيبة
هو ما ومنها األول، املعنى إىل أقرب هو ما فمنها القصائد، يف تفاوتًا نجد أننا عىل
هذه من لكلٍّ مثًال وسنرضب امَلعنيان. فيه يتساوى يكاد ما ومنها الثاني، املعنى إىل أقرب

الثالث. الحاالت

(ص٣٠-٣١): صرب» وال عزاء «ال قصيدة تقول (أ)

فُهم بأجسامهم، تركوني وإن األحبة لكن والعزاء، الصرب فبان األحبة، تركني
يل فقيل الركب؟ بهم ذهب أين العارفني: سألت وقد سكان. القلب سويداء يف
ِسريي أن الريح من فطلبُت والبان، الشيح برائحة عطر مكاٍن يف الركب إن
محزون سالم فبلِّغيهم األيك، بشجر يستظلون وستجدينهم بهم، واْلَحقي

فراقهم. أشجاه

عىل يَُرصف قد لكنه ُمستقيم، معنًى وهو للقصيدة، املبارش الغزيل املعنى هو هذا
صربه الصويف من فبان بانت التي هي اإللهية الحقائق فتكون الباطن، الصويف املعنى
يربَْحه. لم قلبه سويداء يف سبحانه فاهلل فارقته، قد تكن وإن الحقائق تلك ولكن وعزاؤه،
ذهب؟ أين اإللهية املناظر تلك ركب عن — امُلتقدِّمون الشيوخ وهم — العارفني سأل وقد
والتَوقان، الشوق أنفاس فيها ظهرت قلوٍب إىل قلبه، غري قلوٍب إىل لجأت بأنها فأجابوه

إليه. ويُردَّها بها ليلحق أنفاِسه من شوقيٍّا نَفًسا عنده من صاحبنا فبعث
األول. املعنى استقامة يف ليس الثاني املعنى أن وواضح
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عىل الصويف املعنى يغلب — األرواح» «تناَوَحت وعنوانها — اآلتية القصيدة ويف (ب)
تقول: فهي الظاهر، املعنى

وتبكي تنوح التقديس) واردات رمز هنا هي (التي والبان األراكة حمامات إن
عند يُطارحها فيظلُّ املكنونة، وأحزانه الخفية صباباته الشاعر الصويف يف فتُثري
من يخرج ما الشاعر د ويردِّ بهيمان، وهيمانًا بَشوق، شوًقا وبالضحى األصيل
بني التقابل كان حتى الصدى، ترديد وأنني حننٍي من النائحة الحمامات تلك
فتُفنيه. نحَوه الريح بها تَميل لهب، من غصونها شجرة هي كأنما ونوِحها نَوِحه
وحتى ُمتقطعة، لحظاٍت عىل يجيء بل موصوًال، ليس بينهما اللقاء هذا أن عىل
فالحمامات حجاب، بينهما يكون بل مباًرشا، اللقاء يكون ال اللحظات هذه يف
أن دون وهيكله، أركانه وتلثُم الكعبة، حول الرسول كتطواف به تطوف النائحة
األركان وتلك الهيكل ذلك وراء ما به املقصود بل لذاته، مقصوًدا هذا لثُمها يكون
منه فتأتي ُمتسرتًا، القلب إىل ينُفذ ما الواردات تلك فمن ذلك ومع الظاهرة.
بأطراف خلفحجابه من يُشري امُلربَقع الظبي هي كأنما سرته، وراء من اللمحات
والحشا، الرتائب بني كامنًة امُلتحجبات تلك تكون ذاك وعند باألجفان، أو األنامل
اللهب ذاك وسط له بقي فقد محبوبه، يف الشاعر أفنت قد الحبِّ نريان كانت فإذا
عليه احتوى بما القلب إىل وللنظر املعارف). لفنون رمز (هي أزهار ذات روضة
من له القلب ألن شاء؛ صورٍة أية يف املشهد ر يصوِّ أن الربانية األزهار تلك من
وتقلُّب). قلٍب بني اللفظية العالقة (الحظ كثرية صوًرا يحتِمل ما الحاالت ع تنوُّ

كان رهبانًا صورتُه وإذا لها، مرًعى القلب كان غزالنًا، القلب يف ما صورت فإذا
كان طائفة أرواًحا رتُه صوَّ وإذا لها، بيتًا القلب كان أوثانًا رتُه صوَّ وإذا لهم، ديًرا القلب
رتُه صوَّ وإذا ألواحها، القلب كان التوراة من آيات رتُه صوَّ وإذا لتطوافها، كعبة القلب
آخر تُشري ال اختالفها عىل الصور هذه أن عىل قرآنها. ُمصحف القلب كان قرآنية آيات
وإذا تكاليفه. كانت مهما الشاعر به يدين الذي «الحب» هو بعينه واحٍد يشءٍ إىل إال األمر
من جميًعا امُلحبُّون فنَي كما محبوبه يف يفنى أن امُلحب فعىل الشاعر، دين الحب كان

وغريهم. بثينة وجميل ليىل، وقيس هند، برش قبله:
إىل فيه اإلشارة كانت معناه ظاهر عىل أخذناه لو الذي القصيدة، مضمون هو هذا
بينهما الحب خيوط وصل جذبًا اآلخر، نحو أحدهما يجذب شوٍق من الحبيبنَي بني ما
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ُحبه، عىل قلبه امُلحبُّ فطوى لهما، ق يتحقَّ لم ذلك مع الوصال لكن اللهب، ألسنة كأنها
القلب. عليه انطوى ما تصوير يف الخيال مع يسرتِسل وراح

الصويف روح هي املتناِوحة األرواح يجعل الذي الباطني، الصويف املعنى أن وواضٌح
القبول. إىل واألقرب األغلب، هو جهة، من إليه الواردة واألرواح جهة من

املبارش، الغزيل املعنى إىل ال الغاِلب الرجحان فيها يكون ال كثرية، قصائد وهناك (ج)
قصيدة مثًال خذ ا. تامٍّ تعاُدًال التأويالن، فيها يتعادل بل الباطني، الصويف املعنى إىل وال

امَلعنيان: يتعادل كيف وانُظر (ص٦٨–٧٠)، العيس» «حادي
هو يلحق حتى بالحبيبة، السري ل يتعجَّ أال العيس حادي إىل خطابه الشاعر ه يوجِّ
يف جادٌّ فهو َسريها، يف تنطِلق ال حتى باملطايا فليُمسك حينًا، امُلكث إىل ُمضطر ألنه بالركب؛
يف يِقف بأن الحادي ذلك الشاعر ه يُوجِّ ثم العوائق، ذلك دون تُحول تكن وإن بهم، اللحاق
ليعتِزم امُلحب الشاعر وإن وكبده، كنفِسه للشاعر ُهم الذين األحبَّة، خيام حيث الوادي، أيمن
يدَّعيه. الذي الهوى ذلك كان فال وإال صعاب، من ة ثمَّ يكن مهما الراحلة بالحبيبة اللحاق
«الداعي إىل العيس» «حادي نُرتِجم ويف، الصُّ املعنى عىل السياق هذا نفهم فلكي
فيكون الصويف، قلب عن رحلْت التي اإللهية الحقائق إىل «الحبيبة» وتُرتَجم الحق»، إىل
ألني األجل؛ ساعة إىل هنا البقاء إىل ُمضطر فإني السري، لوا تتعجَّ ال معناه: الخطاب
يف خيَّم قد ما وإن القيد، ذلك لوال السماء إىل الُعروج فُرتيد النفس وأما البَدن، حبيس

وجوهرها. الحياة لبُّ له كأنها قها يتعشَّ التي الربانية املعارف هي امُلقدَّس الوادي
قد الشاعر بأن قولنا ينفي ال والباطن، الظاهر بني املعنى يف التعاُدل هذا أن عىل
إىل الظاهر َرصف ثم قصائده، من كثرٍي يف الظاهر الغزيل املعنى إىل قصد ما أول قصد
قصائده بعض يف ورد الذي الرصيح الذِّكر إىل نشري أن املقام هذا يف ويجُدر باطن.
(ص٨٤) بيت شطر يف كقوله — امُلحدَّد بالوصف أو باالسم إما — «النظام» لحبيبته

(ص٨٣): وكقوله إمامي.» بنت العراق بنت «هي

وب��ي��ان وم��ن��ب��ٍر ون��ظ��اٍم ن��ث��ٍر ذات ل��ط��ف��ل��ٍة ش��وق��ي ط��ال

حجاب خلف كلها املعارف هذه «لغْزنا العبارة: هذه وردت البيت لهذا رشحه ويف
املذكورات.» العاِلمات من وهي الحَرَمني شيخة البتول العذراء شيِخنا، بنت النظام

بخياله، ُمجنِّح بصوره، غنٌي بِشعره، غزيٌر فهو الديوان، هذا أمر من يكن ومهما
وحياة. ودراسة ُمتعة لقارئه فهو إيمانه، بحرارة نابض وِحكمته، بفكره ُمثقل
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بعد وما الظهرية حتى الضحى، ساعات قضينا حيث الكعبة، من خطواٍت بعد عىل جلست
— هللا بحمد — كانت بصريتي لكن قليل، بٍرص من عندي بما شاخًصا جلسُت الظهرية،
به أمسكْت واحد، بشعاٍع العليل البرص جاءها إذا واألداء، التلبية رسيعة الوعي يَقظانة
عليه إبراهيم مقام أمامي أرى ذا أنا ها البرص: قال إذا شعاع، ألف إليه لتُضيف البصرية
ينتهي أن فقبل هللا، خليل أركانها وضع التي التاريخ أحداث إىل بصريتي وثبَْت السالم،
محاوًال هللا، سبيل يف جاهد قد كان هللا، بيت ليُقيم هذا مقامه إىل الخليل بإبراهيم املطاف
هللا ليعبدوا أصنامهم يُحطِّموا أن إيَّاهم داعيًا السبيل، سواء كنعان بأرض قومه يهدي أن
إذ ا، رشٍّ له فأرادوا األصنام، تلك هو فحطَّم دعوته، عليه فأبَوا له، رشيك ال الذي األحد
إبراهيم عىل النار تكون أن — ُقدرته جلَّت — هللا فأمر لَهِبها، يف به وألَقوا ناًرا أوَقدوا
أن لبثْت ما فلسطني أرض لكن فلسطني، إىل اتََّجه النجاة، له ُكتبت وملَّا وسالًما. برًدا
حيَّاك أال مرص. إىل وخليله هللا نبي فرحل والرشاب، الطعام موارد عىل قىض جدٌب شملها
موىس، وموطن إبراهيم، مالذ تكوني أن لك شاء الذي — جالله جل — فهو مرص، يا هللا
رشٌّ باإلسالم أريد منذ اإلسالم حافظة ثُم السالم)، أفضل جميًعا (عليهم عيىس ومنجاة
اختالف عىل للبرش يصلح واحد موقع بأِرسها الدنيا يف كان فلو التتار، أيدي عىل ونُكر
من يا مرص، يا أنت هو املوقع هذا لكان ومسجًدا، وكنيسة، كنيًسا، الثالث، دياناتهم
العتاد أرض بذلك ُمريًدا الكنانة» «أرض والسالم: الصالة عليه محمد هللا رسول أسماك

اإلسالم. ِحمى به يُصان الذي
كأنما منه، قليلٍة أمتار بُعد عىل هو الذي الخليل، مقام إىل الكليل البرص ويَشخص
عليه إبراهيم سرية إىل فيعود رحابه، يف جالسون نحن من إىل البصرية تيار يُردَّ أن أراد
من ولًدا، يُنِجب أن دون عتيٍّا العمر من بلغ قد وكان وخصبها، بِمرص الئذًا السالم،
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إسماعيل، له فأنجبت هاجر، من ج تزوَّ بناتها، إحدى من مرص يف ج فتزوَّ سارة، زوجته
بما أعلم وربي العرب، جدَّ بذلك إبراهيم وليكون للعرب، أبًا ذلك بعد إسماعيل ليكون
أبيه، من إسماعيل أخيه مولد بعد ولًدا إبراهيم لزوجها تِلد أن لسارة هللا شاء وقد حدث.
واضح (والتشابه «اضحك» معناها عربية كلمة قرأت وقد «إسحق»، ابنها سارة وأسمت
الوالدين سعادة إىل إشارة االسم بهذا أُريد ولقد العربية)، و«إسحق» العربية «اضحك» بني
حدث قد بما أعلم ربي إن أقول: بلغا، ما الشيخوخة من بلغا حتى ينتظرانه، ظالَّ بابٍن
أمٌر هنا وها إسماعيل، وابنهما هاجر إال يصطحب ال مكة، إىل االرتحال إىل هللا نبي ليدفع

خاشًعا. جواره يف اآلن أجلس الذي هللا بيت بإقامة
اإلنسان أحاطه أن األيام مع يلبَث لم هللا، بأمر هنا ها أُقيم الذي «الحق» هذا ولكن
نزلت أن إىل قائًما ظلَّ باطل وهو بأصنامها، قريش أقامت أيًضا هنا ها إذ بالباطل؛
فُحطِّمت ونرص، فتح قريش مع حربه يف وجاءه والسالم، الصالة عليه محمٍد عىل الرسالة

األحد. هللا كلمة األبد إىل لتعلو األصنام؛
أمام البصرية ألقِت ما أرسع وما الكعبة، باب إىل القليل ببِرصها عيني وشَخَصت
فيها لها يُتاح مناسبة لحظة تُواتيها حتى فأضمرته جوابًا، له تعِرف لم بسؤال، نفسها
بعض مع جلسنا إذ نفسه، اليوم مساء مع اللحظة تلك حانت ولقد العلم، أهل تسأل أن
الكعبة؟ بداخل ماذا بسؤايل: فألقيُت الحديث، أطراف بيننا نُداول مائدة، حول أصدقائنا
مكانًا تكون أن قط يحُدث أال فسألت: بداخلها، اآلن يشء ال بأنه أجاب، من فأجاب
يف التِبَعة (وتقع عها أتوقَّ أكن ولم بل أعرفها، أكن لم بحقيقٍة الجواب فجاءني للصالة؟
داخل أداؤه يجوز ال الصالة يف فرٌض هو ما إن قال: إذ أجاب) من عىل خطئها أو صوابها
وملاذا سألت: الحرية، من يشءٌ فيها أخذني لحظة وبعد فيجوز. سنة هو ما وأما الكعبة،
لسُت بقوله: امُلجيب فأجاب الكعبة؟ داخل الصالة يف وسنة فرٍض بني التفِرقة هذه كانت
بالرد: ُمرسًعا عليه فرددُت العبادة! أمور يف التعليل نطلُب أن نا حقِّ من أظنه وما أدري،
سواءٌ األداء، واجبة العبادة أمور إن نعم نفهم، أن علينا واجب إنه قل أو نا، حقِّ من إن بل
تلك ُفِرضت فقد اإلنسان، عىل ُخلقي إلزام املعرفة محاولة لكن نعرفه، لم أم ها رسَّ عرفنا
التعليل لنا هات صاحبي: فقال وأبكم، أصمَّ حجٍر تفَرضعىل ولم عاقل، بٍرش عىل العبادة

استطعت. إذا
يقظانة يومئٍذ كانت إنها الحديث، أول يف عنها قلُت التي بصريتي أسعفتْني هنا
دقائق من أكثر معي يُطل لم صمٍت بعد أسعفتني، نعم واألداء، التلبية رسيعة الوعي،
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تجوز، ال الكعبة داخل الفروض صالة أن وهو به، أنبأتَنا ما صح إذا إنه قلت: معدودات،
لذلك، تعليًال أُقدِّمه ما عندي كان وحَدها، نة السُّ صالة هو — أراد ملن — يجوز والذي
به أنبأتَنا ما أن تبني إذا وحتى نفسها، الكعبة إقامة وراء الرسِّ من أستِمدُّه تعليٌل وهو
— الحالة هذه يف — أنها ولو بصوابها، قائمة أُقدِّمها التي الفكرة تظلُّ صحيح، غري

الرشيف. البيت هذا إقامة يف الِحكمة جوانب من لجانٍب بيانًا تُصبح
لهؤالء أمكن الكعبة، داخل الصالة فرض يؤدُّوا أن املسلمني من ألفراٍد ُسِمح إذا إنه
نحو اتجاه هو الحالة هذه يف اتجاٍه كل ألن ُمختلفة؛ جهاٍت صالتهم يف يتَِّجهوا أن األفراد
الرشق، نحو والثالث الجنوب، نحو الثاني ويتَّجه الشمال، نحو أحدهم يتَِّجه فقد الكعبة،
تشخص ال لظهر، ظهًرا وإْن صالتهم، األربعة هؤالء يؤدي وبذلك الغرب، نحو والرابع
فروض تؤدَّى أن وَجب هنا ومن واحد، هدٍف يف قلوبهم تلتقي وال واحد، اتجاٍه إىل أعينهم
السنة وأما مشرتكة، غايٍة عند جميًعا أفئدتهم لتلتقَي الكعبة؛ بناء خارج مواقع يف الصالة
فرٍد لكل ق يُحقِّ الذي االختيار جانب تُمثل فهي يها، يؤدِّ ال وقد امُلصيل يؤديها قد التي

املعنى. مفهومة صاحبي، يا بها أنبأتَنا التي التفِرقة تكون وهكذا استقالله،
الكعبة لنا أتاحتها قد فرصة ذي هي فها به، أنبأتنا عما النظر بغضِّ أنه عىل
يل يخطر إذ عزة، بعد وذُلٍّ قوة، بعد ضعٍف من أصابنا فيما لنتحدَّث وأرسارها، الرشيفة
وهو الكعبة، داخل الصالة من الجائز وغري الجائز عن كالمنا من تَولَّد غريب، خاطر اآلن
يكُمن الذي الرس يكون أن نفسه هو يصلح إنما للتفرقة، تعليًال لكم زعمته الذي َّ الرسِّ أن
وتسألونني وقوة، عزة من التاريخ فينا شهده بعدما وضعف، ذلٍة من أصابنا ما وراء

فأجيب: كيف،
الواحد، الفرد وجود يقوم أساسها عىل التي األوىل، القاعدة هي ووحدانيتها، «الذات»
جماعة كل ووجود الواحدة، األمة ووجود الواحد، الشعب ووجود سليًما، صحيًحا وجوًدا
هذا لكن وصفاتها، الجماعة اسم عليها يُطلق أن تستحق لكي طبيعتها، كانت ما كائنًة

التوضيح. من يشءٍ إىل منَّا يحتاج كالٌم
وعن الخصائص، معلومة «شخصيته» ما لفرٍد يجعل الذي فما الواحد، بالفرد ولنبدأ
ملا واحد، ُمقوٍم من مكونًا الواحد الفرد كان لو معه؟ يتعاَملوا أن لآلخرين يمكن طريقها
يقبَل ال الذي األوَّيل العنرص عن كهذا سؤاًال نسأل ال ألننا السؤال؛ لهذا مجال هناك كان
بُحكم «واحًدا» لكان كيانه، هو واحٍد ُمقوٍِّم ذا الناس من الفرد كان لو نعم، التحليل،
يف كثرية ليست وهي بعَددها، أعلم هللا مقوماٍت من كيانه يتألَّف فرٍد كل لكن طبيعته،
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متنافرة، رغبات ففيه بعض، مع بعضها ُمتعارضة الكثرة تلك إن بل فحْسب، عددها
لحظٍة ففي األخرى، الرغبة إليها ه تشدُّ التي الناحية غري ناحيٍة إىل تشدُّه منها رغبة كل
ضيَقها، نفسه عن ليفرِّج منزله ُمغادرة يف راغب بأنه امُلعني الفرد يشعر قد بعينها واحدٍة
يف للقاء موعًدا له رضب قد أحًدا ألن هو؛ حيث يمُكث أن يف — نفسه الوقت يف — وراغب

ليلقاه. بانتظاره له وعده ينُقض أن يريد ال وهو قليل، بعد داره
أيًضا ولكنه الطعام، من ُمعنٍي صنٍف أكل يف ما فرٌد يرغب قد بعينها واحدٍة لحظٍة يف
أرضب أخذُت ولو الطبيب. بإرشاد عليه ُمحرَّم ألنه الصنف؛ ذلك عن ينِرصف أن يف يرغب
بينها؛ فيما ُمتنافسًة كيانه، يف تتقاتَل كيف الواحد اإلنسان يف املختلفة للرغبات األمثلة لك
الفرد يف الرغبات بني الرصاع هذا يِصل وقد انتهيُت، ملا امتالكه إىل يسعى منها كالٍّ ألن
ُمتعارضان: رغبتان — مثًال — تتناَزُعه فقد والجريمة، الخيانة إىل به يِصل ا حدٍّ الواحد
مال صاحب يكون أن واألخرى أعدائه، لخطر يُعرضه فال لوطنه يُخِلص أن إحداهما
الدوافع تلك جوفه يف تدافعت ما إذا الناس، من الفرد يفعل فماذا خان، ما إذا يجيئه
ذلك فعل لو إنه واحد؟ آٍن يف معه فعلها تفعل جميًعا، لها نهبًا نفسه أيرتُك امُلتعارضة؟
لن ثانيهما ويف يُميزها، طابٍع ذات شخصية له تكون أن يفقد أولهما يف أمَرين: لفقد
الشاعر: عنه قال الذي «خراش» كشأن شأنه يكون إذ شيئًا، ذاتها الرغبات تلك من ق يحقِّ

ي��ص��ي��د م��ا خ��راٌش ي��دري ف��م��ا خ��راٍش ع��ل��ى ال��ظ��ب��اء ت��ك��اث��رت

مناص ال الُخلقية، اإلنسانية الوجهة من وكذلك ف، الرصِّ النفعية العملية الوجهة فمن
يُقرِّر الذي الفيصل، أو امليزان، هو يكون ما، ً مبدأ لنفسه يجعل أن إال الناس، من للفرد
مصدر هو الدين أن واألغلب ُمتعارضة. رغبات فيها تتناَزعه مرٍة كل يف يختار ماذا له
أَْوىل هو ما بني تفصل نفسه، الحالل ويف والحرام، الحالل بني تفِصل التي املبادئ، تلك
القومية وللثقافة وللتقاليد، للُعرف يكون ذلك، يف الدين جانب وإىل عداه. مما باالختيار
— ما جهٍة من — الُحكم موازين ما لفرٍد استقامت فإذا املوازين، إقامة يف ِفعلها السائدة

االختيار. وأُسس السلوك، طرائق من يُميزها بما وللناس، له معروفة «ذات» له كان
إذا ُمحددة «ذاتًا» لنفسه يُحقق إنما الواحد الفرد أن ُقلناه، الذي هذا من وواضح
لذاته، «الوحدانية» بهذه وهو وسلوكها، اختيارها يف دها» «يوحِّ ُمعينًا، محوًرا لها ق حقَّ

معاِلم. من يُميزها بما وتعيينها وصفها يُمكن «شخصية» لنفسه يُحقق
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«شعبًا» يكون لن فهو بأرسه، شعٍب عن مثله نقول الواحد، الفرد عن ُقلناه وما
يف يُصبح بحيث أفراده، حياة يف النشاط أوجه دت» «توحَّ إذا إال الصحيح، باملعنى
الشعب أن أي الشعوب؛ سائر عن تُميزه التي خصائصه الشعب لذلك نُحدد أن ُمستطاعنا
أبنائه ماليني أجنحته تحت يطوي كبري، واحٌد فرٌد وكأنه يُصبح — أفراده كثرة عىل —
يكون أن هو ُممكنًا، كله الشعب يف الوحدانية هذه مثل يجعل والذي ُمتناغم. اتساٍق يف
— أيًضا وهنا راضيًا، قبوًال الشعب أبناء من ومقبول به وُمعرتَف ُمقرَّر واحد، هدٌف له
أوًال فهو واحد: آٍن يف أمَرين د امُلوحِّ الشعب يكسب — الواحد الفرد يف الحال هي كما
له تُصبح وثانيًا أمامه، نفسها تطرح ما عادًة التي الكثرية البدائل بني يختار ماذا يعرف
صونها. عىل ويعمل بها يعتزُّ املعاِلم، ُمحدَّدة هوية له وتجعل تُميزه، فريدة، شخصية

ثم العربية، القومية عن نقوله الواحد، الشعب عن ثم الواحد، الفرد عن قلناه وما
هذه جميع ففي وشاءت؛ شئنا إذا كلها اإلنسانية الوحدة عن بل اإلسالمية، الوحدة عن
ده، نوحِّ أن نُريد ِلما تنشأ أن إال السبيل، هذا يف نُريد ما تحقيق إىل سبيل ال الحاالت،
واضح ُمشرتك، «هدف» هناك يكون أن إال املنشودة، «الذات» هذه لنا تتوافر وال «ذات»
وإقامة كيان، يف ها تضمُّ وحدة لها يكون أن تُريد التي الجماعة أفراد من مقبول املعالم،
ما إذا امُلتعاِرضة الرغبات بني االختيار موازين بَدورها تُقيم التي نفسها هي الهدف

الطريق. يف لها عرضت
سبيل ال أنه وهي جوهرية، حقيقٍة إىل األنظار لفت من لنا بدَّ ال السياق، هذا ويف
إال — الدينية أو القومية الوحدة يف أو الشعب، يف أو الفرد، يف — الذات وحدانية إىل
لكي الجماعات) حياة يف التاريخ الواحد، الفرد يف الذاكرة (ويقابل بالذاكرة استعنَّا إذا
كلما للمايض استعادتها يف الذاكرة لوال إذ دهما؛ تُوحِّ لحظٍة يف الحارض مع املايض نجمع
بقي ملا والجماعات، الشعوب حياة يف التاريخ ولوال منه، شيئًا الراهنة املناسبة استدعت
الواحدة، اللحظة هذه حدود ويف وحَدها. الحارضة اللحظة إال — جماعة أو فرًدا — للكائن
جماعة أية ويف الشعب، ويف الفرد، هو فالذات ووحدانيتها، «ذات» عن للحديث مجال ال
الذي الرباط نجد أن هو واملطلوب لحظات، فيه تتعاَقب الزمن، عىل امتداد هي موحدة،
ُمعينًا، فرًدا الفرد يجعل الذي هو ُموحد، تياٍر يف امُلتتابعة، الكثرية اللحظات تلك د يوحِّ

عداه. ا عمَّ الشخصية ُمتميز الهوية معلوم شعبًا والشعب
هللا عىل أتوكل فإنني — املائدة حول ُصحبتي إىل الحديث وجهت هكذا — بعُد أما
ما هي اإلسالمية، األمة يف الذات وحدانية إنَّ وأقول: أخطأت، إذا وأستغفره به، وأستعني
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الخليل إبراهيم إىل بأصولها األمة هذه ترتدُّ هذا أجل ومن لتؤديه، فة امُلرشَّ الكعبة أُقيمت
األرضومغاربها، مشارق يف جميًعا اإلسالمية األمة من النظر خطوط فالتقاء السالم، عليه
— واحدة أمة هي حيث من — واحد هدٍف يف التقاءً ليكون تأويله من بدَّ ال الكعبة عند
التي الخاصة، أهدافه منها شعٍب لكل يكون قد شعوبًا، الواحدة األمة تلك داخل يف ألن
صاحبنا به أنبأنا ما نفهم الضوء هذا وعىل ُمسلم. شعب هو حيث من هدفه إىل يُضيفها
التقاء يف كامنة األهمية ألن الكعبة؛ داخل تجوز ال الفرض صالة أن من حديثنا، أول يف
إسالمية ذاتًا لهم ق يُحقِّ الذي الواحد، امُلسلمني هدف يكون وماذا هدف، عىل الجماعة
األوىل اإلسالم رسالة كانت وملا كتابه. يف له وفصَّ هللا أراده إسالم عىل يحيَوا أن إال موحدة،
التوحيد يكون أن وجوب بالرضورة ذلك تبع — اإللهية الذات توحيد — «التوحيد» هي
نرُسم ونحن الشعب وذات تربيته، نتوىلَّ ونحن الفرد ذات تعنينا: ذاٍت كل يف هدفنا هو
املجال يف اإلسالمية األمة وذات أركانها، تدعيم عىل نعمل ونحن العروبة وذات سياسته،
هذا إىل امُلشري والرمز واحًدا. وسلوًكا واحًدا فكًرا فيه امُلسلمون يكون أن يقتيض الذي

الصالة. يف إليها نتَِّجه التي الكعبة هو كله،
صبٌّ أنها عىل والشعوب األفراد وحدانية يفهموا أن أخىش الحارضين: أحد قال

الحجارة. تَُصبُّ كما ُمتشابهة قواِلَب يف جميًعا لهؤالء
شخصيته فرٍد لكل تظلَّ أن هو املقصود أن فواضٌح فعلوا؛ لو يخطئون إنهم قلت:
كما ُمتسقة، وحدة يف جميًعا امُلتباينات تلك تتالقى ثُم سواه، يف امُلتكرِّرة غري الفريدة

الشاعر. قصيدة يف املختلفة األلفاظ مجموعة تتالقى
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وإن الصميم، صميم يف اإلسالم رسالة من هي اإللهية الذات أحدية أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
فأُوىل وشعوًرا، وفكًرا إيمانًا، هللا وحدانية تمثل ما بِمقدار إسالمه من َليَبلُغ امُلسلم اإلنسان
معناها، يف بِفكره يغوص أن صعًدا ذلك ويتلو وشفتَيه، بلسانه لفظها يردِّد أن الدرجات
أو مرًة امُلتعلم فرُيدِّدها أحد، هللا هو قل يُلقنه: فامُلعلم التعلم، مرحلة يف يظلُّ هنا وإىل
امُلتعلم فهذا امُلعلم، رشح ما امُلتعلم فيعي معناها، امُلعلم له يرشح ثم مرة، ألف أو مرَّتنَي
قد بما «يصنع» ماذا يدري ال لكنه حفظ، قد ما معنى ووعى حفظ، قد — هنا إىل —
له تأمُّ طريق عن أو وُمعلميه والديه أيدي عىل الرتبوية الخطوة تأتي وعندئٍذ ووعى، حفظ
إىل واملعلوم املحفوظ املعنى ل يتحوَّ بأن وذلك وُهًدى، خريًا له هللا أراد إذا ذاته يف هو

ذلك؟ يكون فكيف «ضمري»،
ولقد وِعشناه. وعيناه ا ممَّ ألنفسنا استخلصناه ما هو «الضمري»، اسم عليه نُطلق ما
«فأضمرناه» وُمعلمونا آباؤنا إيَّاه علَّمنا مما أو املبارشة نحن خرباتنا من إما استخلصناه
يُرشده هاديًا دليًال معه حَمَل من بمثابة فنكون هنا، توجَّ أينما معنا لنحِمله نفوسنا يف
أحٍد عن ُقلنا وإذا حياته. مواقف من موقٍف يف األمر عليه أشكل ما إذا السبيل سواء إىل
فقد والخطأ، الصواب حدود له يُبني ما حافظته يف يملك ال أنه نعني فإنما ضمري، بال إنه

الخطأ. أنه يدري ال وهو يُخطئ وقد الصواب أنه يدري ال وهو يُصيب
يُضمره بحيث وتعاىل، سبحانه هللا أحدية من امُلسلم يستخلصه الذي املبدأ هو فما
إىل — بالرتبية — التوحيد عقيدة نُحوِّل كيف حياته؟ مسالك يف َمرِجعه ليكون صدره؛ يف
عهد ال جديٍد موقٍف يف كان ما إذا يختار وما يدَُع فيما ُمسلًما امُلسلم به يكون «ضمري»
مخلوًقا اإلنسان كان لو إنه التنفيذ؟ واجب معيَّنًا ُحكًما حفظ فيما له يحفظ ولم به، له
لسؤالنا كان َلما فطرته يف مغروزٍة ُمعينٍة صورٍة عىل ويسلك يسري أن إال ُقدرته يف وليس
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نفسه يف كامٍن مبدأ أي عىل القط أو الطائر أو السمكة عن نسأل ال فنحن موضع، هذا
طبيعته بُحكم يَسُعه فال يختار، ال أساًسا ألنه وذلك يرتكه؛ ما ويرتك يختاره، ما يختار
عبء فطرته بُحكم عنه ُرفع لقد عنه. ينِرصف عما وينرصف يفعله، ما يفعل أن إال
أن نعمة يعرف ال أخرى ناحيٍة من فهو ناحية، من اسرتاح قد كان فإذا وتِبعاته، االختيار
ولكنه ونعيمها، الحرية هذه فله اإلنسان أما املطروحة. البدائل بني االختيار يف ُحرٍّا يكون
فرش. ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن التَِّبعة عليه تقع أن وهو باهًظا، ثمنًا عنها يدفع كذلك
جعلت التي التفرقة وهي الكائنات، وسائر اإلنسان بني الجوهرية التفرقة هذه تكون وقد
اإلرادة مسلوبة الكائنات سائر وجعلت مسئول، ولكنه اختياره، يف اإلرادة ُحرَّ اإلنسان
اآلية إليه أشارت ما هي تكون قد التفرقة هذه إن أقول وزًرا، تحِمل ال ولكنها الحرة،
َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا الكريمة:
وما الحرة، اإلرادة هي تكون قد واألمانة َجُهوًال﴾ َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها

العبء. بفداحة جاهًال لنفسه ظامًلا اإلنسان حملها ولقد تَستَتْبعه،
جل هللا أحدية يف عقيدته من إياه ُمستخلًصا ضمريه يف املسلم ه يدسُّ الذي املبدأ
الذي الفعل يختار أن هو االختيار عند فيهديه إليه لريكن اإلسالم رسالة هي التي وعال
تتعاون بحيث لإلنسان، املكونة العنارص فاتساق موحدة، شخصيٍة بناء يف غريه مع يتسق
فإذا الكمال. بلوغ هو ورصاع تعاُرٍض يف تقع أن بدل بعض مع بعضها العنارص تلك
اعوجَّ ما استقامة عىل تعمل لوَّامة نفس كذلك ففيه السوء، أمارة نفس اإلنسان يف كان
السكينة بهذه لإلنسان كان الداخيل الرصاع وسكن امليزان اعتدل ما إذا حتى وانحرف،
الرشط هي التي هللا» إال إله «ال شهادة ل تأمَّ مرضية. راضية ربها إىل ترجع ُمطمئنة نفس
بقائلها يؤدي مفتاٍح من أكثر عىل منُطوية تِجْدها جيًدا ْلها تأمَّ يُسلم. من إسالم يف األول
دوافعه رصاع من تخلو رؤية يف شخصه د يُوحِّ الذي االتساق ذلك إىل بصري، إيمان عن
ذاته لوجود الفرد من إثباتًا الشهادة ن تتضمَّ ناحية فمن بعض؛ مع بعضها الباطنية
الذات تلك من إقراًرا ذلك جانب إىل ن وتتضمَّ «اشهد»، بقوله: وذلك برأسها، قائمة حقيقًة
هي وإنها جماعة، من فرد بل وحيدة، واحدة هي فليست سواها، أخرى ذوات بوجود
إيمانها بالشهادة، الناطقة الذات إيمان ن تتضمَّ ثم إمامها، لها يشهد التي الجماعة تلك
هو ُعمق يف الشهادة ل نتأمَّ أن منَّا يريد ا ممَّ أخرى وناحيٍة ناحية، تلك هللا، إال إله بأال
كل نفسه من يمحو أن باهلل آمن ملن بدَّ ال فأوًال باإلثبات، عليه ب لتُعقِّ بالنفي بدأت أنها
إيمانه أعلن بذلك أيقن ما إذا حتى هناك، أخرى آلهة بأال شهادته يبدأ فالشاهد عداه، من

72



الديني الضمري تربية

عىل اإلنسان تُعني منطقية قوة الحق يؤكد ثم أوًال، الباطل ينفي الذي الرتتيب ولهذا باهلل،
تجعل العلمي البحث مناهج رأينا هنا ومن املطمنئ. الثابت َسريه يُعرقل قد ا ممَّ التخلُّص
وبيان بتفنيدها وذلك الخاطئة، النظريات أو اآلراء إزالة البحث طريق يف األوىل الخطوة
األصنام تحطيم يُشبه وذلك صحيح. هو ما بإقامة ذلك عىل ب تُعقِّ ثم فيها، الخطأ أوجه
يَستمد ِديني ضمري امُلسلم نفس يف تكوَّن ما إذا إنه ثانيًا. األحد الحق إىل الدعوة ثم أوًال،
ذلك كان باطل، بجواره ليس الذي الحق فهو هللا، بوحدانية اإليمان من وقوته كيانه
كفيًال وكان خالًصا، الزهر له ليبقى الشوك من طريقه ي يُنقِّ بأن بصاِحبه كفيًال الضمري
قد ُمتعارضة ُمغريات عن تنتج إنما العوامل هذه ألن والتوتر؛ القلق عوامل يزيل بأن له
أن استحالة مع واحد وقٍت يف لذاك وينجذب لهذا ينجِذب موقف يف نفسه اإلنسان يجد
بصرية عىل يكون أن بدَّ ال كهذه حالٍة ويف ُقطبني، بني ُممزَّق وكأنه فيُحسُّ مًعا، قا يتحقَّ

لوحدته. إنقاذًا إليه فينحاز وكيانه بنائه مع اتِّساًقا أكثر الجاذبني أي
اإلنسان حياة يف تناُسق البرش حياة ناحية من أعماقه يف هو اإلسالمي التوحيد
تعاَرَضت ما إذا أيها من أوىل أيها يُبني ترتيب يف القيم مجموعة تنتِظم أن بمعنى األخالقية
بؤسه مصادر من لتخلَّص امُلعارص عاَلَمنا ساد كهذا تنسيًقا أن ولو ُمعني. موقٍف يف
بصفٍة للشباب بالنسبة والضياع والتمزُّق القلق عرص بأنه يُوَصف ما كثريًا فهو وشقائه،
فيها أبهمت انتقالية مرحلًة يجتاز كله العرص أن وتعليله صحيح، كله وهذا خاصة.
املؤدي هو النظم أي — اليقني سبيل عىل — أحد يدري فال وامُلنكر املعروف بني املعاِلم
يف لكان الرتبية مدار النفس وحدانية ُجعلت لو أنه ظني ويف أفضل. هو ما إىل باإلنسان

النجاة. طريق من يشء ذلك
ألسماء تناولهم يف األقدمني امُلسلمني الفقهاء بعض عند نظري استوقف قد كان
أنهم والظاهر سبعة بعضهم عند (هي األسماء تلك من لطائفٍة اختيارهم الحسنى هللا
من العبارة هذه (ليست اإليجابية الصفات هي أنها عىل واحد) رأٍي عىل ذلك يف ليسوا
والكالم. والبرص والسمع والحياة والِعلم واإلرادة القدرة وهي عنهم) أخذتُها بل عندي،
لو اإلنسانية الذات بنية يف أساسية أركانًا وجدناها السبع الصفات هذه لنا تأمَّ نحن وإذا
الفقهاء رأي أذكر املناسبة هذه ويف سوية. شخصية لنا نتجت بعض مع بعضها اتَّسق
هي الُحسنى هللا أسماء إليها تُشري التي الصفات أن وهو إليهم، أرشُت الذين األقَدمني
يف ولكنها لإلنسان، صفات أيًضا وهي حدود، تحدُّها ال ُمطلقة وتعاىل سبحانه هلل صفات
إن ألقول إليها أرشُت التي السبع الصفات إىل أعود املالحظة هذه وبعد محدودة، اإلنسان
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تُبنى أن ذلك مثال الصفات؛ هذه بني الصحيحة النسبة اختالل هو عرصنا يف الداء بيت
إدراكي وعي غري عىل الحياة تُقام أن أو و«القدرة» «العلم» من أساس غري عىل «اإلرادة»

وهكذا. والبرص السمع عىل قائم سليم
كذلك وهما سبحانه، هلل صفتان هما صمديَّة أحديَّة َمُد﴾ الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
واحد كون فهو األجزاء، ُمرتابط واحد كل هو حيث من للكون صفتان ُمقيدة حدود يف
صفتان كذلك وهما يتفتَّت، وال ينهار ال صامد كون وهو وكائناته، ظواهره تعدَّدت مهما
الكامل؛ اإلنسان بهما يتميَّز أن ينبغي صفتان هما ثم ُمتصل، تيار هو حيث من للحياة
ق تتشقَّ أن الهوية لتلك يأذن ال وُصمود نفسها عىل تنقِسم أال يجب «هوية» فرد فلكل

األحداث. أمام جدرانها
أال له ضِمنَت الطريق جادة إىل يهديه ضمريًا صدره يف رسخت ما إذا امُلسلم عقيدة
ثالث ومعيار الناس، أمام آخر ومعيار األمر، ويل أمام فمعيار الخلقية؛ معايريه تتعدَّد
كان وبناتنا أبنائنا عند الديني الضمري هذا تربية استطعنا إذا لنفسه. يخلو حني يقيمه
يذل أن أو لغنيهم فقريُهم يذل أن أو لكبريهم صغريهم يذلَّ أن من تحميهم درًعا ذلك
ق حقَّ من أن معناه الرائع شعره من له بيٍت يف الريض الرشيف قال فكما لحاكم، َمحكوم
هو والبيت شيئًا؟ لنفسه ق يُحقِّ ولم ذلَّ إذا بالك فما املغبون، فهو الذُّلِّ طريق عن أهدافه

يحفظه: أن شاء ِلمن

وخ��اب��وا؟ ذلُّ��وا وق��د ب��ه��م ف��ك��ي��ف ون��ال��وا ذلُّ��وا ل��و ال��غ��ب��ن وك��ان

عًرسا أمره من وجد كلما — يُذكره ينفك ما داخل من «ضمريه» هو املسلم حارس
ولست ويتشعب يطول رشحه هذا يف والكالم أكرب، هللا وأن صمد، هللا وأن أحد، هللا أن —

بمقال. فيه يُكتفى مما أنه أظن
الحافز كان ماذا منها ليعَلم أذنه، يف بها أهمس همسة للقارئ عندي إن أقول وهنا
يف قرأُت أنِّي هو والحافز كتابًا، يَستحقُّ موضوع يف األسطر هذه كتابة إىل زني حفَّ الذي
يجوز هل السؤال: عن بها يُجيب الدين ُعلماء أحد من اآلتية اإلجابة هذه الصحف إحدى
ني الُخفَّ عىل املسح إن بقوله: سيادته فأجاب والجورب؟ ني الُخفَّ عىل املسح الوضوء يف
وُمدَّته أحَدَث. ثم كاملة، طهارٍة عىل الُخفني لبس إذا للوضوء ُموجب حدٍث كل من جائز
الحدث. عقب ولياليها أيام ثالثة َمَسَح مسافًرا كان وإن وليلة، يوًما مَسَح مقيًما كان إن
الرجل أصابع رءوس من يبدأ باألصابع خطوًطا ظاِهِرهما عىل يكون الخفني عىل واملسح
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الُخفِّ عىل املسح وفرض الغسل. ال للوضوء املوجب الحدث يف جائز هو الساق. مبدأ إىل
خفٍّ عىل املسح يجوز وال وعرًضا، طوًال اليد أصابع أصغر من أصابع ثالثة بمقدار يكون

الرجل. من أصابع ثالثة مقدار منه يظهر كبري خْرق فيه
بها تبوح أال راجيًا الحصيف الذكي القارئ أيها أذنك يف بها همسُت همسة هذه
ومن أنت أُطالبك ولكنني للدين، َفهمنا طريقة يف الظنون بنا يَُظنَّ ال حتى الجريان، عند
يديك بني كانت إذا اإللكرتوني الحاسب جهاز عىل تحسب بأن الزمالء من بك أحاط
دينيٍّا ضمريًا له يُربي أن للُمسلم يُريد آخر وفهم الفهم هذا مثل بني فرسًخا كم الوسائل
امُلجيب وال السؤال هذا مثل يسأل السائل فال وعندئٍذ عقيدته. من اللباب لباب إىل يهديه
بعد لنا يحق وهل الخزائن. يف محفوظة وجدها إن حتى اإلجابة، هذه بمثل يُجيب العالم
الدين روح تمس ال عجيبة شكلية تفصيالت الدينية اهتماماتنا محور أصبح أن بعد ذلك
يحق هل أقول بعيد، من وال قريٍب من اإلنسان عند الديني الضمري تحرك وال وجوهره،
هزال من عليه أصبحوا ما عىل ليُصبحوا املسلمني شباب أصاب ماذا نسأل أن ذلك بعد لنا

وانحراف؟ وضعف
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وكانت ،(١٩٨٢ ديسمرب ٢٦ (األهرام الديني» الضمري «تربية بعنوان مقاًال نرشُت قد كنت
الرضب ذلك إيجاد هي الدينية، الرتبية من نَستهِدفها أن يِجب التي الغاية أن هي خالصته
الطريق يف موقف جدَّ كلما — صاحبه يَهدَي أن شأنه من الذي الديني، الوجدان من
تلك «وحدانية» عن ينمُّ تكامًال شخصيته، تكامل عىل يعينه الذي السلوك اختيار إىل —
شخصه يف د يُجسِّ أن — األول املقام يف — هو املسلم إسالم يحقق ما ألن الشخصية؛
يف أوضح أخذت ثم الصميم. صميم يف هو الرسالة تلك من و«التوحيد» اإلسالم. رسالة

أعنيه. كنُت ما املقال
لعلها التوضيح، من مزيًدا تطلُب ألنها إهمالها؛ أستطع لم قارئة، من رسالة فجاءتني
ُملزًما، واجبًا بات قد بأنه عندئٍذ شعرت ولقد أبنائها. تربية يف لها ُمرشًدا ُقلته فيما تجد
رسالتها تستهل والقارئة رشحها. أتوىل أن الناس، حياة تمسُّ فكرة عرضت قد دمُت ما
والتقوى، الصادق، اإليماَن يُقوِّي أن دائًما، صالتها يف هللا تدعو أمٍّ من رسالة هذه بقولها:
لها يستجيبون ال األبناء هؤالء أن من ِلتشكو الرسالة صاحبة ومضت أبنائها. قلوب يف
أفكر كنت إنني تقول: كتبت ثم تُرضيها، استجابة الدينية حياتهم تجاه لهم تُريده فيما
املجال، هذا يف مقاًال األهرام يف لك ملحُت عندما أوالدي، عند الديني الضمري إيقاظ كيفية يف
وأعدت قراءته، أعدت ثم يهمني، ِلما الحلَّ فيه أجد لعيلِّ لقراءته، برسعة فتُه تلقَّ وطبًعا
يفهمه ال عاٍل أسلوب أنه أعتقد الذي الشيِّق، العميق مضمونه وفهمت مرة، لثالث قراءته
بإتباعه تكرمت ولو أوالدي، مع مُلشكلتي حالٍّ فيه أجد فلم ذلك ومع امُلثقفني، طبقة إال
أريد أكثر، وبوضوٍح النشء. عند الديني الضمري لرتبية الفعالة الوسائل عن آخر بمقاٍل
صاحبة وضَعْت (وقد أفعالهم كل يف الصدق ُحبَّ بالذات أوالدي يف أغرس كيف أعرف أن
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وهما ابنيها ترُقب كانت إذا بأنها مثًال ورضبَْت «الصدق») كلمة تحت خطٍّا الرسالة
قَدَميه، يغسل فلم أحدهما غاَفَلها للوضوء، املاء لهما تصبُّ التي هي وكانت يتوضآن،
فقد الثاني وأما الجو، بربودة فعلته علَّل فقد أولهما أما يديه، يغسل فلم اآلخر وغافلها

فرًضا. وليس سنة الوضوء يف اليدين غسل أن زعم
عن ذكَرتُْه الذي هذا أن هو الرسالة، صاحبة الفاضلة األم يدي بني أضعه ما وأول
عميقة عريضة طويلة حياتنا، يف اجتماعية لظاهرة محسوس، واقعي مثل هو إنما أبنائها،
فإذا ِمقياسه، منَّا الغالبة الكثرة عند موقف فلكل الخلقية، املقاييس د تعدُّ ظاهرة هي
وإذا نُخفيه، وما عنه نُفصح ِلما مقياس فله ومحكوم، حاكٍم بني مواجهة املوقف كان
والتعليل التحليل مكان هنا وليس وهكذا، املقياس. تغريَّ َزميَلني، بني حديثًا املوقف كان
كان أن أيام نفاًقا معنا بدأت قد كانت وإذا نشأت؟ وملاذا نشأت؟ كيف الظاهرة لهذه
نفوسنا، بواطن يف به نؤمن نكن لم بما ونتَملَّقه بأَسه نخىش فكنَّا أجنبيٍّا، ا ُمستبدٍّ الحاكم
السنني عرشات يف استفحلت قد تكون ربما بل هذا، يومنا إىل الظاهرة معنا امتدَّت فلماذا

األخرية؟
جانبًا لها فأظهروا الوضوء، ساعة باملصادفة جاء قد أبنائها، يف األم لحظته ما إن
الحالة هذه يف واألم عنه، ترىض ال أنها يعلمون هم جانبًا عنها يُخفوا أن وحاولوا
لكنها الرقيب، قسوة يخىش «شعب» بمثابة هم واألبناء السلطان، صاحب «الرقيب» هي
— فيها تظهر التي املناسبة كانت ما كائنًة — أطفالنا يف تبدأ هكذا ُخلقية، ازدواجية
أنفسهم، يف يُضِمرونه الذي اآلخر والجانب للناس، امُلعَلن الجانب بني الزاوية تأخذ ثم
كلما االنفراج، يف تأُخذ الجانبني بني الزاوية إن أقول للُمخلصني، إال عنه يكشفون ال
فعندئٍذ العملية، الحياة معمعان يف عندها يُشارك التي السن له وجاءت الطفل، كرب
يكاد مجتمعنا، يف الناجح العامل أن — الحاالت من الغالبة الكثرة يف — الخربة تُعلِّمه
بألوف بيننا يَُعدُّون َفُهم الُخلقية، املقاييس د تعدُّ من أساٍس عىل يجيء أن رشطه يكون
يشءٍ عىل الحقيقية حياتهم يُقيمون ثم شيئًا، الناس أمام يُعلنون الذين أولئك األلوف،
امُلطلقة واملساواة والديمقراطية لالشرتاكية الدعوة يف تفانيهم — مثًال — يُعلنوا كأن آخر،
من فيه ويخطبون وصورة، صوتًا ويُذيعونه الصحف، يف ذلك يكتبون املواطنني، بني
كانت أُِرسهم، وبني بيوتهم داخل الخاصة، حياتهم إىل قفلوا ما إذا حتى املنابر، فوق
سعيًا عندهم تنقلب فاالشرتاكية أُسسها، عىل الحيوي نشاطهم يُرتِّبون أُخرى أهداف لهم
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نسمع نكن لم أن بعد املاليني بلغة تَُعدُّ اليوم أصبحت التي املال، رءوس الكتناز خبيثًا
السنوية. موازناتها عن الحكومة تتحدَّث عندما إال هذه «املاليني» لفظة عن

إىل سبيًال وجدوا ما هللا عباد عىل بأشخاصهم تعاليًا عندهم الديمقراطية أصبحت
أن إال األمور طبائع وتأبى الدرج، صعود عىل بقادٍر الناس من فرد كل فما التعايل، هذا
«جماهري»، أو عريضة» «قاعدة أو «شعبًا» الباقون ليظلَّ قليلة، قلٌة التعايل هذا يف تنجح
من جزءًا أيديهم بني لتكون صياغتها يجيدون التي األسماء هذه من آخر اسم أي أو
نادوا التي «املساواة» تبخرت ذويهم، وبني ديارهم إىل قفلوا ما إذا وكذلك النجاح. أدوات
موقًفا حييُت ما أنىس وهل الصيف. أيام الشمس حرارة يف الندى قطرات ر تتبخَّ كما بها
وزارٍة يف وزراء كانوا ن ممَّ نفر الجامعة إىل عاد أن يوم ذلك وكان عجبًا، ذلك من فيه رأيت
وغضب وزراء، زالوا ما وكأنهم خاصة، غرف لهم تؤثَّث أن بعضهم فاشرتط أجلها، بلغت
القديم، الشاعر إليها أشار التي «املرضية» الغضبة من أعنف تكون أن بدَّ ال غضبًة أحدهم
صاحبنا غضبة رأيُت لكنني «مرض»، قبيلة يف الغضب صورة كانت كيف أعرف ال فأنا
موضوٍع يف بحوٍث من الجامعيون أنتجه ما يُحَيص أن أراد علميٍّا باحثًا ألن ملاذا؟ وفضها،
كان ملن القائمة تلك من نسخاٍت وأرسل املوضوع، تفصيالت بها يَستبني قائمة فأعد ما،
غضبًا واخرض، واصفر السابق الوزير وجه فاحمرَّ الحساب، يف يدُخل نتاًجا لهم أن يعلم
القائمة له وأرسلوا هللا، خلق يُعاملون كما عاملوه حني َلِحقته التي الُكربى اإلهانة هذه من
وهل يريد. ملا طلبًا خشوع يف يديه بني العلمي الباحث يَمثُل أن الواجب وكان الربيد، يف
الدعوة يف حماسًة يشتعل كان ويذيع، ويخطب يكتب كان حني الوزير ذلك أن يف شكٍّ من

«املساواة»؟ إىل
هو إنما الُخلقية، املقاييس ازدواجية من بنيها يف الفاضلة األم رأته الذي كان نعم،
بما خربة، وازدادوا كربوا كلما وتتفرع، شجرتها معهم تنمو أن يغِلب التي األوىل البذرة
ذلك ون يُسمُّ كثريين سمعت فقد وهللا إي «لباقة»؛ من تتطلَّبه االجتماعية حياتنا أصبحت

«لباقة». الجبان البشع النفاق
الرتبية وأولها كثرية، مصادر يف يُلتََمس إنه النجاة؟ طوق واجدين عسانا فأين
للُمتديِّن يرسم ُخلقيٍّا نظاًما آخر، يشءٍ أي قبل يكن لم إن «الدين» يكون ماذا إذ الدينية؛
أن لإلنسان وعال جل هللا أراد كما إنسانًا منه يجعل الذي الصحيح، السلوك طرائق
نضغط وبناتنا، أبنائنا تربية يف أساسيٍّا محوًرا لنجعله الدين إىل نلجأ إذ لكننا يكون؟
يشء، يف ليُعاب ذلك يكن لم وبالطبع لنُِربزها، «الشعائر» تفصيالت عىل شديًدا ضغًطا
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ويصوم الزكاة، ويؤتي الصالة، يُقيم فكيف وإال واجب، أمٌر دينه، بشعائر املؤمن فإملام
املؤاخذة موضع لكن شعائر. من مناسبٍة كل يف يؤدي بما بيِّنٍة عىل يكن لم إذا رمضان،
أطفال لنا فينتج الحد، هذا عند نقف ثم الشعائر، يف التعليمي جهدنا نستنفد أن هو
لتلك أدائهم يف عندهم بدأت فامُلخادعة أبناءها، تشكو أرسلت التي الفاضلة األم كأبناء
ودخلوا كربوا ما إذا صانعون هم فماذا األم، هي يخدعونها؟ التي ومن نفسها، الشعائر
دواوين يف وأعمال وصناعة تجارة هي إنما الدين، «شعائر» ليست معامالٍت يف الناس مع
بهم يربطهم لن غرباء هم بل األم، هي يومئٍذ معها سيتعاملون التي وال ، كالَّ الحكومة؟

السوق. روابط إال
الفاضلة: األم وتسألني الديني»، الضمري «تربية مقايل كتابة إىل حافزي هو ذلك وكان
فريضة هو به نوضح الذي مثلنا لنجعل امُلستعان: وهللا — فأقول ذلك؟ يكون كيف
الوضوء أثناء امُلستقيم غري سلوكهم كان أبنائها، يف األم استبشَعتْه ما ألن الصالة؛
وجاءت الصالة، إلقامة تؤدَّى التي الشعائر فاتحة هو هنا فالوضوء للصالة، استعداًدا
ينبعث ردًعا يردعهم ما املوقف يف يَروا لم أنهم عىل دليًال وضوئهم يف األطفال خديعة
الضاغط االهتمام ألرجأُت األطفال، لهؤالء ُمربيًا كنُت فلو وإذن نفوسهم، دخيلة من
هم ما إىل أوًال انتباههم إثارة «بعد» ما إىل الوضوء، شعرية يف التفصيالت مراعاة بوجوب
للقيام الالزمة الوسيلة كرضورة لكنها رضورية، فالشعرية نفسها، الصالة داخل مُالقونه
رضورتها عىل الوسيلة ولكن وسيلة، من شئَت ما أو القطار أو كالسيارة مطلوبة، برحلٍة
يوصل الذي الدهليز هي أنها من الرضورة وهذه الوجوب ذلك تستمدُّ إنما ووجوبها،

«الصالة». هي هنا والغاية املنشودة. الغاية إىل سالكها
لبدأُت نفوسهم يف ديني» «ضمري إقامة وُمستهدًفا األطفال، لهؤالء ُمربيًا كنُت لو
ُمقيم إن كهذا: شيئًا لهم قائًال امُلصيل، عليها يكون التي الوجدانية الحالة يف بإدخالهم
إىل منه ليدخل بابًا فتح من بمثابة فهو أكرب، هللا قائًال: أُذنيه إىل يديه يرفع عندما الصالة
ولذلك وُمخاطبه، ربه ُمالٍق هناك إنه فيه، ويعيش به يُحيط الذي العاَلم غري آخر عالٍم
من ويغضَّ صوتًا، يسمع فال — استطاع ما — أذنيه يصمَّ أن صالته أثناء امُلصيل يُحاول
أنهم العابدين، كبار عن املأثور من إن بل شيئًا، يرى فال — أيًضا استطاع ما — برصه
له أريد هؤالء أحد عن ويُروى أبدانهم. جلود عىل شيئًا ون يحسُّ يكونوا لم الصالة أثناء
يحُدث بما إحساسه بأن ُموقنًا يُصيل، وهو ذلك يتمَّ بأن فأوىص مريضة، ساق له تُبَرت أن
يف هو فيمن كله ووجوده كله بكيانه ُمستغرق فامُلصيل األدنى، ه حدِّ إىل سيضعف لبدنه

الصالة. إبَّان حرضته
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خروجه بمثابة الصالة، بإقامة همَّ عندما أكرب» «هللا امُلصيل قولة كانت فقد إذن
تخشع روًحا إال فيه يعرف ال آخر عالٍم يف ودخوله واملنافع، والحاجات األشياء عالم من
الخلود، عالم إىل الفناء عالم من نقلته التي أكرب» «هللا نفسها: التكبرية هذه لكن لخالقها،
التكبرية هذه إن أقول الزمن، يعرف ال عالٍم إىل وثوانيه، الزمن بدقائق يُقاس عالٍم من
ذاتها يف هي إنما — العاَلَمني بني الكربى بالنقلة ُمؤِذنة كونها إىل باإلضافة — نفسها
عىل أمرها يقترص وال «حياة»، تكون أن لصالته يريد من عند ل، املتأمِّ للوقوف موضع
أكرب» «هللا بدنية، رياضة يستهدف بالصالة القائم وكأن وسجوًدا، ركوًعا الجسم حركات
الجربوت أصحاب إىل قياًسا بالصغر شاعًرا صالتي دخلُت قد كنُت فإذا كبري، كل من
الطغاة. بأس ذلك بعد أخىش ولن أكرب، هو من القيُت وقد صالتي من فسأخرج الطاغي،
كنُت مًعا، الكبري الصغري أنا إنني — لصالته أدائه بعد املصيل يقول هكذا — أنا إنني
كبريًا صالتي من خرجُت لكنني الفسيح، الكون هذا يف الهباءة ِصغَر هللا أمام صغريًا
فخرجُت لعدوانه، ا وردٍّ لعونه طلبًا السلطان أنافق كنُت لقد البرش. بني أالقيه من كأكرب
الحرضة يف وقويف من تعلَّمُت ألنني أحًدا؛ فيه أُنافق ال أراه، كما بالحقِّ أجهر صالتي من
هلل خشعُت لقد هللا، هو واحد العدوان عني يُردُّ الذي وأن هللا، هو واحد امُلعني أن اإللهية
يف معانيها لرتسخ أكرب» «هللا أُكرِّر وسجدة ركعٍة كل مع وكنُت ربي، ألنه وسجوًدا ركوًعا
ُقل أو صحيًحا، توجيًها السفينة توجيه يف «البوصلة» تكون ما حياتي يف وتُصبح نفيس،
«ضمريي» ذلك بعد هو الغني مضمونها ليكون هلل، خشعُت كلما أكرب» «هللا أُكرِّر إنني

السبيل. سواء يهديني الذي
كانوا هل الوضوء، شعائر يف لها أبنائها ُمخاَدعة من الشاكية األم ألسأل وإني
«عرفوا» كلمة وضعُت ولقد الصالة؟ أثناء داخلون هم عالٍم أي إىل «عرفوا» لو يُخادعون
الصالة ُمقيم يعرف أن نعرف، أن هو الرَّشاد فمفتاح النظر، لتستوِقف الحوارص بني
«يعرف» من عىل يستحيل يكاد وبعدئٍذ صومه، ما رمضان صائم يعرف وأن صالته، ما
التي دهشتي كانت ما ولشدَّ يُخطئ. ال يعرف من ألنَّ «خطأ»؛ هو الذي اإلثم يقرتف أن
من أكثر اإلعالم وسائل يف يقول فاضل أستاٍذ من سمعُت حني الذهول، حدَّ معي بلغت
ال — طاعة — قال كما فالعبادة عبادة، تُعد لم وإال عبادته، عن يَسأل ال العابد إن مرة،
عن يسأل ال العابد إن يقول: أن لهداه صوابًا، لألستاذ هللا شاء ولو ملاذا، صاحبها يسأل
الصالة فُمقيم الحالتنَي، بني كبري والفرق «الفهم»، يسأل إنه بل شيئًا، منها ليُغريِّ عبادته
الفهم هذا لزاده وقيام وسجود ركوع كل وعند الصالة، أول يف التكبري ِرس ليفهم سأل إذا
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الة الفعَّ الوسائل إحدى الصالة فتصبح حركة، ومن قوٍل من الصالة مقومات يف إمعانًا
لم إذا والبغي، وامُلنكر الفحشاء عن الصالة تنهى فكيف وإال الديني، الضمري تربية يف
آليات إن اآلثام؟ تلك عن يرَدُعه ضمريًا صدره يف حامًال صالته من خرج قد امُلصيل يكن
واملنكر الفحشاء رجس عن ع الرتفُّ إىل تؤدي ال — وكلمات حركات — ذاتها يف الصالة

يعمله. وما يقوله ما ألرسار امُلصيل «فهم» ذلك إىل يؤدي الذي وإنما والبغي،
أبناءك اجعيل هي: قصرية، عبارٍة يف أسلفتُه ما فأوجز السائلة: األم إىل وأعود
وغري الوضوء يف امُلخاَدعة عن أنفسهم تلقاء من فينرصفوا ها، ِرسَّ الصالة عن «يعرفون»

ورادًعا. هاديًا ضمريًا سيحِملون ألنهم الوضوء؛
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عىل يختلط أن غريبًا لنا ِليبدَو يكن لم الغامضة، امُلضطربة باملعاني املائج البحر هذا يف
قد كنُت فإذا بعيد، أو قريب شبه الشيئنَي بني كان إذا سيما ال آخر، بيشءٍ يشء الناس
َلما دينًا، الفلسفة يحسب ومن فلسفة، الدين يحسب من امُلثقفني، صفوة بني حتى رأيت،
ل نتعجَّ أن عىل أرغمتْنا قد بأزماتها، املليئة الراهنة حياتنا أن أعَلم ألنني عجب؛ أخذني
أحد يموت فلن ببعض، بعضها ومخلوًطا مغلوطة املعاني نفهم أن يف بأس وال أمورنا.
ديمقراطية، أنها عىل العدالة فهم أو عدالة، أنها عىل الُحرية فهم هو إذا القلبية بالسكتة
يف فهمومنا — طيبات وكلها — خريات فكلها تواُضع، أنها عىل الديمقراطية فهم أو
التي الفوارق يف لنبَحَث البال فراغ من شيئًا لنا ترتُك أن من ا جدٍّ أكثر اليومية، حياتنا
أمثال عند وقوفهم يف األقَدمني كأسالفنا ولْسنا بعض. عن بعضها املعاني هذه تفصل
يختلط أن أزعجهم وقد — مثًال — إليهم فأنظر منها، أتفه هو ما عند بل التوافه، هذه
والنابل بالحبال، صيَده صاد من هو فالحابل مثًال، به رضبوا لقد حتى بالنابل، الحابل
فاختلط والنابلون، لصيدهم الحابلون تزاَحم أن يوًما حدث وقد بالنبال، صاده من هو
منهم كل أخذ وربما ذاك، من وصيد هذا َمن صيد أحد منهم يتبنيَّ ولم ببعض، بعضهم
هذا عىل األمر فيه يختلط موقٍف من األسالف هؤالء يؤرق فماذا وانرصف، أخيه صيْد
الحبال، أمسكتْه سواء الصيد، من نصيب ومعه داره إىل عاد قد صيَّاد كل دام ما النحو،
نحن وأما وبالطمأنينة، بالفراغ تنعم حياتهم كانت فقد عجب، ال ولكن النبال. أسقطته أم
الذي الوقت فراغ هو فأين عيالنا، وطعام طعامنا مواد عن بحثًا الساعات فنقيض اليوم،
ثم والدين؟ والفلسفة الِعلم بني الفرق أو والديمقراطية، الحرية بني الفْرق عن فيه نبحث

يَشفي؟ دواء وال يؤَكل طعاًما ليس ما يف الدماغ وجع ملاذا
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أعلم ألنني الفكرية؛ حياتنا يف املعاني بني خلط من ألعجَب كنُت ما إنني أقول
ُعًرسا حياتهم يزيد بما أنفسهم الناس يشغل أال يُربِّر ا ممَّ وأُعانيه اليومية، الحياة ُعرس
بني يُفرق أن يعنيه ال الذي ل امُلتعجِّ الخلط ذلك ضحايا من كنُت أنني لوال ُعرس، عىل
الدنيا وهي الفكر، دنيا من مأخوذة كلها امُلختلفات تلك كانت إذا خصوًصا امُلختلفات،
األفكار فكل بأًسا، ذلك يف تخَش وال شئت، ما منها فهات أحد، عليها يُقبل يُعد لم التي

سواء. الناس عند أصبحت قد
الغامضة باملعاني املائج اللُّجي البحر ذلك ني همَّ ملا الرشر، أصابني أن لوال نعم،
تتبنَّاه موقٍف بني بعيد والفرق عقلية. غيبوبة شبه يف وهم الناس، يحياها التي املتداِخلة
ا مسٍّ الفعلية حياتك يمسُّ آخر وموقف تشاء، رأٍي أي فيه فرتى النظرية، الوجهة من
يف عضًوا كان رجًال الصدد هذا يف أنىس ولست األعماق. يف ليغور الجلد سطح يجاوز
عالية النار أُشعلت الُحكم لذلك وتنفيذًا حرًقا، باملوت دارك جان عىل حكمت التي املحكمة
ُمصادفة شاءت تحرتق، هي وبينما اللهب، ذلك يحتويها بحيث دارك جان وُعلِّقت اللهب،
فزًعا باإلغماء يُصاب فكاد ِمحنتها، يف القديسة املرأة فيشهد هناك، من الرجل ذلك يُمرَّ أن
املحكمة يف عضًوا تكن ألم رفيقه: سأله الرُّعب، مشهد عن بعيًدا به أرسعوا وملا يرى، مما
صاحبي يا بعيد الفرق الرجل: فأجابه إذن؟ الجزع هذا ففيَم القضاء؟ بهذا قضت التي
أن بعد الُحكم هذا نتيجة بعينيَّ أرى أن وبني غرفتي، يف آِمن وأنا ُحكًما أحُكم أن بني

واقًعا. أصبََحت
الذين وال دارك، بجان شبيًها قلُت وما كتبُت بما أنا فال الحالتني بني الفارق ومع
أشعر فإنني بإحراقها، قضوا الذين القضاة يُشبهون قلتُه وما كتبته ما فهم يف خلطوا
لوال اليوم، نحياه الذي الفكري الغموض بحياة االهتمام هذا كل ألهتمَّ أكن لم ربما بأنني

ذلك؟ كان وكيف رشر. منه ني مسَّ أن
طُرق من طريٍق عىل أقع أن امُلنتجة، العقلية حياتي بدأُت منذ هللا، توفيق يل أراد لقد
يف أُقدِّمه ما أنسب وكأنه رأيته ثم يل، وُخلق له ُخِلقُت وكأنما رأيته الفلسفي، التفكري
التي العقلية األمراض أحد املعاني، بني والخلط الغموض كان إذا ألنه ألُمتي؛ الفكر عاَلم
تلك وأما العالج، وسائل أنجع من هي التفكري طُرق من الطريقة فتلك أُمتي، أصابت
«العلم» مجال يف كنا إذا أننا — ووضوح بساطة بكل — فهي إليها، أُشري التي الطريقة
لنفسه يُكمل أن هنا القارئ وعىل العلم، العلم العلم مرة، ألف اللفظة هذه أُكرر أن (وأودُّ

84



آخر يشء والدين يشء الفلسفة

ا ممَّ نقوله الذي القول يجيء أن بدَّ فال «العلم» مجال يف كنا إذا إننا أقول األلف) املرات
الصدق، اختبار عليه يصلح مما يكون أن بدَّ ال فهو وبالتايل التطبيق، عند الواقع يطابق
من ليست التي األخرى، القول مجاالت أما العلمي، البحث مناهج يف معروف هو مما

الخاص. معياره منها مجاٍل فلكلِّ العلوم،
عندما االعرتاض، ويبدأ الدهشة، تبدأ لكن عليه، اعرتاض وال مقبول والكالم هنا إىل
عاَلم إىل أُشري وملاذا الفلسفة، عاَلم يف القول مجاالت بعض يف العلمي املعيار هذا نُطبق
بُحكم فيه، أعيش أن عيلَّ كان الذي العاَلم هو ألنه ذلك؛ أفعل سواه؟ دون هنا الفلسفة
«امليتافيزيقيا» اسمه فرع الفلسفة عالم يف فهنالك الجامعة. يف للفلسفة أستاذًا كوني
عليه أطلقوا ملاذا للقارئ ح أُوضِّ أن املوضع هذا يف جدٍّا ني ويُهمُّ الطبيعة». بعد «ما أو
اليوناني الفيلسوف أتباع أنَّ وذلك ُمصادفة، جاء التسمية هذه يف فاألمر االسم، هذا
كتاب بينها من وكان ويُصنفوها، مؤلفاته يُرتِّبوا أن — عهده بعد — أرادوا حني أرسطو،
بموضعها فأسموها بوضوح، موضوعها يَتبيَّنوا لم مادٍة يف فصول عدَّة وجدوا «الطبيعية»
ما عنها فقيل الطبيعة، كتاب بعد — ُمصادفة — موضعها وكان املؤلفات، ترتيب من
داِرسو يستعملها التي «ميتافيزيقا» كلمة معنى هو وذلك ذلك، عىل بناءً الطبيعة بعد

الفلسفة.
موضوًعا ب يتعقَّ أن صاحبه به يريد عقٍيل بحٍث أي عىل يُطلق االسم هذا بات وقد
الجذور إىل «األخالق» تعقبنا إذا فمثًال العني، عىل الخافية ينابيعه إىل يِصل أن إىل ما
بنا تعقَّ وإذا األخالق، ميتافيزيقا يف بحثًا ذلك كان باألخالق، ى يُسمَّ ما منها نبع التي األوىل
نراها التي العلوم لنا تفرََّعت ملا وجودها لوال أصول من وراءها يكون قد ما إىل العلوم

وهكذا. العلوم، ميتافيزيقا يف بحثًا البحث ذلك كان أيدينا، بني
كبار من — الفيلسوف يحاول قد الفرعية، امليتافيزيقية البحوث هذه جانب إىل لكن
هنا بالتفسري ويُقَصد بالتفسري، كله الكون يتناول أن — الخصوص وجه عىل الفالسفة
عىل لنا يفرسِّ أن امُلمكن من أنه يرى «مبدأ» أو «فكرة» لنفسه الفيلسوف يفرض أن
إىل فصاعًدا الُحكم، ونُظم والشجاعة، والصداقة الحب من الوجود، جوانب كل ضوئه
«ميتافيزيقا». هي املحاولة هذه ومثل والخلود، واملوت والحياة السماوية األجرام حركة

أردُت فيما ويُشاركني ليُسايرني التوضيح، َوِسعني ما للقارئ ح أوضِّ أن أحاول إنني
ُمستطيع أنه يرى «مبدأ» لنفسه يضع قد ما فيلسوًفا بأن أنبأته وقد أما عليه. عرضه
فيلسوٍف حق ِمن أن وهو ا، هامٍّ جانبًا اآلن له فسأضيف يشء، كل يفرس أن ذاك بمبدئه
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وهذه والكائنات، الكون تفسري يف زميله مبدأ من أفضل أنه يرى آخر، مبدأ يضع أن آخر
قليل. بعد إليها سألجأ ألنني القارئ؛ ذهن يف ترسخ أن أرجو النقطة

(وأعدُت امليتافيزيقا» «ُخرافة ذاك إذ أسميته ١٩٥٣م، سنة كتابًا نرشُت أن حدث فقد
منهجي الكتاب ذلك يف وطبقُت امليتافيزيقا») من «موقف عنوانه جاعًال قريب منذ طبعه
الذي الفكري البناء أن كيف وبيَّنُت «العلم»، مجال إىل ينتمي ما إىل النظر يف الفلسفي
عالم يقيمه الذي الريايض للبناء التوأم بمثابة هو ، ُمعنيَّ مبدأ من الفيلسوف يُولده
امليتافيزيقي، البناء الحالتني: كلتا ففي — الهندسة علم يف إقليدس مثل — الرياضة
من صحيًحا استدالًال ُمستدلَّة النتائج وجدنا إذا صحيح، إنه عنه نقول الريايض، والبناء
امُلعنيَّ البناء أن أي — الرياضة حالة يف — امُلسلمات ومن — امليتافيزيقا حالة يف — «املبدأ»
فيلسوف لنا زعم فإذا الطبيعي، للواقع ُمطابًقا كونه عىل صحته تتوقف ال النوَعني من
عاِلم يُعاَرض كما ذلك، يف عارضناه واقع، هو كما الكون يصف امليتافيزيقي بناءه أن
الطبيعي. للواقع مطابقة أنها من ُمستمدَّة الرياضية نظرياته صحة أن زعم إذا الرياضة
أن ينفي الكتاب دام ما أنه منهم ظنٍّ عىل كثريون، غضب املذكور، الكتاب نُِرش فلما
الواقع، لدنيا بالرضورة مطابًقا الفكري بنائه جعل يف ا ُمحقٍّ امليتافيزيقا فيلسوف يكون
ذهبت فيما ة ُمحقَّ موجود إلٍه يف الدينية العقيدة تكون أن أيًضا ينفي املذكور الكتاب فكأن

إليه!
أن وهي جيًدا، ذهنه يف يحفظها أن رَجوتُه التي الحقيقة إىل بالقارئ هنا وأعود
فيلسوٍف أي وأن عنده، من مبدأ عىل يُقيمه فإنما امليتافيزيقي، بناءه يَبني إذ الفيلسوف
الفلسفية البناءات د تتعدَّ وبذلك عنده، من مبدأ عىل آخر بناء يُقيم أن كذلك ه حقِّ من آخر
البناء ألن االختالف؛ يكون ما أشدَّ ُمختلف فاألمر الدين حالة يف وأما أصحابها. بتعدُّد
من آخر يشءٍ عىل دينًا يبني أن آخر أحٍد حق من وليس منزل، وحٍي عىل قائم الديني
فبينما حساب، له يُحَسب ال وعندئٍذ الدين، هذا عىل خارًجا كان إذا إال اللهم هو، عنده
به امُلوحي لوحدانية واحًدا الديني البناء يظلُّ الفالسفة د بتعدُّ الفلسفية البناءات د تتعدَّ
هللا، إال إله أال شهادة إن ُقلنا اإلسالم، عىل مقصوًرا هنا حديثنا جعلنا وإذا إليه. واملوحى
عليه نزل ومن بالدين، أوحى من وحدانية نه تتضمَّ فيما ن تتضمَّ هللا، رسول محمًدا وأن

الجميع. عند واحًدا به املؤمنني عند الديني البناء يظلَّ أن يستتبع وذلك الوحي،
الفلسفي منهجي عن به تحدثُت الذي كله حديثي أن أخرى، وناحية ناحية، تلك
كلمة أُكرِّر أخذت أني لو أودُّ أخرى (ومرة «العلم» مجال عىل فقط يقترص إنما وتطبيقه،
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يُراد ال فكري منهج أنه أي األلف) أبلغ أن إىل … العلم العلم، العلم، مرة: ألف «العلم»
مجال غري آخر مجاٍل أي عىل أو الدين، مجال عىل االنطباق به، يُراد أن ويستحيل به،

وحده. والعلم «العلم»
عاَلم يف قيل قوٍل بني الخالطون يخلط أن كله هذا بعد يمكن كيف باهلل، يل فقل
ألمنع وتوضيًحا تحديًدا أصنع كنُت ماذا الدين، عاَلم من نذُكره لم ما وبني الفلسفة،
حياتهم يعيشوا أن عهًدا أنفسهم عىل أخذوا من أذهان يف علق الذي الذهني الخلط حدوث
قوٍل بأي شأٍن أي املذكور الكتاب يف يل يكن لم فأوًال وزفريًا؟ شهيًقا الفكري الغموض يف
ذاتها، يف امليتافيزيقية األنساق هو املرفوض يكن لم وثانيًا األديان. من ديٍن أي يف وَرَد
أن فلو الرياضية، بالبناءات إال يُقارن ال إحكاًما النسج ُمحكمة فكرية بناءات األنساق فتلك
يكون أن لقبوله يُشرتط ال عقيل تصوُّر أنه عىل الفكري نَسقه قدَّم امليتافيزيقي الفيلسوف
اعرتاض، عمله عىل لنا كان ملا الفعيل، الواقع يف قائمة هي كما الكون لحقيقة تصويًرا
بالنسبة صحيًحا يكون فهو الرياضية، العلوم يف نسٍق ألي بالنسبة املوقف هو نفسه وهذا
الواقع تطابق التي الصورة هو حتًما ليس لكنه أجزائه، بني الكائنة االستداللية للعالقات

الخارجي.
برص، يُخطئها أن يستحيل بحيث وعميقة، واسعة والفلسفة الدين بني الفروق
يُوحى وحي مصدره الدين إذ املصدر؛ يف اختالف فهو الجوانب، د ُمتعدِّ بينهما واالختالف
وإما البرش، من إنسان يحدسها رؤى عىل قائمة فهي الفلسفة وأما رسول، أو نبيٍّ إىل
اختالف كذلك وهو أحًدا، تنفع ال باطلة جاءت وإما ونافعة، صادقة الرؤى تلك جاءت
امُلتلقي يُصدِّق أن إما الدين ففي إليه، م يُقدَّ ما امُلتلقي بها ى يتلقَّ التي الطريقة يف بينهما
يف وأما بها. يؤمن أال وإما بالرسالة يؤمن أن إما أنه أعني يرتاب، أن وإما له يُقال ما
ينتقل التي املنطقية االستدالالت بمراجعة َمرهون التعديل أو الرفض أو فالَقبول الفلسفة
عىل الفيلسوف يُقدِّمه ما بُقدرة كذلك مرهون هو ثم آخر، جزءٍ إىل جزءٍ من الفيلسوف بها
التي الوظيفة يف بينهما اختالف وذاك هذا فوق وهو وكائناته. الكون يف نراه ما تفسري
منها ن يتكوَّ واملبادئ، والعبادات والرشائع العقائد من منظومة فالدين منهما، كل يؤديها
املنظومة وتلك الحساب. يكون يوم اآلخرة للحياة د وتُمهِّ الدنيا، هذه يف هنا حياة خطة
أهم بل — إيجابية ركيزة تُصبح إنما فهي الناس، حياة يف قواعدها أُرِسيَت ما إذا الدينية
وأعراف وآداٍب وفنوٍن علوٍم من الناس عند ما إىل فتُضاف — جميًعا اإليجابية الركائز
االختالف؛ كل ذلك عن مختلفة فهي الفلسفة وأما املجتمع. مقومات من ذلك وغري وتقاليد
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يأخذ إذ إطارها؛ يف ليحيا تلك ُمقوماته أقام قد املجتمع يكون أن بعد فعلها تبدأ ألنها
املستورة امُلضَمرة أصوله إىل املقومات تلك من مقوٍم أي ب تعقُّ يف الفلسفي الفكر صاِحب
لريدَّها واحدة، قضمٍة يف حوله ما جميع فيتناول األفق، واسع الفيلسوف يكون قد أو
فاعليتها تَُصبُّ التي الفلسفة إن نقول أخرى وبعبارٍة مشرتك. واحٍد أصٍل إىل جميًعا
بدَّ ال ثانيًا، الظواهر ببقية عالقاتها وعن أوًال، طبيعتها عن لتكِشف ُمعينة ظاهرة عىل
أن بدَّ ال — مثًال — الِعلم ففلسفة بذاتها، الظاهرة قيام بعد تجيء أن — بالرضورة —
تجيء أن بدَّ ال اإلسالم وفلسفة اللغة، تسبقها أن بدَّ ال اللغة وفلسفة الِعلم، وجود يسبقها
وفلسفة عليه، رؤيتها لتَُصبَّ تاريًخا تجد أن بدَّ ال التاريخ وفلسفة اإلسالم، ظهور بعد

الوجود. ذلك يسبقها أن بدَّ ال عامة بصفٍة الوجود
هذا حالة يتناول ُمفكر وبني ليىل، يُحب أنه يقولها جملة يف يُقرر ُمتكلم بني قارن
بني كالفرق هو الرُجلني بني الفرق أن تجد تكون، كيف نشأتها إىل ليتعقبها املحب
مضامينها ليُخرج الحياة تلك مقومات ل يتأمَّ وفيلسوف الدينية، حياته يحيا مؤمن عابٍد
من امُلتديِّن فيه ينخِرط ما بني واضًحا بات الفرق أن اآلن وجدَت فإذا ثناياها، يف امُلضمرة
بالنظر كلها الدينية الظاهرة يتناول رجل وبني ذلك، وغري للعبادة وطرائق للعيش أسلوٍب
بينهما األمر أن اآلن وجدت إذا إنك أقول وأهداف، مبادئ من مكنونها يُبني الذي النافذ
استعرض ما إذا فلسفي، فكٍر لصاحب يمكن كيف هللا: نشدتُك يل فقل واضًحا، أصبح
وجهة من الخطأ وجوانب الصواب جوانب عن فيها ليكشف بالتحليل لفالسفة أقواًال
بأنها نظره وجهة يتَِّهم ملن يتعرَّض عمله، هو هذا كان لرجٍل يمكن كيف أقول: نظره،

الوجوه؟ من وجٍه بأي للدين ُمنافية
تلك يف وكأننا أصبحنا حتى الثقافية، حياتنا يف به ُرزئنا الذي الفكري الخلط إنه

كثيف. قاتم ضباب ويكتنفه أدكن، سحاب فوقه عماء يف نخوض الحياة
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امُلفكر قالها أقواٍل إىل حديثها، سياق يف تستند كلتاهما رسالتنَي، واحٍد يوٍم يف تلقيُت
مرص يف — هنا الناس إىل حديثه معرض يف قالها ولقد جارودي، روجيه الكبري الفرنيس
من جاءت فقد الرسالتنَي إحدى أما اإلسالم. اعتناق إىل به انتهت التي الدوافع عن —
الحديث. أدب يف امُلسلمني بأخالق يتخلَّق ال — رأيته كما — لكنه بإسالمه، يُباهي قارٍئ
النظرة يف الصواب يكون أين يدري يُعد ولم الحرية، أخذته شابٍّ فمن الثانية الرسالة وأما
مًعا، الرسالتنَي يف استوقَفني الذي أنَّ عىل الخطأ. يكون وأين العرص، هذا حضارة إىل
شديد. باهتماٍم فأبرَزتاها إسالمه، عن أحاديثه يف جارودي أورَدها نقطٍة يف اشرتاكهما
وأن أهداف، بال حضارة هي إنما هذا، عرصنا يف الغرب حضارة أن هي وخالصتها
ذو وهو — األوىل الرسالة صاحب فأما أهدافها، تعرف التي الكاملة الحياة يُمثل اإلسالم
إىل دعوة من أُردِّده ما عىل التوبيخ نغمة يف الفكرة هذه يل فيسوق — كبري تربوي منصب
فالفكرة الحالتنَي، أي وعىل حريان، طالب فِمن الثانية الرسالة وأما العرص، بحضارة األخذ
ليست فهي إليها، نطمنئ نتيجٍة عىل بها نرسو لعلَّنا نزيهة، ُمرتوية هادئة وقفًة تتطلَّب
رسم يف أساسية محورية فكرة الحقيقة يف هي بل لها، نأبه ال التي الثانوية بالفكرة
التعليم؟ يكون فكيف حياتنا: فروع كل يف يؤثر أن شأنه من الذي الحضاري، اتجاهنا
أُخرى صورٍة كل تكون وكيف الُحكم؟ صورة تكون وكيف االقتصاد؟ يكون وكيف
العرص نحو كله بذلك أنميل السواء؟ عىل الفردية والحياة االجتماعية الحياة صور من
أم حدة؟ عىل جانٍب كل يقتضيه ما بحْسب صغرية بدرجة أو كبرية بدرجٍة وحضارته
نرضب الذي التيه بالء منه يُصيبنا ال حتى وحضارته العرص دون ونوافذنا أبوابنا نغلق

معلوم. هدٍف غري إىل َسري هو إذ ُهدى؟ غري عىل فيه
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وهذا — الخطاب توجيه يف اإلسالم أدب أعَوَزها التي األوىل الرسالة عن النظر وأغض
منه ُمكتفيًا يأتي، ما جاء وفيها الثانية، الرسالة عند وأقف — فيها يُقال ما أقل هو

معناه: بمضمون

اللحاق حتمية من إليه تدعو ما إزاء قلق، ويُساورني حرية، لتأُخذني إنه
نتيجتها كانت مادية، حياًة يحيا أنه الغرب عن أقرأ ذا أنا فها الغرب، بحضارة
طابع تأخذ أو الشيوعي، املجتمع يف والسخرة باالستعباد تتَِّسم اجتماعية حياة
مجرد هدفه أصبح فقد االقتصاد وأما الرأسمايل، املجتمع يف والرصاع املنافسة
أسلحة من الدوالرات بماليني قيمته تُقدَّر ما اآللة هذه لتُنتج اآللة، تشغيل
ثم حاجاٍت، خلق إىل يهدف استهالكي، مجتمٍع إىل املجتمع تحول ثم الدمار،
إشباع ه همِّ كل حيوان، معيشة يعيش الفرد أصبح فقد وبالتايل إشباعها. إىل
من أخرى نَُسخ لخلق رة ُمسخَّ وإما دة ُمجمَّ إما فهي الثقافة أما حاجاته،
العلم بني الفصل هو ذلك وسبب الفاسدة، الصورة تلك عىل تجيء مجتمعاٍت
ملجرد هو والعلم الحياة، ملجرد هي فالحياة والغاية، الوسيلة وبني والِحكمة،
روجيه وهو فالسفته، أحد بل الغرب، أبناء أحد آراء هي سيدي يا «هذه العلم.
لنلحق تدعونا التي الحياة هي أهذه قائًال: الرسالة صاحب يسأل ثم جارودي.»
تلك مجتمٍع خلق يحاول بأن اإلنسان، يُغري جارودي قاله ا ممَّ يشء فأي بها؟

نهايته؟ هي وهذه حياته، هي

دنيا يف الُعليا مكانته ارتفعت ما يرتفع تقديًرا جارودي السيد أُقدِّر بأنني قويل وأبدأ
والحيوية، الروح من الخايل األجرد املجرد النوع ذلك من فكره يكن ولم امُلعارص، الفكر
من بفكره االنتقال من ليتحرَّج يكن ولم وظروفها، للحياة ُمستجيبًا اًال فعَّ فكًرا كان بل
االنتقال، ذلك مثل تقتضيه — هو يراه كما — الحق ُمتابعة أن وجد إذا طرف، إىل طرٍف
وبني اإلسالم، يعتنق اليوم ذا هو ها ثم يوم، ذات شيوعيٍّا كان فقد بالفعل، حدث ما وهذا

األوىل. املبدئية األُسس يف اختالف من بينهما ما واإلسالم الشيوعية
إلسالمه أتمنَّى كنُت أنني وأولها أُبديها، مالحظات من يمنعني ال للرجل تقديري لكن
األسباب من كان إذا ألنه «الحضارة»؛ أساس عىل ال ذاتها، «العقيدة» أساس عىل يجيء أن
وجد إذ الغرب، «حضارة» يف جوهري نقٍص من وجده ما اإلسالم، اعتناق إىل دفعته التي
بعد تعمل ثم قبل، من بهم تكن لم حاجاٍت الناس يف تخلق فهي هدف، بال حضارة أنها
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باإلنسان االرتقاء إىل ذلك يؤدي أن دون اآلالت، تُنِتجه بما الحاجات تلك إشباع عىل ذلك
أن واضح النقص؟ هذا مثل الغرب حضارة يف يكن لم لو فماذا إنسان، هو حيث من
هي الثانية واملالحظة اإلسالم. إىل يدعوه ما ليجد جارودي يكن لم أنه هي هنا النتيجة
ذلك يف كان فإنما به، هاجمها بما الغرب حضارة هاجم حني الكبري، الفرنيس امُلفكر أن
عند نراه ما ا جدٍّ كثريًا مفارقة، عىل امُلنطوي املوقف هذا ومثل ذاته، الغرب بثقافة ُمسلًحا
ه يوجِّ لكنه اآلالت، حضارة يلعن — مثًال — منهم الواحد فتجد وحضارته، العرص أعداء
وسيلة أية أو — الراديو أو — التلفزيون من يلعنها: التي اآلالت إحدى من اللعنة تلك

العرص. وسائل من أخرى
الِعلم من الغضب صيحة كبري فرنيس مفكر يَصيح أن يف سيدي يا بأس ال إنه
يف تلك غضبه صيحة يصيح أن يف بأس ال إنه أقول آالت، من عنه ض تمخَّ وما الحديث،
قد الغرب ذلك كان إذا ألنه بالِعلم؛ وارتوى علًما الغرب ذلك شبع أن بعد الغرب، أرجاء
أخذ خبًزا للناس ينتج أن فبدل الصواب، جادة عن انحرف حتى وآالته، بعلومه شطح
فيلتِزم الغاضبة، الصيحة ُهدى عىل يعود أن عليه ُمحاًال ليس فإنه فاتًكا، سالًحا لهم ينتج
يؤذيهم. ما ويمحو الناس، ينفع ما عىل يُبقي بأن وذلك وآالته، تلك بعلومه الحق. جادة
البأس لكن يصنع، أن استطاع ما به يصنع يديه بني الِعلم دام ما للغرب يمكن كله ذلك
باء ألف عند يزال ما بلٍد يف الغاضبة الصيحة تلك مثل ه تُوجَّ أن يف سيدي يا البأس كل
التشكُّك به وأعني العقيل، الرتف ذلك مثل أهله نفوس يف أشْعَت إذا ألنك والصناعة؛ العلم
صدورهم يف أشعَت فكأنك العرص— هذا حضارة هي التي — والصناعة الِعلم حضارة يف
أجهزة وال صناعة وال علوم ال حيث الوراء، إىل العودة إىل دعوة بل ال الجمود، إىل دعوة
ما كل يف الغرب عىل االعتماد إىل حاجتهم تزداد أن إال عندئٍذ لهم يحُدث ولن آالت، وال

آالت. من يصنعه وما علم، من يُنتجه
سمات من سمٍة أبرز هي التي واآلالت، العلوم تلك بأن سيدي يا منِّي أعلم وأنت
هي إنما منها الكاثرة الكثرة إن بل اإلنسان، عىل ا رشٍّ كلها ليست العرصية، الحضارة
لإلنسان العضوي التكوين يف ملا امتدادات إال اآلالت تلك تكون وماذا الخري. كل الخري
أبعاًدا الحدود، تُقيِّده مًدى إىل تبرصان ولكنهما تبرصان، عينان اإلنسان ففي نفسه؟
تريان ال كذلك وهما السماء. كأفالك الحد يُجاوز بعًدا بَُعد ما تَريان ال فهما وأحجاًما،
شاء ما يبلُغ حتى البرص، أبعاد لتمدَّ الرؤية آالت فجاءت معلوًما، ا حدٍّ الصغر من بَلغ ما
لإلنسان تُصِبح حتى الصغر، البالغة الكائنات أحجام من تزيد وأن يبلُغه، أن له هللا
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الرادار من لنفسه اإلنسان جعل فلقد السمع، حاسة يف ذلك مثل وقل رؤيته، مجال يف
بهما يسري ِرجالن اإلنسان خلقة يف كان وإذا النمل، دبيب من أوهى هو بما تتأثر أُذنًا
الطيارة، صنع حني ِرجَليه ُقدَرة إىل أضاف كم فانُظر مكان، إىل مكاٍن من لينتقل ويجري
الطبي الفحص أجهزة عن نقول وماذا الفضاء. صاروخ جاء املألوفة الطيارة وبعد بل
التي األمور هذه أمثال أذُكر حني الخجل، من قليٍل بغري اآلن ألشعر إنني وغريها؟ وغريها
الغاضبة صيحتك كانت إذا سيدي، يا أصنع ماذا لكن األطفال، محفوظات يف أصبحت
املذكورتنَي، الرسالتنَي يف جاءني ما ذلك أصداء من فكان شبابنا؟ ويف ِرجالنا يف أثَّرت قد
الهندسة. كليات إحدى يف لطالٍب واألخرى الجامعية، الكليات إلحدى عميٍد من وإحداهما
كان َلَما — وارتويتُم شبعتُم كما — علًما وارتوينا علًما شِبْعنا كنَّا لو إننا فأقول: وأعود
أدركنا ما إذا عندئٍذ كنا ألننا وآالته؛ وأجهزته الحديث الِعلم عن ُقلته فيما بأٍس من هنالك

أيدينا. يف تزل لم وآالته وأجهزته والعلم االنحراف، أصلحنا انحرافنا،
الغرب حضارة إن بقولكم — يبدو فيما — شديًدا إعجابًا هنا الناس أعجبتم لقد
اآللة، وتستهدفه العلم يستهدفه هدف فيها ليس ولكن نفسها، لآللة وآلة للِعلم، ِعلم فيها
الناس لكن ووسيلة، هدًفا متكامًال كيانًا اإلسالم كون من جاء إنما لإلسالم إيثاركم وأنَّ
يف أنهم نُسوا — املذكورتنَي الرسالتنَي يف ظهر إعجاب وهو — بذلك اإلعجاب أخذهم إذا
أن دون اإلسالم، أهداف أمامهم أصبحت األقل، عىل قرون أربعة ومنذ اآلن الفعلية حياتهم
هنا فحياتنا أهداف، بغري وسائل لك بدت قد الغرب حضارة كانت فإذا وسائلها، يعيشوا
اقرتابًا ازددنا وصناعة، ِعلًما أعوادنا َقِويَت ما إذا أننا األمل كان وقد وسائل، بال أهداف
وسيلًة — لهم تكاملت كما — الحياة لنا فتتكامل األوائل، املسلمني عند القوة حياة من
يف ترى كما اآلالت، وقيمة العلم قيمة يف الشباب لتُشكِّك سيدي يا دعوتكم فجاءت وهدًفا.

أسلفتها. التي الهندسة طالب رسالة
الحضارة أجهزة يف يتشككون ممن خلت واحدة مرحلة يشهد لم البرشي التاريخ إن
كيف عرف عندما الحجري، العرص يف اإلنسان ر ألتصوَّ وإني منها. يشء استُحِدث كلما
أن بحجة السكني، تلك يُعاِرضون رجاٍل من يخُل لم سكينًا، الحجر من لنفسه يقدُّ
إنسانًا بالخطأ قتلت كلما أنها الناقد ذلك مثل وينىس مثله، إنسانًا بها يقتل قد اإلنسان
به. اإلنسان يقتات الذي الحيواني الصيد من ألف ألف بالحق قتلت قد تكون فإنها واحًدا،
امُلعارضون يظهر األمام إىل خطوٍة كل ومع َسريها، يف قدًما الحضارة تميض وهكذا
االنقالب تباشري رأوا عندما أوروبا، يف الشعراء صيحات إىل فانُظر تميض، لكنها الناقمون،
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املصانع بدأت عندما والجزع الهلع أخذهم فكم واالنتشار، الظهور يف آِخذة وهي الصناعي
رومانيس إنجليزي لشاعر أسوقه واحًدا مثًال هنا وألرضب بمداخنها. السماء يف تعلو
فيها ليقول «ملتن» املعنونة قصيدته أنشأ الذي بليك، وليم هو بطبعه، ُمتصوِّف النزعة،
تعرف تكن لم إنها بإيمانها، ُمطمئنة وادعة كانت مضت حياٍة عىل عميقة حرسة معناه ما
أنبيائه إىل هللا رساالت كانت وهل بُعشبها، ة امُلخرضَّ والجبال اليانعة املروج إال وقتئٍذ
الشياطني؟ قرون كأنها التي بمداخنها الجديدة املدن هذه أمثال يف وهي عليهم لتهبط
وآالتها. الجديدة الصناعة ُمحاربة يف الجهاد عىل عزيمته تلك قصيدته يف الشاعر أعلن ثم
أعُطوني امُللتهبة، الذهبية َقويس أعطوني فيها: يقول التي أبياتها أذكر زلُت ما وأظنُّني
حتى يدي، يف خامًال َسيفي يرُقد ولن كالَّ بفكري، الجهاد عن أكفَّ فلن وُرمحي، السهام

الخرضاء. البهجة بالدي إىل أُعيد
ظهورها، وقت الجديدة اآلالت عىل الثائر الشاعر وحده هو بليك وليم يكن ولم
لعنات تُالِحقه أمام، إىل الطريق يطوي ومىض النارية، نفثاِته نفث الحضارة قطار لكن

الالعنني.
قد العلم إنَّ يقولون الناس سمعَت فإذا الحديث، الِعلم نفسها هي الحديثة اآلالت
إذا وكذلك الخطوة، تلك تقدَّمت قد اآلالت أن هو ذلك معنى أن فاعلم خطوة، تقدم
ضمنًا بذلك يقولون إنما أنهم فاعلم تقدمت، إنها الحديثة اآلالت عن يقولون سمعتهم
وآالته علٍم من اإلنسان جناه وماذا يسألنا: غاضبًا صوتًا سمعنا فإذا تقدَّم، العلم إن
إنَّ هو: اإلسالم، يف أخي ويا الوطن، يف أخي يا جوابك فليكن — رت تأخَّ أو َمت تقدَّ —
أغزر؛ وغوٍر أعىل بدرجٍة إنسانًا صار أن هو وأجهزتها علومه تقدمت إنسان جناه ما
علًما ازداد أن فكان يفعل، أن ربُّه أمره كما واألرض السماوات خلق يف تفكَّر قد هو إذ

إيمانًا. ازداد علًما، زيادته ومع واألرض، بالسماوات
فيَكُمل العرص، هذا حضارة إىل امُلسلمون يُضيفه أن بدَّ ال فيما القول أبُسط وهنا
يميض ثم األرض، هذه عىل الحياة يقيض إنسانًا تَصورنا لو إننا نعم به. ويكتملوا بهم
وأين السائلني: ألسئلة فسيح مكان هنالك لكان قيامة، وال بعده قيام ال عدٍم إىل باملوت
أداء عىل قادًرا بها ألُصبح اليوم لُقمة أهو وأعمل؟ أعيش أجله من الذي البعيد الهدف
فهو باالغرتاب، شعوٍر ومن قلٍق من نشأ ما الغرب أهل يف نشأ هنا ومن آخر؟ يوًما العمل
وكأنه يُحسُّ منهم الواحد ألن اغرتاب وهو يعملون، أجله من الذي الهدف غياب من قلق

لآلخرين. أشياء ليصنع نفسه ذات عن انسلخ
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الشعوَرين تقيضعىل أن شأنها من حياة ألنها كربى؛ قيمة الدينية للحياة تكون وهنا
وابتغاء لربه، طاعًة يعمل اإلنسان ألن ملاذا؟ باالغرتاب، والشعور بالقلق، الشعور مًعا:

أعمل؟ ملن هذا: بعد سؤال وال بل أعمل؟ ملاذا هذا: بعد سؤال فال رضاه،
ذلك حقيقة يصور ما أدق هي ، امُلعنيَّ العرص يف الفلسفية املذاهب كانت إذا إنه
اإلنسان ر تُصوِّ تياراتها، بكل عرصنا، يف الفلسفة فمذاهب أعماقها، يف إليها العرصمنظوًرا
بعد يشء منه يكون ولن ظهوره، قبل يشء منه يكن ولم هنا، وينتهي هنا يبدأ وكأنه
يَُصبُّ منهما اتجاه اآلخر: أحدهما يُكِمل أساسيان، اتجاهان املعارصة فللفلسفة غيابه،
اإلنسان حياة عىل اهتمامه يَُصبُّ اآلخر واالتجاه منهجه، ويف ِبنيته يف «العلم» عىل اهتمامه
االتجاهني وِكال تاريخ، له مجتمٍع يف عضو وهو وإما مسئول، ُحر فرد وهو إما نفسها،
الحارض، وِعلمها املايض بتاريخها الحياة هذه وراء هو ِلما مكانًا يُفسح ال — نرى كما —
فالذي فنائها، بعد يكون سوف بما وال ونشأتها، الحياة قبل من كان بما يَهتمُّ ال هو إذ
للسائل ُحقَّ فقد وإذن ختامها. إىل فاتحتها من كلها الرواية هو املرسح عىل أمامك يجري

باالغرتاب. وشعور بالقلق، شعور أخذه الجواب، يجد لم هو فإذا ماذا؟ ثم يسأل: أن
سوف ملا الدينية عقيدتهم يف فالصورة الجواب. ديانتهم يف عندهم املسلمني لكن
فهنالك تفصيالتها، بكل واضحة صورة عليها، وَمن عليها وما األرض فناء بعد يكون
يكون التي الطريقة وهنالك والعقاب، الثواب وهنالك الحساب، وهنالك والنشور، البعث
أتسألني موازينها. بأدق العدالة هنالك إن نقول: واحدٍة وبكلمٍة ذلك. بها ويكون هذا بها
هلل، طاعًة وتعمل هللا بأمر تحيا إنك هو: فالجواب إذن وشقاؤها؟ الحياة ِفيَم هذا: بعد
القلق دواعي تنتفي وبهذا يداك، قدََّمت فيما العدل إلقامة موعًدا الحساب يوم وسيكون

امُلعارصين. حلوق به تغصُّ الذي امُلرِّ الحصاد من ذلك وغري واالغرتاب
ال إننا املعارصين. امُلسلمني دور يكون العرص، حياة إىل الجانب هذا إضافة ويف
ما باإلسالم يتحقق نفسها اإلضافة هذه ويف ينُقصه، ما إليه نضيف بل العرص، نرفض
لكن هدفها، الدنيا للحياة يكون أن وهو لنفسه، تحقيقه أجل من جارودي روجيه أسَلَم
علوٍم من البرشي العقل أنتجه ما بكل مليئًة حياًة نجعلها أن بدَّ ال الدنيا الحياة تلك

وآداب. فنوٍن من البرشي الوجدان أنتجه ما وبكل وآالت، وأجهزٍة
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أنِرصف أن قبل األداء واجبة اآلن، أكتبها التي املقالة هذه أن ظننُت حني منِّي، غروًرا أكان
واحدة لنملٍة أردنا إذ مقالة، ألف ألف وما مثيل، ضعيٍف من مقالة فما الصيف؟ راحة إىل
بعض معي اشتدَّت قد البرص علة كانت شيئًا؟ حياتها من تُغريِّ أن األرض نمال من
علة ألن وذلك ألسرتيح؛ الصيف بقدوم نفيس أمام فتعللت األخرية. األسابيع يف ظواهرها
أشدَّ به ِضقُت سؤاًال سائل سأل حتى الكتابة، عن ردعي يف تُفِلح لم وحَدها البرص
تدل التي الصغرية كالعالمة أنه إال واحد، فرٍد من واحًدا سؤاًال يكن وإن ألنه الضيق؛
مقالة أن وهو ا، ردٍّ له أملك لم بالواجب، شعور فدفعني خطري، مرٍض عىل حاملها عند
وأما آخر. أسبوًعا الراحة إرجاء يف بأس وال األداء، واجبة باتت قد السائل سؤال حول
اإلسالم أليس معناه: بما يسألني إذ املعرفة؛ طَلب إىل منه االستنكار إىل أقرب فهو السؤال
البَدن علة من وليكن اإلجابة، قرَّرُت إذ أني عىل فيه؟ ما بكل الغرب عن ويُغنينا يكفينا
منِّي غروًرا أكان هو: جوانحي، بني صامتًا أُديره ساخٍر تساؤٍل من أخُل لم يكون، ما
تغري أن بُمستطاعها مقالة ألف ألف أو مثيل، سبيل عابر يكتبها مقالٍة أن مت توهَّ عندما

شيئًا؟ الناس عقول من
أنني — ذلك بعد واحدة كلمة أخطَّ أن قبل — القارئ أُطمنئ كيف أدري ولسُت
وجوًدا لنفسه يرى يُعد لم عربي وأنا لبالده، الخري يريد مرصي فأنا مسلم. عربي مرصي
فيها، وما الدنيا بملك عقيدته من ذرة مثقال يبيع ال ُمسلم وأنا العروبة، ُحضن يف وهو إال
سأظلُّ كنُت وإذا باآلحاد، ال بالعرشات تَُعدُّ أعوام خالل كتبته فيما دعوت قد كنُت فإذا
ثقافة ويف العرص، منهج ويف العرص، علم يف املشاركة إىل ألفظه، نفٍس آخر إىل أدعو
جاءني فلما ُمسلم. عربي مرصي ألنني إال تلك دعوتي فما العرص، حضارة ويف العرص،
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امتناع كان وإنما به، ضيٍق من صدري يف أحدثه ما برغم له، أدهش لم السائل سؤال
أنه وأحسب سنني، منذ علينا يُخيِّم الذي الفكري باملناخ علمي عن صادًرا عندي، الدهشة
مراحل رسيعة، بلمحٍة أستعرض أن إال وسعني وما سنني. من أخرى عدٍة إىل معنا باٍق
ألرانا الراهن، يومنا إىل املايض— القرن أواخر أو — القرن هذا أول منذ الفكري، طريقنا
التي هي ثانية مرحلٍة إىل وانتقلنا القرن، منتصف إىل بنا امتدَّت أوىل مرحلًة طوينا قد
الحارضة، املرحلة هذه بعد تأتي أن — رجوت ما أو — رأيت ما ورسعان اليوم، نخوضها

نريدها. التي والحضارية الثقافية العنارص فيها لنا تتكامل التي هي ثالثة، مرحلة
كانت كلتيهما أن والثانية، األوىل املرحلتني إىل الرسيعة اللمحة بتلك رأيت ولقد
ولوال الفسيح، العرصي األُفق عىل أبوابنا فيها فتحنا التي فهي األوىل فأما لنا. رضورية
حدث ما وتذكرُت يكفينا، عندنا وما بخري، ُدنيانا بأن منا ظنٍّ عىل نعاسنا، نغطُّ لظللنا ذلك
نابليون وكان ١٧٩٨م، سنة اإلسكندرية شواطئ إىل الفرنسية الحملة سفن جاءت عندما
املرصي، بالشاطئ مرَّ قد كان إن يَتبنيَّ أن وأراد سبقه، قد الربيطاني األسطول أن يعلم
عند السائلون أولئك وجد فما املعرفة، فيهم مون يتوسَّ من يسألون رجاله بعض فأرسل
وفرنسا وأسطولها بريطانيا هي ما قائلني: نفسه، للسؤال الدهشة إال جوابًا، الناس

السلطان. بالد هنا إننا ونابليونها؟
بالد وراء أن بها لنعرف محتومة، رضورة َسرينا، طريق يف األوىل املرحلة كانت إذن
شمسه أرشقت جديًدا آخر عًرصا فيه، نعيش كنا الذي العرص ووراء أخرى، بالًدا السلطان
تلك كانت لو فحتى شيئًا. عنها ندري نكن لم العلم من برضوٍب َخَلْوَن قرون لثالثة
نُحيط أن لنا بد ال كان فقد بنورها، هادية هي كما بنارها حارقًة أرشقت، التي الشمس

النار. لهب أنفسنا عن وندفع منها، بالنور لنستيضء علًما، بوجودها
صلٍة عىل األوىل املرحلة خالل كنا بعيٍد، حدٍّ أي إىل يعلموا أن اليوم شباب أراد وإذا
قد الثقافية بالدنا حدود وكأن بأول، أوًال وفن، وأدٍب علٍم من الغرب يُنتجه بما وثيقٍة
تلك خالل أعالمنا إنتاج إىل فلريجعوا البحر، عرب الغرب أقوام مع لنعيش بنا اتسعت
عىل تزيد ال بفرتٍة حدوثه بعد هناك يحُدث بما تجري أقالُمهم كانت كيف لريوا الفرتة،
كانت إذ األوىل، املرحلة تلك أعالم أن الشباب هؤالء وسريى بالربيد، اإلرسال يتطلبها أياٍم
نفسه الوقت يف األبصار تلك كانت خطوة، خطوة الغرب يف الفكر َمسرية تُتابع أبصارهم
أي — األوىل املرحلة أعالم إىل ننظر ونحن لكننا فتُحييه، تَنُرشه تراثنا عىل ُمسلطًة تنفكُّ ال
الجزع؛ من القليل غري يأخذنا فقد — التقريب وجه عىل القرن هذا من األول النصف خالل
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أدَّى ا ممَّ وحضارته، الغرب بثقافة التَّباهي يف اإلرساف من شيئًا األعالم هؤالء يف نلمح إذ
حتى وإسالمه، وعروبته مرصيَّته يُخفي أن فيه املواطن كاد مناخ يف العيش إىل يومئٍذ بنا
القاتلة، العمياء التبعية تلك من نجا قد منا أحًدا أن أظن وال والتخلف. بالجالفة يُتََّهم ال
يفعلون تراهم كنَت ونرشوه، وناقشوه ودرسوه تراثنا عرفوا الذين القادة أولئك حتى
نقرأ ذلك فوق لكننا معناه: ما بها يقولون السمع. يُخطئها ال نربة ووراءه كله، ذلك

الغليون. ونُدخن الفرنسية، ونتكلم اإلنجليزية،
الشعور وكان الغرب، عن املنقولة الثقافة ألصحاب هو األعىل الصوت كان نعم،
املريض، هزال فيه موقف وهو به، ُمكتفيًا املوروث الكنز درس من نصيب هو بالنقص
صاحب نفسه هو الذي امُلستعمر، قبضة يف بالدنا أن تذكَّرنا إذا سيما ال الذليل، وضعف

نقلوا. بما الناس يُفاخرون ثم ناقلوها، ينقلها التي الثقافة، تلك
يف قوية َعَمٍد عىل بناءه أقام قد يكن وإن وهو يدوم، أن املوقف ذلك ِلمثل فكيف
القوة عالمات من كان نعم آخر. جانٍب يف ُمتداعية واهية َعَمٍد عىل كذلك أقامه فقد جانب،
عالمات كانت ولكنها عرصنا، ألنه سريه؛ موكب يف العرص مع أنفسنا نضع أن والصحة
بهويتنا شعورنا من يزيد «غذاء» أنفسنا إىل ننقل كنا إنما أننا ننىس أن ومرض، ضعف
حضاريٍّا، انتحاًرا ألنفسنا أردنا إذا إال منه يشءٍ عن نَستغني ال منه بدَّ ال غذاء هو األصيلة
أولئك من واحًدا طويلٍة لفرتٍة كنُت ولقد للعبادة. صنًما وليس «غذاء» ذلك مع ولكنه
أهدى. رؤيًة هللا يل أراد حتى بالغوا، كما فبالغُت الصدد، هذا يف الحق سبيل ضلُّوا الذين
تجئ لم تليها، أخرى إىل مرحلٍة من َسرينا يف نتحوَّل أن األمور طبائع من وكان
أن لنا تريد مرحلة وهي وتنتقم، بثأرها لتأخذ جاءت بل ونظرتها، وقفتها يف بنا لتعتدل
تقوقعنا قد نحن فإذا نظرنا، فشيئًا وشيئًا الغربي، الفكر متاهة يف املفقودة ذاتنا نَسرتدَّ
إىل تنظر أن ويكفيك الضائعة. الذات رددنا قد بذلك أننا وحِسبنا أنفسنا، رشنقة يف
منهم نتوقع الذين الشباب وهم — وتراهن — لرتاهم الجيل هذا شباب من الجادين
أعقابهم، عىل داروا قد النسور بأجنحة املستقبل إىل يطريوا أن نفسها البرشية الفطرة
قوة يرسي الذي «الغذاء» منه ليستمدوا ال الوراء إىل بأبصارهم ليتجهوا رقابهم ولووا
كما زلُّوا بل جديد، عٍرص إبداع نحو القوية الصحة بتلك لينرصفوا ثم الدماء، يف وصحة
لذاته، مقصود هو إنما املايض، عن املنقول الكنز أن وظنوا السابقة، املرحلة رجال زل

به. لنتربَّك بأصابعنا ونلمسه بعيد، من بالنظر قه نتعشَّ
منهما كل يف األوىل، املرحلة مقلوب هي — اليوم نحياها التي وهي — الثانية فاملرحلة
األوىل املرحلة يف فالحسنة منها. الربء هللا ندعو سيئة منهما كل ويف بها، نتمسك حسنة
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يف بدورنا نشارك أن يوم ذات لعلَّنا يُبدعه، جديٍد كل يف الغرب متابعة عىل اإلرصار هي
الصحيح باالنتماء ذواتنا تحقيق عىل إرصارنا هي الراهنة املرحلة يف والحسنة اإلبداع، ذلك
بما يكتفي أن يريد الذي األجوف، الزهو هي املرحلتني من كلٍّ يف السيئة لكن َمنابعنا، إىل
املرحلتنَي بني التشابه أن عىل اآلخر. الجانب عن ِغنًى يف وكأنه نفسه يجعل وأن عنده،
تفوًقا الراهنة املرحلة هذه عىل تتفوَّق األوىل فاملرحلة كامًال، تَشابًُها ليس السيئة هذه يف
األمر يف ما وكل الرتاث. تليد إىل الغرب جديد جمعوا األوىل املرحلة رجال أن يف ظاهًرا،
الحارضة املرحلة هذه أبناء أن حني يف الغرب، عن نقلوه بما الزهو إىل أميَل كانوا أنهم
هذا ويف سواه. صوٍت كل عن آذانهم وا يصمُّ وأن واحًدا، صوتًا إال يسمعوا أن يريدون ال
فيه؟ ما بكل الغرب عن ويغنينا إسالمنا يكفينا أال سؤاله: السائل سألني الفكري الجو

الباطل ذلك هي نعيشها، التي الثقافية املرحلة هذه يف أخانا، يا األكاذيب أكذوبة إن
بعلومه العرص هذا وإما اإلسالم، إما بأنه واألسماع، القلوب مأل حتى وذاع، شاع الذي
بما العرص فليرتك — يقولوا أن يريدون هكذا — صحيًحا إسالًما املسلم أراد فلو وفنونه،
ألزُعم وإني إلسالمه. ُمتنكًرا عَدْدناه وخصائصه العرص إىل يميل منا أحًدا رأينا وإذا فيه،
يِصل أال عليه يستحيل الحق امُلسلم أن أولهما واحدة، نقطٍة عند مًعا يلتقيان هنا، زعَمني
لن أنك فهو الثاني الزعم وأما نفسه. إسالمه طريق عن العرص، هذا خصائص أخص إىل
الجديدة، بحضارته العرص هذا قام دعائهما عىل التي الخواص من واحدة خاصة تجد
تفصيٍل إىل تعميٍم من ولننتقل اإلسالم. عليها نا َحضَّ خاصة بأنها كذلك واجد وأنت إال

وتخصيص.
حتى ا دقٍّ ها أدقُّ وأظل فكرة، القارئ رأس يف أضع أن التمهيد، سبيل عىل يل بد وال
مع تُفلت، ما كثريًا — ووضوحها بساطتها عىل — وهي دماغه، تالفيف يف جذورها ترسخ
اللفظة أن هي وتلك الصحيحة، العلمية النظرة مفاتيح من هام مفتاح الحقيقة يف أنها
تلك جاءت الذي «اليشء» هو ليس الكتاب، أو الصفحة، أو الُجملة، أو اللغة، ألفاظ من
اكتفيَت ولو نأكله، الذي الخبز هي ليست «خبز» كلمة إن إليه. لتُشري كلها اللغوية الرموز
الوردة هي ليست «وردة» كلمة إن جوًعا. هللا بإذن لهلْكَت عليه، الدالة باللفظة الخبز من
الجميل. عبقها من بيشءٍ نِعمَت َلما اسمها، عىل الوردة من اقترصت ولو ها، نشمُّ التي
أضعها التي البديهية هذه عىل وبناءً كان. ما كائنًا اللغة رموز من رمٍز كل يف قل وهكذا
التي األلفاظ خالل ببصريته ينفذ أن قرأ، كلما الجاد القارئ عىل واجبًا يصبح يديك، بني
ليست — ُقلنا كما — نفسها املقروءة املادة ألن «حقائق»؛ من وراءها ماذا لريى يقرؤها

إليها. لتُشري املقروءة املادة تلك جاءت التي األشياء تلك
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دعائم رأيك يف هي ما اآلتي: بالسؤال إليك ه أتوجَّ الهام، املوجز التمهيد هذا وبعد
يف هو ظواهرها مختلف يف الطبيعة بقوانني العلم أن يف تشك هل وحضارته؟ العرص هذا
وكيف اإلنسان، تاريخ يف العلمية بالسرية كاٍف إملاٍم عىل فأحسبك الدعائم؟ تلك مقدمة
عىل عرش السادس القرن منذ إال أساسيٍّا محوًرا لتجعلها الطبيعة علوم إىل تلتِفت لم أنها
إىل يتَِّجه يكن لم لكنه علمي، تفكري بالطبع هنالك كان فقد ذلك قبل وأما التقريب. وجه
اإلسالم أيف هذا: هو هنا إليك وسؤايل القليل. من أقل باهتماٍم إال بالبحث، نفسها الطبيعة
إىل أرجع أن رأيُت السؤال هذا كتابة عند إنني العلم؟ عن يصدُّك ما فيه أم ك، يحضَّ ما
أمامي الذي فإذا ورد، قد املعاني وبأي آياته يف «العلم» ورد كم ألرى الكريم القرآن معجم
«العلم» عىل دالة ألفاٍظ من صورة سبعني عىل يزيد ما فيها جاء صفحات، عدة املعجم يف
ومواضعها. الكريمة القرآنية اآليات من أُحِصه لم عدد منها صورة كل وتحت وُمشتقاته،
علميٍّا، منها يُشتق وما «فكر»، مادة عن آخر هائٍل قدٍر إىل الهائل القْدر هذا ضَمْمنا فإذا
أي يف منها أعىل منزلة لهما تجد أن هيهات منزلًة وللفكر للعلم جعل كتاب أمام فإننا
إىل وهداه فيه، «رسوًخا» له أراد بل العلم، مجرد علًما لإلنسان يُِرْد لم إنه آخر. مصدٍر
معرفة املراد بل ظنون، عىل تُقام معرفة امُلراد فليس والظن، العلم بني التفرقة وجوب
الذي بالعلم يهتدي أن املراد بل الهوى، مع ينساق أن لإلنسان املراد وليس علم. عىل تُقام

الهوى. يعرف ال
النظرة مفاتيح من مفتاًحا لتكون يديك بني وضعتُها التي البديهية إىل بك وأعود
وراءها، الكامنة الحقائق إىل املقروءة الكلمة من االنتقال رضورة بها وأعني العلمية،
هللا كتاب يف قرأنا فإذا به، نكتفي لها بديًال لتكون ال إليها لتُشري الكلمة جاءت والتي
إذا القليل القليل. القليل إال نفعل ال فإننا واألرض، السماوات خلق يف اإلنسان يتفكر أن
يكُمل وإنما املاليني، بماليني تَُعدُّ مرَّات وترتيلها وتالوتها اآلية حفظ عىل اقترصنا نحن
السماوات حقائق من اللفظ ذلك وراء ما إىل لفظتها من ننتقل حني الكريمة باآلية إيماننا
وحيوان، ونبات وكيمياء فيزياء إىل فلك من الطبيعة؛ علوم من علٍم أي يف وماذا واألرض.
ويغنينا إسالمنا يكفينا أال سألتني: فإذا واألرض؟ السماوات خلق من هو فيما يندِرج ال
تلك إليه تُرشد ما إىل كلماته خالل ننُفذ أن رشيطة يكفينا نعم فأجيبك: الغرب؟ عن
ال تالوًة ولنَتلُها يحفظوها، أن أطفالنا ولنُعلِّم الكريمة، الكلمات تلك فلنحفظ الكلمات،
عن شيئًا عرفوا الذين «العلماء» من يجعلنا ال ذلك كل لكن بالنهار، وال بالليل تنقطع

وراءها. ما الكلمة إىل أضفنا إذا إال واألرض، السماوات خلق
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أنها أرسارها، أغرب ومن مكنونًا. ا رسٍّ طيها يف دائًما تحمل فهي عجيب كائن اللغة
الطائرة إن ملسافر قلَت فإذا عنها، خارٍج يشءٍ إىل جاوزتها إذا إال وظيفتها لك تؤدي ال
بدأ هو إذا املسافر عند منه الغاية يؤدي هذا قولك فإن صباًحا، التاسعة الساعة يف تُقلع
جالس وهو يُردِّده أخذ ما إذا لكنه بالطائرة، فيلحق به يقوم فعٍل إىل عنه ليتحوَّل منه
أداة تُستخَدم حني اللغة حاالت من حالٍة يف ُقل وهكذا غايته. قولك يبلُغ فلن مكانه،
َلُهْم ﴿َما تعاىل: هللا قول قرأت فإذا ملوسيقاها) اللغة تقصد التي الحاالت هنالك (إذ للعلم
هو وما ِعلم هو ما بني تُفرِّق بأن األمر بمثابة ذلك كان ﴾ الظَّنِّ اتِّبَاَع إِالَّ ِعْلٍم ِمْن ِبِه
يتمُّ ال اإللهي األمر هذا تنفيذ لكن الثاني، وتُهمل باألول لتأُخذ رأي، مجرد أو ظن مجرد
يف وتأُخذ فورك، من تنهض بأن األمر تنفيذ يتم بل مقعدك، عىل وأنت مرٍة ألف بتكراره
لك تكاملت ما إذا حتى الظن، مجرد من العلم تميز التي الفوارق لك تُبني التي الدراسة
يُقال ما تُغربل األخالقية بالتبعة وشعور وفهم بوعٍي أخذَت منها، جوانب أو الدراسة تلك
تفصل أن أعني الشعري، عن القمح بها تفِصل غربلة الجد، مجاالت يف عباراٍت من لك
هللاُ أَنَْزَل ﴿َما عنها: قال «أسماء» إىل الكريم القرآن أشار لقد الظنون. سمادير عن العلم
اللغة، من رضبنَي بني التمييز وجوب إىل يُنبهنا ما اإلشارة تلك ويف ُسْلَطاٍن﴾، ِمْن ِبَها
نحن وإذا تكون، ال وقد هللا من بقوٍة ُمزوَّدة تكون قد فاللغة استخدامها، من رضبنَي أو
الحق يكون وماذا والباطل. الحق بني الفارق هو أنه عرفنا الحالتنَي بني الفارق أدركنا
الخارجي، الوجود حقائق من وراءها ما إىل لنا تُوصِّ أداة تكون أن إال اللغة استخدام يف
آفاق إىل بها نقِفز قراءة هللا كتاب قرأنا نحن إذا نتعلَّمها التي الكربى النقلة إىل فانظر

والتطبيق. العمل
أكثر يَُصبُّ حني العرص، مالمح من ملمٍح أبرز باعتباره «العلم» عن نتحدَّث كنَّا ولقد
وإنسان. وحيوان نباٍت إىل وكهرباءٍ وصوٍت ضوءٍ من العاَلم، ظواهر دراسة إىل اهتمامه
السماوات خلق يف امُلتفكر هو عرصنا يف يكن لم امُلسلم أن ُقلته ما إىل أضيف أن اآلن ويل
قد املسلم أن وهو أسلفناه، الذي للسبب ذلك وكان املسلمني، لغري ذلك ترك بل واألرض،
بالعلم ظفر أن وكان بالتنفيذ، التالوة تلك عىل ب يُعقِّ ولم الكريمة، اآلية بتالوة اكتفى

تالوتها. دون اآلية مضمون اتبعوا وكأنهم كانوا قوم منه، بيشءٍ أو املطلوب،
بكل هذا عرصنا حضارة أقاموا الذين هم امُلسلمون يكون أن يمنع اإلسالم يف ماذا
ق تتحقَّ الروحية الحياة بأن لنا وسوس الذي الشيطان هو وأين األساسية؟ مقوماته
املاديني ألولئك فمرتوكة نفسها العلمي الكشف عمليات وأما التنفيذ، عن ُمجردة بالتالوة
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كيف؟ ولكن يَكفينا إسالمنا نعم،

واالنطالق الكريم القرآن تالوة يف هي وأكملها درجاتها أسمى يف الروحية الحياة املالعني؟
ألوامره. تنفيذًا الدنيا آفاق إىل

مرة أُِجبْك فيه؟ ما بكل الغرب عن ويُغنينا اإلسالم يكفينا أال أخرى: مرًة سلني
شيئًا ترفض ال حياة وهي املسلمني، حياة به ِعشنا نحن إذا يكفينا إسالمنا نعم أخرى:
عن موروثًا عندها ما إىل الدعائم تلك كل تُضيف هي بل الراهنة، الحضارة دعائم من

السابقني.

101





الدين وعلم والتديُّن الدين

يكونان قد الدين، علماء من عاِلَمني من أسمع أن قريب، وقٍت منذ امُلصادفات يل شاءت
أنهما يف يتفقان شكٍّ بغري لكنهما وأوضاعها، الحياة جوانب من ا جدٍّ كثرٍي يف ُمختلَفني
منهما أسمع أن يل شاءت قد املصادفة إن أقول املقاصد. ورفعة والعلم الفضل ذوي من
يقصدان الذي وكان أخرى، جهٍة من و«التدين» جهة من «الدين» بني به يُفرقان كالًما
هو فالدين السواء، عىل ُمسلٍم كل عىل واجبًا التدين كان إذا أنه هو التفرقة، هذه من إليه
فيما الكلمة تكون أن ذلك عىل ويرتتَّب به. املؤمنني سائر دون وحَدهم، علمائه شأن من
هو ذلك بعد العامة وواجب العلماء، عىل مقصورة الدين، أمور من يجوز ال وما يجوز
منهما كلٍّ مع الحديث سياق يف الفاضلني العاِلَمني من سمعته ا ممَّ وكان والطاعة. السمع
تأكيدهما األخرى) الحالة يف مبارشة ومسموًعا الحالتنَي، إحدى يف مقروءًا الحديث (وكان

انفراده. يف مؤمٍن لكل املرتوك الجانب وحده فهو «التدين» وأما ِعلم، الدين بأن
فليس إليه؛ ذهبا فيما — الصواب كل — صواب عىل الفاضالن العاِلمان يكن ولم
األطراف: ثالثي هو بل أخرى، ناحيٍة يف وتديُّن ناحية، يف دين طرَفني: عىل مقصوًرا األمر
ثالثًا، عليه يُقام الذي «العلم» هناك ثم ثانيًا، به يتديَّن من وهنالك أوًال، «الدين» فهنالك
الرأيني بني الفرق كان لو إنه أقول يوضحها، الذي بالرشح الفكرة هذه أتناول أن وقبل
فعلت ما — يعلم وهللا — ألنني عرضه؛ وحاولُت هنا، له تعرَّضُت ملا فقط، شكليٍّا فرًقا
قد مما املوضوع، صميم إىل الشكل مجرَّد يجاوز فرق لكنه طويل، تردُّد بعد إال ذلك
حال، أية وعىل وجوب. له ليس وما به، الِعلم املؤمن عىل يجب فيما غموض عليه يرتتب
أوجب من هو إنما الهام، الحيوي املجال هذا مثل يف امُلختلفة املعاني بني الفواصل فتحديد
ن ممَّ وأحسبني التحديد، ذلك سبيل يف الواعية املحاوالت بذل يستطيع من عىل الواجبات

يستطيعون.
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أن هي تفكرينا، عليها نُقيم التي الركيزة هي لتكون أُقدِّمها التي األوىل: والحقيقة
إىل فانُظر العلم، عليه يُقام ما هي وإنما الِعلم، هي ليست ذاتها يف الواقع حقائق
موضوعنا إىل ننتِقل أن قبل مليَّا، وتدبَّْرها يديك، بني أسوقها التي امُلختلفة األمثلة هذه
أطراٍف ثالثة فهنالك سبيل، عابر بها يستظل شجرة رأيت إذا فيه: الحديث أرْدنا الذي
الواقع األمر فهنالك ببعض؛ بعضها موصولة كذلك ولكنها بعض، من بعضها ُمتميز
فوق وهنالك فيسرتيح، بها ينعم أن حظه له شاء من هنالك ثم الشجرة، هو الذي
هذه يف قائل لك قال فإذا النبات. علم وهو وأمثالها، الشجرة هذه عىل أُقيم «ِعلم» ذلك
ليست ذاتها الشجرة إن بقولك: حه تُصحِّ أن إال له قائٌل أنت فماذا علم، الشجرة الحالة:
ونه يُسمُّ علم عليه وأُقيَم الِعلمي، للبحث طرح موضوع وأمثالها، هي وإنما العلم، هي
عابر هو ثالث، طرٍف عن يختلفان عليها امُلقام والعلم الشجرة أن وواضٌح النبات. علم

ظلِّها. يف راحته التمس الذي الطريق
الواقع حقائق من حقيقة كذلك فهي — العربية لُغتنا ولتكن — «اللغة» ثانيًا: مثًال خذ
وهنا باملاليني. تُعدُّ بها ُكِتبت كتُب وهنالك وتكتُبها، تتكلَّمها أمة هنالك إذ الفعيل؛
أطراف، ثالثة بني نُميز أن نستطيع — الشجرة مثال يف رأينا كما — اللغة حالة يف
ونكتبها بآذاننا، نسمعها الواقع، من واقًعا «اللغة» فهنالك واحد، آٍن يف وُمتصلة ُمنفصلة
كِعلم اللغة، تلك عىل تُقام علوم) (أو «علم» هنالك ثم بأبصارنا، ونقرؤها بأقالمنا،
مما علومها، تقوم وال اللغة تقوم أن يمكن كان وقد وغريهما. االشتقاق، وعلم النحو
طرف وعلومها اللغة جانب إىل وهنالك آخر. يشءٌ وعلومها يشء، ذاتها اللغة بأن يقطع

وكتابة. كالًما اللغة تلك يستخدمون من هو ثالث،
أمامي واضًعا الكلمات، لهذه كتابتي ساعة شخيص إىل فانُظر «الضوء»، ثالثًا: مثًال خذ
ُمتصلة أطراف، ثالثة ترى أيًضا هنا فها النهار، ضوء مع به أستعني ُمضيئًا مصباًحا
ضوء بها يجيء التي الصورة عىل جاءت سواء نفسها، الضوء ظاهرة فهنالك منفصلة،
امُلستيضء هنالك الظاهرة هذه جوار وإىل املصباح، ضوء يجيء كما جاءت أو الشمس،
يُسمونه الذي الِعلم هو ثالث، طرٌف واملستيضء الضوء فوق هنالك ثم ليكتُب، بالضوء
بماذا تعرف اآلن ولعلك الضوء. ظاهرة من درسوه ما عىل أصحابه أقامه الضوء» «علم
املصباح من أو الشمس، من آتيًا العني تراه الذي نفسه الضوء أن لك يزعم من عىل تَردُّ
آخر. يشءٌ عليها القائم والعلم يشء، الضوء ظاهرة أن أدركَت قد فأحسبُك «علم»، هو
علًما. عليها يقيمون علماء جانبها إىل يُوَجد وال تُوَجد أن الضوء لظاهرة يمكن كان وقد
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منها فطرٌف عنها؛ ثتُك حدَّ التي الثالثة األطراف تجد االقتصاد»، «علم رابًعا: مثًال ُخذ
شئَت فيما أو مكاتبهم، يف أو مصانعهم، يف أو مزارعهم، يف يُنتجون الذين أولئك هو
أو بإنتاج، إنتاًجا هؤالء يُبادل فيمن يتمثَّل ثاٍن وطرف البرشي، النشاط أوجه من
أن دون نشاطها بكل تحيا أن والرشاء البيع ألسواق يمكن كان وقد بإنتاج. خدماٍت
النشاط ذلك من تُستخَلص التي القوانني الستخراج العلمي بالبحث الباحثون يتناولها
الرضب ذلك ليُحلِّل — االقتصاد علم — «العلم» ذلك أُقيم أن حدث لكن وطبيعته،
مرًة ترى وهكذا قوانني. من عليه انطوى قد ما يستخرج تحليًال البرشي التفاُعل من
يؤديه آخر فعٌل العلم وإنما الِعلم، هي ليست ذاتها يف الواقع األمر حقيقة أن أخرى،

الواقع. األمر ذلك أساس عىل أصحابه
امُلتمثل وهو حديثنا، موضوع إىل منها ألنتِقل األمثلة، هذه ِذكر يكفيني كان وقد
أهل حتى — لها الناس رؤية يف لحظُت والتي العنوان، يف املذكورة الثالثة األطراف يف
الدين)، علوم (أو الدين وعلم والتدين الدين، وهي: الخلط، من شيئًا — منهم التخصص
نصوصه يف قائٌم «الدين» أن ضوئها عىل ألُقرِّر أمثلة، من ذكرته ما يكفيني كان إنه أقول
الدين، بذلك يؤمنون فيمن ُمتمثل منهما طرف اآلخران، الطرفان يأتي ثم امُلعيَّنة، امُلحدَّدة
التي علومه) (أو الدين» «علم فهو الثاني الطرف وأما «بالتدين»، يصفونهم من وهم
مبادئ من تستخرجه ما منها فتستخرج — الدين واقع وهي — النصوص تلك عىل تقام
الدين بل بقولنا: عليه رَدْدنا يقولون) سمعتهم (كما علم الدين قائل: لنا قال فلو وأحكام.
العلماء من نفٌر يتواله أن دون به، واملؤمنون الدين يقوم أن يمكن وكان العلم، عليه يُقام
نصوص ُمعني، بديٍن املؤمنني غري يتوىل أن كذلك امُلمكن من هو كما العلمي، بالبحث
أن له يُشرتَط ال ُمعني، نصٍّ عىل امُلقام «العلم» ألن وذلك واالستدالل؛ بالتحليل الدين ذلك

النص. ذلك بمضمون «مؤمنًا» العلمي الباحث يكون
يشء، «الدين» أن به ألوضح أمثلٍة من قدَّمته ما يكفيني كان قد إنه أقول أخرى مرًة
أزيد أن أرى لكنني ثالث، يشءٌ الدين بذلك امُلتديِّن واإلنسان آخر، يشءٌ الدين» و«علم
ذلك بعد صادفتْنا ما إذا حتى هي، ما العلم طبيعة شديد بإيجاٍز أعرض بأن جالءً، األمر
املعاني من غريه وبني بينه الخلط من ونَجونا املقصود، املعنى عرفنا الدين» «علم عبارة

املجال. هذا يف
قابلية هي يكون، أن له يجوز ال وما علًما يكون أن له يجوز ما بني الفاصلة العالمة
يُوَصف أن يُمكن مما يديك، بني املعروض القول كان فإذا بالخطأ. أو بالصواب الُحكم
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مجال يف إدراجه يجوز مما كان وتمحيصه، فحصه بعد وذلك خطأ، بأنه أو صواب بأنه
بالخطأ، أو بالصواب وصفه يستحيل مما امُلعني القول وجدَت إذا وأما العلمية، املعرفة
أن اآلخرين ُمستطاع يف يكون أن دون دق، الصِّ له يزعم الذي وحده فهو قائله، عىل إال
يُدخله الذي املرور جواز يحمل ال القول ذلك فمثل زعمه، ِصدق من ليتحققوا يُراجعوه

اإلنسان. حياة يف أهمية من له كان مهما العلمية، املعرفة عالم يف
ورجٌل قلبه، إىل ُمحبَّبة إنها األرض من بقعٍة عن لك يقول رجٍل بني — مثًال — قارن
القول فبينما برتول، عىل جوفها يف تحتوي إنها األرض، من البقعة تلك عن يقول آخر
ق للتحقُّ أمامهم وسيلًة اآلخرون يجد ال بحيث قائله، ِصدق عىل االعتماد كل ُمعتِمد األول
التي البحث لوسائل إخضاعه يمكن ا ممَّ الثاني القول نجد الصدق، ذلك من بأنفسهم
باطنيَّة شعورية حالة إىل صاحبه به يُشري األول فالقول رفضه، أو قبوله إىل بنا تنتهي
خارج واقٍع أمٍر عن صاحبه به فيتحدَّث الثاني القول وأما نفسه، دخيلة يف هو ها يُحسُّ
دراسته تؤهله إنسان كل أمام مفتوح صدقه، من للتحقق مراجعته، إىل والطريق نفسه،

املراجعة. بتلك للقيام
هي يصح، ال وما العلمية املعرفة يف إدراجه يصح ما بني الفاصلة العالمة كانت ولنئ
باطل، أنه من أو حق، أنه من — قائله غري — اآلخرون ق يتحقَّ ألن امُلعني القول قابلية
أهميٍة ذو حقيقته يف لكنه طفيًفا، يبدو قد املعيار، هذا يف تعديل هذا عرصنا يف حدث فلقد
ألن قابليته عىل األولوية لها بالبطالن، عليه للُحكم امُلعني القول قابلية أن وهو كربى،
ُمعني، قوٍل ِصدق عىل الدالة الشواهد أيدينا بني تتكاثر قد ألنه وذلك حق؛ بأنه عليه يُحكم
رأًسا الُحكم ذلك لنا تقِلب جديدة بَيِّنة تظهر وفجأة القول، لذلك باالطمئنان ذلك فيُغرينا
أنت م لتتوهَّ حتى لصداقتك، إخالصه شواهد من يُعطيك يظل رجٍل من فكم عقب. عىل
فإذا الخبيء، لك يظهر وفجأة ذلك، عىل الدالة الشواهد لكثرة صادًقا؛ يكون أن بدَّ ال بأنه
يُخفي نفسه الوقت يف كان لكنه امُلخلصة، الصداقة قناع لك يلبس كان أنه األمر حقيقة
غرٍة عىل منه وأنت وجهك يف الخبيء ذلك فيقذف املناسبة، للحظة انتظاًرا يُخفيه، ما عنك

غافلة.
— إذن — هو الِعلمية، األرسة يف عضًوا امُلعينة الفكرة قبول يف الحاسم فالفيصل
فإذا تجارب. من وسعهم يف ما بكل إبطالها الباحثون يحاول أن بمعنى للبطالن، قابليتها
قريٍب ُمستقبٍل يف يظهر أن إىل — مؤقتًا — صحيحة فكرة كانت املحاوالت، لهذه صمدت

بطالنها. يُبني ما بعيٍد أو
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إال يكون ال فذلك خاطئة، أو صحيحة فكرٌة بأنها قوٍل، أو فكرٍة، عىل نحكم لكي لكننا
بدَّ فال أمتار، أربعة طوله إن الجدار عن قلَت فإذا خارجها، قائٍم ِمقياٍس إىل بها بالرجوع
بأساٍس نتقدَّم هنا وها الجدار. وجود عن ُمستقل وجود يف «املرت» مقياس هنالك يكون أن
طريَقني للعلم أنَّ وذلك وخصائصه، العلمي التفكري يف املنهجية األُسس أهم من هو
من رضٌب الطريَقني من طريٍق ولكل للفكر، املعروضة املادة نوع باختالف ُمختلفني
بالتفكري فخاص الطريقني أحد أما والخطأ. الصواب تقرير يف إليها يُرَجع التي املقاييس
وأما الطبيعي، الواقع ظواهر من ظاهرة للبحث املطروح املوضوع يكون عندما العلمي
من ألفكاٍر توليًدا العلمي للنظر املطروح املوضوع يكون عندما فَمجاله اآلخر الطريق
لظواهر يكون ال الحالة هذه ففي ُمعينة، نصوٍص عىل ترتتَّب لنتائج توليًدا أو أفكار،

العلمي. الباحث َسري يف دْخل الطبيعي الواقع
أخرى بصورٍة نُعيده العلمي، التفكري يف املختلَفني الطريَقني عن ُقلناه ما ونُعيد
العلوم منا قسَّ إذا وذلك العلوم، من مجموعتنَي هنالك إنَّ فنقول التوضيح، من مزيٍد ابتغاء
نحن إذا اإلنسانية العلوم فيها بما الطبيعية، العلوم مجموعة فهنالك «املنهج»؛ أساس عىل
علٍم كل ذلك يف بما الرياضية، العلوم مجموعة هنالك ثم سلوكه، ظاهر من اإلنسان أخذنا
يف إليه يُرَجع الذي السند هي لتكون بها ُمسلٍَّم ُمقدِّماٍت اتخاذ يف الرياضة نهَج يَنهج
معلومات َسريها طريق يف البدء فنقطة الطبيعية العلوم مجموعة أما النتائج. ِصدق إثبات
ما (أو الرياضية العلوم مجموعة وأما وتجاربها، الحواس مشاهدات من نستمدُّها أولية
بصوابها ُمسلَّم لفظية ُمقدمات َسريها طريق يف البدء فنقطة املنهج)، يف مدارها يدور

ُمقدًما.
يصلح ما تمييز يف الحاسم الفيصل أن من أسلفناه، ما إىل التقسيم هذا بعد ونعود
عىل استعىص ما إذا حتى بُطالنه، إلثبات القابلية هو يصلح، ال ا ممَّ علًما يكون أن
العلوم مجموعتي إزاء فنسأل العلمي، التفكري عاَلم يف َقبوله يجوز مما ُعدَّ اإلبطال، ذلك
منهما؟ كلٍّ يف البطالن واستحالة الصدق من ق التحقُّ وسائل تكون ماذا ذكرناهما: اللتنَي
عىل إليها نِصل التي نتائجنا تطبيق إمكان نجعل الطبيعية، العلوم يف أننا هو والجواب
نهجها، ينهج ما أو الرياضية، العلوم مجموعة يف وأما القبول، مقياس هو الفعيل، الواقع
األوىل، امُلسلَّمات إىل بها الرجوع هو بخطئها، أو النتيجة بصواب الُحكم إىل فوسيلتنا
أن وجدنا فإذا ُمقدًما، دق الصِّ مفروضة جعلناها والتي ري، السَّ خطوات بها ْرنا َصدَّ التي
نتيجة كانت بصوابها، امُلسلَّم امُلقدمات تلك من سليًما تولًُّدا تولَّدت قد امُلعينة النتيجة
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له شأن ال العلمي، التفكري من الرضب هذا أن إىل أخرى، مرًة نظرك وألفت صحيحة.
وبالخطأ. بالصواب الُحكم عملية يف الفعيل، الواقع أمور من بأمٍر

من الرياضية املجموعة ضمن قائًما علًما فنراه الدين»، «علم إىل نعود كله، هذا وبعد
اللتنَي كالخطوتنَي هما خطوتنَي، عىل يسري فيه، العلمي الباحث ألن وذلك املنهج؛ حيث
امُلسلَّم امُلقدِّمات فهي الدين، ِعلم يف األوىل الخطوة أما الرياضية. العلوم يف الباحث يسريهما
النص بالطبع هو امُلسلم، الديني العاِلم عند امُلقدمات تلك وأُوىل بدء، ذي بادئ بصوابها
استخراجه يمكن ما استخراج فهي السري، طريق يف الثانية الخطوة وأما الكريم. القرآني
له يتولَّد كأن — ُمعينة نتيجٍة العلماء ألحد تولََّدت فإذا النص، ذلك من تتولَّد نتائج، من
منه َولَّد الذي النص عن يسألوه أن يراجعونه من حق من كان — مثًال ُمعني رشعي ُحكم
ذلك بعد العلماء يختلف وقد التوليد. ذلك من مكَّنته التي االستدالل وطريقة الُحكم، ذلك

مذاهب. االختالف بذلك فتنشأ ُمعني، نصٍّ عىل ُمرتتبًا يرونه فيما
يجوز ما منه لتستخرج امُلعني النص عىل تنصبُّ التي االستداللية العملية هذه
فمن العلوم. تكون ما كأدقِّ «علمية» عملية هي القياس، منطق التزام مع استخراجه
أن وطبيعته، العلمي التفكري عن هذا حديثنا سياق يف توضيحها يجب التي الحقائق
بموضوعه، ال بمنهجه ِعلًما يكون إنما العلم إذ بَعينه؛ موضوًعا لنفسه يشرتط ال العلم
إىل الوصول سالمة لنا يضَمن الذي باملنهج وتناوله للنظر، موضوع من تشاء ما فاخرت
«العلمي» لبحثك تختار فقد علمية. نظرة صاحَب ذاك بموضوعك تُكن صحيحة، نتائج
عند الشعري املرسح أو القاهرة، سماء يف الهواء تلوث أو القطن، دودة أو امُلقطم، صخور
بالبحث تتناوله أن لك يعنُّ موضوٍع أي أو واملوت، الوالدة تجاه املرصي موقف أو شوقي،
سريك، خطوات يف العلم نهج تنهج ُدمَت ما الِعلم دائرة يف تكون اخرتته بما فأنت العلمي،
إما — القول لك أسلفنا كما — فهو العلم نهج وأما املختار، املوضوع عن النظر بغض
هو الصدق مقياس ويكون الطبيعية، العلوم حالة يف الحواسِّ مشاهدات عىل يرتكز أن
حالة يف ُمقدًما، الصدق فيها مفروض ُمسلَّماٍت عىل يرتكز أن وإما الواقع، عىل التطبيق
النتائج استدالل سالمة هو الصدق مقياس ويكون مدارها. يدور ما أو الرياضية العلوم

الثاني. الرضب هذا من علومه) (أو الدين وعلم امُلسلَّمات. تلك من
عىل تُقام عقلية فاعلية هو إنما «التديُّن»، هو وال «الدين» هو ال الدين، علم لكن
يؤمنون «كتاب» لهم يكون أن بمعنى يعتنقونه «دين» للقوم يكون أن الجائز ومن الدين.
الِعلمي بالتفكري الدين ذلك يتناولون من بينهم من ظهر قد يكون أن دون فيه، جاء بما
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بمبادئه «يتديَّنون» للمؤمنني «دينًا» لبث قد اإلسالم إن قلُت إذا أُخطئ ال ولعيلِّ ومنهجه.
العلمي. التفكري بمنهج الِعلم عليه ليُقيموا «الفقهاء» يظهر أن قبل فرتًة وتعاليمه

﴾… ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم تعاىل: هللا قول وفيها الكريمة، اآلية نزلت عندما إنه
سطر بعد ُكِتب قد يكن ولم أفواًجا، هللا دين يف الناس ودخل اإلسالم، دين كُمل قد كان
ثان، يشء به وامُلتدينني يشء، نفسه الدين بأن يقطع مما الدين، علوم من علٍم أي يف واحد

ثالث. يشءٌ عليه تُقام التي والعلوم
فأُجيبك شيئًا؟ الواقع األمر من يُغري ال قد عناء وهو كله، العناء هذا فيم وتسألني:
إىل الهماليا جبال صعود استطاع رجٍل أول إجابة تُشبه إجابة أوالها: ثالث؛ بإجاباٍت
استطعَت حتى ُمتعاقبة، أعواٍم عدة عانيتَه ما كل عانيَت وملاذا سائل: فسأله ِقمتها،
موجودة. الهماليا ألن «مالوري»): كان (وأظنه امُلتسلق له فقال قمتها؟ إىل الهماليا تسلق
بني الفواصل تحديد هي معانيها، أدقِّ من بمعنًى الفكرية الحياة أن هي الثانية: وإجابتي
الفكرية، الحياة مدارج يف بدرجتها أمٍة عىل تحُكم أن ولك املتشابهة. أو املتداخلة املعاني
— أنني هي الثالثة: وإجابتي يتداولونها. التي املعاني تحديد أبناؤها استطاع ما بِمقدار
لكنني الدين، يف علمائنا أفضل من هما اثنني صادفُت — الحديث أول يف لك ذكرت كما
ال رأيتهما إذ — مسموًعا أو مقروءًا صادفته حني حدة عىل منهما لكل — لهما عجبُت
وامُلتديِّن جهة، من الدين بني هي عندهما الوحيدة والتفرقة الدين. وعلم الدين بني يُفرقان
العادي املؤمن حرمان هو أيرسها لعلَّ نتائج، من لها ما النظرة ولهذه أخرى. جهٍة من
بمبادئه، ُمستهديًا حياته عليه ويقيم كتابه، ويقرأ يعرفه، «دين» له يكون أن من البسيط،
وجود إن نعم، نصوصه. أساس عىل ِعلمهم أقاموا دين علماء جواره إىل يكون أن دون

عامًلا؟ ُمحيطه يف مؤمن يجد لم إذا ماذا ولكن وضبطها، املعرفة لدقة أضمن العلماء
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منه، أسمع وال الشعراوي، متويل محمد الشيخ فضيلة عن أسمع أعواًما، لبثُت قد كنت
يف إخوتنا: عن ففضًال والرضا، للزهو َمدعاة األعوام، تلك خالل عنه سمعتُه الذي وكان
تسْلني وال املرصية. يف إخوان كله ذلك فوق فنحن العروبة، ويف اإلسالم، ويف اإلنسانية،
يشُعر ال وقد بالوطن. للفخار مجاًال املجال يكون حني واملرصي، املرصي بني اإلخاء عن
الحديث سياق يجيء ثم غرباء، بني نفسه يجد من إال العميقة، أغواره إىل الشعور هذا
حديثي يف وورد مرة، من أكثر يل حدث كما مرصي، ملواطٍن حميًدا ذكًرا موجه عىل حامًال
بالثناء مقرونًا الشعراوي، متويل الشيخ فضيلة اسم املرصيني، غري من جماعاٍت مع
تتَِّحد هكذا نعم شخيص. إىل هان موجَّ والتقدير الثناء وكأن أحسسُت فعندئٍذ والتقدير،
غرباء، إىل يتحدَّث وهو أفرادنا، من فرٍد أي يف ُمركَّزة كلها ع وتتجمَّ جميًعا، املرصيني هوية
بلغتُْه ما بلغت فارعة، قامٍة ذا املرصي ذلك كان إذا بالك فما التقدير، بكلمات مرصي عن

الشعراوي. متويل الشيخ فضيلة عند
ما ولعلَّ منه، أسمع وال عنه، خاللها أسمع أعوام، تميض أن هللا يل شاء فقد ذلك ومع
املسموعة، املرئية اإلذاعة طريق عن الناس إىل يِصل فضيلته أن هو أساًسا، ذلك إىل دعاني
وأسمع أرى فقد باملصادفات، مرهونة عندي هي بل ُمطردة، متابعة أُتابعها ال أداة وهي
وهكذا وسمًعا، رؤيًة له أودُّ كنُت ما يَفوتني قد وكذلك وأسمعه، أراه أن عمٍد عن أودُّ ال ما

أعوام. لعدة فضيلته أحاديث فاتتني
مواجًها وجدتُني أن لفتاتها غرائب ومن ومفاجآت، عجائب لفتاتها يف ولألقدار
— اللقاء يكن ولم بيننا، األول اللقاء بمثابة ذلك فكان يومية، صحيفة عىل لفضيلته
بها يدافع موجزة كلمة لفضيلته قرأت إذ يكون، أن له أرجو كنُت ما عىل — يل بالنسبة
يغمس أن إال الشارب عىل فما مثًال، كاللبن رشاب، يف ذبابة سقطت إذا بأنه القول عن
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وهو األذى، فيه جناًحا للذبابة ألن الرشب؛ يف يميض ثم الرشاب، يف بأجمعها الذبابة
ذلك دفع طبيعته فمن اآلخر جناحها وأما السائل، سطح عىل به تسُقط الذي الجناح
الرأي ذلك شفع قد فضيلته أن وأذكر للرشب. صالًحا السائل يُصبح التضاد وبهذا األذى،

لألوقاف. وزيًرا يومئٍذ فضيلته وكان األملان، من لعلماء مراجع بِذكر
من ال مأخوذة، أسانيده كانت ولو حتى كهذا، كالًما القراء ى تلقَّ كيف أدري ولسُت
القرَّاء ى تلقَّ كيف أدري ال إنني أقول جميًعا. األرض علماء من بل وحَدهم، أملانيا علماء
أصابني ما عنك فدَع نفيس، عىل وقعه هو اليقني وجه عىل أدريه الذي لكن كهذا، كالًما
يكون أن ينبغي املوقف من جانبًا ثمة ولكن سواي، أحًدا يهمُّ ال قد غثياني ألن غثيان؛ من
رأيي يف يجوز ال ما فرْضنا فإذا السليم، الحضاري الذوق وهو جميًعا، اهتمامنا موضع
عامة يف شائع قول أنه أعلم وأنا — فضيلته وصفه ما نحو عىل الذباب أن وهو فرُضه،
النظر بغض وكفى، ُمجنحة أجساد هو حيث من الذباب يؤَخذ أن يمكن فهل — الناس
هو الناس حياة يف الذباب كان فإذا لألمراض؟ ونقٍل قذارٍة من األذهان، يف به ارتبط ا عمَّ
يدافع؟ الذي ومن للدفاع؟ موضًعا ورشابنا طعامنا يف َغوصه يكون أن يجوز فهل هو، ما
كم أعرف ال من قرأ كتب وإذا املاليني، أنصت قال إذا الذي الشعراوي، الشيخ فضيلة هو

عندنا! تشيع ما بِمثل األُمية فيه تشيع بلٍد يف عددهم
أذُكر زلُت وما القلم، وحملُت القرطاس ونرشت لتوِّي، فُقمت يومئٍذ، نفيس أملك لم
التي األباطيل أو الربهان، لها يُقام التي الحقائق مأخذ املوضوع أخذ نفيس أبَْت كيف
فلجأت الرشف، هذا يستحق يكن لم — رأيته كما — كله املوضوع إذ بالربهان؛ تُهَدم
«ذبابة العنوان وجعلت غضب، يف الساخر أو سخرية، يف الغاضب األدبي التصوير إىل

بتُها». تعقَّ
أسمع أخرى، مرًة األيام بي مضت ثم أتمنى، كنُت ما غري عىل األول لقاؤنا جاء هكذا
امُلتنبي الطيب أبي عن قيل كما — الناس وشغل الدنيا مأل حتى منه، أسمع وال الشيخ عن
أتركها فال مواعيدها، يف التليفزيونية أحاديثه ألتمس أن محتوًما، ثقافيٍّا واجبًا فأصبح —
أخذته ما وبرغم متتاليات، خمًسا أو مراٍت أربع األحاديث لتلك واستمعُت للمصادفات،
كثرية، نواٍح من وذلك شديًدا، إعجابًا به أعجبُت منه) طرًفا (وسأذكر مرة كل يف عليه
قويٍّا، نبًضا بالحياة تنبض تالميذه وبني بني والصلة واستعداده، بطبعه ُمعلِّم فالرجل
هؤالء لدى وسواء بالبرص. اللمح مثل يف السامعني قلوب إىل لينفذ اآلذان يجاوز وكالمه
اإليمان، رجفة قلوبهم يف أن وحسبُهم تفهمه، لم أم ِقيل ما عقولهم أَفِهَمت السامعني
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اإلعجاب ذلك منه أعجبني ا ممَّ عندي كله ذلك من أهمَّ أن عىل وأسلوبًا، قوًال األستاذ بتأثري
منها تتألَّف التي اللغوية املفردات يتناول فهو والتفسري، الرشح يف منهاجه هو الشديد،
يرتك ال مفرًدا، مفرًدا املفردات تلك بتناول وتفسريها، رشحها يتوىلَّ التي الكريمة اآلية

حه. ووضَّ حلَّله إال حرًفا، وال فعًال وال اسًما منها
ببعض، بعضها امُلفردات تلك تربط التي والبالغية النحوية العالقات يتناول كما
لغموض، موضًعا فيها تدع ال إضاءًة اآلية بمعنى يُيضء نفسه اللغوي التحليل بهذا وإذا
غزيٍر بمحصوٍل يخرج أن أكيًدا ضمانًا لنفسه يضمن الشعراوي، الشيخ لحديث فالسامع

االستماع. به بدأ الذي إيمانه عىل إيمانًا يزداد قد ذلك فوق وهو اللغوية، الدراسة يف
التي الخمسة، أو األربعة األحاديث من إليه، استمعُت حديٍث كل يف لحظُت لكنني
يُربرها ال بصورٍة للعلم عدائه عن يُعرب وهو الحديث، للِعلم العداوة من نوًعا إليها، أرشُت
وضوًحا تزيد ال بالرشح، ها يتوالَّ التي الكريمة لآليات رشوحه أن أعني نفسه، حديثه صلب
سِخر أن بعد أنه وهو له، سمعتُه حديٍث أول يف ورد ما ذلك أمثلة ومن للِعلم. عدائه بسبب
صخوره عىل ري والسَّ القمر، إىل الصعود يف الحديث الِعلم جهود من السخرية له شاءت ما
وقال أمامه، موضوعًة كانت الورقية للمناديل علبة من ورقًة يده بأصابع تناول وترابه،
القمر. إىل بها صعدوا التي الصواريخ من أنفع الورقة هذه إن يسمعونه: الذين للماليني
أحد أن هو املناسبة، هذه يف يُقال ما أقل ألن كهذا؛ كالًما يقول للشيخ عجبُت أني والحق
أن وبعد الصناعية. باألقمار اليوم نُسميه ما الصواريخ تلك إعداد من تفرَّعت التي الفروع
عىل التليفزيون برنامج يذاع أن ُممكنًا أصبح التليفزيوني، البث يف األقمار تلك استُخِدمت
الكرة عىل يُذاع قد الفنية، اإلجراءات من بيشءٍ إنه بل واحدة، دفعًة األرضية الكرة ثلث
يقول وهو الشعراوي، الشيخ فضيلة كان فربما هكذا، هذا كان وإذا بأِرسها. األرضية
القمر إىل الصعود عملية من أنفع أصابعه، بني أمسكها التي الورق قطعة إن لسامعيه
الصناعية األقمار بأحد يُعان ذلك، يقول وهو كان ربما إنه أقول آخرها، إىل أولها من
عىل حديثه إذاعة يف — القمر إىل الصعود لصواريخ الفرعية النتائج إحدى هي التي —

يستهجنه. الذي باليشء امُلنتفع هو فيكون عينها، اللحظة يف كله اإلسالمي العاَلم
صورًة أسمع أن إليها، استمعُت التي األحاديث ثاني يف املصادفات يل شاءت ثم
وعانت للزالزل، تعرَّضت قد إيطاليا مناطق إحدى كانت إذ الحديث؛ للعلم لكراهيته أخرى
الفالنية، املنطقة يف أُخرى زالزل حدوث احتمال الناس يف علماؤهم أذاع أن وكان عانت، ما
أيًضا املرة هذه الشعراوي الشيخ فضيلة سخر أن وبعد العلماء. أولئك حدَّده وقٍت يف
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العلماء هؤالء ترك وتعاىل، سبحانه الحق إن لسامعيه: قال املجال، هذا يف الحديث بالعلم
يف تقع بزالزل باغتَهم ذلك، من فرغوا ما إذا حتى تنبؤاتهم، ويُعلنون أبحاثهم، يُجرون
بها قال التي الطريقة وكانت حددوه، الذي غري وقٍت ويف عيَّنوها، التي املنطقة غري منطقٍة
ت وعربَّ يده، أصابع فرقع حني وذلك نفسه، القول معنى من داللًة أكثر قاله، ما األستاذ
امُلنتِقم؛ موقف يف العلماء عباده مع كان وتعاىل سبحانه هللا أن يعني بما وجهه مالمح

يتنبأوا. أن وعىل يعلموا، أن عىل الجرتائهم
الناس الشيخ أيدفع حريتي: أثار مما سمعت، الرابع ويف سمعت، الثالث الحديث ويف
ال ولكنَّني خطوات؟ الوراء إىل يشدُّهم أم الوعي، درجات يف األمام إىل خطوًة بأحاديثه
تلك يف الضعيف لشخيص أسداه بفضٍل أُشيد أن دون السياق، من امَلوضع هذا أترك
فضيلة إىل ُمشريًا أكتبها، مقاالٍت يف تلك مالحظاتي أضع كنُت أني وذلك نفسها، املناسبة
نقد أن شعرت إذ اسمه؛ ِذكر دون الجليل» «امُلتحدِّث بعبارة الشعراوي، متويل الشيخ
بعبارة االكتفاء أن ورأيُت باسمه، الفكرة تلك صاحب ذكر بالرضورة يستدعي ال الفكرة
وإنما أشخاص، بني نزاٍع مسألة بيننا املسألة فليست لكرامته، أصَوُن الجليل» «املتحدث
أن فحدث صوابها، يف يعتقد التي للفكرة بعرضه واجبه يؤدي منَّا وكلٌّ ألفكار، نقٌد هي
وذلك الحديث، الِعلم من موقفه فيه يُبني األهرام، صحيفة يف بحديٍث يومئٍذ الشيخ أدىل
بُقدرته، غروًرا لإلنسان يُريد ال أيًضا ولكنه العلم، يُعادي ال إنه قائًال مالحظاتي، عىل ردٍّا

يأتي: ما حديثه ختام يف عني قوله فهو لشخيص، أسداه الذي الفضل وأما

فكرًة ألرشح فرصًة يل هيأ إذ محمود، نجيب زكي الدكتور ألخي هللا أشكر
أُجلُّه ألني ذلك؛ قصد قد أنه أشكُّ ال وأنا الناس. بعض عىل غامضة تكون قد
زكي الدكتور يكون أن وحْسبي فهم. ما منِّي فهم قد يكون أن به يرتفع إجالًال
أعتزُّ ألني عني؛ كتب عما التعليق، يف له تعرضُت من أول هو محمود نجيب
وأستاذًا باحثًا به هللا ونفع دائًما، اعتزازي مكان يف رأيه يظلَّ أن وأُحبُّ برأيه،
إىل يحتاج ال بسًطا الحقائق بسط من يل يُحبُّه ما إىل هللا وهداني وُمستوضًحا،

١٩٨١م) فرباير ١٢ الدينية، الصفحة األهرام، (جريدة تعليق.

اآلخر، بها يتكلَّم التي غري — يبدو فيما — لغة منَّا كل يتكلَّم األيام، بنا مضت ثم
فضيلته رآه كله، للعرص بالتايل وعداء الحديث، للعلم عداءٍ من أحاديثه يف رأيته قد فما
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﴿ُقْل بطريقته كلٌّ خريًا، للناس يُريد فِكالنا شيئًا، أمرنا من يُغري ال ذلك لكن آخر، شيئًا
العظيم). هللا (صدق َسِبيًال﴾ أَْهَدى ُهَو ِبَمْن أَْعَلُم َفَربُُّكْم َشاِكَلِتِه َعَىل يَْعَمُل ُكلٌّ

كما الشعراوي، الشيخ فضيلة إىل أوجهه عتاٍب إىل ل أتحوَّ الكريمة اآلية هذه وعند
امُلخلصني، بني ممدوًدا الودِّ حبل يبقى وبالعتاب منه، بدرت لهفوٍة ُمسلًما امُلسِلم يُعاتب
من امُلسلم اه يتلقَّ الذي فالتوجيه العتاب، بقي ما الود ويبقى قال: حني شاعر، قالها فقد
من رضٌب القول (ألن يقول أو منا، كلٌّ يعمل أن هو األستاذ، فضيلة يا الكريمة اآلية هذه
يُعرب بل امُلحاكاة، ملجرد أحًدا أحٌد يُحاكي فال وُقدراته، َملكاته عليه تُمليه ما وفق العمل)
فيحُكم الُحكم، صاحب هو وحده وتعاىل سبحانه وهللا صادًقا، أصيًال تعبريًا هو نفسه عن
فضيلة يا ذلك من فواضٌح أيِّها. من أهدى أيها الناس سلكها التي السبل مختلف عىل

والهدى. بالضاللة هللا عباد يف يقيض الذي أنت ليس أنه األستاذ،
عن أنبأني بمن فوجئُت إذ فضيلتكم، من حدوثه ع أتوقَّ أكن لم بما فوجئت فلقد
تكن لم رضبًا وبالشمال، باليمني منَّا ثالثًا فيه ترضُب أخذَت الصحف، نرشته لكم حديٍث
الثالثة وأما يل، يُقال كما امُلسلمني، ماليني اليوم به يأتمُّ الذي اإلمام وأنت فيه، ًقا ُموفَّ
بثالثتهم يُنازلوك وأن وحَدك، أنت يُنازلوك أن استنفرتهم ثم بسهامك، استهدفتهم الذين
هللا إىل الفقري والعبد إدريس، ويوسف الحكيم، توفيق فهم القتال، حلبة يف ُمجتِمعني

السطور. هذه كاتب
تارًكا شخيص، عىل كلماتي سأقرص يقني، أيَقِن عىل صحته من أكون ما أكتب ولكي

األمر. من يتولَّياه أن يريدان ما يتولَّيا أن للزميَلني
تحليل يف بالغة ًة دقَّ أحاديثكم، من تابعتُه فيما لحظُت بأنني القول أسلفُت لقد
أمام ال اللغة، فقه يف ُمحارض أمام أنني أحيانًا إيلَّ ُخيِّل لقد حتى اللغوية، امُلفردات
عني به هفوَت ملا نقدي سيكون الدقيق اللغوي األساس هذا وعىل الدين. فقه يف ُمحارض

بالرضورة. إيلَّ ًها ُموجَّ ُمجتِمعني، الثالثة إىل هتَه وجَّ ما جاعًال الشيخ، فضيلة يا

كالمهم فكل لهم، فكًرا ونه يُسمُّ ما هناك كان إذا حديثكم: يف العبارة هذه وردت (١)
عليه. مردوٌد وكله الدين، هذا خارج

التي «كل» كلمة عند األستاذ فضيلة يا قليًال معي قف أقول: العبارة هذه وحول
الكالم مفردات ب يتعقَّ الذي الرجل وأنت تقول، ما تعني أنك شك فال مرَّتني، ذكرتها
خارج كالمي «كل» بأن الحكم لك ليجوز كتبتُه، ا ممَّ ترى يا يل قرأَت فكم مفرًدا، مفرًدا
حرصه أستطيع ال ما وفوقها كتابًا، أربعني من أكثر يل إن عليه؟ مردوٌد و«كله» الدين،
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لكن عيناك، عليه تقع أن بَرشف جديٌر كتبتُه ما أن أزعم ولسُت وأحاديث، مقاالٍت من
وأنا قلمي، به جرى ما و«كل» به، نطقت ما «كل» إىل باإلشارة فتني رشَّ قد ذا أنت ها
ما «كل» تقرأ لم كنَت إذا سمعت؟ وكم — ترى يا — يل قرأَت كم السؤال: عليك أُعيد
معي هفوَت قد أنك عىل الحالة هذه يف تواِفقني أال به، تحدثُت ما «كل» تسمع ولم كتبته،

الُحكم؟ يف
يُصبح وال قدَره، إنساٍن كل ليعِرف علنًا، النقاش أريد أنا ييل: ما عبارتك يف جاء (٢)

الناس. أمام ويُشوِّهه ُمقدساته، عىل يتعدَّى أن يريد من لكل مباًحا نهبًا هللا دين
كلمة أمام قليًال معي تقف أن اإلمام، فضيلة يا أرجوك أخرى مرًة أقول: ذلك وعن
قد فضيلتك أنَّ فلو يعنيه، وهو إال لفًظا يستخِدم ال أنه عنه أعلم الذي وأنت «يريد»،
نفيس عىل هنا الحديث أقرص (وأنا الدين حق يف بالخطأ كتبته ما عىل تحُكم أن كفاها
أنه يدري ال وهو كاتب يُخطئ أن ليعدو كان ما عندئٍذ األمر ألن الخطب؛ لهان قلت) كما
أصفت لكنك املعوج. ويستقيم الصواب إىل يُنبهه أن كفضيلتك لعالٍم يمكن وكان أخطأ،
كان قد أنه أنت أواثٌق ومراجعتها: نفسك محاسبة أنت لك أترك وأنا دة، امُلتعمَّ «اإلرادة»
والتعدِّي الخطأ د لتتعمَّ جويف يف تحرََّكت «إرادة» خاطئًا، فوجدته رأيته الذي الكالم وراء
بالدليل، أُطالبك أن ساعتها يل فاسمح «نعم» بكلمة أجبتني وإذا الدين؟ ُمقدسات عىل
به يَتَِّهم ما بأبشع ُمسلًما اتهمت قد الحالة هذه يف تكون أفال «ال» بكلمة أجبتني إذا وأما

إليها؟ يستند بينٍة غري وعن املسلم، أخاه ُمسلم
إنك املذكورة؛ العبارة يف قولك أتجاهل أن أريد فلسُت أخرى، جهٍة ومن جهة، من هذا
تقرتحه، الذي املناقشة موضوع هو فما قدره»، إنساٍن كل «ليعرف علنية مناقشة تريد
ومن أقزاًما؟ اآلخرون ويضؤل عمالًقا، الناس أمام يربُز أن نفسك لقْدر تضمن بحيث
االختيار يل تركت لو أنك ظني أغلب أنا؟ أم أنت املوضوع؟ اختيار له يُرتك الذي ترى يا
حدث االختيار، لك تُرك إذا وكذلك أنا، أعلمه وما أنت تجهله ما عىل الوقوع الستطعُت
ال وهللا أيًضا، الِعلم ويف املال يف بيننا األرزاق م قسَّ قد وتعاىل سبحانه فاهلل هذا، عكس

فخور. مختاٍل كل يُحب
وما بِصلة، الحق إىل يمتُّ ال الثالثة) (هؤالء به يقوم ما إن ييل: ما عبارتك يف جاء (٣)

واإلضالل. الضالل تحِمل قضية هو يكتبونه
تحُكم أن لك يجوز ال فضيلتك أن وخالصته ،١ رقم يف قلتُه ما أُعيد األول الشق وعن
وازنَت ثم تراه، كما «الحق» حددت ثم به، قمُت ما بكل أملمَت قد كنَت إذا إال كهذا، حكًما
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لبحٍث تتَِّسع لم فضيلتك أيام أن واألرجح به. قمُت فيما شيئًا الحق ذلك من تجد فلم
كهذا. ُمتسٍع

يكون فألن وغفرانًا، رحمًة فيه ورد عما هللا لك أدعو فأنا الثاني، الشق وأما
تصفوه أن منه وأكثر «بالضالل»، تَِصفوه أن فضيلتكم عىل فكثريٌ «خطأ» كتبته فيما

رحيم. غفوٌر هللا إن «بالتضليل»
يف للُمسلمني الناس هؤالء «ألكشف العلنية املناقشة تريد أنك حديثكم يف ورد (٤)
لو أنك هو ذلك عىل وتعليقي املسلمني.» لجميع الُحكم ونرتك عليهم، وأرد أجمع، العالم
امُلسلمني «جميع» أما توفيًقا، أكثر لكنَت امُلسلمني «عقالء» إىل تحتِكم أن تريد إنك قلَت
مذهب ويعرتك الخليج، حرب يف بعًضا بعضهم يقتل اليوم، فمشغولون اإلمام، فضيلة يا
من بيننا ينشأ قد فيما تحتكم أن تُريد هؤالء أإىل اإلسالم. أرجاء كل يف مذهب مع منهم
العيل هللا سبحان يا «الكفار»؟ خنارص بها وتلعب إال منهم مجموعٍة من وما اختالف،

العظيم!

فيك وأُكِرب التقدير لك أحمل فإنني الشعراوي، متويل محمد الشيخ فضيلة يا بعد أما
حق من لك ما ِمثل له يكون أن لسواك تريد أنك ويقيني عالنية، رأيك إبداء يف الشجاعة

سبيًال. أهدى هو ما إىل جميًعا يوفقنا وهللا التعبري، وحق التفكري
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وكل مكتبه، يف للقائه الوزير دعوة تلقيُت حني ذلك، كان متى الدقة وجه عىل أذكر أعد لم
يُساعدني والذي نهايتها. من الخمسينيات اقرتبت عندما حدث قد ذلك أن هو أذكره ما
عىل — األحداث تلك أشاعت فلقد الوزير، دعوة سبقت صغرية أحداث هو التذكر، عىل
العمارة بوَّاب أن الحظُت أنني فمنها والدهشة، الخوف من نفيس يف مزيًجا — صغرها
معنًى، وراءها أن تنطق تكاد ابتسامًة دخلت، أو خرجُت كلما يل يبتِسم أسكنها كنُت التي
بما لك شهدُت لقد قائًال: أذني يف الهمس عىل هو أقَدَم حتى القلق، عىل صربُت ولكني
أحمد؟ عم يا الشهادة تلك كانت وملن فسألته: طيب. رجٌل فأنت ضمريي، به أرضيُت
السائس لكن الجراج، سائس مع نفسه هذا وتكرَّر الخجل، ابتسامة من بأكثر يُِجب فلم
عبده؟ عم يا الشهادة تلك كانت وملن نفسه، السؤال سألته ا فلمَّ ورصاحة، جرأًة أكثر كان
أدري. فلسُت كذبا، أو الرجالن صدق وربما املباحث؟ من رجًال إال يكون ومن أجابني:

كلية يف زميل بعدها لِقيني والسائس. البوَّاب مع حديثي بعد قالئل أيام ومرَّت
عما ليسأله داره؛ يف زاره رسميٍة جهٍة من زائًرا إن يل فقال ثالث، معنا يكن ولم اآلداب،
وهل فسألته: حدث، عما لسكَت وإال طيبة، الزميل شهادة كانت وبالطبع عني، يعرفه
دفعًة ليدفعوك ا إمَّ أنه الواضح من لكنه ذلك، يعلم ال بأنه فأجابني السؤال؟ ملاذا علمَت

سؤال. إىل تحتاج الحالتني هاتنَي فِكلتا أسفل، إىل جذبًة ليجذبوك وإما أعىل، إىل
حتى أنتظر، صابًرا وظللُت والخوف، الدهشة من مزيًجا ذلك كل يل أحدث نعم،
العزم عليه انعقد بما أنبأني ثم لقاء، أكرَم فلِقيَني مكتبه، يف للقائه الوزير دعوة جاءتني
ألتمس وُمخلًصا، صادًقا شكًرا أشكر إذ إنني له: فقلت شأن، ذي منصٍب إىل نقيل من
ألسَت وكيت؟ كذا تكون أن أتأبى وقال: مني، سمعه ِلما الرجل فدهش اعتذاري، قبول
رغبُت قد كنُت إذا إنني عفًوا الوزير، سيادة يا ال فأجبته: «البلد»؟ لخدمة استعداٍد عىل
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البلد أخدم أن بذلك أردُت إنما بأنني أُقرِّر نفسه الوقت يف فإنني املعروض، املنصب عن
أن وُمستقبًال حاًرضا ملرص خدمة هي أليست التعليم، وهو فيه، الخدمة أستطيع فيما

شبابها؟ تعليم يف أشارك
الخرتُت التعليم، مهنة نحو حياتي ظروف بي تِرس لم فلو مًعا، وفطرة مهنًة أنا معلم
ُحبي من أكثر شيئًا العريضة الطويلة الدنيا هذه يف أحب فلسُت ُمعلًما، أكون أن بطبيعتي
نفيس، عن ذلك قلت إذا لكنني التعليم، هو وذلك ونرشها، وتوضيحها ورشحها للمعرفة
هي وتوضيحها، ورشحها تحصيلها أحبُّ التي املعرفة أن وهو آخر، شيئًا معه قلُت فكأنما
للُمقارنات استخدمته الخطأ، فيه أظن مما يُناقضها ما عرفت فإذا بصوابها، أُومن معرفة

األذهان. يف وضوًحا الصواب بها يزداد التي
وكتابة، تدريًسا اآلخرين إىل وأنقلها فيها، وأبحث عنها، أبحث التي املعرفة كانت ولو
الصواب عن كهذا كالًما قلُت ملا الطبيعية، العلوم أو الرياضية العلوم يف يندرج مما
لكن والظنون، لآلراء نهبًا يرتكها ال ما النتائج دقة من تبلغ العلوم تلك ألن والخطأ؛
أو آنًا، اإلنسانية بالعلوم تسميته عىل اصُطِلح ما مجال يف تقع إليها أرشُت التي املعرفة
يكاد ما السخاء من فيها معان، حول تدور معرفة هي ثم آخر، آنًا االجتماعية بالعلوم
كالحضارة فكرة يف قائل أنت وماذا رأي. صاحب فيها يكون أن شاء، من لكل يسمح
التي املعاني من الضخمة األرسة هذه أعضاء من عضٍو أي أو «التقدم» أو «الثقافة» أو
طرحَت إذا إنك جانبًا؟ ويُخفي جانبًا منها يُظهر الذي الضباب، من لطيفة بغالالٍت ع تتلفَّ
أن دون العجب، من عجبًا املناقشة يف املشاركني من تسمع أن ع فتوقَّ للنقاش، منها واحًدا

وخطأ. صواٍب بني الرأي تحسم التي الفاصلة الرادعة الوسائل يديك بني تجد
نرضب رضورتها، رغم والغامضة غموضها، رغم الرضورية املعاني هذه بحر يف إننا
واألمان، السكينة شاطئ لنبلُغ العاتي امَلوج نجتاز أن به نضَمن ال رضبًا وبأرجلنا بأيدينا
أن علينا محتوٌم حتٌم هو إذ السباحة؛ عن البحر ذلك يف للسابحني مندوحة فال ذلك ومع
من فيها صورًة والحضارة، بالثقافة امُلتصلة الفضفاضة املعاني تلك من ألنفسنا نكون
تكاد التي امليادين وهي واإلعالم. التعليم ميادين يف للهداية يكفي أدنى، ا حدٍّ الوضوح
أن لشبابنا نريد التي األهداف نصوغ فكيف وإال املأمول، للُمستقبل اإلعداد بواجب تنفرد

نبتغي؟ ملا صورة وأمامهم أمامنا تكن لم إذا يستهدفوها،
وبالكتابة، بالتعليم أكون أن اآلن، وإىل الشباب منذ الحياة، من نصيبي كان ولقد
رسُت قد بأنني هنا وأعرتف املنشودة، امُلستقبلية الصورة رسم محاوالت يف املشاركني من
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ر التصوُّ ذلك عىل أدخلت ثم ُمعني، ر تصوُّ األوىل املرحلة يف يل كان مرحلتنَي، عىل الطريق
برأيه، تشبَّث من إال أحًدا يعيب ما ل التحوُّ هذا يف وليس الثانية. املرحلة يف هاًما تعديًال
معادالت أمر ليس — قلت كما — التصورات هذه يف واألمر بطالنه، ظهر ولو حتى
هو بل الواحد، العرص يف واحًدا طريًقا إال لنفسها تعرف ال مما علمية، قوانني أو رياضية

وظنون. آراء قوامها اجتهادات أمر
الحضارة لصورة بديًال أجد ال فيها كنُت فقد الفكرية، حياتي من األوىل املرحلة فأما
وتحقيق واملغامرة واإلبداع والعلم القوة حضارة هي ألنها عرصنا؛ يف هي كما الغربية
نفعها إن بل الناس، من قلة عىل نفعه يقترص ال تسخريًا رها فتُسخِّ الطبيعة، عىل السيادة

األرض. أقىص يف كوٍخ أصغر إىل يصل حتى ليعمُّ
الحتم رضورة رضورية تكن وإن أنها فرأيت األوىل، املرحلة تلك بعد عدُت لكنني
كل إليها تُضيف أن بدَّ ال إذ كافية؛ وحَدها ليست أنها إال لالختيار، مجاًال يدع ال الذي
جدود، عن ثم جد، عن أبًا هويتها، لها حدَّدت التي هي ثقافية سمات من يُميزها ما أمة

الحلقات. موصول واحًدا «تاريًخا» ليُكوِّنوا جيل بعد جيًال جميًعا يتعاقبون
بكل الصورة أمامي وضحت الرضوري، الرشط هذا عىل عيناي انفتحت ومنذ
بل كتابان، أو كتاب وال مقالتان، أو مقالة لعرضها يَكِفني لم صورة وهي قَسماتها،
عرشة، عىل يربو ما — ١٩٦٠م سنة الفنان الرشق بكتاب بادئًا — الكتُب من أكتب أخذُت
نشاطنا. محور تكون أن لها املطلوب الثقافية الصيغة يتناول كلها عرشات، املقاالت ومن
والعقبة العقبة»، اقتحام إىل «هيا عنوانها مقالة السبيل، هذا يف محاوالتي آخر وكان
برسعة منا ألحٍد تسمح ال َكأْداءَ طريقنا يف فوقفْت بعد، نقتحمها لم أننا رأيُت التي
وقد األحياء. حياة يف دوره يكون وكيف «املايض»، عن فكرتنا اكتنف غموض هي السري،
لألساس بتوضيٍح لها د أُمهِّ أن عرضها، أردُت التي للفكرة رشحي سبيل يف اضطررُت
كانت ا عمَّ عرصنا يف اختلف قد أساس وهو نحياه، الذي العرص رؤية عليه تنبني الذي
العرص إن فنقول هنا، وضوًحا األمر نزيد أن يف بأس وال السابقة. العصور يف الحال عليه
السيادة له تكون ُمعني، علٍم أساس عىل راته تصوُّ يبني ما عادًة التاريخ عصور من امُلعنيَّ
اليونان منذ البرشي العقل أمام النموذج هي «الرياضة» وكانت العلوم، لسائر بالنسبة
الرياضية الصورة ألن «الثبات»؛ هو الفكري النموذج ذلك جوهر أن ذلك ومعنى األقَدمني.
عقيل موقٍف أي نحو الناس عند االتجاه من نوٌع الثبات نموذج عن فينتج بذلك، توحي
النموذج وأما فيه. للتغيري مجال أال خالصته — ماضيهم من موقفهم ذلك يف بما —
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كائٍن أي إىل فانظر (البيولوجيا)، األحياء علوم من فُمستَمدٌّ الراهن، عرصنا يف الفكري
الحقيقة غري أُخرى صورٍة من حقيقًة أمامك تجد إنسان، أو حيواٍن أو نباٍت من حي،
املرحلة إىل ُمستِندة مراحلها من مرحلٍة كل نامية، حقيقًة أمامك تجد إذ الرياضية؛
عن تَستغني ال جميًعا والجذع والفروع واألوراق فالثمار تُكررها، ال لكنها سبقتها، التي
ذلك مع لكنها وغذاءها، ريَّها الجذور تلك من تستمدُّ هي إذ الرتبة؛ يف الغائرة الجذور
النموذج هذا وعىل وظيفة. وال صورًة ال الجذور تُشبه ال والوظائف، الصور مختلفة أشياء
ووجود نفسه، هو وجوده حقيقة ذلك يف بما يشء، كل إىل املعارص اإلنسان ينُظر الحي

ماضيه.
من حيويتها تَستمدُّ — هذه البيولوجية النظر وجهة من — الحارضة حياتنا فكل
ليست ذلك مع الحارضة حياتنا لكن جذورها، من حيويتها الشجرة تستمدُّ كما ماضيها،
غري والفروع واألوراق الثمار تكون ما نحو عىل كانت، كما املايض صور بتكرار ُمطالبة
ماضيه، ليُكرِّر يحيا من حالة الحالتني: بني بعيٌد والفرق الجذور. صورة تتخذ بأن ُمطالبة
نُلِزم ال فنحن مثًال، الشعر ُخذ أبدع. فيما املايض حذَو اإلبداع يف ليَحذو يحيا من وحالة
يرتوَي أن نُلزمه لكننا القديم، الشاعر التزمه يشءٍ كل يلتزم أن الحديث العربي الشاعر
أن ملكاته له شاءت ما يُبدع ثم سليم، عربي بذَوق أوعيته تمتلئ حتى القديم، الشعر من
العبايس العرص يف الشعر فليس ُمكررة، واحدٍة صورٍة عىل يكن لم نفسه القديم ألن يُبدع؛
ظلَّ ذلك ومع كثرية. تفصيالٍت يف تغري بل الجاهلية، يف أو األموي العرص يف كالشعر هو
كاألصل جعلوه كأنما الجاهيل، الشعر عىل قائًما النقاد، عند الشعر فحولة يف النموذج
برشيان موصولًة دامت ما السماء، يف تعلَو أن ها حقِّ فمن فروعها وأما الشجرة، من الثابت

الثابت. األصل ذلك مع الحياة
الجاد، النظر تتطلَّب التي امُلشكالت مقدمة يف اليوم هي به وعالقتنا املايض ومسألة
املراحل، تلك خالل ألننا وذلك تاريخنا؛ مراحل من مرحلٍة أي يف كانت مما ا جدٍّ أكثر
اليوم أما مرحلة. مرحلة نعيشها كنَّا التي الحضارة غري أخرى حضارًة نواِجه نكن لم
أهملناها نحن إذا التي العرص، حضارة وهي حضارتنا، غري أخرى حضارة فتواجهنا
ألقى كمن كنَّا حساب، بغري غمرها يف انغمْسنا نحن وإذا ليُوهنها، صخرة كناطح كنَّا

فاعلون؟ نحن ماذا هو: علينا امُلِلحُّ والسؤال ليهلك. العباب يف بشخصه
العقبة»، اقتحام إىل «هيا عنوانها التي مقالتي يف الحديث موضوع هو ذلك كان
ِعداد يف لكنُت ذلك فعلُت ولو شعرة، قيَد بماضينا ك التمسُّ عن فيه أتنازل لم والذي
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يف يُحوِّله بًا ترشُّ تراثَنا ب نترشَّ أن هو جوابي وكان كيف؟ هو: السؤال لكن املجانني،
كما وحسيبًا، رقيبًا الداخل من أنفسنا عىل نُقيمه «ضمرٍي» إىل وعقولنا ونفوسنا قلوبنا
قائًما بحذافريه املايض يظلَّ أن املعقول من ليس لكن اإلنسان، مع دائًما الضمري حال هي
وال لنا أقتَُل ليس إنه املقال ذلك يف وقلُت مطبوعة. نسخًة حياتنا يف لنكون أبصاِرنا أمام
فينمحي نحن وجودنا أما مكررة. نسخًة أنفسنا نجعل أن من ذاته امُلقام للنموذج أقتَُل
بكثرة عنه تذهب جدته فإن املقام، النموذج وأما يُضيفها، عنده إضافة ال زائدة يُصبح إذ

يُكرِّره. من له يجيء أن دون واحٍد بأصٍل كله التاريخ الكتفى وإال تكراره،
أمثالها شِهْدنا طاملا التي االتهامات من بوابٍل وقذَفني غاضب، ناقٍد ثائرة عيلَّ فثارت
حتى قلب، ظهر عن محفوظة كليشيهات مسامعنا يف وباتت مئات، بعد املرَّات مئات
يف وهو يشرتَي أن إال الناقد عىل وما العطارة، دكاكني يف ُمعلبة ُمحنطة تُباع لكأنها
املشكلة فال ليسرتيح، ينام ثم الورق، عىل فيهما ما يسُكب علبتنَي، أو علبًة بيته إىل طريقه

خطيئته. من به ر يتطهَّ ما وجد قد امُلتهم وال حلها، يف فكَّر هو وال ُعولِجت،
ننُظر أن عىل تُريدنا التي الرؤية إن يقول أن من الثائر الناقد عىل أسهل فليس
تتالَحق الحي، الكائن يف النماء عملية إىل أو ِسرية، إىل أو تاريخ، إىل نظرتنا املايض إىل
حيويٍّا استيعابًا ُمستوِعبًة الزمن، يف ظهوًرا الحلقات آخر تجيء بحيث النمو، حلقات فيها
الناقد عىل أسهل ليس إنه أقول لألوىل، تكراًرا األخرية تكون أن دون األوىل، للحلقة
وُمثلنا وِقيَمنا ملبادئنا تتنكَّر بأنها الحيوية الرؤية هذه مثل يتَِّهم أن من الغاضب، الثائر
ذكرها: التي نفسها املعاني هذه ل وتأمَّ ل تمهَّ لو الغاضب الثائر الناقد ذلك أن مع الُعليا،
«االتجاه»، تُعطيك — تعريفها بُحكم — جميًعا لوجدها ُعليا» و«ُمثل و«قيم» «مبادئ»
يف الطريق ضلَّ ِلمن يقول من بمثابة هي فكأنما الطريق، عىل خطوٍة كل عليك تُميل وال
رسُت ما إذا ف أترصَّ وكيف أصنع ماذا وأما الرشقي، الجنوب نحو وجهتك اجعل الفالة:
شجرياٍت من ا سدٍّ وجدت أو ماء، بركة وجدت أو مفرتًسا، حيوانًا ووجدُت االتجاه هذا يف
املوقف، رضورة عليه تُوجبه بما املسافر يَحلُّها التي الطريق صعاب كلها فهذه وأعشاب،
وبامُلثل وبالِقيَم باملبادئ ُملتزم فهو الرشقي، الجنوب نحو باالتجاه ُملتزم هو وطاملا

الُعليا.
ع تتلفَّ أن يُجدينا ولن كالَّ شيئًا، يُجديك لن بأنه سيدي، يا صدٍق كلمَة ألقولها إني
تُتمِتمان شفتيك لتجد فجأة تصحو ثم نعاس، يف عيناك فتغفو ُمسرتيًحا، ُمطمئنٍّا بدثارك
… الُعليا ُمثلنا الُعليا ُمثلنا … ِقيَُمنا ِقيَُمنا … مبادئُنا مبادئُنا الثالثة: األلفاظ بهذه مرة ألف
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وزجاجة فراش، طريح فاملريض زجاجته، يف ُمغلًقا ظل إذا ملريٍض علًة يشفي ال فالدواء
كونها من تنتقل أن لها بد ال الُعليا وُمثلنا وِقيَمنا مبادئنا وكذلك املنضدة، عىل هناك الدواء
ما لحق وإنه املصنع. عامل ويف األرض زارع يف نراه ُمنتًجا، َمرئيٍّا عمًال د لتتجسَّ كلمات،
يف غاصت إذا إال اإلنسان، حياة يف غاياتها تبلُغ لن الُعليا، وامُلثل والِقيَم املبادئ أن من قيل
ِفعلها تفعل بحيث الالوعي، حالة إىل بها الوعي حالة من عنده وتحوَّلت ُعمقها، إىل نفسه
ألفاًظا، يقولها اإلنسان ذلك مثل تسمع ال وعندئٍذ فطرته، من يتجزأ ال جزءٌ وكأنها فيه،

سلوًكا. يحياها نشاطه أوجه يف تراه ولكنك
حضارة يف اإليجابية املشاركة عىل وقدرة بوجودنا، حي إحساس لنا يكون لن إنه
حالة من املايض ذلك ينقل ابتالًعا ماضينا، يبتِلع أن حارضنا استطاع إذا إال عرصنا،
أي رشايينها، يف للدماء غذاءً كونه حالة إىل نُردِّدها، وعباراٍت عليها، نتفرَّج تُحفة كونه
ال لسلوكنا، وُموجًها حاكًما ضمريًا فينا ليُصبح داخلنا إىل خارجنا من املايض ينتقل أن
مع يتناَسب الذي للجديد بإبداعنا بل يقولون، كما حرفية ُمحاكاًة كان قد ملا بُمحاكاتنا

عرصهم. مع ُمتناسبًا كان ما يُبدعون األسالف كان كما عرصنا،
ويلتزمها ُمسلم، كل يعرفها التي الخمسة أركانه له دين، هو حيث من واإلسالم
بها فنعتزُّ الفقه، علماء لنا لها يُفصِّ التي أحكامه له رشيعة هو حيث ومن ُمسلم، كل
نتعرض فإنما الحارضواملايض، ملسألة نتعرَّض حني لكننا حياتنا. مناشط تضبط أحكاًما
يجرؤ وال بل أحد، يُقل ولم غصنها، من الزهرة تنبثق كما ينبثق الذي الحضاري للوجه
حضارية زهرة عن ض يتمخَّ أن إال إسالمه بُحكم يسعه ال امُلسلم بأن القول، عىل أحد
واحدة، صورته فالِعلم إقليم، بعد وإقليًما عرص، بعد عًرصا ِبذاِتها تتكرَّر تظلُّ واحدة
التجارة وأسواق واحدة، صورته واألدب واحدة، صورتها والعمارة واحدة، صورته والفن

واحدة. صورتها النسيج ومصانع واحدة، صورتها
قليًال، أو كثريًا الحضارية األوجه هذه نا غريَّ إذا أننا هو قوله، وأعيد أقوله، والذي
تتميَّز قد التي باإلضافة نشارك ولم ُمنتجاتهم، الغرب عن نقْلنا أننا عىل ذلك يف نِزْد لم
اإلضافة؟ عن عجزنا وملاذا هو: إذن والسؤال اإلضافة. استطعنا نحن إذا الخاص بطابعنا
هي القول من برضوٍب أنفسنا وشغلنا بعد، عرصنا روح ب نترشَّ لم إننا هو: والجواب
فيما املؤمنني عىل اإلسالم أبَى فهل نعاس، عىل يُرشف من عند امُلتثائب الوخم إىل أقرب
أنفسهم من يُخرجوا أن الدهر آخر إىل يوًما عليهم سيأبى وهل اآلن، يأبى وهل مىض،
يقول أال العيش؟ ظروف حولهم اختلفت كلما والعطر اللون ُمختلفة حضارية زهراٍت
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حسنًا امُلسلمون يراه ما أن معناه ما له، رشيٍف حديٍث يف والسالم الصالة عليه هللا رسول
أجمع إذا إنه تقول فكأنها العبارة، هذه يف املعنى أبعاد بإمعاٍن لوا تأمَّ حسن؟ هللا عند فهو
وكانت والعمل، الفكر من ُمعينٍة بصورٍة ق يتحقَّ خريَهم أن عىل ما عٍرص يف امُلسلمني رأي

هذا؟ من أكثر اليوم نقول وهل سبحانه، هللا عند املقبولة هي الصورة تلك
يف الرأي فاختالف الرأي، اختالف يُفزعني لم الغاضب، الناقد رسالة طالعُت عندما
ا حقٍّ أفزعني الذي لكن قوية، صحيحٍة فكريٍة حياٍة يف منه بدَّ ال أمٌر املسائل هذه أمثال
وط السَّ رفع ما بِمقدار يُفكر لم فسيادته — القول هذا لنا جاز إذا — اللغة اختالف
فأخىش امُلخيف، النحو هذا عىل ُمختلفٍة بلغاٍت تخاطبنا إذا ونحن والدمار. بالَويل ُمهدًدا
يتعاونوا أن واحدة، لغة لهم كانت حني استطاعوا الذين بابل، أهل أصاب ما يُصيبنا أن
يلبثوا لم لكنهم واحدة، أمًة بذلك وكانوا السماء، نحو بُربجها واالرتفاع مدينتهم، بناء عىل
عىل أُطِلق هنا ومن البنيان، عن وا وكفُّ فتفكَّكوا لسانهم، و«تبلبل» لُغاتهم، اختلفت أن

بابل. اسم وبُرجها مدينتهم
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وجدته، كما ترتُكه جمعتْه، الذي القوت تخزن إذ وهي الشتاء، لفصل القوت ر تدخِّ النملة
أن النملة عىل ما فكل سكر، قطعة تبقى السكر وقطعة قمح، حبة تظلُّ القمح فحبة
ا رصٍّ بيتها يف ه وترصُّ لطعامها، صالًحا تُصادفه ما تجمع أن هو السبيل، هذا يف تؤديه

كيف. أدري لسُت أو بعض، فوق بعضه تُكوِّمه أو األرض، مستوى عىل
شهدُت إذ غزير؛ مطٍر أعقاب يف ذلك وكان عجيبًا، شيئًا صباَي يف شهدُت ولقد
بدَّ وال الشمس، أشعة تحت ُمتفرًقا وتنُرشه ُجحرها، من مخزونها تُخرج النمل من جماعًة
دائًما النمل مخزون وليس املطر، ماء من إليه ب ترسَّ بما ُمبلًال وجدته قد تكون أن
صيٍد عىل تقع أن يحُدث قد بل صالحة، تراها التي املواد مختلف من صغرية جزئيات
ذلك وراقبُت حجمه. بكل يسعه ا خاصٍّ مخزنًا له وتحفر جسامته، عىل فتُبقيه جسيم،
أخي كان حيث ريفي، بمستشًفى غرفٍة أمام أجلس عندئٍذ كنُت وقد يوم، ذات بنفيس
يف رأيُت وهناك — ورضوانه هللا رحمة عليه — ألرعاه أُفارقه ال وكنُت مريًضا، األصغر
رأيته لذعًة رأسه أمِّ يف تلذعه ثم وتداِوُره، «رصصاًرا» تُناِور كبرية نملًة أمامي الحديقة
الربق وبرسعة ُجحًرا، تحُفر أخذت حيث قصرية، مسافة عنه النملة فبعدت بعدها، يجُمد
تقيس أخذت كيف واعجباه الجحر، حيث إىل وجرَّته فريستها إىل فعادت أرادت، ما لها تمَّ
جسده، عىل وُمتسلقة بجانبه، تخطوها أخذت رسيعٍة بخطواٍت وارتفاًعا طوًال «الرصصار»
الفريسة، يسع أن من أصغر الُجحر وجدت ولعلها وحَدها، ذلك بعد الجحر تدخل ثم
حتى صيَدها، شدَّت اطمأنَّت، فلما القياس، عملية وأعادت جديد، بحفٍر عه توسِّ فراحت
حال إىل وذهبت الدخول، فتحة أغلقت حتى الحفر، تراب من وردمْت محبسه يف أدخلته

سبيلها.
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ال لكنه جمعه، يف املهارة كل ماهر فهو ُقوتِه، تخزين يف يصنعه وما النمل هو ذلك
يُدير حتى رحيقها، الزهور من يمتص إن ما ألنه آخر؛ فأمره النحل وأما شيئًا. منه يُغريِّ

عسًال. الخلية يف فتُخرجه الداخلية، معامله لها

يصنع فتارًة وعلومه: معارفه جمع يف اإلنسان يكون النحل وطريقة النمل طريقة وعىل
الشعوب، تختلف الطريقتنَي وبني النحل، طريقة عليها يُجري وطوًرا النمل، صنيع بها
حتى والتخزين، الجمع عملية تسوده قد ما، عرص أو ما، فشعٌب العصور: تختلف وكذلك
املخازن من أخرج العملية حياته يف املخزونة املعرفة من بيشءٍ ينتفع أن أحٌد أراد ما إذا
آخر شعبًا نجد قد نفسه الوقت يف لكننا وحفظه. اه تلقَّ قد كان كما ليستخدمه يريد؛ ما
هذا وِبمثل جديًدا، خلًقا يديه عىل املجموعة املواد تحوَّلت إذا إال يسرتيح ال آخر، وعًرصا
يُوَقف بينما لكن الحالتنَي، يف ُمشرتكة الجمع عملية تلحظ ولعلك اإلنسان. يتقدَّم اإلبداع
فالنمل الثانية، الحالة يف عليها تُبنى مرحلة إىل امُلبدع يتخطاها األوىل، الحالة يف عندها
ا ممَّ فيُصريِّ النحل وأما هو، كما ع تجمَّ ما فيُخزن النمل فأما مواده، يجمع كالهما والنحل

جديًدا. شيئًا جمعه
سوف ما واحدة بجملٍة فأوِجز الحديث، سياق من النقطة هذه عند ألُسارع وإني
جوابي ُمقدماتها؟ بيان قبل النتيجة بِذكر أُساِرع وملاذا ُمفصًال. مرشوًحا ذلك بعد أعرضه
فقرتنَي، أو بفقرٍة مقالٍة كل من يكتفي الذي امَللول القارئ أمام الفرار طريق ألقطع هو:
إن فأقول: النظر، وإمعان القلق فيه تُثري أن عىس فراره، قبل معه الفكرة فليحِمل وإذن
نهضتها بدأت إنها عاًما؛ وثمانون مائة اآلن حتى الحديثة نهضتها بدء مىضعىل مرصقد
بما نهضتها اليابان تبدأ أن وقبل القرن، ثلث من يقُرب بما نهضتها الروسيا تبدأ أن قبل
ما النهوض من تبلُغ لم والثمانني املائة األعوام خالل مرص ولكن عاًما، ثمانني من يقُرب
إن ذلك؟ ِعلة فما بعَدها، الشوط بدأ من فعل كما وتُضيفه، الجديد هي تبتِكر أن يكفي
مرص أن هي الطليعة، يف سواها من تجيء التي إحداها ولكن كثرية، ِعلل له تكون قد ذلك
ما لديها فأصبح النحل، صنيع صنعت وقلَّما النمل، طريقة — األغلب عىل — اختارت قد
الناهضة. الشعوب من غريها أبَدَعه بما مليئة لكنها والفنون، العلوم خزائن من لها شئَت
وإما وحَده، النمل منهج إما هو: ليس األمر إن نقول أن يقتضينا هنا اإلنصاف أن عىل
طريقة من وشيئًا النمل، طريقة من شيئًا الواحد الفرد يجمع قد إذ وحده؛ النحل منهج
الحديثة النهضة أعالم من لعدٍد ق تحقَّ قد نراه الطريقتنَي بني الجمع هذا ومثل النحل،
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املائة األعوام طوال حياتنا مجرى عىل أغلب هو بما ُحكًما أرْدنا ما إذا ولكننا مرص، يف
والتخزين. الجمع يف النمل منهج إنه ُقلنا والثمانني،

شهدها التي الثقافية النهضات أقوى من أمثلًة ُمِرسعني، مًعا نستعرض تعالوا
مراحل يف تشابهت قد جميًعا أنها وسنرى فأبدعت، سارت منهٍج أي عىل لنرى التاريخ؛
تتلوها الحقائق، هات أمَّ من الدنيا إليه وصلْت قد ما بها تجمع «نملية» فخطوة السري:
يف ليُخزِّنوها ال املجموعة، املعارف رحيق املواهب أصحاب فيها يمتصُّ «نحلية» خطوة
مراحل يف أما جديًدا. إبداًعا املواهب معامل يف ليُحوِّلوها بل صورتها، عىل لتبقى ذاكراتهم
األوَّلني؛ مأثورات من ونه يتلقَّ ما قلٍب ظهر عن يحفظون الدارسني فإن والركود، االنطفاء
من خرجت ُمحنطة مومياوات وكأنها فتخرج «تسميًعا» امُلختلفة املناسبات يف ليُخرجوها

املتاحف. يف لتوَضع توابيتها
عىل يميض يكْد فلم امُلسلمني، تاريخ يف الزاخر الثقايف املدَّ ذلك األول مثلنا ولنجعل
وما باللغة — أساًسا — العلماء فيه ُشغل واحد، قرٍن عىل قليًال يزيد ما اإلسالم ظهور
حركة وأعني اآلخرين، مصادر من الجمع حركة بدأت حتى وشواهد، قواعد من بها يتَِّصل
كان مرحلتنَي: عىل الحركة تلك سارت ولقد والهندية. والفارسية اليونانية عن الرتجمة
يكون أن ودون مزاجه، بحسب كلٌّ ُفرادى، يعملون منهما األوىل املرحلة يف امُلرتجمون
املأمون أنشأ إذ عظيم، شأٌن للدولة كان فقد الثانية، املرحلة يف وأما بهم، شأن للدولة
وكانت الخليفة، رعاية تحت الرتجمة عىل القائمون يجتمع حيث الحكمة، ببيت ى يُسمَّ ما
كتبه وما أرسطو مؤلفات مُلعظم ترجمات الدارسني أيدي بني أصبح أن كله ذلك حصيلة
جالينوس، مؤلَّفات ومعظم أفالطون، محاورات وبعض امُلحدثة، لألفالطونية الشارحون
ومنها العلوم، ميادين يف املؤلَّفات عن فضًال الطب، يف جالينوس غري كتبه مما وأجزاء
الهجري) (الثالث التاسع القرن بلغ فما واختصاًرا أرشميدس. وكتاب إقليدس كتاب
ولك أخرى. ثقافاٍت يف السابقون أنتجه مما طيبًا محصوًال العربية شهدت وقد إال نهايته،
عىل ُمنكبَّة املرتجمني جماعة لرتى بغداد، يف الحكمة بيت دخلَت وقد نفسك تتخيل أن
هم: واحدة أرسٍة من ثالثة هؤالء وبني العربية، اللغة إىل أخرى لغٍة من تنقل صحائفها،
هؤالء ترى وأنت يََسُعك فهل جينس، أخته وابن إسحق، وابنه إسحق، بن حنني زيد أبو
يف النمل جهود يشبه شيئًا تشهد إنما أنك فورك من تُدرك أن إال يرتجمونه، ما يرتجمون
ولكن العربية، الثقافة هي تكون لن العربية إىل املنقولة املادة تلك وأن والتخزين، الجمع
ليُخرجوا ثم رحيقها، لريشفوا امُلرتجمات تلك ون يتلقَّ آخرون، رجاٌل كذلك سيجعلها الذي
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العربي الرتاث عن ثنا تحدَّ ما إذا اليوم، إليه نُشري الذي هو جديًدا، خلًقا رشفوه قد ما
مجده. وذروة عزه يف وهو

ِليََديْك اتفق ما وُخذ الهجري)، (الرابع العارش القرن إىل العربي التاريخ مع وانتِقْل
محتواها، إىل انُظر ثم العهد، ذلك يف أصحابها عاش التي الكتب خزانة يف إليه تِصال أن
أمام تجدك التوحيدي حيان ألبي — مثًال — فاقرأ عسل، إىل األزهار تحولت كيف لرتى
يُشبه هو وال فكر، من العرب أسالفه عند كان قد بما شبيه هو فال جديد، عربي فكٍر
عىل مقصوًرا الجديد املذاق ذلك وليس اليونان. مؤلفات من العربية إىل نُقل ما الشبه كل
املرشق يف الزمان، من طويلة حقبة امتدَّ كامل لعرص شامل طابع هو بل رجلني، أو رجٍل
كالنجوم أسماء ملعت الطويلة الحقبة تلك ويف السواء. عىل العربي املغرب ويف العربي
العالء، كأبي حكماء وشعراء رشد، وابن سينا وابن كالفارابي فالسفة من الساطعة،
ذلك وغري والطب، والكيمياء والفلك الرياضة يف وعلماء الجرجاني، القاهر عبد مثل اد ونقَّ

واألدب. الفكر جوانب شتَّى من

نهضتها يف أوروبا مثل وهو الزاهرة، الثقافية النهضات من الثاني املثل إىل وننتقل
يصنعه بما شبيهة األوىل املرحلة كانت أيًضا هنا فها جديدة، والدة بأنها ُوِصفت التي
أواخر يف أوروبا انفكَّت فما الحني، له يحني حتى وتخزينًا، جمًعا ر، امُلدخَّ بطعامه النمل
اليونان، ثقافة يف البرشي: العقل أنتجه ما أهم يديها بني تجمع الوسطى، عصورها
بات حتى تتَِّسع، انتشاره دائرة وأخذت كله، هذا وتُرِجم العرب. وثقافة الرومان، وثقافة
دور جاء ثم واألدب، الفن رجال أيدي وتحت والجامعات، األديرة يف الدارسني متناول يف
مقصورة الجدة تلك تكن ولم جديد. وعقٍل جديد روح أمام الدنيا فإذا والعسل، النحل
أنجلو ومايكل رفائيل أمثال من فن رجال عىل وال وكوبرنيق، جاليليو أمثال من علماء عىل
الحياة روح شملت الجدة بل شكسبري، مثل وشعراء أدباء عىل وال دافنيش، وليوناردو
الة الرحَّ فانطلق جديد، يشءٍ بكل الطفل كفرحة غريبة فرحة الناس يف وسادت نفسها،
الجبال تلك تكن لم أن بعد الجبال ويصعدون البعيدة، واألرض املجهولة، البحار يُجوبون
عما والبحث املغامرة روح كلها الحياة يف دبَّت والتخويف. للخوف مصدًرا إال ذلك قبل
الجديد: عرصه العاَلم دخل أن ذلك كل من فكان الظلمات، يف اختفى وما األستار، وراء
السماء، وتُظلُّه األرض، تُقلُّه بَرش هو الذي باإلنسان واهتماًما وفنٍّا، وأدبًا، واكتشاًفا، علًما،

القليل. يكفيه زاهد هو حيث من باإلنسان ال
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الكربى ورائعته رسفانتيز لذكر ُمالئم موضع هو الحديث، سياق من املوضع وهذا
ما إذا القوية امُلنبهات رضورة لنا رضورية الكتاب، هذا عند منَّا فوقفة كيخوته»، «دون
«دون يف يشءٍ كل فليس واعية، يقظٍة إىل بحاجٍة وهو النوم، من ِسنة اإلنسان أخذت
قطعان يهاجم وأن ُمعادية، فرسان أنها منه ظنٍّا الهواء طواحني يُحارب أنه كيخوته»
ما — الكتاب فهم عند — هنالك بل ال ومهاِجمة، ُمداِهمة األعداء جيوش أنها عىل الخراف

اليوم. نحن نحياه كالذي ثقافيٍّا ركوًدا يحيا فيمن أثًرا، وأفعل أعمق هو
قرأ، قد ما وحفظ الفرسان، حياة عن السلف كتب قرأ كيخوته» «دون الرجل فذلك
نملٍة بمثابة فهو نموذجه، عىل حياته رسم ثم شيئًا، إليه يُضف ولم شيئًا، منه يُغري لم
التي كالنملة شتاء، من يوٍم ذات وليمتَها لتجعله فخزنته؛ كبرٍي صيٍد عىل وقعت كبريٍة
له وحفرت حجمها، إىل بالنسبة ضخًما «رصصاًرا» َدت جمَّ حني منها، رأيته عما ثتُك حدَّ
حياة كانت أن أيام لعرصه سابٍق عٍرص يف ذلك فعل كيخوته» «دون كان ولو وخزَّنته.
يلفت ما أمره يف كان َلما واحرتام، تبجيٍل موضع وكانت بل مألوًفا، شائًعا أمًرا الفرسان
كان الفرسان عرص لكن الفرسان؟ عرص يف يعيش فارٍس يف النظر يلفت ماذا إذ النظر،
الذي األوروبية النهضة عرص هو — جديد عٍرص يف للدخول الدنيا بت وتأهَّ ، ووىلَّ ذهب قد
س ليتنفَّ بل الجديد، الهواء الناس مع س ليتنفَّ ال كيخوته» «دون ظهر ثم — إليه أْرشنا
لحم من الناس سائر كان فإذا قديم. عٍرص عن قرأها كتٍب صفحات بني مخزونًا هواء
تظن وهل املحابر. مداد من دماؤه وكانت محفوظة، كلماٍت من إنسانًا هو كان فقد ودم،
ومن حولك فيما النظر أمِعن واختفت؟ ظهرت برشية أعجوبة كانت كيخوته» «دون أن
مداد من ودماء ورٍق من بأجساٍد األرض ظهر عىل يدبُّون مئات طرازه من تجد حولك،
ليعيشوها بل جديد، هو ملا إلهاٍم مصدر لتكون ال السابقني، بكلمات مشحونة وأدمغة

السنني. مئات أصحابها وبني بيننا تمِض لم لو كما أخرى كرًَّة

بذلك فبدأت أوروبا. عىل أبوابنا انفتحت منذ عاًما، وثمانني مائة قضينا أن بعد فنحن،
لوجدنا الفرتة، تلك خالل أنتجناه مما قليلة قلًة استثنَينا أننا لو الحديثة، نهضتنا االنفتاح
أسالفنا قال الصيغة: هذه يف ص يُلخَّ أن يمكن إنتاٌج فهو النمل، ببيوت يشءٍ أشبه إنتاجنا
اللذَين والشعر، املوسيقى يف حتى نزال، فال كيت، وُمعارصيه أسالفه عن الغرب وقال كذا،
امليدان هذا يف حتى إننا وأقول والشاعر. املوسيقار صميم من ينبثِقا لم إذا شيئًا يكونان ال
بل يقول: واآلخر أسالفنا، عرفه كما الفن يكون هكذا يقول: أحدهما رُجلني: بني نزال ال
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والعلم الفكر ميادين يف موقفنا عن شيئًا أقول وال الغرب. عرفه كما الفن يكون هكذا
إليها، أرشُت التي الصيغة إطار يف ننحِرص كله ذلك يف أننا فواضٌح اختالفها، عىل والنظم
ولم الغرب؟ يُسود ِبَم آخر: صوت عليه فريدُّ السلف، به أخذ بما ينادي صوتًا أن وهي

وجهة. بعُد لنا تتبلور

إىل أسالفه من الغرب قاله وما أسالفنا، قاله ملا ُمرهفة بآذاٍن نصغي أن يف بأس ال إنه
ولكن ساَقني، عىل تعتِدل أن لنهضتم أرادوا ملن محتوم رضوري أمر هو بل ُمعارصيه،
والتخزين الجمع يف النمل موقف املصدَرين ذَينك من نقف أن يف هو البأس كل البأس

نقول: أن لنا ليُتاح والتحويل، التمثُّل يف النحل دور ذلك بعد يبقى إذ وكفى،
كثرٍي يف بالفعل هذا لنا ق تحقَّ ولقد الحساب، يكون أساسه وعىل بيميننا، كتابنا هذا
كثريًا ال جوانبه، بشتَّى الفكر يف ق يتحقَّ لم ولكنه الفن، من قليٍل ويف األدبي، اإلبداع من

العصفور. ظمأ تطفئ ال قطرات إال اللهم قليًال، وال
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وبيني بينهم دارت كلما علًما علمهم من أزداد كثريون، الزراعة علماء من أصدقائي
خاطفة رسحة إثر عىل — قائًال لنفيس تمتمُت أن يل حدث بيننا، لقاءٍ آِخر ويف أحاديث.
الذي هذا ما محدثي: فسألني تنمو؟» ال الشجرة لهذه «ما خواطري: مع فيها جريت
شجرة إنها فقلت: تعني؟ شجرٍة وأي فسأل: مسموع، بصوٍت عبارتي عليه فأعدُت تقوله؟
الشجرات كسائر شجرًة كانت ولو آنًا، وبالدماء آنًا باملاء َرويناها تنمو، ال حديقتنا يف
ونصف قرٍن منذ غرسناها األم، الشجرة بمثابة عندنا ولكنها خطبها، لهان حديقتنا، يف
لعلٍة أنها حسابنا يف يكن ولم لها، أشباًها الحديقة يف لنزرع بذورها من أخذنا ثم قرن،

لها. مثيالٍت الشجرات سائر فجاءت أقدام، لبضعة إال تنمو لن فيها
لكم عرفت ما إنني أسمعه؟ الذي العجيب الكالم هذا ما قائًال: محدثي قاطعني
فعالقة صديقي، يا بالدنا يف الِعلم شجرة أردت إنما ضاحًكا: فأجبته أشجاًرا، وال حديقة
وتُورق وتتفرَّع فتنمو البذور لها تبذر كلتاهما واألفكار، األشجار بني وثيقة الُقربى
يل: فقل خبيثة، ككلمٍة خبيثة وشجرة فكرة، والكلمة طيبة، ككلمٍة طيبة فشجرة وتُثمر،

حياتنا؟ يف العلم شجرة تنُم لم ملاذا لك أقل النبات؟ علم يف شجرة تنمو ال ملاذا
ُغرست ألنها إما الشلل، هذا مثل يُصيبها فالشجرة النبات علم يف أما صديقي: قال
تصلح قد األوىل الحالة ويف صالح، غري بمناٍخ أُحيطت ألنها وإما صالحة، تربٍة غري يف
الحالة ويف خصبة، أرضيٍة طبقٍة إىل بجذورها يِصل عميًقا حرثًا األرض حرثت لو حالها
هو هذا الفساد. عوامل املناخ عن نزيل أن استطعنا إذا النمو عوائق عنها تزول قد الثانية

بالدنا. يف الِعلم شجرة عن عندك ما أنت فهات الشجر، نبات عن عندي ما
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كما يُحريني سؤاًال معي القصة بدأت الشجرة: تلك مع قصتي عليك سأقصُّ قلت:
حياتنا يف نلحظ عاًما، وثمانني مائة منذ الحديثة النهضة بدأنا وقد ملاذا هو: غريي، يُحري
ر تتطوَّ تكن وإن أنها — خاصة بصفٍة منها العلمي والجانب — عامة بصفٍة الفكرية
حاله، عىل فباٍق «الكيف» وأما «الكم»، مجال يتجاوز ال فذلك ملحوظة، بوثباٍت وتتَِّسع
عندما عليها كنا التي الحالة أعني عرش، الثامن القرن يف الحال عليه كانت عما يتغريَّ لم
منك ظنٍّ عىل هذا، لقويل تفزع أال أرجوك مهًال، ربوعنا. ودخلت أبوابنا أوروبا طرقت
ما لك فسأُبني املبالغة، يف وأرسفُت بالغُت قد أنني — وجهك مالمح من أرى فيما —

إليه. قصدت
انتقلنا قد كنا إذا يُنَكر وماذا يُنكره، أن أحد يستطيع ال ما فذلك الكمي ر التطوُّ أما
ارتفعنا قد كنا وإذا ماليني؟ إىل آالف أو مئات من األعىل، املستوى عىل امُلتعلمني عدد يف
جميع ينال أن أوشك الذي الضخم العدد هذا العام التعليم مستوى عىل املدارس عدد يف
إىل أضْفنا ثم عرشات، الجامعات من لدينا أصبح قد كان وإذا التعلُّم، سنِّ يف وهم أبنائنا
إذا إنك العلم؟ فروع شتَّى يف للبحوث قومية ومراكز العلمي، للبحث أكاديمية كله هذا
للُحكم، نختاره مقياٍس بأي يُرشفنا ما تِجد فسوف — األعداد خط — الخط هذا يف رست
بكل العلوم وداريس واملهندسني األطباء من األلوف مئات منَّا بات أن ذلك نتيجة من وكان
صاتهم. تخصُّ ميادين يف واملاجستري الدكتوراه حَملة من اآلالف عرشات وبينهم فروعها،
بنظرك ل تجوَّ لكن أعداد، أمر األمر كان إذا العلمية حياتنا يف منه يشكو ما ألحٍد ليس ال
إبان كانت التي حالته عند ر تحجَّ قد إنه أقول حني أعنيه ما عينيك أمام تجد «الكيف» إىل
إىل أقصد بأنني وأجيبك هنا؟ «كيف» بكلمة تقصد وماذا وتسألني: عرش، الثامن القرن
حيث من التعليم تدهور عن هذه أيامنا يف يتحدَّثون َمن إليه يقصد مما ا جدٍّ أبعد هو ما
صحيح، كله هذا أن عىل األفق، وضيق االهتمام وقلة التحصيل، ضعف بمعنى الكيف،
ذكرناها التي العلل تلك ألن هوًال؛ وأشدُّ ذلك من أبشع أردته فما أردتُه، ما ليس ولكنه
فاهلل أعنيه، الذي ر املتحجِّ الجانب وأما أمىض. بعزيمٍة أمورنا أخذنا إذا ُمعالجتها يمكن
بالدنا، يف العلمية الحياة شجرة أوقَف الذي الجانب هو فهو يزول، الوسائل بأي أعلم
لها د ونُسمِّ تنمو، ال ولكنها نرويها، كما نرويها أوالء نحن فها تنمو، بأن لها يأذن ولم
الذي ر، امُلتحجِّ الكيفي الجانب بذلك أردُت وإنما تنمو، ال ولكنها السماد، بأطيب األرض
فنحن العلوم، من لنا حصَّ مهما إننا لتنزاح، هللا إال لها ليس بكارثٍة العلمية حياتنا يكرث
مع نضيف علماء نكون أن نبلغ وال غرينا، أنتجها علوًما نحفظ علماء، ال ِعلم، اظ» «ُحفَّ
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إال واحد، موكٍب يف كتٍف إىل كتًفا معهم يسريوا أن لرجالنا يُبيح جديًدا اآلخرين هؤالء
إىل النتائج نردُّ لعلنا التحليل، يف وأناة التفكري يف رويٍَّة إىل منا لتحتاج الخطب فداحة أنَّ

العالج. طريق أمامنا فينفتح أسبابها،
أوروبا علينا فتحت عندما — لنرى عرش، الثامن القرن مرص إىل بخيالنا مًعا لنعد
االختالف من بينهما ثقافتان التقت كيف — الجديدة العلمية بثقافتها ودخلت أبوابنا،
ثالثة صيغة التفاُعل ذلك من لنا لتخرج تفاَعَلتا فهل تضاد؟ من واألسود األبيض بني ما
يف منهما كل فسارت استعىص، قد التفاُعل ذلك مثل أن أو مًعا؟ العنرصان فيها اجتمع
شعبنا انقسم فكيف األخرى، عن الواحدة استقالل من كذلك أمرهما كان وإذا طريقها؟
نُقدِّم أن بنا يجُمل كهذه، أسئلٍة عن الجواب نحاول أن قبل لكننا الضدَّين؟ ذَينك بني

الثقافتنَي. من لكلٍّ موجًزا وصًفا
للرأي تفنيًدا منه األول الفصل يف قرأت ١٩٦٢م، سنة الوطني امليثاق أصدرنا عندما
نهضة أن وهو الساعة، هذه حتى السطور، هذه كاتب بصوابه يؤمن والذي الشائع،
نابليون بقيادة الفرنسية الحملة طريق عن بأوروبا اتصلت أن يوم بدأت الحديثة مرص
القرن خالل — ذلك قبل كان الرشيف األزهر إن الرأي، هذا تفنيد يف وقيل «١٧٩٨م»،
وحملتها، فرنسا انتظار إىل لنهضتها بحاجٍة مرص تكن ولم بالعلماء، يعجُّ — عرش الثامن
أال عىل مُت صمَّ صدوره، عند امليثاق يف ذلك قرأُت إذ أني وأذكر علماء. من صِحبوها ومن
فبحثُت تكون، ال وقد صحيح، علمٍي أساٍس عىل قائمة تكون قد ألحكاٍم نهبًا نفيس أترك
علٍم من األزهر يف قائًما كان الذي فما أمري، من بينٍة عىل ألكون مراجع من أقرؤه عما
مجلٍد إىل فرجعُت اإلشاعة؟ مع جريًا ال اليقني، سبيل عىل — تاريخنا من املرحلة تلك يف
وهو جميًعا، اإلسالمية البالد يف أسماؤهم وملعت بالعلم، امُلشتغلني كل يُحيص موسوعي
امليالدي، بالتاريخ عرش الثامن القرن أي عرش»، الثاني القرن أعيان يف الدُّرر «سلك كتاب
وماذا علمهم، كان وفيم ذاك، إذ مرص علماء عن فيه ورد ما باستخالص نفيس وأخذت
موروث، هو فيما الدوران وأعني أجده، أن عت توقَّ ما فوجدُت مؤلفات؟ من وراءهم خلَّفوا
ليسهل ُملخًصا محتواه يُعيدوا أن وإما برشوح، شوه يُهمِّ أن بعد هو كما يرتكوه أن فإما
أنه هو فضل، من منهم الواحد إىل نُِسب ما وكلُّ علماء عىل وقعُت ما وكثريًا الدارسني. عىل
وكذا كذا حفظ أنه أو فالن، شيخه عىل كذا كتاب قرأ أنه أو مرة، كذا الفالني الكتاب قرأ
بني ما هو فذلك عليهم، يُعاب ما كله ذلك يف وليس قلب. ظهر عن القديمة الكتب من
ويرشحوه ويجمعوه لوه يُحصِّ أن من أكثر للعلم كسبًا يصنعون فماذا علم، من أيديهم

ويحفظوه؟
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من ورثوه قد ما قراءة علمهم كان فإذا آخر، وِعلم أخرى ثقافة عليهم هبطت وفجأة
الطبيعة. لظواهر قراءة العلم تجعل البحر، عرب جاءتهم أخرى وقفة ذي هي فها كتب،
وأحكام واشتقاقها، نحوها وقواعد اللغة عىل مقصورًة العلم موضوعات تكون أن وبدل
والضوء الكهرباء قوانني يف تنُظر أخرى علوم عليهم طلعت وكيت، كذا يف الرشيعة
الحملة علماء د تعمَّ كيف الجربتي لنا روى ولقد أمور. من ذلك إىل وما واملغناطيس
املشايخ يدعون فكانوا عندهم، ليس مما به جاءوا بما األزهر علماء يُبهروا أن الفرنسية
ألعابهم يعرضون سحرة وكأنهم وغريها، الكهرباء فعل عىل ليُطلعوهم جماعة، جماعًة
ذات العلماء الشيوخ بأحد الغيظ بلغ لقد حتى الناظرين، يف العَجب تُثري التي السحرية
قلوبهم، خلع املسلمني علماء من أرادوا إنما اإلفرنج العلماء هؤالء أن أحسَّ عندما مرة،
املغرب بالد إىل االنتقال عىل قادًرا اإلنسان يجعل أن ِعلمكم يستطيع هل الشيخ: لهم فقال
ذلك. فعل يستطيع نحن علمنا لكن الشيخ: فقال بالنفي، الجواب فكان واحدة؟ خطوة

لهذَين يمكن كان هل هو: حديٍث من له نعِرض فيما اآلن نحن يُهمنا الذي والسؤال
تدلُّنا الفكري التاريخ شواهد إن للتفاعل؟ الصحيح باملعنى يتفاعال أن العلم من الرضبنَي
عنارص هذه يف كان إذا إال إليها، امُلوَفدة الثقافة مع تتفاَعل ال الوافدة الثقافة أن عىل
نتيجًة فيُخرجا تتفاعال أن للثقافتنَي يجوز وعندئٍذ لتلك، الوجوه بعض من ُمشابهة
يف تصبَّها أن الوافدة، تلك تستقبل التي الثقافة ُمستطاع يف يُصبح أخرى بعبارة جديدة.
يف الشأن هو ذلك وكان والقصيدة، الفكر مجال يف التقليدي طابعها عليها لتخلع قاَلبها
اإلسالم ذهب فقد نفسها، الديانات حتى الفنية. أو العقلية واملذاهب العقائد فروع كل
ُسنيٍّا. إسالًما مرص يف استقرَّ شيعيٍّا إسالًما إيران جعلته فبينما مرص، إىل وجاء إيران إىل
ديانتهم كانت ملن بدَّ ال كان بل يكون، أن يمكن كان العكس وأنَّ مصادفات، هذه وليست
هذا يُشبه بما الجديدة العقيدة يكسوا أن والرمز واإليحاء، باأللغاز ُملتفة اإلسالم قبل
البنيان وإقامة باالعتدال ُمتميزة اإلسالم قبل ديانتهم كانت ملن بدَّ ال كان كما أِلفوه، الذي

النظرة. هذه مثل الجديد الدين إىل ينظروا أن واضحة، قواعد عىل
إذا حتى الجنوب، يف كاثوليكية فهي أوروبا، يف للمسيحية حدث ما بذلك وشبيه
عىل القيود من أحراًرا األفراد يكون أن أهله عىل يغلب كان الذي الشمال إىل انتقلت ما
من فيه لهم يظهر الذي اليوم جاء تختار، فيما الحرة اإلرادة تبعة فرٍد كل عىل تقع أن
فنشأت طبائعهم، يُساير ما لهم يكُفل للمسيحية تأويًال يستخلصون من الدين فقهاء
نفسها إىل فأضافت إليها، املهاجرين مع أمريكا إىل املسيحية عربت ثم الربوتستانتينية،
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كلها الحياة جوانب سادت التي العملية الروح مع يتناَسب الناس، خدمة يف عمليٍّا جانبًا
هناك.

ذلك وإن امُلستقِبل. البلد يف ظروف من به يُحيط وما الوافد بني التفاُعل يكون هكذا
األقطار مختلف يف وقبابها بمآذنها املساجد إىل — مثًال — فانظر الفنون، يف جليٍّا ليظهر
إىل واحدة نظرٍة من عليك يصُعب وال العمارة، فن يف واضحة الفروق تجد اإلسالمية،
إيران أو املغرب، أو األندلس، والثالثة تركيا، وتلك مرص، هذه تقول أن واملآذن، القباب
وتاريخه واتجاهه ذَوقه مقومات عليه أمَلتْه ما وفق عمارته صاغ قد فكلٌّ وباكستان،

الثقايف.
مرص إىل وفد عندما الحديث األوروبي للعمل يمكن كان هل الهام: سؤالنا إىل ونعود
نلجأ وملاذا هناك؟ صورته كانت كما العلم مع يتفاعل أن الفرنسية، الحملة مع مرة ألول
حدث والذي بالفعل؟ حدث قد ما ب نتعقَّ ال ملاذا التخمني؟ إىل السؤال هذا عن إجابتنا يف
«الحفظ» طريقة معهم نقلوا ذلك، بعد الحديثة للعلوم الدارسني أن هو — عامة بصفٍة —
يف حدث ما كل إن ثانية: بعبارٍة واالختصار. والتعليق الرشح حد عند بجهودهم والوقوف
أنهم هو — الحديثة العلوم دراسة حظهم كان من عند — الثقافتنَي بني التفاُعل عملية
الثامن القرن يف عليه كانت عما تتغريَّ فلم الطريقة وأما بموضوع، موضوًعا استبدلوا
ُغرست كما العلم شجرة فلبثت اليوم، إىل العلمية حياتنا يف الكوارث كارثة هي وتلك عرش،

تنمو. ال أرضنا، يف ُغِرست ما أول
أن هذا قولك معنى أيكون حديثي: إىل يستمع ظل الذي الزراعة عالم صديقي قال
زعمت؟ كما وتقاليدنا بتاريخنا مرتبًطا األمر كان إذا أمل يكون كيف إذ إصالح؛ يف أمل ال
واشتدَّت النوايا، حُسنت إذا مصاريعها، عىل األبواب مفتوح التغيري أمل بأن فأجبته
تُقل ألم تنمو؟ فال جمدت التي الشجرة عن حديثنا عند يل قلتَه ما نسيَت فهل العزائم،
فيها يكون عميقة أرضية طبقٍة إىل املحراث بنصل رضبنا ما إذا لينقلب حالها إن يل
ليست وتقاليدها مرص وتاريخ الطبقة. تلك ُوِجدت إن هذا وخصبها؟ الرتبة صالحية
عرش، التاسع إىل عرش السادس من امتدَّت التي الثالثة الظالم القرون يف ُمنحرصة كلها
تاريخها خالل فمرص— والرشح، والتعليق والحفظ امُلحاكاة من إال خاللها عقمت والتي
إىل امليالدي العارش من اإلنتاج غزيرة قرون خمسة األقل عىل عاشت — وحده اإلسالمي
األزهر فعلماء ذاك، إذ املعروف العلم فروع كل يف قة الخالَّ ذاتها فيها أثبتت عرش الخامس
عن ويحفظون يُحاكون صماء، آالٍت يكونوا لم اإلسالمي، الرتاث لَصون محاوالتهم يف
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للحياة حي ٍب تعقُّ يف ُمفرداتها حفظت التي الكربى اللغة معاجم وأنشئوا بل قلب، ظهر
عنه قيل ما النحو كتب من وأنشئوا منها، مفردٍة كل ِسرية فيها تسلسلت التي امُلتطورة
أقرَب جعلته كتابًة التاريخ وكتبوا تاريخها، يف العربية شهدته ما أعظم من إنه ذلك بعد
الفكر ميادين شتَّى يف أبدعوه ما آخر إىل تُروى، حكاياٍت مجرد ال املنهجي، الِعلم إىل

العلوم. ومختلف واألدب
ودع املحراث، نصل إليها يصل أن يمكن التي الخصبة العميقة الطبقة هي تلك
التي تلك، وقفاتنا نرتك فلماذا ومجد، عظمٍة من عليه احتوى ما بكل سبق قد ما عنك
من نأخذه بإطاٍر ونقنع الحديث، العلم مع املنتج للتفاعل الصالحية كل َلتصلُح كانت
مادة بني املطلوب التفاُعل يحدث أن — طبًعا — بذلك أعني ولسُت والظالم؟ الُعقم فرتة
أْرشنا التي التاريخية الحقبة يف مرص علماء بها ُشغل التي العلوم ومادة الحديث العلم
يكُفل وحَده فهذا املنهج»، «علمية الدارسني نفوس يف يحيى أن هو أعنيه الذي بل إليها،
إال اه تتلقَّ فيما تعرف ال التي الروح غري أُخرى، بروٍح العرص علوم وا يتلقَّ أن لدارسينا

والتسميع. الحفظ
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الزيت طبيعة ألن غوره؛ إىل تغوص أن عليها محال املاء، سطح عىل عائمة الزيت بقعة
فيها املاء ويرتك يُالصقها، الذي املاء يف اللزجة آثارها ترتك قد تأتلفان. ال املاء وطبيعة
تملك فال هابًطا، صاعًدا بموجه املاء يهتز ماء. املاء ويظل زيتًا، يظل الزيت لكن ملوحته،
هذه لكن وهبوًطا، صعوًدا معه تهتزَّ أن إال — رقعتها اتسعت مهما — الزيت بقعة
صورٍة وعىل زيتًا، الزيت ويظل ماء، يظل فاملاء شيئًا، األمر من تُغري ال الحركية امُلصاحبة
رأيت الطبع، يف انفصاٍل مع املكان يف اتصال ومن مًعا، وتناُفٍر تجاوٍر من بينهما ما تُشبه
الفرتة امتداد عىل أخرى، جهٍة من «امُلثقفني» وجماعة جهة، من الشعب كتلة بني العالقة
اللحظة هذه وإىل املايض، القرن أول من ُممتدَّة الحديثة، نهضتنا عرص هي التي الطويلة،

القرن. هذا ثمانينيات من
الَعني لتقف تحرصها عالماٍت بني «امُلثقفني» كلمة وضعُت أني لحظَت قد ولعلك
ناحية، يف الشعب جمهور بني نفسها، التفرقة هذه ألن ذلك فعلُت وإنما قليًال، عندها
النهضة استحدثتْه ما بني كانت أخرى، ناحيٍة يف «املثقفني» أسميناها التي والجماعة
معروفة التفرقة هذه تكن فلم — قبله وما عرش الثامن القرن يف — ذلك قبل وأما الحديثة.
من يربط كان شديًدا تجانًسا ألن — أظن هكذا أو — اليوم نحن نعرفها ما نحو عىل
وكان يعلمون. ال من يعلمون الذين يرشد أن هو األمر يف ما وكل يعلمون، ال ومن يعلمون
أركان عىل كله يدور األوىل الفئة علم ألن ويتوقعونه؛ أولئك من اإلرشاد يريدون هؤالء
صادفْت فكلما املواطنني، سائر منه يشءٍ إىل يسعى علم وهو الرشيعة، وأحكام العقيدة
وأحكام الدين أصول ودرسوا تعلموا من عند الصحيح الحل لها التمس مشكلة، أحَدهم

لذلك. تبًعا العربية باللغة علم فجاءهم الرشع،
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جديد، وأدٍب جديٍد، وفكٍر جديٍد، بعلٍم وجاءتنا أبوابنا، أوروبا علينا فتحت فلما
وهم «املثقفني» جماعة هي الفئة تلك أصبحت الجديدة، األلوان هذه منا فئة ت وتلقَّ
من قليٍل أو كثرٍي إىل هم بأشخاصهم يؤدي قد لوه، حصَّ الذي محصولهم بأن يتميَّزون
إىل حاجٍة يف أنهم الشعب أفراد سائر يشعر ال محصول لكنه الحس، ورهافة التهذيب
من عند حلَّها يلتِمس مشكلة الدينية أو العملية حياته يف منهم أحًدا تُصادف فلن منه يشءٍ
أوروبا فالسفة عن يشءٍ بكل ألمَّ أو اإلنجليزي، أو الفرنيس األدب عن يشءٍ بكل علًما أحاط
رهيبة فجوة انشقت وهنا وامُلعارصين. امُلحدثني الفالسفة إىل فنازًال األقدمني، اليونان من
رأيت لقد حتى أخرى، جهٍة من «املثقفني» وجماعة جهة، من مجموِعِه يف الشعب بني
لفظ أستخِدم أنني وواضٌح امُلحيط. سطح عىل العائمة الزيت بقعة وبني بينهما شبًها
مثًال — كالكيمياء مجاله، يف «العلوم» يدخل ال معنى وهو الدقيق» بمعناه هنا «الثقافة
باختالف يتغري ال العلوم هذه من اإلنسان موقف ألن إليهما؛ وما الطبيعة علم أو —
العصور. وباختالف الشعوب باختالف فتختلف الضيق بمعناها الثقافة وأما الشعوب،
بيئته، تغيري إىل اإلنسان وسيلة هي العلوم إن — اإلجمال وجه عىل — القول ونستطيع

نفسه. من يُغري فهو بالثقافة وأما
أصبح بحيث أفراًدا، نفوسها من تُغريِّ أن عندنا املثقفني جماعة استطاعت فقد وإذن
وواجباته. وحقوقه ولإلنسان الجمالية، والقيم الخلقية للقيم حساسية أشدَّ منها فرٍد كل
وإىل القيم، تلك إىل ها حسَّ وتُرِهف فتهزها الشعب كتلة إىل تنُفذ أن استطاعت هل ولكن

استطاعت؟ حدٍّ أي فإىل ذلك استطاعت قد كانت وإذا والواجبات؟ الحقوق هذه
مجال يف القليل هذا معظم وكان قليل، إىل إال ذلك من تبلُغ لم أنها هو أزعمه الذي
امُلستعِمر حيال السياسة حقوقه يُدرك — املثقفني خالل — الشعب أخذ إذ السياسة،
لها — أخرى قليلة جوانب ذلك بعد استثنينا فإذا ثانيًا. الداخيل وامُلستبد أوًال، األجنبي
«املثقفني» بجماعة يتأثر لم مجموِعه يف الشعب إن ُقلنا املرأة، كتحرير — الباِلغة أهميتها

األساسية. واتجاهاته واهتماماته رؤيته به يُغري الذي الحدِّ إىل
ويف الحرية رضوب بكل التبشري ويف التغيري إرادة يف ذروتها امُلثقفني جماعة بلغت
١٩١٩م ثورة كادت ما إذ القرن؛ هذا من والثالثينيات العرشينيات إبان العطاء، غزارة
ر تتفجَّ اإلنسان لحرية فروًعا شهدنا حتى أرضنا، عن امُلحتل برحيل ُمطاِلبة لواءها ترفع
أخذت وهكذا األدبي. والنقد والفن الشعر إىل الوطني االقتصاد من امليادين، مختلف يف
آذان بلغ الدعوات تلك من — ترى يا — كم ولكن أبصارنا، أمام تتَِّسع الحرية آفاق
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ما الغرب ثقافة عن األخذ تستهِدف كانت الثقافية الحركة تلك إن ُقلنا فإذا الجماهري؟
نفسه االتجاه بذلك وإنها املوروثة، ثقافتنا وبني بينه امُلالءمة يمكن ا ممَّ أخذه استطعنا
مدار الدنيوي العالم هذا يف اإلنسان حياة تكون أن الحقيقة يف تستهدف كانت إنما

األهداف؟ تلك إىل التطلُّع يف الشعب جمهور شارك فهل االهتمام،
الفكر رجال من يعرف ال النهضة، قبل سَلُفه كان كما — مجموعه يف — ظل إنه أو
ورشيعة عقيدته بأمور ه يُبرصِّ أن بِعلمه، يستطيع الذي الدين عاِلم هو واحًدا، رجًال إال
ولكن الوثقى، بالعروة يستمسك إلنساٍن عنه ِغنى ال جانب — بالطبع — وهذا دينه،
العرص لِعلم أبوابنا ُفتحت أن بعد تُضاف، أن يمكن كان التي اإلضافة عىل ُمنصبٌّ سؤالنا
أقرص وبعبارٍة القديم؟ اهتمامها إىل جديدة اهتمامات الشعب كتلة أضافت فهل وثقافته،
اإلنسان عند العامة النظر وجهة يف جوهري يشء تغريَّ هل نقول: أوضح كانت وربما
استثناءاٍت إال بالنفي، هو السؤال هذا عىل جوابي «املثقفون»؟ يكتُبه ما بفضل العادي،
الوعي، ذلك تنمية يف — ا حقٍّ — امُلثقفون أفلح فلقد السيايس، بالوعي خاص أهمها قليلة،
وثورة ١٩١٩م، وثورة عرابي، ثورة ثالث: كربى ثورات إىل الشعب دفع الذي الحد إىل
أنفسهم، املثقفون إليه يَستمع يكاد فال «املثقفون» به يُنادي مما ذلك عدا ما وأما ١٩٥٢م.
الفسيح الشعبي امُلحيط وأما بعض، إىل بعضهم يتحدَّث بهم، خاصٍّ ناٍد يف هم فكأنما

وسكونه. هدوئه عىل فباٍق العميق،
يستمع. أن الشعب وأبى امُلثقفني، جماعة هتها وجَّ أهميتها، لها بدعوٍة مثًال يل ارضب
إىل الدعوة قلت: الحديث، من السياق هذا مثل يف ونحن يوم، ذات قائل يل قال هكذا
بيشءٍ اها، يتلقَّ من األفكار ى يتلقَّ أن بمعنى العلوم، مجاالت غري يف العلمية النظرة اكتساب
شعبًا وجدت لو واحدة، دعوة وهي الغشيم. امُلترسع لقبول ال والتمحيص التحليل دقة من
صادفت فلقد يخدع، أن ُمخادع وعىل يَستبدَّ، أن ُمستبدٍّ عىل لتعذَّر ويَِعيها، لها يُصغي
إىل األفكار يُحلل الذي ذلك هو بأنه املثقف الراء) (بتشديد يُعرِّف من الفكر رجال بني
أخذ «اشرتاكية»، — مثًال — له قيل فإذا فروعها، بني الفوارق ظالل من فيها يندرج ما
فاالشرتاكية بعض؛ من بعضها يميزها وما االشرتاكية صنوف يف النظر يُمعن فوره من
أن فيظن الواحدة، اللفظة بهذه ينخدع لم «ديمقراطية» له قيل وإذا هناك. غريها هنا
وحدانية عىل بالرضورة تدل ال االسم فوحدانية ظهرت، أينما كذلك واحدة الديمقراطية
ال «الربتقال» اسم وتحت الزهر، من واحد نوٌع يأتي «الزهور» اسم تحت وهل ى، امُلسمَّ
األمر كان ما إذا — منه أكثر قل بل — هذا مثل وقل الربتقال؟ من واحد صنف إال يكون
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عنك، بردِّه لك قبل ال دافًعا نفسك يف تجد ما بمقدار ف ُمثقَّ وأنت مجردة. «أفكار» أمر
ظاهر واضح محتواها وكأن بساطة، يف عليك يعرضونها التي املعاني تُحلل أن نحو دافًعا
كهذه، بألفاٍظ خادعون خدعها البرش ماليني من وكم النهار. ووضوح الشمس ظهور
يشءٍ أي يفقهون ال وهم ُعميًا، فيتبعونهم سذاجتهم، يف الناس أبصار بربيقها يخطفون

يتبعون.
«املثقفني» جماعة أن لك زعمُت حني أردته ملا مثًال لك أرضب أن مني تطلُب ألم
أن شأنها من كربى بأفكاٍر يقِذفون فاألوَّلون آخر، واٍد يف شعبنا وجمهور واٍد، يف عندنا
جالميده لزحزحت ملعانيها، كامٍل بوعٍي الشعب اها تلقَّ ولو قلبًا، النظر وجهات تقلب
أفكار لكن حلوًال، لها تريد جديدة بمشكالٍت ميلء حارض إىل وانقىض، ذهب ماٍض من
روية من يشءٍ إىل الناس بدعوة مثًال لك فرضبت أرسلوها؟ كما إليهم ترتدُّ تلك، امُلثقفني

أبله. ترحيٍب يف بها األخذ قبل لألفكار الناقد العقل
حاول التي العظيمة األفكار وإىل القرن، هذا من األوىل الثالثني السنوات إىل وانظر
الشيخ الحال: غري الحال لتبدَّلت فعلت ولو وقلوبهم. الناس عقول إىل تنفذ أن «املثقفون»
بِقيَت فإذا الدين، فهم يف مداه آخر إىل العقل ُحكم مع الذهاب إىل دعوته يف عبده محمد
عباس بأن القول ويمكن اإليمان. بمجرد قبولها يف اكتفينا العقل، عىل تستعيص بقية
بمعناها السياسية الحرية عن فكرته يف السيد ولطفي نفسه، الطريق عىل سار العقاد
محاولته يف حسني وطه امليزان، كفة يف امُلستقل حسابه فرٍد لكل يجعل الذي الليربايل
وهكذا وخوف، تردٍد غري يف العلمي للتحليل لنُخضعه املايض، وجه عن القداسة قناع نزع
كثري وبينهم — الناس رأينا ملا فعلت أنها لو غايتها؟ الرسالة بلغت هل لكن وهكذا.
الخوارق عن لهم يُقال ما كل تصديق إىل يُرسعون — امُلثقفني غري امُلتعلمني من ا جدٍّ
الناس، زحمة يف ت واندسَّ قبورها من ظهرت املوتى أشباح إن لهم قيل فإذا والالمعقول،
حرضت، خبريٌ استحرضها إذا اآلخر العاَلم إىل انتقلوا من أرواح إن قيل وإذا صدَّقوا،
الزرق العفاريت إن لهم قيل وإذا صدَّقوا، السامعون، ليسمع نثًرا وتحدَّثت شعًرا، ونظمت
ولك صدَّقوا. الزجاج، ألواح له وتُحطِّم األثاث، قطع له تزحزح وأخذت فالن، بمنزل عبثت
غري الخوارق تصديق يف يرتدَّدوا لم الذين هؤالء رأيت إذا شئَت، ما تعجب أن ذلك بعد

يصنعه. أن عرصنا يف الِعلم يستطيع ما يُصدِّقوا أن قبل مرة ألف يرتدَّدون املعقولة،
يف الناس حياة من لجانٍب تصوير حسني، طه للدكتور البؤس» «شجرة كتاب يف
حدٍّ أي وإىل كيف، لنا يُبني الذي الجانب وهو الحارض، القرن وأوائل املايض القرن أواخر
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وكان حياتهم، خصائص أخصِّ يف حتى «الشيخ» به يُشري ملا الناس هؤالء ينصاع بعيد،
عندهم العقيل التفكري يكن فلم وإذن «الشيخ». عند حلها نوعها، كان مهما مشكلة لكل
يحُكم وما «الشيخ هو كان وإنما — الخاصة والحياة بل — الحياة تسيري يف املدار هو
عبده، محمد كتبه ما كل وبعد العرشين، القرن من األكرب الجزء انقىض قد وها به»،
أسمع أن ربي يل شاء «املثقفني» من وغريهم وهيكل والعقاد، حسني، وطه السيد، ولطفي
— التعليم من ُعليا بدرجاٍت وظفرن ظفروا ممن — امرأة من وأكثر رجٍل من أكثر بأُذني
بالكلية وبناتهم أوالدهم وألحقوا كيت، وباعوا كذا، اشرتوا أنهم إليهم يتحدَّثون ملن يَروون
التي الصورة أن معناه وهذا «الشيخ»، استشاروا أن بعد إلخ، … الجامعة من الفالنية
«املثقفني»، رصخات وذهبت الصورة، هي زالت ما البؤس، شجرة يف حسني طه قدَّمها
وكان الريح، عواصف مع ذلك كل ذهب والُعليا، فىل السُّ درجاته بكل التعليم معها وذهب
إليها ينتمي التي الصوفية الجماعة شيخ ذكرتها، التي الحاالت يف «بالشيخ» مقصوًدا
هو إذ الشورى، منه تُطَلب الذي الشيخ عىل هنا املؤاخذة وليست حدة، عىل ُمتكلِّم كل
يطلُبون من عىل املؤاخذة ولكن تقي، وِرع النية، سليم القلب، طيب رجل األرجح عىل
القلوب إىل فيهما الركون يمكن مما واإلرشاد، الرأي يكون ال عندما واإلرشاد الرأي منه
الزمان من قرنًا أن هو هنا يعنيني فالذي حال، أية وعىل وحَدها. الحسنة والنوايا الطيبة
بنا تُحيط التي والفرتة البؤس» «شجرة يف حسني طه صورها التي الفرتة بني انقىض، قد
العالقات إىل الناس بها ينُظر التي «النظرة» يف جوهري فرق ثمة فليس ذلك ومع اآلن،
تغيريه: نريد موقًفا لنُغري اتخاذها من بدَّ ال التي اإلجراءات ونوع الظواهر، بني السببية
امُلسببات يربط علمي فكر إىل تستِند إجراءات هي أم طيب، رجل بها ينطق كلمات أهي
وهي املذكور، كتابه يف حسني طه رها صوَّ التي الفرتة بني فرق هنالك بل ال بأسبابها،
الراهنة، والفرتة مرص، أقاليم من ُمعني إقليٍم يف القرن، هذا وأوائل املايض القرن أواخر
حالهم» قدر «عىل هم البؤس» «شجرة يف ذكرهم ورد الذين الناس أفراد أن هو والفرق
يلجئون ومنهم عنهم، سمعُت ممن إليهم أرشُت الذين وأما التعليم، درجة يف يُقال» «كما
التعليم. مراتب أعىل عىل الحاصلني من فهم مشكالتهم، حل يف الصوفية الجماعة شيخ إىل
كما — ومنها الشعب، وجمهرة «املثقفني» فئة يفصل كثيًفا حاجًزا أن هو كله ذلك ومعنى
العرشون السنوات جاءت ثم علمهم. إىل «ثقافة» يُضيفوا لم الذين امُلتعلمون — أسلفت
دون وحَدها ُعزلة يف «املثقفني» جماعة لبثت بينما إذ رهيب، تغريُّ خاللها فحدث األخرية،
كانت أن فبعد الجذب، محور انتقل — املتعلمني وغري منه امُلتعلمني — الشعب سائر
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نظرته تكون أن إىل جذبه وأعني أعىل، إىل الجمهور جذب تحاول التي هي امُلثقفني جماعة
أصحاب — املثقفني شدَّ يحاول الذي هو الشعب جمهور أصبح امُلستقبل، إىل ُمتجهة
حدٍّ إىل — أفلح أنه وواضح الوراء. إىل أنظارهم تتَِّجه بحيث أسفل، إىل — الجديد الفكر
كثرٍي يف الرأي يُوَكل أن إىل الدعوة ألصحاب األعىل الصوت وبات أراد، ما تحقيق يف — كبري
عىل سابحة بقيَّتُها تزال ال التي الزيت بقعة وتقلَّصت الطيبة، القلوب إىل الحياة أمور من

املريح. سكونه عليه يفسد أن ألحٍد يُريد ال هادئ، ُمحيٍط سطح
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مهمٍة يف أيام بضعة لنقيض أمريكا، إىل املحيط بنا يعُرب طائر، حوٍت جوف يف مًعا كنا
ونصمت حينًا نسمر فأخذنا متجاوَرين، مقعَدين عىل وجلسنا أجلها، من ُدعينا علميٍَّة
الصحف، أقرأ ال أنا يل: قال ُمقدماٍت وِبغري وفجأة، — املسافرين عادة هي كما — حينًا
فرددُت اشرتيتُها، كما مطويَّة الصحيفة وتبقى األوىل، صفحاتها إىل خاطفٍة بنظرٍة أكتفي
خاللها أسندت طويلة، صمٍت فرتة ذلك بعد معنا بدأت ثم أفعل، كذلك وأنا ُمرسًعا: عليه
الخاطر وأما خاطًرا. يشدُّ منها خاطر تْرتَى، الخواطر وتقاطَرِت مقعدي، ظهر عىل رأيس
عدم أو — قراءته عن السفر زميل قاله ما — بالطبع — فهو السلسلة، به بدأت الذي
أنه يف شكٍّ ذرة تُخامرني لم األوىل اللحظة فمنذ عليه! به رددُت وما للصخف، — قراءته
صادًقا أُكن لم كذلك أنني اليقني علم نفيس عن أعلم أني كما صادًقا، قوله يف يكن لم
وملاذا كذب فلماذا أنا! وال مقروءة، غري مطوية الصحيفة يرتكون ن ممَّ هو فال الرد، يف
خوالج مع صادًقا ليكون القول ظاهر يف كذب فإنما كذب، حني ِكَلينا أن عىل كذبت؟
عىل منها وهو رسيعٍة بلمحٍة إال الصحيفة يمسُّ ال إنه قال حني فهو باطن، من النفس
كذَبَني فلنئ تكتُب، أنك أعلم وال بل تكتبُه، ما أقرأ ال أنا يل: يقول أن أراد فإنما مبعدة،
عن التعبري يف قل أو شعوره عن التعبري يف صادًقا كان قد أنه شك فال الظاهر، يف القول
أن أردُت يفعل كما الصحيفة مع أفعل كذلك بأنني كذبًا عليه رددُت حني أنا وأما نفوره!

ا. رشٍّ وال خريًا ال يشء األمر من يتغريَّ لن قرأت؟ لو وماذا عليك، ال صادًقا: — أقول
أرادها. التي هي وكانت خرساء، كلماٍت تحتها ودسَّ يُِردها، لم بكلماٍت نطق ِكالنا
ال لكني العينني، مفتوح مقعدي، ظهر عىل رأيس أسندت إذ خواطري؛ فاتحة كانت تلك
عن عبارة تذكرُت أن هو خواطر، من ذلك بعد تواَرَد ما أول وكان يشء! إىل بهما أنظر
بل متى، وال قرأتها، أين أذُكر ال أني غري له، وقرأتُها إنجليزي، ناقد قالها الشعر، طبيعة
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أذُكر كما نفسها، العبارة أذكر ُدمُت ما ذلك كل من يعنيني وماذا قائلها، اسم أذكر ال
تحت كلمات إنه الشعر: تعريف يف تقول فهي أرى، أزال وما الصدق، من فيها رأيُت كم
بل العلم، لغة من الشعر لغة يُميز مما ا جدٍّ كثرٍي إىل إشارة امُلوَجز القول هذا ويف كلمات.
ليصُدق إنه بل األدبية، األجناس سائر دون وحده الشعر عىل يقترص ال ذلك يف األمر إن
«العلوم» ُدنيا يف األعىل فاملثل بالعلم، قورن ما إذا صورته، كانت ما كائنًة األدب، لغة عىل
تراُدف وال غموض وال فيه لبَس ال تحديًدا املعنى د ُمحدَّ العلمي امُلصطلح يجيء أن هو
واحد، مدلوٍل من أكثر عىل داالٍّ العلمي املصطلح يجعل أن شأنه من يشء أي وال إيحاء وال
تعني أن فيستحيل «مثلث»، كلمة قلَت فإذا جواره، إىل وال فوقه وال آخر، مدلوٌل تحته فال
إال الكلمة من يُفهم فلن «أوكسجني» قلت وإذا امُلحدد، بتعريفه املثلث إال الهندسة علم يف
ذلك بها يتميز التي امُلحددة امُلعينة للخصائص حامًال االسم، بهذا الطبيعة علم أراده ما
القاطع التحديد ذلك مثل كان وملَّا لُغته. يف به نفسه يقيد وما العلم هو هذا العنرص.
ذلك أمكن كلما — العلم لجأ الجارية، الحياة يف املتداولة اللغة يف يتوافر قلَّما للمعاني،
ألحد املجال يفسح ال حتى أرقام، أو حروف من رموز قوامها به، خاصٍة لغٍة خلق إىل —
اتُِّفق ما هو فقط، واحًدا شيئًا إال العلمية العبارة من أو العلمي، املصطلح من يفهم أن
العلوم من علٍم عىل يتعذَّر ما وبقْدر العبارة. تلك أو املصطلح ذلك مدلول يكون أن عىل
ذلك بُعد يكون الناس بني الجارية الحياة لغة فيه تشاركه ال مصطلح إىل لُغته تحويل

اإلنسانية. العلوم من كثرية مواضع يف الحال هي كما امُلثىل الدقة عن الِعلم
عند األعىل املثل كان فلنئ ذلك، غري لغته يف فشأنه — عامة واألدب — الشعر وأما
األعىل فاملثَل الواحدة، العبارة أو الواحد للمصطلح املعنى ازدواجية دون يُحال أن الِعلم
إذا ومعنًى معنًى بألف الواحدة، العبارة أو الواحدة، اللفظة تُوحي أن هو الشعر لُغة يف
فهو زمانه، أو مكانه كان مهما له، قارٍئ كل أن العلم عند امُلباهاة موضع ذلك. أمكن
عند امُلباهاة موضع وأما العلمي، الرمز إليه يُشري الذي املدلول حيث من آخر قارٍئ ككل
اللغة كانت وكلما ُقرَّائه، سائر عن به يختلف نحٍو عىل قارئ كل يفهمه أن فهو الشعر،
أدلَّ ذلك كان التأويالت، وكثرة اإليحاءات لتعدُّد قابلًة شعره يف الشاعر استخدمها التي
كلماته تحت كان كلما أخرى وبعبارٍة صوره. وتركيب ألفاظه اختيار يف موهبته عىل
لهذا السابقة الخربات تستدعيه ما وفق قارٍئ لكل يشء منها يظهر دفينة، كلمات الظاهرة
الغموض جاز نفسها النقطة هذه ومن الشعرية. موهبته يف ُرتبة أعىل الشاعر كان القارئ
فإذا القارئني، مختلف عند اإليحاءات تتعدَّد أن الغموض ذلك شأن من كان إذ الشعر؛ يف
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الحد إىل راقت قد الخمر وإن رقَّ قد الكأس زجاج إن وكأسها الخمر وصف يف شاعر قال
عني يف بخمرها املليئة الكأس تكون أن فإما بينهما، يُفرق أن الرائي عىل معه يتعذَّر الذي
قارئ فِهَمه كهذا شيئًا قال إذا الشاعر إن أقول خمر، بال كأًسا أو كأس، بال خمًرا الرائي
هللا، حب من به امتأل وما قلبه يعني إنما أنه آخر قارئ وفهمه أللفاظه، املبارشة باملعاني

واحد. يشء وكأنهما ومحبوبه القلب بات حتى
إذ السطور، هذه أكتب وأنا ذهني عىل ورد الذي هو ألنه املثل هذا رضبُت وإنما
بريوت يف ذلك وكان طويلة، أعواٍم منذ وشعراء أدباء من نفٍر مع جلستها جلسة تذكرت

البيتني: بهذين أحدهم تغنَّى أن وحدث — بريوت يا عليك حرستاه وا —

األم��ر وت��ش��اَك��ل ف��ت��ش��اب��ه��ا ال��خ��م��ر وراق��ت ال��زج��اج رق
خ��م��ر وال ك��أس وك��أن��م��ا ك��أس وال خ��م��ر ف��ك��أن��م��ا

هذا يكن فلم الفهم، يف طريقة الحارضين من لكلٍّ وكان نقاش، حولهما ودار
الشاعر. شاعرية عىل شاهًدا إال نفسه االختالف

إىل وثبت حتى فيها، دار وما البريوتية الجلسة لتلك تذكُّري من أفرغ أكد ولم
الطائر الحوت جوف يف مقعدي ظهر إىل ُمسند ورأيس الخواطر، تسلسل يف — خاطري
بيت حول التوحيدي، حيَّان ألبي قرأته جميل كالم خاطري إىل وثب — املحيط فوق بنا

يقول: الذي الشعر

ي��ف��ع��ل؟ ال��ق��ل��ب ت��أُم��ري م��ه��م��ا وأن��ِك ق��ات��ل��ي ُح��بَّ��ِك أنَّ م��ن��ي أغ��رَِّك

وأن هو، قلبه أأراد الشاعر؟ أراده الذي ترى يا من قلُب نفسه: حيان أبو فيسأل
قلبها، زمام تملك وإنها هي، قلبها أراد أم الحبيبة؟ به تأُمره ما كل يفعل القلب ذلك
أمسك؟ يُمِسك أن له شاءت وإن للحبيب، ينبض بأن له أِذنت شاءت إن بأمرها، فيأتِمر
دام ما ألنه األول؛ باملعنى يؤَخذ أن ويستهجن بل الثاني، املعنى هذا يختار حيان وأبو
يظلَّ أن إمكان هنالك يُعد فلم البيت، من األول الشطر يف ورد كما الحبيب قتل قد حبُّها

الثاني. الشطر من يفهم قد كما بفعله، الحبيبة تأُمُره ما يفعل حيٍّا قلبه
الخواطر أْرس من أصحو أن أوشكُت هنا وها كلمات، تحت كلمات — إذن — فالشعر
تحت كلمات إنه عنه يُقال الذي وحَده الشعر أهو هو: عندي نشأ سؤاًال أنَّ لوال امُلتعاقبة،

147



الرتاث من قيم

أو قالوه فيما أصحابها أورده مما ا جدٍّ كثرٍي يف األخرى، هي الفلسفة أليست كلمات؟
إىل فيلسوٍف من أقفز خواطري، انسياب إىل جديد من وعدُت كلمات؟ تحت كلمات كتبوه،

الشجر. أفنان بني املرح العصفور يقفز كما الشواهد، عن باحثًا فيلسوٍف
داخل من ُمجادل، ذلك يف يُجادل ال عظيم، لفيلسوف بارًزا نموذًجا أفالطون ُخذ
وانظر — مؤلفاته هي ومحاوراته — محاوراته وراِجْع خارجها، من أو الفلسفية األرسة
كلهم اليومية، حياتهم يف الناس عامة يتداوله مما أفكاًرا تتناول تجْدها تبحث، فيَم
هنا فالفيلسوف وإذن تفصيل. من األفكار تلك نه تتضمَّ بما وعي غري عىل وهم يتداولونها
ال من الناس عامة بني رأيَت وهل كلمات، من كلماتهم وراء يستِرت عما يكشف من بمثابة
هي وأمثالها وتلك والشجاعة؟ والفضيلة والعدالة، والصداقة، والجمال، الُحب، عن يتحدَّث
فهو أبعادها، س ويتحسَّ أغوارها، ليسرب محاوراته يف أفالطون يتناولها التي املوضوعات
يف الصداقة وعن هبياس، يف الجمال وعن املأدبة، يف الُحب عن سقراط لسان عىل يحاور
الشجاعة وعن خرميدس، يف الفضيلة وعن والقبيادس، الجمهورية يف العدالة وعن ليسيز،
هو وأمثالها، األفكار تلك حقائق عن البحث يف الحوار ألسلوب واختياره وهكذا. الحيس يف
املفكر، هذا فيها يراه فما النظر، وجهات يف االختالف تحتِمل أنها عىل دليل ذاته حدِّ يف
إنما القبيل هذا من التي املعاني عن امُلتحدِّثني إن أي آخر، ُمفكر غريه شيئًا فيها يرى قد
األقل عىل نظره وجهة من — الفيلسوف يكشفها التي هي وأبعاًدا لها، حقائق يُضمرون

جذورها. عند ُمعارصيه ثقافة بذلك فيكشف —
قرنًا وعرشين خمسٍة نحو ألقفز القديم، عرصها يف للفلسفة ُممثًال أفالطون وأترك
فأجد رسل، برتراند وليكن عرصنا، يف الفلسفة يُمثلون ممن واحٍد عند فأقف الزمان، من
لكلماٍت كشٌف هو إنما حاالته من كثرٍي يف الفلسفي العمل بأن وضوًحا ازدادت قد الصورة
األمثلة أشهر فمن أفكار؛ جوف يف استرتَْت قد أفكار عن أي كلمات، تحت اختبأت قد
هو ويفريل رواية «مؤلف العبارة لهذه تحليله رسل، برتراند عند التحليل طريقة عىل
يف امُلعارصة الفلسفة اتجاه عىل الدال النموذج إنه عنه ِقيل الذي التحليل وهو اسكوت»،
عىل وال مفرداتها عىل يبدو ال كهذه عبارة رسل اختار وملاذا يكون، كيف لِعلمها رها تصوُّ
بيان هو يستهدفه ما ألن ذلك؛ فَعل إنه التحليل؟ يتطلَّب الذي الُعرس من يشء تركيبها
«مؤلف عبارة يف هنا فها صفاته، طريق عن اها ُمسمَّ إىل تُشري عبارة أيَّة عليه تنطوي ما
لتكون الفيلسوف فيُحللها بعينه، شخٍص إىل اإلشارة به يُراد وْصفي ُمركَّب ويفريل» رواية
التحليلية القطعة تلك يف التفصيالت مكان هنا وليس أخرى، وصفيٍة عبارٍة لكل مثاًال
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هذه من رسل أخرج كم نذُكر أن هو اآلن الحديث هذا سياق يف يعنينا فالذي النموذجية،
العارشة. الوهلة وال األوىل الوهلة عند ال بال عىل لنا تخُطر ال ُمضَمرات البسيطة الجملة
إال القناع عنها يرفع ولم الكلمات، هذه وراء اختفت قد ا جدٍّ كثرية كلمات فهنالك وإذن

التحليل. براعة يف رسل برتراند قامة مثل يف فيلسوف
يف امُلسرتخية جلستي عىل زلت وما — املنسابة خواطري من املنعطف هذا عند
ميداٍن إىل الفلسفة ميدان من الوثوب عىل أوشكُت — امُلحيط عرب بنا الطائر الحوت جوف
وأعني كلمات، تحت كلماٍت تطوي كيف اإلنسان طبيعة عىل داللة أوضحها لعله آخر،
اللسان فلتات يف تقول وماذا مسموع: بصوٍت أنطق عندئٍذ وكدت النفيس، التحليل ميدان
تلك يف رفيقي لكن الحديث؟ خالل منه أَفلتت من صدر يف املستور فضح عىل وُقدرتها

أذني: يف ألقاه بسؤاٍل الباطنية، ُدنياي من أخرجني ذاتها اللحظة
األفكار؟ بك رسحت فأين يشء، ال يف بعينيك تُحدِّق أراك قال:

كلمات. تحت تكُمن التي الكلمات يف قلت:
تعني؟ ما قال:

عن يروي إنجليزي، لكاتٍب بعيد، زمٍن من يوم ذات قرأته كالذي شيئًا أعني قلت:
سِمَعت لها، مجهوًال رجًال تُراِسل كانت إنها فيقول الريف، يف مسكنه يف له خادمٍة
وفاجأت طويلة، مدة بخطاٍب خطابًا تُبادله ولبثَْت الرتاُسل، هواة نوادي تُذيعه مما عنوانه
ن ممَّ دعوة جاءتها إذ يوَمني؛ لتقَيض لندن إىل السفر تريد بأنها صباح ذات مخدومها
الكاتب، فقرأه الدعوة، لها حمل الذي الخطاب ذلك للكاتب وقدمت هناك، ليلتِقيا يُراِسلها
هذه أقحم ملاذا نفسه: إىل السؤال ه يُوجِّ وكأنه سأل ثم منه، موضٍع عند جبينه وقطَّب
«أنا نفسه عن قوله أجابها: سيدي؟ يا كلمة أية الخادمة: فقالت هنا؟ إقحاًما الكلمة
قالها؟ لو وماذا الدهشة؟ من يشءٍ يف الخادمة سألته ذلك؟ ذكر إىل دعاه فماذا مسيحي»،
قالت: تقولينها. ال كذلك أنك ويقيني خطاب يف نفيس عن أقولها ال أنا الكاتب: أجابها
واحذري زائدة كلمة ألنها البأس؛ كل البأس فيها بل فأجابها: بأًسا، ِذكرها يف أرى لسُت
داع؛ بغري السياق يف ُمقَحمة جاءت أنها تشُعرين التي الكلمات هذه أمثال من ابنتي يا
بالسفر، اإلذن طلب يف ت ألحَّ الفتاة لكن عمد، عن ُحذفت كلماٍت تحتها بأن تُنبئ ألنها
الساعة تحت لقدومها انتظاًرا وقوفه مكان لها حدَّد قد ُمراسلها وكان لندن، إىل وسافرت
امُلحدَّد املكان إىل الفتاة وذهبت حمراء، وردة ُسرتته عروة يف وستكون بادنجتن، محطة يف
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مرأى يف الساعة، تحت الواقف الحمراء، الوردة ذو الرجل أصبح أن ا فلمَّ د، امُلحدَّ املوعد يف
وجه، وصورة وعمًرا لونًا َرت، تصوَّ قد كانت عما إنسانًا يكون ما أبعد وجدته برصها،
قالت حتى عيناهما التَقْت إن وما الريف، يف مخدومها إىل وعادت إليه، طريقها تُكِمل فلم

كلمات. تحتها تُخفي خطابه يف التي الكلمة كانت سيدي يا نعم الخجل: لعثمة يف
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لحافظ قرأُت أنني فأذُكر البعيد، املايض قراءات من به تُِمدُّني فيما أمينة الذاكرة كانت إذا
واملرصي «املرصي املرصي: عن قوله — سطيح» «ليايل كتابه يف ذلك كان وربما — إبراهيم
قد أذكر فيما ذلك قرأُت حني أكن ولم افرتقتا.» إال يشءٍ عىل تلتقيان ال املقراض، كُشعبتَي
ذا ومن قتُها، وصدَّ لفظها، بإيقاع العبارة وأعجبتني عمري، من عرشة الخامسة جاوزُت
كتاب؟ يف مطبوع يشءٍ أي يف يتشكك أن ُوسعه يف كان امُلراهقة، السن تلك مثل يف الذي
القارئ املراهق ذلك كان وإذا النور، من هاالت به تُحيط الكتاب مؤلِّف كان إذا سيما ال
بها يتسلَّطون التي السلطة نوع كان ما كائنًا السلطان، أصحاب من تُخيفه نشأًة نشأ قد

واألسماع. القلوب تمأل أسماؤهم كانت ملن الشهرة سلطان ومنها الناس، عىل
أعوام، وجاءت أعوام الحياة من ذهبَْت ثم قتُها، فصدَّ وأعجبتني، العبارة، تلك قرأت
قادرة حاسًة فأصبَحْت النقد، حاسة عندي أرهفت ظروًفا يل هيَّأ إذ خريًا؛ هللا يل وأراد
القديمة، العبارة تلك ذاكرتي إىل عادت وعندئٍذ جوانبها، شتَّى من األمور إىل النظر عىل
املرصي مع املرصي يكون ا أحقٍّ عندها: وقفت وفجأة الذكريات، تيار يف غريها مع محمولًة
ليفِرتقا يعودا حتى األصابع، ضغطة تحت تتالقيان تكادان ال امِلقراض، كُشعبتَي اآلخر،
الصورة أن هو أولهما وجَهني: من القول هذا صاحب أخطأ لقد كالَّ ، كالَّ جديد؟ من
عىل تدلُّ صورة هي إنما مرص، أبناء بني التعاون روح امتناع عىل بها ليدلَّ اختارها التي
فرغتا قد تكونان تالقتا، إذ بعد تفرتقان حني املقراض شعبتَي ألن وذلك أراد؛ ما عكس
يُنِجزه. أن له أُريد ما وأَنَجز تمَّ قد يكون بينهما التعاون أن أي ألدائه، تالقتا ما أداء من
منذ مرص، تاريخ يكذِّبه زْعم ألنه وأخطر؛ أهم فهو القول، ذلك لخطأ الثاني الوجه وأما
وتكفيك الزمن، امتداد عىل ذلك بعد تواَلت قرون عدة وإىل الطريق عىل له خطوة أول
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من هو امُلنجزات تلك من ا جدٍّ كثريًا أن لرتى املرصية، الحضارة ُمنجزات إىل رسيعة نظرة
يَه يؤدِّ أن األفراد، من قليل عدٍد أو واحد، فرٍد عىل يستحيل ا ممَّ والضخامة الجسامة ذوات
الهياكل، وأعمدة ت واملسالَّ كاألهرامات إنجازه عىل تتعاون كبرية جماعاٍت من له بدَّ ال بل
كان إذا هذا، كل تصنع أن ملرص جاز فكيف ذلك، وغري الفيضان أيام الجسور وإقامة

مشرتك؟ إنتاٍج عىل املرصي زميله مع يتعاون ال بطبيعته املرصي
مقصوًرا — لنا املرتوكة الضخمة ُمنتجاتهم يف يبدو كما — التعاون ذلك يكن ولم
العصور تركته فيما كذلك ظاهًرا نراه بل تاريخنا، من الفرعونية الحضارة عصور عىل
كان مما معظمها يف هي غريهما، أو النحاسية أو الخشبية املصنوعات فحتى التالية،
إبداًعا، — الفنون يف خبري حدثني ولقد العاملني. بني وثيق تعاوٍن بَغري إنجازه يستحيل
أن يف القدماء، أسالفه عهود منذ املرصي، الفنان عند موروث مزاٍج عن — وتاريًخا ونقًدا،
ساق قد ذاك، حديثه يف أنه وأذُكر ذلك، أمكن كلَّما عمله يف الضخمة الوحدات يستخِدم
الذاكرة إىل تُعيد ضخامتها، يف أحجاره إن قائًال: بالقاهرة، حسن السلطان جامع شاهًدا
أكرب األهرامات أحجار تكون أن يَنفيه وال الحالتنَي، يف واحد فاملبدأ األهرامات، أحجار

املذكور. املسجد أحجار من حجًما
نشأ التي ثقافته، يف أصيلة فكرة — إذن — هي واملرصي، املرصي بني التعاون فكرة
معاِلم تنطِمس بحيث اإلرساف، حدَّ أحيانًا بنا تبلُغ لقد حتى قرونًا، معه ودامت عليها
حني أنفسنا عىل نحن نعيبه وقد بل علينا، يُعاب قد مما املتميزة بشخصيته امُلستقل الفرد

العاملني. زحمة يف العامل غري فأخفى الحدود، جاوز قد نراه
شعوٍب يف سائًدا كان عما شذَّ قد — ُمجتمعه يف بانصهاره — املرصي كان وربما
أن قبل امُلثىل، الصورة هي الناس، سائر عن بذاتها امُلستقلة الفردية كانت حيث أخرى،
من الواحد الفرد يف نرى ال أخرى، صورة معه فتجيء فيه، نعيش الذي هذا عرصنا يجيء
وأصبحت واألشياء، األحياء من بغريه تربطه ُمتشابكٍة لعالقاٍت محوًرا إال الناس، أفراد

املحال. رضوب من رضبًا السابقني، بخيال لعبت والتي وحَدها، امُلستقلة الفردية تلك
وقريته، أُرسته، أبناء من آخرين، مع تعاونًا إال الحياة يعرف ال املرصي كان نعم،
بذاته يستقلَّ أن يستطيع بأنه وهٍم عىل أخرى، شعوٍب يف اإلنسان كان حينما وأُمته،
جميع من سواها ا عمَّ املاء يفصلها وحَدها، قائمة جزيرة وكأنه األفراد، سائر عن معزوًال
«قبل العصور تعاُقب عىل واألدباء الفالسفة تصورات يف منعكًسا تراه وْهٌم وهو أقطارها

مرص. غري بلٍد يف عربي هو من هؤالء من وكان بل الشعوب، مختلف ويف عرصنا»
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الفلسفية قصته يف طفيل، ابن هو عربي، بفيلسوف بادئني ذلك، عىل أمثلة ونسوق
جزيرة يف وحيًدا تُِرك لو اإلنسان أن كيف بها، يُبني أن أراد التي يقظان» بن «حي
بقدراته الستطاع وحيوانها، بنباتها الطبيعة إال معه فيها وليس سواه، برش يسكنها ال
التي األساسية الحقائق يَستدلَّ وأن وتعاىل، سبحانه هللا وجود يُدرك أن الخالصة العقلية
وحيًا نزَلْت قد تكن وإن الديانة إن يقول أن بهذا ُمريًدا الدينية، العقيدة منها ن تتكوَّ
امُلستقل الفرد ُمستطاع ويف عقلية، أُسٍس عىل قائمة فهي والسالم، الصالة عليه النبي عىل
الحقيقة، هذه إظهار طفيل ابن بها أراد التي القصة هذه أحداث وأما إدراكها. بعقله
ظبية، إرضاعه فتولَّت إنس، يسكنها ال جزيرة يف والدته، فور بطفٍل أُلِقَي أنه فُخالصتها
والحوادث الظواهر مع تتفاعل أن العقلية لقدراته أتاح الذي النضج بلغ حتى الطفل وكرب
للمؤمن يُراد ما كل يُدرك أن وحَده، الذهني النشاط بذلك فاستطاع حوله، من تجري التي

يُدركه. أن
«روبنسن وعزلة جزيرته، يف يقظان» بن «حي عزلة بني شديًدا الشبه كان وملا
ذهب فقد ديفو) دانيال اإلنجليزي للكاتب املشهورة القصة (يف أيًضا جزيرته يف كروزو»
التي يقظان» بن «حي قصة من ُمستوحاة كروزو روبنسن قصة أن إىل منَّا كثريون
حرََّكت التي هي ثابتة، تاريخية واقعة لكن قرون، بسبعة اإلنجليزية شبيهتها سبقت
اسكتلندي سيلكريك» «إسكندر اسمه حقيقيٍّا، رجًال أن خالصتها اإلنجليزي، الكاتب خيال
أقىص عند جزيرة من بالقرب تحطَّمت سفينة عىل اًرا بحَّ يشتغل كان والنشأة، املولد
املوج فحمله زمالئه، سائر دون النجاة له وُكتبت الجنوبية، أمريكا من الجنوبي الطرف
أعوام، عدة وحيًدا بها فعاش والحيوان، النبات من إال الخالية النائية الجزيرة تلك إىل
به وعادت فأخذته عابرة، سفينة تمرَّ أن هللا له شاء حتى كهولٍة، إىل شباٍب من بها انتقل
البحر، إىل وعاد سنني، بضع إال هناك العيش عىل يصرب لم أنه الطريف ومن وطنه. إىل
ألفريقيا، الغربي الشاطئ من بالُقرب ذلك وكان بها، يعمل التي السفينة عىل وهو ومات
كل يف للحديث موضوًعا قصته باتت حتى بريطانيا، إىل عودته عند أخباره شاعت إن وما
ومع كروزو»، «روبنسن برواية ديفو» «دانيال إىل الحادثة تلك أوَحْت أن كان ثم مكان،
«حي بقصة سمع قد «ديفو» يكون أن وهو الحدوث، جائز نظريٍّا احتماًال فيظلُّ كله ذلك

يقظان». بن
الفالسفة كتبه مما ثالثًا نموذًجا فنسوق موضوعنا، إىل االستطراد هذا بعد ونعود
هذه مثَلُنا وليكن عداها، ما كل عن بكيانها امُلستقلة للفردية تصويًرا مىض، فيما واألدباء
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موجود.» أنا إذن أُفكر، «أنا املشهورة بقولته جميًعا نعرفه الذي «ديكارت» هو املرة
يقيني أساٍس عىل علمه يُقيم أن أراد إذ فديكارت املبدأ، هذا عليه ينطوي ما جيًدا ل فتأمَّ
لكن صحته، يف مشكوك معرفة من عنده ما كل أن بدء، ذي بادئ افرتض الشك يحتمل ال
من حالٍة يف هو أليس الباطنية، الفكرية الفاعلية، تلك هو فيه، يشكَّ أن يستطع لم الذي
يف رؤيتها يستطيع باطنية حالة نفسه الشك ذلك لكن سابًقا، لة امُلحصَّ معرفته يف الشك
األساس هذا وعىل تفكري، ذاتها يف هي الشاكة الباطنية الحالة وتلك مبارشة، رؤية نفسه
الكون يف يكن لم ولو حتى أنه ذلك ومعنى يفكر. كائن هو حيث من وجوده بحقيقة أيقن
يكشفوا أن عرصنا فالسفة عىل عسريًا يكن ولم وحيًدا. موجوًدا هو فيظل آخر، كائن كله
أفكر»؟ «أنا قال: حني ديكارت يفكر كان فيَم نسأل أن يكفي إذ الخطأ، موضع عن
أن عليه ُمحاٌل إنه أي التفكري، ذلك به يتعلق ما يشء هنالك يكون أن بدَّ ال أنه ليتضح
يف يعيشون أنهم هو إدراكهم عىل عرصنا فالسفة أعان الذي لكن ويفكر، وحيًدا يكون
بغري ُممكنة غري «األنا» وأصبحت عالقاٍت من شبكٍة إىل الفردية فيه تحوَّلت آخر، عٍرص

«األنت».
املايض فالسفة كتبه فيما انعكست كما امُلطَلقة للفردية وأخريًا، رابًعا نموذًجا ونسوق
ولعله — الديكارتية املدرسة من — «ليبنز» للفيلسوف هو املرة هذه والنموذج وأدباؤه،
«وكل الناس من الفرد جعل إذ لها، مثاٍل أوضح يف امُلطَلقة للفردية ر التصوُّ ذلك يُقدم
بداخله ما لتِصل فيه نافذة ال الجدران ُموَصد برج كأنه نفسه، عىل ُمغلًقا كيانًا حي» كائن
جميع انطوت بها ُولِد التي فطرته ويف يُوَلد إنما الواحد فالفرد به، امُلحيط الخارج مع
ظهورها توايل من فتتكوَّن الزمن، من فرتٍة عىل تتواىل ستظل التي واألحداث الحاالت
حول التفَّ وقد السينما، برشيط ذلك تشبيه ويمكن موته. إىل مولده من الفرد ذلك ِسرية
كاملة. قصة منها تكوَّنت الرشيط بدوران الظهور لها أتيح إذا صوًرا، معه طاويًا نفسه،
ما ينُرش إنما فهو وتفصيالتها، مراحلها بكل حياته يعيش إذ اإلنسان فإن أخرى بعبارٍة
مع بعضهم يتفاعلون وكأنهم يَبُدون الناس أفراد أن رأيت وإذا طبيعته، يف انطوى قد
ليس أنه أعني يبدو، قد كما والتعامل بالتواُصل يتم الذي بالتفاُعل هو فليس بعض،
ُمستقلة حياته ِسرية فرٍد لكل خلق وقد سبحانه هللا إن بل حدوثه، لحظة طارئًا تفاعًال
مع بعضها ُمتسقة املتزامنة رَي السِّ تلك تجيء أن كذلك، األزل منذ دبَّر السري، سائر عن
ليتوافق صانعها، ضبَطها ساعاٍت من مجموعة — تناُسقها يف — تُشبه كأنها بعض،

الزمن. عىل الداللة يف مًعا َسريها
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بذلك يشهد كما مىض، فيما النظرية» الوجهة «من لنفسه اإلنسان ر تصوُّ كان هكذا
عن جديد بفكٍر هذا عُرصنا جاء ثم كتبوه، فيما واألدب الفكر رجال من كثريون ره صوَّ ما
أنها عىل إليها ننُظر أن فبدل أخرى، صورٍة عىل الفردية تُفَهم أن اه مؤدَّ اإلنسان، حقيقة
ما سائر مع «الفرد» بها يرتبط عالقات، مجموعة أنها عىل إليها ننُظر بذاته ُمستقل كيان

بآخرين. يتَِّصل نحٍو أي عىل تعِرف لم إذا الناس، من أحًدا تعرف ال فأنت حوله،
حقيقة أن يف بجديده العرص هذا يجيء حتى لينتظر تاريخه إبان املرصي يكن ولم
التعاون كان إذ للتفرُّد، القديم باملعنى تفرُّده يف ال غريه، مع تعاونه يف كائنة اإلنسان
لحقيقته، تنكَّر قد وكأنه اليوم رأيناه فإذا التاريخ، أول منذ جوهره صميم يف والتواُصل
أنه أيقنَّا منافعها، إىل وصوًال اآلخرين رءوس بأقدامها تطأ أن تُبايل ال أنانية وتملكتْه
الخطأ، ويف الصواب يف كله، للعاَلم ُمضاد اتجاٍه يف يسري أن يُعقل ال إذ عاِبر؛ عاِرض
يعيش املرصي كان األنا، تفرد هي كثرية أخرى شعوٍب عند امُلثىل الصورة كانت فبينما
إىل املرصي يرتد اإلنسان، لحقيقة ره تصوُّ من العالم صحح وملَّا مواطنيه. مع متعاونًا

كان. الذي الخطأ
فيها يل يعِرض أخذ نفيس عىل عزيٍز صديٍق من رسالة جاءتني وقد أقول، ماذا لكن
يتجاهلوا وأن افرتاًسا، يفِرتسوه أن اآلخرون بها يريد التي الطريقة من يُعانيه مما أمثلًة
ماذا هو: جوابًا، له يُريد بسؤاٍل رسالته ختم ثم ُمباًحا، نهبًا عينهم يف بات قد كأنه حقوقه،
وقسوًة عدوانًا وتراحٍم، وتعاوٍن تعاطٍف من بيننا كان بما فاستبدلنا حياتنا يف أصابنا

الحقوق؟ عىل وافتئاتًا
من جدرانها تخلو التي امُلصمتة األبراج صورة هو ذهني إىل ورد خاطر أول فكان
الدنيا يف أن لريَوا أعينهم يفتحون فال ذواتهم، يف ينحِرصون حني لألفراد تصويًرا النوافذ،
أوهام يف شاعت قد الصورة تلك إن أال لنفيس: قائًال استدركُت ما رسعان لكنني سواهم،
مكانها ليضع العاَلم؛ عنها عدل وقد مرص، أرض غري أراٍض ويف العرص، هذا قبل الناس
قد منَّا فئة كانت فإن ال، اللهم ذكرها، أسلفنا كالتي أُخرى صورًة النظرية الوجهة من

لتاريخها. استمراًرا حقيقتها إىل عودة فمصريها الطريق، ة جادَّ عن انحرفت
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أتقىصَّ أن األمر، أول أردت أني وذلك آخر، يشءٍ إىل الخواطر فساقتْني شيئًا، لنفيس أردت
قالئل خطواٍت بعد — بي ينعطف بالطريق فإذا والصديق، الصداقة عن األقَدمون كتبه ما
من تفريًعا انبثقت إنما نفسها، االنعطافة تلك أن عىل وأبعادها، «الحرية» فكرة إىل —
عندهم ألتِمس األقَدمني، إىل — ابتداءً — قصدُت ملاذا ولكن والصديق. الصداقة موضوع
أن وهو أال بالنظر، جدير ذاته حدِّ يف هو وعجيب، بسيط، لسبٍب منِّي ذلك كان بُغيتي؟
القدماء، عناية الصداقة بتحليل يُعنَوا لم — ما ألمٍر — وامُلعارصين امُلحدثني الفكر رجال
عادة — الصداقة فبينما «الحب»، وهو منه، قريبًا آخر، موضوًعا به استبدلوا قد ولعلَّهم

الجنسني. بني — أيًضا عادًة — الحب يكون واحد، جنٍس من فرَدين بني تكون —
عىل طرأ الذي ل للتحوُّ نتيجة ذلك يكون قد االتجاه؟ يف التحوُّل هذا حدث وملاذا
كالعالقة قديًما، وزوجته الرجل بني العالقة تكن فلم وأساسها، األُرسية الحياة جوهر
بني املودَّة إىل منها الغريزة، شهوة إىل أقرب قديًما العالقة تلك كانت إذ حديثًا؛ بينهما
كذلك يكونا أن هو الزوَجني، بني املنشود األعىل امَلثَل أصبح فقد حديثًا وأما الصديَقني،
عرصنا يف وأما األرسة، خارج الصداقة عن — قديًما — الزوج بحث هنا ومن صديَقني؛

لآلخر. «الصداقة» دور الزوَجني من كلٌّ يؤدي ما فكثريًا
عند والصديق الصداقة عن يشءٍ قراءة أردُت أني هو الواقع فاألمر حال، أية عىل
يف أفالطون عند ورَد مما بيشءٍ فأبدأ مراحل: ثالث عىل ُخطتي ورسمُت األقَدمني،
الثامن الفصَلني إىل منها أنتقل ثم التحديد، وجه عىل «ليزيس» محاورة ويف محاوراته،
السيد) لطفي أحمد العربية إىل نقله ما بني (وهو ألرسطو «األخالق» كتاب من والتاسع
حزم ابن العربي بالفيلسوف سريي وأختم الصداقة، ملوضوع معقودان الفصالن فذانك
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َسريي مراحل أُكِمل لم لكنني يكفيني، القدر هذا أن ورأيُت الحمامة». «طوق كتابه يف
فكرة هو آخر، موضوٍع إىل — أسلفت كما — بي انعطف قد طريقي ألن رسمتُها؛ كما
بها، بدأُت التي «ليزيس» محاورة صفحات بني وأنا االنعطافة تلك وجاءتني «الحرية».

امُلتحاورين. بني الرأي تباُدل أثناء املحاورة تلك يف ورد ما وبسبب
ما هذا: هو النقاش، حوله ليدور «ليزيس» محاورة تطرحه الذي الرئييس السؤال

صديقه؟ إىل الصديق يجذب الذي الخفي، القوي الدافع ذلك طبيعة
مًعا، أفالطون أرادهما جانبنَي، لحظ يقرأ، فيما النظر املحاورة قارئ أمعن وإذا
النفسية الحاجات إشباع يف الصداقة يه تؤدِّ ما يُبني أن به أراد «سيكولوجي» نفيس أولهما
العالقة عليه تُقام الذي الحقيقي األساس فيه يُوضح أخالقي وثانيهما ينُشدها، من عند

األخالق. مبادئ به تُقام الذي األساس نفسه هو فإذا صديَقني، بني
يُصيب الذي الخري أنَّ من الصديق به يشُعر ما فهو الصداقة، النفيسمن الجانب وأما
األعىل املثَل من اقرتابًا يزداد بالصداقة فهو وإذن اآلخر. للصديق هو الصديَقني، أحد
«ليزيس»، محاورة من الجانب بهذا تأثر قد بعُد، فيما أرسطو، ولعل الكامل. لإلنسان
الفصل عىل مبارشة السابَقني الفصَلني للصداقة وجعل األخالق، يف كتابه كتب حني وذلك
الته تأمُّ اإلنسان فيها ه يُوجِّ التي الحياة وهي امُلثىل، الحياة عن للحديث رصَده الذي األخري،
الذي املوقف ذلك أمام العابرة، املادية الشخصية املنافع هانت كيف عندئٍذ فريى هللا، إىل
العاَلم عواِرض كل عنه لتسُقط حتى الته، تأمُّ يف اإللهية الصورة يف دمًجا اإلنسان يدمج
لذلك التمهيد بمثابة ل، املتأمِّ اإلنسان ذلك حياة يف الصداقة عالقة كانت ولقد الفاني.
اندماج من قريب طبيعته يف هو روحيٍّا، اندماًجا صديقه يف الصديق اندماج إن إذ املوقف؛

وتعاىل». «سبحانه هللا يف ل امُلتأمِّ
يف الفيلسوف َرها صوَّ كما «الصداقة» من النفسية الناحية هي — إذن — تلك
يف «ليزيس» ذا هو فها آخر، شأن فلها منها، األخالقية الناحية وأما «ليزيس»، محاورة
تكون ما أكمل بحياته يسعد أن له ويُريدان رعاية، أتمَّ يرَعيَانه والديه أن يعلم ِصباه،
يشاء، ما يفعل نفسه، سيد يكون أن إال املنشودة، السعادة له تتوافر كيف ولكن السعادة،
ومع يريد؟ الذي النحو عىل حياته ترصيف يف اإلرادة صاحب هو فيكون يشاء، كما ويدع
بهذا، له فيأذنان شئونه، يف الن يتدخَّ اللذان هما إسعاده، إىل يسعيان اللذان فوالداه ذلك
وإذا الجياد، سائس رعاية يف يكون بأن ألزماه الجواد، ركوب أراد فإذا ذاك، عن ويَمنعانه
يُطيع. أن الصبي وعىل ه يوجِّ فامُلعلم للُمعلم، أمره يُسلِّم أن عليه كان الدرس، ساعة جاءت
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التي السعادة هي فأين املنع، وحق املنح حقُّ شئونه من شأٍن كل يف للوالدين كان وهكذا
لحياته. ترصيفه يف حرٍّا ليس أنه أي لسواه؟ تابٍع موقٍف كل يف وهو له، يرجوانها

حني وأنه سنه، ِصغر يف كامنة العلة لعل ويقول: امُلفارقة، هذه «ليزيس» ويُدرك
عاشها؛ التي السنني عدد يف تكن لم األمر حقيقة يف العلة لكن حريته، له ستُطَلق يكُرب
تُِركت ما حياته جوانب من هنالك أن بيد حياته، جوانب كل لشملت كذلك، كانت لو ألنها
كراسته يف يكتب وحني كتابه، يُطالع وحني بلَُعبه، يلهو حني فهو فيها، الكاملة الحرية له
يفصل الذي — ترى يا — الفارق هو ما ملاذا؟ حريته، من ليحدَّ أحد ل يتدخَّ ال يكتبه، ما
بأشياء ليُلِزموه آخرون فيه ل يتدخَّ آخر موقٍف عن ف، الترصُّ حرية فيه له تُطَلق موقًفا

أشياء؟ عن وليَمنعوه
الفارق أن هو والجواب جواب، إىل له يهتدي أن السؤال، هذا عند الفكر يلبث وال
حدوده، يف ف للترصُّ يتعرَّض الذي املجال بدقائق «املعرفة» هو املوقَفني، بني الفاصل
الناس ولكن أدائه، يف الحرية له أُطِلقت فعله، بمجال ملًما ما، بفعٍل القائم كان فإذا
يكونوا أن ودقائقه، بحقائقه العاِلمني لغري ترك قد مجاًال رأوا ما إذا القلق يأُخذهم
توىلَّ ما إذا بالطب، عليم قادر طبيٍب عمل يف ل يتدخَّ الذي ذا فمن يعملون، فيما أحراًرا
فيه يُؤدَّى الذي املجال طبيعة «يعرف» من ه يتوالَّ عمٍل كل يف ذلك وقل مريض؟ معالجة
أما يصنعون، فيما «الحرية» كل ما، يشءٍ عن الحقيقة «يعلمون» فللذين العمل. ذلك
الترصف، حرية لهم تُطلق أن هم حقِّ من فليس يجهلونه، يشء ملعالجة يتصدَّون الذين
كأن يجهلونها، أموٍر بزمام أمسكوا وقد يَروهم، أن ليأبَون أصدقائهم أصدق إن بل
تنتهي وهكذا فيه. يفتون فيما الفقهاء لغري الفتوى تكون وأن األطباء، غري املرىض يُعالج
يف وأحراًرا ُسعداء الناس يكون لكي أنه وهي هامة، نتيجٍة إىل بقارئها «ليزيس» محاورة
يشءٍ كل يعلمون الذين أولئك امليادين، شتَّى يف أمورهم يتوىلَّ أن بدَّ ال يفعلونه، ما فعل

ألدائه. يتصدَّون عما
الخطة رسمُت قد كنُت عما وانرصفُت تركتها، املحاورة، من الحد هذا بلغُت ا فلمَّ
سياق من انبثقت التي الفكرة لهذه ألتفرغ والصديق، الصداقة موضوع عن لقراءته
اإلنسان، حق من تكون معانيها، من معنًى وبأي متى، «الحرية» فكرة وهي الحوار،

تكون؟ ال ومتى
ُمعينًا شعبًا تشغل التي الحقيقية االهتمامات عن الكشف أرْدنا إذا إننا ِقيل لقد
أي لنرى الشعب، ذلك أبناء من الكاِتبون كتبه ما نراِجع أن إال علينا فما الشعوب، من
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رجعنا إذا أننا ظنِّي ويف األول. االهتمام َموضع هو فيكون سواه، من أكثر يرتدَّد األفكار
كلمة نجد لم اليوم، حتى املايض القرن أواِخر منذ والفكرية األدبية حياتنا صحائف
فالحرية وامُلتحدِّثني. الخطباء وألسنة الكتاب، أقالم عىل تردُّدها يف «الحرية» كلمة تناِفس
يف القضية هذه ملسار ب امُلتعقِّ لكن الكربى، وقضيتنا األوىل، قضيَّتنا هي كانت — إذن —
لها ِرنا تصوُّ يف األيام مع تزداد «الحرية» فكرة أخذت كيف يرى أن عليه يتعذَّر ال حياتنا،
امُلحتل جاء ثم بلدهم، أمور يف الشورى حق للمرصيني يكون بأن فبدأت وُعمًقا، اتساًعا
الشغل هي األجنبي، امُلستعِمر من التحرُّر معنى السياسية، الحرية فأصبحت الربيطاني،
١٩١٩م، بثورة رت فتفجَّ النفوس، بها ُعبِّئْت أن إىل القَلم، وحَمَلة الرأي ألصحاب الشاغل
مجرد غري الحرية، من أُخرى لرضوٍب دعوة أثر يف دعوًة نسمع أخذْنا أن نلبث لم ثم
واألديب. الفنان وحرية املرأة، وحرية الوطني، االقتصاد كحرية امُلستعمر، من التحرُّر
أبوابًا ففتحت ١٩٥٢م، ثورة جاءت أن إىل وتنوًُّعا، قوًة يتصاعد الحريات تيار أخذ وهكذا
العامل وتُحرِّر األرض، صاحب تسلُّط من الفالح تُحرِّر اجتماعية، أخرى لحرياٍت واسعة

العمل. صاحب تحكُّم من
حقيقة عن تكشف أن كفيلة فروعها، بكل الحريات تلك يف ُمدققة فاحصة نظرًة لكن
وحَده، السلبي الجانب يف تنحِرص كادت الحريات، تلك من أهدافنا أن وهي خطرها، لها
امليدان هذا يف تُكبلنا قيود من «التحرُّر» عىل مقصورة بالحرية امُلطاَلبة تكون أن بمعنى
العامل وتحرُّر الرجل، طغيان من املرأة وتحرُّر الربيطاني، االحتالل من كالتحرُّر ذاك، أو
املال، رأس صاحب تحكُّم من الصناعي العامل وتحرُّر األرض، مالك استبداد من الزراعي
تنحِرص أن للحرية، طلبًا املبذولة جهودنا كل أوشكت أُخرى بعبارٍة كيت. من كذا وتحرُّر

ومطلوب. واجب أمر وهو القيود، وتحطيم األغالل يف
جانٍب أهم ذلك بعد يبقى ُحطِّمت، إذا جميعها والقيود ُفكَّت، إذا كلها األغالل لكن
عمٍل أداء عىل اإلنسان بُقدرة يتَِّصل الذي اإليجابي، الجانب وهو الحرية، جوانب من
يُريد بما «معرفة» من العامل عند ما بِمقدار وثيًقا ارتباًطا الُقدرة تلك ترتبط إذ ُمعني؛

يؤديه. أن
لم «ليزيس» الفتى أن لها، خالصًة ْمنا قدَّ التي األفالطونية املحاورة يف رأينا لقد
املفارقة وتتمُّ الجياد. سائس به يُشري ما حدود يف إال جواده ركوب يف الحرية له تُطَلق
يملك وما يملك من بني الفتى والد يملكه — «عبًدا» كان السائس ذلك أن نعلم حني هنا،
يخص فيما «حرٍّا» نفسه هو كان والرشعية، االجتماعية الناحية من «عبد» هو فَمن —
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املوقف ذلك يف والرشعية االجتماعية الناحية من «ُحرٍّا» كان َمن أن كما وساستها، الجياد
رأي، وال قوة وال له حول ال الذي العبد منزلة يف كان — «ليزيس» الفتى وأعني — نفسه
التي الفوارق أعيُننا أمام تربُز املفارقة وبهذه استخدامها. وطرائق بالجياد يختصُّ فيما
عن العمل، ذلك فيه يتمُّ الذي املجال بأرسار العارف حق من هي التي العمل ُحرية تُميز

تُميزها. وقيود أغالٍل من التحرُّر مجرد مدارها يكون الحريات من أُخرى رضوٍب
بامُلتحرر يذهب أن وحده ُمستطاعه يف والقيود، األغالل من التحرُّر أن أظنُّ ولسُت
السجني لينطلق السجن باب يفتح أن عىل يزيد ال حقيقته يف ألنه بعيًدا؛ شوًطا منها
ماذا ولكن الُخطى. ُمقيَّد الحركة مغلوَل يُعد لم أنه أي للحرية، السلبي باملعنى «حرٍّا»
من فيه بدَّ ال الذي اإليجابي، بمعناها الحرية تبدأ هنا ها ليحيا؟ «يصنع» ماذا ذلك، بعد
امليدان ذلك حقيقة عرف ِلَمن إال ميدان أي يف ُقدرة وال ما، عمٍل أداء عىل اإلنسان «قدرة»

به. يتعلق وما
أمامه بفناٍن قاِرنه عنيد، بكاءٍ بعد بهما ظفر قَلم، يده ويف ورقة أمامه طفًال قاِرن
عىل يخطَّه أن شاء ما بالقَلم يخطَّ أن يف «ُحر» فالطفل الفرشاة، يده ويف وألوان لوحة
ُحريٍة بني الفرَق أبعَد ما لكن اللوحة، عىل اللَّوني بنائه إقامة يف «حر» والفنان الورقة،
بلغ ا فلمَّ وقَلم، ورقٍة عىل الطفل حصول دون تُحول كانت التي املوانع أُزيلت لقد وحرية!
هدف، بال الورقة عىل الخطوط «تُشخبط» املجنونة الحرية تلك انطلقت حرٍّا، وكان ُمراده
أن وأصوله، الفن بقواعد «امُلقيدة» بُحريته استطاع فقد فنه، بأرسار العارف الفنان وأما

الجمال. كنوز إىل يُضاف قد ما يُبدع
والجواب يَْعَلُموَن﴾ َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل الكريمة: اآلية وتسأل
بني الفوارق يف القول ل يُفصِّ أن أراد من أنَّ عىل يستويان، ال أنهما البديهة تُمليه الذي
امُلنِتج، اإليجابي بمعناها الحرية حقَّ أن الفوارق، تلك بني يذُكر أن له ينبغي الجماعتنَي،

يكون. بأن الِحكمة تقيض هكذا أو يعلمون، الذين أولئك عىل مقصوٌر
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اليقظان الحس، امُلرهف الناس، ومع نفسه مع الصادق النقي، التَّقي اإلسالمي الكاتب كان
(١٩٥٠م) نبدأ» هنا «من املعروف كتابه أصدر قد خالد، محمد خالد األستاذ الضمري،
إليه نُضيف أن ونستطيع ١٩٥٢م. يوليو ثورة إىل املؤدية الطريقة عىل أخرية عالمًة فجاء
البدء نقطة فكانت رعايا» ال «مواطنون الثورة قبل الثاني كتابه واحد، ملوقف استكماًال
الحرية لواء العامة حياتنا يف يرتفع أن — آخر يشءٍ أي قبل — هي الكاتب، رآها كما

سلطان. لذي «رعية» وليس الوطن، لهذا ابن بأنه مواطٍن كل ليشُعر والعدالة،
التي التحضريية» «اللجنة وانعقدت قليًال، أكثر أو سنوات عرش ذلك بعد ومضت
من وكان الوطني». العمل «ميثاق أصدر الذي القومي للمؤتمر تُمهد أن شأنها من كان
التي الجماعات تحديد يف التحضريية» «اللجنة تنُظر أن التمهيد، ذلك يف الجوانب أهم
وحرمانها عزلُها يجب التي الفئات تحديد يقتيض وذلك العاملة، الشعب قوى تتألَّف منها
الثورة، قبل السيايس العمل قادة من — بالطبع — هؤالء ومعظم السياسية. الحقوق من
اللجنة يف عضًوا خالد محمد خالد وكان الطائلة. واألموال الواسعة الضياع ملكوا ن وممَّ

وكنت. التحضريية،
نهض حتى السيايس»، «العزل مسألة وتطرح األوىل، جلستها تبدأ اللجنة تكد ولم
قد حياته كانت من عىل عتاب وال عقاَب ال بأنه جهريًا صوتَه لريفع خالد محمد خالد
يف ثراءه جمع مال، أو أرض صاحب يُحاَسب كيف إذ ذاك؛ إذ القائمة القوانني وفق جرْت

قائم؟ قانون إطار
الزعيم اجتماعها حرض التايل، اليوم يف الثانية جلستها التحضريية اللجنة عقدت ا فلمَّ
يف أثاره قد خالد كان فيما خالد محمد خالد مع الحوار باب وفتح النارص، عبد جمال
من أحد عىل خافيًا يكن ولم مرشوعيتها. ومدى السيايس العزل فكرة عن األوىل الجلسة
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ليتعاَرض يكن لم تقديًرا النارصلخالد، عبد تقدير من الحوار عليه انطوى ما الحارضين،
املواطنني. سائر حقوق من حرمانهم يطلُب كان ملن بالنسبة لفكرته رفضه مع

خالد محمد خالد أن بَرص ذي كل فرأى الثالث، اليوم يف الثالثة الجلسة جاءت ثم
أو قليًال البُعد عىل األمس جريان حرص فقد املقاعد، من طويٍل صفٍّ عىل وحَده يجلس
ما كل يُطمئنهم ولم الرأي. يشاركونه إنهم عنهم يُقال أن خشية للشبهات اتَّقاءً كثريًا،
يزيد أن إال امُلرهف ه حسُّ خالد عىل فأبى وتكريم، تقديٍر من خالد نحو النارص عبد أبداه
يف أذكره ذلك كل ضلوعها. بني قلوبهم تطمنئَّ أن عىس هؤالء وبني بينه بعًدا املسافة
الذاكرة خانتني إذا وحتى النهار، هذا صباح وسمعته شهدتُه عما أروي وكأنني وضوح،
عندئٍذ أنني هو فيه أشكُّ ال فالذي — تخون والذاكرة — هناك تفصيلٍة أو هنا تفصيلٍة يف
أن ينبغي كان بل نبدأ»، هنا «من فليس خالد، أستاذ يا ، كالَّ قائًال: لنفيس همسُت قد
بِقيَم البدء قبل أننا هو التفِرقة، هذه من إليه قصدت والذي نبدأ». هنالك «من تجعلها
نفوس نُِعد أن أوًال بدَّ ال لإلنسان، حقوق من به نُطالب مما إليهما وما والعدالة الحرية
تقدِّم أن يُجدي ماذا إذ وُمنصفني، أحراًرا يكونوا أن عىل لإلرصار يُهيئهم إعداًدا الناس
ال أعماقهم يف كانوا إذا يقولون) (كما رة» ُمبخَّ «ُمعطَّرة جاهزة اإلنسانية حقوقهم للناس

يريدونها؟
الذي هذا ما فيصيحون: الغاضبة، الدهشة تأُخذهم قراءً القراء بني أسمع وكأني
ُحريًة لنفسه يُريد ال إنسانًا الناس بني — هللا خلق يا — رأيتم هل املقال؟ كاتب يقوله
معاٍن بني يُفرِّقون ال املغيظة، الغاضبة الدهشة أخذتهم الذين القرَّاء هؤالء لكن وعدالة؟
ألنها اإلنسان؛ ذلك بها يؤمن أخرى ومعاٍن يُردِّدونها، من مع بلسانه اإلنسان يُردِّدها
تنشق هتاًفا والعدالة الحرية بحياة يهتف قد األوىل الحالة ففي فؤاده. صميم من انبثقت
فهو الثانية الحالة يف وأما بالفرار، الذ الخطر نذُر األفق يف الحت ما إذا حتى الحنجرة، له
وإذا الدماء، مع عروقه يف يَجريان ألنهما والعدالة؛ الحرية بحياته فتحيا يحيا الذي هو
دون الروح يلفظ أن أو سمائه، من ليقشعها لها تصدَّى الخطر، سحائب له مت تجهَّ ما

َمسعاه.
التلميذ يحفظ كما حفظها وعلينا بأسماء، قائمة مجرد اإلنسان حقوق ليس
حياة أسلوب هي وإنما معنًى، لها يفهم لم وإن حتى قلب، ظهر عن «محفوظاته»
أن تعدو ال هي وإما الناس، مع الحي التعاُمل يف ُمجسدة نراها أن فإما عيش. وطريقة
يف جاء ولقد بالهتاف. الحناجر لها تنشقَّ أن الروَح فيها يَنُفخ ال صوتية أشباًحا تكون
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لتكون خلقت قد الُعليا الِقيَم أن ومعناه قال)، كما (أو املعاملة الدين أن رشيٍف حديٍث
وديوان واملصنع والدكان البيت يف الناس يحياها التي الفعلية الحياة عليها تُقام أُسًسا
صفحات بها نُزركش نقوًشا أو الجدران، عىل نُعلِّقها زخارف لتكون تخلق ولم الحكومة،
بها يسلك التي العملية للطريقة خريطة وضْعنا فقد «حرية» ُقلنا فإذا واملعاجم، الكتب
كلٍّ عىل يكون بل — هللا أستغفر — الحق منهم لكلٍّ فيكون بعض، تجاه بعضهم الناس
بأِرسها، الدنيا وجه يف فكره عن فيُفصح نفسه، عن يُعربِّ أن يف املحتوم الواجب منهم
اإلنسان ذلك يقوله ملا أحد منَّا يغضب أن دون غرور، غري يف بنفسه واثًقا كريًما شجاًعا
أيًضا هنا — فكأنَّنا «عدالة» ُقلنا وإذا بالسلوك. أو بالقول نفسه ذات عن تعبريًا الُحر
عىل أحد منهم يطغى أن دون يتفاعلون كيف املجتمع ألبناء سلوكية خطًة وضْعنا قد —

الناس. بني والُعرف والتقاليد القوانني تضعها الخطة تلك وتفصيالت أحد،
إليه تنُظر ثُم وللناس، لنفسه «الحرية» بحق مؤمن أنه لك يدَّعي إنسانًا تُصدِّق ال ال،
األرض ظهر عىل حيٍّا يبقى ال لكي عداه من كلَّ جوفه يف يبتِلع هو فإذا الفعيل، سلوكه يف
«مع» يحيا ال بأنه األساطري عنه تحكي الذي الجبار كالتنِّني سعيه يف فهو سواه، أحد
تعرفها ال األساطري يف أقوال ذلك لكن تُقل: ال وباهلل طعاًما. «باآلخرين» يحيا بل اآلخرين،
ال الذي املتحدِّث وستجد ُمتأنِّيًا، حولك فانُظر ووئام، تعاون يف مًعا نحياها التي حياتنا
سواه، وينعم يطعم أن ألحٍد يريد ال الذي التاجر وستجد سواه، يتحدَّث أن ألحٍد يُريد
بًرشا يخلق لم وتعاىل سبحانه هللا أن منهم للواحد يُخيَّل البرش، من أخرى صنوًفا وستجد
وللناس، لنفسه بها يُطالب «العدالة» بلفظ شدَقيه يمأل إنسانًا تُصدِّق ال ال، عداه. ما آخر
الغنائم خطف عنده هي إذ عجب؛ من عجبًا يعنيها التي العدالة فرتى سلوكه، إىل تنُظر ثم
اآلخرين رقاب عىل يدوس أن مآِربه سبيل يف يضريه وال الناس، سائر دون وألبنائه لنفسه
كالًما العَلن يف نقول أن حياتنا يف النادر القليل من هو وهل الطريق. عىل عقباٍت رآهم إذا
القليل من هو هل آخر؟ بكالٍم لُخلصائنا بُحنا ديارنا إىل أَوينا ما إذا حتى الناس، ليسمعه
الصوت، خافت زيد كان إذا ذلك لعمرو، لنُعطيه ه حقِّ من زيًدا نحرم أن حياتنا يف النادر
فعندئٍذ غًدا، سلطانهم هؤالء عن يذهب وقد السالطني، وأبناء السالطني من عمرو وكان

شكواه. أمره عىل املغلوب زيد من تسمع فقط
نبدأ أن أي املعروف، بكتابه خالد محمد خالد أراد كما «هنا» من نبدأ أن جدوى ما
الحرية من نجعل ألن ا حقٍّ تهيأت قد نفوسنا تكن لم إذا والعدالة، الحرية إىل بالدعوة
أي «هنالك»؟ من نبدأ أن األجدى أليس نحياها؟ كما العملية لحياتنا دستوًرا والعدالة
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و«إرادة» الحرية «إرادة» بها وأعني والعدالة؟ الحرية قبل فيما تقع نقطة من نبدأ أن
نستطع لم وإذا حياتنا. يف إقامتها نستهدف التي الرفيعة القيم من غريهما وإرادة العدالة،

أبنائنا. جيل إىل األمل فلنُمدَّ الراهن، جيلنا يف ذلك تحقيق
ولقد الحديث. حبل بيننا امتدَّ كلما حديثه بطالوة يُؤنسني حميم، صديق يل روى
عهٍد منذ الفكرية حياته يف له وقعتا حادثتنَي عن يل روى واإلخالص، الصدق فيه عهدُت
ُمختلفتنَي كانتا وإن النهاية، وطريقة البدء طريقة يف شبيهتان والحادثتان ببعيد، ليس
رأيًا والثقافة الفكر رجال عىل طرح قد الدولة رئيس كان منهما كل ففي املوضوع، يف
يعرضوا بأن الرأي أصحاب طاَلب يراه، الذي لرأيه إعالنه برغم لكنه ما، موضوٍع يف ما
إحدى إىل به تقدَّم األوىل الحالة يف برأيه، صديقي تقدَّم الحالتني كلتا ويف عندهم، ما
الرسمية اللجان إحدى إىل به تقدَّم الثانية الحالة ويف مرشوح، مقال يف مكتوبًا الصحف
كيف وواعجباه اآلراء. إبداء فيه ُطلب الذي املوضوع حول الحوار معرض يف منطوًقا
رئيس وإجابة األوىل، الحالة يف التحرير رئيس إجابة كانت إذ الحالتني! يف النهاية تشابهت
املطاط، من ختٍم عىل «منقوشة» كأنها واحدة إجابة الثانية الحالة يف الرسمية اللجنة
ُمعني، موضوٍع يف رأيًا الدولة رئيس يعرض عندما ييل: كما وحروفها بألفاظها وهي
بوجهات الفكر رجال يُديل أن هو املطلوب يكون فإنما آراءهم، الفكر رجال من ويطلُب
من أكثر الشورى، عىل حرًصا الدولة رئيس يصنع كان فماذا التنفيذ، طريقة يف نظرهم
تصلح ال قوم يصنع ماذا لكن ونزاهة؟ حريٍة يف الرأي أصحاب من الرأي يطلُب أن
التي اإلرادة تغلُّ قيود صدورهم يف سبقتها إذ ابتداء؛ نقطة تكون أن عندهم «الحرية»
من ال جذوره، من نُغريه لكي بشجاعة، الواقع األمر حقيقة نواجه ليتنا فيا الحرية، تريد
هنا «من فليس وإذن فعلها، األرض تحت تفعل الدفينة الجذور تاركني الظاهرة فروعه
ما يُغري ال هللا ألن النفوس؛ دخائل من األعماق، من بعيد، من هنالك، من نبدأ بل نبدأ»،

بأنفسهم. ما يُغريوا حتى بقوٍم
كذلك لكنه ومرشوع، واجب أمر — حياة مجرد — حياته عىل اإلنسان حرص إن
الفطري الجهاز ومعها ُخلقت الضئيلة الحرشة حتى اإلنسان، مع الحيوان يتقاسمه أمر
حياتي يف قرأُت ما أروع من قصيدة كانت ولعلَّها الخطر. من الحياة تلك به تُصون الذي
فيها يِصف «فروست» األمريكي الشاعر كتبها التي القصيدة تلك الشعر، قصائد من
وذلك البرص، عن يَخفى يكاد مما هباءة عن حجمها يزيد ال خرضاء حرشٍة مع مناورته
ما عليها ليسُطر ورقًة أمامه ووضع مصباحه، وأضاء مكتبه، إىل جلس وقد الشاعر أن
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كلما وكان الورقة، من األعىل الطرف عىل نزلت قد «الهاموشة» تلك رأى يَسطره، أن أراد
القَلم سكن وإذا وفزعت، بالحركة أعالها يف الهاموشة ت أحسَّ الورقة أسفل يف القَلم حرَّك
ويحميها. يُصونها بما مزوَّدة الحياة خلق من وسبحان واطمأنَّت، سكنت الشاعر يد يف

الحياة» «إرادة يف أنه يعلم لكن عليه، يؤاَخذ عيبًا حياته عىل اإلنسان حرص ليس ال،
الذي وأما كله. والنبات كله الحيوان يُشاركه بل فريًدا، وال وحيًدا ليس — الحياة مجرد —
هي التي الُعليا، درجاتها يف الحياة ليشمل ذاك بحرصه يمتدَّ أن فهو اإلنسان به يتميز
«الحرية» ُمقدمتها ويف إنسانًا، اإلنسان من جعلت التي الِقيَم من بمجموعة مقرونة حياة
َحيَاٍة َعَىل النَّاِس أَْحَرَص ﴿َوَلتَِجَدنَُّهْم تقول: التي الكريمة اآلية إىل وانظر و«العدل».
نكرة حياة ُمجرد لتعني التعريف، أداة من تجرَّدت وقد هنا «حياة» كلمة إىل انظر ﴾…
بحمله الظهر ينقض الذي الصعب الواجب يأتي هنا وها اإلنسان، به يُكرَّم مما خلت
يكتفي وال تكاليفها، بكل «إنسانًا» حياته عن للدفاع اإلنسان يتصدَّى أن وهو الثقيل،
حريته من يُدَفع الذي الثمن بهظ مهما عياله وقوت ُقوتِه عىل فيها يُحافظ «حياة» بمجرد

وكرامته.
والعزة والعدالة بالحرية يستخفُّ بمن سنوات لبضع امتُحنت قد مرص كانت إذا إنه
إنجليزي شاعر قال (كما بسرتته» يُلَصق رشيط أو فضة، من قبضة أجل «من والكرامة
املرصي إذ مرص؛ هي هذه فليست العرش)، بأذيال تعلق شاعًرا ُمعاتبًا املايض القرن يف
انطوى املقاومة، ُسبل به ضاقت ثم بالضياع، يُهددها قد ملا كرامته تعرضت إذا األصيل،
من مثاٍل يف وأجراه لنفسه، وضعه بمبدأ نفسه ُمعزيًا وداره، بأُرسته ُمكتفيًا نفسه، عىل
يف ُمتمثل الحالة هذه يف واملبدأ الطارئة، املواقف ملواجهة بها يستعدُّ التي السائرة، أمثلته
يتعرَّض هواٍن من له حمايًة بيته جدران بني فاعتزاله مقداره.» قل داره ترك «من قوله:
أن يعدو ال الناس بحقوق العبث يكون أن هللا ليدعو ذاك انطوائه يف وأنه يرضاه، وال له

الزوال. وشيك مرض من عَرًضا يكون
ظني يف — هي حياتنا، من األخرية األعوام بضعة يف األوىل ِعلته كانت ملَرض وإنه
القدرات ألصحاب تُركت قد امليادين، مختلف يف القيادة مواقع من ملحوظة نسبًة أن —
يكون فال املناصب، مصابيح ضوء عىل إال بريق لهم يلمع ال ن ممَّ املتواضعة، أو املتوسطة
حقوق عىل طغياٍن من املدفوع الثمن بلغ مهما بمواقعهم، التشبُّث سوى بديٍل من أمامهم
الخبز نعطي أن يف يكمن يسري، وعالجها ُعولِجت، ما إذا تزول أن تلبث ال ِعلة وهي الناس،
وعندئٍذ والعدالة، بالحرية إيمانه املرصي إىل لعاد فعلنا ولو لفارسه، والجواد لخبازه،

نبدأ». هنا «من خالد محمد خالد مع القول يَصحُّ فقط
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رها تصوَّ التي العجيبة الصورة ملحُت منذ — ترى يا — النيل به جرى املاء من كم
يف لنا رها فصوَّ واحد، لحٍد يف تتزاَحم التي ة، امُلتضادَّ البرش صنوف عن املعري العالء أبو
— الحظ لُحسن — قصيدة وهي نظم، ما وأعظم نظم ما أشهر لعلها قصيدٍة من بيٍت

بقوله: يستهلُّها التي القصيدة وهي بنصيب، التعليم من ظفر عربي كل يعرفها

ش��اد ت��رنُّ��م وال ب��اٍك ن��وح واع��ت��ق��ادي ِم��لَّ��ت��ي ف��ي ُم��ج��ٍد غ��ي��ُر

األرض أديم أن وهو عنه، غافًال يكون قد ما إىل القارئ فيها يُنبه قليلة، أبياٍت وبعد
أقول تراب، إىل موتها بعد تحوََّلت برشية أجساد هو إنما َسرينا، أثناء بأقدامنا نطؤه الذي

إليه: أْرشنا الذي البيت يُوِرد امُلروِّعة، الحقيقة هذه إىل القارئ تنبيه بعد إنه

األض��داد ت��زاُح��م م��ن ض��اِح��ك م��راًرا ل��ح��ًدا ص��ار ق��د ل��ح��ٍد ُربَّ

بدَّ ال عرشات، بعد عرشات ذكر قرونًا الزمن امتداد عىل األرض، من الواحد فاملوقع
لحٍد يف يُدَفنون الذين األنايس عدد من هللا شاء ما إىل إنسان بعد إنسان فيه يُدفن أن
حياته عاش ورٌع تقيٌّ فهذا وأشكاًال، صنوًفا ُمختلفون إنهم هؤالء؟ أنايس وأي واحد،
عرفتهما ورابع، وثالث عاصيًا، جموًحا عمره قىض ِعربيد شقي بعده جاء ُمتبتًال، عابًدا
مع وهكذا وهكذا جنب، إىل جنبًا فريُقدان هنا يلتقيان هما فإذا لدوَدين، ين عدوَّ الحياة
تلك يف تتجاور أن عليها ُكِتب التي البرشية األضداد هذه إزاء اللحد يجد فال السنني، توايل
الذي اللحد إن أقول ليسرتيح، فرصًة منهم ألي يدع ال لصيًقا تجاوًرا الضيقة، الحفرة

الساخر. ب امُلتعجِّ الضحك من مفرٍّا يِجد ال كله، هذا يشهد



الرتاث من قيم

فكثري تتشابَه، — وعصورهم مواطنهم اختلفت مهما — الجبابرة عقول كانت وملَّا
تخيَّلها التي نفسها الصورة عىل وقعت فلقد بَعينها، صورٍة أو واحدة فكرٍة عىل تتالقى ما
يف أمواتًا يتالقون ثم أحياء، يتنافرون الناس ألضداد املعري، العالء أبو العربية شاعر
بني الَفْرق وكل املجموعة رسائله إحدى يف دستويفسكي الرويس الروائي عند واحد، لحٍد
دستويفسكي وأما شعره، من واحٍد بيٍت يف كلها الصورة ضغط العالء أبا أن هو األديبنَي
يتنابذون أخذوا إذ امُلشرتك قربهم يف األضداد بني االعرتاك تفصيالت يف اسرتسل فقد
كانت مًعا عندهما التضادِّ صورة أن عىل واأليدي األرجل بعظام ويتدافعون بالشتائم،

املوتى. عىل مقصورًة
وهو شكسبري، عند نراه السافر الضحك عىل الباعث التضادِّ من آخر رضبًا لكن
كوٍخ يف حياته يقيض فقريًا، إنسانًا الشاعر صادف فإذا واملوتى، األحياء بني املرة هذه
بصفريها، ية ُمدوِّ املثلوجة الرياح منه تهجم كوخه جدار يف ثقب له يُثَقب ثم ُمتواِضع،
الشاعر يُلقي فهنا املثقوب، الجدار بها يسدُّ الطني من كرًة الكوخ صاحب لها فيُِعدُّ
الهواء هجمة املسكني صاحبنا عن حجبت التي الطني من الكرة هذه تكون أال بسؤاله:

وصولجان؟ عرش صاحب زمانه يف كان ملٍك رفات من جزءًا وصفريه، بربِده
األحياء تضاد ثم واألموات، األموات تضادِّ بعد تخطوها قصرية خطوة إال هي وإن
يتَّسع تضادٌّ وهو وأحياء، أحياءٍ بني تضادٍّ من األرض علينا يمأل ما إىل لتِصل واألموات
العالم أرجاء وأما شمل، فيما مرص ليشمل يضيق ثم هذا، عرصنا يف كله العاَلم ليشمل
واضحٍة بينٍة عىل أظننا فال مرص، يف نحن وأما أضداِدها، عىل األعني مفتوحة تكون فقد
يعود بما أمرها تُعاِلج أن األرجح لكان تنبََّهت ولو األضداد، تزاحم من أرضها تشهده بما

تاريخها. من مىض فيما أِلَفتْها التي املنغومة امُلتناسقة الحياة صورة إىل بها
هذا ِرسَّ نُدِرك لعلَّنا ثانيًا، خصوصها مرصيف إىل ثم أوًال، عمومه يف العاَلم إىل فلننُظر
إخبارية نرشة أو تقرؤها يوميٍة صحيفٍة من فما األرضوالسماء، فمأل تزاَحم الذي التضادِّ
ومدافع خطفت وطائرات رت ودمَّ فقتلت انفجرت قنابل عن ُمنبئة وجدتَها إال تسمعها
طابًعا أصبح الذي العنف ذلك أن املأساة أىس من يزيد والذي مت. وهشَّ فهدمت أُطلقت
حتى لتمتد، األسباب تلك إن بل الدنيا، شئون حول اختالٍف عىل أسبابه تقترص ال للعرص
واملسيحي الكاثوليكي فاملسيحي الدين: يف الناس باختالف ُمتصًال منها كبري جزءٌ يكون
يف حدث كما نِّي، السُّ وامُلسلم الشيعي وامُلسلم أيرلنده يف الحال هي كما الربوتستانتي،
هي كما أخرى ناحيٍة يف مًعا واملسيحي وامُلسلم ناحية من واليهودي سوريا ويف إيران
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الكراهية غبار تُثري أصبحت التي الشحناء هذه وراء فماذا والعرب؟ إرسائيل بني الحال
أشكالها؟ تنوَّعت ألسباٍب األرض بقاع من بقعٍة كل يف

كان فقد العاَلم، أنحاء معظم يف اجتماعي باستقراٍر نعم املايضقد القرن كان لنئ إنه
العرشين القرن إىل أسلمها التي الُكربى، األفكار من مجموعًة أفرز الذي القرن نفسه هو
عىل رأًسا والثقافية العلمية الصورة قلبَِت أفكار وهي وتطبيقها، وهضمها نَرشها ليتوىلَّ
ترتُك ال وتختفي األفكار، تلك تظهر أن الطبيعي غري من وكان لظاهر، وباطنًا عقب
وأعني العقلية، الحياة تاريخ يف النظر تلفُت لظاهرة إنها والحق، الناس. حياة يف أثرها
وأينشتني وفرويد، وشوبنهاور، ونيتشه، ودارون، وماركس، هيجل، املايض: القرن يلَِد أن
هيجل فمن ثمار. من تاريخها يف شهدته ما أغنى من هي فكرية ثماًرا الدنيا إىل ليُضيفوا
ومن الحيوية، الدينامية النظرة إىل الكون تجاه اآللية السكونية النظرة من ل التحوُّ كان
ومن عمله، بناتج العامل عالقة يف الجذري التغريُّ وجوب إىل األنظار لْفُت جاء ماركس
تجُمد ال الحياة أن تُبني أن — األقل عىل — شأنها من التي ر التطوُّ فكرة جاءت دارون
الفلسفي) املستوى (عىل وشوبنهاور نيتشه ومن األبد، إىل األزل من واحدة صورٍة عىل
وهي حقيقتها، عىل اإلنسان طبيعة إىل اللفتة جاءت السيكولوجي) املستوى (عىل وفرويد
ومن املنطق، ذلك وفق تَسري ال فطرة — العقيل املنطق جانب إىل — ه تُسريِّ كائن أنه
تبًعا الِعلم صورة ت فتغريَّ احتمالية، نسبية إىل حتميٍة من العاَلم صورة ت تغريَّ أينشتني

لذلك.
العرص هو يكون أن له يُكتَب لم جميًعا الجهابذة هؤالء أنجب املايضوقد القرن لكن
نصيب ذلك كان بل العملية، الحياة صعيد عىل الفكرية التحوُّالت تلك نتائج يشهد الذي
الواقع أرض إىل النظري املستوى من كهذه فكرية ُشحنة انتقال أنَّ غري العرشين، القرن
بعد يِصل ولم القرن، أعوام معظم استنفد قد ذا هو ها بل وليلة، يوٍم بني يتمُّ ال الِعلمي
— القرن هذا أوائل عند — العالم يف الفكر قادة يُخطئ ولم الثابتة. امُلستقرة غايته إىل
ُمتميزة ستكون عليها ُمقِدمًة يومئٍذ الدنيا كانت التي التاريخية املرحلة بأن تنبَّئوا حني
البرش، من ُكربى رشائح تشمل ثورات ألنها قبل؛ من مألوفًة تكن لم الثورة من برضوٍب

كان. قد ما وذلك املختلفة، األقطار بني الفاصلة اإلقليمية الحدود ُمتخطية
عرص بأنه سيتميَّز العرشين القرن أن بها تنبَّأ التي بوا» «دي نبوءة قت تحقَّ فأوًال
اللون حدود عند تقف لم اللونية الثورة لكن واليابان، الصني الصفراء، الشعوب ثورة
يصحُّ ما العرص شهد وثانيًا ونها، يُسمُّ كما امُللوَّنة الشعوب سائر إىل تها تعدَّ بل األصفر،
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الجباه ألصحاب األيدي تلك عىل السيادة كانت أن فبعد العاملة، األيدي بثورة تسميته
الُعليا هي تكن لم إن مكانة العاملة لأليدي أصبح امُلثقفني) لطبقة وصف (وهو العالية
املال. رءوس أو الفكر رءوس ذلك يف سواء الرءوس، ألصحاب ُمساوية أنها من أقلَّ فال
امُلطلقة باملساواة ظفرت قد تكن لم فإذا املرأة، ثورة التاريخ من الفرتة هذه شهدت وثالثًا
الشباب ثورة الشاملة الثورات تلك إىل نضيف أن ولنا تكون، أن توِشك فهي بالرجل،
شملت وهكذا وهكذا. بحياتهم يتَِّصل فيما بالرأي املشاركة حق لهم يكون أن سبيل يف
يف إقليمية ثورات بالطبع عنها وتفرَّع فئات، فئات األرض أهل جميع القرن هذا ثورات

سيايس. غري أو كان سياسيٍّا السليب بحقه يُطالب كلٌّ املختلفة العاَلم بلدان
أخرى، جهٍة من عليه وامَلثور جهة، من الثائر هنالك كان الثورات تلك من ثورة كل يف
يريد عليه امَلثور وال كاملة، غاصبها من حقوقه انتزاع دون يستسِلم أن يُريد الثائر فال
واإلرهاب، والقتل القتال كان هنا ومن أمره، عىل مغلوبًا إال اغتصبَه كان ا عمَّ يتنازل أن

منها. يشءٍ ويحُدث إال واحد، يوم حياتنا يف ينقيض ال التي العنف رضوب وسائر
الشحناء من خال واحد ركن جنباتها يف فليس الدنيا أرجاء يف األضداد تتزاَحم هكذا
مشكالتها. هي ومشكالتها الدنيا من جزء إنها مرص؟ عن فماذا وأخرى. فئٍة بني والضغينة
طالبت عندنا فاملرأة البرش، من عريضة رشائح تناولت التي املشكالت عن نتحدث كنا إذا
وكرامتها، مكانتها أخذت العاملة واأليدي يشء، لها وبقي بيشءٍ، منها وظفرت بحقوقها،

وهكذا. جانب يف ونُناِزعه جانبًا فينال باملشاركة يُطالب والشباب
العاَلم بقية فيه تشارك الذي الحد هذا عند مرص عن الصورة أختم أن أريد ال لكني
سائر يف قائًما يكون ال قد امُلتزاحمة األضداد من رضبًا عنها أضيف أن أريد بل الثائر،
وكان الثقافية، حياتنا يف غريبًا أراه الذي التضادُّ وهو ُمتشابهة، بصورة األرض أقطار
االختالف يكون ثم ُمتجانس، مناخ ويف مشرتكة أهداٍف تحت د تتوحَّ أن الحياة لتلك ينبغي

الدرجة. يف اختالًفا األفراد بني فيها
الحضاري تقدُّمه عن النظر بغض — الشعوب من لشعٍب الثقافية الحياة يف األصل
الشعوب يُميزوا أن الثقافات مُلؤرِّخي أمكن هنا ومن االتجاه، وحدة هو — تخلفه أو
وآخر روحانية، بصبغٍة ثقافته تصطبغ فشعب منها: كالٍّ يُميز بما بعض من بعضها
تواجه أن قبل مرص كانت ولقد ذلك. غري أو علمية أو واقعية، بصبغٍة ثقافته تصطبغ
عميق ُمتديِّن شعب فاملرصيون كذلك، الثقايف مناخها يف متجانسًة األوروبية الحضارة
موازين لتُقيم تجيء بآخرٍة الدنيا هذه يِصل شعب فهو ولذلك تاريخه، بُحكم التديُّن
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كائن هو ما اعتباره يف آِخذًا حياته يف ف يترصَّ املرصي ترى األساس هذا وعىل الحساب،
يكون. سوف وما

أدخلها عنده من بخيوط ثقافته إىل وتسلَّل جديدة، بحضارة واجهه الغرب لكن
املرصي بني فأصبح تبايُن، فيهم ودبَّ تشتُّت للمرصيني حدث وهنا ثقافته، نسيج يف
عَرصين ومن مختلفتنَي تنَي أُمَّ من يجعلهما يكاد ما الثقافية الفوارق من واملرصي
وتعلَّم عاش حيث الغرب، إىل السفر فرصة له أُتيحت من املرصيني من فهنالك ُمتباعدين.
لم من املرصيني من أيًضا وهنالك أهلها، غري من وكأنه مرص إىل فعاد أيًضا، ج تزوَّ وربما
منها يُغريِّ لم أسالفه حياة عىل فلبث فيها يعيش التي القرية أو العزبة أو الَكْفر يُغاِدر

الطيف. كألوان درجات الطرَفني وبني شيئًا،
اختالفاٍت أفرادها اتجاهات يف تختلف امُلثقفني» «جماعة اسم عليهم نُطلق من إنَّ بل
ثقافته بكل يعيش ومن املايض، يف ثقافته بكل يعيش من منهم لتجد حتى املدى، بعيدة
أستعرضها صورة هي بل واالختيار، والنقد باملفاضلة َمعنيٍّا هنا ولسُت الجديد. العرص يف
أن خشية اآلخر الفريق من فريق كل يغار ُمتزاِحمة أضداًدا نعيش أنَّنا وهي وأعرضها،
فكان السباق، لواء عىل األيدي تبدَّلت أن بالفعل وحدث األضواء. خطف يف السبق له يكون
الفريق أيدي انتزعته ثم القرن، هذا من األول النصف يف العرصية الثقافة أنصار أيدي يف
ذلك وبيان الثاني النصف من انقضت التي الفرتة خالل املايض إىل العودة لفكرة املؤيد

مَهل. وعىل روية يف تتناوله أخرى وقفة حقه ومن يطول. رشحه تفصيًال،
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لها، ُمضادة ال طبيعتي، مع ُمتفقة املهنة تلك جاءت ولقد باملهنة، ُمعلًما حياتي عشُت
الناس إىل تنقل وأن لنفسها، علًما تزداد أن هو عندي، الطبيعة تلك إليه تَميل ما فأقوى
بروميثيوس، طبيعة من يشء — أراه كما — الحق امُلعلم طبيعة ففي علمها، من علًما
نور هو هنا والنور الناس. عامة يف لينثُره أربابه من النور يقبس أن عىل بإرصاره وذلك
عباد عىل بيشء منها تصدَّقوا ما فإذا صدورهم، يف ان الكهَّ يَحِبسها ما كثريًا التي املعرفة،
ال حتى امُلتلقي عىل فهمها ليتعذَّر ُمبهمة؛ عباراٍت يف عطاءهم بثُّوا السبيل، عابري من هللا
قارعة عىل ُملقاًة أرادها من كل يلقاها يسري، أمُرها الكاهن ذخرية بأن الظن إليه يسبق
املعنى غموض من ُمشتق ُمتكلم، أي عند العبارة غموض بأن يقنٍي لعىل وإنني الطريق.
يف ليخرج القول عليه يلتاث ثم صاحبه، عند واضًحا املعنى يكون أن وُمحال ذهنه، يف
فكرة لديها استوت كلَّما كاملة نفسها لتجد إليها، أرشُت التي طبيعتي وإن غامضة. عبارة

واضح. كالم يف بَدورها الناس إىل فنقلتْها واضحة،
يف ليُناقشني لقائي إىل يسعى — طالبة أو — علم بطالِب فرحتي ليشء أفرح ولسُت
الشعلة أوصل قد بروميثيوس بأن عندئٍذ أشُعر ألنني واعية؛ مناقشًة كتبته، فيما ورد يشءٍ
القبول دام ما رفضها ومن املعروضة فكرتي َقِبل من بني ذلك يف فرق وال قابسيها إىل
طالبة مع قالئل أياٍم منذ حدث ما هو وهذا واضح. فهٍم بعد جاءا قد كالهما والرفض
فيما ناَقَشني من أول يكونا ولم الجامعة، كليات من ُمختلفتني ُكليَّتنَي إىل ينتِميان وطالب
وإما بالربيد ا إمَّ باملئات يُعدُّون — ورفًضا قبوًال — ناقشوني فمن الطالب، من أكتبه

لِقيت. من آخر كانا لكنهما املبارش، باللقاء
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يف رأيتُهما وقد الطالب اعرتاض نفسه هو الطالبة اعرتاض يكون أن املصادفة وشاءت
من املئات لقاء ذهب كما لقاؤهما يذهب أن يمكن كان فقد ذلك ومع متالِحَقني يوَمني
آخر، أمًرا كذلك شاءت قد املصادفة ولكن القلم، حمل إىل ذلك يُحفزني أن دون قبلهما
خطاب حول خواطري فيها تَرسح لحظٍة يف الطاِلب وزيارة الطالبة زيارة تجيء أن وهو
هللا عىل ألكذب وإني طويلة. مدة منذ بريدي صندوق يف تركه قد أصدقائي أحد كان
ال خواطري إن بحيث نفيس، يف الخطاب ذلك تركه الذي العميق األثر أنكرُت إذا والناس
الصديق قال ففيه أمامي ماثًال الخطاب ذلك أجد حتى قيد، بغري ُمرَسلًة تنساب تكاد
كنَت ذلك غري نفسك ظننَت فإذا نكرة، مجهول إنك معناه: ما عني— قاله ما بني —
قوله صديقي أردف ثم الناس، عن ُعزلتك عليها ساعدتك أوهاٍم وهي أوهامك، يف تعيش
إال اللهم فعل أو بكلمٍة صديقي إىل أسأت أني عرفُت وما البرص، بفقدان َني عريَّ بأن ذاك
ضوء عنه حجب رضوى وكأنه له بدا قد حيٍّا األرض ظهر عىل وجودي مجرد يكون أن
من بعض دماء بعُضنا يسفك أن والثقافية العلمية حياتنا يف أِلفناه إلٌف هو أم الشمس،
انعكست كما أمري حقيقة هي تلك تكون أن أحزنني فقد العلة كانت وأيٍّا يشء؟ ال أجل
عهدتُه قد أني سيما ال شكسبري قال كما صديقه مرآة والصديق صديقي، مرآة عىل
يسَعون بمن للقائي أصبح الصديق بخطاب فيه ُصدمُت الذي اليوم ذلك ومنذ صادًقا،
أن يرجو من وفرحة وطبيعته بمهنته امُلعلم فرحة فرحتان: كتبته يشءٍ يف مناقشتي إىل
األهم الجانب أن عىل اإلجحاف، من يشءٍ عىل جاءت قد أمري لحقيقة صديقي رؤية تكون

هو: اهتمامي يُثري واحًدا سؤاًال سأالني قد كليهما والطالب الطالبة أن هو
تدعو كنَت أن فبعد حاد؟ تغريُّ األخرية الفرتة يف عليه طرأ قد َموقفك أن ترى أال
العلم عىل يرتتَّب ما ثم «العلم»، حقائق من يتبعه وما «العقل»، منطق إىل إرصاٍر يف
العقائد طريق عىل منه ينبع وما «القلب» نربة عندك تعلو أخذَْت وتصنيع، صناعٍة من

واملشاعر.
يف يدور ما هو يكون قد السائالن عنه أفصح ما إذ عندي، األهمية باِلغ السؤال كان
الذي الفكري موقفي ح أوضِّ أن الخري من فرأيُت أكتبه، ما يعنيهم ن ِممَّ كثريين صدور
أفكاره من رجٌل يُغريِّ أن جريمة أراها ألنني ال تغيريه إىل يدعوني ما اآلن حتى أجد لم
عن أتحوَّل لم أنني هو الواقع األمر ألن بل التصحيح، واجب خطأ بأنه األيام له تُثبت ما

خالصته؟ هي فما عنه، ودافعُت به، واستمسكُت صوابه، رأيُت موقٍف
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من ا تماسٍّ إال باآلخر أحدهما يتصل يكاد ال أساسيني مجاَلني يف بحياته اإلنسان يتحرَّك
غري عليه يدور مبدأ منهما لكل ُمستقالن مجاالن فهما ودائرة مربع يتماسُّ كما الخارج
أن رشيطة مًعا بهما إال اإلنسان حياة تتكاَمل وال اآلخر، املجال عليه يدور الذي املبدأ
فموضوعه أولهما أما منهما. يشءٍ يف اآلخر يُنافسه ال وموضوعه منهجه منهما لكل يظلَّ
وارتكازه، فروعه بشتَّى الوجدان عاَلم فيشمل الثاني وأما العقل، منطق ومداره «العلم»

املبارش. الباطني الشعور عىل يكون إنما
فماذا السياق، هذا يف «عقل» بكلمة املقصود تحديد هو هنا الواضح الفهم ومفتاح
«العقل» أن — مجراها يجري ما أو العلوم مجال — األول املجال عن نقول عندما نعني
امُلقدِّمات من بها ينتقل انتقالية حركة يف يكون فيه الفكر أن هو نعنيه الذي مداره؟ هو
ذلك قرص شوًطا، يَسري فيه الفكر أن أي عليها، يُبنى ما إىل الشواهد من أو نتائجها إىل
أن بدَّ ال إذ البداية؛ محطة عند واقًفا ظلَّ إذا وظيفته تكتِمل ال قطار كأنه طال، أو الشوط
يكون وهكذا املنشودة، الغاية حتى الوصول، محطة إىل القيام محطة من ُمنتقًال يتحرَّك
أيدينا بني التي األولية املعلومات من تنقلنا بسيارة يشءٍ أشبََه الفكرية حياتنا يف العقل

الوقائع. ُدنيا عىل الفعيل للتطبيق قابلة نتائج من إليه الوصول يمكن ما إىل

هنا فها الوجدانية، الحياة مجال الثاني املجال يف ُمدركاتنا إىل بالنسبة الحال هكذا وما
الوصول؛ محطة بَعينها هي القيام محطة االنتهاء، نقطة نفسها هي البدء نقطة تكون
يكون مباًرشا إدراًكا الباطنية حالته يُدرك حني فاإلنسان النتيجة، ذاتها هي امُلقدمة
أو رئتيه يف أمًلا أحسَّ أنه أو بالُحب نبض قلبه أن مثًال فافرض عنده. اكتمل قد املوقف
أمام إنه دعواه؟ ِصدق عىل بالربهان يُطالبه أن أحٍد وسع يف فهل رأسه، يف بصداٍع شعر
أمام دعواه صحة من يُقلل وال مباًرشا. شعوًرا جوفه يف ما يعلم ألنه صواب؛ عىل نفسه
هو فيه العقل كان ِعلميٍّ موقف بأي هذا قارن لكن بأِرسها، الدنيا تُعاِرضه أن نفسه
من يرتكَّب املاء أن أو حجمه، قلَّ الضغط عليه زاد إذا الغاز إن نقول كأن اإلدراك أداة
عىل فيها املعروض زاد إذا امُلعينة السلعة أن أو ،١ إىل ٢ بنسبة وأوكسجني هيدروجني
عىل ألن اختلف؛ قد األمر نجد هنا فها تُصاِدفك، علمية حقيقة أية أو ثمنها قلَّ املطلوب
فيُبني ذلك، إليه ُطلب إذا النظري بالربهان أو بالتجربة صوابها يُثبت أن الدعوى صاحب
أخرى) عند وتنتهي نقطة، من تبدأ خطوات ذات حركة إزاء اآلن أننا (الحظ الخطوات

صوابها. املزعوم النتيجة يبلُغ أن إىل الباحث يسريها التي
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املجال يف وهو اإلنسان موقف ُقوِرن ما إذا واألرض السماء بني ما بُعَد بعيد الفرق
ال إيمان الثاني ويف برهان، عىل قائم علٌم األول يف الثاني: املجال يف وهو بموقفه األول
عىل املثلث زوايا إن ُقلنا فإذا جميًعا، الناس بني مشرتك مجال األول الرباهني. عليه تُقام
خيار أحٍد أمام يُعد لم ذلك عىل الربهان وأقْمنا قائمتنَي، زاويتنَي تساوي مستٍو سطٍح
وكراهيٍة ُحبٍّ من قلبه لنوازع أو الدينية اإلنسان لعقيدة هنا دخل وال ورفض، قبوٍل بني
ألن آخر؛ إنساٍن ككل العلمية الحقيقة أمام إنسان فكل الشعور، حاالت من ذلك غري أو
وماضيهم، حاِرضهم أجمعني الناس بني ُمشرتك العقل ومنطق العقل منطق هي األداة
«موضوعية»، األول املجال حقائق من املعينة الحقيقة الدهر. آخر إىل منهم سيُوَلد ومن
قائل يوَصف األول املجال يف «ذاتية». فهي الثاني املجال حاالت من امَلعينة الحالة وأما
يف وأما الصحيح، االستدالل قواعد تُبينه ملا وفًقا أخطأ قد أنه أو أصاب، قد بأنه القول
معنًى، بغري لفًظا كانت وإال أخطأ، أنه َق تذوَّ أو شعر أو آَمن ملن يُقال فال الثاني املجال
وال يُكابده من إال — الشاعر قال كما — الشوق يعرف وال فيه بما أدرى الحالة فصاحب

يُعانيها. من إال الصبابة
فما املجاَلني بني خلطوا هم إذا الناس بحياة يلحق الذي ر َ الرضَّ مدى هللا إال يعلم وال
الثاني، املجال مصادر من مصدٍر من ُمستَمدٌّ إنه عنه يُقال العقل منطق عىل قائم علم هو

العقل. براهني إىل ُمستِندة إنها عنها يُقال الثاني املجال يف شعورية حالة هي ما أو
أن بمعنى تكون أين املجاَلني هذَين يف األولوية يختار أن إنساٍن كل حقِّ من إن نعم
قلبه، نبضات إىل االستماع يف الوقت رصف من الِعلم بحقائق اهتماًما أكثر حياته يف يكون
والفن واألدب الدين جوانبها، من جانٍب أي يف الوجدانية بحياته اهتماًما أكثر يكون أن أو
إعزاًزا املجاَلني أحد يمحو أن هو أحد حقِّ من ليس الذي لكن العلماء. يقوله ما بكل منه
فاملجاالن اآلخر، املجال يتطلَّبه ملا باإلذعان املجاَلني أحد يُطاِلب أن أو اآلخر، للمجال فيه

املتكاملة. اإلنسان حياة يف مًعا رضوريَّان لكنهما ومنهًجا، موضوًعا ُمختلفان

— العربي الوطن وأبناء بل مرص أبناء — أننا هو األربعينيَّات منذ نظري استوقف والذي
عنايتنا وجاءت ينبغي، مما ا جدٍّ أكثر الوجداني املجال عىل ارتكْزنا قد الثقافية حياتنا يف
تريدها كما الحياة بله السليمة، اإلنسانية للحياة رضوري هو ا ممَّ ا جدٍّ أقلَّ العقيل باملجال
يف الحظُت بل ال واحدة. ساٍق عىل امليش يريد كَمن فكنَّا وثقافته، العرص هذا حضارة
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وحماسة ينقطع، ال تيَّار يف تُبذَل جهوًدا رأيُت إذ العَرج من أسوأ هو ما الثقافية حياتنا
من أسعى هدًفا فجعلته وفنونه، الوجد لسلطان وعلومه العقل إخضاع نحو تنطفئ ال
قوَّته، عندي بلغْت مهما لضعيف الجهد وإن والقدرة. الجهد وِسعني ما تحقيقه أجل
جعلتُه لكنَّني فيها، قطرٍة كل واستنفدُت اعترصتها مهما محدودة لضئيلة القدرة وإن
أُدقَّ أْن إال ذاك هديف وما واحدة، خطوٍة عىل َسريي اقترص ولو حتى نحَوه، أسري هدًفا
الذين َدنة السَّ من فله الوجدان مجال وأما وحَده. العقل عىل امُلرتِكزة العلمية الحياة طبول

يكفيه. ما خدمته عىل يقومون
فقرأ يل قرأه يشء أثر عىل يسأل منهما كل الطاِلب وجاءني الطالبة جاءتني ا فلمَّ
تُعد سنني منذ اصطنعتُه الذي العقالني موقفي ُت غريَّ هل بالوجدان اهتمام عىل يدلُّ ما
إنكاري ن يتضمَّ ال امُلهَمل باملجال اهتمامي أن كيف وله لها أوضح وأخذت بالعرشات.
ورأيُت حديقة، له منزٍل يف أعيش كنُت إذا اآلتي: املثَل ورضبُت بالرعاية، الظافر للجانب
وماتت جفاف، عن أوراُقها فتساقَطْت األشجار، معه ذبُلت حدٍّ إىل ُمهَملة الحديقة أن
للشجر وتقليًما ريٍّا بالحديقة العناية عىل يوٍم كل البُستاني أحثُّ فأخذت وثماُرها، زهورها
دمَت ما وجوده كنى السُّ منزل عىل أنكرَت هل عندئٍذ يل أيُقال ذلك، وغري الذاوية فروعه يف
عن صادًرا كنى السُّ مكان عن السكوت يكون أن يجوز أال تذُكر؟ فيما يوًما تذُكره لم
الدعوة يف جهدي معظم بذلُت عندما موقفي هو وذلك رعاية؟ من فيه يُبذَل بما االكتفاء
الوجدانية الحياة جانب وأما وتطبيق. علمي نظٍر من العقل يتبع وما العقل، حياة إىل
النظرة بتنمية العناية عن عزوفنا يف الخطب كان وربما كثريون، هلل والحمد امها فُخدَّ
حتى وقيوده العقل رفض نحو نزوًعا أكثر السائدة ثقافتنا بُحكم أننا لوال يهون العلمية
إىل يستمعون أنهم عنهم يُقال ملن ونطمنئ وحَدها، العقل أحكام إىل يرَكن فيمن لنرتاب
طريقة عىل البعيدة آثاره له كانت ثقايف موقف وهو شئونهم، توجيه يف قلوبهم رضبات
وسائر والتعليم والسياسة والصناعة والتجارة كالزراعة نفسها املادية للشئون ُمعالجتنا
نحو بنا يَميل مزًجا بالعاطفة العقل نمزج ترانا إذ القبيل؛ هذا من التي حياتنا شئون

الخطأ. يف التورُّط

الكلمة تكون أن رضورة عن فيها ثُت تحدَّ عامة ندوة يف وكنا جليٌل، جامعيٌّ أستاذٌ سألني
ومنهجه، العقل شأن من املعروض األمر دام ما وحَده الِعلمي للتفكري واألخرية األوىل
فأجبته للعقل؟ ة امُللحَّ الدعوة هذه ه تُوجِّ َمن ضدَّ فقال: عندئٍذ جليل زميٌل سألني أقول
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كم داخيل من وأحسُّ املرصية، الثقافة يف منقوع مرصي فأنا سيدي، يا نفيس ضدَّ قائًال:
أن إال يُنِقذني فال العقل منطق به يأُمر ما مع تضادٍّ يف بَعينها مواقف نحو بقلبي أميل
الذي هذا أن وأحسب ميدانه، يف ُدمنا ما العقل بأحكام االهتداء برضورة نفيس عىل أُلحَّ

املواطنني. سائر عىل ُمتفاوتة بدرجاٍت يصُدق نفيس عن أقوله
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صيف. رحلة يف الطريق ُمصادفة هي وإنما الشاب، وابنه بالوالد ِصلة سابق يل تكن لم
مشارًكا أكون مما ا جدٍّ أكثر حديث، من يتبادالنه ملا ُمستمًعا أظلَّ أن معهما حرصُت ولقد
املرصية، األُرسة يف شائًعا أظنه ال وولده، لوالٍد نادًرا مثاًال فيهما لحظُت أني والحقُّ فيه.
الرأي، عرض يف به يستخفُّ ال صديقه، الصديق يُخاطب كما ولَده يُخاطب الوالد رأيُت إذ
فقد الشاب، ابنه وأما والعطاء، األخذ فيها شورى، بينهما األمر يجعل حني يستصِغره وال
الوالد سطوة من خوف غري ويف بنفسه، ُمتزنة ثقٍة يف بفكرة فكرًة أباه يُبادل بدوره رأيتُه
يف أراه ذلك قبل أكن لم ومحمود، جميل البنوية األبوية العالقة من نمط وهو وسلطانه،
يف ُمختلفان جاِمعيَّان أنهما لسمعي، جذبًا بينهما الحوار زاد مما وكان املرصية. األُرسة
مما اآلداب، كليَّات إحدى يف طالب وابنه العلوم، كليات إحدى يف أستاذ فالوالد ص، التخصُّ

منهما. كلٍّ عند النظر زاوية عىل انعكاسه له كان
من مرحلة أثناء مًعا فيه أقمنا الذي الفندق بهِو يف مساءٍ ذات الجلوس بنا وطال
جاء لكنه مقصود، تدبرٍي وبغري عَرًضا بينهما الحوار موضوع وُطِرح الطريق، مراحل
بدأه اآلراء، فيه تختلف ألن قابًال األبعاد، ُمتعدِّد الجوانب، ب ُمتشعِّ األغوار، بعيد موضوًعا
وهي املرصي، الشعب حياة يف ُمتكررة ظاهرة يفرس كيف ألبيه: بسؤاله الشاب الطالب
التاريخ، فجر بدأ منذ الحضاري وجوده المتداد الخربة وغزير عريق شعب أنه برغم أنه
سلطانه، عنه يزول أن بعد إال فيه، رأيه حقيقة عن يُفصح فال السلطان، يتملَّق نراه
قلت كما — ألنه ذلك قائًال: أبوه فأجابه موته؟ مع إال السلطان ذلك يزول أال واألغلب
فلماذا زوال، إىل سلطاٍن كل أن الخربة تلك علَّمته فلقد الخربة، غزير عريق شعٌب —
لطول املرصي الشعب إن إقامته. طالت مهما وشيك وزواله يزول؟ حتى عليه يصرب ال
فإذا األفراد، بها يقيسها التي الزمنية باملقاييس األحداث يقيس ال خربته، وغزارة تاريخه
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حديث الشعب حياة ويف الواحد، الفرد حياة يف ُمهمة األعوام بضعة أو الواحد العام كان
السنني. بآالف ِقيست إذا كلها األهمية بتلك ليست فهي الوالدة،

ينبغي كان فقال: بنفسها، واثقة هادئٍة بنربٍة أبيه عىل الردِّ إىل الشاب الطالب أرسع
السبعون كانت فإذا الجماعة، رؤية عىل أولوية األفراد لرؤية تكون أن الحالة هذه يف
عىل فرٍد كل إىل بالنسبة فهي السنني، آالف عمره شعب حياة يف وزٍن بذات ليست عاًما
واحدة، تلك الحياة؟ به امتدت ما معه يمتدُّ ُظلم عن طرفه يغض فلماذا ُعمِره، كل حدة
أفراده؟ سوى يغريه الذي فمن باطل عىل مجموعه يف الشعب كان إذا أنه هي واألخرى

بذاته، قائم فرد هو حيث من الفرد بني املبالغة من بيشء تُفرِّق أراك الوالد: قال
ومواطنًا، فرًدا حياته أن هي األمر وحقيقة الشعب، مجموعة يف مواطن هو حيث من وبينه
فهل نفسه؛ هذا حديثك إىل وانظر جانب، عن جانب فيها يستقلُّ ال واحدة، حياة هي إنما
«مرصي» إنك ُقلنا إذا ألننا مرصيٍّا؟ باعتبارك تقوله أو فرًدا، باعتبارك تقوله ما تقول
الشعب فرؤية شعبك، مجموعة من واحد أنت حيث من تتكلَّم إنك ُقلنا فكأننا يتكلَّم،

واحدة. نقطٍة يف الرؤى تلك التقت حني أفراده لرؤى جمع حاصل هي ُمعني، ملوقٍف
الفرد وجود بني الشديد التداُخل برغم إنه قال: ثم ثوان، بضع صامتًا االبن لبث
بني الحادة الفواصل إقامة من بدَّ فال شعب، يف مواطنًا ووجوده برأسه، قائًما فرًدا
املسألة أبدأ بأن يل واسمح بالعدم، شبيًها وجودنا ويُصبح مًعا، أضعناهما وإال الوجودين،

ذلك. بعد الُحكم علينا ليسُهل فاتحتها، من
حتى حيوانها خالل فصاعدة نباتها من بادئة كلها، الحياة رسَّ أن هي وفاِتحتُها
وما الدنيا، شهدته ما جميع عن يُميزه بما الحي الكائن «تفرُّد» يف هو إنسانها، تبلغ
إنسانًا أو حيوانًا أو نباتًا — الحي الكائن إن حية. كائناٍت من تشهده سوف وما تشهده،
البلوط وأشجار الجميز أشجار إن نوعه. أفراد سائر إىل بالنسبة حتى فريد، فرد —
شئت، ما أو الذرة وأعواد القمح وأعواد القطن أعواد وإن شئت، ما أو السنديان وأشجار
تجيء أن استحالة يف هي الحياة ُمعجزة لكن ترى، كما أنواًعا أنواًعا بينها فيما تنقِسم قد
شبًها شبيَهني القطن، أو القمح أو الذرة أعواد من عودان أو الجميز، أشجار من شجرتان
أوراق من ورقٍة وكل بل شجرية، وكل شجرة، فكل واحد، عن يختلف واحًدا يجعل ال
وأكثر ذلك، وُقل سواها، يف يتكرَّر ال الذي الفريد تفرُّدها لها كان، ما نوعه كائنًا النبات
ظهوًرا اشتدَّ قد األفراد تفرُّد وجدَت اإلنسان مرتبة بلغَت ما وإذا الحيوان. أفراد يف منه،

قدرته. جلَّت الباري، امُلصور الخالق هللا وسبحان تُبرص، عنٍي لكل
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أنواع من الواحد النوع أفراد يف منه أوضح اإلنسان يف األفراد تمايُز وجدنا فإذا
اإلنسان يف األفراد تفرُّد ألن — أوًال — فذلك الحيوان، أنواع من الواحد النوع أو النبات،
النبات بأفراد عنايتنا من أهمُّ اإلنسان بأفراد عنايتنا ألن وثانيًا وأقوى، أشد بالفعل هو
به ا خاصٍّ اسًما الناس من فرٍد كل عىل نُطلق أن وجوب يف األهمية تلك وتظهر والحيوان.
شجرٍة إىل أو بَعينه حيواٍن إىل اهتمامنا اتجه كلما أننا نالِحظ نفسه الوقت يف لكننا يُميزه،
يف واضح وذلك عليها، الخاصة األسماء بإطالق االهتمام هذا عن نُعرب ما فكثريًا بذاتها،
النبات. عالم يف نفسه ذلك حدوث أتصوَّر وقد وغريها. والخيل والقطط الكالب ُمحبي
صمتي، من ليُخرجني بًا؛ تأدُّ ذلك فعل ولعلَّه الرأي، منِّي وطلب إيلَّ، الشاب التفت وهنا

مشارًكا. معهما بوجودي وليُشعرني
بوالية كوملبيا مدينة يف عندئٍذ وكنت يوم، ذات يل حدث الصواب، قلَت لقد نعم فقلت:
صاحبها ُعِرف ورد، بحديقة — مدعوٍّا — مررُت أن املتحدة، بالواليات الجنوبية كارولينا
ذلك فأطلعني الورود، من جديدة لصنوٍف توليده ويف تلك، حديقته رعاية يف برباعته
أفراد عن يتحدَّث كما حديقته يف الورد أفراد عن يتحدَّث هو وإذا عنده، ما عىل الرجل
يطِمس واحد عنواٍن يف كلها الورود يجمع وال وأخرى، وردٍة بني يخلط ال إنه أُرسته،
ربط وقد يُميزها، ما لها شخصية وكأنها منها، وردٍة كل عن يروي هو بل فردياتها،
لكل جاعًال دفرت، يف األرقام تلك وسجل رقم، عليها صغرية بطاقة وردٍة كل من بالعنق

نموِّها. وأطوار أحداثها تسلُسل فيها يُثبت خاصة، صفحة منها
ما بنوٍع علًما ازدْدنا كلما إننا ذاك، هو يقول: فاستأنف حديثه، إىل الشاب وعاد
منها قسٍم كل يف تمييًزا الفرعية، أقسامه بني التمييز عىل قدرة ازدْدنا األحياء، أنواع من
تمايز عىل ألرتِّب اإلنسان؛ هو الحديث هذا يف ني يُهمُّ فالذي حال أية وعىل مفرداته. بني
عن ُمفيًدا استطراًدا هنا استطرد أن أحب أنني عىل نتائج، من أُرتِّبه سوف ما أفراده
كتاب يف أرسطو أشار فحني الفني، اإلبداع خصائص أخصَّ نراها وكيف «التفرُّد» صفة
وهو واألدب، الفن اد نُقَّ بني ذائًعا مشهوًرا ذلك بعد بات الذي النقدي املبدأ إىل «الشعر»
يقصد يكن لم للطبيعة، ُمحاكية رضوبه، بكل الفن من امُلبدعة القطعة تجيء أن مبدأ
عىل اليشء صورة به تنعكس الذي باملعنى امُلحاكاة فكرة تُؤَخذ أن — أعتقد فيما —
يتحدَّث وهو أفالطون عناه ما هو للفن املرآوي الفهم هذا كان ربما كاملرآة، المع سطح
نقول: أن هنا األصح بل امُلثىل»، صورتَها «تصوَّر كما الجمهورية يف الفنان موضع عن
يف الفنان كان إذ تلك؛ جمهوريته يف موضع للفنان يكون أال رضورة عن يتحدَّث وهو
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فإذا بالحجر، أو باأللوان أو بالكلمات رها يُصوِّ التي الطبيعة يُحاكي إنما أفالطون رأي
التي امُلحاكاة أما يُحاكيها؟ ما إىل حاجتنا فما أيدينا، بني موجودة الطبيعية األصول كانت
هو بها املقصود أن فأحسب الفن، رضوب وسائر الشعر عن يتحدَّث وهو أرسطو أرادها
يجيء أن وهو كائناتها، يف الطبيعة تصنعه ما مثل فنه مجال يف الفنان يصنع أن رضورة
نتاج يف أسايس رشط التفرُّد هذا ومثل يشء، الكائنات سائر من يُشبهه ال فريًدا الكائن

الفن.
شبابه، برغم الرزينة الهادئة نربته عن قطُّ يخرج ولم حديثه، يف الشاب واستطرد
املخلوقات عاَلم ويف الفن عالم يف هكذا هذا كان وإذا فقال: عاًما، عرشين عىل يِزد لم الذي
سائر من أَوىل أنه مع اإلنسان يشذَّ أن ذلك بعد أيجوز وأنواعها، أجناسها بمختلف
ويف أرسة، يف عضًوا الفرد يكون أن ينفي ال ِلتمايُزه وإنه األفراد؟ بتمايُز الحية الكائنات

جمعاء. اإلنسانية ويف ة، أمَّ
عالقة وما سأله: ابنه، حديث من املنهِمر السيل لذلك ُمقاطًعا ابنه وسأل أبوه، ضحك
السلطان عىل صربه يف املرصي بالشعب بدأناه ولقد فيه، الحديث بصدد كنا بما كله هذا
كاملوجة — يختفي ما ورسعان — األرض وجه من يختفي حتى الحق، عن املنحِرف

تزول؟ حتى تعلو أن تلبث ال امُلحيط، سطح عىل العاتية
وثيقة العالقة بل قائًال: — املرة هذه االنفعال من يسري يشءٍ يف — ابنه فأجابه
شخصيته يف والتفريط شخصيته، هو فتفرُّده عنه، نتحدَّث كنا وما الفرد، تفرُّد بني
النبات أفراد يف التمايُز أساس هي وحَدها البدنية الخصائص كانت وإذا آلدميتها. إهدار
رأى فإذا فكِره، خصائص وأعني منها، أهمُّ هو ما إليها يُضيف اإلنسان فإن والحيوان،
يملكها التي الوسائل بكلِّ وأعلنه عنه، أفصح إذا إال آدميتُه له تكتِمل فلن أمر، يف رأيًا
عن مسئول ألنه ضمريه؛ أمام رأيه إعالن عن مسئول اإلنسان إن استخدامها. ويستطيع
أو الناس أمام يلبسها مالبسه، من كالقطعة اإلنسان من «الرأي» فليس هللا، أمام تلك
لباب هو صميمه، هو الرأي بل يوم، بعد يوًما امُلتقلب ملزاجه تبًعا خزائنه، يف يُخفيها

قال: حني الشاعر إليه قصد فيما «فؤاده» هو كيانه،

وال��دم ال��ل��ح��م ص��ورة إال ي��ب��َق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ف ِن��ص��ف، ال��ف��ت��ى ل��س��ان

ذلك عن يُعرب بلسان ثم الرأي، يرى بفؤاٍد اإلنسان من نكتفي ال اليوم كنَّا وإن ونحن
هنا الشاعر قول نذُكر أننا إال الرأي، ذلك عىل بناءً «العمل» هو ثالثًا جزءًا نطلُب بل الرأي،
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رأيه عن تخىلَّ إنسانًا رأيَت فإذا اإلنسان، حقيقة من عنه والتعبري الرأي يكون كم لنُبني
األرض. عىل يتحرَّك ودٍم لحٍم من كيًسا يكون أن لنفسه اختار أنه فاعلم رأيه، وإعالن
الحق، عن سكوت هو ومصريه الوطن يف يؤثِّر وفيما الناس، يُهمُّ فيما الرأي كتمان إن
حوَله، عما عينيه أغمض الذي اإلنسان يُجيب بماذا أخرس. شيطان الحق عن والساكت
َعيْننَْيِ َلُه نَْجَعْل ﴿أََلْم يسأل: حني يُجيب بماذا ساكنًا يُحرِّك لم ثم ورأى عينَيه فتح أو
يَِفرُّ ﴿يَْوَم هو فعل وعما هو، اعتقد عما الحساب يوم مسئول إنه ﴾ َوَشَفتنَْيِ َولَِسانًا *

َوبَنِيِه﴾. َوَصاِحبَتِِه * َوأَِبيِه ِه َوأُمِّ * أَِخيِه ِمْن اْلَمْرءُ
تُفرسِّ بماذا الحديث: أول به بدأُت الذي سؤايل إىل أعود أن والدي يا يل لتسمح إذن

عن امُلخطئ يزول أن إىل يراه، خطأ عىل سكوته ظاهرة املرصي؛ شعبنا يف الظاهرة تلك
الكائن يف ها وِرسُّ الحياة جوهر كان إذا يُجيب؟ لعلَّه فعل عما سؤاله عندئٍذ فيمتِنع الدنيا،
الرأي يرى أن اإلنسان عند عليه يشتمل فيما يشتمل تفرًدا شخصيته تفرد هو الحي،
عن أفراده بكل الشعب سكوت ففيَم خاطئ أنه يتبنيَّ لم إذا ُهداه عىل يعمل ثم فيُعلنه،
عريق شعب وهو ملاذا، أقول: أحياء؟ أنهم عىل منهم احتجاج أهو صوابًا؟ يَرونه ما إعالن

العقيدة؟ ثابت الخربة، غزير األصول،
ُمتلعِثم فأجبتُه ي؟ عمِّ يا جواب أعندك قائًال: بسؤاله، الشابُّ إيلَّ فالتفت أبوه، يُجبه لم
أن يمنع ال إيَّاها َمقتي ولكن نفيس، يف أمُقتها بحقيقة نفيس عن لك أعرتف إنني اللسان:
عرشات يف نفيس رأيُت سنني من عشتُه ما طول عىل أني وهي صفاتي، من صفة تكون
بالصمت، وألوذ بِمثله، االعتداء ردِّ عن أعجز ثم أرضاه، لسُت ما ى أتلقَّ مئاتها، يف املواقف،
صحوي يف آالمه أحسُّ رضاوته، األيام مع تزداد فالُجرح ذلك، بعد يل يحُدث ماذا تَسْلني وال
عند تنطق لم وملاذا وتسألني: األنفاس، تخنق كوابيس إىل أحالمي به ل وتتحوَّ نومي، ويف
أن يجوز أال أُضيف: ثم عليه، نشأُت طبع إنه ملاذا، أدري ال بأنني فأُجيبك األوىل؟ اللطمة
عند يجوز واحد فرٍد عند جاز فما نفسه؟ الطبع ذلك عىل نشأ قد مجموعه يف شعبنا يكون
بعدواٍن عليه أُجب ولم العدوان، فيه تلقيُت الذي املوقف تذكرُت كلَّما أني عىل األفراد، ماليني
اليقظة أحالم أو النوم، بأحالم يُعوِّض أن يُريد كمن خيايل، يف اإلساءة عىل أردُّ أراني مثله،
هذه تكون أن يجوز أال أسأل: أخرى ومرة الواقعة. الحياة يف به أُصيب قصوًرا أو تقصريًا
فينتِظر مبارشة، والتصدِّي التحدِّي عن يمنعه ما الخجل من فيه كذلك شعبنا حقيقة هي

عنه. أُدافع وال — بُني يا — ذلك أقول والحياء؟ الحَرج عوامل عنه تزول أن إىل
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بسؤاٍل أخرى مرًة أبيه نحو اتجه ثم يوافق، ال من ُشكر إجابتي، عىل الشاب شكَرني
السؤال: هذا فيه فأثار ذهنه، يف دار الذي ما أعلم هللا جديد،

بقوله: أبوه فأجابه ُولِدت؟ قد أكن لم إذا لتنقصه، الدنيا كانت ماذا أبي: يا يل قل
طبيعة عن ثتنا حدَّ حني إليها، أنت أرشَت التي أنماطها من فريًدا نمًطا لتنُقص كانت
إحدى منه محذوفة امُلتنبي بديوان شبيًها ليكون كان عندئٍذ املوقف إن الحية. الكائنات

قصائده.
يل تكون أن وجب إنسانًا، ُدمُت فما املقال، فصل وفيه جميٌل، هذا الشاب: قال
ليحيا فيُعلنه الرأي، فيها فريى عيِشه، طرائق يف يُفكر أن وهي اإلنسان، خصائص أخصُّ

هداه. عىل — الناس معه ويحيا —
إىل أحدنا — وأنا والده — كالنًا ونظر شئونه، بعض ليقيض ُمستأذنًا، الفتى ونهض

باسمة. وشفاه ُمتسائلة، بعيون اآلخر،
الوالد: وأجاب النظر، وجهة من أمامنا عرضه فيما ا ُمحقٍّ ابنك كان الفتى: لوالد قلُت

به. َفخوًرا ألستزيده، إال ذلك كان فما أحاوره، أخذُت ولنئ حق، عىل كان نعم،
بالرأي املصارحة وجوب يف — وشبابًا شيوًخا — واحد رأٍي عىل جميًعا كنَّا إذا قلت:
نحن ما عىل نظلَّ أن عجيبًا أليس وقضاياه، الوطن يخصُّ فيما الشجاع، امُلخلص الحر

شيئًا؟! أنفسنا من نُغري وال كتمان، من عليه
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ندور وامُلثقفني، الثقافة يف نتحدَّث مًعا أخذْنا ثاقبة، نظرات النقد يف له أديب، شاب هو
الرشق، إىل الغرب من به نرتدُّ ثم الحارض، إىل املايض ومن الغرب، إىل الرشق من بالحديث
حياتها يف مرص هو — بالطبع — الرئييس ِمحورنا وكان املايض. إىل الحارض ونقيس
والفن األدب نتاج من النقد موقف وذاك، الكتاب هذا وذلك، األديب هذا الحارضة. الثقافية
برغم األحكام يف ُمتقاربني كنَّا وقد فيها، حديث لنا يفرغ ال التي املوضوعات هذه وأمثال
(الكليشيهات) الرواسم ذكر من حديثه يف يُكِثر أنه لوال ُمتعاقبني جيلني إىل ننتمي أننا
فالكالسية، الرواسم، تلك عليها تنطوي التي واملعاني باألبعاد إملامه مدى يف أشك التي
وغري والرمزية، املوضوعي، وامُلعادل والواقعية، مرة، مائة حديثه يف ورَدتا والرومانسية
الحديث، سياق من داٍع لِذكرها يكون حيث عباراته يف تتناثَر أخذت اء، صمَّ أسماء من ذلك
تلك بأمثال يحفل أنه هو وبيني، بينه فارٍق أهم أن إيلَّ ُخيل لقد حتى يكون، ال وحيث
فالن قاله بما اهتماًما فأكثر أنا وأما ذاتها. األعمال بمضمون يحفل مما ا جدٍّ أكثر األسماء
بتنميطه اهتمُّ مما ا جدٍّ أكثر قصوره. أوجه وما حسناته وما قاله، وكيف الفالني، كتابه يف
منهج يف هو وبيني بينه الفارق كان فقد واختصاًرا ذلك. غري أو رومانسيٍّا أو كالسيٍّا
التفصيلية األحكام ذكر إىل ذاكرته، يف وعاه نظري تعميم من يهبط هو فبينما النظر،
حادثة هي كما الثقافية الحياة تفصيالت من الصعود إىل أميل أنا كنُت ن، وعالَّ فالن عن
واتجاهات. تياراٍت من التفصيالت تلك يجمع أن يمكن ما إىل الواقع، أرض عىل بالفعل

بني الفوارق أحد يكون هل وسألته: النظر، يف بيننا الفارق هذا إىل مُلحدِّثي وأرشُت
بكيف يبدأ األقدم والجيل الشكلية، ِصيَغها يف باملذاهب يبدأ األحدث فالجيل الجيَلني،
الحالتنَي بني الفرق وما بدوره: سألني ثم قليًال، ُمحدِّثي وصَمَت واقعة؟ هي كما الحياة
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اتَّجهنا سواء مفردات، من فيه يندِرج وما مذهٍب إىل منَّا كلٌّ ينتهي أال املطاف؟ نهاية يف
املذهب؟ إىل امُلفردات من اتجهنا أو املفردات، إىل املذهب من

ترى أن ذلك بعد تستطيع وال فيه، يحسبك باملذهب بدءك إن له: قائًال بالنفي أجبتُه
بعد األشياء ترى فال أزرق، بمنظاٍر الرؤية بدأت فكأنك قالبه، يف ينخِرط ما إال الواقع من
قائًال: فأجبته تقول، ما يل ح يُوضِّ الثقافية حياتنا من مثًال يل ارضب قال: زرقاء، إال ذلك
قد أنه أظنُّ ال بل غريِنا، عند مثيًال لها أن أظنُّ ال غريبة، ظاهرة الحياة تلك يف أملح إنني
الذي للسبب امُلعارصين أعنُي من أفلتت قد ولعلَّها مىض، فيما نحن عندنا َمثيل لها كان
من الظاهرة تلك أفلتت ملا الناس، بني واقع هو ا ممَّ التفكري مسار بدأ لو إذ لك، ذكرته
حياتنا توجيه يف كبرٍي بنصيٍب ظفرت التي القليلة الفئة تلك بها وأعني املشاهدين، أعني
أو بيشءٍ يُسِهم لم من منهم ألن — الحياة تلك يف به أسهموا ما عىل بناءً ال الثقافية،
يُشبه موقف أمام فكأننا وهيلمان، بهيل أنفسهم يُحيطون كيف عرفوا ألنهم بل — كاد
كامل شاب عن كبرية بيضة فقست لو إنه قال: حني شو برنارد رها صوَّ التي الصورة
أعجب ما خروجه: فور ُسئل ثم وأحوالها، الدنيا هذه عىل مرة ألول عينيه يفتح النضج،
أعجب إن يجيب: وهناك، هنا فاحًصا البرص يُرِسل أن بعد فإنه حولك؟ فيما تراه يشءٍ
هم امُلفلسون فكأنما يملكون، ال يُنتجون والذين يُنِتجون، ال يملكون الذين أن هو أراه ما
امُلفلسني. أسمال فنصيبهم يُنتجونه، بما ا حقٍّ األغنياء وأما األغنياء، ثياب يف يرفلون الذين
أن هو وأمثالها، العجيبة الظاهرة هذه الناس أبصار عن أَخفى ما أن يف شكَّ وال
الواقع من ال مجردة، صوٍر من التفكري يبدءوا أن ألفوا قد أحُدهم وأنت امُلحدثني، النقاد
وكأنهم الثقافية»، «حياتنا عبارة ري السَّ بداية يَجعلون قد — مثًال — فهم وتفصيالته،
لدى تكون أن دون األذهان يف تُدار التي البحتة، الرياضيات مسائل من مسألة يُعالجون
تكن لم أو — كانت إن لريَوا املحسوس، الواقعي العاَلم مراجعة إىل حاجة يديرونها من
يقول كما البحتة، الرياضة فُعلماء األشياء، بُدنيا ِصلة ذات الذهنية رات التصوُّ تلك —
الرياضة، لغة يتكلَّمون إذ أئمتهم) من إمام هو بل أحدهم، (وهو رسل برتراند عنهم
يتكلَّمون، املحسوسات عاَلم يف األشياء أي عن يعرفوا، أن يريدون وال يعرفون، ال فهم
عن يتحدَّث كمن كانوا الثقافية» «حياتنا عن تحدَّثوا ما إذا — يبدو فيما — نُقادنا وكذلك
ميادين يف امُلنتجون يُنتجه مما الواقع عالم عىل يراجعوها أن يعنيهم ال مجردة، راٍت تصوُّ
أذهانهم يف ذلك يسبق أن دون وامُلفردات، األفراد بدراسة بدءوا أنهم فلو والفن، األدب
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غري ألنه له؛ إنتاج ال من الحال بطبيعة حسابهم، من ألسقطوا فارغة، مذهبية «خانات»
إليها. أرشُت التي الغريبة الظاهرة تلك نفسها تلقاء من تختفي وبهذا وارد،

بإنتاجها، ال بهيلمانها الثقافية حياتنا دخلت التي القليلة الفئة تلك تذكرُت لقد
االجتماعية الرتكيبة تحليل يف جديدة نظرية عىل وقعُت عندما قالئل، أشهر منذ تذكرتُها
درجتان، الحقيقة يف إنها أقل، أو درجات، ثالث االجتماعي اإلطار م تُقسِّ عامة، بصفٍة
تلك عىل نُطلق أن ويمكن أدنى، وشطر أعىل منهما شطر شطَرين، تنشطر إحداهما
و«يشخطون يأُمرون «سالطني» الذروة عند فهنالك وظائفها، ح تُوضِّ أسماء الدرجات
قسمان: األتباع هؤالء لكن يؤمرون، أتباع دونهم يأتي ثم يُنتجون، ال ولكن وينطرون»،
يشاركوا، أن يريدون وال اللعبة، يف يشاركون ال الذين الناس، غمار قوامه منهما األدنى
املوهوبون هم ألنهم األىس؛ ويُثريون الضحك عىل يبعثون الذين فهم األعىل القسم وأما
التي األدوات هم فهؤالء طول، وال حوٍل بغري لكنهم امُلنتجون، امُلبدعون القادرون
كما فعلوا هم إذا األوىف بالجزاء ويَِعدونهم األوامر، لهم يُصدرون «السالطني» يستخدمها
الحرص أشدَّ يحرصون السالطني أن هو األىس، ويُثري الضحك عىل يبعث والذي يؤَمرون،
يقفلوا أن عليهم بأدائه، أُمروا ما أداء من فرغوا ما إذا امُلنتجني العاملني هؤالء أن عىل

األقران. مزاحمَة السالطني يُزاحموا ال حتى األتباع، منازل من مواقعهم إىل راجعني
عىل لحرصنا الصحيحة، العلمية النظرة عىل كافيًا تدريبًا ُدرِّبنا لو إننا مُلحدثي: قلُت
ِمن الحي الرصيد أذهاننا ويف إال — الثقافية» «حياتنا كقولنا: — تعميمات نستخِدم أال
مثًال افرض— الحديث. سياق يف نُوِرده تعميم الواقع األمر، تفصيالت كل إليه يُشري الذي
صورة أمام وكأننا الحديث، يف نميض أن فاألغلب مرص»، يف «الربيع عن نتحدَّث أنَّنا —
كربيع مرص فربيع وربيع، ربيٍع بني فرق ال وكأنه جدال، وال فيها إشكال ال معلومة
فها عنه؟ نتحدَّث الذي الربيع هو أين بسؤال: فاجأتُك إذا أما األرض، أقطار من سواها
أن عندئٍذ وسرتى تُميزه، التي العنارص مجموعة إىل مرص يف الربيع تحليل يف تأُخذ هنا
مرص» يف «الربيع معنى يكون فقد حولك، التي للظواهر واعية مالحظة إىل حاجٍة يف األمر
بعد بأوراقها األشجار بعض واكتساء الحقول، ونبات والفاكهة الخرض من ُمعينة ألوانًا
الرصاصري وصحوة ُمتباعدة فرتاٍت عىل الخماسني وزوابع الشتاء، فصل يف عنها تعرَّت أن
ثنا تحدَّ ما فإذا مرص»، يف «الربيع قوام هي التي العنارص لديك ع تتجمَّ وهكذا سباتها. بعد

بمضمونها. أمأل أفكارك جاءت ذهنك، يف التفصيالت وهذه عنه
فلن التحليلية، العلمية الرؤية هذه بِمثل مرص» يف الثقافية «الحياة تناولَت لو إنك
ما جسامة هالتَْك وقد إال عليها، النقدية األحكام إصدار محاولتك يف األوىل الخطوة تخطو
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ادنا نقَّ لكن واحًدا، حكًما الحياة تلك عىل تُصدر أن قبل وتردَّدَت وتريثَت به، اضطلعَت
ينصفون. ال ما فكثريًا وبالتايل يرتيَّثون، ال — تعلم كما —

أوًال لبدأُت الرأي سداد يل تكُفل تحليلية نظرة الثقافية» «حياتنا إىل ألنظر كنت لو
أحدهما عىل يصُدق ما لكن «ُمثقف»، فكالهما و«ُمتلقيها»، الثقافة «صانع» بني بالتفرقة
، قويٍّ « «ُمتلقٍّ عىل ضعيف «صانع» إنتاج وقع فربما اآلخر. عىل يصُدق ال قد األحكام من
الجانبان الواحد الفرد يف يجتمع قد أنه عىل ضعيف، ُمتلقٍّ عىل قوي صانع وقع وربما
أو املوسيقى ميدان يف لها وُمتلقٍّ — مثًال — الرواية ميدان يف للثقافة صانع فهو مًعا،

الشعر.
ما عمٍل عىل الُحكم ألن الناقد؛ عند مهمة وُمتلقيها الثقافة ُمبدع بني التفرقة هذه
يصلُح بما عمله يُقاس لألطفال قصة يكتب فمن امُلتلقي، نوع عىل أوًال س يؤسَّ أن بدَّ ال
ما تكتُب ال ملاذا له: يُقال أن ينبغي ال امُلثقفني من الُعليا للرشيحة يكتب ومن لألطفال،

الجماهري. تفهمه
حكًما عليها يُصِدر أن قبل بالتحليل الثقافية حياتنا يتناول ملن الثانية والخطوة
يقع ما كثريًا خطأ وهو الثقافية، الحياة كل هو ليس «الكلمة» مجال أن يتذكَّر أن هي
وفيها الفنون أنواع شتَّى فيها األلوان، وعاَلم األنغام عاَلم الحياة تلك ففي الناقد، فيه
يف أهميتها أيًضا النقطة ولهذه امُلضاف، الجديد وفيها امَلوروث، القديم فيها الرياضة،
كل بالرضورة يشمالن ال والضعف القوة ألن اإلنصاف؛ لنفسها أرادت إذا النقدية العملية
بينما الضعف، إىل أْميََل يكون قد «الكلمة» فمجال واحدة، دفعًة الثقافية الحياة جوانب
ص يتلخَّ عنده إذ السطور؛ هذه كاتب يراه ما بالفعل هو وهذا القوة، إىل أْميل الفن مجال
اإلذاعة ذلك يف (بما املرسحي اإلخراج مجال ويف والنحت، التصوير نتاج يف لَدينا أن يف
التناُفس، عىل وقدرة ثقٍة يف الخارجي العاَلم إىل به التقدُّم عىل نجرؤ ما ومسموعة) مرئية
فقراء فنحن الفكري، اإلنتاج من توفيًقا أكثر فيه الخالص فاألدب الكلمة مجال يف وأما

والرواية. الشعر يف نفسها الدرجة هذه عىل لسنا ولكننا «فكر»،
يف واِجدها بدَّ ال هو التي املعاِلم بعض مُلحدِّثي ر أُصوِّ فبتُّ الحديث، معي استطرد
وعاءه مأل إذا فاِقدها بدَّ ال هو والتي أرضها، عىل بقَدميه سار هو إذا الثقافية حياتنا
يف وأنت لك يُتاح وهل مباًرشا. تطبيًقا لها نجد أال يغلب التي النقدية املذاهب بأسماء
عند وقفت أإذا والحىص؟ والرتاب والزلط الرمل من األرض يُغطي ما تشهد أن الطائرة
الذين أولئك ترى أن لك يُتاح الزمان من قرنًا النقدية واملذاهب األدبية التيارات أسماء
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أن لك يُتاح وهل والكتاب؟ والورق بالقَلم ال «بالذراع» األدبية أو العلمية مكانتهم أخذوا
أسماؤهم بذلك فتلمع وراءهم، وتضجُّ أمامهم، تضجُّ والزمر بالطبل استعانوا الذين ترى
وليس اإلعالم وسائل صنعتهم الذين األعالم تغُرز أن لك يُتاح هل النجوم؟ مع نجوًما
يُصدرون الذين ترى أن لك يُتاح هل الحساب؟ يوم ربهم أمام به يتقدَّمون ما بأيديهم
عىل جاريًة يسمعونها إشاعاٍت إىل ذلك يف ُمستِندين العاملني هللا عباد عىل األدبية أحكامهم
قرأُت مرة من وكم الكتاب؟ يقرأ لم ن ِممَّ ِكتاٍب عىل هجوًما سمعُت مرٍة من فكم الشفاه،
بأشخاص إال علم عىل الناقد يكون أن دون بُمؤلَّف، ليهبط أو بمؤلَّف يصعد لكاتب نقًدا

صدره. عىل تُوَضع بوردٍة جدير وهذا رأسه، عىل الرضب يستحق فذلك الرجال،
حيث إىل منها اصَعْد ثم ذاتها، األعمال بدراسة ابدأ الحي، الواقع من صديقي يا ابدأ
من إليها أنا خلصُت كالتي نتيجٍة إىل دراستك من خلصَت فإذا وتبويب، تصنيٍف من شئَت
الغالبة الكثرة وجدَت أخرى جهٍة من أصحابها وِقيَم جهة من األعمال بني املوازنة حيث
إحداهما أُخرينَي فئتنَي هنالك لكن «فلوسها»، مع يتناَسب ما الثياب من ترتدي هلل والحمد
امُلفلسني. أسمال نصيبها وكان بأعمالها غنية واألُخرى األغنياء، ثياب وترتدي ُمفلسة،
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وينطوي ينبسط إنه أأقول أقول؟ ماذا يوم، كل ُمخيلتي يف وينطوي ينبسط حياتي رشيط
لم أو ذلك أردُت تزيد، أو العرش تبلغ قد مراٍت ذلك يفعل إنه بل ال، مرتني؟ يوم؟ كل مرًة
ينبسط حتى ألسرتيح، استلقيُت أو جلسُت كلما االنسياب يف خواطري تأخذ إن فما أرد،
ال العمر، مراحل من مرحلًة أمامي نرش قد يكون أن بعد فينطوي، ليعود الرشيط ذلك
مرة، الطفولة مرحلة من فهي فرًضا، نفسها لتفرض إنها بل انتقائها، يف بإرادتي ل أتدخَّ
ولكن رابعة، الرجولة نُضج ومن ثالثة، والشباب امُلراهقة مرحلة ومن مرة، الكهولة ومن
الحالة هذه يف بإرادتي نفيس أرى إال أمامي نفسها تعرض ال املراحل تلك من مرحلة
الفعل بها أردُّ التي الطريقة يف قوَّتي ومواضع ضعفي، مواضع التقاط إىل أرسعُت قد
ضعًفا وجدت مرة، الردِّ يف قوٍة عىل وقعُت كلما أنني الحق ويشهد املواقف، مختلف يف
بكلمة امُليسء الفعل أو الجارحة الكلمة ردِّ عىل القدرة لدي فليس ثالثني، أو مرة عرشين
لجأت قد أراني بل حينه، يف يجيء مباًرشا ا ردٍّ وإساءة جرًحا يتُه تلقَّ ما مع يتكافأ فعل أو

يقرص. أو يطول حينًا والتواري االنسحاب إىل — وتصميم تدبري دون —
اآلخرين ألحظ أن الحياة، رشيط عىل مواقفها يف نفيس بُت تعقَّ كلما يل بدَّ ال وكان
نظري وجدُت وقلَّما نفسها، املواقف تلك يف بعًضا، بعضهم ومع معي، يتعاملون وكيف
يعقد ال الذين أولئك هم — ًال وتأمُّ دهشًة — يستوقفه فالذي يُشبهونني، من عند وقف قد

خوف. أو تردُّد العدوانية الحركة عن جوارحهم يُقيِّد وال حياء، ألسنتَهم
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ماذا وضوٍح يف لرتى امُلكرب، املنظار تحت البواسل هؤالء تضع ال ملاذا لنفيس: فقلُت
أرسع وما يفعلونه؟ ما يفعلون أو يقولونه ما يقولون وملاذا وكيف، ويفعلون، يقولون
صنفان، هؤالء أنَّ رأيت إذ العارية؛ بالعني رأيته قد أكن لم ما املجهر تحت رأيُت ما
يختلفان ذلك بعد لكنهما — بنفسه اإلنسان زهو — بالزهو شعورهما يف يتشابهان قد
فزهوه اآلخر الصنف وأما داخيل، امتالءٍ عن بنفسه يُزهى منهما فصنف بعيًدا، اختالًفا

بالخواء. شعور عن ينبعث إنما بنفسه
وصف يف الناس عامة قول تذكرُت إذ له، ضحكُت ما خاطري إىل ورد هنا وها
صولَة انتفاًخا يَحكي كالهرِّ كذابة» «نفخة بأنها الثاني الصنف بها ينتِفخ التي النفخة
باطني رصيد إىل تستِند التي األول الصنف نفخة من لها تمييًزا الشاعر قال كما األسد،
بالخربة الناس عامة أدركتْه قد أراه، ال ُمكربًا منظاًرا منِّي تطلَّب الذي فهذا وإذن قوي.
الكذابة والنفخة بنفسها، الواثقة الصادقة النفخة أصحاب بني وللتفرقة املبارشة. العملية
الذين ا، حقٍّ العظماء هم إنما األوىل الفئة رجال ألن كربى؛ أهمية خواءها، تُخفي التي
فهم الثانية الفئة رجال وأما أحيانًا، كلها واإلنسانية بل وشعوبهم، أوطانهم ذخرية هم
يحجبون ما كثريًا ألنهم وشعوبهم؛ أوطانهم عىل نكبة — الطويل الزمني املدى عىل —

وانتشاًرا. ظهوًرا للحق هللا يشاء أن إىل بباِطِلهم، الحق

النفخة أصحاب بني أخرى تفرقٍة عن الغطاء فأكشف ألنظر، أخرى مرًة ِمجهري إىل وأعود
بذات ليست ولكنها الناس، بطبائع علًما بها نزداد تفرقة وهي الصادقة، والنفخة الكذابة
الناس، قه فيُصدِّ الزهو يُحسن من العظماء من بأنفسهم ين امَلزهوِّ من وإنَّ كبري، خطٍر
برنارد كان بالجنون. حتى أو بالغرور فيصفونه الناس، منه فينِفر يُحسنه ال من ومنهم
من حسني وطه السيد لطفي وكان الثاني، النوع من نيتشه وكان األول، النوع من شو

الثاني. النوع من مبارك وزكي العقاد وكان األول، النوع
ذكائي»، حدة يف الرسُّ «ما عنوان: تحت مرة فيكتب بنفسه، يُفاِخر نيتشه كان فقد
وكانت بالجنون، الواصفون فوصفه رائعة؟» كتابتي كانت «ملاذا عنوان: تحت أخرى ومرة
لريدَّ مرة كتب العقاد عباس أن وأذُكر بها. استشهدوا التي الشواهد بني العناوين هذه

حق. عىل ُمرتكٍز غري كان إذا إال غروًرا يكون ال إنه فقال: بالغرور، وصفوه من عىل
يُصدقونه ال آخر بنفسه ومزهو الناس، يُصدقه بنفسه مزهوٍّ بني الفرق أن والظاهر
يف ق تتحقَّ ال رشوط فيه ق تتحقَّ األول أن هو — مًعا فيهما العظمة افرتاض مع —
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صاحب أما املزاح، نربة من وبيشءٍ باردة، بأعصاٍب فخره امُلتفاِخر يُسوق أن منها الثاني:
بنفسه، فخَره ساق ما إذا عادًة فرتاه الهائجة، امُلنفعلة واألعصاب الشديدة الحساسية
الناس. عنه وينِرصف حالوتها اللعبة فتفِقد املزاح، يعرف ال الذي الجاد جهامة يف ساقه

رجٍل من ذلك جاء سواء بنفسه التفاُخر يف اإلنسان جرأة أن هو فيه، شكَّ ال الذي أن عىل
عرض يف املرء تواُضع من خري الفن، هذا يُجيد ال رجل من أو القارئ، يجذب كيف يعرف
فإذا نفسه، عن يقوله فيما القرَّاء قه يُصدِّ قد كليهما واملتواِضع بنفسه امُلزدهي ألن نفسه؛
يف انخفض تواُضعه يف الثاني صدقوا وإذا اآلخرين، وأمام نفسه أمام ارتفع األول صدقوا

اآلخرين. رأي ويف نفسه رأي
يل تبنيَّ «خاطفة» لحظة إال ألبث فلم خواطري، أستجمع وجلسُت ِمجهري، تركُت
صاحب «املغرور» هو كلها، البرشية الصنوف هذه بني علينا، الخطر مصدر أن منها
الذئب براءة بريء الِعلم من وهو العلم يدَّعي له، ليس ما يدَّعي الذي الكذابة» «النفخة
ويدَّعي أدبًا، يقرأ ولم أدبًا يكتب لم حياته يف وهو األدب ويدعي يعقوب، ابن دم من
يستحقُّ أفال يكون. ما ذلك بعد ويكون أمورنا، فنُسلِّمه ادعاؤه، علينا ينطيل وقد ويدَّعي.

أبرص؟ بحقيقته لنكون هادئة وقفًة «الغرور» منَّا
تلك تكون ال حني اآلخرين عىل التفوُّق بنفسه إنسان يظنَّ أن هو الغرور كان إذا إنه
مغرور — التعريف هذا عىل بناءً — إنسان كل أن يف شكٍّ من فليس األمر. حقيقة هي
درجٍة عىل إنسان كل كان إذا أنه عىل الناس. بني درجاتها تتفاوت صفة أنها ولو بطبعه،
ومن فطرته، بُحكم عاقل كذلك هو إنسان فكل ذاتها، فطرته بُحكم بنفسه الغرور من
يُعرِّضه أن يوِشك اآلخرين عىل املغرور عدوان وجد كلما الغرور، من يَحدَّ أن العقل شأن

للخطر.
«هوبز». برأي فيهما وسنهتدي وتحليل، رشٍح إىل منَّا يحتاج القول هذا لكن

الثياب ويرتدي ليبقى، يأكل فهو أوًال، بقاءه اإلنسان يحفظ أن هو كله، السلوك أساس إن
ويقاتل ليبقى، الطبيعة قوانني عن الكشف يحاول وهو ليبقى، البيوت ويسكن ليبقى،
ويخاف ليبقى، القوانني لنفسه ويسنُّ ليبقى، الحكومات لنفسه يُقيم إنه ليبقى، األعداء

وأبقى. خريٌ ذلك يف واآلخرة دنياه، يف بقي كما آخرته يف ليبقى ويعبده هللا
العضالت، قوة تكون قد والقوة بقائه، حفظ عىل أقدَر كان قوًة اإلنسان ازداد وكلما

أشياء. أو آخر شيئًا تكون قد كذلك لكنها
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الناس وعرف فاضًال، الناس ه يعدُّ الذي السلوك سلكَت إذا أنك بمعنى قوة، فالفضيلة
حبٍّ عن فال للُمعتدين، هدًفا تكون فال عنك يذودون بحمايتهم، شملوك الصفة، هذه فيك
لهم ما عىل عدوان منه يُخىش ال الجانب مأموَن شخًصا فيك عرفوا ألنهم بل عينيك، لسواد
اإلنسان طبيعة ألن ذلك اإلنسان؟ طبيعة الثناء ُحب إنَّ يقولون تسمعهم أال حقوق، من
بالتايل عرف ثنائهم، موضع الناس يف أنه عرف فإذا بقائه، عىل يُحافظ أن هي األصيلة

رشهم. من بمأمٍن وأنه حمايتهم، َموضع أنه

املجد تنُشد إنك ويمدحوك؟ الناس عليك يُثني أن يف ورضوبه أنواعه بكل املجد وهل
دليل ألنه تريده بل جميًال، فنغًما اآلذان يف وقًعا له ألن الثناء؛ تريد ولسَت بالثناء، لتظفر

البقاء. لنفسك فضمنَت والخطر، الرش اتقيَت قد أنك عىل
ضمنت منه، نصيبًا حازت فمن قوة، مصدر لها ألنه املرأة؛ تنُشده الجمال، حتى
ممكنة سعادة أكرب لنفسه ليُحقق َليسعى اإلنسان إن حازت. ما بمقدار البقاء لنفسها
البقاء، الستمرار الضمان أكرب بعينه هو السعادة وأكرب حوله، من القائمة ظروفه يف
ضمانات جميًعا ألنها سعادة؛ والبنون سعادة والجاه سعادة، واملال سعادة، فالصحة
ويجتنبون والراحة، املتعة لهم يُهيِّئ ما يلتِمسون الناس رأيَت فإذا اآلمن، امُلستمر للبقاء
إال هما إن — أمرهما حقيقة يف — واأللم اللذَّة ألنَّ إال ذلك فما والتعب، األلم مصادر
بنفس فيسري جاه، أو مال، أو عافية، يف القوة نحو اإلنسان يسري وضعفه، اإلنسان قوة
فيسري جاهه، أو ماله أو عافيته يف الضعف نحو ويسري بالسعادة، الشعور نحو الخطوات
ليضمن — القوة ينشد إذ اإلنسان لكن والشقاء، باأللم الشعور نحو نفسها بالخطوات
فهو قوة، عىل قوة ليزداد بمزيد ليظفر يسعى بل منها، معني بمقدار يقنع ال — البقاء
يريد ال كله ذلك يف إنه … فتوته فوق الجسد يف وفتوًة جاه، عىل وجاًها مال، عىل ماًال يريد
ليزداد الزيادة هذه يريد لكنه يكفيه، لديه ما أن الِعلم حق يعَلم قد ألنه لذاتها؛ الزيادة

فناء. أو لخطٍر حياته تتعرَّض أال بالتايل فيضمن يكفيه، الذي هذا ببقاء ضمانه
الرغبة به تشتدَّ أن — لذلك تبًعا — طبيعته من كان اإلنسان، طبيعة هذه كانت فإذا
له ق يتحقَّ وطاعة، خشيٍة من عندهم يجد ما بمقدار ألنه ويُطيعوه؛ الناس يخشاه أن يف
يف غريه عىل السبق له يكون أن يريد بطبعه اإلنسان إن وجوده. ضمان من ينشده ما
فال حصني موقٍف يف يكون أن أي نفسه، السبب لهذا السبق يريد وهو التناُفس، ميادين
وسيلة ألنه به؛ يهتم بل ولِذاته، ذاته بالسبق يهتمُّ ال إنه منه. النَّيل أو عليه االعتداء يسهل
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يكفيه ما ا جدٍّ كثريًا كان ولذلك آمنًا، بقاءً يبقى أن وهي بعَدها، له غاية ال التي للغاية
بأنه الناس له يعِرتف أن يكفيه بالفعل، سابًقا يكن لم ولو بالسبق، الناس له يعِرتف أن
فنٍّا، أبرعهم أو علًما، أغزرهم أو نفًرا، أعزهم أو ماًال، أكثرهم أو جسًدا، البلد أبناء أقوى
عن يِرصفهم عليهم، بسبقه الناس اعرتاف ألن أمره؛ حقيقة يف كذلك يكن لم لو حتى

الخطر. رضوب من بقائه عىل يخشاه أن عىس ما بذلك فيأمن باألذى، تناوله

ملاذا عرْفنا اإلنسان، طبيعة به تتميز ما إىل بالنسبة صحيًحا ذكرناه الذي هذا كان وإذا
نراه ولذلك سواه، من خري بأنه وْهٌم جبلَّته ويف يُوَلد إنه بطبعه. مغروًرا اإلنسان يكون
ليس بأنه نفسه، خارج من اها يتلقَّ التي الرضبات تُعلمه حتى األساس، هذا عىل ف يترصَّ
يحدَّ أن شأنه من الذي العقل دور يأتي وهنا م. توهَّ كما سواه من خريًا الواقع حقيقة يف
وعقله بنفسه اإلنسان وغرور به، امُلحيطة الدنيا حقائق من استدالًال صاحبه غرور من

فطرة. كالهما الغرور هذا به يُسلِّم الذي
نشاطه يبدأ ال وهو بقاءه، بها يحفظ اإلنسان طبيعة يف أداة — اآلخر هو — فالعقل
مواضع إىل بصاحبه يودي أن وأوشك وشطح، بصاحبه الغرور شطَّ إذا إال السبيل هذا يف
عىل ف الترصُّ يف يأخذ — الغابة فطرة عىل مرتوًكا — اإلنسان أن ذلك وتفصيل الدمار.
الواهم هذا خرج ما إذا حتى والخضوع، باإلذعان غريه ويُطالب ُمسيطر، سيد أنه أساس
الجد مأخذ الناس هؤالء يأُخذه أن فإما أمَرين: أحد وجد الناس، حيث إىل كهفه من
يُظهر قتال وبينه بينهم ويكون السيادة، فطرة اآلخرين هم أنفسهم يف فتثور زعم، فيما
فيُهملونه، املزاح مأخذ زعمه يف الناس يأُخذه أن وإما ووهًما، خياًال ال وفعًال، ا حقٍّ األقوى،
ال وفعًال، ا حقٍّ األقوى هو َمن أيًضا، هنا يتبنيَّ حتى فيقاتلهم، غروره، يثور وعندئٍذ
وأحق أقوى أيهم بعًضا بعضهم الناس ليبلَو قتال يقع الحالتني كلتا ففي ووهًما، خياًال

اآلخرين. عىل بالسيادة

فالغرور مًعا: بالداِفَعني الشعور هو موقفه القتال؟ هذا يف املغلوب موضع يكون فماذا
العقل لكن سيادة، من لنفسه مه توهَّ كان ما يسرتدُّ حني القتال استئناف عليه يُميل يزال ال
واملهزوم للهازم بدَّ وال الشاطح، الغرور ذلك من يجد فطرته، من جزء أيًضا هو الذي

املستطاع. حدود يف لكليهما امُلنتجة الحياة لتُصبح يتهادنوا أن املطاف نهاية يف مًعا
الكذابة النفخة أصحاب من حياتنا يف إن نقول: امُلستفيض التحليل هذا ضوء ويف
يُعيده ما العقل سلطان من يجد لم الذي الواهم الغرور هي الكذابة والنفخة كثريين،
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هو الذي الواعي، البصري النقد حركة تنشط أن إال أمامنا يبقى فال صواب، إىل ويردُّه
أن ه حقِّ ومن امتالء، فعن بنفسه ازدهى إذا أيهم للناس لينكشف الرادع، العقل بمثابة
يستحق مغروًرا يكون وبذلك خواء، فعن بنفسه ازدهي إذا وأيهم به، نُزهى وأن يُزهى

جدير. غري به وهو زمامنا له فنُسلِّم ننخدع ال حتى الردع،
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تضاءلت ومنذ الوقور. الهادئ العظيم النيل عىل ُمطلَّة فسيحة، عريضة طويلة رشفة ملنزيل
املتضائلة القدرة تلك ومع وامليادين، الشوارع يف الناس مع ألسعى الخروج عىل ُقدرتي
جعلُت الحني، ذلك منذ إني أقول قواي، أسعفتني وإن حتى داري، مغادرة يف رغبتي قلَّت
األقىص، طرفها إىل األدنى طرفها من وذهوبًا، جيئًة أطويها أظلُّ َممشاي، داري رشفة
ذلك قبل وكنُت الطرَفني. بني بها يرتدَّد التي الوحدات عدد البرشي البندول لهذا ُممسًكا
تستغرقها البندوليَّة الحركة تلك من وحدة كم الدقة وجه عىل وعرفت الحساب، ضبطت قد

القفص. داخل امليش رياضة يف أقضيها التي الفرتة وهي الستني، بدقائقها الساعة
وقد النهار، َمطلع مع بها أُبكِّر فقد معلوم، وقٌت الرياضية الساعة لتلك وليس
رشوق بعد أجعلها أن اليوم صباح واستطعُت الضحى. إىل أُرجئها أن ظرويف تَضطرُّني
الخفيف من أخفُّ بل — خفيف رذاذ مع السماء، جو تمأل السحب وكانت بقليل، الشمس
الشمس تحُجب بحيث الكثافة من السحب تكن لم وجهي، عىل قطراته برودة أحسسُت —
ضوءًا أشدَّ بؤرًة السحب وراء ترى أن العني وسع يف كان فقد كامًال، حجبًا الطالعة
وجودها، عىل ببرصه الشاخص تدل السحاب، فوق من الشمس أنها فتعلم جاورها، مما
الشمس كأن وتخيلُت وجهها. حجبت التي السحب براِقع تهتَك أن بعُد تستطع لم وإن
أمٌر انقشاعها بأن لها قائلًة بقوتها، واثقة هادئة وهي تُخاطبها الحاجبة، السحب تخاطب
ظلمات، أنفاسه َكتََمت شعاًعا األبد، إىل تعرف ولن األزل، منذ الدنيا تعرف فلم محتوم،

الُحجب. وراء احتباسه طال مهما ظهور، إىل مصريه الضوء فشعاع
فلم هذا ومع الوحدات، عدِّ عىل وأحرص طرفيها، بني أميش ُرشفتي، يف أزال ما كنُت
تختاره ما لتخرج ا رجٍّ رأيس ترج وكأنها متالحًقا، تياًرا تدفقت التي خواطري، زمام أملك
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عىل إال املايض كوامن بني الخواطر تلك وقعت فما — وقريبة بعيدة — املايض كوامن من
لكنني الضياء، ينبوع تطمس أن محاوالتها يف األدكن السحاب قطع تشبه سوداء، بقع
القذائف تلك من بواحدٍة وجهي يف املنسابة خواطري قذَفْت كلما — هلل والحمد — كنت
إن لها: قائًال السحب، وراء امُلحتجبة الشمس إىل — بإصبعي — لنفيس أرشُت ود، السُّ

النور. ألشعة األمر آخر محتوم النرص
لهم النفوس، صغار من جماعات حياتي، من متقطعة فرتاٍت يف بي أحاطت لقد
أصعب ملن وإنه وأفكارها. العصافري كأحالم وأفكارهم أحالمهم ولكن الرجال، أجسام
ُمعينة فكرة وجدت فربما ميزانه، منهما لكلٍّ ألن وأرعن؛ راشٍد بني تفاُهم يتم أن الصعاب
خفَّ األرعن ميزان يف نفسها هي وضعتَها فإذا الراشد، ميزان يف الكفة بها رجحت قد
يحدث ما بهذا، شبيه ويشء وموازينها. طبيعته هي تلك ألن معذور؛ واألرعن ِمثقالها،
ف ترصُّ فوا يترصَّ أن الصغار األطفال من اآلباء ع يتوقَّ حني أطفالهم، وصغار اآلباء بني

صغار. أطفال أنهم مع الرجال،
قصص من مختارة مجموعًة يضمٌّ إنجليزي كتاب عىل وقعُت قد بعيد، أمٍد منذ كنُت
يومئٍذ كان رجل التعليق، عنه كتب الذي أن هو منه، نظري استوقف والذي األطفال،
الحياة وأحداث املال بأرقام أيامه ُملئت كهذا، لرجٍل تكون أن فعجبُت إنجلرتا، لبنك ُمديًرا
نفاذ يف بارعة رائعة قطعًة فوجدته كتبه، ما وقرأت األطفال. بأدب عالقة االقتصادية،
الفجوة بها يِصف الكاتب أخذ التي الجميلة املقارنة تلك منها أذُكر أزال وما البصرية،
فبينما وأمهاتهم، آلبائهم الصغار ورؤية لصغارهم، واألمهات اآلباء رؤية بني الواسعة
وُحسن نظافتها عىل الدار غرف يرتكون كيف الصغار، من دهشة لهم تنقِطع ال األوَّلون
ناحيتهم من الصغار لكن بالطني؟ ثيابهم يُلطخون الخارج إىل خفية ويتسلَّلون ترتيبها،
ألنفسهم يرَضون كيف واألمهات، اآلباء هؤالء من تنقطع، ال التي كذلك دهشتهم لهم
يتسلَّقوا أن وسعهم يف بينما مقاعدهم، عىل ركوٍد يف جالسني الجدران، بني حبيسة حياة
تباُدل إىل سبيل ال إنه نعم، األراجيح. كأنها بهم تهتزُّ الُعليا، فروعها عىل ليجلسوا األشجار

األطفال. خفة اآلخر ويف الراشدين، رجاحة أحدهما يف طرَفني، بني التقدير
ولكنهم حينًا، األطفال براءة لهم كانت كثريون، الصغار هؤالء أمثال من وصادَفني
عىل بعض ُمسلَّطون نحن فكأنما أحيانًا، الخبث بسموم ونفوسهم عقولهم صغار مزجوا
حدَّثني أشم، أنٍف ذا يُجاوره من يرى أن كِرَه أفطس، أنف ألحِدنا كان فإذا بعض،
التي الصحيفة إىل مقاالته يُرِسل فرتة لبث إنه قال ومكانته، قيمته له أعرف كنُت كاتب
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كاريكاتورية برسوم تُحاط — الفرتة تلك خالل — مقالته أن فالحظ له، تنُرش كانت
بل متابعتها، من القارئ ليتمكن ُمتماسكة ة ُمرتاصَّ تتِصل ال أعمدتها وأن وإعالنات،
يف آخر وجزء للصحيفة، الرشقي الشمال يف منها جزء ليقع تتقطع، األعمدة تلك كانت
روى الذي الكاتب صديقي فظنَّ أُخرى، صفحٍة يف معزول ثالث وجزء الغربي، جنوبها
أخذت امُلصادفة لكن الطارئة، الظروف رضورة اقتضتْها ُمصادفة األمر أن الرواية، يل
، الرسِّ يكشف أن وأراد امُلصادفات، طبيعة فيها تُعد لم حتى أسبوع، بعد أسبوًعا تتكرَّر
إليه سعى إذ نفسه، تلقاء من ينكشف أن ِّ للرسِّ هللا أراد حتى يفعل، أن حياؤه عليه فأبى
الرتاب أكوام تُهال بأن أوامره أصدر قد الصحيفة يف كبريًا مسئوًال أن داره، يف وهو النبأ
الجرأة من هو وال بها، فيحتفل تُعجبه هي ال ألنها منها؛ تخلًُّصا صاحبي، مقاالت عىل
يُعلل بماذا سألته: ومكانته، قيمته الكاتب لصاحبي أعرف كنُت وملَّا رفضها. يُعلن بحيث

تشاء. كيف تُعلله أن لك سأترك وقال: فضحك املوقف؟ ذلك
لكن لصاحبي، حدث كالذي يل يحُدث لم إنه نعم بعض، عىل بعض نحن ُمسلطون
منزيل رشفة أقطع وأنا خواطري، مع تتقاَطر صورها أخذت التي هي أشباه، له حدثت
املجيء وحدات يل تبلغ حتى العدد حساب لنفيس وأُمِسك طرفها، إىل طرفها من ماشيًا
قت تدفَّ بالعد، انشغايل ومع الستون. الدقائق فتكتِمل وحدة، وخمسني مائتني والذهاب
تحُجب أن جاهدت كيف الدكناء للسحب صوًرا املخزون من يل لتستخرج ترتى، خواطري

للضياء. محتوًما األمر آخر كان النرص لكن الضياء،
أكتب؟ وملن أكتب؟ ملاذا إيجاز: يف القارئ يدي بني ألضع سانحة هنا الفرصة ولعلَّ
مضجع عىل جنب يل ليسرتيح كان وما أقوله، ما عندي فألن أكتب؟ ملاذا أما أكتب؟ وكيف
فهنالك العكس، وليس حارضنا، بمنظار ماضينا إىل ننُظر أن وخالصته أُقله، لم إذا
يرفضه موقف وهو املايض، بَموازين هذا يومنا يف حياتنا يزنوا أن لهم يروق بيننا كثريون
آبائنا فحضارة مًعا، قبولهما من لنا مناص وال حضارتنَي، أمامنا إن التاريخ. منطق
خالف عىل الحضارتنَي هاتنَي لكن أخرى، جهٍة من العرص هذا وحضارة جهة، من نحن
السلوك أخالقيَّات حول أساًسا تدور إحداهما موقَفني: بني الخالف يكون ما أوسع هو
وأما الناس، عنه يرىض الذي السلوك فهو وبالتايل وتعاىل، سبحانه هللا عنه يرىض الذي
الحضارة العمل. رضوب من عليها يرتتب وما العلوم حول أساًسا فتدور األخرى الحضارة
والثانية أسوياء، بًرشا تُنِتج األوىل «اآللة»، مدارها الثانية والحضارة «الكلمة»، مدارها األوىل
مًعا، لنعيشهما الحضارتنَي بني نوفق أن وعلينا الفضاء. تغزو وصواريخ مصانع تُنتج
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التي الحضارة هي واحدة حضارة إال يديه بني يملك ال ألنه الغرب؛ يستهدفه ال هدف وهو
الوصول أردنا إذا أننا عىل منها، أخذه استطعنا ما عنه وأخذنا العرص، لهذا هو صنعها
املعايري يف تغيري من بدَّ ال كان موقفنا، يف تالئمنا التي الجديدة الحضارية الصيغة إىل

أكتبه. ما أكتُب التغيري هذا استحداث سبيل ويف ألفناها، التي
أن القراء جمهور يريد ما يكتُب من فمنهم أساسيَّان: نوعان الكاتبني عند وللكتابة
زبائنها، تسرتيض األوىل الطائفة يعرفوه. أن للقرَّاء ينبغي ما يكتب من ومنهم يقرءوه،
يُمسك األول النوع النفوس. يف الغضب أثارت وإن حتى وتهدي، تُرشد الثانية والطائفة
ليُنري بمصباٍح يُمسك الثاني والنوع هم، كما الناس صورة سطحها عىل لتنعكس بمرآٍة
لنفيس اخرتُت ولقد يألفوه. لم جديد طريق — األغلب عىل — ألنه السائرين؛ أمام الطريق
أختار أن إال يل كان وما األول، الصنف لرجال تقديري مع الثاني، الصنف من أكون أن
جديدة، حياة نحو به سعيًا أقوله، الذي الجديد عندي ألن الكتابة؛ من الثاني الصنف
أنهم يف هو فضلهم وكل جديد، حوزتهم يف فليس — أهميتهم عىل — املرآة ُكتَّاب وأما
دكان صاحب أُشبه ال كتابتي يف إنني ليُغريوه. ال ليصفوه، يقع كما الواقع يشاهدون
ولكنني الحاجات، أصحاب يطلُبه أن ع يتوقَّ ما دكَّانه يف يجمع أن يحاول الخردوات،

الشفاء. وطريق العالج طريقة يصف الذي بالطبيب شبًها أقرب
أكتب فأنا قارئ، دون قارئ اختيار حق يل فليس أكتب؟ مَلن الثاني: السؤال عن وأما
ربما بل همومهم، الناس عن ي أُرسِّ أن أستهدف ال لكنني يقرأ، أن له يطيب ملن أكتبه ما
بحاجٍة منه، واحد أنا الذي الشعب رأيُت فإذا أحًدا، أتملَّق وال همومهم، عىل هموًما ِزدتُهم
أو ُمخطئًا أعرضه فيما أكون أن وأما الفكر. ألمانة تأديًة ذلك أعلنُت مساره، تغيري إىل
وُمخلًصا. صادًقا الوَرق عىل وفكري نفيس أضع دمُت ما فيه، يل حيلة ال ما فذلك ُمصيبًا،
إذا للنعاس استجالبًا النوم فراش عىل وهم القراءة اعتادوا الذين أولئك أن ألعلم وإنني
ألنهم سواه؛ إىل يرتكوه أن — مقايل قراءة بدءوا ما إذا — يلبثوا لن عليهم، استعىص
تتناثَر دردشة الورق عىل أسكب ال إنني النعاس. ينشدون وهم وُمؤرًِّقا ُموِقًظا سيجدونه
أفرتض بل الصيف، إجازة يف يلهون صغار أيدي بني الشاطئ رمال تتناثر كما كلماتها
حياتنا نُغري أن تبعة وهي جميًعا، علينا امُللقاة بالتبعة وشعوًرا املأخذ، جدية قارئي يف

وأقوى. وأعلم أفضل هو ما نحَو
الخري ملن وإنه وانخفاًضا، ارتفاًعا ُمستوياتها تتفاوت — شك بغري — الكتابة أن عىل
ُمتفاوتون، بالحديث إليهم نتَّجه الذين القرَّاء ألن الكاتبني؛ أقالم النحو هذا عىل تتفاوت أن
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ما منها فرقٍة فلكل أعالها، إىل أدناها من التعليم معاهد يف الدراسية الِفَرق تتفاوت كما
اتساًعا طبقاته تزداد الهرم، صورة يف الثقايف البناء ر أتصوَّ وهكذا وأسلوبًا، مادًة يُالئمها
عىل صدَقها القارئني عىل الهرمية الصورة هذه وتَصُدق األساس، إىل القمة من نزْلنا كلما
هي نفسها القلة هذه ألن األرفع؛ املستوى ذات للقلَّة الكاتب يكتُب فقد أيًضا، الكاتبني
يعلم ليس ملن قائًال ُمخادًعا، هللا عباد عىل يضحك ممن ولسُت دونها. هم ملن ستكتُب التي
آخرون، يعرفه ال أمًرا يعرف من الشعب أبناء يف إن العلماء. أعلم هو الذي العبقري أنك

السوي. ذلك ينفع مما كانت إذا سواه إىل معرفته ينقل أن يعرف من وعىل
بني بقيُت ما حرًفا فقط أكتب ولن أكتب، لم إنني أكتب؟ كيف األخري: سؤالنا وبقي
ألقيَت وإذا كتابته، ساعة الحرف ذلك عليه يدلُّ الذي باملعنى مؤمنًا ُكنُت إذا إال األحياء،
فكريٍّا خطٍّا رأيَت كامل، قرن نصف عىل زادت فرتٍة طوال كتبتُه ما إىل شاملة، نظرة
عىل نسلك ظللنا لو حياتنا، يف قائمة ِقيٍم فْقُد هي مقصودة، غاية نحو هادًفا ُمطرًدا
ونستطيع لنا، ملًكا الحضارة تلك يجعل قبوًال عرصنا حضارة قبول علينا لتعذَّر هداها،
وحياة جديدة رؤية الدمج بهذا لنا ن لتتكوَّ أسالفنا، إرث من أيدينا بني فيما ندمجها أن

جديدة.
به يُراد مقاًال أكتبه ما كان إذا أكتبه، ما صياغة يف الخاصة طريقتي يل كانت ولقد
متباعدة حينًا، متقاربة فرتاٍت عىل أعرضها التي األفكار سائر إىل تُضمُّ فكرة يحمل أن
بتلك وأعني واحدة. قماشة منها لتُنَسج السدى خيوط إىل اللحمة خيوط تُضمُّ كما حينًا،
الفكرة طبيعة مع يتالءم مختار شكٍل عىل الفكرة تحميل يف أسلوبًا الخاصة الطريقة
أن — اختالفها عىل األدبية الصور جميع يف الحال هي كما — ذلك شأن ومن فيه، املبثوثة
له يروي راوية أمام نفسه القارئ يجد إذ مبارشة، غري بطريقٍة قارئها عىل الفكرة تُعَرض
أو األقدمني، أساطري من أسطورة عىل يتَّكئ أو قديم، مخطوط عىل عثر أنه يزعم أو حلًما،
هنالك أن عىل وهكذا. وهكذا الحوار، موضوع يناِسبون أشخاًصا له تخيَّل حواًرا يُجري
تلتِزم مبارشة بصورٍة علميٍّا عرًضا الفكرة عرض إىل فيه اضطررُت املقاالت من كبريًا عدًدا
إقامة إىل اللجوء تقتيض الرضورة أن أرى حني وذلك منطقي، تتابُع يف القضايا تسلُسل

الرصيحة. الواضحة العقلية بالرباهني ة الحجَّ
أختارها أشكاًال األفكار تضمني يف األدب طريقة إىل — لجأُت حني — لجأُت وملاذا
فعلُت فكرتي؟ أعرض خالله من الذي الرمز استخدام إىل كثرية حاالٍت يف يحتاج مما لها،
أن أعتقد ألنني وثانيًا لألفكار، األدبي التصدير إىل بي يَميل ما طبيعتي يف ألن أوًال ذلك
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األفكار عرضت لو مما امُلتلقي، ذهن يف أثًرا وأرَسُخ الزمن، عىل بقاءً أدَوُم الفنية البناءات
أن سبيل يف املدفوع الثمن لكن الخالصة، العلمية املواد بها تُعَرض التي الطريقة عىل
بأن االحتمال درجة تزداد إذ يبدو، فيما باهًظا كان قد أدبية، بأشكاٍل األفكار أكسو
لينظروا خلقهم بل امُلتفهمة، امُلتأنية الجادة للقراءة هللا يخلقهم لم قرَّاء الكتابة تُصادف
النعاس ليأخذهم الصحيفة أو بالكتاب ويُلُقون يتثاءبون، ثم أعيُنهم، بأطراف املكتوب إىل
قرأتم ماذا وُسئلوا: الصباح، يف استيقظوا إذا كهؤالء قرَّاء يقول فماذا األحالم، مدينة إىل

باألمس؟
أقيض كنُت عندما بعًضا، بعضها يشدُّ ُمتدفقًة انسابت التي خواطري، هي تلك كانت
حجاب خلف والشمس الصباح، من مبكٍر وقٍت يف منزيل، رشفة يف مشيًا الرياضية الساعة
يفلت أال عىل حريًصا الخواطر سيل مع وكنُت بنورها. األرض إىل لتنفذ تجاهد السحب
الستني، بدقائقها الساعة واكتملت غاديًا، رائًحا الرشفة بها أقطع التي الوحدات عدد مني
كسح عىل ُموشكة هي فإذا الشمس، إىل نظرت الجدران، تحرضني حيث إىل دخويل وقبل

للضياء. األمر آخر محتوم النرص إن أال فقلت: الحاجبة، السحب
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الورق من رزمة ألشرتي ورَّاق، إىل قصدُت عندما ١٩٦٣م، سنة من صائًفا يوًما كان
الورق أن أعلم وكنُت مقاًال، أو كتابًا كتبُت كلما عليه، الكتابة اعتدُت الذي امُلسطر، األبيض
الحد ذلك بلغ قد الثمن أجد أن ع أتوقَّ لم ولكنني ثمنه، وغال السوق يف عرضه قلَّ قد يومئٍذ
ال بواحدٍة جاءني أريدها، التي الورق رزمة الوراق من طلبُت حني أني وذلك االرتفاع، من
أُقلِّبها فأخذت خمسمائة، عىل تشتمل ذلك قبل أعهدها وكنُت ورقة مائة عىل أوراقها تزيد
إال هو وما حجمها، ضآلة من دهشتي الورَّاق إىل أنقل أن به قصدُت نحٍو عىل ، يديَّ بني

حديث: بيننا دار أن
هذه؟ بكم قلت:

بمثابة كانت بل يومنا، يف كالثمانني يومئٍذ الثمانون تكن (ولم قرًشا بثمانني قال:
رشائها). قوة يف أضعاف عرشة

قرًشا. ثمانني ثمنه يبلغ ال ورقة، مائة ورقاته تبلُغ الكتاب ألن عجيب؛ أمٌر هذا قلت:
كتاب؟ يف طبع وورق أبيض، ورٍق بني تسوِّي أن تريد وهل قال:

املعرفة هي زيادة، إليه أُضيفت ورق هو الكتاب ورق ألن ذلك؛ أريد لسُت ، كالَّ قلت:
شيئًا. بعُد يحِمل لم فارغ فهو األبيض الورق وأما كلماته، تحملها التي

بالنقصان، ورق هو كتاب، يف طبعه بعد الورق أرى إذ تراه، ما أرى أال يؤِسفني قال:
ونقاءه، الورق بياض لطَّخ مداد هي — الحاالت معظم يف — املكتوبة فاملادة بالزيادة، ال

قيمته. فتهبط بالقذَر البسه إليه يُيسء كالثوب
َريب. وال تمزح إنك قلت:
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الورق أبيع فأنا وقارئ، ورَّاق أني ولتعلم مزاح، وال جادٌّ إني بل ، كالَّ ، كالَّ قال:
بالخسارة. أشعر ما مقدار بالكسب أشعر فال الكاتبون، يكتبه بما مليئًا أُطاِلعه ثم فارًغا،
الفرق شبَّهت حني وذلك الصواب، عن فأضلَّك خاطئ، بتشبيٍه بدأت قد أراك قلت:
بالقذَر، أصابه من ارتداه والثوب جديًدا بالثوب عليه، مكتوبًا والورق خاليًا الورق بني
فيملؤها فارغة، تبيعها أكواب بني كالفرق الحالتني، بني الفرق إن تقول أن هو واألصح
جيًال الشاربون، عليه تعاَقَب مهما أبًدا، رشابها من تفرغ ال هي ثم سائغ، برشاب الشاري

وعارش. ورابع ثالث بعده جيل، بعده
التي الورق أكواب إن نعم «سائغ»، كلمة يف هو سيدي يا وبينك بيني الخالف قال:
وكم ا، حقٍّ سائًغا الرشاب ذلك يجيء مرة كم ولكن رشابًا، الكاتبون يلمؤها فارغة، أبيعها

الشاربني؟ أمعاء به تموع مائًعا — الفروض أحسن عىل — يجيء مرة
تُسيغ؟ ومتى تنِفر فمتي الجواب، أنت منك أسمع أن أحبُّ قلت:

أدرك ولعله الرجل، يقوله بما االهتمام نحو صوتي نربة ت تغريَّ وقد ذلك، قلُت
الظهر بعد فالساعة هادئًا، ُمطمئنٍّا بيننا الحوار ليكون الجلوس إىل فدعاني ل، التحوُّ

الوحيد. زبونه وأنا حار، والجو بقليل،
بالغثيان، يُصيبني ما أشدَّ إن وأقول: أُسيغه؟ ومتى أقرأ مما أنِفر متى سألتَني قال:
ركوب جواده لريكب فيرتكها واآلخرة الدنيا مشكالت من فيه نغوص ما يشهد كاتب هو
ُمبارز؟ من هل قائًال: يصيح وكأنما يده، يف قلَمه شاهًرا الوسطى، العصور يف الفرسان
فرتاهم العني)، (بضم الُعجب بأنفسهم يأخذهم الذين الكتاب هم — سيدي يا — كثريون
فنون من ويختارون تُبرص، عنٍي ذي كل من مرأًى عىل ليكونوا الضوء، مواقع يلتمسون
إنك نعم وكثرتها، اختالفها عىل الناس ملشكالت به يتصدَّون ما ال السمع، يشدُّ ما القول
الظالم مناطق نحو يتَّجهوا أن بدل الرئاسة، ومقاعد الضوء، مواقع عن يبحثون تراهم
عشقهم إن والجهاد، العمل ساحات حيث إىل مقاعدهم تاركني املصابيح، فيها ليُشعلوا
يكتبون، فيما املَلق إىل دفًعا يدفعهم الذي هو رءوسهم، عىل ينصبُّ لألضواء الشديد
ذلك من الشباب ويتملَّقون الكمال، بلغ قد إنه عنه بقولهم الناس جمهور يتملَّقون إنهم
إنهم بقولهم الُحكام ويتملَّقون والرشاد، الرُّشد بلغ شباب إنه عنه بقولهم الجمهور،
فيما يتملَّقون هم هكذا كان. مما أحسَن اإلمكان يف يُعد ولم ميزانها، للعدالة أقاموا قد
بينهم فيما ُموقنون أنهم مع ُزلفى، أو ماٍل أو منصٍب من ضوء ملعة ابتغاء يكتبونه،
زعموا الذي والشباب املعرفة، تنُقصه الكمال له زعموا الذي الجمهور أن أنفسهم وبني
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ما كثريًا ميزانها، للعدالة أقاموا إنهم عنهم قالوا الذين والُحكام اإلرادة، تعوزه الرشاد له
الرضا يبتغون غرباء أضياف بيننا وكأنهم يتملَّقون إنهم امليزان. ذلك أيديهم يف انحرف
وهي الواضحة، البسيطة الحقيقة تفوتهم فهل اإلقامة، بطول لهم ليأذن الدار صاحب من

الواحدة؟ األرسة أفراد يتبادله كما النصح نتبادل الوطن، يف إخوة جميًعا أننا
من اآلن: لك أقوله ما وأقلُّ التعميم؟ يف فأرسفَت الُحكم مَت عمَّ قد أنك ترى أال قلت:
قرأته مما اكتسبتَها قد تكن لم إن الكتَّاب، ونقد الحياة نقد عىل القدرة هذه أنت لك أين
ذلك كل فيه رأيت ُمحدَّد، ُمعنٍي بموقٍف مثًال يل فارضب ذلك ومع أنفسهم؟ الكتاب لهؤالء

تُريد. ما الدقة وجه عىل أَتبنيَّ لكي األقالم، أصحاب من املَلق
أن عىل توافقني ولعلك جائز، فذلك الُحكم، تعميم يف بالغُت قد أكون أن أما قال:
به يخرج الذي العام االنطباع عىل هو القارئني، عامة من وألمثايل يل بالنسبة ل امُلعوَّ
التحليل عملية وأما به، خرجُت الذي االنطباع هو ُقلته وما قرأ، ما مجموع من القارئ
املقالة يف أو الواحد الكتاب يف تُشري قد والتي السقيم، من الصحيح تُميز التي والتمحيص
الباحثني خصائص من فهي خطأ، فيها أخرى وفقرٍة صواب، فيها فقرٍة إىل الواحدة،
مما شيئًا يُوضح مثًال لك أرضب أن وأما العام. الرأي ن يتكوَّ هؤالء من وليس الدارسني،
لو إنها عنها قيل خمس، طوائف إىل شعبنا تقسيم هو ذهني، إىل األمثلة فأقرب أريد،
ذلك تُجنِّبنا التي القوانني وُسنَّت الخطط وضعت ولهذا لتصارَعْت، سجاياها عىل تُركت
التقسيم هذا مثل أن هو — املواطنني من مواطن وأنا — الخاصة وعقيدتي الرصاع.
كراهية الناس بني يُولِّد أن أخرى جهٍة من األيام مع شأنه ومن جهة، من خطأ لشعبنا
أن فهو — أراه كما — الخطأ وجه أما بينهم. قائمة األصل يف تكن لم لبعض، بعضهم
أُفقي، تقسيم هو إنما وطنية، مالية ورأس وُمثقفني وجنود وعمال حني فالَّ إىل التقسيم
بني لكان وقع لو الذي الرأيس، بالتقسيم هو وليس العمل، رضوب يف اختالفاٍت يُحدِّد
أو وعامة، نُبالء إىل أو وعبيد، أحرار إىل الناس ينقِسم كأن املقاومة تستحثُّ طبقيَّة الناس
لبيان أُقدِّمه دليل أوضح ولعل الشعوب. بعض بالفعل عرفتها تقسيماٍت من ذلك يُشبه ما
العمل رضوب كل فيه تجتمع قد شعبنا، يف الواحد الفرد أن هو نظري، وجهة يف الصواب
أرٍض صاحب الواحد الفرد يكون فقد الخمس، الطوائف عىل — نظريٍّا — وزَّعناها التي
الوطنية، املالية األعمال يف يندِرج بمرشوٍع وقائًما وُمثقًفا وضابًطا زراعتها، عىل يُرشف
واحد، شخٍص يف اجتمعت قد كلها الجوانب هذه دامت وما للدواجن. مزرعة يملك كأن
أن النادر من كان وإذا ُمتصارعة. طبقاٍت إىل الناس م يُقسِّ مما ليست — إذن — فهي
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ومع واحدة، أُرسة أفراد يف تجتِمع أن النادر من فليس واحد، فرٍد يف األعمال هذه تجتِمع
مختلفة. طبقاٍت إىل ينتمون إنهم الواحدة األرسة أفراد عن نقول ال فنحن ذلك

شيئًا الناس بني يخلُق أن التقسيم لهذا أتوقع إنني قائًال: حديثه يف الورَّاق ومىض
الشعور يتضخم أن وهو ١٩٦٢م)، سنة جرى الحديث هذا أن (لنتذكَّر قائًما اآلن هو ليس
مصلحة بالضبط هي ليست مصلحة صاحب بأنه — مثًال — العامل أو الفالح عند
بعضنا استغالل يف الرغبة إىل يؤدي الخفية، املنافسة من يشء ذلك عن وينتج امُلثقف،
طالبه املاء أحواض أو الكهرباء أسالك أو تليفزيونه للُمثقف العامل أصلح فإذا لبعض،
إىل ُمزارع لجأ أو طبيب، إىل مريض عامل لجأ إذا وكذلك معقول، كل يجاوز الذي بامُلعجز
ال أنا قال: ثم لحظة، املتحدث وسكت وهكذا. األول للفعل ُمساويًا الفعل ردُّ جاء مهندس،
من الُكتاب من هنالك كان إذا أنه هو أقوله الذي لكن قدَّمته، فيما حتًما ُمحق أنني أزعم
الصَدد هذا يف قرأناه ما كل وكان واحدة؟ كلمًة ذلك يف نقرأ لم فلماذا هذا، رأيي مثل يرى
امللق يؤثرون إنهم قلُت حني أخطأُت قد تراني فهل الرتدُّد، من قليل ولو يُداخله، ال تأييًدا

للرضا؟ كسبًا
معه ونهضت واجبه، لقضاء فنهض زبون، جاءه املدى، هذا بحديثه الورَّاق بلغ وملَّا
فرصة يف ُمالقيك ولعيلِّ بالنظر، جدير منك سمعته ما إن له: وقائًال االنرصاف، يف ُمستأذنًا

الحوار. لنستكِمل أخرى
وحفظتْه عاًما، عرشون ذاك حديثنا بعد ومىض قط، تسنح لم املرجوَّة الفرصة لكن
عدم ويف أجِره، تقدير يف عامل معي تعنَّت فكلما األيام، هذه وعيي إىل لتُعيده الذاكرة،
إىل شعبنا تقسيم عىل يرتتَّب قد أنه رأى ا ممَّ الوراق، به تنبَّأ ما تذكَّرُت بوعوده الوفاء
يُبديه الذي العنت يكون أن يعقل ال إذ واحًدا؛ شعبًا الطويل تاريخه عرفه وقد طوائف،
أصبحت حتى وكراهية، حقًدا قلوبهم مألت مرارة إال لبعض بعضهم اليوم املواطنون

وتوضيح. تحليل إىل بحاجٍة بها يُوَصف التي «الطيبة»
أن فالسفتهم من استدعت عرش، السابع القرن إبان إنجلرتا يف أحداث حدثت لقد
نشأ كيف هو: عميق، ٍل تأمُّ عىل يُقيمونه جوابًا منهم يتطلَّب سؤاًال أنفسهم عىل يطرحوا
لم بحيث ويتناَزعون، يتصاَرعون أفراد إال هناك يكن لم أن بعد بدء، ذي بادئ املجتمع
عن جوابًا قدَّم من أهم وكان افرتاًسا، الضعيف يفرتس قوي إال منهم العيش يستطع
جاء أحدهما عند الجواب أن من الرغم وعىل هوبز»، و«توماس لوك» «جون هما السؤال،
ذهنه يف تحرَّكت وقد الدارس، يرتكان مًعا الجوابني أن إال اآلخر، عند للجواب نقيًضا
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تخرج أن يُمكن كيف أخرى: مرة قارئي عىل السؤال وأُعيد لنفسه. املشكلة ل ليتأمَّ الدوافع
يأكله طعاٍم إىل اآلخرين حول لو يودُّ منهم كل ُمتنازعة، ُمتناِحرة أفراد مجموعة من
كان الذي هو كهذا فسؤال متعاون؟ ُمجتمع إىل كهذه أفراد مجموعة تتحوَّل كيف أقول
روسو جاك جان وتَِبعهم العميق، للفكر الفالسفة هؤالء أخضعها التي املشكلة يف يكُمن
االجتماعي» «التعاُقد فكرة وكانت ذاتها، املشكلة إىل بفكره ليتَِّجه ذلك بعد فرنسا يف
عليها يُقام التي األُسس أصلح و وروسُّ لوك رأي يف هي املجتمع لنشأة أساًسا باعتبارها

آخر. رأي له فكان هوبز أما املجتمع.
نشأة سبقت التي الفردية الحياة يُشبه ا ممَّ ُمجتمعنا يف نراه أصبحنا ملا ذلك وأقول
بدل بأخيه يرتبَّص منهم فكل آخر، فرٍد حساب عىل إال حياة للفرد يكن لم حني املجتمع،
وما — مهنته كانت أيٍّا — امِلهني يطلُبه ما نُفرسِّ فكيف وإال معه، للتعاون يسعى أن
الذي العام املستوى مع قطُّ تتناَسب ال أجور من — حرفته كانت أيٍّا — الِحَريف يطلُبه
يطلُب الذي الِحَريف العامل أن وخربة علٍم ذي من علمُت لقد امُلواطنني؟ أغلب عليه يعيش
واحد بيوٍم كله األسبوع من يكتفي دقائق بضع يف يؤديه عمل عىل أجًرا امُلستحيالت منا
أمعاء تُكركر كما أمامه، تُكرِكر والنرجيلة املقهى يف األسبوع بقية ليقيض — يوَمني أو
أنفسنا عىل نطرحه أن علينا ينبغي بل لنا، يحقُّ فال أمس يوم بأجوره اغتالهم الذين
متعاونًا مجتمًعا نُخرج كيف وهو: خطورته، من تهوين وال فيه، ُمجاملة ال ا، جادٍّ سؤاًال

وسائلهم؟ وتناحرت أهدافهم تنافرت الذين أفراده مجموعة من متعاطًفا
صحيفة يف قصريًا مقاًال كتب قد — املعروف التاريخ فيلسوف — توينبي أرنولد كان
يل وأُتيح أعوام، بضعة منذ وفاته وكانت — بقليل وفاته قبل — الربيطانية األبزيرفر
الكاتب ذلك استطاع كيف مًعا، واإلعجاب العجب وأخذني نرشه، عند املقال ذلك أقرأ أن
من هي مُلشكلة وعالًجا تشخيًصا يكون أن يصحُّ ما صفحٍة نصف يف يضع أن القدير
الذي العنت مشكلة وهي أال جميًعا العرصية الحياة صفو تُعكر التي املشكالت أخطر
الرضوخ، إال يسعها لن الضحية أن عىل ُمعتمًدا أجوره تقدير يف الِحَريف أو امِلهني به يتعنَّت
يُمكِّنه بأجٍر ظفر قد دام ما هو يضريه فماذا الجحيم، ألسنة الرضوخ ذلك بعد ولتأكلها
— توينبي يُقله ولم أنا أقوله خاصة، بصفٍة املرصي العامل عىل يصُدق اآلن والكالم —

الهية؟ حياٍة يف األسبوع بقية ليقَيض أسبوع، كل من يوَمني أو بيوٍم االكتفاء من
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التي للمرارة فعل ردُّ بأنه الربيطاني، العامل يف العنت ذلك علل قد توينبي كان
ه وجَّ توينبي ولكن املال، رءوس أصحاب بهم استبدَّ عندما الكادحني، حلوق بها ت غصَّ
فيما يُربره ما له يكن وإن العنيف، الرد ذلك إن له ليقول الربيطاني العامل إىل حديثه
يُنِذر وهو قاله مما وكان معه؟ كله الشعب وينَحَر ينتِحر أن اليوم له يُربِّر فهل مىض،
من نفوسهم يف تنبِعث أطماع سبيل يف بأِرسه الوطن روا يدمِّ أن من ويُحذرهم ال العمَّ
واقف هو كأنما فريى أنانيته، يف العامل ُمغاالة من يحُدث ما يشهد إنه املايض، مرارة
ُمتجهة سفينة أمامه مرَّت وقد نياجرا، الت شالَّ من قليلٍة أمتاٍر بُعد عىل النهر، شاطئ عند
بسفينته مىض إذا وشيك فهالكه بها، له ِعلم ال ربَّانها لكن الجبارة، الشالالت تلك نحو
التهلكة من ألنك الشاطئ؛ عىل هنا ِقف به: يصيح أن توينبي فواجب وإذن يميض، حيث

مقربة. عىل
وغلظت قلوبهم، قَسْت بمن توينبي صيحة صحُت لو حدِّي أأُجاوز ألسأل: وإني
مًعا، دافعيها وتُهلك تُهِلكهم أجوًرا يتقاَضون عندما ذبًحا مواطنيهم فيذبحون أكبادهم،

بأخيه؟ الغدر يُضمر منهم كل أفراد مجموعة إىل مجتمعنا بها ل ويتحوَّ
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املتحدة، الواليات إىل طريقي يف كنت ١٩٥٣م، سنة سبتمرب من عرش السادس اليوم يف
املحيط بها أعُرب التي األوىل رحلتي هي تلك وكانت زائًرا، أستاذًا عاًما بجامعاتها ألقيض
الطريق، وصف يف يومئٍذ كتبتُه ما إىل باألمس عدت ولقد الجديد. العاَلم إىل األطليس

الفقرات: هذه معي فاقرأ يوم، ذات بقَلمي أخطَّه لم جديًدا، شيئًا أقرأ كنت فكأنما

مدينة فوق اآلن أننا امليكروفون أعلن الطائرة، إقالع من دقيقة أربعني بعد
بالقَلم مرسومة رقيقة خطوٍط عىل تزيد ال اإلسكندرية فإذا فنظرت، اإلسكندرية،
إىل استحالت قد الضخمة املدينة كانت إذا لنفيس: فقلُت الورق، عىل الرصاص
الناس؟ من الواحد الفرد أرى أن يُمكن منظاٍر فبأي الرقيقة، الخيوط هذه
والضآلة، بالتفاهة نفسه عىل بالُحكم ع الترسُّ إىل أْميَُل الحالة هذه يف واإلنسان
أفالٍك من الرائي عند أمره يكون فماذا يمحوه، السماء جوِّ يف االرتفاع من فقليٌل
من مكَّنته التي الطائرة أن نسيانه هو هنا الخطأ ولكن أخرى؟ وأكوان أخرى،
سطٍر فأول الوثَّاب، وخياله وطموحه فكره ووليدة صنعه، من هي الصعود،
نُقرِّر أن هو يوم، كل مرة ألف يُقرأ وأن ثورتنا، كتاب يف يُكتَب أن ينبغي
هذا أذهاننا صفحات من نمحو وأن وجربوته، اإلنسان قوة عقيدة، عن ألنفسنا
ضعيف. تاِفٌه مخلوق اإلنسان أن وهو ويُخيفنا، يعاودنا ينفكُّ ما الذي الوهم
زجاج خالل أنظر ظللُت الليل) أثناء امُلحيط بنا تعُرب الطائرة كانت (وبينما
إنسان بني الفرق أبعَد ما لنفيس: وقلُت القمر، بضوء ض امُلفضَّ الجو إىل النافذة
وهو كوملبس وبني النحو، هذا عىل امُلحيط، تعُرب وأنت اآلن، بينك قارن وإنسان،
وبني امُلبتكر، ق الخالَّ امُلبدع الفرد بني الفرق يكون كم لتعَلم نفسه، املحيط يعُرب
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فتحت وجرأته، واحد رجل خيال إن ليتبعوه! ذلك بعد يجيئون الذين األفراد
رسعان ولكن جديدة، حضارٍة إىل جديًدا طريًقا لهم ت وشقَّ جديًدا، عامًلا للناس
يختلط ما رسعان يبيع. ومن يُبدع من بني فرق أال فنظن األمر، علينا يختلط ما
أو اشرتاها ومن — مثًال — الطائرة ابتكر من بني الفرق نُدرك فال األمر، علينا
بني الشاسعة املسافة نرى فال األمر، علينا يختلط ما رسعان متنها! عىل سافر
قَدميه، قبل أقدام تطأها لم جديدة أرًضا العلمية بنتائجه يشقُّ علمي باحث
ظهر عن يحفظها وقد ويدُرسها، النتائج، تلك ليقرأ ذلك بعد يأتي من وبني
يقول ثم ُملخصة، أو كاملة ُمرتجمة، غري أو لُغتنا إىل مرتجمًة وينرشها قلب،
وبينهم! بيننا الِعلم يف فرق وال علماء، ومنَّا علماء منهم إن — معه ونقول —
املحيط: عبور يف كوملبس وبني بيني الفرق نفسه هو صاحبي يا الفرق لكن
فال تابًعا، بعَده أنا وعربتُه ُمتعقًال، ُمتخيًال مخاطًرا ُمغامًرا مرة ألول هو عربه

فكر. وال خيال وال مخاطرة وال مغامرة

مثقال املوقف تغريَّ فهل عاًما، ثالثون كتابته بعد مرَّت وقد يومئٍذ، كتبتُه ما ذلك كان
فسوانا عام؟ ثالثمائة ومنذ عاًما، ثالثني منذ كان الذي املوقف هو يزال ال أم واحدة؟ ذرٍة
نستحي ال ثم منها، رشاءه استطعنا ما نشرتي أو نشرتيها، ونحن العرص، حضارة يصنع
نُباهي أن الشطح بنا يِصل قد بل ال، سواء! وُمستعريها الحضارة صانع بأن القول من
الحياة أسباب لنا يُقيم هو إذ والحمري، البغال لنا رت ُسخِّ كما لنا ر ُمسخَّ «الخواجة» بأن

قالوها! وهللا أي اآلخرة، الحياة نعيم يف أمًال للعبادة نحن لنفرغ الدنيا،
وقد تخلَّفنا ملاذا عامة: ندوٍة يف عربي شابٌّ سألني منذ قالئل، أيام سوى تمض ولم
د يتفصَّ كما أفكارنا نفرز كنَّا يوم الطليعة يف كنا قائًال: فأجبتُه الطليعة؟ يف يوٍم ذات كنَّا
بصواريخه شقَّ حتى ويغامر، يغامر أن لسوانا تركنا حني تخلفنا ثم جلودنا، من العرق
به يُلقي ملا انتظاًرا فاغرة، بأفواٍه إليه ننُظر القرفصاء نحن جلسنا بينما الفضاء، أجواز
ليغزو يتعلَّم فالغرب ورشق، غرٍب فرق يوٍم ذات وبينهم بيننا الفرق كان فتات. من إلينا
لهم لنُربهن نستيقظ ِكدنا فما بُزهده، الحياة شعلة لتخبو يتصوَّف والرشق بِعلمه، الدنيا
شمال فرق بيننا الفرق فأصبح جديد، فارق بيننا فصل حتى وغرب، رشٍق بني فرق أال
يزداد الجنوب بينما مرة، الباغية وبسطوته مرة، بِعلمه ثراء، يزداد فالشمال وجنوب،
نحن وها ويستغلَّه، يستذلَّه أن للشمال مكَّن الذي بضعفه أخرى ومرة مرة، بجهله فقًرا،
وجنوب، شماٍل بني حواًرا ونسمع ورشق، غرٍب بني رصاًعا األحداث مرسح عىل نشهد أُوالء
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سألتني ولو الضعيف. مركز يف الجنوب» و«الرشق القوي مركز يف الشمال» «الغرب لكن
«الرشق بينما يُغامر، الشمال» «الغرب إن قلت: كلمة، يف الجانبني بني الفرق لك ص ألُلخِّ

القرفصاء. يجلس الجنوب»
لفائف يف الحقائق تُخِف وال أخانا، يا توضيًحا ِزْدنا قلقة: لهفٍة يف السائل قال
غني، شمال أيًضا هو الذي العاِلم الغرب بني الفْرق بيان يف أخانا يا زْدنا واملجاز، التشبيه

فقري. جنوب نفسه الوقت يف هو الذي الغافل والرشق
ومتى الجانبني، بني التحوُّل نقطة جاءت كيف فاسمع إذن مرتفع: بصوٍت أجبته
إىل التاريخ أول منذ الُعليا اليد له كانت الجنوب» «الرشق إن تقول: أن فتستطيع جاءت؟
قبل كثريٍة بمؤرشاٍت ذاك لنهوضها دت ومهَّ عرش، السادس القرن يف أوروبا نهضت أن
وضع الذي القدماء، اليونان عرص استثنَينا إذا ذلك قليًال، أكثر أو الزمان من بقرٍن ذلك
قبل قرنًا عرش خمسة نحو ذلك بعد لتنقَيض اختفى، ثم الشمال»، «للغرب العقيل األساس
أسالفه له وضعه الذي األساس فوق البناء طوابق يُقيم أن الشمال» «الغرب لذلك يُتاح أن

اليونان.
«للرشق ظلَّت فقد نهضتها، أوروبا نهضت حتى بعدهم وما اليونان، قبل ما وأما
ألن ذلك حدث التحوُّل؟ حدث وملاذا يشء. وكل وروًحا وحضارًة فكًرا الُعليا اليد الجنوب»
صالًحا كان منهج، عىل العقلية حياته يف يظلَّ أن الجنوب» «الرشق لهذا شاء قد الجمود
ظروٍف من ذلك بعد الزمان استحدثه فيما صالًحا يُعد ولم القديمة، الحياة ظروف يف
اقتضته كلما بمنهج منهًجا يُبدِّل أخذ بأن عليه هللا فتح فقد الشمال» «الغرب وأما أُخرى،

يُبدل. أن امُلتجددة العصور
أو منطوٍق بلفٍظ علًما العقلية، الحياة تاريخ من األوىل املراحل يف «العلم» كان
ذلك كان مبادئه، عىل تفكريه يجري منهًجا لنفسه يرُسم أن العقل أراد ا فلمَّ مكتوب،
إنما امُلتولدة الجملة بأن اليقني مع جملة، من جملٍة توليد بها يمكن التي الطرق هو املنهج
أن هي — مثًال — أيدينا بني التي الجملة كانت فإذا الوالدة، الجملة جوف من خرجت
وعمًرا وخالًدا زيًدا أن هي صحيحة، جملة ذلك عن تولَّدت أحراًرا، يُوَلدون جميًعا الناس
يُشتقُّ لفظية، مجموعاٍت يف الفكر عجلة تدور وهكذا الناس، من أفراد ألنهم أحراًرا؛ ُولِدوا
من تستخرجها نصوص حول دورانها يف الفكرية العجلة هذه وكانت بعض، من بعضها
إىل اللجوء إىل ُمضطرَّة األوىل املراحل يف تكن لم الدنيا ألن غرينا؛ وتشمل تشملنا نصوص،
أن لنا بدَّ وال العلم. لذلك امُلالئم املنهج كان وذلك ِعلمهم، طبيعة كانت فتلك أخرى، طريقٍة
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بالعلوم ى يُسمَّ ما يُوَلد أن قبل القدماء، مع ازدهاره بدأ الذي الرياضة علم أن هنا، نلحظ
أو ُجَمل، من ُجَمل توليد حقيقته يف هو الرياضة علم إن أقول طويل، بزمٍن الطبيعية
الظهور. يف سابًقا يكون أن غرابة فال إليها، أْرشنا التي بالطريقة معادالت، من معادالت
التي القواعد فضبط املنهج، هذا متَّن الذي هو أرسطو اليوناني الفيلسوف وكان
ذلك بعد جاءت ثم أيدينا، بني وجدناها ُمقدمة من نتيجًة توليدنا عند الصواب لنا تضمن
حتى ُعُمدها، من أساسيٍّا عموًدا األرسطي املنطق فجعلت وثقافتها، اإلسالمية الحضارة
العاِلم ليكون وجودها من بدَّ ال عالمة به، واإلملام ودراسته األرسطي املنطق ذلك كان لقد

ص. التخصُّ ميدان كان مهما ُمثقًفا، وامُلثقف فقيًها، والفقيه عاِلًما،
عرش، والسادس عرش الخامس من لتدنَو تتواىل القرون وأخذت دورته، الزمان ودار
أخذوا إنهم ُقل أو بقراءة، قراءة يستبِدلون — فشيئًا شيئًا — أوروبا يف الناس فإذا
كله املقروء كان أن فبعد منها، جديًدا رضبًا القراءة، من القديم الرضب إىل يضيفون
يف الرغبة اشتدَّت رواة) يَرويها منطوقة (أو صحائف يف مسطورة ألفاٍظ من نصوًصا
أن — مثًال — فافرض مبارشة. بطريقٍة الطبيعية الظواهر قراءة ذلك إىل تُضاف أن
والنجوم، الكواكب حركة ذلك يف بما األجسام، حركة هو عنه، يشء معرفة امُلراد املوضوع
أقدم، هو من كتبه كتاب قراءة املعرفة، إىل وسيلتهم تكون أن الُقَدماء عند األغلب كان فقد
استحدثته الذي القراءة، من الجديد النوع وأما األجسام. حركة عن شيئًا فيه ليُطاِلعوا
يف وهي األجسام، بها يُراقب برصية وسيلٍة عن الباحث يبحث أن فهو األوروبية، النهضة
وكوبرنيق وكبلر، جاليليو، فعل كما قوانينها، الحركة لتلك يستخرج أن محاوًال حركتها
يجد جديد، منهٍج من لها بدَّ ال كان املبارشة، الطريقة بهذه الطبيعة قراءة لكن ونيوتن،
حدث، قد ما وهذا القدماء. منهج قديًما أرسطو قنَّن كما يُقنِّنه، من الِعلم فالسفة من له
كما توليدية، عملية بصدد كان إذا أحدهما يستخدم منهجان؛ األوروبي للعقل وأصبح
يشءٍ من تتولَّد التي النتائج استدالل رضوب من جدٍّا كثرٍي ويف الرياضة يف الحال هي
بطريقٍة دراستها يُراد طبيعية، ظاهرة املقروء كان إذا يستخدمه آخر ومنهٍج مكتوب،
اختار ساَقني، عىل سبيله يف ُمنطلق الشمال» «الغرب وبينما قوانينها. الستخراج مبارشة،
فيما كان واحٍد بمنهٍج فيفكر واحدة، ساٍق عىل يحجل أن لنفسه الجنوب» «الرشق
من ضيٍق جانٍب يف إال صالًحا اليوم يُعد ولم الِعلمي، النشاط ميادين لكل صالًحا مىض
التي واألجهزة اآلالت لُغته جديًدا، عامًلا الشمال» «الغرب فدخل الجديدة، الحياة جوانب
وقف فقد الجنوب» «الرشق وأما جنونه. لُجنَّ منها شيئًا لريى أحد األقَدمني من بُِعث لو
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هللا رزقه ما إذا حتى ُمقدمة، من ونتيجة ُجملة، من ُجملة يستولِد التوليدي، بمنهجه
الجديدة الحضارة أساليب من الشمال» «الغرب به يجود ما بعض بماله اشرتى ماًال،

ووسائلها.
أول منِّي طلب الذي العربي الشاب نحو اتجهت املدى، هذا حديثي من بلغُت وملَّا
وخاطبتُه طالئع، كنَّا أن بعد الحضارة، موكب يف تخلَّفنا ملاذا توضيًحا: أزيده أن األمر،
كانت ر التطوُّ رضورة ألن تخلَّفنا؛ إننا الصغري، أخي يا سؤالك عىل جوابي هو هذا قائًال
فاستطاع الشمال»، «الغرب فعل كما قديم، منهٍج إىل جديًدا منهًجا نُضيف أن تقتيض
الصحائف قراءة بني يجمع وأن الطبيعة، وعلوم الرياضة علوم بني يجمع أن اإلضافة بهذه
ما فكان عناًدا، أو ضعًفا، أو جهًال، ذلك، نفعل أن أبَينا لكننا مًعا، آٍن يف الظواهر وقراءة

كان.
قدَمني، عىل يسري إنساٍن بني فرٍق مجرد عىل بُمقتِرص وبينهم بيننا الفرق وليس
وأخطر، أهم كان ربما آخر، جانبًا ليشمل ليتَِّسع األمر إن بل واحدة، قدٍم عىل يعرج وآخر
بصاحبه ينتهي أن شأنه من كنِفه، يف نعيش نحن زلنا ما الذي القديم املنهج أن وهو
الصواب، فيها مفروض بُمقدماٍت الطريق يبدأ العقل أن منها ضار؛ كلها أمور عدة إىل
منهج هو ثم يُجاوزها، أن له يجوز وال األسوار، حوله ُرضبت الذي كالسجني فيُصبح
التي النتائج إىل الوصول عىل يساعده اختياًرا ُمقدماته يختار أن لصاحبه املجال يفتح
صحة عىل الربهان أقام أنه ذلك بعد نفسه فيُوِهم إليها، يِصل أن ُمقدًما يشتهي كان
الدنيا من يَر لم وهو ويموت، عمره يحيا أن ليستطيع املنهج هذا صاحب وإن موقفه.
يدري. هو أظنه وال أدري ال بماذا؟ عامًلا «عامًلا»، نفسه يَُعد ذلك ومع شيئًا، حوله التي

كونه جانب فإىل الطبيعية، الظواهر قارئ يستخدمه الذي الجديد، املنهج وأما
روح صاحبه من يقتيض أيًضا فهو املقروءة، الظواهر قوانني عن لصاحبه يكشف منهًجا
ال ألنه يقني (وهو الثابت اليقني ينشد القديم املنهج صاحب زميله بينما إذ املغامرة؛
الكتب) يف املسطورة اللفظية املجموعات بتكرار ويكتفي جديًدا، كشًفا الدنيا إىل يُضيف
امُلستسِلم ركون إليه لريكن الثابت، اليقني ينشد القديم املنهج صاحب بينما إنه أقول
هو بما االكتفاء عن له َمحيص ال الجديد، باملنهج الكون أرسار كاشف ترى الرايض،
وال كون وال هنا ثباَت فال غد، وبعد غًدا للتصحيح قابل فهو ثم ومن الصواب، ُمحتَمل
يتبدل. وال األيام، مع يتغري ال الذي الحق إنها عنها يُقال بَعينها نتائج عند جمود وال ركود
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إذا والقلق، املغامرة روح أصحابه يف يبثُّ وهو الجديد، بمنهجه الجديد العلم أن عىل
هي املغامرة فإن امُلستقر، الساكن طمأنينة من القديم املنهج أهل به يقتنع بما قيست
صاحبي يا أرأيَت الحي، النبض قلق هو القلق وإن تُضلِّل، وال تهدي محسوبة مغامرة

وموت؟ حياٍة بني فرًقا منهَجني، بني الفرق يكون كيف
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كل عىل بعده من ثم الهول، أبي شفتَي عىل الساخرة امُلشفقة االبتسامة وضع الذي من
الناس صغائر من ساخرة ابتسامة إنها األقَدمني؟ من فنان إزميل نحته تمثاٍل يف شفتنَي
من لحظًة لنفسه يشرتي بأن الشيطان له يوسوس من عىل ُمشفقة األحداث، وعوابر
ورفع الرواسخ، الشوامخ عُمدها عىل املعابد أقام الذي ومن الخلود! بعاَلم خاطفة حياٍة
ومن والسماء؟ األرض خالق إىل بأصابعها ُمشريًة سمائنا يف واملآذن األبراج يف ت املسالَّ
فينتبذ وزخارفها، الحياة هذه عن يستغني أن اإلنسان يستطيع كيف الدنيا علَّم الذي
إنه وعابد؟ معبود إىل كله الوجود يُرتِجم وهناك الصحراء، قلب يف قصيَّة صومعة لنفسه

العصور. امتداد عىل املرصي
وقف فلماذا وسلوكه! مواقفه بمفارقاِت يُحريني بات الذي نفسه هو املرصي وهذا
صدره، عىل مكتوفتان وذراعاه أمامه، وقف من أمام واقًفا الصباح يف رأيته الذي الرجل
وجاء أخطأ هل ترى الصالة؟ فريضة يؤدي ربه أمام كأنه األرض، نحو بتان ُمصوَّ وعيناه
لسُت املنافع؟ بيَديه من حرضة يف فخشع نفًعا، لنفسه أراد أو سيده، من املغفرة يطلُب
السؤال وأخذ تغيل، والدماء داري، إىل عدُت لكنني طريق، عابر ساعتها كنُت فقد أدري،
حتى أقوم أكاد وال أقوم، حتى الكريس عىل أقعد أكاد ال رصُت حتى فكري، عىل يلحُّ
ويضع الخشوع، هذا كل املرصي يخشع ملاذا سؤايل: يتكرَّر والقيام القعود ومع أقعد،
يعلم وهو ملاذا، للرضر؟ دفًعا أراد أم املنفعة اجتالب أراد سواء الرضاعة، مواضع نفسه
من نحو بها ُمتجًها ُمشفقة، ساخرة ابتسامة بإزميله رسم الذي اإلنسان هو هو أنه
عُمدها عىل املعابد لعبادته فأقام الخالق، لعظمة العارف هو هو ثم الصغائر، تشغله
الدنيا وعلَّم ومآذنه، وأبراجه ته مسالَّ يف الدعاء أكفَّ السماء إىل ورفع الرواسخ، الشوامخ
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ملعبوٍد إال فيها حضور ال صومعة يف كله الوجود يستقطب أن لإلنسان يمكن كيف بأِرسها
وعابده؟

التي املرصية، الظاهرة هذه عن وتساؤًال تعليًقا املرصيني غري من سمعُت ما كثريًا
هذا ِرس ما يسأل: وهو السائل أسمع فكنُت حقيقته، املرصي عن يعرف ال من بها ينخدع

املرصي؟ عند «الخنوع»
وداعة تنقِلب هل خنوًعا؟ ووداعته امُلتحرضِّ عذوبة ترى هل خنوع؟! ُمجيبًا: فأنتفض
اقرأها الناس، مع تعاُمله يف املرصي مالمح اقرأ سيدي، يا ال خنوًعا؟ األديان هذَّبته من
أبعادها يف — ونجومها كواكبها أعني — السماء أحُرف تقرأ كما التاريخ، ُعمق ومعك
يُوِهم الذي هو األريض موقفك أن فاعَلم الدرهم، حجم يف نجًما عيناك رأت فإذا الفلكية،

ُمضاعفة. أضعاًفا كلها أرضك حجمه يف يعدل فقد حقيقته، عىل النجم وأما عينيك،
أعلم ألنني بل ُمخادًعا، أكذب ألنني ال أقوله، أن الظرف اقتىض كلما ذلك أقول نعم،
أُلقي يجعلني الذي نفسه اليقني هذا هو وأنه حقيقته، عىل املرصي هو هذا أن اليقني ِعلم
واضًعا أمامه، وقف من أمام الصباح يف رأيتُه الذي الرجل وقف ملاذا نفيس: عىل السؤال
هي تلك أن أعلم كنُت ولو وخالقه؟ لربه الصالة يؤدي من رضاعة يف صدره عىل يه كفَّ
ويخرضُّ النهر، يف املاء يجري ملاذا أسأل: وهل السؤال، ألقيُت ملا وحقيقته، املرصي طبيعة

ويموت؟ اإلنسان ويُوَلد الحقول، يف الزرع
الذي هو — وجهه هللا كرَّم — طالب أبي بن عيل اإلمام فهو الذاكرة، صَدَقتْني إذا
يحفظ صغري شابٍّ قراءة قرأتُها وقد البالغة»، «نهج كتابه يف العبارة هذه له قرأُت
التالميذ عىل ُوزِّعت التي الكتب من البالغة» «نهج كتاب وكان عليه، ُمقررة محفوظات
العنوان، بهذا وعنونه مادته، جمع إنما عيل، لإلمام البالغة نهج كتاب إن استطراًدا (وأقول
وهو فيه، الحديث بصدد كنُت ما إىل وأعود قرون)، أربعة بنحو عيل بعد الريض الرشيف
تكون كما عندي فأصبَحْت عيل، اإلمام عن الباكر، الشباب أيام حفظتها التي العبارة
ثالث من ُمؤلَّفة الهادية العبارة وتلك يتَِّجه، أين إىل بها يهتدي السفينة ربان عند البوصلة
تكن شئَت من إىل اْحتَْج ييل: كما وهي ا، حقٍّ وتقول حكمًة تقُطر منها جملٍة كل ُجَمل،
يف هكذا هي (أو أمريَه تكن شئَت من إىل وأحِسْن نظريه، تكن شئت ن عمَّ واستْغِن أسريَُه،

ذاكرتي).
اآلن: نُجريه الذي الحديث هذا موضوع ألنه األوسط؛ الجزء عند اآلن وقفتنا ولنجعل
أروي بل القارئ، عينَي يف صورتي م أضخِّ أن أريد ولسُت نظريه، تكن شئَت عمن استغِن
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التي حقوقي هي كم أعلم وحَده فاهلل املبدأ، بهذا ُمهتديًا عشتُها، وكيف حياتي، حقيقة له
طبعه من رجٍل يَدي بني الوقوف منِّي يتطلَّب عليها الحصول أن وجدُت كلما أهدرتُها،
من السائل موقف أقف أن الحياة ظروف تضطرَّني أن هو أخشاه ما أخىش إنَّ التسلُّط.
التابع، منزلة إىل الزميل منزلة من املوقف هذا ينقلني كيف أعلم ألنني املحتاج؛ سؤال أحٍد
أحد وبني بيني كانت وربما النظري، بمكانه لنفيس ألحتفظ ي، حقِّ عن حتى فأستغني
صداقته َوضعُت سلطان، له منصٍب يف الصديق ذلك ُوِضع فإذا الروابط، أوثق األصدقاء

السلطان. ذلك عنه يزول أن بعد إال أرفعهما ال قوَسني، بني
طباعي بُحكم أني هو النعم تلك وأعظم إحصاءه، أستطيع ال بما هللا عيلَّ أنعم لقد
اليُرس أيرس من كان إليه، الوصول يتعذَّر يشءٍ يف رغبة بي كانت إذا وحتى الرغبات، قليل
وأنا الرمل، من حصاة يدي من أفلَت الذي وكأنما ُمستغنيًا، حسابي من أُسِقطه أن عندي
تنزع إنها عنها فقال البرشية، النفس حقيقة إىل ببصريته نفذ الذي العربي الشاعر مع
تكتفي — أيًضا بطبيعتها — لكنها ذلك، إىل صاحبها دفعها إذا يشتدُّ نزوًعا الرغبات إىل
(بتشديد بتَها رغَّ إذا راغبة (والنفس الرضا هذا مثل عىل صاحبها راَضها إذا بالقليل

تقنع). قليٍل إىل تردُّ وإذا الغني)
كلما األعىل امَلثل وإنما عيش، خشونة إىل وال ُزهٍد إىل أدعو ال القول، بهذا أني عىل
حتى يَستغني، ومتى يرغب متى يعرف بحيث نفسه، زمام اإلنسان يملك أن هو أراه،
وِسعني ما بكل األهداف تحقيق نحو أسعى أن بني الجمع فهذا الرغبات، تستعِبده ال
ذلة وراءها تجرُّ التي األهداف عن — نفسه الوقت يف — أستغني وأن ونشاط، قوٍة من
الصورة نفسه وهو أراه، كلما األعىل امَلثل هو امُلوقَفني بني الجمع هذا إن أقول النفس،
فالعب تكون؛ أن لها ينبغي كما الحياة تلك يحيا ملن الرياضية، الحياة قها تُحقِّ التي امُلثىل
يعرف بأن ُمطالب كذلك لكنه للفوز، ُمستطاع أقىصجهد يبذُل أن بدَّ ال — مثًال — الكرة
الذي اس الحسَّ امليزان هذا فِمثل بنفسه، الثقة من ذرًَّة يفقد أن دون الهزيمة يتقبَّل كيف
تعذَّرْت أو رغبة لنا تحققْت كلما الصحيح املوقف اتخاذ إىل به لنهتدي حياتنا يف نُقيمه
خاشًعا، ضارًعا الصباح هذا رأيته من رأيُت ما مثل يف الوقوف يُجنبنا الذي هو أخرى،

الصالة. فروض يؤدي اإللهية الحرضة يف وكأنه
وُدنياها، دينها بني الجمع عىل ُقدرتها املرصية، الشخصية يُميز ما أميِز من لعلَّه
الخبري، والزارع البارع، الصانع هو تجده تاريخه، مراحل معظم يف املرصي إىل فانظر
األخرى الناحية من ولكنه ومادتها، الدنيا بشئون وِعلم خربة كله وهذا القدير، وامِلعماري
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قلب يف كان فماذا املوت، بعد بما تتِصل كربى أهداٍف تحقيق نحو وعلمه بخربته يتَِّجه
العبادة، طبيعة فيه شعور إال السواء، عىل الحديثة أو القديمة املعابد أقام الذي املعماري
هوايتهد «الربيطاني-األمريكي» للفيلسوف قرأُت لقد الدين؟ خدمة يف ُمستخدم فنَُّه بأن
بديانته، والفلسطيني بصناعته، املرصي ثالثة: رجال عىل قامت اإلنسان حضارة بأن قوله
بفلسفته واليوناني اإلسالم)، نُضيف فنحن واملسيحية اليهودية إىل يُشري بهذا (ولعلَّه
املرصي، طبيعة من الصانعة القدرة هو هذا، حديثنا سياق يف يُهمنا والذي وِعلمه.
جانب إىل وعمارة، ونحٍت تصويٍر من الفنان، صنعة بالطبع تشمل إليها امُلشار والصنعة
رئييس ِمحوٍر عن بحثنا ولو اليومية. والحياة الحروب اقتضتْها التي الصناعات من غريها
ُمتَِّصل محور بأنه القول يف تردَّدنا َلما وتستهدفه، حوله تدور الصانعة الطاقة تلك كانت
يدمج أن يف صعوبًة القديم املرصي يجد فلم بالروح، ُمتصل أنه أي اآلخرة، بالحياة
املرحلة خالل املرصي حياة يف نتبينه الذي نفسه هو وهذا واحدة، حياٍة يف الطرَفني
خلَّفته ما أهمَّ إن إذ ذلك، بعد اإلسالمية املرحلة ثم قرون، ستة نحو امتدَّت التي املسيحية،

الدينية. بالحياة ُمتصل وصناعة، فنٍّ من املرحلتان لنا
نعم . ماديٌّ هو وما روحانيٌّ هو ما بني املرصي، سلوك يف التفرقة تعذَّرت هنا ومن
العرصية الحضارة أصحاب بينما روحانيون، بأننا د، تردُّ غري يف ألسنتنا عىل نُجريها إننا
ظهورنا ندير أن يف لنا ُمربًرا النقطة هذه من نتَِّخذ ترانا ثم ماديُّون، الغرب أهل من
النظر أمعنُت ما ا جدٍّ كثريًا بأنني القارئ، أمام أعرتف ولكنني الغرب، من الوافد للفكر
بالروحاني، نُسميه ما يُميز الذي الجوهري الفارق عىل للوقوع — اإلمعان وِسعني ما —
يهودية أقليَّات إىل مسيحية أغلبية من الدينية عقائدهم الغرب فألهل باملادي، نُسميه ا ممَّ
ألهل ثم والفقري، العاجز تُعني لها حرص ال خريية جمعيات الغرب وألهل وإسالمية،
تكون وماذا ونحت. وتصوير ورواية ومرسح وشعر موسيقى لهم وأدب، فنون الغرب
من ماديتهم يُميز الذي الفارق أيكون إذن، روحية؟ ملعاٍت تكن لم إن كلها األشياء هذه
وانظر قليًال، معي النظر ق دقِّ لكن وآالت؟ أجهزٍة من به يلحق وما الِعلم، هو روحانيتنا
الكهرباء، مصباح أو التليفون، أو كالراديو وآالت، أجهزٍة من عيناك عليه وقعْت ما إىل
بناء هو أم بعض؟ فوق بعضها ُرِكمت مواد من كتلة مجرد أراه الذي أهذا نفسك: وَسْل
أساسه وعىل أقيم، أساسه عىل الذي «العلم» يف يتمثَّل «عقل» أوصاله ويف أجزائه يف يرسي
دليًال نتَِّخذه وال مادية، حضارٍة عىل عالمة نتَِّخذه حقٍّ فبأي كذلك، ذلك كان وإذا يعمل،
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منهما الروحاني، إىل أقرب شكٍّ بغري هما والعقل والعلم «علمية»؟ أو «عقلية» حضارة عىل
املادي. إىل

الفارق عىل الوقوع حاولُت كلما كهذه، أموًرا نفيس عىل أعرض أن بعد أنني عىل
ثمة أن أشعر إذ تَُحل؛ لم مشكلٍة أمام أزال ما أِجدني واملادية، الروحانية بني الرئييس
تعليل عالمتها الروحانية أن هو السبيل هذا يف جهدي وآِخر عليه، أقع لم أني برغم فارًقا،
لإلنسان ِقبَل ال غيبية، بقوٍة — جزئيٍّا أو كليٍّا تعليًال — والحوادث والوقائع الظواهر
املادية وأما ومناهجها. العلوم ميدان يف يدُخل مما ليست ألنها بها؛ «يؤمن» أن إال حيالها
امُلتالزمات من تستخرج ثم آخر، فعيل بواقٍع الفعيل الواقع تعليل عىل ترصُّ التي تلك فهي

ذلك. أمكن كلما رياضيٍّا تقنينًا بينها التالُزم ذلك تُقنن التي قوانينها
أن الواضح فمن واملادية، الروحانية بني الرئييس الفارق هو هذا كان فإذا ذلك، ومع
وماديٍّا روحانيٍّا حياته يف يكون أن يمكن الواحد الفرد أن بمعنى يتناقضان، ال الجانبني
الذي املجال يف مادي وهو الغيب، قوة إىل فيه يرجع الذي املجال يف روحاني فهو مًعا،

هللا. بمشيئة يتمُّ أمر وهو بنفسه، نفسه يكفي الحيسِّ الواقع أن يجد
واحدة. حياٍة يف والدنيا الدين بني الجمع معنى نفسه هو ذلك يكون وقد

العرص، خالل الحضارية وقفته به تميزت وما املرصي، إىل نعود النقطة هذه وعند
فرتات يف إال ومتماسكة، ُمتِسقة عضوية وحدة يف الجمع هذا بِمثل تميَّزت إنها ُقلنا وقد
واحد، جناح إال يَديه بني له يبقى فال الحضاري، اإلبداع عىل ُقدرته يفقد عندما ضعفه،
قيرص أن يوم، ذات انتباهي لفَت قد إنه أقول املناسبة هذه ويف يطري، ال ولكنه به، يُرفرف
إال الزمن يف مجيئهما بني يفِصل لم مرص، إىل كالهما جاء قد السالم) (عليه واملسيح
يكون أال نفيس: مع أتساءل أن إال ساعتها وِسعني فما منها، يقُرب ما أو عاًما خمسون
بني التقاء نقطة تكون أن ملرص أرادت قد هللا مشيئة بأن للمرصي ُمذكًرا ذاته حدِّ يف هذا

الدين؟ وعظمة الدنيا مجد
استقطابًا والدنيا، الدين بني املزاَوجة هذه لتستقطب املرصي أخالق كانت فلو
واإلنتاج، والعمل العلم وجناح العبادة، جناح بجناَحني: طائًرا دائًما لرأيناه صادًقا، حيٍّا
حكمته، وله واجبه له كلٌّ حياته، يف ُمتجاورتنَي املصنع ومدخنة املسجد مئذنة ولشاهدنا
اإليمان، بذلك ُمستغنيًا مًعا وبإنتاجه بإيمانه النفس عزيز املرصي املواطن لوَجْدنا ثم
الذي الرجل ذلك مثل ألرى كنُت ما وعندئٍذ باإلذالل، يأتيه موقٍف أي عن اإلنتاج وبهذا
وُمصوبًا خاشًعا صدره، عىل يه كفَّ باسًطا أمامه، وقف من يَدي بني واقًفا الصباح يف رأيتُه

الصالة. فروض يؤدي ربه أمام ماثل وكأنه قَدميه، نحو عينيه
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عمره، من أكرب بنضٍج تلمعان كانتا عينيه لكن والعرشين، الخامسة نحو يف شابٍّا كان
تنطق مجموعها يف وحالته األربعني، جاوز قد هو كأنما وُعمق، هدوء صوته نربات ويف
أكثر عنه أعرف كنُت كبرية. أُرسة عائل يرزح كما تحتها رازًحا كان لعلَّه التي بالهموم
أحاديثه يف يل يذُكر ما كثريًا وكان عزيًزا، صديًقا أبوه كان فقد املبارش، باللقاء أعرفه مما

إسماعيل. هذا ولَده
كأنه املقعد، حافة عىل يجلس كاد فما لقاءه، وأحسنُت منزيل، يف يل بزيارته فوجئُت
أقول الجانبني، عىل مرفَقيه أراح أو املقعد، ظهر إىل استند هو إذا بيننا الُكلفة إزالة يخىش
فيه، الحديث أجل من جاء عما بالحديث همَّ حتى القِلقة، الجلسة تلك يجلس كاد ما إنه

عام. ونصف عام منذ أبي مات والرهبة: والقلق التعب لهاث من يشءٍ عىل وهو فقال
قضيُت ولطاَلما كريًما، صديًقا والدك كان فقد ذلك، أعلم ولدي، يا ذلك أعَلم قلت:
مكتبه غرفة يف وضعها التي الكتب أكوام بني أعني مكتبته، يف الطوال الساعات معه

أكداًسا. أكداًسا
قريب. منذ مكتبته ِبْعنا لقد قال:

ملن؟ قلت:
الجامعات. إلحدى قال:

يف بنورها ْت أشعَّ كلما وبها وبإخوتك، بك حيٍّا أبوك يظلُّ فسوف خريٌ، هذا قلت:
وقضينا أباك، زرُت كلما أشعر كنُت فقد نوعها، يف فريدة أبيك مكتبة كانت العلم. طالب
تلك وبحذاء األربعة، جدرانها مع تدور الكتب خزائن وَحْولنا مكتبه، غرفة يف األمسية
كل وما يفوح، املعرفة بعبري أشعر كنُت نظام، غري يف ُرِكمت الكتب من أكداس الخزائن
مكاتبهم، ُغَرف يف أصدقاء جالسُت ما أكثر فما الشعور، بهذا فيها للجالس تُوحي مكتبة
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التي اإلجابة أذكر إنني للبناء. أُِعدت الطوب قوالب كأنها كانت لكنها كتب، وَحوَلنا
دهشتي وأذكر أذُكرها السنني، عرشات منذ لندن، جامعة يف الفلسفة أستاذ بها أجابني
له: قلُت تشرتيها؟ أين من أتعِرف سألني: ثم املراجع، بأسماء قائمة عيلَّ أمىل إذ لها،
التي املكتبة إن ال ال، ظاهر: وبانفعاٍل برسعٍة فقال الفالنية، املكتبة من سأشرتيها نعم
من إال الكتاب أشرتي ال إنني املدافئ، لوقود الفحم من قطع وكأنها الكتب، تبيع ذكرتَها
ذكرتَها التي املكتبة أصحاب وأما كتاب، هو حيث من الكتاب قيمة أصحابه يعِرف مكاٍن
أبيك مع وأنا كنُت ولدي، يا إسماعيل يا وهكذا قيمته، يعرفون وال الكتاب، ثمن فيعرفون
الورق. رائحة إال مكتباتهم يف أشمُّ ال آخرون وهنالك املعرفة، بعطر أحسُّ داره، مكتبة يف
املكتبَة نُسلِّم أن قبل الحرص، كل حرصنا لقد قال: ثم حزينة، ابتسامًة الشاب فابتسم
أشياءه يُبعثر كان هللا، رحمه والدي ألن الكتب؛ بني وما الكتب نفحص أن عىل لشاريها،
ووجدنا الكتب، داخل ورقية نقوًدا وجدنا عها: نتوقَّ لم كثرية أشياء فوجْدنا حساب، بغري
أظنُّها التي الكراسة، هذه وجدنا ثم الكتب، صفوف خلف ُمتناثرة األهمية باِلغة أوراًقا
يف الكراسة وناَوَلني تراه. ما فيها لرتى معك نرتُكها أن فرأينا أدبية، كتاباٍت عىل تحتوي

وجَدها. كما غالفها
كتبَها عبارة فيها، لحظتُه ما أول فكان رسيًعا، تصفًحا وتصفحتُها الكراسة أخرجت
ورد مما ليشءٍ يُريد ال إنه فيها: يقول الكراسة، من األوىل الصفحة هي وحَدها، صفحٍة يف
كان اسمه. يُذَكر فال موته بعد يشء منه نُِرش وإذا حياته، يف يُنَرش أن الصفحات هذه يف
طولها، يف تتباين وكانت تاريخها، منها أليٍّ يذُكر لم كاتبها لكن بيوميَّات، أشبه املحتوى
ُمعظمها أنَّ عىل صفحات عدة يطول قد اآلخر وبعضها واحدة، صفحة يمأل ال فبعضها

والطول. الِقَرص بني ط يتوسَّ كان
منها يوميٍة عند فوقفُت أقرأ، وأخذُت صربًا، الكراسة عىل أملك فلم الشاب، ترَكني

يديك: بني ذي هي وها وردت، كما نَرشها قررُت ثم ومغزاها، مضمونها ل أتأمَّ بُرهة

أحدهما أمَرين: بني نفسه الوالد وجد ما إذا ليتأزَّم ولده، إزاء الوالد ضمري إنَّ
بينما الُعليا، ُمثلها يف األخالق عنه ترىض بما إال ولَده يُويص أال عليه يُوِجب
ولو حياته. يف النجاح له يكُفل بما إال ولده ينصح أال اآلخر األمر إليه يُوحي
ملا القويمة، األخالق ِمظلة تحت فيه للراغبني ق يتحقَّ املأمول النجاح هذا كان
للتشكُّك مجاًال لنا يرتك ال العملية حياتنا يف الواقع األمر لكن إشكال، هناك كان
املواقف عرشات حياته طريق يف يُصادف قد الطموح املواطن أن يف الرتدُّد، أو
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وال قويمة أخالًقا إما يكون أنه أي … وإما … إما هو فيها األمر يكون التي
يختار. فأيهما القويمة األخالق تلك من يشء وال نجاًحا وإما نجاح،

أن راجيًا الصفحات، هذه أكتب فأنا ضمريي، مع اليوم أزمتي هي وتلك
مواجهته عىل أجرؤ فلسُت يقرأها، أن إسماعيل لولدي تُتيح التي الظروف تتهيَّأ
وماذا لنفسه، الحياة ِحكمة بنفسه يجمع أن لولدي أوثِر أني عن فضًال بها،
— مثًال — أأُوصيه خربتي؟ من اعرتاًفا الهداية، له أردُت إذا له ألقول كنُت
أريد وأنا كيف ولكن نكون؟ أن الكريمة امُلهذبة األخالق لنا تريد كما بالتواُضع
هي املعنى ذلك وُخالصة به؟ إال النجاح شعبُنا يفهم ال الذي باملعنى النجاح، له
ال التي الُعليا، القيمة والتسلط. السلطة من يُمكِّنه موقٍع يف اإلنسان يكون أن
لتكون سلطان، ذا تكون أن هي عندنا الِقيَم ترتيب يف أخرى قيمة عليها تعلو
ضاِرعني بك يُحيطون والرعايا األتباع لك فيكون وترض، تنفع الكلمة، نافذ
إال اقها لعشَّ ق تتحقَّ ال السلطة ومواقع للرضر، ودفًعا للنفع التماًسا مادحني،
تضحك ال ، كالَّ األدب! إساءة منهم الواحد يُحسن أن وأهمها: أولها برشوط،
بغري أدبه اإلنسان يُيسء فقد وحروفها كلماتها بكل أقصدها فأنا عبارتي من
اإلساءة بتلك ليصعد األدب يُيسء الذي لكن الهاوية، يف فيسقط ُمحكم، تدبرٍي
تأتي لكي اإلساءة لتلك الخطة رسم يف والتدبري الروية من له بدَّ ال املجد، ُسلَّم

الناس. بني الُعرف تصِدم ال طبيعيٍة بطريقٍة النتائج
وامَلثل وإحكام، رويٍة يف امُلدبرة باإلساءة أعنيه ِلما واحًدا مثًال لك وأرضب
دهشًة حاجبيك رفعت قد أراك كأني املسافات. بفن يه أُسمِّ ما هو أرضبه الذي
فِلطول املسافات، فن ولدي يا نعم فأقول: تريد؟ ماذا املسافات! فنُّ وتساؤًال:
عالقة مكان، يف مًعا جلستما أو تتحادثان، وقفتما إذا اآلخر وبني بينك املسافة
الرتبة تلك بينكما تساوت فإذا منكما، لكلٍّ التي االجتماعية بالرُّتبة وثيقة
عىل أو متجاورين، مقعدين عىل تجلسا أن يف عندئٍذ ضري فال به، ُمعرتًفا تساويًا
شديًدا حرًصا حرص رتبًة أعىل أنه أحدكما نفس يف قرَّ إذا أما واحدة، أريكٍة
وها جلستما، إذا املقعدان يتجاور وأال وقفتُما، إذا بينكما املسافة تقُرص أال عىل
اإلساءة تلك يستطيع ال ن عمَّ للصعود طلبًا األدب إساءة يُحسن من يتميَّز هنا
يقف أين ُمقدًما لنفسه فيعرف األول أما صعود. هللا بإذن له يكون فال امُلدبَّرة،
من ولدي يا رأيُت ولقد امُلصادفات، به تلعب فوىض األمر يرتك وال يجلس، أو
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الضحك بني حيالها ُت تحريَّ شيئًا منها ذكرُت كلما فنونًا هذه املسافات لعبة
والبكاء.

بها يتأزَّم التي األزمة عن وهو فيه، الحديث بصدد كنُت ما إىل وأعود
يكون وأن ُمهذب، خلق ذا يكون أن وهما مًعا، شيئني لولدي أردُت إذا ضمريي
إذا أوصيه فبماذا شعبنا، يفهمه الذي النجاح بمعنى ناجًحا، نفسه الوقت يف
وكأنهما مًعا، الشيئان هذان يجتمع أن تأبى ما ا جدٍّ كثريًا حياتنا أن وجدُت
األخالق؟ فأُضيع األدب، بقلة أُوصيه أو فأُضيِّعه بالتواُضع أأُوصيه نقيضان؟
لتشَمل حدودنا تُجاوز بل علينا، تقتِرص ال الضمري أزمة ترى يا هي أم
األسطر يف أعرضه كنُت ما بني قريبًا شبًها ثمة أن إيلَّ ليُخيَّل إنه كله؟ العاَلم
العدالة عن املتحاورين محاورة أثناء أفالطون، جمهورية يف ورد وما السابقة،
ُمستهل يف — نعلم كما — معناها وتحديد العدالة، موضوع طرح فقد ومعناها،
من كبريًا شطًرا شمل حتى وتفرَّع طال، قد فيه الحديث لكن الجمهورية، كتاب
بمعنى ٍة تامَّ بينٍة عىل الفيلسوف يكون أن هو منه الغَرض وكان الكتاب، ذلك
السؤال طرح ويُصورها. رها يتصوَّ أن أراد كما الدولة أساس هي ألنها العدالة؛
املعهودة، برباعته يُديرها املناقشة، محور بالطبع سقراط وكان امُلتحاورين عىل
(بتسكني يْن بالدَّ والوفاء القول، صدق يف هي العدالة بأن بالقول كيفالوس فيبدأ
بعده فتقدَّم وُرِفض، الرأي هذا قصور ظهر قصرية مناقشٍة بعد لكن الياء)،
وإلحاق األصدقاء، مساعدة يف هي العدالة إن فيه يقول آخر برأٍي بوليمارخوس
ضاق وهنا اليشء، بعض طالت مناقشًة الرأي هذا فنُوِقَش باألعداء، الرضر
وترتك هوامشها من العدالة تتناول التي املناقشات بتلك ثراسيماخوس صدر
سقراط بني وردٍّ أخٍذ وبعد تلك. ُمماطلته يف سقراط إىل اللوم ُموجًها الصميم،
الرأي بطرح ثراسيماخوس ُطولِب الجميل، العتاب فيه كان وثراسيماخوس،
صاِلح إال ليست العدالة أن أعلن إنني إيلَّ، فاصِغ «إذن فقال: يراه، الذي

األقوى.»
أن عىس فماذا الحارضين، آذان عىل الصواعق وقع اإلجابة هذه وقعت
سقراط وأراد األقوياء؟ ملصالح ِخدمتها يف معناها ينحِرص التي العدالة تكون
معناه: ما قائًال الرأي لصاحب بسؤاله فبدأ بالرأي يستخفَّ أن املعهود بتهكُّمه
عندك العدالة معنى هو امُلصارع يأكله الذي اللحم أيكون ألفهم، أسألك إنني
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فقاطعه اللحم؟ يأُكل أن هو تلك قوته أجل من وصالحه قوي، املصارع إذ
األمر فليس املوضوع؛ صميم ويف جادٍّ رأٍي عىل بتهكُّمه ضيًقا ثراسيماخوس
ُمتعلق األمر بل أجسادهم، عضالت لتقوية يأكلونه وما ُمصارعني، أمر هنا

الُحكم. بأنواع
ومنها الطاغية، ُحكم فمنها تتباين، الُحكم أنواع أن قطُّ تسمع «ألم
دائًما؟ األقوى هو الحاكم العنرص وأن األرستقراطية؟ ومنها الديمقراطية،
تصنع فالديمقراطية لصاِلحها؟ القوانني تصنع حالٍة كل يف الحكومة وأن
تُعلن القوانني هذه َسنِّ وبعد وهكذا، ملكية تجعلها وامللكية ديمقراطية، قوانني
نفسها، هي صاِلحها فيه ما هو لرعاياها، بالنسبة عادل هو ما أن الحكومات

العدالة.» وعن القانون عىل خارج أنه عىل ذلك يُخالف من وتُعاقب
هذا امُلتحاورون يتناول كيف عرف — أفالطون — املحاورة مؤلِّف لكن
أن السطور هذه كاتب أنا وظنِّي غريه. إىل عنه انرصفوا حتى بالنقد، الرأي
فيه إذ ها؛ يستحقُّ كان التي العناية هذا، ثراسيماخوس رأي تُعِط لم امُلحاورة
به. تناَوَله الذي باالستخفاف الحوار يتناوله أن يُربِّر مما ا جدٍّ أكثر الحق من

األفالطوني الحوار من الجزء هذا ذكرُت ما ولدي يا إسماعيل يا أنني عىل
نحن، حياتنا يف يحدث ما إىل انتباهك ه ألُوجِّ إال ومعناها، العدالة عن الطويل
الجاه بقوة لنفسه يظفر أن إىل سبيله يف هو من أو ونفوذه بجاهه فالقوي
بل إساءة، إساءته ي يُسمِّ ثم الناس، إىل يُيسء بحيث البالهة من ليس والنفوذ،
النزاهة أو العدالة اسم عليها يُطلق كأن جذَّاب، ب خالَّ اسٍم عن إلساءته يبحث

قواميسهم. بها تَمتلئ أسماء من ذلك إىل ما أو اإلدارة، ُحسن أو
كما العدالة معنى عن املناقشة بدأت كيف قصريٍة لحظٍة منذ أحدثك كنُت
وجوه يف بقذيفته ثراسيماخوس ألقى وكيف «الجمهورية»، محاورة يف وردت
وذلك املناقشة، يُدير كان الذي هو ألنه خاصة؛ بصفٍة سقراط وجه ويف زمالئه،
عند الصميم وذلك صميمه، عىل يقعون وال املوضوع، حول يُحومون رآهم حني
يكون، ال وماذا عدالة، يكون ماذا يُقرِّر الذي هو األقوى أن هو ثراسيماخوس
أن ينبغي كما الحق أراد إنما أنه وزاعًما الخاصة، مصلحته عىل ذلك ًسا مؤسِّ
ألول العظيمة املحاورة هذه قرأُت منذ أتساءل زلُت وما ألتساءل وإني يكون.
مع ثراسيماخوس، رأي املتحاورون ينِصف لم ملاذا الثالثينيَّات: أول يف مرة
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شيخ ألن ذلك أيكون إنكارها؟ أراد من كل تصِدم التي الواقعة الحقيقة أنه
العدالة واقع إىل ال به، يؤدي سريًا باملناقشة يسري أن أراد قد أفالطون، الفالسفة
أظن يكون؟ أن ينبغي كما األعىل امَلثَل إىل بل أبصارنا، أمام يوٍم كل يقع كما
ليست حقيقتها يف العدالة أن فهو إليه، قصد الذي األعىل املثل ذلك وأما ذلك،
العنارص تلك اجتمعت ما فإذا عنارصأخرى، ُمحصلة هي بل بذاته، قائًما كائنًا
أن هي ذلك يف رأيه وخالصة العدالة. تُسوده مجتمع إنه عنه ُقلنا مجتمٍع يف
املوقع يف أفراده من فرٍد كل يُوَضع الذي ذلك هو العدالة تُسوده الذي املجتمع

الفطرية. ُقدراته يناِسب الذي
عينيك أفتح لكي — ولدي يا إسماعيل يا — الرشح يف اإلفاضة أردت وإنما
فلماذا فالن، من علًما أكثر إنني — مثًال — تُقل فال بالدنا، يف الحياة لواقع
وأقل موهبًة أقل هو الذي ذاك فالن يوَضع ثم له، هللا خلقني فيما أوَضع ال
معناه ذلك ألن ولدي؛ يا إسماعيل يا هذا تُقل ال ال، له، هللا يخلقه لم فيما علًما
لكن األعىل، املثَل وهو أفالطون، تخيَّله الذي الصنف من عدالة لبلدنا تريد أنك
فوق الشمع من بأجنحٍة يطريون فالسفة — تعلم كما — ُه لفَّ لفَّ ومن أفالطون
ويهوي األجنحة، تذوب حتى الصافية، الشمس لسعة ها تمسُّ تكاد ال السحاب
أن النجاح أردَت إذا لك فخريٌ حطام، من ُركاًما األرض سطح إىل املساكني
كما العدالة هي والتي ثراسيماخوس، قدَّمها التي الواقع، األمر بعدالة تعرتف
قويٍّا فكن موازينها، األقوياء يُقيم التي العدالة وأعني حياتنا؛ يف نحن نعرفها
أن عندها تستطيع التي الدرجة إىل وتفعل، تقول ما كل يف عادًال تكن بمعيارهم
بامُلعجزات أشبه أشياء إنها بالقلم. تُمِسك أن بغري وأديبًا ِعلم، بال عامًلا تكون
بغري العلماء فهؤالء — ولدي يا إسماعيل يا — ال مرة وألف ال، لكن … ولدي يا
عنهم سيبحث واإلزميل الفراجني بغري والفنانون كلمات، بغري واألدباء ِعلم،
يسمع لن أحًدا ألن أحد؛ عنهم يبحث لن بل ال، يجدونهم، فال التايل، الجيل أبناء

ذكًرا. وال صوتًا لهم
وراء دءوبًا كن بنهارك، ليلك ِصْل العمل، وِسعك ما إسماعيل يا اعمل
وإال لآلخرين، تؤديها رسالًة لنفسك اجعل الدوَّار، الكوكب دأَب الُعليا أهدافك
أن قبل الزمان بك يطول وقد تُغنيك. وال أحًدا تُغني ال نافلة حياتك كانت
أسماءهم الناس حفظ من إىل انظر وقاطُفه. باِلُغه هللا بإذن لكنك الثمر، تقطف

228



مجهولة كراسة يف قراءة

ثراسيماخوس نموذج عىل العدالة أنصار من أكانوا أفكارهم أو أفعالهم وحمدوا
طحن، بال جعجعٍة ذوي أكانوا أفالطون؟ طراز عىل العدالة أنصار من كانوا أم
إن التاريخ، صفحات عىل حيٍّا ذكرهم وبقَي فأنتجوا ُقدراتهم، مواقع عرفوا أم

عمًال. أحسن من أجر يضيع ال — ولدي يا — هللا

بها يواِجَه أن الوالد يجرؤ لم املجهولة، الكراسة يف استوقفتْني التي الرسالة هي تلك
مثواه. يف أبوه فيسرتيح اها، يتلقَّ ولده لعلَّ نَرشها فرأيُت ولده، حياته يف
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أن عىس العمر مراحل من مرحلٍة أي أنت؟ من — القارئ عزيزي يا — أعرف ال إنني
ما عنك أعرف ال ثم حولنا؟ من العاَلم وحياة حياتنا — ترى يا — خربَت وكم تكون
موقف يف أأنَت قراءته. تتابع كنَت إذا أكتبه مما موقفك وهو كله، ذلك من أهمُّ عندي هو
كثرٍي عىل تدلُّني ال القراء، من تأتيني التي الرسائل فحتى الرافض؟ موقف يف أم امُلتقبِّل
الضوء أطياف اختالف مختلفة اتجاهات تعكس رسائل ألنها أعرفه؛ أن اآلن أريد مما
األطياف؟ تلك من — القارئ عزيزي — أنت فأين البلُّور، من قطعة اخرتاقه بعد السبعة
عنك أجهل كنُت إذا ألنني الخطاب؛ أنت إليك ه أوجِّ فإني ذلك ومع أعرفه. لسُت ما ذلك
يل، قرأته ا ممَّ عني علمَت قد تكون أن بدَّ ال أنك من يقنٍي عىل فأنا ذكرت، مما يشءٍ كل
إني فُقل وأدق، أصدق عبارًة شئَت إن أو أحًدا، أُجاِمل وال الحق، أنه أعتقد ما أقول أني
يف عضًوا كوني منِّي يقتضيه الذي الحد وهو امُلجاملة، من األدنى بالحدِّ إال أحًدا أُجاِمل ال
ما بكل الصفحات، بهذه إليك يتقدَّم أن لقلمي أذنُت وحَده، األساس هذا وعىل مجتمع،
ستلقى أنها من أقلَّ فال والرضا، القبول عندك تجد لم إن فهي ورصاحة، جرأٍة من فيها
يَصُدق أن املرصي وحْسب السواء. عىل جميًعا ِمُرصنا هي فِمرص واملغفرة، العفو منك
من بلغ قد الصادق امُلخلص املرصي هذا كان إذا بالك فما النصيحة، ويُخلص القول

الستار! ينسِدل أن قبل نفسه يف عما يُفصح أن ه حقِّ ومن بلغت، ما عمره
هذا يومنا إىل أننا وهو الختام، يكون أن ينبغي كان بما بدأت لو صنًعا أُحسن ولعيلِّ
هذه كتابة عند — منه يبَق لم أنه مع وثقافته، العرشين القرن حضارة يف بعد ندخل لم
عندما أعوامه، آِخر من فيه الدخول نستطيع ليتنا ويا عاًما، عرش سبعة إال — السطور
يخرجون، حيث من ندُخل أن ويكفينا جديدة. مرحلة لتدُخل األبواب، دونه الدنيا تُوِصد
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وملاذا؟ كله، هذا لنا حدث كيف ولكن لسواه. وفرغوا وطَووه منه انتَهوا شوًطا نبدأ وأن
الطريق؟ لينفتح اقتحامها دون يحول الذي وما هي؟ فما عقبة، طريقنا يف كانت وإذا

الحق بياض يتبني حتى خطوة، خطوة مًعا وسننتِقل القارئ، عزيزي يا اصحبني
وضمريك! وقلبك، عقلك، إىل مًعا نخطوها خطوٍة كل يف وسأحتِكم الباطل، سواد من
تكون أال راجيًا أيدينا، بني التي امُلعطيات من نتيجًة استخرجنا كلما عقلك إىل سأحتكم
ترتتَّب التي النتيجة رأوا ما إذا حتى وكيت، كذا هي امُلعطيات بأن يُقرُّون الذين هؤالء من
وأنا أنت حيث من قلبك إىل وسأحتكم هاربني. وفرُّوا الفزع أخذهم امُلعطيات، تلك عىل
نراها عقبات عىل السكوت يتأتى فال ازدهارها، يف وأمًال مِلرص حبٍّا قلبانا يمتلئ مرصيان،
ضمريك؛ إىل وذاك هذا بعد وسأحتِكم أمام، إىل َسريها وبني بينها لتُحول طريقها، يف ُملقاة
الرأي عقلك يرى قد إذ عليك؛ أو لك لتحُكم جوانحك بني لك تكُمن التي امَلحكمة ألنه
تحرك ال مكانك يف تجُمد ذلك ومع العقل، ارتآه ما عىل عطًفا قلبك ينبض وقد الصواب،
بواجبك. القيام إىل ليدفعك الحي الضمري مهماز يأتي فعندئٍذ متحرًكا، تُسكن وال ساكنًا
الذي العرص مفتاح عىل أصابعنا نضع أن هي َسرينا، طريق يف األوىل والخطوة
مع رحابه، يف دخوًال عتبته فوق نخُط لم أننا لك زعمُت والذي العرشين، بالقرن أسميناه
ألنني العرص؛ «مفتاح» عىل نقع أن هي األوىل الخطوة إن وأقول ختامه. من دنا قد أنه
قد أننا الناس، نوِهم أو م، فنتوهَّ فيه، نحن بما أنفسنا نخدع كم ُقل أو ننخِدع، كم أعلم
أن ينبغي كان ما وبني قديم، مجد هو ما بني نخلط أننا هي هنا والِعلة األوج، بلغنا
عدًدا أن وهي استعصاء، أشدَّ أُخرى علًة العلة تلك فوق هنالك أن عىل جديًدا. مجًدا يكون
جانب وإىل كثريًا، وال قليًال ال عرصنا روح عن يعرفون ال فينا، الرأي أويل من ضخًما
إىل ننُظر أننا وهي فيها، نعيش التي النفس خداع حالة إىل بنا تؤدي ثالثة علة العلتنَي
أننا فنظنُّ عرصنا، بها ُعرف التي واألجهزة اآلالت صنوف كل ساحتها عىل فنجد حياتنا
التليفزيون وأجهزة الشوارع، تمأل السيارات دامت ما أبوابه، أوسع من العرص دخلنا قد
السماء، جو يف تدمِدم والطيارات املنازل، تمأل امُلختلفة الكهربائية واألدوات والثالجات
ظهرية يف الشمس من أوضح هي حقيقًة وننىس وألوانًا، أشكاًال أرضنا عىل واملصانع
دوَرنا وأن غرينا، علوم هي فيه دة امُلجسَّ والعلوم غرينا، صنَعه كله ذلك أن وهي الصيف،
حفظنا قد كنَّا إذا — قلب ظهر عن وحفظنا اآلخرون، صنَعه ما اشرتَينا أن عىل يزيد ال

علوم. من اآلخرون إليه وصل ما —
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القرن أبناء من أننا ونظنَّ فننخِدع جميًعا، الثالث الِعَلل تلك صدورنا يف تجتمع
علينا األمر، حقيقة نُوضح ولكي كذلك. نحن وما وثقافة، وعلًما حضارًة ا، حقٍّ العرشين
يشء هو أم أيدينا، يف املفتاح ذلك كان إذا لنرى «مفتاحه» عن العرص هذا يف نبحث أن
أرى فيما املفتاح ذلك وأما ورفضناه. له تنكَّرنا عرفناه إذا ربما بل بعد، عقولنا يدُخل لم
املفتاح ذلك — استطعت إذا آخر مفتاح عن لنا وتبحث الرأي، ترفض أن ك حقِّ ومن —
قراءة يف القديمة بالطريقة استبدلت قد وثقافته، العرص حضارة يف الرائدة األقطار أن هو
فأما الحرص. تحت تقع ال نتائج من كان ما فكان جديدة، أخرى طريقًة وكائناته، الكون
أي يف وتَرى كل، هو حيث من الكون يف تَرى فكانت القديمة، الطريقة عىل الكون قراءة
إنسان، أو حيوان من الواحد والفرد والنهر والشجرة والقمر كالشمس كائناته، من كائن
ذو أنه عىل كائن كل ترى أن هي وكائناته الكون قراءة يف القديمة الطريقة إن أقول
يجري الذي والنهر شمس، وآخرها شمس، وأوسطها شمس، أولها فالشمس ثابتة، هوية
وأنت السواء، عىل عهده آخر ويف عهوده، أواسط ويف عهده، أول يف هكذا كان بالدنا يف
يف يُقال وما وهكذا يموت، أن وإىل ُولِد منذ الهوية ثابت كياٍن ذو منَّا كل وذاك، وهذا وأنا
أو الفرعونية، فالحضارة أيًضا، املعنوية الكائنات عىل مثله يُقال األشياء، ُمفردات عن هذا
والِعلم مواطنه، من موطٍن كل يف واألدب امُلعارص، الغرب حضارة أو العربية، الحضارة
هويٍة ذو كائن وكأنه منها كلٍّ إىل يُنَظر املعاني من املجموعة هذه أعضاء وسائر والفن
اصطلحوا قد السابقة العصور فالسفة وكان معينًا. وزمانًا ُمعينًا مكانًا بها يحتلُّ ثابتٍة
أن نا حقِّ فمن وإذن «الجوهر». اسم ُمعني يشءٍ هوية من الثبات جانب عىل يُطلقوا أن عىل
اليش «جوهر» إىل الرصيحة أو الضمنية اإلشارة هو كان القديمة الرؤية مفتاح إن نقول
اليوم، له وهي باألمس، له كانت ثابتة حقيقة اليشء لذلك يضمن مما عنه، نتحدَّث الذي

غٍد. وبعد غًدا له وستظلُّ
أودُّ الحديث، هذا يف تُهمني التي نتيجتها القديمة الرؤية هذه من أستخرج أن وقبل
عىل األشياء حقائق عرصنا يقرأ ُهداها عىل التي الجديدة الرؤية إىل بالقارئ أنتقل أن
أن بالتايل عليه فيسُهل باألخرى، إحداهما الرؤيتنَي مقارنة القارئ عىل لتسُهل اختالفها

اختالف. من الرؤيتنَي بني ما عىل ترتتَّب التي الهامة النتائج ب يتعقَّ
يوِمنا وإىل املايض القرن أواخر منذ — فيه نعيش الذي الراهن، العرص هذا ا أمَّ
هو أو ِسرية، هو إنما يشءٍ كل أن عىل وكائناته للكون رؤيته س يؤسِّ فهو — الحارض
الفكرة كانت وحلقاتها. السلسلة كأنه موصول، خطٍّ يف ُمتتابعة أحداث إنه ُقل أو تاريخ،
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يف لكنه األحداث، عليه تطرأ ثابتًا، جوهًرا يشءٍ لكلِّ أن هي — ُقلنا كما — ذلك قبل
عن أو امُلعني، اليشء عن الجديدة الفكرة أما الطارئة، األحداث تلك مع يتغريَّ ال جوهره
الفكرتنَي، بني الفْرق لك ح يوضِّ مثًال ُخذ نفسها. األحداث هذه هو أنه فهي حي، كائٍن أي
أنه عىل مًعا والسامع امُلتكلم يفهمه استخداًما االسم هذا نستخدم فألننا القاهرة، مدينة
كيان هي إنما امُلعينة املدينة تلك بأن ر التصوُّ إىل خيالنا يُسارع بعينها، مدينٍة ي يُسمِّ
الثابت الوجود هذا يكن ولم اليوم، بعد وما اليوم حتى هللا، لدين امُلعز أنشأها منذ قائم
ما برغم نني السِّ مع يزول ال أسايس جانب املدينة لتلك يكن لم ما ليتحقق القاهرة ملدينة
يزيدون فسكَّانها أحداث من عليها يطرأ وسيظلُّ عليها، يطرأ يزال وما عليها، طرأ قد
تُبنى ومتاجرها وشوارعها وبيوتها جيل، بعد جيًال والوالدة باملوت ويتغريون وينقصون
كما ظلَّ واحد يشء اليوم قاهرة يف ليس إنه القول ليمكن حتى وتضيق، وتتَِّسع وتُهَدم
يطرأ ما مع الثبات هذا مِلثل تفسري وال القاهرة. هي فهي ذلك ومع امُلعز، قاهرة من هو
هويتها عليها يخلع الذي هو ثابتًا «جوهًرا» لها إن القدماء مع نقول أن إال تغريات، من

ذاك. بجوهرها باقية والقاهرة وتميض، الجوهر ذلك عىل األحداث تأتي ثم الثابتة،
طويلة سلسلة أنها إال القاهرة يف ترى ال رؤية ألنها فتختلف؛ العرص هذا رؤية وأما
«القاهرة» اسم فقط، لالسم دواًما إال ليس املزعوم الدوام إن ذلك. غري يشء وال أحداث، من
حقيقة إن القرون. عرب قائًما كان كما قائم اه ُمسمَّ أن م فنتوهَّ يبقى، الذي وحَده هو
ُمعني، بناءٍ عن أو إنسان عن نرويها سريٍة كأي «سرية» هي أو «تاريخ» أنها هي القاهرة
مجموعه، يف الكون وحقيقة بل الكون، هذا يف كائن أي حقيقة كائنات. من شئَت عما أو
نُشري فنحن سينمائي، فيلم أو بمرسحيٍة، أو موسيقيٍة بمعزوفٍة الشبه كل شبيهة هي إنما
الجمهوري، السالم هو هذا مثًال: فنقول يُميزها، باسم األشياء هذه من واحدة كل إىل
يف هو األشياء هذه من كالٍّ لكن البؤساء، فيلم هو وذلك شهرزاد، مرسحية هي وهذه
بروابط بعض مع بعضها ُمرتابطة تتابَعت ضوئية، أو صوتية أحداث سلسلة حقيقته
ثم واحًدا، اسًما عليها نُطلق أن لنا يُربِّر الذي هو ما، نحٍو عىل دة موحَّ أذهاننا يف تجعلها

واحدة. جزئية نظنُّها
بهوياتها ثوابت أنها عىل الكائنات رؤية من وأهله العرشين القرن انتقال وكان
فكرٍي عٍرص من االنتقال نفسه هو ُمتعاقبة، أحداٍث من خيوط أنها عىل رؤيتها إىل الدائمة،

آخر. فكرٍي عٍرص إىل
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القديمة الرؤية صاحب إن اآلتي: هو يهمنا الذي كله؟ هذا من نحن يُهمنا ماذا ولكن
رءوس فوق التاريخ يُدحرجها أن يمكن كالكرة وكأنه «املايض» ر يتصوَّ أن وسعه يف كان
كما معه، التعاُمل من لنا بدَّ ال حاًرضا أعيننا أمام يستقرَّ أن إىل قرٍن، بعد قرنًا األعوام،
تزال، وما كانت الكرة، هي هي إنها ال؟ ولم مىض، زمٍن أي يف الناس معه يتعاَمل كان
إن أقول الكرة. هو وليس الالعبني، جماعات هو يتغريَّ والذين اآلبدين، أبد إىل تبقى وسوف
مفروًضا كان بل وارًدا كان املستقبل، وإىل الحارض إىل بالنسبة للمايض ر التصوُّ هذا مثل
لحقائق الناس فهم يف سائدة كانت التي النظر وجهة عن ناتج ر تصوُّ وهو الناس، عىل
كيان أذهانهم إىل تبادر عربية، ثقافة أو عربية، حضارة — مثًال — لهم ُقلَت فإذا األشياء،

أصالبه. يف الكامن جوهره بفضل دواٍم وذو ثباٍت ذو
عربية» «ثقافة أو عربية» «حضارة له قلَت فإذا املعارصة، النظرة صاحب وأما
وليست «تاريخ» هي العربية فالحضارة تتابعت. أحداٍث من طويل خط ذهنه يف ارتسم
بالحضارة نُسميه ملا مميزة مالمح نتبنيَّ أن ُمستطاعنا يف كان فإذا بهويته، ثابتًا «شيئًا»
بها ترتبط التي الروابط نمط يف هي املميزة املالمح فتلك العربية، بالثقافة أو العربية

فيه. لنا حيلة ال «جوهر» يف هي وليست تتابعها، يف األحداث
أساس عىل الحارض، إىل بالنسبة املايض إىل نظرتنا يف الشاسع الفرق إىل اآلن ولننُظر
أن إمكان األوىل الحالة يف ر نتصوَّ فبينما الجديدة، الرؤية أساس وعىل القديمة، الرؤية
من رضٌب ذلك أن الثانية الحالة يف نرى حارضنا، هو ليكون بحذافريه املايض يُبعث
إذن «التاريخ»، يرويها حكاية تعاُقب أحداثها تتعاَقب ِسرية أمر األمر دام ما إذ امُلحال؛
غذاء هو حيث من إال بذاته، قائم وجود له يُعد ولم ابتالًعا، الحارض ابتلعه قد فاملايض
حياة يف ُمتحقًقا كان قد «الكمال» أن القديمة الرؤية ر تصوُّ يف كان فإذا دمائنا. يف يرسي
األسالف، هؤالء فعل كما دعائمه عىل لنحيا ا شدٍّ عرصنا إىل شدِّه من لنا بدَّ وال السلف،
التي الخطوات رْسم من لنا بدَّ وال يكون، سوف «الكمال» أن الجديدة الرؤية ر تصوُّ ففي

املنشود. امُلستقبيل الهدف ذلك نحو بها نتحرك
و«الرؤية القديمة» «الرؤية نقول حني بأننا تعلم أن — القارئ عزيزي — أريدك
أو الورق، عىل باملداد مرقومة كونها عىل تزيد ال عباراٍت نقول بذلك فلْسنا الجديدة»
ودم، لحٍم من أجساد ذوي أحياء أفراٍد إىل ُمرتجمة هي بل امُلتحدِّثني، أفواه يف منطوقة
لم أننا الحديث أول يف لك زعمُت وحني ويضحكون. ويتكلَّمون ويرشبون معك يأكلون
أن بذلك أردُت فإنما ختامه، من يدنو قرن أنه مع العرشين، القرن عتبة عىل بعد نخُط
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وجدتَه حياتنا، يف املؤثِّر الرأي أصحاب معظم يقوله فيما الفكر أمعنَت إذا إنك أقول
وشفتان، ولسان وعينان، وأذنان رأس له املايضيشء أن هو والفرض فرض، عىل ُمنطويًا
من أتيًا هذا، يوِمنا يف إلينا ري السَّ يمكنه اليشء هذا وأن ويجري، عليهما يميش وساقان
اليوم ليُسيطر فيجيء الُخطى، ليُرسع يستحثونه هؤالء الرأي وأصحاب أدري. ال حيث
من أذقاننا إىل فيه غارقون نحن ما كل من فخالُصنا الغد، قبل — استطاع إذا —
مما ليُخلِّصهم املايض لعودة انتظارهم يف ولكنهم الشبح، ذلك بقدوم مرهون مشكالت،
ملاذا؟ املعروفة، بيكت صموئيل مرسحية يف «جودو» ينتظرون كانوا بمن أشبه فيه، هم
وقد تاريخ، يف فصًال كان ِسرية، يف صفحًة كان املايض أن وهو وبسيط، واضٍح لسبٍب
يف لنا ِقبَل ال انتهاءً التاريخي الفصل وانتهى فيه، لنا حيلًة ال انطواءً الصفحة انطوِت
حي هو نحن، فينا حي لكنه ، حيٌّ فهو ، كالَّ انعدم، قد املايض ذلك ألن ال جديد من بعِثه
يف حيٌّ وهو تعاُملنا، يف األساسية السلوك بقواعد حيٌّ وهو نتكلَّمها، التي العربية باللغة
املساجد جدران عىل العربي الفن ل ويتأمَّ فيطرب، البُحرتي يقرأ الذي الشاعر، وجداننا
دٍم وإىل الُغَدد إفرازات إىل وحوَّلته هضًما املايض هضمت التي تلك، حياتنا لكن فينتيش،
تياٍر يف متحركة حياة — حيٍّ كائٍن أي يف حياة كأي — هي إنما الرشايني، يف يجري
يكون. سوف ما تحقيق نحو ُمتجهة كان، قد ما جوفها يف حاملًة أمام، إىل أبًدا يدفعها

تاريخية مرحلًة يُحاكي أن من والحضاري، الثقايف موقفه يف لإلنسان أقتَُل فليس
ليس بل ال بفعل، وفعًال بحرٍف حرًفا تفصيلية ُمحاكاة فيها، يعيش التي املرحلة سبقت
امُلحاكاة هذه بمثل ويكرِّرونه يُعيدونه الخلف يظلَّ أن من نفسه لفي السَّ للنموذج أقتَُل
تتكيَّف الذي للجديد إبداعها يف هو إنما وصميمها الحياة فلُبُّ إليها، أْرشنا التي التفصيلية
األمر فليس إبداعها، يف هو وإعجازها وِسحرها، الحياة، ِرسُّ الجديدة. املواقف مع به
يف معه تقع التي تلك حتى الكائنات، سائر عن يُميزه ما حي كائٍن لكلِّ أن عىل مقصوًرا
ويكفيك الفكرية. الحياة جوانب تشمل حتى لتمتدُّ اإلبداعية امُلعجزة تلك إن بل واحد، نوٍع
التقاطه منذ فالطفل لها، استخدامنا وطرائق اللغة يف الكامنة اإلبداعية القوة إىل تنُظر أن
أحد، من يسمعه لم تركيبًا ُجمل تركيب يف فطرية بُقدرة يأخذ ُجمل، وبضع كلماٍت لبضع
ن ممَّ كلها يسمعها أن للطفل يلزم ال مختلفة، صور يف يوَضع أن يمكن امُلراد فاملعنى
امُلعني املعنى تؤدي التي اللغوية الرتكيبات ع تنوُّ عىل تلقائية ُقدرة قادر هو بل حوله،
إىل تِصل أن إىل مستوياتها، كل عىل وطبيعتها الحياة هي تلك عنه، التعبري يريد الذي
إليها، مسبوق غري صوًرا حياته جوانب كل يف يُبدع وجدتَُه الشامل، الحضاري املستوى
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بالحضارة الضعف انتهى وربما بالضعف، نذير سبق، قد ما تكرار عند فالوقوف وإال
ألن حينها؛ يف كمالها بلغْت قد السوابق تلك كانت لو حتى الفناء، إىل لسوابقها امُلحاكية
سالحها، معركٍة فلكل النقصان، من رضبًا انقلب صورتُه دت ُجمِّ إذا نفسه الكمال ذلك

اليوم. معارك يف سالح أعجز هو املايض معارك يف سالح وأكمل
العقبة تلك هي ما هو: وملكاتنا قوانا ليتحدَّى علينا امُللقى العسري السؤال كان فإذا
وتياراته بأمواجه العرشين القرن يف الدخول عن عاجزين أمامها وقفنا التي الكأداء
تاريخيٍة مرحلٍة يف الناس ليدُخل ختامه، من دنا قد العرشين القرن هذا أن مع وتحوُّالته،
تلك بأن أجبْنا تحوًُّال؟ وأشدَّ دفًعا، وأعنَف َموًجا، أعتى تجيء أن الظنِّ أرجح أُخرى،
الزمن، مع يتغريَّ أن له نُريد ال حضاري ثقايف نمٍط عند الوقوف هي كانت إنما العقبة
بمعناه هنا (والقتل ُمحاكاة وقتلناه تكراًرا، أشبعناه حتى ونُصبح، معه نُميس ظَلْلنا وقد
إىل جميًعا هيا وفينا، بنا تَصيح أن لتوِشك الكامنة بدفعتها نفسها الحياة وإن الحريف)،

نُحاكي. وال نُبدع أن بصيحتها قاصدة العقبة، اقتحام
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إىل ببِرصه شاِخص هو وكأنما يقرؤها وهو فيشُعر رسالة، حفيدته من الجد ى يتلقَّ كما
هو وما بعيد، بعيٍد َمصبٍّ إىل وُمتجًها بعيد، بعيٍد من دافًقا كالنهر يراه الزمن، تيار
كما إنه أقول األبد، يف وآخرها األزل يف أولها سلسلٍة، من حلقة إال والرسالة والحفيدة
آخر يف اآلن وهي الفلسفة، تدُرس طالبة من رسالة يُت تلقَّ رسالة، حفيدته من الجد ى يتلقَّ
ما «الثقافة» عن — الجواب منِّي تسمع أن راجية — تسألني والطالبة الجامعي، شوطها
فماذا «الثقافة»، موضوع وهو زمالئي؛ وبال بايل يشغل موضوع هنالك تقول: معناها؟

امُلعارص؟ اإلنسان حياة يف الثقافة دور هو وما «ثقافة»؟ كلمة تعني
يكاد ال روَّاغة، كلمة اخرتِت قد أنك هو ابنتي، يا سؤالك عن به أُجيب ما وأول
كثرية أطرافها ألن وذلك أصابعه؛ بني من تُفلت حتى أطرافها، من بطرٍف يُمسك صائدها
قبضتك، يف باتت قد اآلن أنها وظننَت بأحدها، أمسكت أنت إذا لتستطيع حتى وُمتفرقة،
كان فإذا «ثقافة». ذلك مع وتظلَّ هاربة، وتفرَّ أجزائها من الجزء ذلك عن تستغنَي أن
مجراها، يجري ما أو الرياضية املعاني يف إال ُمحاًال، يكون أن يُشبه املانع الجامع التعريف
من بقْدر التعريفات من لها كان هنا ومن «الثقافة»، ملعنى تحديدنا يف استحالة أشدُّ فهو
حكاية أنفسنا عىل نُعيد وكأننا لها، تعريفه هؤالء من فلكلٍّ التحديد، بمحاوالت تناولوها
يلمسه، أن استطاع حيث من بأصابعه يلمسه كلٌّ حوله وا التفُّ إذ العميان، مدينة يف الفيل
اآلخرين. أجوبة عن يختلف جواب منهم لكلٍّ فكان وجدتموه؟ كيف ذلك: بعد ُسئلوا فلما
ال الذي الجواب أنه أدَّعي ال جوابًا، لك وسأقدِّم الثقافة؟ ما تسألينني: ذي أنت وها
أجوبتهم، ولآلخرين الفيل، جسم عىل أصابعي مسقط به أصف جواب هو إذ سواه؛ جواب
الصواب حيث من امُلساواة قَدم عىل جميًعا أننا بالرضورة يعني ال االختالف هذا لكن
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الذي فالجواب الظروف؛ وُمالءمة املنفعة بمقياس يُقاس تفاوت بيننا سيكون بل والخطأ،
بني حجابًا يُقيم أن شأنه من الذي الجواب من أصدق لزمانه، صالحية أكثر امُلثقف يجعل
سؤالك: يف «ُمعارص» كلمة ذكرِت عندما فتاتي، يا أحسنِت ولقد عرصه. يف والحياة امُلثقف
ت تغريَّ قد «امُلثقف» رشوط أن يف شكَّ ال إذ امُلعارص؟ اإلنسان حياة يف الثقافة دور ما
بامُلثقف، ى يُسمَّ فيمن تواُفرها يُشرتَط ُمعينة رضورات عٍرص لكل فكان العصور، بتغريُّ
اإلملام كان ثالثًا وحينًا رشًطا، التفلُسف كان آخر وحينًا رشًطا، الفروسية كانت فحينًا
وهلمَّ رشًطا، العلمية النظرة اصطناع كان رابًعا وحينًا رشًطا، اللغة وقواعد الدين برشائع
كانت ولكنها امُلثقف، يف بتوافره يُطاِلب واحد رشط عٍرص لكلِّ يكن لم وبالطبع جرٍّا.

ُمثقفيه. من عٍرص كل يتطلَّبها التي هي أساسيٍة صفاٍت من قليلة مجموعة دائًما
من بدَّ فال يكون؟ كيف عرصنا يف «الثقافة» تحديد يف اآلراء أيدينا بني تعدَّدت فإذا
أقرب اآلراء أي لنرى امُلثقف، من تتطلَّبه وما عرصنا يف الحياة إىل امُلفاضلة عند االحتكام

بجوابي. السائلة إىل أتقدَّم اإلطار هذا ويف وظروفه. للعرص استجابًة
إدراك أن كيف أوًال، نُبنيِّ أن هو ووضوًحا، يًُرسا موضوعنا إىل املداخل أكثر لعلَّ
ثالث عىل يتمُّ إنما الناس، سائر معه ويعيشها يعيشها، التي الحياة ألوضاع اإلنسان
عىل يتحتَّم بينما لكن سبقتْها، التي الدرجة عىل تُقام منها درجٍة كل ُمتصاعدة، درجاٍت
إىل الصعود يُتاح ال فإنه األوىل، الدرجة مستوى عىل حياته يُمارس أن الناس من فرٍد كل
الوسطى الدرجة من الصعود يُتاح ال ثم بعض، دون الناس لبعض إال الوسطى الدرجة

الوسطى. الدرجة ُسكان من األقل للعَدد إال تَليها التي الدرجة إىل
بكثرٍي اإلملام من لإلنسان فيها بدَّ ال التي تلك فهي وأدناها، الدرجات، تلك أوىل أما
فيه يتفاوت الذي اإلملام، هذا وبغري فيه، يعيش أن له ُكِتب الذي املكان تفصيالت من ا جدٍّ
أولية معلوماٍت من ذلك يتبع وما والرشاب، الطعام عىل الحصول يتعذَّر وقلة، كثرًة األفراد
ومتى املواصالت، وسيلة تكون أين — مثًال — يعِرف أن إنساٍن لكل بدَّ فال رضورية،
وأين تُباع التي اليومية الصحف هي وما مرض، أصابه إذا العالج يجد وأين تتحرَّك،
هي وما أبناءه؟ بها يُلحق التي املدارس إىل الطريق ما الربيد، مكتب أين يعرف وأن تُباع،
وإىل الجارية. اليومية الحياة تفصيالت من وهكذا السبيل؟ هذا يف تُتَّخذ التي اإلجراءات

«ثقافة». ال هنا
من معرفته استطعنا ما معرفة من مناَص ال التي األوىل، الدرجة هذه أترك أن وقبل
رضوب من هنالك أن إىل النظر ألفَت أن أودُّ الحياة، عجلة معنا تدور لكي تفصيالتها،
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أن يَُظنُّ بحيث يخدَع قد وبعضها آخر، وال أول له ليس ما التفصيليَّة األوليَّة املعلومات
الذي املقياس عىل بناءً الثقافة، ُدنيا يف يندِرج ال أنه حني يف «الثقافة»، من نوٌع به اإلملام
مساحة تبلُغ انًا فدَّ كم يعِرف من الناس من تجد قد فمثًال ورشِحه، عرضه سبيل يف أنا
كم قمًحا، يُزَرع منها وكم ُقطنًا، يُزَرع املساحة هذه من وكم مرص، يف املزروعة األرض
كل الواقع، األمر تفصيالت من ذلك شابه وما املحافظات، عواصم يف السكان عدد يبلغ
بأن القول وأكرِّر إليها، أْرشنا التي الثالث الدرجات من األوىل الدرجة نطاق يف تدخل هذه

«ثقافة». ليست ولكنها تفصيًال، بجوانبها اإلملام من بدَّ ال واألوليَّة األوىل املرحلة هذه
أخرى، مرحلٍة إىل بعض، دون الناس بعض يصعد واألوليَّة، األوىل املرحلة هذه ومن
تستلِزمها التي املعلومات طبيعة غري طبيعة ولها منها، ليست ولكنها األُوىل، عىل ترتِكز
من يستخِلصوا أن هناك يُحاولون األعىل، الدرجة إىل بعقولهم فالصاعدون األوىل، املرحلة
العلمية القوانني يُشبه ما أو علمية، قوانني يف تختِرصها تعميماٍت األوىل، الدرجة تفصيالت
جزئية مفرداٍت عىل اقترصت قد السابقة املرحلة يف املعرفة كانت فإذا عامة، أحكاٍم من
جناَحيه تحت يضمُّ الذي التعميم صورة تَتَِّخذ الثانية املرحلة هذه يف فاملعرفة ُمتفرقة،
بني الدخل معدالت إن — مثًال — تقول كأن الجزئية، التفصيالت تلك من كاملة أرسًة
النظرية، الكليات يف امُلتعلمني جماعة بني الدخل معدالت من أعىل األيام، هذه الِحرفيني
م يُعمِّ رضٌب لكنه األوىل، املرحلة مفردات عىل يُبنى املعرفة، من رضٌب كهذا قوٍل ففي

حدة. عىل منهم كلٌّ األفراد معرفة عىل يقتِرص وال الُحكم
درجٍة عىل كانت وإن حتى نفسه، الصنف هذا من هي أنواعها، بكل العلوم وقوانني
كونها عن تخرج ال تلك، تها ِدقَّ بكل هي إذ القصوى؛ الغاية تبلُغ الرياضية الدقة من
ال — أيًضا — هنا وإىل شاملة، أحكاٍم يف األوىل املرحلة ُمفردات تستقطب تعميمات
وأحداث البيئة، وعنارص الطبيعة ظواهر من حولنا ما تفصيالت بني فالفرق «ثقافة»،
يف (بما منه تُستخَلص التي العامة واألحكام جهة، من كله هذا بني الفرق أقول: الحياة،
الذي الفرق هو أخرى، جهٍة من السواء) عىل واالجتماعية الطبيعية العلوم قوانني ذلك
«معرفة»، ى يُسمَّ أن يَستحقُّ ما إىل واألشياء، األحياء عن ُمتفرقة معلوماٍت مجرد من ينقلنا
لكنها وانخفاًضا، ارتفاًعا األسعار مسار عن كثرية خرباٍت وزبائنه التاجر يجمع قد فمثًال
«عاِلم لكن والرشاء، البيع أسوق يف الفعلية امُلمارسة من لوها حصَّ جزئية خربات مجرد
«املعرفة»؛ مستوى إىل الجزئية الخربات مستوى من يصعد الذي هو وحَده االقتصاد»
العادي واإلنسان وانخفاضها. األسعار ارتفاع تحكم التي القوانني يستخرج الذي هو ألنه
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فصل يف يحُدث فذلك مرص، يف أمطار سقطت إذا أنه عام، بعد عاًما خرباته من يتعلم
الطبيعية الجغرافيا «عاِلم» لكن مشاهداته، من يجمعها خرباٍت مجرد ولكنها الشتاء،
القوانني لنا يستخرج حني «املعرفة» مستوى إىل الخربات مستوى من يرتفع الذي هو
أن تستطيع وهكذا الشتاء. فصل يف مرص يف األمطار سقوط وراء الكامنة الطبيعية
جمعوها معلوماٍت اليومية حياتهم يف الناس عامة عند هو ملا األمثلة مئات تستعرض
إىل نفسها الجزئية املعلومات بتلك فينتقلون امُلختلفة، العلوم رجال يجيء ثم بالخربة،

«علًما». تُصبح إنها قل أو «معرفة» عندئٍذ الخربة فتُصبح العلمية، القوانني مستوى
التي العلوم وال العمليَّة، الحياة ممارسة من املكسوبة والخربات املعلومات ال لكن
املرحلة ال ألنه ملاذا؟ «ثقافة»، نَعدُّه مما هو قوانينها، والخربات املعلومات تلك من تستخرج
يف َسريه طريق ه تُوجِّ التي البوصلة لإلنسان تقدِّم أن ُوسعها يف الثانية، املرحلة وال األوىل،
لحًما اليوم تأكل هل تهديك: ال لكنها كلها، االقتصاد قوانني تعِرف فقد ذاك، أو االتجاه هذا
كلها، الصوت وقوانني كلها الضوء قوانني تعِرف وقد الطعام؟ عن اليوم تصوم أو وأرًزا،
تأوي أو وضوئه، بصوته للتليفزيون ُمشاهًدا الليلة سهرتك تقيض هل تهديك؛ ال لكنها
يُبني ما علومنا صلب ويف خرباتنا ُصلب يف فليس الليل؟ من ُمبكرٍة ساعٍة يف فراشك إىل
اخرتناه ما تحقيق يف نستخدمها التي األدوات كانت وإن فهي نختار، وماذا ندع ماذا لنا
ويمكن االختيار. عملية لنا تحِسم التي نفسها هي ليست أنها إال لحياتنا أهداًفا ألنفسنا
ال والرجالن أشياء، من نتناوله ماذا لنا تقرران ال فالذراعان ورجليك، بذراعيك ذلك تشبيه
بعد يأتي ثم وذاك، هذا لنا يُقرر الذي هو آخر مصدر ثمة ولكن نسري، أين إىل لنا تُقرِّران
البوصلة مقام فينا يقوم ما عىل وقْعنا فإذا للتنفيذ، والرجلني الذراعني استخدام القرار
أخرى وبصورٍة «بالثقافة». نُسميه ما هو املصدر ذلك كان السري، اتجاه إىل تُشري التي
لنا تضع الجارية، اليومية حياتنا من وخربات معلومات فيها نجمع التي املرحلة إن نقول:
تأتي ثم األخرى، إحداهما ل تُفصِّ ال املعلومة، جوار إىل فاملعلومة أفقي، خطٍّ يف لناه حصَّ ما
كما األفقي الخطِّ ذلك فوق فتقوم «العلم»، أو «املعرفة» مرحلة هي التي الثانية، املرحلة
تدبُّ ال أنها أي ُمَعْضَونة، ليست كلها الرتكيبة هذه لكن األساس، فوق املبنى طوابق تقوم
العضوية الكائنات تُشبه ال إنها غايات، لنفسها تُحدِّد أن وحَدها تستطيع وال حياة، فيها
التي الغايات يستهدف الكائنات تلك من كائن كل ألن وإنساٍن؛ وحيواٍن نباٍت من الحية،
ينسل أن يستهدف والحصان التوت، ثمار تستهدف التوت فشجرة فطرته، عليه تُمليها

يستهدفه. أن «ثقافته» تهديه ما يستهدف واإلنسان مثله، حصانًا
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ما السؤال: فيُصبح ووضوًحا، تحديًدا أكثر صورة ليتَّخذ «أضفنا» يتحول وبهذا
إىل كذلك ويُضاف بخرباته، اإلنسان يجمعها التي األولية املعلومات كومة إىل يُضاف الذي
ما أقول: مختلفة، علوم صورة يف األولية املعلومات تلك فوق تُبنى التي الُعليا الطوابق
فتكون إليها يُضاف الذي ما بغريها؟ امُلتحركة بذاتها، الهامدة املواد هذه إىل يُضاف الذي
كان الجواب، عىل وقفنا إذا غاياتها؟ إىل هانها تُوجِّ وبوصلة دفًة السفينة إىل أضْفنا كأنما

«الثقافة». ملعنى تحديًدا الجواب ذلك
جمعناها، التي امُلتفرقة املعلومات هيكل إىل يُضاف الذي أن هو عندي والجواب
الهيكل ذلك إىل أضفناه الذي إن أقول األولية، املعلومات تلك عىل أقمناها التي والعلوم
إىل ليسعى لنفسه وضَعها غايات نحو يتحرك الحي، العضوي كالكائن فأصبح الهامد،
مصادر ثالثة من استقيناها والذوقية، والخلقية السلوكية الِقيَم من مجموعة هو بلوغها،
األساسية املبادئ إلينا م يُقدِّ الذي فهو الدين أما واألدب. والفن الدين، هي رئيسية،
من ُمعينًا وموقًفا خاصة، رؤية لنا تُبلور أن شأنها من والتي هداها، عىل نسلُك التي
الخاصة رؤيتها ُمعني، بديٍن تؤِمن جماعة لكلِّ كان هنا ومن عامة، بصفٍة والحياة الكون
بني القول) هذا جاز (إذا املشرتكة الشخصية تشكيل يف العوامل أهم تُصبح والتي بها،
وللهندوكية رؤيتها، ولليهودية رؤيتها، وللمسيحية رؤيته، فلإلسالم الجماعة، تلك أفراد
واملسيحية (اإلسالم األوىل الثالث الديانات أن عىل جرٍّا وهلمَّ رؤيتها، وللبوذية رؤيتها،
األقىص الرشق وديانات السالم، عليه إبراهيم هو أبوها واحدة أرسة تكوِّن واليهودية)
رؤية يف عام اتجاه األرستنَي من ولكل أخرى، أرسًة ن تكوِّ وغريهما وبوذية هندوكية من
أن هي القول وخالصة وموقف. موقٍف وبني ويشء، يشءٍ بني وامُلفاضلة واملواقف، األشياء
اإلنسان عند الثقافية الوقفة يف أي النظر، وجهة تشكيل يف عميق أثٍر ذات الدينية العقيدة

امُلثقف.
يف يكن وإن فهو وعمارة، ونحت تصوير إىل موسيقى من فروعه بشتَّى الفن وأما
فيُصبح يعود أنه إال الفنون، تلك تفرز التي البرشية الجماعات ألذواق انعكاًسا مجموعه
الفن ألن ملاذا؟ الثقافية، وقفاتهم يف أي األفراد، عند النظر وجهات تشكيل يف قويٍّا مؤثًرا
ومن تكوِّنه، التي العنارص بني محسوبة ِنَسب صميمه يف هو — فروعه اختالف عىل —
ميزان إىل به تنتهي أن بدَّ ال به، املحيطة الفنية للُمبدعات اإلنسان ُمعايشة كانت ثَم
ألوضاع قابًال يجعله أنه أي منه، نافًرا أو يراه ملا ُمسرتيًحا يجعله تكوينه، يف داخيل
طابعها لها ثقافية وقفٍة ذا تجعله أخرى، بعبارٍة أو لها، رافًضا أو حوله من الحياة
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اإلنجليزي يرفضه الذي الوضع نفسه هو ما، وضًعا املرصي يقبل فقد املميز، الخاص
يف اختالف هو املوازين تلك يف الشعوب فاختالف كذلك، صحيح والعكس الفرنيس، أو

الفني. الذوق يف االختالف عن نشأ اختالف هو ثم الثقافية، وقفاتها
الرئييس فاملوضوع ومرسح، ورواية، فني، ونثر شعر من األدب، مصدر أخريًا وهنالك
يتفاعل وكيف نفسه، ذات يف يُضِمر وماذا نفسه، اإلنسان هو فروعه، اختالف عىل لألدب
ينتمي الذي املجتمع يف األدبي للنتاج اإلنسان ومعايشة كرًها. أو ُحبٍّا اإلنسان زميله مع
وتلك اآلخرين، تجاه خاصة وقفاٍت إىل — الفن يف رأينا كما — به تنتهي أن بدَّ ال إليه،

ثقافته. مقومات من هي الوقفات
العامة «الحالة» هي فتكون ي، امُلتلقِّ نفس يف كلها املعايري، أو القيم، تلك تجتِمع
ردود ويف َسريه، اتجاه يف اإلنسان ه تُوجِّ «حالة» فالثقافة «الثقافة»، اسم عليها نخلع التي
التي الزهرة هي بل ذاتها، حدِّ يف ومعلومات معارف من محصوًال الثقافة وليست أفعاله

واملعارف. املعلومات تلك تُنبتها
طريقهما عن ليِصل اإلنسان، يجتازهما مرحلتنَي ثمة إن فأقول: أسلفته ما ص أُلخِّ
وتُقيم وتوجههما عليهما تُفَرض أُخرى جهة من ولكنها جهة، من عنهما تتولَّد ثمرٍة إىل

فهما: املرحلتان وأما األهداف. لهما
فيها. نعيش التي الدنيا وعن أنفسنا عن معلومات جمع أوًال:

وكلتا السواء، عىل والبرشية الطبيعية الظواهر شتَّى عن املختلفة العلوم إنتاج وثانيًا:
ذلك لتدفع ترسي التي الروح هي الثقافة إذ «ثقافة»، ليستا ذاتهما حدِّ يف املرحلتنَي
وبالطبع تحقيقها، اإلنسان يريد ُمعينة غايات نحو والعلوم) (املعلومات املعريف البناء
ولقد منها. تنبع مصادر لها إن بل عَدم، من آتية الثقافة هي التي الروح تلك ترسي ال
وعاءه اإلنسان يمأل ما وبمقدار واألدب، والفن، الدين، ثالثة: املصادر تلك أهم أن ذكْرنا

دفعها. وقوة ثقافته غزارة تكون املصادر، تلك من
الوحدات نفسها هي — أظن فيما — تكون قد ذكرناها، التي الثالث املراحل وتلك
قاله له قول يف إليوت» س. «ت. املعروف اإلنجليزي الشاعر إليها أشار التي الثالث
بحر يف «الحكمة» منَّا ضاعت لقد قال: إذ فيه، نعيش الذي العرص لهذا استهجانًا
هنا إليوت أسماه وما امُلتفرقة»، «املعلومات بحر يف «املعرفة» منا ضاعت ثم «املعرفة»،
لكلٍّ يكون السليم، املجتمع ففي «الثقافة»، اسم تحت عنه تحدَّثُت ما نفسه هو بالِحكمة،
أن عرصنا، يف نالحظ ولكننا اآلخر، العنرص موج يفرقه ال دوره، الثالثة العنارص من
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الكثرة تلك ترتبط أن دون امُلتفرقة، املعلومات كثرة إىل أدَّت قد الجديدة اإلعالم وسائل
سوءًا حالتنا ازدادت ثم دة، املوحَّ العلمية النظرة برباط ُقل أو املوحدة، «املعرفة» برباط
وترُسم األهداف، لها تُقيم «ثقافة» بغري ذاتها العلمية املعرفة تلك أصبحت حني سوء، عىل

الطريق. لها
معنًى تحديد يف نور من بصيًصا ولو السؤال، صاحبة الفلسفة طالبة تجد هل ترى

أرادت؟ كما للثقافة
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الحياة»، «علَّمتني عنوانه عربي كتاب صدر — أذكر ما عىل — الخمسينات ُمستهلِّ يف
تعلَّمه ما أبرز مقالته يف منهم كاتٍب كل لريوي كاتبون، كتبها مقاالٍت من مجموعة يضمُّ
احتوى إذ الفلك، ذلك مثل يف يدور الظهور، قريب إنجليزي كتاب هناك وكان حياته، من
بعنوان: اإلنجليزي الكتاب وكان الغرب، يف الفكر أعالم من عدد الصدد هذا يف قرَّره ما عىل
أصحاب من نفًرا يضمَّ أن لكتابه أراد قد العربي النارش أن وأذكر عقيدتي»، هي «تلك
اإلنجليزي، الكتاب يف أقوالهم وردت الذين الغربيني األعالم من نفٍر إىل العرب، من الفكر

العرب. من النارش اختارهم ممن وكنُت العربية، إىل ترجمتها بعد
امتدَّت كلما أنه هو التاريخ، ذلك يف رأيتُه كما الحياة، إيَّاه علَّمتني ما أبرز فكان
الواحد، املوقف أن بمعنى عقله؛ رجاحة وزادت انفعاله، حدة قلَّت باإلنسان، األعوام
وِسنِّ العرشين ِسنِّ بني كالفرتة الزمن من فرتة تفصلهما مرتنَي الواحد لإلنسان يعرض
ُمشتعل وقع الواحد املوقف لذلك فيكون والستني، األربعني بني أو — مثًال — األربعني
الجوانب، لشتَّى موازناته يف الفكر بربودة يتَِّسم ووقع األوىل، املرة يف وذلك بانفعاالته،
هدوء بأن القول أمكن نضًجا، العمر مع يزداد اإلنسان كان وملَّا الثانية. املرة يف وذلك
عىل دالٌّ مؤرش هو املطروح، املوقف عىل الفعل ردِّ يف األخذ قبل األمور تقليب يف العقل

صاحبه. فجاجة عىل داالٍّ مؤًرشا الرسيع الهائج امُلنفعل يكون ما بقْدر صاحبه ارتقاء
من حالتنَي يف ألبي، جدتي يف شهدته ما منها كان حياتي، من أمثلة لذلك ورضبُت
بولدها فيها جيء فقد األوىل الحالة يف أما عاًما. عرشين نحو بينهما كان أبنائها، موت
وجاءها الشالالت، من بالُقرب نيلية رحلٍة أثناء هناك وغرق أسوان، يف ُمدرًسا كان الذي
فقد الثانية الحالة يف وأما الجنون، حدَّ بها يبلُغ هلٍع يف شئَت ما فُقل قريتنا يف جثمانه
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الدار باب عليها فقرْعنا — بالقاهرة موته وكان — ي عمِّ جثمان إليها حمل الذي أنا كنُت
لبثْت األكرب، ولدها بجثمان فوجئت ا فلمَّ شيئًا، األمر من تعَلم تكن ولم الليل، منتصف بعد
التي األيام طوال الكالم عن بعَدها وصمتت ولدي» «يا رصخت ثم دقيقتني، نحو صامتًة
ردُّ جاء لكن ُمتشابهان، — ترى كما — فاملوقفان املأتم. شعائر لنتوىلَّ القرية يف مكثناها

االنفعال. جنون من العقل حكمة اختالف ُمختلًفا فيهما الفعل
منك يطلُب نارش جاء إذا وهو: لنفيس، اليوم هتُه وجَّ بسؤاٍل ألتبعه كله ذلك قلُت
يف به أجبُت الذي الجواب نفسه أهو قائل؟ أنت فماذا الحياة، إيَّاه علَّمتك عما تكتب أن
أن بعد الجواب، هو هو إنه نعم، قائًال: سؤالها، عىل لنفيس فرددُت الخمسينيَّات؟ ُمستهل
عىل يحياها أن أراد ملن العقلية بالحياة خاصة إضافة وهي ا، جدٍّ هامة إضافة إليه أُضيف
املوضوع من يقف بأن األفق، نفسه عىل اإلنسان يُضيِّق أال وُخالصتها صحيحة، صورٍة
ما معظم أن حني يف لهما، ثالث وال … وإما … إما به يقول موقًفا للنظر، املعروض
جوانب عدة أو — الجانبنَي بني الجمع يحتِمل ا ممَّ هو الفكرية، حياته يف لإلنسان يعرض

يجتمعان. ال أنهما األمر أول يظن التي —
علميٍّا اعرتاًكا نعرتك الفلسفة، أساتذة من وزمالئي أنا خاللها كنُت أعوام، مرَّت فلقد
املثالية، النظرة إنها يقول من منهم فكان الصحيحة، الفلسفية النظرة تكون ماذا حول
وكان الحواس، تجربة عىل الخالص الفكر أولوية الفلسفي بالفكر امُلشتغلني عند ومعناها
اتخاذ يف اإلنسان حرية تكون أن ومعناها الوجودية، النظرة إنها يقول من كذلك منهم
العوامل تصنعه ال فاإلنسان خلقية، مسئوليًة مسئوًال ذلك بعد ليكون له، مكفولة قراره
يف — الحرة بإرادته — قرارات من يتَِّخذه بما نفسه هو يصنع ما بقْدر نفسه، خارج من
يجعل ما هي الصحيحة الفلسفية النظرة أن إىل أذهب أنا وكنُت املختلفة، حياته مواقف
عىل الُحكم يف األوىل املنزلة الحواس لشهادة يجعل وما الرئييس، موضوعه العلمية املعرفة

ُمتعارضة. اتجاهاٍت من بيننا كان ما آخر إىل بالخطأ، أو بالصواب املعرفة تلك
هي أم ا، حقٍّ ُمتعارضة اتجاهات أهي نُضج لحظة يف نفيس سألت بعُد فيما لكنني
التي تلك هي كامًال، صوابًا الصائبة النظرة أن بمعنى متكاملة، اتجاهات أمرها حقيقة يف
أصبحُت وضوًحا الرأي هذا يل وضح ولقد واحدة؟ رقعٍة يف كلها االتجاهات تلك تجمع
إىل سبق كيف الفكرية) معاركهم يف الزمالء سائر من عجب (ويف نفيس من عجٍب يف معه
يتكامل وال جوانب، عدة فيها اإلنسان حياة إن يشء؟ ال وإما تجريبي علم إما أنه ظني
دينية، ُخلقية فنية حياة يحيا وهو علمية، حياة يحيا فهو جميًعا، بها إال إنسانًا اإلنسان
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اخرتُت قد كنُت فإذا وهكذا. واحد، مجتمٍع يف املواطنني من غريه بني مواطنًا يحيا وهو
غريي يهتمَّ أال ليعني ذلك يكن فلم العلميَّة، الحياة بجانب يهتم فلسفيٍّا اتجاًها سبق فيما
شبيه هذا يف فاألمر اإلنسان، ن يتكوَّ مجموعها من التي الجوانب، سائر من آخر بجانٍب
ينُظر أخذ منهم كالٍّ لكن واحد، منظٍر إىل مًعا ينظرون جميًعا وقفوا الناس، من بجماعٍة
للكرة؟ ملعب إلقامة املكان هذا يصلح هل لنفسه: يفكر فأحدهم الخاصة، زاويته من إليه
اذ أخَّ فهو املنظر، هذا أرسم وجلسُت غًدا أدواتي أحرضُت لو ماذا لنفسه يفكر وآخر
يصطاد أن له يحُدث لم كيف ُمتسائًال: لنفسه يُفكر وثالث وألوانه؟ وخطوطه بتكويناته
هذا يسع إليه ينظرون الذي فاملكان وخامس؛ ورابع، هناك؟ الجاري النهر من السمك
إن عنها نقول أن األصوب أم «متعارضة»؟ أولئك اتجاهات إن الحالة هذه يف أفنقول كله،

بعضها؟ يُكمل بعضها
أمرها حقيقة يف هي إذ الفني، النقد مذاهب بني يقع الوهمي، التعاُرض هذا ومثل
هذه ويف شاملة، واحدة نظرة منها ن لتتكوَّ جميًعا جمعها يمكن مختلفة، للنظر زوايا
سبيل ويف النظر، موضوع هي التي الفنية أو األدبية للقطعة فهًما امُلتلقي يزداد الحالة
مواضع يف ُمفصًال ذكرتُه أن يل سبق قد ما هنا أوجز وضوًحا، املسألة يزيد الذي الرشح

كثرية:
يعرض أن أو رواية، يُصِدر كأن منتجاته، من ُمنتًجا فنان أو أديب أنتج ما إذا إنه
األدبي املنتج ذلك تعرَّض ثم اإلبداع، صنوف من شئَت ما أو موسيقية، معزوفة أو لوحة،
إما فهو أربع: زوايا من للنظر، زاوية منهم ناقٍد لكل يكون أن أمكن اد، للنقَّ الفني أو
يتناولها التي القطعة من يستشفَّ أن إىل فطرته، يف يشءٍ بُحكم مشدوًدا نفسه يجد أن
امُلبدع أن فيه شكَّ ال ا فممَّ أنتجها، الذي الفنان أو األديب شخصية النقدية بالدراسة
القطعة من يلتفت الذي الناقد لكن يبدعه، فيما نفسه خصائص يصب أن إال يملك ال
«النفسية»، الجوانب عن الكشف نحو بفطرته يميل امرٌؤ هو إنما اللفتة، هذه املنقودة
أهم هو ملا «وسيلة» هو إنما نظره، يف الفن أو األدب إن عنه ُقلنا إذا نُخطئ ال فنحن
عنده النفس لعلم يكون املقياس وبهذا النفس، حقائق عن الكشف هو أهم، هو والذي

والفن. األدب عىل أولوية
املنقودة القطعة يدُرس أن يريد أيًضا فهو أخرى، زاوية اختار ربما الناقد ولكن
أو باألديب أحاطت قد تكون أن بدَّ ال التي االجتماعية الحياة عن شيئًا منها ليستشفَّ
— السابقة الحالة يف ُقلنا كما — بحق نقول الحالة هذه ويف أبدعه، ما يُبدع وهو الفنان،
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حقيقة عن تعرف أن هو األهم وهذا أهم، هو ِلما «وسيلتان» إال هما إن والفن األدب إن
يخدمانه. والفن واألدب الغاية هو االجتماع ِعلم إن بهذا نقول فكأننا االجتماعية، الحياة
القطعة يدُرس أن وهي السابقتنَي، الزاويتنَي غري ثالثة زاويًة الناقد يختار وقد
معرفته هو وال ُمبدعها، لنفس معرفته املرة هذه هو ليس شيئًا، وراءها ليستشفَّ املنقودة
نفسه حقيقة يف يتفرَّس أن هو بل يعمل، وهو بُمبدعها أحاطت التي االجتماعية للحياة
الحالة هذه ويف املنقودة، القطعة فيه تركتها التي االنطباعات طريق عن ليعرفها هو،
يف ما وكل أدب، ذاته حدِّ يف هو ينتجه الذي النقد ألن والفنان؛ األديب قدرة للناقد يكون

آخر. أدٍب من استوحاه أدب أنه األمر
وراء يستشفَّ أن يُحاول أال وهي الناقد، يختارها قد رابعة زاوية هنالك أنَّ عىل
تكون وعندئٍذ منها، أهم هو ملا وسيلة مجرد ال ذاتها، يف غاية ألنها شيئًا؛ املنقودة القطعة
ارتبطت وكيف أجزاؤها؟ ما النقدي، الجهد عليها ينصبُّ التي هي نفسها املنقودة القطعة
دراسة هي الحالة هذه يف النقد غاية أخرى، بعبارٍة أو بعض؟ مع بعضها األجزاء تلك

فنٍّا. أو أدبًا املعروضة القطعة أصبحت بفضله الذي (الفورم) «الشكل»
أن هو أمرها، يف الصواب إىل األقرب أن أو «متعارضة»؟ األربع الوقفات هذه فهل
لروايٍة نقًدا قرأ قارئًا أن فرْضنا فإذا األخرى؟ لالتجاهات إضافًة يجيء منها كالٍّ إن نقول
ألرسارها، فهًما أكثر يكون زاويتنَي من نقًدا قرأ الذي فالقارئ فقط، الزوايا تلك إحدى من
الزوايا من للرواية نقًدا قرأ لو فهمه ويكتِمل زوايا، ثالث من نقًدا قرأ لو فهًما ويزداد

جميًعا. األربع
إىل أميل والفني األدبي النقد مجال يف بذلتُها التي ا، جدٍّ القليلة الجهود يف كنُت وقد
األدب تخُدم التي الزاوية بأنها مني إيمانًا «الشكل»، دراسة أي الرابعة، الزاوية اختيار
لِعلم وسيلتان هما حيث من تخُدمهما وال فن، هو حيث من والفن أدب، هو حيث من

جديد. أدبٍي إلبداٍع أو اجتماع، لعلم أو نفس،
السيد من إيلَّ ورد الذي الخطاب أذكر عريًضا، فرًشا فرشتُه الذي هذا ضوء وعىل
كما النقد، يف اتجاهي عن قراءته أثر عىل أرسله وقد فلسفة)، (ليسانس درويش بهاء

يقول: وفيه عقل»، «قصة كتابي يف رشحتُه

أنكم منه فهمُت لكم، األدبي النقد من موقف عقل» «قصة كتابكم يف جاء
كان ما كائنًا األدبي، األثر يف ينحِرص أن بدَّ ال األدبي النقد أن إىل تذهبون
الناقد فأمام وظروفه، مؤلِّفه عن النظر بغضِّ ذاته، النص فندُرس األثر، هذا
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نفسه الفنان إن نقول: وهنا تحليلها. يف مهمِته كل تنحِرص لفظية تشكيالت
والعرص والبيئة املجتمع نتاج من هو — موسيقاًرا أم اتًا نحَّ أم كان أديبًا —
جدٍّا كثرية عوامل لت تدخَّ قد املرسومة، الصورة أو األدبية فالقطعة يحياه، الذي
مساعدًة الناقد يساعد للفنان، واالجتماعية النفسية الحياة فَفهم إخراجها، يف

األدبي. لألثر تحليله يف كبرية،
«املساواة» «الحرية» معاني بتحديد سقراط انشغال قرأَت أنك لو ترى
تكن ألم امليالد، قبل ُكتب قد التحديد هذا أن تعرف أن دون «الرش» «الخري»
أنك أم الناس؟ عند معروفة معاٍن بتحديد نفسه يشغل الذي هذا من لتسَخر
عظمة عىل ُحكمنا يأِت ألم أدبي؟ كناقٍد األثر هذا بتحليل باالنشغال تكتفي كنَت
السوفسطائيون، أفسد ما يُصلح أن حاول سقراط بأن معرفتنا من اآلثار هذه
الذي الزمن تعرف تكن لم ولو عاشه؟ الذي بالعرص الكاملة معرفتنا ومن
هل تُصنفها؟ كنَت فأين الساعة، وليدة إنها لك وقيل اآلثار، هذه فيه ُكتبت

فلسفيٍّا؟ أو أدبيٍّا أثًرا تعتربها

نقول: ونحن الخطاب، صاحب كالم انتهى
يحاول التي الزاوية لنفسه الختار أدبيٍّا، ناقًدا كان لو الخطاب صاحب أن واضح
ساعة مجتمعه وظروف جهة، من ُمؤلِّفه نفسية املنقود النص من يستشفَّ أن الناقد فيها
قد فأظنه بأس، ذلك يف وليس ينُقده، الذي للنص فهًما ليزداد أخرى، جهٍة من تأليفه
ال منها، لزاويٍة الناقد اختيار أنَّ النقدي للموقف امُلحتَملة األربع للزوايا رشِحنا من رأى
إنني نفيس عن قلُت ولقد شاءوا. إذا لسواه يرتكها هو إنما األخرى، الزوايا إلغاء يعني
يف أُدقق أن يُشبه وذلك وراءه، عما النظر بغض ذاته النص تحليل أختار األدبي النقد يف
نسجها. بخيوط ال بألوانها يهتمَّ أن لغريي ويجوز رشائها، قبل بها نسجت التي الخيوط
وذلك والفلسفة، األدب بني خلط أنه إىل الخطاب صاحب تنبيه يفوتني أن أُريد وال
يمكن كان هل يسألني: ثم بعينها، ألفاٍظ ملعاني سقراط تحليالت من مثًال يل يُسوق حني
موقٍف يف األدب ناقد بأن أُجيبه وأنا سقراط؟ فيه عاش الذي الزمن عن النظر نُغضَّ أن
فإذا «أشكاًال»، لنا يُقدِّم األدب فإن «أفكاًرا»، علينا يعرض سقراط بينما ألنه ُمختلف؛
متى تعرف أن يشرتط فهل وأوراقها، شجرة فروع بها ت ُرصَّ التي الهندسة أعجبتك

بذرتُها؟ الشجرة لهذه بُِذرت
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«وبالنسبة يقول: ففيها بقيته، يف ورد ما ألذُكر الخطاب؛ إىل أخرى مرًة وأعود
قائًال: سيادتكم ذكرتها التي للنقطة

اختالف ال ذلك حولنا. من العاَلم به يعجُّ ا ممَّ فرد موقف التقاط هو الفن إن
الرفيع؟ الفن عن بعيًدا قوله يُعدُّ عامة، حقيقة يقول من يكون ملاذا ولكن عليه،
الرفيع، الفن عن بالبُعد الشعر من البيت هذا عىل تحُكم هذا بموجب أتراك

تقريرية: حقيقة يُقرِّر لكونه

وال��ل��ع��ب. ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ه ح��دِّ ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

أن بد ال ما عرفَت لو إنك نقول: ونحن التكملة، هذه يف الخطاب صاحب كالم انتهى
اإلطالق، عىل أدبًا يكون لكي أنه وهو عامة)، بصفٍة (والفن األدب خصائص عن تعرفه
لو إنك أقول األديب، يختاره «فورم» أي «شكل» يف ِصيغت قد مادته تكون أن فيتحتَّم
ليكون كان ما ذكرته، الذي الشعر بيت ألن السؤال؛ هذا لتسأل تكن لم فربما ذلك، عرفَت
هذا يف ووقعْت الخاص، النظام هذا يف ِصيغت قد ُمفرداته تكن لم إذا األساس، يف شعًرا
ُدنيا يف لدخوله املبدئي املرور جواز هو الذي «الشكل» يُكوِّنان وذاك فهذا الخاص، الوزن
ألسلط أنا كنُت فلو وملاذا؟ الرفيع؟ الفن من هو هل هو: آخر سؤاٌل يجيء ذلك وبعد الفن،
بعض، مع بعضها تركيبها وطريقة املفردات، يف انتباهي لركزُت النقد، يف منهجي عليه
يف — ثانيًا — انظر ثم البسيط؟ البحَر تلك لقصيدته تمام أبو اختار — أوًال — فلماذا
غنية ثنائيات فهي واللعب، الجد الحد، ه حدُّ والكتب، السيف البيت، يف الواردة الثنائيات
تجاور مثل النغم، إحداث يف املتجاورة الحروف تآُزر — ثالثًا — ألحظ ثم بإيحاءاتها،

وهكذا. والباء، الباء وتجاور الحاء، حرف وتكرار والصاد، السني
تزيدني تأكيد بكل ألنها البيت؛ هذا إىل منها ننُظر التي األخرى للزوايا أتنكَّر ال لكنني
(كما إطالقها عىل الكتب بها يقصد ال هنا املذكورة «الكتب» أن عرفت إذا فمثًال فهًما، له
أراد حني امُلعتِصم ألن وذلك التنجيم؛ كتب هي وإنما البيت)، لهذا امُلردِّدين معظم يظن
ُمنجًما له وا دسُّ للحرب، الوقت ذلك يف استعداد عىل الروم يكن ولم الروم، مع الحرب
الحرب، خِرس الوقت ذلك يف الروم حارب لو أنه عىل يدل النجوم حساب إن له يقول
قصيدته تمام أبو له أنشد وهنا امُلعتصم، عند الرتدُّد من شيئًا القول هذا أحدث وربما
مع الحرب نتائج يف الصادق النبأ أن واضح، هو كما ومعناه مطلعها، البيت هذا التي
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التاريخية الخلفية لهذه معرفتي إن أقول مني، امُلنجِّ نبوءات يف ال السيوف، حدُّ هو الروم،
حتى لكننا الفعلية، داللته حيث من البيت تقدير يف وضوًحا تزيدني — االجتماعية أي —
صاحب وأظنُّ رفيًعا. شعًرا الفني «بشكله» يظل التاريخية، الخلفية هذه عنه نعَلم لم لو

اللفظي. بنائه تركيب يف الشاعر «تفرُّد» يرى أن يستطيع السؤال
ليعود الذاكرة، يف حفظها يسهل بنتيجٍة القارئ ألترك حديثي، أطراف فألجمع واآلن
قد حياتي أن هي النتيجة وتلك ليُعارضها، ا وإمَّ فيها، بما ليأُخذ ا إمَّ شاء، كلما إليها
يتناوله أن للفكر يمكن الواحد املوضوع أن بمعنى األبواب، كثرية الفكر مدينة أن علَّمتني
بل لبعض، بعضها ُمناقًضا املختلفة الجوانب عىل األحكام تجيء أن دون جهات، عدة من

البعض. بعضها يقوِّي متكاملة تكون قد هي
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(١) الورق عىل حوار

ظنِّي كان أن فبعد بعضها، عىل اإلجابة من بدٌّ يل يُعد ولم القرَّاء، أسئلة عندي تراكمت
ُمقيًما املرور، حركة يف الواحد االتجاه ذات كالطريق أنها والقارئ، الكاتب بني العالقة يف
سواء الورق، عىل نفسه يضع إنما الكاتب أن وهو وأسبق، أعمَّ آخر ظنٍّ عىل الظن ذلك
عىل منشورة فظلَّت تجد، لم أم سيئًا، لقاءً أو حسنًا لقاءً اها يتلقَّ من النفس تلك وجدت
يف الظن ذلك وهمي إىل سبق ملاذا ولكن والرشاء، البيع سوق يف الكاسدة كالسلعة ورقها
أُفرق عندي، مبدأ عىل تأسيًسا — ربما — ذلك حدث والقارئ؟ الكاتب بني العالقة طبيعة
كانت ما وكائنًة العلمية، املعرفة فروع من امُلعني الفرع كان ما كائنًا والفن، الِعلم بني به
إىل يتقدَّم من كان هنا ومن خاص، والفن عام فالِعلم فنٍّا، الفن بها يكون التي الدرجة
الصدق برهان إقامة عن اآلخرين هؤالء أمام مسئوًال علمية، حقيقة أنه يزُعم بما اآلخرين
— كتابة غري أو كتابة — الفن وسائل من وسيلة يستخِدم من وأما ذلك، إليه ُطلب ما إذا
ألحٍد ينبغي فال جوانحها، يف َمطويٍّا كان أن بعد نفسه ذات من شيئًا العالنية إىل ليُخرج
شاء ومن نفسها، عن أعلنت التي الذات تلك فليستقبل شاء فمن وملاذا؟ كيف يسأله: أن
— تساور زالت وما — تُساورني كانت التي الظنون بعض هو كله ذلك عنها. فلينِرصف
بني تعقَّ ممن السطور، لهذه القارئ كان وإذا والخاص، العام بنوعيها: الكتابة طبيعة عن
حني وذلك الكتابة، من األول للصنف مرة ألجأ أنني عٍرس غري يف ألدرك وأكتب، كتبُت فيما
ذاتي، بخصائص لها شأن ال ألنها بذاتها؛ تَستقلَّ أن ها حقِّ من املعروضة الفكرة أن أرى
أريد حني وذلك الثاني، الصنف من الكتابة إىل أخرى مرة ألجأ ثم «العلم»، هو وذلك
وقد بقبولها، أحًدا تُلزم ال التي الشخصية، «الرؤية» إىل أقرب يكون أن املعروض للرأي
ويف الكتب، ويف الصحف يف تكتُبه ما تكتب أخانا يا لكنك قائًال: هنا لنفسه القارئ يُتمتم
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تشغل أن حقك من وليس آخرين، إىل بالكتابة قصدت إنما بأنك االعرتاف ن يتضمَّ ما ذلك
الفنية القطعة يُشبه هنا األمر أن هو ذلك عىل وجوابي خاص. ذاتي هو بما اآلخرين هؤالء
وقد ُمتقبًال، ُمتذوًقا عندها يقف من تجد فقد أقل، وال أكثر ال معارضها، يف معروضة

املعروض. بفنه واثًقا الفنان يظلُّ الحالتني كلتا ويف عنها، يُعرض من تجد
اإلجابة من بدٌّ يل يُعد ولم تراكمت قد القراء أسئلة إن فأقول أعود التمهيد، هذا وبعد
عن سكتوا كثريين، الهتمام ُمثريًا ره أتصوَّ ما هو اختياري أساس جعلت وقد بعضها، عىل

الجواب. إىل اإلنصات يف رغبة عىل لكنهم السؤال،
عن وإما وأقرأ؟ قرأُت ماذا أنا، قراءتي عن إما «القراءة» عن يسأالن بسؤالني وأبدأ
حسني طه السيد يسأل األوىل الحالة عن تكون؟ وكيف تكون ماذا نفسه السائل قراءة
تتفضلون فهل حياته، مجرى يف أثَّرا وكتاب، شخصية أديٍب كل حياة «يف قائًال: سليمان

الشباب؟» لجيل بذكرهما
فلقد واحد، كتاٍب من وأكثر واحدة شخصية من أكثر كان املؤثر أن هو والجواب
وما يُكتب ملا بصحوة فيها أحسسُت التي األعوام هي القرن، هذا من العرشينيَّات كانت
منهم ثالثة لكن بالفرسان، مليئة عندئٍذ الثقافية ُدنياي وكانت الثقافة، ُدنيا يف يُقال
فكنُت هيكل، حسني ومحمد العقاد، وعباس حسني، طه هم: سواهم، من عندي تميَّزوا
إذا الصيفية اإلجازة إىل أُرجئه أو حينه يف وطالعتُه إال يكتبونه مما واحًدا حرًفا أترك ال
حسني، لطه األولوية كانت الثالثة هؤالء وبني واالمتحان، املذاكرة رضورات ذلك يل شاءت
العقاد بها أوىل الغزارة تلك أن يف أشك فلسُت وإال زميليه، من فكًرا أغزر وجدتُه ألنني ال
ذكرتُه ما إىل بك وأعود كتابته، وِسحر كاتب مسألة هي هنا املسألة لكن ثانيًا، وهيكل أوًال
الحجة إقامة إىل يستِند الذي العلم إىل أقرَب تكون وعندما فنٍّا، تكون عندما الكتابة عن لك
أنُشد أعىل مثًال أمامي ارتسموا الذين هم الثالثة هؤالء إن أقول إذ أنني عىل والربهان،
أو قالوه، ا ممَّ ُمعنٍي بيشءٍ نفيس ألزمُت أنني أعني فلسُت منه، يقُرب ما بلوغ أو بلوغه
وبعبارٍة تمنيتُها. التي هي العامة «الوقفة» هي ولكنها استخدموه، مما ُمعنٍي بأسلوٍب

كاتبًا. أكون أن فتمنيُت كاتِبني، فيهم رأيت أخرى
— حياتي من الفرتة تلك يف قرأتها التي الكتب عرشات بني — الواحد الكتاب وأما
بينهما ما عىل كتابنَي، إىل أُشري قد لكنني بعينه، كتابًا أُحدِّد أن عسريًا أمًرا أجده فقد
أولهما أما حسني، لطه الجاهيل» األدب و«يف أفالطون» «جمهورية وهما شديد، تبايٍُن من
ويظلُّ تغرتف، ما منه تغرتف كنًزا — أجده الساعة هذه حتى أزال وما — وجدته فقد
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مما كان وربما أسبابه، تنتهي إليه الرجوع وال يُبليه، الزمان فال كان، الذي الكنز هو
الفلسفي التفكري شغف من عليه ربِّي طبعني ما هو نفيس، يف املحاورة تلك منزلة يُعلِّل
هو بل الفتنة، لها كانت التي هي ذاتها يف مادته فليست الكتابنَي، ثاني وأما ومنهجه،
كلما نا يتوالَّ الذي الرهبة لشعور إزالته — ذلك فوق — هو ثم أخرى، مرة الفلسفي النهج
الفكر، مجال يف يشءٍ أمام الرهبة يريدون ال ن ممَّ فإنني القدماء، حياة من شيئًا َمَسْسنا
نفسها هي عندي الرغبة هذه ولعل والتمحيص. للتحليل فكرة كل يُخضعوا أن ويريدون
وكما راسل، برتراند منهاجها رشح كما التحليل، فلسفة أتباع من ذلك بعد جعلتني التي

العلمية. التجريبية أنصار طبقها
كانت ماذا أنا قراءتي عن يسأل أحدهما كان «القراءة» عن سؤالني تلقيُت إني قلُت
الثاني، السائل إىل اآلن وأنتقل بإيجاز، ذلك عن أجبُت وقد الطريق، أول يف كنُت حني
الشمس «قالت بعنوان: مقاًال لكم «قرأُت يقول: فهو محمد، السعيد فتحي السيد وهو
أنا فسألُت أكتب؟ وكيف أكتب؟ وملن أكتب؟ ملاذا هي: أسئلة ثالثة به ورَدْت وقد حب» للسُّ
بسيطة، تبدو قد أسئلة وهي أقرأ؟ وكيف أقرأ؟ وملن أقرأ؟ ملاذا أسئلة: ثالثة أيًضا نفيس

باإلجابة؟» لون تتفضَّ فهل قناها، تعمَّ إذا صعوبة أكثر لكنها
يف الناس اختالف عن تنشأ التي الفردية الفروق عن النظر سأغضُّ إجابتي ويف
القارئني بني امُلشرتك العام جانبه من القراءة موضوع إىل وسأنظر واألهداف، البواعث
تقرأ أنك هو: والجواب أقرأ؟ ملاذا السائل: سؤال من األول الجزء عن فأقول جميًعا،
تقرؤه، الذي القْدر بحسب ألًفا، أو مائة، أو أمثاله، عرشة املحدود عمرك إىل لتُضيف
عن وأفكاًرا خرباٍت ستجمع املحدود عمرك خالل ألنك ملاذا؟ بها، تقرأ التي والطريقة
مرهونًا مداها سيكون واألفكار الخربات تلك لكن نفسك، حقيقة وعن الناس وعن العاَلم
لك ُكتب التي السنني بعدد كذلك ومرهونًا االستدالل، وعىل الرؤية عىل وحدك أنت بُقدراتك
كالجاحظ، كاتبًا — مثًال — ولنخرت واحٍد، لشاعٍر أو واحٍد لكاتٍب قرأت فإذا تحياها، أن
جمعها التي وأفكاره خرباته إىل أضاف من بمثابة فأنت املعري، العالء كأبي وشاعًرا
يف وليس — فرضنا فإذا املعري، وجمعها الجاحظ جمعها وأفكاًرا خرباٍت بنفسه، لنفسه
رجل ألف يساوي إنما الرجلني، هذين أمثال من الواحد الرجل أن — ُمبالغة الفرض هذا
بنسبٍة األوساط فوق حتى أو الناس، أوساط يف يَقعون الذين األفراد نحن أمثالنا من
عمرك إىل أضفَت قد أنك هو العالء، أبا تقرأ أن أو الجاحظ تقرأ أن معنى كان معلومة،

عمر. ألف
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العرض، يف إضافة كذلك هي وإنما وحَده، الطول عىل تقتِرص ال اإلضافة أن عىل
خربات خالل ستتمرَّس أنك فمعناها العرض، يف اإلضافة فأما أيًضا، الُعمق يف وإضافة
به تتمرَّس أن ألفَت مما هي ليست أخرى أنواٍع من أو آخر، نوٍع من بخرباٍت له، تقرأ من
يغوص من قراءَة واقرأها شكسبري، مرسحيات من واحدة مرسحية ُخذ الخاصة. حياتك يف
الفرسان، يعيش كما فارًسا وعشَت امللوك، يعيش كما ملًكا عشَت قد تِجْدك أغوارها، يف
عاقًال، وعشَت املهرجون، يعيش كما ُمهرًجا وعشت العاشقون، يعيش كما عاشًقا وعشت
حياتك يف تُصادفك لم التي العيش رضوب من األنواع عرشات وعشَت مجنونًا، وعشَت
تجعل لم فالقراءة وإذن الرضوب. تلك من واحد رضب هي الخاصة حياتك ألن الخاصة؛
العرض حيث من يزيد أو عمر، ألف جعلته بل الطول، حيث من عمر ألف الواحد عمرك

ع. التنوُّ حيث من أي كذلك،
جميًعا، أهمها كانت ربما أخرى، زيادة وعرًضا، طوًال عمرك زيادة إىل يُضاف ثم
فكرة، لكل بالنسبة إليها تِصل التي األغوار ُعمق يف أعني الرأيس، البُعد يف الزيادة وهي
من أمثالنا حياة سطحية هي كم تُدرك فلعلَّك املشاعر، ألوان من لوٍن وكل معنًى، وكل
أستخِدم قد فمثًال الفحول، يحياها التي اإلدراكية الحياة إىل ِقيست إذا السبيل، عابري
أبعادها يف الحرية عن فكرتك قارن لكن «الحرية»، فكرة الحديث يف أنت تستخِدم أو أنا
جون أو روسو، جاك جان أو لوك، جون عند وردت كما نفسها بالفكرة وأعماقها،
يف الفكرة هذه قارن لكن «فن»، كلمة أنا وأستخدم أنت تستخدم وقد مل. ستيوارت
كولنجوود. أو سانتيانا، أو رسكن، عند نفسها بالفكرة أمثالها، عند وأعماقها أبعادها
كما الصداقة إىل ارجع لكن «الحب»، أو «الصداقة» عرفنا قد أنا أكون أو أنت تكون وقد
وقيس. روميو عنه وعرب كابده كما الُحب إىل انظر ثم حزم، ابن رآها وكما أرسطو، رآها
وعرًضا طوًال عمر، ألف الواحد عمرك بدل لتحيا تقرأ إنك فأُجيبك: أقرأ؟ ملاذا وتسألني:

وُعمًقا.
الجزء عن باإلجابة موصولة هنا فاإلجابة أقرأ؟ ملن سؤالك: من الثاني الجزء عن وأما
تلك يف دنياك آفاق من ع توسِّ إضافة وأفكارك خرباتك إىل يُضيف ملن اقرأ فهي: األول،
قراءة هي نعنيها التي القراءة وإنما قراءة، كُكل قراءة كل فما جميًعا، الثالثة األبعاد
وأرسطو أفالطون أترك أن — مثًال الفلسفة ميدان يف — يُعقل فهل ميدان، كل يف األفذاذ
هل الشعر، ميدان ويف نًا؟ وعالَّ فالنًا ألقرأ وهيجل، وكانْت وديكارت رشد وابن سينا وابن
نقرأ قد نعم، نًا؟ وعالَّ فالنًا ألقرأ العالء وأبا وامُلتنبي تمام وأبا البحرتي أترك أن يعقل
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فمصدرها والُعمق، والعرض بالطول الحياة وأما ، لنتسىلَّ أحيانًا وللصغار بل لألوساط،
وكنُت إنجلرتا، يف الفلسفة ُدنيا يف كبرٍي ألستاٍذ وجهته سؤاًال أذكر إنني الرجال. أفذاذ
سارتر؟ بول جان ترى كيف سألته: إذ مرص، إىل بعثتي من عودتي قبل ألُودِّعه أزوره
وقال: مكتبته، رفوف نحو بيده يل أشار ثم سارتر؟ وقال: للسؤال، الذاهل نظرة إيلَّ فنظر

سارتر؟ قراءة يف ساعاتي ألُنِفق القادة، السادة هؤالء من فرغُت وهل
السؤال عن جواب وخري أقرأ؟ كيف وهو: سؤالك، من واألخري الثالث الجزء ويبقى
كأنك بل وكلمات، بحروٍف مرقومة صفحاٍت من كتابًا ليس معك الذي وكأن اقرأ هو:
فكرته عليك يعِرض الحي الرجل هو معك الذي وكأن اقرأ الكتاب، مؤلف مع تتحدَّث
ومساءلته ُمراجعته إىل مدفوًعا نفسك ستجد الحالة هذه ففي مسموع، بصوٍت خربته أو
فال الذهنية، بفاعليتها الحية القراءة تكون وهكذا معنًى. ومعنًى جزءًا، جزءًا ومناقشته
اه، يتلقَّ فيما له ِحيلة وال ى يتلقَّ الكاسيت، أرشطة من رشيًطا القراءة أثناء نفسك من تجعل
حي إنسان هو معك فالذي واعرتض، ووافق وحاور، واسأل، هناك، وقف هنا، ل تمهَّ بل
الحقائق، وراء الغوص عىل منك وأقدر باًعا منك أطول إنسانًا يكون وقد ووجدانه، بِفكره
يف يلتقون إذ األحياء من األحياء موقف منه وقفَت إذا إال تريد ما كل منه تبلُغ لن لكنك

ومسالكها. الحياة دروب
له آخر موضوٍع إىل لننتِقل «القراءة» موضوع عن الحديث من القْدر بهذا ونكتفي
رسالته، يف أ. ع. ع. السيد عرضه ما وهو بالقراءة، الوثيقة ِصلته كذلك وله طرافته،
نسعى ما نحو عىل الثقايف» «األمن توفري نحو الجاد الحثيث السعي وجوب يف ص ويتلخَّ
ما لوال هي، كما رسالته نرش استطعُت لو تمنيُت وقد الغذائي»، «األمن تحقيق نحو

أكتبه. ما وصف يف سخاءٍ من به ل تفضَّ
أبناء «أحد أراده ما فهم نُحسن إننا أقول: فيها، ورد وما الرسالة تلك عىل وارتكاًزا
املراد ما أوًال: أنفسنا سألنا إذا الخطاب) ذيل يف نفسه وصف (كما امُلخلصني» مرص
من وفرة لَدينا كان لو إنه الثقايف». «األمن بتوأمه نريده ما عليه لنقيس الغذائي؟ باألمن
فكرة برءوسنا طافت ملا غد، وبعد وغًدا اليوم أبداننا عافية لنا تضمن الطعام، مصادر
يف املعروض الطعام يف وفرة ووجدنا اليوم، حولنا تنا تلفَّ إذا حتى لكننا الغذائي، األمن
يسري حني غد، وبعد غٍد إىل أبصارنا مدْدنا نحن إذا اإلمالق خشية لتأُخذنا فإننا األسواق،
لنأمن والحساب، التدبري يف نأُخذ هنا ومن نراه، الذي الرهيب صعوده يف السكان منحني
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ما الصناعات من ونُنشئ اليوم، نزرعه ال ما األرض من فنزرع منها، يُقرِّب ما أو املجاعة
وهكذا. اليوم حتى يُنشأ لم

وأقل — القليل فيها نجد وقد اليوم، الثقافية حياتنا مصادر إىل ننُظر النحو هذا وعىل
فهو جفاء، فيذهب الذي الزبد وأما وقلوبنا. لعقولنا الصحة يضَمن مما — القليل من
يمُكث الذي النافع القليل أن هو خاصة، بصفٍة الفزع يُثري والذي الكثري. من وأكثر كثري
يكون فماذا املايض، الجيل أبناء من باقية بقية ُصنع من — األغلب عىل — هو األرض، يف
يف به ُقمنا ما ِمثل يشء الحالة هذه يف يلزم أفال قريب؟ لناظره غًدا وإن غًدا، أمرنا من
ذلك جاء ما إذا ثمارها وتَحِمل تنُضج لعلَّها واعدة عقوًال فنرعى الغذائي، األمن مجال

القريب؟ الغد
هي اإلضافة وتلك والتفاُهم، الفهم لُسوء دفًعا واجبة، أراها إضافٍة من هنا يل بدَّ وال
إنَّ بل ميادينها، شتَّى يف الثقافة ُمنتجي من الجيل هذا أبناء يف «املواهب» يُنكر ال أحًدا أنَّ
كان إذا ألنه املايض؛ الجيل لفتة — شك بغري — تُفوق إنما اإلبداع نحو الجيل هذا لفتة
العرص وثقافة الرتاث ثقافة الثقافتنَي: هضم يف الفائقة براعته أظهر قد املايض الجيل
أن لهم يُنتظر كان الجيل هذا أبناء فإن القرَّاء، عىل املهضومة املادة عرض يف ثم الحارض،
االعرتاف هذا جانب إىل لكننا مًعا، الثقافتنَي من بوحي جديد، يشء إبداع يف براعتهم تكون
أدٍب من يُبدعونه ما معظم أن وهو القصور، وجه نذُكر أن كذلك بدَّ فال لذويه بالفضل
الدوام تضمن التي الفنية العميقة الجذور تلك من كثري يشءٍ عىل ينطوي ال وفكر، وفنٍّ
الرسالة صاحب أسماه بما الحيطة رضورة تنشأ هنا ومن الزمن، امتداد عىل النسبي

الثقايف. باألمن املذكورة
االعتبار يف وأخذنا باملواهب، اعرتفنا قد ُدمنا ما الضحالة، هذه ِعلة عن نسأل وقد
الِعلة أن ظنِّي ويف الثقافية. الحياة لرتعى أُنشئت التي الرسمية وغري الرسمية األجهزة كثرة
شغلتْنا فبينما الثقافية، الحياة بدرجات اهتمامنا توزيع عند امُلالئمة النسبة خَلل يف كامنة
نفسها هي ليست الدرجات تلك وكأنَّ الُعليا، الدرجات عن انرصْفنا «الجماهري» فكرة
هذا، التناُسب خلل عىل برهانًا أردَت وإذا «للجماهري»، املناسب الثقايف الغذاء ستُقدِّم التي

اإلعالم. ووسائل الصحف تُقدِّمه فيما األساسية االهتمام َمحاور إىل فانظر
العناية تستحق كثرية أُخرى أسئلة وبقيَْت ختامه، من دنا قد اليوم وحديثي هنا إىل

آخر. حديٍث من مناَص فال الحوار، هذا يف بها والدخول

260



(١) الورق عىل حوار

«قارئة» إىل ُمخلصة كلمة ه أُوجِّ أن دون الحديث، هذا أترك أن أستطيع ال لكنني
فأريد رسالتها، يف تقول أن لها حال كما جدِّها، إىل الحفيدة تلجأ كما إيلَّ بمأساتها لجأْت
فيه تنازعْت وقد إال الدنيا، شهدته برشي مخلوٍق من ما أنه تعلمي أن ابنتي يا لك
والتي اإلنسان، جبلَّة يف املغروزة الفطرة دواعي إشباع نحو فتدفع إحداهما أما القوَّتان،
الفطرة تلك بها نُلجم التي الشكائم فهي األُخرى القوى وأما وجودها، يف لإلنسان حيلة ال
— تقولني كما — ابنتي يا كنِت ولنئ املرشوع. الطريق يف بها نسري لكي جموحها، عند
ينتهي قد اإلرادة ضعف من يشءٍ عىل نفسك تَرين ثم كتابه، وتقرئني هللا، فروض تؤدِّين
اليقظة هذه وحسبُك اآلخرون، يكتُُمه عما تُفصحني إنما ذلك كل يف فإنك زلل، إىل بك
يف األمر آِخر راسية بدَّ ال السفينة بأن يقنٍي عىل لتكوني اللوَّام، الحي ضمريك من املؤرِّقة

األمان. مرفأ
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أُثِبتهما سؤاَلني، الرشنوبي الدين صالح السيد فيسأل رسائلهم، يف القرَّاء مع الحوار وأتابع
يقول: أُجيب، ثم بكلماته، هنا

أنها مع والعمل؟ القول بني عميقة هوة هناك تكون النامية الدول يف وبالذات ملاذا أوًال:
امُلتقدِّمة؟ الدول يف العمل مع القول يصُدق وملاذا جدية، وإىل تقدُّم إىل تحتاج دول

بها ويؤدي تواجهها؟ التي املشاكل يف النامية الدول تتَِّبعه الذي املقياس هو ما ثانيًا:
الذي امُلتقدمة، الدول يف املقياس هو وما مؤقتة، حلول وإىل مسدود، طريق إىل دائًما
املحسوس التقدُّم إىل بها يؤدي مما وحزٍم، جديٍَّة يف مشاكلها جميع حل إىل بها يؤدي

الدول؟ هذه يف نشاهده الذي
كثريًا الذي الخطأ خطورة إىل النظر ألفت أن اإلجابة، قبل أودُّ األول، السؤال وعن
«دائًما» والعمل القول فال يتحفظ، وال يتحوَّط ال تعميًما القول منا عمَّ كلما فيه، نقع ما
فكثري امُلتقدمة. البالد يف يتطابقان «دائًما» هما وال النامية، البالد يف عميقة بهوٍة يتباعدان
صاحب يَعنيها التي هي مرص ولعلَّ املثال، سبيل عىل مرص يف هنا نحن، أقوالنا من ا جدٍّ
ويف الكربى، مرشوعاتنا يف أعمالنا، مع اتَّسقت قد أقوالنا من ا جدٍّ كثريًا إن أقول السؤال،
ُمسايرة أراها — وخفيفها ثقيلها — الصناعة فإقامة سواء، حدٍّ عىل الصغرى مرشوعاتنا
ترجع أنها أظنُّ فال ري، السَّ يف عثرات هنالك كانت وإذا الطريق. أول عند استهدفناه ملا
إىل درجاته أوىل من التعليم يف ع والتوسُّ والعمل، القول بني بالفجوة تَسميته يجوز ما إىل
فليس العام، املستوى يف هبوًطا وجْدنا فإذا رَجونا. ملا ُمسايًرا كذلك أراه درجاته، أعىل
أخرى، ماديٍَّة ظروٍف إىل راجع هو ما بقْدر والعمل القول بني عندنا هوٍة إىل راجًعا ذلك
ألنفسنا نرىض نحن فال والبرشية، املالية ُقدراتنا إىل بالنسبة رهيبة زيادة األعداد كزيادة
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عىل املالية الناحية من قادرون نحن وال فيه، الراغبني أوجه يف التعليم أبواب نوِصد أن
بارتفاع فيها نحتفظ مواجهة والطالب، التالميذ من الهائل الكم ذلك نُواِجَه أن عىل األقل،

حياتنا. جوانب من كثرٍي يف ُقْل وهكذا املستوى،
«دائًما» أعمالهم واِجدين أظننا فال امُلتقدمة، البالد إىل أنظارنا هنا وجَّ إذا وكذلك
مرًة اليمني أصحاب فيحكم األحزاب، بني متداوًال الُحكم رأينا ملا وإال أقوالهم، مع متطابقة
يِعدون وبدورهم اليسار، أصحاب الحكم بعدهم يتوىلَّ ثم يُحققونها، ال بأشياء واعدين

دواليك. وهكذا إنجازها عن يعجزون بأعمال
تكثُر النامية البالد أن عىل السؤال صاحب أوافق أن بدَّ ال التحفظ، هذا بعد لكنني
ِعلتان الظاهرة ولهذه امُلتقدِّمة، البالد يف نراها ال بدرجٍة والعمل، القول بني املفارقات فيها
نفوس يف كامنًة تكون أن يغلب التي النية لُحسن تفتقر أن يمكن إحداهما رئيسيتان،
بالبالد ى يُسمَّ ما إن نقول: ذلك ولرشح ملغفرة. فيها وجه فال األخرى وأما العاملني،
يف فحدث قريبة، عهود منذ واستقاللها بُحريتها ظفرت التي البالد نفسه هو النامية،
يف ذلك قبل الُحكم كان أن بعد أبنائه، من حكومة فيه الُحكم تولَّت أن منها بلٍد كل
حقوقه، من محروًما شعبًا وجدوا الوطنيون؟ الُحكام وجد فماذا غاصبني. أجانب أيدي
عىل العيش من ومحروم وعمل، وصحة تعليم من الرضورية حاجاته إشباع من محروًما
من جانٍب بإشباع يُرسعوا أن الجدد الُحكام لهؤالء بدَّ ال فكان معقول. اقتصادي مستًوى
األكرب الجزء يبتلع بأن كفيل اإلشباع ذلك من قدٍر أقلَّ لكن املستطاع، بقْدر الحاجات تلك
ملن الحاجات إشباع يواصلوا أن فإما اثنتني: بني أنفسهم املسئولون فريى اإلنتاج، من
فائض أيديهم بني يبقى وال عني، غمضة يف كله الناتج ر فيتبخَّ طواًال، أعواًما منها ُحرموا
طال التي الجماهري حاجات سدِّ عىل اإلنفاق يُقيدوا أن وإما اإلنتاج، تنمية إىل يُضيفونه
هؤالء لسخط تعرُّضهم عن فضًال االجتماعية. العدالة فكرة عىل بذلك فيفتئتون حرمانها،
قادرة نفسها تجد ما رسعان الوطنية الحكومات فإن أخرى، بعبارٍة أنفسهم. الجماهري
مطلوبًا، الجانبني ِكال كان وملَّا الناس. حاجات إشباع عىل وإما اإلنتاج، كفاية عىل إما
الوطنية الحكومات تلك اضطرت استحالته، عن حتى أو التحقيق، تعذُّر عن النظر بغضِّ
ُمحال. وهو مًعا بالجانبني الناس تِعد بأن وذلك قه، تُحقِّ ال بما تَِعد أن النامية البالد يف

بما ينادي شعار ُرفع استقاللها، بعد النامية الدول حياة يف املفارقة هذه مواجهة ويف
الجديدة، الوطنية الحكومات تحاول أن هو بها املقصود وكان الصعبة. باملعادلة أسموه
ُمحال كلها تحقيقها (ألن املحرومة الشعوب آمال من يمكن ما أكثر يُحقق خطٍّ التماس
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(ألن اإلنتاجية التنمية من يمكن ما أكثر نفسه الوقت يف ويحقق اإلنتاج) تنمية أردنا إذا
لكن املحرومني) حاجات من شيئًا نُشبع أن أردنا إذا ُمستحيلة الواجبة بالدرجة التنمية
ليس ما (أحيانًا) يقولوا أن إجباًرا املسئولني يُجرب مما عسري، الصعبة» «املعادلة شعار
الذي املوقف طبيعة بها ألزمتهم رضورة عن بل خيانة، أو قصور أو كذٍب عن ال يفعلون،

النوايا. ُحسن من عليه ينطوي ملا ُمغتفر خطأ إنه عنه قلُت ما هو وذلك يواجهونه،
غفران، إىل فيها سبيل ال النامية البالد يف والعمل القول بني أخرى هوة هنالك لكن
إبعاد أو الخارجي، امُلستعمر إخراج بعد الُحكم مقاليد إليهم تئول من أن هي وتلك
مكاسب، من يتبعها ما بكل فجأة، إليهم جاءت التي السلطة تذهلهم قد الداخيل، امُلستبد
أتكلَّم (وأنا أيًضا مفاجئ زوال إىل مصريه املفاجئ «العز» هذا يكون أن خشيَة فتأُخذهم
أقرص ويف جمعه، يمكن ما أكثر جمع فيُحاولون النامية)، البالد يف شائعة حالة عن هنا
قسَمني: حياتهم يقِسمون تراهم هنا ومن القَدر. بأحكام يُباغتوا أن قبل ُممكنة، مدة
لكنهم األسماع، عىل وقعه يطيب ما بكل فيبرشون الخفاء، يف واآلخر العَلن، يف أحدهما
خفاءٍ بني ازدوج قد الُخلقي املعيار دام وما ويكدِّسون، يكنزون املجتمع ظهر وراء من
والعمل. القول بني تفِصل التي العميقة الهوة يخلق نفاق الحياة يُسود أن تحتَّم وعالنية،
الثاني السؤال عن وأما رسالته، يف السائل بهما ألقى اللذين السؤالني أحد عن ذلك
ذلك مؤقتة، النامية البالد يف املشكالت حلول تجيء أجلها من التي الِعلة عن يسأل الذي
يف نالحظ بينما مؤقتة، وال دائمة ال حلوًال، يُقدِّم ال مسدود طريٍق يف نفسها تجد لم إذا
يكفل نحٍو عىل مشكالتها حل إىل البالد بتلك يؤدي التناول، من آخر رضبًا امُلتقدمة البالد

التقدُّم. من مزيًدا لها
به يتناول الذي التفكري منهج يف هي سواها، علة ال التي — سيدي يا — والعلة
مناهج إىل يشءٍ أقرب هو امُلتقدِّمة البالد يف املنهج ذلك فبينما مشكالتهم، حل الناس
استدالل يف ودقة اإلحصاءات يف دقٍة من التفكري ذلك يقتضيه ما بكل العلمي، التفكري
وعاطفٍة، علٍم بني املزج عليها يغلب النامية البالد يف الطريقة تجد امُلعطيات، من النتائج
قدرة من أساٍس عىل مقياًسا نضع أن النامية البالد يف يبُعد ال فمثًال وكذب. صدٍق وبني
نقول: كأن الخالصة، العاطفية «االستثناءات» إىل نرسع ترانا ثم التحصيل، عىل الطالب
له ليست من مثًال الطب بكلية يلتِحق وبهذا املقياس، تجاوز يف الحق الشهداء ألوالد إن
عاطفة عن صدوًرا — أفدح أخطاءٍ يف النامي البلد يقع وقد بل الطب، دراسة عىل القدرة
وامُلتقدمة الغنية البالد مع يتساوى أن فيتمنَّى وسعه يف ليس ما لنفسه يتمنَّى كأن —
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التفكري كان مما ذلك غري أو بها، له ِقبَل ال مرشوعات إقامة يف الُحكم، مظاهر بعض يف
يف امُلتقدمة والبالد النامية البالد بني الفرق فإن واختصاًرا إليه. احتكْمنا لو ليأباه العلمي

فيه. التفريط أو العلمي املنهج التزام يف يكُمن إنما مشكالتها، معالجة
يف واملحكوم الحاكم بني العالقة أن وهو آخر، عامل إضافة برضورة هنا وأشُعر
هناك فبينما املتقدمة، البالد يف العالقة تلك مع التشابُه كل ُمتشابهة ليست النامية البالد
الخوف ذلك يكاد إذ ذلك، عكس نجد هنا فها حاِكمه، من املحكوم خوف يمتنع يكاد
مشكلٍة معالجة يف النظر منه يُطَلب من أن ذلك عن فينتج التعاُمل، قاعدة هو يكون أن
التفكري يرىضعنه ما ال رئيسه، عند الرضا يُصادف أن ع يتوقَّ ما يُقدِّم أن فاألغلب بعينها،
تنقِلب االقتصادية وغري االقتصادية سياساتنا رأينا ما أكثر وما النزيه. املجرد العلمي
محله ليحلَّ واحدة دقيقٍة يف زهق قد الباطل ألن ال وضحاها، عشيٍة بني عقب عىل رأًسا

أخرى. فكرٌة محلَّها حلَّت قد األمر ويلِّ عند فكرة ألن بل كذلك، واحدٍة دقيقٍة يف الحق
كان ما فيها ألتناول مناسبة فرصة فهذه ومنهجه، الِعلم عن نتحدَّث ُدمنا وما
سيادته: قال العلمية، القوانني يف واالحتمال الحتمية عن ُمسائًال ف. ف. السيد أرسله
العلمي واملنهج االستنباطي املنهج عىل الكالم عند محسوبة» «مغامرات مقالتكم يف قلَت
القابل الصواب ُمحتَمل هو بما يكتفي الجديد املنهج صاحب إن العبارة: هذه التجريبي،
مع يتغريَّ ال الذي الحق إنها عنها يُقال بعينها، نتائج عند ركون وال ثبات فال للتصحيح،
من خاليًا أصبح فيه نعيش الذي العاَلم أن العبارات هذه معنى فهل يتبدَّل، وال األيام

نسبيٍّا؟ احتماليٍّا فيه يشءٍ كل وأصبح الحتمية، الظواهر
وإذا املاء، حتًما يتكوَّن ُمعينة، بنسبٍة واأليدروجني األوكسجني باتحاد مثًال قلَت فإذا
حول األرض ودوران ماء، إىل حتًما ويتحوَّل يتكاثف فإنه بارٍد، لسطٍح املاء بخار تعرض
يف االحتمالية هي فأين إلخ، … والنهار الليل تعاُقب إىل حتًما يؤدي الشمس أمام نفسها

الواقعية؟ العلمية الظواهر هذه مثل
العاَلم أحداث إىل يُنَسب كان عندما الحتمية مفهوم أن هو ف. ف. السيد عىل وجوابي
كان إنما — األحداث تلك سلوك تُصوِّر التي العلمية القوانني إىل ينسب فهو وبالتايل —
استحالًة يستحيل بحيث الالحقة، الحادثة طبيعتها يف تحِمل السابقة الحادثة أن يتضمن
التي الفرتة خالل الحتميَّة أنصار كان ولذلك الثانية. تحدث وال األوىل تحُدث أن منطقية
حارضة بحقيقٍة نُلمَّ أن يكفينا أنه رون يتصوَّ أينشتني، عهد حتى نيوتن عهد من امتدَّت
إنما الحارضة الحقيقة ألن ملاذا؟ الرياضية، بالدقة امُلستقبل املايضوكل كل منها لنستدلَّ
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قد هذه الحتمية فكرة إن نقول وحني آت. هو ِلما حتًما ووالدة مىض، ملا حتمية، وليدة هي
الالِحقة الحادثة أن التحديد، وجه عىل بذلك نعني فنحن االحتمالية، لفكرة مكانها فسحت
كانت أنها يعني ال ذلك لكن سبقتها، التي الحادثة «بعد» جاءت قد األحداث، سلسلة يف
التالميذ ودخول املدرسة يف الجرس دقِّ بني التتابُع اطِّراد نلحظ كما تماًما فيها، ُمنطوية
أذهاننا يف قرَّ فإذا االطِّراد. درجة حيث من الحالتان اختلفت وإن حتى الدراسة، غرف
نتج التتابع، ذلك يف اطراًدا شاهدها حيثما األحداث «تتابع» ترصد العلم قوانني أن جيًدا
عليه «أجريت» وما «شوهد» ما عىل بُني قد العلمي القانون أن وهي هامة، نتيجة ذلك عن
يُحتِّم ما املايض حكاية يف وليس بالفعل، حدث عما تَحكي حكاية بمثابة فهو التجارب،

كذلك. امُلستقبل يف حدوثه سيطَِّرد أنه
فصيغ بينهما، التالُزم أو التتابُع اطِّراد شوهد قد «ب» «أ»، حادثتنَي أن افرتضنا فإذا
إنه يقولون: الحالة هذه يف العلمية الحتمية أتباع فإن األساس، هذا عىل علمي قانون
العلمية االحتمالية أنصار بينما معها، أو بعدها «ب» وتحدث إال «أ» تحُدث أن يستحيل
غري العكس لكن «أ»، صحبتها أو سبقتها إذا إال الحدوث عليها يستحيل «ب» إن يقولون:
مثًال ونأخذ بعدها. أو معها «ب» حدوث يؤكد ضمان فال «أ» وقعت إذا أنه بمعنى صحيح
يتكوَّن واأليدروجني األوكسجني باتحاد أنه وهو السؤال، صاحب أوردها التي األمثلة من
قد العنرصان ذانك يكون أن بدَّ ال إنه ُقلنا ماء هناك كان إذا إنه نعم فنقول: حتًما، املاء
أكثر شيئًا نقول ال بذلك فكأننا املاء، نفسه هو واأليدروجني األوكسجني فاتحاد اتحدا،
إذا لكننا واأليدروجني. األوكسجني اتحاد هو واأليدروجني األوكسجني اتحاد إن قولنا من
يتَِّحدا أن يُحتِّم ال فوجودهما وأيدروجني، أوكسجني ثمة أن بدء ذي بادئ عرفنا قد كنَّا
أقول أخرى ومرة اآلخر، عن أحدهما ُمستقلني عنَرصين هكذا ن يظالَّ قد إذ املاء، ن ليتكوَّ
ووجود «ب»، بها تلحق أن يُحتِّم «أ» وجود أن معناها ب»، «أ، بني العالقة يف الحتمية إن
قد «أ» تكون أن يُحتم «ب» وجود أن بمعناها االحتمالية وأما «أ»، تسبقها أن يحتم «ب»
تلحق ال أو بها تلحق قد إذ «ب»، بها تلَحق أن يُحتم فال «أ» وجود وأما كذلك، وجدت

بها.
بذكر اكتفيُت والتي رسالته، يف إيلَّ أرسلها التي أمثلته كل ف. ف. السيد راجع وإذا
قوانني، صورة يف رصدناها األحداث، وقوع يف تتابُعات ر تصوِّ جميًعا وجدها هنا، بعضها
نسوي نوَعني بني الفرق إىل سيادته نظر ألفت أن وأودُّ حدوثها. اطِّراد لحظنا عندما
مشاهداتنا يف خربناه ما عىل بناءً االستحالة وهما: ُمتساويني ليسا أنهما مع بينهما، عادًة
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الذي وهو أمثلتك، من واحًدا ولنأُخذ «منطقية». استحالة هي التي واالستحالة وتجاربنا،
تقول فكأنك والنهار، الليل تعاُقب إىل حتًما يؤدي نفسها األرضحول دوران إن فيه نقول
كما الدوران، عن فرًضا األرض توقف حالة يف (وحتى األرض تدور أن يستحيل أنه بهذا
استحالة — ترى كما — وهذه والنهار، الليل يتعاَقب أن دون اعرتاضية) جملٍة يف أنت قلَت
أراد ما إذا والنهار الليل لتعاُقب يحُدث ماذا لكن اآلن، حتى شاهدناه قد ما عىل مبنية
سيدي، يا رتَها تصوَّ التي االستحالة إن الشمس؟ عني يطمس أن يوًما وتعاىل سبحانه هللا
قولنا: بمثل ذلك فقاِرن وإال املنطقية، باالستحالة هي وليست «تجريبية»، استحالة هي
وأنه الطبيعية، األعداد سلسلة يف ٣ العدد عىل سابًقا يجيء أال ٢ العدد عىل يستحيل إنه
قائمتني. لزاويتنَي ُمساوية غري زواياه تجيء أن مستٍو سطٍح عىل امُلثلث عىل يستحيل
الُجمل أي التحليلية، بالُجمل ونه يُسمُّ فيما إال تكون ال املنطقية االستحالة أن تجد وهكذا
األول. الشطر يف رموزها عن مختلفة برموٍز الثاني شطرها يف األول شطرها تُعيد التي

القول إىل دعتْنا التي الكثرية الجوانب من واحًدا جانبًا أسلفته فيما لك ذكرُت ولقد
مثََلني إىل أُشري أن هنا ويكفيني الحتمية. محل اليوم حلَّت قد العلوم يف االحتمالية بأن
العلوم، يف االحتمالية فكرة من أخرى جوانب بهما ألُبنيِّ مختلَفني، َمجالني من آخَرين
اإللكرتونات حركة لنا تضبط التي القوانني أي الداخل، من بالذرَّة الخاصة القوانني أولهما
قانون يف األُسس هي ليست أُسس عىل تحُدث حركة أمام أنفسنا نجد هنا فها أفالكها، يف
وُخذ مثًال)، هذا الجاذبية بقانون رضب قد ف. ف. (والسيد نيوتن تركه كما الجاذبية
تعلم فأظنك بباِرِدها، حارِّها السوائل أو الغازات اختالط هو آخر، مجاٍل من آخر مثًال
الذرات لرسعات إحصائية ُمتوسطات هو إنما كهذه، حاالٍت يف العلم يستخلصه الذي أن
تقوله نفسه وهذا احتمالية، نتيجة ُقلنا فكأنما إحصائية» «متوسطات ُقلنا وإذا امُلختلفة،
مما يشءٍ أي أو الوزن أو الطول أو الرسعة مقاييس عىل نبنيه علمي قانون أي عن
التي املختلفة لألرقام إحصائية متوسطات أخذ عن للعلم مندوحة ال أيًضا فهنا يُقاس،
مختلًفا رقًما وجْدنا لغريها، أو للرسعة القياسية العملية كرَّرنا فكلما املراقم، عىل نراها
الظاهرة عن املختلفة األرقام متوسطات استخراج إىل العلمي الباحث فيلجأ يسريًا، اختالًفا
أجهزة يف قه نُحقِّ تقدُّم كل ألن ترى؛ كما احتماليًة النتيجة يجعل وذلك امَلعينة، الواحدة
باألجهزة عليها حصلنا التي األرقام من «أدق» أخرى أرقاًما يُعطينا أن شأنه من القياس،

كهذا. شيئًا رسالتك يف أنت ذكرَت ولقد القديمة.
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رسالتك؛ عىل أجيب أن يف تردَّدُت إنني فأقول: الخطاب، أوجه ف. ف. السيد وإىل
قد دمُت وما القرَّاء، عىل عرضها يسهل ال تفصيالٍت يف ستُدخلنا أنها أعلم كنُت ألني
صاحب إىل به ه أتوجَّ عتاٍب من يل بدَّ فال امُلوجزة، اإلجابة هذه أُجيب أن األمر آخر آثرُت
املنهج أَُسس وتمسُّ خالصة، علميٍة نقطٍة حول تدور مناقشة من قفزه لرسعة الرسالة،
بعضها يف السياسة وتخصُّ بعضها، يف الدين تخصُّ موضوعات يف الدخول إىل العلمي،
الحق، هللا وجود ثبوت ثابتًا يقينًا يريد «العقل فيها: قلَت التي عبارتك إىل فاستمع اآلخر،
ال الكريمة، اآلية تقول كما شك؟ هللا أيف الشك، أو االحتمال من ذرٍة أي إليه يتطرَّق ال الذي
يقولوا أن يريدون الذين الشيوعيني من العلم يف االحتمال مذهب علماء يكون أن أستبِعد
وجوده.» عدم ويُحتَمل وجوده يُحتَمل هللا إن العلم، ستار وتحت النهاية، يف أجمع للعاَلم
من خطابك مستوى مثل يف خطابًا كتب رجل من أتوقع كنُت لقد ف. ف. سيد فيا
مثل ُمختلفات معاٍن بني تخلط بدرجات دونه ُهم من يخلط كما يخِلط أال العلمية الناحية
حتمية عىل تجري الكون حادثات كانت إذا أنه أخي يا فلتعلم أال العجيب، الخلط هذا
تجري الحادثات تلك كانت وإذا وتعاىل، سبحانه خالقها بمشيئة هكذا تجري فهي علمية،
«حتمية وأقول وتعاىل، سبحانه خالقها بمشيئة أيًضا كذلك فهي علمية احتمالية عىل
«علم يستطيعه ما عىل مقصوران هنا واالحتمال الحتم ألن علمية»؛ و«احتمالية علمية»
وغري لشيوعية املوضوع هذا يف دخل وال آخر فيشءٌ خلق بما هللا» «علم ا وأمَّ البرش»،
املوضوع كان ولو حتى الجمهور عامة نستهوي أن علينا مكتوبًا كان إذا إال اللهم شيوعية،

ومناهجها. العلوم خواص أخصِّ من
الهبوط. ذلك علينا يوِجب داٍع لغري بأنفسنا الهبوط د نتعمَّ أن علينا حراًما ألراه وإني
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ريا، أبو محمد املنعم عبد السيد برسالة بادئًا رسائلهم، يف القرَّاء إىل أعود أخرى ومرًة
يقول: فهو زمانها، وذهب ذهبت إنها عنها يقولون ن ممَّ الفلسفة عىل فيها يُشفق التي

ا عمَّ الجامعة، يف الفلسفة أساتذة من كبريًا أستاذًا بصفتك أسألك، أن يل اسمح
اليوم للفلسفة يُصبح لم أنه املادي، العرص هذا يف الناس، من كثري بني يشيع
الفلسفة وأن عصور، من تالها وما وأرسطو، أفالطون أيام لها كان كما مكان،

الفارغ. اللغو إال ليست اليوم

هي ما بقْدر نفسه، الرسالة صاحب إىل موجهة ليست هنا، اإلجابة أن فواضح
بدَّ فال ولهذا — الرسالة صاحب وصفهم كما «كثريون» وهم — الناس أولئك إىل موجهة
لعيلِّ قليًال، وال كثريًا ال الفلسفة عن يعرف ال من مع تتناسب إجابة أجيب أن من يل
الذي الظالم من ينزاح ما لينزاح الثقاب، أعواد من واحًدا ُعوًدا ولو لهم أُيضء أن أستطيع

أبصارهم. أمام بسطوها ولو هم أُكفَّ يَرون فال عتمِته يف هم يلفُّ
أن إليهم أطلُب أن هي امُليرسة البسيطة اإلجابة هذه طريق يف األوىل والخطوة
من وُمَحيَت اللغة معاجم من سقطت وكأنها «فلسفة»، كلمة — مؤقتًا — يتجاهلوا
ُمعينة، أفكاٍر بعرض معهم حديثي وسأبدأ بلفظة، أنفسهم يشغلوا ال حتى محًوا، اللغة
الناس عنها يستغني ال أشياء أنها أقرُّوا إذا وحتى الناس، حياة يف واهتمامات واتجاهات
واالهتمامات واالتجاهات األفكار تلك أن فقط، وعندئٍذ عندئٍذ، لهم ذكرُت الحياة، تلك يف
املدخل هذا مثل استخدم من أول أنا ولسُت «الفلسفة». اسم عليه نُطلق ما بعض هي
(يف جوردان» «مسيو به جاء الذي امُلعلم ذلك مثله إىل لجأ فلقد الحديث، موضوع إىل
ونثر، ِشعٍر إىل األدب بتقسيم امُلعلم بدأ فلما األدب، عن شيئًا ليُعلِّمه موليري) مرسحية
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كان إذا يسمعه: ا ممَّ عجٍب يف وهو جوردان له قال بسيًطا، سهًال رشًحا «النثر» له ورشح
وأنا «نثًرا» أتكلَّم حياتي أول منذ كنَت فهل بيننا، اآلن نُديره الذي الكالم كهذا كالًما النثر

كذلك؟ أنه أدري ال
ذات يل حدث فقد الحديث، إىل املدخل هذا فيها أستخِدم مرة أول هذه ليست بل
أمريكا يف يومئٍذ كنت إذ — ١٩٥٤م سنة ربيع من يوًما التحديد وجه عىل وكان — يوم
للفلسفة أستاذ عقدها خاصٍة ندوٍة إىل ُدعيت أن يل حدث جامعاتها، إحدى يف زائًرا أستاذًا
بيته، يف العلمي نشاطه مواصلة عن يكفَّ لم لكنه وتقاعد، عمره من الثمانني جاوز قديم،
ليتحدَّث زائًرا معهم ويدعو وامُلثقفني، العلماء صفوة من جماعة آٍن بعد آنًا إليه فيدعو
وكان ليتحدَّث، دعاه من هو اليوم ذلك يف أنا كنُت ولقد لهم. يختاره موضوٍع يف إليهم
عن يعرفونه ما بمدى علٍم عىل كنُت ولقد «اإلسالم»! هو للحديث اختاره الذي املوضوع
بأن تامٍّ علٍم عىل كنُت كذلك إنني بل ال كالعَدم، أو عدًما يكون أن يوشك هو وكم اإلسالم،
ظلًما ويكفيه الظالم، الُحكم نحَو بهم يميل بشعوٍر أنفسهم يف َمقرون باإلسالم جهلهم

شيئًا. عنها يعلمون ال عقيدٍة عىل ُحْكم أنه
وأخذُت فيه. للحديث ُدعيت ما غري آخر يشءٍ عن سأتحدَّث وكأنني حديثي فبدأت
هي فما تحقيقها. إىل اإلنسانية تتَِّجه أن جميًعا نتمنَّى حضارية ثقافية صورة لهم أرسم
نتمنَّى التي الروابط صورة هي وما يكون؟ أن جميًعا له نُريد كما الفرد اإلنسان صورة
هو موضوعنا وكان معهم، حديثي يف مضيُت وهكذا مجتمع؟ يف األفراد تربط أن جميًعا
ا حدٍّ بحديثي بلغُت ما إذا حتى الحضارة، وُمستقبل الثقافة وُمستقبل اإلنسان ُمستقبل
السيدات أيها لكم رسمتُها التي الصورة هذه لكن لهم: قلُت والرِّضا، باملوافقة منهم ظفر

اإلسالم! صورة هي والسادة
موليري مرسحية يف مُلعلمه جوردان مسيو قاله بما بَه الشَّ شديد قوًال أحدهم فقال
محمد اإلمام كان ما تذكرُت وهنا ندري؟ ال ونحن ُمسلمني زماننا طوال إذن أكنَّا قال:
إنجلرتا إىل جئُت معامالتهم: يف هناك الناس سلوك ورأى إنجلرتا، زار عندما قاله قد عبده

إسالم. بغري ُمسلمني مرص يف وتركُت ُمسلمني، بغري إسالًما ألرى
وذهب ذهبْت قد الفلسفة أن يظنُّ من إىل حديثي ه سأوجِّ نفسه النهج هذا وعىل
وتعاَل الكريهة، اللفظة هذه رأسك من صاحبي يا امُح فأقول: فارغ، لغو وأنها زمانها،
أن جميًعا نريد التي «الديمقراطية» بمعنى حوارنا بادئني أهم، هو فيما نتكلَّم معي
وطريقة ُحكم أسلوب تكون أن للديمقراطية نريد إننا والُعمق. والعرض بالطول نحياها
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بشتَّى حياتنا يف الديمقراطية «ممارسة» منَّا يطلُبون وهم القادة نسمع ما أكثر وما حياة،
آخر إىل صدورنا يف و«تعميقها» نفوسنا، يف الديمقراطية «ترسيخ» منا ويطلُبون جوانبها،

كذلك؟ أليس مساء، بهم وأمىس صباح لهم أصبح كلَّما وكتابًة قوًال يُردِّدونه ما
كذلك! هو نعم –

صورة الستينيَّات، خالل بامليثاق نُسميه كنَّا فيما أذكر فإني الذاكرة، تُضلِّلني لم وإذا
وكأنها الديمقراطية تجعل صورة وهي األدباء، أقالم عىل األدبية بالصور أشبه جميلة
اآلخر. الجانب من و«العدالة» جانب من «الحرية» هما الجناحان وذانك جناحني، ذو طائر

كذلك. األمر كان نعم
يف نفسها دت جسَّ التي الثالثة املعاني هذه عن سؤاَلني، إخواني يا أسألكم ولكني
أن القريب أو البعيد امُلستقبل يف نتمنَّى التي هي ُقل أو جعلناها، والتي بجناحيه طائٍر
الناس رءوس يف قذف الذي من تُرى أوًال: فهما: السؤاالن وأما لحياتنا. محوًرا نجعلها
يف يتحقق أن له يريدون أمًال وجعلوها بها، وآمنوا اعتنقوها حتى الثالثة األفكار بهذه
من كان أم الكيمياء، علماء من عامًلا بجناَحيه الجميل الطائر هذا أبدع الذي أكان حياتهم؟
العاملني من أكان املصانع؟ يف يعملون ن ممَّ كان أم لألرض زارًعا أكان الفيزياء؟ علماء

الخاص؟ القطاع يف العاملني من كان أو العام القطاع يف
التي أهميتها عىل — الثالثة املعاني تلك أن ترون هل فهو: الثاني السؤال وأما
الدقيق الفهم هذا مثل لنا مفهومة كانت وإذا وأوضَحه؟ الفهم أدقَّ لنا مفهومة — رأيناها
ُهالمية َمعاٍن وكأنها تبدو بحيث يوم، كل وتفسريها رشحها يف نُغري فلماذا الواضح،
الرشح عنده لنلتِمس ترى يا نلجأ فِلَمن لنا، مفهومة تكن لم وإذا أذهاننا؟ يف مضطرمة

والتوضيح؟
املعاني تلك لنا أفرز الذي هو العلوم من علٍم أي نعرف نحن فال ندري، ال أننا الحق

والتوضيح. للرشح نلجأ البرش رضوب من رضٍب أي إىل نعِرف نحن وال الثالثة،
أقولها ال ووهللا الضئيل، ِعلمي بذلك يل يسمح ما بقْدر ألدلَّكم إيلَّ فاستِمعوا إذن
لكم أقوله سوف فيما األمر وليس ضئيل، ِعلم أنه العارية الحقيقة هي وإنما متواضًعا،
هو بل — والعدالة والحرية الديمقراطية — ذكرناها التي الثالثة املعاني تلك عىل مقصوًرا
الرتبة فأما حياتنا، يف الرئيسية امَلحاور هي التي األخرى املعاني من عرشاٍت يشمل كذلك
الرجل وأما الفلسفة، اسم عليه نُطلق ما فهي كلها، اليوانع الزهرات هاتيك أنبتت التي
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ومعناها، فحواها لنا ليبُسط كلها الرشيفة املعاني تلك تحليل عىل يُعني أن يمكن الذي
الفيلسوف. باسم نُسميه الذي فهو

من لغًوا ليست — القارئون والسادة القارئات السيدات أيها — الفلسفة فليست
ألسنة عىل يجري مما تبدأ هي إنما الهواء، يف املداخن دخان مع تطري أشباح هي وال اللغو،
الناس ألسنة عىل يجري مما تبدأ إنها نعم األرض، هذه عىل هنا وكتابة، كالًما الناس
أوقات ويف سياستهم ويف وسجودهم، ركوعهم ويف ومتاجرهم، مزارعهم ويف بيوتهم، يف
والُحب والخري والجمال والعدل الحق عن يتكلَّمون شئونهم كل يف الناس أليس فراغهم.
هذه ومن والطبيعة؟ واإليمان واملجتمع والفرد واالنتماء والصداقة والفن والِعلم لم والسِّ
َسريها، الفلسفة تبدأ — القارئون والسادة القارئات السيدات أيها — وأمثالها املعاني
هذه بمعرفة شغٍف ذوي بفطرتهم يكونوا أن ربهم لهم شاء الذين أولئك إن ُقل أو
وهؤالء أجوافها، يف الدفينة مضموناتها من بل الظاهرة، أسطحها من ال وأمثالها املعاني
وتمحيًصا تحليًال امُلتفرِّقة الخيوط هذه تناَولوا ما إذا الفالسفة هؤالء وأن الفالسفة، ُهم
هذه لنسج طريًقا يلتِمسوا أن ذلك بعد يُحاولون بل الحد، هذا عند يِقفون ال فهم وفهًما،
الكون صورة هو الديباجة تلك عىل املرسوم كان قوا ُوفِّ فإذا واحدة، ديباجٍة يف الخيوط

ذاك! أو الفيلسوف هذا عند
األساسية املعاني تلك بأهمية شعورهم برغم فهم الناس من الغالبة الكثرة وأما
يف الِعلة كانت هنا ومن بعيد، من بالعني املرئية بأسطحها منها يكتفون فهم املحورية،
معنى يف وِشيًَعا أحزابًا يتفرَّقون لكنهم الحرية، يريد فالجميع حولها. يختصمون أنهم
السبب وبعض القبيل. هذا من التي األخرى املعاني كل يف هذا وُقل يريدون، التي الحرية
وتفصيله، حقيقته يف مختلفون ولكنهم ُجملته، يف امُلعني املعنى مظهر عىل ُمتفقون أنهم يف
يحويه. وما الجوف إىل يغوُصون وال الخارجي بملمِسها فكرٍة كل من يكتفون أنهم هو
جوفها يبُقر أن يف ويُلح بملمسها، امُلعينة الفكرة من يكتفي أالَّ ألحدهم هللا شاء إذا وأما

الفيلسوف. هو فذلك فيه، كاِمن هو ما ليعرف
الخارجي شكله يف يراه فُكلنا بعيد، وهو جبٍل إىل النظر عند نتساوى جميًعا إننا
القادر وحده هو بأصابعه، يلمسه حتى منه يقِرتب الذي ولكن النائي، األفق عند العام
والحرشات والحيوان والنبات الصخور أنواع من هناك رآه عما ذلك بعد لنا يَحكي أن عىل
خصائصه، هي هذه كانت وإذا الفيلسوف. هو األفكار ُدنيا يف الرجل ذلك ومثل يشء، وكل

إليه؟ حاجٍة يف الناس حياة تُعد لم رجل أنه تَرون فهل
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يف عليه ترتكز وما حياته يفهم أن اإلنسان بها يُحاول التي العقلية الفاعلية تلك إن
بها ننشط فاعلية هي إنما وأحالمها، هواجسها ويف بل غاياتها، ويف إيمانها، ويف ِعلمها
أرفع يف وهي وانخفاًضا. ارتفاًعا فينا تتفاوت درجاٍت وعىل ُمتفرقٍة لحظاٍت يف جميًعا،
الذي الفهم ذلك ينُشدون إذ هؤالء ألن «فالسفة» عليهم نُطلق من عند تكون درجاتها
يقتِرصون ال النافذة الذكية وعقولهم القادرة، قدرتهم أسعفتهم وقد نراهم جميًعا. ننُشده
تحتوي حتى العريضة أجنحتهم يبُسطون بل املجال، ومحدودة ُمتفرقٍة ِلَمعاٍن فهمهم عىل
تتفرَّع منها واحدة رئيسية فكرة تحت كله يُدِرجونه فيه، ما بكل الكون عىل ِحماها يف

اهتمامنا. وتُثري تُصادفنا التي املختلفة الجوانب لتعليل املطلوبة التفسريات كل
ميخائيل، وليم فيكتور السيد من جاءتني رسالة إىل بالقارئ أنتقل النقطة هذه وعند
العملية، حياته يف ِمهنته كانت مهما اإلنسان أن كيف لنا يُبني مثًال نفسها هي أسوقها
تلك عليها فيُصب صميمها، يف الحياة تمسُّ بمسألٍة حني بعد حينًا ينشِغل أن يخلو ال
رجٍل عىل نطلق أن هو امُلهم وليس القول. أسلفُت ما نحو عىل لفهمها، العقلية الفاعلية
النوع ذلك أن هو املهم لكن نُطلقه، ال أو «فيلسوف» اسم املحاوالت هذه مثل يحاول
أي يف وال عرصنا يف غنًى عنه يكون لن يشء الفهم، يف الراغب الذهني النشاط من
داخل العالقة فكرة شغلتْه قد فيكتور فالسيد عليها. وما األرض هللا يرث حتى عٍرص
توافًقا ثمة أن تطمنئَّ أن لنفسه وأراد الدينية، واملسائل العلمية املسائل بني اإلنسان
فهداه املضمون، حيث ومن املصدر حيث من الظاهر اختالفهما من بالرغم الخطَّني بني
أحد يجعل تناغًما مختلفني، جانبنَي بني التناُغم فكرة وهي وجاَهتُها لها فكرٍة إىل هللا
الجانبني أحد عىل املؤثِّر وقوع من بالرغم اآلخر، الجانب يتأثر ما بِمثل يتأثر الجانبنَي
مشدوَدين «وتَرين يُشبه: عندئٍذ املوقف إنَّ فيقول أمثلة، لذلك ويرضب اآلخر، دون فقط
الوتَر وهزْزنا أحدهما، عىل َوَرق من ركاب ُوِضع فإذا متجاوَرين، متجانَسني متساوينَي
الشوَكتنَي عىل ينطبق الوتَرين عىل ينطبق وما القْدر، بنفس يهتزُّ الركاب شاهدنا اآلخر

امُلتشابهتنَي.» الرنانتنَي
الذي فاملؤثر مجاَلني، يف األساسية البنية تشابهت إذا إنه يقول أن تلك بأمثلته ويُريد
الناس من للفرد أمكن هنا ومن أيًضا. الثاني املجال يف صداه يجد املجالني، أحد يف يؤثر
ذلك عند كان إذا هللا، عند من بها ُموًحى دينية رساالٍت ومن علوم من اه يتلقَّ ما ى يتلقَّ أن

اه. يتلقَّ ما مع وتتناَغم تتماثَل قلبية أو ذهنية بنية امُلتلقي الفرد
الجهد فبذََل اإلدراكية حياته جوانب من جانبًا يفهم أن فيكتور السيد أراد هكذا

فهم؟ إىل بنا وال بك حاجة فال التفكري عن أقلع ال، له: نقول فهل ليفهم، العقيل
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الذي م، سالَّ سعيد السيد لرسالة استجابًة «املواهب» عن الحديث إىل ينقلنا وهذا
والحضارية؟ اإلنسانية قيمتها وما هي، ما املوهبة قضية نُناقش أن «نريد يقول: أرسل
طمِسها عىل أو ورعايتها تنميتِها عىل املرتتبة اآلثار ما ثم ونمائها؟ بقائها ضمانات وما

وإهدارها؟»
فكل — أيًضا اإلنجليزية يف اسمها ومن — العربية يف اسمها من واضح هو فكما
لصاحبها فضل وال عباده، من يحملها ملن نفحها وعال، جلَّ الخالق من هبة َموهبة
املوهوبني بتعدُّد قْدًرا، وتتفاوت نوًعا، املواهب د وتتعدَّ فاِقدها، عىل َلوم وال قيامها، يف
يف موهبته وذاك شئت، ما أو شعر أو موسيقى الفنون، من فنٍّ يف موهبته فهذا وتفاُوتهم؛
وثالث عامة، بصفٍة العلمي الريايضأو االستدالل عىل الُقدرة يف يظهر قد الذي الذكاء ة حدَّ
والتعليم … وسابع وسادس، وخامس، العدو، رسعة يف ورابع يديه مهارة يف موهبته
ُعليا ذروًة املوهبة بلغت وإذا العَدم. من يُوِجدانها ال ولكنهما املوهبة، يصقالن والتدريب

بالعبقرية. يه نُسمِّ ما هي كانت
املواهب أصحاب أن هو نتجاهله أو نجهله قد الذي لكن ومفهوم، معروف كالم هذا
يف املوهبة كانت وملَّا الناس. َسواد إىل بالنسبة ا جدٍّ قليلة قلة هم فروعها، شتَّى يف الُعليا
إىل يُضاف الذي الجديد إيجاد عىل القدرة أي «اإلبداع» عىل القدرة هي إنما التحليل، آخر
عىل القادرة وحَدها هي املوهوبة القلة تلك كانت كائن، هو ما يُغري الذي أو كائن، هو ما
تَتْبَع. فهي الناس جمهور من الغالبة الكثرة وأما وارتفاًعا. اتجاًها الناس حياة تجديد
القيادة إن يُقال حني يُراد ماذا واضًحا جيًدا فهًما نفهم أال دنا تعمَّ إذا أنفسنا لنُضلِّل وإننا
ذلك يف األمر فحقيقة أفراد، من لقلٍة أو ُمعنٍي لفرٍد ال للشعوب هي إنما واإلبداع والريادة
أن ذلك شأن من فيكون نواحيها، إحدى يف الحياة به تتأزَّم قد مجموعه يف الشعب أن هي
كانت فإذا الجديد. الحلُّ يديه عىل فيجيء به تأزَّم قد ما نحو أفراده أحد يف املوهبة تتَِّجه
من هي العالية املوجة ذروة كانت وإذا «قمته»، لكنها الجبل، طبيعة من هي الجبل قمة
من قطعة املوهوب يكون أن بني تناُقٍض من ثمة فليس «ذروتها» لكنها املوجة، طبيعة
ذا املوهوب الفرد ذلك يكون أن وبني أفراده، من فرٌد هو الذي للشعب العضوي النسيج

األفراد. لسائر بالنسبة خاصة مكانة
والرتبية، التعليم يف سياستها رسم يف للدولة ملزًما واجبًا عليه أُرتِّب ألنني ذلك وأقول
هو أحدهما متوازينَي، أساَسني عىل التعليمي البناء أخطط أن هو امُللزم الواجب وذلك
األساس وأما أحد، من أحًدا نُميز ال والُفَرص الحقوق تتساوى وأن الجميع، يتعلَّم أن
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أصحاب عن مراحلها، من مرحلٍة كل يف التعليمية العملية خالل أبحث أن فهو اآلخر
الذين األمر نهاية يف هم هؤالء ألن مواهبهم؛ مع تتناَسب برعاية وحَدهم هم ألخصَّ املواهب،
يتناىف ما االنتقاء هذا مثل يف أرى ولسُت الحياة. ميادين شتَّى يف الريادة لهم ستكون
السواء، عىل مرصيون هم املوهوبني وغري املوهوبني ألن املواطنني؛ جميع بني امُلساواة مع
يكون فإنه ما، ناحيٍة يف موهوبًا منهم أحٌد كان فإذا ُمتساوية، الفرص أمامهم وتُعَرض
إىل اآلخرين مع ليُغوص املوهوب ذلك نطمس أن الوطن لحق وجحوًدا هللا، لنعمة إنكاًرا
الفالسفة أحد صاغها كما الفكرة هذه أصوغ أن أرىض وال هنا، أريد ولسُت واحد. قاٍع
سائر هي التي — الرَّمل كومة وسط البحث إال هي ما التعليم عملية إن قال إذ القدماء،
ألنه كهذا؛ شيئًا أقول لسُت ال، الرمل. ثنايا يف خِفيَت جواهر بضعة عن — الشعب أفراد
الغاية دامت ما بامُلصادفة، تعليم هو إنما الرمل، حبَّات يُصيب الذي التعليم أن ن يتضمَّ
بقْدر يتعلَّم أن يف الحق الشعب من فرٍد فلكل امُلختفية، الجواهر عن البحث هي املنشودة

أضعف. قدراٍت أجل من أقوى بقدراٍت نُضحي أال عىل يتعلم، أن فطرته وسعت ما
استوحى أنه عىل يدل ما رسالته، يف «املوهبة» عن السؤال صاحب يل ذَكر ولقد
حكاية فيها وكان مجهولة»، كراسٍة يف «قراءة عنوانها كان مقالٍة يف يل قرأه مما سؤاله
رضبات من اه يتلقَّ سوف ما يُبايل ال دءوبًا حياته طريق يف يميض أن ولده ينصح والٍد
قتْل عىل نعمل ما كثريًا ُمجتمعنا يف بأننا قارئها إىل يُوحي ما املقالة يف وكان اآلخرين.
وللعدالة — العدالة معاني مع معنينَي بني ُمفرًقا الظالم، يف صاحبها مع بوأِدها املوهبة
فرٍد كل يوَضع أن ُمؤداها التي العدالة غري منصبًا، أقوى هو من فعدالة — كثرية معاٍن
يعمل أن األغلب كان األول املعنى ساد فإذا قدراته. يناِسب االجتماعي البناء من مكاٍن يف
وأحَسبُني هدَّدوه، ظهروا إذا الذين أولئك الظالم يف يُخفي أن عىل القوي املنِصب صاحب
مما حياتنا، يف الحدوث كثري البطش هذا مثل أن إىل تُشري خربتي إن قلُت إذا أتجنَّى ال

نتيجتنَي: لنا أنتج
غري يف مواهبهم يستثمرون حيث إىل ملحوظٍة بأعداٍد األكفاء ارتحال إحداهما:
النتيجة وهي محدودة! قدراٍت ذوو أفراد كثرية، حاالٍت يف أمورنا بزمام فأمسك وطنهم،

الثانية.
صنعوه وما أبنائها من املواهب أصحاب إال تاريخها وما تاريخها، يف تحيا األمة إن

بخلودهم. األمة فتَخلُد ليُخلِّدهم،
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صديقي أنتيا مرصهي

أقرباء زارني فيمن فزارني والعافية، الراحة فيه ابتغيُت شهرين، معي داَم سفٍر من عدت
منه شكاٍة نحو املتحدِّث به ينعرج حتى لقاء، كل يف حديثنا يبدأ يكْد ولم وأصدقاء،
لساٍن كل عىل القول كان هكذا مرص. انتهت مرص، انهارت مرص، إليه آلْت بما صارخة
من بأطراٍف الحديث يبدأ فقد الحديث. به يبدأ الذي املوضوع يكن مهما ثوا، تحدَّ ن ممَّ
لبنان بغزو أو السماء، يف طارت وكيف باألسعار يبدأ قد أو واألدبية، الفكرية حياتنا
وكانت تكلُّف. بغري ُمرَسلة وهي الناس، أحاديث به تدور مما شئَت بما أو فاس، ة وقمَّ
يل شاءت الذين امُلغرتبني املرصيني أوتار عىل سمعتُها التي نفسها هي اليائسة النغمة تلك

الشهرين. رحلة خالل بهم ألتقَي أن الصدفة
— أخرى أحيانًا — كنُت كما األحاديث، تلك يف والصدق اإلخالص أحسُّ أحيانًا كنُت
يف املهارة وجد مريًضا أُصدِّق أن إال أملك ال كنُت فلقد والبهتان؛ والزور الكذب أحسُّ
باحثًا أُصدِّق أن إال أملك وال امُلستشفى، وقذارة التمريض بإهمال مقرونة املرصي الطبيب
نعم والتخريب. الالمباالة روح من ُمتفجرٍة بألغاٍم مقرونًا املرصي الدارس يف الذكاء وجد
الوقت يف لكنني وعرفتها، عشتها ألنني سمعتُها؛ كثرية أشياء أصدِّق أن إال أملك ال كنت
موقفه يف التناُقض أجد حني الحق، عىل بالتجنِّي امُلتحدِّث أتَّهم أن إال أملك ال كنُت نفسه
أقطاٍر يف للعمل ارتحلوا ممن مهندًسا، أو طبيبًا أو أستاذًا امُلتحدِّث يكون كأن صارًخا،
من اآلالف ومئات هناك الدنانري بآالف جيوبهم وطفحت شقيقة، غري أو ملرص شقيقة
من أخذه الذي العلم بمصباح األقطار لتلك يُمسك الذي هو أنه وبرغم هنالك، الدراهم
هندسٍة أو بطبٍّ العمران، ويقيم املدن يُخطط أو هناك، للمرىض يطبُّ الذي هو أو مرص،

هنا. يراه مما ويخجل هناك، وجده بما يُفاخر تراه حقائبه، يف معه ذهبْت
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َغيظي، أثارت التي هي إيلَّ، تحدثوا فيمن العجيبة الحاالت هذه إحدى وكانت
مرصٍي فرد كل وهي أنا، وهي أنت هي مرص إن صديقي يا قائًال: املتحدِّث يف فانفجرُت
بمجموعها، مرص فُخذ الهوى، عن ُمنزًَّها صادًقا مرصحديثًا عن الحديث أردَت فإذا تراه،
بْها تعقَّ األرض، أقطار يف ُجْلَت وأينما اتجهت، حيثما بها تعقَّ ثم أرضها، عىل هنا ُخذها
يف بها تعقَّ الخراب، ويُعمرون ويهندسون ويطبُّون يعلمون الذين املرصيني أشخاص يف
فيك دت تجسَّ مرص هو إنما بصنعه، وتفاِخرنا أنت، حيث تصنعه فالذي أنت، شخصك

طباعها. ودماثة وأدبها بعلمها
يف مرص تدهور عن الصور أبشع لنا ترُسم — صديقي يا — بحديثك انطلقَت لقد
عاش كيف جباٍر مارٍد عن تُروى التي األسطورة سمعَت فهل ذاك، يف وانهيارها هذا،
الجبار املارد زمان أن الظنون أصحاب فظن رماًدا، وتحوَّلْت جذوته انطفأْت ثم دهًرا،
— صديقي يا — وتلك جديد. من َجذوته تشتِعل — نفسه الرماد من — به وإذا ، وىلَّ قد
من وهو — مثًال — التعليم ميدان ففي وتدهورها؛ انهيارها يف مرص قصة بعينها هي
املرصي التعليم تاريخ يف اليوم قبل سمعَت هل الناِقدين، ألسنة عىل دورانًا األمثلة أكثر
التسعني عىل نسبتها تزيد بدرجاٍت يظفرون العامة الثانوية طلبة من األلوف عرشات أنَّ

عام؟ كل املائة يف
امتازت التي األلوف هذه مصري بخيالك بًا وُمتعقِّ ًال، متأمِّ ُمتمهًال هنا سيدي يا ِقْف
التشاؤم من بلغَت مهما إنك كان. أينما التعليم ميادين يف حدوثه النادر النحو هذا عىل
ما إىل تفوقها لها سيظلُّ امُلتفوقة األلوف تلك من ضخًما عدًدا بأن تُقرَّ أن إال يسعك فلن
ثم نظري، لها يسبق لم صحوًة األفراد صحا ذاتها، التدهور أنقاض فمن الجامعة، بعد
حني، إىل مسدوًدا بالده أرض عىل الطريق فيجد الجديد، بعثه يف املارد يخرج ثم ماذا؟
األرض بجهوده ر لتُعمَّ وغريها، وهندسٍة وطبٍّ تعليٍم من لك ذكرتُه بما ليضطلع فيسافر
قليلٍة أياٍم بعد أنك أعلم إنني نسيت؟ فهل أخي، يا أنت كنَت البناة هؤالء ومن اليباب.
تصنع، ماذا أبنائها يف مرص لرتى فاحًصا، حولك ت تتلفَّ أن فأرجوك مهجرك، إىل ستعود

تصنعه. وكيف
فكان الثقافة، من ممتازٍة درجٍة عىل مرصٍي بصديٍق األخرية رحلتي يف التقيُت لقد
بنربٍة صديقي قال هكذا وثقافتها، بمرص ثقتَه فقد املرصي الشباب أن منه سمعته ما بني
أن تزعم حني أنت أجادٌّ تقول؟ ما ا أحقٍّ فسألته: الثقة، فقد قد أيًضا هو أنه عىل تدلُّ
يفضح عندئٍذ سلوكه ألن صدَّقته؛ ملا ذلك يل زعم لو إنه مرص؟ بثقافة الثقة فقد قد شبابنا
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لها أدار قد شبابنا بأن وتُوِهمني عنها تتحدَّث التي تلك مرص» «ثقافة هي ما إذ ادعاءه؛
بها وارتبطت البلد، ذلك أرض عىل قائمة بأعينها هي إنما امُلعني البلد ثقافة إن كتفيه؟
وتختفي، حينًا السماء يف تظهر صيٍف سحابة هذه مرص» «ثقافة فليست املواطنني، قلوب
األذن، وتسمعها العني، تراها األرض، يف بجذورها ضوارب رواسخ ثوابت يف هي إنما
ووادي الكرنك ومعبد الهرم يرى أن يخجل اليوم شبابنا أصبح فهل األيدي، وتُمسكها
أول كان ما «ومنها الصحراء يف الزاهدين أديرة يرى أن اليوم شبابنا يخجل هل امللوك؟
آل مساجد يرى أن يخجل أم األوىل» قرونها منذ أديرٍة من تاريخها يف املسيحية عرفته ما
الذي الدور يعَلم وأن األزهر، الجامع يرى أن اليوم شبابنا يخجل هل هللا؟ وأولياء البيت
املشاعر فبأي الحديث، تاريخنا عىل َعجىل نظرة لنُلقي القديم، التاريخ هذا ولندَْع اه؟ أدَّ
الحديثة املرصية الثقافة روَّاد من طائفة أمامه ذكرنا ما إذا شبابنا يشُعر — ترى يا —
أحمد هيكل، الدكتور العقاد، عباس حسني، طه السيد، لطفي أمني، قاسم عبده، محمد
شهد إذا شبابنا يشعر — ترى يا — املشاعر بأي محفوظ. نجيب الحكيم، توفيق شوقي،
الوهاب؟ عبد ومحمد كلثوم أم ع تسمَّ ما وإذا سعيد، محمود ولوحات مختار، تماثيل
زغلول وسعد عرابي ثورات أمامه ذكرنا ما إذا شبابنا يشُعر — ترى يا — املشاعر وبأي

النارص؟ عبد وجمال
ذلك. م توهَّ وإن حتى مرص، يف الثقة يفقد لم املرصيني من أحًدا إن صديقي، يا ال
روحهم من لرتفع قومها يف تخُطب بريطانيا» وزراء «رئيسة تاترش السيدة سمعت لقد
األمثلة، لهم ترضب وأخذت كثرية، بأشياء تفخر بريطانيا إن قالته، مما فكان املعنوية،
نفيس فسألُت ذلك، أشبه وما الكونكورد وطائرة كالثالجة علمية، مخرتعاٍت كلها فكانت
الحديثة، مآثرها لهم ذاكًرا الناس لتخاطب كنَت ما إذا مرص عن تقول ماذا أسمع: وأنا
وبقلبي بعقيل عنه رضيُت جوابًا لنفيس وأجبت السنني. من آالف عدة مآثر عنك ودع
تبث أن األخرية بثورتها استطاعت التي هي — السادة أيها — مرص إن أقول إنني مًعا.
لنفسه يشُعر ال يكاد العامل وكان الفالح، كان العاملة. الفئات بني بالنفس الثقة روح
األعىل عالقة الطرَفني بني العالقة كانت العمل، صاحب أو األرض صاحب أمام بكرامٍة
لم إن ُمتعاقَدين، ندَّين عالقة — األقل عىل — فأصبحت باملسود، السيد عالقة باألدنى،
تعده أن ولك ثورة، بغري ليتحقق كان ما انقالبًا فكان درجة، اآلخرين فوق للعاملني يكن

امُلعارصة. املرصية الثقافة صفحات من صفحة
قد كان لو إنه مرص؟ بثقافة الثقة فقد قد شبابنا أن أصحيح أسأل: أخرى ومرة
الخصائص تلك مقدمة ويف مرصيٍّا، املرصي جعلت التي الخصائص ألهم لتنكَّر فعل،
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ومن الديني، الشعور بذلك امتالءً بأِرسها الدنيا يف بلٍد أقدم هي فمرص الديني»، «الشعور
كيانه، من جزءًا الوجدان ذلك أصبح الديني، بوجدانه املرصي فيها أُِرشب التي املدة طول
أزعم ألكاد الحديث، سياق من املناسبة هذه يف وإنني لجلده. األسمر اللون ُمالزمة يُالِزمه
بيننا شاع فلقد التديُّن، صفة هي إنسان، هو حيث من اإلنسان تُميز التي الصفة بأن
جانبًا منه وجْدنا املدى، آخر إىل حللناه ما إذا «العقل» هذا لكن يُميزه، ما هو العقل أن
حيوان عند ذرًَّة منها تجد لن التي الصفة وأما الحيوان، سائر وبني بينه مشرتًكا كبريًا
قد كنُت ولنئ آخر، إنساٍن أي يف منها املرصي يف أغَزُر لصفة وإنها التدين، صفة فهي
حياتنا؛ من الفعيل بالجانب اهتمامنا رضورة عىل — ألح زلت وما — جهدي ألححت
الخاصة لهذه يتنكَّر شبابنا رأيَت هل فأسأل: أعود ثم ُمخيٍف، حدٍّ إىل تضاءل ألنه فذلك
مرص، عن األكاذيب بهذه والزور البُهتان ألسنة حرك الذي فما ال. اللهم مرصيته؟ من
هو َلعني، واحٌد يشءٌ إنه ويكتبونه؟ يُذيعونه وفيما لبعض، بعضهم أحاديثهم يف ق تتدفَّ
— يشء كل قبل — فالناس به، يُستهان الذي باليشء هو وليس االقتصادية»، «الحالة

واملأوى. والثياب الطعام تُريد
هو حيث من اإلنسان «قيمة» بني خلْطنا ما إذا فاحًشا خلًطا األمور نخِلط ولكننا
يف يحِمله الذي املال ومقدار جهة، من ودين، وفن وأدب وعلم حضارٍة تاريخ ذو كائن
مرحلة، يف اآلخر ويختفي أحدهما فيظهر يتناوبان والفقر فالغنى أخرى، جهٍة من جيوبه
قد البرتول كاكتشاف واحًدا حدثًا إن تالية. مرحلٍة يف امُلختفي ويظهر الظاهر، يختفي ثم
باألمس األصقاع أفقر كانت األرض، من كثريٍة أصقاٍع يف وضحاها عشيٍة بني األمر بدَّل
فقريًا بلًدا ثرائه، يف امُلوِغل البلد ل يتحوَّ فقد أيًضا، صحيح والعكس ثراء. أكثَرها فباتت
يوٍم يف يُوَلد مما فليست التحرضُّ صفة أما التحول، عوامل من ِلغريها أو الحرب نتيجة

وليلة.
البقر، ويتشابه الصفات عليه تختِلط عندما الخطأ يف الوقوع إىل اإلنسان أرسع ما أال
أن أراد ومن وخنوًعا، ذلًة وعذوبته، ووداعته املتحرضِّ دماثة عينيه يف تبدو قد فعندئٍذ
ثقافة يُحلل أن فعليه خلق، دماثة هي أم ذلة أهي الظاهرة وداعته يف املرصي عن يعلم
أمًرا ه يعدُّ وما حياته، يف ا هامٍّ املرصي يعدُّه ما بني فيها ليُميز وأدق، أعمق تحليًال املرصي
والقومي، األرسي وانتماؤه الدينية، عقيدته ثقافته: يف املهم أهم ومن الخطر. قليل عابًرا
الدمث ذلك جلد من انبثق قد هصوٍر أسٍد أي رأيَت بُسوء، املرصي أُصيب ما إذا هنا فها

الوديع.
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ومن مرص، يف اليوم سائدة هي كما للقيم نقًدا الناقدين أشد من كنُت فلقد بعد، أما
لكنه وغريها، األرضية» و«الكوميديا الغرب» من و«رشوق العبيط» «جنة كتُبي فليقرأ شاء
قد رآها ما إذا بالغضب فيثور نفاستها، النفيسة للسجادة يعرف الذي البيت صاحِب نقُد

حرَّاسها. لغفلة رت تعفَّ
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أنوي التي الفكرة إىل الطريق له د تُمهِّ مقدمات، القارئ يدي بني أضع أن من يل بدَّ ال
ُمعقدة الواقعية الوجهة من تراها النظرية، الوجهة من بساطتها عىل فهي عرضها،
حياتنا يف أهميتها ِلباِلغ — فيها أكتب أن يل خطر وعندما الخيوط، ُمتشابكة األطراف
أجد فلم وقلبه، القارئ عقل إىل وصولها تُيرس دة ُممهَّ سبيًال إليها التِمس أن حاولُت —
كما رباح فالصباح الصباح، حتى أمرها اترك لنفيس: قائًل فرايش، إىل فأويت سبيًال،
حلًما نومي يف عاَجَلني بل له، أردُت كما الصباح حتى ينتِظر لم أمرها لكن يقولون،
هي وتلك الورق، عىل صورته أُثبِّت أن إىل إال اليقظة عند منِّي يحتاج ال واضًحا، ُمنسًقا

القارئ. يدي بني أضعها أن من يل بدَّ ال إنه قلُت التي امُلقدمات أوىل
ُمتماسكة صور الغالبة كثرتها إن قلُت إذا أُبالغ وال أضغاثًا، كلها ليست فأحالمي
النهار يقظة بني مة ُمقسَّ والعاطفية الفكرية حياتي بأن القول يل ليجوز حتى ناصعة،
لكنني النوم، أحالم يف أراه ما الصحو ساعات يف أسجل أن تمنيُت وَلطاَلما الليل، ورؤى
الشاعر — آرنولد ماثيو يقوله ما فهم يف عًرسا أجد لم حقيقتي، هي تلك وألن فعلت، قلَّما
فاألحالم األحالم، طبيعة نفسها هي طبيعته إن يقول: إذ الشعر، طبيعة عن — اإلنجليزي
تركيبة الخيال بقوة تُقيم واألحالم يفعل، أن للشعر ينبغي كما رموٍز يف املعاني د تُجسِّ
يستطيع موازاة الواقع هذه وبني بينها لكن الصاحي، الواقع يف نراها التي هي ليست
قدير. ناقد تناوَلها ما إذا الشعرية للرتكيبة يحُدث ما نفسه هو وهذا كشَفها، «التأويل»
الناصع الحلم يرى فهو القبيل، هذا من هو كله شعره بأن آرنولد ماثيو اعرتف ولقد
اإليقاع يف يَصبُّه عندما التهذيب، بعض أطرافه يُهذِّب أن إال عليه يبقى ال بحيث امُلتماسك،

الشعري.
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وصفها كما أكانت فسواء شعره، وحقيقة آرنولد بماثيو شأن يل فليس حال، أية وعىل
ُصلبة بناءات تجيء ما ا جدٍّ كثريًا التي أحالمي مع حقيقتي هي هذه فإن تكن، لم أم
ومن حياتنَي، حياتي يف أعيش لكأني حتى برموزها، الوضوح ناصعة واضحة ُمتسقة
سبيًال أجد أن من يائًسا فرايش إىل أويُت عندما رأيته ما الدالة، الجلية القوية األحالم تلك
عالم يف فهناك الحديث، هذا ُمستهل يف إليها أرشُت التي الشائكة الفكرة لعرض ُميرسة

الحل. جاءني األحالم
يكون؟ ولَِمن الدقة؟ وجه عىل هو ما «الوالء» فكرة فهي أعنيها، التي الفكرة وأما
تهتف الشباب، من لجماعٍة التليفزيون يف شهدتها نفيسصورة يف السؤال أثار الذي وكان
وقتئٍذ شعرُت أني والحق والدماء. األرواح بتلك تفتديه ملن «والءً» ودمائها بأرواحها بالفداء
واضًحا، ُمحدًدا عليه أقع لم ولعيلِّ التصحيح. ويتطلَّب القلق، يُثري شيئًا الصورة يف أن
تركُت وهنا التصحيح. يريد ما شيئًا بأن لحظتها نفيس يف َرسى شعور مجرد هو وإنما
به أنعم ما عىل هلل والحمد للنعاس، نفيس وأسلمُت الرباح، للصباح — قلت كما — األمر
حتى وسادتي، عىل رأيس أضع أكاد ال قريب، مناله عندي النعاس أن منه كثري، وهو عيلَّ
اآلخرون. عنه يقوله مما سماًعا إال األرق أعرف أال وأُوشك املسحور، العاَلم إىل العتبة أعُرب
ناصعة، اللوحة يل فارتسمْت — األحالم عالم — املسحور العاَلم ذلك ليلتها ودخلُت
تقديمها من بدَّ ال أنه أشُعر التي الثانية امُلقدمة موضع يأتي هنا وها سقراط، بطلُها وكان
يكون ال فقد عليه، عرضه بصدد أنا فيما مشاركتي سبيل له د ألُمهِّ القارئ، يدي بني
بعض عنه يعرف أن اآلن له فأحب القديم، اليوناني الفيلسوف بذلك كاٍف علٍم عىل القارئ
بطلها سقراط كان والتي الحلم، يف رأيتُها التي الرؤيا قصة له أحكي أن قبل جوانبه،

ومحورها.
ُحب دفعه كلما كان أنه أولهما أمران: سقراط، عن اآلن يعرفه أن للقارئ أريد والذي
أن أراد ما معرفة عندهم ليلتِمس بها امُلختصني إىل لجأ ما، حقيقة يعلم أن إىل املعرفة
يعرف أن أراد أنه — مثًال — فافرض الرجاء، خائب يرجع كان مرٍة كل يف لكنه يعرفه،
وإذا فيسألهم، بالفن، االشتغال عنهم ُعرف من إىل يتجه كان فقد الفن، حقيقة عن شيئًا
حقيقة عن يعلمون ال أنهم — ولهم له — يتبنيَّ وبينهم، بينه ُمحاورٍة من قليل بعَد هم
املعاني حقائق عن امُلختصني عند باحثًا أيامه، يقيض الفيلسوف أخذ وهكذا شيئًا. الفن
هو فإذا وباطنًا، ظاهًرا بها العارفون أنهم يزعمون والتي تلُوكها، ألسنتهم تنفكُّ ما التي

فيه. ص والتخصُّ به اإلملام َعوا ادَّ بما منه جهًال أشد ُهم من أمام
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الثاني األمر وأما سقراط، عن اآلن يعرفهما أن للقارئ أردُت اللذين األمرين أحد ذلك
ألنه خطريًا؛ اسرتاتيجيٍّا مكانًا اإلنساني الفكر تاريخ يف يحتلُّ إنما الرجل ذلك أن فهو
من وحياته، اإلنسان عن الحديث ل يتحوَّ أن به يُراد جديد، منهج ومعه الناس إىل جاء
القائل يقول أن مثًال يكفي فال الرياضة، دقة تُشبه التي العلميَّة الدقة إىل العائم الغموض
الرياضة، يف امُلثلث معنى يُحدد ما نحِو عىل هي، ما لنا د يُحدِّ أن له بدَّ ال بل «تقوى» كلمة
كان ألنه «التقوى»؛ مثل رضبُت (ولقد ُمستقيمة خطوٍط بثالثة َمُحوط مستٍو سطح بأنه
العلميَّة بالدقة معناها معرفة لنفسه ادَّعى ورجل سقراط بني للمحاورة موضوًعا بالفعل
تمنيُت ما بأنني — املناسبة هذه يف — القارئ ألُصارح وإني سقراط)، ينشدها كان التي
وأهمَّ أعزَّ والثقافية، واالجتماعية السياسية جوانبها بكل الراهنة، الفكرية لحياتنا شيئًا
يف أفكاٍر من يعرضونه ما لكل الدقيق الواضح بالتحديد يُلزمهم من الناس يجد أن من
ألرسعُت تلك؟ الفكرية حياتنا يف األوىل العلة هي ما سئلت: لو إذ العامة، الشئون ميادين
الوضوح، لها زاِعمني يتداولونها التي املعاني بحقائق الناس جهل هي قائًال: بالجواب
أثينا، أهل يف سقراط وجده بما شبيًها الغموض، من بحٍر يف العوم هذا مثل كان وربما
ما إىل ننتقل أن املقدمات، هذه من فرغنا أن بعد اآلن ولنا األذهان. إليه يُنبه أن فأراد
الشباب جماعات هتاف سمعُت عندما ليلتها، خاطري يشغل كان عما الرؤيا، به وافتْني
الوالء نفيس: سألُت أن فكان «الوالء»، سبيل يف ودمائهم بأرواحهم للتضحية باستعدادهم

ملن؟ والوالء هو؟ ما
نفسه هو املكان وكأنما النيل، شاطئ عىل عريشٍة تحت جالًسا الحلم يف رأيتُني
وكان شبابي، وصْدر طفولتي خالل للصالة، «زاوية» وبه قريتنا يف عرفته الذي املوقع
صورته أعرف الذي سقراط نفسه هو أحُدهم كان أشخاص، ثالثة العريشة تحت معي
نحن وكنا طالبان، أنهما يبدو فشابَّان اآلخران وأما األفطس، وأنفه الجاحظتنَي بعينيه
أدري وال بقليل، الغروب بعد الوقت وكان األرض، بها ُفرشت حصريٍة عىل نجلس األربعة
انقىض قد الثالثة بني والحوار إال الحلم أذكر لم ألنني املجموعة؛ بتلك التحقُت وكيف متى
أني عىل الحديث، به دار مما ذاكرتي وَعتْه ما ييل وفيما الوسطى، مرحلته يف وأخذ أوله،

امُلنصت: الصمت هذا عىل أحد منهم يعرتض ولم صامتًا، خالله جلسُت

استعداد عىل دمَت ما «الوالء» بمعنى يقنٍي أيقن عىل تكون أن بد ال سقراط:
ذكر ورد ملاذا صغرية: بمالحظٍة هنا يل واسمح له، وِيلٌ أنت ملن وبالدم بالروح للتضحية
دم ذلك بعد لك يبقى فال بالروح بدأت إذا أنك مع الروح، بعد الفداء ترتيب يف الدم

تُقدمه؟
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بحقيقته. علٍم أتمِّ عىل فإني ومعناه، الوالء وأما هذه، ملالحظتك أشكرك الشاباألول:
معناه؟ من ترى ماذا يل قل سقراط:

له. اإلخالص هو لشخٍص الوالء األول: الشاب
ألحد؟ إخالٍص بغري أتُصبح إخالصك؟ له أعلنَت الذي هذا غاب لو وماذا سقراط:
كله، كيانك استغراق ن يتضمَّ قلَت كما إخالص هو الذي الوالء أن هنا تلحظ أن وأرجوك

الوالء. ذلك به تعلَّق الذي الشخص غاب إذا يشء منه لك يبقى ال بحيث
الشخص ذلك كان التي الفكرة أو القضية تبقى بل أستاذنا، يا ال الثاني: الشاب

يُمثِّلها. األول
للشخص ال للفكرة أو للقضية والء هو حقيقته يف الوالء إذن جميل، هذا سقراط:

يُمثلها. الذي
كذلك. هو نعم األول: الشاب

الطريق يف تهتف سمعتُك كما والدم، بالروح الشخص افتديَت إذا ولكن سقراط:
من بأنفسنا نضحي التي الفكرة يُمثل كان الذي الرجل ذلك بعد غاب أن حدث ثم العام،

عندئٍذ؟ يتوالها الذي فمن أجلها،
التايل. الجيل شباب من أمثالنا ها يتوالَّ الثاني: الشاب

أن الناس سائر وعىل يُمثلها، واحد رجل يكفيها الفكرة إن تقول أن تريد سقراط:
ودمائهم؟ بأرواحهم يفتدوه

نريده. ما هو هذا ليس ال األول: الشاب
به يشتِعل انفعال هو وال بالهتاف، صياًحا ليس الوالء أن معي تريان أال سقراط:

اإلخالص؟ يكون ذاته العمل ويف يؤدَّى، عمل هو وإنما الهاتفون،
ذلك. يف شكَّ ال الثاني: الشاب

الذي فمن امُلنفعل، الصياح يف ال العمل يف هو الصحيح الوالء كان وإذا سقراط:
رجٍل أجل من بأرواحهم للتضحية استعداٍد عىل العاملون األفراد كان إذا ليعمل يبقى

فكرة؟ يُمثل
بالعمل. الفكرة لندعم نبقى أن هو املهم أصبت، األول: الشاب

إليها؟ نُشري التي «الفكرة» تلك هي وما سقراط:
مرص. هي الثاني: الشاب

نفتديك بالدم بالروح، هتافنا: نجعل أن الحالة هذه يف بنا أوىل أليس سقراط:
ُمعينة، لقضيٍة يكون ما بقْدر لشخٍص يكون ال أصدقائي يا الصحيح الوالء إن مرص؟ يا
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له حياة أالَّ ويشُعر اإلنسان، أجله من يحيا مما ذلك غري أو دينية، لعقيدٍة أو لفكرة، أو
عىل الوالء معنى حلَّلنا لو إننا — قال فيما حق عىل كان وربما — قائل قال ولهذا بغريه،
إال الُخلقية القواعد عىل س يؤسَّ فعٍل من ما ألنه كلها؛ لألخالق أساًسا وجدناه حقيقته،

لها. وأخلْصنا أردناها غاية نحو يتجه وهو
العيش يستطيع ال أنه وجدانه ُعمق من يشعر الواحد الفرد أن هو الوالء رسَّ إن
وجوده، من ع ليُوسِّ معه يتَِّحد «آخر» يجد أن ويريد الفسيح، الكون هذا يف فريًدا وحَده
لكل حيوية رضورًة الوالء كان هنا ومن له، وأخلص به ك تمسَّ «اآلخر» هذا وجد فإذا
هلل يكون فالوالء بقاءً، وأدَوَم نطاًقا، وأوسع معنًى، أغزر وجودنا يجعل أن شأنه من ما
أركان أهم ينعِدم بغريه الذي للوطن يكون والوالء الدين، يوم مالك ألنه وتعاىل؛ سبحانه
عضًوا إليها، وأنتمي دوام، لها فكرة تُمثل مجموعٍة ألي يكون والوالء الدنيا، هذه يف الهوية
تعلق إذا معنًى للوالء يكون قلَّما ولكن الفكرة، تلك تحقيق عىل غريي مع وعامًال فيها،
يبقى أن يف هي تريان، كما الوالء فحقيقة ذاته، من هو ليبقى أنا أفنى بحيث آخر، بفرٍد
والءه. يُعلن الذي الفرد ذلك يفنى أن يف حقيقته وليست وأنفع. وأفضل أقوى بقاءً الفرد
تعيش أجله من الذي للهدف فوالء الوالء: من رضبنَي املجتمع يف فرٍد لكل أن يل ويبدو
جميع فيه يشرتك آخر ووالء ُمعني، عمٍل يف الرشكاء أو كاألرسة، الصغرية، مجموعته
الخاصة، ألهدافه الفرد إخالص يتعاَرض أال هو املطلوب يكون األوىل الحالة يف املواطنني.
موجًها الوالء يكون الثانية الحالة ويف ُمشرتكة، أهداٍف من كله الوطن إليه يسعى ما مع
عىل األفراد هؤالء يعمل ما بقْدر إال بأعينهم، أفراٍد إىل ال دوامه، يف الوطن إىل حقيقته يف

للوطن. العزة دوام
نفتديك بأرواحنا هو: شعارنا يكون أن وهو تُريد، ما اآلن أفهم األول: الشاب

مرص. يا

يف واقًفا وجدتُني إذ أخرى، وظروٍف آخر مكاٍن إىل فجأة الحلم بي انتقل وهنا
التسلل يف أخذ املساء وغسق بقليل، الغروب بعد يزال ما الوقت وكان الريفية، دارنا صحن
هنا تناثرت وأرائك مقاعد إال أَر فلم الدار، صحن يف وأنا حويل ونظرُت السوداء، بخيوطه
اليقظة، حياة يف ارتداءه أتعوَّد لم ما الثياب من ُمرتديًا عندئٍذ وكنُت نظاٍم، غري يف وهناك
لبثُت وما الصوف، من طاقية رأيس وعىل سوداء، عباءة وفوقه أبيض جلبابًا ألبس كنُت إذ
فصعدُت األعىل، الطابق يف ينتظرون بك طالَّ يل: يقول مصدره أتبنيَّ لم صوتًا سمعُت حتى
تعديٍل مع وشابٍّا طفًال أِلفتُه الذي البهو نفسه وهو األعىل، الطابق بهو ويف القديم، لَّم السُّ
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املفروشة األرض عىل ُمرتبِّعني جلوًسا وكانوا دائرة، يف يتحلَّقون الطالب وجدُت طفيٍف
حياة يف عهدتُهم وقد الرءوس، ُعراة البياض، ناصعة جالبيب يرتدون وبالكليم، بالحصري
ثواٍن وبعد خالية، يل تركوها التي الثغرة يف فجلسُت املألوفة، اإلفرنجية ثيابهم يف الصحو
للوطن، الوالء عن السابقة املحارضة يف نتحدَّث كنَّا قائًال: الدرس وبدأت بسملُت صامتة،
الفرد ليُصبح وأشمل، منها أوسع ذاٍت يف الفردية الذات دمج بأنه الوالء معنى حدَّدنا وقد
هذا ولكن كلها، اإلنسانية من أو أمة، من أو جماعة، من أو أرسة، من جزءًا الدمج بهذا
األمر اقتىض وإن حتى يَحميه أن الفرد عىل وجب وإخالص، إيماٍن عن صدر إذا الدمج
النظر هو اليوم وموضوعنا السابقة. املحارضة يف به نتحدَّث كنَّا ما هذا بالروح، تضحيًة
كأن ووالء، والء تعارض إذا صانعون نحن فماذا الوالءات. فيها تتعدَّد التي الحاالت يف
أساس أن هو ذلك: عىل وجوابنا ألمته؟ ووالؤه ألُرسته الفرد والء ُمعنٍي موقٍف يف يتعاَرض
شخصيته يف تكاُمًال للفرد يُتيح الذي الطريق نختار أن هو كهذه، حاالٍت يف ف الترصُّ
إذا أو ضعيفة، وأمٍة قويٍة أرسٍة إىل انتمى هو إذا أكمل إنسانًا يكون فهل أعىل، بدرجٍة
البديل أن وهو نفسها، تُميل تكاد هنا اإلجابة وأظنُّ قوية؟ أمٍة يف ضعيفٍة أرسٍة إىل انتمى
الجواب لكم أترك أبنائي يا الضوء هذا وعىل األول، البديل من وأسمى وأكمل أفضل الثاني

ملرص؟ أم ملرصي وأرواحنا بدمائنا والتضحية الوالء، أيكون السؤال: هذا عن
عاليًا صوتهم وكان ملرص. الوالء إنما الواحد: الصوت يُشبه فيما الشباب جواب فجاء

حلَّها. وجدُت قد أمس ليلة شغلتني التي واملشكلة فصحوت، هتاف كأنه
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