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األدبواحلياة يف

األوىل الخطيئة

أبي أِألنَّ وأنصب؟ أكدح وملاذا وتََعب؟ َكْدح ونََصب، َكدٌّ الحياة، هي «أهذه قابيل:
ولم ُولِدت، قد أكن لم هذا؟ يف ذنبي هو ما عدن؟ جنة يف بمقامه يحتفظ أن يستطع لم
أبي أطاع ملاذا ميالدي. فيه بي قذف الذي املحيط هذا يف أكون أن أحب ولم أُوَلد، أن أشأ
ُغِرست هذه؟ طاعتُه جرَّته رضٍر وأيَّ يتعذَّب؟ فِلم أطاعهما قد كان وإذا واملرأة؟ الحية
منها، بالقرب ُوِضع فلماذا أجله، من ُغِرست قد تكن لم وإذا له؟ تكون ال فلماذا الشجرة
األسئلة هذه عىل جواب من لديهم ليس الجنة؟ وسط يف للنظر بهجًة وزَهْت، أينَعْت حيث
أنه أجل أَِمن هذا؟ أعرف فكيف ودود، رحيٌم وأنه إرادته، شاءت هكذا بأنه القول سوى
وإنها ثمرات، من العمُل أنتج بما أحكم إني الراحمني؟ أرحَم يكون كذلك القادرين، أقدر
أنا ما خطيئٍة عن تكفريًا أستمِرئَها وأن الثمار، هذه أجني أن عىل مقسور إني بل َلمريرة،

بمرتِكبها.»

قابيل، لسان عن املشهور، اإلنكليزي الشاعر بريون، اللورد بها نطق الكلمات هذه
رواية أن عىل العيش. سبيل يف ونْسلُه هو الَكْدح إىل واضطر الجنة من أبوه ُطِرد أن بعد
تُرِيض الت بتأمُّ فيها لوا ليرتسَّ النابهني، عقول من متَّسًعا العصور كل يف َوجدْت قد آدم

قوله: املتنبي عن ُرِوي فقد نزعاتهم،

ال��طِّ��ع��اِن؟ إل��ى يُ��س��ار ه��ذا أَع��ْن ِح��ص��ان��ي بَ��وَّاٍن ب��ِش��ْع��ِب يَ��ق��ول
ال��ِج��نَ��اِن ُم��ف��اَرق��َة وع��لَّ��َم��ك��م ال��َم��ع��اِص��ي َس��نَّ آدُم أبُ��وك��م



والحياة األدب يف

املعروف: املتشكِّك الراوندي ابن ويقول

ب��َش��ِع��ي��ِر أَِب��ْع ل��م إْن اب��نَ��ه ف��ل��س��ُت ب��ِح��نْ��ط��ٍة ال��ِج��نَ��اَن ب��اَع آدٌم أب��ي

بعامل الت التأمُّ هذه يف يُساقون إنما ومتشكِّكني، مؤمنني من األمر، هذا أمام والناس
الحياة، هذه أمِر يف نتأمل أن مثًال أردنا فإذا الحياة. هذه يف وجودهم وبحكم الحرية،
أو قصٍد وأيُّ ُوِجدنا؟ وملاذا الحياة؟ هذه ما نتساءل أن أذهاننا عىل يتوارد ما أوُل أفليس
البعض قول عىل وفناءٌ البعض، قول عىل خلوٌد يعقبه الذي الوجود هذا وراء تختفي غايٍة

اآلَخر؟
ديدرو: تساؤل إىل بالرجوع إال الحرية هذه نختم أن املستطاع من أنه أرى ولسُت

أبديٍّا؟» عقابًا عليها يستحقُّ خطيئٍة من يُحِدث أن فاٍن بٍرش قدرِة يف «هل
هذا من يشءٍ دفِع يف يٌد لنا وليس وتََعب، َكْدٌح ونََصب، َكدٌّ الحياة، هي فهذه وبعُد
وال بالَكمِّ يُوَزنان شيئنَْي والشقاء السعادة كانت إذا بأنه نقول أن حْسبُنا ولكْن كله،
وكميَة ٍة كفَّ يف سعادته كميَة البسيطة هذه فوق مخلوق كل ووضع بالكيف، يُقدَّران
أن عىل الشاعر ذلك اضطرَّ يشء فأي وإال كبري، خرسانه أن له َالتََّضح ة، كفَّ يف شقائه

يقول:

وب��ي��ن��ي ذاَك ب��ي��ن إل��ه��ي ف��اح��ُك��ْم اإلل��َف��يْ��ن يُ��ف��رِّق ال��زم��اِن ص��ْرُف
م��َل��َك��يْ��ن ل��ق��تْ��ِل��ه��ا أن��ت وبَ��ع��ث��َت ��ًدا ت��ع��مُّ ال��ن��ف��وِس ق��ت��ِل ع��ن أَنَ��َه��يْ��َت
ال��ح��اَل��يْ��ن ع��ن أَْغ��ن��اه��ا ك��ان م��ا ث��ان��يً��ا َم��ع��اًدا ل��ه��ا أنَّ وزع��م��َت

العالء: أبو يقل ألم وتََعب، َحريًة الشك ويف راحة، اليقني يف أن عىل

ال��ي��اِئ��ُس واس��ت��راَح ��ُل ال��م��ؤمِّ وَس��ع��ى ال��ِغ��نَ��ى أخ��و واس��ت��ق��لَّ ال��َغ��وارُس َج��نَ��ِت

ِمْلُؤ اإلنسان إن اإلنسان. قلب يف له وجوَد ال اليأس إن أقول أن أستطيع أني غري
وعىل منا الرغم عىل وننصْب َفْلنكدَّ ونََصبه، وَكدِّه شقائه يف السبب هو وهذا األمل، قلِبه

الحياة. حاجات مقتىض
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والحياة األدب يف

هذا من أجدر يشء فأي والحياة، األدب يف التأمل بنظرات نلقى أن من بدٌّ يكن لم إذا
بتفكرينا؟ ه ونخصَّ التنا بتأمُّ إليه نُرِسَل بأن

الجاهيل والشعر حسني طه

التاريخي، كتابه يف خلدون ابن كمثَِل األدبي كتابه يف الجاهيل الشعر صاحِب مثَُل كان
كتاب يف البحث منهج بني أن كما بعيًدا، فارًقا وتاريخه خلدون ابن مقدمة بني فإن

متنائيًا. َصْدًعا نفسه والبحث الجاهيل الشعر
كل من نفسه يجرِّد أن يف ديكارت منهج البحث يف ينهج أن حسني طه الدكتور أراد
البحث يدخل وأن ذلك، غري إىل … نفسية وميول وقومية ولغة ِديٍن من الوراثية، التقاليد
فهل وتقليد، نزعٌة ذاتها يف هي الشك من مُلوِحيات أذعن أن يلبث لم ولكنه صافيًا، ِبكًرا
كل من نْفَسه ى صفَّ أنه أو تقليد؟ كل من ِخْلٌو بأنه يشك بأنه يعرتف أن بعد له يحق

وتقليًدا؟ نزعة يكن لم إن الشك، هو ما نسأله فإنَّا وإال النَّزعات؟
يخفيه، وال بهذا يعرتف وهو الجاهيل، الشعر حقيقة يف الشكُّ طه الدكتوِر عىل ألحَّ
عىل ْت ألحَّ كذلك لتقاليدها، رأسه مقنًعا الشك، لنزعة خاضًعا شاكٍّا بحثَه بدأ فقد إذن
موجود أْي كائن.» إذن أنا أفكِّر، «أنا تأمالته: أول يف يقول إذ «كائن»؛ أنه فكرُة ديكارت
خاضًعا يكون أن من بد ال كائن، أنه وبحكم مفكِّر أنه بحكم فهو إذن الدنيا، الحياة يف
نظريٍّا، التقاليد من نفَسه جرَّد بأنه يقول أن استطاع إن وهو بأكملها، الحياة لتقاليد

عمليٍّا. الوراثة بَراثن من بنفسه يَْخلص أن يستطع لم فإنه
أو عمليٍّا، تطبيًقا تطبيقه يمكن ال نظريٍّا أسلوبًا إال ديكارت أسلوب أن أظن وما
كبريًا فراًغا العقول من ديكارت أسلوُب سدَّ لقد أخرى. طبيعًة طبيعته من اإلنساُن يتبدَّل
البيولوجيا لعلَمي بعُد فيها وثقت قد اإلنسانية املعارُف تكن لم التي األزمان، تلك يف
وراثية صفاٍت مجموعُة اإلنسان أن هو الصحيح العميل فاالعتقاد اليوَم ا أمَّ والوراثة.
نقول أن هذا بعد يصحُّ فهل ذاتها، طبيعته عن ينفكَّ أو عنها ينفكَّ أن يستطيع ال وتقاليد
ذلك بعد ندَّعي ثم قاتل، شكٌّ أنفسنا ومْلءُ األبحاث، من بحثًا نبدأ أن مستطاعنا يف بأن
من خاٍل بأنه يدَّعي للذي «ُقْل فرانس: أناتول يقل ألم والتقاليد؟ الوراثة من خلصنا أننا

أوهامك.» أوُل هذا األوهام،
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والحياة األدب يف

واملكان والزمان هللا

املعري: يقول

نَ��ُق��وُل ك��ذا َص��َدْق��تُ��م ُق��ْل��ن��ا َق��ِدي��م إل��ٌه ل��ن��ا ُق��ْل��ت��م
ف��ق��ول��وا أََال َزم��اٍن وال م��ك��ان ب��ال َزَع��ْم��تُ��ُم��وه
ُع��ُق��وُل ل��ن��ا ل��ي��س��ْت َم��ْع��ن��اه َخ��ِب��يء َل��ه ك��الٌم ه��ذا

مكان؟ وال زمان بال هللا بأن اعتقدنا إذا عقوٌل لنا تكون ال ملاذا أدري ولست
جهة من الحركة مقياس عن عبارة الزمان إن «الحدود»: رسالة يف سينا ابن يقول
املماس الحاوي الِجْرم من الباطن السطح عن عبارة بأنه املكاَن وعرََّف واملتأخر. املتقدم

الحق؟ من يشءٌ التعاريف هذه يف فهل امَلْحِوي، الِجْرم من الظاهر، للسطح
آَخر، ِجْرم أيُّ فيه يوجد ال ِرصف خالءٍ يف أو فضاءٍ يف تسبح املادة من ُكرًة ْر تصوَّ
ألِف برسعِة متحركة أم ثابتًة كانت إن يعرف أن الُكرة هذه عىل لشخٍص يمكن فكيف
كل ألن التجربة؛ أو االمتحان طرق من طريقٍة بأية ذلك يستطيع ال إنه الساعة؟ يف ميٍل
بأقىص متحركة أم ساكنة أكانت سواء واحد، اتجاٍه يف سائًرا يظل الُكرِة هذه فوق يشء
بأنه ِجْرم أي عىل به نحكم أن نستطيع الذي الوحيد السبيل بأن نعتقد لهذا رسعة؛
أخرى، أجسام أو ألجراٍم بالنسبة َمْوِضَعه يُغريِّ كان إن نالحظ أن هو ساكن، أم متحرك
بال يكون هذا غري ومن مكانًا، األوىل للكرة يُوِجد الِجْرم هذا فوجود آَخر، ِجْرٌم ُوِجد فإذا
الحركة. قياس عن عبارة هو الذي الزمان وجود يبدأ املكان وجود طريق ومن مكان،

بها يُِحْط لم أنه وتخيَّْل ف، الرصِّ الخالء يف السابحة األوىل الكرة إىل هذا بعد ارجع
عقولنا كانت وإذا زمان؟ وال مكان بال اعتبارنا يف تكون أفال يشء، املادية ُمشاِبهاتها من
وهو مكان، أو زمان بال هللا بأن تُسلِّم ال أنها فكيف التجِربة، طريق عن بهذا تُسلِّم
اعتقاد عىل الشبائه، عن ُمنزَّه ألنه الخالء، يف السابحة بالكرة أشبُه العالم إىل بالقياس

التوحيد؟ علماء

الساللة نقاء حول

أسماه ُمؤلًَّفا كتب التفكري، تيوتوني الدم إنجليزيُّ مؤلٌِّف تشامربلني، ستيوارت هوستون
العوامل يف جديد مذهب عن عبارٌة معتقدي يف واملؤلَّف عرش»، التاسع القرن «أساس
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والحياة األدب يف

السالالت نقاء بأن يعتقد فهو السالالت، نظرية عىل يقوم اإلنساني، التاريخ كوَّنت التي
ورضب ذاته. لبقائها رضوريٌّ نقاءها إن بل بقائها؛ عىل العوامل أكرب من عامٌل اإلنسانية
أضعف من الساميني، بني من فاليهود األصل، السامية األمم كل بني من باليهود مثًال لذلك
والحقيقة القومية. بَوْحدتهم يحتفظوا أن استطاعوا ولكنهم عدًدا، وأقلهم سياسيٍّا، األمم
خالل حولها من تناوحت التي العواصف كلَّ تقاِوم أن استطاعت قد الساللة هذه أن
القرن إىل األقدار بها أسلمْت حتى البقاء، منازل يف تنتقل زالت وما التاريخ، عصور كل

األرض. أمم بني راسخة ثابتة حقيقة العرشين، القرن وإىل بل عرش، التاسع
ُمندِمجني الدنيا، أطراف يف مشتَّتني رئيسسيايس، أرضوال وال دولة بال اليهود عاش
متحدين عاشوا ذلك كل ومع ترابًطا، وأقلها تجانًسا بعضها عن األمم أبعد هي أمٍم يف
هذه يف السبب أن تشامربلني ويعتقد عظمى، سياسية كقوة االتحاد هذا بحقيقة شاعرين
إليه ِزيد ما كل مع التوراة، هو الكتاب هذا اليهود؛ بني واحد كتاب ذيوع هو املعجزة
صورًة باعتباره فيه يُنَظر أن يجب الكتاب هذا إن يقول هذا. يومنا حتى اإلضافات من
والكوارث الداهم الخطر ساعاُت ْت دقَّ كلما — عملت خاصة، قومية روٍح عن منعكسة
املدارك بأوسع وا ُخصُّ رجاٍل بعنايِة الوطنية، واألُْلفة الَوْحدة توثيق عىل — املجتاحة

الفراسة. قوَة وُوِهبوا
يؤيد دليًال التوراة من ينتزع أن يحاول بل الحد، هذا عند يقف ال تشامربلني أن غري
الحقيقة يف يكن لم الدينية الروح من التوراة تضاعيف يف بُثَّ ما بأن فيقول نظريته،
ذلك عكس وأن التوراة، تَا دفَّ عليها انطوت التي التاريخية الرواية عنارص من عنًرصا إال
أثبتها إال واردًة وال شاردًة يرتك لم إنه حتى طويًال تدليله يف مىض ولقد صحيح. غري
صبَّ وأنه تاريخه، يف دينَه أدَمَج قد اليهودي الشعب أن وليثبت هذا، ملذهبه انتصاًرا
نقاء إال هذا يف لسبٍب ليس وأْن القومي، ترابطه بقوِة منه شعوًرا التاريخ معني يف الدين
يف األوحد الرس هو هذا وأن السالالت، من غريها مع تالُقحها وعدم البرشية الساللة هذه
األمم. من غريها يف االندماج ضد واملناعة املقاَومة صفات من فيها وما االجتماعية، قوتها
املؤثرات يف مذهبه يبني وعليه البرشية، السالالت يف تشامربلني مذهب ص ملخَّ هذا
فة، الرصِّ البيولوجية الناحية من هذا بجانب ننظر أننا غري اإلنساني، التاريخ كوَّنت التي
خصبها زيادة عىل عامٌل السالالت تالُقح أن بالدليل أثبتوا قد الحياة علماء أن فنجد

تشامربلني؟ ملذهب مناِقًضا املبدأ هذا يكون أن يمكن فهل الحيوية، وقوتها
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والحياة األدب يف

مذهب بأن االعتقاد إال وسعنا َلما ِرصفة، أثنولوجية ناحيٍة من نظرنا إذا ا أمَّ
كثريٌة واالجتماع األثنولوجيا ِعلَمي يف عليه واألمثال الوجوه، كل من صحيح تشامربلني
األثنولوجيا حقائق عىل القائم تشامربلني مذهب بني التوفيق يمكن فكيف تُحَىص، ال
ال أن الحقيقة املشاهدة؟ وصدق االختبار عىل القائم البيولوجيني مذهب وبني واالجتماع،
مهيِّئات من أنه بيولوجيٍّا صحَّ إْن السالالت تالقح فإن الظاهر؛ يف إال املذهبني بني تناقض
اجتماعيٍّا، بالقوميات لالحتفاظ رضوري أنه يثبت لم فإنه الحيوية، والقوة الخصب
يشء، البقاء عىل التناُحر يف لالنتصار الحيوية والقوة اإلنتاج يف الخصب بني والَفْرق

آخر. يشءٌ االجتماع يف القومية بالَوْحدة واالحتفاظ
االجتماعية، الناحية من مفيٌد أثنولوجيٍّا البرشية السالالت نقاء أن هذا من يتَِّضح إذن
كاد حيوي َضْعٌف الساللة اعرتى ما إذا بيولوجيٍّا، مفيٌد بالدم وتدامجها تالُقَحها أنَّ كما
السالالت من كثري وبني فرنسا ِبقاع بعض يف اليوَم حادٌث هو كما الوجود، من يقرضها

الالتينية.

العقل حاالت

بأن فقال الثالث، الحاالت أو الدرجات قانون اه وسمَّ وَضَعه قانوٍن عىل كونت فلسفة تقوم
حاالت بثالث التوايل عىل تمر أن بد ال معرفتنا، فروع وكل ومدركاتنا األولية فكراتنا كل
الغيبية أو امليتافيزيقية والثانية التخيُّلية، التصورية أو الالهوتية الحالة األوىل مختلفة:

الواقعة. اليقينية والثالثة املجردة،
العقل القانون هذا يف القول يحرص أن ويمكن الثالث، الحاالت قانون هو هذا
وطبيعته األشياء، حقائق يف للتأمل طرق بثالث ينتحي ألن كفاءة بطبيعته فيه اإلنساني
إنها قلنا إذا نبالغ ال إننا بل االختالف، تمام األخرى عن تختلف الطرق تلك من كلٍّ يف
للتفكري، أساليب ثالثة باألحرى أو الفلسفة، من رضوب ثالثة تنتج هنا ومن تتناقض،
رضورية فخطوة األول األسلوب أما األخرى. تُناِفر منها كلٌّ الظاهرات، حقيقة اكتناه يف
الثالث األسلوب وأما مصادرها، عن والبحث الحقائق، م تفهُّ سبيل يف العقل بها يبدأ
خطوة إال الثاني األسلوب وليس البارزة، الحقائق عىل ارتكازه حاالت آِخر يف العقل فيمثِّل

األوَلني. األسلوبنَي بني انتقالية
األوىل األسباب ويف وحقائقها، األشياء طبيعة يف العقل يبحث الالهوتية، الحالة ففي
الحس، تحت تقع التي األشياء كل من والقصد واملاهية األصل يف يبحث الكامنة، والِعَلل
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والحياة األدب يف

إنما الظاهرات كل بأن التسليم إىل يُضطر وهنالك املطَلقة، املعرفة يف يبحث الجملة وعىل
املنظور. الطبيعة عالم وراء تقع كائنات عن الصادر املبارش الفعل إىل ترجع

فرض من العقل يتبدَّل األوىل، الحالة عن رة محوَّ حالٌة وهي الثانية الحالة ويف
يكون الوجود، محققة شخصيات أو مجردة قوات بفرض الطبيعة، عىل السائدة الكائنات
تفسري من الظاهرة هذه يف يعني ما وليس الظاهرات، مختِلف إحداث استطاعتها يف
كلٍّ نسبِة عن عبارة إال الظاهرات؛ تفسري من الدرجة هذه يف يعني ما وليس الظاهرات،

األول. مصدرها إىل منها
وأصل املجردة، األسباب وراء الضائع البحث طريقَة العقل يطرح الثالثة الحالة ويف
يف جهده بكل ويُلِقي الظاهرات، إليها تعود التي األخرية والِعَلل ومنقلبه، الكوني الوجود
هنالك ومشابهاتها، وتالحقها املتشابكة صالتها أْي تحكمها؛ التي نَن السُّ معرفة سبيل
حقائق تفسري يف الحال هذه يف تكلَّمنا فإذا املعرفة. أساَس ليكونا وامُلشاَهدة العقل يتحد
الحقائق من مجموعة وبني الظاهرات من ظاهرة بني ما صلٍة إيجاِد عن نخرج فال الكون،

اليقيني. العلم تقدُّم بنسبة تدرًُّجا عدُدها يقلُّ التي العامة
اليشء ذلك منه نبع الذي األصل يف قليًال فكَّرت إذا ولكنك كونت، مذهب هو هذا
يمكن العقل بها مرَّ حالًة هنالك أن وجدَت اإلنساني»، «العقل يه نسمِّ الذي الغامض املبهم
عليها بنى التي الحاالت هذه مجموع يف يرضب أعظم مشرتك قاسم بمثابة تكون أن
ذات أنها أو الحالة، هذه حقيقة تدرك أن هذا بجانب تستطيع ال أنك عىل فلسفته. كونت
الفلسفي، مذهبه تكوين يف كونت إليها عمد التي الثالث الحاالت مجموع يف باٍق خالد أثر

اإلنسان. نشوءَ فيه تتناول تاريخي نفيس تحليل إىل رجعت إذا إال
قواعد فبنوا وتاريخه، اإلنسان بحياة كبريًا جهًال أظهروا قد الفالسفة من كثريًا فإن
عن البُْعد جهد بعيدٌة فإنها الجهد وأثر الروعة من فيها مما الرغم عىل مذاهب، ووضعوا
اطََّرح قد منهم البعض أن تجد فبينما اإلنسان، تاريخ بها ينطق التي الواقعة الحقائق
غريهم عىل تقع األشياء، حقائق إىل وصوًال العقُل ينتحيها التي التفكري طريقة يف البحَث
إليه يرجعون خاص، درس موضَع ليجعلوه اإلنسان عن العقل يفصلوا أن حاولوا وقد
واحد، يشء العقل وتاريخ اإلنسان تاريخ أن حني يف الطويل، تاريخه من يفرغوا أن بعد

وأساليبه. بالعلم كبري عبٌث إال شيئنَي إىل فصلهما وما
زعموا قد القديمة، أم الحديثة العصور يف سواء الفالسفة، من كثريًا أن تجد كذلك
لحرصوا الشامل، واإلدراك الفكر عن يصدر ما مجموعِة سوى بيشء ليس العقل بأن
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ويُراد به ويُعتَقد ويُفَهم فيه ل ويُتعقَّ به ويُحَكم ر ويُتصوَّ يُدَرك، ما مجموعِة يف العقل
اإلنسان يف النظر إىل عمدوا علماء بها قام التي الفذَّة البحوث من قليًال ولكن فعله.
عقليٍّا انتباًها ينتبه أن يستطيع ال الواقع لدى اإلنسان أن أثبتت قد واحًدا، كالٍّ باعتباره
عظيًما جزءًا أن عىل برهنوا بل فيه، يحكم أو يريد أو يتذكَّر أو يدرك ما لحقيقة كامًال
ثابتة طويلة وراثة آثار تحت يقع إنما جزئياتها أو املسائل كليات يف اإلنسان تفكري من
سلم أو قبلها أنه كيف يشعر أن غري من وحقائق ومبادئ أشياء لقبول خاضًعا تجعله

بها.
عىل األحيان أغلب يف تستقوي قد الالشعورية النفسية الحياة حالة أن تجد هذا وعىل
وهذه اليقينية. الفلسفة أصحاب يدركه ما عىل العقل إحكام إىل الراجعة الشعورية الحالة

اآلتية: الحقائق يف النظر يُمِعن َمن لكل واقع طبيعي أمر كأنها تظهر املسألة
اإلنسان: تاريخ يف البحث يُثِبتها حاالت أربع هنالك أن عىل الطبيعي التاريخ يدلنا

الغريزية. بالحالة ندعوها وهذه الحيواني، العقل حالة األوىل:
الالهوتية. بالحالة ندعوها وهذه الطفيل، العقل حالة والثانية:

امليتافيزيقية. أو الغيبية بالحالة ندعوها وهذه الوحيش، العقل حالة والثالثة:
اليقينية. أو اإلثباتية بالحالة ندعوها وهذه املتمدين، العقل حالة والرابعة:

املقارن. النفس علم عىل مقصور فبحثها األوىل، أما
التحلييل. النفس علم عىل مقصور فبحثها الثانية، وأما

والشعوب. اإلنسان علم عىل مقصور فبحثها الثالثة، وأما
االجتماعي. النفس وعلم واالجتماع التاريخ علوم عىل مقصور فبحثها الرابعة، وأما

اآلتية: بالنتيجة ننتهي هذا مجموع ومن
الحيواني. أو الغريزي العقل األوىل: الحالة
الطفيل. أو الالهوتي العقل الثانية: الحالة
الوحيش. أو الغيبي العقل الثالثة: الحالة
املتمدين. أو اليقيني العقل الرابعة: الحالة

مجموعُة اإلنسان أن هذا بجانب وثبت للغريزة، العقل يف األصل أن ثبت وقد أما
قد األخرية، الثالث الحاالت بأن نسلِّم أن يمكننا ال فإنا العهد، قديمة وراثية صفاٍت
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أن عىل يدلنا الحديث النفس وعلم األوىل. الغريزية الحالة قوارس من ا تامٍّ تخلًصا تخلَّصت
نتائج من اإلنساني العقُل إليه يصل ما كل يف غالبة صفة ذا يزال ال الالشعوري اإلدراك

األشياء. حقائق يف البحث

والغرب الرشق بني الفرق

الفرَق هذا نرى أننا والحقيقة ُمتنائيًا، وَصْدًعا بعيًدا فارًقا والغرب الرشق بني إن يقولون
ففي والرشق؛ الغرب بها اختصَّ حاالٍت يف النظر أوجَه قلَّبنا كلَّما الظهور، أجلَّ ظاهًرا،
الغرب ويف والخرافات، األساطري عىل قام علًما الرشق يف ولكنَّ علم، الغرب ويف علم الرشق
يف أن غري فلسفة، الغرب يف وكذلك فلسفة الرشق ويف واملشاهدة؛ االختبار عىل قام علًما
الفكر، نماذج من ت غريَّ أساليب أو الفالسفة، وَضَعها مذاهب عىل قامت فلسفًة الغرب
الفلسفة يف نظروا ألنهم زمانهم؛ أهل وبني بينهم الصلُة انبتَِّت فالسفٌة ففيه الرشق أما
البحث إال ليست الفلسفة أن حني يف الواقع، يف ال الغيبيات يف البحث بأنها املعتقد نظَر
والشعر املوسيقى يف نظرَت إذا فِقْس هذا وعىل الحياة. ُسبل تنظم النظر من وجهة وراء

واالجتماعية. العقلية الحياة مظاهر من ذلك بعد ى تبقَّ ما وكل واألدب
منه أكرب الغرب يف الجماجم حجم أن إىل راِجع ذلك يف السبب أن أعتقد ال أني عىل
يف منها صفًة أرقى أو كميًة أكثر األوروبي مخ يف السنجابية املادة أن إىل أو الرشق، يف
الحقائق َفْهم عىل قدرًة منهم بأقل ولسنا البعض، يزعم كما اآلسيوي، أو اإلفريقي مخ
الدِّين، عىل قامت حضارًة الرشق يف أن الواقع ولكن بواقع، هذا من يشء ليس واألشياء،

الحضارة. عىل قام ِدين الغرب ويف

الديني داروين معتقد

داروين: يقول

االعتقاد نظرَة والقوى، املؤثرات مختِلف من يحوطها بما الحياة إىل النظر يف إن
لِعَظمه بدء، ذي بداءة واحدة صورة أو صور، بضع يف نفخها قد هللا بأن
املرسوم، فلكه حول دائًرا بالجاذبية مدفوًعا ظلَّ إذا السيَّار هذا وأن وجالله،
بما املتناهية، غري الصور تلك إنشاء يف جادًة تزال وال أنشأْت بقوى ُهيِّئ قد

ف١٥) األنواع، (أصل واإلعجاب. الروعة وبواعث الجمال مواضع من فيها
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ويقول:

بثابت، ثابت غري تبديل إال — املستقل بالخلق القائلني زعم — الزعم هذا ليس
قول وما وخلقه، هللا صبغة يشوِّهون فهم بمعروف، معروف غري األقل عىل أو
تُخَلق لم الصخور، بعض يف املستحجرة الحيوانات صور بأن القدماء الكونيني
القائلني قول من بأبعد البحار، بأحياء األرض باطن تشبيه ملحاَولة عبثًا إال
األنواع، (أصل واالتضاع. السقوط من منزلة الحارض الزمان يف املستقل بالخلق

ف٥)

ويقول:

— الكتاب هذا يف بثَثْتُها التي املبادئ يف بما االقتناع تمام عىل كنت إن إني
من رجاًال بها أقنع أن مطلًقا أتوقع ال فإني الثابت، الحق من — األنواع أصل
وجهة تخالف متكاثرة بفكرات أفكارهم ُشِحنت قد الطبيعي بالعلم املشتغلني
جهلنا نخفي أن الهنيِّ من وإن طويًال، زمانًا عقليتهم يف ثابتة وظلت نظري،
والنظام»، القصد و«وحدة الخلق» «فكرة مثل املصطلحات، من ستار وراء
الطريق هذه من نصل ال أننا حني يف املغمضات، عن نُفِصح قد بهذا أننا ظانِّني

ف١٥) األنواع، (أصل أخرى. بتعبريات بالجهل االعرتاف إعادة إىل إال

ويقول:

بأن القائل بالرأي مقتنعون يت الصِّ وبُْعد الشهرة ذوي من مؤلِّفون هنالك
نعرف ما مع امليض مع التئاًما فأكثر عقليتي أما مستقلة، ُخِلقت قد األنواع
األرض هذه سكان نشوء بأن واالعتقاد املادة، يف الخالق بثَّها التي القوانني من
التي النواميس مثل جزئية نواميس إىل يرجع واملايض، الحارض يف وانقراضهم
بأنها القانع نظرة األحياء يف نظرت كلما وإني وموتهم، األفراد تولُّد يف تحكم
الطبقات من طبقة أول ب ترسُّ قبل عاشت عضويات بضعة عن متسلسلة أعقاب
عىل وأدل التأمل، عىل وأبعث إجالًال، أكثر هذه نظرتي بأن شعرت الكمربية،

ف١٥) األنواع، (أصل العظمة.

باهلل؟ كافر ملحد القول هذا يقول أن يمكن فهل
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فيما الشك كثريُ أنه أذكر، ما عىل أملاني، طالب إىل داروين خطابات أحد يف قرأت
حكمه، بانيًا األديان، بها لنا ت برشَّ التي النعائم من الحياة، هذه وراء يكون أن يمكن
والشقاء، التعاسة رضوب من الحياة، هذه يف يرى ما كثرة عىل شكَّه، فقل شئَت وإن
الرجل نزعة عىل تدل فإنها البعيدة، الفوارق من املقابلة هذه يف مما الرغم عىل أنه غري
أنه ولو صميم، أدري» «ال اإليمان إزاء ولكنه باهلل مؤمن رجل الواقع يف فهو االعتقادية،
رصف شكِّيٌّ بأنه َلقلنا االعتقادي، متجهه عىل يدل ضئيًال، ولو شيئًا، خطاباته يف زادنا
هو هذا أن جرَم وال الكون، هذا يدبُِّر مدبٍِّر بوجود االعتقاد ثابت كان وإن األديان، إزاء
من كثرٍي معتَقُد أنه كما العقل، يلغوا أن يستطيعوا لم الذين املؤمنني، من كثرٍي معتَقُد

جملًة. اإليمان يلغوا أن يستطيعوا لم الذين العقالء

الشخصية

قد الجسم يدبِّر الذي املدبِّر «إن وقال: فراشه عىل استلقى الوفاُة جالينوس أدركت ملا
إن األرض، «أيتها الكلمات: هذه قربه عىل يُكتَب أن أفالطون وأوىص تدبريه.» عن عجز

تموت.» ال التي نفسه من الدنوَّ تستطيعني ال فإنك أفالطون، جسَد ُمخِفيًة كنِت
هذه ظاهر أيدل السحيق؟ األبد باب عىل وهما ذهنَيْهما يف قامت التصورات فأيُّ
من لديهما قام ما أن أتخيَّل بل ذلك؛ أظن ال وجدانهما؟ يف قام ما حقيقِة عىل الكلمات
التأليف شهوة فإن الكلمات، هذه ظاهُر عليه يدل ا عمَّ االختالف تمام مختلٌف التصورات
َمن ومنهم املال، يطلب َمن منهم ولكن الناس، من عديد عدد ذهن يف تقوم قد مثًال
رات التصوُّ ولكن واحد، فالدافع الناس، نفَع يبغي َمن منهم وقليل الشهرة، وراء يسعى
حقيقُة تكمن التصورات هذه تضاعيف ويف مختلفة، النفسية الدوافع وراء تختفي التي

الشخصيات.

اإللهي الشاعر لطاغور كلمات

به تَُخصَّ ولم وحدها، الضعيفة الفانية الذوات به ت ُخصَّ يشء الشفقة «هل
السماء.» به ضنَّت إذا اإلنسان يبذله أن يجب الغوث إن اآللهة؟

تلك تكون أن يمكن هل كهذا، مديد بعمر الخطيئة تمتع أن يمكن «ال
أقدام تحت أعتقت حتى الزمان تطاُول وأرباها نشأت التي التعبُّدية املراسُم

الخطيئات.» من اآللهة

15



والحياة األدب يف

إنه الوجود، هام عىل يرتبَّع إنه ُحْلَكته، وتشتد ظالمه، يُرِخي الليل بدأ «لقد
ناًرا.» استحالت فدموُعها النجوم، هذه أما مهجورة، امرأة

تقوم حيث الجوانب، محصورة هي وكم األرض، هذه صغرية هي «كم
واملنازل األشجار إن سارت. أينما وتتبعها ترمقها حولها، من الدائمة اآلفاق
يَُحول كقفص والضوء بارصتي، عىل تُغِيش حويل من القائمة األشياء ومجموع
مأسورة، كأطيار حدودها داخل تصيح والساعات الالنهاية، ظالم وبني بيني
ليلوِّحون إنهم غرض؟ وألي الجلبة، هذه يف الجمع هذا يتدفق يشء ألي ولكن،

أيديهم.» تناله لن يشء فقدان من مستمر خوٍف يف كأنهم يل

الدنيا هذه يف يوجد أََال ني، خربِّ أبتاه، يا تقوله ما أفهم «لست (للناسك): فازانتي
ِحًمى.» من الفسيحة

هذه فجموع لها؟ قراَر ال ُهوٍَّة عن عبارة الدنيا هذه أن تعرفني أََال «ِحًمى؟ الناسك:
فوَّهة يف ثانيًة تدخل ثَم ومن يحميها، ِحًمى عن باحثة العدم ثقب من تخرج إنما الخالئق
حولنا، من تتخايل والرياء الكذب أشباح هي ها آثارها، تفقد وهنالك الالمتناهي، الفراغ
إنها باطًال، عدًما إال اللهم غذاء، من تبيعنا وال والخياالت، األوهام سوق يف وَجيْئة رواًحا

ابتعدي.» بنيتي يا ثَم من ابتعدي تكفينا، ال ثم الجوع نهمَة فينا تحرِّك إنما
أبتاه، يا الدنيا هذه يف السعادة جد سعداء أنهم يل يلوح «ولكن (للناسك): فازانتي

الطريق.» جانب من نلحظهم أن نستطيع أََال
ممتد موٌت الدنيا هذه أن يرون ال إنهم شيئًا، يفقهون ال إنهم أسفاه! «وا الناسك:
هذه مخلوقات ونحن غاية، إىل تصل ال فإنها ذلك ومع برهة، كل تموت إنها الالنهاية، إىل

املوت.» عىل ونتغذى نعيش إنما الدنيا
املكان؟» هذا بجانب ِحًمى من أجد «هل (للناسك): السائح

عن فابحث نفسك، قرارة يف إال اللهم بني، يا مكان أي يف ِحًمى من «ليس الناسك:
النجاة. أردَت إن به وتشبَّث هذا

سوف وأنكم الحقيقة، يف تحتكمون الغاشمة وقوتها الكثرة بحكم أنكم تظنون هل
صياحكم مع تنبعث التي األثريية، الهزَّات تلك جوف يف الربهان وقوة العقَل تُغِرقون

املتعايل؟!
وإني خشونًة، األصوات أشد جانِب يف دائًما يكون الحق بأن مطلًقا أسلِّم ال إني

بغريها. له بقاء وال القوة غري عىل يقوم ال معتقًدا أعتنق أن من َألخجُل
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باختالف ولكن واحد فاملاء صوره، كثرة يف يختلف ولكنه جوهره، يف واحد الدين
نبع قلبك صميم يف كان إذا أما مختلفة، ألمم فيه الحق يكون يغشاها، التي الشواطئ
يستسقوا أن عىل مقسورون هم الذين جريانك تلوَمنَّ فال عطشك، ويُطِفئ ظمأك، يروي
ما مع أسالُفهم، قبُل من غشاها التي القديمة ِبَركهم من يأخذونها املاء، من بجرعات
تحمل التي وأشجارها الزمان، غذَّاها التي الخصيبة املخضورضة املروج من بها يحيط

األبدية. أثمارها
وفيه املعتقدات كل تنطوي هذا عىل أليس وجثمانه، الدين روُح هما والحب الحقيقة

ماهيتها؟ تنحرص
املاء، صفحة عىل يرف السالم وروح حب، السُّ بني من اآلونة، هذه القمر، أسفر لقد
وتمتد الطريق تذهب هنا من العظيم، القمر ضوء تحت ذراَعيْه، بني الدنيا يحتضن كأنه
وهنالك البيوت، تقوم وهنا الصامتة، بظاللها الشيقة األشجار بني آثارها تفقد حيث إىل
هبطت أني فالظاهر موحًشا، صامتًا بُعٍد عن يلوح النهر وشاطئ املعبد، يقوم النهاية يف
الطريق. جانب عىل فكنت اإلنسانية، عالم إىل أحالم كلها ُسحٍب من فجأًة ينقضُّ كهاطل
فإن قلبه، فيها اإلنسان يخدع التي تلك اللحظات َألسوأ إنها صديق! يا أسفا وا
هذا وراء أِمن آلهته. عرش عىل األوهام وترتبَّع صلواته، كتاب تصبح العمياء الشهوة
الخالدة؟ الحقيقة عاَلُم يكون انسيابًا السارية حب السُّ بني نائًما يستلقي الذي القمر،
بحر أنحاء تجوب الجائعة الجماهري وستبدأ الغداة، يف يغشانا سوف السافر الصبح
إال القمرية، بأضوائه الهادئ الليل هذا يتذكرون ال وسوف الشباك، من بآالف الوجود
إن األوهام، أو األشباح، أو النوم ِسنات تنسجه الباطل من رقيًقا غشاءً يتذكرون كما
مثلها، َلهذا امرأة، بها تختصُّ خادعٍة مفاتَن من عادًة تُنَسج التي السحرية الشبكة تلك
عطَش تُطِفئ أن وهمك يخلقها لعقيدٍة هل العظمى؟ الحقيقة محل تشغل أن يمكن وهل

حرارتها. وتشتد نريانها تتلظى إذ الهاجرة
الصديق. يخون والصديق أخاه، يحطِّم فاألخ الروابط، أقدس تنحلُّ امِلَحن أيام يف
واقًفا صديقي سأجد فهل الباَب، ألقرَع أعود سوف الليل ظالم ويف الظالم، يف سأخرج

جوانحي.» بني األمل هذا سأحمل ميضء؟ مصباٌح يده ويف يلحظني
مضطربة املياه وأن كوارس، الرياح بأن مستيقظة، أنا بينما أحلم «إني ماليني:
سوف الذي الرُّبَّان أين املرفأ، جدران إىل أُوثِقت قد والسفني الحلك، مشتد الليل دوافق،
سوف السفني وأن الطريق، أعرف بأني أشعر إني مآويهم؟ إىل التائهني الضالني يهدي

األمام. إىل الخطو ويُِرسع أملسه، حني بالحياة يهتز
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أحقر حق من أنه كما امللك، حق من وإنه اآللهة، عىل وقًفا ليس املخلوقات دم إن
سبيلها. يهوش ما االستقامة عن يدفع وأن الحق، عىل يحافظ أن فالح،

القتل وقائع من محدود غري عدٍد من يتكون إنما األرض هذه ثََرى أن تدري ألسَت
مع العدم جوف يف املنحدرة الحياة حوادَث يخطُّ ينفكُّ ما القديم الزمن إن والتفظيع؟
اإلنسانية، حظائر ويف املجِدب القفر يف ر، تتصوَّ أينما القتل يقع دم. من بمداٍد مخلوقاتها
أجل من قتٌل وهنالك السماء، ويف البحر، ويف الحرشات، ُحَفر ويف الطري، عشوش ويف
نوبتها. تهدأ أن غري من تقتل الدنيا إن أصًال. ِلَاليشء وقتٌل التسلية، أجل من وقتٌل الحياة،

املقدسة.» الكتب رشائَع بذاتها ليست القلب رشائع إن
البنت ومعي الصدقات جرَُّة وبيدي سأسلكه أمامي، ممهود «الطريق جاسنج:
عىل متعرسة ملتويٌة الدنيا هذه طرق بأن يقول الذي ذا َمن رفيقة، أتَِّخذها املستجدية
حيث وآالمها، الحياة خطيئات معها تنتهي التي النهاية النهاية، بها نبلغ سوف حال. أية

وتعاليمهم؟! واملعلمون املقدسة الكتب عنا تُجِدي ماذا األبدية، الراحة
األخرض كالحشيش الحب إنما الواجب. يف دائًما َفْألفكر الحب، عن تحدِّثني ال
وتفنى تأتي إنها األرض. سطُح بها ينعم أشياء كلها الحياة، وكموسيقى وكاألشجار
كِحْمل أو العاتية، الصخور كطبقات الواجب، يكون األشياء هذه وراء من ولكن كاألحالم،

القوات. تزحزحه أن يمكن ال ثقيل
الطمع إن األكباد. غالُظ فقساٌة األقوياء أما الحيلة، قليلو الدنيا هذه يف الضعفاء إن

أقدامها.» تحت األضعفني تحطِّم عندما تبايل ال والكربياء أعمى، والجهل شفقة، بال

وأي َلَوْحيًا، هذا إن كال، كليهما؟ من مزيٌج أم حكمة؟ أم فلسفة هذه فهل وبعُد،
هذا؟ يكن لم إن الوحي يكون يشء

والناثرون الشعراء

طه األستاذ وعلَّل جمود، يف والشعر ٍم تقدُّ يف النثر بأن ُحْكَمه بك هيكل الصديُق أصَدَر
أيديهم بني يقع مما والتثبُّت الفهم ويحاولون يقرءون الناثرين بأن الظاهرة هذه حسني
قرءوا، إذا يفهموا أن يحاولون وال يقرءون ال الشعراء أن حني يف وحكمة، وعلم أدب من
أصبح قد يفكِّر أن يستطع لم َمن كلَّ بأنَّ أعتقد بل وحده، كاٍف التعليل هذا أن أظن وال
يف وشعراؤنا باطًال، وهًما أصبح بالفكر، يتقيَّد لم إذا الخيال أن عىل شاعًرا، مرص يف

هذا. عن يخرجون ال خيالهم
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وتفكر، تقرأ أنها يذكر أن حسني طه األستاذ يَُفِت لم الشعراء من فئًة هنالك أن عىل
أالَّ الفئة بهذه أَْوىل ولكن العتيقة، وقوالبه عر الشِّ أساليب من تغريِّ أن تحاول بأنها ُقْل بل

الشعراء. ُزمرة يف يندمجوا أن أفرادها أراد إذا بالشاعرية، الناس ليَِصَفها تفكر

الفلسفة يف والغائية السببية

ُسنة أنها أم غري، ال عقيل قانوٌن الغائية وهل والغائية؟ السببية بني حقيقي فارق من هل
الطبيعة؟ ُسنن من

له يكون أن من بد ال الوجود هذا يف يحدث ما كل «إن املحدثني: الفالسفة أحد قال
ريبة تحيطها أن يمكن ال النظرية هذه أن عىل إليه.» يذهب وَمْرًمى عنه يَْصدر مصدٌر
والغاية القصد بفكرة احتكَّْت فإذا الغائية، بفكرة االحتكاك عن بعيدًة دامت ما شك، أو
كل بأن مثًال نقطع فإننا ة، امُلِمضَّ الرِّيَب فيها وتغلغلت الشكوك أحاطتها الطبيعة، يف
بذاته هو الحركة هذه إليه ترمي الذي املرمى هل ولكن ما، اتجاٍه يف تتجه أن يجب حركة
مقصورٌة حركتها يف األجسام هل السؤال. هو هذا وغاية؟! غرٌض أنه أم غري، ال نتيجٌة
مقصورة، بأنها سلَّْمنا وإذا اعتباًطا؟ بغريها مجذوبة أنها أم غائي، بفعل الحركة عىل

وغاية؟ قصد إىل ترمي إرادة بحكم أم آَخر، جسٍم بفعِل يكون ذلك فهل
الدافِع السبِب فكرة مع ن يتضمَّ املوجد الفعل أن الرضوري من أنه «نرى آخر: وقال
يمكن ال نظريٌة أيًضا وهذه نحوها.» تتجه التي الغاية فكرَة الحركة، يف االبتداء عىل
تحديد هل نتساءل: فقد مختلفة. نواٍح عدة من فيها يُنَظر أن يمكن هذا مع ولكن نقضها،
تطبيٌق هو وهل كفرض؟ أو كنتيجة السبب يشمله أمٌر الحركة فيه تتجه الذي االتجاه
االتجاه بأن تقول أن تستطيع وكما يشء؟ كل قبل من حددْت إرادٍة نتيجُة إنه أم منطقي

هذا؟ يكون كيف تسأل أن تستطيع كذلك ما، غرٍض نحو دائًما ينزع
ويقول عبثًا.» يشءٍ من الطبيعُة تبدع «ال أرسطوطاليس: يقول أقوال، ثالثة لدينا
غري ما.» متجه يف تذهب حركة «كل دافيسون: ويقول غاية.» موجود «لكل جوفروي:
تعميماٌت بأنها فُقْل شئَت وإْن استقرائية، حقائق من بأكثر ليست األقوال هذه أن
ورأينا الطبيعة نواحي بعَض بحثنا إذا أننا عىل االختبار، عليها ويصدق التجِربة، تؤيِّدها
ُخيِّل أو والغايات، الوسائط بني تربط متينة، وأواَرص عالقاٍت وجود عىل تدلنا مشاهدات
طريق من القاعدة هذه نطبِّق نميض فإننا الظاهر، هذا يالئم الواقع أن األقل عىل إلينا
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حقائق، من الطبيعة يف ما كل عىل نطبِّقها ثَم ومن التئاًما، أقل حقائَق عىل التوسع
التعميم. حب من َمناِزعنا يف ملا خصوًصا

يف والسبب عبثًا.» يشء من الطبيعة تبدع «ال قاعدته: أرسطوطاليس وضع هذا وعىل
عىل درسه، طريق من فوقع الطبيعي، التاريخ درس عىل أكبَّ قد أرسطوطاليس أن هذا
ما كل عىل الحالة هذه يطبِّق فأخذ وغاية، قصد منها كلٍّ يف للطبيعة كان عديدة حقائق
من واحدة ناحيٍة من استمدَّها براهني عىل اعتماًدا التعميمية قاعدته ووضع الطبيعة، يف

الطبيعة. نواحي
قانون إنها بل أوليٍّا، مبدأ اعتبارنا يف ليست الغائية بأن نقول أن نستطيع لهذا
بوجود يسلِّمون إذ للعلماء؛ مجاراًة بهذا نقول واالستقراء. االختباُر وجوَده يُثِبت طبيعي،
الشواذ تتخللها ما كثريًا ألنها ميول مجرد إال ليست الحقيقة لدى وهي عامة، نواميَس
االتصال، وقانون العمل، اقتسام وقانون الطبيعي، االقتصاد قانون مثل: واملستثنَيات،
كأنه يلوح غائيٍّا قانونًا هنالك أن يتضح بهذا العضوي. النماء يف النسبي التبادل وقانون
يف جليٍّا يظهر ميل وهو الغائية، إىل ميل باألحرى أو القوانني، من يسبقه ما كلَّ ن يتضمَّ
عىل يُستَدلَّ أن يمكن القانون هذا بأن نقول وقد تكوينها، ونواحي العضويات، تراكيب
يعتوره مما غريها وبني وحكمة نظاٍم من فيها ما بني ِقْسنا إذا الحياة، عاَلم يف وجوده

الطبيعة. نواحي من أخرى ناحيٍة يف واالنشعاب النقص
فما الغائية، باألسباب التسليم أو القول من نفرتهم أظهروا ما كثريًا العلماء أن غري
مديدة أزمان طواَل اتُِّخذت قد الغائي السبب فكرة أن هذا يف السبب هذا؟ يف السبب هو
عىل وطأته بثَِقل العلماء شعر وبذلك إيمانيٍّا، تسليًما به ُمسلَّم رضوري ٌ مبدأ أنها عىل
نظر إذا فكان فة، الرصِّ العلمية للسببية كان ما بمثل فيه التأثري من لها كان حيث العلم،
يعرف كما اليشء، ذلك سبَب يعرف أن عىل مقصور بأنه شعر يشء، أي حقيقِة يف العاِلُم
لزاًما كان الغايات يعرف بأن ُملَزم أنه دام وما إليها، يرمي التي والغاية منه الغرَض
ال الفكري، االستبداد من رضب وهذا األسباب، وراء البحَث حني، إىل ولو يطرح، أن عليه
عىل ال الغائية، أخذنا إذا ولكن البحث. حريَة يُفِقده الواقع لدى ألنه العلم رجل له يخضع
أجد فلسُت الطبيعة، منازع من نزعة مجرد أنها عىل بل العقل، قوانني من أويل قانون أنها
يف بأن يسلِّمون داموا ما النزعة، هذه حقيقة يف النظر وبني العلم رجال بني يَُحول مانًعا
الفهم. متناول عن وأبعُد منها أعضُل هو ما درسها عىل يعكفون التي الطبيعة منازع
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والسياسة العلم

من أكثر الصفات من تتطلَّب ال التي الَهنَات من القديمة األعرص يف األمم سياسة كانت
اآلية. انقلبَِت فقد اليوَم ا أمَّ القلب، يف وقسوٍة اإلرادة، يف وصالبٍة الوجه، يف عبوسٍة

وأصبحت الدنيا، هذه يف الحكم قواعُد ت وتغريَّ املدنية، حقوَقها الشعوُب عرفِت ملَّا
الحرية مبادئ وتقرَّرت بأمرهم، املستبدين سلطة عىل وُقِيض السلطات، مصدَر الشعوب
يجب كان التي القديمة الصفات تسلُّط عىل الكبري ر التطوُّ هذا قىض والفكرية؛ السياسية
بالواقع أخذًا وأكثرهم ليونًة السياسيني ألشد فالسلطُة اليوم، ا أمَّ السياسيون. بها يمتاز أن

الجماهري. فيه تتجه ما مع سريًا وأشدهم املحسوس،
ولست السياسة، عىل وحتى كله، العالم عىل يتسلَّط سوف العلم فإن الغد، يف ا وأمَّ
يف يكون واالجتماع، البيولوجيا علم مبادئ يجهل زعيًما أو سياسيٍّا أن كيف أدري

الزََّلل. مواقع عن بعيًدا حكًما ظواهرها عىل أو األشياء حقائق عىل الحكم مستطاعه

الحرية معنى

عن يكن لم سبيلها يف واستماتتهم جهادهم أن والحقيقة الحرية، سبيل يف الناس جاَهَد
إىل — عليها استحوذوا ما إذا — بهم ستبلغ أنها أو رضورية أنها أو مفيدة بأنها اقتناٍع
أجل من القتال يف الناس استماتة تكن لم الحياة، يف السعادة أو املجد من قمة أقىص
من أكثر والتخيُّل، الوهم طريق عن آتيًا سبيلها يف قتالهم كان بل هذا، من ليشءٍ الحرية

آَخر. يشء أي
لهذه وانقياًدا عملوا، العنوان هذا وتحت اإلباحة، هي الحرية أن الناس إىل ُخيِّل
من عديُدهم قليٌل نفٌر إال الحرية معنى يدرك لم الحرية. سبيل يف واستماتوا قاتَلوا األخيلة،
َوَلَعمري ثقيلة. بقيود مقيَّدًة ضيقة، بحدود محدودًة الحريَة أدركوا بل الشعوب، زعماء
أو «ميل» أدَرَكها ما عىل أدركوها هم إذا الحرية سبيل يف الجماهريُ تقاتل أن يمكن كيف

األمم؟ رجاالت من غريهما أو «بنتام»
واالنفعاالت الشهوات إطالق هي الحرية أن العصور، من عرص يف الناس إىل ُخيِّل
الصفات؛ بقية من الحيوان أفق إىل أدنى هي التي اإلنسانية والصفات النزعات وكل
التصور هذا عىل فيها، مرغوبًا محبَّبة إليهم كانت ألنها سبيلها؛ يف واستماتوا قاتَلُوا لهذا

الغريب.
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التناسليات، يف الباحثني أكرب من وهو هكسيل، جوليان مة العالَّ فإن اليوَم، ا أمَّ
الحرية يسمونه بما االستمساك خرافة عن الناس يقلع «متى العالم: من مأل عىل يقول
هذه يف أليس بقول. يجابهه أو عقريًة وجهه يف يرفع واحد فرد من وما الشخصية؟»
من ارتقائها من أكثَر الوهم طريق من أدبيٍّا ارتقت اإلنسانية أن عىل واضح دليٌل الظاهرة
واإلخاء الحرية الثالثة: املستحيالت أن عىل دليٌل هذا يف أََوَليس الواقعة؟ الحقائق طريق

واالرتقاء؟ التقدم عىل لإلنسانية دافًعا استحالتها عىل كانت واملساواة،
دفعت ثالثة مستحيالٌت واملساواة واإلخاء الحرية أن كيف البعض: يتساءل قد
الحياة يف مؤثًرا عامًال املستحيل يكون أن يمكن وكيف واالرتقاء، التقدم عىل اإلنسانية

التقدم. سبيل يف الرضب عىل الناس يبعث االجتماعية
يشء من ليس أْن بدليل املساواة، تنايف الحرية ألن سهل: ٌ بنيِّ فجوابه األول السؤال أما
إال اللهم يتساوون، ال والناس املساويني. غري بني التسوية عىل العمل من للحرية أقتُل هو
مع اإلخاء فكرة تتناىف كذلك العملية. الحياة يف أثر بذي ليس الحمد وهلل وهو املجاز، يف
ويناحره الحياَة يجاهده وأن غريه ينافس أن يف الحقَّ فرٍد لكل تعطي الحرية ألن الحرية؛
ما أول من جرَّدتهم والتناُحر، املنافسة حقَّ الناس عىل منعْت فإذا البقاء، أجل من فيها

صفات. من الحريُة تتطلَّب
ألن سهل؛ فسبيٌل الرقي، عىل يبعثها بما الجماعات يف املستحيالت هذه تؤثر كيف أما
فهموها غري، ال النفسية بموحياتها بل حقيقتها، عىل املستحيالت هذه يفهموا لم الناس
رايتها، تحت وعملوا إليها، سعوا لهذا مدلوالت؛ من نفسياتهم إليهم أوحت ما مقتىض عىل

عليه. يُغبَطون ال شأٌْو فإنه فيه، قيل مهما الرقي من شأًوا فبلغوا

الروح ومدنية العقل مدنية

عليها، ُقِيض قد الروح مدنية أن والظاهر الروح، مدنيُة ال العقل، مدنيُة الحديثة املدنيُة
ى. مسمٍّ وأجٍل موقوٍت وقٍت إىل ولكن

السعادة، إىل السبيل وحده ليس املادي ارتقاءَه أن قريب عما اإلنسان سيشعر
الروحانيات إىل يرجع أن الجائز ومن السعادة. إىل تسلم ال املاديات أن يشعر سوف بل
ِغياضها بني الهند حكماءُ اتَّبَعها التي للطريقة تماًما مخالفة بطريقٍة ولكن وْحيَها، يَستدرُّ

الشاسعة. صحرائها يف مرص اد وُزهَّ القديمة،
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الدين وظيفة حول

بينهما ودار وشكِّي. مؤمن الفلسفة بلغة أو ومتدين، ُملِحد فيه يوًما مجلٌس جمعني
ُرشع إنما الدين أن املؤمن رأي من فكان الحياة، هذه يف ووظيفته الدين عىل الحديث
فرَضنْي: أحُد لِزَمنا بهذا سلَّمنا إذا له: قال فقد الشكِّيُّ أما وجماعات. أفراًدا الناس لهداية
وظيفٍة من له يصبح لم إذن ِوي، السَّ السبيل إىل الناس هدى قد الدين بأن قلنا فإذا
األديان، رغم يهتدوا لم الناس بأن قلنا وإذا بالفعل، وظيفته أدى قد يكون ألنه يها؛ يؤدِّ

العالم. هداية عن األديان إفالس عىل دليًال هذا كان
األزمان. مر عىل دواليك وهكذا

الوطنية يف

ففي بوزويل، تأليف جونسون، صموئيل حياة كتاب إىل بك أرِجُع الوطنية: يف قولك وما
املحاورة: هذه عىل تقع ثاٍن، مجلد ،١٩٢٢ سنة مكمالن طبعة من ١١٥ الصفحة

املنافقون.» إليه يلجأ ملجأ آِخر هي الوطنية «إن جونسون:

بها يقصد لم أنه تنَس ال أنك «غري بقوله: جونسون قول عىل بوزويل يعلق وهنا
يف الكثريون اتخذها التي الوطنية تلك قصد بل صادًقا، صحيًحا حبٍّا لوطنه، اإلنسان حبَّ
أما الشخصية.» وحاجاتهم ألغراضهم، قضاءً به يَْلتِحفون كساءً والعصور األمم مختِلف
إىل اضُطِررُت وملا َخَونة، وال منافقني يكونوا لم الوطنيني كل أن بفكرة استمسكت فقد أنا
أجاب معارصهم)، بريك شك بال (وهو ونمجدهم نحبهم الذين الوطنيني من رجٍل ِذْكر
أن يف حقٍّ من لدينا ليس إنه أمني، غري بأنه أقل لم إني «سيدي، يأتي: بما جونسون
الحالية، الوزارة يف مركًزا قبل إذا فإنه ا، حقٍّ أمينًا كان أنه السياسية أخالقه من نستنتج
وربما النفس، وضبط الحق يف الصالبة صفَة بها؛ اشتُِهر التي الصفة تلك يفقد بذلك فإنه
ليست أنها كما ثابتة، ليست الوزارة هذه فإن واحدة؛ سنة خالل يف فيها مركزه فقد
أن يرتتَّب هذا وعىل قبُل، من والبول روبر سري كان كما أصدقائها، عن الدفاع يف متفانية

الحالية.» الوزارة إىل انضمامه من فائدته عىل أبقى اآلتية للوزارة انضمامه أن يعتقد
جونسون صموئيل عرص ويف العالم، سيدة إنجلرتا يف حتى الوطنية تكون وهكذا

بريك. وأدموند وبوزويل
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الحقيقة إىل الوصول

يستطع لم القديمة، التقاليد يف الشك وداَخَله العالم، ويف الفلسفة يف يفكر ديكارت بدأ ملا
وقتية «أحكاًما اها سمَّ أدبية قواعَد لنفسه وضع بل وحده، للشك نهبًا وعقَله نفَسه يرتك أن
عىل الحصول وراء سعيًا أنفقها التي تفكريه أعواِم طواَل محوياتها اتبع النفس»، لضبط
االختيارية، األحكام هذه اتِّباع عىل مرشوًطا الحقيقة إىل الوصول جعل إنه بل الحقيقة،

أشياء: أربعة يف األحكام هذه وحرص
ظاللها. تحت وُربِّي ُولِد التي دينه ورشائع لقوانينه املفكِّر يخضع أن األول:

مقتىض وعىل تلكُّؤ، غري ومن العمل، إىل تدعوه التي الفرص سنحت ما يعمل أن الثاني:
أو ر تذمُّ غري من راضيًا النتيجة إىل يسكن وأن العقلية، أحكامه قوة إليه تصل ما

ضجر.
مما أكثر وشهواته رغباته من اإلقالل عىل يعمل بأن السعادة وراء يسعى أن الثالث:

َمطاِلبها. وسد ندائها تلبية عىل يعمل
الحياة. يف غرَضه الحقيقة وراء البحُث يكون أن الرابع:

ولكنهم ديكارت، ُخطى اتِّباع إىل املؤلِّفون عمد ما وكثريًا املفكرون، منا شكَّ ما وكثريًا
الحقيقة؟ إىل يصل أن قبل شكِّه خالل القواعد هذه اتَّبع َمن منهم فهل كبريًا، ظلًما ظلموه
أطراف من شيئًا عرف أنه ِعي يدَّ الذي ذا َمن بل منهم؟ الحقيقة إىل وصل الذي وَمن

الحقيقة. إىل ُسلَّمه ليكون الحق،
وميتًا. حيٍّا ُظلم من به حاق ما الحق سبيل ويف ديكارت، ُظِلم لقد ا حقٍّ

والعبقرية الحظ

واملصادفة اإلنساني، النوع أعمال تسيري يف املصادفة حكُم بها أومن ال التي األشياء من
الحاالت تحديد يف أثٌر الناس يفهمه كما للحظ يكون أن يمكن فهل حظٍّا، الناس يدعوها
وشقائهم؟ بؤسهم يف أو واألفراد، الجماعات إسعاد يف أثٌر لها ويكون الحياة، يف تقع التي
ظروٍف خلِق يف أثٌر اإلنسانية األعمال وتوافق الحياة وظروف التفاق يكون أن الجائز من
املصادفات من مجموعٌة ظروفها بأن القانع نظرَة الحياة إىل بعضاألحيان يف ننظر تجعلنا
أشياءَ الحياة يف أن غري وجوهها. ترصيف أو فيها، االحتكام عىل قدرة من لنا ليس التي
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نتاًجا ليست ذلك مع وهي ذاتها، النظرة هذه فيها ننظر أن املمكن من هذه غري أخرى
نُوِقن تجعلنا صورٍة يف لنا تلوح بل اإلنسانية، األعمال تخلِّفها التي الظروف من ملجموعٍة

إحداثها. يف كبريًا ضلًعا األبدي الطبيعة لنظام بأن
العقل يف أشعَّ أن منذ آدم، أبناء من األوريف بالعديد الظروف هذه مثل أحاطت
من أفراد بضعة إال يخدم لم الحظ أن غري الخالد، الفكر أشعة من شعاع أول اإلنساني
وال األبدية. الطبيعة أرساُر عليه انطوت الذي الحظ ثماَر يجني َمن أول ليكونوا آدم، أبناء
أبرَزِت َمن أكرب إىل نعمد بل ذواتها، القراء أذهان عن يغيب أسماء نذكر ألْن بنا حاجَة
املنطق لعلم وْضَعه فإن أرسطوطاليس، أوًال فلديك الفذَّة، العقول أصحاب من البرشيُة
يجد أن مطلًقا التاريخ يف يتكرر ال ألنه واملهارة؛ النبوغ من فيه ما بقدِر الحظ من فيه
ال ألنه غاليليو، وكذلك يحكمه. قانون إىل يحتاج إنسانيٍّا عقًال أرسطوطاليس غري شخص
يتكرر ال فإنه نيوتن، ثم فيقوِّمه. معكوًسا فلكيٍّا نظاًما غريه يجد أن اإلطالق عىل يتكرر
يعلِّل تعليل إىل محتاجة الشمس حول تدور سياراٍت غريه شخًصا يجد أن التاريخ يف
إىل العقل يحتاج حية أنواًعا غريه شخٌص يجد أن يتكرر ال ألنه داروين؛ ثم دورتها.

نشوئها. كيفية معرفة
أنهم كما حظٍّا، الناس أكرب شكَّ ال وهم البرشي، التاريخ يف فقالئل هؤالء أمثال أما

ونبوًغا. عبقريًة أكثرهم

وسقوطها املدنيات قيام

املدنيات قيام يف نظريٌة املعروف، اإلنجليزي املؤرخ برتي» «فلندرز مسرت الكبري لألستاذ
قيام يف الناظر أن والحقيقة املدنية». الدورات «نظرية اسم عليها أطلق وسقوطها،
دورات ذات كانت املدنية أن دائًما يلحظ القديمة العصور مر عىل وسقوطها املدنيات
الهند إىل آشور إىل الكلدان إىل روما إىل مرص فمن مستقرة، غري متنقلة كانت وأنها كاملة،
تسقط ثم الكاملة دورتها تدور املدنيات، هذه من مدنية كل وكانت الصني. إىل اليونان إىل
العقل به يَْقنَع مصدٍر عىل له تقع أو سبٍب من له س تتلمَّ أن تستطيع ال فجائيٍّا سقوًطا

املنطق. به يرىض أو
فإما حالتني، إحدى يعقبه كان األزمان تلك يف املدنية سقوط أن األمر غريب ومن
ر فتتحجَّ الشديد، الجمود يصيبه أن وإما وتضمحل، مدنيته تسقط الذي الشعب يبيد أن
يفيد وال واحدة، خطوًة األمام إىل يتقدَّم فال هو، حيث واقًفا ويظل ومواهبه، َمَلكاته
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الفينيقي والشعُب اليوناني الشعُب األوىل الحالة ومثال أدبيٍّا. أو ماديٍّا ما بفائدٍة اإلنسانية
اقتسمته الذي العظيم، مرياثهما عنهما يِرُث خَلٍف من يرتكا ولم تماًما باد فكالهما القديم،
شعبان وهما الصيني، والشعُب الهندي الشعُب الثانية الحالة ومثال اإلنسانية. عنهما
مدنياتها، اضمحلت إذا مواهبها، تفقد فئًة البرشية السالالت من أن حقيقَة يمثِّالن
املدنية نصيب يكون هل نتساءل، أن لنا يحق وهنا معروفة، غري ألسباب مواهبها ر وتتحجَّ
تفسد كانت التي األسباب إن أم العصور، مر عىل َمتْها تقدَّ التي املدنيات كنصيب الحديثة
فروع كل يف االستكشاف مناطق واتساع واملعارف العلوم م تقدُّ مع فنَْت قد املدنيات

اإلنسانية. املرافق
املناطقة يدعوه بما يزوِّدنا القياس، أنواع بأضعف إال يحبونا ال املنطق أن الحقيقة
أنواع أضعف وهو واقعة، حاالت عىل السابقة الحاالت تطبيق له ومحصِّ التمثيل، قياَس
كنصيب سيكون الحديثة املدنية نصيب بأن حال أية عىل يوهمنا أنه عىل املنطقي، القياس

القديمة. املدنيات من غريها
االرتفاع يف يأخذ منحٍن بخطٍّ املدنية لدورات اإلنجليزي «مكدوغل» األستاذ مثَّل ولقد
انحناؤه، يشتد وهنالك املدنية، إليها تبلغ أن يمكن التي القمة أقىص إىل ليبلغ نقطٍة من

املدنيات. سقوط يمثِّل فجائيٍّا انحطاًطا أخرى مرًة انحطَّ ه، أشدَّ االنحناءُ بلغ فإذا
يصح املدنية» «دورات فإن صحيح؛ غري «مكدوغل» األستاذ تمثيل أن ظني وأغلب
األزمان، خالل آخر بعد شعبًا الشعوب تتسلَّقها منحنية بخطوٍط لها يُمثَّل أن الواقع لدى
من تبلغ االنحدار شديدِة بخطوٍط املدنيات لسقوط يُمثَّل أن مطلًقا يصح ال أنه غري
املدنيات أن عىل يدل إنما هذا ألن االرتفاع؛ يف الدورة خط بدأ حيث إىل يصل ا حدٍّ انحدارها
عنها. وتأخذ بها ح تتلقَّ التي املدنيات عنها تِرثُه أثٍر من وراءها تخلف وال تماًما تبيد كانت
قديمة مدنيات من تُستخَلص صوٍر مجموعُة هي إنما حديثة مدنية كل أن واملعروف
تأخذ منحنية بخطوط لها يُمثَّل أن يمكن املدنية فدورات إذن جديدة. ألفة تحدث بحيث
تصل حيث تبقى بل فجأًة تسقط ال أنها غري الدورة، قمة إىل لتبلغ رويًدا رويًدا االرتفاع يف
فالدورات األول، الخط إليها بلغ التي القمة نهاية من االرتفاع يف آَخر منحٍن خطٌّ ليبدأ

نهاية. ال ما إىل اآلَخَر أحُدها يعلو ارتقائية خطوط عن عبارة هذا عىل املدنية
رجع ثم مرًة املدنية خطَّ تسلََّق شعبًا أن مطلًقا يُثِبت ال التاريخ أن هذا عىل والدليل
الدورة، خط تسلُّق عندها من بدأ التي الحالة بعينها هي كانت الهمجية، من حالة إىل
مواهبها تتحجر املدنية، من ا حدٍّ تبلغ عندما السالالت أن والحقيقة مدنيته. مثَّلت التي
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تأخذ أخرى، ساللة تربز وهنا األمام. إىل السري عن وتقف التقدم عليها فيتعذَّر وصفاتها،
من يكون ال هذا وعىل األوىل، إليها بلغت التي القمة من أعىل قمة إىل اإلنسانية املدنية بيد
انحداٌر كأنه لنا فيلوح السالالت، من ساللًة ينتاب وجمود، استحجار بل مدني، تقهقر

وفساد.
أنها غري الحديثة، املدنيات عىل تَْرسي سوف القاعدة هذه أن يف مطلًقا شبهَة وال
مرياث وألن رسيعة، القديمة األزمان يف كانت التسلق حركة ألن ظهوًرا؛ أقل ستكون
الرسعة نسبة كانت وكذلك الحديث، مرياثُها به يثقله بما الشعوب كاهَل يُثِقل لم املدنية
نسبة ستكون وكذلك بطيئًا، التسلق فسيكون هذا عرصنا يف أما والوقوف. االستحجار يف
قمًما، أعىل ولكن انحناءً أقلَّ املدنية الدورات خطوط ستلوح ولهذا االستحجار؛ يف الرسعة
ألنه آرصة؛ أكرب االرتقاء مدرج يف البعض بعضها حمل عىل األمم تعاُون سيكون وكذلك
يف وحدها املدنية الدورة خط تتسلق أن بمفردها ساللٌة تستطيع أن عندي املستحيل من
عىل التقدم يف وحدها ساللٌة تستمر أن هو عندي استحالًة أشدُّ هو ومما الحارض. الزمن

الَكالل. وينتابها النََّصب بها يحلَّ أن غري من القمة إىل التسلق يف السالالت بقية

األخرى والعلوم األخالق علم حول

عىل «فليس ييل: ما نيقوماخوس إىل األخالق لكتاب مقدمته يف سانتهيلري بارتلمي يقول
أشد يف حتى ثماره يجني سوف أنه من واثًقا عمله يف يستمر أن إال إذن األخالق علم
لعلم يمكن هل نتساءل: ونحن قدره.» يف يزيد أو الحقَّ يستكشف أن برشِط ، محالٍّ البقاع
يطمع أن اإلنسانية املعرفة فروع من لفرع يمكن هل بل الحق؟ يستكشف أن األخالق
إىل العميل الحيِّز من يُخِرجها األخالقية، للنظرية َلتقييًدا ذلك يف إن الحق. استكشاف يف
من ما جهٍة يف قدره من نزيد أن نستطيع فكيف الحق نستكشف لم وإذا الغيبيات، حيِّز
يشءٍ قْدِر بازدياِد العلم ألن مستطاع؛ غري يكون هذا أن جَرَم ال اإلنسانية، املعرفة جهات

ذاته. يف اليشء طبيعة معرفة أوًال يستلزم األشياء من
فهو والتأمل، النظر إنعام إىل يدعو ما فيها أخرى عباراٍت املقدمة تلك من نقتطع ثم

مثًال: يقول
العلوم صحة من وال الطبيعية، العلوم صحة من الحطَّ البتة يلزم ال أنه يف شك «ال
القضايا فإن األخالق، علم صحة عن بعيدًة تزال ال ولكنها األخص، عىل الرياضية،
وإما فيها منازع إما هي لنا، تكشفها التي والحقائق العلوم، هذه إياها تعلِّمنا التي
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خارجة فإنها الطبيعية) (العلوم أُوالها ا فأمَّ العقول، لجميع ليست َمَلكات ُمها تفهُّ يقتيض
مستحيلة بل غالبًا، بالشكوك وَمُحوطة صعبة خارجيًة مشاهداٍت فتقتيض اإلنسان، عن
يكاد ال االستدالالت، من طويالٌت سالسُل هي إنما الرياضية) (العلوم واألخرى أحيانًا،

ميسوًرا.» معها التميش يكون
علم يف «وأما يقول: ثم األخالق؟ علم يف بعينه الحال هو هذا أليس نُساِئله: وهنا
من العلم هذا به يشتغل ما جميَع نفسه يف يحمل منا كلٌّ ذلك، ضد عىل فاألمر األخالق
أن علينا فليس أعيننا، تحت ماثلًة تنفكُّ ال — حقيقية كلها ألنها — التي املوضوعات
بأجوبة لنظفر وإخالص، بانتباه أنفسنا نسأل أن حسبنا بل لنتعرَّفها، أنفسنا عن نخرج
األثرة يخرس أن يعرف َعْدل رشيٍف قلِب من األجوبة هذه وما الخطأ، إليها يتطرَّق ال
هذه بأن التسليم ومع البتة. تخدع ال ألنها بالتصديق حقيقة الوحي كأجوبة إال والشهوة
عن بعضها يختلف تزال ال وأنها الرقي، القليلة العصور يف تختلف أن يمكن كان األجوبة

ثابتة. متماثلة أجوبة اآلن عندنا فإنها املواهب، القليلة الشعوب عند بعض،
ثابتة، غري األقل عىل فهي باملرة، فاسدة تكن لم التي الخالفات، تلك جانبًا لندع
املتمدنة األمم عند الراهنة الساعة يف األخالق علم حقائق أن الزََّلل نخىش أن غري من َوْلنؤكِّد
عليها. خوَف ال الحقائق تلك وأن الفاضلة، النفوس بني للجدال محالٍّ اآلن منذ ليست
واحد، الواقع يف هو األخيار، الناس سلوك أن ملا ولكن النظريات، يف الجدال يقع أن يمكن
غري من منهم، واحد كل إليه يستند مشرتك، الحق من قدٌر بينهم يكون أن حتًما أيلزم
النادر ومن نفسه؟ هو يدركه أن وال عليه غريه يقف أن الغالب يف ذلك مع يستطيع أن
الحق، من بلغت ومهما أُِجيدت مهما بعينه، مذهٍب بسِط طريقِة عىل اآلراء إجماع يقع أن
سببه، العام اإلقرار هذا أن وبني الناس، جميع عند عليه ُمقر هو ما األفعال من ولكن
يشعر ال حيث من مقتضاها، عىل وتقع الجميع عند ُمسلَّمة ملبادئ تابعة األفعال هذه أن

األحيان.» غالب يف الفاعل
األخالق، علم بها يشتغل التي املوضوعات تلك وراء البحث يحتاج أََال نسائله: وهنا
هذه َفْهَم تجعل ومؤهالت ومشاعر َمَلكات إىل اإلنسانية، النفس تضاعيف يف كائنة وهي
العلوم شأن الناس، من املنتقاة الطبقة من قليلة لفئة إال ميسور غريَ حقيقتها عىل األشياء
األثرة يُخِرس أن يعرف عدل رشيف «قلب وجود هل نسائله: ثم والرياضيات؟ الطبيعية
أصولها؟ ومعرفة األخالق، علم نظريات لقياس ميزانًا يكون ألن وحده كاٍف والشهوة»
علم إن نقول أن املعقوالت هذه نحدد أن قبل يمكننا وهل العدل؟ الرشيف القلب هو وما
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أن املمكن من كان إذا نسائله: ثم والرياضيات؟ الطبيعية العلوم من أركانًا أثبت األخالق
يكون أَفَال األزمان، وباختالف الشعوب باختالف العدل» «الرشيف القلب أجوبة تختلف
وعىل ُمطَلقة؟ غري نسبيٌة األخالق علِم قواعَد بأن يعتقد بأن القول هذا يقول ملن األلزم من
إليه يصل ما ألقىص مقياًسا الحارضة املدنية أهل أجوبَة يتخذ إنما أنه تذكَّرنا إذا األخص
شعوٍب عند هذه قواعده قيمة تكون وماذا والتطبيق، املعقول يف رقي من األخالق علم

الحديثة؟ املدنية شعوب من طبيعًة وأكرم نفوًسا أرقى
وُمنَحطِّها، ُمتَمْدِينها بني فْرَق ال العصور، أقدم منذ كانت كما تزال ال اإلنسانية إن
الحديثة املدنية وما للفضائل. العميل االتِّباع يف األخص وعىل األخالقي، التواضع حيث من
الحديثة امُلثُل بعينها تكون تكاد القديمة وامُلثُل أخالق. مدنية ال علوم مدنية إال الواقع لدى
االبتكار حيث من بالعقل الفضائل لحاِق عَدُم وما التقريب، وجه عىل بينها فرق بال

إليه. نذهب ما عىل دليل إال والتطبيق
هل ونسائله: الفاضلة؟ النفوس هي ما لنعرف الفضيلة معقول حدَّد هل نسائله: ثم
هم وأين العمليات؟ يف الجدال وقوع يستتبعه ألن كاٍف غري النظريات» يف «الجدال وقوع
يقتيض األخيار الناس سلوك توحيد فإن بعينها؟ طريًقا الحياة يف اتَّبعوا الذين «األخيار»
مستطاعة األمر هذا معرفة فهل الفكرية، وجرائمهم نفوسهم خطرات حتى ذلك يتناول أن
دام ما سانتهيلري، يقول كما األخيار عند السلوك َوْحدة عىل الظاهر دلَّ وإن الحقيقة، يف
الكامنة الطبيعة درس عن عبارة أنه أْي الفطرة؛ تضاعيف يف كائن األخالق علم أن يعتقد

السلوك؟ ظواهر بدرس إال يتيرسَّ لن الدرس هذا وأن للنفس،
عىل بعُد وهو وضوًحا، وأشدُّها اإلنسانية العلوِم أثبُت هو األخالق علم كان إن اللهم

السالُم. اإلنسانيِة العلوم عىل نقول شكَّ وال فإنَّا الكتاب، هذا يصفه ما

اإلسالم وحكومة القرآن

هو بل يقول، أن واآلداب، العربية اللغة أستاذ وهو املرصية، الجامعة أساتذة أحد يحاول
بالغَة العرَب به بزَّ هللا، عبد بن محمد وضع من وأنه ُمنزَّل، بكتاٍب ليس القرآن بأن يعتقد
ت وصحَّ ُمعِجز أنه فكرة عليهم فغلبت أسلوب، وفصاحَة َسبٍك وُحسَن بياٍن وقوَة تعبرٍي
غري من اإلسالُم يكمل ال الذي اإلسالمي الدين واضَع فكان نُبوَّته، الطريق هذا من لديهم
رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن أشهد املسلم: فيقول هللا، اسم بجانب اسُمه يُذَكر أن

هللا.
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بمحاوالت فكرته، بثِّ إىل يبلغ أن ويحاول االعتقاد، هذا حسني، طه الشيخ يعتقد
الخاصة أحاديثه ومنها تورية، فيه يوري القرآن يف يُلِقيها التي محارضاته، منها عديدة،
عىل ويذيعه الناس بني هذا برأيه يجهر أن عىل يجرؤ ال أنه غري يعتقد. بما فيها يبوح
البعيدة اللفات تلك ويلفُّ الغريبة، الدورات تلك محارضاته يف فيدور األشهاد، رءوس

معني. قصد إىل تصل وال غايٍة إىل تنتهي ال التي
بصحِة إيمانه، قلة هذا يف السبب أن أظن برأيه؟ األستاذ يجاهر ال ملاذا أدري ولست
عليه الواجب من َلكان وإال بها، يعتقد التي النظرية بصالحية عقيدته وَضْعف يرى ما

بصحته. االعتقاد تامَّ كان إذا بصالبة، عنه ويدافع بشجاعٍة رأيه يذيع أن
الرازق عبد عيل الشيخ فكرة هي األستاذ؛ لفكرة مشابهة فكرٌة أخرى ناحيٍة يف تقوم
عىل تَُقْم لم اإلسالم حكومة إن يقول أن يريد الواقع يف هو اإلسالم، يف الحكم أصول يف
الدينية السلطة فيها اجتمعت مستبدة حكومة كانت وإنها صحيحة، اجتماعيٍة قواعَد
فيها حكومٍة لقياِم أساًسا تكون أن يصح ال القاعدة هذه وإن واحد، شخص يف والزمانية

الناس. بني العدل وقيام الحكم صالحية يضمن قسٌط الديمقراطي النظام من
التي باملناقشات شبيهة مناَقشات يف بنا ويدخل البعيد، اللفَّ ذلك فيلفُّ هذا يريد
اإلسالم يف الحكم مسألِة بحِث يف بنا ويقذف ونيقية، وخلقيدونية أفسوس مجمع يف دارت
يف الحكم أصول بأن يقول ال وملاذا السالم، عليه محمٍد لشخِص اإللهي التوكيل ناحية من
إبداء يف الشجاعة أن هذا يف السبب منها؟ أصحُّ الديمقراطية القاعدَة وأن بائرة، اإلسالم
بحٍث بعد بيكر األستاذ قال كامل. غري ناقص نظريته بصحة واإليمان تنقصه، الرأي

ييل: ما «اإلسالم» لفظة مدلول يف طويل
يف يجمع الذي العمراني النظام ذلك عىل لتدلَّ النهاية يف اإلسالم لفظة تُستعَمل وقد
املوضعية، الخالفات كل من الرغم عىل ما، مدنيٍة قياَم ألن والدين؛ الحكومة بني تضاعيفه
عىل ظاهًرا يدل إنما املتفرقة، عصورها من كثري يف الخالفات تلك قيام من الرغم وعىل
فنجد للدين، التبعية حقيقة يف نبحث إنما إننا والبقاء. التماسك صفات من كثريًا فيها أن
أكثر إن حتى األوصاف، كاملة شاملة تامة َوْحدة عن عبارة ومدنيته اإلسالم حكومة أن
اآلريني بني الكائنة الفروق مبلَغ وبعض بعضها بني الفروق بلغت أمًما ون يضمُّ قد الناس

«اإلسالم». الجامع؛ االسم ذلك تحت والزنوج والساميني
والحقيقُة عظمى، وأمة وحكومة دينًا كان اإلسالم أن الحقيقة الحقيقة، هي هذه
ال وملاذا اإلسالم. مدنية ويف اإلسالم يف األوىل ْعف الضَّ أسباب من كانت الحكومة أن أيًضا
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وتقيم البعيد، اللفَّ تلفُّ وال الحكومة، هذه عىل الديمقراطية الحكومَة ل تفضِّ بأنك نقول
النهاية؟ إىل فيه نصل ال الذي الجديل التيه ذلك يف بنا يقذف ما النظريات من

الوجود َوْحدة

متحيِّزة ذاٌت وأنه املادة، عن منفصل هللا بأن قولها األديان فيه وقعت الذي األكرب الخطأ
كما املوجودات عىل ترسلها بقوٍة املادية والعنارص األكوان تدير املاديات، عن منفصلة
سببًا الخطأ هذا وكان الالسلكي. التلغراف من القابلة األلواح عىل تياراتها الكهرباء ترسل
املنزَّلة. النصوص تفسري يف هللا إدراك عن العلم أهل مجاراة عن الدين أهل يعجز أن يف
هللا بأن قالوا املادة، ِقَدم يف البحث األديان أهل فيها وقع التي املشكالت أكرب وكانت
والعقل ِقَدَمها، املادة عىل ننكر كيف ولكن قنا، وصدَّ بذلك آمنَّا للحوادث، مخاِلٌف قديٌم
املادة حدوث بني ق نوفِّ وكيف يشء؟ ال إىل يشءٍ فناءِ أو يشء، ال من يشءٍ بخلِق يسلِّم ال
بحاٍل معلولُها عنها يتخلَّف ال الكاملة العلة وأن كاملة، علة هللا بأن اعتقدنا إذا هللا، وِقَدم
أكرب حلُّوا قد الوجود بَوْحدة القول أصحاَب والباطنيني املتصوِّفني أن وعندي األحوال؟ من
هللا؛ هي واملادة املادة، هو هللا بأن قالوا العصور. كل خالل البرشي العقل صاَدَفه إشكاٍل
هو املادة نواحي يف عليه تعثر الذي النظام عنرص وأن هللا، هو مدبًرا مبدأ املادة يف أن أْي
حدوث عليه يرتتب هللا ِقَدم وال هللا، بحدوث االعتقاد عليه يرتتب ال للمادة الِقَدم وأن هللا،

املادة.
يحل والذي صحيح، أنه يل يُخيَّل الذي املبدأ هو هذا املادة، يف وهللا هللا يف املادة
وجود عىل الدليُل معه يكون بل الكربى، املسألة هذه يف العلم وأهل الدين أهل مشكالت
تقف وال غاية إىل تنتهي ال التي العقيمة الجدليات تلك إىل يحتاج ال محسوًسا، ملموًسا هللا
هللا وأبعدت هللا، عن اإلنسانية أبعدت أنها الرضر من فيها كان ما أقل جدليات نهاية، عند

الحوادث. ومخاَلفة الِقَدم لفكرِة ب التعصُّ من فيها كان ما بقدر اإلنسانية، عن

البهائية حول

قد املعركة أن من الرغم وعىل «العصور»، صفحات عىل حامية معركٌة البهائية حول دارت
الجديد، املذهب هذا أنصاُر بها يظهر َمناِزع وبعض ونشأتها البهائية تاريخ حول دارت
أخذت قد املناقشة فإن األسماء، من شئَت ما أو الجديدة الخرافة أو الجديد الدين أو
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دين أنها ويف نشأتها، ويف البهائية، العقيدة أصل يف بحٍث إىل تاريخي بحث يف تتطور
شوقي يف اآلن يحلُّ وأنه بعده، من أفندي عباس ويف البهاء عبد يف حلَّ هللا أن ويف ُمنزل،
األجسام تلك ص يتقمَّ أن إال البهائيني عند له شغَل ال هللا كأنَّ األخري، خليفتهما أفندي
البرش. ندعوها ذوات سوى املزيج هذا وأن وطني، ماء أنها عن تخرج ال التي البرشية
بعض هللا اختار القديمة األزمان ففي االفرتاء، عىل األديان ُ أجرأ الدين هذا أن جَرَم وال
وعن اليوم ا أمَّ بعطفه. ها وخصَّ برساالته، بعض عىل بعضها وميَّز بعض، دون الشعوب
السالفة األزمان يف لليهود اختياره فكأن برمته، البرشي النوع يختار فإنه البهائية، طريق

تقويمه. اليوَم البهائية تريد عبثًا كان
جديًدا، دينًا البرش سالالت بني تُنرش التي األديان إىل يُضاف أن اليوم، يرضنا وال
يضرينا الذي ولكن جديدة، خرافًة بينها الذائعة الخرافات تزيد أن اإلنسانية يضري وال
ينادون الناس من نفٌر يقف أن الحديثة العقلية الطريقة بمبادئ اآلِخذين كل ويضري
للناس، به أُوِحي ما آِخر فإنها البهائية؛ طريق من األخروي الخالص إىل هلموا بالشعوب
الغابرة، العصور كل خالل القايس، املنال ذلك الوحي منهم ينال أن يَْكِفهم لم الناس كأن

البهائية. ونها يسمُّ جديدة خرافًة الخيال من يحيكون اليوَم فأخذوا
يف مما بيشء له عالقَة وال العقل فوق مما قوٍة عن عبارًة الدين كان َلِنئْ وَلَعمُرك
وهي دينًا تكون بالبهائية فكيف وانفعاالته، وعواطفه مشاعره سوى اإلنسان طبيعة
عن تتأخر وال بل اإلنساني، االجتماع ومشاكَل والعمرانيات االقتصادياِت بأبحاثها تتناول

والسدود؟ القناطر بناء يف تفعل بما إليك توحي أن
اإلنسانية. تاريخ يف َوْحِده نسيُج الدين هذا أن يف شك ال

الهند وفالسفة الروح

أغالل من الروح يجرِّدوا بأن الطبيعة من اإلنسان يُخِرجوا أن الهند فالسفة يحاول
االعتقاد عن لنا مندوحَة ال كان الحية، األجسام يف تحلُّ قوًة الروَح اعتربنا فإذا الجسم،
أن ال الروح، يف الجسم تأثري من املستطاع جهَد يقلِّلوا أن الحقيقة يف يحاولون إنما بأنهم

ا. تامٍّ تجريًدا الجسم، من الروح يجرِّدوا
مثلهما الحية األجسام يف املودَع الحياة رسَّ إال بالروح نقصد وما والجسم، الروح
قوة، بغري وجودها يقوم مادًة هنالك أن عىل نربهن أن استطعنا فإذا والقوة، املادة كمثل
توجد قد الروح أن عىل نربهن أن أمكننا مادة، غري يف توجد أن املستطاع من قوة أن أو
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يجب إذن فالروح روح، بال يُوجد أن املستطاع من حيٍّا جسًما أن أو حي، جسم غري يف
مادة. يف أْي جسٍم؛ يف تحلَّ أن

الحجاب. عنه يُنَْض لم رسٌّ ذاك األجسام؟ تموت أن بعد الروح، أمر من يكون وماذا

الحرية أكذوبة

النظرية هذه يف ما أول حرٍّا. ُولِد اإلنسان أن أكذوبُة صحيحة أنها عىل املتفق األكاذيب من
هو وكذلك حرٍّا؟ يكون به فكيف الحياة، هذه يف يوجد أن يخَرتْ لم اإلنسان أن بطالٍن من
حرٍّا؟ يكون به فكيف بيئتها، من االرتحال عن وال عنها راٍض غري الحياة هذه عن يرتحل

بشار: قول حد عند هو ثم

ال��ُم��ه��ذَّبَ��ا ك��ن��ُت ُخ��يِّ��رُت ول��و َه��واَي ُم��خ��يَّ��ٍر غ��يْ��َر ف��يَّ م��ا ع��ل��ى ُخ��ِل��ق��ُت
��بَ��ا ال��ت��ع��جُّ إال أع��ق��ب��ُت وم��ا وأُم��ِس��ي أُِرْد ول��م وأُع��َط��ى أُع��َط��ى ف��ال أُري��ُد

حرٍّا؟ يكون به فكيف
خياليُّو نَشَدها التي املطلقة الحرية أما غري، ال نسبيٍّا معقوًال الحرية تكون أن أفهم
العصور. أبعد منذ الجماعات استغوت التي األكاذيب أكرب فهي الكربى، الثورات يف الزعماء

فوىضاألدب

التي العامة الفوىض من صورة إال الواقع يف ليست العربي، األدب يف القائمة الفوىض
فوىض يف برأي أُدِيل أن أستطيع ال أني غري العاملية، الحرب بعد الرشق أهل أفكاَر تملَّكْت
أستطيع ال كذلك دونهما، تقف الفوىضلم بأن أعتقد أني من الرغم عىل املال، أو االقتصاد
للسياسة أتخذ أن أردُت إْن أني غري عامة، الرشقية السياسة فوىض يف برأٍي أُدِيل أن
َمداها بالغٌة الرشق ممالك سياسة الفوىضيف بأن أيقنُت مرص، سياسة هو عنوانًا الرشقية

األقىص.
أحدد أن عيلَّ وجب إذن عامة، بصورة األدب فوىض يف أتكلم أن أستطيع ال كذلك

األساليب. تعدُّد حيث من األدب، فوىض يف أراه الذي برأيي فأُدِيل موضوعي
بل وحدها، األدبية النهضة ال هللا، أستغفر النهضة، مركز مرص، يف الكثريون يعتقد
يعتقدون فيما العذر أكرب االعتقاد هذا يعتقدون وملن الرشق، أنحاء يف «العلمية» النهضة
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النهضة مظاهر تنحرص يشء أي يف اعتقادهم عىل جاَريْتُهم إذا أعرف ال أني غري به،
البحث، متاعب من تخلًُّصا يشء؛ كل يف معهم لنَُقْل حسن، يشء. كل يف واألدبية العلمية
النهضة مظاهر من بأن َوْلندع األدبية، النهضة نواحي من بعينها ناحيٍة يف لننظر ولكن

العربية. األساليب تعدُّد األدبية
املطاَلعة عىل اإلكباب وعىل األدبي الرُِّقي عىل دليٌل — شبهة وال — األساليب تعدُّد إن
يف األساليب تعدد ألن غريبة؛ فوضوية روًحا األساليب تعدُّد يف أرى أني غري والدرس،
وهذا القدماء. انتهجها التي الطرق عن تختلف التعبري يف لُطرٍق انتهاٌج عليه، يدل ما أول
العربية األساليب احتذاء يف نبالغ ال أننا ناحيِة من آتية الفوىض ولكن ما، حدٍّ إىل حسن
هذه عىل وبالقياس األسلوبية. ِمثاليتها منها ولكلٍّ الراقية، أساليبُها لغة فلكل املنتقاة،
صحَّ وإذا هذا. صحَّ إذا اإلنساني أسلوبه يف العليا امُلثُل من ُقْربنا أو بُْعدنا يكون األساليب
نحتذي أن عن أبعُد العرص هذا يف إننا أقول أن خشيُت قاعدًة، النظرية هذه نتخذ أن لنا

القريب. العرص أدباء حتى عليها جرى التي املنتقاة األساليَب
عن ودفاعهم العربية، الكتابة يف العامي األسلوب احتذاء إىل الكتَّاب بعض نزعة أما
الذين الدجاجلة أكربُ نظري يف وهم العجز، إال عندي، له سبَب فال فىل، السُّ الطريقة هذه

إليها. حاجة بال النافع، الغرس حول الطفيليات نبتت كما األدب، تربة يف نبتوا

التضحية معنى

العمليات، يف املباِرش أثرها يظهر التي وهي األخالق، يف العليا امُلثُل عليه تقوم ما كل يف
أثًرا املعنى لهذا يجعل وأن التضحية، معنى يفهم أن من أكثَر يشءٍ إىل اإلنسان يحتاج ال
كيف نفقه ولم التضحية، هي ما بعُد نعرف لم األسف مع أننا عىل فاته، وترصُّ أعماله يف

أعمالنا. يف أثًرا لها نجعل أن يمكننا
لم فإنَّا الحقيقة، إىل للوصول النقد ُحبَّ ُخذْ بالحياة، احتكاًكا األشياء أبسَط ُخذْ
أسهل هي للتنابُذ وطريًقا الوسائل، أقرب هي للَعَداء وسيلٌة أنه إال النقد، من بعُد نعرف
فانتِقد بالجهل، تُوَسم أن أردَت وإذا األدباء، فانتِقد بالسخافة تُرَمى أن أردَت فإذا الطرق،

النوَّاب. مجلس يف األغلبية حزب أعمال فانقد جوًعا، تموت أن أردت وإذا العلماء،
لفعٍل تكراٍر من بأكثر ليس الضعيفة األمم عىل القوية األمُم تُوِقعه الذي االعتداء

املرات. ماليني عدَة الحيوانية، نزعته بحكم اإلنسان، أتاه طبيعي
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من إال نفسها، وبحياته بل وبزوجه، بغذائه يَُفْز لم التاريخ زمان قبل فاإلنسان
ال «وَمن الشاعر: قول أن ظني ويف ُحطام. أو حقٍّ من غريُه يملك ما عىل االعتداء طريق

الغريبة. النزعات هذه من اإلنسان يف عما حقٌّ تعبريٌ فيه يُظَلم»، الناَس يَظِلم
وهذا الضعيف، عىل القوي اعتداءِ دون نَُحول أن اليوَم نحاول القواعد من أية وعىل

الثابتة. الطبيعية السنن حكم يف يكون يكاد أمر
تسليَم بحقه الضعيف يسلِّم ملاذا نتساءل: بل هذا، يف نتساءل أن نريد ال أننا غري
أن إىل راجٌع هذا يف السبب أن أظن حني؟ إىل ولو الدفاع مستطاعه يف كان إن تفريٍط
أن َالستطاع قليًال ولو الحقَّ قدَّر لو أنه عىل الحق، يُقدِّر مما أكثَر الحياَة يقدِّر الضعيف

الغاصبني. عاديات من كثريًا يردَّ

األمثال قلب

روعة فيه بمعنًى منه لخرجَت معناه قلبَت لو ما الناس أَلُسن عىل الجارية األشياء من
«الحق يقولون: فالناس الناس. أَلُسن عىل الجارية األصلية روعتَه تبزُّ روعة بل جديدة،
وأجدر األول، املعنى من أسمى معنًى عىل وقعت للحق.» «القوة مثًال: قلت فإذا للقوة.»

الجماعات. لُقوى األول املحرِّك يكون بأن
والسبب السائرة. األمثال قلب من املدرك املعنى يف يتشكَّكون الناس، من كثريًا أن عىل
معنوي، والحق مادية، فالقوة باملاديات؛ التأثُّر إىل نزَّاعون بطبيعتهم الناس أن هذا يف

أمامهم. ماثل غري مجرًدا معنًى إال للثاني يدركون وال األول، بصحة يعتقدون لهذا
قوَلك َلردَّ هللا.» يف «الصنم ألحدهم: وقلَت الوثنية أهل إىل رجعَت إذا الحال كذلك
املادة يدرك ألنه وذلك تماًما؛ ذلك عكس عىل الحقيقة أن عىل الصنم»، يف «هللا بأن فوًرا
هذا وعىل اإلنسانية، الكفايات قامت هذا وعىل معنًى، إدراَك إال هللا يدرك وال الحس، إدراَك

واألحقاب. السنني مر عىل تُووِرثت

الطغيان؟ أثر أين

من عدٌد الشاطئ عىل ع تجمَّ وقد يوم، ذات املتوسط األبيض البحر شاطئ عىل أسريُ كنُت
الرمال عىل يصوِّرون منهم جماعة فأخذ عديدة، جماعات إىل انقسموا الصغار األطفال
يتنازعون األطفال وبدأ كبري. بيٍت صورِة تخطيِط يف وأخرى عديدة، حيوانات صوَر
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يبنيها التي بالبيوت شبيهة بيوٍت صوَر الرمال من تبني أخرى جماعٌة وبدأت ملكيتَه،
فيما ل وأتأمَّ األطفال، أالعيب يف الطرَف أُِجيُل كنُت وبينما الحرشات. من وكثريٌ النمُل
عىل األطفال يُد خطَّْت ما آِخر إىل َمداها ذهب كبرية موجٌة هاَجَمتْنا راتهم، تصوُّ إليه ترى
ما كلَّ املوجة مدِّ مع ابتلعْت قد اللينة الرمال كأنما أَْمتًا، وال ِعَوًجا منه ترتك فلم الرمال،

آثار. من فوقها ُرِسم
خلَّفه الذي األثُر أين وقوة، قًرسا الشعوب حقِّ باغتصاِب شبه الحالة هذه يف أليس
األثر وأين آسيا؟ غربي مرصيف تركته الذي األثر وأين العظمى؟ أرضبريطانيا يف الرومان
اغتصبْت التي القوة أثر وأين العالم؟ ممالك من فتح فيما املقدوني اإلسكندر تركه الذي
وهوالكو وقمبيز هنيبعل خلَّفه الذي الطبيعي األثر أين األزمان؟ مدى عىل الشعوب حقوَق
فلم الشعوب، فورات عليهم وطمت الطبيعي، الحق موجاُت عليهم مدَّت خان؟ وجنكيز
تتبدل. وال تتغري ال ثابتة وهي واالنكسار، االنتصار دوراُت تتناوبها األمم، إال ذلك من يَبَْق

الرشق كفايات

كانت وإن املدنية، الصفات حيث من الشعوب تسوُّد عىل دليًال وحدها املادية القوة ليست
اليونان من أقل وكانوا اليونان، بالَد الرومان غزا فقد الحربي، تسوُّدها عىل يدفع ال دليًال

واألدبية. العقلية املواهب حيث من كفاية،
من قليل بعد يظهر ما الكامنة املواهب من الرشق شعوب يف لعل اليوم، يدرينا َمن
من كان الكفايات، وقتل القوة عىل القائم االستعمار هذا اليوم استعمارها وإن األجيال،

واالرتقاء. التقدم عن وصدتها اإلنسانية، أصابت التي الباليا أكرب

واالنحالل َف الرتَّ

باألمم يقذف مما امللذَّات، يف واالنغماس الرتف أن االجتماع، يف الباحثني بني االعتقاد ذاع
مظاهُر َف والرتَّ املالذ يف االنغماس أن أرى أني غري واالنحالل، الفساد مهاوي يف والشعوب
مما والجماعات األفراد نفوس يف غوًرا أبعد للفساد وعناُرص االنحالل، عوامل عىل تدل

الباحثني. من الكثريون يتخيَّل
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الرشقية الجامعة

التي الغريبة والظروف أعصابه، َضْعف ورغم استبداده، رغم — الحميد عبد للسلطان
يُؤثِرها كلمات — حوله من هو خلقها التي الظروف باألحرى أو ُحْكمه، بِسِني أحاطت
أوروبا «إن وعنف: قوة من استطاعت بما أوروبا حوَّطته وقد مرًة، قال فقد التاريخ، عنه
تحاربه أوروبا بالرضورة الحميد عبد يقصد ولم سيايس.» قالب يف دينية حربًا تحاِربنا
وتُعَرف الوسطى، القرون يف والنرصانية اإلسالم بني قامت التي كالحرب دينية حربًا
للرشق يكون أن تحتمل ال جامعة املسيحية أوروبا أن يقصد بل الصليبية، بالحرب
رمى آخر، غرض إىل الكلمة بهذه رمى أنه عىل شعوبها. من شعٍب عىل سلطٌة اإلسالمي
بها يقاِوم جامعًة ليكونوا واألدنى، األقىص الرشقني أنحاء يف املسلمني استفزاز إىل به
واستبداد استبداده فإن فتيًال، تُِفْده لم هذه رصخته أن غري املسيحية، أوروبا، جامعة
من سببًا كان الحكومة إدارة يف الرجعية الدينية الصور وتحكُّم حكومته وَضْعف اله عمَّ
حكومات وأفقدت حكمه، تحت وقعت التي اإلسالمية، األمم َعُضد يف فتَّْت التي األسباب

املؤمنني. أمري حكومة يف ثقٍة كلَّ املستقلة اإلسالمية األمم
َفِطنت أن بعد خياًال، أصبح الحميد عبد إليه رمى ما أن الناس روع يف يقوم واليوَم
أرى أني غري صحيح، وهذا الدين، بجامعة االستمساك وتركت القومية فكرة إىل األمم
األوروبي، النفوذ مقاَومة عىل تعمل سياسية رشقية جامعة أن هذا كل من الرغم عىل
بل وحدها، الرشقية الشعوب استقالل يف ال الخالد أثرها لها يكون األجنبي، واالستعمار

مجموعها. يف اإلنسانية ترقية عىل العمل يف

العليا وامُلثُل الرشق

َمدنيَّته إحياء عىل ويعمل املسلوبة، حريته بردِّ يطالب هبَّ أن يوَم جديًدا ميالًدا الرشق ُولِد
األمم أبعد الرشقية األمم أن ترى أخالقية صفات إىل اليوم يحتاج الرشق أن غري البائدة،

السياسية. قيمتها لها تعرف أن عن
وقوع عند النفس ضبط عليها ينطوي التي الفضائَل تلك بعُد الرشقيون يعرف لم

الرشق! ات ُمِلمَّ أكثر وما الكربى، ات امُلِلمَّ
التي األزمات أكثر وما األزمات، حلول عند التضحية معنى بعُد الرشقيون يعرف لم

الرشق! شعوب تصيب
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املصاَرحة إىل تحتاج التي املشكالت معالجة يف الرصاحة معنى الرشقيون يعرف لم
للرشق! الغرب يخلقها التي املشكالت أكثر وما الجدية،

طويلة سلسلة يف َلذهبنا بعُد، الرشق يعرفها لم التي األشياء نعدِّد أن أردنا وإذا
األخالق يف العليا، امُلثُل الرشق يعطون الرجال من أفذاذ بضعة أن أعتقد أني غري منها،
يف عنها يُستغنَى ال التي األوىل الرشارة تلك النفوس يف يبعثوا أن عىل َلقادرون عمليٍّا،

لهبها. يمتد عظمى حريقة توليد

الدستور تعطيل

والصديق أخاه، يحطِّم فاألُخ الروابط، أقدس تنحلُّ الكوارث حلول «عند طاغور: يقول
هذه حاالت من يشء عىل انطباًقا أكثر الكبرية الكلمة هذه أن أجد وال الصديق.» يخون

مألوفة. ظاهرٌة مرص يف فهي السياسة، رجال عىل انطباقها من أكثر الدنيا،
حد، أي إىل ندري وال النيابية،1 الحياة تعطيل كارثة األخرية؛ الكارثُة بمرص حلَّت
رجال من لغريه وال الوزارة رئيس إلرادة خاضًعا وليس بالظروف، موكول ذلك فإن
يَكْد ولم السيايس، األفق يف الحالة هذه بوادُر تظهر تَكْد ولم صغر، أم شأنه كرب الدولة،
يسدِّدون أخذوا ثم منهم، جْمٌع ولجه حتى املعايل، ألصحاب نوٍر منفذُ األمل سماء يف يُفتَح

باألمس. معهم تضاَمنوا الذين إخوانهم أقفية إىل واالنتقام النقمة ِنباَل منه
لها عالقَة ال مقدَّسة ومبادئ قواعد إىل اه تعدَّ بل الحد، هذا عند وقف األمر وليت
رئيس اس النحَّ دام ما ولكن ِسهامهم، إليهم وسدَّدوا بنِبالهم هؤالء رماهم الذين بأقفية
قفا إىل ه تُوجَّ كما الدستور، قلب إىل إذن النباَل ِه َفْلنوجِّ بالدستور، إال أغلبيَة وال األغلبية،
الدستور؟ وبني فها، وترصُّ األكثرية بني عالقة أية نفسك: ساءلت فإذا وأصحابه، اس النحَّ
األغلبية رضب بني الرابطة هي وما الدستور؟ بقتل اس النحَّ من االنتقام عالقة هي وما
من دولة صاحب أكرب يملكه كما قرية، أصغر يف طفل أصغر يملكه الذي العام الحق وبني
ذلك تفسري يف تلجأ أن إال اللهم ظاهر، جواب عىل تقع أن استطعَت َلَما دوالتنا؟ أصحاب
والذوات، املبادئ بني نفرِّق أن نستطع لم عموًما، الرشق ويف مرص، يف بأننا االعتقاد إىل
أمر من يكون ماذا ولكن اس، النحَّ هو مجلسيه يف األغلبية صاحب ألن ملعون فالدستور

.١٩٢٨ سنة محمود محمد حكومة عطَّلتها 1
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يكون جَرَم ال محمود؟ محمد الدولة صاحب هو مجلسيه يف األغلبية أصبح إذا الدستور
أجمل يكون بل الربكات، من املرصية الحضارة عىل النُّظم به تجود ما وآِخر نعمة أكرب
الحقوق من الضئيل جسمه يسرت عما االستبداد عرَّاه الذي املرصي، الشعب عىل تُخَلع حلة
العيون تحدجه كما الكلم، بأمر األلسن ترميه غرًضا وترك والهمج، للعبيد بها اعرتف التي

االحتقار. نظرات من ه توجِّ أن تستطيع ما بأخبث
يستحق ال املرصي الشعب أن عىل واآلخرة الدنيا أهل أظهرنا إذا إال إصالٌح يكون أََوَال
حقه من الشعب يسلب بأن إال للحقوق إقراٌر يكون أََوَال طعًما؟ لها يعرف وال الحرية
أََوَال إليه؟ امَلُسوقني عليه امُلرَغمني بمظهر ظهرنا إذا إال انقالب من يكون أََوَال الطبيعي؟
األنفاق فيها نحفر التي املتعرسة امللتوية الطريق تلك إال التنفيذ إىل طريق من لنا يكون

الدنيا؟ الحرشات تفعل كما الثََّرى، تحت متسلِّلني خفيًة فيها ونذهب

الحكم نُُظم

نظام فإما نظاَمنْي؛ بغري يتأتى قد الحكم عىل القَوامة ُحْسن أن أدرك أن أستطيع ال
السلطة فيه تنحرص دكتاتوري نظام وإما يُستطاع، ما بقدر الحرياُت فيه تتَِّسع نيابي
ففي ثالث؛ نظاٌم يسدَّه أن يمكن فراٌغ النظاَمنْي هذين بني وليس واحد، شخص يد يف
الخطأ ويُحَرص املنافع، د تتوحَّ كما األرضار د تتوحَّ والدكتاتوري، الدستوري النظاَمنْي كال
النزعات فيه تتضارب أن من بد ال نظام وهو الثالث، النظام يف ا أمَّ الصواب، يُحَرص كما
يمكن فال النظر، وجهات ب وتتشعَّ السلطة تتجزَّأ ما مقتىض عىل األهواء فيه وتختلف
أننا األسف ومن والصواب. الخطأ يُحَرص أن يمكن وال واملضار، املنافع فيه تُحدَّد أن
سلطات ثالُث فلدينا الثالث، النظام بمقتىض العرشين، القرن ويف مرص ويف اليوَم، نحكم
رأس عىل التوفيق يكون بأن إال نظرها، وجهات بني التوفيق يمكن ال األهواء متضاربة
تُسَلخ أن وإما يخضعوا، أن فإما أمرين؛ أحد إال القرى أهل عىل وما القرى، فتيان

جلودهم.

الضمري محكمة

ويستظالن بالدستور، رفريا وبريموده موسوليني هما أوروبا يف دكتاتوران يحتمي
الفراعنة، أرض يف األول الدكتاتور باشا، محمود محمد الدولة صاحب أما النيابة، بمجالس
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الشمس لحرارة معرًَّضا نفسه يرتك فهو ذلك، من بيشء االستظالل إىل حاجة غري ففي
رئيَس دولتنا، رئيُس فيها فات شجاعٍة من بها فأكِرْم يتقاذفه، الريح ولهب وجهه، تلفح

مًعا! إسبانيا وطاغيَة إيطاليا دولة
الفيلسوف مذهب قام املحكمة هذه أساس وعىل الضمري، هي العليا النفس محكمة

األخالق. يف كانْت عمانوئيل الكبري
األخالقي فك ترصُّ يكون أن صحيح «هل ولني: هوادة يف واسأله دائًما، ضمريك حاِسْب
األخالق، يف كانْت مذهب لبُّ هو هذا اإلنسانية؟» عليه تجري قانونًا، املسائل، من مسألة يف
يقول: إذ اليوناني إيزوقراط بمذهب كبرية عالقة القانون لهذا أن يف مطلًقا شبهة وال

بك.» غريُك يصنع أن تريد ما بغريك «اصنع
الحاالت ظروف تؤثر فهل وعالنية، ا رسٍّ نهاَر، ليَل دائًما، معقودة الضمري ومحكمة
رشائع من رشعة املحكمة هذه تتبع وهل املحكمة، هذه عىل االجتماعي األفق يف تقوم التي
الوحيد املهتدى هو املبدأ إن كال، به. تَأتمُّ ٌ مبدأ أمامها يكون أن غري من العليا، اآلداب

اإلنسانية. األشياء مظاهر من بها يحفُّ ما ظلماِت يف املحكمة هذه به تهتدي الذي
جريدة «ضمري» بها يُشرتى ألن كافية كانت الجنيهات من آالف ستة بأن سمعت
ينقذ ألن كافيًا كان الذهب من وقليًال حلوة ابتسامة أن وسمعت الكربى، الجرائد من
امللك أبهة من قليًال أن أيًضا وسمعت األتراك، عسكر إحاطة من الرويس اإلسكندر جيش
الَعْسف أحضان يف بوزراء تُلِقي وأن باالستبداد، ملوًكا تُغِري ألن كافية كانت والسلطان

األمم. كواهل عىل به ينوءون والَجْور،
نفسه هؤالء من أحد سأل فلو «الضمري»، محكمة أمام رشع هؤالء كل أن جَرَم وال
غيِّه عن َلرجع إذن عليها؟» تجري لإلنسانية قاعدة فه ترصُّ يكون أن يصح «هل يوًما:
أن وهلة ألول أدرك النمط، هذا عىل نفسه سأل إذا ألنه ذلك عليه؛ أقدم ا عمَّ وانرصف
أن الجواب يكون إذن نفسه، عىل يطبِّقه كما الغري من عليه يُطبَّق أن يجوز القانون هذا
بد ال الضمري محكمة أن نعتقد وإذن وباألفراد، باإلنسانية إرضاٌر الضمري محكمة خيانة

الظروف. من ظرف كل يف أحكاَمها يُسريِّ مبدأ أو قانون من لها
اإلنساني؟» األخالق قانوَن االستبداد يكون أن يصح «هل ضمريَه: مستِبدٌّ ساءل إذا
اٌح سفَّ ساءل وإذا املعاملة؟» مبدأ تكون أن الرشوة تصح «هل نفَسه: ُمْرتٍَش ساءل وإذا
األراذل كل ساءل وإذا الناطق؟» الحيوان صبغَة القتُل يكون أن يصح «هل ضمريَه:
َلخلصِت إذن املجتمع؟» عليها يجري قاعدًة رذائلهم تكون أن يصح «هل أنفسهم:
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يف عليه ينقلب أن جائٌز االستبداد أن املستبد َلعرف وإذن واآلثام، الرشور من اإلنسانيُة
إذا مظلوًما الظالم يكون أن ينتفي وإذن الناس، بقية عىل بها يطبِّقه التي الصورة نفس

غريه. سلبه إذا مسلوبًا السارق يكون أن وينتفي غريه، ظلمه
عَلْت مهما اإلنسانية أفراد من فرد أنك فكرَة دائًما عينَيك نُْصَب َضْع دواليك، وهكذا
أن تريد ما بغريك «اصنع إيزوقراط: قول دائًما نفسك أعماق يف اذكر جاُهك، وكرب ُرتبتُك

بك.» غريُك يصنع

والغرب الرشق بني الخصومة

التي النزعات اختالف وإىل الدم إىل أصلها يرجع قديمة، خصومة والغرب الرشق بني
هذه ألفيَت القديم، التاريخ إىل رجعَت فإذا والنزعات، امليول يف الناس تبايُُن عادًة يُوِجدها
العصور يف الخصومة عليها تقوم التي القاعدة عن تختلف قاعدة عىل قائمًة الخصومة

الحديثة.
الهند غابات ففي الوارفة، ظالله وتحت الرشق، َجنَبات يف األوىل املدنياُت أَيْنَعِت
أقامت التي اإلنسانية الجماعات أوىل نشأت النيل، كوادي الخصيبة الوديان ويف القديمة،
فكرة تكوَّنت املدنية طريق ومن الحصينة. رة املسوَّ املدن مع أُسَسها شيَّدت املدنية،

مظاهره. أحَد املدنية نظاُم أفرادها بني يجمع التي األمُم فكانت اتسعت ثم القومية،
التي الشعوب وغزو االستعمار فكرة تكوين إىل الغرب من أسبق الرشق كان لهذا
آَخر سبٌب وهنالك ة. امللتفَّ وغاباتها الخصبة وديانها يف القديمة املدنية بمراكز ت ُحفَّ
ويف الصافية الرشق سماء فتَْحَت الرشق، يف الدينية الروح قيام يف تستبينه للخصومة،
الصني ويف وبراهما، بوذا الهند يف فنشأ األوىل، األديان نشأت املتسعة وصحراواته براريه
جوف ويف عيىس، األردن ضفاف وعىل موىس، فلسطني برية ويف العظيم، كونفوشيوس
فأنارت األوىل، الجهالة سماء يف ضياؤها شعَّ التي املصابيح هم هؤالء محمد؛ الصحراء
ذلك يف الغرب أما فيها. نشئوا التي العصور يف األنام عقليُة احتملت ما قدِر عىل السبيل
الصور عىل عاكًفا يزال ال كان بل األقباس، هذه من بيشء ليسرتشد يكن فلم الحني،
ألعراب كان ما إال لها عمَل ال قبائَل أهله يكون بأن الحياة من قانًعا القديمة، امليثولوجية

وبعده. اإلسالم قبل عمٍل من البادية
حياة إىل الرشق، عليها عكف روحانية حياة من الحياة، آية وانقلبت السنون وكرَِّت
الحياة موجة ورجعت الخصومة، وجه انقلب وهنا الغرب، إال يعرفها لم وصناعية مدنية
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الِخَضم بحرها يف فهوى املادية، املدنية تلك ِغمار يف فتُغِرقه الرشق، عىل الغرب من تمد
األعماق. إىل

وال يتحرَّر، فهنالك املادية، املدنية هذه يقاِوم أن يستطيع كيف الرشق عرف إذا أما
انتحالها عىل يُمرَّن أن قبل املدنية، هذه مخالب من يتخلص أن يمكنه الرشق أن أظن

مدنيته. نفس من ٍة مستَمدَّ بقوٍة الغربي االستعمار موجة ليُقاِوَم

الدنيوية والعلوم األزهر

مخاٍض يف اإلسالمي، العالم أنحاء يف الكربى اإلسالمية الجامعة وهو األزهر، الجامع ظل
الطويلة اآلالم هذه ولعل َقُرب، قد الوضع زمان أن ظني ويف طويلة، سنني آالَمه يعاني
اإلسالمي العربي العالم وعني مرص عني به تَقرُّ بمولوٍد الكربى الجامعة هذه تحبو

بأجمعه.
محمد الكبري األستاذ فكَّر عندما املخاض بآالم تَشعر األزهرية الجامعة هذه بدأت
وشطًرا والفلك، الجغرافية علَم برامجه يف يُدِخل أن أراد وعندما األزهر، إصالح يف عبده
ولقد اإلصالح. وجوه من ذلك وغري اإلسالم، نظريات تؤيد التي اليونانية؛ الفلسفة من
الدين عن واملروق بالكفر الكبري املصِلُح فُرِمي املخاض؛ آالُم الحركة هذه بعد اشتدت

والكتاب. نة السُّ عن والخروج
رئاسة إىل رَفعها التي مذكرته يف األزهر الجامع شيخ فضيلة من نسمع واليوَم
أبعَد تحويًرا برامُجه ر تُحوَّ أن يجب األزهر وأن العلم، يعاِند ال الدين أن الوزراء؛ مجلس
الفضيلة صاحب األستاذ طلب يف أليس عبده. محمد األستاذ أراده الذي التحوير عن مًدى
الجامعة هذه أن عىل دليًال األزهر؛ يف األساسية العلوم من األديان مقاَرنِة علُم يكون أن

َقُرب؟ قد الوضع زمان وأن الطويلة، املخاض آالم من تخلص كادت

اللغوي املجمع حول

امَلْجَمع اسم عليه يُطِلق قد علمي َمْجَمع إنشاء يف بجد املعارف وزير املعايل صاحب يفكِّر
أو منتًدى أو َمْجمًعا يكون أن يعنينا وال األسماء، من ذلك غري أو األكاديمي، أو اللغوي
الكبري. املعهد هذا عليه يقوم أن يجب الذي النظام بجانب لها قيمَة ال فاألسماء أكاديميٍّا؛
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ينبغي لهذا الرشق؛ ويف مرص، يف يتكوَّن أنه املعهد، هذا تكوين مع ننىس أن يجب وال
أشياء: عدة تكوينه يف نالحظ أن لنا

أقالمهم، من يعيشون أوروبا يف امَلْجَمع هذا صبغة من هي التي املجامع أعضاء إن أوًال:
قلمه، من يعيش أن والدرس للبحث ينقطع أن يريد رجٍل عىل يتعذَّر فإنه مرص يف أما

فصاحًة. سحباَن منزلِة ويف بالغًة، الجاحِظ منزلِة يف كان ولو
يُنتَخبوا وأن نفسه، العلم ألجل العلم أحبُّوا أشخاٍص من امَلْجَمع ن يتكوَّ أن يجب ثانيًا:
يتحرَّر وأن واألدب، العلم ومصلحة العامة املصلحُة يشء كل قبل فيه ى يُتوخَّ انتخابًا

الشخصية. األغراض من املعهد تكوين
امَلْجَمع يغذِّي للرتجمة معهٌد به يُلَحق أن وجب لغويٍّا؛ امَلْجَمع هذا يكون أن قصد إذا ثالثًا:
املصطلحات، وضع يف أحراًرا املرتجمون يُرتَك أن عىل هذا الجديدة؛ باملصطلحات دائًما
يُرَجع مضابط يف اللغوية العلمية املناقشات ن تُدوَّ وأن املجمع، أمام فيها ويُناَقشون

الحديث. العلمي القاموس لوضع نواًة املستقبل يف املضابط هذه وتكون إليها،
بعيدة هادئة حياًة لهم يضمن ما بكل ومرتجميه امَلْجَمع أعضاءَ الحكومة تهيئ أن رابًعا:
املستطاع. بقدر املنِتج العمل إىل لينرصفوا الحاجة رشَّ تَكِفيهم وأن الدنيا، املشاغل عن
يكون سوف الذي الكبري، املعهد هذا تكوين يف تُراعى أن يجب األساسية األشياء هذه
أمثال من فطاحُل فيها يدرس جامعة مائة من فائدًة أكثَر — األقل عىل عندي ولو —
يرتفع أن يمكن وال طلبتنا، مستوى إىل ينزلوا أن يمكن ال الذين العلماء من وغريه الالند

مستواهم. إىل طلبتنا

املرصية الجامعة

أحد وبني بيني مناقشٌة دارت فقد الجامعة؛ عن التحدث إىل اللغوي امَلْجَمع حديُث يجرنا
املرصية الجامعة أن رأيه من وكان أوروبا، يف والتعليم العلم حركة عىل املطَِّلعني األصدقاء
الفرنسيني، األساتذة كبار من وغريهما ودجوي الالند بأمثال تنتفع أن يمكن ال الحديثة
علوم يدرسون الذين العمليني العلماء من هؤالء منزلة يف هم بَمن انتفعت الجامعة وأن
اآلداب؛ يدرسون ن ممَّ بأمثالهم تنتفع ال فإنها مثًال، والكيمياء والفيزياء والحيوان النبات
وتتبلور آراؤهم تتحجر العليا؛ املنزلَة هذه يَِصلون الذين اآلداب أساتذة أن هذا من والسبب
أو حديث، مذهب إىل راجًعا يكون وقد منتَحًال، أو مبتَكًرا، يكون قد معني مذهب حول

43



والحياة األدب يف

ناحية من العلم يدرسوا أن يجب الدرس يف مبتدئون طلبٌة بهم ينتفع ال وهؤالء قديم.
ُمحدِّثي رأي من وكان وتطوره. نشوئه ووجه فيه العقول ج تدرُّ عىل ليقفوا أوًال تاريخية
مقدرتُهم فيها توافق أن يمكن التي الطبقة من أساتذتها تنتخب أن يجب الجامعة أن

كفاياتهم. حسب عىل املرصيني الطلبة عقليَة
عن غابت قد االعتبارات هذه أن كيف عجبت ثم طويًال، كالمه يف أفكِّر أخذت ولقد
كنت مما بفكرته اقتناًعا أشدُّ وأنا إال افرتقنا وما قواعدها، ووضعوا الجامعة سوا أسَّ الذين

أحادثه. أن قبل

والغرب الرشق يف الشعوب تكوين

واجٍب أول أن َحْديس ويف العامة، األعمال كل يف حكوماتهم عىل دائًما الرشقيون يعتمد
أعينها. نُْصَب الحقيقة هذه تضع أن الرشق حكومات عىل

األمم حياة يف بالغ أثر األعرصذات طوال كانت الحقيقة هذه أن عىل ثابت دليٌل ولدينا
وإقرار العدل نرش عىل تعمل حكومة ظالل تحت إال الرشق أمم من أمة تنه فلم الرشقية؛
إال والغرب، الرشق يف األمم كل عىل تطبيقها أمكن إن الحقيقة وهذه نصابها. من الحقوق
روا يحوِّ أن استطاعوا قد الغربيني أن هو الفارق وهذا دائًما؛ إليه نفطن ال فارًقا هنالك أن
يف أما الحكومات، ن تكوِّ التي هي الشعوب فكانت إرادتهم، بمحض حكوماتهم نظام من

الشعوب. ن تكوِّ التي هي الحكومات فإن الرشق
معتذًرا جونسون» «صموئيل ترجمة يف كتابَه املعروف، الكاتب بوزويل، مسرت بدأ
عن الرتجمة يف الدنيا أدباء كلَّ بزَّ الذي الرجل ترجمِة كتابَة إن قائًال الكتاب، تأليف عن

ا. جدٍّ شاقة كانت الكاتب مهمُة والحقيقة شاقة، مهمٌة العظماء؛ حياة
أمم كلَّ اإلنجليزي الشعُب بزَّ كذلك الدنيا، يف الرتجمة كتب كل جونسون بزَّ وكما
الشعب؛ هذا عظمِة رسُّ هذا أن وعندي عظمائه. حياة عن الرتجمة عىل القدرة يف األرض
الرتجمة طريق من عظمائه حياة دقائق عىل يقف أن مستطاعه يف اإلنجليزي الرجل فإن
يف بل بالبَنَان، إليهم يُشار األدباء من نخبٌة عٍرص كل يف لها ينقطع التي حياتهم عن
امُلثُل، بأرقى تزوِّده متتابعًة حلقاٍت رجاله عظماء من يكوِّن أن إنجليزي كل استطاعة
يف تتعارض نسيٍج يف العظيمة، أمته تاريَخ عينه أمام وتضع امَلثُالت، بأنكى وتَِعُظه

العصور. مدى عىل العظيمة الشخصياُت خيوطه
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األمم، كلَّ يبزُّ فإنه األمم؛ أرقى آداب يضارع أدٍب من اإلنجليزي للشعب كان ولنئ
اختُصَّ صناعٌة هذه أن إيلَّ يُخيَّل ولقد عظمائه، حياة عن الرتجمة يف بعنايته عليها ويمتاز
تواَرثُوها التي الوطنية، أخالقهم ومن الوطنية روحهم من مستَمدَّة ولعلها اإلنجليز، بها
التي اإلمرباطوريُة تلك نتائجها من فكان هذا، عرصنا إىل انحدرت حتى جيل، بعد جيًال

عنها. يستغني أن يستطيع ال ولكنه العالم، يبغضها

الخيام عمر

أدري وال والتحليل، النقد ميزان يف نضعه وبدأنا العصور، يف الخيام عمر ندرس بدأنا
الثبات؛ بعض فيها يكون أن يمكن بفكرٍة الخيام عمر درس من نخلص أن يمكن كيف
هم وأخصُّ أشعارهم، يف الحكمُة غلبت الذين الشعراء من أمثاله درس إىل نعمد لم إذ
أن الحقيقة ولكن فيه، عاش الذي عرصه دراسة عىل نُِكبُّ سوف وكذلك املعري. العالء أبو
اختلفت فإذا واحدة، روٌح تجري ففيها التشابه، جد متشابهة العربية املدنية عصور كل

الكيف. ال الكمَّ يُالِبُس اختالٌف أنه تجد فإنك مظاهُرها، األحيان بعض يف
يشء، كل قبل أعتقد أني عىل الخيام، عمر درس يف تواِجهنا اعتباراٍت بعض هذه
وهذه نفسيته؛ درس إىل أوًال ه يُوجَّ أن يجب العظيم الرجل هذا درس عىل االعتماد أن
الذي األساُس حاٍل أية عىل أنها غري وَمصاعبها، َمتاعبها لها أن كما فوائدها لها الدراسة
عمر درس من نخلص أن استطعنا فإذا بغريه، الخيام عمر درس إىل نبلغ أن يمكن ال
يف العمدة ألنها رباعياته حقيقة يف بدرس لذلك د نمهِّ أن بعد أوًال نفسيته بتحليل الخيام

الغامضة. الشخصية هذه حقيقة من يشء إىل نصل أن استطعنا الدرس؛ هذا

العلم أسلوب

فروع بقية يف عنها العلمية املسائل يف البحث روح تختلف كيف كثريًا الناس يتساءل
املذهبية، الروح عن بعيد العلم فإن األشياء؛ أبسط من ذلك عىل والجواب اإلنسانية؟ املعرفة
عليها، تقوم التي األدلة صحة كانت مهما النتائج، من إليه يصل ما بأن يجزم ال فهو
االعتقاُد املرونة، من العلم، أسلوب يف ما أوَل فإن الدهور؛ تَتايل عىل هي كما تظل أن يمكن
من اإلنسانية املعرفة فروع من يجدُّ ملا تبًعا آن، بعد آنًا والتبديل التغريُّ رهن حقائقه بأن
أبحاثها يف تتَِّبع أن استطاعتها يف كان وإن املعرفة، فروع بقية أما والحقائق. األبحاث
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الرس هو وهذا التحرر، ناحية إىل منها أقرُب املذهبية ناحية إىل أنها إال العلمي، األسلوَب
التأمل. وناحية اليقني ناحية الناحيتني؛ بني الفرق يف

اإلنسان ابن

بالرتجمة ه وخصَّ اإلنسان» «ابن أسماه الذي لودفيج» «إميل كتاب درس من فرغُت ملا
لشغٍف التاريخية، الوجهة من املوضوع درس تابعُت العظيم، مريم ابن عيىس حياة عن
املعجزات. وعرص األنبياء، عرص العرص، ذلك تاريخ عىل الوقوف إىل شديد وميٍل أحسستُه
حياة يف املتتابعة، الحوادث قراءة إىل شديد بميل أشعر كنت أني القارئ عىل أنكر وال
املعجزات من معجزة تحليل عىل أقع عندما األخص وعىل عارصوه، الذين وحياة عيىس
من مأثور قول أو عنه، تُروى التي العظيمة األعمال من عمٍل أو عيىس إىل تُنَسب التي

النرصانية. عليها قامت التي أقواله
املوتى، أحيا وأنه املرىض، شفى وأنه الريح، أسَكَن أنه عيىس معجزات عن قرأت

بالفعل. ن التعفُّ يف بدأت قد كانت رجٍل جثِة إىل الحياة أعاد أنه له وقرأت
شعوًرا أشعر كنت الروايات هذه أقرأ كنُت إذا فإني يشء، يف القارئَ أَكِذب ال ولكني
نزعٌة بالفطرة فيه اإلنسان ولعل منها. التأمل وطول درسها عىل إكبابًا يزيدني خفيٍّا
َفِطنُت ما أني غري البرشية. العقول أنشأتها وكيف املستحيالت، عىل الوقوف يف به ترغِّ
عقوٌل تصدِّقها ال التي الخوارق تلك كل عىل مررت أن بعد النرصانية أرسار من يشء إىل
رواية قرأت عندما أرسارها رس إىل َفِطنُت بل التقاليد، تغزها ولم فتلها ينتكث لم برشية،
توبة تابت بأن الرذائل، من األسفل الدَّْرك إىل انحطَّت «مومس» نفس إبراء يف عيىس
وردُّ األجسام إبراءُ منها أين معجزٌة األنفس إبراءَ أن جَرَم وال الغفران. فحباها صادقة

األبدان. إىل األرواح

صحيحة علمية لغة إىل حاجتنا

الغاية هذه إىل الوصول كيفية يف ونبحث الصحيح، باملعنى علمية لغة لنا يكون أن نريد
يف والفن والعلم األدب حاجات سدَّت قد العربية اللغة أن يف مطلًقا شبهَة وال السامية،
لو العقلية، النزعات هذه حاجاِت لسدِّ كافية أنها يف أيًضا ريبَة وال الوسطى، العصور
القرن أواخر حتى العرب بلغه الذي الحد عند التقدم من وقف قد البرشي العقل أن
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أول يف العرب مؤلفي كبار من ظهر من آِخَر شهد الذي القرن وهو امليالدي، عرش الثالث
شهد اإلسالمية، املدنية انحالِل بْدءَ شهد كما العرص هذا أن غري اإلسالمية. املدنية انحالل
انتقلت فقد الغربية، للمدنية نواًة لتكون أوروبا جو يف فرخت جرثومة أول تكويَن كذلك
هم وأخصُّ العرب، كتَّاب عن منقولًة طاليس أرسطو مبادئُ أوروبا جامعات إىل حينذاك
املعاهد يف العلم وا ليتلقَّ أوروبا من يَِفُدون كانوا الذين الغرب، طالب بطريق رشد ابن

الكربى. جامعاتها يف العلم ى نتلقَّ أوروبا إىل اليوَم نحن نَِفُد كما اإلسالمية، العربية
اإلسالمية، املدنية انحالِل بْدءُ هو امليالدي عرش الثالث القرن أن ذكرنا إذا أننا عىل
االنحالل، بذور تضاعيفها يف حملت اإلسالمية املدنية أن نعتقد ألننا تجاوًزا هذا نذكر فإنما
املنشآت البست التي والصورة بها، اصطبغت التي الصبغة أن غري تكوينها، أول منذ
ظلت التي االنحالل، عوامل من كثريًا أخَفْت قد اإلسالم، مدنية يف والعلمية واألدبية املادية

تكوينها. أول منذ كيانها هدم عىل تعمل
املستحَدثات من يدهم إليه وصلت ما كل «تعريب» إىل العرب نزعة أن أعتقد أني عىل
يف لهم األمم من وغريهما والروم الفرس من استعربوا الذين ومجاراة والفنية، املادية
تلك تضاعيف من بُثَّت التي االنحالل عوامُل وراءه َْت تسرتَّ ِسٍرت أعظَم كان املضمار هذا
علمية لغة نكون أن أردنا إذا بأننا القول إىل امليل كل أميل تجعلني الحقيقة وهذه املدنية.
نهضتهم عصور يف العرب اتَّبعها التي األساليب نجاري أن علينا فالواجب صحيحة،
الوجهة هذه من عندي فلها الزمان، ذلك يف العقول أرضت أساليُب شكَّ وال وهي األوىل،

املربِّرات. أعظُم
أوروبا، يف النرصانية بنهضة ِقيست إذا كانت األدبية العلمية العرب نهضة أن عىل
من يأنفوا لم العرب أن نجد لهذا والعقيل؛ الديني التسامح رضوب من بالكثري مصبوغًة
املعاني عن الحريف التعبري سبيل يف اللغة أساليب من كثريًا وا ضحُّ بل املفردات، يف التعريب
يُِفِد ولم األثر محدَّد غري كان إن التطرف وهذا والعلوم، الفلسفة يف لغتهم إىل نقلوها التي
استعدادهم وعىل عقولهم، تحرُّر عىل دليًال يُتََّخذ أن يصح أنه غري كربى، فائدًة العربيَة
تلك هذا عىل األقوى والربهاُن واملعرفة، الفهم تنمية سبيل يف اللغة أساليب لتضحية
من وغريهم األعسم، وحبيش ابنه، وإسحق إسحق، بن حنني يد من خرجت التي الرتاجُم
أيَّ وأساليبها العربية اللغة فيها ْت ضحَّ التي الرتاجم تلك العبايس؛ العرص يف املرتجمني

صورة. أية عىل النقل ابتغاءَ تضحيٍة
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اصطبغ نْشءٍ تربيِة يف مفيًدا كان ولكنه باللغة، ا ُمِرضٍّ كان الكبري التسامح هذا
عىل الخالد أثُرها لها مدارَس تكويَن قليٍل بعد واستطاع الرسيانية، اليونانية بالصبغة

الفكر. تاريخ
يف والسبُب أعتقد، ما عىل اللغة أسلوب من كثرٍي تضحيِة إىل حاجٍة يف فلسنا اليوَم أما
العرص مرتجمي من عنها، نرتجم التي اللغات أرسار عىل أوقُف أننا إيلَّ، يُخيَّل ما عىل هذا
التعبري يف أطوُع أيدينا بني العربية اللغة أن نالحظ ولذا العصور؛ من وغريه العبايس
التي اللغات أرسار عىل أوقف ألننا بل أرسارها، عىل منهم أوقف ألننا ال القياد، يف وأسلُس

منها. ننقل
املراجع ناحية يف ينقصنا أسبابه؛ العرب لدى توافرت واحد يشء ينقصنا أنه غري
إذا أما املادية، لنتائجه ال لذاته للعلم حبُّنا أنفسنا ناحية يف وينقصنا التشجيُع، العليا
حاجات تكفي صحيحة، عربية علمية لغًة ن نكوِّ أن نستطيع فإننا األسباب لدينا توافرت

الحديث. العلم

ينقصالرشق؟ ماذا

الرشق بأن يقولون كما اإلتقان، ينقصه بأنه ويقولون األخالق، تنقصه الرشق بأن يقولون
هذه من نكون ما أحوُج أننا أرى أني غري عام. وجه عىل النفوس ذات إصالح إىل حاجة يف
أقصد وال تاريخه، ومعرفة دراستَه الفن بروح أقصد وما الفن، روح ب ترشُّ إىل األشياء
ب بترشُّ أقصد بل يمتهنونها، مهنة أو مرتزًقا أو الناس، جميع عند حرفًة الفن يكون أن

املكتَسبة. بميوله فنانًا إنسان كلُّ يصبح أن الفن روح
يكتسبون وبذلك فنه، إىل الفنان نظَر أعمالهم إىل النظَر الرشقيون يتعوَّد أن يجب
كَفنٍّ يحبونه بل املالية، عوائده أو املادية مزاياه ألجل ال العمل، ويحبون اإلتقان روح
يحبون الناس ألن ذلك ف؛ ُمضعَّ مادي بكسٍب يعود ذلك أن جَرَم وال أوًال، إتقانه يجب
املنتوجات إىل الجمال وروح الفن روح بت ترسَّ فإذا بغرائزهم، الجمال، ويحبون الفن،

الحياة. قاعدَة الفن وأصبح وازدهر الفن عاش واملستحَدثات،

الشك إىل حاجتنا

يف أنه العقلية، النزعات حيث من الحارض، والعرص األوىل عصوره يف اإلنسان بني الفرق
الشك. إىل يحتاج فإنه اآلن أما االعتقاد، إىل يحتاج كان الغابرة أزمانه
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إليه أوحى بما ظاهرية تعليالت األشياء يعلِّل بأن األوىل عصوره يف اإلنسان اكتفى
حاكًما البرشي العقل عرش عىل استوى قد النقد فإن الحارض العرص يف أما ُره، تصوُّ

االعتقاد. إىل منا الشك إىل اآلن أحوُج فنحن ولهذا بأمره،

خالق وجود فكرة

دين عىل تعثر أن يمكن ال فإنه قوية، عقلية رابطٌة هللا وجود وفكرة الدينية النزعة بني
والالهوت، العلم بني قديًما املعركة دارت ولقد خالق، وجود فكرة عىل فيه تقع أن غري من
الدين كمتون مقدَّسة، أربابها نظر يف أصبحت التي الدينية املذاهب سوى به نقصد وما
فكرة حول هكسيل، جوليان األستاذ يقول كما املعركة، تدور فسوف اليوم، أما األصلية.
حول املعركة تدور كيف أدري ال أنني عىل هللا. وجود فكرة حول باألحرى أو خالق وجود
العقلية الكفايات تقتضيه رضوري فرٍض من أكثر األذهان يف ليس وهو هللا، وجود فكرة
وتماُسك بأُلفته يحتفظ أن العقل يستطيع ال التي الفروض تلك من فرٍض اإلنسان، يف
يقول بَمن يخلق إذن إقناعيٍّا. اعتقاًدا ال إلزاميٍّا، اعتقاًدا بصحته يعتقد أن غري من نواحيه
ستقوم املعركة بأن يقول أن هللا، وجود فكرة وبني العلم بني ستدور القادمة املعركة بأن
واألخرى رضورة، فرَض هللا وجود نفرض أن عىل تُكِرُهنا إحداهما عقليتني؛ صفتني بني

الفرض. ذلك من التخلص تحاول

والعقل والوحي التنزيل

بني القائمة املعركة انتهت التنزيل، صحة يُثِبتوا أن األديان يؤيدون الذين استطاع إذا
اإلثبات بل النقيل، اإلثباَت «اإلثبات» ب نقصد ال أننا عىل الدين، بانتصار والعلم الدين
أسلوبه، من ُمستَمدٍّ بربهاٍن إال العلم تقنع أن تستطيع ال ألنك العلم؛ يُِقرُّه الذي العقيل
الوحي أن وعندي الوحي، فكرة قبول عىل فقائمٌة التنزيل صحُة أما طريقته، عىل وقائٍم

العقل. إليه يطمنئ أن يصح دليٌل اآلن إىل عليهما يَُقْم لم والتنزيل

الزعماء وفساد األمم فساد

أنك كما زعمائها، بموت وَفنَْت فسدت قد برمتها أمًما أن عىل تدلُّنا كثرية أمثاٌل التاريخ يف
وموتهم الزعماء فساد عىل العوامل أكرب من عامًال فيها األمم فساُد كان أمثاٍل عىل تقع
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امَلثَل من الحارضة حالتها يف الرشق أمم عىل انطباًقا أكثر الثاني امَلثَل أن جَرَم وال أدبيٍّا،
األول.

الفن طرفا

فالفنان القبح، منتهى بالغ واآلَخر الجمال، منتهى بالغ أحدهما طرَفنْي، للفن أن أعتقد
يُلِقي الذي املغني أو جماله، يُبِهجك تمثاًال، أو صورًة أزميله أو ريشته من لك يُخِرج الذي
تمثِّل صورًة لك يُخِرج فنانًا عندي يَفُضل ال األثري، عالم إىل بك تطري مقطوعًة سمعك عىل
عىل الثاني قدرُة تناِظُرها الجمال، تصوير عىل األول قدرة أليست والقبح. البشاعة منتهى
إىل راِجٌع فذلك مبغوًضا، والقبُح الناس عند محبوبًة امَلالحُة كانت وإذا القبح؟ تصوير

الحياة. صور مختِلف تصوير عىل قدرة هو حيث من الفن إىل ال البرشية، امليول

للمستبدين الجماهري ميل

أقوالهم، دون بأعمالهم يحتقرونها الذين عىل وحنوٍّا شديًدا ميًال الجماهري يف أن يظهر
يف عليها االستدالل يمكن ظاهرٌة غريها. دون القوة عبَّاد من الجماهري أن أيًضا ويظهر

آونة. كل ويف بل يوم، كل يف أعيننا تحت تقع التي الحاالت ظروف من كثري
أمورها من الزمام عىل ويستويل قتًال، حرياتها فيقتل األمم من أمة يف يقوم مستبدٌّ
منهم ويعقل دمه، من أزكى كانت ربما دماءً أبنائها من يوم كل ويهدر وغصبًا، عنوًة
تعمل الذي املجيد «املايض ک جوفاء بكلمات يغويها ثم عقله، من أرجح كانت ربما عقوًال
منترصين و«ستحاربون رفاته»، بعث عىل تعمل الذي العظيم و«الرتاث إحيائه»، عىل
العظيمة و«اإلمرباطورية األجداد»، أرواح وتحميكم األرض فتُزلِزلون سنوات خمس بعد
متحمسًة تنقاد أن الجماهري تلبث فال السماء»؛ يف هللا وملكوت األرض فوق تنتظركم

واالستكانة. الخضوع حب يف مستميتًة العبودية، يف متفانيًة للذل،
ورٍق من أكثر، ال صفحًة عىل له فيقدِّم الجمهور غفلَة يستغل أن يحاول وصحفيٌّ
وغواية، ُعْهر يف فتيات يغازلن فتيان أو عاريات، يرقصن فاتنات من متقنة، وصور المع
قيمة عرف إنسان كل منها يفزع وكلمات الدعارة، أهل بني إال تُروى ال وقائع رواية أو
آدابه، ومستوى عقليته يف املمتَهن الصحف، هذه نظر يف املحتَقر الجمهوُر فيندفع نفسه،
بمديحه، وال بإعجابه ال يعضدها الصحف هذه وراء األشياء؛ عىل ُحْكمه مقدار يف املتََّهم
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الفاحش بالربا وتقرض البرشية، الصفات أحطِّ استغالل عىل تعيش صحٌف بماله. بل
علنًا وتنرش بالفساد، قرَّائها عقليَة تتَِّهم صحٌف َلِهي الجماهري، من ضاللٍة تلقاءَ غوايًة
من الجماهري صيانة يف بعُد الحكومات تفكر لم ُخلُقية صوًرا القانون من حمايٍة وتحت

العديدة. أدوائها
الحملة هذه بمثل ُقَواها هيَّأت املرصية كالحكومة حكومة أن كيف َألعجُب وإني
ن ممَّ املجتمع مناكيَد إال تقتل وال أفراًدا، إال تصيب ال التي البيضاء السموم ضد املربورة
يف ال سمومها تنفُث صحٍف نْرشَ تُِجيز الشجاعة، وفقدوا العزيمة َضْعُف عليهم قىض
يحاولون الذين املصِلحني وجه يف سدٍّا األرضوتُِقيم يف فساًدا وتعيث املجموع، يف بل األفراد

ومأجوج! يأجوج سدُّ بل كال اإلسكندر، سدُّ منه أين والعلمي، األدبي املستوى رفع

عرصالنقد

لم فإني إصالحه، يمكن كيف اآلن حتى أعرف لم النقص من جانٌب الحديث األدب يف
النقص. هذا عىل القضاء إىل ترمي بادرًة هنالك أن اليوم حتى األدباء َمناِزع من أتبنيَّ

النقد. يف طريقٌة تقابلها الوضع يف طريقٌة أنه منه أعرف ما أول يف األدب من أعرف
النقد طريُق وأما اإلجمال، وجه عىل فيه بأَس ال شوًطا فيه قطعنا فقد الوضع طريق أما
«كانت»: فيه يقول عٍرص يف هذا الحديث، األدب يف ه نحسُّ نزال ال الذي النقص هو فذلك
إىل يشء كلُّ اضطرَّ الذي النقد النقد؛ عرص بأنه العَرص هذا نِصَف أن «يمكن
كالهما حاَول قد العظمة، عرش عىل والقانون القداسة، عرش عىل فالدين له. الخضوع
أقاما قد الشأن هذا يف حاوال بما أنهما غري الرضورة، لهذه الخضوع من يفلت أن مراٍت
حبا ما كلَّ بهذا ُعِدما أنهما كما والقواعد، األسس من يعضدهما فيما شكٍّا األذهان يف

الحر.» النقد أمام الثبات عىل قدرتَها أثبتْت التي األشياء من به غريَهما العقُل
رها وتطوُّ الطوفان «قصة يته سمَّ تقليدية تاريخية مقارنات يف ُكتَيِّبًا مدة منذ أخرجُت
إىل باللقاح وانتقالها واملسيحية، والعربانية البابلية اآلشورية هي قديمة: مدنيات ثالث يف
االطِّالَع تقدِّر أنها إيلَّ ُخيِّل التي واملجالت للصحف هدايا منها وأرسلت اإلسالمية»، املدنية
جاء نقٍد عىل العراق مجالت إحدى يف اطَّلعُت أني الباكورة فكانت البحوث، هذه مثل عىل
وقد وسطهم، يف يعيش الذين األقوام معتَقَد يخالف ما بكل ُمغَرٌم مظهر «إسماعيل فيه:
يخطئ األحايني أغلب يف لكن هلل)، (الحمد عليهم يُنِكره فيما األحيان بعض يف يصيب

الهدف.»
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تسبق فإنها الطبع، أغالُط العرص دار مطبوعات يف يُشاَهد ما «وأول الكاتب: قال ثم
االصطالحية الكلمِة بجانب يجعل ما كثريًا «ونراه قال: ثم امليدان.» هذا يف املطابع جميع
مثل الجميع، عند معرفتها لشيوع ذكرها إىل حاجَة ال حني يف اإلفرنجية، الكلمَة العربية
معرفة يف الكاتب يخطئ ما «وكثريًا قال: ثم نحوها.» إىل والعلم والتأمل والفلسفة الدين
القائلة الفكرة أي أنثروبومورفزم، ص١٥: يف ذكر فإنه االصطالحية، العربية األلفاظ
بهذا عنهم) هللا (ريض السلف عند واملعروف اإلنسانية. الخصائص من شيئًا هللا بتزويد
وكيف اإلثباتية، بالفلسفة الحسية الفلسفة ى وسمَّ التشبيه. أو املشبِّهة مذهُب املعنى
علم يف مقرَّر هو كما االنخداع كثري والحس أساسها، والحس إثباتية يسميها أن له جاز
يف يصيب ال أنه أعرف أسماء تعريب يف أخطأت أني ذكر ثم ذلك، غري إىل الطبيعيات.»

والكلدانية. اآلشورية األخص وعىل القديمة، اللغات َدْرَس اآلِمن تعريبها
اصطالَحْي عىل اعرتاضه لدى األخص وعىل إليه، ذهب فيما أناقشه أن أريد ال وإني
مع السلف، قال ما عىل والغريض بالذهني ترجمتَهما أراد اللذين و«موضوعي»، «ذاتي»
أنبِّهه أن أريد وال السلف. هذا إليه ذهب عما بعيٌد الحديثة الفلسفة يف منهما املقصود أن
املذهَب هذا ذهبت َمن أول وأني «الناسوتية»، ب أنثروبومورفزم اصطالح ترجمت أني إىل
Positive كونت فلسفة ترجمة إن له أقول أريد وال فيها. مناقشتي وأغفل ترجمتها يف
أقول أن أريد وال وأهلها. الفلسفة عىل دهياءُ وداهيٌة محٌض ٌ خطأ بالحسية Philosophe
وفالن جربي فالن يقولون كانوا إذ السلف؛ قول عىل باإلثباتية ترجمتها يف جريُت إني له
بل وحده، الحس عىل تقوم ال اإلثباتية الفلسفة أن إىل أنبِّهه أن أريد وال مثبت. أو إثباتي
املشاهدة. أو بالتجربة الحس يثبته صحيح «تصوُّر» عىل العلوم كل تعتمد كما بديٍّا تعتمد
فقال املطبعية، باألخطاء ومطبعة صحيفة من أكثَر اتهم أنه إىل نظره ه أوجِّ أن أريد وال
الطبع أغالط أن بطي» «روفائيل الفذ األديُب بغداد يف يُصِدرها التي «البالد» جريدة يف
— أسائله أن أريد بل هذا، من يشءٍ إىل أنبِّهه أن أريد ال الَعِرم. السيل َق تدفُّ فيها ق تتدفَّ
ولكن صحيح! قلت ما كلُّ أستاذ؟ يا املوضوع أين — هذه نقوده بكل جدًال أسلِّم أن بعد
تعريب إىل فيه نرم لم الذي املوضوع ذلك نفسه. املوضوع ويف الكتاب مقدمة يف رأيك ما

ناَقَشه. إْن مهزوم أنه الكاتب يعرف مرمى إىل بل املصطلحات، ترجمة وال األلفاظ
التغرُّض. ومن التقاليد من بها نتحرَّر للنقد طريقٌة الجديد؛ األدب يف ينقصنا ما هذا
هذا ساقت التي العرب لغة مجلة عليه ظهرت الذي التغرُّض أين البعض: يسائلنا وقد
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جريدِة نقُد رأسها يف نُِرش والتي النقد، لهذا املقاِبلة الصفحة إىل ارجع له: فنقول النقد؟
يأتي: ما نهايتها يف لرتى الفكر» «الحرة البالد

يُصِدرها أشهر، عرشة وسنتها شهرية تاريخية أدبية دينية مجلة — الفردوس
بحجم األول الجزء ورد — بملوي القبطية الكنيسة راعي يوحنا منيس الَقسُّ
وجهة من األمة إصالح يريد ملن مفيدة واملجلة ١٦ص، وفيه الصغري الثمن
لنفسه الفالح يبغي امرؤ عنها يستغني ال التي الحقيقية الوجهة وهي الدين،

ولغريه.

يف تعثر ألم بملوي؟ القبطية الكنيسة راعي يخطئ ألم العرب»: «لغة محرِّر ساِئْل
كال. وألف بالرضورة، كال مطبعية؟ غلطة عىل مجلته

إبراهيم: دين الحنيفية يذكر الفيل وقعِة شأِن يف قال أنه الصلت أبي بن أمية عن يُرَوى

ال��َك��ُف��وُر إال ف��ي��ه��نَّ يُ��م��اِري م��ا ب��اق��ي��اٌت ربِّ��ن��ا آي��اِت إنَّ
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َم��ن��ش��وُر ُش��ع��اُع��ه��ا ب��َم��َه��اِة ك��ري��ٌم ربٌّ ال��ن��ه��اَر ي��ج��ل��و ث��م
َم��ع��ق��وُر2 ك��أن��ه يَ��ح��بُ��و ظ��لَّ ح��ت��ى ��ِس ب��ال��ُم��َغ��مَّ ال��ف��ي��َل ح��بَ��َس
َم��ح��دوُر َك��بْ��َك��ٍب ص��خ��ر م��ن ـ��ر ُق��طِّ��ـ ك��م��ا ال��ِج��راِن ح��ل��ق��ة الزًم��ا
ُص��ق��وُر ال��ح��روِب ف��ي َم��الوي��ُث ٌل أب��ط��ا ِك��ن��َدَة م��ل��وِك م��ن ح��وَل��ه
َم��ك��س��وُر س��اِق��ِه َع��ظ��ُم ُك��لُّ��ه��م ج��م��ي��ًع��ا ابْ��ذََع��رُّوا ث��م خ��لَّ��ف��وه
ُزوُر ال��َح��ِن��ي��ف��ِة ِدي��َن إالَّ ال��ل��ه ع��ن��َد ال��ق��ي��ام��ِة ي��وَم ِدي��ٍن ك��لُّ

لوط: وقصة سدوم خراب يف وقال

وُه��داه��ا ب��ُرْش��ِده��ا أت��اه��ا إذ أَت��اه��ا َس��دوَم أخ��و لُ��وٌط ثُ��م

األرشم. أبرهة فيل إىل يشري لعله 2
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ق��َراه��ا تُ��ِق��ي��َم أن نَ��ْه��ي��ن��اك ق��د ق��ال��وا: ثُ��م ض��ي��ِف��ه ع��ن راَوُدوه
تَ��ْرع��اه��ا بَ��أَْج��رٍع َك��ِظ��ب��اءٍ بَ��ن��اٍت ذاَك ع��ن��َد ال��ش��ي��ُخ ع��َرَض
نَ��أْب��اه��ا خ��ْط��ب��ٌة ال��ش��ي��ُخ أيُّ��ه��ا وق��ال��وا: ذاَك ع��ن��د ال��ق��وُم غ��ِض��َب
وَرَج��اه��ا َس��ْع��يَ��ه��ا ال��ل��ُه خ��يَّ��َب وَع��ُج��وٌز أَْم��َره��م ال��ق��وُم أَْج��م��َع
أَْع��اله��ا ُس��ْف��َل��ه��ا األرَض ج��ع��َل َع��ذابً��ا ذاَك ع��ن��د ال��ل��ُه أرَس��َل
َرم��اه��ا إذْ ُم��َس��وٍَّم ح��روٍف ذي ِط��ي��ٍن ث��م ب��ح��اص��ٍب وَرم��اه��ا

إسحق: البنه إبراهيم تضحية قصة يذكر وقال

اْألَْج��زاِل َوح��اِم��ِل اْح��ِت��س��ابً��ا ِر ب��ال��نَّ��ذْ ��ي ال��ُم��َوفِّ َوِإلب��راه��ي��َم
أَْق��ي��اِل َم��ْع��ش��ر ف��ي يَ��راه أو َع��نْ��ه ِل��يَ��ْص��ِب��َر يَ��ُك��ْن ل��م ِب��ْك��ُره
َح��ال��ي ل��َك ِف��ًدى َف��اْص��ِب��ْر َش��ِح��ي��ًط��ا ل��ل��ه نَ��ذَْرتُ��َك إن��ي بُ��نَ��ي أْي
اْألَْغ��َالِل ِذي اْألَس��ي��ِر َح��يْ��َد ـ��ي��ِن ��كِّ��ـ ال��سِّ ع��ن أَِح��ي��ُد ال ��ف��َد ال��صَّ واش��ُدِد
ك��ال��ِه��الِل ح��ن��ي��ٍة ج��ذام ـ��ِم ال��لَّ��ْح��ـ ف��ي ت��خ��اي��ل ُم��ْدي��ٌة وَل��ه
ج��الِل ب��َك��بْ��ٍش ربُّ��ه ف��كَّ��ه ع��ن��ه ��َراب��ي��َل ال��سَّ يَ��خ��ل��ُع ب��ي��نَ��م��ا
ق��اِل غ��ي��ُر ف��ع��ْل��تُ��م��ا ق��د ِل��لَّ��ِذي إنِّ��ي ابْ��نَ��َك َف��أَْرِس��ِل ذا َف��ُخ��ذَْن
ِف��ع��اِل ِب��َس��ْم��ع ِم��ن��ُه ف��ط��اَر ٌد َم��ْولُ��و وآَخ��ُر يَ��تَّ��ِق��ي واِل��ٌد
اْل��ِع��َق��اِل َك��ح��لِّ ُف��ْرج��ٌة َل��ُه ـ��ِر اْألَْم��ـ ِم��َن ال��نُّ��ف��وُس تَ��ْج��َزُع ُربَّ��م��ا

يف دينية روايات فيه يصوغون الذي الشعر هذا مثل من كثري النرصانية ولشعراء
فلو قبُل، من العربي الشعر نقد يف يُطَرق لم املوضوع هذا أن الظن وغالب حلة. أحسِن
الذين وهم الشعراء، هؤالء ُمعتَقَد منها يستخلص مقاَرنات يف ومىض أديٌب عليه توفر
فوائده له األدبي البحث يف جديد مجاٌل لنا كان عصورهم، يف بنواحيها الثقافة حركَة مثَّلوا

جماله. له أن كما
جعل فيه، مات الذي مَرَضه مِرَض عندما أنه الصلت أبي بن أمية ِذكر عىل ويُروى
ولكن حقٌّ إبراهيم) (دين الحنيفية أن أعلم وأنا َمِنيتي، املرضة وهذه أجيل دنا قد يقول:

يقول: وهو أفاق ثم قليًال عليه أُغِمَي وفاتُه دنَْت وملا محمد. يف يداخلني الشك

ل��َديْ��ُك��م��ا ذا أن��ا ه��ا ل��بَّ��يْ��ُك��م��ا ل��بَّ��يْ��ُك��م��ا
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َمن ظنَّ حتى ساعة بعد أيًضا عليه أُْغِمي ثم تنجيني. عشرية وال يفديني، مال ال
يقول: وهو أفاق ثم قىض. قد أنه أهله من حرضه

ل��َديْ��ك��م��ا ذا أن��ا ه��ا ل��بَّ��يْ��ُك��م��ا ل��بَّ��يْ��ُك��م��ا

عليه أُغِمي ثم ساعة، عنده من يحدث بقي إنه ثم فأنترص. قوي وال فأعتذر، بريء ال
يقول: وهو أفاق ثم حياته، من يئسوا حتى األولينَْي املرتني مثل

ل��َديْ��ك��م��ا ذا أن��ا ه��ا ل��بَّ��يْ��ُك��م��ا ل��بَّ��يْ��ُك��م��ا
ب��ال��نِّ��َع��م َم��ْح��ف��وٌف

��ا أََل��مَّ َال ل��َك َع��بْ��ٍد وأيُّ ��ا َج��مَّ تَ��غ��ِف��ْر ال��لَّ��ُه��مَّ تَ��ْغ��ِف��ِر إْن

يئسوا حتى قليًال وحدَّثهم أهبتي. يف فكونوا وقتي جاء قد فقال: القوم عىل أقبََل ثم
يقول: وأنشد مرضه، من

يَ��ُزوَال أْن إل��ى أَْم��ِره ُم��ن��ت��َه��ى َدْه��ًرا تَ��ط��اَوَل وإْن َع��ي��ٍش ُك��لُّ
اْل��وُُع��وَال أَْرَع��ى اْل��ِج��بَ��اِل ُرءُوِس ف��ي ل��ي بَ��دا َق��ْد م��ا ق��ب��َل ك��ن��ُت َل��يْ��تَ��ن��ي
ُغ��وَال ل��ل��دَّه��ِر إنَّ ال��دَّْه��ِر غ��ول��َة َواْح��ذَْر َع��يْ��ِن��َك نُ��ْص��َب اْل��َم��وَت ف��اْج��َع��ِل

واملادة الشعر

يُخيَّل حتى تقابًال املاديات، من كثري وبني والعاطفية، النفسية األمور من كثري بني إن
املاديات كأن أو معنوية، أشياء تحوَّلت ماديات كأنها والعاطفية النفسية األشياء أن إليك

جمادات. استحالت معنويٌة أشياءُ
ل يتوصَّ لم «ماهية» منهما لكل إن حيث من تطابًُقا واملادة الشعر بني أن ذلك من
قيل فإذا الشعر. يف معرفتها إىل والنقاد األدباء يتوصل ولم املادة، يف معرفتها إىل العلماء
تكمن فيه جوهر يحملها أن ينبغي أعراض هي إنما املادة يف الظاهرة األشياء إن مثًال،
إن والنقاد األدباء يقول التي الصفات كل إن الشعر يف يقال أن يُستطاع فكذلك املاهية،
جوهٌر يحملها أعراض هي إنما جيد، بأنه عليه يُحَكم حتى الشعر يف تتوفر أن الواجب من

الشعر. ماهيُة تكمن فيه
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جميُعها ذلك، إىل وما والثقل والعرض والطول والوزن والحجم اللون كان فإذا
وإذا خاصة، ماهية ذي جوهٍر يف محمولًة تكون أن لحواسنا تظهر لكي ينبغي أعراًضا
أعراًضا جميُعها ذلك، إىل وما والخيال واملعنى والصناعة واللفظ والقافية الوزن كان

الشعر؟ وأين املادة فأين إذن عليه، ودالالت عنه تعبريات إال تلك فما جوهر، يحملها
ومواطُن للتأمل مواضُع النفسية والعاطفيات املاديات بني التقابل هذا مثل يف أليس

لالستبصار؟

األلفاظ شاعرية

بالشعر النفيس التأثر أن وعندي النفسية! الحاالت وبني الشعر بني القائمة العالقة أقوى ما
الشعر يخضع التي النقدية املعايري بأن ذلك الشعر؛ نقد إىل تدعونا التي األسباب أقوى
أن عىل النفيس. باملعيار ِقيسْت إذا جميًعا تتضاءل وتبايُنها، اختالفها عىل لسلطانها،
والرَِّوي، القافية من املستَمدة املوسيقى منها كثرية، عوامَل الشعر نقد يف النفيس للمعيار
عوامل وجميعها ذلك، غري إىل … الشعر فيه ه يتوجَّ الذي االتجاه ومنها الخيال، قوة ومنها
النفيس النقد معياُر تأثريًا العوامل هذه أقوى أن غري الشعر. نقد يف النفيس املعيار يف تؤثر

األلفاظ. شاعرية يف ينحرص إنما للشعر،
ماهر غري ذاك وأن األنفاس، بارد الشاعر هذا أن النقاد من كثري من نسمع فقد
تحديًدا العبارتنَي تَيْنَِك أمثال من املقصود املعنى د نحدِّ أن غري من األلفاظ، اختيار يف
مفرد، لفظ لكل معنًى تحديد إىل دائًما ترمي هي إذ العقل؛ طبيعة وتُِقرُّه املنطق يرضاه
عبارات من يعرص ما نحدِّد أن أردنا فإذا ألفاظ. من تكوَّنت عبارة لكل معنًى تحديد وإىل
حتى النفسية، أصولها إىل بها نرجع أن وجب والكتَّاب، اد النقَّ أقالُم العادة يف بها تجري
تحديد إىل امليل طبيعة من فينا ما وتُِقرُّه العقل يقبله منطقيٍّا تفسريًا نفرسها أن نستطيع

بها. التعبري إىل وسيلًة والعبارات األلفاَظ نتخذ التي املعاني كل
األلفاظ، اختيار يف ماهر غريُ آَخر وإن األنفاس، بارُد شاعًرا إن نقول أننا والواقع
أغوار يف اندساًسا األشياء أبعد منزلَة أنفسنا من تنزل نفسية، حقائق عن بهذا نعربِّ إنما
فإن األفكار». «تداعي النفسيون: دعاه ما النفسية الحقائق من أن نعلم فقد الِفطرة؛
تُقاِربه، أو تُالِبسه التي الجميلة املعاني كلَّ دائًما الفكر إىل يدعو املعنى الجميل اللفظ
من بسبب إليه تمتُّ أو تُداِنيه التي املعاني كلَّ الفكر إىل يدعو ُمحِزنًا أو قبيًحا ولفًظا
املعاني كلَّ ذهنك إىل العبارة هذه دَعْت املخضورض»، «الشاطئ قلت إذا ذلك مثل األسباب.
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الطري، وصوادح الوارف، والظل الصايف، واملاء املنساب، فالنهر تالبسها؛ التي الجميلة
العبارة أن ملجرد مختارة غري تؤاتيك املعاني هذه كل الروحية؛ واألخذة النفيس، والرضا
املالبسات وجميع بها، ترتبط التي املعاني جميَع معها فدعا وْعيُك، حملها قد األوىل
«الصحراء أو الصامت»، «القرب قلت وإذا املخضورض. الشاطئ تالزم التي الجميلة املِرحة
والصحراء القرب تالبس التي املحِزنة املعاني جميَع وعيك إىل العبارة هذه دعت املجدبة»،

الصماء. املحزونة
املالبسات حَسَن املعنى جميَل لفًظا فإن األثر، أعظُم الشعر نقد يف لها الحقيقة هذه
النفس يف أحَدَث الشعر سياق يف ورد إن الجذَّابة، اذة األخَّ املعاني شتى الذهن إىل يدعو
والقافية، الوزن جمال عىل القائمة الشعر موسيقى إىل وزاد والجمال، بالرىض شعوًرا
خالل من الوعي فيُِرشف الخيال، وتفتق النفس، يف تأثريًا الشعر تزيد نفسيًة موسيقى
أللفاظه يكون ما بقدِر الشعر قيمة من تزيد الالمتناهي الجمال من آفاٍق عىل اللفظ ذلك
وعكس ذلك. غري إىل … الحكمة أو الِعَظة أو التأمل أو الجمال ألوان استدعاء يف أثر من
إذ اد النقَّ يقصد ما شك وال وهذا املعنى. فاسُد املالبَسات رديءُ لفٌظ يُحِدثه ما تماًما هذا
اللفظ استعماُل دائًما يحدِّدها إنما األلفاظ شاعرية أن عىل شاعرية، األلفاظ بأن يقولون

الحال. ملقتىض تماًما مطابًقا فيكون يُستعَمل، أن ينبغي حيث من

والثورة الرشق

عندما ،(١٩١٩) املرصية الثورة ذكريات عزيزة؛ ذكريات به تجمعني ن ممَّ صديق حدَّثني
لهيب ج؛ املتأجِّ كاللظى مشبوبًة أرواحنا وكانت املضطرم، كاللهب حارًَّة أنفاسنا كانت
إىل بعُد زنا حفَّ أو لنا تأمُّ من شيئًا أصاب قد الكهولة عهد يكن لم الفتوة. ولظى الشباب
املرجحات بقانون يشءٍ أشبُه اليوَم عندنا هي التي العقلية املرجحات قواعد إىل اللجوء
أقرب. َطط الشَّ إىل وأننا صواب، غري عىل أننا نعتقد أن وإما نرضاها، أن فإما الرياضية؛
سبيل يف املتجدد والسعي املستمر الجهاد أيام وعن الشباب عن الصديق ذلك ثني حدَّ
كيف اآلن نعجب مواقَف من لنا كان بما وذكَّرني الجماهري، نفس يف الثورة روح إذكاء
لم وكيف الرصاص؟ يحصدنا لم كيف ينبض. ِعْرق أو يردد نَفٌس وفينا منها خرجنا
أقرَب كان املوت أن مقدِّرين غري باملوت هَزأْنا كيف السيوف؟ شفرات عىل أنفسنا تسل
بأرواحنا هذا جميع من خلصنا وكيف أعواًما؟ بل طواًال أشهًرا الوريد حبل من إلينا

واحد؟ َكْلٌم يُِصبْها لم وجسومنا سليمة
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يدركه ال جماًال بالروح للمخاَطرة فإن األيام! تلك أشهى ما الحديث: خالل يف له قلت
اإلنسان يدركه ال الذي الفقر بجمال أشبه جماٌل ذلك بالسالمة. يفوز أن بعد إال اإلنسان
املخاطرة أن الواقع ولعل إلينا، يُخيَّل ما عكس عىل األمر ولعل بالغنى. يلوذ أن بعد إال
آصارهما من الفرار بعد منهما جماٍل من نستشعر ما وأن جمال، من فيهما ليس والنقد
وتطبعها ماضيها، من جزءًا النفس يف تحيي إذ املاضيات؛ الذكريات جماَل يكون قد

األيام. عىل يبىل كاد قديم بطابع
األيام؟ تلك بمثل لنا َمن لصديقي: قلت

يقف ما بكل تميض طاحنة ثورة إىل ثورة؛ إىل احتياج يف نحن نعم، الصديق: قال
الرشاد من مربَّأة ثورة لها، عقَل ال شيطانية ثورة يقاومها، ما كل عىل وتأتي طريقها، يف
من تنال ال ثورة ولكنها والنسل، الحرث تأكل مجتاحة طائشة ثورة والنَُّهى؛ والحب
بأسطول، وال بجيش وال بحكومة وال قائم بنظاٍم لها شأَن ال ثورة الحطام؛ من وال الجسوم
الناس من جمهور بها يقوم ال ثورة والخنجر؛ امُلْديَة وعن واملدفع السيف عن منزَّهة ثورة
يتسلَّح نفسية ثورة نفسه؛ عىل منَّا فرٍد كلُّ يشنُّها فردية ثورة بل منهم، جماعات وال
كوَّنها التي نزعاته ومن ميوله ومن أخالقه من يهدم ويروح باإلرادة منا فرد كل فيها
وصْمتَنا األقدار عىل وتواُكَلنا للسالمة حبَّنا اإلرادُة فيها تقتل ثورة القديم؛ تاريُخنا فينا
عن والساكت خرًسا، شياطنَي جميًعا أصبحنا قد كأنما مأكول، مهضوم والحق الحق عن
تلك من ُعليا ُمثًُال بها لتتبدَّل القديمة، األخالقية ُمثَُلنا تحطِّم ثورة أخرس؛ شيطان الحق
جوف إىل الظلمات بحر شاطئ من وعلومهم ومدنيتهم بجيوشهم أوائلنا قادت التي امُلثُل

الصني.
من فرغ فلما الوجدان. ثائَر النَّْفس منفِعَل الصوت متهدَِّج يتكلَّم صديقي وكان
واحدة. بكلمة لسانُنا يَْجِر لم افرتقنا حتى مجلَسنا يَُسود ظلَّ عميق صوٌت شملنا حديثه،

العلم سبيل يف

عىل الشمس، حول تدور التي هي األرض إن قال فقد غليليو، احتمل ما العلم سبيل يف
الكنيسة رؤساءُ َهمَّ ملَّا الرومانية. الكنيسة اعتنقتها التي الالهوتية العقيدة من الضد
وتربُّمهم عليه غضبهم من ذلك فزاد أوروبا، أنحاء يف ذاع قد مؤلَُّفه كان غليليو، باتهام
بيت من أمريًا كان بل غري، ال بابا يكن ولم الثامن»، «أريان الكنيسة رأس عىل وكان منه،
التفتيش. ملحكمة منه هبًة وكتابَه غليليو يَمنح بأن وأمر باإلثم، الِعزَُّة فأخذته «بربريني»،
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الكنيسة يحرتم غليليو بأن الكنيسة رجاَل يقنع أن البنديكتي «كاستيل» حاَول وعبثًا
ذاك إذ الدين لرجال يثبت أن سبيل يف ُسًدى جهوده كل ضاعت بل بمبادئها، يهزأ وال
ونُِفي ُطِرد ولكنه الدوران.» من األرَض يمنع أن شأنه من عمله، يمكن يشء من ما «أنه
الرهيبة املحكمة تلك أمام يقف أن عىل غليليو وُقِرس الكنيسة، عن به َمْقصيٍّا عليه مغضوبًا
عىل جاثيًا يُعِلن أن إىل اضطرَّ حتى مراًرا ُعذِّب وهنالك نصري؛ أو مدافع بال فرًدا واحًدا

اآلتي: االعرتاَف ركبتَيْه
فخامتك، وبحضور ركبتي، عىل جاٍث سجنٌي عمري، من السبعني يف غليليو، «أنا
َ خطأ وأحتقر، ألعن بل أشايع، ال أني أعلن بيدي، اآلن أملسه الذي املقدَّس الكتاب وأمامي

تدور.»3 األرض بأن االعتقاِد وهرطقَة القوِل
القادمة األجيال كل أمام يظهر أن عىل ُقِرس ألنه أمره؛ عىل ُغِلب قد شك وال إنه
عليه، الكنيسة انتصاُر يتم أن أجل ومن ويقينه. بعقله ي املضحِّ بعلمه الحانث بمظهر
إىل يُفِيض بأن يُقِسم أن منه برغٍم اضطرَّ النفس، رشف من له بقي ما بكل يؤدي وأن
األرض. بدوران القول بهرطقة يقول العلم، رجال من رجل كل بأمر التفتيش محكمة

ذلك إن حتى املؤرخني، ومن زمانه أهل من الكثري عجَب هذا غليليو َقَسم أثار ولقد
يقدِّروا لم هؤالء أن غري «الشهيد»، نعَت عرصه أبناء بعُض عليه يُنِكَر أن يف سببًا كان
بالهموم املثَقلة السنني من السبعني إىل ر عمَّ كبريًا شيًخا كان فلقد قْدَرها؛ الرجل ظروَف
ًفا متلهِّ سعى وكم وواجباتها. َمتاعبُها وهدمته ومخاوفها الدنيا آمال وحطَّمته واألحزان،
عن ر تأخَّ إذا بأنه البابا تهديداُت عينَيْه ونُْصَب وجهه عىل ُمِكبٍّا روما إىل فلورنسا من
أعدائه إىل ُسلِّم العقل، منهوَك الجسم مريَض ذلك فوق وكان األغالل». يف «أُِخذ القدوم
التعذيب ُغَرُف احتوته حتى روما يبلغ يكد ولم يحموه. أن الواجب من كان الذين بيد
يلوح وكان التفتيش، محكمة هي ما جيًدا يعرف كان ولقد ألوانًا. اآلالم عليه وانصبَّْت
ويف الفارط، باألمس كان ذلك كأنما أمامه ماثًال اللهيب بني برونو»4 «جيوردانو شبُح له
ثمانية قبل من أنه يتذكَّر وكان والفلسفة. العلم «هرطقة» أجل ومن املدينة تلك نفس
العلم، بهرطقة متَّهًما التفتيش محكمة إىل وُسلِّم «اسباالترو» أساقفة برئيس أُِحيَط أعوام

تدور. ولكنها قائًال: بقدمه األرَض َرضَب السجن إىل اعرتافه بعد أُِعيد أن بعد غليليو إن ويقال 3

التفتيش. محكمة من بأمٍر حيٍّا أُحِرَق آخر فيلسوف 4
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كتب ما مع املوت بعد أُحِرقت جثتَه وأنَّ السجن، غيابات يف مات أن إىل براثنها بني وبقي
«املؤمنني». من بمرأًى

بعيًدا املنفى يف بقي لقد مماته. بعد بل حياته، أيام كل غليليو اضطهاد استمر ولقد
خاضًعا يظل أن عىل وُقِرس النبيلة. صناعته عن َمْقصيٍّا أصدقائه، عن بعيًدا أرسته، عن
وأعظَم املرض آالَم يعاني بعُد وهو أعدائه، إىل َل توسَّ أْن وملا نظريته. يف يتكلَّم بأال لعهده
بأرسته، نزلت التي الكوارث سبَّبتْها التي النفسية اآلالم بأقىس مقرونًة َقام، السَّ تباريح
الجواَب السجن غيابات يف بإلقائه التهديُد كان اليشء؛ بعَض الحرية من يُمنَح أن طالبًا
أصبح بأنه الكنيسية السلطات عيَّنتها خاصة لجنة قرَّرت أن وملَّا الصغري. َمْلتمسه عىل
جعلت بحدوٍد ولكن الحرية بعض ُمِنح والحزن، املرض ضحيَة ذهب وأنه يُبِرص، ال أعمى

استعباًدا. الحرية تلك
االزدراء هجماِت نظريته وعىل ذاته عىل أعدائه هجماِت يواجه أن عىل أُجِرب ولقد
الذين ورأى لسانًا. بالرد يحرك أو َشفٍة ببنِت يَنْبَس أن غري من والتضليل، والسخرية
فنفي الفادح؛ والظلم الصارم العقاب بهم ينزل واالحرتام، والحب الصداقة محضوه
يُبِعدهما البابا سكرتريَ و«شيامبويل» املقدس البالط رئيَس «ريكاردي» ورأى «كاستيل»،
يُوبَّخ فلورنسا يف التفتيش محكمة عضَو ورأى َريْن، محقَّ وظيفتَيْهما عن الثامن» «أريان
من تكتسح استكشفها التي الحقائق لريى وعاش كتابه، بطبع أمر ألنه توبيٍخ أقذَع
بأن يأمر التفتيش محكمة عضو لريى بل أوروبا، جامعات كل ومن الكنسية الطلبات
وأحط النعوت بأخبث طبعه، يُراد كتاٍب أي يف ذكره به يُردَّد طيِّب نعٍت كلُّ يُستبَدل

الذكريات.
كروتش»، «سانتا يف أرسته مقابر يف يُدَفن أن الكنيسة رجال إىل فطلب غليليو، ومات
«أريان البابا وقال لهم. يُسَمح فلم تذكاريٍّا أثًَرا قربه فوق يُِقيموا أن أصدقاؤه وأراد فأبَْوا.
بغليليو الخاصة املطالب بعض يعرض بأن ُكلِّف الذي السفري وهو «نيكولتي»، ل الثامن»

يأتي: ما عليه، امليت
محكمة أماَم قبُل من وقف رجٍل بتكريِم نسمح أن للناس يُعَطى َمثٍَل ُ َألسوأ «إنه
يقرصها ولم والكفران. بالخطأ اململوءة فكرته مثَل فكرًة ج روَّ ألنه الرومانية؛ التفتيش

النرصانية.» أمَرها عانت فضيحٍة أعظَم بذلك فأحَدَث غريه، بها أقنع بل نفسه، عىل
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عن بعيًدا تكريم غري من غليليو فُدِفن التفتيش، محكمة ورجال البابا إرادة ونفذت
يشري تأريٌخ أو نُصٌب قربه عىل يُقام أن غري ومن ديني، واجٍب أيِّ تأديِة غري ومن أرسته،

ُرَفاته. ضمَّ الذي الرَّْمس ذلك يف املخبوءة العظمة إىل
يشري تاريًخا قربه عىل ينقش أن «بريوزي» بعدها جرؤ عاًما أربعون ذلك ومىضعىل
إىل ُرَفاته ينقل أن « «نييلِّ استطاع سنة مائة وبعد النبيلة. العظام تلك ُدِفنت حيث إىل
ُمْستِعرًة تزال ما النار وكانت نُصبًا. عليها وأقام بها، الئق مكان يف ليضَعها رأسه مسقط
التكريم هذا دون يَُحولوا أن التفتيش محكمة رجال إىل ُطِلب فقد ُمستحِكًما، والعداءُ
السلطات رفضت ولهذا والخطيئات.» السيئات من غليليو به اتُِّهم ما بِمثِل اتُِّهم «لرجل
املختصة هيئتهم عىل ه نصُّ يُعَرض لم ما تذكار أيُّ الجديد قربه عىل يُكتَب أن الكنسية

املطبوعات. بمراقبة
حياة! من لها ويا علم! من له فيا

أفكِّر؟ كيف

يف تشبُّ قد شيئًا؟ السنني من الفارطني األلفني خالل ت ُحربِّ التي الكتب تلك علََّمتْني هل
أن يف رغبٌة أنفسنا يف تقوم وقلَّما نفكِّر، كيف نعرف أن يف رغبٌة األحيان بعَض نفوسنا
ما كثريًا سؤال أنه والحق عقيل؟ هو ما تساءلُت لقد نميش. كيف أو نهضم كيف نعرف

أربََكني.
وأميش، أهضُم تجعلني التي املصادُر كانت إذا ما عقيل بقوِة أكشف أن حاولُت لقد
أين وإىل كيف أدرك أن أستِطْع ولم الفكرات. أتقبَّل تجعلني التي املصادُر بنفسها هي
أسدَّ أن بعد وتتجدَّد تعود وكيف السام، بنابه الجوع ني يعضُّ عندما الفكرات تلك تذهب

باألكل. الجوع نَْهمَة
لقد حتى التفكري، أستطيع ال بغريه واالغتذاء، الفكر بني شاسًعا كبريًا فارًقا استبَنُْت
نفيس رضيُت أني من وبالرغم هذا، ومع تهضم. وأخرى تفكر مادًة كياني يف أن اعتقدت
صادًقا شعوًرا أشعر املادية الوجهة من فإني شيئنَْي، وجودي يف بأن االعتقاد عىل دائًما

ويؤذيني. يؤملني التناقض هذا أن عىل واحد. يشء بأنني
كان إذا عما العظمى، نا أمَّ األرض، يفلحون الذين أولئك من وكانوا بعضهم، سألت
خالًدا جوهًرا فيهم أن الخاصة بفلسفتهم استكشفوا قد كانوا إذا وعما شيئني، منهم كلٌّ
أن غري من أعصابهم يف يؤثِّر وأنه له، امتداَد وال يشء ال من مؤلَّف فهو ذلك ومع باقيًا،
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فظنوا أسابيع؟ بستة أمهاتهم فيهم حملْت أن بعد فيهم حلَّ قد الجوهر هذا وأن يلمسها،
جوابًا. يُِحريوا أن غري من مبتسمني األرَض يفلحون ومضوا أهزل، أني

أعرف؟ أن الرضوري أمن

التي املشكالت تلك يف فكرٍة أية لهم ليس الناس من عظيًما عدًدا أن وجدُت أن ملَّا
عامًة الوجود من أو املدارس من ى يُتلقَّ فيما الشكوُك تختِلُجهم ال ذلك مع وهم تساورني،
تدفعني التي رغبتي من يهزءون أنهم ورأيت ذلك، غري إىل … الروح يف أو املادة يف أو
وتخيَّلت معرفتها، رضورة يف تداخلني الريبُة رشَعِت واستيعابها، األشياء هذه معرفة إىل
وإذن منقوص، وال زائد غري الطبيعي حقه هو نصيبًا مخلوٍق لكل أعطت قد الطبيعة أن
هذا من بالرغم ولكن نصيبنا، من ليست نعرفها، أن نستطيع ال التي األشياء تلك تكون
نزعٌة االستطالع حب فإن أتعلَّم، أن يف الرغبة من نفيس أجرِّد أن عىل أقدر ال فإني اليأس،

نفيس. يف َمْكفيَّة غري تظل سوف

بالثورة أُوِمُن

املستقيم. بالقسطاس الناس بني وتحكم العدل، وتُِقيم الظلم، عىل تقيض
تستولدها وال بالظلم، شعوٌر يولِّدها التي الثورة تُستوَلد. وال تُولد التي الثورة

الكاذبة. الظواهر وراء من تختفي التي األغراُض
اقون األفَّ يستنبتها التي الثورة ال للشعب، فتكون الشعب، عليها يُجَمع التي الثورة
يف تختمر أن بعد الجماعات ثورة الذاتية. غاياتهم إىل َمِطيًَّة لتكون األحيان، بعض يف
دون تَُحول التي العوائق كلَّ محطِّمًة ِعقالها من فتنفكُّ ارتقائية، تقدُّميٌة عوامُل نفسيتها
األفراد. فطرة يف الغريزة بمثابة الجماعات فطرة يف هو طبيعي، تطوُّر سبيل يف االنبعاث
والعقيدة. والنرش، والقول، الفكر، حرية الحريات: تقدِّس التي االنطالقية الثورة

العقل عىل الطُّغاة يَفرضها التي القيود من قيد كلَّ طريقها يف تحطِّم التي الثورة
البرشي.

وأوضاعه. أشكاله وبمختِلف صوره، كل يف الطغيان عىل الثورة
القانون. إلقرار الفوىض عىل الثورة
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الحرية. إلقرار االستبداد عىل الثورة
الفساد. ملحو الفساد عىل الثورة

الوطني. األمن لصيانة الخيانة عىل الثورة
التماسك. قويِّ التكوين صحيِح مجتمٍع لبناءِ واالستدماء االستغالل عىل الثورة

املشابهات ظواهر من وتُضِعف الطبقات، بني الفروق ع توسِّ التي النُُّظم عىل الثورة
بينها.

اإلنساني. الرُّوح كبُْت شأنها من يكون التي األغالل من غلٍّ كل عىل الثورة
الذاتي. النفع مَلواِطن انتجاًعا القانوَن تشلُّ التي األصفاد كل عىل الثورة

والنظام. القانون عىل طغى إذا اإلنسان عىل الثورة
والصالح. للخري انتصاًرا الرش عىل الثورة

تكوينيامًة من بالكثري إلنجلرتا إقَمِدين واالجتماعية، الفردية الرذائل عىل الثورة
األخالق. لفضائل

وكلتاهما أخرى، وللجماعة طبيعًة للفرد بأن ذلك األشياء؛ طبائع من ألنها بالثورة أُوِمُن
إذا الُعليا. امُلثَُل يعرف فال السفىل، نزعاته عىل يَثُر لم إذا فالفرد قائمة. ثورة عن عبارة
يَثُر لم إذا الصالح. يعرف فال الطالح، عىل يَثُر لم إذا الخري. يعرف فال الرش، عىل يَثُر لم
يَثُر لم إذا الحكمة. عرف َلَما الُحْمق، عىل يَثُر لم إذا العقل. بنور استهدى َلَما العنف، عىل

هللا. عرف َلَما األوثان، عىل
وإذا الحرية. يف وال الحياة، يف حقٌّ لها استقر َلَما الظاملني، عىل تَثُر لم إذا والجماعة
حياِة الحيوانية؛ الحياِة إىل َالرتدت الفساد، وأهل والَخَونة احني والسفَّ الَقتَلة عىل تَثُر لم

الغابة.
واألمل االستكانة، عىل ثورٌة النفس يف فالتطلُّع فطرة؛ تكون تكاد ذلك فوق والثورة
والحب الجهل، عىل ثورٌة والعلم البؤس، عىل ثورٌة السعادة ونشوات اليأس، عىل ثورٌة

والكراهية. البُْغض عىل ثورٌة
ومع تنام. وال تهدأ ال قائمة ثورة حياته أن رأيَت اإلنسان، مظاهر جميع قلبَت فإذا
فعىس الظاملني. أعنُي عنها تَْعَمى ُمقنَّعة، غري ساِفرٌة بذاتها، بيِّنٌة الحيوية الظواهر هذه أن

الظاملون. يتَِّعَظ أن
الثورة؟ هي ما
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التي األحاسيس عن تعبري هي صالح. نظام إلقرار فاسد نظام عىل الخروج هي
مكبوتة، ثورة من فتتبدَّل اإلجماع، صفُة لها كان اختمرْت فإذا األفراد، نفوس يف ع تتجمَّ

الجماعة. ف ترصُّ يف تتجىلَّ ساِفرة ثورة إىل الفرد، نفس يف كامنة ثورة أو
الثورة؟ أسباب ما

األشياء هذه استمكنت فإذا األفراد، نفوس يف النزعات، ر وتطوُّ األحاسيس، ع تجمُّ هي
تكون وهنا العقيدة؛ بنت والتضحيُة ثابتة، عقيدًة عنها التعبري أصبح الناس، حياة من

الثورة.

األرض نا أمُّ

تحوُّل بل استمرار، وال بقاء فال أشياء؛ من األرض يف ما جميع عىل التغريُّ ُسنة تجري
السنني. من املؤلَّفة اآلالف مدى عىل بطيء، مستمر

والحركة. التغريُّ بمبدأ قال إذ اإلغريقي، هريقليطس الفيلسوف صدق لقد نعم،
أن من بد ال الرصاع وهذا واليابسة، املاء بني دائم عنيف رصاٌع البحار شواطئ عىل

الشاطئ. طبيعة من بطيئًا ًا تغريُّ يُحِدث
بعد تخيَّْل ثم األعشاب. غشيَتْه وقد البحر، سطح يعلو بحريٍّا شاطئًا زرَت أنك تخيَّْل
وجدت بل أرًضا، وال ُعْشبًا تجد فلم سنة، ثالثني بعد عيْنَه الشاطئ هذا زرت أنك ذلك

األسماك. فيها تسبح بركًة
األسباب من كانت والجزر، واملد والريح املوج أن وهلة ألول تدرك أنك يف شك ال
إنها ذلك؛ من أكثر تحدث قد الطبيعية العوامل هذه أن عىل الظاهرة. هذه أحدثت التي
أرًضا تصبح أن الصخرة تلبث فال البعيد، الغور إىل تجذبه ثم وتفتِّته، الصخر تأكل قد

جبل. وال تلٌّ عليها يكن لم كأْن مبسوطة،
مكانًا ليعطي مكان من يأخذ إنما البحر فإن الرصاع؛ ذلك قصة ذلك عند تنتهي وال
أن تلبث فال منه، قيعاٍن يف بها لرُيسِّ ُمتحاتة، َفضالٍت األرض من ناحية من يأخذ آخر؛

سواء. أرًضا البحر يصبح حتى ب بالرتسُّ ترتفع
السهول هذه أن عىل يدل هي حيث فوجودها أصداًفا؛ تَْحوي السهول من كثريًا إن

بحرية. قيعانًا قبُل من كانت
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من صحيح قول النيل»؛ هبة مرص «إن «هريودوت»: عن املنقول املعروف والقول
مر عىل النيل طمره ا ِخَضمٍّ بحًرا ما يوًما كانت رسوبية، أرض النيل فدلتا الوجوه؛ جميع

نعرفها. التي الغنَّاء الروضَة هذه أصبحت حتى السنني، من ماليني
إغريقية. أرٍض اتجاِه يف بنا يزحف اليوَم والنيل

الشواطئ، من املختلفة والبقايا واملدر والطباشري والحصباء الرمل ينقل البحر إن
فيأخذ فيها، تستقر أخرى أماكن إىل فتنقلها البحرية، التيارات إىل الصخور قطع وكذلك

ُعْمقه. بذلك ويقل االرتفاع، يف البحر قاع
قد أنه كما الرملية. الشواطئ ى يُسمَّ ما منها ليتألَّف البقايا بهذه البحر يُلِقي وقد

وتستقر. القاع إىل تهبط حيث بعيد، مكان إىل الشاطئ حول من بها مستديًرا ينقلها
متواصلة. وبناءٍ هدٍم حركُة الحقيقة يف هي واليابسة املاء حركة إن

لقدوم وبناء هدم اإلنسان؟ حياة يف تتكرر التي هي بنفسها، الصورة هذه أليست
الحياة؟!

أيًضا؛ ذلك يف أثَرها لألنهار فإن العظيم، العبء هذا يحمل الذي هو وحده البحر وليس
البحر. إىل بها ويقذف بقايا األرض من معه يحمل النهر فماء

فيها، املاء انحدار قوة عىل وحجمه قدره ف يتوقَّ اليابسة، بقايا من األنهار تحمله ما
انحداره كان وإذا وزنه، وخفَّ حجمه صغر ما حملت ضعيًفا، املاء انحدار كان فإذا
األنهار، مصابِّ عند البقايا هذه بت ترسَّ ما فإذا وزنه. وثقل حجمه عظم ما حملت عظيًما،
الوراء، إىل البحر يرتدُّ السنني، من آالف مر وعىل يشء، بعد شيئًا عندها البحر ماء ُعمُق قلَّ

«الدلتا». نسميه ما ن يتكوَّ حتى األمام إىل اليابسة وتتقدم
من ويجرف مربع، ميل ١١٤٧٠٠٠ مساحته حوٍض يف يجري مثًال املسيسيبي فنهر
واملدر كالرتاب البقايا، من مكعٍب قدٍم ٧٤٥٩٢٦٧٢٠٠ عن يقل ال ما البحر إىل مجراه

والحصباء.
إىل ويجرف مربع، ميل ٣٠٠٠٠ مساحتُه حوٍض يف يجري إيطاليا يف «بو» ونهر

الرواسب. من مكعٍب قدٍم ١٥١٠١٣٧٠٠٠ البحر
وحينما الرسوبية. املواد من طنٍّ ٥٠٠٠٠٠٠ سنٍة كلَّ البحر إىل ينقل «التايمز» ونهر
مرت فإذا تعلو. ثم تعلو جديدة، قيعان أو طبقاٌت بحلولها ن يتكوَّ الرواسب، هذه تحلُّ

ة. جمَّ وأرزاًقا ووديانا خصبة مراتع فيها األرض أهل وجد السنني، ماليني
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الدنيا إن والعنارص. الطبيعية العوامل بفعل األرض عىل التغيري ُسنَُّة تجري وهكذا
الحياة. وكذلك وبناء، هدم

عرصالظالم يف برونو جيوردانو

الفكري االنقالب غمرة يف عاش (١٥٤٨–١٦٠٠)؛ النهضة عرص يف عاش إيطايل فيلسوف
فنَّاني آثاِر من خلد ما خلقت التي الفنية والثورة … وغليليو كوبرنيكوس أحَدثَه الذي

العجيب. العرص ذلك
ألََّف إنه ويقال نابويل، يف بالدومينيكيني التحق عندما عاًما عرش خمسة عمره كان
يف ساوَرتْه التي شكوكه ثم دينية، بزمرة التحاقه يف السبب أما نوح». «سفينة يف كتابًا
سببًا، املؤرخون له يذكر فال د، التجسُّ كعقيدة النرصاني للدين األساسية العقائد بعض
ثم اإليمان، تملََّكه إنساٍن عقليِة يف املخيف االنقالب ذلك حقيقة عن تبني وقائَع يَْرُوون أو

الشك. تملََّكه
سنة حوايل روما من فهرب وُطوِرد، واضُطِهد بالكفر، ثم باملروق «برونو» اتُِّهم
سنة «جنيف» يف استقر ثم ُقْطر، إىل ُقْطر ومن بلد، إىل بلد من ل يتنقَّ ومىض ،١٥٧٦
فتلك «برونو»؛ تعاليُم فيه تعيش ال «كلفن» تعاليُم فيه عاشت الذي الجو أن غري .١٥٧٩

الحر. الِفكر وقواُمها الشك أساُسها تعاليُم وهذه والعقائد، النصوص تحدِّدها تعاليم
بفرنسا. ليون بمدينة والذَ وفكره، لنفسه السالمَة طالبًا جنيف مدينة «برونو» هجر
.١٥٨١ سنة يف «باريس» إىل لجأ ثم «مونبلييه»، يف ثَمة ومن «تولوز»، هبط أن لبث ما ثم
أيف سواء عرصه، يف الحديثة واملستكشفات الجديدة، باآلراء َ وبرشَّ إال بمكاٍن حلَّ ما
يف قامت عنيفة ثورٍة بدايَة كانت التي واملستكشفات اآلراء تلك العلم. يف أم كانت الفلسفة

اإلنساني. الفكر عالم
عقيدته وثبتت نفسه، وامتألت فكره، غصَّ حتى النهضة، منهل من «برونو» نهل
الالهوت سلطة عىل القائمة الفلسفة غيوم تغشاها بيئٍة يف ينتعش ال البرشي الفكر أن عىل

الكنائس. وتقاليد
الوجود َوْحدة يف ومذهبهم و«الرواقيِّني» «لوكريشيوس» آراء من فكره زبدة تكوَّنت
ولكنه الجديدة. األفالطونية من واستمد «أناكساغوراس»، عن شيئًا وأخذ الطبيعي.
فعل ما التأمِل عالم يف فعل بأنه يُوَصف الذي كوزا»، دي «نيقوالس دراسة يف استعمق

الفلك. عالم يف «كوبرنيكوس»
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لتدريس كرسيٍّا له وهيَّأ َحَسن، بقبول الثالث» «هنري امللُك تقبَّله «باريس» نزل ملا
من وبالرغم إباء. بكل فرفض املقدسة»، «األرسار ى يتلقَّ أن أوًال يَْقبل أن عىل الفلسفة،
للنزوح يتهيَّأ ريثما إال ذلك عىل يلبث لم أنه غري الفلسفة، يف يحاِرض أن له ُسِمح هذا
جفاَف يمقت كيف األول، أمَريْن: فيهما تعلَّم عامني أقام حيث ،١٥٨٣ سنة إنجلرتا إىل
جو عىل تسيطر كما «أكسفورد»، جو عىل تسيطر األساطري أن والثاني، اإلنجليزي؛ الطَّبْع

«جنيف».
مذهب يف العلم رجال بعض فيها يحاور ندوًة «أكسفورد» جامعة له هيَّأت
أيََّد كتابًا نَرشَ ذلك إثر وعىل األفالك. نظام يف «بطليموس» ومذهب «كوبرنيكوس»

«كوبرنيكوس». يقول كما الشمس حول من األرض بدوران القول صحة فيه
منها األوىل ويف املستِبد». الوحش «َطْرد عنوانها التي محاوراته نُِرشت ١٥٨٤ سنة يف
من السماء ر تطهِّ أن حاولْت اآللهة إن قال: بأن وبدأها فلسفته، خالصَة برونو أفرغ
محلَّها لتضع الخبيثة، بأعمالهم وجوُدها يذكِّرهم أن شأنها من التي السماوية الصور

املثايل. واألدب بالفضيلة تذكِّرهم صوًرا
القضاء إىل نزعتَه وراءه يُخِفي قناًعا ذلك من متخذًا الوثني، الالهوت يهاجم ومىض
يُشِبه بما مزوَّد هللا بأن القول أي «التشبيه»: ب القول عىل تقوم دينية عقيدة كل عىل

اإلنسانية. يَّاِت الِخصِّ
ففيها ثالثة. وهي «برونو»، محاورات نت تضمَّ ما فأهمُّ الثانية، محارضته بداية ا أمَّ
منها بدًال فيَُسود األوىل، محارضته يف لها مثََّل التي الخيالية الوحوش محلَّ الفضائل تحل

والنظام. والقانون والحكمة والتبرصُّ الحقُّ
متعاملة، فئة الكهنة «إن فقال: عنيًفا، هجوًما وأصحابها القديمة املعتقدات هاجم ثم
بهم عما فضًال دنيوية، أطماًعا بهم وإن األرض؛ يف اإلنسان سعادة هدم عىل دائًما تعمل

البرش.» بني والخالفات قاق الشِّ بَذْر إىل ونزعتهم الُخلُق، انحالل من
اإلغريق.» بأساطري أشبُه أساطريُ التوراة قصص «إن فقال: املقدسة، باألرسار وهزأ

يشء. أقرُب السحر صناعِة إىل إنها قائًال املعجزات ونفى

،١٥٩٣ سنة يف روما إىل أُِخذ ثم وسجنوه. عليه فقبضوا التفتيش، محكمة رجاُل بَه تعقَّ
النرصانية، حظرية من ُطِرد ١٦٠٠ سنة من فرباير ويف سنني. سبع السجن يف قىض حيث

روما. يف حيٍّا أُحِرَق الشهر ذلك من عرش السابع ويف
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تنبَّه حتى كامَلنْي، قرننَْي التاريخ جوف يف َمْطويٍّا الحر، الثائر ذلك «برونو» وظل
ميدان يف نُِصَب روما يف تمثاٌل له فأُِقيم حريته، عن املدافعني أكرب كان الذي الفكر إليه

فيه. أُحِرق الذي املكان نفس ويف فيوري»، دي «كامبو

الحياة موكب

خاصة قدرًة الطبيعة وَهبَتْهم أبطال، أو روَّاد أو أشخاص قصصعن القديمة األساطري يف
من الرغم وعىل يشء. عىل يقدر ال أبكم أنه خطأ ظنَّ الذي ذلك الطري؛ منطق فهم عىل
إشارات من يتألف الذي املنطق ذلك الحيوان، منطق فهم عىل القدرة بكفاية نَُزوَّد لم أننا
تُعاِيشنا التي املخلوقات عىل الوقوف فرصَة لنا هيَّأت قد الحديثة البحوث فإن وأصوات،
التاريخ مباحث عىل يغىش منها كثريٌ يزال ال التي الُحُجب بعض فرفعنا األرض. هذه فوق
عن لنا يبيِّنوا أن يف «لينايوس» رأسهم وعىل األحياء، علماء أفلح أن بعد حتى الطبيعي،

الحية. الطبيعة نواحي بني تربط التي األساسية العالقات

به أراد لقرَّائه، سؤاًال الصحف إحدى محرِّر ه وجَّ العرشين، القرن ِسِني أوايل من سنة يف
اإلنساني الفكر توجيه يف األثر أكرب خلف الذي اإلنجليزي الكاتب اسم منهم يعرف أن
الطبيعي العاِلم مكسويل» «هربرت سري عىل السؤال هذا وأُلِقي الفارط. القرن أثناء يف

غريه. عىل أُلِقي كما املعروف،
قليل بعد القلم أخذ يكتبه، الذي االسم يف يفكر مىض عندما إنه هربرت، سري يقول

داروين». «شارلس اسم وكتب
مجموع دون مواليدي، عالم عىل الرشف هذا يُضِفي أن يأنف َمن يوجد أن يتفق قد
الذين والقصصيني، املقالة وكتَّاب والشعراء واألخالقيني والفالسفة واملؤرخني الالهوتيني
بطابٍع الفكر بها دمغ آثاًرا خلَّف َمن ومنهم برمته، عرش التاسع القرن خالل يف ظهروا
أن هؤالء من لواحٍد يُتَْح لم أنه الواقع أن غري مواهبه. فيها ت تمشَّ التي الناحية يف ثابت
يف الطبيعي العلم حقائق من به أتى ملا ونبٍذ عناٍد من «داروين» له صمد ما ملثِل يصمد
ذلك مجال يف «داروين» انتصار مجاله، يف غريه ينترص ولم املعرفة، فروع من فرع أي
النشاط ميادين يف البحث وأساليب النتائج من خلَّف ما األثر من غريه يخلِّف ولم العلم،

العقيل.
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جميَع يؤلِّف أن أمكنه وهل «داروين»، يف الكالم إىل هنا أستطرد أن غرٍض من ليس
نظرية إىل ُعِزي أنه أو املسلسلة، الفكرات من تنظيٍم ِعقِد يف الحيوي ر التطوُّ حلقات

األمر؟ حقيقة يف لها مما أكثُر التأثري من الطبيعي االنتخاب
الذي أما والخالف. للمناقشة مثاًرا آَخر زمنًا تظل أن شأنها من األشياء هذه إن
تقدَّمته التي والبحوث العلم حقائق كلَّ استجمع إذ «داروين» أن فهو الناس، عليه أجمع
الكثري صحَة أثبََت إذ وأنه اآلخر، البعَض نابذًا بعَضها مؤيًدا فيها، النظر وأنعم واستوعبها
قد األليفة؛ الحيوانات تولُّد يف بحوثه نتائَج إليها وأضاف دقيقة، علمية بمالحظات منها
عىل وأضفى الرفيع، املستوى ذلك إىل متجهه ويف جملته يف األحياء» «علم رفع إىل وقع

واإلكبار. اإلجالل عىل باعثًا للعجب، مثريًا جديًدا ثوبًا الحياة
إذا نبالغ ال أننا غري الحياة، طبيعة عىل «داروين» أضفى ما بعض ذلك كان نعم،
علم كان الناس. أذهان يف الرتابة صفُة له تكن لم «داروين» قبل األحياء عالم إن قلنا
يًا متمشِّ تصنيًفا وصنَّفها ورتَّبها األشتات هذه إىل «داروين» فعمد وأباديد، أشتاتًا الحياة
سار نظيًما َمْوكبًا للعاَلم أن فأظهر العصور، مدى عىل الحياة، ر تطوُّ من األمر واقع مع
كانت أن منذ تصوير، أحسَن روه وصوَّ الطبيعة علماءُ عنه أبَاَن الحياة ملوكب مماِثًال فيه،

اآلن. نراه الذي الكوني النظام إىل صار حتى صورة، وال له شكَل ال سديًما املادة
جميًعا الطبيعي العلم بحوث انساقت الغاية، هذه إىل اإلنساني الفكر وصل أن ومنذ
َموكب هو رتيب، َموكٍب من متناسقة أجزاء هي آيات، من الحياة هذه يف ما إظهار نحو

الحياة.

النَّمر مخلب

والسرية «نهرو». بعنوان اإلنجليزية يف ونُِرشت الشخصية، سريتَه «نهرو» بانديت كتب
واإليمان. العقيدة ومن والجهاد، الكفاح من رائعة صفحٌة مختتمها، حتى مفتتحها من

اآلتية: العبارات عىل ٤١٩ صفحة يف فوقعُت السرية، هذه قرأت

أعتزلها أن عيلَّ َليتعذَّر حتى العقيل، تكويني من بالكثري إلنجلرتا َمِدين «إني
أتحرر أن أستطيع ال فإني سلوكي، ومن أمري، من يكن ومهما كليٍّا. اعتزاًال
الجامعة ويف املدرسة يف يْتُها تلقَّ التي واألساليب وامُلثُل العقلية، الصبغة من تماًما
وعىل بل األخرى، الشعوب عىل نافذتها من أطلُّ التي األشياء تلك بربيطانيا،

جملتها.» يف الحياة
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ومع إنجلرتا مع تجري السياسية، نزعتي عدا ما األخرى، ميويل كل «إن
الربيطاني للحكم يَلنِي ال خصًما يُقال كما أصبحُت إن وإني اإلنجليزي، الشعب

إرادتي.» وفوق برغمي ذلك كان فإنما الهند، يف
نسامله وال ونُخاِصمه، نُعاِديه الذي هو اإلذالل، ذلك وإنما الحكم، ذلك «إنما
األمم وبكل الشعب بهذا روابطنا من إذن َفْلنمكِّن اإلنجليزي. الشعب ال طائعني،
من ورضبًا جديدة أفكاًرا نريد الهند، يف منعًشا جوٍّا نريد إننا األخرى. األجنبية

واكتهلنا.» العمُر بنا َم تقدَّ أن بعد االتجاه، سديد التعاون
منا عوا يتوقَّ فلن النَِّمر، دور معنا يمثِّلوا أن أرادوا إذا اإلنجليز «ولكن
وأعنَت املقاَومة، صوِر أشقَّ إال االستعمار لنَِمر نكن ال إننا تعاونًا. أو صداقة
املستطاع من فإنه املفرتس، الحيوان ذلك تعالج أن أمتنا وعىل الخصام، رضوِب
فطرية وهي وافرتاسيته استرشائه ِحدَّة من تكرس وأن الغابة، نَِمر تؤلِّف أن
الجشع من فيه بما االستعمار تؤلِّف ألْن احتمال أيُّ هنالك ليس ولكن فيه،
تنكب تعيسة بائسة أرٍض إخضاع عىل تحالَفا ما إذا التسلُّط، وحب الرأسمايل

بهما.»
يتفاهم، ولن يلني لن ته، أُمَّ أو إنه إنسان يقول أن الخطأ من أنه جَرَم «ال
نزعة املطلقة الصالبة إن التفاهم. إىل جميًعا تدعونا بطبعها الحياة بأن ذلك
كثري يقوم هذا، جانب إىل ولكن تكون، مكان أي ويف ظهرت، ة أُمَّ أية يف خاطئة
من نظاٌم قام ما إذا القاسية، التصلُّب خطِة انتهاِج رضورة يف الثابت الحق من
أشقَّ التفاهم إىل النزعُة معها تصبح حاالت أو ظروف نشأت أو فاسد، الحكم

البرشي.» الطَّبْع لها يتحمَّ أن من
يستطيع ولن يجتمعان، ال اِن ضدَّ الهند وحرية اإلنجليزي التسلُّط «إن
بمحو إال وإنجلرتا، الهند بني التعاون من ما لوجٍه الظروف تتهيأ ولن القانون،

الهند.» يف االستعماري التسلط رضوب كل

غفلٍة يف أمرنا عىل اإلنجليز غَلبَنا مجيدة، ٌة أُمَّ املرصيني ونحن «نهرو». يقول ما هذا
وطنية بثورة قمنا فإذا الوبيء، االحتالل عرص يف أمرائنا فساَد مستغلِّني الزمن، من
ذلك يعطِّلها الحيوية وظائفنا من طبيعية وظيفة بأن نشعر بأننا فذلك ملرص، خالصة
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حقيقي استقالل من لنا يكون ولن اإلنجليزي، الرسطان ذلك بل االستعماري، االحتالل
القومية. حرياتنا تحقيق إال لنا دواءَ وال الداء، ذلك عىل نتغلَّب أن قبل

حوله من تقوم الدنيا يشهد القرون، تلو القروَن نائًما ظل الذي الجبَّار العمالق إن
يقوم أن يف الفطري ه حقَّ ينشد أخذ وقعوًدا، قياًما الدنيا ليشارك يتحرك أخذ قد وتقعد،

اإلنساني. املجتمع يف الطبيعية بوظيفته
يتكلم. بدأ الهول أبا إن

الكأس بنفس يسقيهم أخذ الُقَساة، الظاملون املعتدون يفهمها التي باللغة ولكن
والشعوب. األمم بها سقوا التي

قنا فحقَّ ثُْرنا لقد يدنا. من ذلك ألن بالفعل؛ كائن أمر واستقاللنا حرياتنا تحقيق إن
النيل. ألبناء النيل ضفاف عىل الحكم وثبتنا وجودنا،

ثابت. حق ذلك

امُلِقيم الحزن

دنيانا؟ عىل يخيِّم الذي الغامر الحزن هذا ما
بدموع وال األلم، برصخات معانيها عن تُفِصح ال التي الصامتة الكآبة هذه ما

والشجن؟ الشجى
واألىس؟ الغم من فورات يف املغمورة السمات هذه ما

الكربى الطامة ُب ترقُّ كأنه ٍب ترقُّ من وراءها يختفي ما عىل املعقودة الجبهات هذه ما
العظمى؟ واملصيبة

عن ينفس نشيج، بغري املسفوحة دموع، بغري الباكية الحائرة النظرات هذه ما
الدفني؟ الَوْجد ذلك بعض الصدور

الرصاص؟ كأنها الباردة الجامدة الرمقات هذه ما
وأخذت األغالل، كبَّلته الرَِّسيف بميش أشبه هي التي املتعثرة الخطوات هذه ما

األصفاد؟ بناصيته
يف والفتى الَهِرم، العجوز وجِه وجه؛ كل عىل املرتسمة االستفهامية العالمات هذه ما

والشباب؟ الهوى غمرة يف والفتاة الصبا، ميعة
َحنايا يف وتتغلغل ذهن، كل يف وتدور رأس، كل يف تَُحوم التي ود السُّ األفكار هذه ما

روح؟ كل
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قد اإلنساني الروح أن لنا يُخيَّل حتى كله، العالم أطراَف ملكت التي السلبية هذه ما
بالنار؟ وُسيِّجت بالحديد ُسلِّحت جدران أربعة يف ُحِبس

الرش لقوى استجابًة البََوار تنتظر التي النفوس تلك وما املسفوحة؟ الدماء هذه ما
الحياة؟ هذه عىل استولت التي

اإلنسانية عىل أصلت كأنما الدنيا، أنحاء جميع يف الظاهرة هذه تلمس أنك العجيب من
عن تفرتُ ثناياها أخذت كلما نَْحِرها عىل يُشِهره بطش، ذي جبَّاٍر يَدْي يف باتر سيٌف

يقول: حالها ولساُن عنها فرتتدُّ حزينة، ابتسامٍة

اب��ت��س��ام��ات��ي ب��ع��ِض ع��ل��ى ع��اق��ب��ت��ن��ي أْن ف��يَ��م��ن��ُع��ن��ي ل��ل��دن��ي��ا أض��ح��ك أري��ُد

بعدها. وعشت الثانية، الحرب قبل وعشت بعدها، وعشت األوىل، الحرب قبل عشت
موارد أن وسمعت وقرأت عليها، ُمقِدمون نحن التي البََوار حرب أشهد حتى عشت وربما
والقسطاس بالعدل ُوزِّعت أنها لو املعانية مطلوباتهم عىل وتزيد فيها َمن تكفي الدنيا
لسد تكفي العامليتنَْي، الحربنَْي يف َسَفًها بُعِثرت التي األموال أن وسمعت وقرأت املستقيم.
وسمعت وقرأت الحياة. من وِرْفعة العيش من رَغٍد يف ليصبحوا أجمعني، الناس حاجات
إرضاءً السوق يف ثمنه لرتفع حاجتها عن الزائد القمح تخزِّن كانت العالم بلدان بعض أن
ذلك أسباب من هذا يكون أََوَال املاليني. تقتل مجاعات والصني الهند ويف أشعبية. ملطامع

ُمِقيم؟ حزٌن ليأخذنا البرش خريُ يموت أن يكفي أََال دنيانا؟ عىل يُخيِّم الذي الحزن

الريف يف عشت قد أكون وربما الريف، وأحبُّ الفالَح أحبُّ الروِح؛ فالحيَّ زلت وما كنت
الحوارض. يف عشت مما أكثَر

تلك الدنيا، بتالبيب الحزن يأخذ أن قبل أْي يزيد؛ أو سنة أربعني قبل أسمع كنت
الجميلة، النَِّرضة الحقول َجنَبات بها تتجاوب الفالحات حناجر من املنبعثة الجميلَة الرنَّاِت
فتأخذني وروحها، مرص عقل عن الصادرة الريف أغاني تُغنِّني عائدات، أو رائحات وُهنَّ
وال شاٍد فال املطلق، الصمت إال يشءَ فال اآلن أما نفيس. أنحاء بها تتجاوب تزال ال نشوة

شادية.
دنيانا؟ عىل يخيِّم الذي الغامر الحزن هذا ما
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فإذا مهاجرة، طيوٌر منتظمة دورات يف منه يزورنا الجميل، الطري إال سمائنا يف نرى ال كنا
الفيض زمِن الشتاء؛ مع يأتي ألنه بالخري؛ نا استبَرشْ الشامي، السقساق صوَت سمعنا
الحصاد. زمن املنثور، التِّْرب زماُن فذلك الصيف، مستهل يف الَوْروار رأينا وإذا والكثرة.

البََوار إلينا تحمل التي الطائرة القالع تلك الطري، براءة جانب إىل فرتى اآلن أما
فيها تَبُور حرٍب ميداِن إىل عني َطْرفة يف حقوَلنا تحوِّل أن مستطاعها يف والتي والدمار،
رءوسنا، عىل ُمصلتًا املوت رمُز فكأنها البرص، ملح يف والنسل الحرث وتقيضعىل النفوس،
ذلك أسباب من هذا يكون أََال ِبها. ترقُّ من أهوُن الطامة ونزول ينزل. متى نعلم ال ولكنا

دنيانا؟ عىل املخيِّم الغامر الحزن
ذلك وْكَر إال أشعر، ما مثل يشعرون ماليني من واحد وأنا الريف، يف يل يَبَْق لم
لم إذ َكنَفي، يف وأخذته بحمايتي، فظللته بيتي، سطح من جزءًا شاركني الذي الكروان
احة، الصدَّ الجميلة تَالحينِه رنني إال الحلوة، األيام بمايض يذكِّرني يشء من الريف يف يَبَْق
الرنَّانة، القوية األلحان تلك إىل الذكريات بي فتعود القمر، نور ويف الليل أثناء يف يرسلها
القرية فتيات من غريهما أو أخيها، بنت «عامرية» أو بديعة جارتنا بها ترسل كانت التي

الروح. وقوة الجسم بقوة تمتَّْعَن اللواتي
كنَّ مثيالتهن. من أو اآلن منهن املعاش حيث من حاًال بأسعد الوقت ذلك يف يكن لم
محالج ويف الحقول يف فعملن العمل، إىل محتاجاٍت وكنَّ الَعَوز، حجر يف درْجَن فقريات
النهار أثناء يف سارحاٍت الطري، كأنهن مستخفاٍت كالغزالن، َمِرحاٍت كنَّ ولكنهن القطن.

الليل. من أطراف ويف
رءوَسهن مسِنداٍت الدُّور أبواب عىل جالسات وبعضهن املقابر، يف اآلن بعضهن
وبناتهن الدنيا، صخب يف مغمورون أبناؤهن والحزن، األىس وجوههن ويف هن بأُكفِّ
أو أخرى، حروبًا القَدر ثنايا يف لعل يدريهن؟ َمن األبصار. زائغاُت العقول شارداُت
ذلك وكوبلت، األبواب، عىل واأليدروجني ِعَقالها، ُفكَّ قد والذَّرَّة ال كيف كربى؟ ات ُمِلمَّ
الطوق، عن شبَّ َمن ذلك يف سواء أوالدهن، إىل ناظًرا بُعد، عن يحيِّيهن املارد، الشيطان

يَذَر. وال يُبِقي ال الذي «كوبلت» وهو ال كيف الحواصل. زغب يزالون ال َمن أو
دنيانا؟ عىل يخيِّم الذي الغامر الحزن هذا ما

يكون أن يطلب األرض، غربي والغرب، الدنيا. يسود أن يريد األرض، رشقي الرشق،
العجول، من صريان هم كأنما قطعانًا، يُساقون والغرب الرشق بني والناس األعىل. السيَد

إنسانية. وال فكر، وال إرادة، فال
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األزمات هذه إن الدمار: حبَّ نفوُسهم أُِرشبت ن ممَّ العادة يف وهم الناس، بعض يقول
ميوُل عليه انعقدت عما تعبريًا إال القول هذا وما ره. وتطوُّ وتحوُّله اإلنسان لُرِقي رضورية
حقائق إدراك عن العجز من الرش، من الحماقة، من الدنيا، غرور من اإلنسان هذا زعماء

البرشية. الحكمة أبرَزتْها كما الحياة،
حقائقها عن املرصوفني الدنيا، بغرور املفتونني هؤالء من ِحْفنٍة يِد يف البرش مصري إن

أطماع. من النفوس عليه تنطوي ما إىل
يف الناس َلبَِقي إذن واملعاش، اإلنتاج ناحية إىل كله ل تحوَّ قد البرش مجهود أن ولو

سالم.
كل استقالَل تحرتم التي الحرية الصحيحة، للحرية اتَّسعت قد البرش عقول أن لو
كما معيشتها وشكل حكومتها اختيار ويف الحياة يف بحقها وتعرتف جماعة، وكل فرد

الحقيقي. التقدُّم َمدارِج يف اإلنسان ورضب الرش، وزال الرخاء لعمَّ إذن تريد،
من ِحْفنٍة يِد يف البرش ومستقبل تطبيقها إىل السبيل كيف ولكن بذاتها، بيِّنة حقائق

الدنيا. غرور وأخذهم الحقائق، هذه نسوا الذين
دنيانا؟ عىل يخيِّم الذي الغامر الحزن هذا ما نتساءل: أن هذا بعد لنا يحق أََال

شجون ذو حديث

صحفي، مكاتب إىل اإلنجليز، كتَّاب من شهري كاتب وهو إنج»، رالف «وليم األسقف تحدَّث
فقال: التسعني، بعد الثالثة بلغ عندما الفكري اتجاهه حصيلة عن

لم فإني اإلكلريوس، إىل سأنتمي أني أظن فال آَخر، ُعمًرا أعيش أن يل ُقدِّر إذا •
حسنُت السن بي تقدَّمُت عندما إني يقال وربما اإلنجليزية. بالكنيسة يوًما أسعد

كنيسيٍّا. وسئُت نرصانيٍّا،
فمجموعة البقية أما منها، أفراد بضعة أحببُت وإنما البرشية، الساللَة أحبب لم •

واألخالط. األوشاب من
عىل عملت كما الحياة، من الغرض عىل أقَع حتى حياتي أطوار جميع يف جاهدُت •
الشخصية ومشكلة األبدية، مشكلة نظري: يف جوهريًة ظلت مشكالٍت ثالِث حل
اآلن ولست منها. مشكلة أحل فلم أخفقت، أني غري الرش. ومشكلة اإلنسانية،
عىل يستعيص أنه وأعتقد فيها. التفكري بدأت عندما مني بها، علًما أكثر بإزائها

حلُّها. إنسان أي
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ال فإني هذا ومع حياتي، بدَّدُت قد أكون أالَّ وآُمُل أستطيع، ما أخريًا عملت •
ال كانت. مما أفضل أصبحت قد فيها، بوجودي الدنيا، إن أقول أن أستطيع
باألسقف كالعادة تنعتني ال ولكن ستكون، وكما كانت كما إنها أسوأ. وال أفضل

النعت. هذا أبًدا أستحق لم فإني الحزين،
حمًقا ح أتطوَّ فال أمينًا، أكون وأن الحقيقة، أواِجه أن حاولت أني هنالك ما كل •

التفاؤل. مع
أن أعلم ال أني كما يشء. ال أْي أنت؛ تعلم ما بقدِر األخرى الحياة عن أعلم إني •

الكنسية. للتعاليم وفًقا القول، إطالق عىل أخرى حياًة هنالك
رحيم». غفوٍر «إلٍه عن أو السماء عن فكرة أية عندي ليس •

ينتظرني. ماذا أعلم ال •
وأرى. أنتظر أن عيلَّ •

والزمن املكان تهيئة التطور: حكاية

مثلها يف عرًضا ميل مائة سعتها عظيمة صخرة بها مجهولة، بالٌد الشمال أقىص يف
ارتفاًعا.

منقاره. ليشحذ سنة، ألف كل صغري طائٌر الصخرة هذه يرود
الالنهاية. عمر من واحد يوم فذلك الصخرة، تُفتَّت بذلك يتم عندما

… ضخمة استفهام عالمة ظل يف اإلنسان يعيش
نحن؟ ما

أتينا؟ أين من
نذهب؟ أين إىل

نحو يشء بعد شيئًا االستفهام عالمَة ندفع مضينا تُهَزم، ال بشجاعة ولكن تباَطأْنا
جواب. عىل نقع أن األمل بنا ذهب حيث األفق، وراء من الكائن البعيد الخط ذلك

بعُد. كثريًا نتقدَّم لم
بأشياء نحدس أن نستطيع حيث إىل وصلنا أننا غري قارصة، تزال ما معرفتنا إن

الضبط. من كاٍف بقدٍر كثرية،
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بخطٍّ السيار هذا يف والنباتية الحيوانية الحياة نشوء عىل مر الذي للزمن مثلنا إذا
من خمسني من جزءًا الخط هذا من واقتطعنا الكتاب، صفحة عرَض امتداُده يتجاوز ال
فوق به، شبيه مخلوٍق ُعمِر أو اإلنسان، ُعمر إىل يشري املقتَطع الجزء هذا فإن طوله،

األرض.
«العقل» استخدم كائن أول فإنه التطور، قافلة يف صورة آِخر كان إن واإلنسان،
دراسته، إىل هم همِّ أكثَر َرصفوا الباحثني أن يف السبب هو وذلك الطبيعة؛ ُقَوى به ليغزو
لهذه كان وإن به، حفوَلهم والخيل، والكالب كالسنانري املخلوقات، من بغريه يحفلوا ولم
القرون. خالل ورائها من خلَّفته بال، ذو نشوئي تاريٌخ الخاصة، ناحيتها من املخلوقات

من كبرية كرًة — العلم إليه وصل ما بقدِر وذلك — فيه نعيش الذي السيار كان
وتدرًُّجا، الفضاء. يف ضخٍم محيٍط يف الدخان من صغرية كغمامة ظهرت املشتعلة، املادة
قرشتها إن ُقْل أو الخارجية، قرشتَها النار أكلت السنني، من متعاقبة ماليني خالل يف
هذه فوق ومن الصخر. من رقيقة بطبقٍة واكتست بعًضا، بعُضها أحَرَق أْي «تحارقت»؛
حاِمًال الصوانية، الطبقة من أجزاءً مفتِّتًا انقطاع، وبال غْمًرا املطُر هطل الجماد، الطبقة
األرض علت التي الشامخة الصخور بني نائمًة تقبع كانت التي الوديان إىل والُفتَات الثََّرى

املستبخرة.
كيف وشهدت ُحب، السُّ غالَف الشمس أشعُة فاخرتقت األمر، نهاية يف الساعة وأتت
تستوي التي العظمى املحيطاِت تلك بعُد فيما ستصبح ضحاضح، تَْغشاه السيار هذا أن

وغربيها. األرض رشقي يف
الحياة، أنشأت قد الجامدة، املوات األرض فإن العظمى، اآلية وقعت يوم وذات

املحيط. ماء فوق األوىل الحية الخلية وطوفت
كسبت أنها غري السنني، من ماليني بضعة فها يتلقَّ والتيار تطوف األوىل الخلية ظلت
أرٍض يف وأيرس، أسهَل عيَْشها تجعل أن شأنها من يَّات ِخصِّ بضعَة األحقاب تلك خالل يف

للحياة. تهيُُّؤها بعُد يكمل لم
املظلمة األغوار يف عاشت إذ بعض؛ من حاًال أسعد الخاليا هذه بعض كانت ولقد
رءوس من انحدرت التي اللَِّزجة املائعة الرواسب يف جذورها فمدَّت والِربَك، البحريات من
فخرج متحركة، طليقًة تظل أن لت فضَّ أَُخر، خاليا أن حني يف النبات. نشأ وبذلك التالل؛
القيعان يف تزحف ومضت صورًة، بالعقارب أشبه فكانت عجيبة، مفاصَل ذاُت أرجٌل منها

الهالمي. السمك صورة اتخذت حتى النباتات بني لة متنقِّ البحرية،
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عىل حياتها يف فاعتمدت الحراشف، تكسوها مخلوقات فكانت وتلك، هذه غري أما
عمرت الزمن، مسار وعىل الُقوت، وراء سعيًا مكان إىل مكاٍن من ل للتنقُّ السبح، حركة

السمك. صنوف من امُلَمْليَنة باملاليني املحيطات
أفعم قد كان البحر، قاع بأن ذلك أخرى، بيئات إىل ًال منتقِّ عدًدا، يزداد النبات ومىض
املستنقعات حوايف فشغل املاء، يهجر أن الرضورة ودفعته منه. للمزيد محلٌّ يَبَْق فلم به،
فيغمره يوم كلَّ مرتنَْي بَمدِّه يغشاه البحر كان لقد الجبال. قواعد تحت الوحلية والشواطئ

بأَُجاجه.
الزمن. ومرَّ

الطبقة يف يعيش أن عىل وعمل املواتية، غري بيئته من يتخلص أن النبات فحاول
يعيش كيف عرف والتمرُّس املرانة من عديدة قرون وبعد السيار. هذا تغلِّف التي الهوائية
عرف ثم شجًرا، ثم عشبًا فصار حجمه، وزاد املاء، يف عاش كما الجوي، الغالف يف سامًلا
فنرشها بزوره، حمل الذي الطري إليه ويلفت النحل، إليه يجذب جميًال زهًرا يخرج كيف

النضرية. الُخْرض باملراعي َمْكسوٍّا األرض وجه أصبح حتى مكان، كل يف
بِرئاٍت س تتنفَّ كيف تعلَّمت فقد البحر، ترتك أخذت أيًضا األسماك من بعًضا إن
التي أي «الربمائيات»؛ اسم العلماء لها وضع وحدها. الخياشيم من بدًال مًعا، وخياشيم
قد قدَميْك، تحت من تقفز التي الضفدعة وحياة املاء. ويف الرب يف تعيش أن تستطيع

الربمائي. الحيوان بهما يتمتع اللذين الوجوَديْن بتفاصيل يتعلق ما كلَّ عليك تقص
بعد شيئًا الرب يف الحياَة تعتاد أخذت األمر، أول املاء من الحيوانات هذه خرجت ملا
الِحَراج جوف يف الهادئة الحياة إىل وأخَلَد كالعظايا، زاحًفا صار أن بعضها لبث وما يشء،

العظيمة. األشجار ظل يف ُمسرتِخيًا ينام أو الحرشات، يُعاِيش
ر تتطوَّ أرجلها أخذت اللينة، األرض فوق الحركة رسعة من تتمكَّن أن أجل من
فبلغ الِعَظام، َخام الضِّ بصورها األرض وامتألت أحجامها، وزادت ذلك، يالئم بما وتتكيَّف
كما الِفيَلة، تداعب فأخذت وعنفوان، قوٌة بها وكان طوًال. قَدًما أربعني أو ثالثني بعضها

غار. الصِّ ِجراءَه الكبريُ نَّْوُر السِّ يداعب
األشجار. يف يعيش أخذ — الزواحف شعب — الشعب ذلك أفراد من بعًضا أن عىل
الزواحف هذه جعل مما ارتفاًعا، قدٍم مائَة يبلغ قد باسًقا، ضخًما الشجر بعض وكان
من تنتقل أن حياتها رضورات من أصبح إذ والزحف؛ التنقل يف أرُجِلها إىل احتياًجا أقلَّ

ويُْرس. ورسعة بسهولة غصن إىل غصن
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يتحوَّل الخارجي إهابها من جهات بعض أخذ املبلغ، هذا الرضورة من بلغت ملا
عند منتهيًة يديها، عند مبتدئًة الجانبني، من جسمها طوال تمتد مظلٍَّة صورِة يف متكيًِّفا
أذنابها من اتخذت انزلقت فإذا الريش، من رضٌب املظلة هذه يف نبت ما ورسعان قدَميْها.
ذلك فكان أخرى؛ إىل شجرٍة من طارت ثَمَة ومن حركاتها، تحكم السفني كدفة ة دفَّ شبه

الوجود. عالم إىل الطري خروج أول

الصحيحة. أسبابه نجهل ألننا فذلك العجب، إىل دعانا إْن كبري؛ حادٌث الحياة عالم يف حدث
نسبيٍّا. قصري زمٍن مدى يف انقرضت َخام الضِّ الزواحف جميع فإن

ذلك! يف السبب نعرف ال إننا
الضخامة من بلغت أنها إىل عاد وربما الطقس، يف مفاجئ تغريُّ إىل راجًعا كان ربما
املراعي إىل كثب عن تنظر وهي جوًعا، فماتت امليش، أو الزحف أو السبح من منعها مبلًغا

إليها. تبلغ أن عن عاجزًة الُخْرض، واألشجار اليانعة،
قرابَة ثابتًا ظلَّ الذي الزواحف ملكوت فإن انقراضها، يف السبب أمر من يكن ومهما

األحياء. ر تطوُّ عليه أتى قد السنني، من مليون نصف

انحدرت لقد املخلوقات. شتى من مختلفة بصور تمتلئ ذلك بعد الدنيا جوانب مضت
بأثدائها، صغاَرها تغذِّي كانت إذ كبريًا؛ اختالًفا عنها اختلفت ولكنها الزواحف، عن جميًعا

الثدي». «ذوات أو «الثدييات» باسم الحديث العلم يف فُعِرفت
ْعر الشَّ من فاتخذت الطري، ريش عىل تُبِْق ولم السمك، حراشف عنها نفضت لقد

الخارجي. إلهابها ِكسوًة
الحيوان؛ عالم من غريها عىل بها استعلت أخرى، عاداٍت ذلك فوق الثدي ذوات كسبت
الجنني عن تنقف حتى جسمانها، داخل يف التناسلية بيضاتها تختزن بدأت إناثها فإن
وهجمات والحر الربد ملخاطر عرضًة صغاره يرتك كان غريها أن حني يف البيئة، تلك يف
بها، وتحتفظ صغاَرها تالِزُم مضت إذ الثدي؛ ذوات من العكس عىل الضارية. الوحوش
وقلة َضْعِفها َطْوِر يف وتحميها طويًال، زمنًا كنَِفها تحت وتُبِقيها عليها، وتحنو وترأمها

أعداءها. تكافح أن عن وَعْجزها ِحيلتها
العلم من أمهاتها عن كسبت بما ذلك للبقاء، أسنح فرصة الثدي لذوات أصبح بهذا
العناية أمَر أوالدها تعلِّم كيف والحظَت ِهرًَّة رأيَت أنك لو ذلك تدرك كثرية. بأشياء

الفرئان. تصيد وكيف ها، بأُكفِّ وجوَهها تمسح وكيف بأنفسها،
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تعايشك فإنها بها؛ كاٍف علٍم عىل فأنت الثدي، بذوات التعريف يف أطنب أن أريد ال
تستطيع أنك كما الحقل، ويف البيت ويف الشارع يف ُرفقائك من إنها كنَت؛ أينما بك وتحفُّ

الحيوان. حدائق أقفاِص يف نَسبًا إليك أقربَها ترى أن

األعظم. الطريق مفرتق إىل بك أنتقل اآلن
تعيش التي املخلوقات حياة املغلقة، الحياة َرْكَب ورائه من اإلنسان خلَّف عندما ذلك
اقتداره، قوة من ر ليحوِّ العقلية، ُقَواه يستخدم بدأ لقد معنوي. أثٍر أي من غفًال وتموت

ساللته. ُميرسات ومن
جميع عىل يستعيل أن الطبيعية يَّاتُه ِخصِّ به أهلْت ثديي كائٌن البطيء ل بالتحوُّ نشأ
كيف قليٍل بعد وعرف والحماية، الغذاء عىل الحصول عىل القدرة يف وبخاصة الحياة، صور
كاأليدي، مخالُب له نشأت وباالستعمال فرائسه. عىل للقبض َمنْي املقدَّ طرَفيْه يستعمل

رجَليْه. عىل ماشيًا فينتصب جسَمه، يِزَن أن استطاع واملرانة، الجهد من كثري وبعد
ذلك به فأهل درجة؛ القرود فوق كان ولكنه القردية، إىل نازًعا الكائن هذا كان

الصيد. يف ماهًرا يصبح أن ُل التحوُّ
أن استطاع ثم العدد، كبرية أرجاٍل يف يطوف راح أمنًا، أكثر يكون أن أجل ومن

الخطر. اقرتاب إىل وينبِّهها ِصغاَره، بها يُنِذر أصواتًا يُخِرج
األصوات، هذه تفصيل من يتمكَّن أن قبل السنني، من األلوف مئات بضع عليه مىض

للكالم. أجزاء لتصبح
اإلنسان هو األول؛ َك َجدُّ هو الحرج، من بكثري إال ذلك تصدِّق لم ولو الكائن، هذا إن

بالقردية. املشوب

لون) فان (عن

ليليا

«بريي» بمقاطعة الريفي «نووان» قرص فإن تتكلم، أن الجدران مستطاع يف كان إذا
املتضاربة. األصوات من صاخبًا هديًرا يصيح بفرنسا،

فلوبري فيه مثَّل كما وليست، شوبان موسيقى الِفَساح َجنَباته يف رنت ما كثريًا
أبهائه يف يمرحون وراحوا موسيقاها، شوبان وضع ِقَصاًرا، تمثيليات الصغري ودوماس
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العرص، نوابغ من ضيوف به ونزل بحديقته، كان مدرس يف دوالكروا وصور وممراته،
وُغَرفه جوانبه بعض يف وتحادثوا وتناظروا فيني، ده والفرد جوتييه وتيوفيل بلزاك مثل

الِفَساح.
قيود من اآلِبقني اق العشَّ همساُت َجنَباته يف تردَّدت عرش، التاسع القرن أواسط ويف
أن فلو «نووان». قرص جدران بني اختَلْوا فرنسا، أَُرس أعرق من وفتيات فتيان العرص،
من كثرٍي أنساَب ح تصحِّ أن َلوجب إذن تتكلم، أن مستطاعها يف كان القرص هذا جدران

جديًدا. تبويبًا وتبوِّب األَُرس،
من ظاهرًة الروحية هم وأمُّ هؤالء ومضيفُة القرص، ذلك سيدُة صند» «جورج كانت

العرص. ذلك ظاهرات
كأنها وممراته القرص َردهات يف تميش كانت ما. بنوع فاتنة فاتنة؛ جميلة كانت
أوالء جميع اجتذبت التي َوْحَدها هي الَفِتيَّة عبقريتها تكن ولم الصورة. جميل أمرُد فتًى
فوق استطاعت فقد يت، الصِّ وبُْعد الشهرة ذوي العباقرة ِقبلَة وجعلته «نووان» قرص إىل
ستة يف بعُد فيما ُجِمعت التي بمؤلَّفاتها الفرنيس الجمهور من كبرية فئًة تفتن أن ذلك
حولها، من تشيِّدها أن استطاعت التي العريضة والدنيا شخصيتها، أما مجلًدا. وتسعني
من دليًال عرشين إىل القرص ذلك يف حياتها رشُح احتاج بحيث والتعقد الفتنة من فكانت

غموًضا. تزيده بل األمر، غامَض تفرسِّ ال اإلرشاد، كتب
الفرنيس األدب عيون من أصبح كتابًا موروا» «أندريه َكتَب العجيبة املرأة هذه عن
«موروا» ُكتب أعظم إنه اد النقَّ أَثْباُت فيه يقول أن الكتاب بهذا تعريًفا وكفى ُولِد، ساعَة

القول. إطالق عىل
سريٍة عنواِن إىل رجوًعا صند، جورج عن لكتابه عنوانًا «ليليا» اسم «موروا» اختار
إذ كانت فقد العرشين. بعد التاسعة تبلغ وملا ،١٨٣٣ سنة يف «صند» كتبَتْها شخصية
ن وتدخِّ رسواًال تلبس الُعْرف، قيود من طليًقا وإنسانًا لطفَلنْي، ا وأمٍّ معروفة، مؤلِّفًة ذاك
فيه ًة ُمِلحَّ وتطلبه، الجنس، نداء تلبِّي العاطفة، مشبوبَة امرأًة ذلك فوق وكانت السيجار،

ذاك: كتابها يف قالت تألفه. الذي الرفيق إلحاَح

يف الرغبة إن الِعناق. يكفيه ال عجيب هذياني بنََهٍم أشعر منه، أقرتب عندما
بهيمية غيبوبٌة هي الحواس. ُقَوى تشلُّ الروح حرارة سوى ليست حايل، مثل

عشيقها). يف (أْي … هنالك وتتجمع عقيل، تتملَّك مستوحشة
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الكثري حياة يف أثَّر قد قولها، حدِّ عىل الرخامي الغالف ذلك بل املخيف، اللني هذا إن
ذلك مع فهو صغريًا، كان إْن الفرنيس، التاريخ عوامل من عامًال َليُعتَرب حتى الناس، من
بذلته الذي ِعراكها يف إنها عليها والناقمون «صند» أعداء يقول لهذا أسايس. جوهري

نَْهمتُه. تُشبَع ال غول هي كأنما الرجال، افرتست قد تَكبحها، أو النزعة هذه تُشِبع
اآلخر، الجنس من انتقاًما الطبع، نارية من فيها ما اقها عشَّ عىل فرضت إنها يقولون

تماًما. كحالها منها ميئوٍس حاٍل إىل تردَّه حتى حبائلها، يف وقع محبٍّا ترتك فال
يذهب بل صند، جورج طبيعة يف بالغيالنية القائلني مذهب من فليس «موروا» أما
لصفة حائزة غري ولكنها بالحب، جديرة وأنها للحب، متعطِّشة ُخِلقت امرأٌة أنها إىل

بغريها. حبٌّ يكون ال التي الصفة تلك الخضوع،

من كبوٍة إثِر عىل مات املغاِمرين، النبالء من ضابط وأبوها دوبن»، «أورور اسمها كان
كما الحقيقة، يف أو راقصة، فكانت أمها أما ِصباها. ميعِة يف «أورور» كانت عندما جواده،

سمعًة. باريس مالهي أسوأ من ملًهى يف راقصة من أقل يشء «صند»: قالت
امرأة وكانت جدتها، بكفالة «نووان» قرص يف «دوبن» بضيعة «أورور» ونشأت
الثامنة بلغت وعندما اإلنجليزيات، الراهبات بعناية باريس يف وتعلَّمت صارمة. حازمة
معدوُم ولكنه َمِرح، مستقيٌم فتًى وهو دافيدان»، «كزيمري من تزوَّجت عمرها من عرشة
خالله من له يُسَمع عميق، ُسباٍت يف الليل وسواَد الصيد، يف النهار بياَض فيقيض الخيال،
بالصور مملوءًا كان رأسها ولكن الطَّبع، َسِويَّة «أورور» كانت هنا وإىل ونخري. شخريٌ

االنطالقية. باآلراء باألحرى أو التخيُّلية،
تعليقه فكان وسيم، شابٍّ كتِف عىل برأسها ُملِقيًة مرة ذات «كزيمري» عليها وقع
شئوننا من ذلك إن شيئًا؛ يعرف أن ألحد ينبغي «ال الشخريي: ُسباته من صورًة ذلك عىل

وحدنا.» الخاصة
«موروا»: يقول

والنَّبْذ.» الَجفاءُ هو وإنما الزواج، يف بتاتًا تُغتَفر ال التي األشياء من الَخنَا «ليس
الخادمات، بإحدى علق قد وكان ب، الرشُّ يف تهاَلَك بالجفوة، «كزيمري» أحسَّ أن فلما
بقليٍل ذلك وبعد بساعات. الثاني طفلها وضعْت أن بعد مسرتاب، يف «أورور» عليه ووقعت
كبرية قافلٍة من األول الطراَز كان ساندو»، «جول اسمه محاٍم بكاتب «أورور» اْلتََقْت
والكتابة التأليف يف زمالتهما من وخرجت باريس، يف معه تعيش وذهبت اق، العشَّ من
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يَّات بالِخصِّ العرص ذلك أدب يف ي ُسمِّ ما نشأ الغرامية عالقتها ومن صند». «جورج باسم
الُعضال العادة تلك ثم بة، املهدَّ واألحذية الكبري، السيجار الصندية: الظواهر أو الصندية
هم رجال أحضان يف العنيف، الحب عن البحث عادة عجيب، تناُقض عىل تنطوي التي

ندائه. تلبية عن يعجزون بحيث الخنوثة ومن الَخَور من
عىل يكبَّ أن يستطيع يكن لم التوليد، قوة فيه يكن لم الصغري»! «جول مسكني
حبيب. ينتظره حيث إىل َعْدًوا به يعدو جواًدا يمتطي ثم ساعة، عرشة أربع الكتابة
مريمييه». «بروسبري الروائي إىل عنه وتحوَّلت حسابها، من «صند» أسقطته ما ورسعان
أبطاَله الشيطان منه ينتقي الذي الصنف ذلك من «موروا» يقول ما عىل «مريمييه» كان
واعتقدت طبه. يف يتكلم للطب كليٍة يف طالٍب بخشونِة الحب عن يتكلم وكان اق. العشَّ
هذا أن غري الغيالنية، النزعات من فيها ما بعَض عندها تشفي قد استكالبيته أن «صند»

شيئًا. ذلك من يبلغ أن عن عجز قد جوان، الدون
موسيه. دي بألفرد عليه فعقبْت جول، سقط

خشب من ُصِنع غليون من الدخان تلفظ قدَميْه، عند حشية فوق من تجلس كانت
فإن كذلك، كانت لقد الكيان. ُة َهشَّ ضعيفٌة ُملِهمتَه أن يتمتم أن يلبث فال الثمني، الكرز
مع فارًَّة البندقية، مدينة يف بفندٍق ميٍت نصَف موسيه» «دي تركت أن تلبث لم «صند»

إيطايل. طبيٍب
أحالمي.» جميع ق سيتحقَّ بيرتو يا فيك «فيك، تقول: مرة ذات الطبيب ذلك إىل كتبت

«بيرتو». يف ق تتحقَّ لم أحالمها إن
كلما الحال، لهذه َأللبس وإنها رجل. أنها األمر فمحصُل يكن، «مهما بلزاك: يقول

رجًال.» تكون أن يف أمعنْت
امرأة؟» حقيقة أهي املرأة! تلك أبغَض «ما شوبان: املوسيقيُّ ويقول

لقد أغرق. عندما النظَر يفَّ تُمِعن «كانت قوله: مذكراته يف أثبت أن قليل غري لبث وما
تحبني.» إنها … قلبي أَرسْت

الربيع. كزهرات ا نَِرضً كالوردة، مزدهًرا يانًعا «ميورقة» جزيرة إىل معها وذهب
املوت. من أدنى أو قوَسنْي قاب وعىل دًما، يَتُفُل هنالك من وعاد

بالتأليف حياته ِسِني أحفُل هي «نووان»، قرص يف سنني سبع ذلك بعد شوبان عاش
املوسيقي.
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حبيب، طفٍل عىل تسهر رءوٍم أمٍّ تمريَض مرََّضتْه ولكنها لها، عشيًقا هنالك يَِعْش لم
املوقف. ذلك يتجاوز تقرٍُّب أيَّ عليه ُمنِكرة

اختيار عىل دائًما يحملها كان النفيس َضْعَفها أن إىل فيذهب «صند»، أخالَق «موروا» يحلِّل
أنه غري وإرغامها. إخضاعها عن يعجزون بحيث والَخَور ْعف الضَّ من يكونون اق عشَّ
يُعَرْفَن َمن اليوَم فيه يسري الذي الطريق ذلك فاتحُة هي «صند» إن ذلك عىل تعقيبًا يقول

رجل. يف كانت أنها لو تُستَحب، كانت يَّاتها ِخصِّ إن يقول كما املتحرِّرات. بالنساء
فإنها حطََّمتْهم، وإْن بأنها أكثُرهم اعرتف ولقد الرجال، من طويًال رتًال اقها عشَّ كان

وشيَّدتهم. بَنَتُْهم كذلك
أنت كما بها، يُشَغف امرأٌة «إنك لها: كتب إذ الصواب «دورس» كونت يعد لم

الجيل.» هذا يف البارز الفذُّ الرجُل ذلك، إىل باإلضافة
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