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مقدمة

األفكار أجنحة عىل وطائًرا العقلية، التأمالت أودية يف ضاربًا ليلة ذات كنت بينما إنني
مشهد خواطري أعني لدى انفتح قد وإذا التخيُّلية، واألحالم الهواجس جو يف املتبلبلة
من الغابرة الشعوب نغمات هوائه يف وترنُّ السالفة، األعصار أشباح فيه تلعب عجيب
والكرامة، العظمة أوج إىل تتعاىل القديم العالم ممالك فرأيت الخالدة؛ التواريخ حجب وراء
منزلة الخليقة من النازل اإلنسان مجد ينتهي حيثما والتهذيب اآلداب سدرة إىل وترتقي

العدد. من األول
وصناعة العلم وتربية والزراعة الفالحة بتهذيب مشتغلني املرصيني أرى كنت فبينما
بتوسيع آخذين والفينيقيني واألبنية، املشادات ظرافة اخرتاع يف مجدِّين واآلثوريني األيدي،
بعيد من فارسمقبلة راية وإذا االجتماعية؛ الهيئة وتقريبصلة البحار عباب وشق املتاجر
ج يتموَّ عرمرمي جيش رءوس عىل تخفق وهي الزائر، وأسدها الساطعة شمسها حاملة
تثري كانت األرض، أديم بحوافرها ترضب كانت كلما التي الصاهلة الخيول صهوات فوق

التاريخ. لجسد األشهب برده وينسج الزمان هامة عىل الشيب وخط يلقي غباًرا
بساط مدَّ أن إىل الخافقة، الراية تحت الجرار الجيش ذلك يتقدم يزل لم وهكذا
كل فأحنى والنعيم؛ الثروة حلل يف يرفلون كانوا الذين الشعوب أولئك كل عىل سطوته

السائد. األسد ذلك بطلعة قلب كل وأهال الفارسية، النار تلك لدى ركبة
حتى الوافر، الغنى وذاك املحروسة األرايض بتلك ممتَّعة فارس دولة برحت وما
لهب مثرية والبسالة، اإلقدام بيارق تحت جانب كل من وأحدقت مكدونية عساكر برزت
يزل ولم فارس، نار وأخمدت املمالك، هاتيك بجميع ظفرت أن إىل الهائلة، الحروب
أن إىل واالقتدار بالسطوة يتسع ملِكه وميدان ونجاًحا، تقدًما يفرع املكدوني الصولجان
عىل ا منقضٍّ والظفر، النرص بأجنحة يخفق وهو الشمال من صاعًدا الرومانيني نرس رأيت
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بسط قد وهكذا الشاسعة؛ والبقاع الواسعة املمالك تلك من املكدونيون امتلكه ما جميع
وسط يف الروماني النرص قوس حينئٍذ أعيني لدى فانتصب العالم؛ عىل وخيَّم جناحيه
ذلك تحت وتمر أفواًجا، أفواًجا تتقاطر األرض شعوب جميع أرى وعدت الدنيا، ساحة
وتتسع تمتد العجيبة الدولة تلك برحت وما والطاعة، للخضوع إشارًة العظيم القوس
غربيٍّا، والثاني رشقيٍّا، األول فكان عظيمني؛ شطرين إىل انفطرت أن إىل والجربوت بالغلبة
جملة إىل ويتفرع يتشعب وهذا األقدار، رحمة تحت وهبوط ارتفاع بني يتعاقب ذاك فأخذ
إىل الظواهر، تلك فكرتي تحصحصألعني تزل ولم األطوار، اختالف تحت وواليات ممالك
ومنه يحكم» «العقل قنطرته: عىل مكتوب رحٌب باب بصريتي أبصار لدى أخريًا انفتح أن

ا. جدٍّ فسيحة برية عاينت
فرأيت النظر وأمعنت االختبار نظارة فوضعت مقرتبًا؛ يخفق بريق بُعد عن يل والح
متون ممتطية الزاهر التمدُّن جيوش ورائه من حينئٍذ يل وظهر يغلب»، «العلم به مكتوبًا
والعدل، الحكمة أسلحة بأنوار متموجة تخطر وهي الكاملة، واملعارف العجيبة االخرتاعات
رة املظفَّ الجيوش هذه أمام ورأيت املحض، والخلوص اإلنسانية الحرية بدروع متدرعة
وهي واالنكسار، القهقرة أعقاب عىل ناكصة أجنادها، كافة مع الظالم ممالك ترتاكض
صوت؛ وال حركة ال حيثما واالضمحالل العدم لجج يف الهبوط إىل البعض بعضها تزاحم

املسكونة. كافة عىل السالم وعم ومكان، بقعة كل عىل قوتها العقل دولة مدت وهكذا
بما ثمٌل الفكري، العالم هذا يف رية التصوُّ املرئيات هذه بشمول مشمول أنا وبينما
يل ظهر قد وإذ الحديث، العرص هذا شموس به تتالمع الذي الجديد املرسح هذا يف أشاهد
يشبه بعيد من آتيًا لغًطا تسمع آذاني وأخذت ُمْدَلِهمٌّ، كثيف دخان الغربي األفق وراء من
داخلني وإذ الحرب، أسلحة تالُمع تستلمح نواظري حينئٍذ وكادت شاسع، رعد لعلعة
العالم ذا هو قائلة: الشائعة األخبار أصوات نادتني املنقلب، من عاينت ملا العجب روح
الخشنة العادة هذه نهضضد قد ولذلك التعبُّد؛ رشيعة قبول رفض قد (أمريكا) الجديد
دخان وها األرض، سطح التوحشعىل لدولة بقية وجود يحتمل يعد لم إذ والنار باألسلحة
استوعبت فعندما الهواء. كتلة يف تنفتح املدافع رعود وتموجات السماء، وجه يربقع املواقع
األعضاء ومالت الحياة، جهاز يف االضطراب يد تالعبت حقه؛ التمعن ووفيت الحوادث هذه
املنام، ِسنة أخذتني أن إىل االنفعاالت تلك مخالب بني ترتعد فريسة أزل ولم االرتياح، إىل

األحالم. مرسح أعيني لدى وانفتح
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غابة بُعد عن يل يظهر وكان واسعة، برية يف أتخطر ذاتي وجدت الرقاد؛ لجج غمرتني وملا
بعض، عىل بعضها ة ملتفَّ األوراق متكاثفة بأغصان عالية، ضخمة أشجار ذات عظيمة
تلبدها لكثرة السماء كبد إىل الشاهقة قبابها تخرتق أن الشمس ألشعة يمكن ال أنه بنوع

يتقلص. ال الذي الظل ذلك من ثخينًا بساًطا األرض عىل تفرش وهي الشديد،
بسكوت ُمحاًطا ثَمَّ نفيسمن رأيت الغابة، هذه تبطنت أن إىل املسري أجهدت أن وبعد
ببعض ممزوج متدفق غدير دوي يشبه مبهم هدير أخرى إىل فرتة من يتخلَّله عميق
الذي الصوت هذا أتتبع فأخذت السماء؛ طائر من تغريدات أو الغاب، وحوش من زمرات
وأنا أصِله إىل به مهتديًا أزل ولم الفراق، شكوى يبث أو الوحدة ألم ينعي كأنه يظهر
تلك جوف يف واقعة فسيحة فسحة إىل الِجدُّ بي انتهى أن إىل أخرى وأتوقف تارة أركض
حينئٍذ السماء فرأيت نظري رفعت وهناك األشجار، أعظم من بسياج ومحاطة الغابة،
وقناطر عمد عىل زجاج من قبة وقوع الهائل الشجر بذلك املحاطة الفسحة تلك عىل واقعة
يتدفق ناحية عىل مائلة القيام منفردة صخرة وجدت قليًال نظري أطلقت وإذ زبرجد، من
متشتتة تذهب جواٍر إىل يتشعب وهو رسعة، الطري يسابق تدفًقا عظيم غدير أسفلها من

موجَعني. وأنينًا صياًحا انفصالها عند تاركة الحرش ذلك أقطار يف
الفلتات من الطبيعة تصنعه بما ومتأمًال البهيج، املشهد هذا يف شاخًصا كنت وبينما
جميع يقتلع أن كاد هبوبًا وهب سكناته، من نهض قد الريح من بعاصف وإذا الغريبة؛

الشامخة. الجبال أعايل إىل بها ويطري الغابة
الثائر، غبارها لذع من خوًفا الطائرة الزوبعة تلك لدى ذاك إذ نواظري نفضت
الذهب من مصاغان كأنهما الفور عىل أمامي منتصبنَي عرَشني رأيت أجفاني فتحت وملا
الصخرة تلك من قريبًا كان ووضعهما الكريمة، األحجار بأفخر عان مرصَّ وهما اإلبريز،
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تسمع لم ما والكمال اللياقة من وعليه جالًسا شخًصا ملحت منهما كلٍّ ويف الغدير، وذلك
برش. قلب عىل يخطر ولم أذن به

ويف الضحى، كأنوار تتالمع أرجوانية حلة مكتسيًا رجًال فكان األول: الشخص أما
معتقل وهو نظام بغري مطويَّة رقعة عىل باليرسى وقابض طويل، صولجان اليمنى يده
عيناه وكانت الحرية.» ملك «يعيش إكليله: عىل مكتوب تاج رأسه وعىل شفرتني، ذا سيًفا
بنوبة منفعًال كونه للناظر يتضح بحيث الوجه؛ مقطب الحاجبني عاقد وهو رشًرا تتناثر
يتصاعد األفق من نقطة يف شاخًصا وكان سياسته، يف تدخل ألمور الغضب من عظيمة

وقتام. دخان منها
قد املرأة وهذه األول، زوجة أنها يل بان ما وعىل امرأة، فكان الثاني: الشخص وأما
بأعني الجمال، سلم من درجة أعىل بلغ حسن عليه يلوح الشكل، بييضِّ وجه ذات كانت
ومأخوذة الفتور بخمرة سكرى كأنها وأجُفن الكحل، سواد عىل الحور بأنوار تتالمع
جمعت قد ميخائيل بإزميل نُِقَشْت أو رافائيل بقلم صوِّرت كأنها وحواجب الغزل، بسحر
مسرتسل بشعر ج متوَّ ورأسها والبلج، السعة بني جبينها جمع والزََّجج، االقرتان بني
وسواد الصناعة، تشخيصها إحاطة عن تكلُّ بهيئة شفاعة كطالب أقدامها عىل يرتامى
بإكليل مزنَّر وهو الساطع الفجر ضياء يخامره الذي كالليل الالمع الصقال بسنا ج يتموَّ
إليهما اندفع قد لَُجنْيٍ صفحتا وجنتيها وكأنَّ واالنتصار، للظفر عالمة والغار الذهب من
جيدها وكأنَّ انفلق، الصبح ما إذا ينفتح أخذ كشقيق ومباسمها جيدها وكأن الشفق، نور
كانت فقد معاصمها أما نظيف. مرمر كرتي يحمل صدر عىل يعلو لطيف بلور من صيغ
تمأل كانت أقدامها أرساغ وكذلك االتصال، متساوية أقطاًرا ترسل مراكز األساور لدوائر
عريض جلباب سوى يكن لم بحيث االحتشام؛ لكل جامًعا كان فقد لباسها أما الخلخال.
ا ومستدقٍّ صدرها، عىل مزروًرا األقدام، إىل العنق من قوامها بجميع يحيط النسج حريري
يبدي أن بدون أسفل إىل باالتساع يأخذ هناك ومن كنطاق، به املحاطة معاطفها عند

عظيمة. قبة مشهد
البديع، الجمال ذلك بخمرة مأخوذًا الحريان؛ املندهش نظر إليها أنظر كنت وبينما
إذ َشعاًعا؛ يطري لئال خوًفا بيدي أضغطه كنت الذي قلبي عىل تأثرياته بوقوع مضطربًا

الحكمة.» ملكة تحيا «هكذا يعلن: الذهبي إكليلها عىل نارية أحرف من سطر يل الح
جبينها رأيت املتواضعة امللكة هذه أبهة يف األحرف تلك تالوة بعد أتأمل رشعت وإذ
منتفخة وأصداغها والفطنة، التعقل بأشعة متَّقدة وأعينها والذكاء، النباهة بأنوار زاهًرا
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التفاتًا الغضبان امللك ذلك إىل ملتفتة والوقار، بالبشاشة تبتسم وهي والرشد بالحزم
خاطره تستميل منبسطة بأيٍد أمامه ومنحنية عرش، اإلحدى الليلة يف القمر شكل يرسم
هكذا: له تقول فسمعتها الصدف، يف رِّ الدُّ وقوع السمع يف يقع بكالم قلبه وتستعطف
الخشونة زوان زرع يف مجتهًدا يربح ال الذي الظالم امللك هذا عن التغايض يجب نعم
استئصال عن اإلرضاب ينبغي وال والتهذيب، التمدُّن ذات مملكتنا حقل يف والتوحش
كلما رعايانا خراف بني ما وينرشون الحمالن، جلود يلبَسون الذين وأنصاره أعوانه كل
حتى والخديعة املكر براقع وجوههم عىل واضعني واالنتباه، ظ التيقُّ أعني عنهم غفلت
السليمة، ضمائرهم بإفساد حينئٍذ يأخذون االحتيال بقوة استعطافهم من تمكنوا ما إذا
بأيدي أخريًا يطرحوهم أن إىل واملنافع الفوائد من به وما مللكهم التعبُّد رشف لهم ُمظِهرين
إال املَردة األعوان وأولئك العنيد امللك ذلك معاملة ينبغي ال ذلك مع ولكن عبوديته، ذئاب
من تحسب لئال حذًرا والتدقيق والحلم باألناءة أي العادلة؛ رشيعتنا قانون يقتضيه بما

حمقى. أو ًما ُظالَّ األجانب
مع تشورين، حسبما نواميسنا تقتضيه بما القوم هؤالء أعامل أن يمكنني كيف –
قبضتي؟ يف أخريًا أوقعتهم حتى بيسري ليس تعبًا وتكلفت طويًال جهًدا أفرغت قد أنني
أنا فها ثانية؟ بهم نظفر نعود ال حيث إىل والخدع الحيل بواسطة هربهم َمن يخىش أفما
مملكة تدير مؤبًدا، وعبيده حفدته جميع وسجن الخبيث امللك هذا شنق عىل اعتمدت قد
جميعه ألن الخراج؛ من الدولة هذه تدفعه كانت ملا حاجة يل يعد ولم رسعة، بكل العبودية

الظلم. مال من آٍت
شعوب إىل والعصيان التمرُّد سبيل نفتح لئال العظيم امللك أيها يا هكذا تصنع إياك –
طبًعا يميلون الناس من وكم كم لديك معلوم ألنه قائمة؛ األهلية الثورات وتعود مملكتنا،
هللا سمح ال — فإذا والغش؟ الفساد بقوة إليها مالوا قد الذين عدا ما الدولة تلك إىل
املصيبة فتصري عظيم، وجل يف ونقع راحتنا نعدم باالنتشاب األهلية الحروب أخذت —
يَات الُحمَّ يف حاًال الدم سفك إىل يرسع الذي كالطبيب نكون إذ األوىل؛ من ا رشٍّ األخرية

الحيوية. القوى انحطاط بشدة املريض فيهلك والبنية؛ املزاج مالحظة بدون الخبيثة
بأن مشورتي قبول إىل تتنازل أن وأرجو املهاب، امللك أيها يا إذن عليَك فأشور
جديدة وقوانني رشائع عليهم وتضع أعوانه، أهمِّ مع العنيد امللك ذلك لديك تستحرض
ثم وتبكيتهم، توبيخهم بعد الالزمة بالرصامة الوضع ذلك وتشدِّد بموجبها، يسلكون
جنس من عساكرهم أكثر تكون أن يجب وكذلك طرفك، من ُمناظًرا منهم لكلٍّ تجعل
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يعلموا ولكي والتمرد، العصيان أو الناموس مخالفة عىل مقدرة لهم يعود ال كي عساكرنا؛
تشاء وقت بأي وأنه وأجناًدا، مملكة واألوسع عزيمة واألشد مقداًرا األكرب امللك هو أنت أنك

اآلن. فعلت حسبما وأرسهم عليهم الغارة شن يمكنك
الظََّلمة هؤالء إرجاع يجب أنه السعيدة امللكة أيتها يا كالمِك من اآلن يل ظهر قد –
منك! أتعجب فأنا التعب؛ ذلك وكل عليهم، أثرناها التي الحروب تلك بعد مملكتهم إىل
باستئصالهم تشورين وال مشورة بهكذا عيلَّ تشريين حكيمة املقدار بهذا كونك مع كيف

ومكايدهم؟! غوائلهم نأمن لكي آخرهم عن
عىل جديدة رشائع بوضع الجليل امللك أيها يا إليك إشارتي إن قائلة: امللكة فقاطعته
وبجعل طرفنا من عليهم بُمناظرين وبإرفاقهم املشئومة، اململكة تلك أصحاب القوم أولئك
يمكننا بذلك ألنه وإبادتهم؛ استئصالهم عني هو إنما عساكرنا، جنس من عساكرهم أكثر
لداخليتنا، انزعاج أدنى وبدون سهولة بكل مملكتنا إىل وضمها مملكتهم عىل األيدي وضع
تخربنا حسبما العالم ممالك أكثر نجحت قد به الذي األمر والصرب الزمان طول مع ولكن
فأخىش العجلة، بعواقب التبرص بدون السيف حدَّ اآلن بهم أوقعت إذا ولكن التواريخ،

املحال. عىل والندم البال بلبلة يف الوقوع من عليك
برجلني وإذا الجليل، امللك لذلك أفكارها تبسط الحكيمة املِلكة هذه كانت وبينما
يتقربان يزاال ولم االنشغال، سيماء عليها وبوجوه مهرولة، بأقدام الغابة جوف من ُمقِبَلنْيِ
بأسلحة متدرعني وكانا ووقار، احرتام بكل هنالك وسجدا امللوكي املظهر أمام وصال أن إىل
والدماء النقع، نسجه بما متوشحة وأحذيتهما املواقع، برضام ملتهبة وأعينهما الحرب،
أحدهما: خوذة عىل مكتوبًا وكان العسكرية، ثيابهما ومضمخة ظباهما حد عىل سائلة

السالم.» محبة وزير «هذا اآلخر: منكب وعىل التمدن.» جيش قائد «هذا
بما أخرباني هات لهما: وقال باإلكرام، حيَّاهما إليهما التفاتة امللك من وقعت وعندما
تحتمل لم األعداء عىل الكاملة نرصتنا إن هكذا: الحوادث يرسد األول فأخذ شفاًها. فعلتما
عندما األخصام هؤالء أن وهو الوجه، هذا عىل حدوثها فكان األوىل أما موقعتني: من أكثر
منظِّمني قتالنا عىل حاًال عدوا فرًقا؛ فرًقا عليهم مقبلة املستظهرة آدابنا جيوش شاهدوا
أدنى بدون العناد مدافع بنريان عليهم هجومنا يدافعون وأخذوا مقاومتهم، أجناد صفوف

بالبغض. يسمى رجًال بريقهم حامل وكان بنا، اكرتاث
النزال، بريق ورفعنا الدائمة، النار ببوق حاًال زمرنا هذه قحتهم الحظنا فعندما
بربوق متالمعة الغرية، دخان سحب يف غائصة الغضنفرية تلك جيوشنا حينئٍذ ترى فكنت
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وشوًقا للهجوم طلبًا تحمحم كانت التي املدارس جياد صهوات عىل التعاليم سحيق
مدافع أفواه من كالصواعق األعداء صفوف عىل تنقضُّ براهيننا قنابر تزل ولم لالقتحام،
تمطر ألفاظنا بنادق تربح ولم الحرية، حرب سماء تحت ترعد كانت التي استظهاراتنا
ومنهزمة نعش، كبنات متفرقة أخريًا الصفوف تلك رأيت أن إىل العزيمة رصاص عليهم
هاجمني نزل لم وهكذا مسريًا، والجوزاء شمًال الثريا يحكي كان الذي فيلقنا نظام أمام
بني أكثرهم وتركنا واالنتصار، بالغلبة ظفرنا حتى أعقابهم عىل ناكصون وهم عليهم

تصديقها. السابق اآلراء معاقل يف نوا وتحصَّ أدبروا والبقية وجريح، قتيل
أرسلوا قد األعداء أولئك أن وهي الكيفية، هذه عىل وقوعها فكان الثانية الواقعة أما
تنحي أن برشط األسلحة يرتكون أنهم يعدنا بها رقعة ملكهم طرف من حامًال رسوًال إلينا
— السالم محبة وزير إىل وأشار — هذا رفيقي سعادة فوعدهم عساكرنا، قليًال عنهم
أتممنا وهكذا وذهب، فأخذها للرسول ودفعها رقعة بذلك لهم وكتب رشطهم، يجري أن

الوعد.
جديدة عساكر يجمعون وأخذوا بتغاضينا، طمعوا معاقلهم عن يَنا تنحِّ شاهدوا ومذ
تسمى قوَّاد سبعة إدارة تحت الضارية كالوحوش ثانية علينا واندفعوا العزم، مجددي

«الخيانة». له: يقال جنديٍّا سنجقهم حامل وكان الرشيرة، باألرواح
الخيانة لواء تحت ومفاجأة اغتياًال علينا وهجومهم للقتال بهم تأهُّ رأينا فعندما
نصادمهم وأخذنا املنترصة، كتائبنا بأمواج وقابلناهم القاطعة أسلحتنا إىل حاًال هرعنا
شاهرين أجوقهم صفوف نخرتق الوزير وهذا أنا وكنُت كلب، لبني أسد بني مصادمة
ة املنقضَّ الجنود قلوب نشد لكي عزائمنا بكل وشماًال يمينًا ونرضب واملسعى، الهمة سيف
نزل ولم مدافعهم، تُخرس مدافعنا ورعود دخانهم يبتلع دخاننا وكان كالنسور، عليهم
نرجع ولم جليٍّا، تقهقرهم وأوضحنا مليٍّا عليهم استظهرنا حتى حدهم ونفلُّ مدهم نجزر
قدم، عىل ساق من أقوم حرب بعد قبضتنا يف وُقوَّادهم عساكرهم جميع أوقعنا حتى عنهم

َعَلم. عىل نار من وأشهر
نستخرج لكي السخيفة معاقلهم إىل أيًضا دخلنا بل فقط، الغلبة بهذه نكتِف ولم
وجدنا فواحًدا واحًدا الحصون تلك يف ونبحث نتجسس كنا وبينما القوات، من فيها ما
يف مختبئ وهو الشيب، غبار هامته عىل األيام أقدام نفضت قد هرًما رجًال أحدها يف
الدموع ذارف والقوى العزائم منحط الوجه ُمْكَفِهرَّ الرأس ناكس حجرٍة زوايا إحدى
وأخرجناه أيًضا عليه فقبضنا حراك؛ أدنى يمكنه ال صنم كأنه يُرى حتى الظهر، منحني
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حديدية، بسلسلة بريقه يحمل ومن املذكورين ُقوَّاده سبعة مع وربطناه الخارج إىل
هاتني به وسطرت وقرطاًسا قلًما أخذت وحاًال األرس، تحت عندنا سجن يف ووضعناهم
مخصوص. بريد مع عظمتكم إىل األسطر وأرسلت االختصار وجه عىل كواحدة الواقعتني
الحوادث كل أستوعب لم ولكني املذكور، الربيد مع رقعتكم وصلتني قد امللك: أجاب
مشافهة، منكم األمر وأفهم هنا إىل يدعوكم لكي الربيد إليكم رددت ولذلك الواجب؛ حسب
األعداء من موعودون وأنكم واحدة موقعة سوى أعلم لم يل أبرزتموها التي الرقعة فمن
معركة وغبار دخان بعيد من ويرى يسبق نظري كان عندما األسلحة وترك بالتسليم
أغرقتني أن ألبث ولم شاسع، أفق من رعود دوي يشبه لغًطا تسمع كانت وأذني مهولة،

يكون. ملن النرص أعلم لم ألنني البلبال؛ لجة
ترشفون كنتم حينما جارية كانت ربما الثانية هي التي املعركة هذه إن نعم، –
عظمتكم إخبار إىل أرسعنا األول الكفاح نهاية من قليلة برهة بعد ألننا بتالوته؛ معروضنا

تعلمون. ال حيث من والظفر النرص ونلنا األخري االعرتاك يف ورشعنا
غش يدخل لم لو املرغوب حسب األوىل املوقعة تلك إنجاز عىل نقترص كنا ذلك ومع
كان فقد األخري هذا أما إليه، وأشار السالم. محبة وزير قلب سالمة عىل املردة هؤالء
له: وقال إليه، امللك فالتفت كثرية، هواجس يف واقع وكأنه متحرك غري األرض يف مطرًقا
لو ألنه الثانية؛ املوقعة تلك النتشاب الوحيد السبب صارت قد قلبك سالمة إن بالحقيقة
أنهت جيوشنا لكانت خدعة الحرب أن عامًلا بالتسليم دعواهم تصديق عن تُعرض كنت
رجاًال ووفرنا األخرية هذه ثقلة عن اغتنينا وكنا الثانية، اقتضت حسبما األوىل املوقعة

وماًال.
هؤالء هجوم إمكان البتة بي يخطر لم إنه وقال: امللك، لدى رأسه الوزير فأحنى
الحروب، يف األقوياء أجنادنا بسالة من شاهدوه ما شاهدوا أن بعد ثانية مرة علينا الربابرة
يخطر لم بما األقدار جرت فقد وقوتنا؛ ثباتنا إىل بالنسبة وضعفهم عجزهم جيًدا وتيقنوا
ال بكونهم فقط اقتناعي عىل مبنية كانت لطلبهم إجابتي فليست ذلك ومع باألفكار،
لم إذا أنه يل خطر قد إذ أيًضا؛ الدم بحقن طمعي وعىل بل ثانية، محاربتنا عىل يجرسون
حسبما الدماء من نهر يجري أن يمكن فقد واملهاجمات الحصار وواصلنا طلبتهم نُِجب
… بعده وما أورشليم تيطس إىل أريحا يشوع منذ العالم مواقع من كثري يف ذلك جرى
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يمكن ال التي املوانع من كثري اإلنسان طريق يف يوجد إنه قائًال: امللك فقاطعه
التي الحوادث من كثري اإلنساَن يصيب قد وكذلك الدماء، بسفك إال رفعها عىل الحصول

حال: كل وعىل الروح، ببذل إال دفاعها يمكنه ال

ال��دم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ي��راق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال

عىل الدماء إهراق إىل حاًال يرسع أن لإلنسان بجيد ليس املعظم امللك أيها يا ولكن –
أثمن يوجد ال الذي اإلنساني الدم تساوي واألحوال الحوادث جميع وليس األشياء، نزر
بعضهم وفتك الغارات شنِّ إىل يبادرون الذين الشعوب أولئك مضارعة يجب وال منه،
يَئُول ال بحيث التمدن؛ رقعة يف لها بيت ال خرافة أدنى أو به، يعتد ال أرب أقل عىل بعًضا
أيًضا؛ هيئتهم وخراب انحطاط وإىل بل فقط، أخصامهم ودثار دمار إىل هذا صنيعهم
إذْن برهان فال ظلمه؛ يهبط هامته وعىل رأسه، عىل وجعه يرتد الظالم الرجل إن إذ
ونفوره للسلم محبته من أعظم سجيته ودعة أخالقه وتروُّض اإلنسان عقل سموِّ عىل
تقدُّمها دائرة وتتسع االجتماعية الهيئة تنمو بالسالمة أنه عىل والخصومات، الحرب عن

واآلداب. واملعارف بالثروة
الحصاد. ويكثر الفالحة وتجود غالتها األرَض وتغطي الحقول تخصب بالسالمة
مع االشرتاك مدار يقوم عليها التي التجارة وتتسع والقرى البالد تعمر بالسالمة

العالم. كافة
وماًال. رجاًال وتعظم املمالك تتقوى بالسالمة

العباد. ومصالح البالد رشف يقوم بالسالمة إنه وباإلجمال
تماًما. العكس نرى إنما وغوائلها الحروب نتصفح أخذنا إذا ولكن

حينما ونجاحها تقدمها دائرة وتضيق االجتماعية الهيئة تتبدد بالحرب أنه عىل
الخراب. أقطار الجهل مركز إليها يرسل

الحصاد. ويقل الفالحة وتتقهقر بإنتاجها وتضنُّ األرض تمحل بالحرب
عن الشعوب وتنقطع االضمحالل، أودية يف املتاجر وتغور البالد تنهدم بالحرب

بعًضا. بعضهم مشاركة
وتبيد البالد تذل بالحرب إنه وبالجملة وماًال. رجاًال وتقل املمالك تضعف بالحرب

الخراب. ويصفر القبائل
سالمة. والحروب حروبًا السالمة تلد فقد ذلك كل ومع

15



الحق غابة

والرياضة. التعب بواسطة إال تذهب ال جمة أرضاًرا تنشئ الراحة زيادة أن عىل بناءً
تحت إال الزوال إىل إخضاعها يمكن ال رديئة أعراض جملة تسبب قد التعب زيادة وأيًضا

والسكون. الراحة سلطنة
بواسطة األرض يف تُفِسد وأخذت العبودية مملكة علينا تمردت حينما ترى أما
الحروب أسلحة وأشهرنا ابتداًرا، ضدها نهضنا كيف شعوبنا بسذاجة وتعيث أعوانها

فاها؟ علينا البرئ وتطبق القعر يبتلعنا أن من حذًرا
ضاربني والظفر، الغلبة بصافور عليه وصحنا العدو، شمل تشتيت أتممنا وهكذا
قد السالم محبة وزير تدعونه الذي فأنا وحينئٍذ أوالدها. نحن التي الحرية بطبول
الهمة سيف ناضيًا قالعهم واقتحمت األعداء، هذه معسكر جماهري بذاتي اخرتقت
لتسلط ورفًعا بالدنا، يف واالضطراب القلق لوقوع دفًعا النكال بهم أنزلت حتى واملسعى،
أن نرى فهنا الحروب، تفعله مما أكثر الخراب يفعل الذي األمر علينا؛ األجنبية القبائل

حربًا. أنشأت قد السالمة
بكون منادية االعتيادي وهدوءنا السابقة راحتنا الحروب هذه تسرتجع وعندما
الدائمة السالمة مياه أفاضت قد الحرب صخرة إن ثَمَّ من نقول طويًال؛ السلطان سيف
بعصا العناية فجرتها التي الصخرة هذه بماء يتمتع كما بعدنا، آٍت كل يتمتع بها التي
يتدفق التي الصخرة إىل وأَومى الحق. غابة أو الحرية برية يف سارح كل اإلعتاق موىس

الغابة. جميع باإليماء وأحاط املاء منها
عىل متكئة املحتشم الجلوس وضع اآلخذة امللكة كانت يتكلم الوزير هذا كان وبينما
الحالوة تقرأ مباسمها وعىل األزهر، خدها بوردة راحتها ومزهرًة السامي العرش ساعد
محبة بوجه متوسمة الخطاب الستيعاب إشارة اللطيفة رجلها تهز وهي الكوثر، آية
القلوب عىل وتدير سحًرا العقول يف تنفث طلعة عىل وكماًال جماًال تفيض بأعني السالم
باكوس قلب وتأخذ الفتور، بنبال — العشق إلهة — فانوس فؤاد ترمي فهي خمًرا؛
مهابة — الحكمة إلهة — مينارفا يف تخلق أنها مع الخمور، بنشوة — كر السُّ إله —

وسالًما. برًدا — الحرب إله — املريخ روح يف وتجري واحرتاًما،
ولم املرسح هذا ساحة إىل بُعد من مهرِولني زنجيني ورأيت إال كالمه الوزير أتم فما
وسجدا املحط، هذا أخريًا أدركا حتى أخرى وتتقاياهما تارة تبتلعهما األدغال بطون تزل
بأنفاسهما عبثت قد األعني، مطرقي الرأس مكشويف امللوكي املشهد تجاه الفور عىل
ورفعه مطويٍّا، درًجا جيبه من أحدهما أبرز سجودهما وغب والهلع. الرعشة غصص

العزائم. منحل الظهر مطأمن امللوكية العظمة لدى منشور
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يتناول أن اإليماء بحركة الجيش قائد أمرت ثم عنٍي، ملحة امللكة عليهما فألقت
بني وألقى فدنا بالدنو، الدرج هذا حامل إىل وأشار القائد فالتفت عليٍّا؛ ويتلوه الدرج

هكذا: به مكتوب وإذا عاٍل، بصوت ذاك فتاله ونكص، الكتاب يديه

امللوكية العظمة إىل
رفع إىل — األشقياء معرش نحن — حركتنا قد والتعاسة النحس تقادير إن
وساعدكم القوية بيدكم نكرتث لم بحيث امللوكية عظمتكم وجه إزاء األسلحة
يخفى ال غضبًا ملوكانيتكم لدن من علينا جلب الذي األمر وهو الرفيع؛
الذي كالهباء وصريتمونا الزاخرة، جيوشكم علينا فسقتم يُطفى، ال وسخًطا
لكثرة — نعلم لم ألنه كالثوب؛ اللعنة فلبسنا األرض، وجه عن الريح تذريه
حركٍة كل الحكمة رب منَعنا قد ولذلك هللا؛ من هي سلطة كل أن — جهالتنا
الوجه مسوَّدي الخراب، رجسة عاتقنا عىل حاملني لوط، كعمود لديكم وأبقانا

اآلتي. الغضب يدي بني مضطربني
عبيدكم من فاقبلوا رحمة ذرة نحونا قلوبكم يف يوجد يزل لم كان فإذا
ونحن الجهالة. وأرس الحماقة سجن من وأطلقونا فات، ما عىل الندم إعالن
والياتنا كافة يف وقوانينكم أوامركم جميع نجري أننا ثابتًا وعًدا نعدكم
والعمار، االتِّساع ذات مملكتكم نظام يف خلل أدنى لوضع نعود وال الصغرية،
تكون الرشيعة أو السلطان يعيص الذي وأن طويل، السلطان سيف أن عاِلِمني
الصولجان قهر أمة أو كانت ملة ألي قط يمكن ال وأنه والدثار، الدمار نهايته
يخضع أن إنسان كل عىل واجب وأنه السياسة، قوانني مجاوزة أو امللوكي،
قهرمان، األرض عىل جعله قد هللا أن عامًلا السلطان لعظمة مطلًقا خضوًعا

األمان. ذات الرشيعة مقاليد وسلمه

ورصخ: الحمية بثوران مرتعًدا األرض عىل طرحه الدُّرج تالوة القارئ أتم فحينما
امللكة كانت بينما ثانية، الضمري بفم وتاله السالم محبة وزير فتناوله للمكيدة!» «يا
تكراًرا تكفي صمٍت برهة وبعد للحرية!» «يا وصارخة: وجهها شاملة والبهتة مرشئبة
وأخذ برفق، جنبه الدرج واضًعا امللكة حرضة إىل بحياء عينيه الوزير رفع الرسية لتالوة
الشفقة إىل تبسماته بظرافة ويحركها املسجونني، أولئك إجابة إىل قلبها بلحظاته يستميل

عليهم.
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له وقالت اإلشفاق، رطَّبها بأعنٍي ورمقته امللوكي الجانب إىل السيدة هذه فانعطفت
يفلحون. عىس املحاكمة إىل يحرضوا دعهم : الحنوِّ بأنوار يطفح بتبسم

املكيدة. وقوع أخىش –
طريقها. تعرف والحكمة ذلك أكفل أنا –

قولِك. حسب لِك ليكن –
إىل املسجونني واستحرض بذاتك فاذهب قم له: وقالت الوزير إىل امللكة فالتفتت
الجيش: لقائد امللكة قالت ثم مرسًعا، وجاز للوقت إليه املوَما فنهض نحاكمهم. كي هنا
مع أرسلها له: فقالت ففعل، هنا. إىل بالحضور واستعجله الفيلسوف إىل رقعة اكتب
النور؛ مدينة يف محلته عىل أطلعهما أن بعد حاًال الرقعة لهما فدفع العبدين. هذين
يف يرضب امللوكي املظهر وأخذ ناحية، يف يتخطى راح والقائد األرض، يذرعان فذهبا
املاء هدير سوى أسمع وال املتعمق، السكوت هيبة سوى أرى عدت وما التفكرات. أغوار

املتدفق.
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اهلواجس

إذ الفكرية، الخياالت مسارح يف وأطوف العقلية، األوهام مراسح يف أجول كنت وبينما
الظالل غمر يف غائًصا الغاب بطن يف يخبُّ وهو بُعد، من يتقارب شبًحا استلمحت
وظهر املدلهمة، الغمرات تلك من نفذ حتى اإلقدام قدم عىل يعسف زال وما املتكاثف،

الغمام. كبد من القمر ظهور األحالم مرسح يف
ما بأسلوٍب العرشني لدى خرَّ رأيته حتى هجوًما ويتحذر قدوًما يرتدَّد برح وما
ذو فهو األفكار، حذاقة تلوح وجهه وعىل الوقار، سمة أحرز رجل هو وإذا شني، به
ثَُعل، بني نبال من نفوذًا أشد ونظرات والعمل، العلم تمام إىل برحابتها تشري جبهة
قامة ذو واإلشمام، الصحة بني الحرف جمع واالحتشام املهابة بني جامًعا لباسه وكان
عىل الخمسني آحاد تتجاوز فلم ِسنُُّه أما ة. النامَّ بها تتوقد ورشاقة ة، العامَّ عن تغرب ال

ويستبني. يل يلوح كان ما
مظهرة التحيَّة أشاير بثته السلطنة، مقام عىل الجالسني لحظات صادفته فلما
مسرتيًحا وجلس فتقرب حذاها، يجلس أن امللكة إليه أومأت ثم بقدومه، االبتهاج دالئل

ففعل. الجلوس براحة إليه فأوعزت ركبتيه، عىل
نهاية كيفية عرفت هل له: وقالت السيدة هذه إليه التفتت السكوت من فرتة وبعد

الحرب؟
يشاء. ملن النرص يعطي وهللا لكم، انتصاًرا كانت النهاية أن بلغني قد نعم –

إال راحة ال شاق، تعٍب من تكلفناه بما الُعَويْرض يحكيان موقعتني بعد ولكن –
تعب. بعد

شقا. بعد إال نعيم وال –
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سطوتنا تحت السجن يف وُطرحوا وا أُِرسُ قد وأعوانه العبودية ملك أن بلغك وهل –
الباليا؟ هامهم عىل وأمطرنا املنايا رحى عليهم أدرنا أن بعد

األرس. أمر يبلغني لم ال، –
عىل ينطوي حاٍل عرض إلينا أنفذوا وقد األمر. تم هكذا نعم عبء: بدون أجاب
نادمني مملكتنا، نظام يف الخلل زرع إىل الرجوع بعدم والوعد والعصيان، التمرد ترك

أرسهم. ونفك سجنهم نطلق أن منا ومسرتحمني ضدنا، اجرتموه ما عىل
ينبغي وال كتفيه: رافًعا الفيلسوف أجاب اسرتحامهم. إجابة يجب أنه شك ال –

العموم. مالمة من حذًرا بالقساوة معاملتهم
التوحش سبل نهجوا بها التي األمارات إن قائًال: وإمعان صغٍي بعد امللك فقاطعه
أخذوا ألنهم قساوة؛ بكل ضدهم النهوض تستحق والحرية التمدن مملكة يف والعبودية
هذه تستدركني لم فلو والخرافات، الخصومات بينهم ويزرعون الناس حرية يسلبون
مؤبًدا. وأنصاره أعوانه وسجن ملكهم بشنق أمًرا أنفذت لكنت حكيمة بمشورة السيدة
هي بقبولها امللك عظمة تنازلت التي املشورة أما امللكة: أجابت األمر. تم هكذا
ونرفقهم بموجبها، يسلكون جديدة ورشائع قوانني ونضع األثَمة، أولئك نستحرض أننا
عىل ونستويل غوائلهم نأمن وبذلك بعساكرنا؛ عساكرهم ونمزج طرفنا، من بنُظَّار
العبودية. دولة فخاخ من فنخلص الغارات؛ وشن الحروب إثارة بدون بالتدريج والياتهم
رأسه أدار ثم قليًال، يتأمل وأخذ السماء إىل عينيه رفع ثم ساعًة الفيلسوف فأطرق
األطراف أعاد ثم مرتادف، بكالم يهمهم وهو بنظره الغابة جميع وأحاط ويساًرا، يمينًا

فريسة. األفكار لبواشق صار حتى الجمود براقع عينيه عىل وأسدل ثانية
وأخذ عجيبًا، مشهًدا ترى كأنها مندهشة الظواهر هذه يف تتأمل امللكة فرشعت
هواجسه، من الفيلسوف نرب حتى البرص كلمح إال كان وما والحلم، العدل يفاوض امللك
خالص ألحد يوجد أن يمكن وهل العبودية، دولة من الخالص معنى أفهم لم وقال:

منها؟
والبنادق؟ املدافع فعل يخفاك وهل ذلك؟ يمكن ال كيف امللكة: أجابت

جميع أرى أنني عىل التعبد، لزوم من ألحد الخالص بها يمكن وسيلة أرى ال إنني
وهالَّ ذلك؟ وكيف امللك: أجاب لبعض، بعضها االستعباد بسلسلة مربوطة الطبيعة

العالم؟ يف حرية يوجد
ال. –
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لذًة؟ ينال لكي الحرية شبه عىل اإلنسان يحصل بها طريقة يوجد وال –
يوجد. نعم –

ذلك. لنا أوضح –
إىل والدته منذ اإلنسان تتبعنا إذا إننا هكذا: يتكلم أخذ ثم برهة، الفيلسوف فأطرق
نرى وهكذا العبوديات، من ينتهي ال ما إىل خاضعة تجري حياته نرى إنما أمره؛ نهاية
عالمة وينتحب يرصخ األرض عىل يسقط عندما املولود فالطفل املخلوقات؛ جميع يف
من يتغذى دام ما ألمه طبيعيٍّا عبًدا يزل ولم عليه. به املحيطات سلطان بوقوع إلشعاره
الدخول إىل القارصة الحياة حالوة من لطرده إشارة الثدي عىل امُلرَّ له تضع أن إىل لبنها،
رشائع فتدفعه الغلبات، عالم مواجهة إىل بوجهه يميل وحينئٍذ املستقلة؛ الحياة مرارة يف
الطبيعة، مفازة يف األقدار زوابع به وتعصف املوجودات، عبودية يف الحيوي االستقالل
الطارئة وتأثرياتها فواعلها من الخالص يف أمًال الكائنات جميع ومحاذيًا مدافًعا فيعود
األخري هذا إىل ويميل الربد. سلطة من الفرار عىل بها ليستعني للحرارة فيخضع عليه،
منها ليسرتجع علنًا اآللية1 اململكة مكارم لدى يديه ويبسط األوىل، تلك غلبة عنه ليدفع
لتحميه بيوتًا الجوامد من ويبتني خفية. التنفس أو باالنحالل بنيته من اقتنصته ما
الصواعق غوائل من أبنيته لوقاية املعادن ويستنجد الشمس، وهجري الجوِّ حوادث من

األرض. فسحات كل إىل بها ليطري البخار أجنحة ويستخدم املنقضة،
يف تعدو آماله وأقدام الطبيعة، دوحة عىل تحوم أفكاره طيور تربح ال وهكذا
أودية يف وتزجه األكوان، تلك كل قواته جميع عىل أخريًا تنترص حتى العالم ميادين
تقضت قد حياة بعد السكوت، غمرات وتكتنفه الفناء ظلمات به تحيط حيثما العدم
لقويٍّ خاضعة واألمراض، واألتعاب املصائب رق تحت وجرت الحادثات، لكافة بالتعبد
لإلنسان. إذن حرية فال الرضورة؛ أو الغاية تقتيض حسبما مسترت ضعيف أو مقتدر
كيف القوي الحيوان ترى أما املوجودات، سائر املجرى هذا عىل تجري وهكذا
جماهري جميع لخدمتها تسرتق كيف الحيوانات كل أن ترى أما الضعيف؟ يستعبد
العنرصية املفرتقات بني ما الجاذبة القوات تجمع كيف ترى أما النباتي؟ الوجود
قوات وأرس الكيماوية الفواعل عبودية تحت والرتاكم االجتماع لسلطان وتخضعها

والنباتات. الحيوانات عالم أي اآللية: قوله 1
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النظام قيام أمكن ملا االنفراد حرية تأخذ أن الهيولية للعنارص أمكن لو بحيث التماسك؛
الثوابت؟ سلطة يف السيارة تدخل كيف ترى أما أصًال؟ الطبيعي

وهناك الحقيقة. سماء إىل األفكار ببخار ونرتفع رات التصوُّ أجنحة يف لنطري بنا قم
تدور وهي الفضاء أعماق يف سابحة بُعد عن لنا تظهر األرضية الكرة هذه أن كيف أريك
العظيم الجرم هذا أن وكيف السنني، أثقاُل ظهره أحنت كشيخ نفسها عىل منحنية
عن الخروج له يمكن ال بحيث الشميس الفلك لنظام الخضوع إىل رسية بسالسل منقاد
جميع أن وكيف الثابت. املركز ذلك جاذبية تشعشع من بأقطاٍر املضبوطة دائرته حدود
يقتيض حسبما واألوقات الفصول تقلُّب لحكم خاضعة سطحه عىل املنترشة األجسام
عىل ثائرة نراها األجسام تلك كل أن وكيف املنطقية، الدائرة تلك جهات إحدى يف حلولُه
ضوضاء تسمع فهناك مهولة؛ معامع بينها نشاهد حتى التغلبات عبودية لتدفع بعضها
السماء تقذف نراها التي األرض آذان يف وترعد املؤثرات، غلبة ضد تضج الجوِّ حرب
من كالٍّ تشاهد إذ العالية؛ الجبال رءوس يصدع املتحركات عالم وعجيج غضبها. بلهيب
يف تتالمع أسلحة فرتى ويباد. الجنس يهلك حتى ضده عىل الشعواء الغارة يشن أنواعه
غبارها سحب تاركة الخيول صهوات عىل تتضارب وجيوًشا الهواء، يف وتقعقع الشمس
تنشب وأظافر وتجرح، تخلب ومخالب وتتقارع، تتجالد وأيادَي السماء، وجه تغيش
وتلسع. تلدغ وأفواًها وذناباٍت وتلطم، تخفق وأجنحة وتصدع، ترفس وحوافر وتهشم،
وطرق بوسائط الطقوس غارات2 بدفاع مشتغلة النباتية الحياة مملكة نرى وكذلك
بها تفعله ا ممَّ ونهاًرا ليًال وتنئ تضج وهي عددها، يحىص وال غموضها، ينجيل ال
السوائل عالم أيًضا ونرى ثمرها. وتنثر ورقها تخطف التي الهائجة األرياح لطمات
عىل بعضه إىل هناك وينضم العال إىل فيهب الحرارة أحكام تحت التبخري تبديد يقايس
إىل تقذفه ثم وتدفعه فيصادمها الجوامد بطون يف غائًرا يهبط ثم متخالفة، أشكال
ال يقال أن هذه والحالة يمكن ال فكيف قاىس. مما منذعًرا مضطربًا آنٍّا يذهب حيث

العبودية؟! من خالص وال الخليفة يف حرية
عىل الحياة بلذة ويتمتع الحرية شبه عىل يحصل أن لإلنسان يمكن فقد ذلك ومع
كانت مهَما وجوده سني أن أدرك إذا إال يمكن فال الحرية عىل حصوله أما ما. نوع

وبرودة. حرارة من الجو حالة الطقوس: غارات قوله 2
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ليل يف ملع طفيف كربق إال ليست عليه سريد وما العدم من سبقه ما إىل بالنسبة عديدة
التي الحياة من الحقرية الفرتة بهذه تحيط وأكدارها الدنيا مصائب جميع وأن دامس.
تعترب التي األوقات وهي وشيخوخته، وطفوليته نومه أوقات منها يستثني أن يجب
موادِّها من رسقه ما منه لتسرتد بنيته هدم يف تجتهد به املحيطات جميع وأن عدًما.

املغتصب. حكم هو الذي بالرد إال الرسقة تغفر وال باالغتصاب،
عبودية من ومعتوًقا الوقائع سلطان من متحرًرا يعود جميعه هذا عرف فإذا
باملرسات هائًما يوجد وال إليها، ميالنه لعدم واألحزان لألكدار معرًَّضا يلبث فال الزمان؛
ومن يضمحل. ثم قليًال يتصاعد بخاًرا الجميع يرى بحيث يعتربها، ال لكونه وامللذات

بهجتها. يدرك ال باللذة يعبأ ال ومن بمضضه، يشعر ال باأللم يبايل ال

وغ��راره غ��م��دُه س��واءٌ ف��ع��ن��دي ي��م��ض��ن��ي ل��ي��س ال��س��ي��ف وق��ع ك��ان إذا
ش��راره ي��ه��بُّ م��ه��م��ا ل��ي خ��وف ف��ال ي��ص��ي��ب��ن��ي ل��ي��س ال��خ��ط��ب ج��م��ر ك��ان وإن
ن��اره ع��ن��دَي ال��ع��م��ر ن��ور ل��ذل��ك ي��روق��ن��ي ش��ي��ئً��ا األرض ف��ي أرى ال أن��ا
غ��ب��اره ي��ث��ور ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��راك وك��ل��ه ال��زم��ان ه��ذا أي��ط��رب��ن��ي

ظهره عن العالم ثقل طرح إذا إال يقوم فال الحياة لذة عىل اإلنسان حصول أما
ملن وأسريًا عبًدا تجعله أمارة كل خالًعا وجوده، لقيام هللا من له قسم بما وارتىض
أقدامه موجًها جرٍّا. وهلم … والحقد والكربياء والطمع كالحسد وذلك عليه، يتعاىل
واضًعا أمكن، ما الناس عن منعزًال واالختبار، الصواب يهديه حسبما األرض هذه عىل
لئال الكالم كثرة عن لسانه الجًما والرشد، االستقامة قيود يف يحفظها ناموًسا ألفكاره
برصه خراب إىل يَئُول عما ُمعِرًضا والعلم، الحكمة وراء راكًضا هذيانًا، تكلُّمه يحسب
ناظًرا والفساد. التهافت أوحال يف والتمرغ الجسدية اللذات عىل كالتهافت وبصريته،
نفسه من نفخة كل أن عامًلا اللحظات، َمَمرِّ عىل يتهدده الذي املوت إىل لحظة كل يف
ما يوًما ستكون األرض سطح عىل ألقدامه الضابطة القوة أن عارًفا روحه، من مأخوذة

عمقها. إىل البتالعه سببًا
ذاته يشاهد إذ حياته؛ مسري يف قصوى لذة عىل اإلنسان يحصل قد جميعه فبهذا
عالم كل عن ومنقطًعا والطبيعية، األدبية واآلالم األكدار وثاقات جميع من محلوًال

واملتعدية. الالزمة العبوديات
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حُسن من باختيار فعليه بالنوعيَّة، أشباهه مخالطة إىل األميال به تحركت وإذا
أصليَّة هي التي السليمة الفطرة تنفسد بذاك أنه عىل وخبُث. قبُح من واجتناب وطاَب

الكمال. أوج إىل وتسمو وتجود تصلح وبهذا اإلنسان؛ يف
بذاته باالنفراد فعليه الحسنة املخالطة دائرة عن بعيد مركز يف وجوده اتفق وإذا
ا عمَّ بها ويغتني عليها مزيد ال لذَّات ينال حيثما بحواسه املحيطة العوالم ومخالطة

سواها.
عندما يدركها التي امللذات تلك من اعتباًرا أعظم لذًة يدرك ال ف املثقَّ اإلنسان فإن
أرياح مهبِّ لدى املوجودات هذه بحور يف ويطلقها أفكاره، لسفينة التعقل رشاع ينرش

الحوادث.
بهجتها أنوار نارشة الذهبية املشارق كناس من يومئٍذ تربز العالم غزالة نرى هناك
فالجبال وتخطُّراتها؛ بلقاها مستبرشًة الخليقة كافة تعود حيثما السماء وجه عىل
باعاتها فاتحًة الظالم غمرات يف الغاطسة قممها وترفع لجينيَّة، بمناطق تتمنطق
األنوار أبي لدن من املنبعثة األشعة بلمعان تتموج واملياه الضوء. طفحات العتناق
طرب كذي النسيم بشائر لدى رءوسها تمرجح واألشجار نارية. بدروع مترسبلة كأنها
الطبيعة وجه إزاء تبتسم واألزهار البديع. املنظر ذات العسجدية بأكاليلها متموِّجة
تغرِّد واألطيار الحياة. حركة بثوران الخالئق سائر مبرشًة تذهب التي بأطيابها نافحة
تأخذ الحيوانات وسائر املتفرقة، ومنازلها العديدة أدواحها عىل ومكربة مهللة وتصيح

واالنتعاش. بالحركة
ما إذا حتى رشًرا، يقدح بوجه الزوال خط عىل مائلة الغزالة3 هذه نشاهد هناك
كهف يف وغارت املغرب وجنات الدموية بدموعها صبغت الفراق وأوشكت الطفل4 بلغت
منهضًة املوت، سكون حالة يف العالم تاركة الظالم، ستار املسكونة عىل سادلة األفق،
عليها أفاضته ما املظلمة املواد جميع من سالبًة اآللية، البنية جميع يف العميق الخمود
يعود وال األودية، يف الجبال وتضيع السماء، مع األرض تتبلبل حيثما الجليَّة الصور من

العظيم؟ السكوت هذا ما سوى: يقال

الشمس. أسماء من اسم الغزالة: قوله 3

الغروب. بالتحريك: الطفل قوله 4
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السماء طيور فرتتقب أدبية، وظاهرة طبيعية حادثة كل عىل عقولنا تحوِّم هناك
وحوش مسري وتتبع وحركاتها، أصواتها واختالف وانفراداتها باجتماعاتها متبرصًة
ال حيث إىل األربع الرياح مع وتهب املتَِّقدة، وحروبها املرتعدة فرائسها يف متأملة الغاب
وانتشاب الزوابع نهوض عند حائرة وتقف إيابها. أين من وال ذهابها أين إىل يُعرف
الباحث يدرك ال حيثما الرعود، وهدير الصواعق وانقضاض الربوق وتراُكض األنواء
يف فيغرق ماديٍّا. يراه ما سوى الحقائق من يعلم وال به يظن ما سوى األسباب من
الهواجس بخمرة مأخوذًا والبحران،5 الهذيان بأمواج ملتطًما والذهول االندهاش بحور
تصوير يف ويأخذ املضطربة، األحكام رياح تتجاذبها كِريَشٍة يصبح أن إىل واألوهام
حقيقية. هيئة كل خالعة واألوقات الدقائق ممر عىل تتجدد وصور أشكال إىل الغيوم

عن باحثني ذرة، أدنى إىل جرم أسمى من الكونية املواد بهذه نهجس هناك
يف ناظرين وأحكامها، وغاياتها بعض إىل بعضها ونسب وعالقاتها وفروعها أصولها
يجمد فالبعض املناسبة. ناموس تحت أنواعه سائر عىل متوزِّعة حركة أجناسها من كلٍّ
انتقال، وال حياة بال ينمو وهذا طائًرا، ينترش والبعض مائًعا، يسيل والبعض متصلبًا،
وحركته وحياته نُُموِِّه بأسلوب يفاخرهما وذاك يتحرك، وال والحياة بالنمو يتمتع وذا

واإلرادية. املطلقة
خصوصية حياة له منها كالٍّ إن فنقول الحوادث وتلك األشياء هذه نتصفح هناك
وتربطه األشياء بقية مع ترشكه عمومية وحياة الذاتية، وحركاته وظائفه بتدبري تقوم
العنارص كل وتحريك لجمع الوحيد السبب هي الكهرباء إن فنقول نرىض ال ثم بعللها.
الحركات جميع عنرص هو الحرارة سيال إن فنقول نرىض ال ثم العالم. روح أنها بما
هو ذاته النور إن فنقول نرىض ال ثم والتقنُّم. الحياة سببية مدار وعليه واملتحركات،
التثاقل رشيعة إن فنقول نرىض ال ثم بسيطة. أو مؤلفة مادة كل وتحريك بإحياء القائم
السبيل سواء إىل خطواتها جميع وترشد وأوضاعها مراكزها يف األكوان أقدام تثبت التي
الغري الفضاء إن فنقول نرىض ال ثم الحركة. ومبدأ العام القيام سبب ذاتها هي هي
ثم سرتجع وإليه العاملية األصول كل أُخذت ومنه والنهاية، البداية ينبوع هو املتناهي
عموم بتدبري دائًما عناية ذو األفهام، إدراك عن متنزٌه ربٌّ يوجد إنه فنقول نرىض ال

املرض. من القصوى الدرجة البحران: قوله 5
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وهو كون، مما يشء يكن لم وبغريه كان، به وكلٌّ كانت الحياة ومنه املخلوقات، تلك
معبود وال هو إال إله ال جميعها، األشياء مصري وإليه الكائنات، وأصل الحركات محرك
والوساوس األوهام مواقع من أفكارنا جميع ونسحب املقال بهذا نرىض فحاًال سواه.
املعيشة. وحرية الحياة بلذة متمتعني برية كل وبكر الحقائق عروسة معانقني الغريبة،
بأعني فيه شاخَصني وامللكة امللك كان خطابه، مواصًال الفيلسوف كان وبينما
مقالته نهاية وغب ودعة، اتضاٍع بكل معانيه مستوعبني واإلصغاء، الذكاء يخامرها
وال بل لإلنسان، حرية وجود إمكان عدم عرفنا قد إننا هكذا: له تقول امللكة جعلت
مقيدة فهي البعض، بعضها بخدمة مرتبطة لكونها األشياء جميع وإن األنواع، لسائر
أو الفائدة عن غريبة العبودية هذه تكون عندما ولكن للبعض، بعضها بعبودية أيًضا
عىل وِبناءً صوابي؛ وقانون اللزوم من رضب بإبطالها فاالجتهاد األمور، لصالح ة مرضَّ
ال حيثما مختلفة طرق تحت شعوبنا بني ما تتداخل االستعباد دولة نظرنا عندما ذلك:
ضدها حاًال نهضنا السليمة، طبائعهم وفساد بهم اإلرضار سوى التداخل هذا عن ينجم

علمت. كما وسجنَّاهم داريوس عىل إسكندر سطوة عليها وسطونا
مكدِّر، كل من وصافية حاكم كل من معتوقة الحياة لذة عىل الشخص حصول أما
تصعب والتي ذكرتها، التي النواميس تلك تتبع عىل تطبع ولو البتة يمكنه ال أمر فهو
ينقلب ال التطبع ألن الفلسفية؛ األعمال كل حسب التصوُّر يف سهولتها بمقدار اإلجراء يف
اإلنسان أمكن وإذا السهولة، عن وبعيد الطبيعة عند لذيذ غري فهو هكذا كان وما طبًعا،
شاذٌّ، وهذا االنفراد بسمة العناية وسمته ملن إال ذلك يكون فال — أرشت كما — السلوك

عليه. القياس وعدم الحفظ إال الشاذ حكم وليس
يكون والصالح، التمدن دولة ألحكام متعبًدا كان إذا اإلنسان إن حال كل وعىل
الزًما التعبُّد كان إذا أنه عىل اإلنسانية، الواجبات تطلبها التي الحرية حقيقة يف داخًال
كان إذا ولكن عبودية، يُدعى ال واجباته اإلنسان اعتناق ألن ملزومة؛ الحرية فتلك
تبًعا ضدها عبودية يف داخًال بالرضورة يكون فهو الدولة تلك رق من معتوًقا الشخص

الحال. ملقتىض
نظام وينثر البرش أحوال يفسد والرببرية الخشونة دولة أحكام يف الدخول ولكون
ال الذي األمر هو وذلك — السليم والسلوك الحميدة الصفات كل عنهم نازًعا جمعيتهم،
فيما والوبال البلبال لوقوع دفًعا علينا وجب — والصالح التمدن ململكة منه أرض يوجد
اإلنسان حرية تقم لم آثارها نمُح لم إذا التي اآلبقة الدولة تلك عىل نثور أن رعايانا بني
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واألوهام الهواجس رددت مهما إنكارها يمكنك ال التي الحرية وهي أصًال، املطلوبة
الظاهر. يف له حقيقة ال ما فيه يخطر قد الذي العقل يف إال لها وجود ال التي الفلسفية
الطبيعية، بل األدبية الحرية إمكان أمنع لم أنا قائًال: كالمه الفيلسوف فأردف
أقواًما نعاين الحكمة، برشائع وتبرصنا اآلداب عالم إىل أنظارنا أطلقنا إذا إنَّا شك وال
يف االجتهاد إن حال كل وعىل وكيفياتهم. أحوالهم تقتيض حسبما عبيًدا وآخرين أحراًرا

وواجب. رضوري أمر هو العبودية مباني وهدم العبيد عتق
العبودية مملكة محاربة يف مرشوعنا إذْن وقال: الفيلسوف، عىل أنظاره امللك فطرح

املالم. يستحق ال قيودها من شعوبنا واستنقاذ
عقًال مكروه االستعباد ألن املعظم؛ امللك أيها يا وواجب حسن هو بل كال، –
َمن فحاربوا سواها؛ وما املستهَجنة العادة هذه ضد بأرسه العالم نهض وقد وطبًعا،

وأغالًال. سالسَل له وأعدوا واعتدى ظلم
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زال وما شاسع من آتيًا جمهوًرا رأيت الفلسفة، يناقشان والحكمة التمدن كان وإذ
املشهد أمام وانتصب الغاب أفق من بزغ حتى األغصان، كراديس تحت متقرِّبًا يحجل
ذلك يطوي الغروب وعاد الطفل، إىل مالت الشمس أن يل يظهر كان وبينما املهاب.
سوى حينئٍذ أرى أعد لم الشجر هام عىل األصيل أيدي نرشته الذي الذهبي الرشاع
عليها؛ الظالم تيار الندفاع تمييزها يمكن عاد وال الفسحة، يف تتنحنح ضئيلة أشباح
الظلمات غمر يف تغور أو الظالل، أقدام تحت تنمحي أن الغابة جميع أوشكت بحيث

املرتاكمة.
تتقرب وصارت فجأة، بعٍد عن ملعت ناًرا رأيت حتى قصرية فرتة إال كان وما
العرشني وراء إلينا ممتدًة النبارس هذه تتكاثر تزل ولم مضيئة. مصابيح خلفها تاركًة
عليهم كثرية رجاًال رأيت الظالم جلباب األضواء خزقت وملا النظر. ميدان مألت حتى
التي القناديل تلك من يحىص ال ما يوقدون وهم كمنٍي كمن بارزين العسكرية، أبهة
أنواًرا؛ جميعها الغابة ملئُوا حتى مسعاهم يتمون برحوا وما األغصان، عىل معلقة كانت
لم عجيبًا مشهًدا أظهرت حتى واحدة شعلة وصارت الساطعة باألضواء تتموج فأخذت
بما ليًال السماء تقذف أخذت األرض كأن يل يظهر فصار منه. وأسنى أبهج أشاهد
ترشق جعلت الغاب عرائس جميع كأن أو نهاًرا، الرمضاء ُشُهب من عليها طرحت
يتشعشع فلك وسط يف قائم كأنني نفيس أخال حينئٍذ وعدت نظراتها، بروق علينا
زرعتهم الذين الرجال هؤالء بأنظاري أتبع زلت وما لها. عدد ال التي والكواكب بالنجوم
رأيتهم حتى الالمعة، أنوارهم ويبثوا آثارهم يذيعوا لكي الغابة أقطار جميع يف الهمم
ورباع وثالث مثنى امللوكي املحفل وراء ويعسكرون أجواًقا، أجواًقا منضمني يرجعون

ظهري. خلف أراكم فإني الصفوف؛ أتموا قائًال: العايل الصوت يحثهم كان حيثما
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مكتوبًا لوًحا منهم كلٍّ صدر عىل رأيت امللوكيَّة الصفوف هذه يف النظر أمعنت وإذا
هذا جاللة حوايس بمجامع أخذت أن لبثت وما كاًرسا. دام التمدن جندي هذا به:
عرشه يف نازًال امللك كان حيثما واالزدهار، بالبهجة والساطع باألنوار الالمع املشهد
مجدها سماء من بازغة وامللكة والوقار، الهيبة أشعة يف مغموًرا الحمل يف الشمس نزول
جالًسا والفيلسوف الجمال، وحىل الكمال بحلل مكتسية الصباح أفق من الزهرة بزوغ
وقائد والهواجس، األفكار بسالسل األعني موثق أساسها عىل الدعامة جلوس قبالتهما
حول مصطفة الجنود وأجواق عرينه، يف األسد تخطُّر محله يف متخطًرا التمدن جيش
حركات جميع عىل الهدوِّ رشاع ناًرشا الليل كان بينما اآلجار، عىل كالزرازير املرسح
املصابيح تكتة سوى آخر صوت يخرتقه ال كي الهواء عىل ثقله بكل وضاغًطا الطبيعة،

البالبل. تغريد أو
كبرية مملكة يوجد إنه هكذا: الفيلسوف يناجي امللك طفق قراره السكوت أخذ وملا
فهل تخومنا، عن بعيدة ليست وهي الروح»، «مملكة لها يقال الغاية إىل وقوية جًدا

تعرفها؟
العظمة سؤال سبب فما املعرفة، حق أعرفها وأنا اململكة هذه توجد إنه نعم، –

عنها؟
أيًضا. عليها الغارة شن أريد ألنني –

ذلك؟ إىل الداعي وما –
الجالس ملكها وأن سياستنا، يضاد بما كثريًا تترصف أنها عنها سماعي هو –
تخضع ال مملكة كل واضمحالل رشائعنا بخراب يجتهد ما كثريًا القديم العرش عىل

لنواميسه.
املعظم؛ امللك أيها محدِّث لكل صغيًا تعِط ال هكذا: وأجاب رأسه الفيلسوف فهز
بلغة الناس يتكلم ما وكثريًا الغرض، ذوي أحاديث عن ينشأ العالم خراب أكثر ألن
دائرة يف يدخل لم العالم ألن أذنيك؛ بلغ ما بخالف هي األمر وحقيقة ينتظر، ال من
البعض كان وإذا القديمة، اململكة تلك قيام منذ إال هذه مملكتكم تقم ولم التهذيب،
من الذي الخصويص الصالح عن ناجٌم فهذا أراجيف، بعض إليها ينسبون رعاياكم من

العام. الصالح بناء يهدم أن شأنه
جملة عن أخربوني قد والثقة الصدق ذوي من كثريين إن وقال: نظره امللك فأرشق
التصورات بث عن تفرت ال إنها يقولون: ما عىل فهي الروح؛ مملكة تواظبها خشنة أمور
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أقيسة عليها تؤسس سخيفة تصديقات بذلك تنهض لكي الناس عقول يف الباطلة
العالم ساحة يف نرصها قوس شيَّدت قد األساس هذا وعىل املطلقة؛ بالسياسة دعواها
حتى واألجساد األنفس عىل املطلق التسلُّط يكِفها لم ثانيًا: سلطانها. راية عليه ونرشت
والضمائر الرسائر تجتذب لكي أيًضا القلوب أعماق إىل سطوتها سالسل تمد جعلت
كافة يف الجَوالن من وأنصارها أعوانها تكل ال ثالثًا: وعبوديتها. أحكامها ميدان إىل
كانت الدنيا يف جرت التي الحروب أكثر إن حتى والفتن الشقاق زرع ألجل املسكونة
هذا كان إذا اململكة هذه عن الصمت لنا يسوغ فهل قيل. ما عىل أطوارهم من مسببة

شأنها؟!
وقال: امللك، أمام رأسه وأحنى قدميه، عىل الفيلسوف وثب السكوت من برهة وبعد

آذاني. به رشفت ا عمَّ بالتفصيل عظمتك أجاوب أن امللك أيها يل اسمح
تشاء. ما قل –

إىل الناس يقود بما إال — تعلِّم ولن — قط علَّمت ما اململكة هذه إن أوًال: –
إىل التفات بدون والفحص االستقصاء تدقيق ذلك لنا يظهر كما الحقيقة السعادة نوال
الذي املعصوم الكتاب من مأخوذة تعليماتها وجميع األعمى. الغرض أهل به يهذر ما
وتخفق العالم ساحة يف نرصها قوس يرتفع لم ولو املبني، الضالل أهل إال ينكره ال
عىل الخراب ويعم الفساد، هاوية يف يقع البرشي النوع لكان األقطار كافة عىل رايتها
السذاجة غفالت من الخبيثة الطباع انتبهت حيثما األخرية األجيال هذه يف سيما جميعه،
ما سوى الطباع تلك جماح لرد لجٌم عنده يوجد ال الذي التمدُّن نهار ارتفاع لدى
نفس عىل واقعة الرغبة هذه تكون خرابها يف عظمتكم رغبت فإذا الروح. مملكة تعلمه

ذواتكم. عىل تنقموا فال أيًضا؛ مملكتكم
إليقاع إال ذلك يكون فال القلوب أعماق إىل سطوتها سالسل تمد كانت إذا ثانيًا:
تكشف لم فلو عليها، لالستيالء ال الرشيرة والضمائر الرسائر عىل والخوف التهديد
املخاوف من فيه يكمن ما لهم وتظهر املستقبل عن البرش غفالت حجاب اململكة هذه
جماح رد يستطيع كان من الغني؟ عن الفقري ردع يمكنه كان َمن البتالعهم، املستعدة
الزاني؟ ثََوران قمع عىل يقدر كان من السارق؟ رجل تقييد يحسن كان من املغتال؟
عن البرشي العالم يمسك كان من وباإلجمال الزور؟ شاهد لسان قطع يمكنه كان من

االنتثار؟ من نظامه ويحفظ البعض بعضه تمزيق
ينهى ملن والقبائح املعايص جميع ينسب السوء عىل النطباعه اإلنسان إن ثالثًا:
خدام َجَوالن كون األرشار من البعض توهم قد ذلك عىل وِبناءً مرتكبيها؛ ويوبخ عنها
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الناس، بني والقالقل الخصومات غرس ألجل هو املسكونة األقطار يف الروح مملكة
ولو العالم، يف والسكينة االتِّفاق بنرش دائًما يتهمون إنهم أي بالعكس؛ األمر أن مع
تقترصوا ال أن يجب الحروب نريان وإشعال السلم ترك إىل أحيانًا الحال اضطرتهم
إىل قوتها كل موجهة مملكتكم تكون أن ينبغي بل وشأنها، اململكة هذه ترتكوا أن عىل

وانتشارها. مرساها مساعدة
قيام املستحيل ومن باألرواح. ثابتة فتلك باألبدان قائمة دولتكم كانت إذا أنه عىل
إىل امليل أفكاركم خامر وإذا هذه. عن ذاك تغاُفل الجهالة فمن الروح؛ بدون البدن
سرتجعون أنكم تعلموا أن يجب بل عليها، االنتصار إمكان لكم يخطر فال محاربتها،
وإغاثتها، مساعدتها إىل دائًما ممتدة القدرة يد ألن الندم؛ أعقاب عىل ناكصني القهقرى
بدثارها قبلكم ملوٌك اجتهدت وطاملا عليها. تقوى أن سقر أبواب لنفس يمكن ال حتى
كانت عليها ثائرة االضطهادات كانت ما وبمقدار اجتهاد، لهم ينجح ولم وإسقاطها
األرض ملوك كل وأخضعت العالم حضنها يف استغرقت أن إىل وامتداًدا قوة تزداد هي
السياسة زمام سلمتها قد الُعلوية العناية لكون إال ذاك وما قدميها. موطئ تحت
املشيئة. تتم أن إىل األرض وتشحن وتكثر تنمو هكذا تزال ولن املسالك، كل يف ورافقتها
فكره ببطالن أيقن الصواب، غاية يف ووجده الفيلسوف كالم املِلك استوىف أن فبعد
الروح مملكة ضد مملكته أهايل من البعض يبلغه كان ما أن وعلم اعتماده، وخطأ
بدل واإلغاثة اإلعانة تقديم عىل عزم وهكذا والتعرض. التغرُّض روح عن ناشئ هو
جميع إن وقال: الحكمة، ملكة إىل التفت الصمت من فرتة وبعد واملحاربة، املضاربة
وال باطًال كان نسمعه كنا ما وكل ارتياب. أدنى فيه وليس صواب، الرجل هذا كالم
نقع وربما خائبني، إال نرجع فال الحرب، وأشهرنا صحته عدم افرتضنا وإذا له، حقيقة

الجسد. يغلبه ال الروح يساعده ما ألن وسياستنا؛ مملكتنا كل اضمحالل خطر يف
كان االعتماد أن ريب وال الفيلسوف، تكلم فيما شك ال بتواضع: امللكة فأجابت
األعايل من هابًطا يكون وما السفلية، عىل دائًما منترصة الُعلوية السياسة ألن باطًال؛
القصد. مفاعيل يغلب ال الصدف تفعله وما األسفل، من ينهض ما عىل مطلًقا يسطو

واالتفاق. الصدفة سبيل عىل وجدتا ودولتنا سياستنا لعل –
نراها إنما األصل، حيث من العالم يف والتملُّك السياسة امتداد شجرة تتبعنا إذا –

والتقادير. املصادفات جرثومة من باسقة
أنت؟ تقول ماذا له: وقال الفيلسوف، إىل امللك فالتفت
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الحكمة. ملكة حرضة قالته فيما شك ال أجاب: ثم قليًال الفيلسوف فأطرق
ذلك. لنا ل فصِّ هات –

الحقيقة، إىل به نستهدي واضح نور يوجد وال ا، جدٍّ يعرس األمر هذا تفصيل إن –
التاريخي. واالستنتاج االستقراء من أتناوله ما ذلك عىل أورد أن يمكنني وإنما

لك. يخطر ما وقل الجلوس، راحة خذ بأس، ال –
… يقول وجعل رأسه، رفع قليل إطراق وبعد وجلس، األمر الفيلسوف فامتثل
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نفسها عىل اليومية حركتها بمجرد قيامه يمكن ال األرضية الكرة هذه نظام أن كما
محمول أنه بما اإلنسان هكذا أيًضا، فلكها حول الشمسية الحركة إىل يحتاج بل فقط،
أطواره بجميع تابع فهو منها، ومقوماته مواده جميع وآخذ الكرة تلك ظهر عىل
عىل مقدرته لعدم وذلك فقط؛ ذاته عىل اقتصاره بمجرد القيام يمكنه فال ألحوالها.
اإلنساني، املجموع مركز حول الدوران إىل يحتاج بل الشخصية، حياته نظام حفظ
خلل بوقوع تسمح ال السماوية األجرام جميع تتبادلها التي الجاذبة القوة أن وكما
الوقوع من تحفظه قوة إىل اإلنساني املجموع ذلك يحتاج هكذا العام، الفلك نظام يف
السياسة يف سوى نراها فال هذه، مثل قوة عىل نفتش أخذنا وإذا والتبديد. الخلل يف

جمعيته. شمل التئام عىل محافًظا اإلنسان يوجد بذلك أنه عىل والرشيعة،
بعضهم الناس تغلُّب من جاٍر فهو والرشائع، والسيادة السياسة ظهور ينبوع أما
فال األرض؛ وجه عىل واململكات التملك أنتج الذي األمر وهو القديم، منذ بعض عىل
إطالق يف إال حدوثها وطرائق البرشية الحوادث حقائق عىل االطِّالع يرغب ملن سبيل
التاريخ شواجن عىل واالستقصاء البحث أجنحة باسطة لتحوم الدقيقة ات التبرصُّ طيور
الوقائع غدران وتهوي الغابرة األجيال منحدرات يف املواقع شجر يشتبك حيثما العام،

العالية. القدميَّة شواهق من
إىل بعضه البرشي العالم وانقياد انتماء أصل معرفة تطلبنا إذا أنه ريب فال
أودية يف ل التوغُّ إىل األمر يدعونا إنما فيه، والرشيعة السيادة انتشار وكيفية بعض،
السالفة األزمنة خباء من الحقائق غابة عروسة لدينا تربز وهناك الفسيحة. التواريخ
عىل إال أمره أول يف يَُسد لم اإلنسان أن حينئٍذ فنعلم املراد، زهرة أناملها بني لنا مقدمًة
ثم قبيلٍة، عىل ويسطو يسود أن إىل الظروف حركات به آلت ثم فقط، ومتعلقاتها عيلته



الحق غابة

حيثما متنوعة وقبائل مختلفة شعوب عىل التسلُّط إىل والسطوة السيادة تلك به أفضت
امللك. يعيش به: نودي

ابتدأت قد حيثما الغامضة القدميَّة أعماق يف االستقراء بأقدام لنهبط بنا فهات
التتبُّع سدرة بلغنا ما إذا حتى األقىص، التَّمام قمة إىل بالصعود وأخذت الحركات تلك
نشاهد إذ البداية؛ عرفات عىل منتصبني أنفسنا نجد املرتاكمة األدهار فلوات مخرتقني
البرشي النوع كان ملا إنه هكذا. السيادة حسام شاهًرا إلينا يهرع القديم اإلنسان
تهدده كانت التي األودية بطون يف مقرٍّا له يجد ال األرض وثقوب الرباري يف تائًها
يقذفه كان الذي القفر فسحات يف راحة وال عليه، الشامخة الجبال قمم بانقضاض
واآلكام. الجنادل أثايف بني املستعر الهجري بلهبات ويلذعه القاصفة، العواصف بثََوران
أعينه لدى بروقها ترسل إذ بمعجزاتها؛ ترشقه كانت التي الجو زوابع من مفرَّ وال
هامته عىل أنواءها وتسكب جزًعا، فريتعد آذانه يف صواعقها وتطلق دهشة، فتخطفها
األرض كانت العبادة، يستحق إله من يطلبها كأنه رحمة طالبًا لديها ساجًدا فيخر
ببساطها تزهو كانت فقد ذلك ومع فالحة، كل وعديمة مزروعة وال محروثة غري وقتئٍذ
شجر كل من منسوًجا السحاب مضارب تحت الطبيعة يد عليها بسطته الذي السنديس

وسيم. ونبات عظيم
قفرة فالة يف مرتفع كثيب عىل مضطجًعا العظيم النوع هذا أفراد أحد كان فبينما
هبَّت بنسمة وإذا وبنيه؛ بنسائه محفوًفا النسيم، رائقة األثري وضيئة سماءٍ تحت األديم
وحاملة األطياب، متنوعة زهور نفحات عىل منطوية الصباح، عمود انتصاب عند عليه
شاسع أفق إىل الزائغة لحظاته فأرشدت الفلق، رب تَُسبُِّح كانت التي املوايش رصخات
أنداء ومساقط الغمام ذيول مساحب تحت ويرتقرق االخرضار، خضل بجلباٍب يرتعرع

الفجر.
عيلته بلفيف وصاح الحال، يف قدميه عىل وثب النارض املشهد ذلك لديه بدا فعندما
من لنا يتبنيَّ الذي البعيد األفق ذلك تنظرون أما قائًال: اإليماء يد باسط وهو املقرون
ونتجسسه إليه لنذهب بنا قوموا املظهر؟! وحسن املنظر بهج هو كيف البزوغ خالل
التائهة، الحياة تلك وتعب امُلمحلة األرض هذه من فنتخلص إلقامتنا؛ صالًحا يكون َعلَّه
املحل إىل أمامه تهرول تبعته جميع أقدام ورأى إال كالمه أتم فما العيش. برغيد ونتمتع

إليه. املوَما
الحيوانات هدير آخذًا رفاقه، رحل حاديًا الثرى أديم يطوي املهاجر هذا يزل ولم
للحني فوقف األرجاء؛ رحبة بقعة إىل أخريًا املسري به انتهى حتى املناخ، حيث إىل دليًال
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هو وإذا خفيٍّا، بعٍد عن يلحظه كان ما جليٍّا لريى ل التأمُّ نظرات وأطلق واستوقف
وأنوار الطبيعة وكللته العجيب، الجمال بوشاح العناية كسته قد غوط يف منتصب
الروض ذلك طلعة عىل ضحاها أشعة تسبل الشمس كانت فهناك الرطيب؛ الفصل
الزهر ثغور عىل ترتاقص األنداء كانت هناك الطاووس. أجنحة بألوان فيزدهي األزهر
بأنفاس يتعطر الصايف الجو كان هناك الُكئُوس. أفواه يف الحبب تراُقص فتمثل األنور
الربيع عرائس كانت هناك البرشى. أطياب الدنيا عىل نارشة نسماته فتهب السحر
إىل الصاحية نظراتهن ويرسلن الرياض، حدائق عىل النور آللئ رءوسهن من ينثرن
املرشق، أنوار بنريان تُحَرق الخمائل أشجار رءوس كانت هناك الغرَّاء، األرجاء آفاق
الزهور عقود تحت ترتنح أغصانها وقدود املتدفق، املاء مسيل يف تغرق الثابتة وأقدامها
فاح. والصِّ األِسنَِّة تالُمع النور بطفحات تتالمع أوراقها وصفحات الرياح، خطرات لدى
األبدان. متنوعة ترسح املوايش كانت هناك األلحان، باختالف تصدح األطيار كانت هناك
توَّجتها قد الطبيعة أن وكيف الزاهرة، البقعة تلك سمو اإلنسان هذا شاهد فلما
ذريته جمهور إىل والتفت واالزدهار، البهجة مياه عليها وسكبت الجمال، أكاليل بكل
ال حيث خرضة مكان يف الراحة مقر إىل أرشدنا قد ومديره العالم مدبر ذا هو وقال:
والينابيع، الزهور بني املمتدة األفياء هذه تحت هنا ها لنمكث فهلموا تنهد؛ وال بكا
منهم كلٌّ فأحنى الجدباء. الربية تلك يف والوصب النََّصب من قاسيناه مما ونسرتيح
تحت حلولهم فكان املحط. حيث إىل إشارته إيعاز تحت جميًعا وساروا امتثاًال رأسه

البيضاء. أشعة تخرتقها وال الرمضاء، لفحة تلتفحها ال دوحة ظالل
جعلوا األفراح، مات تبسُّ شفاههم عىل وطفحت االرتياح، ريح الكل اسرتوح وملا
شاخًصا كان فقد ربهم أما ورائحة. غادية كل ويتذكرون البارحة، أحاديث يتبادلون
الرشق ملكة أمام الذهبية األكاليل ذوات الصباح بنات ترتاقص كانت حيثما األفق يف
ذات الطبيعة وجه عىل ترسمه األنوار كانت بما ومندهًشا نارية، عجلة عىل الراكبة

يقول: حاله لسان وكأنَّ السندسية، الحلل

األب��ص��ار ف��ي ال��ك��ون وج��وُه ط��ب��ع��ت وب��األن��وار ب��دا ال��ص��ب��اح ذا ه��و
ن��ه��ار ج��ي��ش أم��ام ال��ج��ب��ال ق��م��م ع��ل��ى ب��ي��ارق��ه��ا ن��ش��رت ق��د وال��ش��م��س
ب��ال��ن��ار م��س��ل��ًح��ا ال��ن��ه��ار ب��رج ال��ض��ح��ى ش��اد ق��د ال��ص��ب��ح ع��م��ود وع��ل��ى
ش��رار س��ه��ام ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ي��رم��ي وان��ث��ن��ى ن��ور ق��وس أوت��ر وال��ش��رق
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األش��ج��ار أرؤس ت��ح��رق ك��ال��ن��ار أش��ع��ًة ال��ري��اض ع��ل��ى ي��زج وغ��دا
ال��ت��ي��ار ف��ي األوج دراري ف��ه��وت ال��س��ن��ا ب��ح��ر ال��س��م��ا ع��ل��ى َم��دَّ وال��ف��ج��ر
األغ��وار ف��ي وغ��ار ال��ن��ج��وم ف��ْق��د ع��ل��ى ح��زنً��ا ث��وب��ه م��زَّق وال��ل��ي��ل
ل��غ��ب��ار ك��ع��اص��ٍف ال��ظ��الل ج��زر ال��ع��ال ف��ي ي��دف��ع ال��ن��ور م��د زال م��ا
األق��ط��ار ك��اف��ة ب��ذل��ك وزه��ت ال��ض��ي��ا م��ن ال��ف��ض��اء ج��وف ام��ت��ال ح��ت��ى
ل��ل��نُّ��ظَّ��ار ال��ض��وءَ ي��رد ف��ج��رى م��ت��م��وًج��ا ب��ال��س��ن��ا أص��ب��ح وال��ن��ه��ر
األس��ح��ار ن��س��م��ة وف��اح��ت ط��ربً��ا غ��ص��ون��ه ف��وق ال��ق��م��ري ف��ت��رن��م
ال��ج��اري ال��س��ح��اب م��ع ال��م��س��ي��ر ي��ب��غ��ي ك��أن��ه ال��ع��ال إل��ى َه��بَّ وال��نَّ��س��ر
خ��م��ار ت��ح��ت الح ال��ح��ب��ي��ب��ة وج��ه ح��ك��ت ب��دت ح��ي��ن ال��ش��م��س ال��غ��م��ام وم��ن

حوله جالسني فرآهم ونسائه، أوالده إىل نظر هواجسه غفالت من أفاق وإذ
َمعارض إن ها هكذا: يخاطبهم فأخذ الحديث، ُكئوس يتعاطون وهم الزيتون كغروس
ال إنه أرى ما وعىل عنه. نَِحْد وال به فلنلبث الفاخر، املكان هذا إىل دفعتنا قد الصدف
أثمارها، وتنثر أفياءها علينا تطرح أشجار فها حياتنا؛ تحتاجه ا ممَّ هنا ها يشء يعوز
فرايصنا الربد أرعد وإذا ولحومها. بألبانها لنا تسمح ومواٍش مياهها، لنا تدفق وينابيع
فارشبوا تقينا. ومضارب تدفينا ثيابًا الحيوانات هذه صوف من نصنع األنواء وغرَّقتنا
أنتم وال عليكم خوف ال حيث األنهار، تحتها من تجري جنات يف مريٍّا وكلوا هنيٍّا

تحزنون.
تفصيل لنا ليكشف القصوى القدميَّة حجاب تمزيق عن يعجز التاريخ كان فولني
به نسري طريًقا لنا ينهج قد ذلك مع أنه إال هناك، العيلة تلك مع الزمان أحدثه ما
املحل ذلك يف العيش لذة اغتنمت قد العيلة هذه إن نقول: حيث إىل االستقراء قدم عىل
املنفردة الحيوانات وحواصل األرض بنتاج تعيش وصارت آمنة به فتمكنت الخصيب،
تنمو الزمان تقدُّم مع تزل ولم فخلًفا، خلًفا منها الكبري إرشاد تحت وتسلك هناك،
ذلك سياسة تحت يجري غفريًا جمهوًرا صارت حتى إليها، آخرين بانضمام وتتَّسع
لدفع الجمهور هذا من كلٌّ باعتناقها يلتزم وقوانني رشايع يخرتع كان الذي الكبري
واألنعام املوايش ولكون أمريًا. وه سمَّ ذلك عىل وِبناءً الجمعية، نظام يف الخلل وقوع
طبيعة تطلب كما الخارجة وانقطاع الداخلة لتواصل هناك وتعاظمت أيًضا كثرت قد
بدون الجميع إلشباع كفًوا البقعة تلك ثَمَّ من تَُعْد لم اإلنسان، يوجد حيث الكالء حيوان
األرض فالحة إىل الناس بادر ولذلك تتشتت؛ القطعان فصارت إليها االعتناء توجيه
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كيفية يراقبون كانوا ألنهم الطبيعة؛ نفس من اإلنباتية العملية تعلموا أن بعد وتهذيبها،
الرتاب يف البذور أو الحبوب تطرح كانت التي القصالت أو السنابل من العملية هذه

األصل. شكل عىل نامية تنهض ثم هناك فتندفن النضج، بعد
من لبة الصُّ املعادن يستخلصون رشعوا بالفالحة للطبيعة التقليد إجراء ولتسهيل
ويستخدمونها آالت فيسكبونها الغاب، حطب من املوَقدة النار عىل ويعاملونها مدافنها،

لهم. أعوانًا الثريان آخذين األثقال وتحريك األرض لحرث
مضاعفًة، وأثمارها األرض ت بغالَّ مواشيهم مع يتمتعون أخذوا النمط: هذا وعىل
برجاله يحمي كان ألنه ألجلهم؛ يعانيه كان ملا أجرة ألمريهم األعشار يدفعون فصاروا
هجوم تخومهم عن مدافًعا ذاك، أمتعة عىل هذا تعدِّي ويمنع وحقولهم، مزارعهم
الجمهور، ترتيب يف خلل أدنى بدون السياسية أحوالهم جميع عىل ساهًرا املغتصب،
غري واحدة، رشيعة راية الجميع عىل ناًرشا باإلنصاف قاضيًا بالعدل، بينهم ما حاكًما
إمكانه بكل مجتهًدا العام، الصالح نفع ألربابها يكن لم ما األدبية االمتيازات إىل ملتفت
يعمل لم وإذا بالعمل، يطالب أجرته يأخذ من أن عارًفا ورفاهيتهم، شعبه راحة يف
الرياسة أو السياسة أن عامًلا يأكل، فال يعمل أن يْؤثِر ال من بحيث ذاته عني من يسقط
الرياسة حب بخمرة مأخوذ غري إنقاذها، الشعب من تطلَّب محلِّها غري يف وقعت إذا
لكل متيقًظا فيه. الصواب أشعة نفوذ الكثيفة بأبخرتها منعت العقل خامرت متى التي
عىل قادًرا للغرباء، محبٍّا الجميع، مع حسن سلوك ذا أعماله، كل يف صاحيًا واجباته،
القوم أولئك صار الزمان من فرتة ميض وبعد اًعا، طمَّ وال ابًا َرضَّ وال سكريًا ال السياسة،
الشجر خشب من ويوقدون قرميًدا الرتاب من ويشوون حجارة الجبال من ينحتون

ناًرا.
األمن رشوط كل عىل انطوت قد االجتماعية هيئتهم أن القوم أولئك رأى وملا
أمريهم سياسة تحت والسكون الدعة بأثمار تزهو حياتهم حديقة وصارت والسالم،
وصاروا محبته، إىل قلوبهم دافعني له، واالنقياد الطاعة وجوب جميعهم أعلنوا واعتنائه،
يضاعف كان وهو مقدرتهم، بكل وبيته حقوقه عن ويحامون عبيده، ذواتهم يسمون
ملتفت وال راحتهم، دوام يف إال مفتكٍر غري والخاصة، العامة صوالحهم بجميع اهتمامه

وأوالده. شعبه إياهم مسميًا املزعجات، كل من وقايتهم إىل إالَّ
عىل السياسة تلك امتداد كيفية جليٍّا يدرك أن الراوي لنظر يمكن ال كان وملا
هناك يعارضه ملا األقدار لها نهجته الذي املسلك حقيقة يستوضح أن وال العالم،
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لكي كمصباح العقل يستخدم أن حينئٍذ عليه وجب واألعصار، األحقاب ظلمات من
فتفوز الدامسة الظلمات تلك يف تنفذ أن الفكرية االنتقاالت أشعة بواسطة ألعينه يمكن

ذلك. وراء ما بمشاهدة
عليه عثرت ا عمَّ وأخربنا هنالك، جرى ما بقية علينا واتُْل الراوي أيها يا إذْن فهلمَّ

الغوامض. أوج يف نريًا العقل استطلعت أن بعد املواقع من
كانت حيثما الهائل الظالم من زاخر بحر يف طويًال نظري أولجت أن بعد إنني
هذه من أخريًا أنفذته والليايل، األيام عواصف َمَهبِّ تحت تتالطم واملعاثر التيه أمواج
عظيم مرسح وإذا البداية، أفق نهايته بباع يعانق األمد فسيح سهل إىل العميقة اللجج
توغلهم لشدة تماًما فيه الالعبة األشباح استجالء عن عاجًزا كنت وإذ أمامي؛ انفتح قد

أتأمل. وجعلت االستقراء نظارة أعيني عىل وضعت القدميَّة، عباب يف
حافلة ضوضاء ومقيمني عظيمة، بمهمات قائمني الناس من عديدًة جموًعا فرأيت
إىل رأسه يبلغ برًجا ألمرينا نبتني هلموا قائلني: بعض عىل بعضهم يصيحون وهم
يشوون وآخرون طينًا، يصنع والبعض حجارة، الجبال من يقطع البعض فكان السماء؛
عظيم برج انتصب حتى البنيان بموسم يحفلون برحوا وما ترابًا، يرسد وغريهم لِبنًا،

القبيلة. أمري راية عليه تخفق وصارت
عظيمة مدينة قامت حتى مذوًدا وملواشيه بيتًا له يبني الناس من كلٌّ رشع وهكذا
بمطارق تطن األسواق صارت وملا العباد. من وافرة أفواج شوارعها يف يضج املشاد،
تحت ترتجف والساحات واألشغال، الصنائع بأصوات ترن والشوارع املعادن، معامل
من اآلتية االحتفالية األصوات أمواج لطم لدى ج تتموَّ واملراسح واملعامع، املحافل أقدام
املرتفع الضجيج ذلك صوت املتفرِّقة الشعوب آذان يف يدوِّي صار الطرب، آالت أفواه
من طالبني املدينة ظالل يف ويخيمون أجواًقا، أجواًقا يتقاطرون فكانوا الهادر، واللغط
الحرض. براحة ويفوزوا البادية مشاقِّ من يتخلصوا لكي الجوار يف يقبَلوهم أن سكانها
ألحكامها يخضعوا أن رشط عىل إكرام بكل تقبلهم املدينة تلك كانت وهكذا
مساحًة وتضاعفت ا، جدٍّ تعاظمت أن تلبث فلم ألمريها؛ األعشار ويؤدِّوا ورشائعها
رهبة مركز أضحت حتى منيعة، وحصون رفيعة بأسوار محاطة وصارت وسكانًا،

البرش. حسد عليه يُحمل عظمة وموضوع القبائل احرتام عليه يدور
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برسبال مختلة والكرامة، اليمن بأذيال رافلًة الزاهرة املدينة هذه كانت وبينما
الحبور، بالبل حدائقها يف وتشدو الرسور، كاسات حاناتها يف تطفح والسالمة، الهدوِّ
زوبعة أن يُظن عاد حتى الجو، إىل يتصاعد غبار ونقع بعيد، عن يثور َعَجاٌج وإذا
األرض، تراب بإثمد السماء أعني تكحل أن وهمت الثرى جوف من نهضت قد شديدة
اللجم قعقعة تمازجه فصليل الجهة، تلك من تهب املياه هجمات كهدير أصوات وكانت
حتى ويقني، َشكٍّ بني الفكر كرتدد إال كان وما الخيل. حوافر نقرات تتخلَّله وصهيل

الفلوات. بطون ويفري الصهوات عىل ج يتموَّ جرار جيش عن الغبار ذلك أسفر
ة، الضاجَّ األصوات تلك أذناه وسمعت الثائر الَعَجاَج ذلك األمري عينا نظرت فلما
الحرب إشهار إىل الحسد لهيب فدفعه مدينته بجالل سمع عدوٍّا أن ريب عنده يعد لم

الحصار. وإيقاع
حرارة رأسه يف ودارت الَحِميَّة ثورة أخذته املقبل، الغضب ذلك عنده ثبت وملا
فريسًة األهايل كافة صارت حيثما الحرب صوت معلنًا املدينة جميع يف ونادى الوطن،
يجتمعوا أن إليهم فأوعز يعاينوا؛ لم مما عاينوا ملا والهلع الجزع مخالب بني ترتعد
أغنياء وصغاًرا، كباًرا ونساءً، رجاًال ومرءوسني، رؤساء الفسيحة الساحات إحدى يف
الوطن حقوق عن يحاموا أن يلزمهم الجميع لكون مميز؛ أو امتياز أدنى بدون وفقراء،
التمتع حق عليه ينكر ال من كل عىل حقه لوجوب سوية محبته مطاليب ويقتسموا

بخرياته.
عاٍل محلٍّ عىل األمري ذلك وقف الجموع كل النخوة وشملت االجتماع تم وعندما

يقول: وأنشأ

فعليكم هاجمونا قد األعداء والطراد، فدونكم بنا أحدقوا قد الغربا ذا هو
النزال إىل هيا الغاب! يقتحم لكلب عجبًا فوا الكالب، وهم األسود أنتم بالِجالد،

ينقلبون. منقلب أي وانظروا املسنون، الحسام بهم أنزلوا القتال، إىل هيا

صوته ورفع والحماسة الفصاحة سيما عليه رجل برز مقاِله من األمري فرغ وملا
ينشد: وجعل الجمع وسط يف
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الحربية

ال��ف��ت��ن ن��ق��ع وه��ا دن��ا ال��ع��دوَّ إن ال��وط��ن أه��ل ي��ا ال��غ��ف��الت م��ن ف��ي��ق��وا
ال��دَُّم��ن ع��ل��ى ال��غ��راب ح��ام ف��ق��د ُه��بُّ��وا رواب��ٌض ب��زاُة ي��ا أن��ت��م ح��ت��اَم
ك��ف��ن ل��ه س��ت��ن��س��ج��ون ال��غ��ب��ار ف��ا م��ن وأن��ت��ُم ال��غ��ب��ار وه��ا ال��ع��دوُّ ه��ج��م
ال��وك��ن م��ن ال��ع��ق��اب ن��ه��ض إذا ي��وًم��ا ال��ف��ال س��ع��ة ف��ي ال��غ��رب��ان ت��ح��ج��ل ال
ال��م��ن��ن ل��ب��ن وس��ق��اك��ُم ح��ض��ن��ه ف��ي ض��م��ك��م ق��د ال��ذي ال��وط��ن ن��اداك��ُم
ال��خ��ون ث��ع��ال��ب��ة ف��ه��م ال��وف��اء أس��د ي��ا األس��د ك��ر األع��داء ع��ل��ى ك��روا
ال��م��ح��ن ع��ن��ه ط��اردوا ف��ه��ي��ا م��ن��ك��م ال��ح��م��ى ي��رج��و ل��ك��م أٍب ل��ص��وت ف��اص��غ��وا
ال��وط��ن دم��ع ن��ش��ف��وا ف��ق��وم��وا ي��ه��م��ى ألج��ل��ك��م م��ن��ه ال��دم��ع ت��رون أَوم��ا
ح��س��ن م��وت��ك��ُم األوط��ان ف��دى ل��ك��ن ام��رئ ل��دى ال��زءُوم ال��م��وت ي��ح��س��ن ال
ال��زم��ن أم��ام��ك��م وخ��ذوا ال��ِع��دى ج��ي��ش وب��ددوا ال��س��الح ِع��َدَد ف��ت��ق��ل��دوا

التي الَحِميَّة نريان رشر تنثر القوم أعني صارت حتى الحربية إنشاده من فرغ فما
ويندفعون أفواًجا، األسلحة إىل يرتاكضون الرجال جميع فأخذ القلوب؛ يف تتوقد كانت
وراء إال جبن ال يرصخون: وهم السحب بطون من الصواعق كاندفاع األسوار أبواب من

الجنود. كأحد أمامهم ساعيًا األمري وكان السور.
الحرب أخذت وهكذا الحرب، أدوات ويجهزن األوالد عىل يحافظن فكنَّ النساء أما
بني ترتامى والحجارة األودية، بني ترن املقاليع أصوات فكانت الجيوش؛ بني تنتشب
تتالطم الصدور صارت حتى يزل ولم الرءوس، عىل تتساقط الحديد وعمد الصفوف،
وما األتون. فم من الدخان كتصاعد األرض من يتصاعد الغبار وكان تتقاوم، واأليدي
األعقاب، عىل ناكًصا الخلف إىل يتقهقر العدو جيش أخذ حتى امللحمة هذه برحت
األعداء شمل شتَّت أن تلبث ولم والظفر، بالغلبة خلفه تنادي املدينة جيوش وصارت
سائر قلوب يف األمري خشية فوقعت أجنادهم أكثر واستأرست صفوفهم نظام ونثرت
وصار الخاص شعبه نفوس يف محبته وازدادت الصقع كافة عىل هيبته وعمت األخصام،

اململكة. ولتَُدِم امللك ليِعِش ويقولون: الخراج له يقدمون الجميع
صارت حتى األباعد، إىل سلطانها ويمتد وتتسع تنمو اململكة هذه تزل لم وهكذا
تحت إال يعيش أن ألحد يمكن لم بحيث والروابط؛ الرشائع قائمة السياسة واسعة أخريًا

النظام. ذلك
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يف النمط هذا عىل والسياسة السيادة ظهور كان قد أنه تقدم ا ممَّ لنا يظهر فحينئٍذ
فينيقية أو آثور مملكة أن يعلم فمن املمالك. قيام كان املنوال ذلك وعىل القديم العالم
ابتلعت التي مكدونية أن يعلم ومن املذكور، النسق عىل وامتدادها ظهورها يكن لم
كانت قد املسكونة عىل نرسها خفق التي رومية أن ومعلوم هكذا، تكن لم األمتني تينك

أكواًخا.1
ولنئ له: وقال املندهش نظرة امللك إليه نظر هذه مقالته من الفيلسوف فرغ وملا
وأوهام املخيلة أحالم من مفعًما والظنون الوساوس نتائج عىل مبنيٍّا هذا خطابك كان

فيه. بأس فال الحقيقة وسمة الصواب رائحة من يخلو ال ذلك مع أنه إال الفكر،
وقوع وبعد خطابه، واستصوبت املرتيض بمقلة الحكمة ملكة رمقته وهكذا
يناجي امللك أخذ املوضوعات، من الكالم وخلو زهيدًة برهًة املطارحة مرسح يف السكوت

األهمية. سوى موضوعه من أعلم لم يٍّ رسِّ بصوت امللكة
نهض الخواطر، وبني بينه تُحول صارت املناقشة بواعث أن الفيلسوف رأى وإذ
عىل يتخطر كان الذي التمدُّن جيش قائد جهة قاصًدا وسار املناجاة ساعة لهما مخليًا
ثم بعضهما، عىل وسلما األُكفِّ مصافحة تبادَال النظرات وتالطمت منه دنا وملَّا مسافة،

الزمان. أضجعها قد عظيمة شجرة جذع عىل مًعا جلسا
ووجهه الغضب، بلهيب متقدتني عينيه وجد القائد من نظره الفيلسوف مكن وملا
مواقع عن ناجمة الظواهر هذه أن علم بالدماء، مضمخة وأثوابه الغيظ، بسحابة مربقًعا
قائًال: مرشوعه ثمرة باقتطاف ويبرشه لطيفة، بعبارات خاطره يَُطيُِّب فأخذ الحروب؛

الشجاع؟ القائد أيها يا منخريك من اآلن إىل يتصاعد الهيجاء دخان أرى يل ما
وأنت الكمود لثام وجهك عن تُلِق َلْم ولَِم عينيك؟ من السخط رشر يتناثر وملاذا
هل الغالب؟ أنا ها الكفاح: مرسح يف واملنادي املَردة صفوف والقاهر بالعدو الظافر
االنتصار؟ نهر فيضان لدى يروي ال االنتقام وهل االنتقام؟ حلول بعد يرحل ال الغضب
أنزلت فقد صدرك؛ سعة ب رحِّ الغار؟ إكليل يظهر عندما االنتصار يتبسم ال وكيف
أطوار أنقذ األخصام، عزائم ضعفت فقد بالقوة حقويك ُشدَّ الضيق. نكبات باألعداء
ترتعد والفريسة األسد يزأر كيف العبودية، دولة سقطت فقد الغيظ أرس من وجهك

أكواخ. والجمع كوة، بال قصب من مسنم بيت والكاخ بالضم الكوخ القاموس: يف أكواًخا قوله 1
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والليل الصباح يَْدَلِهمُّ كيف أمامه؟ سكنت قد والرياح البحر يعتكر كيف يديه؟ بني
وجهه؟ إزاء يتمزق

جنيت ولكن القتال غرست قد نعم السالمة، حصدت ولكن الحروب بذرَت قد نعم
أطلقت ولكن الرببرية قيدت قد نعم الحرية، أحييت ولكن العبودية أََمتَّ قد نعم الظفر،
يف دخل وكأنه مبتسًما القائد فأجابه قاٍض، أنت ما واقِض شئت بما فاحكم التمدن،
تلك عن مسبَّبًا ليس اآلن إىل وجهي عىل والكآبة الغضب لوائح دوام إن جديد: خلق
الفرح لوائح ظهور تستدعي والتي والنرص، الغلبة بها ملكنا التي واملواقع الحروب

السبب؟ هذا وما الفيلسوف: أجاب ا. جدٍّ مهم سبب عن بل واالبتهاج،
ومملكتهم. أوطانهم إىل العصاة إرجاع عىل امللوكية الحرضة اعتماد هو –

من بجماعة إرفاقهم منها كثرية رشوط عىل ولكن ذلك، بلغني قد نعم، –
التمدن رشائع باتباع إلزامهم ومنها وأحكامهم، أحوالهم كل عىل كنظار دولتكم طرف

وقوانينه.
تربطهم، عهود وال ذمم لهم وليس منافقون، محتالون هم القوم أولئك إن –
الخشونة لجماعة يوجد ال أنه تعلم أَما يهيمون واٍد كل ويف يفعلون ال ما يقولون
التعدي عدا حكم وال واملكر، االحتيال غري رشيعة وال الكذب، سوى ميثاق والرببرية
شملهم تبديد بدون إخضاعهم األمور أصعب ومن الرشوة؟ خالف حاكم وال والظلم،

آخرهم. عن وهتكهم
التمدن رشائع بينهم شاعت متى ولكن فيه، ريب وال أكيد هو ذلك كل نعم، –
طرفكم، من ومساعدون نُظَّار عليهم وقامت أظفارهم، نعومة من يتعلمونها وطفقوا
طبق الزمان من قليل بعد ويصريون ذكرتَها التي الخصال تلك عىل البثني يعودون ال

املراد.
شعب ألنهم املدة؟ هذه كل وملاذا عام. ألف بعد ولكن ذلك يتم ربما نعم، –
يف ويجتهد اآلخر يبغض منهم حزب فكل السماء؛ تحت وملة قبيلة كل من مجموع
املحبة بطلت ومتى األجناس، اختالف يف تقوم ال املحبة أن عىل ِبنًاء ودثاره خرابه
وخفقت الوطن أحشاء تمزَّقت التمدن زال ومتى له، األول األساس ألنها التمدن؛ زال
ا. جدٍّ طويل زمان يمر لم ما الصعوبات هذه كل رفع يمكن فال العبودية، سناجق
ألن وسطها؛ يف التمدن نهوض يمتنع ال فقد صحيحة املبادئ هذه كل كانت ولنئ إنه
األصل مختِلفي كثريين أقوام يف ذلك جرى كما الصعوبات تلك كل تغلب انتشاره قوة
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واململكة السياسة

وإذا القبائل. هذه بني التمدن انتشار يقوم ال املعجزات قوة بدون أنه أظن والفصل،
متفقني كانوا قد فهم وفصًال، أصًال مختلفني متعددين أقوام بني ما ذلك جرى كان
بقوة التمدن؟ ينترش قوة بأي إذْن اآليات؛ وال هنا املعجزات عمل يجب ال ورأيًا. ميًال

الفساد. إىل انحرافه قبل طبًعا اإلنسان قلب عىل املرتكزة دعائمه
للتمدن؟ يوجد دعامة كم –

دعائم. خمس –
ذلك؟ من أكثر يوجد أنه أفتكر ألنني تعديدها يمكنك هل –

الخمس. تلك يف الكل ينحرص ولكن يوجد نعم، –
ذلك. يل إذْن فارشح –
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الخامس الفصل

التمدن

يرشد ناموٌس االصطالح: ويف املدينة، يف الدخول اللغة: يف التمدن إن الفيلسوف: قال
دعائم، خمس عىل يُبنَى الناموس وهذا واألدبية، الطبيعية أحواله تجويد إىل اإلنسان
رابًعا: واألخالق، العادات تحسني ثالثًا: العقل، تثقيف ثانيًا: السياسة، تهذيب أوًال: وهي

املحبة. خامًسا: املدينة، إصالح

السياسة تهذيب األوىل: الدعامة

بسياسته، إال خلل كل من محفوًظا قيامه يمكن ال اإلنساني العالم نظام كان ملا إنه
يدور محوًرا لكونها وتحسينها تهذيبها إىل االلتفات تمام تقتيض الرشيعة هذه كانت
آخر أساس التهذيب لهذا يوجد وال نظامه، إىل االلتفات كل يستحق كبري عالم عليه
السياسة مدار عليه يتوقف الذي األول املركز ألنهما الهيئة؛ وتحسني الحق توطيد سوى
يمكن وال عليه، بُنَِي ما بكل الخلل ذلك لحق ما خلٌل األساس عىل طرأ ومتى العامة.

وهي: أحوال جملة تحت إال وطيًدا األساس ذلك استمرار
كريم أصل من رجًال يكون أن يجب فهو السياسة؛ يتعاطى الذي الشخص حالة أوًال:
حميدة صفات ذا فيكون وصالحة، حسنة تربية ذا يوجد هكذا كان متى ألنه ومورس؛
أن يجب ثم األحكام. صالح ويقتيض الرتبية حسن يستلزم حسبما راضية وأخالق
والقوانني؛ الرشائع واجبات بمعرفة ومثقًفا واألدبية الرياضية بالعلوم مروًضا يكون
مضطرٍّا حينئٍذ ويعود خدمته تتميم عىل قادًرا يكون ال األمور هذه جاهًال كان إذا ألنه
ذاتية ألغراض يخونونه أو يضلونه ربما وهم تحكُّمهم، أو األجانب من االسرتشاد إىل
يكون أن ينبغي ثم الجمهور. اشمئزاز نتائج يف ويقع عبثًا أحكامه كل فتصري لهم؛



الحق غابة

الحق فيضيع عقله يف محالٍّ السياسة دقائق تجد ال خامًال كان إذا ألنه نبيًها فِطنًا
عادًال؛ يكون أن يقتيض ثم مغلوبًا. واملحق غالبًا املحقوق ويروح األحكام، وتضطرب
من ممدوًحا الناس جميع من محبوبًا الحاكم ويجعل ويوطده الحكم يثبت العدل ألن
الحاكم. هيبة سوى رشهم لجماح لجام ال الذين األرشار من ومخاًفا مهابًا األخيار
املقت ويلقي الحق اتجاهات ويعارض السياسة بناء يهدم لكونه الظلم ذلك وخالف
ثم الهيبة، وتمزيق العصاة لهجوم رحبًا سبيًال وينهج الشعب، قلوب يف والكراهية
باألموال الولع ُوِجَد وحيثما باملال، التوالع نتيجة الطمع ألن قنوًعا؛ يكون أن يجب
عن أراغتاه الحاكم قلب بارشتا متى اللتان الصفتان وهما واالرتشاد االحتشاد يوجد
األناة ألن أناة ذا يكون أن ثم كثيًفا، حجابًا العام الصالح وبني بينه وجعلتا الحق
أما العالج، يقوم حيث الدعاوى صدور من الحقائق الستقصاء الوحيدة اآللة هي

الصواب. يسافر فعليها العجلة
من والنباهة للرشد طارد أعظم يوجد ال أنه عىل سكريًا؛ يكون ال أن ينبغي ثم
الحق. وبطل الحكومة فسدت الحاكم رشد ذهب فمتى الخمر، ومخامرة الدن مداناة
للمرءوسني، ودرع للرؤساء درع الشجاعة ألن شجاًعا؛ يكون أن الواجب من ثم
الرياسة صعوبات اقتحام عن عاجًزا تُبقيه ألنها الرئيس؛ جبانة من أعظم عار وال

ريح. كل هبوب لدى ترتجف ريشة ه وتصريِّ
الناس به سخرت املزاح الزم متى ألنه ممازح؛ غري يكون أن الرضورة من ثم

حازًما. كان مهما أحكامه يعترب أحد يعود فال بعقله استقلت وربما واستهجنته،
قد الحكومة زمام يتناول الذي الشخص يف كهذه صفات وجود أن شك وال
يف كبري دخل له الذي األمر وهو وحواشيه، تبعته بني ما نتائجها وجود يستلزم
أقطاره استقامة تتوقف الذي كاملركز وذلك فبالعكس، العكس أما السياسة. واجبات
تنحرف. منحرًفا كونه وبمقدار تستقيم، مستقيًما كونه فبمقدار وضعه، استقامة عىل
مجرى هو الحق وإقامة السياسة لصحة املقومات أعظم إن االستواء؛ حالة ثانيًا:
بني تفريق أو األشخاص بني امتياز أدنى بدون أبنائها كل عىل متساوية رشائعها
واإلعراض الغني إىل االلتفات وال الصغري، ودفع الكبري بيد األخذ يجب فال األحوال.
َحدٍّ عىل الجميع معاملة يجب بل الضعيف، ومواراة القوي مؤازرة وال الفقري، عن
طريق يف منزلة لها الناس من فئة كل ألن الحق؛ نظام يف خلل يقع ال كي سواء
كذلك الواصلة، القوة هم واألغنياء العظماء أن فكما إليها، النظر تستدعي السياسة
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التمدن

تعب ولوال الكبري، ساعد يَُطل لم الصغري يد فلوال لة، املوصِّ اآللة هم والفقراء الصغار
قصورهم تقم ولم أموالهم تحرس ولم الغنى أرباب متاجر تسهل لم الفاقة ذوي
ومراسحه مالهيه محل من يأتي عندما الغني ذلك لعل املشيدة. ورسادقهم العالية
رقوش إىل وينظر النعام، ريش من املصنوع فراشه عىل ويضجع الوسيع، مسكنه إىل
النهار طول ويكدح يكدَّ أن بعد الذي املسكني ذاك يف يفكر ال ونقوشها، حجرته
الحجرة، تلك وتنميق املسكن ذاك تشييد ألجل شتائه برد ومتكبًدا صيفه، حر مقاسيًا
يضجع ثم الجائعني، العراة أوالده مع اليابسة خبزته ويأكل الحقري كوخه إىل يذهب
يكفيه ال التباين هذا كل فهل والوصب، اإلعياء لحاف تحت املنخرقة طراحته عىل
يسوغ وهل الجميع؟ عنده يستوي الذي الحق موقف يف أيًضا إيقاعه يرغب حتى
بدونه الذي املسكني بذلك ويجحفوا التباين هذا وقوع يقبلوا أن السياسة ألرباب
عقد وفرط والتسعني التسعة وثوب من يخافون فال مواقعها إىل قوتهم تصل ال

الجمعية؟
الحق هذا يوجد وال السياسة، قاعات يف فرتنُّ األغنياء ألصوات حق يوجد وملاذا
سطوة تقوم بواسطتهم والذين واألهم، األكرب الجانب هم الذين الشعب بقية ألصوات
نفسه السياسة لسان شك فال السياسات؟ مدار يتوقف وعليهم امللوك، وقوات املمالك

الضد. ضد ويرصح االستواء حالة بوجوب ينادي
من الدم كمنزلة هي االجتماعية الهيئة من السياسة منزلة إن املطابقة؛ حالة ثالثًا:
هكذا الحياة، تثبت ال وبدونه الجسد بتغذية يقوم السائل هذا أن فكما الجسد،
أن يجب الدم أن وكما النظام. يثبت ال وبدونها الهيئة، تلك بعول تقوم السياسة
لم إذا بحيث العضوي الجهاز يحتاجه ملا أجزائه ونسب مقداره يف مطابًقا يكون
وتقع صحتها، عىل األعضاء تلبث ال أن نقصان أو بزيادة املطابقة هذه تحصل
بقوانينها مطابقة السياسة تكون أن ينبغي هكذا الوظيفي. االضطراب حالة يف
املطابقة تلك عدمت ومتى نقصان، وال زيادة بدون الحال واقع يقتضيه ملا ورشائعها
يستلزم الدموي السائل أن وكما نظامها، كل واضطرب واجباتها عن الهيئة زاغت
دفًعا نقصانه عند والزيادة االلتهابية األمراض لوقوع استدراًكا زيادته عند التنقيص
محكوماتها يف السياسة األحكام تعامل أن يجب هكذا االفتقارية، العاهات لنهوض
مكان واالنتقام والجور والقساوة الرصامة يستعمل فال البلبال؛ وقوع من حذًرا
مطابًقا؛ محله يف كلٍّ توقيع يجب بل وبالعكس. واإلغضاء، والحلم والشفقة الرفق

السيايس. بالواجب إلخالله تعديله يجب نقص أو زاد إذا بحيث
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شأن منها لكلٍّ كان وموقًعا جرًما تختلف االجتماعية الهيئة حوادث كانت وملا
تكون وهكذا وتشاكله. تناسبه قوانني حكم ولكل ويطابقه، يالئمه حكًما يستوجب
محل الواحد استعمل فمتى الجارية، الحوادث اختالف مختلفة وقوانينها األحكام
يسوغ فال جميعها؛ الهيئة خلل يستدعي السياسة نظام يف عظيم خلل نشأ اآلخر
العظيمة الحوادث إيقاع يجوز وال الصغائر، واجبات منزلة الكبائر واجبات تنزيل

حقه. كل ليستويف حكمه كلٍّ إعطاء يجب بل الحقرية، الحوادث موقع
السياسة، عالم يف الرشيعة جسم تؤلف كأجزاء تعترب والقوانني األحكام أن وبما
نرى ذلك عىل وِبناءً وضعه؛ نقطة عىل ثابتًا األجزاء هذه من كلٌّ يكون أن وجب
ويستفز االضطراب حركة يف حاًال يقع له، املعني الوضع عن أحدها زاغ متى أنه
ينقطع لم ما ويسرتجع سكونه إىل يرجع ولم الحركة، تلك يف مشاركته إىل البقية
أجزائه شمل ويتشتت الجسم ذلك بناء ينهدم متواصًال دام إذا بحيث الفاعل؛ تأثري

الرنانة. األجسام يف يتم حسبما
الواحد ألن الحرب؛ مكان السالمة وال السالمة مكان الحرب يستعمل وال ثم

الهيئة. أساسات تزعزعت اآلخر منزلة أحدهما نزل ومتى يجمع، واآلخر يبدد
إىل الدائم النظر هو بواعثها وأعظم السياسة دواعي أهم إن العام؛ الصالح حالة رابًعا:
وأحكمته نظامها السياسة أتقنت مهما بحيث عليه، السهر وتواصل العام الصالح
الهيئة عقد نثر عىل كمساعد إال تعترب فال عنه، تغافلت أو الصالح هذا إىل تلتفت ولم
له؛ عاصمة السياسة املالحظة تكن لم ما منظوًما دوامه يمكن ال الذي االجتماعية
تنحرص املالحظة وهذه الخراب، لوقوع تسبيب هو العمار يسبب ما إهمال إن إذ
الرضر. إىل يقيض ما ودفع وإفراًدا، إجماًال العامة إىل نفعه يَئول ما توقيع يف جميعها
طرائق وتسهيل العلوم، سبل تمهيد وهي: أركان؛ خمسة عىل يسرتيح وذلك
وقطع والفالحة، الزراعة ومساعدة واألشغال، الصنائع وسائط وتقوية التجارة،

التعدي. أسباب
عىل املساعدة يتضمن فهو العلوم: سبل بتمهيد يناط الذي األول: الركن أما
بالدراسة الناجحني وترقية يرغب، من كل ألجل فيها الدخول وتسهيل املدارس تشييد

االستحقاق. قدر عىل
عىل أوًال: يتوقف فهو التجارة: طرائق تسهيل يالحظ الذي الثاني: الركن وأما
ومعاثر مخاوف إزالة عىل ثانيًا: الطرقات. إصالح بواسطة األسفار أبعاد تقريب
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كل عىل تجري ونظامات حدود وضع عىل ثالثًا: والسهولة. األمان وإيقاع الطريق
كل منع عىل األخري: وهو رابًعا تجاوُزها، أحًدا يمكن ال بحيث الحرفة؛ هذه أرباب

لسريها. عائق كل وإبطال التجارة تقدم صدم يمكنها التي الصعوبات
يتأسس فهو واألشغال: الصنائع وسائط تقوية يخص الذي الثالث: والركن
به ما وتثبيت شأنهم ورفع جوائزهم بتعظيم االخرتاعات ذوي هم إثارة عىل أوًال:
وتضييق الصناعية األدوات دوائر توسيع عىل ثانيًا: أتعابهم، ثمرات اقتطاف يمكنهم
إىل الهجوم عن الخطوات يوقف ما كل رفع عىل ثالثًا: واملصاريف، التلف مساحة

مجراها. وتسهيل املعامل تكثري يف املساعدة عىل أخريًا: األشغال، معاناة
برفع يقوم فهو والفالحة: الزراعة بمساعدة يتعلق الذي الرابع: الركن وأما
العشار حرش ومنع الحصاد خطوات وتعجيل للزُّرَّاع، الطريق وفتح الفالح عن الجور

األرض. مطاليب جميع وتسديد البدار موانع كل وبمالشاة الخزان، واحتشاد
ثالث عىل يستوي فهو التعدي: أسباب رفع يشمل الذي الخامس: الركن وأما

األرواح. ووقاية االعتبار، وصيانة املتاع، حماية وهي: فقط، قضايا

العقل تثقيف الثانية: الدعامة

يشاَهد إنما الطبيعي، وأصله األوىل فطرته حيث من اإلنساني الجوهر ُفحص إذا إنه
إنسان كل من ذلك يتبني حسبما البسيطة والخصال الساذجة الصفات بكل المًعا
وشدة الجوهر هذا لطافة عظم كان وملا املخالطة. عالم ازدحامات عن منفرًدا يرتبى
بكل والتخلق له، تلوح صورة بكل التأثُّر لقبوله فعاًال سببًا نفسه وقاية إىل احتياجه
صور النطباع موجبًا ذاك إذ الجمعية سلك يف انضمامه كان ذاته؛ عىل بها يحافظ سمة
يمكنه بها وطباع بأخالق وتطبُّعه قلبه ستائر عىل األدبية والوقائع االجتماعية الحوادث

حوادثه. لواء تحت البرشي العالم أمواج ويزاحم يعارك أن
الفطرة تلك أطوار كل يفقد أن إىل به تأدت واألجيال األحوال تقلُّبات كثرة أن غري
الدخول عىل قادًرا اإلنسان يَُعِد لم ثَمَّ ومن وأوحشها؛ املخلوقات أََرشِّ من ويصري األوىل،
بتثقيف متزينًا كان إذا إال الطباع وسالمة الصفات سذاجة يطلب الذي التمدن دائرة يف
ما طبيعته إىل يسرتجع أن البرش من لكلٍّ يمكن بها عظيمة كآلة يعترب الذي العقل

التوحش. أفقدها
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الطبيعية املعارف ودراسة والفنون العلوم يف بالرتوُّض إال التثقيف هذا يتم وال
ويجعله مستقيمة، وروًحا نقيٍّا قلبًا اإلنسان يف يخلق العلم أن املعلوم ومن واألدبية.
له يرتك وال اإلنساني، الجوهر يشني ما كل عن ونافًرا الصافية الصفات بكل ظافًرا
كل منه تشتق الذي األمر وهو املنحرفة؛ واألميال الدنيَّة األمور يف التفكُّر إىل سبيًال
السلوك دناءة يف مثًال اإلنسان يفكر فكيف التوحش. دعائم كل تُبنى وعليه الرش، أفعال
وربوات ألوف ألوف يرى حيثما السماوية اإلجرام أعايل إىل به طائًرا الفلك يكون عندما
الفضاء عرش عىل جالس منها وكلٌّ الحجم، هائلة شموس هي التي النجوم من ربوات
له ذلك وجميع واألشكال، األبعاد مختلفة سيارة كواكب حوله وتدور مركزه، يف ثابت
بينما بالقريب الهتك بذهنه يأخذ وكيف هللا. أعمال بعظم يخرب ما والعظمة السموِّ من
يراها األرض إىل نظر فإذا غوامضها؛ لديه ومبدية أرسارها له هاتكة الطبيعة تكون
من كلٍّ نسبة ومعرفة عنارصها مفردات وتعديد طبقاتها تراكيب تمييز إىل تدعوه
فصل منه وطالبًا حكمه لدى أنواعه باسًطا يراه الحيوان يف تأمل وإذا غريه. إىل موادها
وماهية نموِّها عجائب معاينة إىل تدعوه كأنها يراها النباتات لحظ وإذا اآلخر، عن كلٍّ
كلٍّ إحصاء تكلفه وكأنها خاصياتها، وتأثري إنتاجها وعملية تغذيتها وكيفية جوهرها

وسعه. فوق تكليًفا وتحديده أنواعها من
وطارحًة مشكالتها له مقدمًة الكيمياء تكون حينما املنكرات بعمل يرتيض وكيف
اتحاده نسبة وإدراك منها عنرص صفات معرفة من ينتهي فما غوامضها، مسائل عليه
يف خابًطا فيذهب تفنيده إىل ويدعوه آخر عنرص لديه ويربز إال قوامه وكيفية بغريه
املاء مولِّد ويطارحه وإنارته، بإيقاده الحوامض مولِّد يقابله حيثما املشكالت عباب
بثباته، الذهب ويدهشه وإضاءته، بلمعانه األنوار حامل ويناقشه ولهيبه، برشاقته
الزئبق ويحريه وصدئه، بكثافته الحديد ويلطمه ونقاوتها، بوضاءتها الفضة وتذهله

ونفاره. بفراره
الجغرافية تكون حيثما واملعايص الرشور عالم يف ترسح أن ألمياله يسمح وكيف
الحوادث. وغرائب الخليقة عجائب من اململوءة األرضية الكرة هذه ظهر عىل به سارحة
والسالسل العميقة األودية من بها ما فريى العالية الجبال قمم إىل به تطري فتارة
وما املنخفضات أحدث وما املرتفعات سبَّب فيما فيفكر الجارية؛ والينابيع املستطيلة
املتدفقة؛ واألنهار الشاسعة والبحار الواسعة السهول عىل به تمر وأحيانًا املياه. جمع
يف به تسيح وأوقاتًا واحد. مكان إىل السوائل وجمع اليابسة د جمَّ فيما متفكًرا فيقف
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املناخات لتباين التأمل ميدان يف والطول العرض اختالف فيستوقفه واألقطار األقاليم
تختلف وجميعها تُحىص، ال وأماكن لها عدد ال بالد إىل به ترتحل وطوًرا واألهوية،
املختلفة والقبائل األمم من األرض تحويه بما متحريًا فيقف والوقائع؛ املواقع باختالف
والرشائع، والسياسات البلدان أحوال من يراه ملا ومندهًشا والهيئات. واملشارب باملذاهب
وهكذا األحوال، املتشكلة والتجارات األشكال املتنوعة الصنائع من يعاينه فيما وممعنًا
املآثم عالم يف للَجَوالن سبيًال له يرتك أن بدون العالم أقايص إىل العلم هذا به يطوف

حبيبًا. مفارق وال صديًقا مباِرح غري وسادته عىل جالس وهو
األجيال حجب التاريخ له يكشف عندما بالصالحة الرديئة األعمال يبدل ال وكيف
رديئة إن ألحوالهم سببًا أعمالهم كانت الذين البرش من كثريين عىل ويطلعه الغابرة
أفعالهم سموِّ بواسطة الذين الناس من كثري له ويظهر فصالحة. صالحة أو فرديئة
دناءة بواسطة الذين الناس من وكم وكم املنازل، وأعىل املراتب أسمى بلغوا قد
القوة العظيمة املمالك من كثريًا أن له يظهر بل ال الحضيض، إىل هبطوا قد أفعالهم
من وكثريًا واملالشاة، االضمحالل إىل السلوك قبائح بها أفضت قد األركان والراسخة
إىل ورفعتها واالمتداد االتِّساع إىل الحميدة األطوار قوة بها آلت قد الصغرية الواليات
كانت ليس ش والتوحُّ الخشونة أفعال أن له يظهر وخاصة والكرامة، املجد سماء
مهما البالد وتهدم العباد تشتت أيًضا كانت بل فقط، امللوك وتستأصل املمالك د تبدُّ
احتقار إىل تدعوه قلبه أعماق يف غامضة بحركة يشعر أفال وغنية. حصينة كانت
السليمة بالصفات االتصاف إىل وتجذبه الكاذبة والفخفخات1 اإلنسانية العظمات
وتجري التاريخ، خيول الرسية تأمالته تمتطي حينما وذلك الحميدة؛ باألخالق والتخلُّق
الرتبة والكريم العهد القديم اإلقليم ذلك عظمة أن يشاهد حيثما مثًال سوريَّا برية يف
خرابات سوى يرى ال حيث مهول؛ دماٍر إىل الخشنة األجيال بفعل استحالت قد واألصل
السابقة العظمات تلك بدل املفتقرة الشعوب من قليل وعدد األبصار، عىل الكآبة تلقي

الوافر. والغنى الزاهر واملجد
العالم تجارة مركز كانت التي الفينيقيني مدينة صور يرى إذ تأسًفا يطرق أفال
أفال الصيادين؟ شباك سوى فيها يبَق ولم منسيٍّا نسيًا صارت قد اآلمال رحال ومحطَّ

قاموس. ا.ه. بالباطل املفاخرات أي الفخفخات: قوله 1
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قد سليمان عظمة ومحل داود مدينة أورشليم يرى حينما الحدثان سطوة لدى يرتعد
أفال القداسة؟ يد سوى يحفظها لم التي املحالت سوى منها يُذكر ال قريًة أصبحت
األسوار ذات العظمى هللا مدينة أنطاكية يرى عندما الزمان بوائق من مخافة يضطرب
لدى يرتجف أفال أنوبال؟ قرب يف مضجعة ًة رمَّ أضحت قد املنيعة والحصون العالية
أطالًال صارت قد والعمد بالصفاح مبنية كانت التي تدمر مدينة يرى إذ األيام هيبة
وهياكل ساقطة وعضايد هابطة عواميد سوى فيها يشاهد ال حتى بالية ورسوًما دارسًة
كالسمك غدت قد الرنان الصيت ذات منبج أن يعاين إذ كربًا يهجس أفال مهدومة؟
جميع أن ويرى سمعان رأس عىل يصعد عندما متحريًا يقف أفال له؟ صوت ال الذي
العامرة واألديرة النارضة واملزارع الخصبة والقرى العظيمة املدن من يحويه كان ما
بعض سوى يبَق لم بحيث عليه مزيد ال ودماًرا ا تامٍّ خرابًا صار قد الرحبة والكنائس
هذا جميع أن يتأكد عندما االشمئزاز صواعق تسحقه فال هذا وبعد وأشكال؟ رسوم

والتوحش؟ الجهل نتيجة هو الخراب
لجماح األكرب واملروِّض العقل لتثقيف األعظم الفاعل هو العلم إن نقول فباإلجمال
الحقائق إىل اإلنسان أفكار يرفع هو إذ والعمار التمدُّن لتشييد األهم والسبب الطبائع،
الكائنات صور ذهنه مرآة يف ويرسم األشياء، مستحقرات عىل دائرًة تعود فال السامية
بنظره الحسد دات توقُّ قلبه من فتنطفي األمور بخزعبالت هاذيًا يعود فال الدقيقة
املطموعات، حقيقة بإدراكِه الطمع ضواغط صدره من ويطرد املحسودات، زوال إىل
مراكب غرَّقت التي كالقساوة الخراب رجسه املنتجة األطوار بقية روحه من وتتالىش
والطمع فارس، شمس كسف الذي ل والتغفُّ آثور، قصور هدم الذي وااللتطاخ مرص،
التي والكربياء فلسطني، أحشاء مزقت التي والضغينة مكدونية، صولجان كرس الذي
شمل شتت الذي والبغض الرومانيني، ممالك قلبت التي والخيانة الروم، عرش ثلَّت

دمشق. أركان وزعزع لبنان
واالتِّضاع واملحبة والنباهة كالشجاعة العمار جاللة إىل الداعية الصفات به تنمو ثم
وعليًما الطالحة، األطوار تلك بغوائل خبريًا يعود إذ واألمنية؛ والوفاء واإلحسان والدعة

الصالحة. الصفات هذه بنتائج
يمكن وال لها عقل ال التي البهائم مع إالَّ اإلنسان يعدُّ ال إذْن العقل تثقيف فبدون

قط. متمدنًا يدعى أن
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واألخالق العوائد تحسني الثالثة: الدعامة

فكلما ومقامه، تمدُّنهم حالة عىل دليل كأعظم يعترب وأخالقهم البرش عوائد إىل النظر إن
قبيحًة كانت وكلما وعاليًا، جيًدا أربابها تمدُّن كان جيدًة واألخالق العوائد هذه كانت
يف كثريًا االعتناء يبذل أن التمدُّن دائرة يف الداخل الشعب عىل يجب ولذلك قبيًحا؛ كان
يشاهد كما الحقيقة ال الدعوى باب من تمدُّنه يكون ال كي وأخالقه عاداته تحسني
يف وأخرى الخصوص يف تعترب تارة واألخالق العوائد كانت وملا األمم، من كثري يف ذلك

ا. وعامٍّ ا خاصٍّ عليها كالمنا يكون أن وجب العموم
أي الشخصية؛ واألخالق العادات تحسني إىل النظر هو هنا املراد إن «الخاص»: أوًال
َمَلكات، تدعى فالطبيعية أدبية؛ أو طبيعية إما وهي املفرد، الشخص تخص التي
يجب ولذلك الباب؛ هذا لجميع األصل ألنه التطبع إىل يرجع وجميعها عادات. واألدبية
من خاليًا يكون األرض عىل يولد حينما اإلنسان إن فنقول املدار. يكون أن عليه
إىل االستعداد سوى يشء فيه يوجد وال رديئة، أو كانت جيدة واألخالق العوائد جميع
قبول إىل مال رديئًا كان وإذا الجيد، قبول إىل ماَل جيًدا استعداده كان فإذا التطبُّع،
االستعداد إخضاع من أهم الشخصية واألخالق العادات لتحسني يوجد فال الرديء.
الجيدة. باألخالق والتخلُّق الحسنة بالطبائع التطبع إىل األظفار نعومة منذ اإلنساني
التأثريات لقبول الخضوع شديدة الطبيعة تكون الحياة من املدة هذه يف أنه عىل
الفطرة عىل أثرها طبعت تستدرك ولم الحداثة يف ُوجدت عادة كل فلذلك واالنفعاالت؛
وهكذا الزائد التعب مشاقِّ تحت إال باستئصالها تسمح ال الكرب عند َمَلكة وكانت
عىل ا جدٍّ صعبًا التطبُّع صار فصاعًدا البلوغ سن إىل االنتقال حصل ومتى خلق. كل
ليس التي العادة لغلبة خاضعة تصري بل عليها، سلطان للَمَلكة يعود وال الطبيعة

صعوبة. إلزالتها
عن األميال بإمالة تتم فهي اإلنساني، لالستعداد اإلخضاع ذلك كيفية أما
بكون التسليم يمكن وال باملقبولة، وإلحاقها املنكرة واألخالق بالعوائد التطبعات
التعود من التمدن يقتضيه ملا مواِفقة غري وأخالقه عوائده دامت ما متمدنًا الشخص

والتخلق.
بتصحيح العقل أفعال تقوية يطلب ذاك ألن السكر؛ َمَلكة مع التمدُّن يتفق فال
العقلية األفعال إضعاف تقتيض وهذه الذكر، وتنشيط الحكم وإصالح التصور
كاألناسة الصفات حسن يستلزم ذاك الهذيان. وإلقاء األحكام وإفساد الخمول بإيقاع
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والدناءة. والكثافة كالتوحش األوصاف قبح تستدعي وهذه النفس، وعزة واللطافة
والتواني البطالة تطلب وهذه والنشاط، واألشغال األعمال إىل االلتفات يطلب ذاك
تطرد وهذه األمراض، أسباب ورفع الصحة عىل املحافظة إىل يستميل ذاك والكسل.
والتيبُّس كالحدار عضال مرض كل لنهوض عظيًما سبيًال وتفتح صحي قانون كل

ذلك. ونحو اآللية واالستحاالت الهضم وسوء
الطبيعة كفاية عىل االقتصار يطلب ذاك ألن النهم؛ عادة مع التمدن يتفق وال
ذاك البهيمية. األخالق فتُكسيها طاقتها فوق تحميلها تطلب وهذه إنسانيتها، طبق
االنهماك كثرة تقتيض وهذه االحتياج، وثوب من حذًرا املعيشة يف الرتتيب يطلب

الحاجة. إىل داعية فتكون
وهذه والعفة، الطهارة يستلزم ذاك ألن الفجور؛ مَلكة مع التمدن يتفق وال
والحمق. الرشاسة تبغي وهذه والتعقل، الدعة يلتمس ذاك والشهوة. الدنس تستجوب

والعهارة. الوقاحة تقتيض وهذه واألدب، االستحياء يطلب ذاك
وهذا والحقيقة، االستقامة يطلب ذاك ألن الكذب؛ خلق مع التمدُّن يتفق وال
الخيانة يستدعي وهذا والثقة، األمانة يستلزم ذاك والتزوير. االعوجاج يقتيض
ذاك والغش. الخديعة إىل يستميل وهذا والتحريض، النصيحة إىل يدعو ذاك والنكث.
طرق بصاحبه ينهج ذاك مبغوًضا. مهانًا يصريه وهذا محبوبًا، مكرًما اإلنسان يجعل

والفقر. النحس وهاد يف يطرحه وهذا والغنى، السعادة
األعمال عن الكشف بقبح ينادي ذاك ألن النميمة؛ عادة مع التمدُّن يتفق وال
كل عىل الخفاء ستارة يسدل ذاك اآلفاق. لدى بإعالنها ترصخ وهذه للبرش، الرسية
لدخول اإلنسان صدر يفتح ذاك ستارة. كل بخرق ة مهتمَّ وهذه والعيوب، النقائص

وممقوتًا. الناس جميع من مجتنبًا صاحبها وتجعل تغلقه وهذه فيه، األرسار
األمور، يف والتأني الهدوَّ يطلب ذاك ألن الغضب؛ خلق مع التمدن يتفق وال
يستلزم وهذا واستمالتهم، الناس إرضاء يطلب ذاك والعجلة. الضوضاء يطلب وهذا
والقنوط. الوجوم2 ينتج وهذا والطالقة، البشاشة يقتيض ذاك وتنفريهم. إسخاطهم

اللعنات. يسبب وهذا صاحبه، وجه إىل الجماعة بركات يجذب ذاك

ا.ه. القاموس يف كما العبوس أي الوجوم: قوله 2
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واملصايب، األهوال عىل والصرب الثبات يطلب ذاك ألن الجبن؛ مع التمدُّن يتفق وال
املخاوف تشتيت عىل اإلقدام يقتيض ذاك حادثة. كل لدى التقلقل يطلب وهذا
املستكربات، استصغار يستوجب ذاك يشء. كل من الفرار يقتيض وهذا واملزعجات،

املستصغرات. استكبار يقتيض وهذا
اتفاقها يمكن ال يُذكر لم ا ممَّ وأشباهها الشخصية واألخالق العادات هذه فجميع
ولو أضدادها عىل وتربيتهم الناس من استئصالها يجب ولذلك التمدن؛ قوانني مع
الخاص. الكالم يف هنا املطلوب التحسني يقوم وبهذا قصوى، صعوبة إىل األمر دعا
بينهم فيما الظروف وتقلبات البرش بعض عىل الجهالة أزمنة كرور إن «العام»: ثانيًا
نظام يف دخلوا إذا عليهم تنَكر التي واألخالق العوائد من كثريًا فيهم أحدثت قد
العرص. روح يناسب بما ويستبدلوها إزالتها يف كثريًا يجتهدوا أن يجب ولذلك التمدن؛
العقيم باألثاث مشحونة بيوتهم كانت إذا بالتمدن املدَّعون أولئك يعترب فال
وال ُمياومة أو كتاب فيها يوجد ولم واألقمشة، الخزف وأنواع والنُّحاس كالفضة
زينة تفوق العقل زينة أن يعلمون كانوا إذا يقوم اعتبارهم لكنَّما للعلم. آلة أدنى
والعظمات الفخفخات عىل تنطبق كانت التي املظلمة األجيال نتيجة هذه وأن املسكن،

فيه. نفع ال ما يقبل ال الذي ر املتنوِّ الجيل نتيجة وتلك الفارغة،
بأنوار تتشعشع نسائهم رءوس كانت إذا بالتمدُّن املتظاهرين بهؤالء تُعتدُّ وال
أدنى الرءوس تلك يف يكن ولم الثمرة، والعديمة الوافر الثمن ذات الكريمة األحجار
وأثبتوها الخيالية الظواهر تلك جميع رفعوا إذا بهم يُعتدُّ بل واآلداب، للعقل شعاع
أثوابهم ضيقوا مهما أصًال يعتربون ال أنهم كما وتهذيبهن، نسائهم تعليم عىل للنفقة
أميالهم جماح ويقيدوا أفكارهم يوسعوا لم إذا مرسعني وهرولوا خيزراناتهم وأطالوا

املنحرفة.
الفاخرة املآدب تجهيز عىل الوافرة املبالغ ينفقون الذين ألولئك اعتبار وال
لكنهم الخري، لعمل واحًدا فلًسا يدفعون وال واألعياد. املواسم أيام يف الحافلة والوالئم
املآدب عظمات أن وعلموا الخريية لألعمال مخصوًصا اإلنفاق ذلك جعلوا إذا يُعتربون
املوسم يوم آللهتهم الضحايا تقديم عند الوثنيني هياكل يف معتربة كانت إنما والوالئم

العيد. أو
يف بعضهم منازل إىل مرسعني يتسابقون الذين أولئك املتمدنني مع يُعدُّ وال
يف وخائضني وغباره، الصيف شمس تحت خابطني بالرسمية عندهم املوسومة األيام
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ُوجد وإذا الجميل، فعل إىل واحدة خطوة منهم أحد ه يوجِّ وال وأوحاله. الشتاء أمطار
بها يرجمونه كما املالمة، بحجارة طريقه اآلخرون َسدَّ الفعل ذلك يقصد من منهم

الباطلة. الرسوم تلك قضاء إىل مسابقتهم يف تأخر لو
ورصاخات النساء زغاريت صيحات أعراسهم يف تثور َمن التمدن يقبل وال
والسكوت، الُهدوِّ إىل داعيًا الطرب آالت صدوح يكون حينما خصوًصا الرجال، جوقات
ون يشتَمُّ فال مًعا ومرتاحة مصدوحة اآلذان يرتكون إذ املتضادات؛ بني يجمعون فهم

الخشنة. العادة هذه معتنقني داموا ما التمدن رائحة
أحدهم بيت املنية دخلت متى الذين أولئك كل املتمدنني سلك يف ينخرط وال
تَْقَشِعرُّ بحيث السماء؛ قبة إىل الذريعة رصاخاتها وطارت الوالول ضوضاء نهضت
يضمون قد ولكن سامعيها. كل عىل واالنزعاج الكمود ويستويل منها انفعاًال األبدان
أزمنة من موروثة أنها ويعلموا القبيحة العادة هذه يُبطلوا أن برشط التمدن عقد إىل
بعض تستعمله ما األمر هذا يف اإلنسانية الطبيعة يكلفون كانوا الذين الجاهلية عرب
ترث لم إنها حتى حقيقيٍّا سقوًطا ساقطة تكون إنسانيتهم أن ويتحققوا الحيوانات،
مثل الجليلة مالئحهم كل وتركت املستقبحة، العادة تلك سوى القبائل أولئك من

جرٍّا. وهلم الضيف وقبول الجار وحماية والحماسة والنخوة الكرم
أنها حد إىل ظاملة رشيعة الحزن يجعلون الذين كل متمدنني يُدَعون ال وهكذا
إال الطبيعة لوازم من يشءٍ أدنى يستعمل أن لوائها تحت يدخل ملن قط تسمح ال
ولو البيض الثياب بلبس الصيف حرارة عنه ف يخفِّ أن يمكنه فال سنني؛ بضع بعد
وتنشيط األوساخ من جسمه تنقية عىل يقدر وال بصحته، اإلرضار إىل ذلك اقتىض
وال االستقساء، وأهلكه جلده القمل افرتس ولو الحمام إىل ذهابه يف التبخري وظيفة
دمه، جميع ترسطن ولو النظيف الهواء استنشاق ألجل البستان إىل الخروج يستطيع
املراق، داء يف األكدار أوقعته ولو الغناء أصوات أو الطرب آالت بسماع له يؤذن وال
حذًرا بقبولها إحساسه عند الطيبة املأكوالت من شيئًا بيته يف يصنع أن له يسوغ وال
متى التمدن أرباب من يُحسبون قد ولكنهم الحس، قليل إنه عنه الناس قول من
يف حدث كلما انفعال وأنه إليها، ينسبون ما عكس تطلب رشيعة الحزن أن علموا
شديًدا الفعل وقوع كان وكلما الفعل، لرد إيقاًعا ضده استنهاض عن يكف ال النفس

رسيًعا. أو شديًدا رده كان رسيًعا أو
وتحقريهن النساء إذالل يرشعون الذين أولئك كل متمدنني يُحسبوا أن وهيهات
أدنى يستحق وال ساقط الجنس هذا أن عىل ِبناءً أيًضا؛ رضبهن وربما وإهانتهن
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لطيف جوهر النسائي الجنس فإن يظنونه؛ ما خالف عىل األمر أن مع اعتبار،
إكرامه إىل تدعو نفسها والطبيعة إليه، االلتفات كل ويستحق كرامة لكل وأهٌل للغاية
البرشي الجنس لقيام العظيم واملساعد اإلنسانية، يف األهم الجزء إنه إذ وُمداراته؛

قصورها. زمن يف ومواساتها الحياة لتغذية األول والينبوع
النساء معارشة يف اإلفراط أن يزعم الذي الرجل ذلك متمدنًا يُحسب وال
الرجل تجعل املرأة عىل التهافت كثرة أن عاِلم غري التمدن واجبات من ومخالطتهنَّ

مقاًما. عندها ارتفع نفًسا عز وكلما لديها، ذليًال
يفغرون يتخاصمون أو يتكلمون عندما الذين أولئك عىل التمدن سيماء تخلو وال
يشاركون يكادوا حتى حناجرهم، أوتار تمزيق درجة إىل أصواتهم ويرفعون أفواههم
نزع هي التمدن غاية أن مع بنهيقه. والحمار بعجعجته والثور بجعجعته الجمل
يُنزلون الذين أولئك كل عىل التمدن ثياب تَحسن وال اإلنسان. عن بهيمية سمة كل
تلك يدنس يشء ال أنه عاِلمني غري اآلفاق عىل بها وينذرون الحقائق منزلة الخرافات
ينسبون تارًة فهم وإشاعتها. واألباطيل األكاذيب اعتناق نظري ويلطخها النقية الثياب
وكذلك بها، خليًقا اإلنسان لكان وجودها أمكن لو خاصياٍت الحيوانات بعض إىل
وهروب خراب، وقوع إىل إشارة البوم ونعق مصيبة، حدوث عىل داللة الكلب كنباح
واألقدار؛ الظروف تفعله بما األفالك يتهمون وتارة وباء. قدوم عىل عالمة الطيور
فيعطون وخصوًصا؛ عموًما األرض عىل تتم التي الحوادث كل إليها ينسبون إذ
للزهرة الروح وخفة لعطارد والذكاء لزحل والنحس للمشرتي والسعد للمريخ الحرب
ينسبونها تحىص وال تُعد ال أمور عدا هذا للشمس. املعادن وطبخ للقمر والصقاعة
ال قط عليهم تطرح ولم تعرفهم، ال إنها بذواتها تقسم التي األجرام هذه من كلٍّ إىل
من العني إىل ينسبونه ا عمَّ فضًال ذلك غري وال نحًسا وال سعًدا وال سالمة وال حربًا

التفسريات. من األحالم وإىل التأثريات
االعتقاد فكره من رفع إذا إال التمدنية وأخالقه عوائده يحسن أن ألحد يمكن فال
عباداتهم كانت الذين اليونانيني خرافات من إليه واصلة أنها عامًلا األكاذيب هذه بمثل

األضاليل. هذه بمثل يعتقدوا أن لهم تسمح ورسومهم
قد العام الكالم هذا مقام يقتضيه مما شتى شوارد يوجد إنه نقول: وباإلجمال
يمكن ال إنه قائلني: هذا سياقنا نختم أنا إال االختصار، يف حبٍّا جمعها عن عدلنا
عىل أحد يقدر وال رديء، خلق أو قبيحة عادة أدنى نظامه يف يقبل أن للتمدن

وأخالقه. عاداته يحسن لم ما ألويته تحت الدخول
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املدينة صحة الرابعة: الدعامة

فكلما مدينتها، حالة إىل النظر هو شها توحُّ أو ما أمة تمدن عىل به يُستدل يشء أول إن
كيفية أما سقيًما، كان سقيمة كانت وكلما صحيًحا، التمدن كان صحيحة املدينة كانت

ثالث: وأَخصها أحوال، جملة تحت تقوم فهي املدنية الصحة هذه
بتنظيف واالعتناء االجتهاد من مزيد بذل من للمتمدنني مناص ال إنه «النظافة»: أوًال
الغاية نوال ليس ذلك من املراد ألن نفسها؛ الطبيعة لطلب تسديًدا ومنازلهم أسواقهم
يقلق ا ممَّ الحيوية الطبيعة إراحة وهي أيًضا الطبيعية الغاية بل وحدها، األدبية
دخول من الطبيعة هذه عىل تأثريًا أشدُّ خْطب يوجد وال وظائفها، ويزعج نظامها
املعدنية الجواهر بعض أن فكما مفسودة، كانت إذا سيما ال إليها عنها الغريبة املواد
حياته مجموع ويسلب الحيواني للجهاز العضوي البناء أركان يزعزع تركيبه لغرابة
الهواء يحملها عندما واألقذار باألوخام الفاسدة االنبعاثات تفعل هكذا إليه؛ دخل متى

التغذية. مواقع إىل بها ويمر الدم يتناولها حيثما التنفس عضو إىل ويدفعها
بلسان اإلنقاذ تلتمس وكم املميتة؟ املرضية االضطرابات من الطبيعة تقايس فكم
األعظم السبب فهي الغريبة؟ املواد هذه تمازجها عندما الوظائفي االنزعاج حال
لتمهيد قوي سبب أنها كما والتيفوئد، التيفوس كأنواع الخبيثة الحميات لتهييج

الهندي. والهواء الطاعون كأنواع املهلكة الوبائية الوافدات طريق
حياتها لقيام يناسبها ما قبول هي للطبيعة الوحيدة الغاية إن نقول: وباإلجمال
فعلها. ذات عن صادًرا كان ولو لها بمغايرته املوت صاعقة عليها يستنزل ما ودفع
إىل عضويٍّ ما اللتهاب التابعة الصديدية الرتاكيب طرد يف تجتهد أنها كيف ترى أال
جهات بعض إىل االنفعايل املركز من االستطراق أو الغائط أو النفث بواسطة الخارج
إىل الفاسد الصديد ودخل العملية هذه تتميم يمكنها لم إذا حتى البدني، املحيط
نزاع بعد وأماتها الدم كتلة جميع بإفساد االضطراب رعدة عليها ألقى الدموي التيار

شديد.
ذات من صدوره آخذًا كان ولو عنها يغرب ما تقبل ال الطبيعة كانت فإذا
إن حيث ومن مًعا، وأجنبيٍّا غريبًا يكون ما تقبل فكيف لها، نفعه لعدم أجزائها
هذه والحالة — يسوغ فال سبق. كما السمية األفعال أشد لها واألوساخ األقذار
العامة النظافة بحفظ الوافر االعتناء ويجب مالشاتها، عن التمدن أرباب تغاُفل —
الرديئة التأثريات تلك من فراًرا واملساكن للبيوت والخاصة والشوارع، لألسواق
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الحيوانات تصنعه الذي البديهي العمل إىل نظرنا إذا شك وال املدينة. لحق ومراعاًة
كل به يقتدي ومثاًال النظافة ووجوب القذارة رضر عىل دليًال نأخذه ذواتها بتنظيف
شأنها يصلح ملا طلبًا إليه الطبيعة ترشده ما إال يفعل ال الحيوان إن إذ متغافل؛

بها. يفجع ملا ودفًعا
ما لقوٍم التمدنية الحالة عىل أيًضا يستدل ا ممَّ إنه واألزقة»: الشوارع «تمهيد ثانيًا
إذن التمدن يف للداخلني الواجبات أهم فمن واألزقة، الشوارع كيفية مالحظة هو
برتك قط التمدن لهم يسمح ال أنه عىل وإتقانها، الكيفية هذه تحسني يف الهمة إفراغ
أن دائًما منهم يطلب بل والتخطيط، التبليط رديئة معوجة ضنكة واألزقة الشوارع
كان إذا الزقاق أو الشارع ألن وذلك والخط؛ البالط ممهدة عريضة مستقيمة تكون
حوانيتهم؛ أو الناس مخادع إىل النور امتداد ويعوق الهواء د تجدُّ سهولة يمنع ضنًكا
واألورام والسل والخنازير كالرسطان والدرنية الليمفاوية لآلفات مستعدين فيجلهم
انطالق يعرس فإنه ا معوجٍّ كان وإذا ذلك. ونحو البرشة واكمداد والحدار الباردة
يكون وحينئٍذ جباههم؛ وتتقارع صدورهم وتتالطم أرجلهم فتتعثر الناس خطوات
املاشني أقدام يصدع فإنه مستويًا وعًرا كان وإذا انتقاًال، ال عراًكا الزقاق يف السري
أرساغها، وتتكرس حوافرها فتتهشم الثقيلة؛ أحمالها تحت البهائم سقطات ويسبب
وتندب مصابها لتشكو لها نطق ال التي البهائم عىل الشفقة تطلبه ما ينايف وذلك
األوحال من بحريات يصنع ألن هناك الشتاء يجدها التي املؤيدات خال ما هذا عذابها،
لسلوك سبيل يبقى وال بها يخوضون لقوارب ملتزمني الناس يعود بحيث واألطيان

العميان.
مالحظة هو خشونتها أو املدينة تمدن عىل دليًال يتخذ ا وممَّ األبنية»: «ترميم ثالثًا
األبنية شأن إصالح يف االهتمام ُوفور التمدن لقاصدي يقتيض ولذلك أبنيتها؛ أمر
فراًرا وثباتها متانتها حالة الستعمال مدة كل فحصها عىل يتوقف وهذا واملشيدات،
أمره مالحظة بدون السنني لعبور جًرسا الناس ترك متى ألنه األخطار؛ حدوث من
أيام يف وخصوًصا قريبًا، هبوطه خطر فيعود ووهنًا تقلقًال الزمان طول فيه أحدثت
يكون ذاك إذ سقوطه فإن األمطار واندفاق الرياح لصدم ُعرضة يصبح عندما الشتاء

عظيًما.
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تواصل جميعهم عىل وجب كثريًا الخطر هذا اقتبال إىل الناس تعرض كان وملا
عظيمة أخطاًرا بذلك يمنعوا لكي والخارج الداخل من األبنية حالة عىل التدقيق

آمنني. بسالم منازلهم إىل ويدخلوا الدقائق ممر عىل تنهددهم

املحبة الخامسة: الدعامة

األرواح سكون ليستفز العقيل العالم أعماق يف يدوِّي العايل الكون صوت رنني ذا هو
يمكنها حيثما العام، الوجود دوح عىل الرسية التخيُّالت بأجنحة التطايُر إىل الفكرية
حكمة جعلته الذي الناموس بأن تحكم أن إىل الحاكمة القوة تدعو تصورات اختطاف
باختالف اسمها يختلف التي نفسها املحبة هو الخليقة نظام ملجموع ضابًطا العناية
تنادي ورشعت العظيم، النظام ذلك منرب عىل صعدت قد املحبة هذه هي فها موقعها.
قد التي أنا األرض. أيتها وأنصتي فأتكلم السماء أيتها اسمعي هكذا: الغوامض بصوت
التصاًقا؟ ُدعيُت فلماذا السماء، قبة يف تتالمع أجراًما فكانت األولية الذرات شمل جمعت
بعضها، حول تدور أفالًكا فكانت االنضمام برباط األجرام هذه أوثقت قد التي أنا
تزهو مملكات فكانت املختلفة العنارص بني ألفت قد التي أنا تجاذبًا؟ يُت ُسمِّ فلماذا
امليل مسالك الحياة أجناس يف فتحت قد التي أنا تماسًكا؟ بُْت لُقِّ فلماذا االرتباط، بمجد
إىل البرش أشتات جمعت قد التي أنا تناُسًال؟ ُدعيُت فلماذا أنواعها، عىل تحافظ أن إىل
قد التي أنا اغتصابًا؟ ُسميُت فلماذا الحوادث حروب يف متعاضدين فكانوا واحدة هيئة
حيثما التي أنا ا؟ ومدٍّ جزًرا أُدَعى فلماذا لُججه، كربياء وأتخمت البحر مصارع قفلت
الطبيعة تغتني ال التي أنا بأمري؟ يُكرتث ال فلماذا خربت، رحلت وحيثما عمرت نزلت
التمدُّن اتَّخذني التي أنا البعض؟ ينكرني فلماذا األقدار، فلتات طاردتني ولو عني

متوحش؟ كل إال يهدمني فهل بناء، له يثبت ال وبدوني له قوية دعامة
ربط لنفسها جعلت قد ألنها الغاية؛ إىل وتفاقمت املحبة دعوى عظمت قد ها
مرتادفة املؤلفة القوة عن التعبري يف املستعملة األسماء جميع وجعلت بأرسه، العالم
قد التي الجوهرية املحبة تلك معنى بذاتها ترشح أن تََودُّ كأنها حتى معناها، عىل
لم وبغريها كانت بها التي األكوان لتدبري كلمة وأصدرها أزليٍّا، بذاته الباري أنشأها

كون. مما يشء يكن لم وبغريها يكن
إليه االستطراق حاولت فقد سريه؛ إتمام عىل الكالم هذا يقدر عاد فال مهًال، مهًال
فاه أتون فاغر منهم وكلٌّ بُعد، عن يتصاعد بدأ أغراضهم غبار وها املنتقدين، أشواط
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هنا من يستنتج ذا هو ويقولون وجوههم يعبسون فالبعض التفنيد، دخان ليقذف
من يستفاد إنما ها. ها. ويقولون: أنوفهم يرفعون وآخرون املوجودات، حركة ألوهية
بأعينهم يحملقون وغريهم املوجودات. عموم يف ماديٍّا ممتزجة الكلمة كون الكالم هذا
كيف ويقول: عثنونه سيبسط عمن فضًال وهذا نفسه. املاديني تعليم هذا ويصيحون:
إدراكه؟ يسعه لم بيشء الالهوتيات عن يتكلم أن مدرسة عتبة عىل يسلم لم ملن يسوغ
باملاديات؟ الروحيات وضعضع املنفعلة للقوة الفاعلة القوة حكم أثبت قاعدة أي وعىل
ليأخذ ولكن مزورة، شهادات أغماد من مجردة الشتائم سيوف املدرسية يشهر ثم

األسد. عن الشبل انتقام من حذره
املحبة دعوى من املراد إن هكذا: ل التأمُّ يف الدقة لذوي فيقول الصواب لسان أما
هي إنها بل الخليقة، جزيئات يف منبثَّة اإللهية الذات نفس هي تكون أن ليس العامة
تدعى مختلفة أشكال تحت الكائنات وتدبري الخالئق لتحريك هللا جعلها التي القوة
نفسه يحب كان إذا اإلنسان أن إىل اإلشارة هو املراد فيكون ذاك وإذ العام، الناموس
الطبيعي؛ كماله لحق تسديًدا باإلنسانية شبيهه يحب أن املحبة لهذه تبًعا ملزوم فهو
خلق هذه وبمحبته ذاته أحب الكمال ملء ذاته رأى عندما الذي بخالقه اقتداء وذلك
فأعطوا الطبيعيني؛ أفكار تدركه لم بما نظامه هيئة يدبر وجعل منه محبوبًا العالم
تتحرك وباملحبة جميعه، العالم قام قد باملحبة أنه إذن فينتج مبهًما. اسًما حركة لكل
عىل الكل يحافظ وباملحبة حدته، عىل املخلوقات من كلٌّ يثبت وباملحبة األشياء، جميع
نظامهم قيام يمكن ال هللا فطرة عىل املطبوعني البرش بني املحبة فبدون وهكذا. أجزائه
أفرادهم بني للتأليف الوحيدة القوة هي املحبة إن إذ املطلوب؛ الوجه عىل االجتماعي
الذي البعض بخالف تمدُّنهم، عالم لنظام األول والضابط األرض، وجه عىل املتفرقة
هيئتهم شمل ويشتت بعضهم عن فيبعدهم األجسام بني الدافعة القوة منزلة ينزل

األصلية. بالظفرة لهم املحبوبة الحياة راحة ويسلبهم
من عنها يصدر ما عىل ِبناءً االجتماعية الهيئة إلهة املحبة ي يسمِّ من يخطئ فال
لكان الذهن هيكل يف وثن لها أقيم فلو البرش، بني العجيبة والتأثريات الغريبة املفاعيل
هذه يف يتقرر ما الصفات من تجمع إذ معاب فيها وليس جميلة كلها غادٍة شكل عىل

األبيات:

ي��روُح ال��ف��الح ع��ط��ر ث��غ��ره��ا وم��ن ي��ل��وُح ال��ص��الح ن��ور وج��ه��ه��ا ع��ل��ى
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ي��ف��وُح ب��ال��ط��ي��ب��ات وم��ب��س��م��ه��ا م��ت��أل��ٌق ل��ح��ظ��ه��ا م��ن ال��ه��دى وب��رق
ص��ري��ُح ال��ه��ن��اء ق��ط��ر وب��ه ل��ن��ا ي��ن��ج��ل��ي ال��م��س��رة ورد خ��ده��ا وف��ي
ص��دوُح ال��س��الم ط��ي��ر غ��ص��ن��ه ع��ل��ى ك��ذا ط��رب ع��ن ي��ه��ت��ز ل��ه��ا وق��دٌّ
ت��ص��ي��ُح ل��ي��س ف��ي��ه ق��ل��بً��ا وق��ات��ل ص��وت��ه��ا ص��اح ق��د ف��ي��ه ق��ل��بً��ا ال��ل��ه رع��ى
ت��ري��ُح ال��ع��ال��م��ي��ن ق��ل��وب ل��ك��ل م��ث��اب��ة ف��ه��ي األك��وان ف��ي األص��ل ه��ي
وم��ل��ي��ُح ص��ال��ح ش��يء ك��ل ب��ه��ا ال��ورى ت��ف��ض��ل ب��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��ح��س��ن ب��ه��ا
ص��ح��ي��ُح ي��ع��اب ال س��ج��ود وك��ل ك��ل��ه��ا ال��ق��ب��ائ��ل ت��ج��ث��و وج��ه��ه��ا ل��دى
م��دي��ُح ال��م��ن��ذري��ن ج��م��ي��ع م��ن ل��ه��ا أت��ى وق��د غ��ن��ت األج��ي��ال ك��اف��ة ب��ه��ا
ت��روُح وال��ن��ح��وس ي��غ��دو ال��س��ع��د ب��ه ال��دُّن��ا ف��ل��ك ف��ي ال��س��ي��ار ال��ك��وك��ب ه��ي

تمثال قلبه هيكل يف ينصب لم ما ألحد لوائه تحت بالدخول التمدن يسمح فال
ها هكذا: الروح بلسان وصارًخا الجيدة والعواطف الطيبة األفكار بخور مقدًما املحبة
التوحش ويمزق الخشونة بيارق أمامه فتتخذق الكمال عرش عىل التمدن يجلس هنا
ويخفي القلق صياح فيصمت السالمة شجر منابر عىل السكون بالبل تخب هنا ثوبه.
رصخات فتخرس البشائر طبول وترضب األفراح صنوح ترن هنا صوته، اإلرضاب
التغايض شعاع ويتالمع األعضاء صباح يرشق هنا املصائب. ذويُّ ويتالىش األكدار
ويتقشع االنتقام دخان يتبدد هنا الحق، عن الظلمة وتنجاب الضغينة ديجور فيغور
القساوة صخور تنفطر هنا الرِّضا، ضوء ويتألأل الصفح أثري فيتضح الغضب ضباب
االبتسام ثغر هنا الوفاء، سهول وتتمهد الشفقة سلسبيل فيجري الجفاء جبال وتمور
التمني، غرس يفرع هنا القتار، وجه ويبكي االكتئاب جبني فيجم الندى محيا ويضحك
عرش ينثل هنا والكمال، التمام مركز عىل الهيئة تدور هنا الرجاء، غصن يثمر هنا

بيارقها. الحرية وترفع العبودية
ال فكيف الثمرات، كهذه املنظر وشهية املخرب طيبة أثمار للمحبة يوجد كان فإذا
أصًال، الدعامة هذه عن يستغني ال التمدن إن نعم للتمدن؟ راسخة دعامة إذن تُحسب
بد فال ذلك وبعد عليها، إال الهيئة قناطر وقوف يمكن ال كما بدونها ثباته يمكن وال
أنه عىل القبيحة، النتائج يف ضدها تجانس لئال تتجاوزه ال للمحبة حد وجوب من
كثري فيها لإلفراط يوجد لكن وحياته، البرشي االنتظام روح تحسب املحبة كانت ولو
هذه تكون حيثما الحرب ملرشوعات مثًال السالمة كمعارضة وذلك املرضة؛ النتائج من
واجبة الرصامة تكون إذ بالشفقة وكاملعاملة أدبية. ما حالة إلصالح واجبة املرشوعات
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عن وكاإلسفار للتعليم، الزًما يوجد ربما الذي االنتقام موقع والصفح األعضاء وكإيقاع
للتهديد. مطلوبة الغضب لوائح تكون بينما الرِّضا

ملحبوٍب خصويص شخص قلب يف الخصوصية املحبة إفراط عن ينتج ما عدا هذه
كتلطيف صاحبه لتمدن صالحة غصون جملة عنه تتفرع أصًال كان وإن فإنه ما
يرتك أشده بلغ إذا أنه إال املعارشة، وحسن والذوق العقل وترفيع الطبع وتهذيب الروح
مثًال، الذاتية الحرية كقهر راحته كل وتسلبه به املعرتى عيش تنكد آفات جملة وراءه
النفس وتسليم العيشة، إله البعض يدعوها التي الدراهم وإهانه البطالة، إىل واالضطرار
والتعب فالجراءة، والخوف فالفرح، كالحزن وتعاُقبها؛ الشاقة االنفعاالت ثوائر تأثري إىل
يف قلبه يربح فال األوقات، َمَمرِّ عىل تفرتسه التي الكثرية التأثريات خال ما وهذا فالراحة.
وِقدًرا القوام لرمح وموقًعا الخدود الجمرات وموقد العيون لنبال هدًفا املعشوق حرضة
ومحالٍّ واألتواق، األشواق لهيب الرتفاع أتونًا الغيبة يف روحه تزال وال امُلحيَّا. ماء لغليان
الليل فيجيء والعواطف؛ األميال خيول ملسابقة وميدانًا والتصورات، األفكار رشر لتناثر
واالنفراد الوحدة أودية يف ضاربًا ذاته يرى إذ وقلًقا؛ تعبًا النهار ويقيض وأرًقا، سهًرا
بحور يف خائًضا واألوهام، الوساوس شياطني أجنحة عىل طائًرا قلبه يشاهد حيثما
جميعها الكائنات ويخال للغرام مرسح كأنه بأرسه العالم يرى وهكذا واملطامع، اآلمال
أشعة لديه ممثلة الشمس فيظن وخواطره؛ بأماراته وتتنفس الهوى ملعب لديه ر تصوِّ
قالمات األهلة ويخال الفلك مرآة يف مطبوًعا وجهه رسم القمر ويحسب الحبيب، جمال
عىل منطوية الجبال ويفرتض الرقيب، نظرات ترشق أعينًا الكواكب ويزعم ظفره، من
ويرى الهوى، عالم عىل السماء خيمة التمكني أوتاد يظنها أو الجوى، أثقال معنى
ونار كَعربته نوح طوفان يرى بل ال ولوعه. ممثًال والضباب دموعه سارًقا السحاب
العشاق، أنني له مقلًدا املاء ويرى األشواق، لتبليغ رسوًال الريح ويتخذ كزفرته، الخليل
نافحة واألزهار فراقه، لوعة شاكية واألطيار املحبوب، بأعطاف مرتنحة األغصان ويعاين
القصيد هذا وهاك ونفراته. لفتاته طالسم وتفك بنظراته تغزل والغزالن نفثاته، بعطر

العنيد: للعشق رشًحا

ال��م��غ��رُم ال��ك��ئ��ي��ب ��بُّ ال��صَّ أي��ه��ا ي��ا ت��زع��ُم م��اذا ال��ع��ش��ق ف��ي ت��رى م��اذا
ت��ت��ض��رُم وأك��بُ��ٌد ت��س��ي��ل ُم��َق��ل ف��دون��ه ال��م��ؤل��م��ات غ��ي��ر ف��ي��ه ه��ل
ي��ؤلِ��ُم م��ا س��وى أرب��ح ول��م بَ��خ��ًس��ا ال��ه��وى س��وق ف��ي ال��ع��م��َر ن��ف��ق��ت إن��ي
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ال��دُم ع��ي��ن��ي م��ن ف��ي��س��ي��ل ال��ح��ش��ى تُ��دم��ي ال��ج��وى وُظ��بَ��ا ��ي��ت��ه��ا ق��ضَّ ل��ي��ل��ٍة ك��م
وي��ده��ُم ف��ي��دل��ه��مُّ ال��ظ��الم ص��م��َت م��زع��ٌج ق��ل��ب��ي خ��ف��وق ص��وت وك��أنَّ
األن��ج��ُم ل��ديَّ ل��م��ع��ت م��ا وأض��جُّ ب��دا إذا ال��رب��وع ب��رق إل��ى أص��ب��و
ت��ب��ِس��ُم وال��ك��واك��ب ي��ع��ِب��ُس واألف��ق ت��ذكُّ��ر ك��ل خ��ط��رات ل��دى أب��ك��ي
ي��ن��ج��ُم ال��م��ج��رة زبَ��د ب��ه ف��غ��دا ال��س��م��ا ع��م��ق ف��ي ه��اج ب��ح��ٌر وال��ل��ي��ل
وي��ه��ض��ُم ال��ج��م��ي��ع ي��ب��ت��ل��ع وال��غ��رب ال��دج��ى ج��وف ف��ي ��ْه��ب ال��شُّ يُ��ل��ق��ي وال��ش��رق
ي��ت��رن��ُم ال��ه��وى ط��ي��ر ال��ح��ش��ى دوح وف��ي ض��بٌّ ك��أن��ن��ي أح��ي��ر وأن��ا
ف��ُم ب��دا ل��ل��غ��رام ع��ض��و وب��ك��ل ص��ب��اب��ة ت��دبُّ ج��ارح��ة ك��ل ف��ي
وت��ب��ل��ُم ال��ح��واس ك��ل أص��وات��ه ل��دى ت��خ��ف��ى ال��ذي ال��ح��ب أي��ه��ا ي��ا
أع��ظ��ُم ب��س��ي��ل��ك س��ح��ق��ت وك��م ق��ل��ٌب ال��ب��ك��ا وادي ي��ا ف��ي��ك ي��خ��ب��ط راح ك��م
ي��ت��ظ��ل��ُم ام��رئ ك��لُّ وب��ظ��ل��م��ه��ا ال��ورى غ��زت دول��ة إال أن��ت م��ا
ت��غ��ي��ُم ع��ل��ي��ه ال��ب��ل��وى وس��ح��اب��ة ل��رب��ه ال��غ��رام ف��ي ال��س��ع��ادة أي
م��ت��ك��ل��ُم وف��ؤاده م��س��ك��وب��ة ودم��وع��ه م��س��ل��وب��ة ف��ح��ي��ات��ه
ع��رم��رُم ال��م��ؤل��م��ات ب��ح��ر وع��ل��ي��ه ل��ذة ن��ق��ط��ة ال��ح��ب ربَّ أي��رق
ت��خ��ي��ُم ال��ش��ق��اق وأوق��ات ي��م��ض��ي ك��ُخ��لَّ��ٍب ال��ن��ع��ي��م وق��ت أرى إن��ي
وي��ع��دُم ف��ي��ه ي��ذوب ف��س��وف ج��ه��ًال ن��ف��س��ه ع��رَّض ل��ل��ح��ب َم��ن وي��ح ي��ا
م��ت��ق��دُم ب��ه ف��أن��ا أح��وال��ه ع��ن أُخ��ب��ْرك ال��ه��وى ب��اغ��ي أي��ا س��ل��ن��ي
ي��ت��رج��ُم راح ال��ب��در وع��ن��ه��ا إال ب��دت م��ا ح��س��ٍن ب��ذات ع��ل��ق��ت إن��ي
م��ت��ل��ث��ُم ذوائ��ٍب ب��ل��ي��ِل ق��م��ر ل��ن��ا ب��دا ال��ل��ث��اَم نَ��َض��ِت إذا خ��وٌد
وم��ك��لِّ��ُم م��س��لِّ��م ال��ج��م��ال ف��ي��ه��ا ال��ت��ي ب��ال��م��ق��ل أح��ش��اَي ك��لَّ��م��ْت ق��د
أس��ه��ُم أو أَْس��يُ��ٌف ل��ق��ل��ب��ي ل��ك��ْن أك��ؤٌس أو ن��رج��س ل��ع��ي��ن��ي ُم��َق��ٌل
ت��ض��رُم ل��ق��ل��ب��ي ف��نً��ا ون��ار ي��ج��ل��ي ألع��ي��ن��ي ال��ح��ي��اة ن��ور وج��ه��ه��ا م��ن
م��س��ت��ل��زُم ن��ح��وه��ا وش��وق��ي إال م��ص��ح��بً��ا أو م��ف��رًدا ن��ف��س��ي أل��َق ل��م
ي��غ��ن��ُم ال ح��ي��ث��م��ا ف��ي��ن��ع��م غ��اب��ت ك��ل��م��ا ل��ط��رف��ي ي��م��ث��ل��ه��ا ش��وٌق
تُ��ق��دُم إذ خ��ط��رات��ه��ا ت��رى ع��ي��ٌن وال َس��َرْت ك��ي��ف ت��ط��ي��ب ال��ن��س��ي��م ف��ه��ي
ي��ع��ظ��ُم ع��ق��ابً��ا ت��ع��اق��ب��ه ح��ت��ى ج��ن��ى ق��د ف��ؤادي ع��ي��ن��ي ع��ل��ى م��اذا
ي��س��ح��ُم ودم��ٌع ل��ه��ٌب ف��أح��اط��ه ال��ن��ه��ى غ��ال��ب��ة خ��ي��اَل ع��ل��ي��ه ط��ب��ع��ت
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أس��ل��ُم رح��ُت ل��ل��م��اء أو ل��ل��ن��ار ف��ِل��م م��س��ك��وٌن ال��ح��ب ب��روح ف��أن��ا
ي��رس��ُم ��ل وال��ت��ع��قُّ ال��م��ح��اس��ن ن��ور ج��ب��ي��ن��ه��ا ف��وق غ��ي��داء ب��ه��ا ل��ي م��ن
أس��ل��ُم ف��أنَّ��ي ت��ح��ارب��ن��ي ق��ام��ت أل��ح��اظ��ه��ا ال��ه��وى ص��اع��ق��ِة وب��س��ي��ف
أن��ع��ُم ف��ف��ي��ه��ا م��ع��ه��ا س��وى ح��ظٍّ��ا أرى وال ال��ح��ي��اة ف��ي أن��ع��م ل��س��ت أن��ا
أت��ك��ل��ُم ب��ه��ا م��ع��ه��ا أك��ن ل��م إن ت��ك��لُّ��م ب��ك��ل ْ أه��ن��أ ال وك��ذاك
ي��ع��ق��ُم وع��ق��ل��ي خ��رس ف��ي وأروح ل��ًظ��ى ع��ل��ى أع��ود ع��ن��ي ن��أت ف��إذا
أب��ك��ُم ال��ت��الق��ي ل��م��ع وإن م��ع��ه��ا أل��ت��ق��ي ع��لِّ��ي ال��ط��رق��ات ��ب أت��رقَّ
م��ت��ب��س��ُم ن��ظ��رات��ن��ا ف��ي وال��وج��د ن��ح��وه��ا أرن��و ك��ذاك إل��يَّ ت��رن��و
وت��ت��رج��ُم ال��لِّ��ق��ا أح��ادي��ث ت��روي ال��ه��وى وأل��س��ن��ة األي��دي ون��ص��اف��ح
ت��ق��دُم إذ أق��دام��ه��ا ل��دى ت��ج��ث��و ون��واظ��رى خ��ط��وه��ا ف��أرق��ب ت��م��ض��ي
ف��ُم أو ل��س��اٌن ع��ن��دي وم��ا َع��بْ��َرى وم��ق��ل��ٍة ت��ذوب ك��ب��ٍد ف��ي وأع��ود
ي��ص��رُم وع��م��ري غ��ٌد ي��ج��يء وك��ذا غ��د إل��ى أح��نُّ وأن��ا ال��دج��ى أق��ض��ي
أت��ت��يَّ��ُم م��ت��ى وإل��ى ال��رَّج��ا ن��ار ع��ل��ى دم��ي غ��ل��ي��ت ك��م ال��غ��ُد أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ب��رُم ال��ق��ض��اء ي��س��اع��ده��ا وغ��دا ال��ج��وى ت��ب��اري��ح ب��ي أح��اط��ت وَل��َك��م
ت��ب��س��ُم األزاه��ر وأف��واه أب��ك��ي ال��ق��وى م��ع��دوم ال��روض ن��ح��و ف��ه��رع��ت
ي��ت��رق��ُم ال اآلم��ال م��ن ع��دًدا راق��ب وق��ل��ب��ي ال��ب��ل��وى أت��رق��ب
وي��ل��ط��ُم ي��ه��ي��م ف��غ��دا ال��ع��ن��ا وادي إل��ى ع��ن��ًف��ا ال��ه��وى اس��ت��ه��وى ب��ه ق��ل��ٌب

الجوى: أخو يعانيه وما الهوى عن ينجم ملا تبيانًا األَُخر األبيات هذه وهاك

آم��ال��ي ت��داف��ع م��ن أه��وى وح��تَّ��اَم أم��ي��ال��ي ي��ج��ذب��ن ال��خ��در ذاوت إالَم
ال��خ��اِل رب��ة م��وق��ًع��ا ب��ق��ل��ب��ي ل��ك��ن ت��ذر ف��ل��م ��ي ك��فِّ ب��ال��ل��ه ال��م��ه��ا ع��ي��ون
خ��ال��ي ق��ل��ب��ه��ا ح��ب��ه م��ن ال��ت��ي ي��ح��ب ال��ذي ع��ن ن��ف��ًرا األن��س ظ��ب��ي��ات وي��ا
ب��إق��ب��اِل ق��ط م��ن��ك��نَّ ل��ي ح��ظَّ ف��ال دم��ي ه��درت ال��ت��ي ب��أدب��ار ص��ري��ع
ال��ع��ال��ي ال��ق��م��ر وج��ه��ه��ا ل��س��ام��ي وي��ع��ن��و ل��ق��ده��ا ال��غ��ص��ون ت��دن��و م��ه��ف��ه��ف��ة
ت��ش��ع��اِل ك��ل ال��ح��ش��ى ف��ي أورث ال��بَ��يْ��ِن م��ن ه��ج��ع��ٍة ب��ع��د م��ًع��ا ت��الق��ي��ن��ا ول��م��ا
ال��ب��اِل م��س��ت��ن��ط��ق ال��ق��ل��ب خ��ف��وق وص��وت ال��لِّ��ق��ا ده��ش��ة م��ط��رق وك��لٌّ ل��ب��ث��ن��ا
ال��ح��ال أل��س��ن ال��ه��وى ال��ح��ال ع��ن وت��ع��رب ال��خ��ف��ا ف��ي ت��ل��ع��ب األش��واق ب��ي��ن��ن��ا وم��ا
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م��ال��ي ألع��ي��ن��ن��ا دم��ٌع وي��م��ن��ُع��ه ش��وق��ن��ا ب��ال��ع��ي��ن ال��ع��ي��ن ال��ت��ق��اء ي��ودُّ
ب��ل��ب��اِل غ��ي��ر ي��غ��ت��ن��م ل��م ن��ال��ه وُم��ذ ال��لِّ��ق��ا رغ��ب ع��اش��ق م��ن ع��ج��بً��ا ف��وا
أق��وال��ي ل��ت��ي��ار إط��الق��ي وح��اول��ت ح��س��رة ت��ن��ه��دت ل��م��ا ول��ك��ن��ن��ي
ال��ب��ال��ي ت��ن��ع��ش ن��ظ��رة ع��ل��يَّ ف��أل��ق��ت ال��وال س��اك��ن أح��ش��ائ��ه��ا ف��ي ت��ح��رك
ال��ح��ال��ي م��ب��س��م��ه��ا زان ك��درٍّ ول��ف��ٍظ ال��ه��وى ي��د أرج��ف��ت��ه ب��ص��وٍت وق��ال��ت
م��ث��ق��اِل وزن��ة أب��ق��ي��ت ل��ي ف��ل��ي��ت��ك ك��لَّ��ُه ال��ص��ب��َر ح��وى ص��بٍّ م��ن ال��ل��ه ل��ك
ب��م��ي��اِل ل��ي��س ي��ه��واه م��ا غ��ي��ر إل��ى ب��م��غ��رٍم إال ال��ص��ب��ر ي��ل��ي��ق ف��ل��ي��س
ق��ال��ي ي��ا ب��س��ط��ك ف��ال��ق��ص��د م��ض��ن��ى ول��و ال��ه��ن��ا ف��ل��ك ال��س��وى ع��ن��د ال��ه��وى أق��ل��َت
أف��ع��ال��ي ش��واه��د ت��ب��ري��ًرا وح��س��ب��ك ال��س��وى أذك��ر ل��م ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ق��ل��ت
إي��ص��ال��ي ال��م��ق��ي��ل��ة أن��ِت ول��ك��ن��م��ا وال��ق��ل��ى ال��ه��ج��ر ي��ن��ش��ئ م��م��ن ل��س��ت أن��ا
أح��وال��ي ألش��رح ن��ط��ٌق ل��ي ي��ب��َق ف��ل��م وال��ق��وى م��ن��ي ال��ع��ق��ل ج��م��ي��ع غ��زوِت
ال��ع��ال��ي ال��زك��ن إدراك��ه ع��ن ُح��طَّ ك��م��ا ال��ن��ه��ى أل��س��ن ال��ه��وى دون س��ك��ن��ت ف��ق��د
ال��ع��ال��ي وج��ه��ك ف��ي ��ح��ُر ف��ال��سِّ ع��ج��ٌب وال وب��ه��ت��ٌة ج��م��ود ف��ي��ع��رون��ي أراك
ب��ال��ي ف��ي وع��ه��دِك ق��ل��ب��ي ف��ي وش��خ��ص��ِك ف��م��ي ف��ي ذك��رِك األن��ف��اس ع��دد ع��ل��ى
وأه��واِل ش��ج��وٍن م��ن أق��اس��ي م��ا ع��ل��ى س��واك��ٌب وال��ش��ئ��ون ال��ل��ي��ال��ي أِب��اُت
إق��ب��ال��ي س��وء ع��ل��ى أش��واق��ي ط��ول ع��ل��ى ل��وع��ت��ي ِع��ْظ��م ع��ل��ى أت��واق��ي ف��رط ع��ل��ى
ال��خ��ال��ي ال��رج��ُل ف��ْل��ي��ح��ذِر وي��ف��ت��ن��ه��م ب��أه��ل��ه ال��ظ��ل��وم ال��ع��ش��ق ي��ح��ك��م ك��ذا

إليها تدعو التي الظروف وحسب الواجب قدر عىل إذن املحبة استعمال فينبغي
يتناوالن ال س التنفُّ عضوا هما اللتني الرئتني أن كيف ترى أما نقصان، وال زيادة بدون
رضًرا عليهما يؤثر ال وما الحياة هذه لقيام يكفي ما إال الحياة تقوم به الذي الهواء من
الفتك هذا فلمنع عموًما؛ األعضاء وبكل بهما لفتك إليه بأجمعهما عرضتا لو بحيث

رويًدا. رويًدا به تفتكان وأخذتا متني حجاب ضمن منه تحفظتا الشديد
االقتضاء حسب وتحريكها وخاصة عامة املحبة اعتناق عليه يجب إنسان كل فهكذا
وبذلك راحته؛ جلباب وتمزيقها به فتكها من حذًرا قوَّاتها لجميع ذاته تسليم بدون
إىل بعضهم البرش فرائد تنضم به الذي السلك أو للتمدُّن الخامسة الدعامة هذه تقوم

بعض.
إراحة يقصد كأنه قليًال األرض يف عينيه أثبت هذه مقالته الفيلسوف ختم أن وبعد
ترتسم مرآة سحنته كانت الذي إىل نظر ثم الثرى. يف يخط وجعل التكلم، كثرة من فمه
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قد اإلنسان كان فإذا التمدن، دعائم هاك له: وقال نفسه، وارتياح صغيه عالمات عليها
إذ شك عندنا يكون ال بكماالته ومشبًها خلقته بصفات متخلًقا اإلنسانية يف كامًال خلق
تعليم حسب الطبيعي الناموس اسم حاملة قلبه يف مرتكزًة الدعائم هذه كون يف ذاك
قد األزمان وكرور الظروف تقلُّبات بكون ريب لنا يعود وال األدبية)، (الفلسفة األيتيكا
قلقلة تثبيت ا عِرسً يكون ال عليه وِبناءً الناموس؛ ذلك وأفسدت الدعامات تلك قلقلت

وقرون. أجيال ُميض إىل األمر هذه يحتاج وال الصالح، فساد وإصالح الثابت
التمدُّن عن رشحته ما جميع إن له: وقال بدعة الفيلسوف إىل ونظر القائد فتنحنح
ورفع اآلفاق بني نرشه يف ذاتي أتعبت وطاملا جيًدا، أعلمه وواجباته أصوله وكيفية
بني انتشاره أرى أزال ال ولكنني يل، إياه توضيحك عىل فضلك أشكر ذلك ومع رايته،
قلب عىل مرتكزًة دعائمه كانت ولو الغاية إىل ا وشاقٍّ ا عِرسً العبودية مملكة شعوب
خاصًة ذاته ومكن ما محل يف سعته أخذ إذا الفساد أن املعلوم ومن الطبيعي. اإلنسان
إذا الخمر تنصلح كيف العبث، من رضبًا إال إصالحه يعد فال كثرية سنني مجرى تحت
الحديد يرجع كيف امليتوتة)؟ أصابته (أي تغنغر إذا العضو يحيا كيف ؟ خالٍّ صارت

صدئًا؟ صار إذا
ويحيا القلويات، من يشء بواسطة منها الخلِّيَّة االستحالة باقتالع تنصلح الخمر إن
ويرجع والكلس، النوشادر كأمالح إليه واملنقيات املنبهات بإرسال املتغنغر العضو

منه. الهوائي العنرص بتصعيد الحديد
يترسب جمهور ملع الكيمياء؛ فن قواعد عىل القائد يجاوب الفيلسوف كان وبينما
أهواء حسب أخرى ويبطئ تارة ويرسع بكتلته يتشكل وهو النوراني، املحفل جهة إىل
يف نفذ حتى متقربًا يزل ولم حديد، صليل صوت منه يأتي وكان الشجر، عوارض
وعندما التقرب، عن توقف وهناك األشعة، طفحات بوجهه واستقبل امللوكي املرسح
حديد بسلسلة أرجلهم من مقيدين أشخاص تسعة من مركبًا وجدته طريف فيه أجلت
يتقدم رجًال ونظرت شأنهم، أعلم لم أشخاص وجملة جهة، كل من يجرانها وزنجيني

ويستعجل. بخطواته يعجل وهو الجمع
وإذ العرشني، جهة يطلب وسار الجمهور عن انفرد قد املتقدِّم هذا رأيت ثم
جنبيه. عىل مضجعتان ويداه بوقار منه وحناها نهض ثم خطًفا ركبتيه عىل جثَا وصل
جمهور هؤالء له: قال امللك رآه وإذ السالم، محبة وزير هو وإذا فيه النظر فأمعنت
أمامي واجعلهم وثاقهم ُحلَّ نعم، منترص: بصوت وأجاب رأسه الوزير فأمال املردة.
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ففعال، الوثاق بحل إليهما وأشار للزنجيني التفت ثم الوراء إىل الوزير فنكص ا. صفٍّ
القائد انحدر الخلف إىل يبعدون الالحقون واألشخاص يرتكب الصف كان وبينما

امللكة. عرش حذاء وجلسا والفيلسوف
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الرش قواد

أنظاري لكون واالستماع املعاينة لحق مناسبًا يعد لم أشغله الذي املحل فرأيت أنا أما
السمع حق إيفاءِ عن تعجز صارت وآذاني األشباح، بجميع اإلحاطة يمكنها أن يعود ال
بلغت حتى التجسس خطوات وأطلقت املحل هذا فرتكت الضوضاء؛ من استجد ملا
بقدومي. يشعروا لم حيث من الالحقني األشخاص سلك يف وانخرطت املحتفل الجمهور
والقائد العرشني، إزاء منتظًما ا صفٍّ صار قد باألداهم موثًقا كان الذي الجوق فرأيت
محبة ووزير أسمعه، لم بحديث يخاطبانها امللكة حذاء جالَسني يزاال لم والفيلسوف
وامللك العميق، التفكر سحنة وجهه عىل وتلوح امللوكي العرش بجانب واقًفا السالم
السكوت لبث وما الغضب، أطوار تتالعب وجهه وعىل الجمهور لفحص نظراته مرِسًال
والقائد الفيلسوف استصوب قد احتفايل: بصوت له وقالت امللكة إليه التفتت أن برهة

األرسى. هؤالء محاكمة كيفية أمر يف هنيهة منذ به تناجينا ما
امللك أتم فما املرسح. إىل عيَّنَّاهم الذين األشخاص وليحرض إذن القائد فليذهب –
السكوت أسدل وإذ األجناد. موقف وطلب الجواد وثوب وثب قد القائد ورأيت إال كالمه
بني ملتطم وأنا منه كالٍّ وأنتقد املأسور الصف أتأمل أخذت رشاعه، الهدوُّ ونرش ستاره
الذي الشخص فكان والتصديق، التكذيب بحراني يف وواقع واالرتياع التعجب موجتَي
ي بكفَّ املصفوع وجهه ماء األيام امتصت قد الشيخوخة حليف رجًال الجوق مقدام هو
الشيب، قطن لحيته عىل الزمان وندف جبينه، سهلة السنون وحرثت واالنتقام، الزجر
حرارة جميع وكان ظهره، عىل املرتاكمة الحوادث ثقل من قامته نصب عىل يقدر وال
متوًجا فكان رأسه أما ودخانًا، رشًرا تنثران كانتا اللتني حدقتيه يف تجمعت قد أعضائه
ملك هذا فيه: مكتوب لوح صدره وعىل القدميَّة، صداء نخره قد الزي عتيق بإكليل

العبودية.
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مفرطح العنق، غليظ الجثة، ضخم رجًال فكان املقدام ذاك بعد األول: الشخص أما
م التبسُّ أرواح وكانت الشفاه، سميك الشعر، ثخني األنف، أفطس والجبهة، الرأس
صدره وعىل عينيه، عىل مخيًِّما الحيواني الجمود وضباب وجهه، عىل ترتاقص البهيمي

الجهل. قائد هذا فيه: مكتوب لوح
ال أطوار جملة من يخلو ال أنه إال جميًال منظره كان فلنئ الثاني: الشخص أما
بظلمة مبلبًال وبياضه العبوسة، بغضون مضنوكة جبينه سعة كانت فقد الناظر؛ تلذ
املقرونة وحواجبه وأنفه اشمئزاز، كذي ومحصوًرا مرتفًعا األقنى أنفه وكان الشكاسة.
وفمه واملستصغر، املحتقر بنظر املربقعة السود وأعينه وسخط، غضب كذي مزرَّرة
الكربياء. قائد هذا فيه: مكتوب لوح صدره وعىل والتيه، الُعجِب بابتسام مفَرتٍّا األقاحي

م��ت��ك��ب��ًرا ب��اخ��ًال ي��ص��ح��ب زال م��ا ف��إن��ه ال��ج��م��ال ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا

دقائق وجهه أمارات تشخيص عن تعجز رجًال كان فقد الثالث: الشخص أما
تكاد يشء إىل نظرت إذا إنها حتى ا جدٍّ الشخوص ة حادَّ كانت قد الزرق فأعينه الفراسة؛
باالستسقاء مصاب كأنه يظهر األعبس وجهه وكان إليه، وتطري الحجاج من تجحظ أن
بكاء وهيئة جوانحه. عىل حائمة التفكر بلبال جوارح وكانت الرياء، انتفاخ من فيه ملا
هيئته عموم مفارقة تكن لم التي الهجوم أهبة عدا هذا شفتيه، تبارح كانت ما الطفل

والطمع. الحسد قائد هذا فيه: مكتوب لوح صدره وعىل الضخمة،
مخالب مزقتها قد عمامة رأسه وعىل كهًال رجًال كان فقد الرابع: الشخص أما
ملا األقمشة جميع نسجه أنكرت ثوب بدنه وعىل األقذار، صباغات ألوانها ت وغريَّ الدهور
هذا ويعلو الوخم، من وريَّان الدسم من شبعان فإنه الزركشة، من األوساخ فيه أودعت
األحالس مع إال يحىص فال العثة، أنياب أقطاره ونهشت بالغثة ح توشَّ قد وشاح الثوب
ومشهده بيضيٍّا، كان فقد الرجل هذا وجه أما واألدناس. األدران اعتبار إال يعترب وال
ويداه خاتمه. الرتاب يف ضاع شحيح وقوف يالئمه ما عىل واقًفا يفرت ال ونظره يٍّا، ُدرِّ
باألوزار مموَّهتان وهما ولجني. ذهب عىل النخيل يد بانقباض منقبضتني كانتا قد

البخل. قائد هذا فيه: مكتوب لوح صدره وعىل باألقذار، ومطليتان

ال��س��ي��ِف إل��ى ف��ق��ام ض��ي��ًف��ا ف��ح��ف��ه داره ب��اب ع��ل��ى م��ك��ت��وبً��ا ال��ص��ي��ف رأى
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ال��خ��وِف م��ن ف��م��ات خ��ب��ًزا ل��ه ن��ق��ول ب��أن��ن��ا ف��ظ��ن خ��ي��ًرا ل��ه ف��ق��ل��ن��ا

وأسنان سوداء، وحلة صفراء، طلعة ذات رجًال كان فقد الخامس: الشخص أما
وكأنه الرشر، تنثر وأعينه الكدر، يف تسبح جبهته وكانت مهموزة. وأصداغ مكزوزة،
الضغينة. قائد هذا فيه: مكتوب لوح صدره وعىل أليم، ِبَغمٍّ ومأخوذ عظيم، ِبَهمٍّ مشمول
فاغره، الفم كبري متطاوله، الرأس صغري إنسانًا كان فقد السادس: الشخص أما

النميمة. قائد هذا فيه: مكتوب لوح صدره عىل وكان القامة، قصري الشدق ظاهر
الشكل، كروية التناسب، صغرية أعني ذا رجًال كان فقد السابع: الشخص أما
ة، مدلهمَّ كثيفة ببرشة مبطن متطاول وجه وذا الربوز، حد متجاوزة القزحية، مضغوطة
لوح صدره عىل جلمود، كقطعة وفمه منفرجة، جناح ذو املنبط كالهرم أنف يعلوه

والنفاق. الكذب قائد هذا فيه: مكتوب
مسطور. لوحه يف حسبما الخيانة بريق حامل كان فقد الثامن: الرجل أما

عريضة، ثياب يف سابح فهذا خاص؛ بزي مرتديًا كان األشخاص هؤالء من وكلٌّ
الواحد بني شبًها أشاهد فلم الركبتني؛ عىل عارج وذاك امللبوس، ضيق يف محشور وذا
وراءه، يهرعون أشخاص وثمانية مقبًال القائد رأيت الوقت من هجعة بعد ثم واآلخر.
حيثما امللوكية العظمة لدى ساجدين وخروا العرشني أمام انتصبوا حتى يزالوا ولم
املعينون؟ أهؤالء له: وقال القائد عىل عينيه امللك ألقى فرتة وغب املحفلني، بني فصلوا

الجميع). مع رأسه (وحنا نعم –
املحاكمة. يف الرشوع ألجل ضده أمام ينتصب منهم كالٍّ دع –

أثبت وإذ اإلشارة. حيث ووقف فذهب امللك أمر بما املعينني إىل القائد فأوعز
جبهته عىل مرسوًما واسمه بالغار مكلًال كالٍّ رأيت الجديد الرسب هذا عىل نظري
والقناعة، الرضا والثالث االتضاع، والثاني العلم، يسمى األول فكان نارية؛ بأحرف
والثامن والحق، الصدق والسابع الكتمان، والسادس الصفح، والخامس الكرم، والرابع

واحد. بزي مرتدين كانوا وجميعهم األمنية.
أيها يا تعاَل وقالت: عاٍل بصوت امللكة رصخت أن فرتة السكوت لبث فما

الفيلسوف.
العبد. مري وقال: امللكة أمام وامتثل قدميه عىل املذكور فوثب
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جميع يف صوتك ولرينَّ علنًا، الخطاب يف وارشع الصخرة هذه قمة عىل اصعد –
رأس عىل فِقْف واذهب العدل بسالح فتمنطق التمدن جيش قائد يا أنت أما املرسح.

تجزع. وال وتقوَّ العبودية ملك
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إىل خطابه ه ووجَّ الصخرة قمة عىل وصعد الفيلسوف وأرسع األمر، حسب القائد ففعل
قواد جميع يا وأنصتوا فمي، لكلمات العبودية أيتها أصغي يقول: وأنشأ العبودية، ملك
وها التوحش، دولة فلتنخفض جالله، عرش عىل انتصب قد التمدن ملك ذا هو الرش،
البرش مستعِبدي يا شوكتكم أين الجهالة. أفواه فلتخرس صوتها، أبدت قد الحكمة ملكة
يف خفقت العدل وألوية الظلم عاميل يا صولتكم أين اآلفاق؟ يف ملعت الحرية وأِسنَّة
عواصف بكم هبَّت قد ها الرِّعدة. أخذتكم فقد حولوا الغلبة، دهمتكم فقد زولوا األعايل؟
تحت األمان أغصان وترتاقص العدل بالبل تصدح حيثما الحق غاية إىل املربم القضاء

مراٍم. لنبالكم وال مواقع لسيوفكم عاد فال العظيم؛ التمدن سماء

العبودية

صدور يف بها توسوس كنت التي وأحكامك رشائعك جميع أن العبودية ملك يا فاعلم
العالم، جميع يف مدخل لها يبَق ولم أصولها، ودثرت مبانيها، اآلن سقطت قد الناس
ببقية متمسًكا اآلن إىل الناس بعض يزل لم ولكن ضدها، نهضوا قد األرض ملوك وكل
وسبعني واثنتني وخمسمائة آالف ثالثة منذ بينهم نرشتها قد التي نواميسك من خبيثة

البرش. بني استعباد وهي سنة،
األدبية الحرية كمال يف ُخِلَقْت قد البرشية الطبيعة أن العموم لدى املعلوم فمن
عنان لها أطلق عندما الجليلة السيماء هذه منحها قد — وجل عز — ذاته خالقها وأن
حركة سجيتها يف ومبدًعا والرش الخري معرفة فيها واضًعا والنار، املاء بني االختيار
أن اإلنسانية الحرية هذه لبني يسوغ أين فمن ذاك. عن واالنكفاف هذا عىل االنعكاف
منذ لإلنسان أمكن قد وكيف بعًضا؟ لبعضهم األغراض بأنياب جلبابها تمزيق يُبيحوا



الحق غابة

شأنها يف يسلك وأن واملخلوقات الخالق لدى القبيحة الزلة هذه يستحسن أن القديم
مخدع إىل الناس من كلٌّ دخل إذا ألنه السلوك؛ لهذا غريزيته نفس كراهية عن رغًما
التوجع كل ومتوجًعا غريه، بعبودية ارتباطه عن النفار كل نافًرا ذاته يرى إنما ضمريه
العامة الطبيعة تلك عىل زيادة الخاصة، األدبية العبودية هذه فخاخ يف األقدار دفعته ملن
الحيوانات أكثر بل الغلبة هذه عن طبًعا ينفر وحده اإلنسان وليس ذكرها. السابق
االنزعاج دالئل حاًال عليها ظهرت ما مانٌع أميالها حركة عارض متى أنه عىل أيًضا،
والعرين، الغاب إىل حنينًا ويضج يزأر القنص يف الواقع األسد يربح فال املدافعة، وأشائر
وال الجبال، أعايل إىل الوثوب يف رغبة ويعج يرصخ بالسالسل املوثَّق النمر يزال وال
يخفق القفص يف املأسور الطائر ينفك وال مسجونًا، يكون طاملا وينبح يَِهرُّ الكلب يفرت

جرٍّا. وهلم الشجر رءوس إىل للطريان شوًقا ويصيح
ضنك عىل يصرب وال الرق، مضض يحتمل ال النطق العديم الحيوان كان فإذا
يف يقع عندما املشاقِّ هذه احتمال بعدم خليًقا الناطق اإلنسان يكون فكم االستعباد،
األرسى باعة عىل يهجم من بربريٍّا خشنًا يكون وكم املناص. بطلب وجديًرا ِرشاكها،
يمكن وكيف والرسم؟! الحد يف وعدالئه الطبيعة يف أشباهه رشاء أو بيع ليتعاطى
غضبًا يجم وال واألرس التعبُّد بقيود مغلوًال نظريه إنسانًا يشاهد أن الطبيعي اإلنسان
واملنكرس القلب الوجع العبد ذلك يرى إذ سيما ال والحنانة، الشفقة بخواطر ويؤخذ
وربما الضاري؟! الوحش مخالب بني كالفريسة القايس األليم مواله إزاء مرتعًدا الخاطر
مواقع تحت بالسياط وجلده بالحبال املخلوق هذا ربط إىل املوىل ذلك قساوة أفضت
الحالة هذه كانت وربما الداعي، دعا أيَّان آثام خشية أو رفق أدنى بدون الشديد العنف
منقذ. وال مستغيثًا مجري وال مستجريًا مجاوب وال صارًخا يعود املسكني هذا إن حتى
إنسانًا يعاين حينما الناس بني العبيد اتِّخاذ عادَة يلعن ال مستقيم قلب يوجد فهل
يف ضحية حياته كل ًما ومقدِّ جنسه من أسياًدا له متِّخذا اإلنسانية األخالق كل يحوي
يأكل فال واللعنات، والشتم الرضب بسوى يجازى ال حيثما املظلمة أوامرهم هياكل
وال والعربات، بالدموع إال العكر ماءه يرشب وال والحرسات، بالتنهد إال الدنيء خبزه
أن أجفانه أهداب تكاد ال وربما واألوصاب، باألوجاع قلًقا إال الحجري فراشه عىل ينام
رنني يتخيل إذ العاصفة هبوب مضجعه من ويهب إال النعاس نسيم بمرور ترتجف
أتت سيدته أو حاجة، لقضاء يدعوه سيده أن ظانٍّا وسواس هفيف أو أذنه يف صوت
لذة استيفاء يمكنها لكي باكيًا كان إذا عنها يلهيه أو الولد رفائد لها فيغري ليأتي تنبهه

يقظته. عىل إال الشيطان مخاط يسيل أو الصباح أنف يعطس فال وهكذا النوم،
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عبدك وبني بينك الحاصل الطبيعي االمتياز عن السيد أيها يا لنا أعِرب فهات
تظن هل أخربنا، واإلحساس. الشعور حيث من بينكما الفرق هو ما لنا وقل البائس،
شفاهه أن تزعم وهل األبيض؟ جلدك كنفس عليه بالفواعل يشعر ال األسود جلده أن
عينه أن تخال وهل الرقاق؟ شفاهك كعني اللذيذة األطعمة مناولة إىل ترتاح ال الغالظ
أن تفرتض وهل املستطيلة؟ عينك كذات الكرى بطيب التمتع إىل تشتاق ال املستديرة
هل نقول: وباإلجمال األقنى؟ أنفك نظري الذكية باملشمومات يُحس ال األفطس أنفه
عن غريبًا يجعله اشرتيته بها التي دراهمك سلطان تحت بيتك يف وجوده أن تتوهم
األسري هذا أعضاء جميع إن . وكالَّ حاشا حواسك؟ عن وبعيًدا نوعك عن ومميًزا جنسك
جلده بسوى اختالف أدنى بينكما يوجد وال وطبيعتك، أعضائك نظري هي وطبيعته
مدنًسا يكون ربما الذي األبيض وبجلدك األفعال، ببياض زاهيًا يكون ربما الذي األسود

األعمال. بسواد
وكيف العنيت؟ الظالم أيها يا وقهره وعذابه اإلنسان رشاء لك أبيح أين فمن
الرشيرة؟ األفعال هذه بمثل ورشائعها حدودها مجاوزة من اإلنسانية الطبيعة تمكنك
يديك بني واقًفا املسكني الغريب هذا يكون عندما الشفقة جوارح باطنك يف تتحرك ألم
بكل لديك مبسوطتان ويداه بالدموع، مغرورقتان وعيناه مذعوًرا مرتعًدا القاسيتني
هذا أطِلق حسنة؟ يكون ربما ذنب عىل والرأفة العفو منك يتقبالن عىس وهوان ذل
فال الغريب العبد هذا أطِلق البرشي. الجنس استعباد لك يسوغ فال الغريب العبد
من حلقه بُحَّ فقد الغريب العبد هذا أطِلق خدمتك. ومضض تهاُفِتك أثقال يحتمل عاد
من لحومه تناثرت فقد الغريب العبد هذا أطِلق الرجاء، كثرة من عيناه وذبلت الرصاخ
كل إطالقه عىل أجمع فقد الغريب العبد هذا أطِلق أحمالك، من قواه وخفقت مقارعك
أثاروا مما املسكونة آفاق يف اآلن إىل منترشة أمرييكا بارود رائحة وها العالم، ممالك
عنك رغًما ذاته يطلق أو الغريب العبد هذا أطِلق البرش، مستعِبدي عىل الحروب من
يستعطيك أن بعد املدنية الحكومة نفس من ومساعًدا الناس جميع من اإلسعاف آخذًا
يعمل وماذا له خري عندي وجوده إن تقل وال الغريب العبد هذا أطِلق املثل. أجرة
ثقل عنه وارفع مستأجًرا خذه أو الطبيعة. بغية امتالك وحسبه يدبره، هللا ألن خارًجا؟
حرضة نفس أن ترى وسوف اإلنسان، استئسار يمكنك عاد فال أطِلقه أطِلقه سلطانك،
العادة هذه وسياليش أفريقيا، أعماق من العبيد اقتناص بإبطال أمًرا سيربز مرص قيل
مقتديًا خطوره سبل وتمهيد التمدن بتقديم اجتهاده يقتيض حسبما بالده من املذمومة
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خان، العزيز عبد واالقتدار الشوكة ذي األعظم العثماني السلطان جاللة نعمته بويل
الدوران. مدى ملكه دام

ويموج يعوج ورائي القائم الجوق كان هذا كالمه مسرتسًال الفيلسوف كان وإذ
العبودية إن نعم، يقول: هذا فكان واإليجاب، السلب بأصوات ا ضاجٍّ والكرب الطرب بني
العبيد. اتخاذ عادة من أشنع وال منها البرشي الطبع عىل أصعب يوجد وال تُحتمل ال
للكرامة إناءً جعل إذ عبًدا؛ وخلق موًىل خلق هللا ألن كذلك األمر ليس ال، ال، يقول: وذا
ودعوى هذا بدعوى ورصح ملواله العبد بطاعة أمر قد نفسه والكتاب لإلهانة، وإناءً
يقول: وذاك الحقب. سالف من مبدأها اآلخذة العادة بطالن نبني أساس أي فعىل ذاك؛
يجوز وال اإلنساني، الطبع منها ينفر التي الخشنة العادة هذه نسخ يجب حق بكل
ذكر من ورد وما تعبد.» وحده وله تسجد إلهك «للرب قال: هو الذي هللا لسوى التعبُّد
البسيط االنتماء يتضمن أخذًا ية ِّ الرسُّ أو الخادم مفهوم يأخذ الكتاب يف أََمة أو عبد
ومرذًال هذا منتخبًا بإرادته فضته الدافع الغني إىل بحريته تعبه الباذل الفقري من
بالذهب اشرتيناهم قد الذين عبيدنا نرتك كيف هذَيَان، الكالم هذا إن يقول: وذلك ذاك.
هل ناس، يا (اسمعوا وكسوة؟! ورشب أكل من مصاريف كذا عليهم وأنفقنا والفضة
منزلة اإلنسان يُنزل من سوى الهاذي ليس اآلخر: ويقول العمي؟) الفشار هذا يطاق
ناطق، حمارنا هو الكرجي اململوك أو الزنجي أن زاعًما والعلف، والرشاء بالبيع البهيمة

الذهنية). النتائج عىل هللا شاء (ما إنساني إحساس أدنى فيه يوجد وال
السالم محبة وزير إيماء وإذا النضال، يتبادل املتجاذب الجوق هذا كان وبينما
للزنجي يقول وصوته لبنان، كأَرز الصخرة عىل املنتصب الفيلسوف خطاب يستوقف
ومهابة خجًال العبد فرتدد خفية. يل رويته ما علنًا هنا ياقوت يا ارشح هكذا: الواحد
امللوكي، املظهر أمام رأسه وحنى قليًال األسود العبد هذا حينئٍذ فتقدم األمر، عليه فأعيد
يصعب منخفض بصوت كالمه وافتتح الحارضين إىل والتفت الوراء إىل نكص ثم
هكذا: جهوري بكالم يقص العبد فجعل صوتك، اجهر قائًال: الوزير فناداه استماعه،
الزنجي إىل (وأومأ مرجان هذا وأخي أنا يوم ذات كنا بينما سنة عرشة خمس منذ إنه
لم سنِّي وكانت قريتنا، من غلوة نحو عىل السودان برية يف والدتنا مع نرسح اآلخر)
تخب نظرناها مرص فالحي من بقافلة وإذا الثماني. تبلغ لم وسنه العرش، تتجاوز
حيثما القمر جبال طريق آخذة الهجري بإيقاد املستعرة الرملية األمواج بني القفر يف
بُعد عن علينا يعرضون أخذوا الركاب بعض إلينا نظر فعندما النيل. انبعاث يتوهم
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رغًما حاًال إليهم فهرعنا لنا، دفعها قصد ُمظِهِرين الشمس بأشعة تتالمع كانت قطًعا
قبضوا أمٍل عىل منهم دنونا وإذ القلب. حْدس عند املشتقة وقتئٍذ والدتنا ممانعة عن
نتباكى فطفقنا الرمال، أودية يف ضاربني الوخد وأطلقوا اإلبل عىل وأردفونا رسيًعا علينا
يجرح بحنني بُعد عن وتنوح تولول كانت التي والدتنا إىل أيدينا باسطني ونتصايح

إنقاذنا. إمكان زاعمة لتدركنا تركض وهي رأسها عىل الرمل وتنسف الفؤاد،
تزل ولم منا. تقرب كانت كلما استنجادها يف ونبالغ العويل يف نزيد فكنا نحن أما
مقتنصينا أقدام عىل ترتامى فأخذت محلنا أدركت حتى خطواتها تجهد املسكينة هذه
بصوت صارخة يفهمونها ال التي بلغتنا وترتجى وتتململ السخنة دموعها سافحة
ولديَّ أعطوني النيل، لرب كرًما ولديَّ عيلَّ ردوا تعبدونه بما أستحلفكم الجلمود: يحرك
أملكه ما كل أعطيكم وأنا أحشائي ثمرة عيلَّ ردوا كمًدا، بفراقهما أُمْت ترتكوني وال
وازدادت بكاءً ازددنا كلما قساوة يزدادون فكانوا مقتنصونا أما والقزاز. الخرز من
ويرفسونها صدرها يف ويلطمونها ويزجرونها يرضبوننا فكانوا وململة؛ انتحابًا والدتنا
وتترضع وتتوسل العربات وتذرف تندب تزل لم وهي األرض، عىل ويلقونها بأرجلهم
عليها ُغيش حتى ويرصعونها يلطمونها يزالوا لم وهم وجهها، أطوار وبكل بأيديها
قليًال عنها يبعدون كادوا وما نَفس، بها يكن لم وكأن معفرًة وجهها عىل وانطرحت
وأطلقت منهتكة أقدامها عىل فوثبت عويلنا؛ وضوضاء الحنية أرواح أنعشتها حتى
املنكرسة األم هذه عىل أحدهم مدَّ املايض عادة قاصدة رأوها فإذ ثانية؛ إلينا املسري
قليًال وتلوَّت املقفر البساط عىل فسقطت أحشائها يف الرصاص وأطلق بندقية الخاطر

بالرمال. متكفنة الروح وسلمت متقطعة بتنهدات
املصابني سند هو الذي الصرب آخذين صمتنا الخالص من اليأس يف وقعنا وعندما
جنيس بني من كثريين حاملة كانت التي املطايا بأعناق تسيل األباطح وأخذت لنا. عونًا
أنا أما املرصي. الرستاق بلغنا حتى والقفار السباسب بطون نفري نزل ولم قنًصا.
القاهرة؛ سوق يف بيعي عىل ومناًدى العبيد تجار أحد بيد مسلًَّما إال بعُد ذاتي أعلم فلم
به تم ما عامًلا كنت فما أخي وأما للخدمة، داره يف وأدخلني األغنياء من رجل فاشرتاني
أطيعه وأخذت املعامالت، بأقىس يعاملني الرجل هذا فجعل منسيٍّا، نسيًا صار وكأنه
كنت كلما ألنني لراحتي؛ موِجبة طاعتي تكن لم حظي لسوء ولكن العمياء، الطاعة
كان عديدة مراًرا إنه حتى وقساوة، رصامة يزداد كان خدمته يف وهمة نشاًطا أزداد
يدعوني، حينما كالباشق طرياني كعدم سبب، ألقل بالسوط ويجلدني بالحبال يربطني
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إرادتي؟ تعلم أما يل: يقول كان وطاملا كالواجب، ضمريه يف يكون ما إجرائي عدم أو
وال باهلل، الخاص الضمائر بعلم يل تسمح ال سنٍّ يف كنت وقد هذا مزاجي؟ فهمت أما

باألطباء. املنوط األمزجة بفهم
حتى الظالم، املوىل هذا صعوبات ومقاسيًا األليم العذاب هذا عىل صابًرا أزل ولم
ليلًة أرسلني أنه خروجي سبب وكان مجزرته. من وخرجت عاًما عرش الثمانية بلغت
طريقي أثناء يف وكنت أمره، لقضاء مرسًعا فخرجت عنده جلسائه أحد الستدعاء ما
الليلة تلك يف كانت قد السماء ألن األمطار؛ هبوط ابتداء ألستعلم الجوِّ إىل نظري أرفع
كالحية تتلوَّى الربوق وكانت ا، جدٍّ مريع شكل عىل ة ومدلهمَّ الكثيفة بالغيوم حة موشَّ

الفلك. أعماق مخرتقة أخرى إىل سحابة من وتنسحب الرقطاء،
السحاب، وكاء وانحل السماء، ميازيب انفتحت حتى الطريق نصف بلغت فما
األرض، ترجم رشعت السماء أن أظن رصت بحيث كالحجارة؛ عظيم برد يهبط وابتدأ
أساسات تزلزل الرعود أصوات وكانت القدم. كمني من نهضت السابعة الرضبة أو
لم مما والرعدة الدهشة فأخذتني نسًفا؛ الجبال ينسف الرياح وانتشاب املسكونة،
جميعها الخليقة أن حينئٍذ أشك كنت فما حدوثه، لندرة الديار تلك يف عيني تتعوده
وتهشيمها رأيس الربَد حجارة سحق من خوًفا املسري يمكنني يَُعْد لم وملا هلًعا. تموج

الخبايا. جملة من ورصت الزوايا إحدى يف تواريت عظامي،
هيجان من ساعة لدى األضواء عن البدر وأسفر الغادية كبد انفطر وعندما
سيدي إىل فرجعت بيته، يف الرجل أجد فلم الرسالة تتميم إىل أقدامي أطلقت الطبيعة،
تأخرت ملاذا وقال: األتونية، عينه وحملق وبرطم واخرنطم وأرغى فأزبد بذلك وأخربته

خوًفا؟ أموت وتركتني الوقت هذا إىل
لذهابي. الطريق نصف يف أدركني املطر هبوط ألن –
خبيث؟ يا حاًال وترتد تعصيني كما تعِصه لم وملاذا –

راجًعا أرتد وكيف موالي؟ يا عصيتك ومتى عظامي، ويهشم رأيس يكرس ألنه –
أمرك؟! تتميم بدون

جسدك وهل الربد، من أكثر عظامك وطحن رأسك كرس عىل أقدر ال أنا إذْن –
الوجه مكفهر العصاء إىل هجم ثم السوء؟ عبد يا إرادتي من أفضل ملكي هو الذي

ألفاظه: ماضًغا الرببري البيت هذا يردد وهو واألعني
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م��ن��اك��ي��ُد َألن��ج��اٌس ال��ع��ب��ي��َد إن م��ع��ه وال��ع��ص��ا إال ال��ع��ب��د ت��ش��ت��ِر ال

جلدي مزق إنه حتى عنيًفا رضبًا يرضبني وصار الضاري، كالوحش عيلَّ ووثب
بغضبي. فأبرش هللا غضب من هربت أبج: بصوت يل يقول وهو لحمي ينثر وكاد
فأجابني: القصاص؟! هذا يستحق مني جرى ذنب أي ظالم، يا هللا اتَّق له: قلت وأخريًا
ربطي عىل عازًما ِبَمَسٍد فأتى ذهب ثم واخرس. اخَس الوجه؟! أسود يا أتعنفني
وهجمت قلبي من مهابته رفعت الخطر يف وقعت حياتي رأيت فلما الرضب، وتجديد
عىل ودفعته بقبضتي يديه فمسكت اليأس؛ يف وواقًعا والحس الرشد عن غائبًا عليه
أو أقتلك له: وقلت أمعاه، أخرتط كدت حتى برجيل بطنه ورفست شديًدا، دفًعا الحائط
االفتتان وإغراق الهيجان غليان يف وهو يعاركني أخذ وملا الطبع. أسود يا سبييل تطلق
نظرت وإذ حراك. بدون موثًقا وألقيته ورجليه يديه به وشددت يل امُلَعدَّ الحبل تناولت
وطلبت الباب ففتحت الجريان؛ ليجمعوا ويضجون يصيحون أخذوا وأوالده امرأته ذلك

يعمهون. طغيانهم يف وأبقيتهم الفرار
حجرة وطلبت فدخلتها دسكرة بلغت حتى وجهي عىل هائًما أركض زلت وما
الفراش عىل انطرحت ثم الباب، وأغلقت الحجرة هذه يف لت فتوغَّ طلبي، فأجيب للنوم
وأفكاري أوجاعي إن حيث ومن طفيف، رساج سوى به يُستنار ما يكن ولم كالقتيل،
ينبث أن االرتياح يقدر ولم بأجفاني، يمرَّ أن للَغمض يمكن لم الثوران غاية يف كانت
مشمول وأنا عيني نُصب موضوًعا كان الذي الرساج أتأمل كنت وبينما عظامي. يف
روحه سلم أن هكذا لبث وما كقلبي، ويخفق كفرائيص يرتاقص رأيته إذ السدر بشمول
أرى كنت وما فاها، عيلَّ البرئ وأطبقت الدجى غمر وابتلعني الظالم موجة فاختطفتني
هوام فصارت األبنية؛ بني املتالطمة الرياح رمز سوى أسمع وال املوت، ظلمة سوى
تحوم الوساوس غربان وعادت املنتثر، الرشر تطايُر مخيلتي حرش يف تتطاير األوهام

جهنم. وسط يف قائًما نفيس أخال رصت حتى جهة كل من رأيس خربة عىل
لجج يف خابًطا الويل أودية يف ضاربًا واألرق القلق فراش عىل متقلبًا أبرح ولم
جواده عىل غار قد النجم أن علمت إذ السحر؛ بشعاع الحجرة ُكوَّة تبلجت أن إىل الليل
املذعور، الغزال قفز مضجعي من فقفزت أشقر؛ صهوة عىل أقبل قد والصبح األدهم،
سواء إىل يرشدني ما منها وأنتخب أفكاري شوارد ألجمع املخدع وسط يف ووقفت
فعثرت الهجس بديهة تطلبه ملا إيفاءً قصد غري عىل جيبي يف يدي أولجت وإذ السبيل،
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للحال الفرح فشملني موالي؛ بيت ملرصوف مذخورة كانت الدراهم قطع بعض عىل
وإذ املسري، عنان وأطلقت املغلق ففتحت املستقبل. زمام تسلمت قد ها نفيس: يف وقلت
فأعطيته املعرس، أجرة مني فطلب هناك مدلًجا الرئيس وجدت الدسكرة باب بلغت
أن ذاتي أنتقد برهة لبثت فما الجرس، أصبت حتى الجري وواصلت الدراهم من شيئًا

الهواء. مهب لدى املاء زرد تفرط وأخذت فركبتها اإلسكندرية قاصدة ذهبية رأيت
فرصت املينا جانب وطلبت الرب إىل فصعدت اإلسكندرية بلغنا أيام ثالثة وبعد
املراكب إحدى يف مالًحا ورصت العتالة أبهة خلعت أشهر ُميضخمسة وبعد عتَّاًال، هناك
املالحة أترك أن يل خطر أشهر بضعة بعد ولكن الروم، بحر يف تشتغل التي العربية
العربي الجنس شتيمة أسمع رصت ألنني إال ذاك وما الرتكية، املدارس إحدى يف وأدخل
إن حتى مالحيه، أحد أو مركبنا يصادفون كانوا الذين اإلفرنج جميع من واحتقاره
جملة من إال يُحسب وال البرشي، الجنس عن منقطع نوع هم العرب يظنون أوالدهم
نفيس يف فقلت آبائهم. من والتحقري االزدراء عبارات من سمعوه ما لكثرة الحيوانات؛
عنده كان ولو القبائل، هذه لدى شأنه انحطاط أوجب الجنس هذا يف الفايش الجهل إن
أغراض عن منزَّهة وطنية ومحبة العلم تقديم عىل ومساعدون عندهم كما مدارس
لشدة علًما العالم جميع من أرقى يكون ربما بل عندهم، أضحوكة أصبح ملا الدين
خاطر فكري من تمكن وملا عليه. العرب فضل الغرب ينكر وال وحزمه، الطبيعي حذقه
بخاريٍّا وركبت مركبنا تركت شاكلته، عىل يعمل كالٍّ أن عىل ِبناءً املدرسة إىل الدخول
الدخول طلبت وصويل من قليل وبعد إليها. فوصلت السالم دار العلية اآلستانة وقصدت
عىل جرى ما كل ناسيًا الدراسة يف ورشعت األحضان يل ففتحت العسكرية؛ املدرسة يف

رأيس.
يل: يقول نظريي عبد وإذا الراحة، وقت الكربي عىل أتمىش يوم ذات كنت وبينما

همرشي. سعيد نهارك
ومبارك. سعيد نهارك –

جميع يف ورست دمي من طارت كهربائية برشارة شعرت بإمعان تأملته أن وبعد
االسم؟ ما فسألته: مفاصيل

مرجان. –
حنوٍّا. فازددت

بالدنا؟ من مجيئك كان وكيف –
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االختطاف. بقوة –
معك؟ غريك خطفوا أم وحدك خطفوك وهل –

من جماعة وإذا الربية يف معه أتمىش كنت ألنني أيًضا؛ أخي معي خطفوا –
إنقاذنا. رغبت ألنها والدتنا وقتلوا وخطفونا منا دنوا املرصيني

بالدموع مغرورقة عيني وصارت ذاته، أخي هو العبد هذا أن شك يل عاد فما
التأكيد؛ ألستتم الجَلد إظهار يف اجتهدت ولكنني والفرح، األشواق بأجنحة خافًقا وقلبي

أخيك؟ اسم وما فسألته:
مني. أكرب وهو ياقوت، –

انفراد عىل حجرتي إىل فأخذته أخاك. ألريك اتبعني له: وقلت يده عىل فقبضُت
نار اآلماق بماء أطفأنا حتى ساعة وتباكينا فتعانقنا ياقوت. أخوك هو أنا له: وقلت
ذلك بلغته وبعدما اآلخر، إىل األول من يل جرى ما جميع عليه قصصت ثم األشواق،
العبيد تاجر إن فقال: اآلستانة، إىل وصوله وكيفية له جرى ما عيلَّ يروي أن منه طلبت
يف يستخدمني وجعل اإلسكندرية إىل بي فذهب إسكندراني، رجل إىل باعني القاهرة يف
ألحد باعني أشدي بلغت وملا األوالد، مع اللعب سوى شيئًا أعرف ال صغري وأنا بيته
باعني ثم سنة مدة عنده وأبقاني إسالمبول، إىل بي وسافر الرجل هذا فأخذني األتراك

عنده. سنني سبع منذ أنا وها املدينة، هذه كبار من رجل إىل
لك؟ معاملته وكيف –

ذلك مع ولكن اآلستانة. أهايل طبيعة تقتضيه حسبما واللطافة الرقة بغاية –
لسيدي، يَِدي وِملُك أنا بكوني أو عبًدا بوجودي وحده الفكر ألن إعتاقي؛ ا جدٍّ أرغب
بحيث اشرتاني؛ شاء ومتى باعني شاء ومتى يديه أو شفتيه بني وموتي حياتي وبأن
الحرية إىل امليل كل مائًال يجعلني مطلوقة، حركة وال معتوقة حرية أدنى يل يوجد ال

الرعاع. عند فقط حياتي بأجرة خادًما رصت ولو واالنعتاق،
االنعتاق؟ تشتهي إذن –

قلبي. بكل نعم –
إعتاقك؟ ورقة سيدك من تطلب ال فلماذا –

بذلك؟ يل يسمح وهل –
إلزاًما، بتحريرك تلزمه وبأنها العبيد، بأخذ تسمح ال الحكومة أن يعلم ألنه نعم؛ –

املسئول. فأنا ذلك منع وإذا اإلعتاق، ورقة منه وخذ فاذهب
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معي فأدخلته اإلعتاق، ورقة ومعه أتاني أيام ثالثة وبعد عندي، من فذهب
راية تحت التمدن دولة خدمة يف ودخلنا منها خرجنا سنني خمس مرور وبعد املدرسة،
بأيدينا ووثاقهم بأعيننا أخصامنا نرى أيديكم بني نحن وها األكرب. السلطان جانب

الرفاهية. دولة وأيَّد الحرية أنصار هللا فأعز
االلتفات كل جاذبة املحفل، جميع يف مؤثرة كانت التي روايته الزنجي تتميم وبعد
التي الدموع من أعينها تمسح امللكة كانت إذ دقيقة؛ نحو موقًعا السكوت أخذ إليها،
مضجًعا كان الذي الفيلسوف إىل السالم محبة وزير التفت ثم العبد، رواية استقطرتها
الفيلسوف ففرك كالمه. إىل يرجع أن بإشارة إليه وأوعز حراك، بدون الصخرة عىل
يسلك لم إذا الذي العبودية ملك آلذان تبليغه يجب ما هذا يقول: وأنشأ املرتفعة جبهته
فليسمع الجديد، العرص هذا تقدم إزاء ململكته قيام فال لديه تقرر ما مضمون حسب

الحق. إىل ولريكنوا عليهم سريد ما وأنصاره قواُده
يقول: وجعل منه مبتدئًا الجهل قائد إىل التفت ثم

الجهل

يد وتعضد األرض يف تفسد التي الرشيرة األرواح أخبث فمن الجهل أيها يا أنت أما
ويجري جرى الذي الوبال ألكثر األعظم السبب إال أنت فما العلم. أبنية وتخرب العبودية
التي والخرافات البدع فروع نشأت قد منه الذي األول واألصل املسكونة، يف وسيجري
املسببات كانت فإذا الحياة، حرية لذة وتحرمهم وأباطيلهم ألهوائهم عبيًدا البرش تجعل
الجهل أيها يا إذْن فتكون مضاعًفا، تستلزمه فاألسباب الجزاء من مقداًرا تستوجب
فإنك عنك؛ والنفار شوكتك وكرس وتبديدك الناس من بمقتك الحكم رصامة مستلزًما
الخليقة، بدء منذ والكراهية باملقت عليها املحكوم اآلفات لتلك موجب كسبب تعترب
املجد أنزل نزل حيثما الذي العلم لدولة مملكتك بإخضاع يعتنوا أن البرش عىل ويجب
حسب ويعمل الطبيعي، كماله قمة عىل اإلنسان يجلس فبالعلم والكرامة. والعظمة
بذاك الحيوانات؛ كسائر ويترصف السافلني أسفل يهبط وبالجهل إنسانيته، استحقاق
بذاك باعه، التعدي ويمد القوات تسقط وبهذا امللوك، حدود وتتبني املمالك قوة تعظم
غراب وينعق االحتقار جناح يخفق وبهذا القبائل ثروة وتنترش الشعوب اعتبار يقوم

الرشق. جبني أظلم قد وبهذا الغرب، محيا تألأل قد بذاك اإلقالل.
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ف��ت��ح ال��ص��ب��ح ه��ج��وم خ��وف ل��ه م��ا ل��ل��دج��ى ب��اٌب ال��ش��رق ف��ك��أن

الجهل؛ أيها يا أرضه من جذورك جميع يستأصل أن التمدن عىل يجب ال ذلك ومع
ما مع العلم بتمام الدعوى لشيوع استدراًكا غوطته يف لك دخل بعض من بد ال فإنه
إنما أصل غري عىل باملعارف املدعي اإلنسان ألن رضره؛ ينكر ال شيوًعا أهله غري بني
وحقائق قواعد به يثقون الذين ورفقائه أصحابه عقول يف يزرع إذ ة؛ َجمَّ أرضاًرا ينشئ
يبني أساسات صارت وربما وتذيع، تشيع أن إىل غريهم إىل ينقلونها وهم باطلة، كاذبة
الحقائق أنوار لنفوذ مقتضيًا فيعود والطغيان، الضالل إىل بهم يفيض ما عليها الناس
إذن فيجب املدعي. الجاهل هذر ذلك سبب ويكون عظيم، عناء بصائرهم أبصار يف
أن العلم تغلب بواسطة إليه يوحي لكي دائرته يف الجهل لقائد يًدا يرتك أن للتمدن
يصريون إذ يؤذي؛ بما يفوهون يعودون فال عليها؛ أقفاًال ويضع تبعته، أفواه يلطم
أنهم أنفسهم وعارفني اإلمكان، قدر الحقائق نوال يف ومجتهدين العلم لتبعة خاضعني
إىل يلتجئون ما كثريًا أيًضا األشياء بواطن يف املتوغلني إن حتى الجهل. إىل منتسبون
اإلنسان ازداد وكلما إدراكها، يفوتهم التي املجهوالت من يرون ما لكثرة الجهل حكم
عالم إىل علمه يمكن ما نسبة ألن وغلبة؛ اتَِّساًعا عليه الجهل لحكم َوَجَد ومعرفة علًما
ما أو جميعها املياه ساحة إىل البحر من إحاطته للنظر يمكن ما كنسبة هي املجهول
فكما عددها، املمتنع املختلفة األجرام بقية إىل القليلة الظاهرة النجوم من ُرؤياه يمكن
وقوَّى الناظر ارتفع كلما أكثر وعدًدا أمًدا للنظر تقدمان الفلك ورحابة البحر كروية أن
املغبون. بصفقة فريجع العام اإلدراك إمكانية بعدم أخريًا أخريًا يحكم أن إىل أسطرالبه
يجزم أن إىل فيه ًال توغُّ ازداد كلما أكثر ومبادئ حقائق للدارس يعرض العلم هكذا

له. عذًرا الجهل آخذًا أسدريه ضاربًا فريتد املطلق، االطِّالع بامتناع أخريًا
التمدن، مملكة خدمة يف مرتافَقني والجهل العلم يكون أن يجب إذْن حال كل فعىل
بواسطة عارًفا منهما كلٌّ يكون وهكذا األول؛ إىل مردوًدا الثاني يكون أن برشط ولكن
ويرجع والطلب، العمار مسالك تمهيد يف ا مجدٍّ الواحد فيلبث حدوده، حقيقة رفيقه
حدَّه مدِرًكا هذا يصري بحيث والدعوى؛ الخراب خطوات توقيف إىل املعارضة عن اآلخر

نفَسه. عاِرًفا وذاك
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الكربياء

أعظم ومن األجسام، مرادها يف تتعب التي األرواح أدهى فمن الكربياء أيها يا أنت أما
يف الحرية عديمي ترتكهم ألنك العبودية؛ نري تحت سالكني البرش تجعل التي القوَّات
عىل الحقوق من يخصه ا ممَّ كبريًا جزءًا منهم كالٍّ فتعدم وواجباتهم. مقاصدهم تتميم
من محروًما هذا يصري بحيث أبنائها؛ عىل حقوقها أهم تفقد أيًضا هي التي الهيئة

وااللتئام. االنتظام من تطلبه ا عمَّ معاقة وتلك واملخالطة، األلفة بتمام التمتُّع
والتعب، البلبال ِة لُجَّ يف خابًطا وتركته إال أحٍد يف الرشير الروح أيها يا دخلت فهل
من أرقى نفسه رأى جلس فحيثما نوعه، بني جميع من ومبغوًضا مرذوًال وجعلته
تنازًال صنع أنه زعم معه تكلم أو أحد عىل سالًما ألقى وإذا جلسائه، من وأعز محله
يشء استفادة أو أمٍر عىل السؤال إىل الحاجة اقتضته وإن الكبري الفوز منح أو عظيًما
لتنازع محالٍّ ويصري عليه، مزيد ال واضطراب عظيمة حرية يف يقع الناس أحد من ما
فتثور عنه، منقبًضا وقلبه املطلوب إىل منبسًطا لسانه يرى إذ والرتك؛ الطلب عوامل
ينال عىس مقصده، عىل واإلشارات الرموز رضب يف ويأخذ األلوهية، نار جوانحه يف
يسبك أن حاول املراد بلوغ أعياه وإذا رسمي. بسؤال ترصيحه بدون والفائدة الجواب
أو الجهل لنسبة دفًعا لنكرة التعريف طلب ال ملعرفة التنكري قصد قالب يف السؤال
يف الدخول إىل أحد بمرافقة الصدف أوقعته وإذا للفائدة. واختالًسا املنة تحت الوقوع
املستكرب هذا يزال ال وهكذا خلفه. ويبقيه عليه يتقدم أن املحاولة كل حاول ما مكان
مع ألقدامه، تجثو واألرض لديه تعنو السماء أن يظن إذ حواجبه، عاقًدا بنفسه معجبًا
الهيئة وثاق من ومحلوًال الجميع من وممقوتًا مبغوًضا األطوار هذه بمقتىض يكون أنه
حياته عىل ويتأسف ذاته يندب نفسه هو أنه كما ا، جدٍّ عليه تتأسف التي االجتماعية
لذات من ومحروًما لطبعه مقهوًرا حاله يرى إذ لكربيائه؛ العبودية بسالسل املقيدة
املستعدة الخريف كورقة إال يعترب فال الخالق، من ومدانًا الخالئق لدى ومرذوًال الخليقة

حركة. أوهى لدى أعاليها من للهبوط
كنت فإن حقك؟ لنعطيك أنت وما أنت من املتعجرف: الروح أيها يا لنا فقل
آلدم تسجد لم إذ االستكبار؛ إبليس فأنت مالًكا كنت وإن البرش؟ عىل فضلك فما بًرشا
عليهم، كربياؤك تنفعك وال كبريهم، دمت ما الناس خادم فأنت ملًكا كنت وإن متواضًعا.
أنا داود: والنبي امللك قبلك قال وقد األبدان، قرب يف حلولك قبل النسيان قرب يف وستحل
الدجال. سيماء وهذه الكربياء سوى آية عندك فما نبيٍّا كنت وإن إنسانًا. ولست داود

86



املحاكمة

واإلحسان الفضل ذوي من كنت وإن قبلك، من رسٌل ُكذِّبَْت فقد رسوًال كنت وإن
كنت وإن غريك، عىل والتكربُّ بالُعجب واجبك لك يسمح وال البرشية الواجبات من فهذا
والفقراء األغنياء أن عىل أوًال، منه تنتفع لم ما أحًدا بها تنفع وال لنفسك فثروتك غنيٍّا
إذ اإلنسان؛ قدَمي تحت مخضع فأنت حيوانًا كنت وإن سواء. املعيشة حقوق متبادلون

البقاع. بهائم إحدى أو بقرة أو نعجة تكون
من حذًرا التمدُّن مملكة من الكربياء لقائد املطلق الرفض ينبغي ال ذلك ومع
يستويف حتى االتَِّضاع بحكم مقيًدا تركه يجب بل بالبرش، تليق ال التي الدناءة حصول
يف املقبولة النفس عزة حصول النتيجة فتكون الحال، يقتيض حسبما حقه منهما كلٌّ

األنفس. عن االستكبار عبودية وزوال التمدن، رشائع

رف��ي��ع وْه��و ال��م��اء ص��ف��ح��ات ع��ل��ى ل��ن��اظ��ر الح ك��ال��ن��ج��م ت��ك��ن ت��واض��ع
وض��ي��ع وْه��و ال��ج��و ط��ب��ق��ات إل��ى ن��ف��س��ه ي��رف��ع ك��ال��دخ��ان ت��ُك وال

والطمع الحسد

به أعني اآلن؛ إىل البدء منذ رضه وعُظم ُه َرشُّ كثر الذي الروح هذا إىل وصلنا قد ها
آلة إال الرشير الروح أيها يا أنت فما الفساد، وركن الشقاء كعبة والطمع الحسد قائد
ممالك لسقوط سببًا كنت فكم وعدوان. كريهة كل نشأ وبها ببعضهم، الناس يفتك بها
امرأة جمدت وبك القتل، معصية يف أوقعته إذ قايني تشتت فبك وعظماء! ملوك وزوال
طلب وبك سارة، قلب يف نزلَت إذ هاجر طردت وبك هللا، غضب بسرب أطعمتها إذ لوط
فشيت إذ وأُرس وبيع البرئ يف يوسف سقط وبك العيس، سخط أثرت إذ الفرار يعقوب
دولة تبلبلت وبك داود، عىل حنًقا مألته إذ شاول روح زهقت وبك إخوته، أرواح يف
أصحابه، قلوب يف دخلت إذ قيرص يوليوس ُقتل وبك سمومك، فيها أفرغت إذ املكدونيني

األمة. وانخذلت العلماء وُرذلت الفالسفة ُرجمت قد وبأفعالك وبك
تجتهد ألنك والطمع؛ الحسد أيها يا ويبغضوك عنك ينفروا أن البرش عىل يجب فكم
أخصاًما تجعلهم إذ شملهم؛ تفريق ويف بينهم ما والبغض الحقد إلقاء يف الدوام عىل
ألنداده، مبينًا عدوٍّا جعلته إنسان قلب يف دخلت فمتى وإجماًال، إفراًدا لبعضهم وأعداءً
ينال عىس الغارات ويشن امللوك يضارب أخذ ملًكا كان فإذا والحرية، الراحة ونازعته
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امللك عند بهم ويويش الوزراء يناكد جعل وزيًرا كان وإذا الجميع. عىل األوىل املرتبة
العامة إزاء ويستهجنهم األرشاف عىل ينم رشع رشيًفا كان وإذا عليهم، االرتقاء يف رغبة
وإذا سواه. رشيًفا ترى أن عن الناس عيون يعمي أن يف أمًال االحتقار بكلمات ويقذفهم
اإلفالس أخبار عنهم ويشيع بهم ويشنع التجار باألغنياء يسخر طفق تاجًرا غنيٍّا كان
فيُرس واإلشاعة؛ التشنيع ذلك بقوة ثقتهم عمود ينحط أن ًال مؤمِّ باعتبارهم يفتك لكي
أشح هو كان وإن والبخل الشح عامل إىل غناهم يسند أخذ الحديث ساقه وإذا فرًحا،
غري جديد ثوب إىل النظر يمكنه يعود ال ربما إنه حتى حسًدا يتزايد يزل ولم وأبخل،
العلماء بمؤلفات يزدري أخذ شاعًرا أو عامًلا كان وإذا طعامه، غري لذيذ طعام أو ثوبه
أو كان خطأ عىل وغلطاتهم زالتهم تحصيل يف جهده باذًال الشعراء بقصائد ويهزأ
كل برصاخه ينرش وجعل االنتقاد بوق أخذ ذلك من يشء عىل عثر إذا حتى صواب،
ن ممَّ قصيدة أو مؤلف كل يده من يطرح أن إىل الحال به أفىض وربما الغفلة. أموات
من أجلَّ فكًرا يرى أن من حذًرا القراءة إىل يتنازل وال والشعراء العلماء من سواه
إشعاره يكون وجمالها غريه أفكار سموِّ من يرى ما وبقدر يعرفها، ال قاعدة أو أفكاره
يلفظ أن إمكان لفمه يعود ال فقد وهكذا انتقاده، بركان وهيجان غضبه لهيب بثوران
أقل إبراز بدون وذلك ركاكة. علك، بجق، قوله: أخفها التي وامَلَسبَّات الشتائم بسوى
املذهب، أو الجنس عهدة يف والقرائح العلوم قياد يطرح لم إذا هذا بها. يحتج حجة
والطمع. الحسد روح يأخذهم الذين البرش من والصنوف املراتب سائر ذلك عىل وقس
ويخرتق هيئتهم بحرمة يهتك وكم البرش! بني وبغًضا رشوًرا الروح هذا يستفز فكم

اعتصابهم! ستار
توصلك السيماء هذه أن تظن وهل الجاهل؟ الحاسد أيها يا الحسد ينفعك فماذا
الدائمة النار عىل التقلُّب سوى تُسِديك ال السيماء هذه إن هلل. حاشا وآمالك؟ أوطارك إىل
وتجعلك والحرسات، دات والتنهُّ النفس وعذاب الفكر قلق سوى تجديك وال الدارين، يف

الجميع. من ومهمًال الناس أفواه يف مضغة
نظري وذلك اإلنسان، يف الذميمة الشوائب من والطمع الحسد يرتك ما يخفى وال
الرديئة األطوار هذه من وكلٌّ واإلرضار. القتل وحب واالختالس والحنق والحقد البغض
األرواح كافة من مؤلًفا الحاسد يصبح أن إىل رداءة، أشد أَُخر أطواًرا وراءه يرتك
منها غصن وصل كلما التي الهندية الشجرة يشبه الحسد كان إذا بدع فال الخبيثة.
إليها تعشو عظيمة غابة إىل أخريًا تنقلب أن إىل وهكذا الشجرة، وصار نبت األرض إىل

مقادمها. يف يسكن والهريودي السماء طيور
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الروح هذا فإن والطمع؛ الحسد من النفس استعباد عىل مقدرة أشد يشء يوجد فال
عن وقيَّدها االنفعاالت، لسلطان القصوى العبودية بجندل أوثقها األنُفس من تمكَّن إذا
بني العصفور كارتجاف الشهوات فواعل بني مرتجفة فتبقى أدبية، لذة بأدنى التمتع
االضطراب رشر تناثُر سوى ترى تعود ال إذ الحواس؛ سالمة كل فاقدة الُعقاب، مخالب
األميال حرارة سوى تذوق وال واألكدار، القنوط أصوات دوي سوى تسمع وال والطموح،
التي األشياء خشونة سوى تلمس وال العصبي، الزهاق رائحة سوى تشم وال واآلالم،

بقبضتها. ليست
التمدن؛ أحكام يف والطمع الحسد لقائد دخل بعض ترك من بأس فال ذلك ومع
لرتقية جزيلة فوائد عنها ينجم التي والتنافس الَغرْيَة إىل الناس يقود الروح هذا ألن
ونحو االخرتاعية القوى وتنبيه األشغال، وتنشيط العلوم، درس عىل كالهجوم الجمعية،
يمتنع لكي له خاضًعا ويكون والقناعة، بالرَِّضا القائد هذا يرفق أن يجب ولكن ذلك،

املغايرة. فتحصل هذا؛ نفع ويقوم ذاك رضر

البخل

املسامع، يف تموُّجه يدوي شديد رصاخ األرض، أقطار كافة من آٍت عظيم ضجيج ذا هو
بعيد، من اآلتية الضوضاء هذه ما لنرى وأصغوا التفتيش. قاصدي يا آذانكم فأميلوا
فتنة نعم، العالم. يف تثور كربى فتنًة أن يل يلوح بدا قد ها املرعد، الصباح ذلك وعالم
طلقات مع محمولة آذاني إىل تتوارد وشتائم لعنات أصوات ألن الثََّوَران؛ يف آخذة كربى
البخل عىل ذلك لعل مداره؟ يدور من وعىل العظيم؟ االفتتان هذا سبب فما الضجيج،
عىل البخل عىل بىل، تسمعون. كما اسمه عىل تنطق واملسبات اللعنات تلك أكثر ألن
الدوام عىل يجتهد ألنه البخل؛ نظري لضده العالم نهوض يستحق ما يوجد وال البخل،
العام النظام خلل يوجبان وحًرشا احتشاًدا العباد قوت ويحرش البرش أرزاق يحتشد أن

األنام. واستعباد
دوالب ساعد عىل بيديه قابض وهو الكرم تجاه لدينا منتصبًا البخل قائد وهاك
املسكونة نهضت قد ها قائلني: إليه خطابنا ْه فلنوجِّ الحياة، قيام ومساعد املعامالت
باللعنات يقذفونك الناس جميع وها والشح، البخل قائد الخبيث الروح أيها يا عليك
أن تَود ألنك تردد؛ بدون والرذل بالخذل عليك يحكم أن مستوجب فأنت واملسبَّات؛
لها تدع وال األموال فتخزن التقهقر؛ سبل كل وتفتح الخالئق لتقدُّم باب كل ينغلق
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الدنانري وتكنز الجائع، أخاك ويسند الخري طرق ينهج العطاء أن تعلم أما منفذًا.
أما الضياء. يمسها أو الهواء يالمسها أن من حذًرا الصناديق أعماق يف والدراهم
دائرة يضيق حجزها وأن املعاطاة، عالم ملدار محوًرا اآلن صارت قد الدراهم أن تدري
فلس، عىل ولو ومحتاج سائل كل وتطرد املعامالت، تبادل ويعيق البرشية العالقات
األعظم العضد أن تعرف أما الورق؟ بذل تقتيض سمة أو كريم عمل كل عن وتميل
وهم وحانوتك، دارك يبنون فهم واملحتاجني؟ السائلني مثل من يؤخذ حياتك لرتتيب
إليك يتسارعون وهم ورشابك، طعامك أدوات كل يجهزون وهم ورداءك، ثوبك ينسجون
أيديهم يمدون وهم العدو، وهجمات املختلس وثبات من ليحرسوك الجهات كل من
لينقذوك أرواحهم ألقوا منزلك يف حريقة انتشبت وإذا بحجر، رجلك تعثر لئال لريفعوك
يطلبون قدميك تحت انطرحوا إذا أعناقهم يف تدوس فلماذا أمتعتك. ويحموا وأوالدك
حتى رمقهم، سداد ليطلبوا إليك أيديهم مدوا إذا وتشتمهم عنهم تُعرض وملاذا إسعاًفا؟
الرضس. اقتالع بألم استشعرت واحدة بارة يدك فوالذ من يقتلع أن لإللحاح أمكن إذا
الدنيا ثورتَي يف وقوع تخىش أما العريان؟ وسرت الجائع بإشباع اآلمر تعيص وملاذا
وكميات حسابات إىل به وتتصل التوفري أمر يف مضجعك عىل تهجس وكم واآلخرة؟
إنني ضمريك: يف تقول حيث والرضب التضعيف سلسلة يف مرتقيًا اإلدراك طور تفوق
تتميم يف األوالد إجهاد ويف والزيوت، والبقول اللحوم كمية تنقيص يف سأرشع الغد من
األوالد وأعوِّد الطعام مقدار أنقص أزل ولم الخدم. عن بهم استغناءً الخدمية األعمال
الجبن من والقليل الخبز من النزر عىل نعيش أن قابلني أخريًا نصري حتى الخدمة عىل
كل أجمع أن يمكنني العمل وبهذا الشاقة. األعمال كل قضاء عىل وقادرين الزعرت، أو
دراهم وأربعة دراهم، أربعة ودرهمني ودرهمني درهمان، ودرهًما درهًما ألن العالم؛ مال
.٦٥٥٣٦ = ٢٥٦ × و٢٥٦ ،٢٥٦ = ١٦ × و١٦ درهًما، عرش ستة دراهم أربعة يف
يوجد ال حيثما األعىل الحاصل تبلغ أن إىل فيه املرضوب إىل املرضوب من ترتقي وهكذا
بأرسه العالم أملك أن مزمع أنا ها وتقول: نَفًسا، تأخذ وحينئٍذ قلم. يجري وال رقم

يل. عبيًدا الناس وأجعل األشغال دواليب كل وأوقف
بداء تمت لم إذا السنني من ألوف بعد ولكن البخيل، هذا يا هكذا ستفعل نعم
يف فكرت إذا عليك عتب وال العظيم، مقصدك ولينجح الكريم رأسك فليعش التكميل.
سيوقف أنه يخال الِجرم هذا أن فكما مرشوعه، يف القمر ترافق ألنك هكذا؛ نفسك
جاذبيته بتأخري وذلك يُحىص؛ ال السننَي من ألوف ألوف من عدد بعد األرض دوران
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األشغال حركة ستوقف أنك أيًضا أنت تخال هكذا جيل، كل يف ثواٍن ست لحركتها
الطويل. العمر بعد والغنا بالسطوة منفرًدا وتعود الناس أيدي من األموال كل بجذبك
أجنحة البرش عىل تخفق كيف ترى أما لك، وُسحًقا ملقاصدك وبُعًدا لهواجسك فتبًا
أفراحهم حدائق يف وراتعني وتأهباتهم، مطامعهم لجج يف غارقني يكونون بينما املوت
املمتيل رأسك يف يلوح أما تعلم؟ ال حيث من يأتيك قد السارق أن تعلم أما ومرساتهم؟
هذا وملاذا صباًحا؟ الثرى حفرة يف انحداره بإمكان واحد فكٌر مساءً الثراء أفكار من
العالم، ثروة كل وجمعت امللوك خزائن ملكت َوَهبَْك الغزير؟ العناء وذاك الكثري البخل
وهل الثقال؟ األحمال تلك كل ظهرك عىل حامل وأنت والفناء الزوال إىل مصريك أليس
إىل عمرك تمد أن يمكنك وهل الطبيعة؟ تقتضيه مما أطول أمد إىل عمرك تمد أن يمكنك
إىل املركبات مسري أموالك بقوة تردع أن تستطيع وهل الطبيعة؟ تقتضيه مما أطول أمد
بالوهم جمعتها التي الكنوز تلك كل عىل املنقبضتان راحتاك توجد فسوف االنحالل؟
يَِرثك ممن تُجزى ال وربما يشء، بال الدنيا هذه من خروجك إىل إشارة منبسطتني

ُرسرت. به الذي الحبيب ابنَك كان ولو اللعنة بسوى
ضدك أصواته وارتفعت البخل، قائد يا الفتن عليك أثار إذا إذن العالم يعتب فال
عىل امُلِرصُّ وأنت صوالحه، ولكل له املبني العدو أنت ألنك بك؛ الفتك إىل قواته وتبادرت
فال هذا كل ومع مداره، أدوات أهم بحرشك أبنائه قلوب واستعباد هيئته ستار هتك
الرضر، الكثري التبذير لهجوم مانًعا لتكون التمدن جسد يف لك ظفر ترك من بأس
التبذير بني ما املطلوبة الرتبة تحصل لكي الكرم بأوامر ملحوًقا تكون أن يجب ولكن

والبخل.

الضغينة

املتوقدة واألعني املكزوزة األسنان ذو التمدن عرش تلقاء املنتصب الرجل هذا َمن
قائد هو هذا هل الفريسة؟ عىل للوثوب املستعد النمر وقوف الواقف هذا َمن بالرشر؟
ويركن السالم يمحضه من بكل يغدر ألن املستعد الضغينة قائد هو هذا نعم، الضغينة؟

إليه.
اراتك أمَّ أوقعت متى ألنك لألرواح؛ أليم عذاب سوى الحقود الروح أيها يا أنت فما
إال ينام فال يفرتسه؛ ما عىل الحائم كالوحش وجعلته والسكون الراحة أعدمته أحد يف
يجد وال الدماء، بكرع إال يروي وال االنتقام، بأعني إال يستيقظ وال الغضب، فراش عىل
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يف وواقًعا انتقامه لحب ومأسوًرا لخلقه مملوًكا والنهار الليل يقيض ألنه حركة نفسه يف
معارشة من ومباعًدا ومعاًدى ألطواره وأسريًا عبًدا فيعيش وهكذا كفايته. مبدآت خطر

فيجتنبونه. هجماته طالئع يستلمحون الذين
بينهم ما النفار يوقع إنه إذ البرش؛ الئتالف الروح هذا أرضار يف إذن ريب فال
توطئة التمدُّن دائرة يف االلتئام إىل ميلهم يطلبه ملا خالًفا بعض عن بعضهم ويبعد
الضغينة قائد مرافًقا الصفح يكون أن هذه والحالة الواجب فمن االنتفاع، يف لالعتضاد
الظروف بعض يف الصفح اندفاع ترد أن أيًضا الضغينة عىل يجب كما جماحه، ورادًعا

وأوان. وقت ولكلٍّ التهاُفت، أشواط انطالق أو السالم أبواب انغالق من حذًرا

النميمة

واالشمئزاز؟ النفور بنظرات السابع الشخص هذا يرشقون القوم هؤالء أرى يل ما
ويتوامرون؟ بالبَنان إليه يوِمئُون وجميعهم ُمْعٍد؟ جرب أو نتنة جيفة كأنه عنه ويبعدون
هذا اجتناب عىل الجمع أطبق قد وملاذا واالبتعاد؟ منه الخوف إشارات يظهر كلٌّ وملاذا
شعري فليت السالم، عليه يلقي أو يكلمه أن راضيًا أحد يعد لم حتى املسكني، الرجل

النمامني؟ سوى كهذه معاملة يستحق من يوجد ال حيث النميمة رجل هذا هل
ويبتعدون الناس جميع يتحاشاه ولذلك وقائدها؛ النميمة رجل هو هذا نعم،
حرمة يهتك أن دأبه ألن الذميمة؛ وأطواره الرديئة آثاره من حذًرا االبتعاد غاية عنه
حتى ا، رسٍّ منهم الصائرة األعمال كل ويظهر البرش، معائب عن السرت ويكشف األرسار
خفياته عىل ليطَّلع أحًدا يصاحب أن تعمد وربما أصدقائه، أخص مع هذا يفعل إنه
شتى، أحوال يف رأسه عىل وجعه ارتداد من يبايل وال بالنميمة. يذيعها ثم باالستيداع
مثل والجفاء بالصد ويعاَقب الجماعة لعنة فيستوجب فيه الخيانة تستقر عندما وذلك

فيموت. فيمتصه سم منها ويسيل أنيابه تنسحق يلسع إذ الذي األسود األفعوان
عالم من طرده يجب عدل وبكل الخبيث، الروح هذا أرضار عظم يف إذن شك فال
ليس من عىل واجتنابه عنه النفار يتعني حق وبكل شوكته، وكرس والتهذيب اآلداب
الرسية أعماله وقوع من اإلنسان عىل أصعب يوجد وال وخفياته، أرساره بهتك يرىض
أن له َلُحقَّ النقيضة من خاٍل إنسان وجود أمكن ولو عيوبه. وإظهار العامة السنة يف

لهذا. االنتقاد يف َحقَّ فال ذاك وجود يمتنع ولكن غريه، نقائص ينتقد
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عىل األرشار لهجوم طريًقا يفتح قد النميمة لقائد املطلق السقوط كان وملا
جماح ِبَلْجِمه الكبائر عن كثريين يردع الذي النقاب كشف خشية بدون العيوب عمل
برشط ولكن التهديد، ألجل العموم آذان يف صوت له يبقى أن األفضل كان الشهوات،

الكتمان. يد يف محفوًظا زمامه يكون أن

والنفاق الكذب

ومفسًدا اإلنسانية، اآلداب ملباني كهادم إال تعترب فال والنفاق الكذب قائد يا أنت أما
أحدثت أحد عىل أحكامك أوقعت متى ألنك الفطرة؛ لحرية ومستعِبًدا الغريزية لصالح
وتبقيه فاه. فتح كلما لضمريه األلد الخصم تجعله إذ وباطنًا ظاهًرا عظيًما بلباًال فيه
جمر عىل متقلبًا يعود إنه حتى والفضيحة، العار فتكسبه سامعيه أفواه يف أضحوكة
األكاذيب من لسانه أنشأ بما وتبرص نفسه يف خال كلما النفس بقنوط ومشموًال الندم
أن مصمًما فيثني واإلذالل، التكذيب من عليه سريد وبما الناس، مسامع يف والنفاق
مشقة يحتمل لم ما بذلك له تسمح ال امللكة غلبة ولكن املني، شني من لسانه يحفظ

والنفاق. الكذب قائد يا لك وعبًدا أسريًا فيعيش عظمى؛
إىل إال يميل وال الخالف، تكلُّم من ا جدٍّ ويستنكف يأنف البرشي الطبع كان وملا
بجناحه يستقيم وال بلسانه يصدق ال الذي اإلنسان كان الحقيقة، وإثبات املقال صدق
نفسه. فيكره طبيعته ا مضادٍّ طبعه يرى أنه عىل أيًضا، طبعه نفس من حتى مكروًها
نعومة منذ الرشير الروح هذا حكم إىل ينقاد ال أن الناس من كلٍّ عىل فيجب
وهنًا؛ كان مهما إليه يُنسب ظ تلفُّ كل يرفض وأن سهًال، التعوُّد يكون عندما أظفاره
إىل يتصل القليل يف يفكر والذي الكبائر، عليه تهون قد بالصغائر يبتدئ الذي ألن
حيثما التصورات فلك قبة إىل ًرا تصوُّ أدنى بأجنحة يطري أن شأنه من الفكر ألن الكثري؛

قرار. وال نهاية يوجد ال
ألنهم بالكذب؛ يتكلمون الذين كل يهلك كان إذا التمدن ملك عىل جناح فال وهكذا
كإثارة والجريئة؛ الكلية األرضار من املنافقة ألسنتهم ترتك بما مملكته خراب يف يسعون
فهذه ذلك، ونحو والسذاجة الغفلة ذوي وإغراء املحبِّني وتبغيض الفساد وإلقاء الفتن
اإلنساني الطبع نزاهة مع تتفق وال آرابه وتباين التمدن سري تعارض أطوار جميعها
لعدم مطلًقا طرًدا والنفاق الكذب قائد ُطرد إذا ظلم فال الذميمة، اآلثار من فيها بما

مكانه. والحق الصدق وإقامة يشء، يف نفعه
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عنه تتفرع وأصًال األسود بريقهم وحاملة القواد هؤالء كل قائدة الخيانة كانت وملا
ُحِكم كما عليها يُحكم أن الواجب كان الصافية، غري والصفات الناقصة الخصال أكثر

الكذب. قائد نظري املطلق بالطرد تُعاَمل وإن القوم، أولئك عىل

ص��ونَ��ا ي��ص��ون ال وغ��ٌد وب��ئ��س خ��ونَ��ا خ��ان ل��ل��ع��ه��د م��ن ع��اش ال
وج��دت��ه ف��م��ا خ��الٍّ أرى ع��س��ى ف��ات��ب��ع��ت��ه ال��ده��ر أم��ام��ي ج��رى
ع��ه��دي ب��ن��ك��ِث م��ول��ٌع وه��و ُودِّي ي��س��ت��درُّ ن��ذًال ص��ح��ب��ت
ال��ك��ت��ف��ا ي��ه��ز ذك��ري ف��ي واآلن ال��َوَف��ا َربَّ ن��ف��س��ه ي��دع��و ك��ان ق��د
ب��ال��ظ��ه��ر ل��وى ت��واله وُم��ذ زه��ري ل��ي��ج��ن��ي ال��ُودَّ ل��ي أظ��ه��ر
أدرانَ��ا ل��ه أض��ح��ت ودرري زوانَ��ا ع��ن��ده ق��م��ح��ي ف��ص��ار
ال��ع��ق��بَ��ا وداروا خ��ب��زي أك��ل��وا ق��د ت��ن��بَّ��ا ق��د داود ذا م��ث��ل ع��ن
أم��ان��ة ل��ه ال م��ن رع��ى وال ال��خ��ي��ان��ة ل��ذي ال��ل��ه ب��ارك ال
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اليقظة

الصخرة، فوق من ونزل امللوكي، املنتصب لدى رأسه حنى كالمه الفيلسوف أتم وإذ
يزعزع رعد وأعقبها األبصار تخطف بارقة ملعت املرسح يف يحكم السكوت كان وبينما
يَّة الجوِّ الوثبة هذه زوال وبعد ودهشة. ارتياًعا األرض عىل فسقطت القلوب، أركان
عديم ولبثت التحري، ضباب نواظري فغىشَّ جرى، ماذا ألرى سقطتي من نهضت
منخفضة يَّة برِّ يف منفرًدا نفيس وجدت إذ كان ا ممَّ شيئًا أشاهد أعد لم ألنني الحركة؛

حيوان. وال فيها نبات ال
والهلع، الخوف رعدة أخذتني املقفرة الفالة هذه أقطار يف نظراتي أََجْلُت وعندما
عىل يحوم كان املوت فسكوت أمري؛ يف حائًرا وعدت والكآبة، الكمود شمول وشملتني
الرياح. أرجل تبعِذرها أتربة سوى الكائنات من فيه يوجد ولم الوجوم، القفر هذا
الشفق وكان الزمان، قساوة عىل تشهد وصخور جاف، بحٍر فراش توهم وحصباء
ولم الرعشة، ويستهز الكروب يستفز بمنظر املغرب كور عىل ا يتطفَّ املحمي كالحديد
ابن ورصاخ اْلبُوم تعب سوى الوحدة حضن يف الراسخ الغور هذا يف مسموًعا يكن
أطلقت وكلما والكرب، الكمد حراك باطني يف يتزايد كان يل تأمُّ أثبت كنت وكلما آوي،
ترى كانت ما ألنها والجمود؛ البهتة من ممتلئة رددتها تعزية ألنال السماء إىل أنظاري
وُدَخانًا، ناًرا األرض عىل طارحة الشمال، إىل الجنوب من تندفع دة متوقِّ سحابات سوى
املجدبة، البيداء هذه يف نواظري وأرسح الصامت املشهد هذا يف أفكاري أردد كنت وبينما
املرشق جهة إىل وجهي ووجهت قمته عىل وصعدت إليه فرست يل يلوح مرتفع تَلٌّ وإذا
صوتًا سمعت صغيًا أعطيت وإذ الظالم، تيار يف أعيني تحت يسبح القفر كان حيثما

الخري. بقدوم فلتبرش الشهباء برية هذه هكذا: بعيد من ينادي
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أعني من والساقطة املجدبة القفار هذه إىل الخري سيأتي أين من نفيس: يف فقلت
جهة إىل التفتُّ ثم املحال، من رضبًا البرشى هذه يف إن فأكثر؟ سنة ألف منذ العناية
وكأنه األفق جانب من يتموج االخرضار من مدٌّ وإذا سمعته، بما اهتمامي لعدم الغرب
يف أشخص وأخذت للحال العجب فشملني اليابسة، القفار تلك كل عىل يندفق أن يهم
يدوِّي صوتًا سمعت قليًال تفرَّست أن وبعد الغريب، الجمال ذي العجيب املظهر هذا
وابتهجي وافرحي القديمة، أرام برية يا أبرشي أبرشي قائًال: وينادي الغمام خالل من
فال عليك؛ هاجمة السلطانية واملراحم إليك، مقبلة امللوكية العناية فها سوريا، شهباء يا
أرجف طفقت الكريم النداء هذا سمعت فلما اإلهمال. بك يهتك أو املحل يفرتسك عاد
الديار هذه إىل والرخاء الخري قدوم يف ريب وال شك ال وقلت: وفرحي، رسوري شدة من
الشوكة ذي حرضة عناية أنظار تحت وقعت قد ألنها إصالح؛ كل لقبول ة املستعدَّ
ومما وجودته. بنعمته ترشفت وقد الدوران، مدى ملكه دام خان العزيز عبد واالقتدار
قد رأيته فيه مشخًصا كنت وبينما األفق، متن يف نواظري أثبت االندهاش من شملني
الصاحية، السماء يف الضاحية كالشمس. يتألأل وأخذ الساطع النور من بحر إىل استحال
االنبهار، غشاوة عىل أعيني أغمضت املنري املشهد هذا إىل النظر يمكنني يعد لم وإذ
فراش عىل مضجًعا نفيس وجدت أجفاني فتحت وملا الهواجس، أودية يف أرضب وأخذت

اليقظة. سماء تحت النوم
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