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العرصوثقافته هذا

وأشدها الثقافية، املشكالت أعرس تكون لعلها بل مشكلة، واملعارصة األصالة بني الجمع
البالد يف واردة غري مشكلٌة ولكنها — منها ونحن — الناهضة للبالد بالنسبة تعقيًدا
يسألهم: املفكرين أمام مطروًحا سؤاًال إنجلرتا يف أو — مثًال — فرنسا يف تجد فال املتقدمة؛
وخصائص جهة، من العنارصاألصيلة بني يجمع ثقايف، مركٍب إىل الناس سبيل تكون كيف
قلٍق عىل تدل واحدة، عالمٍة عىل هناك القوم عند تقع تكاد ال بل أخرى، جهٍة من العرص
اليوم، عندنا الفكرية املشكالت مشكلة أن حني عىل القديم، تراثهم إىل بالنسبة يساورهم

هذه: هي
من أثر مجرد ال حيٍّا، كائنًا الحارضة حياتي يف الرتاث هذا ليبقى تراثي أصون كيف
يجعلني تفاعًال العرص، هذا مقوِّمات مع نفسه الرتاث هذا يتفاعل كيف ثم املتاحف؟ آثار
وأكسب دائًما، كنت كما عربيٍّا فأظل ادِّعاء، وال تصنُّع وال تكلٍُّف بغري مًعا، الجانبني أحيا
يف األمر وليس فاملوت؟ فالجمود الركود فيصيبني أتخلَّف، ال حتى لعرصي املسايرة صفة
يف الفكر رجال يتحدى إشكال هو بل وحدنا، — العربية األمة نحن — علينا ُمقتًرصا هذا
من دعوًة ينا تلقَّ أن أعواٍم، ثمانية نحو منذ لنا حدث ولقد ذكرت، كما الناهضة البالد جميع
البالد من ممكن عدٍد أكرب إىل دعوتها هت وجَّ بباكستان، الهور يف الثقافة أرباب من جماعٍة
مرص من موَفدين ذهبوا ثالثة، أحد السطور هذه كاتب وكان — يسمونها كما — النامية
السؤال هذا هو للبحث، املطروح الرئييس املوضوع وكان الفكرية، الندوة تلك يف لتمثيلها
تراثها؟ عىل املحافظة مع العرص مقومات تقبل أن الناهضة األمم لهذه يُتاح كيف نفسه:
عىل عنرص منهما يطغى أن دون ما، بلٍد يف العنرصان بها يجتمع صيغة أفضل هي ما
إال لها يبَق فلم األصيلة، مالمحها انمحت بالًدا بالفعل لنشاهد إننا فيمحوه؟ آخر عنٍرص
هي فال األصيل، بطبعها ُمتصلة الوافدة الثقافة هذه تكون أن دون الوافدة، الثقافة جانب
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بطمأنينة لتنعم طبيعتها؛ لنفسها استبقت هي وال املتقدمة، البالد بني االنصهار بهذا ُعدَّت
تقدير. أقل عىل النفس

ذلك وتعليل املتقدمة، البالد من بلد بها يتأزم ال الفكرية األزمة هذه إن فأقول أعود
رجالها عقول من انبثقت البالد، تلك وليدة الجديدة العلمية فالحضارة وبسيط؛ واضٌح
ب تتعقَّ أن لتستطيع حتى طبيعية، صلًة بماضيهم موصولة جاءتهم فقد وبالتايل وقلوبهم،
املتقدمة البالد تلك به الذيسارت التاريخ خطوات من خطوة، خطوًة الوراء الحارضإىل هذا
تستطيع تساؤل! أو قلٍق إىل يدعوك ال واضح، عينيك أمام الحلقات تسلسل فإذا حياتها،
الوراء إىل وقافًال الجديدة، النووية الفيزياء أصحاب من وزمرته أينشتني من بادئًا تسري أن
— التشكيلية الفنون دنيا يف — تسري أن أو وغريه، نيوتن مع أنت فإذا خطوة، خطوًة
األوروبية، النهضة عرص يف الفن رجال مع أنت فإذا الوراء، إىل وقافًال بيكاسو من بادئًا
السيايس الفكر ميادين كل يف كذلك قله بل والفنية، العلمية الحياة شعاب كل يف هذا وُقْل
يف قائًما كان ما بني البعيد التفاوت رغم وذلك عامة، بصفٍة واالجتماعي واالقتصادي
والرجل، الطفل بني يكون كالذي تفاوت لكنه الحارض، يف األمر عليه أصبح قد وما املايض،
الذي الطفل أمام التحليل بعد أنت فإذا اآلن، الرجل قوام هي التي العنارص ب تعقُّ يمكنك
عما سؤال وال بالرتاث، خاص إشكاٌل الناس أمام ينهض ال الطبيعي النمو هذا وإزاء كان،

معارص. هو وما تراث هو ما بني للجمع عمله يجب
فحضارة نحن؛ سؤالنا هو امُلعِضل والسؤال نحن، إشكالنا هو الضخم اإلشكال لكن
فتحنا حضارٌة، هي بل قليل، أو بكثرٍي الصنع ذلك يف شاركنا وال صنعنا، من العرصليست
الديار، يف الدخول يريد واألجزاء، البناء متكامل عمالًقا كائنًا أمامنا واقفُة هي فإذا بابنا
بمحتوى صانع أنا ماذا الشديدة: الربكة فأخذتنا الدخول، ذلك مختارين نحن له نريد أو
الجبار، للوافد املكان ليخلص البحر؛ يف املحتوى بذلك أؤلقي العمالق؟ هذا دخله إذا بيتي
الكبري؟ الزائر وبني بينه تعارض ثمة يكون ال بحيث املحتوى، ترتيب بإعادة أسارع أم
حياًة بيته يف يحيا كان إذا — منا للواحد املصادفة تشاء حني بالفعل يحدث كهذا شيئًا إن
تأخذنا فعندئٍذ الحديث، التحرضُّ أو الضخم الثراء عنه ُعرف زائر يفجأه أن — متواضعة

. املتحرضِّ امُلرتَف الزائر منزلة مع الوضع ليتَّفق بأنفسنا، صانعوه نحن فيما ربكة
به، نعتز تراث دارنا يف الفكرية: حياتنا يف قائٌم هو ملا الصورة هي هذه نعم،
ودخلت األبواب، علينا حمت تقَّ جديدة حضارًة أن غري نفوسنا، لخصائص انعكاس وفيه
هذا كان ولو الدخول، أبواب عند ُمنحِرشة زالت ما أعجازها بقية تكن وإن بقوادمها،
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مغلقة أبواٍب وراء والقبوع طرده علينا لسهل الرأي، بإجماع به ب ُمرحَّ غري الكاسح الوافد
محله ليحل بحذافريه، مقبوًال الوافد هذا كان لو وكذلك — نعرفها بالد ذلك فعلْت وقد —
الدار عليه تحتوي بما نُلقي أن علينا تعذَّر ملا املكان؛ علينا وحده يمأل بحيث قائم، هو ما
رًىض، عن الزائر تقبُّل من بد فال بني؛ بني هي األمر حقيقة لكن ونسرتيح، اللهب ألسنة يف

وصحون. وأواٍن ة وأَرسَّ مقاعد من عندي ملا يتكيَّف أن رشيطة
أعوام ثمانية منذ الهور يف حرضتها التي الثقافية، الندوة يف الرأي تبادل أن أذكر لست
برغم الحل، يشبه ما أو حلٍّ إىل الحضارية الفكرية األزمة هذه يف وصلت قد نحوها، أو
األمر ألرى وإني يمثله، من حرض قد األزمة هذه مثل يف الواقعة البالد من كبريًا عدًدا أن
عابثة، أيٍد يف حلوله تُرتك أن من ا جدٍّ أخطر كذلك وهو حل، بغري يُرتك أن من ا جدٍّ أخطر
للقارئ زعمت إذا الكذب، من شيئًا هللا عىل أفرتي ولست بَقطعها. العقدة حل عليها يسهل
عىل أوشكت ولقد الهور، ندوة منذ يوًما ذهني تربح ال كادت الفكرية، املشكلة هذه بأن
أضغط أن يل جاز لو متفرقة، مناسباٍت يف منه أطراًفا عرضت يرضيني، حل إىل الوصول
يميِّز ما أوضح إن لقلت: املقال، يتم أن قبل يل بقي الذي الضئيل، الفراغ هذا يف هيكله
العلمي املضمون هذا صببنا فإذا الختالف، محالٍّ يَُعْد لم أمر هذا وتقنياته، العلم العرصهو
اللغة، فهو األول الوعاء أما نريد: التي النتيجة لنا كانت عندنا، من وعاءين يف بمميزاته
القسمات عربي النتاج هذا يصبح هو، كما العرصي الفكر نتاج العربية اللغة إىل فأنقل
تتعارض أال رشط عىل وُعرف، ترشيٍع من السلوك قواعد فهو الثاني الوعاء وأما واملالمح،
عىل اإلبقاء وجب تعارضتا فإن اختالفها، عىل العرص علوم تقتضيه ما مع القواعد هذه
األنماط بأن يقني لعىل وإني السلوك، قواعد من معها تعارض ما وحذف العرص، علوم
مميزات لألمة تصون أن وحدها، كافية العلم ألحكام بالنسبة املحايدة، اإلقليمية السلوكية
أنفسنا ونميز العلمي، بالفكر عرصنا نساير — أتصور فيما — وبهذا سواها، من تميزها

بها. نتفرَّد التي السلوكية األنماط وبهذه باللغة،
تكتنف التي بالصعاب علٍم عىل وأنا غليًال، يشفي ال الذي املركَّز اإليجاز بهذا ذلك أقول
— العاجزين من — يرصخون من يجد اللغة فوعاء العرص؛ بمضمون الوعاءين هذين ملء
ون يحتجُّ من يجد كذلك املميز السلوك ووعاء املحال، من رضٌب العلوم بعض تعريب بأن
الجديدة هذه بعلومكم تُلُقوا أن وإما كله، قديمنا لنا يبقى أن إما بأنه — الجامدين من —

أولئك. وال هؤالء ال نخاطب ال الكلمة بهذه لكننا النار، يف كلها
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الفكري املناخ التيف حتوُّ

مريح، جواٍب إىل عنه اهتديت قد أظنني وال أمامي، طرحته الفكرية، حياتنا عن سؤاٌل
واالجتماعية، واالقتصادية السياسية الثورة تُساير ثورة الفكرية حياتنا يف حدثت هل وهو:
تحليلية مقارنًة أقمنا قد هبنا أخرى: بعبارٍة فيه؟ جدال ال ملحوًظا تغريًا لنا أحدثت التي
الستينيات، خالل يقابلها وما القرن، هذا من العرشينيات خالل الفكري نشاطنا أوجه بني

الفكر؟ عالم يف «ثورة» بأنه يُوصف أن يستحق نوعيٍّا، فارًقا بينهما نجد فهل
يف ثورة ذاتها حد يف هي واالجتماع، واالقتصاد السياسة ميادين يف الثورة إن يُقال قد
يتحرك أن للفكر تريد أم امليادين؟ هذه موضوعات يف فكًرا إال الفكر يكون ماذا إذ الفكر،
وهو هذا، يُقال قد نعم، ثمر؟ وال ورق بال األجرد، كالجذع أمامنا فينمو التجريد، فراغ يف
التي األوجه هي ليست أعنيها، التي الفكري النشاط أوجه ولكن الصواب! من يخلو ال قول
األساسية، والقواعد األولية املبادئ تكون أن إىل أقرب هي بل امليادين، هذه يف بها تنشط
واالقتصاد السياسة دنيا يف العمل ميادين من القريبة الفكرية حياتنا نقيم عليها بناء التي
مع األساسية، وقواعدهم تلك األولية مبادئهم لهم تتسق أن للناس يحدث ولقد واالجتماع،
مما جذب؛ وال فيها شدَّ ال األجزاء، متجاوبة عندئٍذ حياتهم فتكون امليادين، هذه يف دنياهم
فيعيشون تلك، مع هذه لهم تتسق أالَّ كذلك لهم يحدث قد ولكن والتوتر. القلق يحدث
النحو، قواعد أمامه يضع كالذي آخر، شكٍل من بالرءوس ويحتفظون شكل، من النتائج
يف ُمحتفًظا ويظل املفعول، وانصب الفاعل ارفع القواعد: له فتقول خالفها، عىل يكتب ثم

املفعول! ورفع الفاعل نصب كتب إذا ولكنه النظرية، القاعدة بهذه رأسه
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تحدث لم أو حدثت هل الفكرية: حياتنا عن السؤال نفيس أمام طرحت وعندما
واالقتصاد السياسة يف حياته أسطح نا غريَّ قد أننا إيلَّ ُخيل الجواب، وحاولت ثورة، فيها
تغيري؟ بغري هو كما وقواعد، مبادئ من العقيل القاع يف مستقرٌّ هو ما وأبقينا واالجتماع،
ولكنهما بحارها، يف السفائن الستقرت القاع، هذا مع ُمتمشية األسطح تلك كانت ولو

أخرى. ناحيٍة يف النظري والقاع ناحية، يف العميل فالسطح كثرية، مواضَع يف يتنافران
«بالنمط أو الفكري» «باملناخ والقواعد املبادئ مجموعة نسمي أن عىل اصطلحنا ولو
قد العميل، النشاط صعيد عىل املعيشة حياتنا أن هو أقوله، أن أريد الذي كان الفكري»،
يشء التغري من يصيبه أالَّ فيوشك العام، الفكري املناخ وأما ملحوظة، بصورٍة ت تغريَّ
تحوَّل إذا إال قيامها يتم ال األعمق، بمعناها الفكرية «الثورة» أن تذكرنا فإذا بال، ذو
حياتنا يف يُبذَل جهٍد، إىل بحاجٍة زلنا ما أننا علمنا حال، إىل حاٍل من «النمط» أو «املناخ»

نريد. بما نظفر لعلنا الفكرية
من تعرفها ما بقدر العملية، املعيشة تفصيالت من العرص طبيعة تعرف ال إنك
عىل الحكم بصدد وهم الناس، توجيه يف السيادة له تكون الذي العام، الفكري الطابع
أمريكا ويف مرص يف الناس حياة دقائق من لك قلت فمهما واملواقف، والناس األشياء
إذا التصور، هذا عىل تقدر ما بمثل بينهما، الفرق تصور عىل قادًرا أحسبك فال — مثًال —
املكان يضيق مرص يف إن أقول: كأن عام، طابٍع يف الكثرية الدقائق هذه لك استقطبت أنا
يف املأهولة فاألرض الزمان، ويضيق املكان يتسع أمريكا ويف (التاريخي)، الزمان ويتسع
معه ترتسب امتداًدا التاريخي، عمرها امتداد مع باملغامرة، ألهلها تسمح فال مرصضيقة،
مع للمبادئ، املرصي احرتام يشتد أن هي النتيجة فتكون التقاليد، من ضخمة طائفٌة
واألمد األرجاء، فسيحة فاألرض أمريكا يف وأما وأبعادها، الحركة رسعة يف فرصته قلة
رقعة فال مًعا، للسببني والبعيد الرسيع للتحرك الفرصة فتُتاح قصري، وراءهم التاريخي

املغامر. فتعيق وجود بذات املوروثة التقاليد وال املغامرة، دون تحول األرض
باملناخ يُعرف إنما القوم، أو العرص، أن وهي عرضها، أردت التي فكرتي إىل أعود
نتيجة األغلب يف هي فهذه العملية، التفصيالت بدقائق يُعرف مما ا جدٍّ أكثر العام، الفكري
الحياة عىل ليصدق نفسه ذلك وإن وحدتها. للحياة تتم لكي تكون؛ أن ينبغي هكذا أو ذلك،
عرص كل يف لهم — الكيمياء علماء أو مثًال الطبيعة علماء — العلماء فرتى ذاتها، العملية
علمي عٍرص لكل كان ملا ذلك ولوال والنظر، البحث منهاج يف يلتزمونه عام، فكريٌّ «نمط»
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الفكري املناخ يف تحوُّالت

علماء عىل الغالب املناخ هو التفكري، يف األرسطي النمط كان فلقد يميزه، خاص طابٌع
التي األولية فالعنارص — السواء عىل الغرب ويف الرشق يف — جميًعا الوسطى العصور
وطريقة أرسطو، بها أخذ التي املعروفة األربعة العنارص هي الكائنات، إليها يردُّون كانوا
قلنا فإذا وهكذا، أرسطو، صاغها التي القياسية الطريقة نفسها هي العلمي االستدالل
«النمط»، غريت أنها ذلك معنى كان الفكر، يف «ثورة» أحدثت قد األوروبية النهضة إن
يف املعول إذ تبدَّلت؛ أو القديمة العلمية النتائج بقيت سواء آخر، «نمًطا» به واستبدلت
ودقائقها. النتائج تفصيالت عىل ال التفكري، طريقة يف العام النمط عىل هو الفكرية الثورة
مجموعٍة محل النظرية املبادئ من مجموعة إحالل —بمعنى الفكرية الثورة تحدث وال
يحدث لم التفكري، لطريقة املفاجئ التغيري هذا مثل أن األقل عىل أو واحدة؟ دفعًة — أخرى
من فشيئًا، شيئًا الناس تنقل تدريجية بتحوالٍت الفكرية، الثورة تتم وإنما التاريخ، خالل
طالع كلما يحدث إنه التحول؟ هذا يحدث ومتى جديد، آخَر نمٍط إىل قديم فكريٍّ نمٍط
إىل اضطراًرا فيضطرون القديمة؛ بمبادئهم تعليلها يستحيل وقائع، حياتهم يف الناس
أن مبدأ، عىل يوٍم ذات الناس كان فمثًال: الوقائع، تلك لهم تُفرسِّ جديدة، مبادئَ اصطناع
لهم فظهرت الفلك)، يف البطليمويس النمط هو (وهذا حولها تدور والكواكب ثابتة االرض
كواكب من كغريها — األرض وجعلنا املبدأ غرينا إذا إال وتفسريها، فهمها يمكن ال أشياء
وعندئٍذ النظر)، يف كوبرنيق نمط هو (وهذا الشمس حول تدور — الشمسية املجموعة

العلم. تاريخ يف حدثت قد فكرية ثورًة إن بحق يُقال
بل األفق، يف لهم يظهر استثناء أول عند التفكري، يف طريقتهم الناس يغريِّ أالَّ واألغلب
ال التي الحقائق، لكثرة األمور تتأزَّم أن إىل باٍق، القديم والنمط ترتاكم، االستثناءات تظل
نظرًة ليقدم رجل؛ الناس يف يظهر أن يرجح وهنا التفكري، يف القديمة الطريقة مع تتفق

الفكرية. «الثورة» هي هذه فتكون تراكمت، التي املتناقضات حل عىل قادرة جديدًة
التغريات برغم كله، القرن هذا خالل لنا تحدث لم كهذه، فكرية ثورًة أن هي وعقيدتي
كما باٍق القديم الفكري النمط ألن وذلك الحياة؛ صورة عىل طرأت التي والهامة، الكثرية،
الفكري النمط ذلك بني الكائنة الفجوة أن هو النظر، يلفت الذي والعجيب دائًما، كان
أو القلق من شيئًا فينا تحدث ال أخرى، جهٍة من الجديدة الحياة وتفصيالت جهة، من
وتفصيالت العامة املبادئ بني باملالءمة الفجوة، سد إىل لحفَزنا حدث لو الذي التوتر،

العملية. الحياة
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وثقافته العرص هذا

عنارصه، أهم إىل القديم الفكري مناخنا لتحليل هنا، ُمتاحة الفرصة أن لو تمنيت
كما — تزل لم النظر يف طريقتنا إن فأقول واحدة، عبارٍة يف القول أوجز أن حسبي ولكن
تربره، ال أو الجديد تُربِّر التي «الشواهد» عن املوروث يف البحث هي — قرون منذ كانت
فيه الخلود عىل الفوَّارة قة املتدفِّ الحياة لنرغم حديد؛ من قالبًا أيدينا بني نمسك فكأننا
يف تحدث لم وما يتغري، أن يريد ال الحديدي اإلطار وذلك حياتنا تتغري النائم، سكينة إىل
بني قائًما التنافر فسيظل الجديدة، الحياة صور وبني بينه تُوائم تحوُّالت، الفكري مناخنا

والقدمني. الرأس
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بنيماٍضوحارض

الفكرية الحياة عن بعيًدا اختالًفا تختلف أن يجب عرصنا، يف الفكرية حياتنا إن نقول عندما
الوحيد االختيار إن قل: أو اختيار، فيه لنا شيئًا نقول بذلك فلسنا عصورهم، يف ألسالفنا
كانت فإذا تكون، ال أو فكرية حياٌة لنا تكون أن بني نختار أن هو املجال، هذا يف أمامنا
تجيء أن علينا حتًما يصبح فعندئٍذ فكرية، حياٌة لنا تكون أن اخرتنا إذا إننا أي األوىل،

كرهناه. أم ذلك رضينا أسالفنا، حياة عن مختلفة الفكرية حياتنا
اختالف هو وحارض، ماٍض بني العميق االختالف وجوب عىل نسوقه برهان وأبسط
قائمة تظل املعنية فاللفظة واألدب، الفكر ميادين من ا جدٍّ كثرٍي يف األساسية الكلمات معاني
بينهما يعد فلم عندهم، ومعناها عندنا معناها وأما أسالفنا، بني قائمة كانت كما بيننا،
من نظرائه إىل التحدث وأراد سلف، اليوم بعث لو أنه ألتصور حتى الصالت، أوهى إال
استيقظوا حني الكهف ألهل حدث ما التفاهم، استحالة من الطرفني بني لحدث املعارصين،
أختارهما مثَلني هنا وسأقدِّم املدينة، أهل مع وتبادًال تعامًال وأرادوا الطويل، سباتهم من

والفكر. األدب بدنيا الصلة الوثيقة املعاني من
عن القائل قول من اليوم نفهم فماذا والكتاب، والكاتب بالكتابة خاص األول املثل
العقاد مثل رجًال به نصف كالذي معنى، الكلمة هذه من نفهم ألسنا «كاتب»؟ إنه: رجٍل
يصور أو وتحليًال، بسًطا «األفكار» يعالج من هو اليوم عندنا فالكاتب حسني؟ طه أو
يعيد أو ومرسحياته، قصصه يف خلًقا يخلقهم أفراد، يف متمثًِّال البرشي «السلوك» تفاعالت
كلمة — نفسها الكلمة هذه نستخدم أننا العجب ومن التاريخ، صفحات من ابتعاثًا خلقهم
الفكر عن حديثًا حديثنا كان ما إذا نذكرها نكاد ال أخرى، مهنٍة عىل بها لندلَّ — «كاتب»
وهي حفظها، أو الحكومية الرسائل كتابة بها يُناط التي اإلدارية املهنة بها وأعني واألدب،

كاتب». «باش إىل «كاتب» من صاحبها يرتقي التي املهنة



وثقافته العرص هذا

يرد لم «كاتب»، إنه رجل عن قيل فإذا أسالفنا، بني سائًدا كان ما هو ذلك وعكس
السلوك بتصوير وال وتمحيصها، «األفكار» بنقد عالقة ذو أنه قط السامعني أذهان إىل
الثاني املعنى تهذيب هو األذهان إىل يرد الذي املعنى وإنما ومرسحية، قصٍة يف البرشي
ما أو الحكومة دواوين يف يعمل رجل أنه الكاتب ِمن به نفهم الذي املعنى أي حياتنا، يف
أعالم يذكر بأن مؤرخ طولب فلو وحفظها، الرسمية الرسائل كتابة عىل ليرشف يشبهها؛
والتوحيدي الجاحظ بينهم ذكر ملا القديم، تاريخنا يف التاء) وتشديد الكاف (بضم الُكتَّاب
مؤرٌخ طولب لو وكذلك اليوم، نحن عندنا الكلمة هذه بمعنى كتاب هؤالء ألن العالء؛ وأبا
حسني طه أمثال من رجاًال إال ذكر ملا الحديثة، حياتنا يف الكتاب أعالم يذكر بأن معارص
وغريها الحكومة دواوين يف يعملون من إىل ذهنه ينرصف أن ومحال والحكيم، والعقاد

إليه. أرشنا الذي الثاني باملعنى
حول الحديث دار ما إذا والخلف، السلف بني التفاهم يمتنع واألدب، الفكر دنيا ففي
كاتب هو ومن عندهم، كذلك يكن لم عندنا كاتب هو فمن يفعل، أن له ينبغي وما «الكاتب»
صفة من كهذا: كالًما قالوا األمثل الكاتب وصف أرادوا إذا إنهم عندنا. كذلك ليس عندهم
يتخذ أن والده والد أوىص لقد حتى الزي، ومالحة اللحية، وكثافة القامة، اعتدال الكاتب
الرائحة. َعِطر املروءة، طاهر املجلس، نظيف امللبس، نقيَّ فيكون حياته، يف الكاتب أسلوب
كتابة يف طريقته فيذكرون الكتابة، دنيا يف النابغ للكاتب عندهم الواصفون يستطرد وقد
قًرشا، وأصلبه لحًما، وأكثره عقًدا، أقلَّه القصب من «فيتخريَّ ألقالمه، إعداده ويف الحروف،
من ويربيها أقالمه، بري عىل له عونًا لتكون ا؛ حادٍّ سكينًا لقرطاسه ويجعل استواء، وأعدله

الفارس.» من الرمح كمحل الكاتب من القلم محل أن واعلم القصبة، نبات ناحية
الرمح كمحل الكاتب من القلم «محل نفسها: األخرية العبارة هذه اليوم نحن نقول قد
فقد القديم، قائلها بها عناه الذي غري آخر شيئًا بها عنينا قلناها، إذا لكننا الفارس.» من
يختارها أن يجب قصبة، من قطعة هو حيث من بالقلم الكاتب عناية قالها: حني بها أراد
فال — قلناها إذا — نحن وأما معينة، طريقٍة عىل بسكينٍة يربيها وأن معينة، صفاٍت عىل
تسدد أن يجب كيف القلم، بها يجري التي السلوكية» «الصور أو «األفكار» إال بها نعني

الفارس. يد يف للرمح يحدث كما الدفاع، ويف الهجو يف
يف يرد عندما أسالفنا، وبني بيننا الفوارق ذكر يف اسرتسلنا إذا الحديث بنا ويطول
خاص وهو الثاني: املثل إىل لننتقل أسلفناه، بما فنكتفي والكاتب، للكتابة ذكر الحديث
اليوم؟ نحن منهما نفهم وماذا منهما؟ األسالف فهم ماذا و«الجالل» «الجمال» بلفظتي
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وحارض ماٍض بني

دنيا يف — و«الجليل» «الجميل» معنى عىل بيننا فيما نختلف فقد اليوم، نحن أما
يربط الذي اإلطار هو واحد، فكريٍّ إطاٍر يف نقع جميًعا لكننا كثرية، اختالفاٍت — الفنون
السامع أو املشاهد نفس يف يحدثانه قد وما الطبيعة، بكائنات أو الفن بآثار الفكرتنَي
النشوة تلك يف ال التحديد، طريقة يف فنختلف تحديده، نحاول معني، طراٍز من نشوٍة من
ها يحسُّ نشوٍة بني املجال، هذا يف بالتفرقة ُعنوا الذين هم منا وقليلون وحدوثها، نفسها
للمبنى أو العظيم للجبل املشاهد ها يحسُّ أخرى ونشوة — مثًال — الرقيقة للزهرة الرائي
اقرتحوا الحالتني، بني فرقوا والذين وهكذا. املمتدة، الصحراء أو الضخم، البحر أو الضخم،
فرقنا وسواء الثانية، الحالة عىل «الجالل» يُطلق وأن األوىل، الحالة عىل يقترص«الجمال» أن
معناهما عندنا فللكلمتني نفرق، لم أو الطبيعة وعالم الفنون دنيا يف والجالل الجمال بني
الجمالية، الفلسفة ويف الفني، النقد مجال يف حاسًما تحديًدا لهما نستطع لم إن التقريبي،

الدارسون. يعرفها كما
بما بصلة، يمت أال يوشك أو بصلة، يمتُّ ال آخر، بيشءٍ فنفاجأ أسالفنا إىل ونعود
«كتاب عنوانها: عربي البن صغرية رسالًة — مثًال — فاقرأ املعارصين، أذهان يف يطوف
فيها وقعُت التي اللحظة أذكر زلت ما إنني ينظر؟ عالٍم أي يف لرتى والجمال»؛ الجالل
من الكتاب وسحبُت فرحة، نفيس يف رست حتى عنوانها، أقرأ كدت فما الرسالة، هذه عىل
يشبه ما عىل وقعت قد أنني مني ظنٍّا عليه، ألنكبَّ املكتبة، من مقعدي إىل به وعدت الرف،
ثقافتنا يف أعهدها التي النقدية أو الفلسفية الكتابات يف و«الجالل» «الجمال» نظريات
عىل قديم، عربيٍّ مفكٍر أي عند — ذلك بعد وال — ذلك قبل أقع لم ألنني وذلك املعارصة؛

العربي. الرتاث يف — االستاطيقية — الجمالية بالنظرية نسميه أن يجوز مما يشء
املتعة أجد بي فإذا املكتبة، من يومئٍذ أجلس كنت حيث إىل عربي ابن برسالة ُعدت
الذي العالم غري آخر، فكريٍّ عالٍم من جاءتني متعة ولكنها متعة، فوقها يكن لم التي

العنوان. من عته توقَّ
«الجمال» عن قرأت ما كل يف مثيًال تها لدقَّ أجد لم ونافذة، لطيفة بتفرقٍة الرسالة بدأت
التي الحالة وصف أنه وذلك العرب، غري من أم كانوا عربًا املحدثني، كتابات يف و«الجالل»
أمام اإلنسان ها يحسُّ التي األخرى والحالة أُنس، بأنها «الجميل» أمام اإلنسان تعتَِور
— مثًال — القمح وحقول الزهر بساتني لرؤية نأنس فنحن نعم؛ «هيبة»، بأنها «الجليل»
اللطيفة التفرقة تلك بعد جاءت ثم والجبل، والبحر الصحراء أمام بالهيبة نشعر لكننا
باألنس الشعور أن وهي املجال، هذا يف باحث يلحظه ما أصدق من عندي هي مالحظة،
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املشاهد، خاصباإلنسان شعوٌر هو إنما — الجليل وأمام الجميل أمام — بالهيبة والشعور
الكاتب مجال بني فرق فال بخري، والدنيا هنا إىل املشاهدة. عليه تنصب الذي باليشء ال

التصور. طريقة يف القارئ ومجال
لو — قط تتوقعها لم أموًرا والجالل بالجمال يعني هو فإذا الكاتب، مع أميض لكن
إىل آلياته تعاىل هللا توجيه يف مختلفتني حالتني اللفظتني، بهاتني يعني هو إذ — مثيل كنت
الرحمة، جانب لهم ويبدي معهم، ط ويتبسَّ الجمال) هو (وهذا «يجاملهم» آنًا فهو الناس
من ما أنه لنا ليبني ذلك؛ بعد عربي ابن وينطلق الجالل)، هو (وهذا يتوعدهم آخر وآنًا
تعاىل: فقوله الجالل، فيه موضع قابله وقد إال الجمال، فيه كان الكريم، القرآن يف موضٍع
أَْصَحاُب َما اْليَِمنِي ﴿َوأَْصَحاُب وقوله: اْلِعَقاِب﴾، ﴿َشِديِد قوله: يقابله الذَّنِْب﴾ ﴿َغاِفِر
َسُموٍم ِيف * َماِل الشِّ أَْصَحاُب َما َماِل الشِّ ﴿َوأَْصَحاُب يقابله: َمْخُضوٍد﴾ ِسْدٍر ِيف * اْليَِمنِي
وهكذا ٌة﴾، بَاِرسَ يَْوَمِئٍذ ﴿َوُوُجوٌه قوله: يقابله ٌة﴾ نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه وقوله: َوَحِميٍم﴾،
و«إشارات الجمال» «إشارات بني املطرد التقابل هذا تبني كثرية، أمثلة ذكر يف املؤلف يأخذ

يسميها. كما — الجالل»
دار ما إذا واألدب، الفكر شئون يف القدماء مع املعارصون يتحدث مشرتك قاسٍم فبأي
االختالف إن قلت حني حقٍّ عىل أكن ألم و«الجالل»؟ و«الجمال» «الكتابة» عن حديث بينهم

اختيار. فيه لنا ليس أمٌر ألنه محتوم؛ بيننا
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أخذوا ثم قديم، منذ السياسة فالسفة خلقها كثرية، أفكاٍر إحدى هي الديمقراطية فكرة
املتوالية، اإلضافات بهذه ازدادت ولقد معنًى، وثراءَ مضموٍن خصوبَة األيام مع يزيدونها
مختلف كائٌن وكأنها األمر، آخر لتبدو حتى تطبيقها، رقعة يف واتساًعا حجمها، يف انتفاًخا
ا، حقٍّ أذهانهم من خلقوها الذين هم السياسة فالسفة أكان وسواء األمر، أول عليه كانت عما
أداروها الذين هم الناس هؤالء كان أم وطبَّقوها، الناس فاعتنقها الناس عىل عرضوها ثم
فال تُحدِّدها، عباراٍت يف مصوغة لهم ليخرجوها الفالسفة فجاء غامضة، آماًال صدورهم يف
أن هي اختالف، عليها ليس التي النتائج هذه وإحدى النتائج، يف الطريقني بني اختالف
بزمن مقرونة إال الفهم، حق تُفهم ال السياسية» «األفكار من وغريها الديمقراطية فكرة
تعني اليوم وهي وكذا، كذا تعني الفالني العرص يف الديمقراطية كانت فنقول: استعمالها،
قوٍم عند معنًى — الحارض كعرصنا — الواحد العرص يف لها كان ربما بل وكيت، كيت

آخرين. قوٍم عند معناها عن يختلف
واملساواة، كالحرية، السياسة، مجال يف الرئيسية األفكار سائر يف ُقْل وهكذا
بأعيننا نراه خلًطا الناس، أفهام يف الخلط يحدث التحديد هذا وبغري وغريها، واالشرتاكية
يتجادلون كيف فندرك املعاني، هذه يف يتجادلون وهم الناس نرقب حني بآذاننا، ونسمعه
به يجادل الذي املعنى غري ذهنه، يف معنًى منهم لكلٍّ يكون إذ مشرتكة، أرٍض غري عىل

زميله.
أجده للديمقراطية معنًى كل عندي ل أُسجِّ أن قصرية، زمنيٍة فرتٍة خالل يل َعنَّ ولقد
التباعد مقدار عىل الداللة أوضح يدلُّ عجيب، كشكوٌل بالحصيلة فإذا الصحف، يف وارًدا
الحياة يف رئيسيٍّا محوًرا كونها برغم تكون، ماذا للديمقراطية تصورهم يف الناس بني
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عند فالديمقراطية واحد؛ بلٍد ويف واحد عٍرص يف مًعا نعيش أننا وبرغم كلها، السياسية
لألجور األدنى الحد ارتفاع آخر كاتٍب عند وهي اآلراء، وتعدد املناقشة حرية هي كاتب
عند وهي الرضائب، ألعباء العادل التوزيع هي ثالث كاتٍب وعند األعىل، الحد انخفاض مع

وهكذا. بعض، عن بعضها السلطات استقالل رابع كاتٍب
عمق من خرجت عبارة رأيس يف ملعت الصحف، من الحصيلة تلك أجمع كنت وبينما
تحتفظ فيما اإلنسان ذاكرة عجيبة هي كم الظالم! وسط فجأة يلمع القبس وكأنها الذاكرة،
إىل قفزت لحادثة دهشت ما أكثر فما النسيان! بحر يف فيُلقى به، االحتفاظ ترفض وما به،
ألستعيد ا كدٍّ الذهَن لها أكدُّ أخرى ولحادثٍة الظهور، إىل يدعوها ظاهر داٍع بغري ذاكرتي،

تستجيب! فال تفصيالتها،
ظاهر، داٍع وبغري فجأة، الذاكرة إىل وثبت التي العبارة تلك بمناسبة ذلك وأقول
عن له حديث سياق يف لنا قالها أستاذ، من الدراسة أيام سمعتها كنت عبارة بها وأعني
كل تظهر لم كوملبس رحلة إن األستاذ ذلك قالك إذ أمريكا، بها كشف التي كوملبس، رحلة
تظهر، لم أو ظهرت قد كلها نتائجها كانت إن كوملبسورحلته، عالقة ما لكن بعُد! نتائجها
من سمعتها حني العبارة هذه أن أوقن ألكاد وإني فيه؟ الحديث بصدد أنا بما عالقتها ما
معانيها به أتقىص تحليًال بتحليلها االهتمام من شيئًا نفيس يف أثارت قد تكن لم قائلها،
لحظة، عندها وقفُت مطلوبة، وال مدعوَّة غري اآلن، جاءتني حني لكنها والبعيدة، القريبة

الطريق. ينري مصباح هي فإذا
تظهر لم كوملبس «رحلة الظالم: جوف من برزت التي العبارة تلك سمعي عىل أعدت
أن خشية يديه بني بعصفوٍر الطفل يُمسك كما القول بهذا فأمسكت بعُد.» نتائجها كل
والتي تظهر، أن القديم أستاذنا لها توقع التي — ترى يا — النتائج تلك كانت فماذا يطري،

بعُد؟ أيامه يف ظهرت قد تكن لم
أصبحت أن لبثت ما التي الجديدة، القارة —كشف بالطبع — الرحلة نتائج أوىل كانت
جديدة، حضارٌة أرضه عىل تنبت أن الجديد، العالم لهذا هللا شاء ثم الجديد، العالم هي
عما لنقول التقويم، بصدد هنا ولسنا الكلمتنَي، لهاتني جديد بمعنًى وصناعة علم قوامها
يف نشأت جديدة، لحياٍة نتيجة حدث ما نذكر إنما لكننا ا، رشٍّ كان أم هو خريًا أكان حدث
لفظة إىل هنا القارئ يتنبَّه أن الحديث، سياق من املوضع هذا يف ا جدٍّ ويهمني جديد، عالٍم
إنسانًا هللا خلقه منذ «الصناعة»، من وشيئًا «العلم» من شيئًا اإلنسان عرف فلقد «جديد»،
يقيم ما املتميز، الطابع من لهما اليوم وصناعة اليوم علم لكن األرض، فجاج يف يسعى
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يستخدموا أن عرصنا، كتاب من ا جدٍّ لكثريين أجاز مما كان؛ الذي وبني بينهما فاصًال ا حدٍّ
تلك شهدته ما كل برغم جميًعا، املاضية العصور إىل بها ليشريوا العلم» قبل «ما عبارة
فمن وصناعته يومنا علم وأما صنف، من كانت جميًعا ألنها وصناعات؛ علوٍم من العصور

آخر. صنٍف
بقاٍع يف بدء ذي بادئ بُذرت قد كانت الجديدة، والصناعة الجديد العلم بذور إن نعم
— خاص بوجٍه عرش الثامن القرن يف الصناعية الثورة أيام إنجلرتا ويف — أوروبا من
تطويًرا البداية، ر طوَّ الذي هو الجديد العالم أن يف لشٍك، موضًعا ثمة أن أظن ال لكنني

العرص. بحضارة نسميه الذي هذا للعالم أنتج
املعامل، يف العلماء جماعة العرصهذه، حضارة من الحديث، هذا يف يعنينا الذي وليس
أو ذلك، صاحب قد ما هو خاصة بصفٍة هنا يعنينا الذي بل املصانع، يف املكنات مجموعة وال
الجديدة، صورتهما يف والصناعة للعلم طبيعية نتيجة نشأت جديدة، للحياة نظم من تاله
بكل السيايس املفهوم عىل أمرها يقترص ال «ديمقراطية»، ثناياها يف حملت نظم وهي
الحياة من صوًرا لتشمل أطرافها مدَّت بل الكتاب، أقالم عىل ترد التي املختلفة، معانيه
ذلك؟ كان فكيف املعروف، بمعناها السياسة مفهوم تحت يندرج ال مما والعامة، الخاصة

نريد: ما توضح أمثلة هاك
أن عربية) ترجمٌة (وله — كراوزر تأليف — باملجتمع» العلم «صلة كتاب يف قرأت
تلك يف الطبقية الفوارق إزالة يف واضح أثٌر له كان اليابان، يف الصناعي الحرير ظهور
يف الحرير فكان ثيابها، بأنواع وغريها اليابان يف — الناسقديًما طبقات تميزت فلقد البالد،
الصناعة استطاعت إن فما الحكم، رجال منها كان التي العليا، الطبقة عىل مقصوًرا اليابان
بات حتى القز، دود حرير عن مظهره يف يختلف ال الحرير، من نوًعا تخلق أن الجديدة
وهي وتنمو، تكرب ظلت بفكرٍة الناس إىل أوحى مما ومحكوم؛ حاكٍم بني متشابًها املظهر
ينبغي فال بعينها، أرسة للحكم بقيت إن وحتى حاكمة، أرسٍة عىل مقصوًرا الحكم يكون أالَّ

األحداث. سري يف تؤثر ال التي الشكلية، حدوده ذلك يجاوز أن
املصادر إال لثيابهم يعرفون ال الجديدة، الصناعة قبل ما عصور يف الناس لبث لقد
بتفاوت قيمتها، يف تتفاوت هذه وكانت والجلد، والكتان والقطن كالصوف «الطبيعية»،
لم ما لتخلقا جاءتا الجديدة، والصناعة الجديدة العلوم لكن عليها، الحصول يف الصعوبة
تسوي كادت املعامل، يف املركَّبة األقمشة من للناسصنوًفا فأخرجتا به، عهد للطبيعة تكن
أرسًة رأيت كلما ساخرة، ابتسامٍة من نفيس أملك ولست الثياب، مظهر يف هللا عباد بني
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الفارق بمثابة ليكون شعرها؛ عىل الرأس منديل خادمتها تضع أن عىل حرصت مرصية،
الطبقات)، بني الفوارق إذابة تستهدف التي الدولة (ونحن الطبقتني اختالف يعلن الذي
الثياب طبيعة يف االختالف كان أن بعد البقايا، هذه من السخرية سوى أملك ال إني أقول

نفسها!
الطبقات، بني حقيقي تذويٍب من أحدثه وما الصناعي، وحريرها اليابان ذكر وعىل
أن فبدل تستزرعه، كيف أيًضا اليابان عرفت الذي اللؤلؤ هو آخر، شيئًا — عابًرا — أذكر
اليابان أهل استعان طبيعيٍّا، إفراًزا اللؤلؤ لنا تفرز حتى طويًال، دهًرا األصداف عىل ننتظر
بإفرازها ل لتُعجِّ نفسها؛ األصداف تلك يستثريون كيف فعرفوا وصناعاتها، اليوم بعلوم
هللا خلق عامة من السيدة فأصبحت ثمنًا، ورخصت انتشاًرا، ازدادت وهكذا الآللئ، من

أمريات. إال الخوايل األزمان يف تستطيعه تكن لم بما عنقها، ق تُطوِّ
يف الفهم حق يفهمها فال األيام، مر مع اإلنسان عىل تمر التي املعاني أكثر ما أال
لم ما املعنى خفايا من له تبني يعني، بما ذلك بعد الحياة خربة أسعفته ما إذا حتى حينها،
ظهور إن قوله: زوال» «إميل الفرنيس لألديب قرأت أين وال متى أذكر فلست ، تبنيَّ قد يكن
كان فماذا الديمقراطية، منازل الرتف أدوات أنزل قد املتعددة، األقسام ذات الكربى املتاجر
شدة من — نلحظ فال اليومية الحياة جوانب بعض لنرى إننا هذا؟ بقوله زوال إميل يعني
يحلم يكن لم ديمقراطية الجارية الناس حياة يف أنشأت عوامٍل من فيها كم ألفناها من
البضائع أن هو الكربى، املتاجر عن السابقة بعبارته «زوال» أراده ما ولعل الحاملون، بها
بغضِّ ُمحدَّدة، وأثمانها النفيس، وغري منها النفيس بني فرق ال األعني، أمام معروضة فيها
من الكثري اليشء ذلك يف إن أقول ذلك؟ يف وماذا تقول: وقد املشرتي، مكانة عن النظر
األثمان تفاوت بأن زعمت إذا املستهرت، قذف بالقول أقذف ال ولعيل الناس، بني التسوية
إذا للمجتمع قرين هو والرشاء، البيع عملية يف املختلفة املواقف بحسب الواحدة، للسلعة
يف الواحدة للسلعة واحد ثمٍن عند جميًعا األفراد اجتماع وأن الطبقات، بني التفرقة سادته

الصحيحة. الديمقراطية الروح فيه شاعت إذا للمجتمع قرين أيًضا هو الواحد، املتجر
ملن بائعها يخرجها العابرين، أعني عن مصونًة مىض فيما الثمينة البضائع كانت
الزبائن بتفاوت وتهبط تعلو الواحدة السلعة أثمان وكانت لرشائها، املالءمة فيه يتوسم
كما شطارة.» «التجارة ف الخيانة أو للغش معنًى ذلك يف يكون أن دون البائع، تقدير يف
تغريت مختلفة. بأثماٍن الواحدة السلعة لبيعه الئًما جاءه ملن يقول عربيٍّا تاجًرا سمعت
البالد يف القديمة الصورة وتلكأت الجديد، العرص بروح تأثرت التي البالد يف الصورة

العرص. بروح املعني البلد تأثَّر ما بمقدار قليًال أو كثريًا تلكَّأت األخرى،
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هي والرشاء، البيع صور أو العمل، رضوب أو املساكن أو وحدها، الثياب تكن ولم
اها، تتلقَّ التي التعليم رضوب كذلك بينها يفرق كان بل الناس، فئات بني تفرِّق التي
الجديدة والصناعة الجديد العلم أنتج أن إىل الفراغ، أوقات بها تمأل التي الوسائل وأنواع
— ومسموعًة مرئيًة — فاإلذاعة سواء، عىل واألدنَون األعَلون عندها يجتمع وسائل، للناس
سامع أو وقارئ، قارئ بني وال وُمشاِهد، ُمشاِهد بني تفرق ال السينما، وشاشة والصحيفة
بالطريقة فراغه ساعات يقيض — داره يف كلٌّ — وأدناها الناس فئات فأعىل وسامع،

نفسها. اللحظة ويف نفسها، والفنية الفكرية وباملادة نفسها،
موسمها يف الفاكهة، غري أو الفاكهة عىل يحصلون الذين هم وحدهم القادرون كان
ُموزًَّعا هذا يف األمر فأصبح السواء، عىل منبتها غري ويف منبتها ويف موسمها، غري ويف
— العلوم نتائج من وكلها — الحفظ وطرائق التعليب بفضل البرشأجمعني، عىل بالتساوي
ولحومها بأرسها الدنيا فاكهة وأمامه الصحراء، سكان من يومنا يف اإلنسان ليكون حتى
يف استطردنا لو إننا املكان. وفوارق الزمان فوارق بذلك فانمحت العام؛ مدار عىل وخرضها
الديمقراطية رحاب يف تُدخلنا أبواب وكلها نهاية، غري إىل أبوابه لنا لتفتَّحت الحديث؛ هذا

السياسة. طريق غري عن
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اخلتام مسك

فنٍي عمل عن تقول أن ليكفي حتى يموت، أن قبيل أنغامه بأحىل يُغرِّد البجعة طائر إن يُقال
لتعلم البجعة»؛ «غنوة بمثابة كان إنه ملصلح، مجيد عمٍل عن أو ملؤلف، كتاب عن أو لفنان،
الختام. مسك — نحن نقول كما — حياته من فهو مًعا، وأعظمها منجزاته آخر كان أنه
له ونُرش كتب، ما آخر كان كتاب، توينبي» «آرنولد التاريخ لفيلسوف ظهر ولقد
كان بأنه بعضهم وصفه النقاد، عنه كتب فلما ١٩٧٥م)، ومات ١٨٨٩م، (ولد وفاته بعد
ُكتبه خري كان أنه بمعنى البجعة»، «غنوة بمثابة الفكري؛ اإلنتاج بأعظم املليئة لحياته
يف ورد فماذا األرض»، وأمه «اإلنسان عنوانه: جعل الذي الكتاب وهو هؤالء، رأي يف جميًعا

النقاد؟ أعني يف ليميزه الكتاب؛ هذا
إذا األقل عىل جيدة، معرفًة — العرب املثقفني نحن — لنا معروًفا «توينبي» كان
عامَلني إىل راجًعا ذلك كان وربما عرصنا، يف الغربي الفكر يُنتجه ملا بمعرفتنا قيست
يقرص أال فأراد به؛ ويهتم إليه يلتفت من بيننا وجد قد توينبي أن أولهما أساسيَّني:
أن الصدد، هذا يف ويكفيني الضوء، تحت عندنا جعله بما عنه فكتب نفسه، عىل األمر
له املغفور املؤرخ أستاذنا يديه عىل تعلَّم الذي التاريخ، أستاذ هو كان توينبي بأن أذكر
الذي وهو القاهرة، بجامعة اآلداب بكلية الحديث التاريخ أستاذ غربال» شفيق «محمد
كان ولقد الثقافية، حياتنا يف الحديث بالتاريخ املشتغلني أملع من ضخًما عدًدا بدوره أخرج
كان اللذين املجلدين، برتجمة شبل فؤاد املرحوم شجع الذي هو غربال، األستاذ املرحوم
يف توينبي كتبها التي التاريخ، فلسفة يف الكربى املوسوعة بهما لخص قد فيل» «سومر
من أكثر بها استعرض التي الدراسة وهي للتاريخ»، «دراسة وأسماها مجلدات عرشة نحو
من يخرج به وإذا زوالها»، حالة «يف زوالها وعوامل نشأتها عوامل ليُحلِّل حضارة؛ عرشين
ظهور يف العميق األساس هما واالستجابة»، «التحدي بأن وهي املشهورة، بالنتيجة كله هذا
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— العرب املثقفني نحن — لنا معروًفا كان توينبي إن قلت وقد واختفائها، الحضارات
كان ذلك وإن املعارص، الغربي الفكر أعالم من لسواه بمعرفتنا قيست إذا جيدة معرفًة
اهتمامنا، بدوره فأثار به، اهتم من وجد أنه وهو أولهما، ذكرت أساسيني، عاملني إىل يرجع
األمور، إىل بها ينظر كان التي النزيهة املوضوعية بكل — توينبي أن فهو الثاني العامل وأما
العاطفة تهزه ال الواثق، املسيطر نظرة األحداث إىل ينظر األوملب، قمة عىل األرباب من وكأنه
يف العرب ينارص كان الهوى، عن املنزَّهة املتسامية املوضوعية هذه بكل — يرسًة أو يمنًة
األثر ذوات الديانات، عن الحديث بصدد كان ما إذا اإلسالم، شأن من يُعيل وكان قضيتهم،

التاريخ. مسار يف العميق
أعماله، ملجموعة الختام مسك كان والذي وفاته، بعد له نُرش الذي كتابه إىل ونعود
يف جاء ماذا فنسأل: الفذَّة، العبقرية ذوي غري من البرش، قدرات حملها تحت تنوء التي
حقيقًة أُثبت أن — أجيب أن قبل — وأودُّ امتيازه؟! عليه أضفى مما األخري؛ الكتاب هذا
وتلك املقال، من السطر هذا فيها أكتب التي اللحظة، هذه يف اآلن، الذاكرة بها أسعفتني
شبنجلر، كتاب أطالع فيها كنت عاًما، ثالثني من أكثر عليها مىض ساعة تذكرت أنني هي
أنرصف الذي النوع من الكتاب، لذلك مطالعتي تكن ولم الغربية، الحضارة تدهور عن
قوٍة من وسعني ما كل يستحق ال العظيم الكتاب ذلك ألن ال أطالعه، ما إىل ذهني بكل فيه
وعمٍل أنجزته عمٍل بني قصريًا فراًغا — الساعة تلك يف — أمأل يومئٍذ كنت ألنني بل وتركيز،
أن فكان النغم، يف وتغيريًا املرعى يف تنويًعا الراحة ساعة أجعل أن فرأيت فيه؛ سأبدأ آخر
أُطالع وأخذت — لندن بجامعة العامة املكتبة يف وكنت — شبنجلر كتاب إىل يدي امتدت
كانت فكرة فيه وضع إىل يسوقني الحسن بالحظ وإذا الطائرة، املطالعة تلك صفحاته عرب

الظالم. جنح يف وهو السفينة ربان أمام املنارة يشبه ما فيها ورأيت عيلَّ، جديدة
املتعلمني من األلوف كمئات — ألنني عيلَّ؛ جديدة املضيئة الفكرة تلك كانت وإنما
مدارسنا به قيدتني إطار حبيس كنت — والجامعات املدارس أخرجتهم الذين العرب،
الفكر ذلك وكان هو، بمنظاره الدنيا إىل ينظر غربي، فكٌر صنعه إطار وهو وجامعاتنا،
الثقايف، مناخه يف بعينَيه رآه ما صاغ إنما ألنه لنفسه؛ مخلًصا اإلطار، هذا صانع الغربي
وإنما فيه؟ شبهة ال الذي املوضوعي الحق هو فنظنه فيه؛ نتورط أن نحن أجربنا ماذا لكن
وجامعاتنا، مدارسنا طريق عن الغربيني ثقافة فيه حبستْنا الذي الفكري، اإلطار بذلك أعني
األربعة القرون فهو الحديث فأما وحديث، ووسيط قديم ثالث: مراحَل إىل التاريخ تقسيم
القرن إىل السادس القرن من «تقريبًا» تمتد التي العرشة القرون فهو الوسيط وأما األخرية،
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فيها ما بكل عام، آالف ثمانية هللا! شاء ما ذلك! قبل ما فهو القديم وأما عرش، السادس
دياناٍت من فيها ما وبكل والرومان، اليونان ثم والصني والهند وبابل مرص حضارات من
وهي األوسط، الرشق يف هللا بها وأوحى والبوذية، كالرباهمية األقىص الرشق يف ظهرت
عقولها وخصوبة محصولها، غزارة بكل عام آالف ثمانية واإلسالم؛ واملسيحية اليهودية
التاريخ! أقسام عندهم هي ثالثة، أقساٍم من واحد قسٍم يف كلها «تكلفت» إراداتها، ومضاء
بالحديث العناية من تزيد أن التاريخ، تعرضذلك التي الكتب معظم يحدثيف ثم ماذا؟! ثم
ثلث من أكثر قل أو الكتاب، ثلث من أكثر تجد أن هي النتيجة فتكون القديم؛ إىل بالنسبة
األربعة للقرون ُمخصًصا — مؤلف أو كتاب من أكثر هناك كان إذا — املبذول الجهد
الجهد ثلث أو الورقية املساحة ثلث من وأقل الحديث، التاريخ هي التي وحدها، األخرية
فرتة تكون وقد القديم، التاريخ مدى هي عام، آالف لثمانية ص يُخصَّ الذي هو العقيل،
بمساحٍة، تظفر ال ذلك مع لكنها القديم، التاريخ فرتة من حظٍّا أحسن الوسطى العصور

األخرية. األربعة للقرون يُخصص مما تقرب
ال قديمة، قرنًا ثمانني رأى ما إذا الدارس، به يخرج الذي االنطباع يكون فماذا
تفاوت هو املحتوم، االنطباع ذلك يكون أال حديثًا؟ قرون أربعة املؤرخني عند تساوي
ذلك يف وقعت قد الكربى منجزاتها كانت وملا العصور؟! بني نفسها بالنسبة االهتمام
قارن ما إذا الناس، عني يف حجمه يضؤل أن إال منا الدارس يسع فهل املنكود، القديم

األخرية؟! األربعة القرون بحضارة حضارتنا
القدماء حضارات بأن هذه، شبنجلر فكرة عىل فيها وقعت التي اللحظة تلك ومنذ
حبستني الذي اإلطار، حدود عن بفكري أتحرَّر أن أحاول وأنا املؤرخني، أيدي عىل مغبونة
األخرية، األربعة بالقرون أستهني أن عندي، ذلك معنى يكن ولم وجامعاتنا، مدارسنا فيه
ما رؤية عن تُعميني األخرية، األربعة القرون عظمة أجعل أال هو األكرب معناه كان بل كال

قبلها. كان قد ما أبناء من ونحن سيما ال قبلها، كان قد
حياة يف الختام مسك كان الذي األرض»، وأمه «اإلنسان كتاب إىل أعود أخرى ومرًة
إجالٍل ولكل ترحيٍب لكل عندنا، يؤهله مما الكتاب هذا يف ماذا وأسأل: توينبي، آرنولد
أنه أحدهما ني: شقَّ ذات رسالة هو به، ليبرشُّ الكتاب هذا يف جاء ما أهم إن وتعظيم؟!
قوَّته إىل الدين تُعيد بأن جربوتها، عن العلم وثبات توقف أن العرصية، للحضارة آن قد
وأما املطلوب، التوازن تحدثان قوَّتنَي الدين جانب إىل العلم ليكون البرش، نفوس يف األوىل
بأن واألمريكي، األوروبي الغرب إىل هة املوجَّ القوية الدعوة فهو الرسالة، من الثاني الشق
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عىل الحديثة وأوروبا — وحدها أوروبا يجعل بأن مىض، فيما أغواه الذي ضالله ح يصحِّ
السماء. وأفالك األرض حضارات حوله تدور الذي املحور هي الخصوص— وجه

فباإلرادة وضمري، حرة إرادٌة قوامه اإلنسان أن خالصته ما توينبي يقول ذلك ويف
قدراته، له شاءت ما الدنيا، شئون يف اإلنسان يُربِطع — الغارب عىل حبلها مرتوًكا — الحرة
البحر أعماق إىل ويغوص هنا، األرض يشقُّ فهو وكشوفه، وصناعاته علومه يف فينطلق
ما إىل القمر يجاوز ثم القمر، سطح بقدَميه يطأ أن إىل الفضاء أجواز يف ويرضب هناك،
اإلرادة بقوة الجبَّارة اندفاعاته يف اإلنسان لكن الفسيح، الكون متاهات يف منه أبعد هو
عليها، يعاقب ما دنياه يف تجد ولم خطيئة، الخطأ كان فإذا يخطئ، وقد يصيب قد الحرة،

الحساب. يوم جزاءٍ من يلقاه سوف بما يُذكِّره ضمريه، إليه وثب
— توينبي قال كما — تمثًال نموذَجني بني يتأرجح الناس، جمهور من اإلنسان إن
ينشد الذي الصويف، زهد شخصه يف د جسَّ فقد القديس فأما وأبيه، فرنسيس القديس يف
األرض، ومتعة املال كسب يف بالرغبة محموًما تاجًرا كان فقد أبوه وأما والنقاء، الصفاء
الناس سواد من العادي واإلنسان الضمري، غلب القديس ابنه ويف اإلرادة، انفردت أبيه ففي

الطرفني. بني متأرجح
— اليشء بعض — به يخالف رأٍي عن لنفسه يُعربِّ أن الضئيل لشخيص سمحت ولو
حساب عىل للدين إحياءً أراد كأنما توينبي، التاريخ فيلسوف إن قلت: لتوينبي، موقًفا
تقدُّمه يف العلم يرتك أن مع يتَّسق ال الديني، اإلحياء ذلك أن يرى وكأنه العلمي، التقدم
إىل سبيل ال الذي الطاغية، ذلك هو ليس العلم بأن ُقرَّاءه، يذكر املقام هذا يف وهو الرسيع،
إليه يشري الذي العلم» «وغري — مكانه الذروة فيعتيل لغريه الفرصة لنتيح أظافره؛ تقليم
الفن، ونحو الدين نحو العبقري النبوغ أصحاب ه نوجِّ أن فيكفي — والفن الدين هما هنا
سنني، من قليل بعد املكانة لرتى ذلك يكفي العلم، ميدان عن العليا القدرات تلك لتنرصف
شديد: تواضٍع يف ألتساءل وإني القرون، طوال لهما كانت كما الفن، وإىل الدين إىل عادت قد
اآلن، الحال هي كما العلم، ميدان نحو وجهتهم يف النابغة، العبقرية أصحاب النرتك ملاذا
يحيا! أن تعاىل هللا له أراد كما بجناَحني، اإلنسان ليحيا والفنية؛ الدينية الروح إضافة مع
واحد. إنسانيٍّ كياٍن يف وذاك، هذا بني الجمع هو األمر بل ذاك، وإما هذا إما هو األمر فليس
هها يوجِّ صيحة، وكأنه جاء الذي لتوينبي، األخري الكتاب هذا شأن يف شئت ما قل ولكن

الختام. مسك هو للرجل فالكتاب شئت، ما ُقل العرص، إنسان إىل قربه من الرجل
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إىل الطريق لها كشف ثم الوسطى، عصورها —عىل أوروبا يف — الستار أسدل الذي ما ترى
لتزيحها والجمود، الركود عوامل عىل أعينها فاتحًة النذور، جاءتها كيف الحديث؟ عرصها
ذلك خرياتها؟ يف اليوم كله العالم يعيش التي الحضارة هي جديدة، حضارٍة إىل وتنطلق
العرصالجديد؟ لتستقبل تتأهب وهي العربية، األمة ينفع جواٍب، عىل نقع لعلنا نسأله سؤال
حياة؟ إىل حياٍة من انتقالها ساعة أوروبا، يف بضيائها هت توجَّ التي املصابيح أقوى هي ما

الطريق. عن الظلمة لتنزاح مثلها، أضأنا عرفناها لو فلعلنا
يف مخزونة عنها: تسمع أو تراها، التي ماليينها بني الكتب، من ا جدٍّ قليلة ِقلٌة إنها
كانت القليلة القلة تلك ومن الفكري، تاريخها لإلنسانية صنعت التي هي العالم، مكتبات
الرحمن عبد الدكتور العربية إىل (ترجمها سريفانتيس اإلسباني لألديب كيخوته دون قصة
الفارس بهذا يسمع الذي ذا فمن ومألوفة، معروفة القصة أن يف أشك ولست بدوي)،
وادَّرع حسامه، امتشق لقد حتى األوهام، مألته الذي — كيخوته دون — األسطوري
وجيوًشا! قالًعا إياها حاسبًا الغنم، قطعان ويهاجم الهواء، طواحني يقاتل وراح بدرعه،
علق ما هو — القارئة القلة عند إال اللهم — مألوًفا معروًفا يكون أن يف أشك الذي لكن
وهؤالء، أولئك يقوله ملا نهاية فال الكربى. األدبية اآلية تلك الرشاح، به ورشح النقاد، به
استخراًجا عنها، قيل ما أهم من كان ولقد القصة. غضون يف الكامن املغزى استخراج يف
— مًعا وظلماته بأضوائه — الوسيط أوروبا عرص بني الفاصل الحد كانت أنها ملغزاها،

ذلك؟ كان فكيف الحديث، وعرصها
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هذا يف منها يهمنا الذي الجانب هو هذا األقل عىل أو — القصة يف األسايس املحور
العصور يف كانت كما الفرسان حياة عن ُمستفيضة قراءًة قرأ كيخوته دون أن هو — املقال
كيخوته دون كان فلو منهاجهم. عىل فارًسا يحيا أن اعتزم حتى قرأ بما وتشبَّع الوسطى،
كانت ملا سلكوا؛ كما وسلك عندئٍذ، الفرسان سائر مع الوسطى، العصور قلب يف يعيش
إىل وانحدرت نهارها، جاوزت قد كانت العصور تلك لكن النظر، تلفت مفارقة هناك
انقضت التي الظهرية ساعة إىل الزمن يرد أن الغروب، ساعة إنسان، أراد ما فإذا غروبها،
جهٍة ومن جهة، من هذا املستحيل، يحاول ألنه بعينه؛ العبث هو ذلك كان أوانها، وانقىض
حد عند وقف ثم قرأ، ما الفرسان حياة عن قرأ قد كيخوته، دون كان لو إنه نقول، أخرى
عىل صمم ثم قرأ، ولكنه زواياه، إحدى من التاريخ استوعب مثقًفا لعددناه وحدها؛ القراءة
الجانب هذا فكان شخصه؛ يف الفرسان حياة يعيد بأن الحقيقية، حياته يف قرأه ما تنفيذ

السخرية. تثري مهزلًة كونه إىل مثقًفا، كونه من الناس أعني يف نقله الذي هو منه
بمثابة كان — كيخوته دون شخصية — الشخصية هذه سريفانتيس صوَّر فعندما
قواعده بكل كان، كما يعيده أن أراد فمن مىض، عهًدا يجسد رجل، للناسصورة يقدِّم من
من يشء الضحك، هذا مازج ولو حتى الضحك، إىل تدعو أعجوبة بذلك كان وأصوله،
رأسه مأل فقد واملحال، املمكن بني يفرق أن يستطع لم الذي املسكني، ذلك عىل العطف
عما معامله ت تغريَّ قد حوله، من الواقع فإذا ليحياها، خرج ثم الكتب، يف املقروءة بالصور
أن وهو العكس؛ حاول الواقع، تساير ليجعلها املقروءة؛ الصورة من يعدل أن فبدل قرأ،

غفلته. جاءت هنا ومن الكتب، يف للمقروء مسايًرا ليجعله الواقع من يُغريِّ
البال، وراحة النفس وسكينة باالستقرار فيها، الناس ينعم التي التاريخية املراحل إن
جهٍة من يعيشونه الذي والواقع جهة، من املكتوب بني توافق فيها يحدث التي تلك هي
ظروف تتغريَّ أن بد ال بل الدهر، آخر إىل تمتد ال التوافق، بهذا املطمئنة املراحل لكن أخرى،
وتأخذ الواقع، واألمر الكتب يف الوارد بني فجوة بالتايل فتحدث فشيئًا، شيئًا املعيش الواقع
ويصبح عيش، للناس يطمنئ أن معها يستحيل درجٍة، إىل تصل حتى االتساع، يف الفجوة
هي وتلك — الجديد الواقع يالئم جديد بمكتوٍب املكتوب، من نُعدِّل أن إما أمرين: أحد حتًما
القديمة مالءمته إىل ليعود الوراء، إىل الجديد الواقع إرجاع نحاول أن وإما — التقدم سنة
األمة موت نفسه هو نجاحها، كان نجحت إذا محاولة وهي الكتب، يف مسطور هو ما مع

فيها. نجحت التي
الذي املجال، نفسه هو يزل لم املجال أن م يتوهَّ وهو مغامراته، يف كيخوته دون خرج
فكان نموذجها، عىل يحيا أن وأراد أخبارهم عنهم قرأ الذين األقدمون، الفرسان فيه نشط
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هي التي صفحاتها من طارت حروف من حفنة وكأنه األرض، فجاج يف يرضب املسكني
يجري مثلما عروقه يف تجري حوله: من األنايس كسائر إنسانًا عندئٍذ يكن لم فيها، مدونة
األشياء يرى الناس كسائر يكن ولم ساقني، عىل يسري كتابًا كان بل دماء، من عروقهم يف
ذلك، عكس عىل كان بل وعبارة، وكلمة َحرٍف من يناسبها ما لها يصطنع ثم حوله، من
فكان إقحاًما، الخارجية األشياء عىل ليقحمها وعبارة؛ وكلمة حرٍف من هو عنده بما يبدأ
ولحمه الرواة، رواها كما الفرسان، قصص يف قرأها لغة عظامه ورق، من إنساٌن وكأنه

كلمات. الكتب صفحات عىل سال الذي املداد هي ودماؤه محفوظة، نصوٌص
حياة يف له يلتمس فأخذ مكتوب؛ لرتاٍث تجسيًدا الواهم، سعيه يف كيخوته دون كان
ضعيًفا، نحيًال رجًال املؤلف جعله املرمى، واضح وألمٍر ويحميه؛ يؤيده شبيًها الواقع
تحت وهو هزاًال، هزاله فازداد سليمة؛ قويٍة ألجساٍد إال تخلق لم بدروٍع، جسده أثقل
يعتيل إنما أنه ويحسب عليًال، حماًرا يركب املؤلف جعله كذلك، واضح وألمر الثقال، دروعه
أوان أن عىل بالداللة ترصخ مكثفة، رموًزا كلها فكانت الفرسان، من أسالفه كجياد جواًدا،
املاء من يُخرج أن أراد كمن كان عرصه، غري يف إحياءه أراد ومن ومات، فات قد الفروسية

نار. شعلة
بل الكتب، صفحات من التقطها حروٍف، من منسوًجا تجواله يف كيخوته دون كان
هي فأصبحت ذلك، عىل زادت بل فحسب، وسداه كيانه لحمة هي الحروف تلك تكن لم
الطريق عىل صادفته كلما كان ولذلك يمتنع؛ وما يجوز وما يجب، ما له يحدد الذي القانون
أن الفارس عىل يجب ماذا فيها لريى املحفوظة؛ املنقولة النصوص إىل رجع طارئة، ظروٌف
كانت لقد وقوانينها. الفروسية عنه ترىض الذي الوجه عىل واجبه ليؤدي إزاءها؛ يصنعه
كانت ولذلك األساطري؛ بمثابة األسبقني، الفرسان عن كيخوته دون قرأها التي القصص
فهي الزمن، مع تتقادم ال األسطورة أن الخصائص هذه ومن األساطري، خصائص لها
بربيق دائًما تلمع فاألسطورة ولذلك يومها؛ بنت وكأنها تبدو وقت، كل ويف وقت، أي يف
تأثر الذي النحو عىل قرأ، قد بما يتأثر أن كيخوته، دون من شذوذًا يكن فلم وإذن الحق،
طريق وترسم سطورها، يف الحق تحمل أبدية، أزليٍة نصوٍص أمام أنه دائًما معتقًدا به،

بحروفها. الواجب
شعر إىل به، املحيطة الحياة نثر يعيد أن عليه، املفروضة الواجبات تلك أول من وكان
املايض مالحم من ملحمٍة إىل ويعانيه، ه يُحسُّ كما الواقع، صالبة يردَّ أن كانت، التي الحياة
للصور مطابقة يراها التي املواقع عن باحثًا األرض، أرجاء يف يظل أن عليه فمحتوٌم املجيد،
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فيه يرى موضع، وكل موقع كل ألن مجدهم؛ عزِّ يف وهم الفرسان، حياة يف عنها قرأ التي
دامت وما كلماتها، يف الحق تحمل النصوص، أن عىل شاهًدا ينهض النصوص، مع تطابًقا

يفعله. ما لسالمة مطمنئ وهو هداها، عىل يسلك أن من بد فال الحق، تحمل
واقع، هو كما العالم بني املنشود، التطابق يجد أن عن الحيلة أعجزتْه إذا وحتى
جديدة قراءًة الواقع، العالم ذلك يقرأ أن حاول ووعاها، الكتب يف قرأها كما والنصوص
إن عليه. يكون أن رأيه يف ينبغي كان ما إىل عليه، هو عما بالَوْهم فيحوِّله بخياله، بها يهتدي
عن فيها تبحث ال فلماذا كثرية، أوجٍه عىل تفسريها يمكن قد الواقعة، الدنيا هذه يف األشياء
فتطابقها تعود الكتب، نصوص وبني بينها حدثت التي الفجوة تعرب تجعلها التي الرؤية،
— النظرة بهذه — الدنيا كائنات فكأنما الفرسان؟ أيام تطابقها كانت كما جديد، من
عنيد، صلٍب بواقٍع هي وليست يقرأها، أن يشتهي ما نحو عىل القارئ يقرؤها رموز هي

لطبائعه. والتكيف له، اإلذعان من لإلنسان مناص ال
املرج، فوق تناثرت صغرية أكواٌخ وتلك ترعى، الغنم من قطعان — مثًال — فهذه
لتصنع األشياء؛ هذه كل يف األوهام نرسل ال فلماذا فقريات، ساذجاٌت راعياٌت فتياٌت وأولئك
ولنصنع القتال، ساحة يف األعداء مواجهة نواجهه أن يصلح جيًشا، الغنم قطيع من لنا
الراعيات أولئك من لنا وتجعل والغزو، للهجوم التأهب تستحق حصينة قالًعا األكواخ من
هو ما بني قائًما االختالف ظل وإذا األولني؟ الفرسان حماية يف كن ممن مهذَّبات، سيداٍت
نُنزل السحر، إىل لجأنا أخرى، جهٍة من الكتب يف عليه منصوص هو وما جهة، من واقع
لها، نريدها التي الصور عىل يجعله ما إىل وتتحول طبائعها، من لتخرج األشياء عىل فعله
شخصية وراء املغزى هو ذلك والخلود، العصمة ذات للنصوص مسايرة بها تكون والتي
الوراء، إىل راجًعا يكرَّ أن للزمن، يريد من صورة للناس يرسم أن وهو كيخوته، دون
لو ماذا ولكن عليه! يُقاس الذي الزاهي، الزاهر وحده هو املايض، أن يظن من وصورة
األشياء يرغم أن أراد لو ماذا اتجاهه؟ عن الزمن مجرى يلوي أن كيخوته، دون حاول
هي املشاهد، عند الحتمية النتيجة أليست يستطع؟ فلم نصوصه، تطابق أن عىل الواقعة،
تشري أن عىل قدرتها فقدت ألنها مضمونها؛ من أفرغت قد القديمة، الكتب كلمات يجد أن
يف تنطوي أن إال أمامها يبقى فهل الحقيقية، داللتها فقدت هي وإذا الواقع؟ أمور إىل
وتصيبها النضارة، عنها فتذهب العفار، ليعلوها كتبها، محابس يف وتنغلق صفحاتها،
التي الدنيا وبني بينها الصلة وتبرت وحدها، تنعزل عندئٍذ القديمة الكتب إن املرض؟ صفرة
وابتالع نفسها، امتصاص إىل فتضطر خارج، من الهواء تستمد أنفاسها تعود فال حولها،

أمًرا. لها هللا يشاء أن إىل ريقها،
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املخزونة النماذج صورة إىل يردوه أن السحرة، استعىصعىل الذي الجديد، الواقع وأما
هذا ويف آخرون، ُكتاٌب يكتبها تسايره، جديدة كتٍب عن له باحثًا قدًما، فيميض الكتب، يف
يصلح فهل األوروبية، اليقظة يف ذلك كان بالنهضة، التاريخ يسميها التي الصحوة تكون

العربية؟ اليقظة يف سواه لنا
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الربهان لنا لتقيم أكتوبر؛ من السادس اليوم منذ املاضية، القليلة األسابيع هذه جاءت لقد
واحد؛ اتجاٍه يف كلها تلتقي أن تستطيع جميًعا، والفن واألدب الفكر أن عىل واضًحا،
زجاجيٍّ منشوٍر من متعددة، جوانُب إال هي إن واللون، والخط واللفظة، والنغمة، فالفكرة،
وتكامل؛ اتساٍق من بينها ما تؤكد مختلفة، ألوانًا فيتفرق الضوء، شعاع عليه يسقط واحد،
واألنغام مقالتها، يف األفكار انسابت كيف رأينا املاضية، القليلة األسابيع هذه غضون ففي
جميًعا وكأنما لوحاتها، يف واأللوان والخطوط وأغنياتها، قصائدها واأللفاظيف معزوفتها، يف
قديم بني تفصل التي الفوارق واختفت واحدة، بلغٍة ونطقت واحدة، عنٍي من انبثقت قد
— وسائلها تعددت وإن — كلها هذه ألن وفن؛ علٍم بني أو وعقل، وجدان بني أو وجديد،
وهذا — التعبري ذلك جاء ثم جوانب، من مقوماته يف ما بكل واحد، كياٍن عن لتُعربِّ جاءت

تصنُّع. وال فيه محاكاة ال صادًقا — املهم هو
السادس قبل ذلك وكان قريب، يوٍم ذات نفيس سألت فقد دائًما، حالنا هذه تكن لم
واحدة، وجهًة واألدب الفكر ميادين يف نشاطنا أوجه تتجه حدٍّ أي إىل تُرى أكتوبر: من
واحدة؟ أمًة األمة من تجعل التي الحيوية، الروابط بيننا كانت لو تفعل، أن لها ينبغي كما
أفراد يتَّحد أن بالرضورة تقتيض الناس، من املرتابطة املجموعة بني النظر وحدة وليست
واحدًة وجهًة أنظارهم هوا يوجِّ أن األفراد هؤالء وسع يف إذ وسائلهم، يف املجموعة تلك
املأمول، املستقبل إىل النظرة تشيع أو القديم، مجدهم إىل النظرة بينهم تشيع كأنما معينة،
يف االتحاد بغري أنه وأعتقد واللون، والنغمة باللفظة التعبري طرائق يف يختلفون ذلك ومع

واحد. وجدانيٍّ مناٍخ يف القوم يعيش أن يتعذَّر النظر، اتجاه
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إنما — الواحد العرص يف املختلفة الشعوب وكذلك — املختلفة العصور أن والحق
بها، املحيطة الوقائع بمجموعة تتميز مما أكثر «اهتماماتها» بنوع بعٍض من بعضها يتميز
أن إىل بالناس يميل الذي العام، الوجداني املناخ من تنبثق فروع هي «االهتمامات» وتلك
الناس، من بمجموعتنَي املحيطة الوقائع تتشابه فقد ذلك، من ينفروا وأن اليشء، هذا يحبُّوا
املجموعتني إحدى تهتم كأن الثقافية، حياتهم بالتايل فتختلف اهتماماتهم، تختلف لكن
بتلك األخرى تهتم حني عىل وراءها، املضمرة املبادئ عن النظر بغضِّ العملية، بالنتائج
يف البعيد االختالف هذا ومع عليها، املرتتبة النتائج أمر من يكن مهما النظرية، املبادئ
غري أو بالصناعة أو بالزراعة تشتغالن كونهما يف متشابهتنَي تراهما بينهما، النظر وجهة
فلسنا باملادية، آخرين وقوًما بالروحانية، قوًما وصفنا إذا إننا العيش. وسائل من ذلك
عند عنها أحدهما عند تختلف الصناعة، يف أو الزراعة يف القوَمني طرائق أن بذلك نعني
«االهتمام»، محور يف يختلفان — العملية املناشط تشابه برغم — أنهما نعني بل اآلخر،
أن أريد هواءه. ويتنفسان كنفه يف يعيشان الذي الثقايف، املناخ يف يختلفان فهما وبالتايل
يقصد فقد آخر، يشءٌ به االهتمام ونوع يشء، امللموس املسموع املرئي الواقع إن أقول
يف نفسه واملسجد أثري، ببحٍث القيام يريد واآلخر الصالة، يريد أحدهما مسجد، إىل رجالن
أحدهما فجعل به، االهتمام نوع هو الرجلني بني ميَّز فالذي يتغري، لم واحد الحالتني كلتا

عامًلا. اآلخر وجعل عابًدا، — املعينة اللحظة تلك يف —
ربطتهم قد الشعب، ذلك أفراد أن معناه واحدة، ثقافٍة يف الواحد الشعب تجانس
أن ذلك ينفي وال مشرتك، واحٍد أفٍق نحو جميًعا بها يتجهون متشابهة، «اهتمامات»
فاالهتمام والفن، األدب أو الفكر أهل من كانوا إذا واإلبداع، اإلجادة درجات بينهم تتفاوت
تمثال أو لوحة ومائة الشعر، من قصيدة ومائة كتاب، أو مقالة مائة يف يتجسد قد الواحد
واحدة، فنيٍة درجٍة من أنها عىل دليًال، جميًعا بينها االهتمام وحدانيُة تكون فال أغنية، أو
أو الفكر مؤرخ استطاع ملا الواحد، الشعب أفراد بني االهتمامات يف التجانس هذا ولوال

األمم. بني وال العصور بني يفرق أن واألدب، الفن مؤرخ
حدٍّ أي إىل تُرى القول: أسلفت كما قريب، يوٍم ذات نفيس سألت كله، هذا ضوء عىل
حدٍّ أي إىل أخرى: بعبارٍة واحد؟ ثقايفٍّ مناٍخ يف بيننا والفن واألدب الفكر رجال يعيش
أزعم ولست واحد؟ وعٍرص واحد، شعٍب إىل — الثقافية الناحية من — جميًعا هؤالء ينتمي
أرشك أن يف بأًسا أرى ال ولكني بصوابها، أتشبث إجابٍة إىل نفيس، مع وصلت قد كنت أنني

الصحيح. الجواب أنه إيل ُخيل فيما معي، القارئ
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ال واحدة، قماشٍة يف تُنَسج لم ُمبعثرة، خيوًطا الثقافية حياتنا يف رأيت أني وذلك
بل موحدة، ثقافٍة يف مًعا لينسجها بمنواله يتناولها لم النقدي، الفكر رجال من أحًدا ألن
من مجموعة ألنفسنا ولنخرت واحدة، رقعٍة يف اجتماعها يستحيل بحيث التنافر من ألنها
بعد واحًدا أنتجوه، فيما أفرادها مع نعيش أن نحاول ثم الفن، وأصحاب واألدباء املفكرين
ذلك إىل مقاالته، أو كتبه يف املفكر هذا من انتقلنا كلما إحساسنا، يتجانس هل لنرى: واحد،
جميًعا، إزاءهم املتجانس اإلحساس ذلك نجد لن أننا أعتقد الفنان؟ ذلك إىل ثم الشاعر،
إىل عٍرص من انتقلنا قد الحقيقة يف أننا اآلخر، إىل أحدهم من االنتقال عند أحيانًا وسنشعر

إقليم. إىل إقليم من أو عرص،
العرشين، القرن وأواخر امليالدي الثامن القرن يتجاوز النظري، الفكر ميدان ففي
منه ينهل الذي املورد بحسب وروسية، وأمريكية وإنجليزية فرنسية أفكاٌر تتجاوز كما
التي الكتب الختالف األيام؛ مع يتشكل قد الواحد الكاتب أن ذلك من وأعجب الكاتب،
الفنان لك يقدِّم أن يغلب التشكييل الفن ميدان ويف البحتة، باملصادفة يديه بني له وقعت
خط من الشكل بأحكام تعنى لوحاٌت ألنها الفردية؛ الذاتية النزعة عندك تؤكد لوحات،
بمضمون. لك توحي أن دون بنائها، داخل تعيش أن إال املشاهد أنت يسعك فال ولون،
هنا فها — وموسيقى وشعر مرسٍح من — التعبريية الفنون ميدان يف تراه ذلك ونقيض
يف الرفيع الفن مواصفات ذلك سبيل يف جاوز وإن حتى املوضوع، إبراز الفنان عىل يغلب
النقد، أو املفاضلة أريد أقوله بما ولست أراه، أني أظن ما أصف هنا إنني البناء. طريقة
الثقافية حياتنا يف أننا وهي صوابها، لنفيس رجحت نتيجة إىل كله ذلك من خلصت ولقد

واحد. وجداني مناٍخ يف واحدة نظرٌة تجمعنا لم مفرقون،
جهاٍز يف األحداث استقطبتنا كيف فرأينا املاضية، القليلة األسابيع هذه جاءت ثم
لحظة يف لنا ُخلقت التي الواحدة، النظرة بهذه األمد يطول أن يمنع فماذا واحد، عصبي
الوسائل بيننا اختلفت وإن جميًعا، فيه نعيش دائم واحٍد مناٍخ إىل تتحول بحيث التوتر،

واألساليب؟
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عىل طويًال أمًدا لبثت فلقد — إيلَّ يُخيَّل هكذا أو — مفقودة حلقة الثقافية حياتنا يف هنالك
هذا عىل وظللت دورته، لتكتمل حلقة تنقصه حياتنا يف الثقايف البناء بأن اإلحساس، هذا
طبيعته؟ ما والدقة التحديد وجه عىل أتبنيَّ أن دون النقص، بوجود الغامض اإلحساس

ييضء. قبًسا فيها فلعل تراودني، فكرة ذي هي وها نعالجه؟ كيف وبالتايل
لنجد كنا البناء؟ مكتملة الحياة تلك كانت لو الثقافية، الناس حياة يف لنجد كنا ماذا
يريض الذي النحو عىل بتفصيالته، الواقع يصور أدب أولها ثالثة: أساسية أركانًا فيها
الشعور تعطينا أن والشعر، واملرسحية القصة شأن فمن التصوير، يف األدبي الفن مقاييس
كان أو يعيشونها، كما الناس دنيا يف كائنًا املوجود الواقع هذا كان سواء كائن، هو بما
القصة أصحاب — أدباءنا أن ظني ويف وأمًلا، أمًال الصدور يف كائنًا املوجود الواقع هذا
أنتجه ما مجموعة قرأ إذا أنه يزعم ذا فمن املطلوب، معظم أدَّوا قد — والشعر واملرسحية
عند املدينة، ويف القرية يف العيش ألنماط وافية، بصورٍة يخرج لن فإنه األدب، رجال
يف والشعر واملرسحية القصة أن يزعم ذا من سواء؟ حدٍّ عىل والفقراء واألوساط األغنياء
رضوب من الناس، صدور يف يعتمل ما تعقب يف التقصري، كل قرصت قد الحديث، أدبنا
ناحيٍة من الطامح واألمل ناحية، من االقتصادية القدرة بني رصاع الكفاح: وأنواع الرصاع

وكرامته؟ اإلنسان حرية من تحدُّ التي العقبات، عىل للتغلب وكفاح أخرى،
ثقايف بناءٍ لكل رضورية تخيلتها التي الثالثة األركان من — األول األسايس فالركن
هذا بعد يجيء أن ينبغي كان وقد حياتنا، يف كبري حدٍّ إىل تحقق قد — الكيان مكتمل
الصور يستخلصمن نظري فكٌر والشعر، واملرسحية القصة يف األدباء قدمه الذي التصوير
أخرى: بعبارٍة خلقها، يُراد جديدة حياٍة إىل بالنسبة نقصها، وأوجه كمالها أوجه املعروضة
ألوان من فيها ما بكل حياتنا األديب لنا قدَّم فلنئ «باألديب»، «املفكر» يلحق أن ينبغي كان
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النظري الفكر رجل ينهض أن يقتيض السري طريق فإن واأللم، واألمل والكفاح الرصاع
يُرجى القادمة، الحياة من مرحلة تنتظم أن لها يُراد التي الجديدة، القيم مجموعة بصياغة
حتى أجله، من الناس يكافح ما فيها يتحقق وأن الرصاع، من األلوان تلك فيها تزول أن
الثالث األسايس الركن بعدئٍذ جاء الجديدة، الحياة تخطيط من النظري الفكر فرغ ما إذا
الوضع مع يتفق الذي الترشيع يضعون القانون فرجال التنفيذ؛ فريق وهو أال البناء، يف
ورجال مالئًما، يرونه الذي االتجاه يف االقتصادي النشاط هون يوجِّ االقتصاد ورجال الجديد،
الجديد، املجتمع لخلق يؤدوه أن منهم يُنتظر ما يؤدون صنوفها بشتى االجتماعية الخدمات

واحد. لحٍن يف النغمات لتنسجم وينسقون؛ يدبِّرون كله هذا وراء السياسة ورجال
وجوده أحسست الذي النقص، موضع يل توضح رأيتها والتي راودتني، التي والفكرة
صورة بني تجيء أن لها ينبغي كان التي الوسطى املرحلة أن هي الثقافية، حياتنا يف
رجال — التنفيذ فريق به يقوم وما جهة، من األدباء، لنا قدمها كما الواقعة الحياة
أقول أخرى، جهٍة من — والسياسة والتعليم، والطب، واالجتماع، واالقتصاد، القانون،
خلق وبني يقع، كما الواقع تصوير بني تجيء أن يجب كان التي الوسطى املرحلة إن
شائك واقٌع أيدينا بني فكان األكمل، الوجه عىل بها يضطلع من تجد لم املنتظر، الجديد
نظري، فكٌر الطرفني يتوسط أن دون اإلصالح، ذلك نحو عملية محاوالٌت ثم إصالحه، يُراد
املحاوالت رأينا إن عجب فال يكون؛ أن ينبغي ملا نظرية، صوًرا الشائه الواقع يستخلصمن
نهدمه ما اليوم فنقيم سريها، طريق يف العشوائية من لكثرٍي معرضة اإلصالح، نحو العملية

وهكذا. هدمناه، ما إقامة إىل ُعدنا قد غد، بعد ترانا ثم غًدا،
أن له يُراد الذي القديم هدم — الهدم يف ملحوًظا نشاًطا «الفكرية» حياتنا شهدت لقد
هو ملا النظرية األسس يصوغ الذي اإليجابي، النشاط من شهدته مما ا جدٍّ أكثر — يزول
الثالث العقدين خالل بيننا، سادت التي الفكرية الفاعلية رضوب أذكر زلت فما مطلوب،
حتى ١٩١٩م ثورة من امتدت التي الفرتة وهي والثالثينيات، العرشينيات يف أعني والرابع،
ضخم عدٌد الفكري النشاط أمام هنالك كان فقد ١٩٣٩م، سنة الثانية العاملية الحرب قيام
الحياة أركان إقامة يف نأخذ أن قبل وإزالتها، تحطيمها من بد ال كان التي األصنام، من
حتى تنمحي، أن بد ال كان الخالفة فكرة يتغري، أن له بد ال كان سيايس وضٌع الجديدة؛
تركيا، من كمال مصطفى أزالها أن بعد القاهرة، إىل الخالفة نقل يف الطامعون يفكر ال
كان القديم، األدبي تراثنا جديد، تصوٌر به يُستبدل أن بد ال كان للشعر، قديم تصوٌر
ليتعلموا الناس؛ بها يُلَهم أن بد ال كان البيولوجي، التطور فكرة ويراَجع، ص يُمحَّ أن بد ال
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تتحدد أن بد ال كان املايض، إىل نسبتنا املجتمع، بنية يف الحتمي التغري يسبغون كيف
أوضاع كل يف الجارفة، الثورات من ذلك وغري ننتمي، األسالف أي إىل فنعرف لتتضح،
الدائرة، املعارك من املنبعث الدخان رائحة الهواء يف نشم جميًعا كنا ولذلك الفكرية؛ الحياة

والقديم. بالجديد حينئٍذ ى يُسمَّ كان ما بني
الجديدة، لألفكار الجديدة التماثيل نبني ثم الفكرية، األوثان نهدم العرشينيات يف كنا
الفرتة تلك إبان أوروبا، يف الفكري النشاط مجمل مع واحدة، نغمٍة عىل كنا ذلك يف ولعلنا
حاولوا الشائهة، الوجوه عن األقنعة يزيلون كذلك شغٍل، يف هناك القوم كان حيث نفسها،
واملرض الفقر أوجه ف لتتكشَّ املزعومة؛ الرومانسية شاعريتها الريفية الحياة عن يزيلوا أن
ُمسريَّ سلوكه يف هو كم ليتبنيَّ «العقل»؛ قرشة اإلنسان عن يزيلوا أن حاولوا املختفية،

بعقله! ال بغرائزه
بني قائمة يروها أن الحني، ذلك إىل الناس اعتاد التي الروابط، يفكُّوا أن حاولوا
أال تحتم رضورية، عالقًة األرسة وقيام الجنسية الغريزة بني يجدوا فلم الحياة، أطراف
حتى كله، الوجود به يتسم الذي «العبث»، عن يكشفوا أن حاولوا هذه، بغري تلك تكون
من الداليل الجانب هدم حاولوا بل املثىل، النهائية الغايات غشاوة الناس أعنِي عن يزيلوا
عبث باللغة، العبث ذلك ليساير مفهوم؛ معنًى غري يف اللفظ ون يرصُّ عامدين فأخذوا اللغة،
يفك أن أراد الشهور، أقىس هو أبريل شهر إن إليوت: الشاعر قال عندما نفسها، الحياة
أنقاض به يمحون لعلهم أوروبا؛ يف هناك كله ذلك حاولوا األمل، وتجدُّد الربيع بني الرابطة

واألكرم. األعىل بالقيم تزدهر حياة مكانها لتقوم أركانها، تهدمت حياة
أردنا ما نحو فئوسنا، وجهنا بالطبع ولكننا عندنا، مثله وفعلنا هناك، ذلك فعلوا
مفكرو أراد ما يهدمون طفقوا الزائف، الفكر أصحاب من نفًرا إال اللهم حياتنا، من هدمه
كاتٍب من فكم هناك، موجوًدا يكن وإن حتى هنا، موجوًدا ليس أنه مع يهدموه، أن الغرب
وهي «الوجودية»، وفكرة «االغرتاب» وفكرة «العبث» فكرة حول قلمه يدير أخذ عندنا،
لكنها حياتهم، من منبثقة ألنها األوروبي؛ الفكر يف أساسية محاوَر تزال، وما كانت، أفكار
قد التي الدرجة إىل بعُد نتعْلَمن ولم بعُد، نتصنَّع لم ألننا بحياتنا؛ الصلة واهنة تزال ما

باالغرتاب. والشعور والغثيان بالعبث، توحي
الهدم، من كبري بقسٍط والثالثينيات العرشينيات يف — إذن — عندنا الفكر رجال قام
الحرية من فرتٍة وبعد اإليجابي، البناء تجاه الحجم يف يماثله بقسٍط يقوموا لم لكنهم
التغيري ميادين يف جبار نشاٌط ق تدفَّ ١٩٥٢م، سنة الثورة وقيام العاملية الحرب بني فيما
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أن بد ال كان طويلة، وقفٍة بغري الثالث، الطرف إىل األول الطرف من قفزنا فكأنما الفعيل،
واجب من املفقودة الوسطى الحلقة هذه كانت الطرفني، بني النظري الفكر رجال يقفها
تجد لم أنها هو أزعمه والذي عامة، بصفٍة الفكر ورجال البحوث ومراكز الجامعات،
الثائر، الفعيل النشاط وميادين جهة، من األدبي، التعبري ميادين وجدته ما العناية، من

أخرى. جهٍة من أفضل، هو ما نحو التغيري إىل والهادف
— أيونسكو مرسحية بطل ذلك رفض كما — كالخرتيت يكون أن يرفض من إن
رضوري أمٌر املريض الواقع َرْفض إن يكون؟ أن يريد ماذا ببيان هذا، رفضه يتبع أن بد ال
لكن جديد، صحيٍّ لواقٍع واضح، تصوٌر يسايره أن يجب إذ يكفي؛ ال وحده لكنه ذاته، يف
أظنه ما وهو والعميل، الفلسفي بجانبه النظري، الفكر رجل إال يضعه ال التصور هذا مثل

الحارضة. الثقافية حياتنا يف مفقود شبه أو مفقوًدا،
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فيها يقول النظر، تستحق عبارة — هيوز ريتشارد هو — معارص قصيصٍّ لكاتٍب قرأت
— والشعر واملرسحية القصة أدب بها ويقصد — خيال عىل امُلعتمدة الكتابة إن معناه: ما
عىل امُلعتِمدة غري الكتابة وأما عنها، اإلجابة يف تتورط أن دون أسئلة، تثري أن شأنها من
إىل فكرٍة من املنطقي، التسلسل فيه يراعى التي الفكرية، العروض بها ويعني — خيال

امُلثارة. األسئلة تلك عن اإلجابة لتتوىل بعدئٍذ؛ تجيء التي فهي — أخرى فكرٍة
النوعان يتداخل ما كثريًا إذ التعديل؛ من يشءٍ بعد يصحُّ قد قوٌل — أرى فيما — وهو
الكاتب إن نقول فهل كتابنا، لكبار بالنسبة الحال كانت هكذا األقل عىل أو واحد، كاتٍب يف
املرسحية، أو القصة أو الشعر ينظم حني إجابة، بغري ليرتكها أسئلة يثري كان منهم، الواحد
خطوات أن أظن لست سواه؟ أسئلة أو هو، أسئلته عن اإلجابة محاولة إىل بعدئٍذ يعود ثم
قد الخطوات تلك أن هو الصواب إىل األقرب بل الزمني، التوايل هذا عىل جاءت قد السري
فإذا أخرى، مرة الوجه ذلك وعىل مرة، الوجه هذا عىل آخر، حينًا وتعاقبت حينًا، تداخلت
مدى عن سؤاًال شعره، يف العقاد أثارها التي األساسية األسئلة من إن — مثًال — قلنا
يف بها ينخرط ال بخصائص، يتفرَّد بحيث الجماعة، عن بذاته يستقلَّ أن يف الفرد حق
العقاد قلم عىل ذلك بعد جاء قد العقيل، للبحث السؤال عرضهذا فإن به، املحيط املجموع
ذكره الذي النحو عىل التعاقب جاء هنا فها وإذن كثرية؛ أخرى أقالٍم عىل ورد كما نفسه،
إذ معكوًسا؛ تعاقبًا نلحظ قد أخرى جهٍة من ولكننا أسلفناها، التي عبارته يف «هيوز»
سواد يف األفراد انخراط وجوب عن أصحابها بها دافع التي الكثرية، العقلية البحوث نرى
غزير أدٌب أعقبها قد — الخمسينيات وأوائل األربعينيات أواخر يف ذلك وكان — الجمهور
الحالة هذه مثل ويف نفسها، النغمة هذه عىل ليعزف جاء وشعر، ومرسحيات قصٍص من
يكن وإن فهو الحكيم، توفيق عند تداخال الجانبني أن عىل السؤال، سبق قد الجواب يكون
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يف منه الخيال، عىل امُلعتمد األدب يف إنتاًجا أكثر أنه «بمعنى األجوبة قليل األسئلة كثري
وتداخل تضافرا قد عنده الجانبني أن إال العقيل.» املنطق تحليالت عىل املعتمدة الكتابة

اآلخر. يف أحدهما
زعمه فيما الصدق جانب عنا تحجب أن ينبغي ال الشكلية، االعرتاضات هذه لكن
الناس حياة من اختاره الذي الجانب إىل انرصف لفنِّه، أخلص إذا الخيال فأديب «هيوز»،
يقحم فال بعيد، من مرسًحا يشاهد كأنه بعض، مع بعضه يتفاعل سلوًكا ره ليصوِّ الفعلية؛
لترشيح تصدَّى الذي الحي، النسيج داخل بها ليقذف عنده؛ من يصدرها بأحكاٍم نفسه
عما يختلف الخيال، تكوينات عىل املعتمد األدب يف األمر إن أقول أن أريد وسداه، لُحمته
األمر وحقيقة يكتب، فيما نفسه.» عن يعرب «األديب إن يقولون حني الناس، ألسنة عىل يشيع
إنه «النفس»، تلك عن «التعبري» إىل منه نفسه، من «التنصل» إىل أقرب الحق األديب أن هي
حتى وتصويره، لترشيحه تصدَّى الذي املوقف، تفاعالت من ليخرجها نفسه من يتنصل
مدار كان ولو الطبيعي، مجراها يف فتنسكب التفاعالت، تلك تركيب يف أهواؤها تتدخل ال
تزنه أن يمكن الذي الوزن إال وزٍن، من الناس عند لألدب كان ملا كاتبه؛ «نفس» هو األدب

ورجحان. عظمٍة من الواحدة النفس تلك بلغت مهما ضئيل لوزٌن وإنه واحدة، نفٌس

األدباء شوامخ

باستثناء — نجد فال األدباء نستعرضشوامخ نختارها، لغٍة أي يف األدباء تاريخ ذا هو وها
بني «أنفسهم» حاجبني األدبية، بناءاتهم أقاموا رجاًال إال — الفردي الوجداني الشعر
هل طبيعته، من لتغري فيه تتدخل أن لها يجوز ال ما تقتحم، ال حتى تحرصها أقواٍس
هم أفعالهم عىل أقامه رسًما بخيًال، بخيًال البخالء يرسم وهو «نفسه» عن «الجاحظ» عربَّ
هل والفردوس؟ واألعراف الجحيم أهل يصور وهو «نفسه» عن «دانتي» عرب هل وأقوالهم؟
جميًعا هؤالء إن البرش؟ صنوف من الهائل الحشد هذا يقدم وهو «نفسه» عن شكسبري عرب
«اإلنسان»، خاللها لنرى نوافذ؛ وأسماعنا أبصارنا أمام فتحوا أن سوى شيئًا يفعلوا لم
ذلك بعد نحن ولنا والحركة، الدفع عوامل ويتبادلون ويتفاعلون يتعاملون «الناس» لنرى
سمعناه، وما رأيناه ما عىل بناءً أحكام، من تُصدره أن عقولنا استطاعت ما نُصِدر أن
ما ويسمع يراه ما يرى هو إذ — البصري للقارئ — يحدث أن بد ال بل — يحدث ما وكثريًا
عرضتها التي األحداث تثريها مشكالت يستخلص أن — أدبية لقطعٍة قراءته عند يسمعه
هي هذه رصاحة: له يقل لم األديب الكاتب إن الشعر. قصيدة أو املرسحية أو القصة عليه
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حياة، يف يتفاعلون هم إذ الناس عرض عىل الكاتب اقترص بل عالجها. هو وذلك املشكلة،
التي الطريقة هي هذه كانت إذا بأنه ألنفسنا ندرك أن — القراء نحن — لنا مرتوك واألمر
ووضع األرسة بناء يف مشكالت العالج: تتطلب حادة مشكالٌت إذن فهنالك الناس، بها يحيا
بني العالقة تنظيم يف مشكالت أو والعاملني، العمل ظروف يف مشكالت أو فيها، املرأة
ينهض قد وعندئٍذ رة، مصوَّ رأيناها كما الحياة مشكالت من ذلك غري أو والناس، الحكومة
العلمي البحث صورة يف أو الفلسفي التأمل صورة يف — النظري الفكر أصحاب من كاتب
التي املشكالت تلك من الخروج وسائل عن تكشف قد التي التحليل بعمليات ليضطلع —
بوسائل ذاك تصويره إىل متوسًال واقعة، هي كما للحياة تصويره عند األدب، عليها أطلعنا

األدباء. يعرفها

حياتنا عن أسئلة

عن أسئلًة فينا أثار أدبًا شهدت قد الحديثة الثقافية حياتنا أن هو هنا، زاعمه أنا والذي
أعرض أن قبل وأريد عنها، اإلجابة يحاول فكًرا شهدت مما ا جدٍّ أكثر الواقعة، حياتنا
استقام قد الثقافية حياتنا كيان أن لو حدوثه، أتصوَّر مما مثًال أذكر أن هذا، لزعمي
من يبدأ الذي القرن نصف وخالل عامة بصفٍة وأمريكا أوروبا يف األدب فرجال واكتمل،
تُثري أن شأنها من حياتهم، عن الناسبصوٍر يطالعون الراهنة، لحظتنا وحتى العرشينيات
هم مما الفزع فيهم تُحرِّك وأن جناحها، تحت يحيون التي العلم حضارة عن الريبة فيهم
الذي النحو عىل سريها يف واطردت قائمة، لبثت الحارضة أوضاعهم أن لو عليه، ُمقبلون
العربية؛ قراءة عند محظوظ شاعٌر «وهو إليوت الشاعر هو لذلك األمثلة وأقرب به، تسري
نظرة لنرى وحدها؛ اليباب» «األرض له نذكر أن فيكفي هنا.» الناقدون عنه كتب ما لكثرة
املعارصة، الحياة ظروف إال اليباب األرض تلك فما العرص، هذا حضارة إىل الغرب يف األدب
يف يختلفون غريه، كثريين إليوت إىل نضيف أن ويمكن رها، فصوَّ الشاعر رها تصوَّ كما
الصناعة عرص يف الحياة أن وهو يقولوه، أن يريدون فيما يتفقون لكنهم القول، طريقة

والضياع. اليأس من حالٍة وإىل حطام، من ركاٍم إىل بنا تؤدي قد والعلم،
ليُحلِّلوا كاتبون، ينهض أن مصادفًة تكن فلم الغرب؛ يف األدب أظهره ما ذلك كان
إن تكون؟ أين الداء مواضع يرون لعلهم وعنارصها، خيوطها إىل املتهمة الحضارة هذه
األعالم من عدًدا شهدت قد — التفكري فروع سائر عنك ودع — وحدها التاريخ» «فلسفة
وغريهم، وسوروكني، وتوينبي، شبنجلر، فشهدت واسع؛ نطاٍق عىل للبحث تصدَّروا الذين
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يهيئوا أن بذلك محاولني حضارة، تنشأ أو حضارة تنهار وكيف متى ويُعلِّل؛ يُحلِّل كلٌّ
يشء الوقوع. وشيك بأنه األدباء لهم أوحى مما النجاة، سبيل إىل يهديهم ضوءًا للناس
ما هو — الفكر وجانب األدب جانب — الثقافية الحياة جانبي بني والتكامل التجاوب كهذا
الكفتني، بني توازنًا فيها أجد فال الحديثة، الثقافية نحن حياتنا ر أتصوَّ عندما بذهني يدور
من حالٍة يف الفكر نرى يؤديه، أن لألدب يُراد مما ا جدٍّ بكثرٍي اضطلع قد عندنا األدب فبينما
أثارها التي املشكالت مواجهة عىل يُعيننا مما قليًال إال لنا يقدم ال العجز، تشبه القصور
أو مرسحية أو قصة خمسني عليك عرض كلما عندنا، النقد وجدت إذا تعجب وال األدب،
إىل أضفت فإذا كتابني، أو كتابًا إال الفكر نتاج من يعرضه ما يجد لم الشعر، من ديوانًا
لنتاج التعرض عن يُحِجمون النقاد أن وهو ضآلة، يزيدها آخر عامًال الضئيلة، النسبة هذه
هذا أضفت إذا إنك أقول وحده، األدبي بالنتاج أنفسهم يشغلوا أن ويستسهلون الفكر،
مستوى عىل محاوالٍت من الثقافية حياتنا — تخلو تكاد أو — تخلو ملاذا رأيت العامل،

نفوسنا. يف األدب استثارها التي األسئلة مع يتكافأ حالٍّ مشكالتنا، لحل النظري الفكر
يكون؟ العرصكيف حضارة من موقفنا عن سؤال هنالك مثلني: أو مثًال لك وألرضب
الهندسة، أو كالطب العرص، علوم من بنصيٍب ظفروا ألشخاٍص صور عندنا األدب ففي
مشكلة إذن تلك مواطنوهم؛ لهم تنكَّر العرص، أهل يحيا كما يحيوا أن أرادوا حني لكنهم
نالت فكم لحياتنا، تصويره يف األدب علينا عرضها القيم، من مجموعتني بني رصاع قوامها
سهلة إجاباٌت بالطبع هنالك الطريق؟ لنا ييضء الذي الفلسفي البحث من املشكلة هذه
عليه كان ما إىل العودة عىل يحيلوننا إذ وهناك؛ هنا حولنا من رجال بها يقذف وساذجة،

اصطراع! وال الضلوع بني رصاع ال كأنه املحسنني، يحب هللا وكان األسالف،

الناس بني تفاوٌت

تصويًرا األدب لنا يقدمه مما مرسحية، كل ويف قصة كل يف شائًعا تراه آخر مثًال خذ
بأن الخطباء وخطب ذلك، يف القائلون قال مهما بالفعل، الناس بني التفاوت لحياتنا:
لتجد حتى بالفعل، قائٌم فالتفاوت بالعمل، إال أحد عىل ألحٍد فضل ال وبأنه الناسسواسية،
عملية يف وهو تجده بالخطابة؛ أو بالكتابة املطلوبة املساواة بهذه يبرش الذي نفسه املبرشِّ
يرسل كيف سواه، عن يميزه بما كله هذا من لنفسه يخرج كيف يفكر نفسها، التبشري
يبني كيف يخالطوهم، أن لهم يودُّ ال من يخالطوا ال حتى الخاصة، املدارس إىل أبناءه
التي الثياب، عىل وألرسته لنفسه يحصل وكيف الناس، مساكن عن به يمتاز مسكنًا لنفسه
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باملساواة مؤمنًا الخطيب أو الكاتب ذلك يكن فلم وإذن املقربون؛ إال مثلها عىل يحصل ال
النزاع ألوان من تنتهي ال برضوب، لألدب قراءتنا عند نحسُّ وهكذا بها، ليبرش قام التي
وجدت فكم األدنى، بأنه الناس يظن ال حتى يُكاِفح آخَر ورجٍل األعىل، أنه يتوهم رجٍل بني
يكتنف الذي التفاوت مع ورصاعها أحالمنا، تراود التي املواطنني بني املساواة مشكلة
وال للفكر يخلصون الذين الكاتبني، عناية من املشكلة هذه وجدت كم الواقعة؛ حياتنا
بيننا، الشائع تراثنا يف أن تذكَّرنا إذا خصوًصا الشفاه؟ عند يقف الذي باللفظ، يراءون
نجد لعلنا الجاد؛ النظر يستوجب مما ورفضه؛ التفاوت هذا قبول بني متضاربة أقواًال

املناسبة. الصيغة
الثقافية حياتنا يف زالت ما األدب، لنا رها يُصوِّ كما حياتنا، واقع من تنبثق كثرية أسئلٌة

يجيب. فكًرا لها تجد لم — كامُلعلَّقة هي أو — ُمعلَّقة
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الجغرافية الرقعة هو إليه ننتمي الذي العربي، الوطن أن يتوهم من الخطأ أفحش يخطئ
إىل االنتماء هو االنتماء، من واحد رضٌب فذلك املحيط؛ إىل الخليج من تمتد التي وحدها،
أبعاده للمواطن تتكامل ال بغريه الذي وهو االنتماء، من الثاني الرضب أما بعينه، مكاٍن
ما بكل ، معنيَّ تاريٍخ إىل االنتماء به وأعني معلوم، زماني خطٍّ إىل االنتماء فهو الحقيقية،
أن لجاز قومية، يصنع وحده املكاني الوجود كان ولو وأغوار، وجوٍه من الكلمة هذه تشمل
تتألف القومية كانت إذا أما البعيد، أو القريب أمسنا دون يكفينا الراهن، يومنا إن نقول
مضاًفا األرض، رقعة تُحدِّده الذي الجغرايف الوجود هذا هما متكامَلني، بُعديْن من أساًسا
مناصعندئٍذ فال يمتد؛ أن تاريخنا له يشاء حيث إىل ظهورنا خلف يمتد زماني، وجوٌد إليه
التي املواقف طبيعة تكن مهما منه، لنا فكاك ال امتزاًجا بالحارض، املايض يمتزج أن من
الحارض، بالواقع مًعا، والزمان باملكان عرب فنحن والعمل؛ القرار منا وتتطلب تعرتضنا،

واحد. آٍن يف املوروثة وبالثقافة الجغرايف باملوقع املايض، وبالتاريخ
هو كما بتاريخه، بثقافته، عربيٍّا سيظل لكنه أراد، أرٍض أي إىل يهاجر أن فللعربي
الوثيقة الصلة وجود يف ُمتشكك، يتشكك أن التناقض ملن وإنه أبويه، إىل بانتمائه عربي
لنفسه يخلقها لم عربية، لغٍة يف هذا شكه يجري الذي الوقت يف وماضينا، حارضنا بني
من رموًزا اللغة وليست تركيبها، وطرائق بمفرداتها ماضيه من جاءته بل اليوم، صباح
فكر عن تولَّد ووجدان، بفكٍر مشحونة فيها كلمة كل إن بل املجرَّدة، الرياضية الرموز نوع
هذه تركيبها وأساليب اللغة مفردات يف يكن لم ولو التاريخ، طول عىل ووجدانهم أسالفنا
شعوٍر عن أو تراوده، فكرٍة عن بها يُعربِّ أن كاتب استطاع ملا الشعورية، العقلية الشحنة
كتابًة العربية اللغة استخدمت كلما موروثة، عربيٍة بثقافٍة مثقف فأنت نفسه، يف يختلج

وكالًما.
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حينئٍذ تصدرها كانت مجلٍة عىل عاًما، عرشين منذ يوم ذات املصادفة أوقعتني لقد
إنجليزية ترجمًة بها فوجدت — أذكر فيما — األمريكية املتحدة بالواليات شيكاغو جامعة
تاريخي، بموقٍف متعلقة املنقولة املادة وكانت الحكيم، لتوفيق كتاب يف وردت لصفحة،
ح يوضِّ أن األمريكي املرتجم وأراد الخطاب، بن عمر املؤمنني أمري مواقف من كان أظنه
التي الثقافية، التاريخية الخلفية تُبنيِّ الهوامش، يف رشوًحا يكتب فراح للقارئ، املعاني
الرشوح كثرة فهالتني املنقولة، العبارة فهم من يتمكن حتى األمريكي، للقارئ منها بد ال
الرسيعة الواحدة النظرة تكفيه العربي القارئ فبينما لذلك، رضورية املرتجم رآها التي
الرشوح من صفحات عدة إىل األمريكي القارئ احتاج بمعناه؛ فيُلمُّ املنقول النص ذلك إىل
امتالءً العربية، بثقافته ممتلئ العربي القارئ ألن وذلك املعنى؛ بذلك يُلمَّ أن قبل الهامشية
بها يعايش التي اللحظة يف يتبدَّى امتالء لكنه حياته، من لحظٍة كل يف به يشعر ال قد
املوروثة، املخلَّفات هذه أن عىل ورثناها، التي مخلفاتهم من يشءٍ إىل النظر عند األقدمني،
العربي يكاد فال وقيم، معاٍن هي بل ورق، عىل مسكوب مداٍد من ميتًة ترقيماٍت ليست
سائر معه ها يحسَّ لم وإن هو ها يحسُّ نابضة، حياٌة قلبه ويف عقله، يف تنزو حتى يطالعها

أجمعني. البرش
خلف املمدود الثقايف التاريخي البعد هذا أن ظننا لو إساءة، أفظع الفهم نيسء لكننا
بكل أعود أن بمعنى املايض، الحارضإىل يردَّ أن شأنه من بماضينا، حارضنا ليصل ظهورنا؛
الصحيح، التصور إىل األقرب إذ مىض؛ عرص يف عنها أبحث حلول إىل هذا يومي مشكالت
يواجه حضوًرا املايض، ذلك تستحرض أن شأنها من التاريخية، الثقافية الصلة تلك أن هو
دفاتر يفتح أحدهما رجَلني، بني بعيد والفرق مشكالت، من تكتنفه وما القائم، العرص
يضيف أن هي مهمته أن فريى اآلخر وأما حارض، ملوقٍف تصلح صيغة عن بحثًا السابقني،
الذي اإلطار نفس يف الجديد يجيء أن رشط عىل السابقني، دفاتر إىل عنده من جديًدا دفرتًا

واحد. لشعٍب واحد تاريٌخ املرحلتنَي من ليتكون القديم؛ فيه جاء
تكمن هنا فها واإلنسان؛ الكون إىل العامة النظر وجهة هنا، الواحد باإلطار وأعني
بالبعد انتماءً العربية أمته إىل ينتمي أن الواحد للفرد تتيح التي الثقافية، القومية أصول
وثقافات معلومة. أرضية حدوٍد ذي جغرايف مكاٍن يف بالوجود إليها ينتمي كما الزمني،
تختلف أن قبل العامة، نظرها وجهات يف أساًسا بعض عن بعضها يختلف إنما الشعوب
مبادئ أن هو غرينا، عند األخالقي التصور يكون قد فمثًال الثقافات، تلك تفصيالت يف
صالح يف أنه الطويلة بالخربة ثبت قد فما طويلة، برشيٍة خرباٍت حصيلة هي األخالق
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خالل العميل سلوكهم يف مراعاتها، األفراد عىل يجب التي الفضائل قائمة يف أثبتوه الناس،
عليها، يعلو ال الطبيعة من جزءًا اإلنسان تجعل النظر من وجهة وهي الجارية، حياتهم
البرشية الطبيعة عىل فرًضا ُفرضت مبادئ فهي الثقايف، نحن تراثنا يف األخالق مبادئ وأما
وما الغرائز، علينا تُمليه ما بني اختالف حدث إذا أنه ذلك ومعنى وتتسامى، بها لتعلو
يشء الغرائز، تلك عىل أولوية املبادئ لهذه نجعل أن يف نرتدد لم الخلقية، املبادئ توجبه
نحن احتفظنا فإذا ونحكم، خاللها من نرى للنظر، عامة وجهة لنا ن يُكوِّ مما هو كهذا
حياٍة يف مًعا لوصلنا يكفي ما ذلك يف كان لألقدمني، كانت التي نفسها بالنظرة املعارصين
عمل. من أو قوٍل من األقدمني هؤالء عند بعينها نماذَج إىل نلجأ أن دون واحدة، ثقافيٍة

بتفصيلة، تفصيلة يُقلِّدوهم أن هي السالفني، أمانة املعارصون بها يخون إنرشخيانة
ما رؤية عىل يساعدنا الذي املنظار، عىل نحافظ بأن األمانة تصان وإنما بموقف، وموقًفا
السابقون شهدها قد كان التي نفسها املشاهد رؤية ع نتوقَّ أن دون بعيد، هو وما دقيق هو
عليا درجًة بلغت ما إذا املعينة، الحضارة أن الكربى الحضارية الحقائق فمن املنظار، بهذا
يف تطرد ولكنها وقع، كما نفسه الكمال هذا نحاكي ظللنا إذا االنحدار يف تأخذ الكمال، من
فالزمن السابقون، بها سار التي السري طريقة اصطنعنا نحن إذا أوىف، كماٍل إىل الصعود
الجارف التيار هذا حيال اإلنسان أمام وليس لحظة، يقف ال تغرٍي يف والكائنات دافق، تياره
يذبل أن وإما التيار، مع يتقدم أن فإما اثنتني؛ من واحدة يختار أن إال وتغري، صريورٍة من
أو حذافريه، بكل معني حضاريٍّ خطٍّ عند «الوقوف» الزمن لحركة يختار أن وإما ويموت،

للمحال. اختيار فذلك زمانه مىض نمٍط إىل «الرجوع»
عكس إن بل ومبادئه، للمايض التنكُّر يقتيض ال — قلنا كما — التيار مع والتقدم
فكرية، خريطٍة وفق جاء إذا إال خطاه، تنتظم ال التقدم ذلك ألن الصحيح؛ هو تماًما ذلك
لحظة أصحابها عند تولد ال النظرة وهذه وأهدافه، اإلنسان إىل معينة نظرٍة عىل رسمت
تطبيٌق عٍرص كل يف لها ليكون تورث — السفينة ربان عند كالبوصلة — ولكنها بلحظة،

جديد.
هو والجديد لحمته هو القديم وجديد، قديٍم من نسيًجا يكون أن بد ال حارضنا
أبويه عن ورث إذا إال الطائر يطري هل ذلك؟ غري يكون أن لألمر يمكن وكيف سداه،
يف بلٍد إىل ليسافر منا الواحد إن بالعينني؟ املسلف ه أمدَّ إذا إال يبرصالرائي وهل الجناحني؟
الناس فريى يألفها، لم البرشية العالقات من رضوب فتصدمه — مثًال — أمريكا أو أوروبا
عنده، لها أهمية ال بأموٍر يهتفون يراهم له، يحزن ملا ويفرحون هو، له يفرح ملا يحزنون
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سلوكه، من عجبهم لسلوكهم يعجب ما فكثريًا عنده، األهمية كل لها أموًرا ويتجاهلون
اآلخر خريطة عن تختلف السري، وخطوط املواقع له د تُحدِّ حياة خريطة الطرفني من فلكل
وهي السلوك، ومبادئ النظر قواعد فيها بثت التي القومية الثقافة هي وتلك حياته، يف
القرون، مر عىل لبثت التي كالشجرة هي بل وصبحها، عشيٍة بني لقومها تولد ال ثقافة
بقيت ما األرض، يف ثابتة جذورها لكن الربيع، وجاء الحول دار كلما بأوراق، أوراًقا تبدل

والسقيا. الغذاء موارد األرض هذه يف لها
فوق أوراقها نجمد أن عىل الثقافية، بشجرتنا اإلعجاب يحملنا أن الخطر وأخطر
الخريف، مع تصفرَّ ال باألخرضحتى ونطليها تسقط، ال حتى بالصمغ فنلصقها غصونها،
دوام مع ثوبها تبدل تركناها لو وجه، أكمل عىل يتحقق إنما هذه بشجرتنا فاإلعجاب
فكذلك فاحًشا، ً خطأ أخطئوا قد ماض، بال حاٍرض إىل الداعني أن فكما وجذورها، جذعها
تفصيالته املايضبكل التزام إن نعم حارض، بال ماٍض إىل يدعو من الخطأ هذا مثل يخطئ
كان حيث إىل به ليعود وراء، إىل بالسائر يسري طريق كذلك لكنه الزلل، من مأمون طريٌق
وإن حتى املجهول، الجديد يف يغامر أن الحي الكائن عىل يوجب الحياة ق وتدفُّ االبتداء،
كقصة ثابتة، أصوٍل إىل مستندة املغامرة تجيء أن عىل خطر، من يشءٍ إىل املغامرة عرَّضته
بخيٍط جسده فربط مجهول، جبٍّ ارتياد أراد الذي — اليونانية األسطورة يف — الغالم
بال ضالًال يضل ال حتى الخيط، من اآلخر بالطرف ُممسكة الجب، رأس عىل أمه وجعل

عودة.
وال قيل، ما أحسن هي أقوال من كومة الثقافية، القومية أو القومية، الثقافة ليست
من نموذًجا منها لنستخرج الكومة ننكت أن إال علينا ما ثم عمل، ما أفضل هي أعمال من
عىل لنسلِّطها واألعمال؛ األقوال تلك من نستخلصها نظر»، «وجهة هي بل عمل، من أو قوٍل

جديد. عٍرص من آخر مشهٍد
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التساؤل، إىل الناس تدعو التي الغرابة تأتيه وإنما يُستغرب، ال الطبيعي مكانه يف اليشء
أو الغابة يف قردًة ترى أن — مثًال — غرابة فال املألوف، سياقه غري سياٍق يف نراه حني
وكثريًا املدينة، شوارع يف طليقة القردة رأيت إذا تكون الغرابة لكن الحيوان، حديقة يف
ال املألوف، استعمالها يف وهي املعينة اللفظة أن بمعنى اللغة، ألفاظ عىل هذا يصدق ما
الوقوف، يكون هنا فها فيه؛ مسوقة نراها أن نألف لم سياق يف وردت إذا وأما سؤاًال، تثري

هناك. معناها عن البحث ثم والتعجب،
كتاب أطالع كنت إذ أني وذلك أرويه: أن أحب َمثٌل ذلك، عىل الكثرية األمثلة ومن
صادفتني — التصوف ميدان يف معروف كتاب وهو — القلوب» «قوت املكي الحارثي
تقول: فهي سبب، من ألكثر لحظًة عندها فوقفت «الزهد»، عن الحديث ضمن وردت عبارة
قد والدرهم الدينار ألن والدرهم؛ الدينار يف الزهد من أشد الخلق، ومدح الرياسة يف «الزهد

العلماء.» سمارسة إال يبرصه ال غامض باب وهذا ذلك، طلب يف يبذالن
تكون أن لها أتوقع أكن فلم بالحداثة، تفوح «سمارسة» كلمة أن ذلك قبل ظني كان
ال الكلمة هذه أن ذلك، قبل ظني كان وكذلك العربية، اللغة يف العهد القديمة الكلمات من
كتاب يف ترد أن لها جاز معنًى، وبأي فكيف، والرشاء، البيع عالم يف إال معنًى لها يكون
وجدتها القاموس، يف معناها عن كشفت فلما عام؟ ألف منذ صاحبه كتبه التصوف، عن
هو أحدهما فرعني: يتفرع معناها وأن بعيد، زمٍن منذ الفارسية عن العربية أخذتها كلمة
اآلخر وأما واملشرتي، البائع بني وسيًطا «السمسار» به يكون الذي بيننا، الشائع املعنى
«سمارسة يكون الثاني املعنى وبهذا األمور، بحقائق العليم الرجل هو «السمسار» أن فهو

فيه. يتحدثون الذي املوضوع بأطراف العارفون قون املدقِّ العلماء هم العلماء»،



وثقافته العرص هذا

موقفنا حول وترتابط، تتقاطر ذهني يف الخواطر أخذت البسيطة البداية هذه من
القرن منذ أصابنا الذي التدهور عهد بداية إىل به وراجًعا هذا، يومنا يف كله، العلمي
وتضيف وتبدع والعلم، الحضارة ميادين يف تخلق أمة ذلك قبل كنا فلقد عرش، السادس
ألكثر الغاشية غشيتنا فقد الحني، ذلك منذ وأما جديد، هو ما وعلومها الدنيا حضارة إىل
ضوء عىل أعيننا نفتح أن — األخري القرن خالل — نحاول بعدها أخذنا قرون، ثالثة من
ثمرها، وطاب وأورقت وفروعها، جذورها ونمت بذورها، بذرت قد كانت جديدة، حضارٍة
نصحو؛ األمر آخر أخذنا ثم شيئًا، منه ندري األمر أول نكد لم منا، غفلٍة يف ذلك كل وحدث

ونعطي. نضيف أن دون ونأخذ لنلتقي
لقد نقول: «سمارسة»، لكلمة وجدناهما اللذين املعنينَي فيها نستغل أخرى بعبارٍة
من يجعلنا الذي باملعنى مًعا: باملعنيني علم، سمارسة عرش الخامس القرن حتى لبثنا
سوانا عن نأخذ أن استعداٍد، عىل كذلك يجعلنا الذي وباملعنى واإلضافة، االبداع أصحاب
السادس القرن أوائل منذ وأما املشاعل، حملة من بعدنا يأتي من إىل نقلها لنعيد علومهم؛
السمرسة من لنا يبَق ولم األول، املعنى منا ضاع فقد — الرتكي الغزو مع — عرش
لم — الحني ذلك منذ — علماؤنا الظروف، أحسن يف وذلك الثاني، معناها إال الحضارية
إنهم أي أسلفناها، التي عبارته يف امللكي الحارثي أراده الذي باملعنى، «سمارسة» يعودوا
بالسمرسة — حاالتهم أحسن يف — واكتفوا جديًدا، شيئًا الدنيا إىل يضيفون يعودوا لم

واملحاكاة. النقل حدود عند تقف التي الرخيصة
إبان علماءنا يحيص أحدها ثالثة: كتٍب إىل فرجعت جزاًفا، القول أسوق أالَّ أردت
القرن إبان علماءنا يحيص والثاني السائرة»، «بالكواكب ويسميهم عرش، السادس القرن
الثامن القرن إبان يحيصعلماءنا والثالث األثر»، «خالصة بأنه نفسه ويصف عرش، السابع
عدة من وهي الثالثة، الكتب هذه تصفحت — الدرر» «سلك عنوانًا لنفسه ويتَّخذ عرش،
وحاولت مظلمة، قرون ثالثة خالل عندنا العلمية الحياة عن لنفيسصورة ن ألكوِّ مجلدات؛
عنها نقول أن لنا، يصحُّ التي املشرتكة الرئيسية الصفات تلك، قراءتي من أستخلص أن
تلك يرى أن يلبث ال القارئ ألن عسريًا؛ ذلك يكن ولم العهد، لذلك املميِّزة الصفات إنها
أسموهم من أن أبرزها ومن يطالعها، صفحة كل يف السطح عىل طافية املميزة، الصفات
و«رشح» الفالني، الكتاب «حفظ» عىل يزيد العلمي طموحهم يكن لم عندئٍذ، «بالعلماء»
أسالفهم، إليها سبقهم رشوًحا يرشحوا أن جهودهم مدى كان ما كثريًا بل الفالني، الكتاب

الكلمة. لهذه معنًى بأسوأ علم «سمارسة» جميًعا فهم
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كان سبق؟ بعد كبونا حتى الحضاري، املضمار يف أصابنا الذي ما تساءلنا: فإذا
أثر تقتيض بتبعية واكتَفينا الجديد، الفكر خلق عىل قدرتنا ذهبت وهو: حاًرضا، الجواب
السادسعرشإىل القرن من امتدت التي الثالثة القرون إن عاجزة. بليدٍة محاكاٍة األقدمنييف
القاع، إىل القمة من رسيًعا انحداًرا فيها انحدرنا التي الفرتة هي كانت عرش، التاسع القرن
أن إال علينا فما األوج، إىل حضيضها من أوروبا فيها ارتفعت التي نفسها الفرتة هي وكانت
خالل عندهم قائًما كان وما الفكر، دنيا يف عندنا قائًما كان ما بني تحليلية مقارنًة نُجري
فكان عندهم وُوجد االنحدار، فكان عندنا غاب العنرصالذي لنستخرج الواحدة؛ الفرتة تلك
بأنهم األصم، يسمعه رصاًخا وجوهنا يف سترصخ عندئٍذ الحقيقة أن وأحسب الصعود،
املؤدِّي العلمي املنهج ضوء عىل ويقرءونه املفتوح، الطبيعة كتاب يقرءون أخذوا قد هناك
صحائف نقرأ الفرتة تلك خالل نحن أخذنا بينما الناس، حياة يف عمليٍة نتائَج إىل حتًما
هذه نرشح ثم الهوامش، عنها ونكتب رشوحها ونرشح ونرشحها حفًظا، لنحفظها األقدمني

بالورق. وينتهي بالورق يبدأ الذي الشاق الجهد هذا آخر إىل هوامش، يف الهوامش
أسماء إحداهما يف يضع قائمتني: بني رسيعة مقارنًة يُجري أن شاء من ويستطيع
األخرى يف ويضع تلك، الثالثة القرون فرتة يف أوروبا شهدتها التي العلمية واألعمال األعالم
وجد فإذا نفسها، الفرتة تلك إبان العربي العالم شهدها التي العلمية واألعمال األعالم أسماء
وهيوم لوك وجون وبيكون وديكارت ونيوتن جاليليو طراز من رجاًال األعالم من هناك
هنا وجد ثم عروشه، والعلم العقل لسلطان أقاموا ممن غريهم وعرشات وكانط، وفولتري
محمد أمثال من — إليها أرشت التي الثالثة الكتب عن أنقل وأنا — رجاًال األعالم من
امليموني، وإبراهيم اللقاني، وإبراهيم القايض، بن وزكريا عنان، بن ومحمد املشهدي،
حفظوه، ما مقدار االمتياز عالمة جعلوا ممن إلخ، … إلخ العجمي وأحمد القليوبي، وأحمد
عنها الكشف محاولة ال الطبيعة، قوانني خرق من استطاعوه ما ومقدار رشحوه، وما
سؤالنا: عن الرسيع الجواب ستعطينا القائمتني، بني الرسيعة املقارنة إن أقول واستخدامها،
وكأن هذا، سؤالنا نسأل إننا تقدم؟ بعد نحن وتخلفنا تخلُّف، بعد أوروبا تقدمت ملاذا
يخرق أمامنا الجواب أن مع وتنقيبًا، درًسا الباحثني من يحتاج األبصار، عن خاٍف الجواب
الوقفة تقف أن عرش، السادس القرن يف نهضتها منذ أوروبا حاولت لقد وهو: العني،
نعيش التي هذه، دنيانا عن جديدة حقيقًة يوم كل يف بها تبتكر التي العلمية، العقلية
يف نُبدي املايض، نحو نفسها الفرتة خالل نحن اتجهنا بينما هواءها، ونتنفس أرضها عىل

ونعيد. املكتوبة نصوصه
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هؤالء عىل نوافذنا نفتح أن األخريين، القرن ونصف القرن خالل لنا هللا شاء ثم
األمل وكان الحضارة، مواكبة يف به نتزود ما العلمية، حصيلتهم من عنهم لننقل القوم،
الحضارية املهمة هذه إزاء تؤديه أن تستطيع وما جامعاتنا، عىل معقوًدا — يزال وما —
عهٍد يف الدخول إىل لنتهيأ قديم؛ عهٍد غبار أنفسنا عن ننفض أن بها نريد التي الخطرية،

جديد.
يحيطون الذين العلماء معنى بمعنييها: العلماء» «سمارسة فكرة إىل أعود وهنا
يَقرصون الذين العلماء ومعنى املبتَكر، الجديد إليها ويضيفون تامة، إحاطًة بعلومهم
هذه، العلماء» «سمارسة فكرة إىل أعود اآلخرون، أنتجه ملا السلبي التوصيل عىل همتهم
إذ األمل؛ ينعقد وحدها عليها التي جامعاتنا، يف للحالة رؤية أوضح ضوئها عىل فأجدني
الذين العلماء فريق أحدهما جامعاتنا: يف األساتذة من رضبنَي أرى الضوء هذا عىل إنني
أجزاء من جزء أي يف العلماء بني يكونوا أن َليصلحون حتى بعلومهم، ا حقٍّ عليمون هم
يكونوا بأن االكتفاء إىل القاهرة الظروف اضطرتهم الذين أولئك فهم اآلخر وأما األرض،
العادية، النسبة تكون كم يقني، عىل ولست يستهلكونه، ومن العلم يُنتجون َمن بني وسطاء
هم الذين العلماء وسمارسة املنتج، اإليجابي باملعنى علماء هم الذين العلماء سمارسة بني

اإلحصاء. بمسائل مني أعلم هم من لنا يحددها النسبة هذه فْألترك وسطاء،
لوال األىس، من كثريًا النفس يف ليبعثوا وسطاء، هم الذين العلم سمارسة يكن ولم
التوصيل؛ أمانة عن بها ينحرف مما لكثرٍي معرَّضًة باتت قد نفسها، الوساطة هذه أن
أسواق يف املعروضة الجديدة العلمية بالبضاعة ليلموا أمامهم؛ ة ميرسَّ الوسائل تعد لم إذ
بضاعٍة عىل هذه، العلمية وساطتهم يصبوا أن إىل اضطراًرا يضطرون فرتاهم املنتجني،

خزائنها. يف «باتت» ما لكثرة نت تعفَّ
فال ميسورة، اإلبل تكن لم إذا — فمعزى» إبًال يكن «إالَّ القديم: العربي املثل يقول
باملعنى العلماء» «سمارسة لنا يتيرس لم إذا املثل: هذا نهج عىل ونقول — ماعز من أقل
الوسطاء السمارسة تمكني من أقل فال العبارة، بهذه املكي الحارثي أراده الذي اإليجابي،

مصاريعها. عىل ذلك أبواب لهم نفتح بأن والتوصيل، النقل من
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واألدب، الفكر رجال من العليا الصفوة مع دائًما اسمه يصادفك يهودي، كاتٌب كيستلر آرثر
يف ذلك وكان — له قرأته كتاب أول كان له، تخطط هدف عىل الصفوة هذه اجتمعت كلما
النقد، مجالت يف عنه قرأته ما إليه شدني الظهرية»، يف «ظالم هو — الخمسينيات أوائل
املصادفات يل شاءت ثم سيايس، سجٍن يف تعذيٍب من لقيه قد كان ما فيه، يقصُّ كتاب وهو
نفسه، الكاتب لهذا هو فإذا كتابًا، األعياد مواسم من موسم يف صديق يهديني أن البحتة
التي الفكرة تنقصهم العرص، هذا أبناء أن كيف فيه يُبني أن أراد الذي «عرصالحنني» وهو

والضياع. الحرية من فتعصمهم بها، يؤمنون
والتصوير التحليل عىل قدرة فيهما ووجدت متقاربتنَي، فرتتنَي يف الكتابنَي هذين قرأت
ما أتعقب أخذت لكني الكاتب، هذا يكون ذا من عرفت قد بعُد أكن ولم النظر، تستوقف
ما أهم من فكان وأصدره؛ نرشه أن له سبق قد كان عما وأبحث ينرشه، وما يصدره
ثقافة إىل باليوجي يشري بالطبع وهو — والقوميسار» «اليوجي عنوانه: كتاب له، صادفني
بينهما، يوازن إذ وهو — املادية الشيوعية ثقافة إىل بالقوميسار يشري كما الصوفية، الهند
متدرِّجة وأطياف ظالل الطرفني وبني طرف، يف واألخرى طرف، يف إحداهما جعل قد
التي الظروف بحسب وذلك أكرب، جانبًا التصوف طرف من تأخذ وقد كليهما، من تأخذ
عنوان من عنوانه أخذ قد الكتاب أن وعرفت األقطار، مختلف يف الناس بجماعات تحيط
«اليوجي عنوانها التي املقالة هذه وكانت فيه، ُجمعت مقاالت مجموعة بني الرئيسية املقالة
الثانية العاملية الحرب ورحى صدرت إنها أي ١٩٤٢م، سنة صدرت قد والقوميسار»،

دائرة.
املؤدية الوسائل من أهم الغاية بأن للعقيدة رمز هو املقالة، هذه يف و«القوميسار»
آخر املطلوبة الغاية يحقق ذلك كان إذا تعذيب، أو غدر أو قسوة يف ضري فال ولذلك إليها؛
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إىل يرمز إذ لذلك، مضادة عقيدٍة إىل فريمز — أيًضا املقالة هذه يف — «اليوجي» وأما األمر،
تكن مهما اإلثم، من مطهرة مقدَّسٍة حياٍة من بد فال غاياتها، من أهم الوسائل بأن العقيدة
الخارجية األوضاع إصالح أن هي القوميسار عقيدة الحياة، تلك إليها تنتهي التي النهاية
هي فعقيدته اليوجي وأما الداخلية، النفسية الحاالت إصالح بالرضورة يتبعه ثم أوًال، يأتي
خارجها هو ما إىل وينتهي النفس داخل من يبدأ عنده اإلصالح شوط إن إذ ذلك؛ عكس
ومنهاج املنرصف، العلمي املنطقي العقل عىل ُمرتكز القوميسار منهاج ظاهرة، أوضاٍع من
الذي للجهد هي القوميسار عند األولوية الداخلية، الشعورية الحياة عىل معتمد اليوجي
يبذله الذي الخاص الذاتي للجهد هي عنده فاألولوية اليوجي وأما مجتمعة، الجماعة تبذله

لنفسه. رياضته يف الفرد
يف — ذلك بعد له عنَّ قد الكاتب لكن مرة، أول نرشت كما املقالة مضمون هو ذلك كان
إحساًسا أحسَّ فلقد يقرؤه؛ بما الهندي الصويف حياة عن يكتفي أال — الستينيات أواخر
املادية والحياة وحده العلم إىل «القوميسار» دعوة بأن الشخصية، خربته من له نبع قويٍّا
هو املفقود الجانب يكون هل ترى وتساءل: املطمئنة، املتزنة للحياة تكفي تعد لم وحدها،
الهند إىل ارتحل أن إال هو فما عامة؟ بصفٍة الرشق صوفية قل أو الهند، صوفية من شيئًا
لعلم ليعطيه الياباني «زن» ال عند أو الهندي، اليوجي عند ماذا بنفسه لريى اليابان، وإىل

وصناعته؟ الغرب
خاصة مراكز عدة وزار التصوف، رجال من أقطاب بأربعة الهند يف وهو التقى
يجدي ال روحانية، من الهند عند ما كل أن إليها انتهى التي النتيجة وكانت اليوجا، بأبحاث
املتحيِّزة بعينه رآها كما — فيها فليس الغربي، املثقف عن النفيس العبء تخفيف يف شيئًا
األمر، أول بها مفتون وهو زارها، فقد اليابان عن وأما واملرض، والقذارة التخلف إال —
العرصية الحضارة هذه امتزاج فيها وجد ربما أنه وظن العرصية، الحضارة بأسس ألخذها
ما رسعان لكنه العرص، ألمراض عالًجا يجده أن أراد ما له فيتحقق رشقية، صوفيٍة بنزعٍة
تنصبُّ كيف رأى املصطنعة، الظواهر وراء ببرصه نفذ إذ ألنه — قال هكذا — أمله خاب
أخذتها التي العرصية، الحضارة عوامل تعمل أن وبدل جامدٍة، قوالَب يف الياباني حياة
تلك، الجامدة قوالبهم تحطيم عىل العوامل تلك تعمل أن بدل رسيًعا، أخذًا لنفسها اليابان
تيار يف الضياع من وجوده عىل خيش قد أعماقه يف الياباني ألن وجموًدا؛ صالبة زادتها
له تكون أن لعلها حياته؛ بقوالب تمسًكا فازداد آخرون، أنشأه بل هو، ينشئه لم عرص،

سواها. عن املتميزة ذاته تصون واقية درًعا
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الرشق صوفية عند يجد لم إنه ولليابان، للهند زيارته بعد رصيحًة، كيستلر آرثر قالها
عنوان يحمل الذي الكتاب له قرأت أن بعد أني وأذكر الوقار، ثوب ترتدي سخافاٍت إال
يل يصوره ما الكاتب، هذا شخص عن أعلم أن يف رغبتي اشتدت والقوميسار»، «اليوجي
الرشق شيوعية ال تعجبه لم الذي الرجل هذا يكون ذا فمن الوضوح، من كافية بدرجٍة
ذا من اليابان؟ نهضة وال الهند، صوفية وال األوروبي، الغرب ديمقراطية وال األوروبي،
الجريء، الرأي دائًما فيها فأجد كتبه؛ وأتتبع مقاالته أتتبع أخذُت الذي الرجل هذا يكون
يرضيه؟ مذهب عىل يستقر ال قلق الحالتني كلتا يف لكنه حينًا، ويخطئ حينًا يصيب الذي
يهوديٌّ فهو عنه، اآلخرين كتابات ويف نفسه، عن هو كتابته، يف حقيقته، وجدت ما فرسعان
فذهب فينا، يف طالبًا شبابه يف كان عندما جذبته قد الصهيونية بأن يعرتف صهيوني،
واشتغل أوروبا إىل عاد ثم يقولون، كما الطبيعة عىل هناك املوقف لريى فلسطني؛ إىل
الشيوعي، املذهب من املرة هذه الجذب جاءه أن يلبث ولم العلوم، يف ًصا متخصِّ بالصحافة،
عدوٍّا انقلب حتى عرشسنوات، عضويته عىل تمِض ولم الشيوعي، الحزب يف عضًوا فالتحق
— الثالثينيات يف — األهلية حربها أيام إسبانيا إىل ذهب أن بعد وذلك الشيوعي، للمذهب
أن غري باإلعدام، عليه وحكمت فرانكو، حكومة عليه وقبضت صحفيٍّا، مراسًال واشتغل
كتابه وكتب الشيوعية، يف عقيدته زعزعت قد ستالني، أيام موسكو يف التطهري محاكمات
يف «ظالم كتبه أشهر فكتب منه خرج ثم الحزب، يف عضًوا يزل لم وهو دون» «الجالَّ
اغتصبتها قد عندئٍذ وكانت فلسطني إىل عاد وهنا سبق، فيما إليه أرشت الذي الظهرية»،

كتابًا. عنها فكتب «إرسائيل»،
ثوب كل ووراء ثوبًا، وتخلع ثوبًا ترتدي التي املتقلِّبة، الحياة هذه الرجل عن علمت
ُمتخبِّط موقٍف عىل له وقعت حتى والحذر، الشك بعني له أقرأ فبدأت كامنة، صهيونيٌة منها
معرفٍة من أعماله يف ملسته كنت ما كل برغم االزدراء، يكن لم إن الدهشة، نفيس يف أثار
غوغائية بحملٍة — ١٩٧٣م نوفمرب شهر يف — مدة منذ اضطلع أنه ذلك نافذ، وذكاءٍ غزيرة
تحت يندرج ما أو الخرافة، عن الدفاع قوامها األسبوعية، الربيطانية الصحف إحدى يف
العقل بصبغة فكره صبغ رجٍل، من يتوقع الذي ذا فمن للنظر، وجهاٍت من الخرافة
لنا يظهر أن وتحقري، زرايٍة من به وصفها ما بكل الهندية الروحانية ووصف العلمي،
فيما — ألنها لها؛ ج ويُروِّ شأنها، من يعيل لكنه الرخيص، الصنف من بروحانيٍة اليوم
أن حقه من وكأن النظر، علمية يلتزم أن حقه من كأن رشقي؟! غري طراٍز من — أظن
ينظر وهو العلمي، العقل منظار يلبس أن حقه من ليس ولكن االتجاه، بروحانية يأخذ
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الغرب. علمية إىل ينظر وهو الغربية، الرؤية منظار فيلبس يعود وأن الرشق، صوفية إىل
مصدًرا العقيل املنطق وراء أن بها لهم ليُثبت قرائه؛ عىل يعرضها التي الحكايات قرأت ولو
من وعجبت الناس، سواد من العامة عامة يحكيه ما قبيل من لوجدتها املعرفة، منه تنبع
من التصديق ينتزع أن ومحاوًال، مصدًقا يرويها الرشق، لروحانية ِعْلميَّته بكل تنكر رجٍل

قارئيه.
املكان بحسب واحد، آٍن يف وتستهجنه اليشء تستحسن التي العمياء، العصبية إنها
املبعدين األغراب عند كان وإن جميًال، كان واملحبني، األهل عند كان فإن فيه، تراه الذي

روَّادها؟ من الرجُل هذا فكريٍة حياٍة يف نقول فماذا قبيًحا! كان
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تأكل مهجور، بناءٍ من ركٍن يف قطًة رأيت أن وذلك العارشة، أكملت قد أكن ولم رأيته منظٌر
حولها من الصغار سلفت، وجيزة لفرتٍة ولدتها هي أو لتوِّها، ولدتها كانت لها، قطيطات
يف األم لها استدارت ولقد سيقانها، عىل تستقم لم الحركات، آلية عمياء، هالميٌة أجساٌد
كم أذكر، هذه ساعتي إىل زالت وما صغريًا، نمًرا عندئٍذ انقلبت كأنها غليظ، وحيش صوٍت
نهايتها! حتى املأساة ألشهد الوقوف ورغبة فزًعا، الفرار رغبة الرغبتان: عندي اختلطت
عجبت لكنني عجب، فال القطة طبيعة من أنها فأنبَئوني يومئٍذ، الكبار سألت قد وأظنني
غري يوم، ذات صادفني قد القطط، طبائع من الحقيقة لهذه تعليًال أن وأذكر أزال! وما

كان. كيف نسيت أني
يخلق أن وهو «الشكل»، منه يل بقي ولكن الرهيب، املنظر ذلك «مضمون» عني ذهب
به تؤدي لقد حتى له، الكراهية نفسه يف لتدبَّ بل به، لينعم ال جديًدا، خلًقا لنفسه اإلنسان
عليها ينطبق التي الحاالت تلك ومنوعة، لكثرية وإنها وأبدع، خلق قد كان بما يفتك أن إىل
أهميًة بينها فيما تتفاوت لحاالت وإنها الباكرة، طفولتي منذ وعيته الذي «الشكل»، هذا

صنيعته. الصانع ينهش أن يف مًعا تشرتك لكنها وتفاهة،
الحاالت إحدى هي بَنيها، تأكل الهرة لشكل تطبيًقا عرضها، اليوم أردت التي والحالة
وتخريبًا، هدًما حضارته عىل وا لينقضُّ عرصنا أبناء يقف أن بها وأعني والخطرية، الهامة
ولو مداها، تبلغ ولم التكوين طور يف بعُد تزل لم حضارة أنها ومع بناتها، هم أنهم مع
عنقود ينْل لم الذي الثعلب قصة إنها لقلنا املتخلف؛ العالم أبناء من جاءت االنقضاضة أن
انقضاضٌة لكنها أصابه، فشل عن لنفسه تعزيًة ؛ مرٌّ حرصٌم إنه فقال الناضج، العنب
هذه حضارته للعرص صنعوا الذين املتقدم، العالم أبناء من به، بأس ال عدٍد من تجيء

لينهشوها. إليها استداروا التي
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«إدوارد اإلنجليزي للكاتب مرسحية ظهوًرا، املستنَكرة الصيحات هذه أقرب ومن
اختار ولقد — العشوائية بالنتائج الالعبني تفاجئ للعبة اسم وهو — «بنجو» اسمها بوند»
حياة يف كان قد ما بني تشابًها هنالك أن مبينًا شكسبري، شخصية ملرسحيته مادة الكاتب
تناقٌض وهو الراهنة، العرصية حياتنا يف نفسه التناقض هذا وبني تناقض، من شكسبري
وقيم، مبادئ من الدعاة يدَّعيه ما وبني واقعة، هي كما للحياة الفعلية األوضاع بني يُباعد
نتوقع أن بد فال بيديه، روحه يُزهق أن إىل به أودت أمل، خيبة من لشكسبري حدث وكما

بمعاوله. بنيانه يحطم أن لعرصنا
وأرَّقته، أقلقته كثرية أموٍر عن مرسحياته يف تساءل قد إنه شكسبري عن الكاتب يقول
لهم قوة ال ومن القوة أصحاب وبني والفقراء، األغنياء بني قائمة كانت كما األوضاع تمسُّ
يسلك أن صاحبها من يتوقع لم املؤرَّقة، القلقة الكتابة هذه قرأ فمن الناس، سواد من
بني بلده، يف نشب قد كان نزاًعا إن بل يديه، بني املال تجمع حني األقوياء األغنياء سلوك
وبني الشعب، عامة من املرتادين عنها لريدُّوا تسويرها وأرادوا األرض، يملكون كانوا من
صف يف شكسبري فوقف امتالك، يف يطمعوا لم وإن االنتفاع، أرادوا الذين الفقراء هؤالء
وتعذيب، سجن من نالهم ما امُلعِوزون، هؤالء ينال أن يؤرِّقه ولم يقلقه لم مؤيًدا، املالكني
األغنياء سائر ظن كما ظن قد فلعله شنًقا، املوت ومن بل لألجساد، وتشويه بالسياط وجلد

لإلنسان. هللا خلقها طبيعية أموٌر كلها هذه أن األقوياء؛
أمسك ملاذا الكاتب: فيتساءل أوانه، قبل أصابعه بني من بالقلم ألقى قد شكسبري وكان
يكون أن أُوالهما حالتني: إحدى يف إال يحدث ال اإلمساك هذا مثل إن الكتابة؟ عن شكسبري
الضمري، بلذع يشعر أن هي والثانية يقوله، ما لديه يعد ولم جعبته، يف ما كل أفرغ قد
حني صاحبه، الضمري يلذع وإنما يريضضمريه، بما سلوكه من ليغريِّ اإلرادة يملك أن دون
ويف الكذب يف شكسبري وقع ولقد كذب. أنه يعلم ما يقول وحني خطأ، أنه يعلم ما يفعل
للسبب الكتابة عن أمسك قد شكسبري يكون أالَّ واألرجح فيه، وقع بما عالم وهو الخطأ،

ضمريه. من فراره هي العلة تكون وأن األول،
بأفدح عرصنا حضارة يُكِرث ما هو والفعل، القول بني الفاضح التناقض هذا ومثل
وينتهي بنيها الهرة فتأكل الرجاء يخيب أن أعني نفسها، النتائج إىل بها وسيؤدي الكوارث،
األمة هذه تدعو العرص طبيعة لكن األمم، بني والتفاهم التعاون برضورة ننادي إننا األمر.
العرص طبيعة لكن بزمامنا، عقولنا إىل نلقي أن برضورة وننادي تتناكر، وأن تتنافر أن
إىل تدعونا العرص وطبيعة السالم، برضورة وننادي وخرافته، الالعقل اصطناع إىل تدعونا
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تدعونا العرص وطبيعة والعقول، األبدان تحرير إىل ندعو إننا للقتال، االستعداد أو القتال
مدارسنا من نجعل أن وإىل األبدان، فيها نسجن أقفاًصا الحديثة املساكن نجعل أن إىل
العرص وطبيعة الديمقراطية، ندَّعي العقل، وتُكبِّل الخيال تُقيِّد أخرى، أقفاًصا وجامعاتنا
وتقنياته العرص علوم تنا أمدَّ لقد الغنية، أو القوية الِقلَّة قبضة يف الكثرة رقاب تجعل
عىل تنطوي وأهداف أخالق وهي وأهدافه، املارد بأخالق أمدتنا كذلك لكنها املارد، بقوة
التعاطف من مزيٍد نحو باإلنسان، ينحو التاريخي التطور كان لقد وتدمري، ورش خبٍث
بنا فيعود املسار، يقلب (التكنولوجيا) التقني كيانه بطبيعة عرصنا لكن والعون، والرحمة
يكون أن عرصنا يف اإلنسان عىل عسريًا بات لقد والالمباالة. والعنف القسوة من مزيٍد إىل
بُعدين، ذات الورق من بقصاصات يشءٍ أشبه البرش، من املعوزين ماليني وانقلبت إنسانًا،
مما أكثر ونسمع قبلنا، الناس شهد مما أكثر نشهد اليوم إننا خربة. لوحاٍت عىل أُلصقت
مما معنًى أقل اليوم، لنا تبدو الحياة فإن كله ذلك ومع عرفوا، مما أكثر ونعرف سمعوا،
فهم عىل قدرتنا من تزيد واملعلوم، واملسموع املرئي كثرة تعد فلم األمس؛ إلنسان بدت
نا لغريَّ بالتبعة، إحساًسا أكثر وبالتايل فهًما، أكثر كنا فلو حولنا، من العالم وفهم أنفسنا،
بوعيه الخمر ذهبت املخمور، الرجل نحن كأنما نفعل، لم ولكننا بنا، املحيطة األوضاع من

وإرادته.
شتاينر» «جورج هو آخر، شاهٌد بها يديل أخرى وشهادة معارص، كاتب شهادة تلك
أنهكها قد إنها بريطانيا، يف الثقافية الحياة عن فيقول املولد)، فرنيس لكنه أمريكي، (كاتب
فأين وإال الفكري، تاريخها من ميتة حقبًة اليوم تجتاز فهي السري، عن فقعدت التعب،
يتناسب مما فلسفي جهٍد كل املاضية، عاًما األربعني خالل فيها ينعدم كاد لقد فالسفتها؟
إىل فانرصفت العظماء، من معينها نضب فلقد األدبي، اإلنتاج يف قل وكذلك تاريخها، مع
شيئًا، لألواخر يرتكوا لم األوائل إن يقول: حالهم لسان وكأنما جديد، من تجرتُّه ماضيها
هو وحيد، (باستثناءٍ حاًال بريطانيا من بأحسن أوروبا، أقطار من وغريها فرنسا وليست
راجع كله ذلك ولعل والخرافة، الالمعقول بتهاويم الشباب رءوس امتألت فلقد أملانيا)،
يف جنوبهم وأرَّقت ظهورهم، أنقضت التي والتقنية العلمية الحياة من أصابهم تعٍب، إىل

مضاجعها.
هو أوروبا، وسط يف النظر يلفت ما أهم إن يقول كايزر»، «يواقيم هو ثالث وشاهٌد
املرسح إىل بالناس تعود قوية حركًة ترى ولذلك جديد؛ هو فيما األمل بخيبة الشعور
واألدب الفكر ميادين من وغريها النرش، دور ويف الشعر، ويف املرسح، يف القديم؛ التقليدي
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لكنها — ١٩٦٨م سنة مثًال الطالب كثورة — ثقافية ثورات أوروبا يف نهضت لقد والفن،
الجديد دعاة لجأ ما وكثريًا البديل، الحل تقرتح أن دون القديم، تحطيم أرادت ثورات كانت
يجده، لم وملا شابة، فتاٍة يف الجمال عن بحث كمن لوه، ليُجمِّ باألصباغ يُلطِّخونه قديٍم إىل

باملساحيق. العجوز الجدة وجه صبغ
منهم ضيًقا وأمريكا، أوروبا كتَّاب عند حني بعد حينًا عليها نقع شهادات وغريها هذه
الشهادات هذه أمثال نحن نلقف ما فرسعان بأيديهم، صنعوها التي عرصهم بحضارة
من شهود أوالء هم ها قائلني وحضارته، للعرص التنكر وجوب عىل بها لنُدلل بها؛ فرحني
املرض، بوعكة يشعر قوي رجٍل بني الجوهري، الفرق ننىس وبذلك بالشهادة، أدلوا قد أهله
بأس فال الثمالة، العرصحتى كأس هؤالء رشب لقد عافية، من بصحوٍة يشعر عليل ورجٍل
العرص حضارة من نجرع فلم نحن وأما الجماح، كبح من يشءٍ إىل يدعو داٍع، من عليهم
ألبداننا غمس من علينا جناح فال وإذن قليًال، إال املضمضة عن تزيد أظنها ال جرعة، إال
من أولئك أخذ ما يأخذنا أن قبل طويل وقٌت وسيميض وتقنياته، العرص علوم يف وعقولنا

قلق.
تجيء التي الصيغة وهي املشكالت، أعرس هي مشكلٍة من نخلو ال كله ذلك مع ولكننا

أصيل. لنا برتاٍث لتمتزج العرص حضارة بها
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قيست إذا الفيلسوف، ذلك كتبه قد ما أروع هي — ألفالطون — «املأدبة» محاورة إن يُقال
تفرس التي العلة تكون أن الفني، بنائها يف الروعة ولعل األدبي، الفن بموازين محاوراته
قد كما — «املأدبة» فموضوع املحاورة، بتلك املقصود املعنى فهم يف الناس، اختالف لنا
مع األفالطوني»، «الحب باسم ناس ألسنة عىل اشتهرت التي الفكرة هو — القارئ يعلم
الفيلسوف. فكر عن بُعًدا األشياء أشد هو األفالطوني، بالحب الناس أسماه الذي هذا أن

الناس جمهور يف ظهوره أول عند ظفر قد — املرسحي الشاعر — «أجاثون» كان
تقيم الفن، عشاق من طائفًة جعل مما كاسح؛ شعبٍي بإعجاٍب الجديد، املرسحي بشعره
باملوسيقى وصخبت الرشاب، وكئوس الطعام بصحاف امتألت الشاعر، لتكريم مأدبة
لكن سقراط، حرضها «أجاثون»، بيت يف أخرى مأدبٌة أقيمت التالية الليلة ويف والغناء،
تكون أن يف ورغبوا موسيقى، وال خمًرا العشاء بعد يريدوا لم املرة، هذه األصدقاء جماعة
واقرتح الحفل، يف ليلتئٍذ املوجودة العقلية الكفايات بأصحاب يليق فلسفيٍّا، حواًرا مسالتهم
املديح آيات من اإلنسان به ه يتوجَّ أن يمكن ما حول حوارهم يدور أن الحارضين أحد
خاصة؛ بصفٍة سقراط من وترحيبًا الحارضين، من ترحيبًا االقرتاح ولقي الحب، إله إىل
حتى الفكر، ملكوت يف اآلخر وبنصفه دنياه، شئون يف بنصفه يعيش الرجل هذا كان فقد
يحاولون لكنهم بأبدانهم، الناس مع يحيون قد الذين الصوفية، بكبار تشبيهه ليمكن
الذي الحب، ملوضوع سقراط ع يتوقَّ لم ولذلك املستور؛ الغيب ُحجب وا يشقُّ أن بأرواحهم،
إىل أقرب املقصود، معناه يكون أن إال له يتوقع لم حوار، يف لطرحه الحارضون ب تأهَّ

التصوف. أهل عند الناس يعهده كما اإللهي، الحب معنى
تكريمه أجل من الذي وهو — «أجاثون» جوار إىل الحفل يف يجلس سقراط كان
بني وكان — اليوم ومأدبة األمس مأدبة أقيمت الجمهور، عند العظيم الفني لنجاحه
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يعطي أن روايته، يف أفالطون تعمد ولقد «أرستوفان»، املوهوب الكوميديا شاعر الحارضين
بعده يأتي ثم أرستوفان، فيتكلَّم التوايل، عىل املرسحيني الشاعرين إىل الحب عن الحديث
القوي بحديثه سقراط ويلحقهما — العقد كواسطة — حديثهما يقع وأن أجاثون، مبارشة
قد الطريق؟ منتصف يف الشاعرين حديث يضع أن املحاورة، صاحب تعمد وملاذا العميق،
قد فكأنما العقل، كدِّ من مرحلتني بني الراحة بمحطة أشبه حديثهما ليجيء ذلك يكون
بعيد، فارٍق من و«أجاثون» «أرستوفان» بني ما بينهما شاعرين ليشهدوا الحارضون؛ فرغ

املقال. هذا من القصيد بيت وهنا بينهما، املقارنة تكون وكيف يقوالن؟ ماذا
املوضوع تناول فقد الفنية، السليمة األدبية الفطرة صاحب املوهوب، «أرستوفان» أما
وأما النفوس، إىل املحبَّبة السخرية تكون ما بأظرف — الجنسني بني الحب موضوع —
— شديد إعجاٍب من «الجمهور» عند لقيه ما كل لقي الذي الناشئ الشاعر — «أجاثون»
حديثه لكأن حتى املعنى، دسم من شيئًا تحمل ال جوفاء، لفظية عباراٍت عن حديثه يزد فلم

الحارضين. لعقول إهانة ذاك، الفارغ
فرجال أجناس، ثالثة نشأتهم أصل يف انقسموا قد الناس إن الساخر أرستوفان قال
الرجال مع رجاًال يكونوا أن يمكن الذين املخنَّثون، هو ثالث جنس جانبهم إىل ثم ونساء،
أحدهما ملتصَقني، جسَدين من مركَّبًا األول، تكوينه يف املخنث وكان النساء، مع ونساءً
كانت فقد ثم ومن أقدام، وأربع أذرع أربع له كان فقد ولذلك لألنوثة؛ واآلخر منه، للذكورة
املخنثون هؤالء — أنفسهم يف الغرور أخذهم أن عجب وال الحركة، يف ورسعة فياضة قوٌة له
اجتمع ولذلك أيديهم؛ يف كلها األمور زمام فيأخذوا اآللهة، يتهددوا أن خيف لقد حتى —
اآللهة، من فريق رأى فقد بينهم، الرأي واختلف الداهم، الخطر هذا يف األمر ليتدبروا اآللهة
الرضا؛ يصادف لم رأي لكنه سلطانهم، عىل اآللهة ليطمنئ أجناسه؛ بكل اإلنسان يبيدوا أن
ونذور، قرابني من إليهم الناس يقدمه ما اآللهة، عىل يضيع أن معناها اإلنسان إبادة ألن
وهي عظيمة، فكرٍة عن زيوس— — اآللهة كبري عقل انقدح ثم بها، يُستهان ال كنوز وهي
الناس عدد يزيد أن أولهما غرَضني: اآللهة يحقق فبذلك نصَفني، إنسان كل يشطر أن
يتخلَّصوا أن هو والثاني ونذور، قرابني من اآللهة إىل يُقدَّم ما مقدار بالتايل فيزيد ضعَفني،
شطرين إىل جسٍد لكل االنشطار وبهذا املخنثني، جنس هو الذي الخطر الثالث الجنس من

صميمه. يف الحب هو وذلك اآلخر، الشطر إىل مشوًقا يسعى منهما، شطر كل سيظل
بإعجاب ظفر الذي الناشئ، للشاعر الكلمة أعطيت وبعده أرستوفان، قاله ما ذلك كان
يف يرنُّ مزركًشا لفًظا كالمهم يجيء حني املنابر، عىل الخطباء يتكلم كما فتكلَّم الجماهري،
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أجاثون هذب لقد نعم، بالتأمل، جديًرا واحًدا معنًى العقول إىل يحمل أن دون املسامع،
أنفق الذي البستان بني كالفرق كان أرستوفان، وبني بينه الفرق لكن وشذَّبه، حديثه
فال تُستاغ ثمرة عن فيه تبحث لكنك وتنظيمه، وصقله تهذيبه يف جهده كل البستاني،
الربيع، يف للمرج يحدث كما بثرائها، تنفجر الغنية طبيعته ترك فقد أرستوفان أما تجد،

األصيل. الطبع أرستوفان وعند صناعة، أجاثون عند
والعقلية، الفنية قدرته يف رأيه فكان والضحالة، التفاهة أجاثون عن يعلم سقراط كان
املكابرين العاجزين، لذع يف سقراط طريقة وعىل فيه، الجماهري رأي مع نقيض طرَيف عىل
يف أعلن حني املتحاورين، بني الحديث ترتيب ينظم كان ملن قال السخرية، بسياط األدعياء
تضعني ملاذا معناه: ما عندئٍذ سقراط له قال أجاثون، بعد دوره سيأتي سقراط أن البداية
باألمس الذيخطف النابغة، الرجل هذا بعد أتحدث أن يل كيف املخيف؟ املفزع املوضع هذا
ما بكل أجاثون بعد املوهبة، ضعيف الفكر فقري وأنا أقول ماذا الجماهري؟ مسامع القريب
فقال سقراط، بمقاصد أجاثون أحسَّ وكأنما واإلبداع؟! الخلق عىل قدرٍة من اآللهة وهبته
اليشء مني يتوقعوا أن الحارضين به أوهمت ألنك هذا؛ بكالمك أحرجتني لقد معاتبًا: له

الكثري!
أمثالنا من قليلة لفئٍة أجاثون عزيزي يا يمكن وهل دهاء: يف مالطًفا سقراط أجابه
ساحة يف الجمهور حشود واجهت عندما منك، رأيناه قد ما أننىس منك؟ وتنال تفزعك أن
تعليًقا أجاثون فقال املجد؟ قمة إىل أعينهم يف فعَلْوت جريئة، بجرأٍة واجهتَهم حني التمثيل،
الشجاعة به تبلغ مهما ناقدة، ذكيٍة قلٍة أمام الرهبة، لتأخذه العاقل إن بل سقراط: قول عىل

الناس. سواد من العامة مواجهة يف
القلة عىل رجحان العددية للكثرة كان فلنئ وحكيًما، صادًقا هذا بجوابه أجاثون وكان
والفنون العلوم دنيا يف الرجحان هذا مثل لها نرتك أن يجوز فهل السياسة، دنيا يف الناقدة
الثقافية، حياتها يف «أجاثون» طراز من برجاٍل الناس من جماعة تُنَكب فلقد واآلداب؟
بتلك هللا رحمة تكون وعندئٍذ جماهريي، إقباٍل عىل به ويحصلون الضحل، التافه يقدِّمون

امليزان. ليعتدل الناقدة القلة فيها تظهر أن الناس، من الجماعة
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أشار ريد»، «هربرت اإلنجليزي الناقد من مستعار هو بل عندي، من العنوان هذا ليس
السياسة، رجال به يضطلع ما مع يتفق ال قد الغور»، عميق للسياسة «معنى إىل به
القطار، كسائق هو الشائع، املألوف املعنى بهذا السياسة فرجل املألوف؛ الشائع باملعنى
تقديٍر عىل — هو أو الراكبون حدَّده هدٍف نحو له، مرسوم «رشيط» عىل يسري بأن ُمطاَلب
نحو أو اليمني نحو قليًال بالسيارة ينحني أن له يجوز العامة، السيارة كسائق — أفضل
وبالغاية العام، باالتجاه مقيَّد لكنه مفاجآت، من الطريق عىل يعرتضه ملا وفًقا اليسار،
الغاية تلك بهم يبلغ أن عىل مقصورة الحالة هذه يف ومهارته الراكبون، إليها يقصد التي
السياسة، رجال يؤديها ال التي بالسياسة، ريد هربرت إليه قصد الذي املعنى أما أمان، يف
هذا ومثل يخالفه، هدٍف إىل معني هدٍف ومن سواه، إىل اتجاٍه من املجتمع تحويل فهو
ويرضب السياسة، رجال ال الفكر رجال به يقوم إنما الغايات، ويف النظر وجهة يف التحويل
من نسوق أن نحن ونستطيع وغاندي. وتولستوي، مورس، وليم لذلك؛ أمثلة ريد هربرت
عبده. ومحمد األفغاني، الدين جمال أمثال من رجاًال الحديث، الفكري تاريخنا ومن عندنا
من قضية إذن فهي الجديد»، اإلنسان بناء «قضية نعرضللحوار اليوم أوالد نحن وها
املعروف باملعنى السياسة، رجال من تجيء ال «سياسة» تتطلَّب التي «التحويل»، قضايا
النظر، وجهات تغريت إذا إال يكون ال اإلنسان، بناء يف التحويل هذا مثل ألن التسمية؛ لهذه
القديم، منظاره بنفس تحويله املراد اإلنسان أبقينا لو وإال واألهداف، السري واتجاهات
نقول إننا املطلوب؟ التجديد يكون — إذن — فأين القديمة، وشواغله القديمة وطرائقه
الكلمة من نفرغ أن عىل نفسه الوقت يف حرصنا ثم «الجديد»، بلفظ األشداق مألنا إذا لغًوا
البداهة تُمليه رشط فأول جديًدا، عربيٍّا إنسانًا نريد وصدًقا ا حقٍّ كنا فإذا معناها؟ كل
واملواقف؟ واألفكار األشياء عىل الحكم عند لنا، معياًرا القديم نجعل أالَّ هو الفطرية،
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صواب للناس نُثبت أن أردنا إذا أننا بمعنى املستقبل، إىل املايض من النظر يتحول وعندئٍذ
قاله ما عىل اإلثبات يستند أن يجوز فال العيش، سبل من سبيل صالحية أو معينة، فكرٍة
يكون أن ينبغي بل ظروفه، وانقضت مىض زماٍن يف عاشوا ممن عالن، رواه وما فالن
إذا إننا والعرشين. الحادي القرن يف وأحفادنا أبناؤنا يقوله «سوف» ما هو اإلثبات، سند
خلَّفتها التي الثمرة إال الشقاء أو النعيم ذلك فما بيشء، نشقى أو بيشءٍ اليوم ننعم كنا
ألفعالنا، حتمية نتيجًة يشقون، أو الالحقون سينعم النحو هذا وعىل السابقني، أفعال لنا
املايض، عن األخذ الحارضمن لهذا بد فال للمستقبل، والًدا وسيكون املايض، وليد الحارض
أساسيٍة جوانَب يف والتطوير، التحوير من كذلك له بد ال لكن موصوًال، الحياة تيار ليجيء
عىل نفسه الحارض قرص إذا أما صاعًدا، ناميًا تياًرا املوصول، الحيوي التيار ذلك ليجيء
املستقبل يسري ثم قديم، أصٍل عن منقولة نسخًة نفسه من يجعل إنما فإنه املايض، تمثل
بني فرق عندئٍذ يكون فال جًرا، وهلمَّ أخرى، نسخًة فيجيء نفسه، الطريق هذا عىل كذلك
تشويًها، فتتناقصوتزداد السنون، تميضعليها ُمحنَّطة جثة وبني الراكد، املجتمع هذا مثل

معنًى. ونمائها الحياة الزدهار تعرف ال لكنها
السليمة البديهة بحكم وجب الجديد، العربي اإلنسان بناء يف نفكر أن جادِّين أردنا إذا
أن إال يعني ال — التقاليد أو — فالتقليد مدارنا، تقاليد) (وجمعها «التقليد» يكون أال
من املحاكاة هذه يف شئت ما تقول أن حقك ومن األمس، إلنسان محاكيًا اليوم إنسان يجيء
ضدان والتقليد الجديد إذ الجديد؛ اإلنسان لك ستُخرج بأنها تدَّعي أن إال قبول، أو رفٍض
كذلك فهي اليوم، كلها صالحة تكن لم إن املايض، تقاليد أن غري القواميس، تنبئنا كما
عضويٍّ كائٍن أي يسري كما — املتطورة الحية الجماعات تسري وهكذا كلها، فاسدة ليست
متصلة، تجديديٍة عمليٍة يف خاليا، محلها وتحل خاليا كيانها من تزول — متطور حيٍّ
جميًعا خالياه ينفض وال العام، هيكله عىل يحافظ ألنه شخصيته؛ العضوي للكائن وتظل
عليه فيأبى الرجل ينمو أن أما واحدة، دفعًة جديدة خاليا مكانها ليضع واحدة؛ دفعًة
الحياة، طبائع ضد فذلك مراهقته، أو طفولته خاليا لنفسه يستبقي أن إال ملاضيه، وفاؤه
جسٍد بني يفرقون يكادون ال منا فكثريون منا، تفلت ال حتى «الحياة»، كلمة عىل ولنضغط

ميت. ألنه ويضمر يذبل وجسد حي، ألنه ويكرب ينمو
املايض من يبقى ال بحيث عينيه، أمام ماضيه ال «مستقبله» العربي اإلنسان وضع إذا
والدٍة إىل به يؤدي موقٍع أول عىل قدَميه بذلك وضع قد كان املستقبل، طريق له ييضء ما إال
إال وصول ال أنه يعلم الذي كاملسافر كاملة، بمسئوليته يشعره املستقبل إىل فالنظر جديدة،
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عينَيه يفتح الذي «املتفرج»، نظرة إىل أقربيشءٍ املايضفهو إىل النظر أما أمام، إىل بالخطو
مثًال أرضب أن القارئ يل وليأذن به. يصنع ماذا ذلك بعد يدري ال لكنه يُعجبه، مشهٍد عىل
فاضل ألستاٍذ حديثًا قريب منذ سمعت الكلمات: هذه أكتب وأنا ذهني، يف يدور مما واحًدا،
نقطتني، عىل ذلك حديثه أدار وقد طويته، وحسن وإخالصه فضله يف واحدة لحظًة أشك ال
املجال بهذا الناس أعلم من بأنه يقني لعىل وإني محدود، الرزق وأن محدود األجل أن هما
الطريقة عىل الضوء، لنا يصبَّ أن أعماقي عمق من تمنيت لكني فيه، للناس يتحدث الذي
حني بالعبث نشعر ال بحيث الرزق، ويف األجل يف «املحدودية» هذه نفهم أن بها يريدنا التي
الكادح والسعي االقتصادية، التنمية مرشوعات إقامة وعىل الصحية، الثقافة نرش عىل نعمل
يفعل، لم لكنه العاملني، لألفراد بالنسبة األجور مستوى ورفع القومي، الدخل زيادة نحو
ترك لو القول هذا مثل إن نفعل؟ أن لنا يراد وماذا هو: للحديث استماعي عقب وسؤايل
وعجالت، تروس فيها تتحرك ال امُلعطَّلة كاملكنة سامعه يرتك يرشحه، تفسري بغري هكذا

جديًدا. إنسانًا يكون أن نحو به تحول فال وبالتايل
ولست تحقيقه، نحو التحرك بمسئولية عليه يلقي بمستقبله، اإلنسان شعور إن قلت
نحوه يسددون الذي باملستقبل، واضح شعوٍر غري عىل منا، الغالبة الكثرة أرى إذ أعجب
كل يف يقولون فتسمعهم الغائب، ضمري إىل كلها األمور يكلوا أن بهم حدا مما خطاهم؛
الناس كان لو «هم»؟ فمن كيت، يريدون و«هم» كذا، يريدون «هم» حديث: من سياٍق
املتكلم ضمري هذا الغائب بضمري الستبدلوا سبيله، أعينهم أمام ترتسم بمستقبٍل مؤرَّقني
فبناء تريدون، و«أنتم» تريد و«أنت» كيت، نريد و«نحن» كذا أريد «فأنا» املخاطب، وضمري
يكتب ال بحيث إرادتهم، اإلرادة بأن الناس أحسَّ إذا إال قائمة، له تقوم لن الجديد اإلنسان
«يعلمونه»، ملا رؤية وأوضح علًما أكثر تركهم وقد إال متحدث، إليهم يتحدث أو كاتب لهم
مجالس يف النديم وكأنه ليسيل، يكتب كاتٍب من كم لكن سمعوه، أو قرءوه ما عىل بناء

للسكون! تحريًكا ال للحركة، تجميًدا يتحدث متحدٍث من وكم الطرب!
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كما التقدم، يعيق ال الذي األدنى بالحد إال األيام، مع تتبدل ال ثابتة أصوٌل القومية للثقافة
وهي تدوم، الراسخة األصول حولها. الظروفمن تغريت كلما متغرية، تنفك ال فروًعا لها أن
تساير التي فهي الفروع وأما سواها، من لها تمييًزا القومية الشخصية معالم تحدد التي
من كقطعٍة هذا يف فاألمر الرواسخ، بأصولها الوثيقة صلتها تفقد أن دون التاريخ، حركة
حول سواًرا منها يصنع التمساح، صورة عىل أو الطائر هيئة عىل الصائغ يُشكِّلها الذهب،
فقطعة كانت، التي الذهب قطعة بنفسها هي هي تظل لكنها الصدر، عىل حليًة أو املعصم
تشكَّلت التي الصور وأما القوم، ثقافة يف الثابتة األصول إنه عنه، قلنا ما بمثابة هنا الذهب

بأصولها. املبارشة الحميمة الصلة منها تضيع أن دون تتنوع، التي الفروع فهي بها
من التاريخية جذورها إىل منسوبة فتجيء تكون؛ أن الثقافية لحياتنا نريد وهكذا
املطروح الرئييس السؤال يصبح وبهذا أخرى؛ جهٍة من ظروفعرصها مع ومتطورة جهة،
أنفسنا نفقد بغريها التي الثابتة، الثقافية «أصولنا» تكون أن عساها ماذا هذا: هو أمامنا
كشفنا ما إذا تهون مسألة ألنها ة؛ املتغريِّ «الفروع» مسألة اآلن ولنرتك اآلخرين؟ غمرة يف
معظم تشغل جوهرها، ما القومية الروح حقيقة عن البحث محاولة إن األصول. عن الغطاء
من األخرية العرشات هذه بها اشتغالهم زاد ثم بقصري، ليس أمٍد منذ وأدبائنا مفكرينا
أو مقاٍل عىل وتقع إال يومية، صحيفٍة من أدبية صفحًة تفتح أال اليوم فتوشك السنني،
الكاتبني أكثر ستجد — أعتقد فيما — لكنك املنحى، هذا صاحبه به ينحو مقاٍل من أكثر
لنا ألضاءت عرفناها لو التي العامة، الثقافية األصول عن البحث يعنيهم ال املجال هذا يف
— الحاالت أغلب يف — تراهم بل الليل، سواد الربق يشق كما عامة بلمحٍة البحث، ميدان
يرشح فهذا بعض، عن بعضها ُمفكَّك مفرَّقة متناثراٍت يف والديني الفكري تراثنا يتناولون
غمار من يختاره تاريخي موقٍف يف البطولة مواضع يبسط وهذا لفظها، املعنية العبارة من
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نقرؤه أو مذاًعا نسمعه ما آخر إىل السابقني، فضائل إحدى عن يتحدث وثالث التاريخ،
أجزاء لنا يسوقونها التي املتنوعة، املتعددة األمثلة هذه لكن الصحف، مقاالت يف مكتوبًا
مع العربية، الروح أو اإلسالمية للروح «أمثلة» فهي وراءها؛ عما وحدها تكشف ال مبعثرة،
نصوغ وأن حقيقتها، عن نُفصح أن منا تريد — عنه نبحث ما غاية وهي — الروح هذه أن
يسوقها التي «األمثلة» تلك كانت كيف ذلك بعد لنا يتبنيَّ لكي رصيحة، عبارٍة يف أساسها
الثابتة الثقافية ألصولنا الرصيحة الصياغة هذه بغري — أنَّا وأحسب لها، أمثلة الكاتبون لنا
ألف ألف الهوية تلك عن الدارسون لنا ساق ولو الفكرية، هويتنا عن نبحث سنظلُّ —
عرصنا، إىل نقدمها التي الذهب قطعة نفقد الثابتة، األصول تلك عىل العثور بغري إننا مثال،

لظروفه. صالًحا يراه ما وفق ليُشكِّلها
فالكشف وإذن الثابتة، ألصولنا عرصي تشكيٌل هو بناءه، نريد الذي الجديد اإلنسان
لعىل وإنني بعُد، فيما نُفكِّر أن قبل اجتيازها عن لنا مندوحة ال أوىل، خطوٌة هو عنها
ثم ومن األصول، هذه ر تصوُّ يف نظرنا وجهات يفرق الذي البعيد، االختالف مدى من يقني
موضوٍع مناقشة من نُفيد أننا أعتقد لكنني الجديد، لإلنسان تصورنا يف الشديد اختالفنا
ضيقة ابتداء نقطة اخرتنا أننا لو ممكن، وقٍت أقرص يف ممكنة فائدٍة أكرب كهذا، عويص
معظم عند القبول، حة مرجَّ هذه املختارة االبتداء نقطة تكون بحيث املعنى، محددة الرقعة
يف الجذور أعمق إن قلت إذا صوابًا أقول فهل الثقافية، ألوانهم اختالف عىل الفكر رجال
االبتداء، نقطة العقيدة هذه فلنجعل كذلك، األمر كان فإذا «التوحيد»؟ هو الفكرية حياتنا
أسالفنا ميَّز كما الثقايف، البناء صميم يف هي نتيجة، مبارشة عليها يرتتَّب نقطة وهي
فالقيم حياتنا؛ مسرية يف بها نهتدي التي القيم توحيد بها وأعني يميزنا، أن له نريد وكما
والتعاون، والحرية، والعدل، والقدرة، العلم، العدد: كثرية السبيل سواء اإلنسان تهدي التي
بعًضا، بعضها ينقض ال بحيث قوٍم، عند تتوحد قد الكثرة هذه لكن إلخ، إلخ … والرحمة
سيجدون ألنهم خ؛ وتفسُّ تمزٍُّق من األفراد يعاني وعندئٍذ آخرين، قوٍم عند تتعارض وقد
الذي العميق الثقايف الطابع يف عقيدتي وإن هناك، من وجذب هنا من شدٍّ بني أنفسهم
منهم الرجل كان بحيث القيم، مجموعة يف الوحدانية هي املسلمون، العرب أسالفنا به تميَّز
فيها تكلُّف ال فطرية تلقائيًة سلوكهم عىل خلع مما كله، بكيانه حياته شئون يف يترصف

تصنُّع. وال
قطعة هو ممزَّق، غري واحًدا كيانًا اإلنسان من يجعل أن شأنه، من الذي التوحيد هذا
هو الرحى، عليه تدور أن ينبغي الذي املحور هو الحديث، أول يف إليها أرشت التي الذهب
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لم هو إذا أجوف، َليميضلفًظا التوحيد هذا البناء، عليه نقيم أن يجب الذي الثابت األساس
أوضاع يف ينعكس لم هو إذا معناه، كل يفقد إنه األفراد، حياة يف ومواقف سلوًكا د يتجسَّ
لعقائدنا، الحيوي التمثيل هذا بغري إذ وفاطمة؛ وزينب وخالد زيد عند العملية، الحياة
أصحابها يعتنقها لم فالعقائد تكون؛ ال أو ًدا موحِّ تكون أن بني باهتًا، خافتًا الفرق يصبح
— أسوياء أقوياء وهم — اعتنقوها بل النفائس، صناديق يف تحًفا ليخزنوها األصل، يف

واقعة. هي كما الحياة عمليات أُُطرها يف تنسكب التي املسارب هي لتكون
اإلنسان لبناء فسيًحا، الطريق أمامنا انفتح مؤخًرا، قدَّمتُه الذي هذا عىل اتفقنا إذا إننا
فلن الجديد، تشكيلها يف الذهب قطعة نصوغ أن إال بعدئٍذ علينا فما الجديد، العربي
قطعة أسالفنا بها صاغ التي الصور، من أمثلة ذكر يف ونعيد نبدي نظل أن فتيًال يجدي
نقيم وال تاجروا، ما بمثل اليوم نتاجر ال فنحن عنهم، وورثناها ملكوها التي هذه، الذهب
نماذج ليست األمس أسواق قاتلوا، ما بمثل األعداء نقاتل وال أقاموا، ما بمثل مصانعنا
عىل يمتد أن يجب بل يمكن الذي لكن األمس، حروب وال األمس مصانع وال كال ألسواقنا،
يجعل ال الذي بمعناها العميق، الواسع بمعناها دة املوحَّ الوقفة هو وبيننا، بينهم الزمن
ومواطنًا أرسة، يف وعضًوا ، مستقالٍّ فرًدا الواحد اإلنسان يكون أن بني التعارض من شيئًا
عىل الفرد يحافظ أن يف عًرسا َليجدون حتى غرينا، عند موجود التعارض هذا مثل أمة، يف
إنه وإخوته، بوالديه الرحم موصول ولًدا نفسه الوقت يف يكون أن وعىل الذاتي، استقالله
من فيها بمن أرسة اإلنسانية نرى أن معه، علينا يصعب ال الذي العميق، الواسع املعنى
نظري، مبدأٍ بني أنفسهم تمزَّقت بحيث غرينا، عىل صعبت رؤية وهي وبيض، وصفر سود
بأي العنرصية التفرقة يجيز ال املبدأ، لهذا عميل وتطبيٍق الناس، بني املساواة يف يقرُّونه
مشكالت يعالج الذي الجديد، العربي اإلنسان بناء استطعنا لو إننا أشكالها. من شكٍل
يف تتسق التي املوحدة الروح بهذه وغريها، والفنية واالقتصادية والصناعية العلمية عرصه
الوقت يف وكنا أسالفهم، تراث عىل األمناء األوفياء األبناء بذلك كنا النظر؛ معايري وحدتها

نأخذه. ما مقابل يف للناس نعطيه ما لدينا لعرصنا، أبناءً نفسه
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أو الطفل كرؤية والتقييد، التهذيب من يشء يصيبها أن قبل بالفطرة لصيقة رؤيٌة هي
هي إذا يُعاب، عيب الساذجة الرؤية هذه مثل يف وليس ، يتحرضَّ أن قبل اإلنسان رؤية
يستبدل أن الطفل من نتوقع فلسنا األشياء، طبائع لها أرادته الذي مكانها يف وضعت
نتوقع ال كما الحساب، وضبط التحليل دقة عىل يقيمها ناضجة نظرًة الفطرية، بسذاجته
الناس تنقل صاروخية مركباٍت تنتج أن منها، يقرب ما أو الحجري العرص حضارة من
الجزع، أخذَنا العقيل، بنضجه األيام سبق قد طفًال لحظنا ما إذا إننا بل ال القمر، سطح إىل

أوانه. وقبل موسمه غري يف نما نبات كأنه يصيبه، ٍرش من عليه أشفقنا وربما
نراه ثم سنه، بحكم الرجال بني ليعدُّ حتى برجٍل، السن ترتفع أن هو العيب وإنما
الحق للطفولة املميزة الفوارق إبراز استطعنا فلو األطفال، بسذاجة أموره يف يترصف
بفطرتها، الساذجة الرؤية بني به نفرق مقياس، نفسه بذلك لنا لكان الحق، الرجولة من

ظهوًرا؟ الفوارق تلك أوضح هي فما وتهذيب، تحرضُّ بعد الناضجة والرؤية
التي بتفصيالتها، املواقف أو األشياء رؤية عىل القدرة هو — ظني يف — أوضحها
املوقف أو اليشء فرؤية النسيج، من رقعٍة يف الخيوط كأنها بعض مع بعضها يتشابك
الكمية القياسات خطوة تتبعها أن يمكن التي األوىل، الرضورية الخطوة هي بتفصيالته،
أو اليشء بذلك معرفتنا صياغة إىل الوحيد طريقنا هي بدورها وهذه العددي، والضبط
ال جملتها يف لندركها أسطحها، عند األشياء من تقف التي الرؤية أما علمية، صياغًة املوقف
منه ينفذ فال طرفيه، أحد من املسدود كالشارع فهي كيانها، تقويم يف الداخلة بتفصيالتها
طريقة هي اإلجمالية الرؤية وهذه كان، حيث نفسه إىل يرتدَّ أن له بد وال بعيد، إىل السائر
وعنارص، مقوماٍت من وراءه ما إىل السطح يجاوزوا أن عليهم فيتعذَّر النظر، يف األطفال
البرصالعاري عىل يخفى قد ما إىل السطح خالل فينفذ الراشدين، بني برؤيته الناضج وأما
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يخفي قد مظهره، يف بساطة املواقف أو الكائنات أشد أن يتبنيَّ وعندئٍذ خبيء، مكنوٍن من
بها يُلمَّ أن قبل صابرة، متأنيٍة دراسٍة إىل يحتاج قد ما املركبة، التفصيالت من كيانه طي
من ظاهره يف أبسط وهل الزلل، من بمأمٍن وهو حيالها الترصف من يمكِّنه إملاًما، الدارس
عجبًا. أمرها من تجد تحليلها بعد املاء، قطرة عن والفيزياء الكيمياء علماء سل ماء؟ قطرة
هذه ألن الطبيعة؛ ظواهر من غريها أو املاء، قطرات هو ليس هنا يعنيني الذي أن عىل
يعنيني الذي وإنما وحسابها، أجزائها يف الدقيقة التجارب علماء من أمينة أيٍد يف الظواهر
الحاالت أكثر يف ألنه ؛ أخصَّ بصفٍة العربي واإلنسان االجتماعية، حياته يف اإلنسان هو
حيوية أموره أشد ويف — أموره يف يقضون الساذجة، الرؤية أصحاب من لنفٍر نهبًا يرتك
الحساب، خطأ يف الوقوع خشية من تتأرَّق ال التي السطحية، الطفلية بالنظرة — وخطورة
شئون من غريهما أو االقتصاد أو التعليم شئون يف القوانني من مجموعة تصدر ما فكثريًا
لسابقتها بالنسبة تكون قد أخرى، بمجموعٍة يبدلوها حتى طويلة تميضفرتٌة ال ثم الناس،
الحالتني، إحدى يف حساب بغري تم قد األمر يكون أن بد فال وإذن النقيض؛ مع كالنقيض
مسألٍة يف الصواب إن ثالثة، حالٌة بهما فتلحق جميًعا، الحالتني يف حساب بال تم وربما
جمعنا فإذا تنتهي، ال التي لكثرته عدد يحرصه فال الخطأ وأما واحد، هو معينة واحدٍة
فقد الخطأ الحاصل وأما سواها، دون خمسة هو الصحيح الحاصل كان ثالثة، إىل اثنني
لشئون نقيمها التي النظم إىل بالنسبة األمر وكذلك األعداد، سلسلة من عدد أي يكون
املتمهلة، العلمية الدراسة بعد عليه وقعنا لو واحد، نظاٌم حالة كل يف منها الصائب حياتنا،
نحقق لكي لكننا قائمة، لها مالئًما جاء التي ظروفه دامت ما طويًال يدوم أن الراجح لكان
الدارسني رؤية وهي الناضجة، الرؤية إىل نحتاج الثابت، الوئيد الخطِو هذا مثل ألنفسها

والعلماء.
أخرى صورٍة إىل زمانها، ذهب ماضية صورٍة من عرصنا يف يتحول الحضاري املوقف
الرؤية وأصحاب البعيد، أو القريب املستقبل امتداد عىل تكتمل أن إىل طريقها يف هي
بعيد الرقعة واسع انقالٍب من حولهم يحدث ما إىل األطفال، براءة يف ينظرون منا الساذجة
تصوٍر يف بعض مع بعضها يتماسك ال تافهة، شذراٍت إال منه يرون يكادون فال األغوار،
أنهم هو هنا الغريب واألمر له، التنكُّر من يتحرجون ال تراهم ذلك ومع موحد، متَّسٍق
العرص، بوسائل ذلك يُذيعون فهم به، مستعينني له يتنكرون هم فإنما له، يتنكرون إذ
املنكر هذا أن لوجدوا ناضجة، برؤيٍة األمر إىل نظروا ولو صوت، لهم ُسمع ملا لوالها التي
واحدة، بنظرٍة رفضه أو واحدة، بنظرٍة قبوله يمكن بحيث الرتكيب، بساطة من ليس
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ونحت وتصوير موسيقى من كلها، الجديدة الفنون هو العرص» «بحضارة نسميه فما
ميادين يف كله الجديد العلم هو وشعر، ومرسحية قصٍة من كله الجديد األدب هو وعمارة،
علوم من كلها، الجديدة اإلنسانية الدراسات هو وغريها، والبيولوجيا والكيمياء الفيزياء
مجاالت يف كلها الجديدة العلمية التجارب هي والسياسة، واالقتصاد واالجتماع النفس
بتفصيالتها، مأخوذة العرص، حضارة هي املليئة العامرة الدنيا هذه كل والجراحة، الطب
جزءٍ من بأكثر يلمَّ أن الواحد، اإلنسان عىل محاًال بات بحيث والخصوبة االمتالء من وهي
أمام لتضؤل واحدة، حزمٍة يف كلها نحزمها أن أفيجوز واحد، علٍم من واحد فرٍع من واحد
إليها لندير نفوسنا، إىل كريه هو مما الصفة، بتلك أو الصفة بهذه ننعتها ثم أبصارنا،
ممكن أمٌر ذلك كأن فيه، ونعيش به نلوذ املايض، هياكل من هادئ لركن التماًسا ظهورنا،
بأنصاف نتلقاه فلماذا املتجددة، الحياة أراد من عىل محتوًما أمره كان فإذا أردناه! لو حتى

أرباعها؟ أو قلوبنا
ولعل زوال، إىل الوسطى العصور آلت عندما كيخوتة»، «دون قصة سريفانتيس كتب
فصوَّر غاربة، بعصوٍر يتشبثون لبثوا ممن يسخر أن هو قصته، من الكاتب أراده بعضما
ذهب أن بعد الفروسية، بشعائر تعلَّق رجًال بها ر ليصوِّ املعروفة، كيخوتة» «دون شخصية
كان كما الدروع يلبس فهو للضحك؛ مدعاة كيخوتة» «دون جاء هنا ومن لُبابها، األيام مع
أخبار من كثريًا كيخوتة» «دون قرأ منهم، ليس أنه برغم الذاهبة، العصور فرسان يلبسها
ما كل صدق لكنه املثقفني، زمرة يف لعددناه الحد هذا عند وقف ولو وعصورها، الفروسية

للسخرية. موضوًعا بهذا فأصبح ليحياه؛ مدفنه من يبعثه أن وأراد قرأ،
القمر، إىل الطفل ينظر فقد واألعماق، األبعاد تخطئ أن الساذجة الرؤية شأن من
عىل فينكفئ به ليمسك ذراعيه كلتا إليه فيمدَّ الضئيلة، كذراعه ذراع امتداد عىل ويحسبه
إناءٍ أمام وقفا ناضجها، واآلخر الرؤية ساذج أحدهما رجلني؛ أن ليُحكى وإنه وجهه،
هدفه إىل فاتجه بالسمكات، يمسك أن الساذج أراد تسبح، سمكات وفيه باملاء، ميلء ضخٍم
يحسب الذي الناضج فتقدم بالبلل، إال يخرج ولم املراد، عليه فتعذر مبارشغشيم، بطريٍق
هدأ وقد السمكات، إال فيه يبَق لم حتى اإلناء من املاء باغرتاف وبدأ حسابها، للخطوات
تحقيق يكون املدروسة فبالحيلة عناء، غري يف بها فأمسك القاع، عىل ملقاة وهي نشاطها

األهداف.
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من إنجليزي مور (وتوماس «يوتوبيا» كتابه يف مور توماس رها صوَّ التي املثىل الحياة يف
يتكدس فقد وانخفاًضا، ارتفاًعا الناس تقدير يف دخل للمال يكون ال الخامسعرش)، القرن
يملك ال قد وكذلك املهذبة، املرهفة الحياة بمقاييس له قيمة ال إنسان، عند أكواًما الذهب

العليا. املكانة يحتل الحياة تلك بمقاييس ولكنه الذهب، من واحًدا قرياًطا آخر إنساٌن
بعض ينخدع أن يوتوبيا أهل خيش لقد …» الكتاب: هذا يف وردت عبارة ييل وفيما
قيود الذهب من تصاغ أن فقرروا وتكديسه، جمعه يف فيأخذون الذهب، بربيق الناس
وعقاب باألذن، يُعلَّق ذهب من قرط الفالنية الجريمة فعقاب املساجني، وأغالل املجرمني
يدور سوار أو العنق، به ق يطوَّ عقد أو األنف، بها يخزم ذهٍب من حلقة األخرى الجريمة
السخرية وموضع التحقري عالمة جعلوه حتى الذهب، قدر من أنزلوا وبهذا املعصم، حول
يوتوبيا، أرض إىل بسفرائها األجنبية الدول بعض بعثت أن مرة ذات حدث ولقد واالزدراء.
يف الذهب من بأحماٍل ُمثَقلني السفراء جاء هناك. الناس استقبلهم رأيسكيف بعينَي فرأيُت
دهشوا ما فلشد الناس؛ أعني يف منزلتهم يرفع ذلك أن منهم ظنٍّا صدورهم، وعىل أعناقهم
إىل وقف طفًال سمعت وقد األطفال، لعبة أو املجرمني، سمة هناك الذهب أن رأوا حني
هذا بلغ كم أماه يا انظري قائًال: يصيح سمعته السفراء، موكب مرور أثناء أمه جانب
تابع فلعله بني، يا صه قائلة: األم فأجابته األطفال، بلعب يتعلق زال وما السن، من الرجل

الضحك. موضع منهم ليكون به جاءوا السفراء، أتباع من
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الرجل منزلة يقيسون أنهم األخرى، البالد أهل عن يعلموا أن يوتوبيا أهل أدهش لهذا
الخيوط غليظ كان وإن نبيًال، رشيًفا الرجل كان الغزل، رقيق الرداء كان فإن ردائه، بنسج
أن هؤالء يدري أما عجب: يف قائلني يوتوبيا أهل وتساءل الناس، عامة من صاحبه كان
وكانت الخراف، لجلود غطاء كان — غلظ أم غزلها رقَّ — الثياب منه صنعت الذي الصوف
بما بينهم، فيما ليتندَّرون يوتوبيا أهل وإن سواء؟! منزلٍة يف ذاك جلودها بصوف الخراف
أحكم هم من يستذل أن يمكنه فيهم، األبله الغبي أن من األخرى، البالد سكان عن سمعوه
أصبح خادمه، إىل الذهب كومة تحولت فإن ذهب، من كومة حوزته يف كان إذا وأعقل، منه

«… خادًما والسيد سيًدا فوره من الخادم
جماعة بها قامت ألبحاث قصريًا موجًزا قالئل، أياٍم منذ قرأت حني كله، هذا ذكرت لقد
تقدًما األمم به يقيسون دقيق، معياٍر عىل الوقوع بها أرادوا واالجتماع، االقتصاد رجال من
الفرد؛ دخل متوسط القياس معيار يكون أن هو خواطرهم، إىل ورد ما أول فكان وتخلًفا،
تنبهوا ما رسعان لكنهم التخلف، يكون وبانخفاضه التقدم، يكون الدخل هذا فبارتفاع
عىل الداللة يف ذلك، بعد أثر له يكون أالَّ ويوشك الدخل، إال يقيس ال الدخل مقدار أن إىل
الواليات رئيس نيكسون قالها النظر، تلفت بعبارة يذكرنا مما عامة، التحرضبصفٍة درجة
اآلتية، األعوام العرشة يف قال: إذ األمريكي، الكونجرس يف له خطاب ضمن السابق، املتحدة
هو أرى فيما الهام السؤال ولكن املائة، يف خمسني بمقدار عندنا العيش مستوى سريتفع
أيًضا؟ املائة يف خمسني بمقدار اآلن هم مما أسعد االرتفاع، بهذا األمريكيون يصبح هل هذا:

املائة؟! يف خمسني بمقدار الحياة طبيعة لنا تجود وهل
تتغري قد الدخل نسبة إن معناه: ما واالجتماع االقتصاد رجال من العلماء أولئك قال
أُذيعت لقد القوم؟ هؤالء حياة يف عميق تغري أي عىل ذلك يدل فهل وليلة، يوٍم يف قوٍم عند
املتحدة، الواليات من مستوى أعىل السويد فيها كانت إحصائية، مقارنٌة ١٩٧٣م العام يف
الغربية أملانيا كانت الغربية، فأملانيا فالدنمارك، ففرنسا، فسويرسا، كندا، جاءت وبعدهما
الرتتيب هذا أصحاب أقام ولقد عرشة! السابعة هي اليابان وكانت الرتتيب، يف السابعة هي
أسعار لكن ١٩٦٣م، عام يف كانت كما املختلفة العمالت أسعار عىل حسابهم اإلحصائي،
هو كما الواحد، للفرد الدخل متوسط حسبنا فلو شديًدا، تغريًا تغريت قد العمالت هذه
فهل واليابان، الغربية أملانيا وصعدت املتحدة، الواليات لهبطت العملة، سعر عىل بناء اليوم

الرسيع؟ التقلب بهذا القياس معيار يكون أن يمكن
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إن وغزارة. عمًقا الناس حياة به نقيس آخر، معياٍر عن البحث من — إذن — بد ال
إن — مثًال — لنا يُقال فقد قياسه، نريد ما عىل وحدها تدلُّ ال قد واإلنفاق الكسب أرقام
عىل بالرضورة داالٍّ ذلك يكون فهل التعليم، عىل الدولة تنفقها الجنيهات من مليونًا كذا
هذه تكون أن الجائز من أليس والحضارة؟ االستنارة درجات يف الناس به ارتفع ما مقدار
يُعدُّون العلمي العقل دنيا يف لكنهم بالشهادات؟ «متعلمني» لنا لتخرج ذهبت قد املاليني،

ذميم؟ وتعصٍب وخرافة جهالة ذوي
بُعٍد إىل أشارت وإن ألنها تكفي؛ ال — وحدها — االقتصادية اإلحصاءات أرقام إن
الحضاري، املوقف أن حني عىل األبعاد، سائر إىل تشري ال فهي املوقف، أبعاد من واحد
يف السائر إن قيل: قد وكما الحياة، منها تتألَّف التي الكثرية األبعاد هذه حصيلة هو إنما
أشجار لكن شك، وال حياته من جزء هي هذه ومتعته السنديان، أشجار تمتعه قد الحديقة
تلك، بصفتها الوجود من تزول أن بعد إال االقتصاد، إحصاءات يف تدخل ال هذه، السنديان
يف رشائحها وبيعت وُقطعت اقتُلعت، إذا إال االقتصاد، إحصاءات يف تدخل ال أنها أعني

الخشب. أسواق
أو آخر، معياٍر عن يبحثوا أن إليهم، أرشُت الذين واالجتماع، االقتصاد علماء أراد لهذا
غزارة تؤخذ أن برشط وحياة، حياٍة بني املتفاِوتة الدرجات معرفة من تمكننا أخرى، معايريَ
ينعم ما مقدار اعتبارهم يف فوضعوا وعرًضا، طوًال بقياسها يكتفى وال الحساب، يف الحياة
جانب إىل — تتطلَّب ة امليرسَّ الحياة ألن الكلمة؛ هذه معاني بأوسع «يرس»، من اإلنسان به
كالصحة الحساب، بدقة قياسها يصعب قد أخرى جوانب — االقتصادي املستوى ارتفاع
بكل اإلنسانية الشخصية تطوير عىل تعمل التي وكالرتبية والجهالة، املرض من والخلو
يلوثها، مما البيئة ونقاء بالفراغ، التمتع ويف العمل، الناسيف الفرصبني وتكافؤ ممكناتها،
أجمعون، الناس لها يخضع سيادًة القانون وسيادة املفزعات، من اآلمنة الحياة وضمان
فكيف وطنهم؛ توجيه يف الة فعَّ مشاركًة املواطنني ومشاركة ومحكوم، حاكٍم بني فرق ال
يف واملساواة والعدالة، التعبري، وحرية الصحة، كهذه: جوانب وحده الدخل بمقدار نقيس

بالفراغ؟ والتمتع الفرص،
خطٍّا تنشئ أن واالجتماع، االقتصاد علماء من الجماعة تلك أرادت أخرى: بعبارٍة
اإلحصاءات دامت ما الحياة «كيف» به ليقيسوا االقتصادية؛ اإلحصاءات لخط موازيًا آخر،
تبحث اإلحصاءات هذه كانت فإذا وحده، «الكم» جانب عىل نفسها تقرص االقتصادية
وما و«اليرس» «الراحة» مقدار يقيس بأن مطاَلب اآلخر الجانب فإن «الدخل»، مقدار عن
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عند العلماء هؤالء يقف لم وبالطبع وقيمة، وطعًما لونًا الحياة عىل يُضفي مما إليهما؛
لونها اإلنسان حياة عىل تضفي أن شأنها من التي والكثرية، املختلفة العوامل رسد مجرد
يبني تحليًال العوامل تلك يُحلِّلون — دائًما العلماء شأن — طفقوا بل وقيمتها، وطعمها

بعض. إىل بعضها أهميتها نسبة يبني كما تفصيالتها،
عن تُجري أن — الشامل للتعمري ب نتأهَّ ونحن — علمائنا من بجماعٍة يجدر أفال

كهذا؟ بحثًا حياتنا

84



التقدم حوافز

يستوقف ماكليالند)، األستاذ (هو هارفارد بجامعة االجتماعية العالقات ألستاذ بحثًا قرأت
اإلجابة ليحاول طرحه الذي السؤال وكان نتائجه، وطرافة منهجه طرافة بطرافته؛ النظر
أو الواحد، الفرد عند توافره من بد ال الذي الرئييس، العامل عن سؤال هو هذا، ببحثه عنه
ما فإذا الحضارة، طريق عىل تقدًما األمة هذه أو الفرد ذلك يحقق لكي بأرسها؛ أمة عند
من تحقق أن األمة، عىل أو الفرد عىل استحال الحياة، وجه عىل الرئييس العامل هذا غاب
انتهى التي اإلجابة وكانت العوامل، سائر ذلك بعد توافرت مهما شيئًا، الحضاري التقدم
الحضاري التقدم مع يدور الذي الرئييس العامل أن هي ذاك، سؤاله عن الباحث إليها
يف ترسي قد التي بالفريوسات تشبيًها العقيل» «الفريوس ب أسماه ما هو وعدًما، وجوًدا
أحداثًا األبدان يف تُحِدث فهي ذلك ومع املجاهري، بعدسات البرصإال يدركها يكاد ال األبدان،
لكنها تحديدها، يصعب حالة اإلنسان عقل يف ترسي قد بأنه القول يمكن وكذلك جساًما،
حتى الكلل، يعرف ال الذي الدءوب، العمل إىل حفًزا اإلنسان حفزت — رست ما إذا —

املنشود. هدفه يحقق
الحقيقة يف هي إنما التقدم، الناسوثبة يفرسبها التي العوامل سائر إن الباحث يقول
التقدم عمليات بغيابها أو بحضورها تتأثر أن دون تغيب، تحرضأو قد ثانوية، مصاحباٌت
بعوامل التقدم ذلك يُعلِّلون قد فمثًال التاريخ، مسار عىل امللحوظة وثباتها يف الحضاري،
عىل تخلف ومن تقدم من عند دائمة بعينها، هي تراها هذه البيئة عوامل أن مع البيئة
وذلك التقدم، عىل قادر الفالني الجنس فهذا البرشية، األجناس بنوعية يُعلِّلونه وقد السواء،
قد بل تخلفت، وأخرى تقدمت جماعًة الواحد، البرشي الجنس يف واجد أنك مع عنه، عاجز
الحروب يف باملهارة يعللونه وقد حينًا، وتتخلَّف حينًا تتقدم أنها الواحدة، الجماعة يف تجد
الغزو، عليه وقع ممن تقدًما أكثر دائًما هو الغازي فكأنما والتوسع، الغزو عىل والقدرة
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بعد وظلت كانت املغزوَّة، األمة أن عىل تدل التي األمثلة لعددها، حرص ال األمثلة أن مع
الوثبات أن الباحث يزعم بل ال، الغازية، الجماعة من الحضارة مدارج يف تقدًما أكثر الغزو،
ذلك يكن لم ما تكنية، ومن علم من الواثبة الجماعة عند يكون ما يفرسها، ال الحضارية
أن منها لذلك، أمثلًة ويسوق العقيل»، «الفريوس أسماه بما مصحوبة التكنية، هذه أو العلم
العلم صنعها تكنية، أدوات فيها السمك لصيادي أعطت املتخلفة، املعارصة الشعوب أحد
مهمتها؛ األدوات تلك أدت ولقد أقل، بمجهوٍد السمكية الحصيلة زيادة شأنها من الحديث،
أحد الصيادين هؤالء يف لوحظ ولكن الصيادين، دخول معه وزادت بالفعل، املحصول فزاد
عمل، بال يعيشها فرتة تكفيه ثروٌة يديه بني توافرت عندما العمل أوقف فبعضهم أمرين؛
والخمر، النساء عىل اإلنفاق يف أرسف ولكنه الكسب، وزيادة العمل واصل اآلخر وبعضهم
يستطيعوا لم العلمي، التقدم ثمار من الناس لهؤالء أُتيح ما برغم أنه النتيجة وكانت
أسماه ما هو االرتقاء، عملية عليهم فضيَّع فاتهم الذي وكان حضاريٍّا، ارتقاءً ألنفسهم

العقيل. بالفريوس الباحث
بها وأراد املجاز، سبيل عىل صاحبها أطلقها عبارة هذه، العقيل» «الفريوس وعبارة
حياته، يرى أن إال جنبيه عىل ليسرتيح حاملها ترتك ال التي العازمة، املهمة من الرضب ذلك
يف كأنما عام، بعد عاًما ونجاًحا، إنتاًجا يزداد ينفك ما الذي الناجح، املنتج بالعمل مليئة
تصبه لم ومن البليد، املطمنئ االسرتخاء وبني بينه تحول حتى وتلسع، تطن نحلة رأسه
ممن غريه إىل ينظر قد املتصل، واالرتقاء املستمر النماء عىل الهلوع املؤرِّقة الحالة هذه
املكروبة، العجلة هذه فيَم عجب: يف يتساءل وقد والجنون، الهوس به فيظن بها، أُصيب
يصب ولم واحًدا أصاب العقيل» «الفريوس لكنه يكفيه؟ ما الرزق من املجنون هذا وعند

وانكمش. اآلخر وتخلف ونما، األول فتقدم اآلخر،
ثماره فتزداد يزداد، عمله يظل وأن يعمل، أن يف اإلنسان، عند الحارقة الرغبة هذه
قد الجماعة، وعند الفرد عند الحضاري التقدم رشط هي الكيف؛ يف وتجويًدا الكم يف كثرة
تضاف؛ ال وقد واألدبي، الفني اإلنتاج وغزارة الجيوش، وقوة التاريخ أمجاد إليها تضاف
اإلضافية العوامل تلك بالتايل جاءت ثم الحضارية، الوثبة تبعتها وجدت إذا وحدها ألنها

بالرءوس. تلحق كاألذناب األخرى،
ييل: فيما يتلخص تجريبي منهٌج فهو هذا، بحثه يف الباحث اتبعه الذي املنهج أما
فيها ازداد فرتات — اإلنسانية الحضارة أقطار شتى يف — التاريخ عصور من اختار
الحاالت، من حالة كل يف واختار خمد، أو النشاط هذا فيها هدأ وأخرى الحضاري، النشاط
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له كانت معينًا، عنًرصا يختار كأن ونقًصا، زيادًة الحضاري النشاط ذلك به يقيس معياًرا
املختارة، النماذج هذه يُحلِّل وأخذ والفن، الفكر أو الصناعة أو التجارة، ميدان يف أسبقية
الدقة من بلغ تحليًال النماذج هذه يحلل أخذ الحضاري، للخمول أو الحضارية للصحوة
وإذا الصحوة، معه حرضت حرض، إذا الذي الرئييس، العامل عىل يقع لعله أقىصدرجاتها،

عجيبة: جوانَب عىل التحليل فأوقعه الخمول، وحلَّ الصحوة غابت غاب
التي الفرتة يف غريها، أو املدارس يف الناشئون يُطالعها التي الدراسية املادة منها
املطالعات لتلك مميزًة عالماٍت فوجد عاًما، عرشين بنحو الخمول تسبق أو االزدهار، تسبق
حالة يف أخرى وعالماٍت الالحق، االزدهار حالة يف خاصة عالمات الحالتني؛ كلتا يف الدراسية
سيصبحون الذين هم األوىل، مراحلها يف وهم املدارس، تالميذ ألن وذلك الالحق؛ الخمول
العلوم ورجال الصناعة، ورجال التجارة ورجال الحكم رجال نحوها، أو عاًما عرشين بعد
وجهات تكون أطفال، وهم رءوسهم بها تُعبَّأ التي املادة نوع وعىل واآلداب، والفنون

كبار. وهم وأنظارهم أعمالهم
امليالد، قبل السادس القرن إبان األقدمني، اليونان عند الحضاري االزدهار اشتد ملاذا
القرن يف إنجلرتا ازدهرت ملاذا فنازًال؟ الخامس القرن يف النسبي الهبوط إىل بالقياس
الحديث بعرصنا الباحث اهتم ولقد إسبانيا؟ ملعارصتها حدث مما ا جدٍّ أكثر السادسعرش،
األمور تعقب ثم انكماش، وسنوات ازدهار سنوات البالد من لطائفٍة واختار خاصة، بصفٍة
بمدٍة االزدهار قبل املدارس أبناء طالعها دراسية، مادٍة من سبق قد كان فيما أصولها، عىل
املختلفة؛ العالم بلدان من بلًدا أربعني عىل هذا بحثه أجرى ولقد االنكماش، قبل أو كافية،
األمل عىل تبعث التي القراءة مواد ازدادت كلما أنه وهي الصواب، حة مرجَّ نتيجٍة إىل ليصل
والعكس االقتصادي، النمو يف زيادة عاًما عرشين بنحو ذلك بعد النتيجة جاءت والعمل،
حني، بعد تقدمت التي البالد مطالعات يف الباحث لحظه ما أهم من وكان صحيح، كذلك
أجل ومن نفسه، أجل من يعمل الفرد تجعل التي االجتماعية، العالقات عىل احتوت أنها
بعدئٍذ، تدهورت التي البالد مطالعات يف الباحث لحظه ما أهم من كان كما مًعا، آٍن يف سواه
والسلوك. الفكر يف التقليدية بالطرائق اإلشادة يف بالغت أنها التدهور، طريق واصلت أو
دعوًة أدعوه لكنني تشاؤم، من ذرة العربي القارئ نفس يف أضع أن أريد ولست
عن وإما الدراسية، املواد خالل إما وبناتنا، أبناؤنا يطالعه مما كثرٍي يف النظر إىل مخلصة
األفراد بناء إىل يؤدي واملسموع املقروء هذا من كم لريى اإلعالم؛ وسائل تبثه ما طريق
سباٍت؛ من نصحو أن ا حقٍّ أردنا إذا الناس، يف بثها التي الحضارية القيم عىل األمة، وبناء

بالطالئع؟ ونلحق تقصرٍي من فات ما لنعوِّض
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عبارة الرتاث، روائع من تنرشه فيما نرشت عربية، مجلًة أن قريب عهٍد منذ أذكر
التي البنت إنها إليه، بناته أحب عن فقال بناته، وأحب إليه بنيه أحب عن والد فيها يُسأل
لدى هًوى صادفت قد املذكورة، العبارة موسيقى ولعل القرب، إىل أخواتها من أرسع تكون
فهل املوروثة، الكنوز عظمة عىل للسامعني ليشهد الراديو؛ يف يذيعها فسمعته عندنا، مذيع
ما أذاعه، ما الثاني أذاع وحني نرشته، ما األوىل نرشت حني املذيع، فكَّر أو املجلة فكَّرت

يُذاع؟ أو يُنَرش بما إقامتها يستهدف التي القيم هي
فلعلها يدري؟ ومن صغار، ونحن األدبية محفوظاتنا من قطعًة أذكر زلت ما إنني
التي الكوفة، أهل يف يوسف بن الحجاج خطبة حفظه، الناشئة عىل يُفَرض مما تزال ما

بقوله: بدأها — رأسه عن العمامة ى ونحَّ وجهه، عن اللثام حرس أن بعد — بدأها

ت��ع��رف��ون��ي! ال��ع��م��ام��ة أض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا وط��الئ��ع ج��ال اب��ن أن��ا

وحان أينعت قد ورءوسا متطاولة، وأعناًقا طامحة، أبصاًرا ألرى وهللا إني
… واللحى العمائم بني ترقرق الدماء، إىل أنظر كأني صاحبها، أنا وإني قطافها،

األبصار أصحاب فيها يُهدِّد بخطبٍة، حكمه يبدأ حاكًما اآلن يريد الذي ذا فمن
حاكًما اآلن يريد الذي ذا من دماءها؟ وُمريق ُمحطِّمها بأنه املتطاولة، واألعناق الطامحة
الذي صاحبها هو وإنه حصدها، أوان حان قد رءوسهم إن — باهلل حالًفا — للناس يقول
نرفضها لكننا لسابقني، ساغت ربما ومحكوم، حاكٍم بني قيم تلك شاء، متى بها يطيح
تعرب كأنها بجرسها، والتمزُّز وروايتها كهذه عبارٍة حفظ إذن ففيَم حاسًما، رفًضا اليوم

صدورنا؟ يف مكتومة ساديٍة نزعٍة عن لنا
يف يثبته والذي والقلوب، العقول موضعه والحافز إليه، يحفزنا حافز التقدم أول
إىل القهقري، بنا يقذف ما نسمع وأن نقرأ أن وُمحال ومسموع، مقروء ذاك موضعه
من لنا يكون أن نفسه الوقت يف نطمع ثم التاريخ، مع قيمها وذهبت خلت عصوٍر

نصيب. العرصية الحضارة

88



أخيك وكذببطن

أصابه، بإسهال أخيه ملرض مهموًما رجًال رأى قد — والسالم الصالة عليه — النبي كان
أخاه سقى قد بأنه ليشكو، عاد أن يلبث لم الرجل لكن العسل، يسقيه بأن النبي فأمره
بَْطُن َوَكذََب هللاُ «َصَدَق والسالم: الصالة عليه فقال أخيه، علة فزادت أفرط، حتى عسًال

أَِخيَك».
الخطأ ولكن ذاته، يف سليًما يكون قد العام املبدأ أن — فهمت فيما — ذلك ومعنى
فالقاعدة ذلك، عىل شاهد مثٌل عرضناها، التي الحالة وهذه التطبيق، طريقة من يأتي
نتزيد فال تطبيقها، نُحسن أن رشط عىل صحيحة، قاعدة للناس، شفاء العسل بأن العامة
بسبب طبيعته، وبحكم ذاته يف نافًعا شيئًا، نرتك أن لنا يجوز فال ذلك وعىل نقرص! وال
الحديث عنه أخذنا الذي رشد، ابن يقول هكذا — استخدامه لسوء عنه نشأت ة مرضَّ

الرشيف. النبوي
وهي عنها، الدفاع بصدد كان التي فكرته، عرض يف رشد ابن فيلسوفنا يستطرد ثم
الفلسفة، لتلك الدارسني اتهام عىل ا ردٍّ وذلك القديمة، اليونانية الفلسفة تدرس أن رضورة
أصحاب رأي يف — جاوزوا إذ القويمة؛ السبيل ضلوا قد بأنهم مجالها، يف والكاتبني
الفلسفة، عن دفاعه يف رشد ابن فيقول األصيلة، اإلسالمية العربية الثقافة حدود — االتهام
من قوًما «أن بحجة الفلسفة، مصادر يف النظر عن املؤهلني القادرين الناس يمنع من إن
«يمنع كمن هو إنما املصادر.» تلك يف النظر بسبب ضلوا أنهم بهم يظن قد الناس، أراذل
ماء، رشبوا قوًما أن بحجة العطش، من يموت حتى العذب، البارد املاء رشب العطشان
محتوم، أمٌر العطش بسبب املوت أن هو الحالة، هذه مثل يف فالخطأ وماتوا.» به فرشقوا
ق؛ َ بالرشَّ املاء عن املوت حالة عليه تقاس أن يجوز فال إليه، يؤدي وما العطش طبيعة بحكم
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أال هو — رشد ابن عند — ذلك ومعنى يحدث، ال وقد يحدث قد عارض، أمٌر الَرشق ألن
استعماله. يف لخطأ عارًضا رضًرا أحدث قد أنه بحجة ذاته، يف رضوريٍّا شيئًا نرتك

أبواب لهم فتحت منذ األقدمني، العرب من الفكر أئمة بني تنقطع لم املعركة إن
يخُل لم إذ — امليالدي التاسع القرن يف ذلك وكان — مصاريعها عىل األجنبية الثقافة
ظٍن عىل الدخيلة، الثقافات لتلك رافضًة حني، بعد حينًا ترتفع أصواٍت من أبًدا املوقف
غرباء، عند من تأتي زيادة إىل بالناس حاجة وال يكفي، ما القومي املوروث يف بأن منها
هذا يف املعارك آخر ولعل الرافضة، األصوات تلك من أقوى كان الدافق الحياة تيار ولكن
هجمة أوله يف جاءت كامل، قرٍن من يقرب ما استغرق الذي الحاد الحوار كان امليدان،
ثم اإلسالم، عقيدة مع يتسق مما رأيه يف تكن لم التي اليونانية، الفلسفة عىل الغزايل
عرش الثاني القرن إبان ذلك كان الغزالية، الهجمة تلك عىل رشد ابن ردُّ آخره يف جاء
من أقوى املرة هذه الهجوم يكون أن الفكري، لتاريخنا الحظ سوء شاء ولقد امليالدي،
نفسه عىل ُمغلًقا العربي الفكر ليظل الثقافية، الحياة نوافذ عىل الستائر فانسدلت الدفاع،
هي تلك فكانت فشيئًا؛ شيئًا أبصارنا عن الستائر تلك ارتفعت بعدها قرون، سبعة نحو

اليوم. نعيشها التي العربية النهضة
يف يحدث بل كله، الجديد لتُثبت كله، القديم تمحو قلَّما دورانها، يف األيام ولكن
صورتها عىل البناء هياكل وتبقى حشوها، الثقافية الحياة يف يتبدَّل أن الحاالت، معظم
تماًما الغرباء، ثقافة من ساحتنا إىل ننقله فيما متشكِّكًة حني، بعد حينًا ترتفع التي
يفسد قد علينا، دخيل وافٌد أنها وهي نفسها، وبالحجة القدماء، بني ترتفع كانت كما
من حاالت لك يذكرون هؤالء، الرافضة األصوات أصحاب لرتى وإنك األصيل، جوهرنا
املوقف عىل يطلقون ما وكثريًا وحضارته، العرص ثقافة من بالفعل أصابنا الذي الفساد،
أن يرضيه الذي ذا من إذ ونفوًرا؛ كراهية النفوس يف ليُحِدثوا الثقايف»، «الغزو اسم كله
هذا به نرد أن وسعنا يف فماذا حدوده؟ خارج من عليه هاجمًة األعداء، جيوش تغزوه
فيمن قيل الذي الرشيف بالحديث مستعينًا ضالًال، رشد ابن به رد مما بأقوى الضالل،
السوء أن مع نفسه، بالعسل سوءًا فظن ألخيه، الشفاء أراد حني العسل، استخدام أساء
أَِخيَك.» بَْطُن َوَكذََب هللاُ «َصَدَق وهو أسلفناه، قد الرشيف والحديث استخدامه، طريقة يف
وأما يرفضونها، أم أيقبلونها وحدها، الغرباء فلسفة حول القدماء بني الرصاع كان
الرافضني إن نعم، مًعا! آٍن يف وعلومهم الغرباء فلسفة حول فهو اليوم، نحن رصاعنا
أما فيقولون: أحيانًا، يتواضعون قد إنهم قل أو أحيانًا، ظون يتحفَّ قد العرص، لحضارة
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باإلنسان صلة له مما العلوم غري وأما الجميع، ملك العلوم ألن مقبولة؛ فهي الغزاة علوم
وعلم اجتماع علم إىل نفس علم من نفسها، اإلنسانية والعلوم والفن، كاألدب، وحياته،
اليوم فالصيحة يكفينا، ما ثمارنا يف ولنا الغرباء، يقوله ما إىل بحاجٍة فلسنا اقتصاد؛
علومهم لهم تكون أن للعرب ينبغي بأنه واتساًعا، قوًة يوم كل يف تشتد هي ثم عارمة،

واالقتصاد. واالجتماع النفس يف الخاصة
الذي ولكن ومطالبها، الصيحة هذه عىل أصادر أن — واآلن هنا — أريد ولست
امليادين، هذه من له نتصدى ما كل يف نلتزم، أن هو حياتي، من نَفس آخر إىل به ك أتمسَّ
الهوى؛ شياطني من يملؤني والخوف ذلك وأقول النزيه، املوضوعي العلمي البحث منهج
العقيل، املنطق عىل صدارة للعاطفة نجعل بأن فتغرينا رءوسنا، يف فعلها تفعل أن خشية
النتائج تكون أن — بدء ذي بادئ — أنفسنا عىل نشرتط أن هو هنا، العاطفة ومعنى
علميٍّ بعقٍل البحوث تلك يف نميض أن قبل وكذا، كذا هي «العلمية» بحوثنا من النهائية

نتائج. من العلمي العقل ذلك إليه يؤدي عما النظر بغضِّ محايد،
لوضع العربية؛ العواصم إحدى يف تعقد علمية، ندوٍة يف للمشاركة دعوة جاءتني لقد
إذا أني عىل أَُلبيها، ال وقد الكريمة الدعوة هذه أُلبِّي وقد إسالمي، نفٍس لعلم عامة أصوٍل
الفرع فلهذا النفس، علم يف الكلمة أصحاب من نفيس أعدُّ ال ألني فذلك ألبيها؛ أال اخرتت
نظري يلفت الذي لكن ميدانه، يف للبحث لون املؤهَّ أصحابه العلمي، التخصص فروع من
الندوة تنعقد أن وقبل ديباجتها، يف تنصُّ الدعوة أن هو — فيه الحديث بصدد أنا فيما —
األساسية املفاهيم دراسة انعقادها خالل «تتناول الندوة هذه أن عىل كلمة، فيها وتنطلق
الثقافة إطار يف نبعت التي املفاهيم، تلك يف النظر إلعادة ناقدة ودراسًة النفسية، العلوم يف
الرتبوية وقيَمها الثقافة، هذه معتقدات وعكست االجتماعية، تضاريسها ظل ويف الغربية،
قد بل اإلسالمية، الحضارة إطار مع يتسق ال املفاهيم هذه وبعض الحضارية، وأسسها

واألخالقية.» الرتبوية وأسسه اإلسالمي، الدين تعاليم مع أحيانًا يتعارض
سطوره، أول يف عليهم يشرتط الباحثني، إىل املوجهة الدعوة نص أن ترى وهكذا
وهي خطوة، خطوًة بحوثهم يف يسريوا أن قبل معينة، نتيجًة ليُقرُّوا يجتمعون إنما بأنهم
قد بل اإلسالمية، الحضارة إطار مع يتسق «ال لدارسيه معروف هو كما النفس، علم أن
أن عىل ذلك بعد يجرؤ الذي الباحث هو فمن اإلسالمي.» الدين تعاليم مع أحيانًا يتعارض
يصحُّ إنما لدارسيه، معروف هو كما النفس، علم أن هناك ليعلن الندوة، تلك إىل يقصد
أنه قومه بني عنه يُشاع أن يريد ذا من وحدها؟ العلمية املناهج أسس عىل يصح ال أو
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اإلسالمية، الحضارة إطار مع يتسق «ال أنه هو فيه األول الغرض كأن يشء، عن يدافع
اإلسالمي»؟ الدين تعاليم مع أحيانًا يتعارض قد بل

فيها، املرغوب النتيجة تقرر أن «الرغبة» تدفعها التي العاطفية، الوقفة هذه مثل
هذه مثل إن أقول املوضوعي، العلمي البحث مجال يف ومربراتها مقدماتها تتقرر أن قبل
من عظيم نفٌر وحاربها خشيتها، التي الوقفة نفسها وهي أخشاه، ما هي العاطفية الوقفة
رضورتها وعن عنها للدفاع فتصدوا الغرباء، ثقافة هوجمت حني أسالفنا، بني الفكر أئمة

السليم. للعقل
إىل ه املوجَّ االتهام لخطأ — مقدًما — التعصب أريد ال بأنني مؤكًدا أقول أخرى ومرة
وضعه تعوَّدنا الذي املنظار بتغيري أطالب ولكني لصوابه، أو قائم، هو كما النفس علم
آخر، منظاًرا مكانه لنضع نراه، أن «نتمنى» ما إال املوقف من يرينا ال حتى وجوهنا، عىل
قبل عليه نصادر فال بالفعل، قائم هو كما أمامنا، الحق يكشف وإنما أهواءنا، يخدم ال

نراه. أن
يجعلنا الذي الحد إىل ألمنياتنا، أنفسنا نستعبد فال أردناه، إذا م التقدُّ طريق هو ذلك
نفسه تراثنا يف لنا وأن وقوعها، لنا يثبت أن قبل واقعة، حقائُق أنها األمنيات لتلك نقرر
احرتام بوجوب السابقون األئمة فيها قال التي املواضع أكثر فما بها، نقتدي لقدوة
نصوص مع تتعارض هي كأنما وجدناها إذا وحتى نكرانها، إىل سبيل ال التي الحقائق
وتقبله العقل، يقبله تأويًال النصوص تلك تأويل يف النظر وجب ظاهرها، يف العقيدة
العقيدة نصوص بني قائمة الفجوة تركنا لو ألننا نفسه؛ الوقت يف العربية اللغة طبيعة
أمام واسًعا الباب بذلك فتحنا أخرى، ناحيٍة من العلوم تثبتها التي والحقائق ناحية، من
كما البرشي العقل عىل يتعذر إذ العقيدة، نصوص يف يشكُّوا أن الضعيفة، النفوس ذوي

لها. يتنكَّر ثم األكيد، بالعلم ثبتت حقيقة يجد أن سبحانه، هللا فطره
بيشءٍ نختمه أن يف باس فال رشد، ابن من أخذناه باقتباٍس الحديث بدأنا قد دمنا وما
صغره برغم — العظيم بكتابه استهدفه الذي الرئييس الهدف كان فلقد رشد، ابن من
لنا ينبغي كيف يُبنيِّ أن هو االتصال» من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال، «فصل —
القائمة الربهانية العلمية املعرفة هي التي الحكمة، جناح الجناحني: هذين بني ق نوفِّ أن
شك ال فهما اإليمان، منزل منا نزل وحي هي التي الرشيعة وجناح ومنطقه، العقل عىل
عىل القائم الربهاني للعلم مخالًفا يبدو هو كأنما الرشيعة، ظاهر وجدنا إذا لكننا متفقان،
يتطابق حتى ذاك ظاهرها يتأوَّلوا أن الرشيعة، فقه يف الراسخني عىل كان العقل؛ منطق

الطرفان.
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بنا اشتدت فلكم النوايا! بأطيب مدفوًعا اإلنسان يخطئها التي الربيئة األخطاء أكثر ما أال
تخلفها من يخرجها الذي التغيري، نحو باألمة نرسع أن يف — الشباب أيام — الرغبة
كانت وكم عرصنا! بمعايري مفهوم هو كما الحضاري، التقدم رحاب يف ليدخلها الطارئ،
حركاتها، يف األمة أن إلينا يخيل كأنما تقدًما، نجد فلم نظرنا كلما صدورنا، بنا تضيق
رقعة من مزيًدا تكسبها قفزًة، أمام إىل تقفز وال كانت، حيث فتقف لتعود أعىل إىل تقفز
فرًضا املطلوب التقدم يفرض ال ملاذا وحماسته: الشباب بانفعال نتساءل فكنا األرض!
كمال مصطفى بقيادة تركيا مثل أخرى، بالٍد يف حدث كما الترشيع، بقوة الناس عىل

الطيبة. النوايا إال سذاجتنا يف لنا يشفع ال ذلك، من وأكثر ذلك، نقول كنا «أتاتورك»؟
نفوس خارج من يأتيها قد الشعوب تغيري بأن الظن هو فينا، السذاجة موضع وكان
من عليها املقحم التغيري أن ظننا ربما بل النفوس، تلك داخل من ينبثق قد كما أبنائها،
يستند الذي القانون، قوة إىل مستنًدا سيغزوها ألنه أثًرا؛ وأدوم تحقًقا أرسع الخارج

والنار. الحديد قوة عىل بدوره
فالبديهية النظر، وصحة التحليل دقة من النضج يصاحب وما النضج، مع وأما
فليس الناس، إرادة من منبثًقا التطوير ذلك يكون أن هي الشعوب، تطوير يف األوىل
إذا فيبسطها أراد، صورة أي عىل بأدواته، الصانع يشكلها الصفيح، من قطعًة الشعب
فانظر وجاري، وجارك وأخي وأخوك وأنا أنت إال الشعب فما ال، أراد، إذا رها ويكوِّ أراد
يف الشعب طريق لك ينكشف العملية؛ حياتك يف األمور لك تستقيم وكيف نفسك، إىل
ذاك يف أو له، املرسوم الخط هذا عىل السري عىل يرغم قد إنه نعم، حياته، لشئون معالجته
عوامل قبل كانت كما األوىل، سريته ليعود عليه، أُرغم عما يرتد أن يلبث ال لكنه املنحنى،
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إنها شعوبهم: إرادة بغري أفراد يحدثها التي االنقالبات، عن يقال أن عجب فال اإلرغام،
آثارها. فتزول تزول ما رسعان

الحي الكائن طبيعة عن النظر يغض الذي هو السريك، مالعب يف الحيوان مدرب
يتجاهل أن عىل األسد أو الفيل فريغم أخرى، طبيعًة عنده من عليه ليفرض يدرِّبه، الذي
يضحك وقد مدربه، له شاء ما أو الكالب أو القردة تتحرك كما ليُحرَّك وقوته، سطوته
وقد السريك، حلبة يف فيًال أو أسًدا أرى أن نفيس، عىل يقسو كم أنبأته إذا القارئ مني
هذه. اإلذالل مشاهد أمام الجلوس أطيل وقلما ويلهو! اإلنسان «ليتفرج» وذل عزته فقد
أفكاره، من املخ» «غسل حاالت وهي اإلنسان، حياة يف نشأت حديثة أشياء وللسريك
األفكار أصلح، األفكار أي هو: هنا املهم السؤال وليس جديدة، أفكاٌر مكانها لتوضع
هو ليس ذلك إن أقول مكانها؟ ُزرعت التي الدخيلة األفكار أم ُمحيت، التي املغسولة
من يكن فمهما «اإلرادة»، هو الحديث هذا يف اهتمامنا مدار ألن اآلن؛ يهمنا الذي السؤال
إقحاًما نفسه، خارج من اإلنسان عىل أقحمناه الذي السلوك، حقيقة أو الفكرة حقيقة

تُثِمر. وال تُوِرق وال تنمو ال شيطانية، فكرٌة هي أو سلوك فهو إرادته، رغم
عند حقيقي إيماٍن عن أو اقتناع، عن يصدر الذي ذلك هو الوحيد، الطبيعي التغيري
الذي الشعب أو الشخص «إرادة» عن يجيء الذي ذلك هو أخرى، بعبارٍة أو املتغري،
جيمس، هنري القصيص األديب إىل رسالة يوًما شو برنارد كتب املعنى هذا ويف يتغري،
أطلقوا التي االشرتاكية، بالحركة متصلة الرسالة وكانت النفس، علم ميدان يف املشهور
معناه: ما تلك رسالته يف فقال روادها، أملع من شو برنارد وكان «الفابية»، اسم عليها
يكتبها كتابة أي من يفيدون ماذا بل أكتبها، التي املرسحيات هذه كل من الناس يفيد ماذا
نحو نفوسهم، بواطن من بهم تنزع «إرادة» فيهم تبث لم ما نوعها، كان مهما كاتٌب
يحياها كالتي أخرى حياًة األرض، عىل هنا يحيونها التي املريضة بالحياة يستبدلوا أن
ما يظل وبغريها أهدافه، نحو بصاحبها تميض التي هي اإلرادة إنها السماء؟ يف املالئكة

كالهباء. نكتبه
للمثقفني؟ األوىل املهمة تكون ماذا قلناه، الذي هذا ضوء عىل واضًحا، بات قد وأظنه
ترغم، وال تيضء التي «التنوير» مهمة آخر، يشءٍ أي وبعد آخر يشءٍ أي قبل هي إذ
يُراد فيما نفسها تلقاء من ترغب «إرادة»، الناس قلوب يف تتولد بأن مرهون ونجاحها
مهمة إن — أخرى بجملٍة — قلنا فقد ذلك قلنا وإذا فيه، يرغبوا أن الناس لهؤالء
صدورهم، يف كامنة عتيقٍة قيٍم بمجموعة يستبدلوا أن نحو بالناس، يميلوا أن هي املثقفني
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أكثر فما الجديد، العرص يف الجديد للموقف الصالحة الجديدة، القيم من أخرى مجموعًة
األطياف من كائنات بها املقصود وكأن أقالمنا، وعىل ألسنتنا عىل «قيم» كلمة اآلن ترتدد ما
لم — «قيم» كلمة — الكلمة هذه بأن هنا ولنلحظ الغموض، بسواد عة املتلفِّ الشبحية
من األخرية العرشات هذه حتى واملحدثني، منهم األقدمني العرب، الكتاب بني مألوفة تكن
لم االستعمال ألن الناس؛ أذهان يف املعنى غموض من كثرٍي عىل تظل أن غرابة وال السنني،
إال يفيد، وال يرشد ال معناها أن وعندي املفيد، املرشد بمعناها تلمع بحيث بعُد، يصقلها
نشاطهم يف وهم الناس، مسالك يف دة ُمجسَّ نراها التي «الرغبات»، أنها عىل فهمناها إذا
أن إال بدء، ذي بادئ علينا فما تلك، مسالكهم يغريوا أن الناس لهؤالء أردنا فإذا العميل،
نعنيه، ما الدقة وجه عىل هو أخرى، برغبٍة رغبة وتغيري النفوس، يف الراقدة الرغبات نغري

«القيم». عالم يف سواها بقيمة قيمة تغيري نريد عندما
أن منه يُرجى الذي التنوير، هي — إذن — املثقفون بها يضطلع التي األوىل املهمة
املثقفون يراها أخرى برغباٍت بدوافعها، يعيشون عندهم رغبات ضوئه عىل الناس يغري
«إقناع» هي املثقفني، مهمة إن نقول أخرى وبكلمٍة للظروف، مالءمة وأكثر وأجدى، أَوىل
معروف ومعظمها كثرية، الفكري التاريخ يف التنوير وحركات املطلوب. بالجديد الناس
يف الكربى التنوير حركة عن يكفيه الذي بالقدر يعرف ال ذا ومن تكفيه، معرفًة للقارئ
التي الحركة وهي ومونتسكبيه، وديدرو فولتري وروَّادها عرش، الثامن القرن إبان فرنسا

الجديدة؟ «القيم» من معها تحمله جاءت وما الفرنسية، الثورة إىل بالناس انتهت
الحركة القرن هذا من األول الجزء يف إنجلرتا يف قامت الحديث، الفكري التاريخ ويف
نجمني أسطع ولكن شو، برنارد أعالمها من وذكرت حني، منذ إليها أرشت التي «الفابية»،
إنها قيل لقد حتى الزوجة، خصوًصا وب، بياترس وزوجته وب سدني كان سمائها، يف
ونرشاتها، الجمعية رسائل يف شو برنارد فيصوغها الجديدة، باألفكار تلمع كانت التي هي
الحياة تكون كيف لرأيت إذن عنها؛ تقرأ أو الجماعة لهذه تقرأ أن ا حقٍّ يمتعك ملما وإنه
تمهيًدا «التنوير»، مهمة بها وأعني مهامها، أُوىل تكون وماذا ذراها، أعىل يف الثقافية
قاله مما كان ولقد التغيري. إرادة بواطنهم يف فتتكون الجديد، بالفكر الناس القتناع
االشرتاكية، نحو نريده الذي التحول يجيء كيف أتصور ال إنني الصدد: هذا يف وب سدني
وعن ألفني، عىل رأيي يف يزيدون ال وهم إنجلرتا، يف الثقافة أصحاب بإقناع بدأنا إذا إال
مستطاعنا ويف البالد، أبناء من فسيحة رقعةٍّ تعمَّ أن إىل اإلقناع، دائرة تتسع هؤالء طريق
ثمرتها الفابية الحركة أثمرت ولقد املثقفني. هؤالء مع املثمرة الصالت نرتِّب أن شك بغري

عمال. زمامها يتوىل حكومات وقامت العمال، حزب فنشأ بالفعل
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كان الطراز، هذا من تنويًرا شهدت قد مرص، يف الفكرية حياتنا أن رأيي ويف
(العرشينيات والرابع الثالث العقدين ويف القرن، هذا من األوىل العرشة األعوام يف مكثًفا
وكذلك طرحته، قد الفابية الجمعية كانت سؤال نظري يلفت ملما وإنه والثالثينيات)،
إحياءٍ حركة عىل التنوير يف األول االعتماد أيكون وهو: مرص، يف التنوير جماعة طرحته
يكون أم لذلك، تبًعا العملية الحياة فتتغري النفوس، يف القيم تغيري تستهدف روحي،
واملستبدِّين مستعمريها من البالد إنقاذ يتوىل الذي السيايس، النشاط عىل األول االعتماد
آثروا هناك ألنهم مرص؛ يف عندنا منها أرصح الفابية الجمعية عند اإلجابة وكانت بحكمها؟
رأي (وهو طبيعية نتيجًة السيايس التغيري يأتي وبعده الفكري، للتنوير األولوية تكون أن
الطرفان، تشابك فقد مرص يف عندنا وأما ذلك)، يف عبده محمد الشيخ رأي من قريب
بالنشاط أنفسهم شغلوا نفٍر، أقالم عىل يجيء أن الفكري، للتنوير نشاط كل أوشك حتى

نفسه. الوقت يف السيايس
اإلقناع بني الرتتيبي التعاقب هو هذا، حديثي يف إبرازها أردُت التي الجوانب أهم ومن
الثالث، الخطوات فهذه به، مؤمنًا الشعب أصبح قد ما يُقنِّن الذي القانون ثم واالقتناع،
عىل املثقفني مهمة هو — قلنا كما — فاإلقناع االجتماعية، البنية من ثالثة أركاٍن إىل تشري
وصحافة وفنانني وأدباء للبحوث ومراكز جامعاٍت من نشاطهم، ع وتنوِّ أنواعهم اختالف
الجديد عىل األضواء يلقي الذي النور، مصادر هم جميًعا هؤالء معانيه، بأوسع وإعالم
وأخريًا درجاته، بكل الجمهور عند حدوثها يُرجى التي الحالة فهو اإلقناع وأما املأمول،
الرتتيب هذا يف والخلط تنفيذها، عىل وتعمل القوانني لتصوع بمنظماتها الدولة تأتي
الدولة تجعل أن بالخلط وأعني والتطور، النمو طريق عىل عقبات خلق إىل عادة يؤدي
تخرجه أن قبل الترشيع حق ألنفسهم املثقفون يعطي أن أو للمثقفني، موجهة نفسها من

به. معموًال قانونًا الدولة
الجمهور دام ما ثم أمام، إىل السري طريق يف األوىل الخطوة هو «اإلقناع» دام وما
نصبَّ أن املفيد ومن الرضوري فمن اقتناع، لديه يتم أن إىل الهدف هو درجاته، بكل
قاله مما أنصع هو ما السياق هذا يف نجد ولسنا األبصار، أمام لنجلوه الضوء عليه
الكريمة: اآلية إىل استناًدا خاصة)، بصفٍة رشد (ابن األولني املسلمني الفالسفة بعض
فها — أَْحَسُن﴾ ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسنَِة َواْلَموِْعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إَِىل ﴿ادُْع
الثالثة واملناهج التفكري، درجات يف الناس باختالف تختلف اإلقناع، يف مناهج ثالثة هنا
غري رضٌب وهو و«الجدل» علمية، أسٍس وعىل العقيل الربهان هي التي «الحكمة» هي:
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مشهورة أقواًال عليها، يعتمد التي األوىل شواهده يجعل الجدل ألن اإلقناع؛ من برهاني
إما قلوبهم؛ يف مكانتها لها أقوال بأنها فيها يكتفون إذ تمحيص؛ بغري الناس يقبلها
العلماء صفوة يقنع لم وإن الجديل، املنهاج وهذا قائليها، ملكانة وإما فيهم؛ ذيوعها لشدة
الرباهني دقة عىل يصربون هم ال الذين الناس، أواسط إلقناع يكفي قد فهو قني، املدقِّ
تؤيدها، التي الشواهد بغري املزاعم يقبلون األخرى الناحية من هم وال العلمية، العقلية
منك تريد الناس عامة ألن عامة؛ للشعب تصلح وهذه «املوعظة»، فهو الثالث، املنهاج وأما
الكريمة اآلية توجيه عىل وبناء حماستها، وتثري عاطفتها يف لتؤثر بالخطابة، أشبه هو ما

إلقناعها. الصالحة وسيلتها الناس من فئٍة لكل يكون الدعوة، بثَّ وسائل يف
بالدعوة لنتَّجه اليوم لنا مطلوبة واملوعظة، والجدل، الحكمة، جميًعا: الثالثة واملناهج
ويثمر. يبقى الذي األثر تنتج اتجاهات الجديد، العرص حياة إىل بها ندعو التي الثقافية،
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وفريق العرب من فريق بني وشنطن يف يُعَقد ثقايفٍّ، ملتًقى يف أشارك بأن الدعوة جاءتني
يل قيل كما — اللقاء وأساس املايض، سبتمرب شهر أواخر يف ذلك وكان األمريكيني، من
التي الثقافية القيم من تقديمه يرى ما فريق كل يقدِّم أن هو — الدعوة توجيه عند
فكانت واملناقشة، التعليق من يشء تُلقى، التي املحارضات يعقب أن عىل أمته، بها تتميز
خمسة من يقرب بما آخرها عن أولها يبعد الرابعة، الزيارة هي إيلَّ، بالنسبة الزيارة هذه
املرئي يف األعوام هذه تحدثه الذي الفرق هو الرؤيتني، بني الفرق وكان عاًما، وعرشين

والرائي.
األمريكية، املتحدة الواليات جامعات من جامعتنَي يف زائًرا أستاذًا األوىل املرة يف كنت
األخرى وكانت األلوان، بني العنرصية التفرقة فيه اشتدت الذي الجنوب يف إحداهما وكانت
جامعيني، أساتذٍة مع — األغلب عىل — لقاءاتي كانت ولقد وعقًال، صدًرا املنفتح الغرب يف
يف السنة تلك إبان مشاهداتي وسجلت رأيتها، التي الصورة نقاء يف أثر لذلك كان فربما
هنا أذكر أن أودُّ لكني قول، من مزيٍد إىل حاجٍة بي يعد ولم أمريكا»، يف «أيام كتابي
رأيت، بما مبهورة نظرًة يحمل جاء قد ُمجمله، يف الكتاب ذلك أن — للمقارنة تمهيًدا —
أصيب التي الخواجة»، «عقدة القارئ إىل يحمل إنه فقال ناقد، كاتٌب عنه كتب لقد حتى
«العلم» عقدة مؤلفه، عند هي التي العقدة أن هو الصواب، إىل األقرب أن مع مؤلفه، بها

أوضاعها. بكل الحياة أصالب يف تغلغلت دقٍة، إىل املرتجم
شيئًا أذكر أن أريد ولست وشنطن، يف بسفارتنا ثقافيٍّا ُملحًقا كنت الثانية املرة ويف
التي الشهور كانت ربما إنه أقول أن سوى عندئٍذ، بها مررت التي الخربة تفصيالت من
األوىل املرة كانت إنها أقول أن ويكفي سنني، من عشته ما أتعس العمل، ذلك يف قضيتها
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أن اإلنسان، يدنِّس عاٌر بأنه أُحسُّ بي، املحيطني بعض جعلني التي حياتي، يف واألخرية
والثقافة. الفكر لحياة جهده نذر قد يكون

إعداد يف العمل طريقة خاللها أشاهد أسابيع، لثالثة فكانت الثالثة الزيارة وأما
اشرتتها قد (وكانت شيكاجو يف «الربيتانيكا» أكربها: وهي منها، ثالثًا فزرت املوسوعات،
ذلك وكان نيويورك، يف و«األمريكانا» و«كولومبيا» الربيطانية) اإلدارة من أمريكية إدارة
عىل وأرشفت فورد، رشكة عليها أنفقت التي املوسوعة إلخراج التمهيد سبيل عىل كله
يف العلماء خرية من نفٌر وتأليفها بإعدادها وقام بالقاهرة، فرانكلني مؤسسة إخراجها

غربال. شفيق محمد األستاذ املرحوم برئاسة العربي، الوطن
إال التأمل، لحظات من لحظٍة يف يسعني فلم أيام، منذ الرابعة الزيارة هذه جاءت ثم
نفيس، يف تركته الذي األثر حيث من األربع، الزيارات هذه بني رسيعة مقارنًة أقارن أن
أمريكا، عن علًما بهما أزدد لم والثالثة، الثانية الزيارتني أن هو يل، خطر ما أول فكان
لن األمر أن البداية، منذ رأيت فقد السفارة عام يف أما بمرص، علًما ازددت ما بقدر
والتي املضادة، واملناورات املناورات، لعبة يف مشاركًة يكون ما بقدر للثقافة، خدمة يكون
أمثال يف هللا عباد «أخيب» من كنت وملا املرءوس؟ ومن الرئيس من هو: جميًعا محورها

ينعم. أن استطاع من بالرئاسة لينعم بالفرار، لُذُت فقد املناورات، هذه
زيارة يف الحال كانت وكذلك بأمريكا، خربة منها أكثر بمرص خربة إذن هذه كانت
الصحف، نرشتها مقاالت من مجموعًة ألجد القصرية، الزيارة تلك من ُعدُت فقد املوسوعات،
تلك وخالصة الخطوات، ينظم «مايسرتو» وراءها كأنما بينها، فيما التنسيق من بيشءٍ
ينبغي ال عربية موسوعًة وأن خيانة، هو به هممنا الذي العمل هذا مثل أن هي املقاالت
وجدت أخرى ومرًة الكاتبون، كتب ما آخر إىل أمريكية، موسوعة عن ترجمة تجيء أن لها
فتنحيُت ملثلها، هللا يخلقني ولم مضادة، مناوراٍت تتطلب مناورات من موقٍف يف نفيس
أراده ملا استجابًة اإلرشاف، لجنة يف عامًال عضًوا ظللت قد أكن وأن التحرير، رئاسة عن

الغربال. شفيق أستاذي
حقيقة ليعرفوا ينتظرا لم املقاالت، تلك أصحاب أن هو يومئٍذ، حرسًة قلبي مأل والذي
الغرب؟ علماء من نفٌر بتأليفها اضطلع موسوعة هي أم مرتجمة، موسوعٌة ا حقٍّ أهي األمر:
للموضوعات نسبة أعىل جعلت أنها أم أمريكية، موضوعاٍت عن تتحدث ا حقٍّ أهي ثم
أخطاء من فيه وقع ما كل وبرغم املرشوع، تحقق فقد حال كل وعىل الخالصة؟ العربية
قد الصغرية، العربية املوسوعة هذه أن أعتقد فإني — التالية الطبعات يف حْت ُصحِّ —

كربى. عربية موسوعًة ذلك بعد أراد من لكل متينًا، أساًسا وضعت
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إذ وحدهما؛ وسمعي لبرصي الحكم أترك لم هنا فها الرابعة، الزيارة هذه وتبقى
يقوله ما إليهما أضفت بل معدودات؟ أياٍم خالل والسمع البرص يعلمه أن عىس ماذا
يشء من أقف لم ولعلني الصواب، دالئل يقولونه فيما وجدت إذا أنفسهم، الشأن أصحاب
يف ألقاها التي املحارضة جاءت ثم حقيقتها؟ ما أمريكا، يف «الكاتب» صناعة من وقفتي
منه تفوح الذي املتَّزن الجواب تحمل — وشاعر كاتب وهو — أبدايك» «جون امللتقى ذلك

الحكم. ونزاهة الصدق رائحة
دولٍة يف مواطن فهو مؤاتية، ظروٍف من األمريكي الكاتب به يتمتع ما بذكر القول بدأ
يف ويعيش القارئني، عدد يف زيادًة يعني مما أبنائها؛ عن األمية زالت أمة إىل وينتمي غنية،
أن القانون عىل ليتعذَّر حتى املطبوعة، والكلمة املنطوقة الكلمة حرية يُحتِّم دستوره بلد
حسن ومن أخرى، بالٍد يف مؤاخذة موضع أنها يظن قد التي الحاالت، يف الكاتب إىل يصل
عدة إىل منتجاتها ترتجم والتي االنتشار، الواسعة اإلنجليزية باللغة يكتب أنه كذلك حظه
لغٍة يف حظُّه، يضعه أن من أقىس هو ما األدبية املوهبة صاحب عىل ليس إذ أخرى؛ لغاٍت
ترجمته، عىل الناس يُقبل مما هي وال يقرءون، ال يون أُمِّ ألنهم أهلها؛ عند مقروءة هي ال
الحسنة الظروف من كله ذلك إىل أضف القارئة، الشعوب يف االنتشار لها تكفل بدرجٍة
جديدة قارٌة فهي للكتابة؛ موضوًعا نفسها أمريكا تكون أن األمريكي، للكاتب املؤاتية
معه يتسع مما وطموحه، حيويته الشباب من فيها يكون وبالتايل جديدة، حضارًة أنشأت
املتكلم بلغ ما إذا حتى واإلبداع، النشاط إىل زه يُحفِّ حوله يشء كل ألن الكاتب؛ أمام املجال
األمريكي، بالكاتب تحيط التي السعيدة الظروف عن حديثه من املدى هذا أبدايك) (جون
قيمته هبطت قد كله، ذلك برغم األمريكي الكاتب ولكن نعم … ولكن كلمة: معه بدأت
تتضمن ال ذكرناها، التي املساعدة الظروف فكل املجتمع، درجات يف ملحوًظا هبوًطا
املنحرصيف الكاتب فلعل الجودة، من عالية درجٍة عىل األدبي، اإلنتاج يجيء أن بالرضورة
القراء، وكثرة االنتشار سعة واإلجادة باإلتقان يعوِّض قارئه، بِقلَّة املحدود أو صغري، بلٍد
القراء معظم يفعل وهكذا ن؟ املتمعِّ م املتفهِّ قراءة تُقَرأ لم هي إذا الكثرة، تجدي ماذا إذ
العناية، عدم من بيشءٍ القوم يخاطب فأخذ نفسه، الكاتب عىل انعكس مما أمريكا؛ يف

القراءة. يف طريقتهم مع يتناسب
مكانة، أعىل السلف هذا تجد مىض، قرٍن منذ بسلفه اليوم األمريكي الكاتب وقارن
يغريِّ أن يحاول ما بقدر حوله، من بالجمهور يتأثر ال فهو بنفسه، ثقة وأشد إنتاًجا وأجود
عىل شهرته تُبنى قد الكتابة، عالم يف اليوم بالشهرة يظفر من إن به. ليعلو الجمهور ذلك
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الرسالة، صاحب إال األدبية باملكانة يظفر يكن فلم مىض، قرٍن منذ أما األجوف، الصياح
اليوم أمريكا ازدادت لقد قلبه. يف املوهبة أودع الذي خالقه، عليه أوجبه بما الواعي الجاد،
والسلطان القوة تساير الفني، اإلبداع جودة إن قال الذي ذا من لكن وثراءً، وسلطانًا قوًة
األمة بلوغ عىل السابقة، املرحلة يف يزدهر الفن أن عىل شاهد فالتاريخ كال، والثروة؟
األدب فيها بلغ عندما بريطانيا، يف الحال كانت هكذا وسلطان، وثراء قوٍة من ذروتها
قة ُمحقِّ ال القوة إىل سائرًة بعُد تزل لم كانت أنها مع وملتون، شكسبري أيام العالية قمته
وملفيل. وثورو، امرسون، أيام مىض؛ قرٍن منذ أمريكا يف أيًضا الحال كانت وهكذا لها،

املتحدة فالواليات اإلنتاج؛ جودة تُعرقل قد التي مشكالته، اليوم األمريكي للكاتب إن
املغامرات، أصحاب فيها يعبث غابة أوسع هي — أبدايك» «جون قال كما — األمريكية
قليلة، باستثناءاٍت إال والفن األدب رجال عن لينحرس له، ينبغي ال حيث يرتاكم الثراء فرتى
القول ليمكنك حتى والصحف، املجالت يف أمامه متسًعا يجد مىض فيما الكاتب كان ولقد
للكتابة، املوهبة ه تُعدُّ من أمام املجد طريق تشق التي هي كانت والصحف، املجالت بأن
ال «صحافة» تكون أن نحو الصحف ومالت رصعى، املجالت كربى سقطت فقد اليوم أما
الجامعات، هو أدباءهم للناس يخرج الذي الرئييس املصدر وبات األديب، لقلم مكانًا تخيل
الدراسة قيود نفسه ويف أصبح الجارية، الحياة لهب يف ينصهر الكاتب كان أن فبعد

الثلج. برودة من يشء محله ليحل نبضه األدب عن فذهب األكاديمية،
أعمالهم ألن السن؛ بهم تقدمت ما إذا يسرتيحون ما كثريًا األخرى الِحَرف أصحاب إن
يريح وثريًا، قراًرا لصاحبها تدع فال األدب حرفة وأما السنني، توايل مع أركانها تستقر
مجاهًدا يظل أن نحو الفطري، بقلقه مدفوع جهة من فهو شيخوخته، يف عليه جنبه
الحد هذا عند األمر به وقف ولو املال، إىل بالحاجة مدفوع هو أخرى جهٍة ومن مغامًرا،

املال. لصاحب إرضاءً األدبي فنه يف يفرط ما كثريًا لكنه الخطب، لهان
الصعود يحاول فرتاه السائد؛ للمناخ انصياعه اليوم، األمريكي الكاتب سيئات من إن
من فنٍّا له أن متناسيًا يصعدوا، أن واملتاجر املصانع أصحاب يحاول ما بمثل القمة، إىل
أن يف غرابة وال قعد، أم الصاعدين مع أصعد ذلك بعد وسواء ويتقن، يجود أن حقه
عليه فيختلط الكاذبة، العظمة سبيل يف بيًعا نفسه يبيع يكاد من القلم، أصحاب من نجد
ليضخم ا رصٍّ الصفحات عىل تُرصُّ التي الكلمات كثرة وبني الجيد، الفني اإلبداع بني األمر
أن مع مرات، عدة الواحد الكتاب يف نفسه يُكرِّر أنه ضمريه يقلق أن دون الكتاب، حجم
يُطْف لم الخالدة، الروائع أصحاب أن وهي الناصعة، بالحقيقة صارخ األدبي التاريخ
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روعة وجاءتهم الخلود فجاءهم خلود، أو روعة إىل يسعون أنهم اإلبداع، ساعة بأذهانهم
لذاته. منشوًدا هدًفا تكون أن دون طائعة، العمل

ُملئت وأفكار بصوٍر القراء، مخاطبة تكن لم إذا الكاتب، صناعة تكون ماذا
ممكنة املقارنة يجعل ترتيبًا ورتِّبت صياغتها، فأُحِسنت وصيغت الغزير، بمضمونها
تجد أن ينبغي كان التي الخاصة، األمريكية الخربة تكون ماذا ثم الواقع؟ وبني بينها
فسيحٍة ألرٍض رسيع بتطويٍع قام من خربة هي تكن لم إذا الكتاب، أقالم إىل سبيلها
عندها، الوسطى العصور كانت التي التاريخية، اللحظة يف الغطاء عنها ُكشف عذراء،

الصناعة؟ وتسوده التكنولوجيا تسوده جديد، عٍرص إىل الزمام تسلم
لنفسه، مخلًصا األمريكي الكاتب يكون أن تستوجب كانت التاريخية الظروف كل إن
يتفحص ال فلماذا ذلك، بعد له سائل ال ثم ربه، وأمام ضمريه أمام مسئول فرد فهو
عنه يرَض لم ولو حتى الفن، عنه يرىض إطاٍر يف يكتبه ما يكتب ثم صدق، يف ذاته
املال شواغل شغلتها قد أمريكا يف الكتاب من كثرة لكن الثراء؟ وأصحاب الجاه أصحاب
«باوند» أمثال من األدب دنيا يف أعالًما دعا مما لذواتهم؛ الكامل اإلخالص عن والشهرة
لكل الشديد َمقتهم عن وا عربَّ عندما األدبية، الثورة يشبه بما يقوموا أن و«همنجواي»،

أغوار. بال مسطوح قول ولكل وجدانه، يف فاتر تعبرٍي
صاحب أنه من — مثًال — بريطانيا يف زميله به يحسُّ بما يحسُّ ال األمريكي الكاتب
أوهامه يف يغرق أن حقه من يكون ال وبذلك االجتماعي، البناء يف وظيفتها لها صناعة
الكاتب لكن إطاره، يف العمل يتم وأن يُصان، أن يجب تقليد األدبية فللصناعة وأحالمه،
وليت الناس، يعظ قسيس أنه م يتوهَّ ما كثريًا فهو ثم ومن اإلحساس؛ هذا يفقد األمريكي
وكأنه هو بشخصه وعظ هو بل وعقيدة، كتاٍب إىل مستنًدا القساوسة كوعظ كان وعظه
غري عقل طريق عن الواقع يطالع أن — يقرأ وهو — يريد القارئ إن األرض. عىل إله
الكاتب يفر أن أما التعبري، ودقة اإلدراك سالمة فيه يفرتض الذي الكاتب عقل وهو عقله،
لفنِّه منه خيانة فتلك وصدق، أمانة يف يتابعها أن تقتضيه مهمته الذي الواقع حقائق من
بالدهم، خارج إىل أو الغابات، إىل هربوا ُكتاب من الخيانة، هذه وقعت ما أكثر وما األدبي،

النفيس! العالج عيادات إىل وأخريًا املخدرات، إىل أو
والراديو السينما طريق عن سوءٍ، من أصابها ما األدب حرفة يكفي يكن ألم
كانت فقد والسينما الراديو أما سبيله، عن الحق األدب أضلَّت قد أدوات إنها والتليفزيون،
القائمني إن وأبصارهم، الناس أسماع إىل مصطنعة حياٍة تقديم حاوال أن منهما، السيئة
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ثم أوهامهم، من طبخًة يطبخون بل واقعة، هي كما الحقيقة يقدموا أن يحبون ال عليهما
أصبح القصة، عىل تعتمد خاصة بصفٍة السينما كانت وملا الغذاء! هاكم للناس يقولون
للسينما، تصلح التي القصة إنها قصة؟ أي ولكن األدب، ميدان يف األبطال هم القصة كتَّاب

للخلود. تصلح التي القصة ال
مصطنعة، صورًة يطلب ال املرة هذه إنه التليفزيون، طريق عن التالية النكبة وجاءت
إىل األدبي الجهد ل يحوِّ أن ويريد ذلك، نقيض إىل يلجأ بل والسينما، الراديو كسابقيه
املتحدث وترى املناقشة، حلقات وترى الرياضة، حوادث ترى فهناك وعرضها، «الحادثة»
إن فقل تاريخه، عرفه كما األدبي اإلنتاج وأما املسلية، األلغاز وترى جماعة، مع أو وحيًدا

العفاء. عليه
يكن وإن ألنه املقال؛ هذا يف ورد ما وزر أبدايك» «جون أحمل أن أريد فلست بعُد، أما
العرض طريقة فإن أمته، يف الكاتب عن األديب ذلك به تحدث ما اعترص قد املقال هذا
به زودتني ما زبدة أعدُّها سطور وهي السطور، هذه كاتب توحيه وعما عنها مسئول

الرابعة. زيارتي
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باملعنى والحضارة، البداوة بني الرصاع فكرة خلدون، ابن عند الفكرية اللفتات أبرع من
من لحظه مما استدالًال استمدَّها فكرة وهي الكلمتنَي، بهاتني إليه قصد الذي الخاص
الوطن خريطة إىل خاطفة فنظرة خاصة، بصفٍة املغرب بالد ويف الواقع، أرض عىل حوله
الصحراء، قوامه الوطن ذلك أن وهي إجمالها، يف الصورة لندرك تكفينا الكبري، العربي
يف عريقة مراكُز حوافيها تطرز األرض، وجه عىل اتساًعا الصحراوات أوسع هي التي
لتعود العراق، إىل الشام بالد وتعرب املتوسط، األبيض البحر شواطئ مع تمتد الحضارة،
الوطن خريطة إىل تنظر إذ — فكأنك األحمر، والبحر العربي الخليج شواطئ عىل فتمتد
ما دائًرا — أطرافها تويش األصفر، النسيج من فسيحة رقعٍة إىل تنظر فإنما — العربي

األلوان. زخارف — تدور
انفك ما الرصاع أن وهي خلدون، ابن ذكرها التي الناقدة، البارعة املالحظة تأتي وهنا
والثقافة «البداوة»، ب أسماه ما هي األوىل والثقافة األطراف، وثقافة املتوسط ثقافة بني قائًما
وتقدُّم هناك تخلُّف أمر يكن لم بينهما األمر أن أي «الحضارة»، ب أسماه ما هي الثانية
بعدها تأتي ثم التطور، طريق عىل سابقة تجيء مرحلة البداوة تكون أن بمعنى هنا،
التي خصائصه منهما لكلٍّ متجاورتنَي، ثقافتنَي أمر هو بينهما األمر بل الحضارة، مرحلة
الذي هو تفاعًال شهدتا فقد ذكرناه، الذي النحو عىل متجاورتنَي كانتا وملا بها، يتميز
متوازن يكن لم تفاعل ولكنه األرض، من الفسيحة الرقعة هذه يف التاريخ مسار حدَّد
الحضارة عىل البداوة طغيان فيه األرجح كان بل والتأثري، التأثر يتعادل بحيث الكفتني،
الثانية الثقافة لتغزو سيوفها، ظالل ويف جيادها ظهور عىل األوىل الثقافة فتهجم أحيانًا،

وقالعها. حصونها يف
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أو للقبيلة العصبية «البداوة»، بكلمة نعنيه الذي الثقايف املركب يف العنارص وأبزر
هي التي «املروءة» إىل — الحوادث مفاجآت ضد املستقبل تأمني يف — والركون العشرية،
الثقايف املركَّب يف الخصائص هذه ويقابل املحتاج، نجدة يف والشهامة الكرم من مزيج
الدولة، بناء يف االنخراط هذا، حديثنا سياق يف «الحضارة» اسم عليه نطلق الذي اآلخر،
تأمني وأما الحياة، شئون لتنظيم الدولة تلك تسنُّها التي للقوانني، طواعية عن واالنصياع
كما يُبقيه ادخاًرا الفائض، املال ادِّخار هي الحضارية، الثقافة هذه يف فوسيلته املستقبل

جديد. إنتاٍج يف يستثمره أو هو،
هذا خالل الثقايف، كيانها يف لها حدث الذي فما خاصة، بصفٍة مرص إىل اآلن ولننظر
الطويل، تاريخها امتداد مرصعىل كانت لقد األطراف؟ وحضارة الوسط بداوة بني الرصاع
مهددة فتئت ما إنها خلدون ابن عنها قال التي الحضارية، املراكز تلك من ا هامٍّ مركًزا
قد األساسية قيمها تكون أن بد فال وإذن حددها، خارج من تأتيها «البداوة»، بهجمات
قد مزيٍج، يف الحضارة عنارص مع البداوة عنارص فيها تداخلت حتى آن، بعد آنًا ت ارتجَّ

ودقيق. هادئ تحليٍل بعد إال أصله، إىل عنرص كل نرد أن فيه يتعذَّر
ينبوًعا ثمة أن التحليل، عند النظر تستوقف التي املعالم أوضح من كان وربما
انتهى كما الزراعي الريف وثقافة الصحراء، من إلينا الوافدة البداوة ثقافة بني مشرتًكا
الينبوع وهذا طويلة، قرونًا مرص يف بالحكم استبدُّوا الذين الطغاة، سطوة تحت أمرها
يف عنها الحالتني إحدى يف تختلف ألسباٍب — الحالتني كلتا يف األمل فقدان هو املشرتك
ومجموعٌة الصحراء، بداوة يف القيم من مجموعة األمان بِقلَّه الشعور عن فنتج — األخرى
قيمها، بمجموعة البداوة ثقافة غزت فلما الزراعي، الريف حضارة يف القيم من أخرى

اليوم. نحن نحياه الذي هو خليط مركٌَّب حدث قيمها، بمجموعة مرص ثقافة
إليه نشري الذي الثقايف املركَّب أن الحديث، من املوضع هذا يف أذكر، أن يل بد وال
أنه أعني «الجاهلية»، بكلمة إليه يُشار الذي الثقايف املركَّب نفسه هو «بداوة»، بكلمة
والذي اإلسالم، قبل العربية الجزيرة شبه سادت التي األساسية، العنارص مجموعة هو
من لها تقريبًا وتطرفها؛ غلوائها من تحدَّ أن اإلسالمية الدعوة استهدفته ما بني من كان
عىل يدل اسم هي وإنما «الجهل»، من «الجاهلية» فليست الحضارية، الحياة خصائص
يف اإلرساف الثأر، العرض، عىل الحفاظ األعىل: مثله الجاهيل البدوي فيها رأى صفات

إلخ. … بالنفس والزهو والعنف القتل يف واإلرساف املال، وتبذير الكرم،
لبثِّ الكايف األمان بعدم الشعور من انبعثت قد األصيلة، البداوة صفات إن قلت
مجموعة إىل النفس لطمأنينة الكايف، األمان بعدم نفسه الشعور أدى وكذلك الطمأنينة،
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انتشار هي البدوية الحياة يف النتائج كانت فقد املرصي، الريف حضارة يف أخرى صفاٍت
أن عجب وال املعتدي، من بالثأر األخذ ورضورة والخنجر، بالسيف والتحفز القتال روح
وأمام الحروب يف الجريئة والشجاعة بالكربياء، والشعور االنفعال رسعة البدو بني سادت
ألنه اختلفت؛ فقد املرصي، الريف يف اآلمنة غري الحياة نتائج وأما صنوفها، بشتى املخاطر
آثر فقد ولذلك أرضه؛ عىل ثابٌت الريفي فإن مكان، يف يستقر ال أبًدا متنقل البدوي بينما
يده، يف والسيف الجياد ظهور إىل الوثوب بدل الخطر، من للنجاة الحيلة واصطناع التقية
العنف عىل الوداعة وآثر الغضب، ة وحدَّ االنفعال رسعة عىل املتمهل والهدوء الصرب آثر كما
الرئيس نوع يف ليتمثل األصيل، والريفي األصيل البدوي بني الفرق وإن االعتداء، ورسعة
الجريء، املهاجم إىل الرئاسة تئول أن يفضل البدوي فبينما منهما، كلٌّ يختاره الذي

العطوف. الوالد صفات فيه تتحقق من إىل الرئاسة بزمام يلقي أن الريفي يفضل
الريفي، يزدريها التي الصفات نفسها هي البدوي، يحرتمها التي الصفات وكانت
املصالحة، ويفضل إليه يسرتيح ال الريفي أن مع محتوم، واجٌب البدوي عند بالثأر فاألخذ
الريفي وأما العنف، حياة البدوي يحب الخصمني، بني يقيض حكٍم إىل االحتكام أو
فراشه، يف راقٌد وهو املوت يجيئه أن البدوي يستنكر الوادعة، اآلمنة الحياة فيستعذب
مًعا والريفي البدوي كان ولنئ بأهله، محوًطا األجل يستويف أن يف الريفي عند األمل بينما
الذكور يطلب األول مختلَفني: هدَفني عن ذلك يف يصدران فإنما الذكور، بنسل يرحبان
دابتا ألنهما وجواده؛ بناقته البدوي حياة وتعلَّقت األرض، لفالحة يطلبهم والثاني للقتال،
زرع دابتا ألنهما والبقرة؛ بالجاموسة تعلقت فقد الريفي حياة وأما وفروسية، سفر

ورضع.
ما به لنوضح ذكرناه ما حسبنا لكن املقارنات، هذه أمثال يف نميض أن ونستطيع
الرصاع عن خلدون، ابن من استعرناها التي الرئيسية الفكرة عىل تعليًقا توضيحه، أردنا
«حضارة»، أسماه وما «بداوة» أسماه ما بني التاريخ، عصور طوال قائًما انفك ما الذي
إحداهما اختلطت قد والقيم، الصفات من املجموعتنَي هاتني أن هو توضيحه أردنا والذي
لحياتنا يصلح ما فيه وضٍع إىل الخليط بهذا انتهينا حتى املرصي، مجتمعنا يف باألخرى
األخذ فكرة البداوة صفات من لنا بقيت قد فمثًال: لها، يصلح ال ما كذلك وفيه ة، املتحرضِّ
مجموعة مع تتسق ال فكرة أنها مع بعض)، دون البالد أجزاء بعض يف األقل (عىل بالثأر
اليدوية، للحرف البدوي احتقار من اآلثار بعض كذلك لنا وبقيت الحضارية، الصفات
عىل يديه، به ليشغل السيف بدلها امتشق اليدوية الحرف ازدرى عندما البدوي أن مع
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أداة من فراغها القتال، أداة من فارغة أيدينا أبَقينا االزدراء، هذا يف تابعناه حني أننا حني
من رصيد يسندها ال التي «العنطزة»، تلك البداوة صفات من لنا بقيت وكذلك العمل،
لنحصد. نزرع أن األصيلة الحضارية الريفية قيمنا إحدى أن مع املنتج، النشاط حياة

دراسًة األمر تطلب — ذلك نريد أننا نزعم ونحن — حضاريٍّا تعمريًا أردنا إذا إننا
قيم إال أيدينا بني يبقى ال حتى البداوة، رواسب منها لنجتثَّ السائدة، للقيم تحليلية
األمان بقلة الشعور كان إذا أنه عىل وجذورنا، أصولنا من جزء هي التي الحضارة،
صفاٍت من — مًعا الحضارة ويف البداوة يف — نتج ما عنها نتج التي العلة هو واألمن،
بث هو تحقيقه علينا يجب ما أول فإن الرسيع، الواثب الحضاري التقدم مع تتفق ال
الحضاري التعمري يتطلبها التي الخصائص بإيجاد كفيل وحده وذلك بالطمأنينة، الشعور

املطلوب.
حياتنا من املسئولية موقع يف كان صديق، إيلَّ طلب أن يوم ذات يل حدث لقد
فقدمت املجتمع، ليتغري عمله ينبغي فيما للهداية تصلح خطة رسم يف أعاونه أن الثقافية،
ما إىل صديقي فنظر الطويل، املدى عىل القيم بعض من نُغريِّ أن اه مؤدَّ تخطيًطا له
الخطة هذه لتنفيذ تكفي عاًما كم شفتيه: عىل اإلشفاق وابتسامة سألني ثم عليه، اقرتحته
الجرائد صفحات عىل فقاقيعه تبدو رسيع، مفعوٍل ذا شيئًا أراد إنما أنه فأدركت الثقافية؟
أخلو ال اإلجابة بهذه وكنت عام! ألف شفتي: عىل أيًضا اإلشفاق وابتسامة وأجبته غًدا،
الحقيقة يف ألنهم وانتباهتها؛ عني طرفة بني املجتمع تغيري يريدون بمن السخرية، من
يريدون الراسخة، جذورها يف تمتد للنتائج ذلك بعد يأبهون وال املسموع، الزياط يريدون

الناس. ينفع مما األرض يف يمكث ملا يهتمون وال جفاء، يذهب الذي الزبد
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بها وأعني النظر، يف مشارًكا القارئ معي يقف أن وأردت عندها، وقفت غريبة، عبارٌة هي
برلني»، أشعيا) =) «أزايا املرموق الربيطاني املفكر ألقاها عامة، محارضٍة يف وردت عبارة
ضم ثم الحرية»، عن «فكرتان املحارضة عنوان وكان ١٩٥٨م، سنة أكسفورد جامعة يف
صدر كتاٍب يف «الحرية» فكرة حول تدور كلها أخرى، فصوٍل ثالثة مع املحارضة هذه
يف الشهرة من برلني» «أشعيا بلغ ولقد الحرية»، عن مقاالت «أربع عنوانه: جعل حديثًا،
للعلوم أستاذًا الرجل وكان «سري»، لقب يُمنح أن به استحق ما املعارص، اإلنجليزي الفكر
من ليس ولعله فيها، يعمل التي للكلية عميًدا ثم أكسفورد، يف والسياسية االجتماعية
الهند حكومة أقامت عندما دلهي، يف به التقيُت قد كنت بأنني عنه، أذكر أن القول فضول
رابندرانات العظيم شاعرها مليالد املئوية بالذكرى لالحتفال ١٩٦١م، سنة أدبيٍّا مهرجانًا
كذلك له ُدعي وكما بريطانيا، من برلني أزايا له ُدعي كما مرص، من له ُدعيُت تاجور،
خصوًصا ذلك، قبل «برلني» كتبه مما بيشء علٍم عىل كنت ولقد العالم، أقطار من آخرون
فرضٌب البرش، ثقافات من رضبنَي بني يميز أن به أراد الذي والثعلب»، «القنفذ كتابه
يف يجول متطلِّع اآلخر والرضب طبيعته، يف كالقنفذ فيكون نفسه؛ عىل ينطوي منهما
كنت نعم، َجَوالنه، يف بالثعلب أشبه فيكون وجدها؛ حيثما املعرفة يلتمس األرض، فجاج
منه أقل ثُا محدِّ الرجل وجدت لكني ذلك، قبل «برلني» كتبه قد كان مما بيشء علٍم عىل
بني الحركة به تثقل كيف لسانه رأيت عندما ما، حدٍّ إىل خيايل يف صورته فشاهت كاتبًا،

الورق. عىل الجريان له يسلس وكيف قلمه، مع قط يتناسب ال بما شدقيه،
الحرية»، عن «فكرتنَي فيه عرض الذي الفصل يف عندها، وقفُت التي العبارة أما
عند معناها فليس بعيًدا، اختالًفا الناس بني يختلف الحرية معنى إن ييل: ما فخالصتهما
من يسخر من بمثابة نكون إننا املرصي. الفالح عند كمعناها أكسفورد، جامعة يف أستاذ
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أال له، تضمن التي الضمانات له وأقمنا السياسية، حقوقه منحناه إذا املرصي، الفالح
من بمثابة نكون إننا نعم، الشخصية، بحريته لينعم الخاصة، شئونه يف الدولة تتدخل
عري، من حالته عىل هو بينما والضمانات، الحقوق تلك منحناه إذا بؤسه، من يسخر
وإىل الطبية، الرعاية إىل أوًال يحتاج إنما الفالح ذلك إن الغذاء. يف ونقص ومرض، وأُمية،
تتوافر لم ما إذ استخدامها؛ يكون كيف يعرف وأن الحرية، يفهم أن له يُتاح لكي التعليم؛
قيمتها، كل تفقد الحرية هذه فإن بحريته، االنتفاع من اإلنسان تمكن التي الظروف،
معناه ما قال حني عرش، التاسع القرن يف رويس كاتٌب إليه أشار الذي كاألمر هنا واألمر
شيكسبري، أنتجه ما كل من قيمة أرفع اإلنسان، عند الحذاء فيها يكون حاالت هناك إن
الدواء، وإىل الثياب إىل بحاجٍة — حديثه يف برلني أشعيا يستطرد هكذا — املرصي والفالح
نفهم أن لنا ينبغي ال — ذلك برغم — أننا عىل الشخصية، حريته إىل بحاجٍة يكون أن قبل
وما بها، ينعم أن الفالح لذلك بد ال التي الشخصية، الحرية من األدنى الحد أن ذلك، من
غري الحرية، من آخر «نوًعا» ليست حريات، من بعُد فيما األدنى الحد ذلك إىل يضاف قد
املاليني؛ صاحب أو الفنان، به ينعم أو أكسفورد، جامعة يف األستاذ به ينعم الذي النوع

الشعوب. بتعدُّد يتعدَّد ال واحد، صنٌف الحرية ألن
«أشعيا كتاب من الفقرة هذه قراءة بعد همًسا، نفيس عىل ألقيه سؤال أول كان
من كل من الكاتب يجد ألم هللا؟ خلق سائر دون املرصي الفالح وملاذا هذا: هو برلني»
جامعة يف أستاذ بحرية — حريته عدم أو — حريته يقارن أحًدا األرض شعوب من حوله
به همست الذي السؤال هذا أن عىل املقارنة)، هذه يف نفسه يف يقصد (ولعله أكسفورد؟
أسلفناها؟ التي عبارته يف الكاتب أورده ما عىل تعليًقا وال جوابًا وحده يصلح ال لنفيس،
املرصي، الفالح أمام الطريق فتح أن هو به، ننطبع أن الكاتب أرادنا الذي الرأي فخالصة
الفالح ذلك دام ما الساخر، العبث من رضب هو حياته، يف الخاصة حريته من مزيد نحو

وجهل. وجوع ومرض عرٍي من حالته، عىل
طبائع بأن جديل فرٍض عىل هو: الربيطاني املفكر إىل هه نوجِّ الذي اإليجابي فالسؤال
وحقائق األمور طبائع تدل فهل الكاتب، رها صوَّ التي الحضارة تلك عىل املرصي الفالح
إىل مستعبًدا، املستعبَد يظل بحيث الزمني، الرتتيب مراعاة وجوب عىل املرصي، التاريخ
بعد ويعلم مرض، بعد ويصحَّ جوع، بعد ويشبع عري، بعد فيكتيس حياته، تتحسن أن
قعدت هل عنه؟ نيابًة كلها الجوانب هذه له سيكفل — ترى يا — الذي ذا ومن جهالة؟
يف كارتا» «باملاجنا ظفرت عندما — حكامها من السياسية بالحرية املطالبة عن إنجلرتا
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يتحقق ليوم انتظاًرا املطالبة، تلك عن إنجلرتا قعدت هل أقول الوسطى، العصور قلب
عكس عىل جرى قد األمر أن أو الحياة؟ مقومات من يومئٍذ ينقصه كان ما للشعب، فيها
يف له يتسنى لكي حاكميه؛ طغيان من بحريته لنفسه الشعب يطالب أن وهو تماًما، ذلك

يريد؟ ما لنفسه يحقق أن الحرية ظل
هذه: وهي وأهم، أخطر أراها أخرى، مسألٍة إىل الربيطاني املفكر مع أنتقل ثم
لخلٌط إنه الكاتب؟ ذلك تخيَّلها التي الدرجة إىل الحرية تنقصه املرصي الفالح أن أصحيح
«من بني الشعوب، عىل أحكامهم يُصدرون عندما املفكرون يخلط أن وهو الوقوع، كثري
لحظٍة يف االقتصادية القوى من يملك «ماذا وبني جهٍة، من الفالني؟» الشعب هذا هو
شعٌب بها يمر عابرة فقر حالة تغري ما رسعان إذ أخرى؛ جهٍة من الزمن؟» من عابرة
التاريخ حقائق هكذا وما كذلك، حضاري فقٍر دليل العابر الفقر ذلك بأن بالظن معني،

الحاالت. من ا جدٍّ كثرٍي يف
بها وتمتع املرصي، الفالح يف انعدمت قد برلني، أشعيا يراها التي «الحرية» هي فما
(ألنه السيايس الفكر مجال يف أعلم مما ا جدٍّ أكثر يعلم لعله أكسفورد؟ جامعة يف األستاذ
حياة يف السياسية األفكار مؤرخي بأن أنا)، تخصيص ميدان وليس هو، تخصصه ميدان
الشعوب عند كلها وردت معنًى، مائتي من أكثر «الحرية» ملفهوم أحصوا قد اإلنسان،
هذا بني من املعنى هو فما املختلفة، واملواقف الظروف ويف املختلفة، العصور يف املختلفة
املعنى ذلك إطار يف — املرصي الفالح أن الربيطاني املفكر وجد الذي الضخم، العدد
جامعة يف لألستاذ إن نعم، أكسفورد؟ جامعة يف األستاذ به ينعم مما بيشءٍ ينعم ال —
أنها يجوز أال ولكن ببال، املرصي للفالح تطوف ال الحرية، من كثرية رضوبًا أكسفورد
آخر، الحرية من رضبًا فيه لنفسه اختار الذي الوقت يف يريدها، ال ألنه بباله؛ تطوف ال
به وأعني أراده، إذا حتى يستطيعه ال وربما بل أكسفورد، جامعة يف األستاذ يريده ال
يقوله ما مترسًعا يل تقل وال أعىل؟ قيٍم ابتغاء العابرة، العاجلة الرغبات قيود من الحرية
ملا كذلك كانت لو ألنها أعالها؛ اإلنسانية القيم بني هي الحرية إن وعي: غري عن كثريون
أخرى، قيٍم عىل حصوله سبيل يف املجتمع، نشأة عند منها بجزءٍ ي يضحِّ أن اإلنسان، قبل

إلخ. والفني الفكري واإلبداع واألمن، والعدالة كاملساواة
نفسها الجامعة يف أُزاِمله كنت أمريكا، جامعات إحدى يف للفلسفة أستاذًا عرفت لقد
فكان زائًرا، أستاذًا هناك قضيتها فرتٍة إبان ذلك وكان منها، الفلسفية الدراسات قسم ويف
الفاصلة الحدود عند بحرية عىل تقع غابة، قلب يف صغريًا بيتًا يملك األمريكي األستاذ
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عطلة جاءت ما فإذا بخاري، زورٌق البحرية تلك يف له وكان وكندا، املتحدة الواليات بني
حتى األميال، مئات بها ليقطع بأرسته، مصحوبًا بسيارته يذهب أحيانًا األسبوع، آخر
إىل سيارته من فينتقل انتظاره، يف هناك البخاري زورقه فيجد البحرية، طرف يبلغ
ما فيقيض الغابة، داخل الصغري منزله مكان إىل وصوًال البحرية، ماء به فيشقُّ زورقه،
أول يف بالجامعة عمله ليستأنف كله، الطريق هذا يعود ثم الراحة، ساعات من له بقي
وصعوبة به تحيط التي واألزمات ماله، قلة إيلَّ ليشكو ليعود وإنه الجديد، األسبوع أيام
لكنه الحركة، «حر» فهو ترصيف، من يعجب وكان ترصفه من أعجب كنت عليها، التغلب
أنا وأما عليه، حلها يتعذَّر قد اقتصادية، مشكالٍت يف نفسه يوقع الواسعة الحركة بتلك
يعانيه كان ما أعاني أكن لم نفسه، الوقت يف لكني الحركة، «مقيَّد» إليه بالنسبة كنت فقد
فها الكبري، راتبه إىل بالنسبة أتقاضاها، كنت التي املالية «املنحة» قلة برغم أزمات، من
ليس ناشًطا، حركته يف كان فيه، راغبًا أكن لم جامعي، أستاٍذ عند الحرية من رضٌب هنا
ُمقعًدا، قيودي يف وكنت الجامعي، اختصاصه موضوعات يف الطويل، للتفكري فرصة لديه

أكتب. وما أقرأ فيما التفكري، بفرصة نعمت لكنني
رضوبها الحرية بأن فكرتي، ألوضح أقوله بل وحياة، حياٍة بني ألُفاضل ذلك أقول وال
عامًدا، آخر إنساٌن نفسه الرضب ذلك عن ويمسك إنسان، منها برضٍب ينعم قد كثرية،

وأَوىل. أفضل يظنه ما ق ليحقِّ
طول بعضعىل فوق بعضها جاء حضارية، طبقاٌت فؤاده يف ترتاكم املرصي والفالح
الصخور، طبقات يف الجيولوجي كالبحث هو املرتاِكمة، املخزونة ثقافته يف والبحث الزمان،
وبرواسَب وفتوَّتها، وإيمانها فنها يف الفراعنة، حضارة برواسب ينبض يزال ال قلبه إن
وبطبقٍة العرصاملسيحي، حضارة من ثالثٍة ورواسَب والرومان، اليونان حضارة من أخرى
غالًفا لتكون العرص هذا حضارة جاءت ثم اإلسالم، حضارة من كله ذلك فوق عميقة

شيئًا. منه يمحو أن دون كله، بهذا يحيط
يبدو قد بما — برلني» أزايا «سري كان ولو حتى — خارجي مشاهٌد انخدع فإذا
ملثل حرية ال إنه لنفسه: فقال واألمية، واملرض الفقر بعض من املرصي، الفالح عىل
من فيها حياة يحيا املرصي الفالح ألن القشور؛ وخدعته الجوهر فاته فقد املسكني، هذا
نفسه، عىل اإلنسان يفرضه الذي األخالقي، القيد حرية بها وأعني أسماها، الحرية رضوب

ويعربد. يستهرت أن وسعه يف يكون حني
هو السياسية، النظرية يف الرئييس السؤال أن لنا يُقرِّر هذا، كتابه يف برلني أزايا إن
أطيعه؟ حدٍّ أي وإىل «السواي»؟ هذا يكون ومن سواي؟ أطيع فلماذا «الطاعة»: عن سؤال
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الخاصة، حياته هي رقعٍة بني يفصل اإلنسان، حياة يف رضوريٍّا فاصًال ا حدٍّ هناك أن عىل
تخضع التي العامة املشرتكة حياته هي أخرى ورقعٍة ضمريه، إال أحًدا فيها يطيع ال التي
الذي من القانون: هذا عن سؤالنا يكون ثم للقانون، الطاعة تكون هنا وها للقوانني،

السياسية. النظرية لب هو يحميه؟ الذي ومن يضعه،
ال ما ألحظ فإني املرصي، الفالح حياة عىل وتطبيقه نفسه، التعريف بهذا وأخذًا
أرسته قوامها خاصة، حياًة الفالح لهذا أن وهو املرصي، فالحنا يف برلني أزايا سري يلحظه
الخاصة، الحياة تلك عىل املعتدون فيها اعتدى واحدة، مرًة التاريخ يشهد ولم وعقيدته،
فيها عامة حياٍة من ذلك وراء ما وأما املعتدين، ألولئك املرصي الفالح يتصدى أن دون
تاريخه ألن واهتمامه؛ اعتباره من الثالثة املرتبة يف يضعه فهو قوانني، وفيها حكومة
كلها الوضعية، والقوانني والحكام الحكومات حياة أن وهو نافًعا، درًسا علَّمه قد الطويل
الحديثة السياسية النظريات تجعله الذي الحرص كل تستحق فال وتذهب، تجيء أمور

واهتمام. اعتباٍر بكل أحق
يراه ما يرى فقد املرصي، الفالح عاشه ما أكسفورد، جامعة يف األستاذ عاش ولو

الخلود. بقاء يبقى وما األيام، مع ر يتبخَّ ما بني تفرقٍة من
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وخلدت سنوات، بضع الكتابة عن أمسكت قد أوبرايان» «أدنا القصصية الكاتبة كانت
فلما جمالها، يف البساطة أو بساطته، يف الجمال به يحيط هادئ، مسكٍن يف الراحة إىل
ألنهم الكتابة؛ يستحق بما تُمدُّني تعد لم الناس حياة إن قالت: تكتبني؟ ال ملاذا سئلْت:
يفصحون يعودوا ولم أنفسهم، عىل صدورهم أغلقوا قد — الالهثة املكروبة حياتنا يف —
شابٍّا رأت حتى لصمتها، تربيًرا هذا حديثها تذيع تكد لم الكاتبة ولكن داللة! ذي بيشءٍ
عن ابنها فسألت نظرها! أوقفت درجٍة إىل الطلعة بهي الشاب ذلك وكان لولدها، صديًقا
الناس، من الطراز ذلك من أمي يا هو بقوله: ابنها فأجابها طبيعته؟ ما ذاك: صديقه
مًعا يكونان صديقني أن وعنده طعامه، إال هناك يكن لم إذا طعامه، نصف يعطيك الذي

الجوع. كل اآلخر ويجوع الشبع، كل أحدهما يشبع أن من خري والجوع، الشبع بني
الصفتني لهاتني نفسها يف فعجبت ابنها، صديق عن الوصف هذا الكاتبة األم سمَعت
وكريم الخلقة جميل يكون أن وهما أحد، يف تجتمعان تعهدهما ولم إنسان، يف تجتمعان
أقرب الشاب، ذلك يف نظرها) وجهة (من الضدَّين هذين اجتماع وكأن مًعا! آٍن يف الخلق
الجميل. الُخلق مع تتناىف ال الجميلة فالخلقة اإلنسان؛ طبيعة عن الجديد الكشف إىل
يف بتأمالتها سارحة عام، متنزٍَّه يف أريكٍة عىل وحدها لتجلس دارها، من الكاتبة وخرجت
بقصٍة وإذا البرش، دنيا يف تتحقق قد أنها ظنها يف يقع لم التي البرشية، الرتكيبة هذه
لتبدأ دارها إىل عادت أن إال هي ما ثم الختام، إىل الفاتحة من كاملة خيالها، يف تنفجر
معناه: عنوانًا لها وجعلت قالئل، أياٍم يف منها فرغت حتى القصة، كتابة يف فورها، من
قصري. حنٍي بعد صدورها يُنتظر قصة وهي شيئًا، عنك أعرف أكاد ال إني اإلنسان، أيها
يف أثارت الكتاب، صدور قبل األدبية الصحف نرشتها التي املوجزة الخالصة لكن
الجميل الفتى ذلك أن هو القصة، مدار إن الخالصة تلك لنا قالت إذ وتساؤًال؛ تعجبًا نفيس
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غدرت أن األمر به انتهى حتى الحب، شوط معها وسار فتاة، أحب قد وروًحا، جسًدا
ذلك إن تقول أن بذلك الكاتبة أرادت هل عجبًا! فيا رحمة! غري يف فاغتالته حبيبته، به

يعيش؟ ال البرش من النادر الطراز
سمحُت وإذا وطنها، يف خرباتها من استمدَّته الذي الكاتبة برأي هنا شأن يل وليس
ال ضدان الربيطانية الكاتبة عند هما اللذين الروح، وجمال الجسد جمال أُترجم أن لنفيس
دلَّت هل ألسأل: وشعبه وطني من أستمدُّها التي خربتي، يف ذلك بعد أنظر ثم يجتمعان،
فإذا أحد؟ يف يتالقيان ال ضدان املكتسبة، والفضائل فينا املوروثة الفطرة أن عىل الشواهد
الجميلني بني الجمع هذا كان وربما ذلك، أظن لست املكتسب؟ الخلق فسد الفطرة سلمت
أفراٌد يشذَّ أن ذلك عنا ينفي وال يميزنا، مما هو — االكتساب وجمال الفطرة جمال —
إذا شذوذ وهو مًعا، الجانبنَي يف وإما املكتَسبة، أخالقهم يف وإما الفطري، جانبهم يف إما
زمجرٍة يف غضبها تنفث واحدة، غضبٍة يف كلنا نلتقي بحيث إليه، أبصارنا شد وقع، ما
محمد الدكتور له املغفور لقتل غضبناها؛ التي الشاملة القومية الغضبة كتلك واحدة،

الذهبي. حسني
جامعة هي واحدة، جامعٍة يف حني ذات اجتمعنا حني قريبة، مسافٍة من الرجل عرفت
خري شعبنا وجدان يمثل رجًال إال فيه رأيت فما الفلسفة، وأُدرِّس الرشيعة يُدرِّس الكويت،
العميقة بمضمونها، الغزيرة العبارة تلك شعبنا»؛ «وجدان بعبارة أريد ماذا ولكن تمثيل،

بأبعادها؟
فيها، تتجسد التي بتطبيقاتها مستعينًا املجردة، العامة املعاني أفهم أن تعودت لقد
ناطًقا أجده ال «مبدأ» يكون ماذا قدَمني؟ عىل يميش وهو أراه ال «معنًى» يكون وماذا
مني أغضب الذي هو القول هذا ومثل ويتمثلونه؟ يحيونه أفراٍد يف ًصا مشخَّ متحرًكا
للمبادئ يحبون الذين أولئك بيننا؛ ا جدٍّ كثريون ألنهم — زمالء وغري زمالء — كثريين
من تخرج أن أبًدا لها يكتب ال أشباًحا، أو أطياًفا رءوسهم يف تظل أن ولألفكار، وللمعاني
النشيطة، الحقيقية الحياة دماء عروقها يف ولتجري وعظًما، لحًما لتكتيس ذاك، محبسها

كامل. ٍق تحقُّ نحو سعيًا األرض عىل بأقدامها تدب التي
أوهاًما احتباسها بدل واألشياء، األحياء عالم إىل املجرَّدة األفكار إخراج إن أقول وال
الذي باألمر هو وال كال هني، أمٌر املطلب ذلك إن أقول ال اللسان، عىل ألفاًظا أو الرأس يف
الراحة، لنفسه يؤثر — أسلفت كما — فأكثرهم الناس، كل تحقيقه صعوبة عىل يصرب
تحت يكون قد بما يعبأ ال انزالًقا، واملعاني األفكار أعوص عىل ينزلق منهم الواحد فرتى
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ينزلق كما واملعاني، األفكار أسطح عىل ينزلق إنه أغوار، من عليه ينزلق الذي السطح،
عليه، ينزلق الذي السطح هذا إال يعنيه ال الشتاء، فصل يف مثلوج جبٍل سفح عىل الالعب
فتكون مثلها، بسهولٍة اآلخرون ينعم أن يف يعارض ال الفكرية، حياته يف السهولة وبهذه
األلفاظ فيه نُردِّد فكري، مناٍخ يف أنفسنا نجد أن هي فيها، نتورط التي األخرية النتيجة

أبعادها. نتعمق وال معانيها نفهم ال والعبارات، الكلمات ونتبادل
«وجدان بعبارة تعني وماذا قائًال: سألت أن بعد هكذا، بي الحديث استطرد لقد
وكأنها العبارة، هذه يقبلوا بأن استعداٍد عىل القارئني معظم بأن موِقن ألنني الشعب»؟
أن إىل ألُنبِّه الحديث؛ يف فاستطردت تحليًال، وال رشًحا تستدعي ال الوضوح، كل واضحة

كذلك. يكون ال قد والفهم، الوضوح به يُظن ما
هو؟ ما الشعبي» «الوجدان توضيح محاولتنا يف تعرتضنا، التي الصعوبات وأوىل
كانت سواء — حياته يف لإلنسان مًعا منهما بد ال جانبنَي، بني التفرقة صعوبة هي
يرتبط أن للمايض، يضمن الذي االستمرار جانب وهما — اجتماعية حياًة أو فردية حياًة
حياته يف يجدد أن لإلنسان يتيح الذي التغريُّ وجانب واحدة، هويٍة يف واملستقبل بالحارض

متناقضان. وكأنهما يبدوان جانبان فهذان املتطورة، الظروف تقتضيه ما بحسب
جهة، من القومية الشخصية استمرار نطلب أن بني الظاهر، التناقض هذا أن ا وحقٍّ
إشكاًال يخلق إنما الجديدة، للمواقف نتكيف أن برضورة نفسه الوقت يف نطلب وأن
املثقف فالوالد املتناقَضني، الطرفني كال عىل املحافظة مع منه، نتخلص أن نحاول عندما
وهو: نفسه، اإلشكال هذا يعرتضه ممكنة، صورة خري عىل ولده تربية يريد الذي الواعي،
وبحيث الحياة، يف وطريقتها أمته موروث صيانة عىل الولد يشبُّ بحيث ولده يربي كيف
يتقيَّد أالَّ التطور رضورة دعت ما إذا املوروث، بذلك يتقيَّد أالَّ نفسه الوقت يف يستطيع

به؟
نفسه من يجعل ال بحيث يكتب كيف وهو: بعينه، اإلشكال يعرتضه املسئول والكاتب
تُساير أن إىل — نفسه الوقت يف — يدعو وبحيث القومية، الثقافة مالمح تشويه عىل عامًال
الحساس، املجتمع يصدم الذي هو نفسه اإلشكال هذا إن بل ظروفه؟ بكل عَرصها أمتُه
الحاالت، كل يف قائًما نراه الظاهر فالتناقض شعبها؛ سالمة عىل الحريصة الدولة ويصدم
عادًة هو واحد، آٍن يف منهما وتتخلص الطرفني، تصون مناسبة بصيغٍة منه والخروج
ذلك وأقول اليقظانة، الصاحية الشعوب يف الثقافية الحركة حوله تدور رئييس، محوٌر
بصيغٍة لنفسها تخرج أن الجماعات، عىل أو األفراد عىل يصعب ما كثريًا بأنه أعلم ألنني
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فينفرد التقليدي املوروث الجانب يتغلب فإما أمرين: أحد لها فيحدث كهذه، توفيقية
الجديد جانب يتغلب أن وإما الحركة، يشل الذي الجمود يكون وعندئٍذ بامليدان؛ وحده
الشخصية وضياع واالنحالل التفكك يكون وعندئٍذ كذلك؛ بامليدان وحده فينفرد الدخيل،

القومية.
بني التفرقة يف هو إليها، أرشنا التي التوفيقية الصيغة به تحقق الذي الهام والركن
متغري هو ما وبني الجديد، منه ينال أن يجوز ال بحيث الشعب، خصائص يف ثابت هو ما
نفهمه، كما الشعب» «وجدان يكون أن له نريد ما هو الثابت والجانب الخصائص! تلك يف
بالزوال الثابت الكيان فهددت الجديدة، الصفات جاءت ما إذا يثور الوجدان هذا نرى فهنا
وهو املتغريات، هامش يف تجيء جديدة، صفٍة كل عن العني يغمض ولكنه بالضعف، أو
إىل الناس لقسمة مربًرا نرى ال الشعبي»، «الوجدان ملعنى الفهم وبهذا عريض، هامٌش
هذه يف إنسان كل ألن وتقدُّميني؛ رجعيني إىل قسمتهم أو للجديد، وأنصار للقديم أنصار
مقوِّمات من ثابت هو فيما القديم، أنصار من يكون أن «يجب» نتصورها، التي الحالة
تلك من متغري هو فيما الجديد، أنصار من نفسه الوقت يف يكون وأن الوطنية، الشخصية
وشبكة الدينية والعقيدة اللغة الثابتة: املقومات من إن — مثًال — قلنا فإذا املقومات،
كان البطولة؛ وتصور األرسة، داخل خصوًصا حياتهم، يف األفراد بني الرئيسية العالقات
كيان عىل فيحرص الثوابت؛ األمور هذه يف القديم أنصار من يكون أن منا فرٍد لكل بد ال
وعىل الشعب، أفراد بني الجوهرية العالقات وعىل العقيدة، أركان وعىل األسايس، اللغة
هو وما جيد سلوٌك هو ما بني للتمييز اإلنسان، سلوك إليها يُقاس التي العليا النماذج

رديء. سلوٌك
السنني من مئات مجرَّد املايض تاريخه وليس متتالية، «حضاراٍت» عاش شعٌب إننا
للوهلة إدراكها يصعب نقطة وهذه تعاقبت! «حضارات» هي بل تتابعت، منها ألوف أو
السنني، من آالف سبعة أو آالف ستة طوله تاريٍخ أصحاب إننا بقولنا: نكتفي فرتانا األوىل،
أعقب «حضارات» هي بل واحدة، — حضارة — كلها تكن لم اآلالف هذه أن ننىس ونكاد
هو ما بني أنفسنا يف فرَّقنا قد نكن لم ما أننا هي النقطة هذه وأهمية بعًضا، بعضها
الثوابت بفضل املديد، التاريخ هذا طول عىل مرصيني ظللنا ملا للتغري، قابل هو وما ثابت
لتغيري قبولنا بفضل بحضارة، حضارة نستبدل أن نفسه الوقت يف استطعنا وملا املستقرة،

يتغري. أن عليه يجوز ما
الثقافية حياته يف يتطرف فلم املزاج، معتدل إنه املرصي الشعب وجدان عن قيل لقد
يجب ما بني عندنا، واضحة تفرقٍة من إليه أرشُت قد ما إال املعتدل، املزاج هذا وما قط!
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إذ واملنحرف؛ السويِّ بني فينا نميِّز أن نستطيع املقياس وبهذا تبديله، يجوز وما ثباته
املتغري، دون األبواب وقفل الثالث، الجانب داخل االنحصار يف يكون بمقياسنا االنحراف

التاريخي. كياننا يف الثوابت ونبذ املتغريات، هامش يف االنحصار يف يكون أو
قرب، عن عرفته إنني الذهبي، حسني محمد الدكتور الشهيد له املغفور عن قلت فلما
حدود أين أدركوا ممن أنه القول بذلك عنيُت فإنما الشعب، هذا وجدان يجسد فوجدته
التي هي إنها قلنا التي الصيغة، تلك بشخصه د يُجسِّ فكان التجديد؛ يجوز وأين الثوابت،
التطور سلَّم عىل نفسه الوقت يف ارتقائها مع املرصية، الشخصية استمرارية لنا تضمن

بحضارة. حضارًة اإلنسانية استبدلت كلما الحضاري،

119





الغربة يف لقاءٌ

يف ألتقي أن هو أتصوره ما آخر وكان سنني، منذ يوًما فيه حللت نائيًا بلًدا أنىس لسُت
يف أستقر كدت ما لكني بعيد، أو قريٍب من الصالت به تربطني بمن ، القيصِّ املكان ذلك
من أحدهما بمقدمي، سمعا قد كانا عربيان، شابان جاءني حتى ساعة، الفندق من غرفتي
دورة، السيارة يف بي يدورا أن فعرضا سيارة، ألحدهما وكان لبنان، من والثاني فلسطني
فيما وكانا الحديث، لتبادل فرصًة خاللها ويجدان اإلقليم، معالم عىل فيها يُطلعانني
يف فالصحف الجواب؛ عنها ويريدان العربي، الوطن عن باألسئلة ممتلئان كأنهما يبدوان
اإلقليم حدود خارج يدور عما بال، ذا شيئًا للقراء تذكر تكاد ال إقليمية، النائي املكان ذلك

الناس. حياة بها تجري يومية وأحداٍث تجارٍة، من
نفسه، اإلحساس هذا فكان اغرتاب، بعد تالقوا أرسة أفراد أننا الثالثة نحن أحسسنا
أطرافه يف مضينا الذي الحديث، به بدأنا ما هو فرحانة، بنشوٍة جميًعا مألنا الذي
الفطري االنجذاب هذا اآلخر، إىل منا الواحد لينجذب بيننا كان الذي فما يزيد، أو ساعة
غابٍة أشجار بني فجوٍة عند السيارة بنا ووقفت طرحناه، سؤال أول هذا كان العجيب؟
الشاب لنا وأخرج العالية، قممها إىل الدنيا سفوحها من هناك الجبال بها اكتست كثيفة،
الورقية؛ أغلفتها منا يجمع أن عىل حرص أن بعد الحلوى، من صغرية قطًعا الفلسطيني
يكن لم بوريقٍة الفردوس ذلك نشوِّه ال حتى األرض، عىل جاثمة صخرٍة تحت ليضعها

مكانها. ذاك
بعض تخفى قد مما والعربي، العربي بني ماذا السؤال: طرح أنفسنا عىل وأعدنا
يف نبًضا أحسسناه الغربة، يف التقينا ما إذا حتى الوطن، أرض عىل هناك ونحن جوانبه،
والعقيدة بيننا، الواحدة اللغة إنها بقولنا: السؤال هذا عن يُجاب أن أرسع وما القلوب؟
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رباًطا، يكون أن منها الواحد يكفي عوامل، وكلها الواحد؛ واألمل الواحد، واأللم الواحدة،
اجتمعت. لكنها

بيننا يظهر السؤال أخذ وهكذا حني، بعد إليه لنعود عنه انرصفنا ثم السؤال، ألقينا
ما بمقدار بحث، حلقة هذا اجتماعنا يكون أن نرد لم ألننا كثريًا؛ له نأبه لم ويختفي،
مرتقى عند النائي، املكان ذلك يف نفسها عن تعلن أن دمائنا، يف الكامنة للعروبة أردنا
كلماتنا موج إال الشامل، الصمت جوف يف الهواء يكن لم حيث الغابة، ومدخل الجبل

والضاد. والصاد والغني العني بأحرف منغوًما بعض، إىل بعٌض نرسلها العربية
شعوب بعض تشرتك فقد القاهرة، وقوَّتها الساحر بسحرها العربية اللغة هي إنها
تحسُّ فال اإلنجليزية، اللغة يف أو الربتغالية، اللغة يف أو اإلسبانية، اللغة يف األرض
تذهب الصوت، من خيوط يتبادلونها التي الكلمات وكأنما بينهم، القربى برضورة نفيس
يتفاهمون أفراٍد إىل استمعت ولطاملا الحياة. أنفاس معها تحمل أن دون وتجيء، بينهم
األصول غري أصٍل إىل منهم كل ارتدَّ بينهم، املعلق األمر انقىض ما إذا حتى باإلنجليزية،
بني ذلك؛ غري يشء عندي فوقعها أبنائها، بني العربية اللغة وأما اآلخرون. إليها يرتد التي
بعٍش السامع عند ليلوذ آمنًا؛ ا عشٍّ يرتك الطري وكأنها مجنَّحة، حيٌة كائناٌت األبناء هؤالء
تعلمها، التي بالعربية إلينا يتحدث مستعربًا سمعت إذا أنني هذا من أعجب بل آمن،

القربى. ذوي من واحًدا يكون أن إىل طريقه يف بأنه أحسست
ويتعلق تتعانق، فيها األلفاظ فمجموعات العميق، بعمقها العربية اللغة هي إنها
بك تؤدي فيها اللفظة تزال فما واحدة، عشريٍة يف األنساب شجرة كأنها ببعض، بعضها
الذي األصيل، اللغوي األصل عىل تقع حتى سواه، إىل بدوره يؤدي السوى وهذا سواها، إىل
اللفظية األرسة تلك الواحد معدنها من فأخرجت ماؤها، تفجر التي العني بمثابة كان
ذو إنه واحد، لغويٍّ جذٍر من املنبثقة الكثرية، املعاني تشابك عن قيل لقد حتى كلها،
قوله، أريد فالذي اآلن، ذلك من علينا ما … العربية القبائل بني األنساب بتشابك عالقة
كرموز ليست إنها القربى، وشائج عروقها يف تحمل أبنائها بني العربية اللغة أن هو
بل املشاعر، يف وقع ذو حيوي مضمون لها يكون أن دون املعادالت، منها تبنى الرياضة،
توَّاقة َمردًة جدرانها بني تحبس بأنها األساطري، عنها لنا تروي التي القماقم إىل أقرب هي
به تنتقل «عبور»، العربية اللغة يف «العبارة» إن الغطاء. عنها كشف ما إذا االنطالق، إىل
املعنى يُصاب أن دون والتأخري، للتقديم قابلة إعرابها قواعد بحكم إنها روح، إىل روح
عالمة ألن آخره؛ يف أو وسطه يف أو الرتكيب، أول يف الفاعل تضع أن عليك فال بسوء،
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معه يحمل كاملواطن اللغوي، تركيبها يف اللفظة فتكون كان، أينما عليه ستدل فيه الرفع
اللغات. أكثر كذلك وما إليه، ينتمي الذي وطنه عىل الدال سفره، جواز

الركن ذلك الغرب؛ أقىص يف هناك التقينا الذين الثالثة نحن — منا أحٌد يذكر لم
ترسي التي والحيوية العربية، اللغة عن شيئًا منا أحد يذكر لم — هجران غري يف املعزول
صوتية، خيوًطا تكن لم بيننا، اللغة تلك بأن أحسسنا جميًعا لكننا ومفاصلها، عظامها يف
األفئدة وكأنها أحسسنا بل الغزل، أنوال يف القطن خيوط وكأنها وتجيء، بيننا تروح

ونربات. ألفاٍظ يف وتتجاذب تنتقل
أقواه عىل يظهر مما والعربي، العربي بني ماذا جديد: من فيظهر بيننا السؤال ويعود
أنفسهم)، أبنائها من (وأحيانًا العربية األمة أبناء غري من كثريون هنالك الغربة؟ يف وهما
ال الشعوب تلك وأن مزعوم، وهٌم العربية الشعوب بني القومية الوحدة بأن يعتقدون
األوروبي، االستعمار سياسة نرى أن غريبًا يكن ولم املتصلة، الجغرافية الرقعة إال يربطها
حتى األذهان من لتُزيل إرسائيل؛ اسمه بفاصٍل شطرين الجغرايف االتصال ذلك تشطر
تهتز املشاعر بأي يعرفوا لم جميًعا هؤالء لكن الجغرايف، التجاور عىل القائم الوهم ذلك

العربية! باللغة يتحدثان وأخذا غربة، يف العربي بأخيه التقى ما إذا العربي، نفس
إىل العربي يجذب الذي الرباط يكون أال الجواب: محاولة يف الزميلني أحد قال

إيجابيٍّا؟ منه أكثر سلبيٍّا رباًطا الغربة، أرض يف التقيا هما إذا العربي،
تعني؟ وماذا زميله: سأله

مًعا شعورهما من ينشأ والعربي، العربي بني التعاطف من شيئًا أن أعني فقال:
الضعف يف فاملشاركة والتخلف؛ العجز أسباب من حارضها، يف العربية األمة يْعتِور بما
الحياة ميادين يف الجري عند يسعفها ال ما العربية األمة موروث يف إن الرتاحم. إىل تدعو
مجاالت يف االزدهار فبينما والسقوط، العثرة لها يُحدث ما موروثها من إن بل العرصية،
زالت ما العربية األمة نرى وتأخًرا، ًما تقدُّ األمم تُقاس وبه عرصنا، هدف هو االقتصاد
أهم كريم، أصٍل من بأنه الناس أمام العربي يظهر فألن االجتماعية، املظهرية من تُعيل
القديم، «املجد» عن العربي حديث كثر فقد ولذلك صناعة؛ يف أو علم يف ينمو أن من عنده
فينا، األساسية الصفة هذه عىل ترتب ولقد حديث، مجٍد ذوي يكونوا أال يؤرقهم ال وكأنما
منا كثريين أن حني عىل «ينتجون»، بما يزَهون العرص هذا أبناء أن منها أخرى، صفاٌت
الوطن (خارج هنا العرب من شهدنا ولكم «يستهلكون»، أنهم هو زهوهم موضع زال ما
أن فخره مصدر فليس ثراء، ذو إنه عنه ليقال حساب؛ بغري ماله يبعثر من العربي)

أضاع. أنه فخره مصدر بل أنتج، قد يكون
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الهم يف مًعا بكونهما الغربة، يف للعربي العربي حنني ليُعلِّل الزميلني؛ أحد قال هكذا
الصفات هذه أمثال هو بيننا، الرباط يكون أن عىل اآلخر الزميل اعرتض وهنا رشيكني،
بها يتميز إيجابية، خصائَص يف االلتقاء جوانب عن نبحث أن علينا مقرتًحا السلبية،
الذي ما قائًال: بدوره وتساءل جاء، العربي الوطن من جزء أي ومن كان، أينما العربي
للجميع شاعًرا ظهر، بقعٍة أي يف العربي، والفنان العربي والكاتب العربي الشاعر يجعل

للجميع؟ وفنانًا للجميع وكاتبًا
للعرب كانوا مما بأكثر ملرص يكونوا لم كلثوم، وأم حسني، وطه شوقي، أحمد إن
العرب بني مشرتًكا األرضمشاًعا تكون وشعور، فكر أمر األمر يكون فحني وإذن جميًعا،
العربية القومية عليها أقيمت التي العميقة، األسس إىل يشري ما وحده هذا ويف أجمعني،

الواحدة.
النظر، يلفت ملما إنه قلت، بينهما: للحوار استمعت صمٍت، بعد للزميلني فقلت
نفسه الخالف هذا وراء تكمن أن العربية، الدول بعض بني قائم الخالف من ويشءٌ حتى
من أخرى مجموعاٍت العالم يف إن السحب، وراء من الشمس ضوء يشعُّ كما تشعُّ «وحدة»،
يكون وقد والعقيدة، اللغة روابط من بيننا ما وبينها العربية، الدول مجموعة غري الدول
لكن والثقافة، واالقتصاد السياسة خطط يف للمشاركة محاوالت من بيننا ما مثل بينهما
أو الصداقة ترى مجموعاتهم ففي ومجموعاتهم؛ العربية الدول مجموعة بني اختالًفا ثمة
أو اتحادها كأن األخريات، مصائر عىل متوقًفا منها دولة كل مصري تجعل ال الخصومة،
الشخص هوية لذلك تتأثر أن دون تخلعه أو تضعه الرأس، كغطاء يأتي اتحادها عدم
لنفسها تتخذ أن تستطيع ال منها الدولة ألن مختلف؛ فاألمر العربية الدول بني وأما ذاته،
أن تستطيع ال بأنها القوي لشعورها الدول، بقية عىل وسمعها برصها كان إذا إال موقًفا،

طويلة. فرتًة شذوذها عىل تظل وأن دونها، تشذَّ
هو إنما رباٍط، من ثالثتنا بني ما إن مًعا قلنا بأن وحوارنا، القصرية وقفتنا وختمنا
عروبة، الدنيا يف بقيت ما قائًما يظل وسوف عروبة، الدنيا يف كانت منذ كان ملا امتداٌد

وتاريخ. طبيعٌة إنها قل أو مًعا، وثقافة طبٌع وعروبتنا
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أو اتجاٍه أو معينة فكرٍة عن قولنا هي ملحوظة، بكثرٍة اآلن األلسنة عىل نُديرها عبارة
مرفوض. فهو ولذلك نابًعا؛ ليس أو مقبول، فهو ولذلك طبيعتنا»؛ من نابٌع «إنه مذهب
عنارصها ما هذه؛ «طبيعتنا» عن سؤال واألدب الفكر رجال عىل يُلحَّ أن ينبغي وكان
األخذ لنا يجوز ما منه لنشنق — بحق — إليه نرتدُّ الذي املرجع هي دامت فما وأركانها؟
يستمد متكلم، لكل مباًحا نهبًا يُرتك ال حتى تحديده، من لنا مناص فال يجوز؛ ال وما به
عنه قال الذي الفرا»، «جوف كأنه حسيب، وال رقيب وال شاء، معنًى أي شاء من منه
الفكري األساس هذا نرتك أال أتمنى كنُت ولكم فيه، الصيد أنواع كل إن القديم الشاعر
علم وأقسام االجتماعي، البحث مراكز تتناوله أن األوىل كان بل نبديه، «الرأي» ملجرد الهام
«طبيعتنا» عن الصحيحة العلمية النتائج لنا ليقيموا جامعاتنا، يف النفس وعلم االجتماع
البحث مراكز لنا تقيم أن األَوىل كان أقول ذاك، منها ينبع وال هذا، منها ينبع التي تلك،
العلمي، البحث وبمناهج علمية، أسٍس عىل بها، املوثوق العلمية النتائج الجامعات، وأقسام
هي فهذه القومي، الطابع تحديد يف العلمية املحاولة هذه يحاول من أول ذلك يف ولسنا
هذا بمثل اضطلع قد أنه فيها االجتماعية، البحوث معهد عن نقرأ — مثًال — اليابان
الخصائص هذه فأي الياباني، الشعب تميز التي القومية الخصائص ليحدد املرشوع؛

يتغري؟ وأيها ثابت
مرة النتائج يراجع وأخذ عاًما، عرشين من أكثر منذ تلك بحوثه الياباني املعهد بدأ
السنني، طوال الناس عليها يثبت التي االتجاهات تكون ماذا لريى سنوات، خمس كل
يحيط ما وبني أنفسهم بني ليوائموا حني؛ بعد حينًا يغريونها التي األخرى واالتجاهات

الحياة. مستحدثات من بهم
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نبديه «الرأي» إال لنا حيلة فال بقول، عندنا والنفس االجتماع علماء يقطع أن وإىل
الخاطر. عفو

شعبنا طبيعة يف ومميًزا باديًا تراه وما البداهة، إىل نلجأ أن الخري من يكون وقد
إىل يحتكم الذي ذا فمن — الحرص سبيل عىل يكن لم إن الدالة، األمثلة سبيل عىل —
وذلك القلوب، ويعمر النفوس يمأل الذي العميق، الديني الشعور يحس فال بديهته،
اللحظة ويجاوز الغيب، إىل الشهادة يجاوز اإلنسان يجعل الذي عمومه، يف الديني الشعور
تلك إليه ترمز أن يمكن ما إىل األشياء حدود ويجاوز الخلود، حياة إىل الحارضة العابرة
الدائم تياره عىل يطرأ مهما لنا، ثابت مميٌز العام الديني الشعور هذا إن أقول األشياء،
األصول أحد — إذن — ذلك الديانات، ومتعاقب التاريخ مراحل يف الشعائر متغريات من
كثرية، فأمور فينا الطبيعة تلك من «ينبع» ما وأما الحياة، وإىل الكون إىل نظرتنا يف الثابتة
ألنه أعمالهم؛ اختالف عىل الناس بني التسوية الحارضة، العرصية حياتنا يف أهمها من
عىل سواء، األبدية إىل بالنسبة فهم العابرة، اللحظة يف يتفاوتون األفراد أن إلينا خيل إذا
الشمس. عن بُعدها يتساوى األرض، وجه عىل األشياء جميع إن نقول إذ نقوله، ما غرار
وهو العميقة، الدينية نظرتنا من مبارشة «ينبع» آخر وجٌه نفسها اليقظة ولهذه
يف املادي النجاح هي ليست وانخفاًضا، ارتفاًعا الناس بها يُقاس التي العليا القيمة أن
أخرى، شعوٌب ابتكرته إنما وباملنصب، باملال يُقاس الذي النجاح فهذا العملية، الحياة
بجذوره يرضب ال فهو — بقبوله تظاهرنا وإن حتى — لكننا تاريخها، يف العهد حديثة
الخجل، من حالة يف وهو املايل، أجره يأخذ ثم العمل، يعمل منا الواحد إن أعماقنا. يف
يهمني ما «إن حديثه: سياق يف يقول منا املتحدث تسمع ما وكثريًا إخفاءها، يستطيع ال
إنسان، نظرتنا يف اإلنسان أن هي والخالصة وكذا»، كذا هو املهم وإنما املال، هو ليس

يملكه. ال أو يملكه بما إنسانًا منه أكثر املستقيمة، الورعة الطيبة بإنسانيته
بهذه نريد فلسنا حياتنا، شئون يف الصارمة العقالنية إىل مخلصني ندعو إذ إننا
أن للعقل تريد بينما ألنه نفوسنا؛ يف العميق الديني الجذر ذلك مع نتناقض أن الدعوة،
يف الراسخة الثابتة الدينية للنظرة نرتك اإلنسان، حياة من الظاهرة العابرة الشئون يتوىل
سوء إىل يؤدي الذي هو املجالني هذين بني والخلط ويدوم، يخلد ملا القيم تحديد نفوسنا،

التفاهم.
وما نفوسنا، يف األرسة مكانُة «طبيعتنا» ن تُكوِّ التي األصول من آخر ثابت وأصٌل
بعض املجال هذا يف وهنالك والصغري، الكبري بني التعامل يف عرٍف من املكانة هذه يتبع
ألبيه يبدي االبن إىل األجنبي ينظر فقد أصولها؛ يعرف ال من فهَمها ييسء التي الظواهر
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هو ما لكن الحكم، نظام ويف االستبداد لروح بذور إنها فيقول خاشعة، طاعًة أمه أو
وتوقري. حب باطنه يف هي إنما ظاهره، يف واستبداد استعباد

فروع لنا «تنبع» األرسي، واألصل الديني األصل املذكورين: األصلني بني وبالجمع
الذي من تُحدِّد األرسي البناء يف الطاعة روابط كانت فإذا خصائص، من يميزنا فيما
الديني، شعورنا بحكم زائل، هو ما عىل خالد هو ملا إيثارنا فإن يطيع، الذي ومن يأمر
ال بما محدودة لزوجها، الزوجة طاعة أو األرسة، يف ألبيه االبن طاعة نجعل أن علينا يُحتِّم
شئون بني — أخرى مرًة — التوازن يحدث هنا ومن هللا، أمام الدينية باملسئولية يتصل

تزول. وال تتبدل ال التي الثابتة القيم ودنيا العابرة، املتغرية الحياة
منه نكسب الذي العمل مجال من أمورها، إخراج نحو بنا يميل لألرسة تقديسنا إن
مجال تفسد أن لها ينبغي األرسة حياة وال األرسة، حياة تُفسد العمل أمور فال الرزق،
اليابان يف العلمي املعهد يف الباحثون ألقاه سؤال أول إن نقول املقارنة سبيل وعىل العمل،
الثابتة الخصائص إحدى به حدَّدوا سؤال وهو — سبق فيما إليه أرشنا الذي املعهد —
رئيسك، يف تكون أن لها تريد التي الرئيسية، الصفات هي ما هو: القومي، طابعهم يف
علينا يقسو رئيًسا نريد هو: املشرتك الجواب وكان العمل؟ مجال يف عليك يرشف الذي
املشرتكة اإلجابة هذه ومن اإلخوة، مخالطة الخاصة حياتنا يف يخالطنا لكنه العمل، يف
هذا هنا وجَّ لو أننا ظني وأغلب يريدها. التي الحكومة نوع يف الياباني يميز ما اشتقوا
وال العمل، يف يقسو رئيًسا يريدون ال فهم جوابهم، هو هذا كان ملا مرصيني، إىل السؤال
بني يمزج بطبيعته الياباني كان فإذا الخاصة، حياتهم يف يخالطهم رئيًسا يريدون هم
مختلًفا، مجاًال يتبع منهما كالٍّ ألن بينهما؛ يفصل بطبيعته فاملرصي واألرسة، الحكومة

الثوابت. من جزءٌ األرسة ومجال للمتغريات، موكول الحكومة مجال
فليس االجتماعي، العرف عىل الشديدة املحافظة هو «طبيعتنا»، يف ثابت ثالٌث وأصٌل
ال حني يزول أن له تمنَّى وإن حتى العرف، هذا عىل يخرج أن املرصي عىل السهل من
عرف تغيري إىل داعيًا ويكتب، يكتب قد منا املرصي إن بل ظاهرة، حكمة قيامه يف يجد
ظاهره يف هذا كان فإذا تغيريه، عىل نفسه هو يجرؤ ال ولكنه االجتماعية، األعراف من
نضجها مع يتفق ال أرعن، تغيرٍي يف تترسع أال للجماعة، يضمن األقل عىل فهو جموًدا،

والحضاري. الثقايف
«طبيعتنا»، إىل اإلشارة عند نعنيه، ما منها ن يتكوَّ التي الثابتة، األصول من طائفٌة تلك
وعىل الديني، الشعور عىل لنا يحافظ يشء كل فهو الطبيعة، تلك من «نابع» هو ما وأما
أساسه. عىل يتعاملوا أن عىل عامة، بصفٍة الناس تواضع الذي العرف وعىل األرسة كيان
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أخرى خصائُص يصاحبها التاريخ، من طويلة آماٍد عىل املمتدة الثوابت أن وبديهي
يطالب رأيناه ربما بل الظروف، تبدُّل مع تتبدَّل يراها أن املجتمع يبايل ال متغريات،
الذي األرسة كيان إن ذلك: مثال تتغري، أن الحياة رضورة لها اقتضت كلما بتبديلها،
األرسة، أفراد بني والتعاون الرتاحم عالقات من عليه ينطوي ما وعىل بنيانه، عىل نحرص
األرسي الكيان هذا إن أقول والخال، العم أبناء إىل اإلخوة ومن البنني، إىل الوالدين من
بصالح منهم الفرد يضحي بحيث الواحدة، األرسة أفراد بني «الوساطة»، به يلحق قد
عن حتًما يلزم ال قد َعَريض، التفريع هذا لكن أقربائه، إىل يؤديها خدمة سبيل يف اآلخرين،
ظروف تتطلَّب حني ، يتغريَّ ما دائرٍة يف الفرع هذا يدخل أن املمكن من كان ولذلك األصل؛

. يتغريَّ أن املجتمع
مما أيًضا ولكنه األرسي، بالكيان يلحق مما هي وواجباتها، املرأة حقوق وكذلك
داخل املرأة تعمل فقد بسوء، األسايس الكيان نمسَّ أن دون ، التغريُّ عليه يطرأ أن يمكن
وبمناسبة أرستها. أفراد وبني بينها رابطة القوية الوشائج وتظل البيت، خارج أو البيت
ورد اليابان، يف البحوث معهد به قام الذي االجتماعي البحث يف إن نقول وحقوقها، املرأة
لك وكان أخرى، مرًة لتبدأ حياتك كانت لو هو: مًعا، والنساء الرجال إىل ه موجَّ سؤاٌل
الرجال جواب فكان اآلخر؟ بالجنس ه تُغريِّ أو الحايل بجنسك تحتفظ فهل االختيار، حق
يختار إنه قال الذي هو فقط نصفهن فكان النساء وأما الذكورة، يختارون أنهم جميًعا
يتمتع يزال ما الرجل، أن عىل يدل مما رجاًال، خلقن لو يتمنى اآلخر والنصف األنوثة،
يرون النساء نصف وأن به، يتمتع بما االحتفاظ ويريد املرأة، من أكثر اجتماعية بحقوٍق

الرجال. به يظفر الذي االجتماعي االمتياز يف طمًعا الجنس؛ تغيري
حديٌث منها، نابع هو ما ويف «طبيعتنا»، منها تتألف التي العنارص يف الحديث أن إال
نجيزه، ما وضوح وضوحه عىل يعتمد حيوي، املوضوع لكن األطراف، متشابك طويل
بأن الوطنية مواثيقنا يف رصحنا قد دمنا ما الجديدة، حياتنا مقومات من نمنعه وما
أن العلمية، املراكز عىل محتوم والواجب نرتضيه، الذي التطور ينبوع هي «طبيعتنا»،

اآلراء. الجتهاد يرتكنا ال الذي بالقول فيه تقطع

128



خلودهم املرصيونورسُّ

الود روابط ربطتها جماعة والصحبة الجميل، اإلسكندرية شاطئ واملكان صيف، الوقت
ومرص البحر، ومرص األرض، ومرص السماء، مرص مرص: هو الحديث وموضوع والوفاء،

املرصيني. ومرص والحضارة، العمارة ومرص الصحراء، ومرص الزرع،
واآلشوريني والحيثيني، واآلراميني األكاديني عن فنقرأ األولني، األقدمني تاريخ نقرأ
من مرصيني كانوا كما املرصيون وبقي جميًعا، ذهبوا واملرصيني؛ والفينيقيني والبابليني

يسجل. أن وقبل التاريخ سجل فيما الدهر، أول
األرض بني الوثيق الرباط يربطون مرصيني، الدهر أول من كانوا كما املرصيون بقي
وأبراجهم مسالتهم يف ناطًقا رمًزا لذلك ورفعوا الحياة، بعد وما الحياة بني والسماء،
السماء، إىل لتشري كلها ارتفعت املساجد، ومآذن الكنائس وأبراج الهياكل مسالت ومآذنهم؛
كانت وهل العاملني، رب إال إله ال أن لتشهد انبسطت األيدي، من السبابة أصابع وكأنها
أن قبل اإلسكندرية، كنف يف املسيحية قويت أن التاريخ، مصادفات من شاردة مصادفًة
األزهر جدران بني القاهرة، حمى يف اإلسالم تراث اجتمع وأن أوروبا، إىل البحر تعرب

ورعاية. نشأًة الدينية العقيدة بلد مرص، إنها الرشيف؟
صناعة وايتهد): هو (والقائل ثالث ركائَز عىل قائمة اإلنسان حضارة إن قيل لقد
ذلك إن أقول ولكني وعلومها، اليونان وفلسفة العربية، والجزيرة فلسطني وديانة مرص،
منشأ تكون أن مرص عىل فاألغلب التغليب، سبيل عىل صحيح أنه إال صحيًحا، يكن وإن
التوحيد ديانة — الديانة منشأ تكون أن العربية والجزيرة فلسطني عىل واألغلب الصناعة،
الركائز هذه فإن ذلك ومع والعلوم، الفلسفة منشأ تكون أن اليونان عىل واألغلب —
عنها قلَت إن صادق فأنت مرص، يف إال واضحة بنسبٍة كلها تجتمع لم الثالث، الحضارية
كذلك وأنت التوحيد، بعقيدة البادئة إنها عنها قلت إن صادق وأنت الصناعة، مهد إنها
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معجزة إنهم اليونان عن رينان قال لقد والعلوم، الفلسفة منشئة إنها عنها قلت إن صادق
اليونان. علَّموا الذين املرصيني عن القول هذا يقول أن ينبغي وكان البرشية،

يف اإلسكندرية شاطئ عىل صحبة التقينا إذ بيننا، الحديث نعمة هي هذه كانت
كما مرصيني، ظلوا قد املرصيون كان إذا سائل: منا يسأل أن الطبيعي من كان الصيف،
يف االجتهاد وأخذ الزمان؟ طول عىل الصامد البقاء هذا رس فما الدهر، أول منذ كانوا
حلبة يف به أنا اجتهدت ما كان لقد واحد، بعد واحًدا نتناقلها كالكرة يدور بيننا، التعليل

ُمفرسة: لكنها بسيطة فكرًة الحوار،
منها نتج قد القدم، أقدم منذ األمة هذه أعماق يف تغلغلت، التي التدين روح إن قلت
يف يكون وأن فرًدا، يكون أن بني الواحد اإلنسان جمع وهي الخلود، عىل أعانتها نتيجة
ال وقد واحد شخٍص يف مًعا تجتمعان قد الصفتني هاتني ألن وذلك مواطنًا؛ نفسه الوقت
وحيد، الدنيا هذه يف وكأنه فرديته، يف أذنيه إىل يغوص قد الواحد اإلنسان ألن تجتمعان؛
خدمة يف أذنيه إىل يغوص الذي الواحد، اإلنسان تجد قد وكذلك سواه، أحد يجاوره ال

يعيش. أن يجب فرٌد بدوره أنه لينىس حتى اآلخرين،
نقول شائعة، ألفاًظا الستخدامها اليوم أفهامنا إىل أقرب تكون قد أخرى، وبعبارٍة
فيهم تجد قد كما أفراد، هم حيث من لألفراد األولوية يجعل من الناس من تجد إنك
أوراق تظهر كما ويختفون، فيظهرون األفراد وأما للمجتمع، األولوية تلك يجعل من
لقاء ال أن يحسب الفريَقني هذين من كلٌّ وكأنما الشتاء، يف وتختفي الربيع يف الشجر
عقيدته بحكم ألنه الدينية؛ العقيدة حامل عند مًعا يلتقيان الرأينَي أن مع الرأيني، بني
نفسها العقيدة هذه وبحكم فردية، مسئوليًة يفعل عما مسئول — األغلب عىل — الدينية
يجتمع أن تُحتِّم التي الشعائر قيام بدليل الناس، عن بمعزٍل يعيش بأالَّ مطاَلب هو أيًضا،
املرصي، عند العريقة العميقة التدين روح ومن جماعة، وهم واحد مكاٍن يف العابدون
الوقت يف وهو مسئول، فرٌد بأنه يشعر فهو عناء: بغري صدره يف الجانبني يجمع أن تعلم
فيها تنحلُّ التحول، من فرتات املرصي عىل مرت إن وحتى بأمته، ملتزم أنه يشعر نفسه
وعندئٍذ فطرته، عن خرج كأنما بالقلق، يشعر عندئٍذ فإنه الطرفني، هذين بني الرابطة
النجاة لهم يكتب أن هللا داعني الحال، سوء بعض إىل بعضهم يشكو الناس تسمع كذلك

عابرة. محنٍة من
كان ياباني ضابٍط عن النظر، تستوقف عجيبة قصًة قريب منذ األنباء لنا روت لقد
من ما موضًعا ورجاله هو مقره وكان الثانية، العاملية الحرب أيام القتال، يف مشارًكا
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تلك غابات من موضعه يف لبث صاحبنا لكن اليابان، واستسلمت الفلبني، جزر إحدى
انتهت، قد الحرب بأن النبأ يبلغه لم بل اآلخر، هو يستسلم بأن أحد يأمره لم الجزيرة،
أنه إال الضابط، هذا عن معروًفا يكن ولم ١٩٤٥م، سنة الحرب نهاية منذ األعوام ومرت
عليه فعثروا ١٩٧٤م، العام من مارس شهر كان حتى ُقتل، من مع معركة يف يُقتَل لم
هندامه عىل دءوب السنني، تلك طوال هو وإذا عليه عثروا كاملة، سنًة وعرشين تسع بعد

دائرة. الحرب رحى كانت لو كما وذخريته، سالحه وعىل العسكري،
عاًما إال كاملة عاًما ثالثني منذ انتهت قد الحرب، أن أفهموه إذ أنهم هذا من وأعجب
يأتيه أن عىل أرصَّ الفلبني، يف السلطات إىل نفسه ويقدِّم سالحه يُسلِّم أن بد ال وأنه واحًدا،
أن من ا بدٍّ يجدوا ولم بواجبه، كلفه قد كان الذي املبارش، العسكري رئيسه من بذلك األمر
— مدنية حياًة يحيا الشعب من رجل اآلن وهو — املبارش برئيسه وطنه من إليه يجيئوا

ففعل. السالح، ويسلم يستسلم بأن فأمره
نقاش، من الصحف يف أحدثته قد ما منها ويهمنا األنباء، روتها التي القصة هي تلك
الذي الطراز من — نُرش كما — كان استقباًال «البطل»، هذا اليابان استقبلت قد فأوًال
من عاليًا نموذًجا فيه رأوا ألنهم ملاذا؟ بالدهم، قادة من الظافرين الغزاة به يستقبلون
الفناء حد إىل واجبه أداء من له بد ال فكان قومي، عسكريٍّ بواجٍب كلف فقد املبدأ؛ احرتام

سبيله. يف
رسعان األمر بادئ تمجيده يف الحارة الحماسة هذه أن هو النظر، يلفت الذي لكن
نريده الذي النموذج هو هذا ا أحقٍّ ذلك: بعد هدوءٍ يف أنفسهم املفكرون ليسأل هدأت، ما
ترصف، حسن وال فيها مبادرة ال التي العمياء، الطاعة هذه أتكون حياته؟ يف للياباني
هو (وهذا «أونودا» ألن ال، املرة: هذه الجواب وكان الناشئني؟ تربية من األعىل مثلنا هي

العمل. حرية يعطيه الذي اإلنساني جانبه وفقد آلة، عىل يزد لم الضابط) اسم
االلتزام، هذا بكل الرجل هذا مثل إن فأقول: ومغزاها، القصة هذه ألتأمل وإني
«للفرد» صورة ليس لكنه «للمواطن»، صورة هو إنما القومي، واجبه أداء يف ت املتزمِّ

عمياء. ال بصرية مسئوليًة املسئول الحر،
يوكوي)، (واسمه آخر يابانيٍّا جنديٍّا أن فرووا فصوًال، تكتمل أن للقصة هللا وشاء
قد وجدوه لكنهم الفلبني، جزر من أخرى جزيرٍة يف بعامني، ذلك قبل عليه عثروا قد كانوا
كما الصدئ، الحديد من قطًعا بات حتى سالحه وأهمل بعيد، زمٍن منذ القتال من يئس
نبات عىل يعيش البدن، قذر الثياب، ممزَّق الشعر، أشعث فكان بدنه، وأهمل ثيابه أهمل
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«أونودا» بني يقارنوا أن الكتاب يفت ولم البدائي، اإلنسان يعيش كما وحيوانها، الغابة
رغبة حوَّل قد أَولهما فبينما البرش، من مختلفان نموذجان الحقيقة يف ألنهما و«يوكوي»؛
أو غرائزه إىل استماًعا أرسع الثاني كان ه، يُسريِّ أخالقيٍّا ضمريًا منها فجعل املجتمع،
قد الثاني حني عىل تنهزم، لم التي اليابان يمثل األول كان — كتابهم أحد قال كما —

الهزيمة. فيه تمثلت
منهما كالٍّ أن ترى أال خطأ؟ عىل كان الرجلني كال إن نقول أن لنا يجوز فهل
«الفرد»، جانب تارًكا «املواطن» بجانب األول احتفظ إذ جانبًا؛ وترك بجانٍب احتفظ قد

املواطن؟ جانب تارًكا «الفرد» بجانب الثاني واحتفظ
أن بعد الدهر، وجه عىل املرصي خلد ملاذا لنا، واضًحا أصبح فلقد كذلك، كان إذا

عناء. وبال واحدة نفٍس يف واملواطن، الفرد يجمع أن ثقافته علمته
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تُقَصد العقلية، املحاولة إىل أقرب يكون ما كثريًا يميزها، وما الشعوب ثقافات عن الحديث
معني: شعٍب عىل الرأي يتفق فقلما بطالنها، أو النتائج لصحة تُقَصد مما أكثر لذاتها
واحدة، قاعدٍة عىل يستعيص يكاد بًا، تشعُّ الحياة ب لتشعُّ وذلك األصيلة؟ ثقافته يميز ماذا
عند معينة بصفٍة معني، شعٌب لنا يوصف أن ليحدث وإنه أطرافها، بجميع أشتاته تضم
ذلك ومع آخر، باحٍث عند الصفة تلك بنقيض نفسه، الشعب ذلك يوصف وأن باحث،
يضيف ال إنه وهاديًا، كاشًفا يكون قد يميزها وما الشعوب، ثقافات عن فالحديث كله
أمور من الناس فريى املستور، الجانب عىل الضوء يلقي لكنه جديدة، حياًة الحياة إىل

قبُل. من رأوه قد يكونوا لم ما أنفسهم،
أمريكيٍّا األمريكي يجعل الذي الفاصل، املميز عن يكشف أن أمريكي كاتٌب حاول لقد
عشوائي شبه اختياًرا اختار بأن تلك، محاولته فبدأ سواه، إنسان كل عن نظرته تختلف
تناولها ثم سواها، يف توجد وال األمريكية، الحياة يف توجد أنها ظن التي املالمح، بعض
الشديد، تباينها رغم جميًعا، بينها املشرتك القاسم عىل — رأيه يف — وقع حتى بالتحليل
مستقيمة خطوٍط عىل األمريكية، املدينة تخطيط هذه: هي اختارها التي املالمح وكانت
صغرية، مربعات يف وتتعامد تتوازى الحديد، قضبان من شبكة كأنها ومتعامدة، متوازية
إىل العمودية أعمدته تنهض كالقفص، املعماري هيكلها يف هي التي السحاب وناطحة
وحداتها، تكرار يف الجاز وموسيقى أفقية، أعمدٌة — طابق بعد طابًقا — وتعرتضها أعىل،
وِشعر القصة، بناء يف وطريقته الكتابة، يف توين مارك وأسلوب األمريكي، والدستور
تلك … اللبان ومضغ التجميع، بطريقة الكبري واإلنتاج العشب»، «أوراق ديوانه يف وتمان
هي فما الخالصة، األمريكية الحياة مالمح من طائفة هي — الكاتب ذلك رأى فيما —
ناطحات وتشييد املدن، تخطيط طريقة يف تتمثل جميًعا؛ فيها تتمثل التي الواحدة الصفة
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وبعد اللبان؟! ومضغ الكبري واإلنتاج والدستور والشعر القصة يف تتمثل كما السحاب،
الثقافة يميز ما أن هي نتيجة، إىل انتهي املالمح، تلك من حدة عىل ملمح لكل جيد تحليٍل
ذلك عن ينتج بما االهتمام من أكثر والحركة، السري بطريق االهتمام هو أساًسا، األمريكية
الخطوات، حرة السائرة الحركة تكون ولكي محدودة، معينة صورٍة عىل ويتجمد السري،
عىل املخططة فاملدينة معلومة: نهايٍة غري إىل تتكرر وحداٍت من مؤلَّفة تكون أن وجب
حد، غري إىل — نفسها بالطريقة — تنمو قد هندسية، بدقٍة وتعامدها الشوارع استقامة
القفص هيئة عىل طوابَق من املكوَّنة السحاب وناطحة الفنية، وحدتها تنكرس أن دون
عند والقصة املعماري، شكلها يفسد أن دون حد، غري إىل تعلو أن يمكن هيكلها، يف
موضوعات هو الذي املعتاد، الحديث بأسلوب تُروى صغرية، حكاياٌت قوامها توين مارك
توايل يف تستطرد أن الفني، بناءها يضري فال وإذن الصمت، من قصرية فرتاٍت مع تتعاقب
مقطوعاته، يف تماثًال وال توازنًا يُراعي ال مرسل، وتمان وِشعر حد، غري إىل الحكايات
يقف مغلقة خاتمة له فليس الحوادث، مقتضيات مع مواده ترتاكم األمريكي والدستور
غري ويف الوحدات، لتكرار البناء قابلية حيث من االقتصادي اإلنتاج يف قل وهكذا عندها،
— الكاتب ذلك عند — األمريكية الثقافة طابع أن هي والخالصة الحياة، جوانب من ذلك

ومنتهى. بمبدأ املقيدة غري الحركة انطالقة هو
الصميمة، املرصية الثقافة عىل كهذا منهًجا تجرب ال ملاذا لنفيس: فقلت ذلك، قرأت
مالمح من طائفة اخرتت إنني أي بدأ، كما وبدأت يميزها؟ لها بطابٍع تخرج لعلك
املرصية، القرية املالمح: هذه هو اخرتته ما وكان عشوائي، شبه اختياًرا املرصية، الحياة
وتناولت الخلييل، خان البدوي، السيد مولد شوقي، أحمد كلثوم، أم األزهر، الهول، أبو

تحليل: من لها استطعته بما األشياء هذه
وتالصق تكتلها — املعماري تكوينها يف — املرصية القرية يميز رأيته ما أهم فكان
أغلب مئذنة، رأسها من تنبثق واحدة كومٌة كأنها بعيد، من للقادم لتبدو حتى مبانيها،
تستقيم؛ أن لها يراد فال املباني، مع تنعرج طرق وهي الطرفني، أحد من مغلق طرقها
يف الطمأنينة وتجد الجوار، يف الدفء تجد واحدة، أرسٌة االجتماعية حقيقتها يف القرية ألن
أعضاء ليقرتب تنحني وأن الطرق تضيق أن يف بأس فال واحد، جسٍم يف الكل يتعانق أن
كيانها، يف انخرط إذا إال الغريب، تقبل ال القرية هذه مثل إن بعض، من بعضهم األرسة
عليها فيُعكِّر حياتها، قواعد من أساسيٍّا ركنًا لها يغريِّ دخيل، يدخلها أن ترفض إنها
اإلطار ذلك يف جاء إذا مقبوٌل تغري وكل معيارها، هو بقائها فدوام وصفوها، الحياة تلك

الدائم.
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ليكتسب الفطرة أساس عىل العقل يبني — املرصية اآلثار كسائر — الهول وأبو
حقيقٍة عىل ركِّب رأس لكنه واعية، بصريٍة من يتضمنه بما إنسان، رأس إنه الدوام،
التمسك عىل داالٍّ الرمز جاء كذلك هنا فها األسد، جسم وهي بالطبيعة لصيقة فطرية،

الواعي. بإدراكه عقل هو الطارئ التغري كان ولو حتى الثابت، الفطري باألساس
الرتاث أشتات جمع الذي هو أنه يف الكربى، الحضارية رسالته ص تتلخَّ واألزهر
الذي الجمع هذا ولوال التتار، أيدي عىل والفناء، للبعثرة الرتاث ذلك تعرض عندما العربي،
نجد أخرى ومرًة العربي، بالرتاث يسمى ما اليوم، أيدينا بني كان ملا األزهر، به اضطلع

هداه. عىل السري خطوات تنتظم رئيسيٍّا، هدًفا والفناء التشتت ومقاومة «الدوام»
لتسلك إنها ثابتة؟ مكينٍة ُعُمٍد عىل عمارة تقيم وكأنها الغناء، ترسل التي كلثوم وأم
النبي مدح يف قصيدة بني فيه تفرق تكاد ال املهيب، الوقار من جوٍّ يف العواطف أرقَّ
الفن إطار يف ذلك كل العاشقون، يتبادله مما غزلية وقطعٍة وطني، ونشيٍد السالم، عليه
أحمد شعر يف يقال كهذا ويشء الدوام. له تضمن التي الصورة يتخذ عندما الغنائي،
املتقيد غري الزمن به يخاطب وكأنه — املوضوع كان ما كائنًا — الشعر يقول إنه شوقي،
للشعر مميزة يل تبدو الخاصة، هذه أن هي والحقيقة ويذهبون، يجيئون البرش من بأفراٍد

كله. العربي
يعطيك — الحجم اختالف مع مرص يف يُقام آخر مولٍد كأي — البدوي السيد ومولد
مرح هي وال كلها، تعبًُّدا ليست إنها عنارصها، بشتى املرصية بالحياة عجيبًا إحساًسا
مثل يف الرمز من طيِّها يف تحمل واحد، مزيٍج يف ذلك كل إنها كلها، تجارة هي وال كلها،
الشعبي، الرقص حلقة بجوار تنعقد قد الصويف الذكر حلقة إن الواقع. من تحمل ما
لها حياة … العزيز وَحبِّ والحلوى الحمص ببائع لصيقة مقربٍة عىل مًعا والحلقتان
يف تجري ولكنها والقوانني، القواعد لها توضع لم عام، بعد عاًما يتكرر الذي عرفها

تتلو. أعوام يف ستجري وكما مضت، أعواٍم يف جرت كما الفطري، انبثاقها
عليها تدخل تزول، أن تأبى عصوٍر رواسب ُمجمله يف إنه الخلييل؟ خان عن وماذا
لكنه مضافة، حليٌة فهو معصمها، حول سواًرا النساء تلبس كما الجديد، العرص عوامل
النيل قرص شارع إىل يذهبون ال إنهم إليه، األجانب السائحني يشدُّ ما هو وهذا هي، ليس
وضاعت عرصهم، ويف بلدهم يف يزالون ما كانوا فعلوا، لو ألنهم حرب؛ طلعت وشارع
الحارضويزحمه، املايضيزاحم ألن الخلييل؛ خان إىل يذهبون لكنهم السفر، تكاليف عليهم
التكامل تلمح معروضة قطعٍة كل ففي هناك، مصنوعة قطعٍة كل يف قائٌم نفسه واملعنى
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الجديدة، اآللية الصناعة يف الحال هي كما االختصاص، تعدد يمزقه لم الذي البرشي،
بالصانع. املصنوع ويمتزج بالفن، الصناعة تمتزج الخان مصنوعات ففي

الدوام فكرة تجد اآلخرين، حياة يف مثله ترى وال حياتنا، يف تراه مما شئت ما خذ
خفي، بشكٍل أو ظاهر بشكٍل فيه كامنة الدوام فكرة تجد العابرة، اللحظة عىل يعلو الذي
حياتنا أطر عىل جاء فما نقبله، ال الذي التغريُّ أو نقبله، الذي التغريُّ يف معيارنا هو الدوام
مرفوض، فهو اإلطار لنا ليهدم جاء ما وأما قبلناه، ترض، وال تفيد التي كالزائدة العميقة،
التي الثوابت بالتزام مرشوطة عامة، بصفٍة اإلنسان وحرية الفنان وحرية املفكر حرية

تدوم.
الحديث. هذا موضوع ذلك فليس يكون، ال أو خربًا هذا يكون أن أما

136



اهلادئة النغمة

لم سجيتها، عىل الحياة تلك له أُطلقت ما إذا حياته، يف املرصي نغمة هي الهادئة النغمة
ينساب مهذَّب، منتظم مطرد العملية حياته يف املرصي وموانع، حوائل سبيلها تعرتض
بموعده، ُمقيَّد فيضانه يف حتى النيل فنهر يباغت، وال يفاجئ ال مجراه، يف النيل انسياب
للحضارات، باٍن املرصي وخديعة، غرَّة عىل أحًدا يأخذ لكيال بقدومه؛ ينذر هو كأنما
فاجأته إذا ولكنه بنى، وال صنع ما الهادئة املطمئنة حياته نغمة ولوال للثقافات، صانع

ويصنع. فيبني هدوئه إىل يعود لكي وأزالها؛ لها استدار فاجئة
أسلوبه — حديثه يف وللمتحدث كتابته يف للكاتب كما — العملية حياته يف ولإلنسان
الكاتب كأسلوب — العملية حياته يف اإلنسان وأسلوب سواه، من يميزه الذي الخاص
اختيارات مجموعة من مؤلَّف وهو حقيقته، من املنظور الجانب هو — املتحدث وأسلوب
خاصة بصفٍة حياته من الحاسمة واملواقف — موقف كل يف لنفسه يختار فهو وحذوف،
ويحذف، يختار إذ فهو تلك، دون اللفظة هذه حديثه يف يختار ذاك، دون الفعل هذا —
الظروف يف يبديها كما املرصي وحياة تكون، أن يريدها كما الناس، أمام نفسه يعكس

االعتدال. بهدوء تتميز وحديثًا، سلوًكا املعتادة
عىل هي كما األشياء ومع الناس، مع تعامله يف أبداها نفسه، عن إنسان ريض إذا إنه
النكسة أزمة يف املرصي عاش ولقد ليخفيها، أقنعًة عليها يُسدل أن داٍع يدعوه ال حقيقتها،
القلق، به واستبدَّ الضيق، فأخذه طبيعته، عىل فيها خرج أشهر، وأربعة سنوات ست
إال النرص، من واحد يوٍم بعد هو ما ثم األسباب، توافه لتستثريها حتى أعصابه وتوترت
توجهت، أينما الناس، من حويل أصادفهم من كل يف ألحظ ذا أنا وها طبيعته، له عادت أن
الحركة هادئة، الحديث نغمة النغمة؛ يف هدوءًا وبينهم، بيني الصلة كانت ما وكائنة
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وجوه تعد لم صامتًا، يكون أن يوشك زحام ولكنه وهناك، هنا الناس يزدحم هادئة،
السلوك، قاعدة هي البرص ملح يف أصبحت والتعاون، والرتاحم التعاطف عابسة، الناس

لطبيعته. ترك إذا املرصي كشأن
عرش، السادس القرن إبان العربي الوطن يف الرجال ألعالم يؤرخ كتابًا أتصفح كنت
رأيي يف فهم حياتنا، يف املقبولة املعايري يمثلون لرجاٍل طريفة، صوٌر نظري تلفت فكانت
يف املرصي اإلنسان ملتوسط نماذج ولكنهم الكلمة، لهذه الشائع باملعنى «أعالًما» ليسوا
صورة وهاك الناس، عامة من وثناء مدح موضع الحياة تلك تكون حني العملية، حياته
من قسمات هي بأنها القول أسلفُت التي الرئيسية املالمح فيها لرتى الصور، تلك من
العام شعوره ويف وتعاونه، وتراحمه وتعاطفه وعذوبته، هدوئه يف األصيل املرصي الطابع
يعامل كما يعامله أرسته، أفراد من واحد هو — عربي كل إن قل أو — مرصي كل بأن

عمومته. وأبناء أخوته
خطيبًا كان الدمياطي، النجار بن محمد يُدعى لرجٍل هي أقتبسها، التي والصورة
يف وهو إمام، الرشع علوم يف فهو والعمل، العلم بني له هللا جمع القاهرة، يف ملسجٍد
ويقيضحوائج ونهاًرا، ليًال واملساكني العميان يخدم التواضع، يف غاية وكان قدوة، التعبد
الثياب يلبس وكان يجمع، أن استطاع ما الزكاة أموال من لهم يجمع واألرامل، الفقراء
صالة بعد يتلو أن يوم كل عاداته من قطن، من بقماٍش ويتعمم األسود، والجيب الزرق
القلوب، بجوامع تأخذ قراءًة جهًرا قرأ الصبح، أذن فإذا ا، رسٍّ القرآن ربع نحو الفجر،
السوق، من حوائجه ويحمل الفرن، من رأسه عىل الخبز يحمل بنفسه، نفسه يخدم وكان
أن الغوري، قانصوه السلطان أيام له حدث ولقد عظيمة، هيبٍة ذا كان فقد ذلك ومع
أن فأبى البلوغ، دون وهو الولد وجاءه موته، بعد لولده ليعطيه ماًال؛ تاجٌر استودعه
الغالم، مال السلطان منه وطلب للسلطان، الغالم فشكاه رشده، يبلغ أن إىل ماله يعطيه
فسأله ماله، فأعطاه جاءه رشده، الغالم بلغ وملا يشء، عنده ليس أن للسلطان فأقسم
أؤتمن ممن الوديعة طلب إذا الظالم، بأن أفتوا الشافعية فقهاء إن فقال ذلك، يف السلطان

ظالم! وأنت ذلك، عىل ويحلف ينكرها أن املؤتَمن فلهذا عليها،
فيها لكن الراهن، لعرصنا نموذًجا تصلح ال قد سذاجة، فيها — ترى كما — صورة
ظهوره دون تمنع لم إذا األصيل، املرصي الخلق عليها يُقام التي هي أساسية، أركانًا
العاملة، الجادة النظرة ثناياه يف يضمر والذي إليه، أرشت الذي الهدوء ففيها موانع،
ماٍض بعد وعمقت الثقافة، غزرت إذا إال تتوافر ال صفات وهي األمينة، املتعاونة والعاطفة
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وإلجام للجوارح ضبط نتيجة هي الحركة، ويف الكلمة يف الهادئة فالنغمة عريق، طويٍل
توافرت إذا جزع وال الهمس، أمكن إذا صياح وال التأني، أمكن إذا ترسع فال للسان،
العشاء: طعام حول اجتمعت ريفية، أرسٍة إىل فانظر شئت وإذا اإليمان، سكينة للقلب
رضورة تقتضيها ال بلفظٍة األلسنة تنطق وال الحاجة، عىل تزيد بحركٍة األبدان تهتز فال

السياق.
لم إذا حياتنا صورة وهي التعامل، ويف العمل، ويف الحديث، يف الهادئة النغمة هذه
هذا يا صامتًا: بجانيه جلس ملن يوم، ذات سقراط قال لقد دخيل. طارئٌ عليها يطرأ
حقيقتها، عن تكشف النفس أن يف السقراطي، املبدأ هذا أساس وعىل أراك! لكي كلمني
— النكسة كابوس صدورنا عن أزحنا وقد — إننا نقول السلوك، وطريقة الحديث نوع يف
ثقافة صناع فيه كنا طويل، تاريٍخ عىل ينطوي هدوءٍ من نفوسنا، حقيقة إىل اليوم نعود

واحدة. بعد واحدًة تعاقبت حضارات بل حضارة، وبناة
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اللحظات كسائر تكون ال إثمارها، أو إزهارها لحظة فإن تثمر، أو الشجرة تزهر عندما
وهدًفا، أصًال الشجرة تلك طبيعة عن سواها، من تعبريًا أكثر لحظة ألنها حياتنا؛ يف
الثمرة وظهور الزهرة تَفتُّق عند إال معناها، بكامل قطن شجرة تصبح ال القطن فشجرة
طبيعتها فحققت حققته؛ فإما للهدف، اإلعداد طريق يف فهي ذلك قبل وأما األمر، آخر
ولقد القطن. شجر إىل منها أقرب الطريق حطب إىل فكانت أخفقت؛ وإما ووجودها،
فعل هو واحد، فعٍل يف كيانها كل تستجمع إثمارها، أو إزهارها ساعة الشجرة أتصور
أو الزهرة لخروج ينفرج التوتر، من نوع ألجزائها حدث وربما الجديد، للكائن الوالدة

الشهرة. عالم إىل الخفاء عالم من الشجرة،
مبهمة إرهاصات فهنالك الفني، اإلبداع حالة يف يحدث ما هو نفسه هذا يكون وقد
تجيء أن إال هو ما ثم الغامض، القلق من شيئًا الفنان كيان يف وتُشيع اإلبداع، ذلك تسبق
تكون أيًضا وهكذا حياته، يف الفرد الكائن يكون هكذا والطريق، الهدف فيتحدد اللمعة،
خصائص إلنهاء ال أخصخصائصها، فيها تتبلور التي الفريدة، لحظاتها أمة فلكل األمة،
فتتجمع — األزمات لحظة — اللحظة تنتظر هناك، كائنة ألنها بل عدم، من فجأة تظهر
لتلتقي الخطوط، كل تتقاطع كهذه لحظٍة ويف واختفاء، غموض بعد وتتبدَّى تشتُّت، بعد
وخوافيها. النفس غوامض عن لنا كشفت ورؤيتها، تحليلها أحسنَّا لو واحدة، نقطٍة يف

سأل فلكم الكاشفة، اللحظات هذه من لحظًة تعيش اليوم العربية األمة أن وأعتقد
املرحلة هذه يف إننا قائل: فينا قال لكم نكون؟ وأين حقيقتنا؟ ما نحن؟ من كاتب: منا
هويات يف وننمحي نذوب ال حتى هويتنا، عن البحث نريد العالم، تاريخ من املرتجلة
أسئلة عن اإلجابات بعض إىل تهدينا قد نجتازها، مخبارية لحظة ذي هي وها اآلخرين!
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لنا يُتاح أن إىل اإلجمال، سبيل عىل الراهنة لحظتنا يف نرى فماذا القائلني، وأقوال الكاتبني
املستفيض؟ املفصل البحث سبيل

تيمية ابن اإلمام قالها فلقد مشرتك، ٍد موحَّ بفعٍل وحدتها تتحقق أمة نرى ما أول نرى
يف اشرتكوا إذا إال الناس، من ملجموعٍة تتحقق ال «األمة»، فكرة إن قال حني بعيد، زمٍن منذ
املجموعة أفراد يعيش أن ملجرد — تيمية ابن عند — تتحقق ال األمة فكرة إن واحد. «فعٍل»
لغًة يتكلمون ألنهم وال واحد، تاريٍخ يف يشرتكون ألنهم وال واحدة، جغرافية رقعٍة عىل
يف فاعلياتهم تلتقي أن هو واحد، وبرشٍط واحدة حالٍة يف «األمة» فكرة تتحقق بل واحدة،
نفسه، حدود فرد كل يجاوز املشرتك بالفعل ألنه وذلك واحًدا؛ هدًفا يستهدف واحد، فعٍل
ال وحده، املكاني التجاوز إن الفعل، ذلك أداء يف يشاركونه الذين اآلخرين عىل لينفتح
فاملتفرجون واحدة، أمًة األمة من تجعل التي العضوية، الحيوية الرابطة إيجاد يف يكفي
شاشٍة إىل جميًعا أنظارهم وتتجه بل مقاعدهم، عىل متجاورين ون يرتاصُّ السينما دار يف
يمينه عىل يجلس بمن منهم للواحد شأن فال ذلك ومع واحدة، قصًة ويتتبعون واحدة،
فريق يف الحال هكذا ما لكن صفوف، وبينهم وبينه يجلسون من عنك دع يساره، عىل أو
الفاعلية برباط مًعا يرتابطون لكنهم اللعب، أرض عىل الالعبون يتفرق هنا فها الكرة،
جميًعا، عليهم والخسارة جميًعا لهم فالكسب الداخل؛ من املنبثقة املشرتكة الواحدة،
الهدف إصابة عىل بعًضا، بعضها يعاون متكاملة تأتي الالعبني بأقدام الكرة ورضبات

املشرتك.
ال لكنك واحدة، «دولة» منها الواحدة املجموعة أفراد تجمع برشية مجموعاٌت هنالك
املتحدة الواليات فسكان إليه، أرشنا الذي العضوي الرباط هذا بمثل أفرادها بني تشعر
الرابطة مثل األفراد، بني يرى أن الزائر عىل يصعب وال واحدة، «أمٍة» يف بعُد ينصهروا لم
تزال ما هي واحد، مصنٍع إدارة يف أو واحد، تجاريٍّ عمٍل يف الرشكاء بها يرتابط التي
تسمعه ما أول يكون أن غرابة وال — يشء كل فوق املادية واملصلحة — املصلحة رابطة
األوروبي غري أو األوروبي أصله عن إليك املتحدث لك يذكر أن هو أفراد، من تالقيهم ممن
أثناء لحظُت ولقد وهكذا، إيطايل أنا أو أملاني، أنا لك: فيقول األمر، أول إليه ينتمي الذي
«أمة»، يف األمريكيني «أمركة» نحو كتابهم يبذلها التي الجهود بعض فرتة، هناك مقامي
يتصل ما إىل اليهودي األمريكي ينتمي كيف رأينا وقد العرب، نحن عنا بغريب ذلك وليس

األمريكي. وطنه إىل ينتمي أن قبل بيهوديته،
تجاوز أفرادنا بني العالقة يجعل الذي األرسي، الرباط هذا سماتنا أبرز فمن إذن
يف الرائي، عن تخفى قد عالقة وهي وأعمق، ذلك من أهم هو ما إىل املصلحة، حدود
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اليوم، نعيشها التي كاللحظة التأزم، لحظات يف ظهوًرا تشتد لكنها العادية، الحياة فرتات
األرسة أبناء بني إال تكون ال التي «األُخوية»، العالقة هذه مثل بني نخلط أن يجوز وال
سفينة ترشف كأن الخطر، ساعة املصادفات جمعتهم الذين األفراد، تالحم وبني الواحدة،
زواله. بعد تكون ولن الخطر، وقوع قبل تكن لم روابط، ركابها بني فتظهر الغرق، عىل
الحاسة هي وتلك أعتقد، فيما أخرى أمٌة بها تتميز مما أكثر بها نتميز أخرى سمٌة
عىل قطعت أمة إننا يستحقه، ال وما الجاد االهتمام يستحق ما بني بها نميز التي املرهفة،
وهي متعاقبة، حضاراٍت أربع كتفيها عىل وحملت عام، آالف ستة من أكثر الزمن طريق
مرتاكمة، خربات من الضخم الرصيد هذا وراءها يكون أن ومحاٌل الخامسة، تدخل اآلن
الواحد، الفرد حياة يف األعوام ترتكه ما يشبه باقيًا، أثًرا نظرها وجهة عىل يرتك أن دون
الحوادث، أمام االنفعال بطيء بخرباتها السنون أثقلته من ترى الغر، الحدث خالف فعىل
ُملِغزة ابتسامًة دافنيش، ليوناردو طبع لقد الحياة. صميم يمس ما إال منها يستثريه فال
تلك رس عن الغطاء يكشفون لعلهم ويرشحون؛ يعلقون النقاد فلبث موناليزا، شفتي عىل
القديم، املرصي الفنان نحتها التي التماثيل مئات أن عقيدتي ويف الغامضة، االبتسامة
ابتسامة تحمل أرسة، بعد أرسة أجدادنا عند الفن تاريخ مع فصاعًدا الهول أبي من بادئًا
ممتزجة سخريًة يسخر فأخذ ورسها، الحياة خرب من ابتسامة هي غوًرا، وأعمق إلغاًزا أشد
جد، أنه يعلم ما األمر من جدَّ إذا لكنه أحداثها، وعوابر صغائرها تهزهم ممن باإلشفاق،
املرصي صورة هي وتلك املعجزات، يديه عىل تتحقق أن إىل جوارحه، ونشطت همته نفرت
الريف، بقاء يف يزال ما وهو املرصي، الفالح مالمح أتفرَّس ما كثريًا إنني هذا. يومنا إىل
الرزينة الرصانة تلك عينيه، نظرات ويف وجهه عىل فأجد السن، به تقدمت من خصوًصا
إنها األقدمني، تماثيل يف الرائي يراها التي يثرثر، وال يلغو ال صمٍت مع الهادئة، والحكمة
لرجٍل تنسب عبارة قرأت لقد الرعونة. نزوات من وحدت الطبائع، صقلت ثقافية غزارة
من فيها ملا عندها وقفت الوسطى، العصور إبان أوروبا يف املسيحي الدين رجال من
الصرب أعطني اللهم معناه: ما قائًال ربه إىل قائلها بها يبتهل عبارة وهي املعنى، غزارة
أعطني ثم تغيريه، يمكن ما ألغري الشجاعة وأعطني أغريه، أن وسعي يف ليس ما أمام
الصفات وتلك يمكن. ليس وما األمور من تغيريه يمكن ما بني بها أميز حكمة اللهم
تاريخه بحكم املرصيني سمات من هي بها، هللا يمدَّه أن الداعي هذا بها يبتهل التي الثالث
هو ثم الدواعي، دعت إذا بالتغيري يهم وهو الصرب، يتطلب ما أمام يصرب فهو وثقافته،

يستحق. ال وما يتغري أن يستحق ما بني يفرق بحكمته
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الدوائر، عليه ضاقت مهما فهو بطبعه؛ متفائل عامة، بصفٍة العربي بل واملرصي،
كالتفاؤل املنظر، سطحية عن هذا تفاؤله يجيء وال يًرسا، العرس بعد أن كيانه بكل آمن
النظرة صاحب تفاؤل هو بل مكوبر، شخصية يف دكنز تشارلز تصويره أجاد الذي
وال هنا نقص يكون فال امليزان، يعتدل أن يكفل تدبريًا الكون يف أن تعلم التي العميقة،
أن إال الرش، من أو الخري من ذرة مثقال يرتك ال أسمى، تكامل ابتغاء إال هناك، إجحاف

يوازنه. بما عليه يعقب
التي اللحظة يقابل كيف الطريق، يف عابر عربي مواطٍن أي إىل هذا بعد وانظر
مواطٍن لكل فهو األبصار: أمام وضحت قد طبعه يف الكامنة خصائصه تجد نجتازها،
من عليه الظروف تلقيه بما كامل وعٍي عىل وهو واحدة، أرسٌة تجمعهما أخ آخر عربيٍّ
هادئ، وهو التبعات، تحمل يطيقون ممن العادية، الحياة إبان يكن لم ولو حتى تبعات،
إىل — إرادته يف متمثلة — هللا بإرادة األمر آخر صائرة األمور أن يقني يف يعلم متفائل،

خري.
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الشاطئ عىل «توركي» مدينة يف هنا، مرة، آخر جلست منذ انقضت التي األعوام هي كم
السفوح عىل منازلها وتنبت والجبل، البحر بني ترقد مدينة وهي إنجلرتا، من الجنوبي
فكل وحمراء، بيضاء الطبيعة أخرجتها زهرات لكأنها حتى والشجر، بالعشب ة املخرضَّ
استقل وال انعزل، البحر وال وحدها، ارتفعت السماء فال يشء، كل مع متسق هنا يشء

إنسان! أو منازل، أو حيوان، أو طري، أو شجر، أو جبل، الخاص بكيانه
الثانية العاملية والحرب هنا، مرة آخر جلست منذ انقضت التي األعوام هي كم نعم،
واجمة، الناس ووجوه واملاء، اليابس يف رعشته وترسي الهواء يمأل والفزع رحاها، تدور
هذه من وهمومها، بأحزانها املاضية الجلسة تلك فأين ابتسامة! عن شفة فيها تفرت ال
حويل من الناس وجموع — انقضت التي السنني عرشات بعد نفسه املكان يف — الجلسة

عيد؟! يوم يف كأنهم ضاحكة، الهيٌة
يدي، يف اليومية الصحيفة أطيل، أن الساعة ظروف أسعفتني ما الجلوس فأطلت
الظواهر، عن الناس يف يبحث وهناك، وهنا هنا زائغ والبرص قراءتها، من أفرغ كدت وقد
الطرز هذه يف أهي الحديث، «الغرب» بثقافة نسميه ملا مميزة عالماٍت تتخذ أن يمكن التي
ألوانها ذهبت القدم، من أقدم وكأنها تبدو أن أصحابها يتعمد التي الثياب، من العجيبة
يقيموا أن أرادوا قد الناس هؤالء أن لو أفهم كنت هللا! سبحان يا أطرافها؟! وتمزقت
القوة إن ال! لكن بزخارفه، الالمع جديدها الثياب من فارتدوا والغنى، القوة عىل الدليل
شئون! خلقه يف وهلل يلبسونها، التي املمزَّقة الكالحة «الهالهيل»، هذه يف يبدوان والغنى
الغزير بالطعام الغرباء، أمام يتظاهرون قوًما رأيت فإذا عندها، ليس بما تتظاهر فاألقوام
إنها الثياب؟ وتنقصهم الطعام يعوزهم أمرهم، حقيقة يف أنهم فاعلم الفاخرة، وبالثياب
اليسار ذوي بني التنافس يشتد والعري، الجوع يكثر فحيث الحياة، مفارقات من مفارقة
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منهم الواحد كأنما الثياب، زخرف يف اإلرساف وعىل الكروش، وضخامة األجسام بدانة عىل
ماٍل ذو فأنا العريانني، الجائعني من واحًدا لست إنني للناس: يقول أن يريد الواحدة أو
الناس وأصبح الوضع، انقلب منه، مفروًغا أمًرا والثياب الطعام وفرة كانت إذا وأما وجاه!
هنا أراها التي املمزقة، الكالحة املالبس فهذه الثياب، بساطة وإىل األجساد نحافة إىل أميل
إىل وفرة عرص هو العرص أن عىل تدل مقصودة، عالمة هي إنما الناس، من أرى فيمن

التخمة. حد
الذي هذا يف عنها، تبحث التي العرص عالمات تجد لن إنك — لنفيس قلت — ال ال،
فيما تتمثل العرص مالمح أن حني عىل «ظواهر»، عىل يقع إنما فالبرص البرص، عليه يقع
اليومية الصحيفة يف النظر أُعيد أن يف خاطرة، يل خطرت وعندئٍذ مخبوء، «باطن» هو
هنا؟ إال تحدث ال صوٍر من فيها فماذا صفحاتها، عىل «الغرب» ألرى يدي؛ يف طويتها التي
من طرحت لقد أتوقعها، لم كثرٍة يف تتزاحم بالصور فإذا الصفحات، أُقلِّب وأخذت
بيننا مشرتك هو ما ألن مرص؛ يف نحن حياتنا يف له مثيًال أجد أن يمكن كان ما حسابي،
وحده، «بالغرب» خاصة سمة يعد ال فهو — الجديد العرص عىل دل إن حتى — وبينهم
مأخوذًا الحديث، الغرب يف الحياة صور من وجدته ما بعض وهاك فيه، شاركناه ملا وإال

واحد. يوٍم يف واحدة صحيفٍة من
يف لسيدٍة غريبة قصًة للناس يصور التليفزيون، يف برنامًجا أمس ليلة شهدنا قد كنا
أحد يف غرفًة سكنت والتي التسعني، عىل أوشكت التي أمها تغري أخذت عمرها، من الستني
دون الشيخوخة مرض ولحقهم السن، بهم تقدمت ملن أعدت التي الكثرية، العجائز بيوت
أمها تغري أخذت االبنة السيدة إن أقول الحياة، عىل يعينونهم من جوارهم إىل يكون أن
لتضعها ُمخدِّرة أقراًصا األخرية زيارتها يف لها فأحرضت لها، زينته حتى باالنتحار تلك
التي بالجهود علمت قد الرشطة وكانت املوت، ستار حياتها عىل ينسدل حتى رشابها، يف
عن الرشطة إىل النبأ جاء ولقد بيديها، نفسها حياة تنزع بأن أمها، إقناع يف االبنة تبذلها
يسجل مستوًرا، تليفزيونيٍّا جهاًزا ووضعت للسيدة، الرشطة فرتصدت لها، أخت طريق
قدمت التي األخرية، الزيارة تلك كانت حتى حديث، من بينهما يدور وما ألمها زياراتها

التخدير. أقراص أمها إىل االبنة فيها
حياتها فقدت قد األم تكن ولم — أمها غرفة من خروجها عند الجانية عىل وُقبض
التليفزيوني بالرشيط فصدموها باإلنكار، وهمت املحاكمة إىل الرشطة وقدمتها — بعُد
أمس ليلة فرأينا عامني، ملدة بالسجن عليها وُحكم األم، غرفة يف وحدث دار ما بكل امللون،
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صغرية، وهي أبوها مات طفلة االبنة كانت منذ وابنتها، األم قصة التليفزيون شاشة عىل
بها تعرس أن األيام لها وشاءت جدة، ثم ا أمٍّ بدورها وأصبحت الحياة بها تطورت أن إىل
كانت ألنها االنتحار؛ عىل أمها حمل فكرة رأسها يف الشيطان أدار فهنا يرس، بعد الحياة

الجنيهات. من ألًفا أربعني أمها عن ترث أنها تعلم
ابنتها: األم سألت فلقد للعواطف، محرًِّكا وابنتها، األم بني سمعناه الذي الحوار كان
باإليجاب، االبنة وأجابتها الحياة؟ عىل للقضاء حتًما كافية األقراص، هذه أن من واثقة أأنت
األم قالت الشك، عىل يقيض مما ذلك ألن الخمر؛ من كأس يف تضعها أن إياها محرِّضًة
جديرة هذه حياتك تجدين هل تخافني؟ ممَّ لها: قائلة االبنة فشجعتها خائفة، إنني البنتها:
ليقتله؟ مختارة للبيطري تأخذينه أال هذا، ضعفك مثل يف كلب لديك كان أإذا بالبقاء؟
أنزعها أن ألخاف وإني إياها، هللا وهبني كالتي روح، للكلب ليس ولكن نعم، األم: أجابت
يعاقب ال هللا بأن إقناعها يف االبنة فأخذت الحساب، يوم العقاب فأنال بإرادتي، بدني عن
بأمر املمرضات أرسعت حتى عليها، ويقبض تخرج تكد لم االبنة لكن كهذا، فعٍل عىل

املوت. أقراص األم من فجمعن الرشطة،
بالصحيفة فإذا الصباح، هذا وأصبحنا التليفزيون، يف أمس ليلة كاملة القصة رأينا
نرش عىل الناس فيها يحتجُّ الجمهور، من غاضبًة فعٍل ردود تُسجل يدي، يف التي اليومية
«أخالقية» هو الصحيفة إىل القراء أرسله فيما األساس وكان املوِجعة، القصة هذه مثل
حوكمت قد الجانية السيدة إن أحدهم: يقول يجوز؟ ال أو خلقيٍّا يجوز هل النرش، هذا
للتليفزيون يحق كيف آخر: ويقول املأل؟ عىل أخرى مرة تحاَكم فلماذا عقابها، ونالت
ويقول وذويها؟ الجانية رأي يؤَخذ أن دون ا، رسٍّ الرشطة سجلته الذي الرشيط ينرش أن
منهم؟ غفلٍة عىل الناس حياة ر تُصوِّ أن بدء، ذي بادئ الرشطة حق من كان هل ثالث:

وهكذا. وهكذا
مستحيل أنه أعتقد مما الحديث، «الغرب» حياة من رشيحة هي — إذن — تلك
لتسكن شيخوختها، عجز يف األم نرتك أن علينا يستحيل يكاد فأوًال حياتنا؛ يف الحدوث
ثقلت مهما ترعاها، أن إلحداهن بد فال البنات، لها دام فما العجائز، بيت يف وحدها غرفة
مرٌض بها يكن لم الضعيفة شيخوختها برغم واألم سيما ال أرستها، أفراد عىل رعايتها
بالقليل. ليس ثراء ذات كانت بل نفقاتها، عن رعاتها يعجز بحيث فقرية تكن ولم ظاهر،
القلوب، يف جر التحُّ هذا مثل قاطًعا رفًضا ترفض بثقافٍة علينا هللا أنعم لقد
أبالسة تدنسه ال مقدًسا، أمًرا تكون أن توشك عندنا، األرسة أفراد بني الرابطة فالعالقات
من وأما آن، بعد آنًا البرشية الطبيعة ضعف يقتضيها ضيقة حدوٍد يف إال والطمع، الرش
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أِمن قد منا كالٍّ وكأن األرسية، عالقاتنا يف بالدفء ننعم هللا بحمد فنحن «املبدأ» حيث
أحدهم تكرث أن ما ولكن التباعد، بينهم يُظن قد الذين أرسته، أفراد بفضل الكوارث

يدري. وال يدري حيث من حوله وا التفُّ قد تراهم حتى الكارثة،
لتوِّها، السجن من خرجت امرأة قصة ألستعيد يدي؛ يف اليومية الصحيفة إىل وأعود
الثعالب بني للحيلولة حياتها نذرت ألنها ملاذا؟ أسابيع، أربعة جدرانه بني أمضت أن بعد
فقالت عليها، للقادرين محبَّبة هواية الغابات يف الثعالب صيد زال ما هنا فها وصائديها،
الثعالب تلك أليست ليلهو؟ حيوان مطاردة لإلنسان يجوز كيف لنفسها: املرأة هذه
لتنفق انطلقت املرأة، عند العقيدة هذه ومن تحيا؟ أن خالقها لها أراد حية كائناٍت
املحاكم إىل بعضهم فرفع وصيده، الحيوان بمطاردة الالهني معاكسة يف وأموالها جهودها
باألمس، بعدها خرجت أسابيع، أربعة بالسجن املحكمة عليها وحكمت رضر، من ناله ملا
من ولينلها كانت، صورٍة أية يف الحياة عن الدفاع عن تكفَّ لن أنها الصحف يف لتعلن
انحدر قد معناها كان إذا بالدها، يف بالعدالة تندد أن يفتها ولم ينالها، ما القضاء عنت

املشني. املنحدر هذا إىل عليها القائمني أذهان يف
عىل اإلرصار وفيها األعىل، املثل فيها «الغرب»، حياة من أخرى رشيحٌة فهذه وإذن
من الجانب هذا ولعل العليا، املثل نماذج من لنفسه اإلنسان يقيمه ما سبيل يف الجهاد،
شابة امرأٍة عن نفسها، اليومية الصحيفة هذه يف أخرى قصٌة تؤيده «الغرب»، حياة
أربعة واستأجرت وحدها فذهبت أسرتاليا، قلب يف صحراوية منطقًة تجوب أن إىل تطلعت
لنفسها تكشف أشهر، أربعة هناك طريقها س تتحسَّ وظلت كلبها، معها وكان جمال،
وبمثل املدن، يف املتعة حياة تحيا أن شبابها أغراها وال عزيمة، لها وهنت فما الجديد،

الحضارات. تُبنى العزائم هذه
ذهب فرنسا، يف األعمال أصحاب من رجًال أن وهي الصحيفة، تقدمها أخرى وصورٌة
أحد رأى إذ صوابه؛ أفقدته مفاجأة أمام هو فإذا عارض، لطارٍئ منزله إىل النهار أثناء
يخجل فهل لحظته، فور العمل من فصله أن فكان فراشه، يف امرأته مع عنده العاملني
أن العمل صاحب حق من يكن لم ألنه القضاء؛ إىل أمره رفع أبًدا فعلته؟ من العامل
أن واألعجب مقداره. القانون يحدد تعويض وبغري زمن، من ومهلة إنذاٍر بغري يفصله
إحداهما للعامل؛ يدفعهما بغرامتنَي العمل صاحب عىل وتحكم نظره، بوجهة املحكمة تأخذ
الظلم، هذا هاله قد العمل صاحب لكن الرضر. عن للتعويض واألخرى الفوري، للفصل
الغرامتنَي. من وأعفته ظروفه قدرت املرة، هذه املحكمة أن الحظ حسن ومن فاستأنف،
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املطالبة هدفها جمعية العجب: من عجبًا صفحاتها من ألستخرج الصحيفة إىل وأعود
وأرادت السن، بصغار الجنيس االتصال حق النساء أو الرجال من للراشدين يكون بأن
من بهًوا لها يؤجر أن لندن، يف الفنادق أحد مع فاتفقت مؤتمًرا، تعقد أن الجمعية هذه
االجتماع هذا بأمر بالفندق العاملون سمع أن حدث لكن الفندق، مدير ووافق أبهائه
أعضاء لكن االجتماع، تم ما إذا أعمالهم يرتكوا بأن الفندق صاحب فهدَّدوا وأهدافه،
الشاذ، وضعهم من خجل أدنى دونما عليه، اتفقوا ما ظل يف االجتماع عىل وا أرصُّ الجمعية

العجب. تُثري رصاحٍة يف ليعلنونه إنهم بل
صفحتنَي مأل والفن، األدب من ذخر أمام أنا فإذا منتصفها، يف الصفحة أفتح ثم
عىل تعليق كمبوديا، يف الشيوعية عن كتاب جالدستون، لحياة حديثة ترجمة متقابلتنَي؛
لكتاٍب عرض دنكان، رونالد حياته عن يخرجها التي الذاتية، الرتجمة من الثالث املجلد
عن رسيع موجٌز القديم، التاريخ يف طهوه وطرائق ألوانه، كانت وكيف الطعام، عن جديد
والوسطى، القديمة العصور يف أناٍس بني الجريمة حياة عن جديدة، كتٍب ثالثة محتوى
خمس عىل تعليق عندئٍذ، الدين رجال من سيما ال حياتهم، ظاهر يف الورع يدعون كانوا
الذي السنوي للمهرجان غني استعراٌض ثم األسبوع، هذا املطبعة أخرجته مما قصص

صنوفها. بكل الفنون عن أدنربة، يف يقام
ما أبرز كان ربما حديث ذكر من يل بد فال الفكرية، الحياة عن أتحدث دمت وما
قد شهَرين، نحو منذ كانوا هنا، الدين رجال من جماعًة أن وهو التأليف، مجال يف وقع
فرفضوا املسيح، يف تجسد قد هللا إن تقول التي املسيحية، العقيدة عن كتابًا مًعا أصدروا
فرسعان املسيح»، يف هللا تجسد «أسطورة عنوان ذاك كتابهم عىل وأطلقوا التصور، هذا هم
األول، الكتاب عىل للرد كتابًا مًعا وأخرجوا أيًضا، الدين رجال من أخرى جماعٌة تألفت ما
باملقارنة األدبية الصحف امتألت ولقد املسيح»، يف هللا تجسد «حقيقة هذا كتابهم وأسموا
من بحثًا أعمق كانت الثانية الجماعة أن هو املعلقني، عند الرأي وأرجح الكتابنَي، بني

األوىل. الجماعة
يف واحدة صحيفٍة من مأخوذة أشتاٌت وهي بعض، إىل بعضها األشتات هذه ُجمعت
قريٍب من ال شبه، الثقايف مناخنا وبني بينه ليس ثقافيٍّا مناًخا ر تُصوِّ فألفيتها واحد، يوٍم
معايريها قومية ثقافٍة لكل يكون أن رضورة وهي مؤكدة، بنتيجٍة فخرجت بعيد، من وال
به وأعني جميًعا، الناس فيه يتفق أن يجب الذي املشرتك، املجال إىل باإلضافة الخاصة،

العرص. صورة تكون وتلك هذه ومن وأشباهها، العلوم مجال
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يف فكرة ألكتب بقلمي؛ أرشفها أن وهممت قطرة، إال الحرب زجاجة يف بقي قد يكن لم
نطقت حتى ليلتقطها، حرص يف القلم سنان مددت إن وما تطري، أن عليها خشيت رأيس
بسخريٍة سخريتي عىل لرتدَّ أنطقها قد شيطانها ولعل عجيب! بلفٍظ املسحورة القطرة
تهكمت هي، عليها أتهكم فحسبتني القلم، إليها أمدُّ وأنا نفيس عىل تهكمُت كنت فقد أشد،
إال رأيس يف يكون وأال املداد، من الضحلة القطرة هذه إال يدي بني يكون بأال نفيس عىل
أنني لنفيس أزعم — وحربًا فكًرا — املميت الفقر وبهذا تطري، أن عليها خفت واحدة فكرٌة

الناس! ينفع قد كاتب
فبدأت شيطانه)، الدنيا هذه يف يشء (فلكل شيطانها سمعني أو — وسمعتني
الصوت، مصدر ملتمًسا حويل وتلفتُّ الفزع، أخذني فيكم! والعيب سواكم تلومون بقولها:
الحوار بدأ هنا ومن هنا! من أحدثك ذا أنا ها زجاجاتها: داخل من املداد قطرة فقالت

وبينها. بيني
وأشفقت أنت، إال به أكتب ما عندي يعد لم صاحبتي؟ يا مني أغضبك الذي ما قلت:
تراه، وال جناحيه رفيف فتسمع الظالم؛ يف الطائر كأنها برأيس، طافت التي فكرتي عىل
يؤذيك؟ مما ذلك يف فماذا الظهور، يف يسعفها مداًدا، فيِك تجد أال تلك فكرتي عىل أشفقت
باألىس. فشعرت بحال؛ حاًال قارنت ولكنني يؤذيني، ما القول هذا يف ليس ال، قالت:

املقارنة؟ كانت الحالني أي وبني قلت:
أصابع بني القلم كان األقالم! حملة من أسالفكم وحال اليوم، أنتم حالكم بني قالت:
الرصير بعث الورق، صفحة عىل صاحبه أجراه إذا كان ولكنه بوص، من قصبة الكاتب
الكلمات خالل ه أحسَّ ما مع تعاطًفا األنني بعث أو ولغزارته، الفكر لطرافة به يزغرد
ألنهم آبائكم؛ أقالم مع الحال هي تلك كانت صاحبه، أنفاس بها تقطعت حرسات، من
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لم أنه مع — أنتم أيديكم يف القلم وأما يبنونها، حضارٍة نحو يؤدُّونها رسالة ذوي كانوا
يف القلم أما أقول: — العرص أجهزة من نفيسة قطعًة أصبح بل الغاب، من قطعًة يعد
مرة أحسَّ إذا إنه أنني، وال له رصير فال أمله، خيبة يف صامتًا يجري فهو أنتم، أيديكم
مرة، ألف الكلمات يف املوت رائحة يشم فهو الكلمات، به ترتعش والصدق اإلبداع بنبض
خرساء، أداًة أيديكم يف يظل إنه يُميل، وال يُنصت إنه يأمر، وال يأتمر أنتم أيديكم يف القلم
كالسيارة إنه عرصه، أجهزة كسائر إنه فيتحرك، أنفسكم غري من محرِّك يُحركه أن إىل
وتدمر، وتطري وتفرقع تئزُّ أجهزة فكلها الرشاشة؛ واملدافع الذرية وكالقنابل والطيارة
اآللة هي عندئٍذ فإنها بأمره، املريد يسعفها لم إذا وأما مريد، ذلك لها يريد أن رشط عىل

الخرساء.
فيما الكاتبني أقالم كانت واألقالم؟ أنت لك فما تقولني، الذي هذا صح إذا حتى قلت:
تزعمني: هكذا أنينها، فسكت املؤملات عند تنئُّ وكانت رصيرها، فَخَفَت رصير ذوات مىض
األنني! وال منك كان الرصير فال مداد، من قطرة الحالتني؛ كلتا يف أنت هي أنت لكنك
أصارحك أن — إذن — يل فيحق داٍع، وال موِجب بغري االعتداء بهذا بدأتني قد دمِت وما
أتعلمني للكتابة: استعداًدا لريشفك قلمي، إليك مددت عندما نفيس، به اختلجت مما بيشءٍ
من الهزيلة القطرة أهذه الحرسة: من كثرٍي يف لنفيس أقول أخذت عندئٍذ؟ بنفيس دار ماذا
قيًما مكانها لتضع قديمة، قيٍم تغيري يف عليها تعول التي هي سواد، يف األزرق السائل
كانت، كما حرب نقطة عادت ورقك، عىل نثرتها ما إذا هذه، الحرب نقطة أن أتظن جديدة؟
عىل انتثرت ثم بعًضا، بعضها يؤازر متجمعة بدأت ألنها كانت؛ عما ضعًفا اشتدت بل
بها سيتقدم التي هي السائل من القطرة أهذه عراها! وانحلَّت أوصالها فتفككت الورق،
سيُثرى التي هي أهذه جهالة؟ بعد الشعب بها سيتعلم التي أهي تخلُّف؟ بعد املجتمع

فقر؟ بعد الناس بها
أردتني؟ عندما نفسك يف املرارة هذه كل أكانت قالت:

إليك. يمتد وهو القلم د تردُّ الحظت قد لعلك ولذلك منها؛ وأكثر نعم، قلت:
خذالن؟ بعد عك شجَّ الذي وما قالت:

أنبتُّ فقد األبطال، تخلق — تعلمني قد كما — واألوهام األوهام، شجعتني قلت:
ليست أنها — نفيس يا — العلم حق تعلمني إنك لها: وقلت وتخاذلها، يأسها عىل نفيس
بها ستُصاغ التي الكلمات هي بل وتبني، وتهدم ستغري التي هي ذاتها، يف املداد قطرة
األلفاظ، هي رموًزا، الورق عىل ستجري بل زجاجة، يف سائًال تعود لن إنها القطرة، تلك
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الحدقات وتنقل — القراء عيون هي — العيون حدقات إىل ضيائها أشعة الرموز وتبعث
ما هو هذا قلوب، هنا وتنبض عقول هناك فتتحرك الصدور، وإىل األذهان إىل الرسالة

هذه. الضئيلة املداد قطرة به تتحول
ومن الكاتب، به يُشكِّلني وما فأنا رجل، يا بلسانك قلتَها لقد املداد: قطرة قالت
فيكم، والعيب دنياكم تلومون الكتاب أيها إنكم بقويل: معك، حديثي بدأت قد تراني هنا
قد ولكني لفًظا، تنفست قد العزيزة الحرية أنا فإذا قلمه، عىل يجريني أن منكم فللكاتب
به يشكلني وما إنني نعم، العبيد، أرجل يف األغالل وكأنني فأنقلب الدليل، قلم عىل أسيل
كان الذي املجد عنكم ذهب قد اليوم، كتاب معرش يا معظمكم أن إيلَّ ليخيَّل وإنه الكاتب،
أن بعد عطنة، حمأٍة يف الراكد كاملاء — تراني التي املداد قطرة — أنا فأصبحت ألسالفكم،
ووجدان. فكٍر من النفيس بالدرِّ زاخرة أبحًرا فكنَّ السابقني، أقالم عىل يل زميالت َجَرت
مًعا أننا وعندي عندك الخطأ موضع كان وربما تقويل، أن شئِت وما أنِت قلت:
(ولقد هو؟ ما جي» – حال – «العرض عن سمعِت هل بكاتب، ليس من كاتبًا نسمي
ويف ورق، أمامه منضدة، إىل يجلس رجل أيًضا فهذا أجزاءها)، لتدركي الكلمة لك قطَّعت
يف قلناها فكهة نكتًة عليك وسأقص يريد، ما عليه يُميل الذي هو الزبون لكن قلم، يده
طريٍق يف يفكر وجعل العيش، سبل به ضاقت أن لرجل حدث فلقد لنضحك. أسمارنا
أن رأى فقد ذلك ومع يكتب، وال يقرأ ال أميٍّا الرجل وكان خبز، كرسة به يكسب سهل
لو فماذا ومريحة، خفيفة مهنٌة — أصحابها يف شهدها كما — «العرضحالجي» مهنة
حدث ما هو وذلك اآلخرون؟ يفعل ما نحو عىل إليها وجلس كسيحة، صغريًة منضدًة أعد
بعد يقرأ: الرجل فأخذ له، أعطتها ورقة لها يقرأ أن منه تطلب زبونة فجاءته بالفعل،
تقوله الذي هذا ما قائلة: الزبونة فصاحت جيدة! صحٍة يف بأننا نعرفك والسالم، التحية
من ربكٍة يف وهو املزوَّر العرضحالجي فقال كمبيالة! بيدك التي الورقة إن سيدنا؟ يا

كمبياالت؟! قراءة لك ألقرأها البداية؛ يف هذا تقويل لم سيدتي يا وملاذا الخجل:
القصة؟ بهذه إليه اإلشارة أردت وماذا املداد: قطرة قالت

ألحظه الذي التوتر، هذا عنك ألخفف املرح؛ من شيئًا فيك أشيع أن أوًال أردت قلت:
الكاتب بني نخلط حني وعندنا، عندك خطأ إىل أُنبهك أن ثانيًا أردت ثم كيانك، يف ساريًا
أكان سواء الحال، عروض كاتب وبني الطريق، عىل هاديًا مصباًحا يجعله الذي بمعناه
أنك يف أشك ولست فاحرتفها. املهنة استسهل أميٍّا زائًفا كان أم ويكتبون، يقرءون ممن
ما الشأن لصاحب ينفذ وآخر ويحياه، يكتبه ما يعاني كاتب بني البعيد الفرق تُدركني
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يف (الزائف للكاتب يُتاح لكي مقدًما؛ املسار له يحدد أن الشأن صاحب وعىل يريده،
كتابة أم «الخطابات! كتابة أهي للزبون، املطلوبة الكتابة نوع يتبني أن الحالة)، هذه

الكمبياالت!»
— وأنا الباقية املداد قطرة — كلينا أن املدى، هذا الحوار بنا بلغ وقد أحسست
أرجو القلم: بسن نحوها قليًال أدنو وأنا لها فقلت واطمأن؛ انفعاله وهدأ اسرتخى قد
حالة يكون قد قلته مما كبريًا شطًرا إن املزاح، محمل إليك وجهته مما كثريًا تحميل أن
حتى الحرب، من زجاجات عدة قبلك أفرغت فلقد بالقصور، الشعور من عندي خاصة
من تخُل لم ولكنها الغث فيها كان صفحة، ألف عرشين من يقرب ما بكلماتها مألت
عليهم دخلت أنني — املثقفني خرية ومن — بعضهم يراني فقد ذلك ومع السمني، بعض
انسكبت التي الحرب، زجاجات ذهبت صديقتي يا إذن فأين مقدمات! بال كالشهاب، امليدان

السنني؟ مدار عىل قطراتها
ه موجَّ هو ما بقدر إليِك ًها موجَّ اتهامي فليس بالقصور، عندي شعور أختاه يا هو
عىل تحولن قد كنَّ سابقات، لك أخوات عن أعلم وأنا اتهاًما، إليِك ه أوجِّ وكيف شخيص، إىل
الثورة أشعل وقوًدا املايض، الجيل كلمات تكن ألم نار؟ من ألسنًة الفحول الكتاب أقالم
اتهاًما قلته ما يكن لم ال، جميًعا؟ الشعب أبناء يف بعدهم أشعلها ثم قادتها، صدور يف
اتهاًما قويل يكن لم الكاتب، به يشكلِك وما — حني منذ يل قلِت كما — فأنت إليك، ًها موجَّ
كتابته يجعل فلم القلم، حمل من بعض معي وأعاتب نفيس، به أعاتب عتابًا كان ما بقدر
للفكرة، وحيًا وال للعقل، سفريًا يجعلها ولم — تكون أن لها ينبغي كما لضمريه، لسانًا
إذا والكاتب فأجاد، كتب إذا فأجاب: الرجل؟ به تعرف يشء أي أسالفنا: أحد ُسئل لقد
من الكالم عيون قلمه عن سالت — آخر قائٌل األسالف من قال كما — الكتابة أجاد
لكأنه معنى، من أراده ما لتحمل يسكبها، التي ألفاظه أمام الجاد الكاتب إن ينابيعها،

متفرقة. أبداٍن يف تجزَّأ روح
القلم فاستقاها األخرية، املداد قطرة لقلمي استسلمت األخرية، النغمة هذه وعند
القطرة لتلك وفاء أكتبه، ما أنتقي أن عىل فحرصت الحرب؛ زجاجة وفرغت الحاد، بمنقاره
ما الورق عىل تُثبت بأن جميلها، لها تردُّ ال ملاذا لنفيس: قلت أن لبثت ما ثم الفصيحة،

حوار؟ من بينكما دار
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عند معناه العاجز، الضعيف عند معناه عن يختلف القادر، القوي عند معنًى لإليمان
املبدأ، ذلك من بهًدى بلوغه عىل يعمل هدف ثم عليه، يرتكز مبدأ له يكون أن القوي
خطوة، خطوًة الطريق له لريسم وحده؛ العلم إىل يحتكم والهدف املبدأ بني فيما وهو
أن مشكالته لعل أسبابها، وفق الحوادث تجري بأال التمني فهو الضعيف عند معناه وأما

يدري. ال حيث من تنحل
أخذَت إذا إيمان ال إنه ينتظر، قعود الضعيف وإيمان هادف، عمٌل القوي إيمان
مرض، من شفاء ال أنه كما تميس، وحني تصبح حني مرة، ألف ألف «اإليمان» لفظة تكرر
يثمر حتى يرعى ويظل األرض، يف بذوره الفالح يبذر حني الدواء. اسم تكرر أخذت إذا
واهتدى صحيحة، بدايٍة إىل ارتكز ألنه األقوياء؛ إيمان مؤمن فهو يثمر، أن له أراد ما
يبلغ أن حتًما فكان لزرعه، رعايته يف العلم)، من هي التي السليمة بالخربة (أو بالعلم
ملسريته يكون أن دون اإليمان، بلفظة صياحه من صوته يبح الذي أما املقصود، هدفه

الضعيف. العاجز هو فذلك بينهما، يربط ووسط ونهاية بداية
وهنالك قضائه، نحو ليسعى فذهب حكومي، مكتٍب يف شأن األسطر هذه لكاتب كان
يف يقىض لن ذلك شأنه أن معه ظن ما العمل، بأداء املكلف املوظف أمام الزحام من وجد
بأوراقها، املمتدة األذرع مئات مع بأوراقه ممسًكا ذراعه مدَّ فقد ذلك ومع أسابيع، أو أياٍم
الحركة فأبطأ الراسخ؛ الجبل هذا من شيئًا يزحزح أن من املسكني املوظف يئس وكأنما
وإىل يمينه إىل ت يتلفَّ كانت، حيث إىل يعيدها ثم هناك، إىل هنا من ورقًة ينقل عامًدا،
لنا تقيض املعجزة الرتقبنا املعجزات، عرص يف كنا لو قائل: فقال يشء، ال عن باحثًا يساره
والتفت يده، من القلم وضع النجاة؛ قشة غيبوبته يف الغارق املوظف وجد وهنا شئوننا!
عرص كل إن محرتم! يا سيد يا عرصمعني للمعجزات ليس قال: يعنفه، وأخذ املتحدث إىل
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سبٍب ما لغري أحًدا، أمامي أجد فال وأفتحها، عيني أغمض أن فيجوز معجزات، عرص هو
الداهية. يف بنا أودت التي اإليمان قلة هي هذه معلوم،

عىل أيديهم وجمدت الواقفون سكت ولقد واعظة، خطبٍة يف املوظف انطلق هكذا
تأييًدا تكون أن إال بكلمٍة، ينطق لم منهم أحًدا إن ممتدة، األذرع مئات تزل ولم أوراقهم،
خوًفا وإما يقوله، ما بصدق إيمانًا إما وذلك هديره؛ يف امليض عىل له وتشجيًعا للرجل،
«اإليمان»، هو الناس من كبري فريق عند وذلك األبد، إىل الطريق بها يتعثر أن أموره عىل

ركيزتني. إحدى أردناه الذي

يلهون منا الكاتبني وبعض رسيًعا، رسيًعا يرسي وسهمها أبداننا، يف املسمومة السهام
وال — أقالمهم هؤالء عىل هانت فلقد نعاس، من مزيًدا للناس يريدون كأنهم بأقالمهم،
— أقالمهم به تجري مما بيشءٍ تؤمن ال الحظ، لحسن عقولهم ألن عقولهم؛ هانت أقول
وتختفي العدم من تمزق أشباٍح، عن الناس إىل يتحدثون فطفقوا أقالمهم هؤالء عىل هانت
عن الناس إىل يتحدثون طفقوا اختفت، أين وال ظهرت كيف أحد يدري أن دون العدم، يف
حون، يتبجَّ الذين العلماء أنف رغم تحدث، ال أو تحدث قد األشياء أن لهم تثبت بيناٍت،
وأعجب والدانق، بالقرياط حسابها يمكن بحيث بأسبابها، مقدورة األشياء أن فيزعمون
إنما أنهم يحسبون األحاديث، هذه بأمثال الناس يشغلون حني الكاتبني هؤالء أن العجب
جعلنا الذي األساس وأعني عليه، تقوم أن للدولة أردنا الذي األساس، معنى لهم يرشحون
تبثُّها كهذه عقيدة تقتلها لم إذا النفوس، يف العزيمة يقتل فماذا واإليمان، العلم ركيزته:

الناس؟ يف
بالرضورة يتضمن وجل، عز باهلل فاإليمان سكون، ال حركة الصحيح بمعناه اإليمان
فإذا للسلوك، معايري الناس أمام تكون أن يمكن قيٌم — تعاىل — وصفاته بصفاته، إيمانًا
نفسه الوقت يف ذلك يكون أن وجب إلخ، … السميع البصري املريد القادر العليم باهلل آمنت
والسمع البرص طريق عن األمور بحقائق واإلملام واإلرادة، والقدرة العلم برضورة إيمانًا
ديناميًة دفعًة إيمانك يكون وبهذا الحسنى)، هللا ألسماء الغزايل اإلمام رشح ذلك يف (راجع
الذي بالفعل تتحرك أن دون قادًرا، تكون أن برضورة تؤمن فكيف وإال ساعية، نشيطًة
الذي الهدف لك يكون أن دون املاضية، اإلرادة برضورة تؤمن كيف أو قدرتك؟ يثبت

تحقيقه؟ إىل بإرادتك تميض
أمامهم نتناول أن الناس، نفوس يف واإليمان» «العلم ركيزتَي لرتسيخ يكفي ال إنه
بخاتمٍة القصة لهم نختم ثم حدوثها، يف العلم رأي لهم فنرشح الكون، ظواهر بعض
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رشوحنا إىل اإلضافة هذه للناس نضيف أن يكفي ال هللا. تدبري من كله ذلك إن تقول:
أحًدا تبعث ال اإلضافة هذه ألن واإليمان؛ العلم صدورهم يف يجتمع أن لنضمن العلمية،

سري. طريقة ألحٍد ترسم وال حركٍة عىل
بأن «أُومن» إنني قائًال: الخبز رغيف إىل تشري ال فأنت واقع؛ بأمٍر يكون ال اإليمان
أو العني تراه ما وليس بالبرص، أراه ألني خبز؛ رغيف إنه تقول بل خبز، رغيف هذا
اإليمان وأما بالحواس، مبارش إلدراٍك موضوع هو بل «اإليمان»، ل موضوًعا األذن تسمعه
نسمع وال بالعني نرى ال ونحن و«الهدف»، «املبدأ» عىل ينصبُّ فهو املطلوب بمعناه
بها؛ إيماٍن عن اتخاذًا نتخذها وإنما «أهداًفا»، وال «مبادئ» باألصابع نلمس وال باألذن،
من الطريق يكون أن عىل لها، نهايات األهداف ومن للحركة، بدايات املبادئ من لنجعل
عىل — القول أُكرِّر وهنا العلوم، قوانني من عرفناه ما وفق مرسوًما النهايات إىل البدايات
هي بمبادئ، إيمانًا يتضمن باهلل اإليمان بأن — ذلك يف الغزايل اإلمام ذكره ما ضوء

أهدافنا. نحو سلوكنا طرائق تضبط التي املعايري، مجموعة أو القيم مجموعة
هو معناه أن أو وتختفي، تظهر األشباح معناه اإليمان أن يحسبون الذين وليذكر
إيمان عىل أقاموه إنما اإلسالم، بناة أن هؤالء ليذكر بأسبابها، مقدورة األمور تسري أال
بها وليزداد الصاحي، بها لينعس تروى قصٍص عىل يقيموه ولم واألهداف، باملبادئ

نعاسه! يف استغراًقا الناعس
علمك إن فأقول: أرضنا، عىل العدو وجود إليه ألضيف الخبز، رغيف إىل وأعود
هذا فال ولذلك والسمع؛ بالبرص مرهونان أرضك، عىل العدو بوجود وعلمك الخبز، برغيف
من عندي «أهم» هو أريض من العدو إخراج إن قل: ولكن ذاك، وال «اإليمان» قبيل من
الذي املعيار أو القيمة لنفسك اتخذت حني «إيمان»، إىل ارتكزت قد تكن الخبز، رغيف
دافعة، حيًة قوًة اإليمان يجعل ما هو ذلك سواها، عىل أحدها لتقدم األشياء بني به تفاضل

الشفاه. عنه تنفرج أجوَف صوٍت مجرد ال
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يتصوره: كما الكامل اإلنسان يصف وهو قديم شاعٌر قال

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

يختلج الذي الشعور هما: جانبان، قوامه الكامل اإلنسان إن يقول أن بذلك أراد
طبيعته، نصف هو الشاعر فالقلب الشعور؛ ذلك عن اللسان بلغة التعبري ثم صدره، به
إطار فهو البدن، أجزاء من ذلك بعد منه يبقى ما وأما اآلخر، نصفه هو الناطق واللسان

العنرصين. ذينك ليحمل به جيء
كان فيما عرصه تُصوِّر التي الصورة، رسم يف أصاب قد الشاعر هذا يكون ربما
عندئٍذ، األمثل اإلنسان من يطلب يكن لم إذا أعىل؛ إنسانيٍّ َمثٍل من العرص، ذلك إليه يصبو
الفكرة تلك عن يصفح بما لسانه يجري ثم عاطفة، أو بفكرٍة جوفه يضطرب أن من أكثر

مبني. بلفٍظ العاطفة أو
صورة هي هذه تكون أال يقتيض تغريًا تغريت قد عرصنا، يف الحياة ظروف رأينا فإذا
ذنبنا هو بل القديم، الشاعر ذنب هذا يف الذنب فليس يكون، أن له ينبغي كما اإلنسان
نزال فما حدث، قد ما هو هذا يكون أن وأخىش زمانها، ذهب صورٍة عىل جمدنا إذ نحن؛
الغضب بمشاعر تضطرم فصدور نفسه؛ القديم املنوال عىل حياتنا، ننسج هذا يومنا إىل
ثم أحيانًا، وبالنثر حينًا بالشعر تعبريًا الصدور، يف عما بالتعبري تنطلق وألسنة الرضا، أو
عباراٍت يف أفرغ قد الفؤاد مكنون يكون أن هي، عندنا الوصول فمحطة ذلك، بعد يشء ال
القلب دام ما أنه — القديم الشاعر نموذج مع جريًا — يبدو فيما نظن ألننا وذلك لغوية؛

يؤدَّى. أن يمكن ما كل أدينا فقد نطق، قد واللسان انفعل قد
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لو ماذا النصَفني؟ هذين عىل اإلنسان ر يُتصوَّ أن يأبى هذا عرصنا كان لو ماذا لكن
وأما مًعا، واللسان الفؤاد من يتألف أحدهما آخَرين، بنصَفني اإلنسان يطالب عرصنا كان
— أهمله قد كله عرصه ألن ذلك كان وربما — الشاعر أهمله الذي النصف وهو اآلخر،
عرصنا فلسفة إن بل العمل، دنيا إىل العاطفة أو الفكرة يخرج الذي الفعل جانب فهو
أن عىل ترصُّ بل اآلخر، أحدهما يكمل جانبان وتنفيذها، الفكرة إن يُقال أن يكفيها، ال هذا
جماعة وجدت فإذا ويجسدها، يظهرها الذي العمل نفسها هي العاطفة، أو الفكرة تكون
غري باملشاعر، ُمفَعمة قلوبهم وبأن باألفكار، ممتلئة أفرادها رءوس بأن الوهم، يساروها
وأن خاوية، رءوٌس حقيقتها يف الرءوس أن عندئٍذ فاعلم مسدود، أمامهم العمل طريق أن

ره. صوَّ قد ما ألصحابه صوَّر الوهم هو وإنما فارغة، قلوٌب واقعها يف القلوب
فأصبح املبني، الناطق واللسان الحساس، الشاعر القلب هو مىض، فيما املدار كان
لم وإذا الشعور، ويرسي الفكرة ترسي العمل، أصالب ففي العمل؟ دينامية هو املدار
أهم هو العرص هذا يف الصناعة جانب كان وملا شعور، وال هناك فكرة فال عمل يكن
ومهاراٌت دة مجسَّ علوٌم واآلالت — بآالتها مرهونة الصناعة هذه كانت ملا ثم الجوانب،
التي األساسية الصورة كانت كذلك، األمر كان ملا أقول — حديد من قطًعا وليست مكثفة،
ونستقبل حضارة نستدبر طريقها، عن التي العلمية األجهزة هي عرصنا، روح تجسد
أقل العلمية، األجهزة هذه ابتكار يف تشارك أن أمة، استطاعت حد أي إىل يل فقل أخرى؟
هي مىض، فيما عكاظ كانت فإذا العرصية، الحضارة شوط يف األمة تلك سارت كم لك
فسوق شعراؤهم، ينظمه ما جودة عىل بناء الناس، بني التفاوت درجة عىل تحكم التي

اليوم. عكاظ هي العلمية األجهزة
يلوذ أن عىل الفتى، هذا أرصَّ إذا إال اللهم نصًفا، ولسانه نصًفا الفتى فؤاد يعد لم ال،
العلمية، أجهزته ونصف نصف الفتى دماغ اليوم: يُقال أن واألصوب عرصه؟ غري بعٍرص
خدمة يف نشاًطا يكون أن إما فهو ذلك، عدا ما وأما ومهارته! معارفه فيها تتكثف التي
لراحة منها بد ال التي الخاصة، اإلنسان حياة من جزء فهو وإال وأجهزتها، العلوم تلك
املشرتك. الحضاري البناء يف ظاهر بنصيٍب تسهم ال لكنها الفراغ، ساعات أثناء نفسه

«الكلمة» قلنا وإذا املدار، هي اآللة فأصبحت مىض، فيما الحياة مدار «الكلمة» كانت
فإنما «اآللة» قلنا إذا وكذلك الفؤاد، خلجات من عليه تنطوي ما إىل بالتايل، أرشنا فقد
إن نقول: حفظها القراء عىل يسهل وبعبارٍة علوم! من عليه تنطوي ما إىل قصدنا،
قواعد من به يتعلق ما بكل الكالم أو — الكالمولوجيا مرحلة من هي الحضارية النقلة
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علوم. من بها يتعلق ما بكل الصنع أجهزة أو التكنولوجيا، مرحلة إىل — ومقاييس
طابع أن غري الكالم، جانب من عرصنا يخلو وال وآالت، أجهزة من عرص يخُل لم بالطبع
شتى يف الكلمات هو ه املوجِّ هذا كان ولقد الحياة، لتيار ه املوجِّ العنرص من مستَمدٌّ العرص

وعلومها. اآلالت هو اليوم موجهنا وأصبح صورها،
الذي األدبي، والناقد املفكر ليفس الدكتور هو — معارص إنجليزي كاتب أراد لقد
هذا أراد — مًعا والحياة األدب بها نقيس التي القيم، مراجعة يف مثمرة جهوًدا بذل
فقال املميِّزة، خصائصه أخصَّ تحمل مكثفة، موجزٍة عبارٍة يف عصورنا يصوِّر أن الكاتب
الطبيعية العلوم عىل نشاطه يقيم عرص إنه أي بنتامي»، «تكنولوجي عرص إنه معناه ما
عنه ينجم ما فعل أي أو يشء، ألي التقويم معيار يجعل عرص أنه كما أجهزة، يف دة مجسَّ
ليفس أن هنا ولنلحظ ومنافع، آالت فيه: يعيش أن أراد ملن عرصنا هو هذا منفعة؛ من
يف الغلو هذا يقاوم أن به أراد إنما القول، هذا فيه ذكر الذي األخري، كتابه أصدر حني
هي، ما هي تبقى العرص حقيقة لكن سواه، دون النفع مقياس وعىل اآللة، عىل التعويل
أضيق إال ساحته يف يفَسح لم عرص إنه كرهها، من كرهها أو أحبها من أحبها سواء

لسان. اآلخر ونصفه فؤاد نصفه والذي القديم، شاعرنا إليه أشار الذي للفتى مكان،
وكم وأجهزتها؟ العلوم دنيا يف أسهمنا كم لنفسه، يقدر أن كله هذا بعد وللقارئ
الساعة هذه إىل — فينا كم كذلك يقدر أن له ثم وحدها؟ املنفعة بمعيار سلوكنا يف التزمنا
الكلمات، لزوابع الثاني ونصفها األفئدة، لعواطف حيواتهم نصف جعلوا فتياٍن من —

الصحف؟ يف الكاتبني أقالم بها تجري أو شفاًها، املتحدثون بها ينطق
عندنا، يشء كل — الحاالت معظم يف — هو والورقي اللفظي «الشكل» استيفاء
يف ل وُسجِّ الحوار فيها ودار اللجان اجتمعت هل التقارير؟ وكتبت االستمارات ملئت فهل
بالذات؟ الشعور فينا موا وضخَّ العاطفة، فينا والكاتبون املتكلمون أشبع هل محارض؟
مشكالتنا، حل إىل السبيل يشء، كل لنا تم فقد األكمل، الوجه عىل تم قد ذلك كان إذا
اآلخر بعضها ويرتك «األعىل»، ب يوصف بعضها لجان، وتأتلف مجالس تنعقد أن هي
علياها — اللجان وائتلفت املجالس، انعقدت ما فإذا «األدنى»، بأنه ليفهم وصف، بغري

املشكالت. أمر ذلك بعد عليك وال الضمائر، فينا اسرتاحت — ودنياها
ساعٍة يف التليفون فيه دق — األوىل أيامها يف الثورة وكانت — صباًحا أنىس وهل
رسيع صعوٍد نحو الشديد، بطموحه الدراسة أيام عرفناه صديًقا، محدثي وكان مبكرة،
الفتتاح املقطم، جبل إىل الصباح ذلك يف ركبهم أصحب هل وسألني املناصب، سلم يف
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صحبتهم قبلت املباركة؟ البداية سبيل عىل تُغَرس شجرات ببضع هناك، التشجري عملية
ُدرُت الشجريات، غرس يف أخذ من وأخذ هناك، جمعنا اجتمع أن وملا وبهدفها، بها فرًحا
مصدر، عىل عيني تقع فلم الصخرية، البقعة تلك فوق للماء مصدر عن باحثًا ببرصي
أعرفها ابتسامة فابتسم الري؟ ماء الشجريات لهذه أين من ذاك: صديقي سألت وهنا
صديقي يا بالجد؟ األمور كل تأخذ «عبيًطا»، فالن يا زلت أما وقال: داللتها، وأعرف فيه
أن أود أنىس، أن وقبل ذبلت، أم الشجريات ازدهرت سواء مفيدة، «مظاهرة» إنها الطيب

مرتنَي. بعدئٍذ الوزارة ويل قد ذلك، صديقي إن أقول
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ما وأعني الرجال، أفذاذ من قليل غري نفًرا ويخامر خامر الذي ذلك هو غريب شعوٌر
فليكن وذويهم، أهلهم بني أوطانهم يف وجودهم برغم عزلٍة، من أو غربٍة من به يشعرون
التجانس أن عىل يدل شعور حال أية عىل فهو يكون، ما هؤالء عند الشعور هذا تعليل
يف يكون أن دون بهم، يحيطون من وبني هؤالء بني كامًال ليس الشعوري، أو الفكري
هناك، مؤكد ٌ وخطأ هنا، مؤكَّد صواٌب فيه يكون أن أو ناحيتهم، من وعقوق تنكُّر األمر
فأولئك الناس، عامة من شعوًرا وأغزر فكًرا أنفذ يكونوا أن هؤالء، يف األغلب األعم لكن
فتصفو السحاب؛ منطقة تجاوز التي العالية، برءوسها شمخت كجبال لهؤالء بالنسبة
من كثيفة طبقاٌت عليها تجثم قد التي السهول، مع ذلك يف اختالف عىل دائًما، الرؤية لها

حني. إىل الشمس رؤية عنها تحجب السحاب،
أحسها ومواطنيه، أهله بني وهو املرء، تنتاب قد التي العزلة، أو الغربة هذه مثل
أغرب …» اح: اللمَّ وفكره البارع بقلمه تصويره بصدد وهو فقال التوحيدي، حيان أبو
أن بد ال الغريبة؟ الغربة هذه التوحيدي أحس فلماذا وطنه.» يف غريبًا صار من الغرباء
أو هازلني، ويراهم ا جادٍّ نفسه يرى كأن الناس، سائر وبني بينه فصلت لفجوة ذلك يكون
النظر: وصفاء القلب حرارة فيه بقول إليهم فتوجه كاذبني، ويراهم صادًقا نفسه يرى أن
متى إىل قلوبنا؟ يف ليس ما بأفواهنا نقول متى إىل الصنم؟ بعد الصنم نعبد متى إىل …»
إىل ظلها؟ عنا تقلَّص بشجرٍة نستظل متى إىل ودثارنا؟ شعارنا والكذُب الصدَق ندَّعي

فيها؟» الشفاء أن نظن ونحن السموم نبتلع متى
جعل الفكري، تراثنا عيون من هو كتابًا فألَّف باجة، ابن أحسه أيًضا كهذا وشعور
زحاٍم يف يعيش أنه برغم ذاته، يف العزلة يحسُّ من هو واملتوحد املتوحد»، «تدبري عنوانه:
فاضلة.» غري مدينة يف يعيش الفاضل «اإلنسان إنه وصفه يف ويقول الناس، من كثيف
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قلة إال يكونون ال لكنهم الفاضلني، هؤالء من واحد فرد من أكثر املجتمع يف يكون وقد
وكأنه نفسه، تلقاء من ينمو الذي النبات (من «النوابت» ب يسميهم حال، كل عىل قليلة

بيئته). عنارص يتحدى
النابتة بني فرق أبرز ولعل «الالمنتمي»، عن الحديُث هذا عرصنا يف شاع ولقد
هو ومفكريهم، عرصنا أدباء عند باغرتاب الشاعر الالمنتمي وبني باجة، ابن عند املنعزل
وأما مرهف، شعور أو نافذ بفكٍر الناس سواد من تميزت ضئيلة، قلًة كانوا النوابت أن
بني املشرتك الجانب ولكن الراهن، الصناعة عرص يف أجمعون الناس فهم اليوم الالمنتمون
بيولوجيٍّا تعيش جماعة الناس جمرة يف ترى التي الرؤية هو اليوم، ومفكر األمس مفكر

والجمال. املنطق من أسٍس عىل تعيش ال لكنها وفسيولوجيٍّا،
تختلف قد وألسباٍب العصور، مختلف يف الناس من نفًرا يُساِور شعور إذن هو
هو من ترى وعندئٍذ املادية، معايريه يف ممِعنًا العرص يكون فقد العصور، تلك باختالف
بالفعل فينعزل القلق هذا به يشتد لقد حتى الناس، بني قلًقا الروحية، الحياة إىل أَميَل
من كهٍف يف فيختفي بجسده، عزلة بل — الناس مع وهو سيكولوجية عزلة مجرد ال —
لدنيا مجاوزتهم يف الناس أمعن ربما أو الصحراء، متاهة يف بصومعٍة يلوذ أو الجبل،
بهم يحيط مما الراحة عنده يلتمسون غيب، من الواقع هذا وراء بما مستجريين الواقع،
يشعر الناس، بني قلًقا املشهود الواقع بدنيا املتشبث ترى أيًضا هنا فها وعناء، مرارٍة من
عىل هو ذلك أنكر الصمت آثر وإذا عليه، أنكروه قوًال قال إذا والغربة، باالعتزال معهم

نفسه.
فيها وإن واحد، صعيٍد عىل معهم وجوده برغم قومه، عن صاحبها تعزل غربة هي
الغريب هذا عن يأخذون ما فكثريًا هم أما عليه، يعود ووباًال الناس، عىل يعود لخريًا
رأسه عىل تنصبُّ ما فكثريًا هو وأما األفضل، للحياة ومبادئ وفنونًا علوًما املعتزل،

املتجانس. الجمع عن لشذوذه اللعنات؛
االجتماعي البناء دعائم إحدى هي وتصحيحها، لتقويمها الجارية الحياة مراجعة
رأى كلما النذير، صيحات بأهله يصيح من البناء هذا جوف يف يكن لم إذا وألنه نفسه؛
ساكنيه، رءوس عىل يوم ذات ينهار أن تحتم وجدرانه؛ وسقوفه البناء أركان يف خلًال
كالحاسبات — املعقدة العرصية العلمية األجهزة خصائص أهم من لخصيصة إنها بل
هذا ارتد الخطأ، فيها وقع فإذا بنفسها، نفسها تصحح بحيث تعد أن — مثًال اإللكرتونية
فلو غايته، إىل سريها اآللية العملية تكمل أن قبل صوابًا، ليعود مصدره إىل نفسه الخطأ
مراجعة كانت والعنارص، األجزاء مركبة ضخمًة آلًة كونه زاوية من مجتمعنا إىل نظرنا
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نضع الخاطئ الغذاء فبدل التغذية، بإعادة العلمية األجهزة يف يسمونه ما بمثابة النقد
واستحال بجذوره فينا ورضب وأفرخ، وباض الخطأ لتضخم وإال الصحيح، الغذاء فيها

شيئًا. منه ينالوا أن منا الناقدين عىل
يكون فقد الناس، زحمة يف وهو املنعزل داره، يف وهو املغرتب عن هنا حديثي إن
مًعا، الناس ويرض صاحبه يرض الذي االنحراف هو يكون وعندئٍذ مرضية، علٍة من ذلك
عن ال — يكون قد كذلك ولكنه األبصار، أمام وإبرازه عنه الحديث أردت ما هو هذا وليس
الضالل يكون هنا وها والشعور، الفكر يف صاحبه عند امتياز عن بل — مريض انحراٍف
تسوَّى أن يف منا رغبًة وشعوره، بفكره املعتزل الغريب هذا نردع أن يف الضالل، أفحش
متعبًِّدا، محرابه يف وينعزل الناس، يهجر الذي املتصوف … سافلها مع عاليها األرض
بكلمات صياًحا الدنيا يملئون ممن الحكومة، جور عىل احتجاًجا أشد تلك بعزلته هو
ذرًعا يضيقون القديم، تاريخنا يف الحاكمني األمراء بعض رأينا إن عجب وال االحتجاج،
هو ما عىل بالثورة ناطًقا لسانًا كله وجوده من يجعل إنما ألنه وانعزل؛ الناس ترك بمن
— معينة لقوميٍة تحديد بغري اإلنساني الرتاث أعني — األدبي الرتاث ويف وفاسد. كائن
القصص تلك مثًال ذلك من الغافلني، ليوقظ مطلوبًا تمرًدا تجسد التي للعزلة، كثرية صوٌر
فهي الجزيرة، عىل األمر آخر واحٌد رجٌل لينفرد تتحطم، سفينٍة عن تروى التي الكثرية،
يف أخرى وقصٌة جميًعا، نعرفها التي كروزو روبنسون كقصة الفرار، يف للرغبة صورة

«الراهب». اسمها املؤلف مجهولة عرصها
من إن أريد: عما تُفِصح قد واحدة جملًة لكن حديث، من بفيٍض يغريني املوضوع
مصلحة هي وال كال الجمهور، قوالب يف تخرط أن طبائعهم، عىل يستحيل من األفراد
مليونًا املليون يصبح أن إال الناتج كان ملا وإال األفراد، هؤالء أمثال فيه يذوب أن الجمهور،

وآحاًدا.
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وراء الوجوه فيه اختفت بديع، طراٍز من تنكُّري كحفٍل — رأيتها كما — حياتهم كانت
خالل ينفذ أن الحفل، ُمشاهد عىل العرس أعرس من كان لقد حتى تام، إحكاٍم يف أقنعتها
بشاشة القناع له يُبدي قد إذ يكون؟ ماذا أو يكون؟ ذا من وراءه: عمن ليكشف القناع
وجهامة يأٍس عن بعُد، فيما له تنكشف الحقيقة فإذا الشفتني، بسمة أو العينني ملعة يف
عما األيام له كشفت ما إذا حتى بلهاء، مجنونًة سحنًة القناع يف يرى قد هو أو وعبوس،
حياة يف الحال كانت وهكذا … قسماتها من الرزينة الحكمة تشعُّ طلعًة رأى القناع، وراء
قد أنها عىل واحًدا، دليًال كتاباتهم يف لريى الفاحص يكن فلم الناس، هؤالء عند الفكر
نفس يف عما يعلم ثم مرًحا، الصفحات عىل يرى قد إذ لكاتبيها؛ صادقة صورًة جاءت
له تنكشف ثم األتقياء، ورع صفحاتهم عىل يرى قد هو أو سوداء، كآبٍة من كاتبيها
فجور! فملؤه الفؤاد وأما الورق، عىل القلم به جرى مظهٌر التقي الورع فإذا األمر، حقيقة
وبينه بيني يكن لم رجٍل، من — سمعت ما أول — سمعتها التي العبارة هي تلك
غرفة دخلت عيد، يوم يف زيارته اقتضاني اجتماعيٍّا واجبًا لكن املتينة، الصداقة أوارص
له يظهر لم غريبة، بعباءٍة جسده لفَّ وقد وثرية، أريكٍة ركن يف مكوًَّما هناك ألجده مكتبه
املنهمر، السيل كأنه تدفق حديثًا زائريه إىل يتحدث وجدته مالمحه، اكفهرت وجه إال منها
بتحية ينطق أن للراحل أو بسالمه، يُلقي أن للداخل تتيح واحدة، لحظًة إيقافه يتعذَّر
يقول فيما أصاب ربما أنه — نستمع أمامه الجالسني نحن — لنا واضًحا وكان الوداع،
عن روايته، يف أمني صدٍق عن صادٌر — يبدو فيما — الحالتني أي يف لكنه أخطأ، وربما
معظمها الثقافية الناس هؤالء حياة رياء! «رياء! ليقول: حديثه ومىضيف وشعوره، فكره
أنه السالم عليه النبي عن روي ولقد الحق، أنه يعتقد ليس بما املتكلم فيها ينطق رياء،

الرياء!» قال: هللا؟ رسول يا األصغر ُك ْ الرشِّ وما قالوا: األصغر! ك ْ والرشِّ إياكم قال:
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إنما ألنني السؤال؛ أردت وال الرجل، هذا عنهم يتحدث الذين هؤالء من أعلم أكن لم
ملا بسؤاٍل مقاطعته أردت لو حتى أنني إيلَّ ُخيِّل ولقد صامتة، قصريٍة زيارٍة إىل قصدت
كيف قائًال: وسأل الدافق، التيار مجرى يف الدخول استطاع الزائرين أحد لكن استطعت،
انتحال فهو باهلل، الرشك هو األكرب الرشك األستاذ: فأجابه أستاذنا؟ يا رشًكا الرياء يكون
مزاوجة ألنه أصغر؛ رشًكا الرياء يكون القياس هذا وعىل األحد، الحق جانب إىل حق
هذه تكون أن واألغلب آخر، شيئًا للناس ويظهر شيئًا املنافق فيبطن وظاهر، باطٍن بني

ليقول: حديثه يف الرجل مىض ثم للخداع، املزاوجة
معنًى من بأكثر األصغر، الرشك بهذا الثقافية حياتهم يف الناس هؤالء أصيب «ولقد
معه أردت ثم أردتها، التي املعاني أحد وهذا يتنافران، ما كثريًا وعبارته فالكاتب واحد:
اإلمام بعبارة — فهم لعقائدهم، مطابقة تجيء قلما املحكمني أحكام أن وهو آخر، معنًى
خدم ما هو عندهم فالحق بالحق، الرجال يعرفون وال بالرجال، الحق يعرفون — الغزايل

«… يرض أو ينفع أن وسعه يف الذي الجاه، صاحب
عابر مرض هو أم تغيريها؟ يصعب التي البرشية الطبيعة أهي مقاطًعا: السائل قال

والفكر؟ األدب جانب وأعني حياتهم، جوانب من جانب أعز يف القوم، أصاب
ليسايروا الحياة؛ تشكيل بإعادة املطالبة عن ون يكفُّ ال إنهم بالجواب: املتحدث فأرسع
التسامي هو املبدأ يكن لم إذا ذلك، من يشء لهم يتحقق فكيف الجديدة، الحضارة ركب
اإلنسان؟ عليها ُفطر التي الطبيعة، من جزءًا الرياء كان لو حتى البرشية، الطبيعة بدوافع
لنتَّجه الطبع؛ لغرائز إلجاًما تكن لم إذا صورها، من صورة أي يف الحضارة تكون وماذا
املرض املرض، من رشٌّ واألدب الفكر حياة يف الرياء إن تتَّجه؟ أن لها نريد حيث بها
نفسه يظهر إنه رسيع، موٍت إىل بصاحبه ألودى فعل ولو يجامل، وال صاحبه يرائي ال
من ذلك غري أو األطراف، يف رعشة أو الوجه، عىل صفرًة الرائي فرياه رصيح، صدٍق يف
فينطقون الثقافية، حياتهم يف الناس هؤالء أما ألصحابه، املرض بها يتبدَّى التي الصور

وقلوبهم. عقولهم يف الحق يمليه بما ال الظروف، تقتضيه بما
ينقصهم «كان الحديث: إىل عاد حتى يلبث لم ثم أنفاسه، ليلقط لحظة الرجل صمت
عدوه اإلنسان يرائي أن أفهم فقد وظاهر؛ باطن بني الناس يف يوحد الذي الشجاع، الرأي
إنه نعم باطل، أنه يعلم وهو بالباطل فينطق نفسه يرائي أن أفهم ال ولكني ليخدعه،
املفكر، من يبقى ماذا لكن والظواهر، البواطن بني يوائموا أن الناس، عامة عىل عسري ألمٌر
الشجاعة هذه مثل رآه؟ كما الحق الناسصورة إىل ينقل لم هو إذا األديب، من يبقى وماذا

168



األصغر الرشك

يف قرأت لقد القانت. العابد تصنع التي هي بل املتحرض، تصنع التي هي لكنها عسري أمٌر
لكم أذكر األمجاد، أسالفنا من لكثريين جميًال كالًما وظاهره، املرء باطن بني التوافق هذا
الرغبة ملجرد تدرك ال الطيبة الحياة إن قوله يف الرتمذي، الحكيم املثال سبيل عىل منهم
متكامًال، واحًدا نشاًطا الحياة تلك تصبح عندما تدرك وإنما بمظاهرها، التظاهر أو فيها
تكلم فإذا وعمًال، ونيًة وإرادة، فكًرا فيحتويه أركانه، جميع من البرشي الكائن يحتوي
الحق.» أنه يعتقد ملا أمينة، صورًة كالمه جاء أو كتابته جاءت كاتب، كتب إذا أو متكلم،
مفتاٍح إىل يشري كأنما بحديثه، الرجل هذا إن يقول: باطني يف صوتًا سمعت هنا

الحديث: إىل عاد أن الرجل يلبث ولم اإلنسان، كرامة لنفسه أراد ملن وحيد،
واألدب؛ والفن الفكر دنيا يف حياتهم وأعني الناس، أولئك حياة عىل صربًا أطق «لم
مثقلة ألنها حياتهم؛ عىل صربًا أطق لم ال، تعلمون، قد كما األول، املقام يف دنياي هي فهذه
تقدمت لقد االختيار، يف وتخبط األحكام، يف ترسٌع — لذلك تبًعا — ويشوبها بالرياء،
رأيت كثريًا، وسمعت كثريًا الفكرية حياتهم جوانب من ورأيت أصدقائي، يا السنون بي
ليتنصل املجاورة الغرفة إىل ينتقل ثم الظروف، ضغط تحت رأيًا منهم القائل يقول كيف
من سألتهم: فإذا املحفوظة، الجاهزة «الكليشيهات» عىل قائٌم عندهم الثقايف التقويم منه،
ولذلك رددوها؛ ما لكثرة قلب ظهر عن حفظوها بقوائم أجابوك الشعراء؟ ومن الكاتبون؟
أن النرش، بوسائل استطاعوا حني الفالح جاءهم إنما الثقافية، حياتهم يف الفالحون كان
تراهم فعندئٍذ تفكري، بغري األلسنة عىل تكرُّ التي املسبحة، حبات وسط أسماءهم وا يدسُّ
ورعاية البذور األرضوبذر حرث يف — الجهد بأقل إال — يشاركوا لم ولو حتى يحصدون،
حياتهم من ورأيت السنون، بي تقدمت فلقد أصدقائي، يا صدقوني ويثمر، لينمو الزرع
للمقبول يقرءوا أن دون ويرفضون، يقبلون نقاًدا وسمعت رأيت كثريًا، وسمعت كثريًا
يسمعونها، إشاعة ذلك يف لتكفيهم إنه كتاب، من واحدة صفحًة املرفوض أو عندهم
تنطوي — أصدقائي يا — الناس هؤالء عند الثقافية الحياة شيوًعا، بدورهم فيزيدونها
ص، يمحِّ ال عندهم النقد ر، تصوِّ ال عندهم الصورة ، تعربِّ ال عندهم العبارة كثري، زيٍف عىل
وطوبى وقيمته، العمل إىل يستند أن إال العوامل، كل إىل يستندان عندهم والخفض الرفع
عند وقف ملن — عندهم — والويل املائج، البحر يف السباحة فن أتقن ملن — عندهم —
وقد املنتظر، املهدي ظهور مع واألدب، والفن الفكر دنيا يف العدل ظهور يرتقب الشاطئ،

«… هللا رسول عنه قال كما األصغر»، «الرشك أنه إال انتظاره، طال
أردَّه أن طاقتي جهد وحاولت مسامعي، يمأل الرجل صوت يزل ولم داري، إىل عدت
حياتهم. مثل نحن حياتنا تكن لم أن هللا وحمدت خناس، وسواٍس من باهلل مستعيذًا عني،

169





وزوابع توابع

قبيل األندليس، شهيد ابن كتبه العربي، تراثنا عيون من لكتاٍب عنوان والزوابع» «التوابع
الحديث مكان هنا ليس شبه الكتابنَي وبني وجيز، بزمٍن الغفران لرسالة العالء أبي كتابة
الوادي ذلك يف الجان بني رأى حيث الجن، وادي إىل شهيد بابن الخيال طار فلقد فيه،
األنس عالم عرفهم من لكل بالنسبة واملعارضني، املؤيدين بني أدبيًة خصوماٍت العجيب،
الجن من تابٌع شاعر، ولكل نحن، حياتنا يف نعرفهم ممن كاتب فلكل وشعراء، كتاب من
لفظية، تفرقًة الكتاب وأنصار الشعراء أنصار بني املؤلف فرق ولقد عنه، ويدافع يحبه

«الزوابع». اسم اآلخر الفريق وعىل «التوابع»، اسم الفريقني أحد عىل فأطلق
الكاتب أو الشاعر صفات مع يتفق مناسبًا تصويًرا جميًعا األتباع هؤالء لنا وصور
عىل فارًسا املتنبي صاحب يكون أن ذلك مثال لينارصه، «الزابعة» أو «التابعة» جاء الذي
مخموًرا، نواس أبي شيطان يكون وأن وعجبًا، تيًها ُملئت مقلٍة من ينظر بيضاء، فرٍس
أصلع، شيًخا الجاحظ صاحب يكون وأن خمر، زق عىل واتكأ الزهور، أضغاث افرتش

وهكذا. والتكلف، السجع يكره طويلة، قلنسوٌة عليه اليمنى، العني جاحظ
كاتٍب، عىل الضوء وتصب شاعًرا، وتخفض شاعًرا ترفع التي النقدية، الحرب دارت
— أنفسهم والكتاب الشعراء بني ال — النقدية الحرب تلك دارت كاتبًا، الظالم يف وتخفي
القارئ، عىل عرضها أريد التي الفكرة، تكمن هنا وها واألتباع، الذيول بني دارت بل
واألدب الفكر دنيا يف العاملني أقدار بها تقوم التي واملوازين املكاييل أن وخالصتها
ملن الشهرة تجيء أن أحيانًا يحدث فقد تصيب، ما بمقدار تخطئ — غرينا وعند عندنا —
عندما الخلل وعلة لها، أهٌل هو من بها يظفر أن — بالطبع — يحدث كما يستحقها، ال
الشياطني، تُضلُّهم الذين و«الزوابع»، «التوابع» هؤالء يف هي واملكاييل، املوازين تختل
لهم يُهلِّلون الذين لسادتهم، مجًدا صياحهم ثمرة لتكون رون، ويزمِّ ألنصارهم فيُطبِّلون
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أو التوابع هؤالء أن هو عجبي وأعجب أُُكلها، شجرتهم تؤتي ما ا جدٍّ وكثريًا ون، ويُكربِّ
يؤمنون فكرة عن دفاًعا وال عليهم، يعود لنفٍع ال لسادتهم، حماستهم تأخذهم الزوابع،
وأتباًعا، أذنابًا يكونوا أن يمتعهم كأنما بالتبعية، الشعور ألنفسهم ليؤكدوا بل بصوابها،
فجعل رئيسه، بمنارصة املرءوس تربع — مثًال — ومرءوس رئيس األمر يف كان فإذا
ال أو كله ذلك من نصيب للرجل يكون أن عليه وال عامًلا، باحثًا أو كاتبًا أو شاعًرا منه
حتى برجٍل الصيت يعلو أن الثقافية، الناس حياة يف النادرة الحاالت من فليس يكون،
ثم وجوائز، أوسمٍة من معه يتناسب ما ذاك أوجه يف وهو الدولة تمنحه وأن األوج، يبلغ
من هوى قد صاحبنا فإذا املفتعل، التأييد دواعي وتزول السنون، تميض أن إال هو ما
الفتقاره عرصه يف الرجل ينخسف أن بمعنى كذلك، صحيح والعكس حضيض، إىل أوٍج
يُقام حني ذلك، بعد نجمه له يلمع ثم املزامري، يف وينفخون الطبول له يدّقون أنصاٍر، إىل
يراجعوا أن النقد، رجال عىل الرضورة أوجبت هنا ومن النزيه، الحكم ميزان للتقدير
غمرة يف الباقون ويذهب يستحقها، ملن القيمة تثبت حتى عرص، بعد عًرصا التقويم أسس

النسيان.
نوعان والرشاء، البيع دنيا يف فهنالك والرشاء، البيع بدنيا شبيهة واألدب الفكر دنيا إن
عىل تحمل التي املعتادة، السوق وهو أحدهما وانخفاضها، األسعار ارتفاع عوامل من
«صاالت هو واآلخر ته، ودقَّ الحساب بضبط تقديرها يمكن عوامل فيها، والخفض الرفع
الخسيسة السلعة تُباع أو ثمن، بأبخس النفيسة السلعة تُباع قد الصاالت هذه ففي املزاد»،
وثمنها املعروضة، السلعة جودة بني — تكاد أو — مبتورة املزاد يف فالعالقة ثمن، بأعىل
أيًضا ولها سوق، الدنيا فلهذه واألدب؛ الفكر دنيا يف األمر وكذلك املزاد، عليه يرسو الذي
األديب، أو املفكر قيمة عىل الناس، حكم إليه ينتهي ما فهي السوق أما مزاد»، «صالة
لرجال دث يح ما فهي املزاد»، «صالة وأما الزمن، مدار عىل وتحليل، تمحيٍص طول بعد
يدفع الذي وثمنه، اإلنتاج جودة بني الصلة تنقطع تكاد حني عرصهم، يف واألدب الفكر

تقدير. وجوائز وأوسمًة وماًال شهرًة لصاحبه
التقدير. يف فعلها األهواء تفعل كم لك يبني مثًال وهناك

فهو الحديث؛ الشعر عالم يف باوند» «أزرا بمكانة علٍم عىل القارئ يكون أن بد فال
يجمع يكاد الذي فهو الحديث، الشعر عالم ذلك يف بأنه عليه، الرأي يجمع يكاد الذي
عرف ولقد رواده، من الطليعة طليعة يف إمام الشعري العالم ذلك يف بأنه عليه، الرأي
يهجر لم ولعله شعره، يف ظاهًرا جزءًا العداوة هذه جعل حتى لليهود، بعداوته باوند أزرا
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ولقد لهم، كراهيته عن للتعبري أوسع فرصًة ليجد إال إيطاليا، يف ليقيم أمريكا، وطنه
كما اإلنسان، كرامة مع يتفق ال مما االقتصاد، دنيا يف مسلكهم عىل الكراهية تلك أقام

املثىل. حياته يف لإلنسان ينشدها وكما هو، يتصورها
(٧٢ خريف يف (مات بقليل الرجل وفاة قبيل ذلك وكان عامني، منذ حدث فقد
ِسنُّه وكانت — الرشف وسام لنيل والعلوم» للفنون األمريكية «األكاديمية عند رشح أن
عىل رفضها وبَنَْت الرتشيح، قبول األكاديمية إدارة فرفضت — عاًما وثمانني سبعة عندئٍذ
وتقديسه، الشعر دائرة عن بعيًدا حياته، جوانب بعض تمس خلقية، أسبابًا أسمته ما
التي املناقشة تفصيالت تذاع بأالَّ أوصت األكاديمية، أن خاصة بصفٍة هنا النظر ويلفت
إدارة مجلس أن وهو الصحف، ويف الناس يف ذاع ما الرسرسعان لكن األعضاء، بني دارت
شاعر يُكرَّم أن يجوز ال بأنه رصاحة وقيل النفوذ، ذوي من يهود أعضاءٌ فيه األكاديمية
ألفني نحو األكاديمية تلك إىل وينتمي للسامية، السافر عدائه مع الرشف، بوسام كهذا
االجتماعي واملوقف الشعر تقويم بني الخلط هذا عىل احتج منهم فكم عضو، وسبعمائة
التكريم من الشاعر حرمان عىل الباقون ووافق واستقالوا، أعضاء ثالثة احتجَّ السيايس؟
إىل األكاديمية مدير أرسله ي، رسِّ خطاٍب يف رصاحة ذلك وورد اليهود، لألعضاء إرضاءً

األعضاء.
مدى عىل الشعر سوق يف قيمته أما املزاد»، «صالة يف باوند أزرا قيمة كانت تلك
العرص؛ هذا شعراء أعظم وهو وساًما، املزاد صالة يف يساوي يكن لم آخر، فيشءٌ الزمن
اليباب» «األرض قصيدته مخطوط إليوت س. ت. إليه قدم الذي الرائد، الشاعر هو إذ
ما لكثرة العرشين، القرن طول عىل الشعر أبدعه ما وأخطر، أهم إنها عنها يقال التي
باوند أزرا إن أقول ومجادالت. وتأويالت تحليالت من كله، العالم يف األدب نقاد بني أثارته
رأيه، فيها لريى تلك، رائعته إليوت س. ت. يديه بني وضع الذي الرائد الشاعر هو كان
وقيل — ثلثها باوند منها فحذف ونرشها، طبعها قبل يصلح، أن شاء ما منها وليُصِلح
يكن لم الرائد الشاعر هذا تنقصها؛ كانت وحدة عليها وخلع — ثلثيها من يقرب مما بل
لتكريمه، وساًما والعلوم، للفنون األمريكية األكاديمية أقامتها التي املزاد صالة يف يساوي
القدر له يكون فسوف موضوعية، أسٍس إىل التقويم فيها يستند التي األدب سوق يف وأما

تاريخ. لألدب بقي ما األدب، تاريخ يف الرفيع
به ختم ملا بخالصة املقال، هذا ألختم والزوابع» «التوابع وكتابه شهيد ابن إىل وأعود
املحاورة وانعقدت الشعراء، من كانا وحماًرا بغلًة أن زعم الخاتمة تلك ففي ذاك؛ كتابه
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الرأي واتجه الحمار؟ أم البغلة شعًرا أجود أيهما ليقرِّروا الجن، وادي يف «التوابع» بني
بركة املحاورة، فيه انعقدت الذي املكان جانب إىل وكان الحمار، عىل البغلة تفضيل نحو
ألن الجائر؛ الحكم هذا وأغضبها ونقده، بالشعر دراية لها أديبة إوزة فيها تسبح ماء
أصحاب عند إال للرتدد مجاًال ترتك ال بدرجة البغلة، شعر من أجود رأيها يف الحمار شعر

والهوى. النزوة
سخرية لكنها شهيد، ابن بها قصد ماذا أدري ال الذعة، سخريًة الخاتمة هذه فكانت
أو ينارصون — غرينا عند أو عندنا — زوابع» أو «توابع رأيت كلما خاطري، إىل ترد

وحمار. بغلة بني واألدب الفكر يف يفاضلون أو يعارضون،
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صورتك، مالمح يف الغزل تديم أن أنت تريد النظر؛ طريقة يف صاحبي يا نحن مختلفان
والحسن الجمال مواضع عند الوقوف أطيل أالَّ أنا وأريد الجميل، الحسن إال تبرصمنها فال
هل تصلح، لعلها األبصار أمام فأبرزها الشائهة، النقص ألوجه ألفرغ — كثرية وهي —
نارسيس يكن لم القديمة؟ اليونانية األسطورة يف — نرجس أو — بنارسيس سمعت
وجهه، صورة شهد إن فما مالمحه، عن شيئًا يعرف يكن فلم مرآة؛ يف وجهه رأى قد
الحبيب هذا يضمَّ أن أراد كلما كان لكنه عشًقا، بها ُفتن حتى املاء سطح عىل يوم ذات
ا همٍّ صدره فامتأل الحبيب، صورة معه واضطربت املاء، اضطرب ذراَعيه، بني الطارئ
تصون أن املاء، عرائس وأرادت فناء، إىل تحول حتى ويذوي يذبل يأسه يف ولبث ا، وغمٍّ
وجاء الغدير. حافة عىل نبتت نرجسة إال جسده من يجدن فلم له، تعده قرب يف رفاته
عميت حتى نفسه، أحب ملن عنوانًا «النرجسية» اسم فاختاروا عرصنا، يف النفس علماء

نقائصها. عن عيناه
يُشار أن كرهَت حتى إيغاًال، النرجسية فيك أوغلت فلقد صاحبي: يا نحن مختلفان
حتى وأهلها، األرض إىل قيدني مأخذًا الواقعية، مني أخذت فقد أنا وأما فيك، عيب إىل لك
حديثي، سمع عن أذنيك صممت كيف أتذكر الخيال. وهم مع عنها الطريان أطيق أعد لم
بني — بعضنا عند — تفصل التي املخيفة، الفجوة تلك عن إليك بالتحدُّث هممُت حني
حديثي سمع عن أذنيك صممت ما بأنك علمي هو حزٍّا، نفيس حزَّ الذي إن والعمل؟ القول
صاحبي يا أغضبك الذي فما صادق، أنه لعلمك ذلك فعلت قد إنك بل كذب، ألنه ذاك
الفجوة بهذه أصيب قليل، منا نفٌر يتعرَّى أن من إشفاقك فيَم الناس؟ يف يُعَلن الحق من
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بسًطا يكون أن عن يومئٍذ، عنهم حديثي زاد وهل معه؟ يصيبنا أن لنخىش حتى املخيفة
تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا الكريم: للقول

تَْفَعلُوَن﴾. َال َما
يعزق الذي الفالح بينهم يكن لم ذاك؟ بحديثي عنيتُهم الذين أولئك هم من أتعرف
يوم، كل هذا كدحه لوال والذي بنيه، يرعى مما أكثر ويرعاها ويرويها ويحرثها، األرض
أو نبيعه قطن وال نأكله، قمح أيدينا بني كان ملا الشمس، تغيب أن إىل الفجر يبزغ منذ
فأسه، رضبات نفسه هو قوله ألن وعمل؛ قوٍل بني الفالح حياة يف هناك فجوة فال ننسجه،
وال أنت ُوجدَت ملا لواله والذي متصلة، ساعاٍت اللهب يصطيل الذي الخباز هو وال كال،
العاملني عند وعمل قوٍل بني فجوة ال إنه ال، … الطعام موائد عىل الخبز رغيف أنا ُوجدُت
الدرس، قاعة يف واملدرس املصنع، يف واملهندس املستشفى، يف الطبيب صنوفهم، بكل
إىل أقصد لم عاملون هؤالء كل … والخياط والكواء والبقال النقل وعامل الربيد، عامل
الناس من بارزة قلة عند — تفصل التي املخيفة االزدواجية عن حدثتك حني منهم، أحٍد
لم أذنيك، عنه فسددت هًوى عندك يصادف لم الذي الحديث وهو والعمل، القول بني —
ينعم لم جميًعا، هؤالء من أحًدا ألن املاليني؛ األلوف، العاملني هؤالء من أحٍد إىل أقصد أكن
كلها، عمًال تكون أن توشك فحياتهم العمل، ودنيا القول دنيا بني التأرجح برتف هللا عليه
ساعة أهليهم مع بها، يسمرون متقطعات كلماٍت إال اللهم يلحقه، قول أو يسبقه قول بال

عشاء. ساعة أو إفطار
قلة هي كالم، بضاعتها قليلة قلٌة أغضبك، الذي بحديثي إليهم قصدت الذين لكن
ألحدهم قلت لقد ملحوظة، صدارٍة إىل هذا كالمهم فريفعهم كالم، يف وتصبح كالم يف تميس
كله، كالمك جمعنا لو ترى له: قلت القول، هذا مثل تجيز به صلٍة عىل وكنت يوم، ذات
للجائعني؟ منه يخرج الخبز من رغيًفا فكم عام، بعد عاًما وتصبح به تميس ظللت الذي
نبنيه؟ جداًرا وكم نرصفه؟ الطريق من مرتًا كم الكساء؟ ينقصهم ملن منه ننسجه ثوبًا كم
ويظل هواء، عيونها من لنا فيخرج هواء، أوعيتها تمأل طواحني صاحبي يا هي أليست
املتهدم الطريق ويظل الثوب، إىل حاجٍة يف العاري ويظل الرغيف، إىل حاجٍة يف الجائع

يبنيه؟ من والجدار يرصفه، من ينظر
يقرصون هواءً، للناس لتخرج هواءً الطواحني أوعية يملئون الذين أولئك كان ولو
الصدارة إىل تلك طواحينهم رفعتهم ولو حتى وشأنهم لرتكناهم أنفسهم، عىل مشغلتهم
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واملدرس، واملهندس والطبيب البيت، وربة والعامل الفالح يجرون لكنهم امللحوظة،
ليشهدوا العمل؛ ميادين من يجرُّونهم الرغيف، وخابز الجدار وباني الطريق وراصف
ال املوكب: بعد املتفرجون وينرصف هواء، تلفظه وهي ثم بالهواء، تعبأ وهي الطواحني
عنه زالت قد الجاهل وال برئ، قد املريض وال اكتىس، قد العاري وال طعم، قد الجائع
للنجاح، سلًما «الشطارة» هذه تكون أن يف هو صاحبي يا املأساة وقلب … غشاوته
أهي عمل؟ بال الكاسبة القلة هذه عن إليك أتحدث هممت حني صاحبي، يا غضبت فلماذا

يُعاب؟ عيٍب إىل فينا يُشار أن عليك، أبت قد البغيضة النرجسية
نزالء كنا لو من؟ ينافق منا فمن وبيتي، بيتك هذا ووطني، وطنك هذا صاحبي يا
فهل أصحابه، نحن بيتًا نسكن لكننا آمنة، حياٍة ابتغاء البيت رب لنافقنا نملكه، ال بيت
العظيم باهلل لك أقسم أن تريدني أم مفاصله؟ فسدت باب أو تشقق جداٍر عن نسكت
هذا لك يقسم من تريد فأنت إذن مالكوه؟ بأننا ا حقٍّ تؤمن لكي بيتنا البيت بأن — أوًال —
الزوايا قائم املربع وأن املساء، يف وتغرب الصباح يف ترشق الشمس بأن العظيم، القسم

أضالع! ثالثة ذو واملثلث
تعرف فال فينا الكاثرة الكثرة وأما بالكالم، مناصبها تكسب منا قليلة قلٌة هي
أن هو وأخشاه، خشيته ما وكل كادح، عمٍل بعد إال أفواههم، إىل طريقها العيش لقمة
ليكسب الوطن وأن العمل، مواقع عن الناس رصف يف أثرها الكاسبة، القلة لتلك يكون
كان فكلهم عملها، ميادين إىل األخرى هي ارتدَّت نفسها القلة تلك أن لو كبريًا، كسبًا
عليه أجدى وجدها أن ملا الكالم، حياة ليعيش تركه ثم منتج، عمٍل صاحب األصل يف
أن أعقل ولست والعامل، والطبيب واملدرس واملهندس الجامعة أستاذ منهم عياله، وعىل
أستاذًا منه آخر مكاٍن أي يف أصلح االقتصاد أستاذ أو — مثًال — القانون أستاذ يكون
فيه يطب مكاٍن من له، أنسب مكاٌن للطبيب يكون أن أعقل لست االقتصاد، أو للقانون
بواطن يف ليعلمون جميًعا هؤالء وأن والعامل، واملدرس املهندس عن قل وكذلك للمرىض،
البرش من كغريهم فهم األملع، املواقع ليأخذوا األنفع، املواقع تركوا قد أنهم نفوسهم،

الربيق. يريدون
والسياسة مستقيمة، خطوطها فحياتي أكون؛ أن أصلح وال السياسة، رجال من لست
ترى التي املبرصة، العني يل تكون ال فقد ولهذا تنحني؛ خطوطها — يل يقال هكذا —
القدرة يل تتهيأ لم «سياسة» ذلك يف تكون قد إذ هم، حيث النفر هؤالء وجود يف الحكمة
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قائًال: املستقيمة الخطوط بلغة ألجبت تريد؟ وماذا سئلت: ما إذا ولكني خبثها، إدراك عىل
وصواميلها تروسها املكنة يف وضعت أنت وإذا العمل، دنيا من موضعه يف كلٌّ يثبت أن أريد
وبهذا مستطاع، وجٍه أكمل عىل املكنة دارت الصحيح، مكانها يف واحدة كل ومسامريها،

سواها. كدِّ عىل وتعلو تعيش التي الزوائد نجد
يَْعَمُل ُكلٌّ ﴿ُقْل نختلف: أن يف بأس وال النظر، طريقة يف صاحبي يا نحن مختلفان

العظيم. هللا صدق َسِبيًال﴾ أَْهَدى ُهَو ِبَمْن أَْعَلُم َفَربُُّكْم َشاِكَلِتِه َعَىل
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التحالف من قائم هو بما اكتفاءً تنشأ، ال أو أحزاب بيننا تنشأ هل الحوار: طرح عندما
ملجموعاٍت نتيح هل — أخرى بعبارٍة — أو االشرتاكي، االتحاد إطار يف الشعب قوى بني
كربى، واحدٍة بمجموعٍة نكتفي أو منها؟ أيٍّ إىل االنتماء للمواطن تاركني تقوم، أن مذهبية
املجموعة تلك داخل القول حرية إال اللهم لالختيار، سبيًال أمامه املواطن يجد ال بحيث
لم ثالثة حالًة ثمة أن إيلَّ خيل البديلني، بني الحوار هذا طرح عندما إنه أقول الواحدة؟
األفراد، بعض يف ومتمثلة بالفعل، واقعة حالًة تكون قد أنها مع املتحاورون، يذكرها
مع يلتئم مما هي فال بها، يستقلُّ للنظر، وجهة له تكوَّنت الذي املواطن حالة وهي أال
مع كامًال اتساًقا تتسق مما هي وال تنشأ، أن قبل ويحددونها ونها يسمُّ التي األحزاب
لكل به نضمن ما القنوات من نفتح أن بنا يحسن أفال قائمة، هي كما الكربى، املجموعة

يسمع؟ وأن يُقال أن رأٍي
الذي التنظيم داخل هذا رأيه عن املستقل الرأي صاحب يفصح ال وملاذا يقال: وقد
شاملة؟ كربى مجموعًة أم جزئية صغرى مجموعًة التنظيم ذلك أكان سواء إليه، ينتمي
ثم ومن نفسه، التنظيم إطار عىل منصبًا يجيء قد املستقل الرأي ذلك أن هو والجواب
إليها، أصل أن أريد التي والنتيجة واحد، آٍن يف عليه وثائًرا له تابًعا يكون أن يجوز فال
إما هما بل أحزاب، وإما اشرتاكي اتحاد إما ليسا أتصورهما اللذين البديلني أن هي
من أنه أعني مستقلون، جانبها وإىل أحزاب وإما مستقلون، جانبه وإىل اشرتاكي اتحاٌد
الواحد، التنظيم صورة كانت ما كائنًا املستقل، الرأي لصاحب مكان يوجد أن الرضوري

ذلك. بعد املتعددة التنظيمات أو
الفكر، أئمة من إمام عند نفسه الرأي هذا وجد ما إذا برأيه، ثقًة ليزداد اإلنسان إن
كتاب فللغزايل الغزايل؛ اإلمام هو برجٍل أعتصم أن هنا وحسبي املكانة، بارتفاع له مشهود
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يف جاءت ولقد السليمة، العملية للحياة خطة يرسم أن به أراد العمل»، «ميزان اسمه
مضمونها: يف والتأمل عندها بالوقوف جديرة عبارٌة الكتاب هذا نهاية

من كان إذا يسأله من عىل جوابًا — تلك عبارته يف الغزايل حامد أبو اإلمام يقول
بعينه، مذهبًا تلتزم ملاذا معناه: ما يقول يتبعه، مذهب لإلنسان يكون أن الرضوري،
سواه؟ عىل الرتجيح له تجعل معجزة، منها ملذهٍب وليس أمامك، كثرية املذاهب دامت ما
لنفسه؟ هو اختار فيما أنت منفعتك فما إليه، ذهب ما لنفسه اختار قد املذهب صاحب إن
فلعلك املحض، بفكرك الحق واطلب املذاهب، إىل االنضمام تحذر أن هو إليك فنصيحتي
قائًدا تُقلِّد أعمى، صورة يف تكن «وال يتبعك أن شاء ملن مذهب صاحب بعُد فيما تكون أن
سواء عن وأضلك أهلكك بأنه عليك ينادون قائدك، مثل ألف وحولك طريق، إىل يرشدك

االستقالل.» يف إال خالص فال السبيل،
لكل مستطاًعا الخالص، طريق وحده أنه الغزايل يرى الذي «االستقالل» هذا وليس
للرأي يتصدى أالَّ بالطبع هنا املفروض بل وفكره، تحصيله درجة كانت مهما إنسان،
يلمَّ لم ملن يجوز فهل وإال ذلك، عىل تُعينه التي الوسائل له اجتمعت من إال املستقل،
يجوز هل املجال؟ هذا يف تندرج مسألة يف برأيه يستقلَّ أن — مثًال — الرشيعة بأصول
هذه مشكالت من مشكلٍة الخاصيف برأيه يُديل أن والكيمياء، الفيزياء بعلوم له علم ال ملن
كل للخبري، إال تتاح ال والرؤية يرى، أن مستطاعه يف ملن إال يكون ال فالرأي ال، العلوم؟

الخاص. مجاله يف خبري
هو االستقالل»، يف إال خالص «ال قال: حني الغزايل اإلمام يعنيه الذي املجال وكان
سائر املبدأ ليشمل التطبيق، يف نتوسع هنا لكننا الفقه، ومذاهب الدينية العلوم مجال
بالرأي، «االستقالل» وجوب يف الغزايل بنصيحة اهتداء — يُقال ما فأقل النظر، مجاالت
دل إذا املستقل، الرأي لصاحب نختاره، سيايس نظاٍم أي يف مرشوع بمكاٍن نطالب أن

االستقالل. هذا عىل قادٌر أنه عىل الفكري تاريخه
إىل السياسة، حدود األحيان من كثرٍي يف بها لنجاوز حتى املذهبية يف نبالغ إننا
والفن؛ واألدب التعليم، كميادين املذهبية، يف تتورط أن قط لها ينبغي كان ما مياديَن
مذاهب، أو أسٍس عىل امليادين هذه رجال يصطرع أن الفكرية حياتنا يف املألوف فمن
يوم ذات استمعت لقد حياتنا. وأنبتتها اقتضتها مذاهب، أو أسًسا حال كل عىل هي ليست
معركٌة بينهما ودارت جواري، إىل جلسا شابَّني إىل القاهرة، بمطار املسافرين غرفة يف
الشعر نقد حول شفاه، وارتعشت وجوه لها واحمرَّت ألفاظها اشتعلت حادة، كالميٌة
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«إليوت»، به قال الذي املوضوعي املعادل أساس عىل نقيمه هل يقوم؟ أساٍس أي عىل
ساعتئٍذ، لنفيس قلت االجتماعي؟ مضمونه بحسب «أيديولوجي» أساس عىل نقيمه أو
أليس — الخارج يف دراسية بعثٍة إىل طريقهما يف كانا وأظنهما — املتقاتلني عىل مشفًقا
شاعًرا، شاعًرا يدرسانه نفسه، العربي الشعر عىل األحكام يقيما أن الشابَّني بهذين األجدر

املبارشة؟ تربته من النقدي األساس لينُبث قصيدة، قصيدة
إىل مقدًما االنتماء إن فنقول الحديث، مدار وهو السيايس، الرأي مجال إىل ونعود
واملعاناة، املمارسة تلدها لم بفكرٍة مسبًقا التزاًما يكون قد معني، حزٍب أو معني مذهٍب
الكثرة إىل بالنسبة أيرس العملية الحياة يجعل «الجاهز»، االلتزام هذا مثل إن نعم
يف النظري للتأمل يكفي فراًغا، وقتها من تجد ال الكثرة هذه ألن الناس؛ من الغالبة
«التفصيل»، ملشقة تتعرض ال حتى «جاهًزا»، الرداء تلبس أن فيالئمها السياسة، شئون
يكون من بها يضيق قد الفكرية القوالب هذه لكن صاحبه، قد عىل الثوب يصمم الذي
مالئًما وجدوه إذا آخرون تبعه وربما يالئمه، الذي القالب لنفسه يصوغ أن بمستطاعه

لهم.
لليمني حزب يُقال: أن الحالة هذه يف فاألرجح حزبنَي، إقامة إىل دعونا أننا افرض
اليمني بني الفاصلة الحدود أرسم أن وإخالص، صدٍق بكل حاولت ولقد لليسار، وحزب
مجال يف الوضوح من يشءٍ عىل الحدود هذه وجدت إذا ألنني استطعت؛ فما واليسار،
ولقد والعقيدة، والفن الفكر مجال يف كذلك أجدها فلست واالجتماعية، االقتصادية النظم
ما ويساره، الفكر يمني بعنوان: مقاًال سنوات، عرش من يقرب ما منذ كتبت أن يل سبق
أردت أحًدا، أتحدَّى أن — اآلن أريد وال — قط أرد ولم «أفهم» أن به أردت معناهما؟
املقال ذلك يف قلت كما — العجب أشد عجٍب لفي وإني أفهم، أن أريد، زلت وما عندئٍذ،
أن بغري املعاني، أضخم يحملونها بكلماٍت القذف عىل الجرأة أنفسهم يف يجدون ممن —
و«اليسار» و«اليمني» ويكتبون! يقولون مما — محدود حدٍّ إىل ولو — بينٍة عىل يكونوا
واألشخاص، واملواقف األفكار بني للتفرقة واسع، نطاٍق عىل تستعمالن أراهما كلمتان
وذاك، الرجل وهذا وذاك، املوقف هذا وكذلك اليسار، من وتلك اليمني، من الفكرة فهذه
يف أدخلته شخص— يف توافرت ما إذا — التي الصفات تلك تكون أن عساها ترى يا فماذا
اليمني، أصحاب نجعل حني أدهى، لتصبح الداهية وإن اليسار؟ زمرة يف أو اليمني زمرة
يف والعلمية بالتقدمية اليسار أصحاب نصف وأن والالعلمية، بالرجعية كذلك يتصفون

النظر. وجهة
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تعرتض التي نفسها للمشكالت األولوية نجعل أن — نظري يف — األجدر كان
ألن سابق؛ بمذهٍب التقيد دون الحلول، لها نلتمس أن ونحاول أمامنا نطرحها طريقنا،
ربما أنني مع األطراف، مرتابطة «أيديولوجية» يف يورطني قد السابق التقيد هذا مثل
يسمونه ما إن ألقول: قليًال؛ أستطرد أن هنا وأود اآلخر، بعضها دون ببعضها األخذ أردت
الفارابي فيلسوفنا إىل واستمع «امللة»، يسمونه أجدادنا كان ملا مساٍو باأليديولوجيا اليوم
برشائط، مقيَّدة مقدَّرة وأفعال، آراءٍ هي «امللة الكلمة: لهذه تعريًفا امللة» «كتاب يف يقول
بهم، أو فيهم، له غرًضا لها باستعمالهم ينال أن يلتمس األول، رئيسهم للجميع يرسمها

للجميع؟ ملزًما التقيد هذا يكون ملاذا هو: عندي والسؤال محدوًدا.»
حق ال املستقل، الرأي صاحب إن وضوح؛ أجىل واضحًة أضعها أن أريد أني عىل
أن لعله الرأي، إبداء يف منحرص حقه وكلٌّ الناس، حياة من الفعيل الواقع تغيري يف له
إنه ونظم، قوانني من لذلك يسنُّ ما وفق واقعهم ون فيغريِّ اقتناًعا، الناس عند يصادف
وحوكم مجتمعة، أوضاع من كثريًا سقراط هاجم فلقد صوابه، يف أعتقد سقراطي رأٌي
األغنياء تالميذه له د مهَّ السجن، يف الحكم تنفيذ ينتظر هو فينما باملوت، عليه وُحكم
أطيع إنني معناه: ما قائًال السخرية، أشد منهم وسخر ذلك رفض لكنه الهرب، طريق
أهوى. كما بها أعبث أن عيلَّ ومحال بتغيريها، الناس إقناع يف أُفلح أن إىل القائمة القوانني
بجانب أو االتحاد بجانب مكان، املستقل الرأي لصاحب يُتاح أن هي عندي واألمنية
ربما أفكار منا فتضيع صامتًا، ذاك رأيه عىل ينطوي ال حتى أحزاب، نشأت إذا األحزاب

هادية. كانت
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وأمثلة ١٩٥٢م، يوليو ثورة قبل الثقايف مناخنا يف شاعت فكرية، ملشكالٍت أمثلة هنا نسوق
الناس شغل ما مقارنة من لنرى الثورة؛ بعد فيما لنا نشأت أخرى، فكرية ملشكالٍت أخرى
ذلك عليه يدل وماذا املناخ، تغري كيف الثقافة، مجال يف بعدها شغلهم وما الثورة، قبل

سابقة. مناسبٍة يف عرضته كنت مما شيئًا هنا وسأعيد التغري؟
وثالثينياته القرن هذا عرشينيات إبان طرحت التي الرئيسية األسئلة من كان
من إليها املرصيني نردَّ أن يمكن التي األوىل األصول عن يبحث سؤال — خاصة بصفٍة —
يف وراءها ما إىل تجاوزها ال عربية، أصول هي أم فرعونية أصول أهي الثقافية: الناحية
وغريهما، أمره) أول (يف هيكل حسني ومحمد موىس سالمة الفرعونيَة نارص وقد التاريخ؟
بمناسبة — هيكل بدأ فقد عنه؛ بالدفاع بدأ فيما الخطأ وجه فتبنيَّ عاد هيكل أن إال
الحديثة مرص بني الصلة ربط يف بدأ — (١٩٢٦م) الربدي» «قصص عن كتاب صدور
ينساه وثيًقا «اتصاًال بينهما الزمن تباعد عىل املرحلتني بني أن مؤكًدا القديمة، ومرص
نظام يف تطورات من الفراعنة عصور منذ مرص عىل طرأ ما أن ويحسبون كثريون،
هذه بني فصل قد الحياة، مقدمات من ذلك غري ويف اللغة ويف الدينية العقائد ويف الحكم،
الرومان، إىل أو العرب إىل جعلنا حاسًما، فصًال القديمة املرصية األمة وبني الحارضة األمة

املسيحية.» سبقت التي السنني ألوف يف النيل وادي عمروا الذين أولئك إىل منا أقرب
عربية، جذورنا بأن يؤمنون كتَّاٌب الفرعونية، النزعة هذه عىل ردَّ أن عندئٍذ يلبث فلم
حني الزيات حسن أحمد هؤالء ومن التاريخ، ذلك من أبعد إىل نردَّها أن العبث من وبأنه
فبسطوه الكالم، وساسة الجدل رجال من ثالثة أو اثنان الفرعوني بالرأي «اشتهر قال:
عقيدة، الفكرة وأن جد، األمر أن والشام العراق يف األعمام بنو خال حتى املقاالت، يف



وثقافته العرص هذا

مسالت، املآذن جعلت قد — العربية البالد رأس — مرص وأن أمة، الكتاب من ثالثة وأن
بأسلوبه الزيات يميض أن وبعد كهنة.» والعلماء هياكل، والكنائس معابد، واملساجد
جميلة بعبارٍة املوقف ص يلخِّ وأصحابها، الفرعونية الفكرة من التهكم يف البليغ، العربي
العربية اآلداب عىل آدابها ويف واملسيحية، اإلسالم عىل روحها يف تقوم إنما «ثقافتنا فيقول:
بمرص يربطها فليس الربدي ثقافة أما األوروبية، القرائح عىل علمها ويف والفرعونية،

باألقباط.» وال باملسلمني ال رباط العربية
الثورة، قبل فيما واملفكرين األدباء بني القول فيه يدور كان ملا ثانيًا مثًال ونسوق
إىل باهتمامهم ينرصفون من فهنالك لألدب، الناس ر تصوُّ يف والجديد القديم موضوع
هم وهؤالء اللغة، بتلك نقلها يريدون فكرٌة لديهم تكون أن دون وتجويدها، اللغة صقل
هم وهؤالء يهتمون، ما أول بالفكرة يهتمون آخرون، هؤالء جانب إىل وكان القديم، أنصار
متطرًفا مثًال الخاص— املجال هذا يف موىس— سالمة نتخذ أن ونستطيع الجديد، أنصار
فلقد للقديم، املتشيِّعني لفريق متطرًِّفا مثًال الرافعي صادق ومصطفى املجددين، لفريق
تأليف يف محصور همهم وكل يكتبون الصنعة «أدباء يقول: ذلك يف موىس سالمة كتب
أراد فإذا الفقاقيع، من ذلك غري أو بارعة، كتابٍة أو جميل، مجاٍز أو خالبة، استعارٍة
«… يف يكتب الذي باملوضوع عناية أقل يُعَن لم مقالة، يضع أو كتابًا يؤلف أن أحدهم

من التمكن عدم إىل ترجع الحقيقية، علته أن فيؤكد الهجوم، هذا عىل الرافعي ويردُّ
أن ظروفه له وشاءت الدراسة، لهذه الفرصة حياته يف يجد لم فمن وأدبهم، العرب لغة

العرب. بلغة التعبري عن عجزه مصدرها اتهامات يتهم راح أجنبية، لغًة مثًال يدرس
وهو الثورة، قبل واملفكرين األدباء بني الخالف عليه يدور كان ملا ثالث مثٌل وهناك
من الوافدة الثقافة ينارص ففريق األوروبية، الثقافة أنصار بني فرعي خالٌف املرة هذه
الثقافتني أي بينهما: السؤال فكان فرنسا، من الوافدة الثقافة ينارص آخر وفريٌق إنجلرتا،
وكانت السكسون؟ ثقافة أم الالتني ثقافة أهي أختها؟ قبل بها األخذ يجب األوروبيتني
أنطون أصدره كتاٍب عىل تعليًقا العقاد نرشها مقالة املوضوع، هذا يف الحوار بداية
الالتني، طريقة بني موازنة التعليق هذا يف فجاءت األمراء»، شاعر «شوقي عن الجميل
يتحدثون وكأنهم األدب ينقدون األولني أن خالصتها األدبي، النقد يف السكسون وطريقة
املوضوع، لباب يف يرضب نقًدا األدب فينقدون اآلخرون وأما صالون، يف ظريًفا حديثًا

ندواتهم. يف األصدقاء يتكلفه الذي االجتماعي الظرف اصطناع بغري
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الفرق من ينبثق الثقافتني، بني فرًقا ثمة بأن اعتقاٍد عىل كتب فيما العقاد وكان
الثقافة منهم درس فمن وأدبائنا، مفكرينا يف واضٌح نفسه الفرق هذا وأن املزاَجني، بني
الثقافة منهم درس ومن له، شارًحا أو لألدب مؤرًخا يكون أن إىل أقرب وجدته الالتينية،
بالطرف وأخذ شاعًرا، أو أديبًا كاتبًا نفسه هو يكون أن إىل أقرب وجدته السكسونية،

حسني. طه الحوار من الثاني
دنيا يف الثورة قبل ما ملشكالت املوجزة، الصورة هذه يف الثالثة األمثلة بهذه ونكتفي
أنفسنا أنَْشغل العرب؟ إىل نرتد أم الثقافية الناحية من الفراعنة إىل أنرتد واألدب: الفكر
اإلنجليز بثقافة أنأخذ صقل؟ وال زخرفة بال املعنى إىل نميض أم وصقله، اللفظ بزخرفة

اإلنجليز؟ قبل الفرنسيني بثقافة أم الفرنسيني، قبل
طبيعة بحكم — يستحيل آخر، مناًخا واألدب الفكر دنيا يف فأشاعت الثورة وجاءت
عن سؤاًال يسأل أن أحٍد، ببال يطرأ يعد فلم املشكالت، هذه أمثال فيه تنشأ أن — جوه
حاسمة، الثورة مناخ يف صارت قد اإلجابة ألن إليها؛ نرتد أن ينبغي التي الثقافية، الجذور
يف خالٍف من ثمة يعد ولم لسؤال؟ موضوع هو وال شك، ذلك يف ليس عربية الجذور بأن
يكسو ال الذي املعنى وأصحاب معنى، غري يف املزخَرفة العربية اللغة أصحاب بني الرأي
فراًغا لنا ترتك لم املتزاحمة، الحيوية القضايا من مشغلٍة يف جميًعا ألننا بزخارف؛ نفسه
خاص أوروبيٍّ منبٍع برضورة سلًفا يسلم من فينا يعد ولم املشكالت، طرح يف الرتف لهذا
جميًعا ألننا يكون؛ ماذا الخاص املنبع ذلك عن بيننا فيما لنختلف املنابع، سائر دون
أنه طاملا املرصي، الغذاء يجيئها أين من يعنينا وال معارصة، عربيٍة ثقافٍة إىل نسعى

العربية. الثقافية أصولنا مع ليلتئم يجيء
أهمها لعل الجديد، الثقايف مناخنا يف الثورة رتها فجَّ جديدة، ملشكالٍت أمثلة وهاك
بخصائصه، املتميز املعني الشعب هذا لتُالِئم نصوغها وكيف «االشرتاكية»، هي وأشملها
ليجيء منه ننقص وماذا االشرتاكية، يف العام املبدأ إىل نضيف ماذا املرصيون؟ هو الذي
الفكرة؟ استمد أوروبي بلٍد أي من هنا: الخالف يعد فلم البسه؟ قد عىل األمر آخر الثوب
تفصيل حول خالف هو وإنما فيها، الفكرة أصوغ التي اللغة حول خالف هو وال كال
تطويل ل يُفضِّ من فهنالك االشرتاكي؛ النظام قماش وهو عليه، اتفقنا الذي القماش
الالبس وأما نفسه القماش وأما األكمام، تقصري رضورة يرى من جانبه وإىل األكمام،

عليهما. اختالف فال جسمه، ومعالم بقده
واملعنى االقتصادي باملعنى اشرتاكية أمٍة إىل ل، نتحوَّ أن عىل الكلمة بيننا اجتمعت لقد
ضاع كما الجماعة، يف منا الفرد يضيع أن خشينا نفسه الوقت يف لكننا مًعا، االجتماعي
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الفكرية: حياتنا يف سؤاًال فطرحناه قيمته؛ للفرد يجعل ما تراثنا من ولنا سوانا، عند
أن دون مشرتك، صالٍح يف لغريه مواطنًا نفسه الوقت يف ويكون فرًدا، الفرد يكون كيف
االنعزالية نتجنَّب وبحيث تناقض، وال مفارقة واملواطنة التفرد بني الجمع هذا يف يكون

أخرى؟ جهٍة من الخضم يف والضياع جهة، من
إنه بنفسه؟ نفسه الشعب «هذا» يحكم كيف سؤال: تفرع العام، املنطلق هذا ومن
بتاريخه الشعب «هذا» عن سؤال هو بل إطالقها، عىل الحكم أنظمة عن سؤاًال ليس
دساتري نقارن أن السؤال، هذا عن اإلجابة محاولة عند علينا أهون كان فما وظروفه،
من وقصاصة هنا من قصاصًة لنختار ببعض، بعضها فيها الحكم وأنظمة األخرى، األمم
فضفاض، ثوٍب يف أو ضيق ثوٍب يف القصاصات، هذه تجمعت إن ذلك بعد علينا وال هناك،

سعة. أو ضيٍق من فيه عما النظر بغضِّ الثوب، هذا يف أنفسنا ندخل ثم
املتميزة بخصائصه الشعب، «هذا» يكون أن عىل الحرص كل نحرص ولكوننا
املشكالت أم هي التي الكربى، الثقافية مشكلتنا واجهنا التفكري، موضوع هو الفريدة
هام بيشءٍ أضحي أن دون القائمة، بحضارتها الدنيا هذه أعارص كيف وهي: اآلن، بيننا
نختار؟ الطرفني أي عىل بيننا خالًفا يعد لم األمر إن الفريدة؟ املتميزة الخصائص تلك من
نُفرغ قائًال: يجيب من فينا تجد قد يكون؟ كيف الطرفني دمج طريقة عىل خالٌف هو بل
نصبُّ ثم والقيم، املبادئ هيكل إال منه يبقى ال بحيث القديم، مضمونه من القديم اإلناء
فيه، وما اإلناء عىل نبقي قائًال: هذا يرفض من فينا تجد قد وكذلك يومنا، مسائل اإلناء يف
فينا تجد قد كما منه، جزء كأنها كيانه، يف سارية هي فإذا اليوم، مسائل إليه نضيف ثم
ألنه الكربى؛ القضية بهذه منشغلون جميًعا لكننا أخرى، آراء الفريَقني هذين جانب إىل

فيه. تنصبُّ الذي النهائي الشكل يتوقف بها، نحلها التي الطريقة عىل
الحياة لصور يتحمس أن بعضنا عىل — مىض فيما — أيرس كان ما أيًضا وهنا
تعديل بغري الغربية الحياة لصور يتحمس أن اآلخر بعضنا وعىل تعديل، بغري املاضية
الزمان نعرب األوىل الحالة يف أننا بينهما الفرق كل ومحاكاة، نقل الحالتني وكلتا كذلك،
وأما عنه، لننقل الغرب إىل املكان نعرب الثانية الحالة ويف عنه، لننقل املايض إىل كرٍّا
خيوط من املنسوجة الفريدة، املتميزة الثقافة ألنفسنا نخلق أن فهو العسري الصعب

الثورة. بعد فيما أساسية بصفٍة نحاوله ما هو وذلك مًعا، والحارض املايض
الفكر فليس الفنانون؛ نفسه هو والفن األشخاص، املفكرون نفسه هو الفكر إن
السجل راجعت قد يوم ذات كنت فقد ولذلك مالمحها؛ نتبني ال هالمية أشباًحا والفن
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سنة إىل ١٩٤٩م سنة منذ عام، بعد عاًما الثقافة» وزارة تصدره كانت «الذي الثقايف
يف الفرق ألرى ١٩٥٩م؛ سنة أو ١٩٤٩م سنة صدر ما عىل املقارنة وركزت ١٩٦٣م،
حارضوا وما كتب، من أصدروه فيما متمثًال واألدب، الفكر رجال أداه الذي الفعيل النشاط
العربية الشخصية مالمح يثبت أن البعيد مرماه الفلسفة، يف جديًدا تأليًفا فوجدت فيه،
إىل أقرب يجعله أن أعني العربي، الفكر «يُعلِمن» أن شأنه من جديًدا وتأليًفا األصيلة،
االشرتاكي النظام محوره واالجتماع االقتصاد يف جديًدا وتأليًفا العلمي، التفكري منهج

الجديد. املجتمع مالمح يربز — ومرسحية وقصة شعًرا — أدبًا ووجدت الجديد،
الهدف يف شاسع فالفرق الحديث؛ نختم ثم لحظًة نقف األخرية، النقطة هذه وعند
يف الثورة قبل الكاتب كان بعدها، وجماعتهم الثورة قبل األدباء جماعة بني واملسعى،
ما ويهضم السلف، ينابيع ومن الغرب ينابيع من يقرأ كان أنه بمعنى «قارئًا»، صميمه
أدبًا كان إنه سواه، مصدرها فالغزارة غزارة، يعرضه فيما كان فإذا يعرضه، ثم قرأ،
أراد أديٍب عن عرش، الثامن القرن يف اإلنجليز النقاد أحد قال (كما القنديل برائحة يفوح
مكاٍن يف املصباح ضوء عىل والتحصيل، الدرس جهد فيه أدبًا كان أنه أعني هجاءه)،

مغلق.
أدب إنه والشارع، واملصنع الحقل نحو األدباء به اتجه فقد الثورة، بعد األدب وأما
األوىل األداة هي املقالة تكون أن هذا، بعد غرابة وال العمل، وضوضاء العرق رائحة فيه
اليوم، أديب عند األوىل األداة هي واملرسحية القصة تكون وأن الثورة، قبل ما أديب عند
جهابذة أن يخفى فليس وإال السهل، التعميم سبيل عىل تفرقة فهذه حال كل وعىل

سواء. حدٍّ عىل وبعدها الثورة قبل أعالم هم مًعا، والقصة املرسحية
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تائه كأنك مجهول، إىل مجهوٍل من موجًها الشكوى أنني نرباته يف سمعت خطابك، جاءني
ذا فمن صادفه فإذا سميًعا؟ يصادف هل يدري ال وهو مستغيثًا، يرصخ الصحراء يف

يكون؟
يصعد، جيٍل من وأنك ينحدر جيٍل من أنني هو وبينك، بيني ما وكل إيلَّ خطابك جاء
هذا بمثل يوًما قط أنعم لم بني يا إنني جيلني، بني الوصل همزة بمثابة الخطاب فكان
لعله الذاهب الجيل إىل وأرسلته الورق، عىل رصاخك رسمت حني أنت، به نعمَت الذي
كان احرتفتها، التي التعليم مهنة بحكم ألنني هذا؛ بمثل يوًما قط أنعم لم ال، يغيث،
نحو األستاذ موقف يكون فهكذا شاب، وأنا حتى األكرب الجيل دور أمثل أن يل مقسوًما

عام. منذ تخرج «معيًدا» زال ما «األستاذ» هذا كان ولو حتى تالميذه،
ما منك اليأس فيأخذ املستقبل إىل تنظر أنك خالصتها شكواك، يف فلننظر ذلك ومع
تسألني ثم عينيك، أمام مسدوًدا طريًقا إال ترى فال البرص، تمد أنك معناه ما تقول يأخذ،
والحارض املستقبل عن رأسك ثنيت أنت إذا بك، املحيط الظالم هذا يف الئم يلومك هل
دعاة من أنني أكتبه مما أحسست وكأنك أركانه، من بركٍن تلوذ املايض إىل لتعود مًعا،
سالًحا، األمس ذلك يعطيني ما بمقدار إال أمس، إىل النكسة يرفضون الذين املستقبل،

الغد. إىل طريقي به أشقُّ
— بأرسها الدنيا حارض — الحارض ففي عسًال، الحنظل لك فأصور أخدعك ولن
املستقبل يف التوقع النظر: وجهة عىل ذلك بعد األمر يتوقف ثم قليل، وعسل كثري حنظل
أن الكثري للحنظل نتوقع أم يزيد؟ أن وللعسل ، يقلَّ أن املر للحنظل البعيد، أو القريب
غرينا، وعىل علينا بالفعل، مطروح سؤاٌل إنه قلة؟ يزداد أن القليل وللعسل كثرًة، يزداد
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تتوقع أال الكربى، الصناعية البالد لبعض جاز إذا بأنه أكتب ذا أنا وها مرة، كتبت ولقد
تكون أن يكفي إذ «النامية»؛ البالد لبعض يجوز ال ذلك أن فأظن مستقبلها، يف كثريًا خريًا

يومها. من أكمل غدها ليجيء نامية،
تعليًقا فيه قرأت الذي اليوم، نفس يف خطابك ى أتلقَّ أن مصادفٍة من أغربها كان وما
الكتاب ويف تيلور، راتاري هو ومؤلفه نتقيه؟ وكيف املستقبل عنوانه: جديد كتاٍب عىل
ملخًصا وضعنا ولو كاتبه؟ يراه كما املستقبل إىل — السواد يكون ما أشد — سوداء نظرة
عليها، ترتتب التي نتائجها إىل وينتهي كربى، بمقدمٍة يبدأ منطقي، إطاٍر يف الكتاب لهذا
من املتحرض، العالم أرجاء من ا جدٍّ كثرٍي يف يراه ما هي عنده، الكربى املقدمة تلك إن قلنا
البناء يف ما نقًصا ثمة أن عىل يدل مما والالمباالة، والعنف الجريمة يف ملحوظ تصاعٍد
النقص ذلك بأن الكاتب يجيب ما ورسعان يكون؟ أن عساه فماذا الحديث، االجتماعي
العداوة فانبثَّت ومهتديًا، هاديًا الناس بني يجعل لم الذي االجتماعي التفكك عمليات هو

مبيتًا. عدًوا للكل الكل وأصبح النفوس، يف
— نفسك مستقبل إىل بني يا أنت تنظر كما — بالده مستقبل إىل الكاتب وينظر
وقالقل تسترشي، وجريمة يزداد، عنًفا يرى بل ترى، الذي املسدود الطريق يرى فال
مع والعمل الرجاء، خيبة مع الجهد بذل يرى إنه أساسه، من كله االجتماعي الكيان تهزُّ
ينجو ال مالية ونكباٍت املوارد، يف وقلة الطعام يف ا شحٍّ ويرى العيش، مستوى يف انحدار
األهلية وغري األهلية والحروب يتكثَّف، الهواء وتلوُث تزداد، املدن ضوضاء إن أحد، منها
سيتعرَّض كله العالم إن فيقول يأسه، يف يمعن اليائس الكاتب هذا إن بل مداها، يتَّسع

قال. ما آخر إىل برودة بها يزداد املناخ، يف لتغريات املستقبل يف
عىل سار من حكم يف بالده ألن قاله؛ ما يقول أن الكاتب هذا حق من كان وربما
كهؤالء هو وألنه كان؛ حيث إىل يعود أن إال أمامه يعد ولم غايته، بلغ حتى الدرب،
الغضب؛ يملؤهم مرغمني، الوراء إىل ينظرون وهم «أوزيورن»، صورهم الذين الساخطني

أمام. أمامهم يعد لم ألنهم
نبلغ لم الدرب عىل السري طريق ويف بعُد، نفرغ لم البناء طريق ففي بني يا نحن وأما
عىل خطوات، بضع إال الجديدة الصناعية العلمية الحضارة درب عىل نخُط لم بل غايته،
فعل ال األصيل، املبدع فعل ذلك نفعل أن نريد فإنما الدرب ذلك عىل نخطو أن نريد إذ أننا
طريقه يشق رحالة، مستكشف بني بعيد الفرق املوقَفني؛ بني بعيد والفرق التابع، املقلد
الذي الطريق، عىل ليسري ذلك بعد جاء مسافر وبني آخر، رحالٌة إليه يسبقه لم مرة، ألول
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قد الثاني ترى مجهول، نحو سائًرا األول يكون فبينما املسافرين، أقدام قبله من ته دقَّ
سانحة الفرصة تكون األوىل الحالة ويف السري، يبدأ أن قبل الطريق عن يشء كل عرف

الذكريات. واجرتار واملحلل السأم يكون الثانية الحالة ويف خالق، مبدٍع مغامٍر لكل
وأما للخطأ، عرضة فهي جديدة وألنها جديدة؛ بتجربٍة يغامر الرحالة املستكشف
وإن — التكرار بهذا وهو سواه، فعله ما يُعيد بل الجديد، تجربة يحاول فال املتابع املسافر
ال كالظل، التابع هذا إن الحياة، بجدة شعوًرا أقل كذلك أنه إال — للخطأ عرضة أقل يكن
حاولت فلو ظله، هو الذي األصل طال أو قرص إذا إال يطول، أو يقرص أن لنفسه يملك

القنوط. عنك يزيح ما وجدت فربما الجديدة، املغامرة حياتنا يف تشارك أن بني يا
من يحدث أن يمكن ملا يقظانة، مؤرقًة حياًة لحظة كل يف يحيا الكشاف الرحالة
قارن والسكون، الدعة حياة فيحيا التابع املسافر وأما حسابها، يحسب لم مفاجآت
يكتنفه، املجهول وظالم العباب يف يرضب املحيط عرب األوىل رحلته يف كوملبس — مثًال —
ويرشب طعامه يأكل طائرة، أو سفينة يف نفسها الرحلة يقطع ذلك بعد جاء مسافًرا قارنه
الهدف يبلغ متى عامًلا رشاب، أو طعام منه يفرغ أن الخوف من بمنجاة وهو رشابه،
رؤية موضع قبُل من يكن لم جديد، بها ينكشف ومغامرة، مخاطرة األوىل الحالة يف وأين.
مكرور األمس قديم هو بل جديد، ال ولكن واطمئنان، أمان الثانية الحالة ويف سمع، أو

ُمعاد.
من موقف الحياة: من موقَفني بني الفرق نفسه هو الحالتنَي، هاتني بني والفرق
يحفظه قد إنه حرًفا، حرًفا يلتزمه أن إال عليه وما السابقون، تركه موروثًا يديه بني يضع
ما وتركيبًا، تحليًال إجرائه يف يعمل أن أو تحفظ، أن ذاكرته وسع ما قلب، ظهر عن
أن هو همه كل فكأنما سطًرا، إليه يضيف ال لكنه والرتكيب، التحليل عىل قدرته أسعفته
تدور ثم وعاء، يف الغالل فتوضع دقيًقا، الغالل تطحن كالطاحونة كالم، من كالًما يخرج
إىل تضيف ال بذلك وهي الدقيق، هي أخرى صورٍة يف الغالل فتخرج فعلها، وتفعل اآللة

ذرات. مثقال عملها خالل منه أنقصت وربما ذرة، مثقال املوجود
يستوحون التجربة؛ خوض بعد الجديد يكشفون الذين موقف فهو اآلخر املوقف وأما
من خري املأمون القديم هو: األقدمني شعار كان فلنئ حوه، ليُصحِّ أو إليه، ليضيفوا القديم
إىل الوحيدة الوسيلة ألنه أوىل؛ املجهول الجديد بل هو: املجدِّدين فشعار املجهول، الجديد
صغارنا علَّمنا لو وأودُّ تاه.» قديمه فات «من أن صغار ونحن يعلموننا كانوا لقد التقدم،

ومات.» جمد بقديمه اكتفى «من أن اليوم
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السالفني، كتب نفتح بأن ذلك يكون فلن نحياها، التي الحياة وجه نغريِّ أن أردنا إذا
الوحيدة السبيل بل القويمة السبيل وإنما صنعوه، ما عنهم وننقل قالوه، ما عنهم لنروي
منه لنجعل ال منه، بد ال فاملايض «املستقبل»؛ يف تحقيقه يراد عما نسأل أن هي —
يجب آلبائنا، والءنا إن نصنعه. أن ينبغي فيما لإللهام مصدًرا ليكون بل نحتذيه نموذًجا
كانت بحرف، حرًفا صنعوه ما إعادة يف ال الحياة، تجاه وقفتهم يف محاكاتهم يف يكون أن
الجديد، إبداع يف هي واملخاطرة، املغامرة يف هي والطموح، القوة عصور يف آبائنا وقفة
حياتنا من اتخاذنا يف يكون إنما لهم والوالء اإلنسان، حضارة يف جديدة مرحلًة ليضيفوه
ما لتعرف للخطأ وتتعرض التجربة تخوض وتغامر، تخاطر وتضيف، تبدع كهذه: وقفًة

الصواب.
يأتي شيئًا ليس سليم، علميٍّ بتفكرٍي جديًدا، خلًقا نُبدعه أن نريد الذي واملستقبل
تتكامل املتفرقة األجزاء هذه أن برغم «بالقطاعي»، تتحقق تفصيالت ولكنه «بالجملة»،
أسئلة، عدة يف يساق املطلوب املستقبل واحد، عضويٍّ كياٍن يف بعض مع بعضها األمر آخر
املواصالت؟ ولطرق السنني؟ من كذا يف للزراعة نريد ماذا الجواب: يتطلب منها سؤال كل
نعيشها التي العملية الحياة جوانب آخر إىل ولألرسة؟ وللقضاء؟ وللتعليم، وللصناعة؟
تراث يستطيع واحد سؤاٌل األسئلة هذه كل يف وليس غًدا، نعيشها أن نريد والتي اآلن،

الجواب. له يقدِّم أن وحده األقدمني
سائر دون وحده اإلنسان به يضطلع عمل يوم، كل متجددة وهي الحياة، صنع
بُنيت وحده وبهذا يخطئ، مما أكثر يصيب ولكنه ويصيب، يخطئ عمل وهو الكائنات،
عرضت التي األمانة، عن لتخىلَّ املغامرة، خطأ من ينجو أن اإلنسان أراد ولو الحضارات،
رسم كما أفالكها يف تدور فالنجوم يحملنها، أن فأبني والجبال، واألرض السموات عىل
جميًعا لكنها تحيد، فال لها أريد كما الجبال وتنشأ األرض تتحرك وكذلك تضل، فال لها
أن قدره فكان الحي اإلنسان وأما شيئًا، عندها من تضيف أن دون األبد، دوام تدوم قد
إىل ينظر أن ينفعه فال مرحلة، من أرقى ومرحلًة خطوة، من أعىل خطوًة الحياة يصنع

أمام. إىل الطريق له ينري ما بمقدار إال الوراء،
بدفعة يلتئم، فسوف جرح أصابك إذا يعلمك؟ درًسا نفسه شبابك من تأخذ ال وملاذا
ال حدود، بغري آفاٍق إىل األحالم بك طارت الواقع بك ضاق إذا التجديد، وقوة الحياة
بني بعيد فالفرق الشباب، طبيعة هي فتلك — املتنبِّه الوعي أحالم بل النعاس أحالم
يف يبيِّنه أن جويس جيمس أراد ما هو الفرق كان وربما اليقظان، والحلم الحاملة اليقظة
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و«يقظة العربي) الوطن أرجاء سائر يف الزمالء يكتبه كما عوليس (أو «يولسيز» كتابَيه:
فيه تباعدت رجل عند الشعور، تيار يف حلقاتها تعاقبت أحالم األول الكتاب يف فينجان»؛
الثاني الكتاب ويف الحالم، اليقظان إىل أقرب فكان الباطنة؛ حياته عن الظاهرة حياته
العيننَي مفتوح حقيقته يف وهو الذهن، مشتَّت شارًدا تظنه من صورة هي أخرى صورٌة
أن فتحسب اليوم، نحن هو وذلك وصوت، صورٍة من حوله يدور ما لكل األذننَي، مرهف

قريب. والصبح صاٍح الوعي أن مع حولك، من أظلمت قد الحياة
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إىل عائًدا الطائرة بعدها أستقلُّ ساعات، بضع إال الصيف إجازة من يل بقي قد يكن لم
أكن لم شيئًا فيها ألقرأ يدي؛ يف كانت صحيفٍة عىل برصي ألقيت حني الحبيب، الوطن
يتحرك الصحيفة، من البرص موقع عند أراه خفيف بظلٍّ فإذا الباكر، الصباح يف قرأته
العدسة ومسحت املنظار فخلعت املنظار، عدسة عىل غباًرا ظننته تحركت، كيف العني من
الكلمات، عني تحجب زالت ما الظل بقعة فرأيت ونظرت، موضعه إىل وأعدته بمندييل،
رأى الذي كالوهم وهًما يكن لم الطارئ، الظل أن من ألستوثق آخر اختباٍر إىل وأرسعت
جريمته، من الفازع وهمه هو وإنما خناجر، من ثمة يكن ولم الهواء، يف خنجًرا ماكبث به
قلًما جيبي من فأخرجت وحقيقة، وهٍم بني ألفرق آخر؛ اختباٍر إىل أرسعت إني أقول
وبعدئٍذ أكتبه، ما أرى أن وبني بيني يحول هناك الظل فإذا بالكتابة، وهممت وورقة
املسافرون، يملؤها استمارات وهنالك حانت، قد الصفر فساعة الحزينة؛ املواقف تتابعت

الكتابة. عيلَّ فاستحالت
تكون؟ كيف املفاجئة الكوارث أمام نفيس ألبلو االمتحان؛ هي نفسها املحنة تلك كانت
حدوث تتوقع كانت كأنما جازعة، وال فازعة غري فاهمة مستسلمة، هادئٌة النفس تلك فإذا
سمعت هكذا — نفيس خالق لسُت إنني الحدوث، ساعة تتحدد أن إال يبَق ولم حدث، الذي
لكنني تريد، الذي البرص لوهبتُها نفيس خالق كنت ولو — ضمريي يف يهمس صوتًا
يستطيع بما الطارئة، األحداث تلك يقابل أن سوى عليه وما األحداث، تُشكِّله مخلوق

بغريه. يستطيع بما أو بذاته
إبراهيم الدكتور إىل هللا من بهدايٍة قصدت الهادئة، املستسِلمة املطمئنة النفس وبهذه
فجأني لكنه إنسانيته، يف رعايته وحسن طبه، يف شهرته إال عنه أعلم أكن ولم عبود،
القارئ عالقة وهي أتوقعها، أكن لم بل شيئًا، أمرها من أدري أكن لم أخرى، بعالقٍة
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رأيت قد األسابيع هذه خالل أنني ولو عالجه، تحت اللحظة هذه حتى زلت وما بالكاتب،
أمسك أن — الطبيب من غيبٍة يف — جرؤت ملا قليًال، إال سالمتها إليها عادت وقد عيني

بالقلم.
— مكتوبة أو مقروءة — الكلمات عني تحجب الظل وبقعة الصيف إجازة من عدت
ما وبني أفقده، كدت أو فقدته الذي البرص بني فيها أوازن تأمالت من يل بد ال فكان
بصفقة الحياة من خرجت كيف عندئٍذ فرأيت السنني، طول عىل وكتابة قراءة من أنتجته
خالل القراء أرسلها التي الرسائل عيلَّ قرئت عندما جالء، الرؤية هذه ازدادت ثم املغبون،
النتائج هذه أجل من قائًال: نفيس من أسخر أن إال بعضها، إزاء يسعني فلم الصيف،

منها: لرسالتني خالصة وهاك البرص؟ ضياء سكبنا
أني معناه ما فيها يل يقول أسيوط، جامعة يف الهندسة بكلية طالب أرسلها رسالة
الوجدان، وميول الهوى ألحكام تخلق لم التي األمور يف وأحكامه، العقل التزام إىل بدعوتي
إىل الدعوة يف ضاليل عىل الربهان يقصُّ ثم ضالل، عىل الدعوة بهذه إني الطالب يقول
قرية يف يقطن مغمور فقري رجٍل عن مصادفًة سمعت أسبوعني «منذ فيقول: العقل،
االمتحان، نتيجة عىل قلًقا كنت وملا الجن، من خادم وعليه الكف، قراءة ويجيد بجوارنا،
ثم بكفي الرجل وأمسك هدوء، وملسة اطمئنان كلمة وراء جريًا إليه الذهاب قررُت فقد

إلخ.» … قال
خطابه) يف الطالب يقول (كما الجن من خادم عليه يقوم الذي الكف قارئ كان وملا
تنبأ، أو أنبأ فيما صدق قد أنه ذلك بعد األيام فأثبتت إعالنها، قبل بالنتيجة الطالب أنبأ قد
القوانني أين املنطق؟ أين هذا؟! من العلم «أين الخاتمة بهذه خطابه يختم الطالب فإن
منطقك أين دفاعك؟ هو فما األول املتهم «أنت فيقول: الكالم أنا إيلَّ ه يوجِّ ثم الطبيعية؟!»
األمر عنده هي الجن من بتوجيٍه الكفِّ فقراءة هنا، «عتيق» كلمة القارئ وليلحظ العتيق؟
أول دخلُت وعندما — الورق عىل — نظريٍّا عاًما عرشين تلميذك كنت لقد … «الحديث»

املفكرة.» ومزقت بك، كفرُت عميل امتحان
هذه أجل أمن وتساءلت: الرسالة، هذه عيلَّ قرئت أن بعد نفيس من سخرت لقد نعم،
نفسه، لتطوير يصنع أن الشعب وسع يف كان ماذا البرص؟! ضياء سكبنا املرة الثمرة
أنفقته ما الطالب، هذا مثل عىل ينفق أن من أكثر النور، إىل الظلمات من يخرجه تطويًرا
«الهندسة»، دراسة من كهذا طالبًا ليمكنوا القليلة؛ أقواتهم من العاملون اقتطعه مال من
الحضاري التخلف من ينقلنا أن عساه مما العلم، ومنطق بالعلم الهندسة ه تمدَّ أن فبدل
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لم آخر مواطٍن عن شعرة مقداره يزيد ال بما كله، هذا من صاحبنا خرج نُعانيه؛ الذي
كله، التعليم هذا من صاحبنا خرج إذ واحًدا، مليًما الشعب كلَّف وال التعليم، حظ له يكتب
الجن!» من خادم وعليه الكف، قراءة يجيد مغمور فقرٍي «رجٍل عند املعرفة يلتمس بأن

ما وعىل ودمه، لحمه من الكادح الشعب أنفقه ما عىل حرسة ألف ألف واحرستاه!
الشعب؛ وحصدها حصدناها التي الثمرة كانت إذا الورق، عىل األبصار ضياء من سكبناه
أن العلم، ودقة العلم ومعايري العلم منطق يسودها علمية، كليٍة يف طالب يخرج أن هي
بنبوءات له ليتنبَّأ األوىل، الجاهلية عراف عن ليبحث كله؛ هذا من الطالب ذلك يخرج

الجن! بخادم فيها يستعني
بمعادلٍة أمدَّك هل علم؟! من العراف أفادك وماذا ذلك: بعد الطالب نسأل أن ولنا
الرتع وشق الجسور وإقامة املدن تخطيط يف وتنفعك تعرفها، تكن لم جديدة رياضيٍة
بعد الشعب أفاد ماذا أو أنت أفدت ماذا الكهرباء؟! مجال يف العلمية األجهزة ومعالجة
قبل االمتحان بنتيجة أنبأك قد املغمور»، «الفقري العراف أن من تعليمك، يف أنفقته الذي
العقل كرامة أجله من تريق بأن جديًرا، النتيجة معرفة يف السبق هذا كان وهل إعالنها؟!
قد عنها، سمعت قد تكون أن بد ال التي األوروبية النهضة أن بني يا اعلم العلم؟ ووقار
لرجاٍل املرسح ساحة لتفسح السخافات، هذه أمثال عىل كثيًفا ستاًرا أسدلت أن يوم وقعت
بل الجن، من خدام عملهم يف عليهم يقوم ال ونيوتن، وكبلر جاليليو أمثال من آخرين
أرسلناك املنهج، وهذا املنطق ذلك اكتساب سبيل ويف العلم، ومنهج العقل منطق يهديهم
بسوانا. أمثالكم نهض كما بنا تنهضون لعلكم الجامعة، كليات إىل مثلك ألوًفا وأرسلنا

أكتبها، التي الكتابة لهذه اللوم، أقىس إيلَّ صاحبها ه يوجِّ أخرى، رسالٍة إىل وأنتقل
منها يعاني التي املشكالت يرتك أن — قال هكذا — مثيل كبري) (لكاتٍب يجوز فكيف
أن الرسالة صاحب يل يتمنى ثم ومواردها؟! بمصادرها أعلم هللا أمور عن ليكتب الناس،
ومتعقبًا — دواء أي — دواء عن وباحثًا شقة، عن «باحثًا مرص: أرجاء يف بسياحة أقوم
لوسيلة ومستخدًما هناك، أو هنا تقضيها لك مصلحة وراء والهثًا طابور، يف وواقًفا لسلفه،
حائًرا تائًها ودائًما مستشفى، أو جامعة أو ملدرسة وزائًرا «تاكيس»، خاصة أو عامة نقل
— هللا قدر ال — جريًحا أو محكمة، أو الرشطة قسم يف األرض، أهل ظلم للسماء تشكو
أو املرصية لإلذاعة مستعًما أو املرصية، واملجالت للصحف قارئًا أو الطريق، قارعة عىل
جالًسا أو املرصية، األفالم تعرض عرض صالة يف متفرًجا أو املرصي، للتليفزيون مشاهًدا
السياحة بهذه تقوم أن ويشرتط … أو … أو مرص، مرسح يف النظارة بني كريس عىل
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والحظوة والوساطة واملحسوبية القرابة بأسلحة االستعانة ودون الخاصة، نفقتك عىل
«… الناس من وعبد سيٍد بني املمعاملة يف والتفرقة

يف أعلنت بأن صاحبها، أنصفت قد ولعيل إليها، أرشت التي الرسالة من جزء هذا
— الرسالة لصاحب ه موجَّ هنا والخطاب — صاحبي يا لكنك فيها، ما أوجع الناس
بقلمه يسدل أن القلم، حمل من كل من تريد إنك وكتابة، كتابة بني تُفرِّق أن ترد لم
مواصالت، قائًال: واملساء، الصباح بني وما ومساء، صباًحا حباتها عىل يعد مسبحة ذاك
العني، أمام تظهر عقارب لها كالساعة هي سيدي يا املجتمع مكنة إن مجاري. تليفون،
نظل أن الساعة: فسدت ما إذا أصلح رأيك يف فأيهما العني، عن تخفى تروس كذلك ولها
الخبيثة تروسها نكشف أن أم الصحيح، وضعها لتأخذ بأصابعنا ظاهرة العقارب نحرك

نفسها؟ تلقاء ومن بالتايل العقارب فتعتدل منها، فسد ما لنصلح
تنقطع ال عمل وهذا حياتنا، يف العلة مواضع عن اإلعالن من بد ال أنه صحيح
له يتصدى من بدوره يريد آخر، عمًال هنالك لكن أدائه، عن قرائها ورسائل الصحافة
إصالح يستتبع الجذور إصالح بأن أمل عىل جذورها، إىل العلل ب تعقُّ وهو به، ويضطلع
أحًدا نفعت قد أكن لم فإذا الفريق، هذا من أكتبه فيما أني وأعتقد والثمر، الفروع
أجل أمن ساخًرا: نفيس أسال أن الحق يل كان السنني، من عرشات بضع أكتبه لبثت بما

البرص؟! ضياء سكبَت النتيجة هذه
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تفضل الذي األوىل، الطبقة من االستحقاق وسام تسلمت ١٩٧٦م العام ربيع من يوم ذات
داري إىل وعدت إياه، فمنحني الجمهورية رئيس السادات، أنور محمد الرئيس السيد
فتحت حتى الدار من مجليس أخذت إن وما رشود، يف والذهن ينبض، والقلب بالوسام
لحميد «تقديًرا تقول: التي الوسام «براءة» وقرأت ترى بما عيني ألمأل املخملية العلبة
األوىل.» الطبقة من االستحقاق وسام منحتكم قد لألدب، خدماتكم وجليل صفاتكم،
ما لك أروي فأنا ملاذا؟ تسلني وال مكتوم، بكاءٍ إىل الدمع بي انتقل ثم عيناي، فدمعْت
فلما مىض، فيما عسٍف من عانيته ما لطول ذلك كان فربما التعليل، أنت وعليك حدث

الحلقوم! وأجهش العني مني دمعت املنكرين، برغم التقدير جاءني
التقدير هذا أمام — ألحاسبها امليزان؛ لنفيس أنصب أن عن يرصفني لم ذلك لكن
وشعبها، مرص أجل من صنعته مدِّ عىل ألحاسبها — الكريم ورئيسه الوطن من العظيم
يعلو التي األنفاس هذه أن الحياة، أود يقيم وما الحياة وهبتني لقد إياه! وهبتني ما لقاء
بل وهوائها، وشمسها ومائها أرضها من البدن وهذا هوائها، من هي ويهبط الصدر بها
— نفيس يا — صنعِت فماذا أهيل، هم الذين أهلها نسج من هي وعواطفي أفكاري إن

الغزير؟! العطاء هذا لقاء ملرص
«تعليًما»، وسميتُها الهواء، يف أرسلتُها كلمات لها صنعُت الساخر: جوابها فكان
كلمات، «كلمات، إنها … «كتابة» وسميتُها الورق، عىل بعثرتها كلمات لها وصنعت
موالي؟ يا تقرأ ماذا فسأله: يقرأ، بولونيوس رآه حني وذلك — هاملت قال كما — كلمات»
تلك مادة عن سالتك إنما ليقول بولونيوس فعاد كلمات! كلمات، كلمات، بقوله: فأجابه
الوغد املؤلف فهذا فضائح! — سيدي يا — فضائح هاملت: فأجابه هي؟ ما الكلمات
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جلودها، تغضنت وجوه ولهم بيضاءَ، بلًحى يلتحون أنهم الشيوخ عن يذكر الساخر،
الكتب؟! صفحات عىل ذلك إثبات يليق هل لكن لكذلك، إنهم نعم … العماص تفرز وأعني
من ضخمة طائفٍة وحقيقة حقيقتي إىل ذلك نبَّهني فلقد هاملت، ذكرت قد دمت وما
هي كأنها نتأملها لذواتنا األولوية من نجعل هاملت، طراز من جميًعا إننا عندنا، املثقفني
قوتًا، الناس أقوات من يزيد الذي النافع، املنِتج العمل دنيا عن بها وننرصف الكون، محور
وتحليل وشك أنانية، يف جهودنا ننفق إننا كساءً، كسوتهم ومن مسكنًا، مساكنهم ومن
وشعبه البلد يكاد ال جديد، من أنفسنا إىل لنعود انطالق نقطة أنفسنا من نجعل وجدل،
مشغولون إننا ا، همٍّ صدره عن تزيح وال مشكًال له تحل ال جعجعة، إال بوجودنا يحس
حولنا من والشعب ساخرون إننا يها، نؤدِّ أن ينبغي كان عملية واجباٍت بأداء ال بأوضاعنا
أنفسنا، حقيقة عن العلم حق ذلك لنعلم وإننا الثياب، وهدمة العيش، لقمة لنا لينتج يكدح
— أمثايل من هم الذين املثقفني جماعة نحن — إننا ونتعاىل، باألنوف نشمخ ذلك ومع
هل هي: الرئيسية مشكلته بأن نفسه يوهم إنه نفسه، حول ودورانه تردده يف هاملت هو
حياته أما يشء عنده النظري الفكر كأنما بحياته، ُمتشبٌِّث فهو ذلك ومع يموت؟ أو يحيا
هاملت، مثل — شاكلتي عىل هم الذين املثقفني جماعة — إننا نعم آخر، فيشءٍ العملية
أن له يحلو ذلك ومع والفضة، الذهب بأسالك املزركش النفيس املخمل من رداءه يلبس

والشقاء. والبؤس الفقر بعبارات اللسان يطلق
بالجحود، أتهمك فإنني بهاملت، ذكَّرتِني قد — نفيس يا — دمِت ما لنفيس: قلت
فالشعب كله؟» العربي الوطن يف أيًضا أقول «وهل مرص يف املثقفني معظم معك وأتهم
القدماء، قاله ما ًدا مردِّ إال قائلكم يقول ال ذلك ومع خوف، من نكم ويؤمِّ جوٍع من يطعمكم
درَّت املايض، الجيل أدباء من أديبًا أعرف والفزع! والجوع للعري مجلبة األدب حرفة بأن
من جعلته حتى الرقعة؛ فسيحة زراعيًة أرًضا — عليها املفرتى هذه — األدب حرفة عليه
هذه كأن واإلمالق، الفقر من شكاة إال يكتب لم ليكتب، القلم حمل فلما الزمان، ذلك سادة
ويعيدوا يقولوها، أن بلدنا يف املثقفني عىل يحتم التي «الكليشيهات»، الرواسم من الشكاة
العنيفة هجمتك جزاء موىس، سالمة يا هللا ورحمك كتابة؟ وكانت قلم لهم كان ما قولها

القبيح. الكذب ذلك عىل يومئٍذ
فلم وعلَّمها، وآمنها أطعمها ما إزاء البلد، لهذا قدمته ما عىل نفيسوحسابها إىل وأعود
املنتجني العاملني شاركت أن — ضمريي عني لريىض — وددت لكم كلمات! إال لديها أجد
وباتت فتوَّته، عني وذهبت الشباب ذهب لقد العمل؟ يعني ماذا أعرف ال بأظافري، بيدي،
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وهو العامل إىل أنظر وجلست سيارتي، أصلح قريب منذ كنت … كالم يف كالًما حرستي
وزحف عليه ورقد الصاج، من معوجٍّ بلوٍح تحته من األرض فرش وقد فرأيته يصلحها،
بجسده وزحف النار، رماد من قطعة عينيه إحدى يف فسقطت السيارة، تحت بجسده
تحول الذي قميصه طرف إال املصابة، عينه مسح يف يسعفه ال ُمرسًعا، السيارة تحت من
السادة من ألحٍد يجوز هل لكن سليمة، جاءت هلل، والحمد بالقذر مزج زيت من خرقٍة إىل

العامل؟ هذا كسب وكثرة كسبه قلة من يشكو أن املنظر، هذا أمام املثقفني
عىل للناس قدمتها التي هي — مرة ومكتوبة مرة منطوقة — «كلمات» كلها كانت
برواتب تلك، كلماتي عىل الكادح الشعب كافأني منهم؟ لقيت فماذا ذلك ومع السنني، طول
مالليم، كله ذلك يكن ولم لكتبي، أثمانًا دفعه بما وكافأني يجريها، يزال وال أجراها
كثرية فهي قلَّت مهما وجنيهات، قروًشا كان بل للجميل، نكرانًا فينا املثقفون يزعم كما

العاملني. طوائف يشمل كما يشملنا أن العدل من كان الذي العام للمتوسط بالنسبة
الطبيب يكتبها كلمات فهنالك سواء، كله الكالم وليس وكلمات، كلمات هناك أن عىل
كلمات وأمثالها فتلك يُقام، لبناء تخطيًطا املهندس يكتبها وكلمات الشايف، للدواء وصًفا
أيًضا هناك ولكن يُعاب، الذي الشكيل النظري القصور فيها وليس بالعمل، الصلة وثيقة
بالغرور، يصبني فلم هلل والحمد كالًما! وتنتهي كالًما تبدأ — بضاعتي هي كالتي — كلمات
مدى عىل فتئت فما هو، محوره عىل يدور إنما الدوار، الفلك بأن صاحبه يوهم الذي
فليكن كالم، من بد ال كان إذا بأنه — الجامعي تخصيص ميدان يف — وأعيد أقول السنني
ال ثم باللفظ، وينتهي باللفظ يبدأ كالم فكل العمل، طريق ييضء الذي الرضب من كالًما
فال آذانهم دونه الناس يصمُّ الرصيح الهراء ألن الهراء؛ رشمن بل هراء، هو ذلك؛ بعد يشء
جدوى. غري يف آذاننا له نفتح قد الذي فهو خادع، طالءٍ وراء املتسرت الهراء هذا أما يرض،
عىل إنني (٧٦ مايو ٢٠ يف نرش مغشوش»، «مداد عنوانه مقاٍل (يف يوم ذات أقل ألم
الشيخ كتبها التي اإلصالحية، املقاالت مجموعة مكتبتي من استخرجُت املراجعة، سبيل
تعرض التي واملشكالت له، عرضت التي املشكالت بني الفرق يكون ماذا ألرى عبده؛ محمد
كتابة — إذن — صنعت ماذا السؤال: إىل دعاني مما متشابهة؛ جملتها يف هي فإذا لنا،
الكالم بني الوثيق، الربط عىل تعليمنا أدرنا قد كنا فلو كامل؟ قرٌن طوله زمٍن يف الكتاب
اللفظية السيولة فتقل نفسه، كالمنا طريقة حتى لتغريت نؤديه، الذي والعمل نقوله الذي

العاملني. سواعد إال يغريها ال حالنا، هي حالنا وتبقى الهواء، مع هواءً تذهب التي
ما لقاء للناس قدمِت ماذا بالسؤال: عليها وألحُّ الحساب، أناقشها نفيس إىل وعدت

قدموا؟!
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وإذا تريد؟ فماذا زالت، وما كانت هنا، وكتابة زال، وما كان هناك، تعليم قالت:
وخارج األسوار داخل تعليًما ذهبت قد حياتي بأن أجبتك التعليم، من رضبًا الكتابة جعلنا

يكفي؟! ما ذلك يف أليس األسوار،
كبري الفرق عمل، إىل قوٍل من الناس تنقل هدايًة، جاء التعليم أن لو يكفي كان قلت:
رست وقد األسالك وتلك باردة، األرض عىل تنثرينها اللفظ من أسالٍك بني صاحبتي يا
يهتزُّ الثانية الحالة ويف فيسقطون، السائرون يتعثر األوىل الحالة يف التطبيق، حرارة فيها
به والتقيُت سنني، منذ إنجليزي كاتٌب مرص يف هنا زارنا لقد وكهرباء. حرارة الوجود
يتأهب بأنه وأنبأني مرص، عن الكتابة بصدد أنه فعلمُت فيه، أقيم كنت فندق يف مصادفًة
يعملونها، كما أعمالهم ويشاركهم فيها الناس يخالط الصعيد، قرى بعض إىل للرحيل
، أحسَّ وما وجد فيما نتحدث مًعا وجلسنا عاد، ثم أسابيع، من قىض ما وقىض وذهب
يف تبدو مما حقيقتها يف أشقَّ األعمال بعض وجد قد أنه يل، قاله ما أطرف من فكان
أكتب أن بني بعيد الفرق قوله: إىل أضاف ثم الشادوف، عىل العمل ذلك من ظاهرها،
ذلك أكتب أن وبني األرض.» ري يف الشادوف يستخدمون املزارعني بعض «إن ألقول
الحالة هذه يف يعملون. وهم املزارعني هؤالء إحساس داخيل من أحسَّ أن بعد لكن نفسه،
وأنا قيلت ما إذا كلماتي وأما الصدق، ونبضات الحياة حرارة كلماتي يف ترسي الثانية

الثلج. من قطع وكأنها تجيء أن بد فال بعيد،
معظم شأن شأنك كأن — أحدثها نفيس إىل عدُت هكذا — نفيس يا أنِت وهكذا
النقد، فيسهل العمل مشقة من عليه ينطوي ما نمارس وال القول نقول بلدنا، يف املثقفني
عىل أصداًفا أمامنا تنتثر أن لها، يجوز السماء نجوم وكأن املثىل، النماذج تصوير ويهون
يكن لم إذا منه، لتخلو الناس دنيا كانت ماذا نكتبه، أو نقوله لكالم استجابًة األرض،
طريق أو ، لينقضَّ فيها بناء كان هل كتب؟! الذي والقلم تكلم الذي اللسان نفيس يا لك
العمل، حرارة مفاصله يف ترسي ال كالًما كانت بضاعتك ألن ذلك لينهدم؟ جرس أو ، لينسدَّ
ما حذف فقرَّر تكتبينه؛ بما للتحرير رئيس استهان كيف — نفيس يا — تذكرين أفال
كيف أرأيت يديك؟ عىل تعلموا ممن الرجل يكون أن الساخرة األحداث وشاءت تكتبني،

كتابتك؟ وقعت موقع وأيَّ تعليمك؟ ذهب
العريقة — الشعب هذا إليك قدَّم ثم جهودك، إليه ذهبْت ما مبلغ هذا كان فإذا
من يكون أفال التقدير، عالئم ومن العيش، رغد من قدَّمه ما — عنرصه الكريم أصوله،
حب؟! ومن إخالص، ومن تضحية، من إليه تقدميه أن الضئيل، وسعك يف ما كل حقه
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القوانني أن بمعنى الزمن، مع «يتقدم» العلم أن والفن، العلم بني املألوفة الفوارق من
إذا اليوم، علماء يقبله مما تعْد لم املاضية، القرون يف العلماء بها أخذ التي الطبيعية
ثمة فليس الفن يف وأما الطبيعة، ظواهر عىل انطباًقا أصدق أخرى، قواننَي محلها أحلُّوا
من شعره يف أروع التاريخ، عرفه شاعر أقدم كان فربما «التقدم»، لفكرة مفهوم معنًى
هذا، عرصنا يف املرسح أدباء بأن القول عىل يجرؤ ذا من اآلن، بيننا يعيش شاعر أعظم
األقدمني؟ اليونان عند سوفوكليز من بل شيكسبري من األدبي الفن درجات يف أعىل هم
ما عىل متفوٌق العرص، هذا أعالم أيدي عىل التصوير فن بأن القول عىل يجرؤ ذا من
نوابغه أيدي عىل النحت فن بأن الزعم يستطيع ذا من أنجلو؟ ومايكل رافائيل أبدعه
ألم القديم؟ املرصي النحات أزميل أبدعه مما — الفن هذا بمعايري — أعظم املعارصين،
من املرصي القسم يف وقفنا وقد يوم، ذات التشكيلية الفنون يف ناقدة أستاذٌة يل تقل
يل تقل ألم رائع، رائٌع ولكنه صغري، فرعونيٍّ تمثاٍل أمام بنيويورك، املرتوبوليتان متحف
امليزان، كفتي إحدى يف بأجمعه املعارص النحت فن وضعت لو إنها يومئٍذ الناقدة األستاذة

كفته؟ عندها لرجحت األخرى، الكفة يف الصغري التمثال ذلك ووضعت
واضح هو ما بمثل الفنون، يف «التقدم» لفكرة مفهوم واضٌح معنًى ثمة ليس ال،
حديثة مؤلفًة أن لوال أراه، زلت وما أراه كنت ما هذا األقل عىل أو العلوم، مجال يف مفهوم
أفكارها من عنده وقفُت مما وكان ذلك، غري به تزعم الفن، تاريخ يف كتابًا أخرجت قد
علمي ألن أنفيها؛ أن وال أؤيدها أن ال أستطع لم الطرافة، يف غاية هي فكرة ذلك، يف
الطريفة الفكرة وأما تنفي، أو تؤيد التي باألمثلة يسعفني مما ا جدٍّ أقل الفن بتاريخ
كفن — الفنون يف والتقدم النمو عالمات من بأنه املؤلفة قول فهي إليها، أرشت التي
مضموناتها يف تدخله بما الحضاري، التقدم تساير أنها — النحت فن أو مثًال التصوير
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بني يفاوت كان القديم الفنان أن — املثال سبيل عىل — ذلك ومن جوهرية، تغرياٍت من
أفراد أحجام يف امللوك يرسم فال االجتماعية، مكاناتهم يف تفاوتهم بحسب الناس، قامات
فشيئًا، شيئًا القامات هذه بني يقارب الفنان أخذ التاريخ، سري ومع العامة، من الناس
التفاوت رضوب كل الفنان فأزال الكاملة، شبه االجتماعية املساواة ومعه عرصنا جاء حتى
يوازي «تقدم»، الفن حياة يف يكون أن هو ذلك ومعنى املاضية، العصور يف روعيت التي

اإلنساني. النشاط مجاالت من آخر مجاٍل أي يف نراه الذي التقدم
أن شاءت كما الذكريات وتقاطرت عندها، وقفت التي الطريفة الفكرة هي كانت تلك
طويلة مرحلٍة من عزيزة ذكرياٌت خاطري، عىل ورد مما فكان لها، شئت كما ال تتقاطر،
مرحلة وهي مرص، يف هنا ميدانه يف ينتج وما بالفن، صلة أَوثَق خاللها كنت حياتي، يف
الثقافية، دنيانا يف الفنية الحياة أئمة من كريمني، لصديقني موحية بصحبٍة فيها سعدت
عند ألقف قفزت حتى الذكرى، هذه جاءتني إن وما سعيد، وحامد طاهر، صالح وهما
سعيد. حامد كتبه أو رسمه مما عندي شيئًا وألجمع طاهر، صالح فن من أقتنيها لوحات
مرحلة تمثل لعلها برشية، ملجموعاٍت صور أقتنيها، التي طاهر صالح لوحات فمن
التي املؤلفة من بها تزودُت التي الفكرة ولوال الفنان؟ هذا أنتجه ما وأمجد أخصب من
هذه يف ألشخاٍص قامات إىل بها تنبهت التي القوة هذه بكل تنبهت ملا إليها، أرشت
يف هي وإذا ألوانًا، وألوانًا أشكاًال أشكاًال طاهر صالح صوَّرها التي البرشية، املجموعات
رضوب بينها تنعدم متجانسة فيها فالقامات منه، بأكثر بل املعنى، بهذا ناطقة الحق
يف متجانسة أيًضا هي ثم االجتماعي، أو السيايس مغزاه للتفاوت يكون حني التفاوت،
بمالءاٍت عن تلفَّ قد النسوة مجموعة فرتى سواء، الخفاء يف جميًعا أنها وهو آخر، يشءٍ
اللوحة، أمام تقف وبذلك بيضاء، بأثواٍب أنفسهم لفوا قد الرجال مجموعة ترى أو سوداءَ،
من يتبني أن دون التكوين، تكامل عىل مًعا تعاونوا أشخاص، قوامه تكوينًا إال ترى فال

عداه. ممن يميزه ما أحدهم
القيم جسد قد هنا الفنان إن — املؤلفة تلك عند قرأته ما ضوء عىل — نقول فهل
الفوارق تزول أن أهمها من والتي الجديدة، املرصية الحياة يف واالجتماعية السياسية
قد الفكرة هذه تكن لم إذا وحتى متكامل، إنتاٍج عىل املتعاون املجموع ليبقى الفردية،
بد ال ما الفنية، برؤيته سبق قد الفنان إن هنا نقول أفال كامًال، تحقًقا حياتنا يف تحققت

بدأه؟ الذي الطريق عىل سائًرا دام ما يوم، ذات املجتمع إليه يصل أن
صالح لوحات من عندي ما إىل بها نظرت التي الجديدة، النظرة هذه بعد وجلست
سعيد، حامد الصديق الفن، رائد وهو اآلخر، صديقي كتبه فيما ألقلب جلست طاهر،
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ملا عديدة، سنواٍت منذ إنشائه بمناسبة كتبه مما ذلك، قبل له قرأته كنت ما أقرأ وأخذت
الصويف الروحي فنه يف نفسه يضع أن يكفه لم الرائد فهذا والحياة، الفن بمركز أسماه
نفٌر يديه عىل تخرج ما إذا حتى حوارييه، يف رؤيته يبث أن ذلك إىل أضاف بل الشفاف،
«املركز»، ذلك يقيم أن وهي أخرى، إضافًة أضاف بإبداعهم، املعارص املرصي الفن يعتز
طريق عن بذاتها، الوعي إىل املرصية الشخصية إعادة هو فيه، العمل مدار جعل الذي

الفنية. الرؤية
هم حيث من ال الناس، أفراد بني والتجانس واملساواة التعادل فكرة برزت هنا فها
فصميم أجساًدا، يكونوا أن قبل أنفس هم حيث من بل ارتفاعها، يف تتكافأ جسدية أطواٌل
يجيء ما كل وأما املوضوع، جوهر هو فهذا اإلنسان، إنسانية هي عنده االشرتاكية الفكرة
الروحي، األصل هذا من وانبثاقات امتدادات فهو — سعيد حامد يقول كما — ذلك بعد
بالتايل — واستقامت التفكري، سبل أمامنا استقامت جذورها، من األمور تناولنا إذا فنحن
الثقافية الحياة صحة يف األمل دواعي من إن ا وحقٍّ نواحيه، اختالف عىل العمل سبل —
فقد ولذلك بأهدافها؛ الواعية بنشاطها، الحية األركان هذه فيها يكون أن نحياها، التي
قد الفنون، عىل املرشفة الرسمية الهيئات من هيئة أن من قريب، منذ سمعته ما أذهلني

صوابًا. يكن لم سمعته ما فلعل «املركز»، ذلك نشاط من الحد نحو اتجهت
تكشف التي اللحظات لهي تذوًقا، أو إبداًعا الفن، مع تنقيض التي اللحظات أن إال
الوجه عىل رؤيته دون تحول التي الشوائب من تخليصه بعد جوهره، يف الحق عن لنا
غريبًا كائنًا الجبل فليس األرض، يف بالجبال تشبيهها يمكن لحظاٌت إنها الصحيح،
العام، املستوى عن ارتفعت وقد نفسها، األرض هو بل األرض، سطح فوق وضعوه
تذوق لحظة كانت أو نفسه، الفنان من إبداع لحظة كانت سواء — الفنية اللحظة وكذلك
مجرى يف مرتفع كذلك هي الفنية اللحظة إن أقول — الفني العمل يتأمل ممن بصري
وقد نفسها، البرشية الخربة تلك من جزء هي بل إقحاًما، عليها يُقَحم لم البرشية، الخربة

العام. املستوى عن ارتفع
تتكافأ وأن الناس، قامات تتعادل أن نحو عرصنا، يف يميل أخذ قد الفن كان فإذا
أن الكالم لهذا نريد ولسنا تكون، أن العملية للحياة ينبغي فكذلك وأرواحهم، أنفسهم
فراغ إىل يشء كل يذهب ذلك وبعد ُقرئت، ثم ُكتبت األلفاظ من صنوف وكأنه يميض،
— نقول كما — عظمه يف يدق حتى ا، دقٍّ القارئ أُذن يدق أن الكالم لهذا نريد بل العدم،

الحياة. يف وطريقة النظر يف أسلوب إىل عنده يتحول لعله
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فمن واألبطال، البطولة عن أفكارنا نغري أن هي التحول، هذا نحو خطوة وأول
الواقع يف — الناس أقدار بني التقارب فكرة الفكرتني؛ بني عكسية نسبًة هنالك أن الواضح
الفوارق زالت كلما أنه بمعنى لها، الناس وعبادة البطولة وفكرة — السواء عىل الفن ويف

األبطال. عبادة نحو امليل قل األحجام، يف
— مثًال — منها عديدة، صوٌر له املعارصة، الحياة مرسح من «العمالق» اختفاء إن
يحيط جبار عمالٍق قيام السياسية، الحياة أو الفكرية الحياة يف املألوف كان بينما أنه
عىل القدرة تتوزع أن هي عرصنا، يف الصورة أن نرى إليه، بالقياس أقزام أتباٌع به
بالنسبة ضخامة بها فيزدادون بأعينهم، أشخاٍص يف ترتكز أن بدل القادة، من مجموعة
العصور من الواحد العرص عىل يسيطر كان — مثًال — الفكرية الحياة ففي أقرانهم، إىل
لوائه، تحت أتباًعا الباقون يصبح بحيث كله، العرص إليه يُنسب ضخم، واحٌد فيلسوٌف
الفكرية، «مدرسته» هؤالء من لكل ويكون وهكذا، كانط، وعرص ديكارت، عرص فيُقال:
العمالقة تجد فلن هذا، يومنا يف وأما دربه؟ عىل يسريون الذين الفالسفة مجموعة أي
أو أرسطو أو أفالطون مثل رجًال هذا يومنا يف تجد لن أجوافهم، يف العرص يبتلعون الذين
ينهض أن أيًضا املألوف من كان إذا األدبي، اإلبداع دنيا يف قل وكذلك الغزايل، أو سينا ابن
فهكذا القليل؛ إال يعارصونه ملن يرتك ال الشامخ، الجبل كأنه يرتفع أديب املعني، العرص يف
يف وضوًحا أكثر النقطة هذه ولعل عرصه، يف املعري العالء وأبو عرصه، يف الجاحظ كان
يعيش كان منهم الواحد وكأن جيته، أو شيكسبري أو دانتي هومر فنرى الغربي، األدب
ليكون ويعترصه عرصه، يستوعب منهم كلٌّ كان ولذلك األنداد؛ من يخلو فراغ يف وحده
وتنطق بقلمه، وتكتب بعقله تفكر بأرسها، أمة يمثل الذي الرشعي املمثل بمثابة منه
مجموعة الرشعية النيابة هذه يتقسم إذ مختلف؛ فاألمر هذا عرصنا يف وأما … بلسانه

األدباء. من أو املفكِّرين من بأرسها
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السؤال، علينا ألقت التي هي قريب منذ معنا لتسمر جاءت التي املوهوبة الفنانة كانت
السينما عالم تعني وكانت — الفنية حياتنا يف النقص أوجه من تلحظونه الذي ما فقالت:
هي ما التمثيل؟ عالم يف املشتغلني نحن بجهودنا أجدر ترونه وماذا — خاصة بصفٍة
دوًرا السينمائي الفن يف تؤدي أن أرادت إذا تختارها، أن بمثيل يجدر التي األدوار أفضل

الثابتة؟ قيمه له
السمر خالل لنا برزت أن إال هو وما نظره، وجهة من كلٌّ اإلجابة، نحاول فأخذنا
التحليل من مزيًدا منا تستحق وكانت الصدق، بربيق تلمع رأيتها نقطٌة الهادئ، املسرتسل
وال تتقىص أال طبيعتها من العابرة، الحوارية الجلسات هذه أمثال أن لوال والتوضيح،

تطول.
السينمائية أفالمنا أن هي الحديث، مجرى يف الصدق بربيق تلمع رأيتها التي والنقطة
إنها يغزوه، وال الحصن حول يحوم من تشبه — حياتنا تصوير يف جادة وهي حتى —
يف مرحلٍة من ونقلها حياتنا، تطوير يف املبذولة الجهود من صوًرا علينا تعرض حني
بطولتهم امليادين؛ شتى يف أبنائنا بطولة من صوًرا لنا تقدم وحني مرحلة، إىل تاريخنا
ويف العلمي، البحث ميادين ويف املزارع، ويف املصانع، يف وبطولتهم التحرير، حرب يف
والتصنُّع، التكلف من بيشءٍ املشاهد يحسُّ والعمل، الفكر مجاالت من وتلك هذه غري
ألوامر تنفيذًا موظفون كتبها االستعالمات، مصلحة من جاءت نرشة أمام هو كأنما يحس
أن هو املشاهد، عند اإلحساس هذا مصدر ولعل التنفيذ، وطريقة التوجيه ومعها جاءتهم،

ولبابها. بواطنها دون األمور بظواهر الحاالت، معظم يف تكتفي، املعروضة الصور
اإلعالمية األخبار من مجموعة عند كفاحنا، قصة يف األمر يقترص أن يكفي ال إنه
وإن حتى املدارس، عىل املقررة الكتب من كتاب الفيلم كأن حًرشا، الفيلم قصة يف تحرش
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الشعب كفاح ألن وذلك واألبناء؛ واألرسة والزواج الحب من خيوًطا القصة ثوب يف نسجنا
بها تضطرب خلجاٍت، من الناس صدور يف كامن هو فيما إال حقيقته، عىل يظهر ال
البحوث، ومراكز والجامعات واملعاهد واملصانع العايل، فالسد وعزيمة؛ صدٍق من األفئدة
وغزارتها حرارتها تستمد إنما بها، لننهض أقمناها التي املنشآت ألوف من ذلك وغري
الجائز، من كان فقد ذاتها يف هي أما العزيمة، مضاء ومن القلوب نبض من ومعناها
يشء، عىل يدل ال قد وحدها عندها فالوقوف لصالحه، استغاللنا أراد مستعمر يقيمها أن
من أفرادها جوانح به تضطرب فيما واحدة أرسًة ب نتعقَّ أن داللًة، منه أكثر كان وربما
من مسالكها ويف الداخل، من مشاعرها يف فنرى صادًقا، رسًما فنرسمها الطموح، نوازع
العيش رضورات عند ليقف ال وكفاحه، الشعب هذا كدح عىل بالربهان يرصخ ما الخارج،

أعىل. هو ما نحو نهوًضا نفسه عىل ليتفوق بل وحدها،
إذا والتي التصوير، تستحق التي النماذج لنجد طويل، بحٍث إىل منا األمر يحتاج وال
املشاهد يف يثري ال حيٍّا تصويًرا تاريخنا، من املرحلة هذه وبها معها صورنا صورناها،

كذب. وال فيها تظاهر ال حقيقة بالفعل ألنه املصطنع؛ بالتكلف الشعور
سواء حويل، ممن واحًدا أعرف أكاد ال بأنني أزعم أن القول، يف إرساًفا هو ليس
وصادفتهم صادفوني الذين واملعارف، األصدقاء من كانوا أو القربى، ذوي من كانوا
الجهد يكن ولم وكفاح، جهد قصة ذاته يف هو الشخيص وتاريخه إال الحياة؛ طريق عىل
من الكاثرة الكثرة يف — ذلك جاوز بل وكفى، الجائعة البطون بملء ليقنع فيها والكفاح
حاالٌت إنها تقْل وال الصعود، درجات عىل أعىل، هو فيما ليطمح — أعرفها التي الحاالت
وإال ذلك، تُقل ال مجموعه، يف الشعب جهد نصوِّر بأن مطالبون لكننا صادفتك، فردية
وهادفة؛ جادة وهي حتى أفالمنا، يف ضائعة هي كما الواضحة، الرؤية منك ضاعت فقد
األفراد من تنزع أن تتعمد — كله للشعب شاملة القصة تجعل لكي — أنها إيلَّ يُخيَّل إذ
يف بما املشاِهد شعور يجيء هنا ومن ملجهول، شبحية رموٌز وكأنهم لترتكهم فرديتهم،
لتسمر جاءت التي املوهوبة، الفنانة علينا ألقت ملا الغواء هذا ولوال تكلُّف، من القصة
كفاحهم، حصيلة هو وكفاحه أبنائه، مجموع هو فالشعب قلقها، عىل الدالَّ سؤالها معنا،
أفراده حياة يف مجسدة رأيتها إذا إال فيها، زيف ال التي الحقيقية صورته ترى ولن
قصته عليك يقص أن يستطيع والثقايف، االجتماعي نموه اكتمل قد رجل هذا الخاصة،
تفوًقا ولده من أراد يكفيه، ال املجرد النجاح كأن التفوق، عىل أبوه يحثه طفًال، كان منذ
وربما الحال، رقيق الوالد ذلك كان كيف … قصته لك روى لو نفسه، وعىل زمالئه عىل
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الضئيل راتبي إن ال، فيقول: إنصاف، نظرة أرسته وحال حاله إىل ينظر أن حقه من كان
يعاونوا أن ولهم يل وخري األوالد، لتعليم به يفيض العيش، رضورات بعد فيه، فيض ال
عىل وأقبل يقله، لم لكنه يلوم، أن لالئٍم حق ملا ذلك قال لو إنه والثياب. الخبز كسب يف
حياته ستأكل مغامرة أنها األوىل اللحظة منذ يقنٍي، يف يعلم كان التي القاسية املغامرة
يقطع وراح عليها، أقبل فقد ذلك ومع والجوع، العري حافة من وبعياله به وستدنو أكًال،
فإذا اآلن وننظر الجامعات، ويف املدارس يف أوالده عىل لينفق قرش، كل الحي لحمه من

فالنة. والدكتورة فالن الدكتور اليوم هم
الجامعة، يف هو تخرج منذ أنه لك ر ليُصوِّ حياته؛ حكاية يف الراوي هذا مىض وربما
ُمجاهًدا، الصعاب طريق عىل فطفق الناعم؛ بالبساط ومفروشة ممهدة األرض يجد لم
من فيزيد بنفسه، ينهض أن أراد إذا أنه هو قصته، من يعنينا والذي الكفاف، يقنعه ال
قصٍد عن ذلك يكن لم ولو حتى بوطنه ينهض كان إنما ارتفاًعا، منصبه ومن علًما، علمه
هو شخصه أجل من الطامحة، الرفيعة القيم طريق عىل يسري أن يكفي ألنه وذلك مبارش؛
شاشات عىل نشاهد فيما الفاصل يكون الدقة وجه عىل هنا وها أمته، عىل الثمرة لتنعكس

وزيف. إخالٍص بني السينما،
أجل من يكدحون الذين املواطنني، نماذج عن طويل بحٍث إىل تحتاج ال إنك نعم،
أجمعني، للناس نفسه الوقت يف الخاصصعود صعودهم فإذا وبذويهم، بأنفسهم الصعود
ومعارف وأصدقاء أهٍل من حولك، من جميع يف متمثلة تراها املكافحة النماذج فهذه
من ببرصك وانتقلت البواطن، إىل الظواهر خالل ونفذت النظر، أمعنت أنت إذا وجريان،
مجانية كانت عندما نابغ، لكنه فقري لغالٍم حدث ما أنىس وهل … األصول إىل الفروع
أن هؤالء عىل يُشرتط كان فقد ذلك ومع النابهني، األفذاذ من قلة إال تشمل ال التعليم
أن أبوه، له وأراد الغالم ذلك أراد فقد الدخول، لهم يُتاح أن قبل األول، القسط يدفعوا
الزمالء مقدمة يف وضعه بتفوٍق السابقة، املرحلة أكمل أن بعد الثانوية، املدرسة يدخل
موهوب، ألنه خريًا بالغالم يويص خطاب ومعهما أبيه، صحبة يف الغالم فذهب جميًعا؛
ذلك، بعد للغالم فمكفولة املجانية وأما األول، القسط من يُعفى أن هو التوصية ووجه
واحًدا قرًشا دنياه من يملك ال والوالد األول، القسط ذلك أين من لتفوُّقه، القانون بحكم
القليلة، بالجنيهات يرزقه لم لكنه النابه، االبن ذلك هللا رزقه لقد الجاف؟ الخبز عىل يزيد
تأثر القلب، طيب املدرسة ناظر وكان باملدرسة، االلتحاق قبل دفعها من بد ال كان التي
األمر، بحقيقة بصرية عينه إن يصنع؟ أن وسعه يف كان ماذا لكن عميًقا، تأثًرا باملوقف
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فناء يف واقَفني وأبوه الغالم وكان وأبيه، للغالم شيئًا تصنع أن من أقرص كانت يده لكن
دموعه خالل من ًدا ُمردِّ الوالد فبكى الحزين، الجواب وجاءهما الجواب، ينتظران املدرسة،
عطف يف ظهره، عىل الصغريتني بكفيه يمر ابنه، واحتضنه خسارة»، «يا خسارة» «يا

عليك! ال أبي، يا عليك ال عليك! ال أبي يا عليك ال له: قائًال الصخر، يذيب
أيام بعد ليعود فعل ماذا أعلم وهللا يستلم، لم أبًدا! أبًدا امُلعِدم؟ الوالد استسلم فهل
تفوقه، عىل وليظل الجامعة، شوط ليتلوه املدريس، شوطه الفتى وبدأ املطلوبة، بالجنيهات
مادة قسم ورئيس أستاذ فالن، الدكتور األستاذ هو اليوم ويصبح فرنسا، إىل فيسافر
إرصاًرا تجد الناس، هؤالء صدور يف األفئدة حبات إىل معي فادخل … كذا بكلية كذا
الوثوب أو الحواجز تحطيم عىل إرصاًرا أنفسهم، عىل التفوق عىل إرصاًرا التسامي، عىل
هي بل بالدنا، يف النادر باليشء العزيمة، مضاء من النماذج هذه وليست رءوسها. فوق
أركان من ركن كل يف الطريق، حنايا من حنية كل عند تخطوها، خطوة كل عند هناك
نكرر وهنا بواطنها، من بادئة الحياة تغري أن إرادة باإلرادة، ملئت قلوب فكلها الريف،
حني أفرادها أحد أو األرسة، بأن — الراهن موضوعنا يف يعنينا الذي هو ألنه — القول
نتيجة بالوطن االرتفاع يجيء ثم نفسها، أجل من ذلك تفعل فهي الطموح، بعوامل تفوز
جهود تصوير عىل السينما أرصت إذا أما الطبيعي، املوقف هو هذا ذلك، بعد مبارشة
سبيل ويف املجتمع أجل من — وتصميم وبعمٍد وعٍي عن — مبذولة أنها عىل املجاهدين
مع أثرها وضاع بباطلها، صدقها واختلط املشاهدين، أعني يف تهتز الصورة بدأت الوطن،

الدخان.
التسامي، هذا نحو بلدنا، يف الناس تدفع التي العميقة الدوافع بني من أن اعتقادي يف
الفوارق يزيلوا أن يف القوية الرغبة هو والجلباب، الرغيف حساب عىل ذلك جاء ولو حتى
ولهذا املنازل، خدمة يف العاملة لهذه يربر الذي فما وإال القامات، لتتساوى املواطنني بني
من وليسا مني، العني مرأى عىل اثنان وهما — لهما يربر الذي ما يشقى، الذي الشاب
التعليم؟ مراحل يف لهما إخوٍة عىل لينفقا العمل؛ لنوع كارهني يكدحا، أن — الخيال خلق
لقد وهو: عليه، متَفق جواٌب وكأنه واحًدا، جوابهما فكان الفتى، وسألت الفتاة وسألت

لنا. إخوة رفعة يف فاتنا ما نعوِّض أن فأردنا التعليم، من حرمنا
أن أمثالها عىل ُمحاًال كان التي حولنا، من الطموحة الرشيفة القصص هذه كل ومع
نبحث ترانا مًعا، القوة وإرادة الحياة إرادة تسوده مناٍخ يف تحيا األمة تكن لم ما يقع،
الفنانة ونرى أحًدا، تقنع ال مصطنعة مواقَف يف التزييف إىل ونلجأ للسينما، حكايات عن

تؤديه. أن يرشفها التمثيل دنيا يف دور إىل لنهديها سؤالها؛ علينا تُلقي املوهوبة
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الحروب عرشات كذلك معهما وشهد بأرسه، العالم شملتا كبريتني، حربنَي القرن هذا شهد
من الرأي، أصحاب من فهنالك ذلك ومع واحد، إقليٍم عىل منها كلٌّ اقترص التي الصغرى،
منه أكثر ثورات عرص كان السابقة، العصور إىل قيس إذا هذا، عرصنا بأن لنا يزعمون
أكثر للحرب عصوًرا كانت التي السابقة، العصور مع ذلك يف خالٍف عىل للحروب، عًرصا

ثورات. عصور منها
يف النظر أقلِّب فأخذت بصدقها، أقتنع لعيل طويًال، التفرقة هذه عند وقفت ولقد
يؤيد ما أجد لم لكني — الحديث بالعرص عادًة تُسمى وهي — املاضية القليلة القرون
املألوف؛ معناها غري آخر معنًى الرأي هذا صاحب عند «للثورة» يكون أن إال التفرقة، هذه
أو جنب، إىل جنبًا قائمتنَي والثورات الحروب أللفينا املألوف، املعنى بهذا أخذنا لو إذ
قد — مثًال — نابليون وحروب الفرنسية فالثورة بمسبباتها؛ األسباب تالحق متالحقتنَي

مًعا. واحد آٍن يف وحربًا ثورة جعلهما تداخًال تداخلتا
أفضلية وال مختلفة، صوًرا اتخذت قد األخرية، القرون يف نراها كما الثورة أن عىل
مع يجعلها كاد الذي العنف، صورة اتخذت التي الثورة فهنالك صورة، عىل منها لصورة
كالتي العنيفة، غري املقاومة صورة اتخذت التي الثورة وهنالك واحدة، قائمٍة يف الحروب
أمريكا يف وثورو الروسيا يف تولستوي قبله من إليها دعا قد كان كما — غاندي إليها دعا
يعمل الذي «التطور»، إىل أقرب جعلتها ثالثة، صورًة اتخذت التي الثورة هنالك ثم —
بكافة اإلصالحية االجتماعية والثورات — مثًال — الصناعية كالثورة الحياة، تحويل عىل

رضوبها.
عصوًرا سوابقه كانت أن بعد ثورات، عرص إنه عرصنا عن يقال معنًى فبأي
الروسيا فثورة ثوراته، يف عرصنا شهدها قد كلها الثالثة الرضوب هذه إن نعم، للحروب؟
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املقاومة وسيلة آثرت قد الهند وثورة العنف، وسيلة اصطنعتا قد كلتاهما، الصني وثورة
نفسه الوقت يف جاءت قد كثرية، أجزاءٍ يف ظهرت التي االشرتاكية والثورات املساِلمة،
يف ظهرت قد نفسها الثالثة الرضوب هذه لكن العيش، وطرائق املجتمع بنية يف تطوًرا
خالف عىل — بأنه العرص هذا لتمييز كافيًا مربًرا وحدها هي فليست وإذن عرصنا، غري

ثورات. عرص — سوابقه
قد كعرصنا، آخر عًرصا يشهد لم التاريخ أن هو الصفة، لهذه الكايف املربر وإنما
ورأسية أفقية أبعاٌد وهي عرصنا، يف بلغها التي األبعاد هذه كل الثوري التغري فيه بلغ
وشملت واحدة، دفعًة بأرسها قاراٍت شملت حتى أفقيٍّا عرصنا ثورات امتدت فقد مًعا،
مجرد تكن ولم الشعوب، أعماق من نبعت حتى رأسيٍّا وامتدت البرش، باليني لذلك تبًعا

ثقافية. أو اقتصادية أقلياٌت أو حكومات بها تقوم حركات
أخرى ثوراٌت فهنالك املسموعة، الثورات يقترصعىل ال — حال كل عىل — األمر أن عىل
فهي الخفاء، يشبه فيما فعلها فتفعل املجتمع، أوصال يف عواملها تترسب صامت، نوٍع من
الشاعر — كولردج يقول دءوب، لكنها واهنة املاء، من بقطراٍت الجرانيت تفتت ثورات
إنجلرتا شهدت «لقد املائدة»: «حديث كتابه يف يقول — املايض القرن أوائل يف اإلنجليزي
وكانت الكنيسة، عن املهن انسلخت حني األوىل كانت صامتة، ثوراٍت ثالث تاريخها يف
األدب.» عن الصحافة انسلخت حني الثالثة وكانت املهن، عن األدب انسلخ حني الثانية
عن كولردج ذكرها التي الثالث، الصامتة الثورات هذه صورة القارئ أمام أجسد ولكي
بعضها أثواب أربعة ارتدى قد الدين رجال من رجًال تصور أقول: لبالده، الثقايف التاريخ
عىل يدل فثوب الناس، من معينة مجموعٍة إىل انتمائه إىل يرمز منها ثوب كل بعض، فوق
ُمعلِّم، أنه إىل يرمز وثالث الصحافة، رجال من أنه عىل يدل وآخر األدب، عالم إىل انتمائه
واحد، رجٍل فوق األثواب، املكدَّسة الصورة هذه كانت الدين، رجال من أنه يبني ورابع
فشيئًا شيئًا الرجل، أخذ ثم إلنجلرتا، الوسطى العصور يف الثقافية الحياة صورة هي
عباءة إال جسده عىل يبَق لم حتى ثوب، بعد ثوبًا نفسه عن يخلع التطور، مراحل مع
أن فبعد به، ليستقلَّ آخر رجٌل يلقفه كان املخلوعة، األثواب من ثوب كل أن عىل الكنيسة،
الثقافية الجوانب هذه أخذت الصحفي، وهو املعلم، وهو األديب، نفسه هو القسيس كان
شتى تواصلت أن ذلك بعد حدث وإن حتى أسسه، عىل منها جانب كل ليقوم تستقل،

واحدة. ثقافيًة حياًة مًعا لتنشئ الجوانب؛
صورة حوَّلت التي الثورات بمثابة — كولردج رأي يف — االنسالخات هذه كانت
األبصار، أمام واضحة نتائجها برزت حني إال أحد بها يشعر لم وصمت، هدوءٍ يف املجتمع
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لم أنها لوال الثقافية، نحن حياتنا يف دبيبها دبَّ قد كهذه، صامتة ثوراٍت أن ظني ويف
أن — الحال بطبيعة — الرضوري من وليس نهايته، إىل به لتصل بعُد، عملها تستكمل
يف كولردج لحظها التي الفروع نفسها هي بذاتها، لتستقلَّ سلخها املراد الفروع تكون

الحالتنَي. يف متشابًها السري اتجاه يكون أن ويكفي لبالده، الثقايف التاريخ
محمد طرفيه أحد واجعل العرشين، القرن خالل الثقافية حياتنا رشيط إىل انظر
شبيًها والثاني األول بني الفرق تجد الحارض، يومنا يف الحكيم وتوفيق القرن أول يف عبده
الصحافة، ويف السياسة، ويف الدين، يف إماًما عبده محمد الشيخ كان كولردج؛ إليه قصد بما
ينساق أن بد ال فكان الواحد، شخصه يف منصهرة الجوانب هذه كل وكانت األدب، ويف
تتسق وصحافته الصحافة، مع يتسق فأدبه األخرى، الجوانب دواعي إىل منها جانب كل
فرع كل يف الناقد مستطاع يف يكن فلم الدينية؛ عقيدته مع تتسق وسياسته السياسة، مع
أخذت األيام ومع الفرع، لذلك الفنية األصول تقتضيه بما يحاسبه أن الفروع، هذه من
الذي الحكيم، توفيق ذا هو وها فنونه، يُجيد من منها بكل ليضطلع الجوانب، هذه تنفرط
فنتج قواعده، له ليصون األدبي فنه يرعى أديب الحارضة، الصورة يمثل طرًفا جعلناه

قوي. جديٌد أدٌب بذلك لنا
ذكرها التي املراحل مع متطابقة تجئ لم الثقافية، حياتنا يف السري أطوار أن عىل
عن يختلف طراٍز من برجال القرن هذا من األُول العرشة جاءت فقد بالده؛ عن كولردج
بطراٍز الثانية العرشة جاءت ثم أمني، وقاسم السيد لطفي أمثال من عبده، محمد طراز
من رابع، بطراٍز الثالثة العرشة وأعقبتها حسني، وطه والعقاد هيكل أمثال من ثالث،
توفيق يف تمثل خامس، بطراٍز الرابعة العرشة ثم الرازق، عبد وعيل موىس سالمة أمثال
وإرهاصات حرية، حدثت الخامسة العرشة ويف أبولو، ومدرسة محفوظ ونجيب الحكيم
رئيسيٍّا، محوًرا االشرتاكية الفكرة فأصبحت ١٩٥٢م، ثورة وقامت االشرتاكية، بالفكرة

والحياة. الفكر بني الصلة واشتدت
املعينة املوجة فأبناء بعض؛ يف بعضها تداخل قد املتالحقة املوجات هذه أن وواضح
املوجات أبناء — محلهم ليحل ال — إليهم ليضاف الثقافية الحياة مرسح عىل يبقون منها
«ثورٌة بينها كان هل لنرى واللواحق؛ السوابق بني املقارنة هو هنا يعنيني والذي التالية،
إننا جذورها؟ وتقوى أعوادها فتشتد لتستقل الفروع، تنسلخ أن نحو تتجه صامتة»،
فروعها بكل الحرية وهو واحد، مشرتٌك هدٌف هو الجميع أمام الهدف أن تذكرنا إذا
سبيًال، الهدف ذلك نحو تسلك فئة كل وجدنا العرص، رحاب عىل واالنفتاح وشعابها،
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املوجة رجال فكان قبلها، بدأت التي الفئة عن ارتكازه محور يف اليشء بعض يختلف
إىل أقرب الثانية املوجة ورجال الساسة، إىل أقرب — عبده محمد مرحلة بعد — األوىل
بني مشرتًكا قاسًما كانت الصحافة أن عىل العلماء، إىل أقرب الثالثة املوجة ورجال األدباء،
أن مرة ألول فاستطاعت الثالثينيات، يف الرابعة املوجة جاءت حتى جميًعا، وهؤالء أولئك

مًعا. الصحافة وعن السياسة عن األدب تسلخ
املمقوت الدمج من رضبًا لكن صامتة، بثوراٍت الطريق عىل نتقدم — إذن — نحن
يزول متى أعلم وهللا سبيلنا، يف عقبة يقف ما وكثريًا صدورنا، عىل جاثًما يزال ما الكريه،
لكنه بالده، يف كولردج لحظها التي الجوانب من يكن لم رضب هو كوارثه، من لنربأ
يكون فقد األدب، أو الفكر وصاحب املنصب صاحب بني الدمج وهو ملحوظ، بارٌز عندنا
بني به نفرق الذي الحد إىل ننضج لم وما يكون، ال وقد أديبًا أو مفكًِّرا املنصب صاحب

مداها. الصامتة الثورة بنا تبلغ فلن فكره، أو أدبه ومكانة الرجل مكانة
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دخل (للضمري) يكون أن دون الجارية، الحياة شئون من ا جدٍّ كثرٍي يف يختلفوا أن للناس
فلهم املطلوب، الدور ذلك يف الحق للكاتب يكون أن دون وبالتايل، االختالف، هذا يف
يف السيارات تسري هل تكون؟ ماذا املرور لتنظيم الطرق أفضل يف يختلفوا أن — مثًال —

اتجاهني؟ يف أو واحد اتجاٍه يف ذاك أو الشارع هذا
إن بل منه؟ واالنرصاف العمل إىل الذهاب ساعات يف الزحام حدة ف نخفِّ وكيف
املراحل لتقسيم نظام خري يف يختلفوا كأن شأنًا، ذلك من أخطر هو فيما يختلفوا أن للناس
الدرايس الفصل نظام يف يختلفوا أن لهم وهكذا، الدراسية املناهج أنفع ويف التعليمية،
الحياة نظم من كثرية أخرى أمثلٍة يف قل وهكذا الفصلني، نظام أو الجامعة يف الواحد
بني اختالف كل فليس وإذن للضمائر، محرًكا الناس بني اختالف كل فليس االجتماعية؛
ألن «األديب»؛ الكاتب يكتب أن بالرضورة يستدعي مما الجارية، الحياة شئون يف الناس
النحو عىل ومعالجتها وإحصائها الوقائع بتقيص يعنون ملن مرتوكة األمور هذه أمثال
قلت كما — أمور لكنها العلمية، البحوث إىل وانتهاء الصحفية التقارير من بدءًا األفضل،

وللتجربة. للعلم يكون إنما فيها والفصل فيها، الناس لضمائر دخل ال —
تتأرق حتى الناس شأنها يف يختلف إن ما املواقف، من أخرى رضوبًا هناك لكن
الوقوف ثم صوابًا، يرونه الذي بالرأي الجهر إىل أصحابها حافزة الصدور، يف الضمائر
حتى أو باملال أو بالراحة وتضحية وجهاد، كفاٍح من ذلك تطلَّب مهما الرأي هذا دون
واملساواة، والعدل كالحرية اإلنسان، إنسانية تمس التي املواقف هي وتلك نفسها، بالحياة
تلك نحو السري طريق له وتخطط البعيدة، أهدافه لإلنسان تحدد عليا قيٍم من إليها وما

األهداف.
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يكون أن دون بالفعل، أو بالقول املرشوع، رأيه يبدي أن العاقل اإلنسان حق فمن
فالفرق األسلم، بالطريق منه أعلم أنه بحجة الحق هذا من يحرمه أن كان من لكائٍن
عىل عنه، مسئوًال ليكون القرار لنفسه يقرر الحر أن يف هو والعبد، الحر بني األسايس
فإذا القضاء، أمام عبده عن مسئوًال هذا سيده يكون ولذلك سيده؛ له يقرر العبد أن حني
قبيل من ذلك يكن لم أنظارهم، وجهات عن التعبري حرية يف الناس حق عىل معتٍد اعتدى
ال، الرضائب، وجباية الجمارك ورسوم التعليم ومراحل املواصالت، طرق عىل االختالف
ذلك — األقل عىل — أو «األديب»، ويكتب «الضمري» أجله من يثور آخر، صنٍف من هو بل

يكون. أن ينبغي ما هو
من عرص كل ويف األرض، بقاع من بقعٍة كل يف جميًعا، الناس أن عجب ملن إنه
أن إال وبينها بينهم يحول ال العليا، القيم من مجموعة عىل اتفقوا قد التاريخ، عصور
تلك ظل يف حياتهم الناس يمارس أالَّ تقتيض مصلحته أن يرى بطش، ذو سلطان يتدخل
تلك من قيمة نسخ عىل يجرؤ ال الباطش السلطان ذلك فإن الحالة، هذه يف وحتى القيم،
بكل — تراه بل والكبت، الظلم إىل داعيًا إليكم جئت إنني مثًال: للناس يقول ال إنه القيم،
الحرية ويريد إنسان، كل يريده كما العدل يريد أنه زاعًما يراوغ — بطشه وقوة سلطانه
ذاك، ويف هذا يف متمثلة الحرية ويرى وكيت، كذا يف متحقًقا العدل يرى أنه إال وهكذا،
تأويٍل من لنفسه شاء بما اسمها وراء يتسرت لكنه املعينة، العليا «القيمة» ينفي ال إنه

وتفسري.
املوقف وطالعت كيخوته»، «دون قصة أقرأ كنت عندما أفكر، لحظًة وقفت لقد
وجلسوا يوم ذات نهبوه ما نهبوا أن بعد الطريق، قطاع اللصوص من طائفًة جمع الذي
رئيس فجاء املعركة، بينهم وبدأت التقسيم، طريقة عىل خالف بينهم فحدث ليقتسموه،
يريدون اللصوص الغنائم! قسمة يف «العدل» نريد إننا له: فقالوا األمر، يستفرس العصبة
وبني األبرياء بني عليه، خالف ال أمًرا العليا اإلنسانية القيم ترى وهكذا بينهم! فيما العدل

سواء. حدٍّ عىل املجرمني
إىل يهديه ما ضمريه من الفرد هذا لوجد واحد، فرٍد عىل مقتًرصا األمر كان ولو
أنه ضمريه، وحي من يعلم عندئٍذ فإنه الخطأ، وارتكب إرادته خانته إذا وحتى الصواب،

القادرة. اإلرادة له أتيحت لو يفعله، أن له يجوز يكن لم ما فعل إنما
املعتدون اعتدى ما إذا هنا فها الناس، من الجماعة إىل بالنسبة يختلف األمر ولكن
ذلك أو الفرد، هذا يف الكافية بالقوة الضمري يتحرك ال فقد العليا، اإلنسانية القيم عىل
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من أفدح لظلٍم يتعرض لم إنه األديب، الكاتب عنهم ينوب وعندئٍذ الناس، عامة من الفرد
أو شاعًرا جعله الذي تكوينه بحكم لكنه اآلخرون، له تعرض مما أكثر لطغياٍن وال سواه،
تكوينه بحكم إنه أقول «األدبية»، الصياغة صنوف من ذلك غري أو ومرسحية، قصة أديب
وصياغة إعالنًا املوقف، حقيقة يصوغ أو الرأي فيعلن ضمريه، يف ثورة أعنف ن يُكوِّ ذلك،
لنفسه، يتحرك إذ الكاتب ضمري أن أي اآلخرين، نفوس يف غائًما مضمًرا كان ما تخرجان

الناس. سائر عن نيابة يتحرك كذلك فهو
اضطراب من كله الجمهور يعانيه ما يعاني زمانه، يف املعري العالء أبو هو هذا
بينهم واألديب يُبني، ال الذي الصمت طبيعته من الجمهور لكن الساسة، وفساد السياسة
فيقول استطاعت، لو به تنطق أن ألسنتهم تود كانت عما بلسانه، ينطق الذي وحده هو
أخرى، مرًة الفني وبالنثر مرة بالشعر كثريًا، كالًما الناس مع أحسه فيما العالء أبو
معناه ما يقول فرتاه أجمعني، الناس يشمل وعام لنفسه، خاص ضمري بمثابة ذلك فيكون
الذين الوالة هم عليهم، مسلطٌة شياطنُي األيام هذه تسوسهم الناس إن الدارجة: بلغتنا
املوت، حتى الناس يجوع أن يعنيهم ال الوالة فهؤالء جميًعا، األمصار يف أمورهم يتولون
عن إال إمارته ينل لم األمراء من األمري وإن والرشاب، بالطعام مثقلة موائدهم دامت ما
وتقواهم ذاك ورعهم فإنما والتقوى، الورع يظهرون الذين أولئك وحتى العربدة، طريق
هكذا — األمة هذه يف العيش مللت قد أني إال واملكاسب، املناصب بها يصيدون مصائد
األمة؛ هذه يف العيش مللت — الدارجة لغتنا إىل األدبية لغته ترجمة بعد العالء أبو يقول
واستباحوا الرعية ظلموا فلقد بصالحها، ال بخرابها مكلَّفون وكأنهم أمراءها، أرى ألنني
إنك كدحها، من رواتبهم يأخذون الرعية هذه أجراء أنهم مع مصالحها، وجاوزوا كبدها،
لك أقاموا وباطًال، لغًوا نطقت إذا وأما مهموًسا، تقوله أن إىل اضطررت الحق، قلت إذا

عالية: املنابر

ه��م��س��ي أط��ل��ُت ال��ي��ق��ي��ن ق��ل��ُت وإن ص��وت��ي رف��ع��ُت ال��م��ح��ال ق��ل��ُت إذا

عىل غزيرة الدماء وسالت الخالفة، عىل ومعاوية عيل بني صفني معركة قامت لقد
أن محال إنه الدماء؟ هذه عن املسئول من تسأل: «الضمائر» فتحركت املعركة، أرض
األقل عىل الفريقني أحد يكون أن بد ال بل اقتتال، ملا وإال صواب، عىل مًعا الفريقان يكون
الضمائر له تحركت الذي فالسؤال املخطئ، هو الفريقني أي عن النظر وبغضِّ ُمخطئًا.
يكون أم مسلًما أيظل املسلمني؟ مئات قتل يف سببًا كان الذي املخطئ حكم ما هو: عندئٍذ
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األوىل البذرة بدأت املعركة، أرض من انبثق الذي السؤال وبهذا إسالمه؟ عىل خرج قد
أقلقها التي الضمائر إن املعتزلة، حركة وهي اإلسالمي، تراثنا يف فكرية حركٍة ألقوى
واحًدا واحًدا املتحاربني األفراد ضمائر تكن لم ذاك، قلقها عن وأفصحت القائم الوضع
يف يرتدد كان عما التعبري استطاعت التي هي قليلة، قلٍة ضمائر كانت بل السواء، عىل
القضية جوهر توضح التي الصياغة، عىل القادرة القليلة الفئة ضمائر إن أي الصدور،

سواها. عن ونيابًة نفسها عن أصالًة تتأرَّق كانت املطروحة،
اقرتف من عىل بالحكم الخاص، السؤال هذا أن السياق هذا يف أذكر أن يل بد وال
بذلك فتكوَّنت وتتعدد، تتشعب اآلراء أخذت حتى يُطَرح يكد لم املسلمني، من كبريًا ذنبًا
تكلًفا ال تعددت، التي الكثرية «األحزاب» بمثابة هي كثرية، الراء) وفتح الفاء (بكرس فرق
سؤاٌل فهنالك املوقف: رضورة اقتضتها طبيعية، تلقائيٍة بطريقٍة تكوَّنت بل واصطناًعا،
يتجمع أن سوى عندئٍذ يحدث فماذا متضاربة، كثريٌة عليه واإلجابات مطروح، خطريٌ
الحق يتبنيَّ أن إىل األخرى الجماعات آراء لتناضل واحدة، جماعٍة يف الواحد الرأي أصحاب

ليجيب؟ الفكر أمام مطروح هو فيما
للخطأ الكاتب يتصدى كيف لنا توضح لها، حرص ال أمثلة والفكر األدب دنيا ويف
عن ومعربًا أوًال، القلق ضمريه عن ذلك يف ُمعربًا ليصححه، اإلنسان إنسانية يمس الذي
منتصف يف لها قصة نرشت أمريكية، كاتبٍة من واحًدا مثًال وألخرت ثانيًا؟ اآلخر ضمائر
عندئٍذ، كاملة بصورٍة متحدة تكن لم التي الواليات يف الزنوج قضية عن املايض، القرن
إليها شدت حتى تظهر كادت فما توما»، العم «كوخ عنوان قصتها عىل أطلقت ولقد
أوروبية لغاٍت عدة إىل ظهورها فور تُرجمت ثم إنجلرتا، ويف أمريكا يف واألسماع األبصار

أخرى.
ال أو الناس يقرُّها كاملكتومة، أو األفئدة يف مكتومة عندئٍذ الزنوج قضية كانت
قصدت حتى وعالنية، جهًرا بالكتابة عنها يفصح من تجد لم حاٍل كل عىل لكنها يقرُّونها،
علمَت إذا كتابها، أثر عميًقا كان كم تعلم أن وحسبك تلك، قصتها يف ستو» «هارييت لها
يملكونه ما عتق عىل الجنوب أهل لرتغم نشبت، وجنوبها البالد شمال بني أهلية حربًا أن
يكن ولم تُحيِّيه، معسكره يف الكاتبة إليه وذهبت الشمال، قائد لنكولن وانترص رقيق، من
ألصحابه: قال النحيل، القصري بجسمها عليه مقبلة رآها فلما قبُل، من رآها قد القائد
تحرك كيف ترى هكذا … الرضوس؟» الحرب هذه أثارت التي النحيلة السيدة هي «أهذه
قد هذه، الواحدة الكاتبة إن نقول أن لنا يحق فال أحدثه، ما فأحدث واحدة، إنسانٍة ضمري
ضمريها، يف كامنًا كان أمتها ضمري إن يُقال: أن األصوب بل واحد، ضمرٍي قلق عن عربت
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من قبًسا القارئ لريى توما»؛ العم «كوخ قصة عن قصري، واحٍد مشهٍد بنقل وسأكتفي
سيده توما» «العم الزنجي العامل فيه تحدى الذي املشهد وهو العظيم، األدبي العمل هذا

لجري»: «سيمون
لرياجع سيدهم فيها جلس التي الغرفة، إىل يتقاطرون الرقيق من العاملون أخذ
واحدة أو واحًدا يتقاطرون أخذوا بالحصاد، مليئة يحملونها جاءوا التي الل، السِّ موازين
العم دور جاء تستقيم، تكد لم حتى والضعف، املرض أنهكها بأجساٍم واحد، أثر يف
ينتظر الغرفة قاع إىل سبقوه من مع ليقف فدخل وأجيز، امليزان عىل سلَّته فوضع توما،
امرأٍة عىل خوًفا الوميض، قلقه عينيه من بلمحاٍت ب يرتقَّ أخذ قد توما العم لكن اآلخرين،
يكون أن جسدها أوشك التي املرأة هذه دور وجاء بها، يرتبص سيدهم أن يعلم زميلة،
وكانت امليزان، عىل سلَّتها ووضعت الفزع، من جوارحها ترتجف مرتعشة بَسلَّتها حطاًما،
الغضب، ادعى السيد لكن لينظر، وقف من ورأى نفسه السيد رأى كما الوزن كاملة
منقوصة بسلٍَّة إيلَّ تأتني أخرى أمرًة الكسول؟ البهيمة أيتها هذا ما قائًال: املرأة يف وصاح

السالل! تمتلئ كيف لتعلمها بالسوط؛ البهيمة هذه وارضب توما يا تعاَل … امليزان؟
أقوى لسُت وما أتعوَّده لم ما فهو ذلك، أستطيع ال إنني سيدي، عفًوا توما: العم قال
الرضب أوقف ثم عصيانه، جزاء توما به يجلد وأخذ حزامه، «لجري» السيد فنزع عليه!
اآلن بعد أتجرؤ العصيان؟ جزاء يكون كيف أرأيت قائًال: توما العم فيها ليسأل لحظًة،

بفعله؟ آمرك ما فعل عىل تقوى ال إنك تقول أن
صدغيه، عىل السائل دمه ليمسح يده؛ رفع وقد قالها سيدي، يا نعم توما: العم قال
إنني نعم سيدي، يا ذلك شئت إذا ونهاري، لييل طوال ألعمل إنني لسيده: يقول مىض ثم
فعله؛ يجوز مما أراه فلست به تأمرني الذي هذا أما حياة، جسدي يف بقيْت ما ألعمل

أبًدا. أبًدا، عليه أقدم فلن ولذلك
بعضهم ينظرون وأخذوا لسيدهم، توما العم قاله مما دهشٌة الحضور يف رست هنا

جميًعا؟! بنا تعصف أن وشك عىل زوبعة أية تتساءل: نظراٍت بعض إىل
ماذا؟ قائًال: يزأر أن قبل قليًال فرتدد الذاهلة، الحرية تملَّكته فقد «لجري»، السيد أما
أمرتك ما تفعل أن لك يجوز ال إنه لسيدك أتقول السوداء؟! النجسة البهيمة أيها أنَت
ال الذي الخطأ أو يجوز الذي الصواب عن امللعونة، املاشية أيتها أنتم تعرفون ماذا بفعله؟
الذي أأنت واحدة؟ لحظٍة يف سيد إىل عبٍد من انقلبت، قد أنك توما سيد يا أظننت يجوز؟
يجوز؟ ال عمٌل بالسوط املرأة هذه رضب أن يل أتزعم والصواب؟ الخطأ إىل سيدك تهدي
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مريضة املسكينة املرأة إن أزعمه، ما الحق يف هو هذا سيدي، يا نعم توما: أجابه
أبًدا، أبًدا، أفعله لن ما وهو املدى، بالغة قسوًة ذلك لكان بالسوط ُرضبْت ولو وضعيفة،
هؤالء، من واحٍد أي عىل بالسوط يدي أرفع أن أما فاقتل، فدونك قتيل أردت إذا سيدي!

أبًدا. أبًدا، أفعله أن عيلَّ يستحيل ما فذلك
فارتجف أحد، يخطئها ال بعزيمٍة مشحون لكنه هادئ، رزين بصوٍت توما تحدث
فريسته عىل انقضَّ ثم مخيًفا، بريًقا الخرضاوان عيناه وبرقت الغضب، من «لجري»
اآلثمني! نحن بيننا وجدناه ورع كلب هو هذا «انظروا»، يقول: صارًخا الكارس، كالحيوان
عن اآلثمني معرش نحن ثنا ليحدِّ جاء — ذلك من أقل وال سيد هو — قديس هو هذا
سادتكم؟ أطيعوا الخدم أيها اإلنجيل: يف جاء بما الدنيء الوغد أيها تسمع ألم خطايانا!
هذه عليه تحتوي ما بكل فيك، ما بكل اشرتيتك لقد بماله؟ اشرتاك الذي سيدك ألسُت
بحذائه ورفس كذلك؟ أليس وروًحا، جسًدا ملكي أصبحت لقد السوداء! امللعونة املحارة

أجبني! له: قائًال توما، العم الثقيل
يتلوى جسده به أخذ ما وبرغم جسده، يف املسكني هذا نال الذي األلم أعماق ومن
جسًدا له ملًكا بات قد بأنه له السيد قول فإن أصابه، ما وطأة من ويستقيم وينحني
استقام وفجأة نًرصا، أصاب قد وكأنه بها تألَّق عجيبة، روحيًة نشوًة فيه بث وروًحا
الدمع وجهه عىل اختلط وقد عالية، رصخٍة يف وقال السماء، إىل ببرصه وشخص بجسده،

والدم:
كان وال كال، اشرتيت، إذ تشرتها لم إنك سيدي! يا لك ملًكا روحي ليسْت ال! ال! ال!
ثمنها ودفع اشرتاها ثمنها، ودفع خالقها اشرتاها أن لها سبق لقد تشرتيها، أن وسعك يف
يف يكون فلن روحي وأما تشاء، ما بجسدي السيد أيها افعل يصونها، أن وسعه يف من

األذى. بها تُلحق أن قط وسعك
بإنسانية ماسة رأتها قضيٍة يف أديبة، كاتبٍة عىل حي ضمري أماله مما ملحًة تلك
يف الناس جمهور يصيب الذي اإلثم يقرتفون قد النفوس ضعاف إن صميمها. يف اإلنسان
عىل البيان تبعة تقع وعندئٍذ نفسها، آدميتهم يف يصيبهم قد أنه وأعني يملكون، ما أعز
ضمريٌ إنه عنه: فقل يفعل، لم فإذا ببيانه، املوقف حقيقة عن يفصح أن وسعه، يف من

مات.
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عىل طرحتُه سؤال عهده؟ أول كان كما دافعة قوًة ليعود الدين، إحياء إىل السبيل كيف
كان ما وكثريًا هذا، يومي إىل ويختفي حياتي يف يظهر يزل ولم بعيد، أمٍد منذ نفيس
جوابًا له ملتمًسا السؤال هذا عىل أنكبَّ بأن — الجموح أقول وكدت — الطموح يراودني
يف لعجز ال به، يل ِقبَل ال موضوع أمام أجدني ما رسعان كنت لكنني بصوابه، أقتنع
امليدان هذا بخفايا املعرفة يف لقصوٍر — ذلك وفوق ذلك قبل — بل فحسب، اإلرادة
ويريد يلحُّ يزل فلم ذهني، عن قط ينرصف لم السؤال لكن عنه، أنرصف فكنت وثناياه،

الجواب. له نجد أن
طال التي الحضارية الكبوة بعد نهوضنا بأن اإليمان، يكون ما أشد مؤمٌن إنني
سري ال الرشكاء سري الدنيا سائر مع نسري أن لنا، يتيح الذي نهوضنا وأعني عهدها، بنا
لسبٍب ملاذا؟ العلم، من والوسائل الدين من الحوافز جاءت إذا إال يتحقق لن األتباع،
نأتي أين فمن الواقع، دنيا يف تتحقق أن لها نريد قيم، صميمها يف الحوافز أن وهو ظاهر،
العيص! نلتقط كما لنلتقطها الطريق قارعة عىل ملقاة ليست إنها الحافزة؟ القيم بهذه
إىل نعيدها ثم لنرتديها الثياب قطع نستخرج كما لنستخرجها، الخزائن يف ليست إنها
«صور» هي بل األشياء، سائر بني عليها نعثر أشياء ليست — اختصاًرا — إنها خزائنها!
مصدر فما الجارية! الحياة شئون يف بتجسيدها مكلفون بأننا نشعر الذهن، أمام تتمثل
الوحيد مصدرها كان وربما األول، مصدرها السلوك؟ معايري هي التي العقلية الصور تلك

الدين. هو
يدعو التي القيم مجموعة الناس رءوس يف أضع كيف الدين؟ إحياء إىل إذن سبيلنا ما
للناس، أخرجها إذا إال صاحبها يستقر ال حوافز، إىل القيم تلك تتحول بحيث الدين، إليها
التي املحفوظات قبيل من أصحابها رءوس يف تظل ال وبحيث مثمًرا؟ مرئيٍّا عمًال ولنفسه
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بها ينبض وال عصب لها يهتزُّ ال كامليتة، أو ميتة األسماع عىل نعيدها بأن منها نكتفي
عرق؟

من أيدينا بني ما وبكل والليل، بالنهار جهوًدا الديني «التعليم» سبيل يف نبذل إننا
نفتح ألننا وذلك الهواء؛ مع هباء منها األكرب الجزء يذهب جهود ولكنها التوصيل، وسائل
إننا تعمل، إرادة إىل الفكرة به تتحول الذي السبيل نجد ال لكننا «الفكرة»، عىل األعني
نستخرج وقد رشح، أوَىف نرشحها ثم كريمة، قرآنيًة آيًة الناس عىل نعرض — مثًال —
الغاية وإن جليل، الجهد إن نقول هنا وإىل الناس، ملعظم مرئية تكن لم بواطن منها
نسوقه ما نسوق أن هو نبًال، أعظم والنبيل جالًال، أكثر الجليل يجعل الذي لكن نبيلة،
علًما الرءوس يف بقي إذا وأما بمقتضاه، العمل عىل امللتقى يحمل نحٍو، عىل املعاني من
أوىل، خطوًة إال الطويل الشوط من قطعنا قد نكون فال ذلك، بعد يشء ال ثم محفوًظا،
تشري قرآنية بآياٍت ذلك نعقب ثم الحديث، العلم نتائج إحدى الناس عىل عرضنا فربما
سامًعا أن فأفرض عرضناها، التي العلمية النتيجة إىل مبارشة، غري أو مبارشة إشارًة
هذا أن ظني فأغلب أفعل؟ أن تريدني ماذا ماذا؟ ثم له: قائًال األمر آخر املتحدث سأل
يحسن أن أراد ما إىل ييسء ربما املتحدث) (أي إنه بل ال به، يجيبه ما يجد لن املتحدث
يكون أين إذ جديًدا، تضيف ال التي الزائدة، موضع يف الديني املصدر سيضع ألنه إليه؛
لم شيئًا األمر نهاية يف إليه تضيف ثم العلم، إليه وصل قد ما يل تبني دمت ما الجديد،

أمًرا؟ عرضته مما ليغريِّ يكن
الصحيحة؛ مواضعها غري يف األمور يضع ألنه ضائع؛ جهٍد رشمن هو الجهد هذا فمثل
عىل السابقة الحوافز كانت كيف للناس أبني أن هو الحالة، هذه يف الصحيح الرتتيب ألن
هذه وإنما له، رضورية تكن وإن العلم من جزءًا نفسها هي ليست حوافز، العلمي العمل

الدين. من مستقاة الحوافز
للناس، بأصابعنا نشري كوننا عىل نزيد ال الديني، «التعليم» سبيل يف جهودنا بكل إننا
نعرض فنحن قطفها؟ إىل السبيل كيف لهم نبني ال لكننا البعيد، غصنها يف عالقة ثمرٍة إىل
عىل ليدله البحر؛ إىل ناشئًا أخذ كمن إننا اْلُمْحِسِننَي، يُِحبُّ هللاُ وكاَن ومعانيها، النصوص
ببرصه شاخًصا الناشئ فيظل الصيد، بأدوات يزوِّده أن دون املاء، تحت السمك مواضع
رأى مما معه وليس داره إىل يعود ثم الصايف، املاء عنه يشفُّ البحر، جوف يف السمك إىل

جوع. بعد تُشِبعه واحدة، سمكًة
إىل أرشت حني أقواس، أو حواجز بني التعليم كلمة وضعت قد أنني الحظت قد لعلك
الراهن، املوقف حقيقة إىل انتباهك أللفت ذلك تعمدت ولقد نؤديه، الذي الديني «التعليم»
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تزيد — نجحت إذا — التي التعليم عملية يف كله منحرص السبيل هذا يف اليوم نفعله فما
الهامة، الثانية الخطوة يف ذلك بعد نفكر نكاد ال ثم هنالك، بما علًما القارئ أو املستمع
يكمن االنتقال هذا ويف — «عمل» إىل «العلم» ينتقل أن عىل الرتبوي التدريب خطوة وهي

أتصوره. كما الديني اإلحياء
للغزايل، الدين» علوم «إحياء أذهاننا إىل يرد أن بد ال الديني، اإلحياء عن نتكلم إذ إننا
إىل باإلسالم يعود أن أراد أمرين: أراد أظنه «اإلحياء»؟ بذلك يحققه أن الغزايل أراد فماذا
ذلك: يف فقال تكفي، وحدها الحق معرفة أن حسبوا الذين يقاوم أن أراد ثم األول، عهده

للرشيعة. ًقا محقِّ السلوك ذلك يجيء وأن سلوك، من املعرفة جانب إىل بد ال بل
األول، عهده إىل اإلسالم يعود أن الدين، لعلوم بإحيائه أراد الغزايل إن نقول وعندما
إن بل األولون؟ يقوله كان ملا «الحفظ»، بمجرد تكون ال العودة، هذه أن الواضح فمن
الذي اإليمان، من الرضب ذلك إىل أعود أن تعني تكن لم إذا شيئًا، تعني ال العودة هذه

عمل. إىل العقيدة ل يُحوِّ
الفكر، مجرد الفكر من تحوُّل عمقه يف هو «إحياء»، الغزايل أسماه الذي التحول كان
أن اليوم نحن لحظنا فإذا السلوك، مجرى إىل الفكر ذلك من تخرج التي اإلرادة إىل
تعمل التي اإلرادة إىل ذلك تتعدى أن دون وحده، «الفكر» دائرة يف تدور كلها، جهودنا

املطلوب. «اإلحياء» عن بعيدون أننا زعمنا إذا حق عىل فنحن الفكر، ذلك عىل بناء
هو الدين، به جاء ما أن نتصور يجعلنا تخريًجا، املعاني تخريج يف «الشطارة» إن
نحن مما ظفر قيد تحولنا ال «الشطارة» هذه إن أقول عرصنا، يف العلم به يجيء ما نفسه
إىل أقرب فهي علًما، أكثر العلم تجعل وال دينًا، أكثر الدين تجعل ال «شطارة» وهي فيه،
أن يف هي املهارة كل املهارة وإنما لتوازنه، حافظ وهو مشدود حبٍل عىل يميش من شطارة
«صنع» إىل اإلرادة، يحرك حافًزا الدين من آخذ كيف منه أعرف الذي بالطريق، تبرصني

جمعاء. ولإلنسانية لنفيس أقدمه جديد علٍم
بها تتحرك جملة كانت أن فبعد هللا»، من «الخوف فكرة — مثًال — الغزايل أحيا
تهدي شعورية، حالٍة إىل لفٍظ مجرد من حوَّلها للعمل، دستوًرا جعلها األفواه، يف األلسنة
يحب «هللا بأن القول يجوز، ال وما فعله يجوز ما إىل الفعيل، النشاط ميدان يف صاحبها
تالوة يف نسمعه — قلب ظهر عن جميًعا نحفظه قول يتقنه.» أن عمًال أحدكم عمل إذا
يجعل أن عزيمته، بكل «أراد» منا كم لكن والتعليق، الرشح دروس يف ونسمعه — القرآن
مجرد من بالقول ننتقل أن دون يُحول الذي فما للسري؟ خطة املحفوظ القول هذا من
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عمًال؟ أحد منا عمل كلما توجيهنا، يف تتحكَّم سلوكية عادًة يصبح أن إىل والحفظ، التالوة
الدين. إحياء من ننشده ما ذلك يف كان وأزلناها، الحوائل هذه عىل وقفنا لو

شعوٍر، عىل عندي يزد لم فاألمر الطريق، رسم عىل قدرة لنفيس أدَّعي ال لكنني
يمكن بما — العلم أدنى — علٍم عىل أكون أن دون نفوسنا، يف الديني اإلحياء برضورة

السبيل. هذا يف فعله
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