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وإهداء مقدمة

مذبح وعىل أكتب، والقوِة والجماِل الحقِّ سبيل ويف أحيا، والقوِة والجماِل الحقِّ سبيل يف
تلك إىل قربانًا قلب، ومهجة فكر بدم املخضلة األوراق هذه أضع والقوة والجمال الحقِّ

العباب. إىل السحاب من وهدية العلوية، األقانيم

الباطل هذا وراء يكون أن لوجب باطًال الدنيا من نشهد ما كل كان ولو الحق، الدنيا يف
من امرئ كل نصيب الحياة؛ جوهر هو اليشء وهذا فيه، تمويه ال صحيٌح يشءٌ املموه
يعرفه لم ومن يعرضعنه، أن يسعه ال عرفه فمن الحق، وهو منه، نصيبه قدر عىل الحياة
الحق هذا وجه به يُقصد لم ما وكل قبلته. السماء غري وإىل عنرصه الهالك هاوية من فهو

املدخر. لبابها من ال املنبوذة الحياة قشور من فهو

نفًعا يشء لكل نعرف قد بعدها، غاية ال التي الدنيا غاية الجمال بل ال الجمال، الدنيا ويف
بعد إليها نخلص غاية وال ورائه، من نبتغيه نفًعا نفسه للوجود نعرف ولسنا إليه، يرمى
لذاتها، نتمناها أمنية هو وإنما العدم! غري الوجود وراء غاية وال نفع ال كال مفارقته.
ألنها النفس تتمالها صورة هو إنما صفاتها، من أخرى صفة إىل ولكن منها نتطلع وحالة
أهو ميسمه؟ وما كنهه ما كله والكون إليها. تفتقر ألنها تطلبها بسلعة وليس تهواها،
كهذا جماليٍّا كان ما النفوس يف ما خري كذلك منتفع؟ كادح مسعاة أم مبتدع، صانع آية
ال فأبدي الجمال وأما بغايته، ينتهي عريض النفع ألن كعروضه؛ نفعيٍّا يكن ولم الكون

له. نهاية
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قط الدنيا عرفت وما قوة، إال قط الدنيا ضمنت فما واحد. يشء هما بل ال القوة، الدنيا ويف
الباقي. العالم هذا يف الحقيقة عىل فناء وال فناء، إىل سبيًال كان ما الضعف ألن ضعًفا،
من الحال به تتغري وَمْن الصور، من بصورة الفناء له يعرض َمْن الضعف يشكو إنما

حني. إىل حني

املحدود. والحق املحدود الجمال يختلف وقد الصغري، والحق الصغرية القوة تختصم قد

يختلفان. ال الخالد والحق الشامل والجمال يختصمان، ال األكرب والحق الكربى القوة ولكن
لقدرة شتى عناوين كلها ولكنها جمال، وال قوة عن ينفرد الحدود هذه وراء حق ال أنه عىل

يعود. وإليها يشء كل منها يبدأ التي القدرة هي واحدة،
لعميل يكون أن وعىس عميل، من نصيب لها ليكون بقرباني أتوجه القدرة تلك فإىل

منها. نصيب
العقاد محمود عباس
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(١) املعري1 فلسفة نظراتيف

النشوء مذهب

به ح ورصَّ وجدوا، منذ الناس به شعر قديم، البقاء تنازع ولكن حديث دارون مذهب إن
ولم وصفه من فمنهم ومنواله. طريقته عىل كلٌّ واألشعار األمثال يف وشعراؤهم حكماؤهم
املنكر منه املتألم شعور به شعر من ومنهم يعممه، ولم إليه فطن من ومنهم إليه، يفطن

عليه.
العالء أبو ونثره نظمه يف له وذكًرا البقاء تنازع عىل نقمة األمم شعراء أشد ولعل
من أعزل العصيب الحياة هذه معرتك إىل نزل املعري فإن ذلك؛ يف عجب وال املعري،
أرفع وكان الحس، يف مفرًطا املزاج سوداوي فقريًا يتيًما إليه نزل فيه، املنجحة األسلحة
رحمة رحيًما وكان به. يتكسبون ما عىل الشعراء أمثاله منافسة إىل يسف أن من ُخلًُقا
يشتار أن النحل وعىل يُقتل، أن الربغوث عىل يشفق بمن وناهيك مرًضا، تكون كادت
يغفلون ممن يكون أو البقاء، تنازع غب املرء يحمد الخالل هذه من بواحدة وليس عسله.
وخداًعا وأثرة وقسوة عنًفا هو ما وهو واالرتياح، الرضا بعني إليه وينظرون وطأته عن
به شعر فلذلك الرفيعة. واملبادئ الفاضلة األخالق لحرمات األحيان معظم يف وانتهاًكا
تسعة قبل وجدانه إىل واإلشفاق األلم وأوحى بالهزيمة، األعزل املقاتل شعور املعري

األخري. الزمن يف دارون فكر إىل والتنقيب واالستقصاء االطالع أوحاه ما قرون

.١٩١٦ سنة مقتطف من ونوفمرب سبتمرب عددي يف بعدها والتي املقالة هذه نرشت 1
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فسطرها األلم ابتعثها لحظة بنت كلمة البقاء تنازع إىل املعري إشارة كانت ولو
األحرى ولكان البقاء، بتنازع اسمه نقرن أن لنا يجيز ما اإلشارة هذه يف كان ملا القلم،
إشارات ولكن الشعرية. الخواطر من كغريها االستشهاد معرض يف تردد أن اإلشارة بتلك
التأمل إىل وأقرب الشعرية، باللمحة منها العلمي بالتدقيق أشبه كانت املعنى هذا يف املعري
أثرها. وينطوي تنتهي حتى الخلد يف تبدأ ال التي العارضة النظرة إىل منها املتسلسل الدائم
موضوعها يتغري أنات أو أنة منها سمعت إال غريها أو اللزوميات من صفحة تُقلِّب ال فإنك
وتنافرهم ظلمهم للعاملنيعىل وتبكيت نعي وكلها وفحواها، يختلفمضمونها وال ومبناها،
ويجهلها حرب كل يف املخذول يعرفها التي املربحة اآلالم وكأن ببعض، بعضهم ومكر
عليه تخف ولم البعيدة، بدقائقها فأحاط وغلظتها، له الحالة هذه مت جسَّ قد الظافر،
الناس بني التنازع من بالشكوى فبدأ املخلوقات، أنواع بني املختلفة وجوهها من خافية
كثرة عىل ولكنك إليه، التفتوا لو الناس أذهان إىل األشياء أقرب وهو حقيقته، عىل ولحظه
ذلك: يف قوله فمن املعري، شعر يف ُممثَّل هو كما أحد، شعر يف ُممثًَّال تقرؤه ال الشعراء

وال��ت��ع��ادي ال��ت��ن��اف��س ع��ن ت��ص��د ع��ق��ول ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ل��ك��م��و أم��ا
واألع��ادي ل��ألص��ادق ف��ب��ؤًس��ا ع��دو أو ص��دي��ق م��ن أذاة

قوله: املعنى هذا يف منه وأوضح

ف��ي��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ش��يء ل��ك وال ل��ه وم��ا س��واك ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ن��ازع
م��خ��ت��ل��ف��ي��ه��ا م��ث��ل ف��م��ت��ف��ق��وه��ا ب��ط��ائ��ل ال��ن��زاع ذاك ف��ي ت��ح��ظ ول��م

قوله: هذين قوليه من وأوضح

ف��ن��اه��ب ال��ن��ه��اب ت��س��ط��ي��ع ك��ن��ت ف��إن ب��ق��وة ال��ن��ف��وس ال��ع��ي��ش ت��ن��اه��ب��ت

فقال: الخالف هذا رضورة فبنيَّ ذلك عىل وزاد

وأس��ي��اف أرم��اح ت��ق��ن ول��م خ��ي��ل ل��غ��ارت��ه��ا ت��رك��ض ل��م ال��ت��خ��ال��ف ل��وال
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(١) املعري فلسفة يف نظرات

كافة، املخلوقات أطوار يف النظر إىل اإلنسان أطوار يف النظر من استطرد وأحسبه
الجامع: البيت هذا يف عليها الحكم فأجمل

��اد وح��سَّ أع��داء ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق ل��ه ي��ك��ون ال ح��ي��وان يُ��رى وال

فقال: لزومياته من مواضع عدة يف العام القانون هذا وفصل

ك��ن��اس ف��ي رم��ل ظ��ب��ي ي��ن��ازع ك��ي��م��ا ال��ض��رغ��ام غ��اب��ه ي��غ��ادر
أن��اس ع��ن أن��اس ت��وارث��ه��ا وخ��ب��ث غ��در ك��ل��ه��ا س��ج��اي��ا

وقال:

ج��دال��ه��ا ت��ط��ي��ل ال األج��ادل أن ب��ال��ض��ح��ى ت��ه��ت��ف ح��ي��ن ال��ح��م��ام��ة ت��دري

الحيوانات: بني الخوف توارث إىل إملاع وفيه وقال

ال��ن��ق��ر ت��زاول��ه ف��ي��م��ا وي��ع��ج��ب��ه��ا ح��م��ام��ة ال��ري��اض آث��ار ت��ت��ب��ع
ص��ق��ر ل��ه��ا أت��ي��ح ح��ت��ى ش��ع��رت ف��م��ا ب��رغ��ب��ة ت��ث��ن��ي ث��م ب��ن��ه��ض ت��ه��م

جاء كما جميًعا به يشملهم بل النزاع، هذا يف والضعفاء األقوياء بني يُفرِّق ال وهو
قوله: يف

وال��ب��ازي ال��ص��ق��ر ك��ظ��ل��م ال��ص��ال��ح��ات ف��ي ح��س��ب��ت وإن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��م��ام��ة ظ��ل��م

وانتفاع األصلح، بقاء وهي النزاع هذا غاية إىل تلميًحا يعد أن يصح ما كالمه ومن
قوله: من يؤخذ كما املغلوب عىل برجحانه الغالب

ل��ل��ذي��ب ب��ال��ش��اة ل��س��ام��ح��ت��م إذن س��غ��ب م��ن ال��ذئ��ب ب��داء ع��ل��م��ت��م ول��و
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الفصول

قوله: ومثله

ال��غ��زال اق��ت��ن��ص م��ا ال��وح��ش ل��ص��ي��د ت��دع��و ب��ال��ذئ��ب ح��اج��ة ول��وال

أيًضا: ومثله

ال��ح��اب��ل رض��ى م��ن��ه ت��ول��د ن��ال��ه��ا ب��م��ا ال��ظ��ب��اء وس��خ��ط

قرره الذي الرأي هذا تقرير إىل األصلح وبقاء البقاء بتنازع القول يتجاوز وأحيانًا
به ويكدح عدوه به يتقي ا خاصٍّ سالًحا األرض عىل حي لكل أن وهو حديثًا؛ النشوئيون

البيت: هذا من الرأي هذا يف أرصح وليس لنفسه،

ال��ظ��ف��ر اب��ت��غ��اء إال أظ��اف��ي��ر ـ��ن ال��ع��ري��ـ ألس��ود ج��ع��ل��ت وم��ا

البيتان: ذلك يف رصاحة منه وأقل

ال��ت��رب��ا ع��م��ر م��ا ي��ق��ت��ات ب��ي��ت��ه س��وى ل��ه ف��م��ا أف��ع��وان ص��ل ك��ف إذا
س��رب��ا أو ال��م��رات��ع ف��ي ض��أنً��ا راع ل��م��ا م��س��اور ه��زب��ر ع��ي��ن��ا ذه��ب��ت ول��و

املعري، دواوين بها اكتظت التي أمثالها من كثري مع املتقدمة األبيات راجعت فإذا
من يالبسه وما البقاء تنازع إدراك إىل املتأخرين أسبق سبق الرجل بأن تجزم أن أمكنك
يف املذهب واضع دارون إن قيل: فإذا طارئًا. متفرًقا ال جامًعا متكرًرا أدركه األفكار.

والشعر. األدب عالم يف واضعه واملعري نقول: أن لنا ساغ العلم، عالم
عىل باملحافظة الشعور فرط عن ينفك ال البقاء بتنازع الشعور فرط أن ويظهر
التزاحم مقدار يعرف كمن اليشء قيمة يعرف وال معقول. طبيعي أمر وهذا الذات.
التنافس يف كالمه كثر كما بالدنيا، واالفتتان الحياة حب يف املعري كالم كثر ولذا عليه،
ذلك خالف يُظهر من ويتهم نفسه، منه يربئ وال قصائده يف يردده فهو والتباغض.

لزومياته: يف قال كما واملراء بالكذب

واش��ق��ه��ا ح��ي��ات��ك م��ارس��ه��ا ف��دون��ك وده��ا ط��ول ع��ل��ى ب��دن��ي��ان��ا ش��ق��ي��ن��ا
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(١) املعري فلسفة يف نظرات

ع��ش��ق��ه��ا ي��ض��م��ر ال��ق��ل��ب ب��أن ش��ه��ي��د ف��ك��ل��ن��ا ف��ي��ه��ا ال��زه��د ت��ظ��ه��رن وال

أيًضا: قال وكما

ع��ي��اب��ه��ا م��ن وه��و دف��ر أم ف��ي راغ��ب ك��الٍّ أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

يشمل بل فحسب، اإلنسان عىل بالحكم أيًضا هنا يكتفي ال وهو ذلك. غري كثري إىل
فيقول: جميًعا األحياء بحكمه

ب��رق وي��ط��م��ع��ه رع��د وي��ف��زع��ه ح��ت��ف��ه ي��ره��ب األرض ح��ي��وان أرى

كذلك: ويقول

م��ح��ت��اًج��ا ت��ع��ط��ي��ه دره��م م��ن أب��ر ب��ه ظ��ف��رت ب��رغ��وثً��ا ك��ف��ك ت��س��ري��ح
م��ه��ت��اج��ا ال��ع��ي��ش وي��روم ح��ب��ي��ب��ة ل��ه وال��ح��ي��اة ي��ت��وق��ى ك��اله��م��ا

من ُخلًُقا اإلنسان إىل نسب كلما مًعا والحيوان اإلنسان عىل الحكم املعري وتعميم
أن يعتقد كان الرجل بأن قلنا إذا إال تأويلها، نستطع ال عجيبة ذهنية طريقة األخالق
لم وإن بالغريزة، نشوئيٍّا نفسه صميم يف كان وأنه واحد، عنرص من والحيوان اإلنسان

به. االستدالل يصح علًما فكره بذلك يُعلم

التشاؤم يف

فلسفة رس لنا يفرس البقاء بحب والشعور البقاء بتنازع الشعور بني االرتباط هذا أن عىل
للحياة، كرًها الناس بأشد هم فليسوا الوجود، عىل النقمة يف املبالغني التشاؤم يف املغالني
ال وهم بها. وضنٍّا لها حبٍّا الناس أشد ولكنهم األوىل، للوهلة الذهن إىل يتبادر قد كما
ال ثم ويعبدها، بها يتوله التي املرأة الرجل سب بل املزدري، املحتقر سب الحياة يسبون

بها. غرامه صدى عندها يجد وال منها، بطائل يحظى
املتشائمني بإمام بعده انتهى كما باملعري، الرضوس املعرتك هذا يف النظر انتهى وقد
ال كفاًحا الدنيا دامت ما خالصته: ما لك يقول فكالهما واحدة، نهاية إىل شوبنهور أرثر
السواء، عىل واملغلوب الغالب يهلك واملوت غًدا، يُغلب اليوم الغالب دام وما فيها، راحة
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الفصول

عليه اتفق ما آخر إىل الوجود. من أفضل والعدم عبث، والعيش فادح، وقر فالحياة
منها التنفري مع الحياة بإرادة والقول بالحيوان، واالستئناس العزلة، إيثار من مزاجهما
جميًعا املتشائمني خطأ بل االثنني، خطأ يظهر هنا ومن الزواج. وتحريم النساء واحتقار
مزاج ذوي ألناس الخواطر هذه وقعت لو أنه شك ال إذ البقاء. تنازع عىل التعقيب يف
يقولوا: أن بهم األوىل أن ولرأوا النتيجة، هذه منها استخلصوا ملا مزاجهم عن مختلف
يهممك فال منه، مفر ال قضاء املوت دام وما الغالب، أنت فكن غالبًا الدنيا دامت ما
أن من خريًا سيًدا املوت يدركك فالن، ينال ما أقىص الحياة من تنال أن وليهممك أمره،
النقيض من الواحدة املسألة يف الناس حكم يتفاوت أن العجيب وليس مسوًدا، يدركك
من للناس وبما لها، عداد ال ألوان من للدنيا بما نعلم أن العجيب ولكن النقيض، إىل
نقدح أو والصغائر، الكبائر عىل باالتفاق نطالبهم ثم الفكر، يحرصها ال وميول حاالت
من إال نراها ال ونحن املظلم، جنبها من الحياة يرون ألنهم املتشائمني؛ فلسفة يف مثًال
أصحابها لبعد جملة التشاؤم فلسفة النُّقاد يرفض أن الخطأ ومن املنري. األبيض الجانب
جبالت هناك وأن بالنقائص، غاصة الدنيا هذه أن يذكروا وال الدنيوية، األعمال حياة عن
أهل جبالت الحال بطبيعة ليست وأنها سواها، من النقائص هذه استكناه إىل أرسع
للمقاتل أين ومن حولهم، يقع ما مشاهدة عن بأعمالهم مرصوفون هؤالء ألن األعمال؛

غضونها؟ يف يجري بما يحيط أن املعركة يف املنهمك
أن نعتقد ألننا عقلهما؛ اتفق نقل ولم وشوبنهور، املعري مزاج اتفق قلنا: وإنما
فيها يذهب التي األقيسة يف اتفاقهم علة هو هذا وأن واحد، مزاج من كلهم املتشائمني
فيه تتشعب مما كانت وإن واحدة، وترية عىل املسائل وإدراكهم شتى، مذاهب الناس
من يكن لم ولو به، اإلملام يف اشرتكا رأي كل عىل وشوبنهور املعري اتفق فقد األفكار.
نََفس كأنه يتصوره املعري فإن للزمان؛ إدراكهما مثًال وإليك التشاؤم، فلسفة أصول
يسهو ال من مراقبة فرياقبه واحد كل يجمعها متفرقة أجزاء وكأنه نََفس، أثر يف طائر

قوله: النحو هذا ومن اآلسف، املشيع بحرسة يمر نفس كل ويتبع عنه،

واألح��ي��ان ال��ده��ور ف��ت��م��ر ي��ت��ق��ض��ى م��ث��ل��ه ب��ع��د ن��ف��س
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قوله:

ال��ش��ه��ور م��ن��ه��م��ا ت��أل��ف��ت وي��وم ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

وقوله:

ي��ث��ب��ت ال ذاه��ب زم��ان��ك ل��ك��ن ي��ن��ط��وي ال ف��ث��اب��ت ال��م��ك��ان أم��ا

قوله: به ويلحق

ق��ص��ار ال��ن��س��ور أع��م��ار ف��ل��دي��ه ق��س��ت��ه إن وع��م��ره ال��زم��ان ق��دم

هو «الزمن والفلسفي: الشعري األسلوبني بني الفرق مع شوبنهور يقول وكذلك
نسلب «نحن ويقول: قيمتها.» بذلك فتفقد أيدينا، يف يشء ال األشياء يجعل يفتأ الذي ذلك
أبًدا يني ما الذي الحارض عىل مستقر وجودنا «إن ويقول: شمس.» مغرب كل يوًما
يف أمل بال الدائبة الدائمة بالحركة يتلبس أن من لوجودنا، أي له؛ بد فال طائًرا مترسبًا
إذا يسقط فهو عاٍل جبل من املنحدر مثل ذلك يف مثلنا ننشدها، التي الراحة إىل الوصول

الوقوف.» حاول
كأنه وأمًلا، سآمة به تمر لحظة كل يحيص الذي إال الشعور هذا بالزمن يشعر وال
التي واملسافة وراءه خلَّفها التي املسافة إىل يخطوها خطوة كل بعد يلتفت املتعب السائر
هي إن الحياة أن يرى ملن إال الزمن عىل الوجود استقرار فكرة تخطر وال أمامه. تزال ال
نقول: ولسنا منه. وتأخذ منها يأخذ الطبيعة من وجزء قواه يستتم تكوين ال يمر زمن إال
تصورهم إن نقول: وإنما ذلك، غري يتصورونه إذ يخطئون واملتشائمون ثابت، الزمن إن
يشعرون ال والعلماء واملفكرين الفالسفة حتى الناس من فكم بمزاجهم، خاص هذا
فيها، مستغرقون هم التي بحركاتهم الحياة يقيسون ألنهم الحياة؛ عن منعزًال بالوقت
للوقت يتصورون ال وجدانهم قرار يف الناس من وكم والسيارات. األفالك بحركات ال

عليه. مستقر الوجود أن تصورهم عن فضًال وجوًدا
ولقد وعاداته. أطواره واستطالع بالحيوان الرأفة يف سيان وشهوبنهور واملعري
شوبنهور رأي فانظر الحيوان، طبائع يف اإلنسان يستعرضأخالق املعري كان كيف رأينا
شئونه يدبر مطلًقا حيوانًا نرى عندما تداخلنا لذة «أي الفيلسوف: هذا يقول ذلك، يف
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يخالط أو صغاره، يتعهد أو طعامه، يتلمس إما تراه مسوق. وال معرتض غري بنفسه
ال الذي وهو يكون، أن ينبغي الذي لهو هذا وإن ذلك. نحو إىل جنسه من الحيوانات
من برهة إليه بالنظر نفيس متَّعُت طائًرا الحيوان ذلك كان فإن سواه. يكون أن يمكن
إليه. بالنظر رسوري من ينقص ال فذلك ضفدًعا، أو مائيٍّا فأًرا فليكن بل ال الزمن،
أحوال يف التأمل كان وما غزاًال. أو أيًال أو عظاة أو قنفذًا كان إن به رسوري ويعظم

بسيطة.» مصغرة حياتنا فيها نأنس أننا لوال ليرسنا الحيوانات
يرسون كلهم الناس نجد ال أننا إال التعليل، هذا يف الصواب شوبنهور يعُد ولم
من آتيًا الرسور هذا ونظن املتشائمون. بذلك يرس كما الحيوانات أحوال يف بالتأمل
يف الحياة مظاهر عن ويبحثون حي، كل عىل يعطفون فلذلك بالحياة، إحساسهم فرط
عىل وشوبنهور املعري بني املقارنة يف تمادينا لو الرشح بنا وسيطول طبقاتها. جميع
اتفقا ما أعجب لعل ولكن واحد. ملزاج تحليل بمثابة إال بينهما املقارنة وما النمط، هذا
يشكون وال بالحياة يغتبطون الذين الفالسفة يف نعهده لم وفاء لوالديهما وفاؤهما عليه
ثناء أطيب عليه وأثنى والده إىل وفكرة كإرادة الدنيا كتابه أهدى فشوبنهور غصصها.

القائل: وهو رثاء أبلغ أباه رثى واملعري اإلهداء، كلمة يف

خ��ط��ب��اء أم��ص��اره��م ع��ل��ى م��ل��وك أن��ه��م ول��و وال��د ي��ج��ن��ي ال��ول��د ع��ل��ى
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وال حظ الدنيا يف له يكن لم — أسلفنا كما — ألنه الناس؛ واعتزل الدنيا يف املعري َزِهَد
ألن أليف؛ حيوان كل لطبع بل اإلنسان، لطبع مضادة والعزلة طاقة، الناس بمعارشة
لقد حتى عنها. االبتعاد تطيق وال رفاقها إىل منها بالرغم تحن االجتماعية الحيوانات
شارل روى ولقد اإلجهاد. ومواصلة العلف قلة فيها تؤثر كما بنيتها، يف الوحدة تؤثر
العارفني الجالبني «أن محققة مشاهدة وروايته والجنون العقل كتاب صاحب مرسييه
تصلح وال تسمن، وال اللبن تدر ال املعزولة البقرة أن يذكرون واألنعام املاشية بعادات
األليف الحيوان يف جسمية رضورة فاالجتماع الصوار»، وسط البقرة له تصلح مما ليشء

قلبيٍّا. ميًال أو نفسية حاجة يكون أن قبل
من يبتغي البنية اتساق ألن القوى؛ متوازن البنية متسق رجل العزلة إىل يلجأ ولن
وإنما والتآلف. االجتماع — قدمنا كما — أولها من التي رضوراته استكمال صاحبه
الطريق ليقطعوا أو ويتبتلوا، ليتنسكوا إما الخلق استواء عن الشاذون العزلة يف يرغب
النسك أهل يف ويغلب أوضاعه. وعىل عليه الحرب شاهري االجتماع نظام عىل ويخرجوا
وينقبض الناس عرشة عن ينقبضون الذين السوداوي املزاج ذوي من يكونوا أن والتبتل
قلما العمل وأهل النظر أهل وألن واألطوار، املشارب يف عنهم لتباينهم عرشتهم؛ الناسعن
السوداوي؛ املزاج أصحاب من املعري كون يف عندنا شك وال واألفكار. اآلراء يف يتفقون
واإلكثار السبب، املجهول امللح والحزن الوجوم، وهي بأعراضها معروفة السوداء ألن
الصدر تحرج التي النوبة أزمان يف أحيانًا وبالنفس بالناس الظن وسوء املوت، ذكر من
أن نستطيع فال ونثره، املعري شعر بها طفح فقد األوىل األعراض أما العقل. عىل وتغيم
املعري به جهر فقد بالنفس، الظن سوء وأما بيت. دون دواوينه من ببيت لها نستشهد

فقال: مراًرا



الفصول

أس��واء ال��ط��ب��ع س��وء ع��ن��د ف��إن��ه��م ب��ه��ا ي��ع��اش أخ��الق ال��ن��اس م��ازت إن
ح��واء ال��خ��ل��ق ف��ي ول��دت م��ا ف��ب��ئ��س يُ��ش��ب��ه��ن��ي ح��واء ب��ن��ي ك��ل ك��ان أو

وقال:

ال��س��اق��ط ال��رج��ل ف��أن��ا ب��ي أخ��ي ي��ا ت��غ��ت��رر ال روي��دك
ال��الق��ط م��ث��ل��ي ي��ل��ت��ق��ط ل��م ال��ط��ري��ق ب��ظ��ه��ر م��ل��ق��ى ك��ن��ت ول��و

وقال:

ك��ل��ب��ا أألم��ه��ا أص��ب��ح��ت وأح��س��ب��ن��ي ل��ج��ي��ف��ة ت��غ��اوت أو ت��ع��اوت ك��الب

نفع ال امرؤ أنه ويرى والعقل، العلم عليها ينكر أن أحيانًا نفسه اتهام به يبلغ وقد
يقول: إذ ألحد فيه

ف��ي��ق��ت��ب��س ع��ل��م وال ف��ي��س��ت��م��اح ل��ي ت��ي��س��ر م��ال ال ت��ري��دون م��اذا
ت��ح��ت��ب��س ال��ده��ر وص��روف م��ع��ون��ة ل��ك��م أط��ي��ق ال ب��أن��ي ال��ش��ق��ي أن��ا

رجل صدر يف والسري واللغة واألدب والفلسفة الفقه من املعري يعلمه ما كان ولو
أن عنده العلم غاية ألن وتطاوًال؛ غروًرا بعلمه األرض ملأل السوداء نوب من مربأ آخر
القائل: املعري ولكن عنده. له جواب ال يشء عن يسألون ال وهم فيجيبهم الناس يسأله

ل��ل��ع��ل��م��اء ف��ال��خ��س��ر داف��ع وال ب��ن��اف��ع ل��ي��س ال��ن��اس ع��ل��م ك��ان إذا
ال��ح��ك��م��اء ح��ك��م��ة وض��اع��ت ف��ت��مَّ ك��ائ��ن ه��و ب��ال��ذي ف��ي��ن��ا ال��ل��ه ق��ض��ى

ينتهي العلم أقىص أن ويرى األسئلة، عن اإلجابة من أجلَّ وظيفة أحيانًا للعلم يرى
ضللته حائر كل إال يطرقه وال طارق، كل يرد الذي األبدي املجهول باب إىل بصاحبه
الحياة مغزى عن يبحث وذهب يحيون، الناس فرتك مصاعبها وبهرته الحياة ألغاز
غريه إجابة عن بالسكوت أنه وعلم نفسه، يجيب أن استطاع فما وغاياتها، وأسبابها
اإلقرار هذا املعري من يسمعون كانوا الذين التالميذ حالة نتصور أن يمكننا وقد أوىل،
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يرمونه كانوا أنهم بد فال مبلغه. فيه يبلغوا أن إال العلم من يتمنون ال وهم بالجهل،
فيقول: صدًرا بهم يضيق كان حتى يصدقونه وال بالعلم بالبخل

ي��ب��س ض��رع��ه��ا س��ف��يً��ا وت��ح��ل��ب��ون ي��ف��ي��دك��م أن ج��ه��وًال أت��س��أل��ون
أب��س��وا ش��رف��وا م��ا إذا ق��وًم��ا ك��أن م��خ��ت��دع ق��ول إال ال��ن��اس يُ��ع��ج��ب م��ا

عىل لتدل املتوسطة العربية العصور يف شاعت التي بالعلم البخل كلمة إن ولعمري
الفذة الذخرية هو الصميم العلم ألن املعرفة؛ ولباب الحقيقي بالعلم يومئذ الناس جهل
ذلك يف يطلبونه كانوا الذي العلم نوع عىل تدل أنها كما بها، بالبخل لحاملها قبل ال التي
العلم أصبح أن بعد إال الكلمة هذه يستنبطوا لم وأحسبهم منه. غرضهم وعىل الزمن
بالعلم للبخل وأصبح ومداركهم، مآربهم فيها متوخني األمراء إىل العلماء يحملها تجارة
املعري إىل العزلة حبب مما أيًضا هذا ولعل صنعته. برس الحاذق الصانع بخل معنى
العلماء بذم وأولعه البالد، أقايص من إليه يفدون كانوا الذين قاصديه من وأضجره
العلم فراغ يشغلون الذين املنجمني من واملجربزين والسفسطائية باملشعوذين والتشهري

مكانه. منه خال إذا
السوداوي فيكون نقيضها إىل تهدي وقد دائًما، العزلة إىل تهدي ال السوداء أن بيد
شبيه حال كل عىل ولكنه بهواه، عقله عىل مغلوبًا بالشهوات، مستهرتًا ماجنًا خليًعا
املظاهر وتتباعد العلل تتقارب ما وكثريًا املعتدلة، العامة الخلقة عن الشذوذ يف املعتزل
بغرامها؟ والجنون املرأة عىل التهافت من مثًال والجذب التصوف فأين الناس. تقدير يف
عند واحد مصدرهما إن نقل: لم إن مصدرهما يف متشابهان الطب نظر يف ولكنهما
الذات إنكار «إن طويل: رشح بعد ذكره املتقدم مرسييه يقوله ومما األطباء. بعض
حتى اآلخر يشبه منهما كل يزال وال الجنيس، بالهوى الديني الهوى عنده يلتقي أساس
قبل يتماثالن وهما املتشعبة، الشاملة طبيعتهما يف متماثالن فهما ونضجه، تكوينه بعد
وتقاربهما األصل يف والتفاقهما والخصال. األوصاف غموض يف والنضج التكون هذا
أن نرى ثم ومن اآلخر. مجرى إىل مجراه من أحدهما يتحول أن يسهل الطبيعة يف
ملعشوقه مرضاة خاطر طيب عن العاشق يحتملهما اللذين بالنفس واملفاداة الذات إنكار
من ظهورهما كان وإن منها، بأشد أو الغرية تلك بمثل الكنيسة عاشق يف ظاهران
عىل استعىص متى وكذلك الحالة. هذه يف املعشوق محل حلت الكنيسة فكأن آخر، شكل
وخدمة الرب أعمال يف نفسها عن فأعربت نطاقها اتسع واحد فرد يف تنحرص أن العاطفة
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العاطفة تظل أو األعمال، هذه يف بالنفس املفاداة عنرص دخول من بد ال ولكن البرش.
أن من نشاهده فيما الرس هو وهذا ناقًصا. عنها اإلعراب ويظل مقتنعة، غري متطلعة
ال الجنيس، الهوى من البعيد مصدرها تشتق والتي الديني الهوى عىل القائمة الرب أعمال

عليها.» واإليثار بالنفس املفاداة عىل ينطوي كلها شتى بأساليب تبدو تزال
سواد نخال فال العقل، بطبائع املشتغلني األطباء أكثر عند البدائه بمنزلة قول وهذا
الغالني من أناًسا أحدهم يرى أال ويندر كثرية، تؤيده التي الوقائع ألن يستبعدونه؛ القراء
الدين. يف الغلو إىل انقلبوا اللهو يف الغالني من أناًسا أو اللهو، يف الغلو إىل انقلبوا الدين يف
يعجبون وهم القليل. الفرط يف إال القاسطني املعتدلني يف يرونه وال فيهم ذلك يرون
رمز من أشهر فليس وبعُد هللا، عليه تاب أو الشقوة عليه غلبت يقولون: ولكنهم لذلك
هللا حب بني بذلك ومزجهم هللا، بصنع إعجابًا به وكلفهم الجمال إىل والزهاد املتصوفة
آونة وللتقوى آونة، للغي الحالتان؛ تتعاوره من الناس ومن اإلنساني. الجمال وحب
العابد. يفسد ما الغواية يف ونظم املارد، يزجر ما الوعظ يف نظم الذي نواس كأبي أخرى،
حتى يندم ال متقلبًا كان ولكنه به، يشعر ال عما يعرب مرائيًا حالتيه إحدى يف كان وما
لذاته يف منغمًسا األول عمره قىضشطر الذي العتاهية وكأبي يندم. حتى يأثم وال يأثم،
الوفاة حرضته ثم والتقشف، التنطس يف مبالًغا أيامه من شطًرا قىض ثم وصبواته،
عىل الناس أحرص كان ولقد مخارق. غناء يسمع أن الحياة يف له حاجة آخر فكانت

ادكاًرا. للموت وأشدهم عرفانًا بباطلها أكثرهم وهو الدنيا، عرض
األخالق فيه يقارنون كانوا الذي الوقت مىض قد إنه نقول: أن هنا لنا وينبغي
يف تناقض أيَّما متناقضان الجنيس والهوى الديني فالهوى اللغة. يف بأسمائها والعادات
كان وإن اللغة، يف الشح ضد والرسف رأينا. قد كما املنشأ يف متصالن أنهما مع عرفنا،
يقولون: وهم هذا بالشح. القصد من أو مثًال، بالرسف القصد من باآلخر أشبه أحدهما
إىل أقرب يكون أن القول هذا عىل ينبغي فكان بينهما، الوسط الحد هو القصد إن
أما املذمومتني. الخلتني عن ا جدٍّ بعيد ذلك بخالف ولكنه اآلخر، إىل أحدهما من الطرفني
التقارب هذا ويظهر الثاني، محل يحل أحدهما يكاد بحيث واملساواة القرب فمن هما
يربز ال األفراد هؤالء شذوذ فإن أفرادها، أخالق يف الشاذة العائالت بني ظهور أوضح
غاية الرجل فيكون واألخالق، البدوات من مختلفة فنونًا يجمع بل واحدة، وجهة يف لنا
وقد املتقمم. والجشع املتحرج الزاهد فيهم ويكون التبذير، يف غاية وأخوه التقتري يف
وقد والفحشاء. الفجور يف رأسه وركب العذار خلع قد قريب أو أخ وله أحدهم يرتهب
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عائلة منها القبيل؛ هذا من عدة عائالت العبقرية جنون كتاب صاحب «نسبت» ذكر
العصبي، الخبل أعراض من عرض العائلة هذه يف الرشه «إن عنها: قال التي «ديجرين»
البذل سيما وال املال، بذل ضد الطمع وكذلك الشديد.» والورع البخل جانب إىل يلوح
نسبت يقول كما أو واحدة، شجرة من فرعان الطب حكم يف ولكنهما الرب، سبيل يف
النخاع يف باالضطراب ارتباطها يزال ال جسمانية حالة الرب وحب الطمع «إن أيًضا:
بشذوذ أحيانًا تقرتن الشذوذ، يف املتعارضة الخالل هذه والستواء جليٍّا.» باديًا الشوكي
حاجة وال والشح، التبذير أي الطرفان؛ فيهم ويكثر االعتدال، العبقريني يف فيقل العبقرية
جماعة فعندنا األشحاء أما بينهم. الغالب الفريق ألنهم املبذرين؛ العبقريني عد إىل بنا
حفصة، أبي بن ومروان والبحرتي، العتاهية، وأبا هارون، بن وسهل جريًرا، منهم نذكر
نسبت ذكرهم وممن وكتابنا. شعرائنا فحول من وهم األصبهاني، الفرج وأبا واملتنبئ،
تدبري يف بالحذق واألدب، واملوسيقى، والشعر، القانون، يف العبقرية فيها اقرتنت عائلة
استطرد بالعبقرية الحرص عالقة إىل أملع أن فبعد الشهرية. نورث عائلة وهي املال،
واحدة، أخت لهم خمسة إخوة أحد الثاني جيمس خازن نورث فرنسيري كان «لقد فقال:
امللكة هذه أبناؤه عنه فورث املالية، املسائل ويبارش الشعر، يقرض العائلة هذه أبو وكان
وصفه وقد مدبًرا، أديبًا وكان الخازن هذا فمنهم شتى، مظاهر فيهم وظهرت األخرية،
ال بما ويصفهم اإلخوة أسماء يرسد ومىض «… النفس وخسة والجبن باألثرة ماكويل
واحًدا، أصًال للشذوذ أن يثبت أن تقدمه وبما بهذا وأراد األوصاف. هذه مفاد عن يخرج

بعًضا. وذموا منه، بعًضا فمدحوا الناس آراء فيه واختلفت ألوانه تنافرت وإن
أو وخصاله، أخالقه قدر من ونحط املعري آراء لنبخس اآلراء نعرضلهذه لم ونحن
الشذوذ أسباب تقارب ألن الشاذة، األخالق من يشنئونه وما الناس يمدحه ما بني نسوي
ويقبح يرضهم ما ويكرهوا عندهم، ويحسن ينفعهم ما منه الناس يحب أن يمنع ال
كل من الشعراء فئات بني املشابهات يتلمس الُكتَّاب من فريًقا رأينا ولكنا نظرهم. يف
العصور اختالف حسب الشعراء م يُقسِّ فبعضهم األمزجة. يف املشابهة طريق غري طريق
الشعري. املرشب يف االختالف األحيان معظم يف يستلزم ال الوالدة سني اختالف أن مع
نجده فإنَّا قرون، خمسة بنحو املعري مولد قبل املتوىف زيد بن عدي شعر يف يالحظ كما
ومهيار الريض، الرشيف من الدنيا عىل ونعيبه الهالكة الشعوب عىل نحيبه يف إليه أقرب
تقسيم وهو اللغوي، األسلوب حسب يُقسمهم وبعضهم عرصه. شعراء من وهما الديلمي
الشاعر. وتقدير الشعر نقد يف يغني ال ولكنه لغويٍّا، منه الغرض كان إذا به بأس ال
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أن األحرى وكان أشعارهم، يف يتناولونها التي املوضوعات حسب يُقسمهم وبعضهم
األخالق يف بحث إذا من ومنهم تناولها. بمجرد ال املوضوعات، تلك تناول بكيفية يعنوا
املعري بني قارن من هؤالء ومن املنكشفة. بعنواناتها منها وتمسك الباطنة البواعث أغفل
الدنيا يذم وهو املال يكنز كان العتاهية أبا ألن بينهما؛ البون فأبعد العتاهية وأبي
ألدل للمال العتاهية أبي كنز إن ولعمري كذلك. املعري يكن ولم باملوت، الناس ويُذكِّر
بالعمل. القول وتصديق القصد من السوداوي ملزاجه وأبني املوت من خوفه صحة عىل
يكره كان نفسه املعري إن فقال: الصدد، هذا يف األدباء بعض نناقش كنا أننا والعجيب

فيه: بقوله واستشهد العتاهية بأبي يُقارن أن

ع��ت��ب��ه ذك��ر ع��ن وت��اب ن��س��ك��ا ال��ع��ت��اه��ي أب��دى
ك��ت��ب��ه ي��غ��رق أن ن س��ف��ي��ا أل��زم وال��خ��وف

يُحسن كان املعري وكأن إليه، النظر يف الناس عىل حجة نفسه يف الشاعر رأي كان
بقوله: جميًعا األتقياء شمل الذي وهو العتاهية أبي غري أحد بنسك الظن

ري��اء دي��ن��ن��ا وإن��م��ا وال��ض��ي��اء ال��ن��ور ح��ج��ب ق��د
أت��ق��ي��اء م��ص��ل��ي��ك أن ع��ل��م��ن��ا م��ا ال��س��وء ع��ال��م ي��ا
أول��ي��اء ل��ل��ه ف��ي��ك م��ا ج��ه��ول ام��رؤ ي��ك��ذب��ن ال

العلم وبيت األوىل، وتربيته عماه لوال إنه قلنا: إذا املعري روح نُغضب نخالنا وال
من ويشء زمانه، يف فشت التي والقالقل صباه، يف نكبته التي والكوارث فيه، نشأ الذي
املزاج به ينحو أن بعيًدا كان ملا طفولته منذ جسمه يف الجدري خلفه وما البنية ضعف

والعزلة. الزهد غري آخر نحًوا السوداوي

للبرش كراهته

البرش محبي فئتني: إىل الشعراء تقسيم يف الخطأ هذا مثل الغرب نُقاد بعض يرتكب وقد
أولئك البرش كارهي من يعدون ألنهم Misanthrope البرش وكارهي Philanthropist
هذا وعىل مخالطتهم، ويجتنبون بهم ويتربمون الناس عىل يسخطون الذين الشعراء

األقل: عىل لقوله للناس الناس أكره املعري يعد أن يصح التقسيم
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دن��س وج��ه��ه يُ��ب��ارح ل��م ب��ق��وا ف��م��ا م��ط��ر ال��ث��رى وج��ه ع��ن ال��ن��اس ي��غ��س��ل ه��ل
األن��س آف��اق��ه��ا ع��ن زال إذا إال ط��ه��ارت��ه��ا ب��م��رج��وٍّ ل��ي��س واألرض

هم ولكنهم عنهم، بمعزل ليسوا بهم وأرضهم للناس الناس أكره أن والحقيقة
يقهر ال إنه قلنا: املجاز استعملنا وإذا أذاهم. إليهم يصل حيث معهم يعيشون الذين
أما سالحهم، أمىضمن بسالح ويقاتلهم املعرتك هذا غمار معهم يخوض رجل إال الناس
موقف والتزم السالح طرح قد الرش قليل رجًال يكون ما فكثريًا عنهم املتنائي بهم املتربم
عائش وهو يكرههم أن يستطع لم ألنه الناس؛ من ينفر ال اإلنسان أن ولنعلم الحيدة.
سوء عن يعدل املعري كان ولكم يحبهم. كما يحبونه من فيهم يجد لم ألنه بل بينهم،
ذهل كيف لنفسه ويعجب بهم، الظن سوء إىل أذاهم فريده إليهم ويسرتسل بالناس ظنه

ذلك: يف القائل وهو رأيه عن

وأدن��اس��ي ه��م��وم��ي ي��دن��ي وق��رب��ك��م ع��ن��ك��م ال��ت��ب��اع��د ف��ي م��ث��ل��ي ط��ه��ارة
ب��ال��ن��اس ال��ن��اس أع��رف م��ن أن��ن��ي ع��ل��ى دائ��ًم��ا أخ��ط��ئ ك��ي��ف م��ن��ي وأع��ج��ب

طويًال يلبث ال ثم جنسه، ألبناء باملودة يتبسط أن نفسه يتمالك ال رجل لقول وإنه
وما وتذمًرا، سخًطا لسانه عىل يجري أمًلا االنقباض لهذا فيذوق مكرًها، ينقبض حتى

قوله: يف ترى وهل تذمر. وال بسخط هو

أوج��ب م��ح��ال��ة ال ن��ف��س��ي ف��إك��رام واج��بً��ا ص��دي��ق��ي إك��رام��ي ك��ان إذا

قوله: أو

ق��ب��ل��ه ن��ف��س��ك ف��خ��صَّ ب��خ��ي��ر س ال��ن��ا م��ن ح��رٍّا ت��خ��ص أن ت��رد إن

وإال الرضورة، إليه تدعو أمر ولكنها الواجب، خالف األنانية أن يرى رجل قول إال
إليه؟ ترتاح ال جديد بخلق نفسه إلقناع منه مجاهدة
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أو نفسه؟ عىل الحفيظة يف قال مما أكثر الناس عىل الحفيظة يف املعري قال وهل
كاره املعري إن إذن: يقال فهل نفسه؟ هو هالكه تمنى مما أكثر هالكهم تمنى هل
حني عىل بالطري اإلنسان أوىص ولقد للبرش؟ اإلنسان كراهة من املفهوم باملعنى لنفسه

فقال: بعض من بعضهم يحذر كان

اإلن��س م��ن أح��ق واع��ُدده��ا ال��م��اء م��ن ب��ش��رب��ة ال��غ��وادي ال��ط��ي��ر ع��ل��ى ت��ص��دق
ال��ج��ن��س ذل��ك م��ن خ��ف��ت م��ا إذا ب��ح��ال أذي��ة ع��ل��ي��ك ج��اٍن ج��ن��س��ه��ا ف��م��ا

إىل موضع من بها يتنقل ولكنه طباعه، يف ثابتة الرحمة أن ترى وأشباهه هذا ومن
املردودة. بالهدية املرء يتنقل كما موضع

اشرتاكيته

االشرتاكية شعراء عداد يف تسلكه كادت الفقراء لحال الرثاء يف أبياتًا للمعري أن عىل
كقوله:

م��ت��وج أم��ي��ر أو م��ع��رٍّى ف��ق��ي��ر وت��ح��ت��ه ال��ش��ت��اء ه��ذا ج��اءن��ا ل��ق��د
أح��وج وه��و واح��د ق��وتً��ا وي��ح��رم أم��ة أق��وات ال��م��ح��دود ي��رزق وق��د

وقوله:

ال��ن��ع��م��اء ع��ل��ي��ه��م ق��وم ـ��م��ة ال��ن��ع��ـ ف��ي ال��م��ض��ي��ق��ي��ن ي��ش��رك ال ك��ي��ف

وقوله:

ال��ض��ع��ي��ف وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ق��س��م ال��ب��رة ب��اط��ن ف��ي ي��ل��وح ��ا ش��قٍّ إن

شعرائها من تطلب ال ولكنها الرحمة، عىل حقوقها يف تعتمد ال االشرتاكية إن نعم
املعري. قال مما أكثر
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اللحم وتحريم الجرب

إىل إال الرجل، بفلسفة نعود ال ألننا املعري؛ مزاج درس عىل اآلن إىل الكالم قرصنا وقد
ما فكل والحوادث، البيئة تأثري إليه أضافه وما مزاجه وهو مرجع، كل وراء واحد مرجع
نتيجة هو إنما الزواج، عن والنهي البقاء بتنازع والقول والتشاؤم التقشف من عنه يُؤثر
وما العلم. واصطالحات العبارة صيغة غري والتحصيل االطالع يزده لم فيه متأصل ُخلُق
كل سبيل فهو الجرب أما اللحوم. وتحريم الجرب يف رأيه عن نقوله اآلراء هذه عن قلناه
ال أنه مكابدتها بعد ويعلم الطبائع، وتحكم اإلحساسات بتضارب نفسه يف يشعر رجل
وما يصنع، وفيما ينوي فيما لعقله اختيار ال وأنه يأبى، فيما أو يرىض فيما له حيلة
وأرهقه أمضه الذي هو فذاك املعري، كابده كما أحد والفكر اإلحساس يف التضارب كابد
فكان مسخرة، والعقول مستبدة، واألهواء مغلولة، اإلرادة بأن الجزم إىل به انتهى حتى

يقول:

غ��ل��ب��ا غ��ط��ارف��ة ك��ان��وا وإن ه��واه��م وج��ه��ة ك��ل م��ن األح��ي��اء غ��ل��ب وق��د

ويقول:

ت��ق��دي��ر ال��رزق اب��ت��غ��اء ف��ي ل��ه ف��م��ا ق��در ف��وق��ه ول��ك��ن زي��ن وال��ع��ق��ل

من أعجب فليس اللحوم تحريم أما مقلد. ال الجرب مذهب يف مبتكر فهو هذا وعىل
كاهنًا كان املعري أن ولو به! املتدينني من غريهم أو الهند مذهب فيه اقتفى بأنه القول
ويخىش دينية عقيدة لسلطان يخضع إنما ألنه لألمر؛ عجبنا ملا مرتيًضا برهميٍّا هنديٍّا
فمن وفرائضها، بشعائرها وهزأ الديانات يف شك قد رجل وهو أما إلهية. قدرة عقاب
الرباهمة. بمذهب اإليمان إال سنة أربعني اللحم ترك عىل باعث له يكون أال ا حقٍّ العجيب
وكان فيه، مفرطة رحمة مع فقريًا وكان بطبعه، اللحم يشتهي ال كان املعري أن وعندنا
ماكس رأي يف العصبية األمراض أصحاب بعض شأن هو كما النفس تعذيب إىل ميل به
امليول هذه إخراج إال الرباهمة الهنود بمذهب عرفانه يفده ولم األطباء، من وغريه نوردو
فلسفة يف البحث مفتاح بأن بالقول ونختمه مقالنا بدأنا ولهذا فلسفي. مذهب صبغة يف
ساعدتها التي املزاج هذا خواص إىل وخواطره أفكاره ورد مزاجه درس هو إنما املعري

الظهور. عىل البيئة
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خاتمة

أشياخنا أحد عىل الحظناها مآخذ بعض إىل نُنبِّه أن نستحسن البحث هذا نختم أن وقبل
ذلك إن ونقول: االستقرائي. والنقد النظري النقد بني للفرق بيانًا املعري عن الكاتبني
املعري، فيه عاش الذي العرص أحوال ورشح التاريخية اآلثار بتتبع عنايته مع الكاتب،

قدرها. آراءهم يقدر ولم له املرتجمني إنصاف إىل ق يُوفَّ لم
الدنيا عىل املعري سخط سبب أن من زيدان جورجي ارتآه ما إىل أشار أنه ذلك فمن
ندري وال ينقضه، لديه برهان وال استحالته، وقرر برفضه فتعجل الهضم، عرس هو
البقول ألكل مدمن املزاج سوداوي الكآبة دائم رجل عىل الهضم عرس يستحيل ملاذا نحن
اجتهد «مرجليوث فقال: العتاهية وأبي العالء أبي بني قارن وأنه يربحها، ال داره مالزم
الرجلني بني أن فزعم الفلسفي، الشعر هذا يف العتاهية وأبي العالء أبي بني يُقارن أن يف
وقع الذي الوهم هذا بيان يف نجتهد أن نحب كنا ولقد سلمون. ذلك عىل وتابعه تشابًها
إىل سبقت املسترشقون يكتبها التي اإلسالمية املعارف دائرة أن لوال العاملان هذان فيه
يستقي العتاهية أبو كان إذ وحيفا؛ ظلًما العتاهية أبي إىل العالء أبي قياس فجعلت هذا
الفرق وهذا بالدين، يتقيد وال الفلسفة من يستقي العالء أبو وكان به، ويتقيد الدين من
أبا أن وهي املعارف دائرة إليها تلتفت لم أخرى وخصلة الرجلني. شعر يف األثر ظاهر
مستهرتًا فاسًقا كان ديوانه به مأل الذي زهده يف بالدين استعان ما كثرة عىل العتاهية
فإنه واإللحاد، بالزندقة الناس واتهمه الفلسفة استمىل الذي العالء أبي بخالف باملجون

املجون.» مذهب يذهب ولم الهوى، إىل يمل لم
يشأ لم ولكنه وسلمون، مرجليوث ليخالف املعارف دائرة يُوافق هنا الكاتب وترى
أبي مجون وهو إليه تلتفت لم يشء إىل التفت أنه فذكر املوافقة، كل الدائرة يوافق أن
وقال: وأبيقور املعري بني مقارنتها يف بالدائرة فاقتدى ذلك بعد عاد أنه عىل العتاهية.
منها نجتزئ كثرية مواضع يف اللزوميات عليه تدل كما هذا أبيقور رأي يرى العالء «أبو

بقوله:

خ��ن��س��ن��ه ع��ن��ي خ��ي��اره��ا ألن إال ال��ل��ذات ع��ن أع��رض ول��م

إلخ.» … النساء يف باالشرتاكية العالء أبو يشري أن ذلك بعد الغريب من فليس
بني شبه ثمة يكون وال األخالقية، املعري فلسفة روح اللذات مجاراة تكون إذن فكيف
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(٢) املعري فلسفة يف نظرات

أن إال يسعنا فال نحن أما باللذات؟ مستهرت ماجن هذا ألن العتاهية أبي وشعر شعره
تحليل يف قبل لناه فصَّ ما عىل شاهًدا نسوقه وأن اإلسالمية، املعارف دائرة برأي نعجب
قال كما نقول وال املتناقضة، األطوار من أصحابه ينتاب وما السوداوي املزاج أطوار
كل يف منطقيٍّا عقل كل يكون أن ذلك من فيلزم املتناقضات، يقبل ال املنطق إن الكاتب:
خطأ وهو ورغباته. أهوائه يف العقل منهج عىل جاريًا الطبع يكون وأن حاالته، من حالة

املنطق. يقبله ال ظاهر
يبايل ال هذا ومع استقصائه، يف بالتدقيق يوصف أن عىل الكاتب هذا حرص وقد
إنه أي األيام»؛ هذه يف اإلفرنج علماء من الباحثني مذهب عىل «كان املعري أن يزعم أن
الباحثني مذهب هذا أن نحن نعلم وال واحد» سنخ من مشتقني الناس يكون أن «يمنع
كان الكاتب نحسب وال منهم، طائفة عند مرجح خاطر هو وإنما اإلفرنج، علماء من
دقيًقا قياًسا عرصه يف العلم درجة قاس أنه لو كهذا رأيًا املعري إىل ينسب أن يقبل
يف الطويل إنعامهم بعد إال إليه يعمدوا لم اليوم علماء من الرأي بهذا القائلني ألن (أوًال)
خلو كله املعري كالم ألن (وثانيًا) استقرائيٍّا، علميٍّا درًسا واألجناس األنواع مسألة درس

بقوله: يرد لم ولعله تسنده، أخرى كلمة من

أوادم ال��ق��ي��اس ع��ن��د ول��ك��ن��ه واح��د ال��ع��ق��ل م��ذه��ب ف��ي آدم وم��ا

املعنى هذا يفرس — البرش آباء بأقدم ليس الدينية الكتب يف املذكور هذا آدم أن إال
آخر: بيت يف قوله

آدم إث��ر ع��ل��ى آدم ق��ب��ل ه��ذا آدم ي��ك��ون أن ج��ائ��ز

عىل ولكن البرشي، النوع أصول عدد عىل خالًفا واملتدينة املعري بني الخالف فليس
اليوم؟ علماء من الطائفة تلك رأي من هذا وأين أولها. قدم

مساس له بما منه مررنا وإنما الكتاب، نقد إىل نقصد ال كنا إذ القدر بهذا ونكتفي
بموضوعنا.
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السلوى1

بلواها، يف إليه ترجع الطباع يف مركب الحزينة للنفس وترياق الكربى، هللا أنعم من نعمة
من وأقفرت الرض، ومسه السغب، عليه طال كلما منه يغتذي سنامه إىل الجمل يرجع كما
ومن عنرصه، النفس مادة ومن منبته، الداء مكمن من كان ما الدواء وخري الديار. حوله
واألرواح، األجسام أطباء يعرفه كما أحد ذلك صدق يعرف ال طبيعته. الشكوى جرثومة
ابن قال اآلخرين. أنفس يف األطباء يعالجه ما أنفسهم يف عالجوا ممن األطباء أشباه أو

الرومي:

ي��ت��س��ل��ى ب��أن إذن ل��ج��دي��ر ب��ش��يء ال��زم��ان س��اءه م��ن إن

وغري عليها ومرغم إليها مفتقر هو فإنما فحسب، بالسلوى جديًرا أظنه وما
السلوى، يف أمل إىل نفسه تثب لم إن صانًعا تراه فما وإال عنها. صارف بأي مرصوف

شيئًا. هذين من خريًا يصنع لم إنه األمل؟ يف سلوى إىل أو
توءمها حسبته أو أخته، حسبتها لقد حتى والسلوى األمل بني الشبه تقارب ولقد
الرغبة. وأمهما الفقدان فأبوهما نسب من بد ال كان وإن التوائم، يف املألوف خالف عىل
أمه جمال من هو وأخذ أمها، جمال من أخذت مما أكثر أبيها خشوع من هي أخذت
منها السلوى كذلك كاذبًا، وآخر صادًقا األمل من أن وكما أبيه، خشوع من أخذ مما أكثر

الرجاء. صحيفة من الثامن العدد يف نرشت 1



الفصول

تُغني التي فهي الصحيحة؛ السلوى فأما املغشوش. الزائف ومنها املقبول، الصحيح
فهي الزائفة السلوى وأما منه. خري هو ما يجد أو سواه، يجد أن إىل فقده عما صاحبها
فهو منها، أفدح خيبة إىل إال خيبة من بها ينتقل وال خاًرسا، فاقًدا صاحبها يزال ال التي
يصلح دفرت له ليس بل حساب، دفرته يف ليس يملكه. ليس بما يملكه ليس عما يتسىل

الوجود. هذا دفرت يف الخسارة حساب عىل مضاف نفسه هو بل واإلثبات، للمحو
واستكمال ذخريتها، ووفرة مواردها، وغزارة النفس، غنى دليل كاألمل والسلوى
كان ناضبة، السلوى من ذخريته كانت فمن الحوادث، ومنازلة الخطوب ملالقاة عدتها
بعدها يقعد ثم السوق، صدمات من صدمة أول ماله برأس تعصف الذي الفقري كالتاجر
أو ماله من يعدم لن فإنه العامر؛ التاجر كذلك وليس األسباب. منقطع الوفاض خاوي
الجزيل، الربح ورائها من ويرتقب شأنه، ويصلح خسارته بها يتالىف حيلة به الثقة من

فاته. ما ينسيه وعوض لدينه، سداد منه له يكون بما
من غاية عن األمل يكل وقد السلوى. تدخله مكان كل يف له يؤذن ال األمل أن عىل
والحفاوة، الرضا بني فيها فتنزل السلوى وتبلغها عنها، يُحجب أو دونها فيقف الغايات،
مطامعه؟ وغاية أمله كل الدنيا من أودعه له وحيد يف ُفجع فانيًا شيًخا األمل يجدي وماذا
وال مال وال طب عليه يرده ال حيث إىل برصه عنه ذهب مكفوًفا األمل يجدي ماذا أو
عن ُخلع ملًكا األمل يجدي ماذا أو أجله؟ من الحياة نظام تخرق معجزة له يرجو
ومن لهؤالء السلوى عند الرتاب؟ لغري رجعة وال نجاة ال حيث إىل ملكه عن وأُبعد عرشه
األمل عنهم ارتد إذا السلوى بزاد فليتبلغوا األمل. عند يشء لهم وليس كثري، زاد شاكلهم
نضبت قد تكون فإنها منها، األمل يأس بعد السلوى من يئست إذا للنفس وويل يائًسا.
السالية، للنفس وطوبى الجنون، أو املوت إال لها يبق فلم الدنيا، من نصيبها واصفر

النفوس. من يؤخذ ما كل منها تأخذ لن املصائب فإن
لحوادث اإلنسان تجربة من تواىل مهما أنه الناس خيال يف البينة الغرائب ومن
البعيدة املصائب حمل يستخف يربح ال فإنه الحزن، بلواعج خربته بلغت ما وبالغة األيام،
نفسه. يف به يشعر كما غريه نفس يف باأللم يشعر وال حقيقتها، عىل يتمثلها وال عنه،
عىل يعيب به وكأني سوانا.» مصائب حمل عىل كافية قدرة أولو «كلنا روشفكول: قال
بالنا فما مصائبنا؟ عاتقنا عن تخف أن نحب ألسنا عيب، من به وما الُخلُق هذا الناس

غرينا؟ مصائب علينا تثقل أن نطلب
غري عىل ُطبعوا أنهم لو بالناس تحيق التي الكربى الطامة لرأينا قليًال فكرنا ولو
من بحصتهم ينهضوا أن يبهظهم واألقوياء الضعفاء من كثريًا نرى فإننا الُخلُق. هذا
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السلوى

مع عليهم ألقيت لو بهم فكيف واألهوال، الشدائد من يمسهم ما عليهم ويشق األثقال،
عليهم، عزيز ميت كأنه لسواهم، عزيز ميت كل فأصبح جميًعا، الخلق حصص حصتهم
فرًدا العاملني يشكي ما وأصبح منهم، ضائعة أمنية هي كأنما أحد، يفقدها أمنية وكل
وغري ذويها الهموم تقتل إذن األسف؟ وحرارة الحزن لذعة يف السواء عىل يشكيهم فرًدا

لوعتها. ويرسي غمتها عنهم يكشف من يجدون ال ثم ذويها،
أن حاجتنا وإنما ترهقنا، كما أعباؤنا الناس ترهق أن إىل حاجة من بنا وليس
حني إال ذلك يفعلون تراهم وهل علينا. وقعها تهوين يف ويتلطفوا بأعبائنا يشعروا
منا أقل يكونون حني أو نادرة، جسيمة نحن نجدها حيث من شائعة خفيفة يجدونها
عطفه مع يكون الذي هو إلينا أصدقائنا أحب ولعل طروقها؟ من ودهشة لها جزًعا
الساعة تلك يف منه بدا وإن ذلك، له نحمد ساعة آالمنا تلطيف عىل أقدر نيته وخلوص

أكربناها. كما يكربها هو وال تؤملنا كما تؤمله، ال أنها
العجب فيظهر يمزح مريًضا، عاد أو مهموم عن ح روَّ إذا كان ظريًفا صاحبًا أعرف
ألحسب وهللا إني ويقول: منه ويتأففون املرض يشتكون أو الهم، من يجزعون ممن
يناجيه إهابه يف آخر شخص اإلنسان مع وكأنما مؤنًسا، ورفيًقا مسليًا سمريًا املرض
به وينفرد عليه، املوىص والرشاب املنتخب بالطعام فيلطفه رضاه ويتحرى له، ويتسمع
عن واإلقصار الدار، وحبسة العقار، مرارة يف رأيك وما له: نقول وكنا ونهاره. ليله يف

قيود؟ صداقة لكل أليس هذا؟ يف وماذا يقول: فكان األوطار؟
عن وقطعته بها، واالشتغال لها االهتمام يف فأفرط ضائقة هذا بصاحبنا وألَّمت
احتفيت ما لشد له: فقلنا به العبث وأردنا الحديث، يف والتبسط الدعابة من عاداته
األصدقاء! هللا قاتل وقال: ضاحًكا فاستلقى عرشته؟ تحمد فعساك الجديد، هذا بصاحبك

قط. موافق صاحب الدنيا يف بقي ما
الهموم من يتخذ أن صاحبه يعيي ال الذي املزاج هذا عىل يغبط املرء أن وعندي
يطلبون وهم رفدهم ويأبى عهده، يحفظوا لم وإن عهدهم يحفظ وسماًرا، رفقاء والسقام
العناية لحظتهم الذين فأما السلوى، إىل يحتاجون الذين عىل إال هنا كالمنا وليس رفده.
نجاح ومن نرص، إىل نرص من حياتهم يف يتقلبون فأصبحوا املقبلة، الجدود وحالفتهم
صداقة عن هللا يغنيهم فأولئك بموعظة، للتدبر وال خسارة، لحساب يقفون ال نجاح، إىل
يحزنون. هم وال عليهم خوف ال وأولئك والقرون، األحقاب ومشاورة والشجون، األوصاب
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التشخييصاللغوي املذهب

وأجمعها اإلقناع، إىل وأقربها األساطري، منشأ تعليل يف اآلراء أصوب التشخييصهو الرأي
شخصيته يخلع أن اإلنسان ديدن من أن الرأي هذا وفحوى والتأويل. التطبيق ألوجه
غري أو عامًدا — لها فريى املجردة، والعنارص القوى يف ذاته ويتمثل املوجودات، عىل
محيص ال الذي الوهم هذا وإن كحياته، وحياة كنيته، ونية كشخصه، شخًصا — عامد
الطفل فرتى الخلق، السيئ الرشس والرجل الطفل يف الظهور أشد يظهر عنه، للمرء
ويقتص ويسبها بها يصيح الرشس والرجل عليها، ويحنق ويغاضبها األشياء يضاحك

تعمل. ما تقصد أو يقول ما تفهم كأنها منها،
خطاب يعقل ال ما فيخاطب الغيظ، أو الحزن ملكه إذا الرشيد الرجل يف يظهر وقد
ونحلتها اآلدميني، بصفات األشياء اللغات وصفت بمبدئه لنا عهد ال زمن ومنذ العقالء.
ما وقسمت الناس، من يذم أو يحمد ما ذمت أو منها وحمدت وأفعالهم، أعضاءهم
بعض يت ُسمِّ ملا التشخيص غريزة ولوال وأنثى. ذكر إىل أنوثة وال ذكورة له ليست
يقابل مما اإلنسان فيها يتصوره ما حسب املؤنث بأسماء وبعضها املذكر بأسماء األشياء
اإليطايل األستاذ الغريزة هذه تحليل يف أسهب وقد املرأة، صفة أو عنده الرجل صفة
علماء يفتأ «لم قوله: يف ولخصها والعلم» «بالخرافة املوسومة رسالته يف فينويل2 تيتو

الكتب». بني «ساعات كتاب من 1
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الفصول

األصل إىل إشارة ذلك ويف وتشعر، تعقل كأنها الجمادات عن يتكلمون وجهالؤهم الناس
إىل إشارة فيه كما الطبيعية، املواد لجميع اإلنسان بتشخيص القائل للمذهب البعيد
يف ألسنتنا عىل عفًوا الكلمات ترتدد ولذلك العادة، هذه من بعُد تتخلص لم عقولنا أن
وبحر هوجاء، أو خرقاء وريح رديء، وجو طيب جو نقول: فنسمعنا العتيق سياقها
تسمعنا. كأنها والعراقيل املوانع نُعنِّف وقد تحريكه. علينا صعب إذا عنيد وصخر غدار،
تتوعد السماء وأن تضوء، أن تشاء ال كئيبة الشمس وأن خداع، أو متقلب فصل ونقول:
باملستوحشة؛ ليست تربة وتلك عصية، تربة وهذه الحر، خنقه قد نبات وهذا بالثلج،
ويقال: وإمراًعا، زهًوا وتختال وإيناًعا، خصبًا تضحك واألرض للزرع. تصلح إنها أي
الربد. يخاف النبات وإن املاء، يرتشف عطشان وصعيد الناس، تبتلع وبركة سوء، نهر
وكيت، كيت تخاف وال للرضب، تتوجع ال الزيتون أشجار بعض إن بستوجا: أهل ويقول
املناجل يهاب ال الزيتون شجر إن أيًضا: ويقولون السنني. ملر تأبه وال تعيش إنها أو
فمن إيرادها. يمكن األمثلة من ألوف هذا وغري ماهرة. يد أعملتها إذا فيه قطعها ويلتذ

الحية). التوسكانية (اللغة جيلياني بكتاب فعليه قرائنا من التوسع رام
وجوارحنا، هيئاتنا كذلك ننحلها بل وشعورنا، أفعالنا األشياء ننحل بأن نقنع وال
البحر، من ذراع ونقول: وأحشاؤه، وأرضاسه وقدمه وخلفه وكتفه الجبل رأس فنقول:
وعني الهوة، وقرن املنزل، ووجه الربكان، أو الكهف أو املرفأ وثغر األرض، من ولسان
يشء وهذا أجعد، والثرى جرداء، أي صلعاء؛ األلب جبال وإن املنجم، ورشيان السماء،

إلخ.» إلخ … قزم أو عمالق وجبل منحوسه، أو الطالع ميمون
الكواكب عن القدماء يرويها التي والحكايات األساطري تولدت الغريزة هذه ومن
واالنتقام والوالدة كالغرام اإلنسان خالئق من إليها ينسبونه وما والبحار، واألشجار

آدم. بني غري من يحصل ال مما أخرى ورغبات

سبنرس مذهب

الخرافات منشأ يف التشخييص الرأي غري رأي سبنرس هربرت اإلنكليزي وللفيلسوف
يعبدون كانوا الهمج أن ذلك وتفسري املوتى، عبادة إىل ترجع أنها فعنده واألساطري،
أنها ويعتقدون والرض، الخري من يصيبهم ما إليها ويعزون وآبائهم، أسالفهم أرواح
بما إليها فيتقربون األحياء، يشتهي ما العيش متع من وتشتهي وتنكح مثلهم تتغذى
كانوا األجداد هؤالء من قوًما وأن بهم. ليلحقن الهالكني مع النساء ويدفنون يرضيها،
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تواريخهم الناس وينىس يموتون ثم الطبيعية، والعنارص والقمر الشمس باسم يُدعون
يعني مسمياتهم؛ إىل واألخبار النوادر من عنهم حفظوه ما فينسبون وأشخاصهم،
وكذا. كذا صنع والقمر أحبت، الشمس فيقولون: الطبيعية، والعنارص والقمر الشمس
األفعال. لتلك األول الفاعل هو الشمس أو القمر اسمه كان الذي الرجل أن والحقيقة

يُعارض ال ولكنه الهمجية، األساطري من كثري تعليل به يسهل وجيه رأي وهذا
يرسمه شخًصا للكائنات يفرتض أن عىل ُجِبل قد اإلنسان أن ينفي وال التشخييص، الرأي
بها ويأنس ورغبته، إرادته مثل ورغبة إرادة له ويجعل شخصه، مثال عىل مخيلته يف
األساطري، تلك اخرتاع منه يُستغرب فلماذا ذلك، عىل مجبوًال كان ومتى أحيانًا. ويحاذرها
قبل الحيوان يف عريقة التشخيصية الغريزة أن عرفنا إذا سيما وال بها، اإليمان ثم
ه قصَّ ما منها نسوق ملحوظة مشاهدات عدة من ظاهر ألنه ذلك نعرف ونحن اإلنسان؟
يف العشب عىل راقًدا الكلب «كان يقول: حيث كلبه عن اإلنسان أصل كتابه يف دارون
فحركتها رخية نسمة عليها هبت مفتوحة مظلة منه قريبة مسافة وعىل قائظ، يوم
كلما كان ولكنه إنسانًا، املظلة بجانب أبرص أنه لو الكلب إليها يلتفت ال كان حركة
أن محسوس غري وجه وعىل برسعة له خطر وأظنه شديًدا، عواءً عوى املظلة اهتزت
أن ذلك من دارون واستنتج خفي.» فاعل وجود إىل يشري ظاهر محرك بغري االهتزاز
يوجس الحيوان أن الكلب عمل من يؤخذ ما وكل بعيد، وهو باألرواح، إلهاًما للحيوانات
وقبل منه. األذى صدور باستحالة الحكم يسعه ال ألنه تقلقل؛ أو اضطرب إذا الجماد من
طبيعتي بني تفصل الحيوان بديهة أن من نتأكد أن ينبغي دارون، استنتاج إىل نلجأ أن
كما والريش بالخرق يعبث سنوًرا يَر لم منا ومن معقول؟ هذا فهل والجمود. الحياة
بعض يتحاىش أو الثعبان من يجفل كما األغصان من يجفل جواًدا يَر أو بالفأر، يعبث
والعلم الخرافة كتاب صاحب أورد وقد مكيدة؟ عندها يتوقع كأنه منها دنا كلما األشجار
مألوفة لكونها إيرادها إىل بنا حاجة ال الحيوانات بعض يف شهدها كهذه مشاهدات

مسلمة.
إىل داعي فال اإلنسان، قبل العجماوات يف مشخًصا الحيواني اإلدراك درج هذا عىل
عرفوا رجال عن والعنارصمنقول والكواكب األقمار أساطري من به يُتحدث ما بأن القول
األجرام كنه تبطن قد اإلنسان يكون أن الجائز من وليس القديم، الزمن يف بأسمائها
الذي الحي إىل نظره إليها ينظر ولم املعرفة، تمام فعرفها موتاه، عبد حني السماوية
يشهد الكواكب بأسماء الناس تسميه أن وعىل والنحس. السعد به ويناط ويعمل يريد
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يسمون الهمج كان فهل وإال املخيلة، من مصدره وعمق التشخييص املذهب بصحة
وليس شخصية، نفوسهم يف لها ليس كان إن بسيمائها يسمونهم أو بأسمائها زعماءهم

مشاكلة؟ زعمائهم وبني بينها

اللغوي املذهب

وصف إن البحاثة: هذا يقول مولر. ماكس اللغوي للبحاثة األساطري منشأ يف ثالث ورأي
جعلوا إذا فكانوا الفارطة. األيام يف اللغة ضيق أوجبها رضورة اإلنسان بصفات الكائنات
لضيق ولكنهم الفنون، أم إيطاليا إن مثًال: كقولنا االستعارة، سبيل فعىل ا أمٍّ الشمس
وهذا قصد، غري وعىل عفًوا املخيلة إىل منه فيرسي حديثهم، يف ذلك يعممون كانوا اللغة
ال إذ والهندية. اإلغريقية األساطري من طائفة تفسري يف عليها ل املعوَّ املذاهب من القول
كما بعض من بعضها نابت األمم أساطري من وشيج أصل اللغوية االستعارة أن ريب
اإلنسان بأسماء الجمادات لتسمية سببًا يكون أن جاز إذا اللغة ضيق ولكن مولر. يقول
ال أطفال يف ذلك تأويل عن فضًال فيها وتأميله منها خوفهم تأويل يف بمغٍن هو فما
مقابلة عىل عرضكالمه يف أتى قد نفسه ومولر اللغة، تعوزها ال عجماوات ويف يتكلمون،
لم اللغة رصفنا «كيفما فقال: برمته التشخييص املذهب مؤدى هي بشذرات األساطري
وإن اسًما، صارت ثم صفة كانت اشتقاقها أصل يف أنها وجدنا إال مجردة كلمة نجد
ذلك إن نقل: لم إن مجردة ما هيئة يف الصفة يدرك أن الذهن عىل املسائل أعرس من
بكلمة تقرتن لم الفضيلة» أحب «أنا مثًال: قائل قال فإذا املنطقية. الوجهة من محال
أو القالب أو الشخصية من بحال هي وال كائنًا، ليست الفضيلة ألن صورة؛ أية الفضيلة
مختزل تعبري هي وإنما ملموًحا، أثًرا عقولنا يف تؤثر هيئة لها وليس الخارجية، الصورة
يشء كل «أحب يعني كان فإنما الفضيلة أحب قائل قال ما وأول طويلة. جملة من
بها التي العاطفة أخالدنا يف نستحرض أن طاقتنا يف «ليس أيًضا: مولر وقال فاضل»،
مقدور، وحسبان قاهر بقانون عندنا يشء كل إذ الطبيعة آيات إىل األقدمون ينظر كان
ورشوق سماء، كل يف الفجر مد ونذرع العكسية الجو قوة نحرص أن استطاعتنا ويف
ولكن أربعة. واثنني اثنني أن يف نشك كما إال فيها نشك ال نحن حقيقة عندنا الشمس
الفجر يف وأن مثالنا، عىل ربٍّا الشمس يف بأن فنؤمن كأسالفنا نعود أن استطعنا أننا هب
النواميس، ربقة من مطلقة كائنات نتخيلها أن برهة واستطعنا العاطفة، يشاطرنا روًحا

النهار. ببزوغ إحساسنا يتغري ما أشد فما اآللهة، تعبد كما معبودة
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عباد من األقدمون يفهمه لم جزم حتًما سترشق الشمس إن قولنا: أن فاعلم
يزالوا أن فما دورانها يف واألفالك الشمس انتظام من شبهة عليهم طرأ وإذا الطبيعة.
يخىل ولسوف وأكمل، أعىل قدرة طاعة يف مسخرة أجل إىل مغلولة أرسى أنَّها يحسبون
من لنا يلوح وقد األسنى. املقام إىل فرتقى هرقل عن سيخىل كما األيام من يوم يف عنها
تطلع هل ترى األسئلة: هذه أمثال من «الفيدا» يف أحيانًا نقرؤه ما الصبيانية السذاجة
ذر ومتى الظالم؟ بجنود النور إله أيظفر الفجر؟ القديم صاحبنا أيرجع غًدا؟ الشمس
تطيق وكيف الليل، أفاعي تجديل عىل املهد يف تقوى كيف لها عجبوا الشمس حاجب
فتسقط؟ تنقلب ال وكيف الغبار، من نقية طريقها بال ما وسألوا السماء. عبور الوليدة
بالليل الرشقي الظافر أيها «مرحبًا العرصي الشاعر تحية يحيُّوها أن يلبثون ال ثم

إلخ.» إلخ … العبوس»
أو مجردة قوة تمثل إذا فهو برغمه، مشخص اإلنسان أن اآلراء هذه وخالصة

أعماله. ونحلها زواله عليها وبسط زيَّه وهبها محسة،
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كل يف مشاعة نفس، كل يف مستقرة األساطري فملكة هكذا، هذا كان إن تقول: وعسيت
بينها تنزر مثًال كالعرب أخرى وأمم ا، حدٍّ باألساطري تلزم ال نراها أمم بال فما جنس،

ا؟ عدٍّ الطبيعة مشخصات فيها وتعد ا، جدٍّ
التي الطبيعة ظواهر أن إال املشاعة، امللكات من كانت وإن امللكة هذه إن نقول:
وال واحدة، وترية عىل إقليم كل يف ترتاءى ال حوادثها، تدور وعليها األساطري تتلبس بها
من يعروها ما قدر عىل وتسخو امللكة تتفتق وإنما فرد، نسق عىل األمم خيال تطرق

عليها. طوارقها وتوايل الظواهر، تلك هول
وتكني العرب تذكره ما «إن يقول: إذ املعنى هذا يف املسعودي كتب ما أحسن وما
يف والسلوك األودية، يف والتفرد القفار، يف التوحد قبيل من لها يعرض إنما ذلك، من به
وجبن، ووجل تفكر له يوجد األماكن هذه مثل يف صار إذا اإلنسان ألن املوحشة؛ املهامه
األصوات، له فصوَّرت الفاسدة، املؤذية واألوهام الكاذبة الظنون داخلته جبن هو وإذا
ذلك وقطب الوسواس، لذوي يعرض ما بنحو املحال وأوهمته األشخاص، له ومثَّلت
يف املتفرد ألن سليم؛ مستقيم طريق أو قوي نظام غري عىل وخروجه التفكري سوء ه وأسُّ
عىل الفاسدة الظنون لقوة للحتوف؛ متوقع للمتالف، متوهم للمخاوف، مستشعر القفار

الهواتف.» هتف من يحكيه ما فتوهم نفسه، يف وانغراسها فكره،
املعروفة، واألودية املكشوفة البطحاء مخاوف شتان ولكنه سديد، كالم فهذا
فمن — فخم رائع فيها ما فكل األرسار تجللها بالد — مثًال كالهند بالد ومخاوف
تمادى آجام إىل السحاب، رءوسها دون وينقطع الخراب، سفوحها يعمر سامقة أطواد
ورعود بروق إىل الرتاب، يف غاب مما أكثر التاريخ يف جذوعها من غاب حتى القدم بها
القفار، يف وتنانني األنهار يف تماسيح إىل الوعود، من فيها ما أضعاف الوعيد من فيها
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مما ذلك غري إىل وبحور، وطوفانات وصخور، وكهوف ونسور، وبزاة ونمور، أسود إىل
والتكييف. التصوير مجال للمخيلة ويفسح الطفيف، الوهم يجسم

من ال الحواس، ِقبل من يجيء مما كانت أساطريهم ابتدعوا ملا العرب أن تَر ألم
للمخيلة؟ تربز أشباًحا تكن ولم األذن تسمعها وهاما وأصداء هواتف وكانت الخيال، ِقبل
وصف األساطري أشباح من الشبح لك يصفون قد الذين اآلريني أساطري كانت هكذا وما
أظافرها وكيف وأبدانها، أرؤسها كانت كيف سماتها من لك ويفصلون والتحقيق، العيان
املالمح تلك يوافق ما الحوادث من عليك يتلون ثم وألوانها. شياتها وكيف وأسنانها،

فياضة. وطبيعة نباضة روح من مستمدة وقوة براعة مع واملخايل
عىل يشتمل أو األفالك، من فلك عىل يهيمن جباًرا روًحا العرب أساطري يف نعرف ولم
وال ويزاملونها، يؤاكلونها هينة شياطني شياطينهم فحتى مدهشة، رائعة طبيعية ظاهرة
هي فكأنما العقور، الكلب أو العائر الفرس من الرجل خوف عن منها خوفهم يختلف
تنطوي فال اخرتاًعا كانت إن فهي والسعادين والرخ الغول وأما الجن، من داجنة فصيلة
عمل فيها فللمخيلة موجودة، وكوارس جوارح يف مبالغة كانت وإن جليل، رمز عىل
دريد ابن رواية يف كزعمهم األساطري، تشبه النجوم يف أقاويل ذلك خالل ولهم ضئيل،
وتبعته يمانيٍّا، فصار سهيل فانحذر مجتمعة، كلها وكانت سهيل، أختا الشعريني أن
مكانها، الغميصاء وأقامت عبوًرا، فسميت املجرة أو البحر فعربت اليمانية، الشعرى
مهًرا الثريا إىل ساق ملا الدبران عاق العيوق أن أو عينها، غمصت حتى لفقدهما فبكت
هذه سموا ولذلك لها، خاطبًا أبًدا يتبعها فهو نجًما عرشين نحو صغار نجوم وهي
من ال Fancy الحدس باب من كونها عىل األقاويل فهذه إلخ. إلخ … القالص النجوم
لألجرام ترصًدا هم ما وهم العرب عىل باملستكثرة هي ليست Imagination الخيال باب
ومواصلة اإلساد متابعة من إليه مضطرون هم ملا ومهابها لألنواء وترقبًا ومواقيتها،

االرتياد.
بني فرق ال القاحلة، والدياميم السهول تقطن أمة كل الخصلة هذه يف وكالعرب
تكن ولم ا، جدٍّ األساطري قليلة كانت — آرية أمة وهي — امليدية فاألمة وساميني. آريني
معبوداتهم يلبسون ال وكانوا الطبيعة، قوى من يرهبون ما لقلة للرش آلهة ديانتهم يف
يقيم األكرب إلههم أن زعمهم ويف وأصناًما، نصبًا لها ينصبون وال الطبيعية، بالقوى
بالوحي منه إليهم ويهبط الناس، من أحد إليه يدنو ال األرض هذه عن بعيد بمكان
والعالم اإللهيات يف امليديني عقائد كانت تلك — يرونهم ال حيث من الناس يرون مالئكة

سواء. املجال هذا يف والعرب فهم األخري،
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سبنرس رأي تطبيق من يظهر أولهما العرب؛ عند األساطري لندرة آخران سببان وهناك
— الرفض كل يرفضان ال أنهما يخفى ال رأيان وهما — مولر رأي تطبيق من والثاني
رأي وهي اللغوية باالستعارة أخذنا أو سبنرس، رأي وهي املوتى بعبادة أخذنا فسواء
الرأيني هذين من واحد بحسب تكون ال العربية األمة أن وهي واحدة، فالنتيجة مولر

مجراها. تجري التي والحكايات األساطري كثرية
كانوا الذين آبائهم حديث ينسوا لم فالعرب املوتى عبادة بتعليل أخذنا فإذا
كانت آلهتهم إحدى الالت أن يذكرون اإلسالم بعد ما إىل معمروهم يزل ولم يعبدونهم،
ابن وهذا وعبدوه، مثاًال له مثَّلوا مات فلما للحجاج، السويق يلت صالًحا رجًال األصل يف

اللهفان: إغاثة كتابه يف يقول القيم

الذين املوتى تعظيم جهة من «األصنام» عبادتها إىل الشيطان دعاهم فطائفة
كان قال: أنه أبيه عن هشام عن يُروى كما صورهم، عىل األصنام تلك صوروا
عليهم فجزع شهر، يف فماتوا صالحني، قوًما ونرس ويعوق ويغوث وسواع ود
خمسة لكم أعمل أن لكم هل قوم، يا قابيل: بني من رجل فقال قرباهم، ذوو
فنحت نعم، قالوا: أرواًحا؟ فيها أجعل أن أقدر ال أني غري صورهم عىل أصنام
وعمه أخاه يأتي الرجل فكان لهم، ونصبها صورهم عىل أصنام خمسة لهم

ا.ه. األول. القرن ذلك ذهب حتى حوله ويسعى فيعظمه عمه وابن

أساسني: عىل فيها رأيه يبني فمولر اللغوية االستعارة وأما
— الحبىل معناها أصل التي الطبيعة كلمة مثًال لها ونرضب االستعارة: قدم أولهما
التسمية سبب نُيس ثم ووالدة، إنتاًجا األشياء أكثر ألنها االسم بهذا الطبيعة سموا
يفهم كان كما الحبىل عىل السامع عند تدل لم «الطبيعة» القائل قال إذا صاروا حتى
الذهن عىل عرس والحيوان واملاء النبات تلد الطبيعة إن قال: وإذا االسم، هذا واضعو
هنالك وأن حقيقة، أم «العلم» صاحبة أن إليه وسبق البعيد، املجاز ذلك إىل يذهب أن
األسطورة تنشأ ثم واألنعام. واألشجار األنهار وبناتها وأبناؤها الطبيعة أمها أرسة

املعنى. بهذا
أعماله بأشهر اليشء يسمون اللغة طفولة إبان يف كانوا أنهم وذلك املرتادفات: وثانيهما
املاشية، حلب البيت يف عملها ألن تحلب»؛ «التي لألخت: يقال فكان أوصافه، وأظهر
األعمال هذه تُنىس ثم األثقال، حمل يف أباه يعاون ألنه يحمل»؛ «الذي لألخ: ويُقال
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يف لألرض كان أنه ذلك فمن بمسمياتها. منوطة أعالم إال منها تبقى وال واألوصاف
… والعريضة والواسعة كالعظيمة صفات كلها علًما وعرشون واحد السنسكريتية
املختلفان الشيئان يُسمى أن يتفق كان فقد الصفات يف تتشابه األشياء كانت وملا إلخ،
هو ما كل بالشمس الناس ألحق االسم يف مثًال والشمس األسد اتفق فإذا واحد. باسم
وتسمع وعرينها، وبفرائسها وبراثنها الشمس بلبد حينئذ فتسمع الصفات، من لألسد
قصص ذلك من يتألف ثم املرعبة، والشمس املزمجرة، والشمس الفاتكة، بالشمس
فروعها. يف جذورها تخفى حتى تزال فال الخيال ويتعهدها األسطورة، مسري تسري

برح ما كلمات الغالب يف أنها نجد فقد العرب، عند املستعارة األلفاظ إىل ولنرجع
دون له استعريت ملا تجردت كلمة مفرداتها بني ويندر اآلن، إىل بحسيِّها يمتزج معنويِّها
الثوب؛ يف خجل تقول: ثم القبيح، الفعل من فالن خجل تقول: فأنت منه، استعريت ما
قيَّدهما. الكلمة كتب أو القلوص وكتب تحري، أي الوحل؛ يف البعري وخجل فيه، تعثر أي
صادقته، الرجل وزاملت الناقة، وعقل الرجل وعقل الفاكهة، ولب اللبيب لب وهكذا
السلعة. عىل التاجر بايعت أو امُللك، عىل امَلِلك وبايعت الزاملة، عىل رافقته أيًضا وزاملته
يكنون كأنهم ينهض، ال بارك أي محب؛ جمل كقولك: محب، وامرأة محب رجل وتقول:

خبائها. عند اإلبل بإناخة املرأة حب عن
مأخوذ عندهم والجمال معنويٍّا، شيئًا بهما ونعني العفاف، أو الجمال نقول: ونحن

اللبن. بقية أي العفافة؛ من والعفاف الشحم، أي الجميل؛ من
عليها تغلب لم كلمات العربية اللغة يف هي والحقائق والعواطف امليول أن وحسبك
الروح إن بل األجسام. أكثف إىل تسند كما املعاني، أنزه إىل فتسند بعد املعنوية الصبغة
لغة يف به سميت ما كأقدم الهواء1 وبني مدلوالتها بني مشرتكة تزال ال والنسمة والنفس

األخرى. اللغات يف بدأت كما الفوارق بينها تبدأ تكد ولم اللغات، من

يرون ألنهم والشهيق؛ الزفري بني املتصاعد النََّفس هي أنها إال الروح من يفهمون ال املتوحشون كان 1

«نشأة كتابه يف ألن جرانت قال صدره. سكن عليه أغمي أو مات فإذا تنفس، ما بخري منهم الواحد
أو الروح هو يكون أن إال األحالم، يف عنه وينأى الجسم يغادر الذي الجزء ذلك هو «ما باهلل»: العقيدة
هذه أن الوحيش يشاهد أال اإلنسان مات إذا ثم بذاته. قائم منفصل يشء أنه الوحيش يرى الذي النفس
هي أليست ثم إليه؟ يرتد ثم ما وقتًا يتوارى أال بالًغا جرًحا جرح وإذا عنه؟ يبتعد النفس أو الروح
بي حاجة وال الطارئة؟ الحاالت من وغريهما والتشنج اإلغماء حال يف أحيانًا به تعبث أو الجسد تخيل
إن نقول: أن وبحسبنا تيلور. والدكتور سبنرس هربرت املسرت لها فصَّ فقد الفكرة هذه يف اإلفاضة إىل
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اللغات عن بحروفه منقول فهو جامًدا منها كان فما العرب كالم يف املرتادفات وأما
السم شتى صفات اليوم حتى فهو ا مشتقٍّ كان وما العربية، اللغة منها تفرعت التي
والحسام، والقسايس، والهندواني، اليماني، السيف: مرادفات لذلك مثًال خذ أكثر. أو
أو مشتقة صفات أنها إال ترى فهل آخرها، إىل والجراز، والصارم، والعضب، واملشطب،
أصولها تخفى بحيث القدم يف تتغلغل لم التي املرتادفات أغلب عليها وقس منسوبة؟
يدخل ال االشتقاق حديثة كلها إذ مولر. إليه أملع ما نحو عىل األساطري منها فتتوالد
النحويون يستطيعه عمل ألنه اللغوي؛ الباحث عمل يف ومصادرها جذورها عن البحث

والرصفيون.
وأمصار مدن لهم استتبت أو عمران، لغتهم إلينا وصلت الذين بالعرب استبحر ولو
منها ويصدر والعيش بالغداة الصلوات فيها تتىل والهياكل البيع فيها لهم ورفعت
منوال عىل وتخرصات أساطري األقل عىل لهم لكان واألالقي، باألرسار الناس إىل الكهنة
الرؤى باب يف أدخل لهي كانت وإن اإلسالم، بعد فاقتبسوها عادوا التي اإلرسائيليات
ولكنهم جوالة، يقظة قريحة إال بها تجود ال التي الخياالت باب يف منها نائم لكل املباحة
فائتمر والخطابة، والتجارة العبادة تتقسمها مواسم يف املدن يؤمون رحًال قبائل كانوا
سعة أن لوال بذلك وأهون خيال، بال أمة العرب يكون أن عىل واللغة واإلقليم التاريخ

وكنوزه. معادنه من تصاغ إنما الحياة حىل وأن الخيال، سعة من الدنيا

يربح يشء وأنها بالتنفس، مرتبط يشء الحياة أو الروح بأن سحيق تاريخ من يعتقد أخذ األول اإلنسان
مشيئته.» حسب فيه يحل أو الجسم
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الرياضية1 األلعاب

الخالف؛ موضع يوضع أن يجوز مما ليست الرياضية باأللعاب العناية إىل حاجتنا إن
إنها قلنا: إذا مغالني نكون وال نفسه، التعليم مواد عن للتالمذة لزومها يف تقل ال هي إذ
نفسيٍّا تمرينًا الصحيحة الرياضية األلعاب نعد ألننا االعتبارات؛ من كثري يف عليها مقدمة
شعرت أمة نعرف نكاد وال وحده، الجسد عىل صالحه يعود تمرينًا نعدها أن قبل عقليٍّا

البدنية. بالرياضة شديًدا شغًفا هذا شعورها مع فيها رأينا إال والتفوق بالتقدم
اهتمام من بلغ فقد الحديث، التاريخ يف ذلك عىل شاهدان واليابان إنجلرتا وهذه
مسابقاتها، إحدى ليشهدوا الجلسة النواب مجلس أعضاء يرتك أن باأللعاب اإلنجليز
بفنونها املصارعة سيما وال األلعاب، بهذه كلفون أنهم اليابان أهل عادات من واشتهر
هذه مزية إىل الحية األمم انتباه يف غرابة وال الرشق. يف أخرى أمة كلف يضاهيه ال كلًفا
وطلب الحركة إىل امليل الحياة يقظة من اإلنسان يحسه ما أول فإن الجسدية، التمرينات
كثريًا ألننا الجسد؛ دوافع من يكون أن قبل النفس دوافع من امليل هذا يكون وقد القوة،
فاترو كساىل، ولكنهم بدنا وأصحهم الناس أقوى من أناًسا الخاملة الشعوب يف نرى ما
الضعاف العجاف رأينا وربما وتفززها، الحياة خفة عليهم تلمح ال الطبع، ثقال الحس،
تطيقه مما أكرب إىل أجسادهم تستحث نفوسهم وكأنما الكمال، إىل تواقة ناهضة أمم يف
تستقر نفسية ملكة النشاط إن نقول: أن البعيد التجوز من فليس واملراح. النشاط من

الرتكيب. ووثاقة البنية صالبة يف مستقرة تشاهد أن قبل األخالق طبائع يف
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الفصول

من شباننا معظم عىل يُعاب مما قليل غري البدينة الرياضة إهمال إىل نعزو ونحن
يف الغريبة والفجاج النادرة املسالك واقتحام املخاطر، عىل اإلقدام وقلة النفس، كسل
أوسع الحياة يحسب من الشبان هؤالء يف فقليل وغريها، واألدبية االقتصادية األعمال
قلب. ظهر عن املحفوظة والتقية الحيطة حساب يتناولها التي املطروقة املعالم هذه من
أفلح إن الخطل من ورضب الجنون، من شعبة أحوالها كل يف املخاطرة أن وعندهم
هذا عند العليا الفضيلة هي السالمة أن ذلك به نئول ما وأقرب املوفق. الخطل هو فإنما
التي العيش من املعبدة الطرق هذه هي رأيهم يف برحبها الدنيا وأن الشبان، من الفريق
وركود الجمود عىل أدل وليس بصريًا. العني مفتوح يسري كما مغمًضا املرء فيها يسري
العمل. أبواب من باب يف إغفاله يمكن ال عامل املخاطرة ألن االعتقاد هذا غلبة من العقل
وكل مجهول، عالم يف مخاطرة نفسها الحياة بل ال الحياة، يف عميقة املخاطرة وروح
يخاف ما عىل باإلقدام مختاًرا يخاطر لم فمن جديدة. مخاطرة هو إنما فيها جديد فتح

ويهواه. إليه يطمح فيما بالزهد مكرًها خاطر
إليهم تصل الذين املخاطرين يف الشبان أولئك رأي تسمع أن ويُبكي يُضحك وقد
أن همه من كان أمريكيٍّا رجًال أن أذكر بالغرائب. والتنادر التفكهة سبيل عىل أخبارهم
ودفع الحديد من برميل يف فدخل عليه، يُقدم مدهش بعمل التحدث عىل الناس يحمل
موعوًدا وال رهان عىل يكن ولم شط، إىل شط من ليعربها «نياجرا» جنادل يف بنفسه
ميتة وهي الرجل. ومات فتحطم اللجة تقاذفته حتى املاء يمس الربميل كاد فما بجائزة،
من العالم يف أعجوبة تعد كانت منها النجاة ألن إال املخاطر ذلك عليها يُقدم لم قاسية
بالسخف ورموه الرجل استحمقوا أنفسهم األمريكان أن يف نشك وال األعاجيب. أندر
وتمثل الحماقة لتلك «مسوًغا» جميًعا أدركوا قد أنهم يف أيًضا نشك ال ولكننا والجنون،
وبناتها. أمريكا أبناء من ومحباتها الغرائب محبي عند الرجل ينتظر كان جميل حظ لهم
إىل اإلنسانية النفس يف ينتمي واعوجاجه شذوذه عىل باملخاطر الولع هذا أن وفهموا
املجازفني أيدي عىل التقدم من الناس بلغه ما كل يف الفضل صاحبة هي كريمة عاطفة
وكل محذوًرا، كان مألوف وكل مجهوًال، كان معلوم كل ينسب أن يجب وإليها والشهداء،
دلت رش وكل مرهوبة، رحلة كشفتها أرض وكل نهبًا، كان حق وكل صعبًا، كان سهل
وذادوه به، يسلموا أن قبل الناس أنكره اخرتاع أو رأي أو دين كل بل متلفة، تجربة عليه
كبائر يف مخاطرون يتقدمنا لم لو ميسوًرا ذلك من يشء كان فما عنه. يذودوا أن قبل
يخطونها. خطوة كل يف والخسارة الربح دفرت يستثريون ال وعاملون وصغائرها، األمور
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طيارة بركوب مجازف أول أن تظنون فهل الطريان، تجربة إلينا التجارب هذه وأقرب
نياجرا؟ برميل صاحب من السالمة) إىل النظر وجهة (من حلًما أرجح كان

فجعلوا الرجل، ذلك حديث إليهم نما الذين ظرفاؤنا يفهمه لم الذي هو وهذا
تباهيًا يكون أن يوشك تأفف بكلمات يرصفونه أو الضحك، لهم طاب ما منه يضحكون
للرجل أعذرهم وكان املعاطب، هذه يف التورط خزي من قلوبهم وطهارة عقولهم بسالمة
طمع كان أنه ويجوز باملخاطرة؟ االشتهار من يجنيه ربح يف يطمع ألم يسأل: كان من
ما بحياته؟ أودى الذي الخلق هذا علة يف املال عن سؤالهم ما ولكن هذا. من يشء يف
طلب يف ليجازف الفارس إن الغرائب؟ بركوب ولوعه علة عن البحث يف عنه سؤالهم
والجبان لحياته. ومجازفته وفروسيته شجاعته علة هو املسلوب الحطام وليس األسالب،
كلهم كانوا إذ شجعانًا الناس كل يكن لم فلماذا السلب، لذة إىل الشوق يف كالشجاع

طامعني؟
أو والسقيم السليم وفيها توجد أن إما العاطفة أن هو ظرفاءنا فات الذي واألمر
بيننا يكون ال أن من متهوسون مجازفون منا يكون أن لنا خري وأنه بتاتًا، توجد ال
الحقيقة يف ونحن وادعني ناجني ونحسبنا السالمة، حب فيقتلنا اإلطالق. عىل مجازفون
قشورها؟ يف وتقلصها النفس استكانة من أرذل خطر وأي األخطار. ألرذل نُعرضأنفسنا
كيف فعلِّموهم الرشيفة، الحياة لذة يعلمون يوم الساحرة املجازفة لذة وسيعلمون

القويم. اللعب يعرف ال ملن القويم الجد يف أمل ال فإنه يلعبون

47





املواكب1

وطبعها أمريكا، يف السوريني أدباء من جربان خليل أفندي جربان نظمها شعرية قصيدة
وضعها يف جرى أنه ويظهر الرمزية، بالرسوم مزدان الصفحات كبري مستقل كتاب يف
وطبعها الخيام، طرقها التي املعاني يف وضعها ألنه الخيام؛ رباعيات أسلوب عىل وطبعها
رباعياته. لطبع واألمريكان اإلنجليز من النارشون اختاره الذي املصور األنيق الشكل عىل
فرست ألنها املقدمات؛ ألزم من نراها عريضة أفندي نسيب بقلم مقدمة وللكتاب

قوله: ومنها أبياتها تفرسه لم ما القصيدة أغراض من

جبل، سفح يف واسًعا مرًجا الكتاب مطالعة عىل إقدامه قبل القارئ ليتصور
من خرج األول فتى. واآلخر شيخ أحدهما ميعاد غري عىل رجالن يتالقى هنالك
عصاه عىل متوكئًا ضعيفة بُخطا فيسري الشيخ أما الغاب، من والثاني املدينة
عرك أنه عىل ينم ما املسرتسل الشائب وشعره وجهه غضون ويف مرتجفة، بيد
التشاؤم إىل أوصلته مرارة منها فذاق، ومخبآتها الحياة أرسار وعرف الدهر
الراحة، قصد العشب عىل هنالك فيستلقي املرج، إىل الشيخ هذا يصل منها.
جذًال الحياة وأكسبته برشته الشمس لوحت قد اإلهاب غض جميل فتى وإذا
الشيخ راحة مكان إىل يصل حتى فيسري نايه يحمل الغاب من خرج وانبساًطا،
فيأخذ بالحديث، بدآ قد تراهما إال سكون دقيقة تمر فال بجانبه. فيضطجع
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فريد املحنكة، وخربته املتشائم طرفه يراها كما الحياة يف نظراته بإبداء الشيخ
املتفائلة. الجذلة عينه تراها كما الحياة عن شارًحا الفتى عليه

مراعاة يف كاتبها أحسن وقد املقدمة. صاحب ه فرسَّ كما القصيدة محور هو هذا
النقد روح من يتخللها وما والرصيف، النحوي الغلط قليل من كتابته يف ما لوال املقام

األمريكان. متصوفة من وأشياعه أمرسون بها احتذى التي العتيقة
صاحب وصفها كما صحيًحا شعًرا نسميها أن استطاعتنا يف فليس القصيدة أما
مبنى أن إليه نشري ما وأول شاعر. تفكري يفكر ناظمها أن منها نتبني كنا وإن املقدمة،
ضعف من يعتورها وما اللغوي، الخطأ من فيها ملا بالصحة؛ يوصف مما ليس القصيدة
فوجدنا الكتاب فتحنا وقد أبياتها. يف الشعرية النغمة عىل النثرية العبارة وغلبة الرتكيب

قوله: يف القبيل هذا من خطأ بيت أول من شطرة أول يف

ج��ب��روا إذا م��ص��ن��وع ال��ن��اس ف��ي ال��خ��ي��ر

قوله: يف ثاٍن خطأ عىل إال الصفحة من ننتِه ولم أجربوا. يريد

ي��ن��دث��ر ي��م��ش ل��م وم��ن ال��رع��اة ص��وت ب��ه��ا ي��س��ي��ر ق��ط��ع��ان ال��ن��اس ف��أف��ض��ل

يف نشك وال أبيات! أربعة إال الصفحة يف وليس وهذا البيت. يف يندثر جزم والواجب
اللغات بإحدى كتب لو الخطأ هذا مثل يف الوقوع من يحرتس كان القصيدة ناظم أن

أوىل. العربية الكتابة يف فاالحرتاس الغربية،
والطبيعة الصحيحة للفطرة موافًقا يكون أن عندنا صحته فمعيار املعنى أما
الناظم أي — إنه يقول: املقدمة صاحب إن نعم كذلك. الناظم معاني نرى وال الصادقة،
رغبة عىل حالة كل يف يدل ال الحياة عىل التمرد ولكن نفسها. الحياة عىل متمرد —
عىل والفوىض املوت لجانب املتمرد انتصار عىل يدل ما وكثريًا وأفضل، أسمى حياة يف
الشعور من أساس عىل مبنيٍّا التمرد هذا يكن لم إذا خصوًصا األعىل، واملثل الحياة جانب
قرأناه مما ونرجح اإلحساس. وأعماق الطباع دخائل يف الراسخة الحياة بقوانني الصميم
املقدمة: صاحب يقول كما ألنه النوع؛ هذا من الحياة عىل تمرده أن الناظم مواكب يف
قصيدته، يف يقصدها التي الغاب أما الغاب»، إىل الرجوع ويود قيد كل عىل «يتمرد
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تحل الطبيعة إن قال: فمن بأرسها، الطبيعة هي بل الضيق، بمعناها غابًا فليست
قيوده؟ من اإلنسان

متحكمة عادة من وما واألغالل، القيود أم الحقيقة يف ولكنها كذلك! الطبيعة ليت أال
مرجعها. وإليها طرفاها الطبيعة يد ويف إال متمكنة شهوة أو غالبة غريزة وال نفوسنا يف

وتسامحها: الطبيعة بطالقة متغنيًا الناظم قال فإذا

ال��ق��ب��ي��ح ال��ك��ف��ر وال ال دي��ن ال��غ��اب��ات ف��ي ل��ي��س
ال��ص��ح��ي��ح ه��ذا ي��ق��ل ل��م غ��ن��ى ال��ب��ل��ب��ل ف��إذا

الشاذ غريه وغناء الصحيح هو غناءه أن يزعم ال البلبل إن ا حقٍّ منا: الرغم عىل قلنا
بها يدين التي القاسية باألنانية يدين الطبيعة عشاق العشاق: حظ لسوء ولكنه السقيم،
يستطيع ما كل األنانية هذه إطاعة يف ويعمل غريه، معتقد عىل الزاري ملعتقده املتعصب

املعري: قول ويؤيد ورض. عبث من عمله

وال��ب��ازي ال��ص��ق��ر ك��ظ��ل��م ال��ص��ال��ح��ات ف��ي ح��س��ب��ت وإن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��م��ام��ة ظ��ل��م

وعفتها: الطبيعة بمساواة اإلشادة يف الناظم قال وإذا

ال��ذم��ي��م ال��ع��ب��د وال ال ح��ر ال��غ��اب��ات ف��ي ل��ي��س
ت��ع��وم وف��ق��اق��ي��ع س��خ��ف األم��ج��اد إن��م��ا
ال��ه��ش��ي��م ف��وق زه��ره أل��ق��ى ال��ل��وز م��ا ف��إذا
ال��ك��ري��م ال��م��ول��ى وأن��ا ح��ق��ي��ر ه��ذا ي��ق��ل ل��م

إىل النمو عىل تجرس ضعيفة شجرة كل يقتل إنه يفعل، ولكنه يقول ال إنه قلنا:
وقوانينها، الطبيعة قيود نجد وكذلك والنور، الفضاء من لها مكان إىل وترشئب جانبه
من بها يشعر من عىل وأظلم أثقل قيود فهي املسخر، العالم هذا يف حي كل ويجدها
لطَّفت وربما اإلنسانية. قوانني من يشكوها من عند وأألم أشنع وقوانني املدنية، قيود
وال حامله وال القيد يعنيها ال الطبيعة ولكن جوانبها وصقلت وزوقتها قيودها املدنية
أنت إذا حظريتها يف تقبلك ال وقد لك، تضاعفه كالحاثم أسود حديًدا إال قيدها إليك تلقي

عنك. زحزحته أو حطمته
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من أمله عن اإلنسان يعرب أن العميق اإلحساس من وال الصحيح الشعور من فليس
وقد الوجود، أحكام من بالحي تنجو الحياة بساطة أن يظن أو التعبري، هذا املدنية قيود
حسناء، الوجه مليحة الهمجية الحياة أن ذلك معنى ليس ولكن شوهاء، املدنية تكون
هو أليس ومخاوفه؟ لوساوسه ترجمانًا الخبيثة وأرواحه الغابات ساكن شياطني أليست
عصاتها ونحن كنفها، يف النازل طفلها وهو هذا منا؟ وقوانينها بالطبيعة ظنٍّا أسوأ

املدنية؟ حصون يف دونها املتحصنون عليها الخارجون
الصحيح الشعر من ليس شعره إن قلنا: إذا حقه املواكب ناظم نغمط ال فنحن وبعُد
وأحكمه الشعر أصدق من أبياتًا مواكبه يف قرأنا أننا نذكر أن ننىس ال ولكننا السبب، لهذا

قوله: مثل

ال��ب��ش��ر م��لَّ��ه ج��س��ًم��ا ص��ار ف��إن يُ��رج��ى ش��ب��ح س��وى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��س��ع��ادة وم��ا

العدل: يف وكقوله

س��م��ع��وا «ل��و» ال��ج��ن ي��ب��ك��ي األرض ف��ي وال��ع��دل
ن��ظ��روا ل��و األم��وات وي��س��ت��ض��ح��ك ب��ه

ص��غ��روا إن ل��ل��ج��ان��ي��ن وال��م��وت ف��ال��س��ج��ن
ك��ب��روا إن واإلث��راء وال��ف��خ��ر وال��م��ج��د

ب��ف��ع��ل��ت��ه م��ق��ت��ول ال��ج��س��م وق��ات��ل
ال��ب��ش��ر ب��ه ي��دري ال ال��روح وق��ات��ل

الناس. عىل يقرصه ولم األرض» يف «العدل قال: إذ وأصاب
وقوله:

ب��م��اء ل��ك��ن ُك��ت��ب��ت س��ط��ور ال��ن��اس إن��م��ا
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وقوله:

ث��م��ر وال زه��ر ال ال��ح��ق��ل ف��ي ك��ال��ع��ش��ب وأك��ث��ره��ا أش��ك��ال ال��ن��اس ف��ي وال��ح��ب

إىل وأقرب آلرائه مجاًال أفسح ذلك لكان املنثور، الشعر باب طرق لو أنه وعندنا
الرمزية؛ املعاني من أقل لو وحبذا املوزون. الشعر معالجة من اللغوية وقدرته سليقته
أتباع أشباه إال الحديثة العصور يف يقبلها ال األقدمني، الكهان إبهام بقايا من بقية فإنها

العصور. من ترصم فيما الكهان
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بالناس1 الثقة

يف بما الثقة بها أريد إن وهي وبلهائهم. الناس حكماء من كثري عقيدة بالناس الثقة
منه، علينا خوف وال عليه، لنا سلطان ال مذهب مرجوة، وآمال مودع خري من اإلنسانية

جبالتها. يف راسخ النفوس، فطر من متمكن هوى ألنه تفنيده؛ يف للرأي مطمع وال
ونغدو أصواتهم، ونسمع نُبرصوجوههم، الذين الناس بهؤالء الثقة منه أُريد إن أما
عجمناه، كما الناس عود عجموا الذين إال عليه يوافقنا ال قد قول فيه فلنا معهم، ونروح

بلوناه. ما نفسه وبني وبينه غريه وبني بينه اإلنسان مواربة من وبلوا
منه. مفروغ وأمرهم معروف فحكمهم األرشار فأما أبرار. أو أرشار الناس

مشارب. الرذيلة اجتناب ويف طرائق، الفضيلة عىل فهم األبرار وأما
فيه. الندفع عرفه فلو بالرش، جهل طيبته فرجل

عنه. قعد ملا عليه قدر فلو الرش، عن عجز طيبته ورجل
آنًا نفسه ويملك يرصعه. والرش الرش يرصع فهو للرش، مغالبة طيبته ورجل
يكون ومتى غلبته، وقت فتأمنه غالبًا يكون متى تعرف ال وأنت أحيانًا. الطبع ويخذله

هزيمته. وقت فتحذره مغلوبًا
بمصارع تثق أن وإياك عليه، يقوى حتى وبالعاجز الرش، يعرف حتى بالجاهل ثق
كنت به وثقت إن فإنك نفًسا، منهما وأرحب فكًرا رفيقيه من أصوب لهو كان وإن الرش
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الفصول

يد يف وهو فيصبح ليغنم الغارة يصحب كمن وكنت بينة، بغري املعركة عىل يخاطر كمن
غنيمة. األعداء

وال فيها، الدائرة تدور كيف ميدانها هو الذي القلب يعرف ال بمعركة ظنك وما
— الرباقع حرب هي وإنما غائبها. يدريه كما إال منها، الخصمني موقف شاهدها يدري
إال يظهرون ال ولكنهم حساب، وللتقدير مجال للحدس لكان العدوين كال ظهر ولو
غريه سالًحا يتقلدون ريثما إال تعرفه بسالح يرضبون وال املثار، العثري من قناع خلف

تجهله. قد
زعزع إال نفًسا الشك ينتاب وال للحرية. وهدف للشك عرضة «العارف» أن ذلك

الخري. جانب وأيها الرش، جانب أيها تدري فال معاملها، وأحال أركانها،
راجًعا ورضرك له، نفًعا نفعك يكون حيث به فثق بهذا الثقة من بد ال كان فإن

إليه. بعضه ولو
اإلنسان. من حذر عىل وكن جميًعا بالناس فثق األمان، أردت وإن
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مفرسة.» أصابع وال ملمومة شفة ال «بماذا؟ قائًال: فاعتذر ر زمِّ للجمل قيل
فقد صحيًحا عنه يروون ما كان فإن الجمل، عن يروون الفالحني سمعنا كذلك

فيه: قال حني مرداس بن العباس ظلمه وهللا

ال��ب��ع��ي��ر ب��ال��ع��ظ��م ي��س��ت��غ��ن ف��ل��م ل��ب ب��غ��ي��ر ال��ب��ع��ي��ر ع��ظ��م ل��ق��د

الزمر يحرتفون الذين هؤالء من وأكيس ألبُّ إذن لهو — يُقال والحق — الجمل فإن
من أعقل هو بل املضمومة، واألصابع املشقوقة املشافر ذوي من أنهم وينسون والغناء
الزمر عليهم تقرتح أن غري من أذنك ويستبيحون لك يزمرون الذين آدم أبناء من كثري
والجمل ييل: فيما عنه محدثكم أنا الذي مغنينا من أعقل األقل عىل وهو إليه، تدعوهم أو
ليكسونا، بالوبر لنا ويجود لريوينا، العطش عىل ويصرب شملنا، ويلم أوزارنا، يحمل
وحسبه الجميلة. الفنون يف مشاركة أيًضا له يكون أن كله هذا بعد الرضوري من فليس
الغناء غري الدنيا يف له عمل ال إلنسان فائدة أي ولكن عنها، يستغنى ال التي الفوائد هذه

الغناء؟ يحسن ال وهو
توىل وقد إليه سبقنا قد سنسمعه الذي املغني فوجدنا سماع، مجلس إىل ليلة ُدعينا
وال املجلس. من أماكنهم إىل القادمني ومصاحبة باملدعوين الرتحيب الدار صاحب عن
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الفصول

من ليلة زائريه عن له ينزل أن يف الدار صاحب عىل خسارة وال الليلة صاحب فهو عجب
يتكلم ورأيناه بنا، احتفاء مكانه من بالقرب وأجلسنا لنا وبش قدومنا عند فحيانا لياليه.
يف وبالغ يبتسم، وهو ويعبس ويأسف ويقوم ويقعد يبتسم، وهو ويسكت يبتسم، وهو
وال قطوب» اإلناء يف أخيها «لوجه األقيرش: يقول كما وهي للراح يبتسم فكان اللطف،

السالم. أو بالرتحيب إال االبتسام عن شفتاه تشتغل
يسرتعي هو التحية ونعم للمعرفة، النفوس ويبسط الكلفة يزيل باالبتسام بأس ال
تالزم بابتسامة الحياة يف سبيله يمهد رجل من وكأي اآلذان. نوابي ويستميل األبصار
هذه يف اقتداره مغنينا نغمط وال الصدور. أصفاد ويفتح القلوب، بها فيملك شفتيه
يديه يف فسقطوا أعظم، أو السحر أثر ابتساماته أكثرنا يف أثرت فلقد الشفوية، الصناعة
املجسد. للظرف وهللا إنه املغني! أظرف ما أحدنا: قال بشاشته، ورهائن دماثته أرسى
ال ما هذا مغنينا من ونرى سمعت، أذن ال ما الليلة سنسمع إال أحسبنا ما آخر: وقال
األمر يف ما فأقل بممارسته، العهد بعيد فنه، يف مكني أنه يف عندي شك وال رأت، عني
يف وآدابه إشاراته وهذه بأدبهم، وتأدب منهم اقتبس حتى الفن أهل مصاحبة أطال أنه
لطاف لطاف لطاف — تعلمون كما — بمرص الفن وأهل بذلك. شاهد واملالطفة التحية
كما اللطافة من يتالشون ليكادون فإنهم — بهم هللا لطف — اللطافة يف النهاية إىل

الهواء. يف ألحانهم تتالىش
وإصالح النقر يف ثانية برهة مضت ثم واالنتظار، التشوف يف برهة ذلك بعد ومضت
نعلم لم هائلة بزعقة فوجئنا ألننا مضت؛ كيف ندري وال الثالثة الربهة ومضت اآلالت،
قتيل صوت أم تعدد هي صارخة وصوت صعدت، األرض من أم هبطت، السماء أمن
وملا الجان. من طائفة عزيف أم إنسان صوت أهي نعلم لم بل هللا، أستغفر يستنجد.
فما ليل، يا ليل يا يصيح: باملغني وإذا بعض إىل ينظر بعضنا وجدنا غشيتنا من أفقنا
الزعقة صاحب أنه وأيقنا التاريخ، وراء فيما ليلة أبعد أو الحرش ليلة ينادي أنه يف شككنا
واألصابع امللمومة الشفة ذو اللطيف الظريف املغني هو أهذا األمل، ضيعة يا األوىل،
كل بصوت ويصيح وينعق ويثغو ويموء ويصهل وينهق يعوي الرجل وانطلق املفرسة؟
مذهب صاحب الرجل وهذا املرصي، الغناء يف جديدة بدعة أهي األرض، يف مزعج حيوان
كنا فقد ال الطبيعة؟ ألصوات محاكاة الحيوانات هذه صياح يقلد أن أراد قد املوسيقى يف

املحاكاة. هذه يف األقل عىل مرة اإلنسان صوت منه نسمع
مجنونًا، أو مازًحا يكون أن فإما اثنتني؛ إحدى إنها مازًحا؟ الرجل يكون أال وبعُد،
ال طريقته ورداءة تلحينه، وقبيح صوته، شناعة يف العقل سليم معاىف رجًال فإن وإال
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اإلمارة ِعي يدَّ أن له أسهل كان فلقد غري. ال الغناء ويف الغناء، يف نفسه يخدع أن يعقل
املغنني غري من أَر ولم منه، كفاءة أقل هم ممن كثريًا األمراء بني ألن الغناء؛ يدعي أن من

طريقة. وأردأ تلحينًا وأقبح صوتًا منه أشنع هو من
سمعه عىل يغطي أكان الناس، أحد من هذا غنائه مثل املغني هذا سمع لو ترى
يحسن وال سماعه، يرس ال مما الصوت ذلك مثل أن يفهم فال اآلن، عليه غطى كما
كان وربما له، عائبًا فيه قادًحا كان إال نظنه ما ويعيبه؟ فيه يقدح كان تراه أم إيقاعه،
الحكم تغري فقد بسامع وليس مغٍن وهو أما بنفسه. اعتداده بقدر غريه عىل اشتداده
غريه، بها ليدرك حواَسه أعطي قد اإلنسان أن يظهر ولكن يتغري، ال أن الواجب وكان

بعينيه. وجهه يرى ال اإلنسان إن قال: من وصدق نفسه. ليدرك يعطها ولم
إذا انتهى، قد قلنا: وكلما لحن، بعد لحنًا ويرضب بدور، دوًرا يلحم الرجل وطفق
ابتُيل َمن إال يعلمها ال بحال ونحن ويظلم. لك يجلو هو إذا «ينجيل» قلنا: أو يبتدئ هو
من به مر ما كأنحس هي فإذا لياليه، أسعد من ستكون أن يظن كان ليلة يف بليتنا بمثل
فنتسىل أنفسنا وبني بيننا يخىل وال عليه، السكوت يحسن شيئًا نسمع نحن فال الليايل،
أن إخواننا أحد إىل أوعزنا نفسه لدن من سكوته من يئسنا وملا بالسمر. السماع عن
ومىضيف بابتسامة مزحته رد أن عىل زاد فما املزاح، إىل الغناء عن ينرصف لعله يمازحه
فإنه منه، بابتسامة لنا حيلة كل يقابل أن ينوي كان إن دبرنا ما سوء يا قلنا: رصيخه.
لنا قيضه ما بعض عنا يخفف أن الدار صاحب إىل فأوعزنا االبتسام. من لديه أكثر ليس
قاتله — زادته فما صوته، غرب من وتفل تلجمه لعلها بالراح عليه فيميل قصد غري عىل
يبق فلم ورصيًخا. ضوضاء املاء يزيدها البخارية اآللة كأنه واشتداًدا احتداًدا إال — هللا
ا رسٍّ يُذكِّره من إليه فبعثنا السكوت، بطلب جادين أو مازحني نفاتحه أن إال حيلة من لنا
إجهادها لكثرة أصواتهم يف أصيبوا أناًسا له ويذكر الحناجر، عىل الغناء مواالة برضر
وبني بينه زعيقه حال وكأنما يسمعه، ال كأنه فكان الراحة، من بحظها عليها وضنهم
يُجِد لم وملا له. أبه وال إليه يصِغ فلم وآذاننا أفواهنا بني حال كما رأسه، يف التي أذنه
له فقال بنا، الرأفة بواجب نُذكِّره أن من ا بُدٍّ نر لم بنفسه الرأفة بواجب إياه تذكرينا
الهواء، علينا أفسدت قد أنك فاعلم بنا صنعت ماذا تعلم ال كنت إن الشيخ، أيها أحدنا:

أضجرتنا. وقد نعم الثاني: وقال الفضاء، رحب بنا وضيقت
أبرمتنا. وقد الثالث: وقال

أرواحنا. أزهقت وقد الرابع: وقال
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الضجر ألفاظ جميع عىل أتينا وقد إال ينتِه فلم بالحارضين الدور دار وهكذا
العربية. اللغة يف ومعانيه

أحسب كنت ما لألسف «يا يكون: ما كأهدأ وهو وقال هازئًا إلينا نظر فإنه هو أما
تنقدونني ال أنكم السادة أيها نسيتم ولقد أرى، ما الصناعة بأحكام الجهل بكم يبلغ أن
نفيس ألرس أغني إنما وأنني برسوركم، متكفًال لست أنني بعد ولتعلموا غنائي، عىل أجًرا

وغنائه. ابتسامه إىل عاد ثم وشأنكم» فأنتم
متكفًال كان أتراه ولكن صدق، وقد قال، كما برسورنا متكفًال ليس إنه وربك. إي
ألنه مضايقتنا من ِحلٍّ يف يكون فهل صحيح، وهذا أجًرا، ننقده ال ونحن بتنغيصنا؟
وال مراجعة لنا يستمع ولم املشئوم ذلك علينا لنفسه قىض كذلك مجانًا؟ يضايقنا
وإن بأنفسنا، نحن نرحها لم إن ومتكلًما ملحنًا صوته من آذاننا هللا أراح فال اعرتاًضا،

سليم. ذوق وال رجيح عقل به يصنعه لم ما بأيدينا له نصنع لم
ولكننا به، االبتالء من موضعنا يف كنت لو القارئ أيها عليه قاضيًا كنت ِبَم نعلم وال
مثل كف يف نفع لها يكن لم إن عبثًا الدنيا يف ُخلقت قد تكون والكمائم األربطة أن نعلم
فقد به، صنعنا وكذلك والتقريع. الرصيخ عن الفم هذا مثل وكم التوقيع، عن اليد هذه
يعلم وهللا عليه، جالًسا كان الذي باملقعد وأوثقناه يديه، وربطنا فمه، فكممنا إليه، عمدنا
بالنقمة أحق وال للنفس أضنى ليس فإنه منا، نال ما بعض املثلة بهذه منه ننل لم أننا
تُحادث، أن تحب من مع الحديث ويمنعك تسمع، أن تكره ما سماع عىل يجربك ممن
من ا رشٍّ األصفياء ومجلس األخالء مجمع يجعل أن عىل املمرق املغني من أقدر وليس

واالنفراد. العزلة
أن أبت أن بعد والحبال املناديل بفضل منها بقي ما لنا فطاب سهرتنا أتممنا ولقد
أن عىل يقدر ال الحالة تلك عىل تركناه ثم واملزاهر، املعازف بفضل يديه عىل لنا تطيب
مواضع إىل ننظر لو وبودنا واحد بعد واحًدا وخرجنا بنغمة، يده يحرك أو بكلمة ينبس
بعينيه يشتمنا كان أنه فنثق إليه ننظر كنا ولكنا الكثيفة! األربطة تلك تحت ابتساماته

العقوبات. قانون عليه يعاقب عما يقل ال شتًما
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هيجو أدب يف نظرة

والظلمة بالنهار، أغرم قد فالليل رهيب، شاسع جرم الليل، إنه عطيل؟ يكون ماذا «واآلن
وخبال نور ديدمونة من له يكون وعطيل البيضاء، املرأة يعبد واألفريقي الفجر، تعشق
يسمو إنه مهيب، ملبجل وإنه لعظيم إنه إليه؟ الغرية دبيب أسهل فما ثم ومن مهيج.
وألوية الطبول وقرع والحرب الشجاعة من حاشية يف ويميش الرءوس، جميع عىل برأسه
يف الدراري وترصعه انتصاًرا، عرشون عليه يتألأل الفاخر، واملجد الذائع والصيت الوغى
وحًشا البطل فينقلب نفثتها الغرية تنفث أن إال هو فما األديم، أسود بعد ولكنه حلكته،

واملوت. الليل بني ما ويتصل عبًدا واألسود
أخرى صورة إال الرش هل الرش، وهو «أياجو» ترى الليل، وهو عطيل جانب وإىل
ظلمة أعمق فما الروح. ليل فهو الرش وأما الدنيا، ليل الليل أن عىل الظالم؟ صور من
— ذميًما غدًرا أو أسود مداًدا العروق خالل يف يجري ما كان لسواء والنفاق، الخيانة

واحد. هذين فكال
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الفصول

يف اللؤم مع ليخبط اإلنسان فإن والبهتان، املني بمدافعة عليه ُقيض من ذلك يعرف
وهذا الشمس، نور منه النطفأ الفجر طلعة عىل أريق الرياء أن ولو األعمى، كظلمة ظلمة

الكاذبة. الديانات أثر من هللا لنور يعرض الذي هو بعينه
أن أذنه يف يهمس املنهار، الجرف بجانب لكالهاوية عطيل بجانب «أياجو» إن
بديًال الليل يهب والخداع األسود يقتاد الظالم وعاشق بالعمى، ناصح الفخ فإذا تقدم،

للمكفوف. الكلب صحبة الغرية يصحب والرياء ضياء، من إليه يحتاج مما
أهول لعمري يشء وأي والطهر. بالبياض يأتمران الخائن وأياجو العبد فعطيل
هذين إن وفاق. عىل يعمالن الظلمة سباع من الضاريني السبعني هذين إن ذلك؟ من
من وتهاتف أحدهما من زمجرة بني ليتماآلن الخسوف مظاهر من املتقاربني املظهرين

للضياء. فاجع خنق عىل اآلخر
يريد وكان ليًال كان وإذ الليل، هو عطيًال إن العميق. األمر هذا غور نسرب وتعال
بل كال. املدية؟ الفأس؟ الهراوة؟ السم؟ لفعلته؟ يختاره ترى يا سالح فأي يقتل أن
نفسه شكسبري ولعل الهجوع. إىل يقتله من يستهوي أن هو عنده فالقتل الوسادة،
معظم يف منه إرادة غري عىل ينساق املبدع العقل ولكن إليه، نشري الذي هذا يقصد لم
ديدمونة ماتت النحو هذا وعىل قوة. القالب هذا فيكون بقالبه، خليق هو ما إىل األحيان
عليها ولفظت األوىل قبلتها عليها تلقت التي وسادتها تحت األنفاس مكظومة الليل قرينة

«… األخري النفس
شكسبري، ويليام عىل كتابه من نقلناه هيجو. فكتور كالم من نقله أردنا ما انتهى
عىل يُعاب ما لشتات رأينا ما أجمع ألنها مقارنة؛ وال بحث كثري بغري الكلمة هذه واخرتنا
الحديثة. املدرسة أنصار من النقاد أئمة عليه يتفق ويكاد وكتابته، شعره يف األديب هذا
عىل املموهة القشور وإيثاره طائل، غري يف إطنابه فهي الجملة؛ عىل العيوب هذه أما
وأنه الصحيحة، عالقاتها دون الوهمية عالقاتها إىل األشياء من والتفاته املثمر، اللباب
تقديًما منها والتزيد بتزويقها، ويحتفل يستحرضها، الضخمة باألخيلة الشغف عظيم
القريحة من ومصدره النفس، يف ومرساه الذهن، يف مغزاه عىل السمع يف الكالم لوقع
تناوله طريقة يف الكلمة هذه عىل ظاهرة العيوب هذه وترى الخالصة. والسليقة املنزهة
سواد وهو الشخصية، هذه من سطحي واحد جانب عىل عكوفه ويف عطيل، لشخصية
تكريره يف ويفتن إليه، يعود ويفتأ منه يبدأ وطفق وصفه، محور جعله الذي لونه
الرجل سواد كان وهكذا باأللفاظ. واللعب والطباق املجاز من شتى رضوب يف ويدخله
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اختيار يف الرس وهو و«أياجو»، عطيل بني الصلة يف الرس وهو لديدمونة، حبه يف الرس هو
والرش، الظلمة، وسباع الخسوف، ذكر جلبت التي القرينة وهو حبيبته، لقتل الوسادة
الغني خياله كنوز من وصفه عىل الشاعر أفاضه ما وكل املكفوف وكلب األسود، واملداد
من تخل ولم والتمحل؟ الوهم غري كلها األشياء لهذه عالقة فأي الزائفة. الثروة بهذه
ويمده الحدس يسعفه حسبما وقبًحا حسنًا وتختلف وتكثر هنا رسدناها التي املآخذ
وضيق لنزارتها أسف وعىل املادة إىل عوز عن إال أقل إذا منها يقل ال ونظنه اللفظ.
كراهة أو السفساف هذا عن ترفًعا وليس فيها، واإلغراق توفريها من يأس وبعد موردها،

وتشويه. عوار من فيه ملا
وما الصبا نزوات من شفيع له لكان حداثته إبان يف الكلمة تلك كتب هيجو كان ولو
تطالعه زينة بأول والكلف التمحيص وقلة األشياء، ببهرج االغرتار من الشباب عليه ُفطر
معانيها، وروابط عالقاتها رس عن البحث أو دخيلتها إىل التفطن دون نظره وتجذب
يف ال مواهبه طبيعة يف فالعيب النضج. غاية وبلغ الستني عىل نيف إذ بعد كتبه ولكنه

تجاربه. وحداثة سنه غرارة
وأن جيله، أهل يف الزخرفة إىل امليل وغلبة زمنه بتقدم له االعتذار نرى ال كذلك
أبحاث يف فاشية الخالبة والنظريات قارصة والعلوم متخلفة ظهوره عند كانت اآلداب
النقص، من صاحبه يخيل ال عذر فهذا البلغاء. وإنشاء الشعراء قصائد يف فشوها العلماء
يف نبغ مطبوع أديب من وكأي عرصه، فيه انغمس الذي الزغل وصمة من يربئه وال
صاحب كأنه قاربها وال العيوب هذه عليه تؤخذ ولم تماثله عصور يف أو هيجو عرص
االستشهاد إىل بنا حاجة وال عدواهم؟ إليه تنتقل وال املرىض بني يعيش القوية البنية
وسلموا الكتابة فنون يف وشاركوه هيجو عارصوا الذين والطليان واألملان اإلنجليز بأدباء
يف املحسنات وبهرج الصنعة سخف من شعره وسالمة املتنبي نشأة يف فإن عيوبه، من
صاحبها تعصم الصادقة الفطرة أن عىل ويدل يغني ما نشأتها وعنفوان رواجها إبان
به. يحيط الذي الوسط كان أيٍّا األقل عىل فيه اإليغال عن تصده أو الزلل، هذا مثل من
عرض يف أمثالها من وعرشات اقتبسناها التي العبارة ترد أن األمر يف ما وأعجب
شكسبري أدب هيجو درس فهل فحولته، وتقدير أدبه نقد يتضمن شكسبري عن كتاب
وصعوبة غرابته مع السؤال هذا عىل الجواب يكون بأن أوىل النفي أن إلينا ليخيل ا؟ حقٍّ
يزيح بما منه ينتفع وال به يتثقف وال شكسبري يدرس الذي الذهن فإن وإال توجيهه،
ذهن لهو امللفق، والزخرف الباطلة بالصنعة والتخايل بالظواهر الفتنة غشاوة برصه عن
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من هيجو ذهن وليس واألداء، الفهم يف الفطرة استقامة عن وأبعدها األذهان أفشل من
بني ونجد أحيانًا، األبصار يخطف وميًضا له نُبرص ألننا املنزلة؛ بهذه والخباء االعوجاج
هذا بني ق نُوفِّ فكيف ويعجب. يونق ما واإلملام اإليحاء وحسن الفهم براعة من سطوره
الحقيقي الجمال مواطن إىل الفطنة عن والقصور االستفادة عن العجز هذا وبني الذكاء
ولكنه منار إنه يقول: إذ نيتشه به شبهه الذي املنار ذكاء لعله أم العايل؟ األدب ومزايا

الفارغ؟ الكالم من أوقيانوس عىل مقام
نذهب وال يقوله، ما كل يعني نحسبه وال النقد يف نيتشه غلو نحب ال أننا عىل
غريه، من املأثورة محاسنه جميع واصطياد بالرسقة هيجو يتهمون الذين اآلخرين مذهب
كثريًا. به النتفع شبابه يف جيًدا فهًما شكسبري يُفهمه من أصاب لو الرجل أن ونرجح

من مزيتني كتابته يف حرم أنه عندنا فيه شك ال فمما هيجو، مواهب يف الرأي كان وكيفما
الصادق، البسيط الجمال إىل الفطنة مزية وهما العالية؛ والعبقرية الرفيع األدب مزايا
املقلدين بعض يتوهم كما بضدين املزيتان هاتان وليست الفكر. يف التعمق ومزية
يكون ال ملاذا نفهم ال نحن إذ حدودها. من القريب عند الواقفني اآلراء بأطراف اآلخذين
وال يتفقان ال منه بالتعب والشعور الجمال شهود أن نفهم ولكننا جميًال؟ العميق الفكر
رءوسهم يكد فالذين النظر. يف املتعب غري يشء الجميل وأن واحدة، لحظة يف يجتمعان
الفكر يحسبوا أن لهم يحق الكبرية، األفكار بواطن يدركوا أن بصائرهم عىل ويشق
ذلك يف الذنب ولكن صلة، وال نسبة بينهما يروا ال وأن متناقضني، والجمال العميق
التبرص عىل قدرة لهم ممن أحًدا بمانع منهم القصور هذا وليس عليهم. واللوم ذنبهم

األفكار. أعمق من الجمال أجمل يسرتوح أن األمور خبايا واستكناه

وزخرف الصادق، البسيط الجمال بني التفرقة يف الختام قبل موجزة كلمة من بد وال
وأنها الجمال، تطلب أن عىل مجبولة النفوس أن الجدل يقبل ال فمما الكاذبة، الصناعة
صنع يف نقترص ال ألننا الخشب؛ من قعب يف اليوم نرشب ال ونحن بالنافع. تكتفي ال
يحمله كما املاء تحمل آنية يف نرشب ولكننا منها، البحتة املنفعة تحري عىل أدواتنا
بالقعب جئنا لو أننا ترى هل ولكن واملنظر، وامللمس والصنعة اللون يف جمال مع القعب
الجواهر من حواشيه عىل وعلقنا الرباق، بالذهب وحليناه الناعم، بالحرير ووشيناه األول
رونًقا أجمل املصطنعة الحلية بهذه يكون أتظنه رؤيته، وترس قيمته تغلو ما النفيسة
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يعد لم أنه ذلك وسبب كال. البسيط؟ املتقن الزجاج كوب مع للرشب آنية اعتباره مع
والنفاسة، اإلعجاب لتكلف غريه من الجمال له مستعاًرا شيئًا عاد ولكنه كوبًا، وال قعبًا

خارجه. من يشء له يُستعر لم كوب وهو جميل ألنه ذلك؛ بخالف فهو الكوب وأما
وفيما وظيفتها، به تؤدي وفيما ذاتها، يف جمالها املعاني، تكون أن يجب وكذلك
متكلفة. مستعارة وأخيلة منمقة ألفاظ من إليها يضاف فيما وليس طبيعتها، به تلزم
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الثاني الجزء ترجمة

هذا برتجمته أساء أو حافظ أحسن هل هيجو، فكتور أدب يف الرأي من بيناه ما وبعد
البدء قبل ولنعلم كذلك؟ هو وليس — رواية أنه صح إن — الرواية هذه أو الكتاب
الصنعة عيوب من عليه يؤخذ بما محشو هيجو كتب كسائر البؤساء كتاب أن بالجواب
ليس إذ الفنية؛ الوجهة من الشاعر مصنفات أضعف النقاد من كثري رأي يف وأنه والفكر،
الحقيقة يطابق ما فيه وقلَّ التحليل، صادقة الشكل كاملة واحدة شخصية صورة فيه
«النفسية» الطريقة كتاب يقره ال مما وأكثره والجسد الفكر وأطوار النفوس أوصاف من

الروايات. فن نقاد من الثقات عنه يرىض وال
وصفه اليوم حافظ أبرزه الذي الصغري الجزء هذا يف أخطائه عىل األمثلة ومن
الخوالج وتعليل الرسائر تحليل من أحيانًا الفصول سياق يتخلل وما مرضها يف لفانتني
قريب فيه فالحه وكان نادًرا، إال القبيل هذا من له تعمل فيما يفلح لم فإنه والخواطر،
قد للرتجمة؟ الكتاب هذا انتقائه يف أخطأ أو حافظ أصاب فهل الجدوى. قليل املدى
يعجبوا أن قراؤنا تعود الذي األدب جنس من كتابًا لنا أخرج ألنه يخطئ؛ لم إنه يُقال:
وخالبة بالزخرف الشغف كان إذا وأنه األول، جزؤه فيه ظهر الذي العهد يف سيما وال به،
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الجيل يف عندنا األدب عيوب من ينكر ال عيب فإنه هيجو، فكتور عىل يُعاب مما اللفظ
منهم يُطلب ما كل وهل ترى؟ يا املعربني وظيفة هذه هل يسأل: أن ولسائل املايض.
وضالل؟ خطأ عىل كانت وإن ألذواقنا، موافق عيوبنا من قريب هو ما إلينا ينقلوا أن
ألنه مضاعًفا؛ خطأ أخطأ حافًظا إن أخرى: ناحية من يقال وقد النظر. موضع هو هذا
اآلداب فضائل إىل وتفطن الصواب، عىل تتفتح العقول فيه أخذت الذي الوقت هذا يف
ما أن روعهم يف ويدس النشء يضلل بكتاب جاءنا الحديث، النقد وأصول الصحيحة
نحن يعجبنا عما ومنهجه روحه يف يختلف ال الغرب آداب من املعجبون به يعجب
لهم يتبني وال األمر عليهم فيختلط املمجوجة، الغثة البالغة وصنوف العتيقة اآلداب من
يقال وقد هذا، يقال قد والتقليد، واألصالة والتمويه الصدق بني املعالم ظاهر فاصل

الصواب. من قسط من القوالن يخلو وال ذاك،
ضئيله، أو النفع قليل أنه وال فيه، نفع ال ضار العمل أن القول بهذا نعني ال أننا عىل
أن الصعب من وليس الرديء، فيه كما الجيد وفيه يخفى، ال كما محاسنه للكتاب فإن
املختار األوروبي لألدب مثال أنه الواهمني وهم وتصحيح إليه النظر بلفت خطؤه يُتَالىف
عىل وهم القارئون قرأه فإذا العرصية. األساليب أنصار من املحدثون بها يقتدي وقدوة
يرضهم ال الخطأ هذا فلعل يدري ومن خطئه. من كثري إليهم يترسب ال فقد بمآخذه علم
يف يدقق ال عنه غافل بني األكثر عىل ألنهم وينفعهم؛ فيصلحهم به يشعروا أن ريث إال
تهضمه هنا ومن منه. محرتز فهو له متنبه وبني ورشه، خريه عن بمعزل فهو فهمه
إال به يشعر ال الذي الرضر من بقليل ممزوًجا يفيد ما منه وتستخلص القارئة املعدة

منه. للخالص التهيؤ ساعة
صرب التي واملشقة بالعناية أوىل كان قد الكتاب هذا غري إن فنقول: نعود ولكننا
اللغة وليست ثلثه. من أقل وهو جزأيه. يف اآلن إىل ترجمه ما ترجم حتى حافظ عليها
ما العبقرية آثار من فيها قليًال وليس أبنائها، وغري أبنائها مؤلفات يف بالفقرية الفرنسية

األدبية. واللذة والبالغة االقتدار بني يجمع

طيبة ذخرية أنه يف خالف فال حافظ، عمل من ترجمة هو حيث من الثاني الجزء هذا أما
قلنا: إذا نغايل وال فيها. البالغة صفحات من نادرة وصفحة العربية، اللغة ذخائر بني
يف اإلنجليزية الرتاجم بعض طبقة من البالغة يف طبقة أعىل العربية الرتجمة نرى إننا

… نقف وهنا لغتها.
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وال العربية، للرتجمة أخرى مزية ذلك عىل نزيد أن نستطيع ال ألننا هنا نقف نعم
العبارة. وضبط الدقة يف أيدينا بني التي اإلنجليزية الرتجمة تضاهي إنها نقول: أن يسعنا
سوى الترصف إىل تلجئه رضورة بال يترصف أن اختار ألنه حافظ؛ عىل ذلك يف واللوم
لالستطراد. منافًرا السمع عن نابيًا يحسبه ما تحايش أو األلفاظ طنني مع االسرتسال
وهي: األصل، يف تكون ال أنها إلينا خيِّل عبارة الكتاب يف قرأنا أننا ذلك من لفتنا ما وأول
وجدناها أننا ولو حلمه»، طائر افرتس قد ذهول يف وقع ألنه التحايا تلك يلمح يكد «فلم
نراجعها أن لنا وخطر الكتابة. يف هيجو بنمط شبيهة ألنها كثريًا استغربنا ملا األصل يف
هيجو عبارة يف ما يكفه لم حافًظا فكأن لها، أثر ال زائدة هي إذا الكتاب إىل رجعنا فلما
يف صواب إىل ق وفِّ وليته يتمها، أن أراد حتى وفرتها عىل واالستعارات املجازات هذا من

الخفيف. املستوفز بالطائر يُشبَّه وال والوقار بالرجاحة يُوصف الحلم فإن زيادته،
أكثر يف والتحريف الحذف بعض فألفينا وهناك، هنا متفرقة جمًال راجعنا وقد
وهي: الرابعة الصفحة يف الجملة هذه ومنها للمقابلة. اتفاًقا عنها بحثنا التي الفقرات
من ماضيه عىل الندم بضع كلما فكان الضمري، يقظة يف السعادة يرى هللا شاء ما «ولبث
من الثاني الشطر حسنات تكفلت ولقد السعادة، تلك بوفر نفسه يف شعر بضعة فؤاده
واإلنجليزية: الفرنسية النسختني عن نقًال وترجمتها األول»، الشطر حوبات بغسل حياته
شطر يرى وبأن ماضيه، أثر من يعرتيه حزن من ضمريه يخامر كان بما سعيًدا «وكان
واطمأن»، الثقة عاودته وقد دعة، يف فعاش األول، شطرها من نقيض عىل الثاني حياته
هوًال أشد كان العراك لهذا مشهًدا يشهد لم أنه «عىل الخامسة: الصفحة يف قوله ومن
الذي االسم ذلك أمامه ولفَظ جافري عليه دخل حني به مر الذي ذلك من مراًسا وأعظم
سماعه، عند واستخذى الجسد، داخل من نفسه له فاضطربت النسيان، أثناء يف درج
يعرض لم إنه يُقال: أن ينبغي «ومما وأصلها: العثار»، يفارقه ال الذي الجد لذلك وعجب
عىل املسيطرتني الفكرتني بني العراك اشتد وما حارضه. يف به مر الذي كهذا عارض له
ذلك له خطر وقد الحني، ذلك يف بينهما اشتد كما عذابه نصف الذي املنكود الرجل ذلك
بكلماته جافري لقيه مذ له خطر القرار، بعيد غموضه عىل ولكنه اإلبهام من يشء عىل
قربه، يف تعمق الذي االسم بذلك أمامه فاه حني فبهت مكتبه، عليه دخل عندما األوىل
حذف فإنه (٤٨ (صفحة يف للعجلة وصفه ومنها املنحوس»، جده غرابة أسكرته وكأنما
قوله ومنها التاريخية، الوجهة من حذفه ما لزوم مع سطر من أكثر أسطر ثالثة يف
والذي خلقها»، تشويه يف أثر خلقها لتشويه كان «ولقد :(٦٦ (صفحة يف فانتني عن
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«وكان :(٨٠ (صفحة يف وقوله النفس»، ألم بدأه ما أتم قد الجسد ألم «إن هيجو: يقوله
كان «أنه األصل: يف والذي ويبجلونه»، مادلني يعظمون ممن أراس يف الجلسة رئيس
«فسلَّم نفسها: الصفحة يف الجلسة حاجب عن وقوله مكان»، كل يف املبجل باسمه يسمع
عينيه»، حماليق يف إعظامه مادلني تبني وحتى بجبهته، األرض يمس كاد حتى وانحنى
ولم إلخ له يقول قائًال ذهوله يف سمع مادلني «أن وهو ذلك؛ نقيض األصل يف والذي
هذا إىل يُنبِّه أن امُلعرِّب عىل الواجب كان وقد عينيه». حماليق يف شيئًا رأى وال يتبينه
مواضع يف إال عمومه يف املعنى جوهر يمس لم ألنه حرج؛ كبري عليه وليس الترصف
الصفحة هامش يف قال أن ذلك عىل وزاد التنبيه عن سكت ولكنه قابلناه، مما محصورة
إليها دعاه عنده من كلمات أضاف قد وحدها الصفحة «هذه يف إنه والثالثني: الثامنة

ترى. كما الحقيقة خالف وهذا القول» واطراد املعاني يف املقابلة حسن

عىل الحرص وهما عليه؛ يُعابا أن ه يَُرسُّ قد مأخذين إال سبق ما بعد حافظ عىل نأخذ وال
كاد حتى االبتذال من الخوف يف واملبالغة العتيقة، املدرسة بقايا من الجامدين إرضاء

القديم. الجندي بطلنا يف أدبيٍّا جبنًا يكون الخوف هذا
وأجهده طالبه أعنته بعدما به يظفر ولن به يظفر لم فإنه الجامدين إرضاء أما
يتعذر ال كان التي األغالط بعض يف سقط فقد عثاره، له يقيلون نخالهم وال تحريه
والعبارات املفردات من تجاوزه ما له يحسبون فال عليها، وسيحاسبونه اجتنابها، عليه
حظائر يف الذي والضيق عقولهم يف الذي الحرج غري فيها حرج بال منها يتحرجون التي

نفوسهم.
أجنبية، لغة من واحدة صفحة ترجمة يمارس رجل من العجب غاية لنعجب وإنا
يدعون وال يكتبوا أن يحسنون ال الذين املتشدقني القاعدين هؤالء لتجني بعدها يأبه ثم
أو واحد كتاب اليوم إىل املؤلفون فيها ألَّف منذ كلها العرب لغة يف وهل يكتب. غريهم
الحكيم القرآن يف أليس فيها؟ مآخذهم من خال أو الكتابة يف رشطهم وافق كتاب بعض
النحاة اخرتعه الذي القياس غري عىل وحروف العرب عرفها التي اللغات جميع من كلمات
حرف الكالم يف يكون أن يروقهم ال املتشدقني القاعدين هؤالء ولكن بىل! ذلك؟ بعد
وماذا بإرضائهم؟ حافظ لغري أو إذن لحافظ فمن السماع. خالف عىل وضع أو أعجمي
ُمَماشاة وهل عليهم؟ يعيبون ممن بالخجل ألحرى وإنهم وغضبهم رضاهم من يعنيه

يُعاب؟! عيٌب حياة، عليه تقر ال الذي الجمود ونبذ اللغات، يف األحياء ُسنَّة
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وجه نُبنيِّ أن قبل تعريفه نحاول أن وينبغي فهمه، حافظ أخطأ فقد االبتذال وأما
فيفرت األسماع تألفها حتى العبارة تتكرر أن هو عندنا فاالبتذال معناه. فهم يف الخطأ
ثم ومن جدته، يف للمعنى كانت التي بالقوة الذهن إىل تفيض وال النفس، يف أثرها
يُفهم الذي معناها للكلمة دام وما املفردات. يصيب وال الرتاكيب عىل مقصور فاالبتذال
اللغة فنيت وإال تكرارها، طال ولو االبتذال إليها يتطرق فلن مصونة؛ رسية وهي منها،

واحد. جيل بعد مفرداتها جميع وانقرضت
يستبدل أن لالبتذال منه توقيًا يُعد مما وال حافظ، عليه يُشكر مما ليس هذا وعىل
قوله: يف بمعنى معناة أو حدباء» أنها بها عاب أيرس كان «وقد قوله: يف بعيب «عابا»
قرية يل رفعت «ثم قوله: يف بظننت خرصت أو عليهما»، لإلبقاء معناة ال أيًضا «وهذان
أن عىل «بسل قوله: يف بحرام بسل أو رومانفيل»، قرية أنها عليها فخرصت فيممتها
ابتذال من تسلم أن عناؤك وما أشبه. بالحذلقة هو مما ذلك أمثال إىل فانتني» تموت

مبتذلة؟ فكرة يف فتقع اللفظ
كلها وأدمجها الفصول عناوين حذف أنه ذلك آخر؛ يشء عىل حافًظا نلوم أن ولنا
بالوصل الولع هذا عليه أفسد وقد صاحبه، قسمه ما الكتاب من فوزع واحد فصل يف
عىل فقرأناها عدنا ثم منه سمعناها كثرية جمًال العربي األسلوب لوازم من ظنه الذي
عىل يعرتف مادلني بينهم قام حني الجلسة أهل وصف يف الجملة هذه ومنها آخر. وضع
تعد فلم تخفق، وأفئدة تنظر، عيون إىل وحالوا القاعة بأهل «فذهب بالجريمة: نفسه
نيس — غرضه كلٌّ أُنِيسَ — مدافعني وال أرشاًطا تلمح وال مدعني، وال قضاة فيها ترى
والحرس للدفع، مثل أنه واملحامي لالتهام، قام أنه واملدعي للرئاسة، جاء أنه الرئيس
وقد» «الواو فأضاف وسواسه به لج ثم هكذا منه سمعناها فقد للحراسة»، أقيموا أنهم
مع منه هذا وغريب املقام. هذا يف بليغ معنى من االقتضاب ملفاجأة بما فذهب نيس قبل

الكتاب. من جملة غري يف الفصل أحسن أنه
خريًا؛ وصنع خريًا أراد وأنه والخلل، النقص الجتناب جهد حافًظا أن ننىس ال ولكن

جزيًال. وشكًرا جميًال عذًرا فاستحق
وعناية. فضل من به أفاد ما له وحامدون وشاكروه، لعاذروه وإنا
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يشء فكل نظره، يف الوجود مساتري قلت العقلية القوة يف اإلنسان انحط كلما
حدوثه. وسبب وجوده لكيفية تفسريًا معه يحمل عنده

شوبنهور

مرص ُكتَّاب من غريه ألحد رأيناها أن قلَّ خاصة فضيلة وجدي فريد البحاثة لألستاذ
والبحث، للعلم النية وخلوص العمل عىل املثابرة فضيلة وهي العرص، هذا يف وعلمائها
آثار من وكفى جديد. تأليف يف ليرشع إال العديدة مؤلفاته تأليف من يفرغ ال فهو
من فيه أصعب يكن لم وقت يف معارفه دائرة يتم أن استطاع أنه النادرة الخصلة هذه
يف الطبع بمشاق وناهيك الحرب. وقت ألنه الخصوص؛ عىل منها واملطول الكتب، تأليف
األدبية الحياة عقبات يف ذلك من أعظم هو وما املراجعة، كتب واستجالب الوقت ذلك
وانكباب املطولة، الجدية املطالعات عىل الناس صرب وقلة الصدور ضيق وهو عندنا
أو علم من لها محصل ال التي الفارغة واملوضوعات التافهة القصص عىل أكثرهم
عىل وثنائهم لفضله بيننا الكثريين تقدير عىل وجدي األستاذ أن ويقيننا ذوق، أو خلق
من الواجب حظه يستويف ال الحق، مغموط يزال ال بنزاهته وإعجابهم وإخالصه جده

به. الحارض معرفة من أكثر عمله املستقبل له وسيعرف اإلنصاف،

األفكار. جريدة من ١٩٢٢ سنة أغسطس ٢٨ يوم عدد يف نرشت 1
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أطالل «عىل كتابه هو امليمونة الكثرية مصنفاته من اليوم أيدينا بني الذي والكتاب
من صفحة وثلثمائة خمسني زهاء تبلغ أجزاء ثالثة يف قيم ِسفر وهو املادي»، املذهب
املادي، املذهب لنقض مخصص فهو موضوعه، عىل ينم الكتاب واسم الكبري. القطع
نظر قرص عىل والداللة بطالنه، عىل والعلماء الفالسفة كبار من طائفة أقوال وإيراد
أن إليهم ويُخيَّل العالم، هذا حقائق من يُعرف ما آخر يظنونها البحتة باملادية املتشبثني
محور يكون ويكاد آخر. جواب بعدها يأتي ولن «نعم» بعدها ليس يقولونها التي «ال»

املقال. هذا بها وصدرنا شوبنهور من اقتبسناها التي الجملة معنى الكتاب
يف يشك كيف للتعلم استعداد له َمن يُعلِّم أنه هو األثر من فر السِّ لهذا ما وأقل
بسيط واحد حل له يكون أن عن األبدي األزيل الكون هذا يستضخم وكيف شكوكه،
حسابية مسألة حل من يسرتيح كما بال أو بنعم منه يسرتيح ثم رفضه، أو بقبوله يقنع
العلمية، األريحية هذه عىل الجزاء خري األستاذ هللا وجزى ميزانها. وروجع جوابها عرف
تصل ال التي النفيسة الكتب عرشات يف النظر عبء من امللحدين أغرار طائفة أراح فإنه
الحكم بعد جديد اتجاه إىل نظرهم تحول أو شيئًا، تنفعهم يظنونها وال أيديهم، إليها
أن إال ألبيت رأيي ُسئلت ولو شأنه. من وفرغوا الوجود هذا عىل أمضوه الذي املربم
الجهل من الخروج ألن نفوسهم؛ وتلظي عقولهم بكد الغرور هذا من اإلفاقة ثمن أكلفهم
عىل يمنون تراهم أال املنال. الرخيص السهل باملطلب ليس أنفسهم عىل أسبغوه الذي
العقائد «إن فيقولون: القضاء مجالس ويجلسون عقولهم وتصحيح بإيمانهم الناس
من علينا حرج فال للحس، الظاهر والخطأ والرتهات باألوهام مشوبة لنا رويتموها التي
عن ينبئ لقول وإنه صحته؟» عىل الربهان يقوم ما العقائد من يجيئنا حتى رفضها
الدنيا يف سلطان أي إذ عامة؛ الناس وعىل خاصة الباحث عىل الواجب فهم يف قصور
عبء ويطرح الصحيحة للعقائد املثبتة األدلة عن التنقيب واجب الناس من طائفة يلزم
مكانها يف امللحدين أغرار من الفئة هذه تنتظر وملاذا األخرى؟ الطائفة عن الواجب هذا
واحدة عليه السلع بعرض البائع ويقوم كرسيه عىل يجلس الحانوت يف الشاري كأنها
ذلك واجب البحث هذا يكون ِلَم موضعه؟ يف متكئ وهو ويرفض فيقبل واحدة، بعد
من الستخراجه تعمل وال غريها من اليقني يجيئها أن تنتظر ِلَم واجبها؟ يكون وال البائع
وانتفى، بطل قد اإليمان صحة عىل قبل من الناس به أتى دليل كل وهب نفسها؟ ذات
مساهمة رشكة الكون هذا أترى الهداية؟ التماس فريضة منهم أحد عن مسقط هذا فهل
بفالحه الناس ويقنعوا له لريوجوا وموارده بمصادره استأثروا قد سمارسة أو لسمسار
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رشكة الكون فإنما كال! يشاء؟ من ويعرضعنهم يشاء، من منهم فيشرتي أسهمه، وربح
واملروج، والشاري، البائع، واجب منهم كل وعىل فيه حصته الناس من ولكل الجميع،
إىل منا أحد يحتج وال كلنا الحقيقة فلنطلب واحد. آن يف والوسيط والخارس، والرابح،
خالصة، أو ومشوبة كثرية، أو قليلة ولتكن أال ألحد، ببضاعة هي فما وتمويهها زخرفتها
فلينقها، الزغل فيها رأى ومن فليكثرها، استقلها فمن شهية، أو وكريهة عذبة، أو ومرة
أصل أروني يقول: أن المرئ وليس كره، أو عاف ما منها فليصلح كرهها أو عافها ومن
تعاَل بل سعيكم. حبط أو أفلحتم وهل أخطأتم، أو أصبتم هل لكم ألقول هذا كونكم
لك فنمهد الكون، يف بضيفنا أنت وال لك بخادم منها أحد فليس معنا، نفسك فاخدم أنت

بيدك. تمهد أن تريد ال ما منه
القوي، الطعام هذا عليهم يستصعب األغرار، هؤالء عىل مشفق وجدي األستاذ ولكن
عىل تنفعهم ولعلها سائغة، يزدردونها فلعلهم للتناول، ويجهزها اللقمة لهم فيسوي
الوطنية فائدته لكانت ألجله، املؤلف الغرض الكتاب هذا أدى ولو متناولها. سهولة
وطبيعة األخالق يف آفة الطائشني إلحاد أعتد ألني الدينية، فائدته من أكرب األخالقية
وفكره. معتقده يف أثر لها يكون أن قبل اإلنسان أعمال تعتور فادحة ولعنة النفس
يف الحياة، حكمة يف الوجود، نظام يف االرتياب إنه الحقيقي؟ معناه يف الكفر هو ما إذ
وشقائه، وسعادته ويأسه، وأمله وبغصه، حبه يف وأهوائه، أعماله غاية يف اإلنسان، نفس
ال عوالم بني اإلنسان وقفة أنه عنه خارج هو وما فيه هو ما كل ويف وضعته، ورشفه
غاضب رشيد طريد بينها فيما فهو قرير. مالذ إىل منها يطمنئ وال نفسه عىل يأمنها
يف يكون لن اإلنسان أن — نفيس يف الكفر معنى لهول — يل خطر ولكم عليه. مغصوب
طاقته يف ليس كما روعه، يف واعتقده بلسانه ذلك قال ولو صدًقا هللا يجحد أن طاقته
يخطئ ولم بوجودها. متربم لها كاره أنه واعتقد بقوله أنكرها ولو نفسه يجحد أن
كانوا ألنهم بالرعب؛ منهم أحق نحن كنا ربما بل الكفر، من املرعب هربهم يف األقدمون
يكفرون كانوا غريها، بنحلة ليأخذوا نحلة وينبذون آخر، بإله ليؤمنوا بإله يكفرون
نفسه يجتث أن أراد فقد منا يكفر فمن نحن أما اليقني، عىل مطوية وقلوبهم بألسنتهم
فإن األقدمني. نذر يف املعهودة اللعنة تلك دونها بلعنة وباء الوجود، شجرة من اجتثاثًا
يف العقوبة معجل منا فالكافر املقبلة، الحياة خسارة من نظرة عىل منهم الكافر كان

اآلخرة. قبل الدنيا
ألننا الدينية؛ فائدته من أكرب األخالقية الوطنية وجدي كتاب فائدة إن قلنا: ولقد
الثقة وقلة اليقني ضعف من أرض ناحية من الوطنية نهضتنا يف نصب لم أننا نعلم
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طرق يف عيوبًا تكون أن قبل — قلنا — النفس يف عيوب وهي السامية، األخالق بمبادئ
أو لجهل فراًغا فيهم يبق لم حتى جهلهم مألهم الذين الهالفيت هؤالء ولوال التفكري.
الغذاء غري للنفس ربح فيه الكون هذا بأن االعتقاد غفلة إال عندهم غفلة ال والذين لعلم،

ترى. ما اآلن حالتنا كانت ملا الشهوات، وغالئظ والكساء
جهاده يف التوفيق له راجني الجليل، األستاذ نشكر املضاعفة الفوائد هذه فعىل
من الفكر داخل ما الشكوك أخطر أن وهي فيها رأينا عىل نظنه كلمة بعُد ولنا الصادق،
يحسم ما الرباهني أنجع وأن الحسية، املشاهدات ناحية من ال الباطنة، العقائد ناحية
مقدمة النفسية العقلية الرباهني بهذه فالعناية الحس. ظاهر يقنع ما ال النفس، شكوك
كان ولو املحرضين، أعمال عن يُروى وما األرواح تحضري قبيل من كان بما العناية عىل

صحيًحا. عنهم يُروى ما كل

تغليبًا فيها نشك ال أننا غري القبيل، هذا من الروايات أكثر يف نشك ألننا ذلك نقول
يعرتينا وإنما وتحضريها، األرواح ينكرون الذين كبعض املجهول للمغيب وإنكاًرا للمادة
ما بني واالرتباط الوحدة والتماس املغيب العالم تنزيه وهي واحدة؛ ناحية من الشك
وقد عليها، الحس يقع التي ظواهره من نراه ما وبني وأغراضه، قوانينه من نستشفه
للباحثني نفسها الروح بإظهار الروح أمر يف املعضل القديم البحث انتهاء أن لنا يبدو
دست من كالفراغ أو السؤال، مع الجواب نص فيه يعطى بامتحان كاالختبار لهو فيها
مثًال ولنفرض النهاية. إىل اللعب متابعة من بدًال العلبة يف ووضعه الشاه برفع الشطرنج
يكسبه املال من مبلًغا منهم كل عىل وجعل مجهولة، رحلة يف بالسفر أبناءه أمر رجًال أن
املبلغ ذلك بتحصيلهم وليخترب عقولهم، بمزاولته وتحصف أجسامهم العمل عىل لتصلب
وأنهم والسلع. األسعار وتقليب السفر، ومصاعب األقطار، بمسالك علم من استفادوه ما
أن منهم كل إىل أنفذ معضلتها، التجربة ومن عقبتها، الرحلة من وبلغوا عنه تفرقوا ملا
لترسني إيلَّ واحمله فخذه عليك فرضته الذي املبلغ تجد وكيت كيت مكان إىل اذهب
من الرجل لغرض مبطًال نراه أال غريبًا؟ ذلك يكون وال أجله. من أخرجتك فيما بنجاحك

معادها؟ إىل مبدئها من لرحلتهم ملغيًا أبنائه، لسعي معطًال تدبريه،
وجدانه أعمار من عمر كل ويف عهوده، من عهد كل يف درج قد اإلنساني العالم وهذا

تلقينًا. يلقنها وال ممارسة الحقائق يمارس أن عىل وجماعاته
فض وال فيها، قوة استخدم وال رضًرا، لها اتقى وال للطبيعة، ا رسٍّ كشف وما
وغصص وتُعاد، تبدأ وأغالط شداد، أهوال بعد إال قوانينها من قانون أصغر عن األغالق
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ِعب الشِّ ذات اإلنسانية تواريخ بني وليس فرتة، بعد فرتة توارثها ثم قطرة قطرة تجرعها
تاريخ به ونعني العقيدة، تاريخ من واآلالم بالضحايا أحفل هو ما املختلفة واملناحي
سجل من له ويا الوجود. ويف اإلنسان يف الروح عن البحث تاريخ أو الباطنة، الروح

رهيب. دموي
القرابني دماء فلوثته السماء، تلك إىل معراجه يف الجحيم نار اإلنسان خاض فلقد
الفظائع وأبشع اآلثام أشنع واقرتف الدينية، والحروب باملذابح دهوًرا وشقي اآلدمية،
يف وهو عليها املثوبة ويرجو متربًكا، خاشًعا بها ويتقرب وصالًحا، هداية يزعمها وهو
تلك ذهبت سبيل أي ويف الجهالة، تلك حمل يشء أي ففي أوىل. بالعقوبة األمر ظاهر
إىل خشبة عبادة من لينتقل التجارب تلك من جهنم بعد يخوضجهنَم كان لقد الضحايا؟
خفية نظرة وجهة من تفضلها وقد الوجوه، جميع من مثلها تكون قد غريها خشبة عبادة
ومحن تتكرر رصعات له وكانت واملطال. الشقاء هذا كل الظاهر يف تستحق ال بعيدة
منها صيل حتى أعالها إىل دركاتها أسفل من تنقل فما وحده، الوثنية شوط يف تتواىل
ووراء والتنزيه، التوحيد يف جهاده ذلك وراء ثم الوصف، يحرصها ال العذاب من ألوانًا
والفنون العلوم ضحايا هي أخرى؛ ضحايا تواريخ بها الخاص العقيدة تاريخ جملة
وتهذيب العقول، وتثقيف الكون، إىل النظر تصحيح عىل ساعدت التي وهي والصناعات
يف لإلنسان تاريخ ال الذي العقيدة بتاريخ امتزجت ثم ومن األديان، وتقويم املشاعر،
العني من واحدة بلمحة الحياة رس يلقن أن اإلنسان ينفع كان أنه فلو سواه، الحقيقة
الهدى إىل الضاللة ومن املعرفة، إىل الجهل من ينتقل وأن األذن، من واحدة بلفتة أو
فكره، وعناء نفسه بجهاد وليس اآلالت تدفع كما تدفعه، خارجة قوة من واحدة بدفعة
باطًال ولكان واألخطار، اآلالم تلك كل بالغة قسوة ولكان االنتظار، ذلك طول عبثًا لكان
يف وتباعد األقدار، يف وتفاوت األفكار، يف تجاذب من وأنشأها عنها ونشأ بها اقرتن ما

واألمصار. األقوام
لحظة يف واحدة بلمحة األعظم الرس عىل يطلعوا أن خلقاء كانوا أولئك فجميع نعم
املعرفة من درجة إىل اإلنسان يرتقي ال أن شاء وإنما ذلك، يشأ لم هللا ولكن واحدة،
قدرته جلت به وما نفسه، عىل واعتماده واستعداده بعمله يستحقها حتى الدين أو
املهتدي الحر والتكمل واسعة، التجربة وساحة مديد، فاألبد عجلة. من حكمته وتعالت
الحقيقة يف ضحايا وال منها. وبأكثر بضحاياه جدير االضطرار دون باالختيار ظاهره يف

الرحيب. املحكم الكون هذا يف يشء يُفقد وال الفقد هي التضحية ألن
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يصلحه هذين فأي بالبحث. يؤمن مجتهد أو بالقدوة، يؤمن مقلد إما الناس أن عىل
عنده أئمته كلمة ألن األرواح؛ ظهور عن غنى يف فإنه املقلد فأما عيانًا؟ له األرواح ظهور
قيمة إليمانه يكون ال أسباب شككته فقد املجتهد وأما وقًعا، أشد أو امللموسة كالبينة
أيديهم عىل تظهر الذين أن نعرفه والذي فيها، الزيغ علة ويتدارك ببطالنها يقتنع أو
يف وال االجتهادي، اإليمان يف وال التقليدي، اإليمان يف ال يؤثر فضل لسوادهم ليس األرواح

املقدرة؟ بهذه اختصاصهم معنى فما اللدني، اإليمان
باليقني؛ الشك أقطع ال ولكني األرواح، تحضري يف فأشك الخواطر هذه يل تخطر
ال لإلنسانية طور أبواب عىل نكون وقد املايض، من القياس استقصاء يف نخطئ قد ألننا

فيه. فحجته مجهول هو ما وكل سلف، ما عىل يُقاس
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الفرق إىل إشارته منه واستوقفني الطلق، الهواء يف مقاله «صدقي» الحاذق لألديب قرأت
مما فإنه التفرقة، هذه يف بنيِّ صواب عىل وأراه املشاعر، وعبارات األفهام عبارات بني
وما الشعريات أساليب عن تختلف أساليب نحوها نحا وما للعلميات أن الجدل يقبل ال
يصلح وال يساغ ال القول من نمط منهما ولكل معدنها، من ويتولد ينبوعها من يخرج

الكلمة. هذه يف عليه الكالم إجمال أردت الذي وهذا سواه. يف
األفهام تخاطب املعتادة الواضحة العبارة بأن الريحاني يدين «ولربما األديب: يقول
مطموسة غري ولكن ندين نحن األخرى اللغة وبهذه أخرى، بلغة تُخاطب املشاعر وأن
يخطئها أن حد إىل يسرتها هو ال الشف من نقاب خلف معانيها ترتاءى بل الرموز،

عمل.» القارئ لخيال معه يعود ال حد إىل يبديها هو وال العيان،
يف املفرط الوضوح استهجان سبب إىل اإلملاع سيما وال عليه، شية ال صواب وهذا
هنا: يقال أن يجب أنه بيد — عمله ويبطل الخيال حركة يشل أن وهو الشاعر عبارات
رفعه تسنى كلما الشاعر عىل مقيض فرض بل واجب، الشفاف» «النقاب ذلك رفع إن
وأسلوب العلم أسلوب بني الفرق ليس إذ الخيال؛ ملتعة تعطيل أو باملعنى إخالل دون
هو ما بني بالحائل الشفاف النقاب ذلك وليس والغموض، الوضوح درجات يف الشعر
الحائل أو بينهما الذي الفرق وإنما النفسية. الخوالج سبيل من هو وما العقل، سبيل من
طريقة ويف والخيال العقل من كل يتناولها التي األشياء طبيعة يف كائن يفصلهما الذي

الرجاء. صحيفة من السابع العدد يف نرشت 1
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والحجب بالغالئل فلففناه الكيمياء كتاب من بدرس جئنا أننا فلو وكيفيته. التناول
ولو شعًرا، صار ملا والسحر الطالسم جعبة يف ما كل والدخان البخور من حوله وأطلقنا
وبسطناه خافية، فيه تخفى ال النور من بحر يف فغمرناه الشعر فنون من بفن جئنا أننا
ويبقى ناقًصا، غامًضا علًما األول يبقى وإنما علًما، صار ملا اللتفاتة فيه موضع ال حتى

كذلك. ناقًصا مبتذًال شعًرا الثاني
فأحسست والبالغة الشعر فحول من لفحل قط جملة أو بيتًا قرأت أنني أذكر وال
بطبيعته واضًحا يكون أن إما املعنى فإن غموضها، أو عبارته وضوح يف اختياًرا للقائل
كل منها يستحي بل عنها، ينبو شعوذة إال والرتويج للمبالغة إخفائه تعمد يكون فال
يُقال وال فيه، حيلة الكاتب أو للشاعر فليس بطبيعته غامًضا يكون أن وإما نزيه، طبع
عىل ويُْؤثِره يقصده ا خاصٍّ مذهبًا فيه ذاهب إنه الغموض: كالمه يحتوي للذي حينئذ
فيها فليبحث أيدينا بني والغرب الرشق يف البالغة وفحول الشعر أئمة آثار وهذه سواه.
أقوالهم وغرر آياتهم من يعد مما واحًدا معنى أطوائها يف يجد تظنونه فهل شاء، من
سقطهم بني ذلك يكون فإنما وجد إن قصد؟ غري عىل أو قصًدا حجبوه بالغتهم وشواهد
وتذيع فضلهم به يُشاد الذي املنتقى املميز يف ال التأويل، فيه ويتمحل له يعتذر الذي

شهرتهم. ألجله
يحتويها حتى الذهن يف تسرتسل تزال ال جمة بمعاني البليغة العبارة تقرتن ولقد
أن ذلك من يلزم ال ولكن املسترسة، الخيال وشعاب البعيدة، الفكر ظالل يف الغموض
مع ذهابًا معانيه إليه تنتهي بد ال الذي الغموض من نصيب البليغ الكالم لهذا يكون
الكريمة: اآلية هذه إىل مثًال انظر الصور. وتالحق الخواطر لتداعي ومطاوعة الخيال

وإيجاز؟ وضوح وأي فيها معنوية ثروة أي هللا فلعمر َس﴾ تَنَفَّ إِذَا بِْح ﴿َوالصُّ
تأنسه ما الفجر طلوع ألول وصًفا قيل ما لكل تأنس هيهات موجزات كلمات ثالث
وما للخيال. السبح مجال واتساع الصور وتنوع املدلول ووفرة التعبري إعجاز من فيها
بعضها البهيج، للفجر كاملة صورة فجأة أمامي تفتحت إال مرة اآلية هذه يل خطرت
عىل فيهب ونفار، غرابة من األحالم بعالم يلوذ وبعضها النهار، ضحوة يف العني به تهم
يف الحياة تدب ما كأول صدرها به يتنهد الطبيعة وأتمثل الندي، الصباح نسيم نفيس
سيارة ومطار، مهب كل يف شائعة الرياض أنفاس وأسرتوح السبات، طول بعد الجسم
وخالئق النعاس عنها طار طيور وهناك هنا من وتتبادر واألزهار، الرياحني بنفحات
حية هي فإذا نوره من يشملها ما الصبح «نفس» من وشملها الظالم كسل فارقها
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الخالقة القدرة أنفاس من عميم نفس كأنه كله الفجر وإذا صائحة، مستوفزة صادحة،
املتجددة. األبدية الحياة قدرة املبدعة:

ولذة السحر وخفة الربق برسعة «تنفس» كلمة إياها تلهمك الكاملة الصور وهذه
من موضعها يف الواحدة الكلمة هذه به حفلت ما بمثل كلمة قط حفلت فهل الحلم.
الثالث الكلمات يف أو الكلمة هذه يف وهل والبعيدة؟ القريبة والخواطر املأنوسة األشكال
أن الوضوح يعوقها ال التعبري يف القدرة أن نعلم هنا فمن غموض؟ أو تعمل ألقل أثر
الجالء من فراًرا اإلبهام إىل يهرب الذي وأن سبحه، ونهاية مداه آخر إىل الخيال تبتعث

مستور. عجز إىل ظاهر عجز من يهرب إنما
ُكلُّ تَذَْهُل تََرْونََها ﴿يَْوَم القيامة: بيوم اإلنذار يف القرآنية اآلية هذه إىل كذلك وانظر
ِبُسَكاَرٰى ُهم َوَما ُسَكاَرٰى النَّاَس َوتََرى َحْمَلَها َحْمٍل ذَاِت ُكلُّ َوتََضُع أَْرَضَعْت ا َعمَّ ُمْرِضَعٍة
دهشة وأي املعجزة؟ اآلية هذه من الروع إىل يسبق ال هول فأي َشِديٌد﴾ ِهللا َعذَاَب َوٰلَِكنَّ
عن الوالدة يذهل الذي البالء ذاك بالء أي املوجزة؟ الصورة تلك من العقل دهشة تفوق
قد نفسها جهنم أن لإلنسان ليخيل مفيقون؟ وهم السكر بحرية الناس ويتغىش رضيعها
وما مهرب من لهم وما التهاًما، الخلق تلتهم بأهوالها فزحفت وجوع رضاوة من جنت
الداهمة الصورة هذه من الهول عليه ليهجم الخيال وأن أصابوه، لو إليه بمهتدين هم
يبلغ فهو آكلها، وجه يف التأمل عن الفريسة تحجم كما استفسارها عن يحجم ليكاد حتى
تفاصيلها. يف مدمج هو مما كثريًا وال قليًال يحرم ال ولكنه واحدة، وثبة يف الشعور أوج

كتمان. أو خفاء من مسحة معناها أو تركيبها أو مفرداتها يف ليس تراها كما واآلية
واملناهج الدرجات يف تفاوت عىل وجدتها حيث التمثيل هذا بالغة ترى كذلك
هذا عىل كثرية شواهد ألفينا لغتنا يف الشعر إىل القرآن من التفتنا فإذا واألساليب،
الربيع: وصف يف البحرتي استهالل الباب هذا ومن والخواطر: باألشباه الحافل الوضوح

ي��ت��ك��ل��م��ا أن ك��اد ح��ت��ى ال��ح��س��ن م��ن ض��اح��ًك��ا ي��خ��ت��ال ال��ط��ل��ق ال��رب��ي��ع أت��اك

األرض: من مجهًال يصف الوليد بن مسلم وبيت

ال��ج��الم��ي��د ب��أك��ن��اف ت��ل��وذ ح��ي��رى م��ول��ه��ة ح��س��رى ب��ه ال��ري��اح ت��م��ش��ي
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الفصول

«بغداد»: بلًدا يذكر الرومي ابن قول الطبقة هذه عن يقل وال

ت��م��ي��د ال��ش��ب��اب أغ��ص��ان وع��ل��ي��ه رأي��ت��ه ال��ض��م��ي��ر ف��ي ت��م��ث��ل ف��إذا

للخيال يخيل ولكنه للعيان، مزيد ال حتى الشبه ضبط يف تناهى الذي الفكه قوله أو
التأمل من حقها فيعطيها املالمح، ومعاني النفسية الهيئة تصور إىل سهًال منرصًفا

األحدب: تشبيه يف املشهورين بيتيه ونعني املطلوب. املضحك

ي��ص��ف��ع��ا أن م��ت��رب��ص ف��ك��أن��ه ق��ذال��ه وط��ال أخ��ادع��ه ق��ص��رت
ف��ت��ج��م��ع��ا ل��ه��ا ث��ان��ي��ة وأح��س م��رة ق��ف��اه ص��ف��ع��ت وك��أن��م��ا

فقده: نعيم عهد عىل يتحرس تمام أبي وقول

ت��س��ل��م ال أن��ه��ا أع��ل��م زل��ت م��ا ل��ح��ظ��ة ال��ح��وادث ب��ش��اش��ت��ك ل��ح��ظ��ت

بمواقفه: يفتخر الفجاءة بن قطري وقول

ت��ق��د ن��ي��ران��ه��ا وغ��ى اص��ط��الء ل��ه��وى ب��ه ظ��ل ال��خ��ف��ض أله��ل ل��ه��و وي��وم
ي��ط��رد ال��م��وت وب��ح��ر ال��ق��ن��اع ع��ن��ه��ا ك��اش��ف��ة وال��ح��رب م��وق��ف��ي م��ش��ه��ًرا

املعري: وقول

ال��ف��رق��دان ب��دا إذ وال��ب��ي��د س ال��ح��ن��د م��ن ل��ج��ت��ي��ن ف��ي ص��ح��ب��ي ق��ال
غ��رق��ان ال��دج��ى ح��وم��ة ف��ي ـ��م��ان ن��ج��ـ ي��ن��ق��ذن��ا ف��ك��ي��ف غ��رق��ى ت��ح��ن

املكشوفة البالغة هذه عىل حسنة أمثلة من مجيد كاتب أو شاعر كالم يخلو يكاد وال
فيه، ازدحام ال بلفظ عنه يعرب قد املعنى ازدحام أن لنا يظهر األمثلة هذه ومن السافرة؛
غاياته أبعد إىل الخيال أعنة تطلق وال بها املراد معناها الذهن يف تحرض ال الكلمة وأن
الخيال وتطلق املعنى تحرض ولكنها عليها، ويسطع يبديها لوضوح أو يشوبها لغموض
أنه وليعلم فليعالجه، ذلك عىل اقتدر فمن سياقها؛ يف واستوت موقعها يف وقعت متى
له يلوح من وأما وجدانه، وصفاء بيانه بنصوع اإلبهام وسدل الغمام ظلل عن مستغن
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الشعرية األساليب يف والغموض الوضوح

إىل يلجأ إنما فإنه امللفقة، والتعاويذ املصطنعة بالسجف فيثقله صغريًا الواضح معناه
الحالل. ثمنها من بأغىل بضاعته الناس عىل ويبيع االحتيال،
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االشمئزاز1

إىل فانظر القبيحة والسرية الدنس أهل من رجل قصة فيه تذكر مجلًسا حرضت إذا
فيشدون واالشمئزاز، التقزز يظهرون أكثرهم ترى فإنك سحنتهم، وراقب السامعني
ووجوههم. بأبصارهم املحدث عن أحيانًا يشيحون أو شفاههم، ويطبقون مناخرهم،
االنفعاالت هذه توالت وإذا لونه. األرضويمتقع عىل فيتفل ببعضهم االنفعال اشتد وربما

والعزوف. الرتفع أهل بها يُعرف ملحة الوجه عىل منها ثبت النفس يف
إليه فانظر األنوف، رائحته وتكره األنفس، تعافه مما بيشء يمر أحًدا رأيت وإذا
الرائحة إليهما تصعد فال أنفاسه ليعلق منخريه يشد هنا ولكنه أيًضا، ذلك يفعل تره
يبرص ال كي وجهه ويدير الفاسد، الهواء بينهما من ينفذ لئال شفتيه ويطبق الكريهة،

اللعاب. غدد فيه فهاجت جوفه إىل الرائحة دخلت إذا ويتفل النتن، ذلك مبعث
ُجبلت جسدانيٍّا الوجه يف أثره كان ولذلك جسدية، حركة أنه االشمئزاز يف فاألصل
عىل منه يُستدل ما بعض وذلك الحواس، ويكدر الجسد يرض مما للوقاية األعضاء عليه
اإلنسان وأن أوًال، الجسد من أصله فإنما وخالئقه، اإلنسان عواطف يف معنوي كل أن
الطبع مطالب غري له محرك وال الجسم، لغري عليه حكم ال خلقه مبدأ يف زمانًا عاش
املعنوي واإلحساس العايل اإلدراك فيه تولد فلما أذى. دفع أو رىض جلب من الحيواني
العواطف أطهر يف ظاهرة املسحة هذه وبقيت الجسداني، الحس من مسحة عليه تخلفت
عن تنفر أن ونبلها النفس أدب إليه يسمو ما أرقى أليس مثًال األنفة وهذه اآلداب، وأنزه

األسبوعية. الصحف إحدى يف نرشت 1



الفصول

فال تنظر ولكنك ذميم؟ وضيع كل من وتأنف واملخازي، املعائب ذكر من وتتأذى الدنايا،
جيفة من األنفة وأثر وضيع ُخلُق من األنفة أثر بني فرًقا الرشيف الرجل وجه عىل ترى
وضع يف وصفية بدقة العرب ُعرف وقد رأيت. كما سواء السحنة يف األثرين فكال منتنة.
اللغات، أصحاب من غريهم فيها يشاركهم أن قبل ألفاظها واختيار املحسوسات أسماء
وذلك األنف؟ بفراسة يتعلق مما معنى فيها أن إليه يتبادر وال األنفة كلمة يسمع فمن
علة وإنما األنف، يف ظهورها الرتفع سمة عليها تظهر جارحة اإلنسان جسم يف ليس ألنه
كانوا أنهم العرب كلمات من النمط هذا يف الدقة هذه سبب كان وربما — قدمناه ما ذلك
تعلم كما والفراسة حياتهم. يف إليهما لحاجتهم والقيافة الفراسة بينهم تكثر بادية قوم
الجسد. يف بيشء النفس يف يشء واستكناه الجسدية، أصولها إىل املعنوية املالمح رد هي
التطلع وكراهة مبعثه عن الصد إىل لصاحبه داعيًا املادي االشمئزاز يكون وكما
الناس خبائث من يأباه عما للعزوف صارًفا املعنوي االشمئزاز يكون أن يلزم كذلك إليه،
فهو وإال أخالقهم، وقذر نفوسهم أدران إىل النظر إطالة عن له ومانًعا وفضائحهم،
إنسانًا احتقارك عىل برهان أكرب كان ولهذا منه، يشمئز ما يشم ال أبخر طبع اشمئزاز
أن إال منه، ونيلك إياه ذمك عليه الربهان وليس مثالبه، يف تخوض وال به تُعرِّض ال أن
أكثر كان أيًضا ولهذا نعافه، ما إىل النظر محنة أجله من تحتمل لغرض ذلك يكون
أكثرهم هم جبالتهم وخسائس صغائرهم وراء ا وجدٍّ الناس أعراض يف وقوًعا الناس
لها العورات هذه انكشاف من تتأذى الكريمة النفس كانت إذ مروءة، وأرذلهم فضائح
انكشفت لو منها يخجلون ال الذين إال إليها النظر يطيق وما إليها، النظر تطيق وال

األطفال. عذر لهم يكن لم وإن جهلهم، يف كاألطفال ذلك يف وهم فيهم، للناس
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ساعاتبنيالكتب(١)

مال قرص

أجمل للفراغ مشغلة وأي األحالم؟ ومناجاة الوحدة غري إىل سبيل أي أسوان، ويف اآلن،
كتاب؟ صفحات بني أو مال، قرص يف الوحدة قضاء من

أقبلت: أينما من للرياح منصوب دارس طلل هو هذا مال وقرص

وط��ل ح��ي��نً��ا درج��ت وج��ن��وب ص��ب��ا ب��ي��ن م��ا ال��ري��ح درس��ت��ه

وديفة حوله وقامت املتجدد، الصبا ونرضة املتبدد، القدم وحشة بني منظره جمع
أكمته؛ يف املهجور الشبح ذلك سآمة من الطارق إليها ويرتاح باسمه تعرف منيفة1
األزهار حياض منها طبقة كل يف بعض، عىل بعضها يعلو طباق ذات أثرية رباوة2 وهي
الغربي جانبها إىل العليا إىل بحبوحتها من تنتهي والبهار، العشب ومنابت والنوار،
يف املعرتضة والجنادل الجزر تليه الغربي الجبل ويستقبلك النيل، عىل ثم من فترشف
الغروب بعد هناك وتجلس وشعابًا، فروًعا انسيابًا، بينها ينساب وهو النهر، جوف
وإىل يجري، ال وكأنه يجري النيل وإىل القديم، هيكله يف املقياس إىل أمامك فتنظر
الجبال وإىل الليل، هواء يتنسم بعضحيوانه كأنها متنه عىل رءوسها اطلعت قد الجنادل

عالية. روضة 1

رابية. أي: 2



الفصول

ضوء لك فيجلو الساحرة. املناظرة تلك حول السوداء كالديباجة األفق طول عىل ممتدة
وطفا جانب من الظل فيها رسب الفحمية الصورة كأنها قاتمة، صورة منها الكواكب
ويزحزح سدفة، بعد سدفة3 عنها يرفع القمر أخذ مقمرة الليلة كانت فإذا جانب، من
ذهنك يف فيتألف تستعيده، بالذاكرة العهد البعيد الحلم كمشاهد رواق، بعد رواًقا منها
ظالل املواضع تلك عن وانجابت الضياء اتسق إذا حتى غوامضه، لك وتربز شتاته،
يديك، بني تراه مشهد إىل منها أقرب غابر حلم مشهد إىل وهي أمامك مثلت الغسق،
إىل نظرت ثم القمر، إىل الساعة تلك يف نظرت فإذا قدميك، تحت أرضه صالبة وتحس
عزلة من ورأيت وجواًرا، حرمة لهما وعرفت ورساًرا، ألفة بينهما آنست األماكن، تلك
القمر أن يوهمك ما بغريها، الصلة استشعار عن فيها الجالس وبعد وانفرادها، األماكن

الدنيا. من البقعة تلك غري عىل الساعة تلك يف يطلع ال
فأجلس — هناك — الليلة من هزيًعا أقيض الفينة4 بعد الفينة أتوردها كنت وقد
فلم أعواًما عليه وطغى أقدامه، بمسح قنع ثم أعصاًرا النيل ساوره5 قديم صخر عىل
عرائس ومسامرة األحالم، بنات بمساجلة العزلة وأعوض أمامه، من املرور بغري يظفر
يف إليك وأقربهن والدم باللحم امتزاجهن أشد وما وأطربهن! أجدلهن ما هن وهلل الشعر.
األنس كواعب من أخف ظريفات، خفيفات وهللا فهن وعرائس! بنات من النفس نسب
يرسم وكما ويرىض، يشاء كما بخلقهن القلب ألن وأرشف، القلب يف منهن وأعز وأظرف
حكم عىل وتنزل األمنية توافق من اإلنس حسان من يجد بأن له ومن الهوى، ويميل األمل
عن أمل لها يفرتق ال ومن العالت، عىل وتصطفيه يصطفيها بمن منهن له وأنى الوفاء؟
يف يغببني ال كن ولقد خاطره؟ عن خاطر وال ضمريه، عن ضمري لها ينفصل وال أمله،
وكأنما والقفار، املهامه وتوسط املزار، شحط عىل عني يفرتن وال القصار، الصيف ليايل

الديار: هذه يف قال حني دعبل وصف يل يكذبن

ي��ت��ج��ش��م��ا أن ال��ط��ي��ف ع��ن��ه وي��ع��ج��ز دون��ه ال��ب��رق ي��ق��ص��ر م��ح��الٍّ ه��ب��ط��ت

ظلمة. 3

الحني. بعد الحني أزورها 4
واثبه. 5
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(١) الكتب بني ساعات

م��ع��ل��م��ا ال��ح��زم ل��ه ي��ت��رك ل��م ب��أس��وان رح��ل��ه م��س��اق��ط أض��ح��ت ام��رأ وإن

يلمح ال كان أتراه وشكواه! تجنيه وأكثر ورضاه حمده أقل ما دعبًال هللا وسامح
يهجو يزال ال دأبه كذلك أم سمائها، يف الربق إليه يرسي وال بأسوان لياليه يف الطيف

منها؟ والقريب البعيد ويستبعد عليها، ومن األرض ويجتوي وسكانها الديار
األنس ومجالس ولياليها، بغداد من طيف غربتك ليايل يف دعبل يا يتأوبك أَولم
يف املزاهر صدى الصيف، ليايل من ليلة النيل ساحل عىل مستلق وأنت يبلغك أَولم فيها؟
الجمال ويغني والحياة، للجمال يغنني املفتونات الفاتنات القيان وشدو الخلفاء، قصور

والسعادة؟ للحب الفوز أنشودة فيهن والحياة
النوى، بك وقعد الشوق، بك ذهب وقد نأيك، عشيات من عشية الربق تحمل أَولم
عىل الشعر مقارضيك من أخ إىل تحية أو السالم؟ دار ربوع يف فارقته حبيب إىل رسالة

دجلة؟ شواطئ
القائل: وأنت باإلخوان لك من ولكن

ف��ن��دا أق��ل ل��م أن��ي ي��ع��ل��م ال��ل��ه أق��ل��ه��م م��ا ب��ل ال ال��ن��اس أك��ث��ر م��ا
أح��ًدا أرى ال ول��ك��ن ك��ث��ي��ر ع��ل��ى أف��ت��ح��ه��ا ح��ي��ن ع��ي��ن��ي ألف��ت��ح إن��ي

الشكوى وبئست الصدق من كره عىل صدقت قد فأحسبك دعبل، يا العذر ولك
الربق ويقرص تجشمها عن الطيف يعجز بحيث أسوان تضع أن لك يحق ولقد الصادقة،
مكان تجشم عن إال الطيف يعجز ال ولعمري ينام، ال أن الشزر بلحظك خليًقا ألن دونها؛
التيه. وادي من إليه للمدلج وأخوف األسد عرين من أهول فهو الساهر! رسير هو واحد؛
ركاب! جوه إىل يحمله وال السحاب، يجوده ال مكان يقرصعن أن أجدر وللربق نعم
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ساعاتبنيالكتب(٢)

مال قرص يف الليل

لصاحبها: الوالدة تقول

ل��ل��س��ر أك��ت��م ال��ل��ي��ل رأي��ت إن��ي

األماني. وبنات الشعر عرائس النافرات. الدانيات الزائرات، العرائس يل تقول وكذلك
ندي صباح أشعة عىل إال السماء ترسلهن وال بصاحب، نهاًرا يلممن ال عهدتهن
وحركة وكآبة، جذل للنفس فيهما ساعتني من لهما ويا األصيل، رسي مساء أو البكورة
كأنها األرض عىل الشمس أشعة تنصب إذ فأما وليل، ونهار وظالم، وضياء وسكون،
الئذات املقاصري، يف مقصورات فهن النار، من كسيل أو املحماة، السهام من وابل
أجدر الرسطان مدار جو يف وهن والبساتني. الرياض أفياء يف ناعسات األنهار، بحوايف
أن الناعمة وجوههن وعىل وهجريه، القيظ سعري من الهفافة أجنحتهن عىل يشفقن أن

وزفريه. بهوجه املضطرم الهواء يسفعها
ومنامسة النسيم، همس مع صوب كل من عيلَّ أقبلن املكان، بذلك انفردت إذا فكنت
وناجينني لسان، بكل وحدثنني النجم. ووسوسة الرياحني، وشذى النهر، ورقرقة الشجر،
جرس فكم النبات. به يومئ أو الطري به ينطق مما اللغات من لغة يخطنئ ال بيان، بكل
يدور رنني ذات ضحكة وكم املهجورة. الغرفة يف املقطوع الوتر صدى كأنه لهن شجي
قطرة األيدي تلمسها لثمة وكم الصامتة. االبتسامة هزج فيها يدور كما النفس مسامع يف



الفصول

تمحى ثم لها بعينيك تشخص نظرة وكم اللمى. برود ثغر رضاب الشفاه وتحسها ندى
لهن عبث وكم بالهواء. العني ممتلئ الفضاء إىل شاخص أنت فإذا الضوء، ألالء يف عنك
عبثهن أملُّ ال الوصال. أحسن إىل يرتد حتى الهجر أقبح يبلغ ال صد وكم دالل وكم
عني فيختبنئ واملراح العبث بهن لج وربما يقطعنه. وال حديثهن أقطع وال يمللنه، وال
جانب من إيلَّ خرجن وطلبًا، بحثًا وأعيينني هربًا، أمعنَّ إذا حتى الروضة ألفاف يف ساعة
األطفال يتسابق كما إيلَّ وتسابقن سابحات، املوج أكف عىل أقبلن أو ضاحكات، الطلل
مسلطة باألذى، مولعة كانت منهن واحدة خال لدي، أثريات إيلَّ حبيبات وكلهن الغيارى،
جرحه، يندمل وكاد القلب، جانب يف قر سهم عىل والفضول اللعب دلها قد النكاية، عىل
إغراء، إال النهي يزيدها ال تدميه، حتى وتنكأه فيه، اللعب تدمن عرفته منذ زالت فما
أم إيلَّ أخواتها أود هي وهل أقالها، أم أحبها أأنا أعلم ال ووهللا استهزاء، إال الغضب وال
عليه، دللتها قد أنا أم السهم، ذلك عىل والفضول اللعب أدلها أدري وال عيلَّ. أقساهن
بذلك وترضيني املخالفة بتلك تطيعني كانت أم مسه عن أنهاها إذ تعصاني وكانت

نفسه. أرسار اإلنسان يجهل ما وكثريًا أعلم. ال اإلغضاب؟

يف تغرق الدنيا إىل أنظر برهة لبثت كاد أو الليل تنصف فإما الليايل. تنرصم كذلك
الجب ذلك يف رويًدا رويًدا تهبط املدينة الغية إىل وأنصت العميق، الحالك الليل جوف
يف املثل بها يرضبون ساقية أنني إال السامع منها يسمع ال ثم هنيهة إال هي فما األسود،
بأصوات هي بأصوات املدينة شمال يف يجأرون النواتية واألهتاف والنحيب، األنني طول

اإلنسان. بني بغناء منها أشبه العنارص

وإن العقول، ومخدع الحواس، مهجع جعلك أن الدائر الفلك من ظلًما إن الليل: أيها
وأحىل، النهار من بالحواس أرفق هو ملا الفكر، ومطارح النظر، مسارح من ليل يا فيك

وأجىل. والفؤاد العني إىل وأحوج
أولئك — وأخالءها عشاقها أسهرت لقد أبناءها الطبيعة فيك أنامت لنئ الليل: أيها
وباطن زينتها ظاهر عىل تظهرهم وهؤالء بحنانها. وتكنفهم أحضانها، إىل تأويهم
بما أرضت وكالٍّ وجدانها، رسائر عىل تطلعهم ثم خدرها بمباهج وتمتعهم جنانها،

واألخالء. العشاق ظلمت وال األبناء، ت عقَّ فال قسمت،
العباد، يتهجد بدع فال فيك األولني. اآللهة وإله األقدمني األرباب رب أنت الليل: أيها
الكافر يجد الضمري نور فيه يرشق الذي ظالمك ويف املحبوسة، اآللهة أروح وتنطلق
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باهلل.» مؤمن نصف امللحد يعود «بالليل يونج: قال بقطبه. املضلل التائه ويظفر إلهه
من أول وهما ووقاره، هللا نور من هما وظالمك نجومك أن يف شك من فما صدق. وقد
مارًدا الليل أيها الناس خالك ثم الغيب. عالم إىل وعينه أذنه وصوب الوحي، اإلنسان علم
يروي املقيد وراعيك املعذب ساهرك أيوب فقال سواه، قيده من يحله وال هللا يروضه
إىل فتقودها الظلمة، ومكامن النور منازل أين «قل شكواه: عىل له هللا تبكيت للناس

الدليل؟ إىل األعمى املارد هذا من أحوج وهل بيتها؟» سبيل عىل وتدلها مقرها
وقد: املارد ذلك لرأى القيس امرئ بلسان ينطق كان أيوب أن ولو

ب��ك��ل��ك��ل ون��اء أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��ط��ى … …

املري: جندق ابن قال كما جاثم وهو رآه أو

م��ش��ك��ول األرض م��ت��ن ف��وق ك��أن��ه ج��ه��ة ف��ي ي��ن��ح��ط م��ا ت��ح��ي��ر ل��ي��ل��ى

ينالك أين ومن األفكار، فيك وتهتدي تحار وإنما تحار، أن الليل أيها لك وحاشا
وأجل تقيد، أن من ألهيب الليل أيها إنك واآلصار، القيود من النفوس مطلق وأنت القيد
خربنا كما البكر ابنه ألست أو سحيق. مظلم ساكن باألبد: الوقت ألشبه إنك تحد، أن من
املايض إىل السنني من آالًفا قفلت كأنما دخلتك كلما أراني جرم فال القدماء؟ أجدادنا

الوحيد. كالطارئ فيه فأنا املستقبل. إىل السنني من آالًفا وثبت أو البعيد الدائر

93





ساعاتبنيالكتب(٣)

الكتب

الرائع، الجميل ومنهم الظريف، الكيس ومنهم الوقور، السيد منهم كالناس؛ الكتب
والدنيا والخليع. والوضيع والجاهل الخائن ومنهم املخطئ، واألريب الصادق، والساذج

للدنيا. كامًال مثًال كانت إذا إال كاملة املكتبة تكون ولن هؤالء. لكل تتسع
تعرف كيف إذ تقرأ، مما انتفع بل أقول: ولكني ينفعك. ما اقرأ املرشدون: لك يقول

قراءته؟ قبل الكتب من ينفعك ما
املنتقاة. األطعمة إال يأكل ال الذي كاملريض املنتقاة الكتب إال يقرأ ال الذي القارئ إن

القابلية. جودة عىل يدل مما أكثر املعدة ضعف عىل ذلك يدل
ما وأنه الضعيفة، املعدة يفسد السمني وأن والسمني، الغث الكتب من أن واعلم
كنت فإن وفتاء. حياة ودم غذاء، مادة منه مستخرجة القوية واملعدة إال غث طعام من
القوية، املعدات ذوي من كنت وإن الغث، تتحامى كما السمني فتحاَم املعدة ضعيف

صالًحا. غذاء طعام كل من لك أن فاعلم
أن تحب ال ثم تسمعه صوت أو بعدها، تراه أن تود فال تراه أنت منظر من وإن
واحدة، قراءة يُقرأ إنما الكتاب أن القراء داخل أين من أدري فال العمر. آخر تسمعه
بعقلك تنمو وأنت والصوت. املنظر من نظر مناحي وأكثر رموًزا أخفى الكتاب أن مع
ومن الفكر، نمو به يُمتحن فيما النظر تعاود أن أحرى فأنت بحواسك، نموك من أكثر
استظهار غري مطلب درسه وأن كلماته، عىل اإلتيان غري يشء الكتاب قراءة أن يفهم كان



الفصول

هو مرتني قراءته تعيد كتابًا ألن استطاع؛ كلما قراءته يكرر أن ريب بال فعليه صفحاته،
واحدة. مرة منهما كالٍّ تقرأ كتابني من وأكثر أغنى

بعد إعادته إىل تتوق الذي الكتاب بأجلها وال الكتب بأنفس ليس أنه اعلم ثم
فإنك منه. الفراغ بعد برتكه تقنع الذي الكتاب بأقلها وال الكتب بأفرغ وليس قراءته،
لعلك جنب كل عىل تقلبه فجعلت رنته فأعجبتك املغلق األجوف الكتاب صادفك ربما
آخره إىل فانتهيت الشايف القيم فر السِّ صادفك وربما له، لباب وال لبابه إىل تخلص أن
ويلحون فرياجعونه البخيل يمنعهم الناس عهدنا وقد منه. بذلك فقنعت مصدًقا مرتاًحا
مصاحبة يف رضائبهم وتلك عنه، ويعرضون فيهجرونه الكريم املنعم ويعطيهم عليه

هؤالء. من املطالعة يف تكن فال الكتب.
الفكر مع أذهب ريثما إال الصحيفة يف الطرف مع أذهب ال أن القراءة يف وطريقتي
فيها يلتزم التي الكتب غري من كان إذا أبدأ حيث فيه أبدأ الكتاب أتناول فقد نفيس. يف
فأميض والروية، البحث من بابًا يل تفتح عبارة أو رأي فيستوقفني والتعقيب، الرتتيب
التوجيه هذا وأجد آخر، كتاب إىل منه أنتقل أو اليوم ذلك بقية فيه أنظر فال وأطويه معها
يستدرجني يكاد وال االبتداء، يف بينها أميز فال أردئها، يف أجده كما الكتب أنفس يف
االنفراد باب فيه املؤلف عيلَّ ويأخذ ذهني يستوعب موضوع غري املطالعة يف املضاء إىل

دونه. بالفكر
نقرأ. فهلمَّ املطالعة يف وطريقتي الكتب يف رأيي عرفت وقد فأما
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زيدون ابن

األدب نوع عىل الحالني يف واملعول الرفعة. أيام يف يروج كما السقوط، أيام يف األدب يروج
األندلس اضمحالل أيام يف املعروف رواجه األدب راج ولقد ندرته. أو كثرته عىل ال ومادته
الضمحالل إال الطوائف ملوك بأيام الخاص األدب ذلك فيها راج وما دولتها، وإدبار
والكرباء، الرؤساء بني واللهو املنادمة مجالس عهدهم عىل شاعت قد فإنه الدولة، وإدبار
ثم فيها، والتباري آالتها والقتناء لها الناس وقعد والعامة، السوقة مصاف إىل نزلت بل
فكان املحور. هذا عىل كله أدبهم فدار املالهي، هذه يف واملطارحة النظم إىل الحاجة دعت
يظرف ال الفتى وكان األدب، من حظهما قدر عىل إال فيهما يساوم ال الجارية أو الغالم
ما واملجون الرشاب ونوادر والنثر النظم ملح من يروي حتى سمره ويعذب محرضه
الفحل، الشعر فانعدم الندماء، عىل الكأس مع يدور أن ويصلح املجالس، تلك يناسب
لشوكة ال السبب، لهذا األندلس يف واملؤدبني األدباء سوق وراجت الجزل، األدب وكسد

واألمة. امللك ومنعة الدولة،
كانت أديب زيدون، بن الوليد أبو الطوائف ملوك أيام يف املربزين الشعراء ومن
شاعر وهو عنه، ويأخذون أدباؤها يتحداه إماًما وكان الجزيرة، أنحاء يف مروية قصائده
وال لبك، عىل يستحوذ ال ولكنه ويروقك، فيطرفك شعره تقرأ اللفظ، متخري املذهب سلس
«نسيبه املغرب: أخبار تلخيص يف املراكيش الواحد عبد محمد أبو قال نفسك. يف ينطبع
له «إن الذخرية: يف بسام ابن وقال لطافة.» الهواء بأجزاء ويمتزج رقة، بالروح يختلط

واملعاني.» األلفاظ شعري املباني غريب النثر من حظٍّا



الفصول

من أقل كان ذوقه وإن الشعر، من أكثر نظمه يف النثر إن يُقال: أن عندنا واألصح
ترى أال الطبع. من شعره يف أبني الصنعة وإن عاطفته، من أظهر ذكاؤه وكان ظرفه،
الجوانح ابتالل بني واملقابلة الطباق ينَس لم بوالدة فيها نُسب التي قصائده أحر يف أنه

قوله: يف املآقي وجفاف

م��آق��ي��ن��ا ج��ف��ت وال إل��ي��ك��م ش��وًق��ا ج��وان��ح��ن��ا اب��ت��ل��ت ف��م��ا وب��ن��ا ب��ن��ت��م

قوله: يف الليايل وبياض األيام سواد بني أو

ل��ي��ال��ي��ن��ا ب��ي��ًض��ا ب��ك��م وك��ان��ت س��وًدا ف��غ��دت أي��ام��ن��ا ل��ب��ع��دك��م ح��ال��ت

قوله: يف والغسلني الزقوم وبني والكوثر، السدرة بني أو

وغ��س��ل��ي��ن��ا ��وًم��ا زقُّ ال��ع��ذب وال��ك��وث��ر ب��س��درت��ه��ا أب��دل��ن��ا ال��خ��ل��د ج��ن��ة ي��ا

يف املجنون قصائد عىل فيها قصائده وأربت لهج، أيما بوالدة زيدون ابن لهج وقد
الوزير صحبة عىل للمرأة الرجل عشق فيه غلب ببيت بينها تعثر أن يندر ولكنك لياله،
لنا يلوح فإنه لوالدة. زيدون ابن محبة كانت وهكذا لألديبة. األديب وإخاء األمري لبنت
يزاحمه كان الذي عبدوس البن منافسة إليها تحبَّب أنه فيها شعره ومن معها قصته من
بني يندر وال والدة. نادي يف الصدر عىل ويسابقه الرشف، يف ويقارعه الرئاسة، عىل
تبادل عىل أو جمالها عىل لها هواه يتوقف فال عدوه، يهواها لئال املرأة يهوى من الرجال

ونظرائه. أقرانه وبني بينه املنافسة عىل ولكن بينهما، الهوى
«بالصالونات» يشء أشبه وهو الوقت، ذلك األندلسيف كأندية مشهود ناٍد لوالدة وكان
عىل ليتنافسوا األدباء فيؤمها الفرنسية، الثورة إبان يف املتأدبات النساء تعقدها كانت التي
الروايات من ويمثلوا الكالم، ومطارحة الغرام مطارحة بني ويجمعوا والشهرة، الحب
الرسائل تحبري ويشتهني العلم، يدعني نساء فيه مجلس منه يخلو ليس ما الهزلية
ومن باألدب، علم له من ويساجل يعشق أن من كهذه أندية يف لإلنسان بد وال الغرامية.
يتصنع أن فعليه املساجلة يحسن ولم العشق، بلوعة نفسه يف يشعر لم فإن به، له علم ال
الطبع مخالفة من الخجل وال السن تقدم الواجب هذا من يعفيه وال دوره، يتقن حتى
دهاة من بكهل تتدله أن عمرها من السبعني يف عمياء عجوًزا يمنع لم فإنه كال! والعرف،
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تنئ الصالحة حياتها بقية تقيض أن عليها أبى وال عمره،1 من الخمسني يف السياسة
الشفقة دعوات ال والهيام الوله لواعج فاتنها وتبث الشيخوخة، أدواء من ال الصبابة من

املضمار؟! هذا من األندلس أديبات وأين والحنان!
املحارضة. وحسن الفصاحة ورزقوا اللسان، ذالقة وهبوا ممن زيدون ابن وكان
جنازة عىل قائًما زيدون بابن «عهدي بسام: ابن قال لسنًا. وخطيبًا لبًقا 2 حدثًا فكان
أجاب بما أحًدا يجيب سمعته فما طبقاتهم، اختالف عىل يعزونه والناس حرمه بعض

جنانه.» وحضور ميدانه لسعة غريه به
ويقول الشعور، وغزارة العاطفة عمق مع ألحد تتيرس قلما والفصاحة الذالقة وهبة
الواحدة، األمة يف تتفقان ال إنهما الشعر: تعريف عىل له فصل يف ميل ستوارت جون
وقريب العاطفة. أمة واآلخرين الفصاحة أمة األولني بأن واإلنكليز الفرنسيني بني ففرق
والفصاحة القلم» وبالغة الجيد والشعر البليغ «اللسان هارون: بن سهل قول هذا من
شاعًرا زيدون ابن كان وإنما الخطابة، وشقاشق النثر، حيل من حلية تكون ما أليق
يف له ملزية كذلك يكن ولم فصيًحا، متكلًما كان وكما فصيًحا، كاتبًا كان كما فصيًحا
عاطفة قوة عىل تنم كانت تفارقه تكن لم التي فصاحته ألن وال الشعر، غري عىل الشعر
يتكلم حيث يف تالزمه وال حني كل يف اإلنسان تملك ال العاطفة قوة أن املعهود إذ فيه،
موهبة حسن كان ألنه ولكن الشعر، فنون ويقرض الخطب يُلقي حيث ويف والهيًا، ا جادٍّ

وأطواره. خوالجه طوع ال إرادته طوع كالمه وكان الكالم،
املنثور، كالمه يف الشعر رونق أنها بسام البن ُخيِّل التي هي فيه الفصاحة وهذه

وطالؤه. اليشء معدن وشتان مختلفني، جد وهما والفصاحة، الشعر فوحد
«وال والدة: لسان عىل عبدوس ابن إىل سطره الذي الكتاب من اآلتية النبذة له فاقرأ
السفارة يف أعذرت قد فإنها عليك، تغر لم إذ وملتك بك،3 تضن لم إذ قلتك أنها شك
أنت اسم واإلنسانية معناه، أنت لفظ املروءة أن زاعمة عنك. النيابة يف قرصت وما لك،
رأتك العزيز امرأة وأن منه، فغضضت حاسنك يوسف أن خيلت حتى وهيواله، جسمه
يف حسنة زيدون ابن لشعر تعد فهل كله. لنثره صالح مثل وهي إلخ. … عنه» فسلت

الفرنسية. الصالونات أديبات من ديفان مدام هي وعاشقته والبول هوراس اإلنجليزي الوزير هو 1

الحديث. حسن أي: 2
فيه. لرتغبها والدة إىل عبدوس ابن دسها قد كان امرأة إىل يشري 3
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النثر؟ هذا يف رشواها عددت إال أحيانًا، االستهزاء ولطف العبارة وصفاء اللفظ عذوبة
أقدر. الشعر غري عىل وهو أجدر، به فالنثر نثره، عىل مزية لشعره تكن لم ما والشاعر
الوصف فيها األبيات أو البيت زيدون ابن ديوان يف تصادف أن تخطئ ال لكنك

كقوله: املطبوع؛ والشعر الصادق

ص��ب��اك ب��ب��رد غ��ض��ارت��ه ص��ب��غ��ت ك��أن��ه وال��زم��ان ل��ع��ط��ف��ك واًه��ا
وه��اك ال��رق��ي��ب غ��ف��ل وق��د ه��ات��ي ط��ول��ه ق��ص��ر ط��ال م��ه��م��ا وال��ل��ي��ل
ف��اك أق��ب��ل ب��ه أك��اد وه��م م��زاره ش��ط ح��ي��ن ب��وص��ل��ك ي��دن��و

قوله: ومثل

إش��راًق��ا ال��ع��ي��ن ف��ي ال��ض��ح��ى م��ن��ه ف��ازداد م��ن��اب��ت��ه ض��اح��ي ف��ي ت��أل��ق ورد

الذكرى: يف قوله ومثل

اس��ت��ودع��ك م��ا س��ره م��ن ذائ��ع ودع��ك م��ح��ب ال��ص��ب��ر ودع
ش��ي��ع��ك إذ ال��خ��ط��ى ت��ل��ك ف��ي زاد ي��ك��ن ل��م أن ع��ل��ى ال��س��ن ي��ق��رع
أط��ل��ع��ك زم��انً��ا ال��ل��ه ح��ف��ظ وس��ن��ى س��ن��اء ال��ب��در أخ��ا ي��ا
م��ع��ك ال��ل��ي��ل ق��ص��ر أش��ك��و ب��ت ف��ل��ك��م ل��ي��ل��ي ب��ع��دك ي��ط��ل أن

من يشء يتخللها وال الصنعة، تمويه من يشء عليها ليس بارعة نقية أبيات وهي
نظرة ألول وتذكره نفسه إىل القارئ تسبق فهي املدعى، واإلحساس املكذوب الشعور
نسب الرواة بعض أن قديًما الشعر فهم سوء من بلغ وقد مواقفه. من موقفها بأمثال
ماذا نعلم وال لهما! لقاء أول بعد زيدون ابن أنشدتها أنها وزعموا والدة، إىل األبيات هذه
وقال األول؟ اللقاء بعد ينشد مما هذا وهل أشكو؟» بت «كم بقوله: الرواة هؤالء يصنع
إنه زيدون: ابن تاريخ عىل ألقاها محارضة يف األدب عىل املحسوبني مرص باشوات أحد
يفهم كما ولو الشعر يفهم كان أنه ولو يوم، ذات والدة يودع وهو األبيات هذه ارتجل
عىل السن يقرع كيف إذ الوداع. موقف يف تقال ال أبيات أنها ألدرك القرآن آي الحفاظ

التشييع؟ موقف يف بعد يزل لم وهو تشييعها يف خطوة زاد يكن لم أنه
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وكشعر عرصه، كشعر فهو االختيار به يتعلق ال مما زيدون ابن شعر سائر أما
أهلها أحسن من وكونه الطريقة عن يخرجه ال والرتف، االسرتخاء عصور من عرص كل

باًعا. النظم يف وأطولهم متاًعا،
فتكل والبصائر، األبصار فيه تزيغ عرص إنه والرتف؟ االسرتخاء عرص يدريك وما
البهائم ألن الناس؛ من حبٍّا أصدق فيه البهائم تكون عرص والظواهر، القشور وراء عما
الحواس، فتعربد العرص ذلك أمثال يف املشاعر تهجع غرائزها. تبتذل وال بحبها تلعب ال
يشء كل من الناس ويأخذ الشهوات، ديدان رفاته يف فتمرح الفطري الحب ويموت
إال الجمال يكون فال وأصغره، الحس إىل بأقربه مطلب كل من ويقنعون بأيرسه،
من امللوث البصاق يمج كما تمجها ثم تزول، حتى األلسنة تلحسها البرشة يف صبغة
وال هواء، ومراوح رشاب مجالس إال واألمواه البساتني تكون وال واالحتقار، التقزز فرط
وال واألشكال، األلوان بمختلف مطرزة طنفسة إال وثمارها ورياحينها بكلئها الطبيعة
وال النفوس، تنال ال ما العيون منه لنالت سويٍّا بًرشا صور لو براًقا بهرًجا إال الشعر
ثم املجلس، صفو لهم ليدوم املعاقرون عليها يصطلح آدابًا إال والرشف واملروءة األخالق
ذلك يشينه ال واستهتار عبث من له طاب وما وشنار، غي من ذلك بعد املعاقر شاء ما

آدابه. يف يقدح وال
البيت: بهذا اللقب هذا وتفرس باملسدس، زيدون ابن تلقب يومئذ والدة فكانت

وس��ارق وق��رن��ان ودي��وث وزان وم��أب��ون ف��ل��وط��ي

األيمن: طرازها عىل وتكتب

ت��ي��ه��ا وأت��ي��ه م��ش��ي��ت��ي وأم��ش��ي ل��ل��م��ع��ال��ي أص��ل��ح وال��ل��ه أن��ا

األيرس: وعىل

ي��ش��ت��ه��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل��ت��ي وأع��ط��ي خ��دي ص��ح��ن م��ن ع��اش��ق��ي وأم��ك��ن

ويغض املرأة، عرض يدنس ما هذا من يشء يف يرى فال األندليس املؤرخ ويجيء
والكمال. والعفة بالصيانة يصفها أن يبايل وال حيائها، من

101



الفصول

عمر أبو به حدَّث ما العرص ذلك يف واألذواق األخالق حالة عىل داللة أبلغ يدل ومما
وكان الجبانة، إىل أخرج أن نفيس فهاجت بمالقة بمنزل جالًسا «كنت قال: حيث املالقي
إىل انتهيت حتى فمشيت القعود، من تمكني فلم القعود عىل فراودتها الحر، شديد يوًما
املالقي، عيل بن الوهاب عبد بن محمد أبو الخطيب وعنده الغبار برابطة يعرف مسجد
كان بما فأخربته هلل، فالحمد فعل وقد بك يأتيني أن تعاىل هللا أدعو كنت إني يل: فقال

األندلسيني: لبعض فأنشدته أنشدني، فقال: عنده جلست ثم مني،

ق��دوًدا اآلراك ق��ص��ب واس��ت��وع��ب��وا خ��دوًدا ف��ق��س��م��وه ال��ص��ب��اح ع��ص��ب��وا
ع��ق��وًدا ال��ن��ج��وم ش��ه��ب ف��ت��ق��ل��دوا ن��ح��وره��م دون ال��ي��اق��وت ح��ص��ا ورأوا
وخ��دوًدا أع��ي��نً��ا اس��ت��ع��اروا ح��ت��ى وال��ظ��ب��ا األس��ن��ة ح��د ي��ك��ف��ه��م ل��م

فشيئان «اعذرني وقال: ساعة بعد أفاق ثم عرًقا، وتصبب عليه وأغمي الشيخ فصاح
املطبوع».» الشعر وسماع الحسن، الوجه إىل النظر عندهما: نفيس أملك وال يقهرانني،

أيًضا: فيه بعضهم فقال األندلس، شعراء اللحن هذا عىل الرضب ألف وقد

خ��دوًدا ال��ري��اض ورد وت��ق��اس��م��وا وق��دوًدا م��ع��اط��ًف��ا ال��غ��ص��ون س��ل��ب��وا
وزن��وًدا م��ع��اط��ًف��ا وال��ي��اس��م��ي��ن ع��وارًض��ا ال��ش��ق��ي��ق ف��ي ال��ب��ن��ف��س��ج ت��خ��ذوا
ن��ه��وًدا ال��ل��ج��ي��ن ح��ق��ق واس��ت��ب��دل��وا دق��ة ال��خ��ن��اص��ر م��ن ال��خ��ص��ور ب��دل��وا

وتواجده الخطيب، الشيخ ذلك صبوة من أغرب قط النحو هذا يف عرفت فهل
رأيت وهل عرًقا؟ جسمه وتصبب األبيات تلك لسماع طربًا عليه أغمي حتى واضطرابه

الخدود؟ يف العوارض ذوات الشواب أو النهود ذوي الشبان هؤالء من أملح عمرك
أرادوا إذا يطربهم، كان الذي الشعر كان وكذلك ومرشبهم، القوم صبوة كانت كذلك
وكل واليواقيت والشهب الصباح أمامها وضعوا يحركوها أو الكليلة بصائرهم ينبهوا أن
وتنظر الطبيعية. املناظر من ذلك دون ملا تنتبه ال ألنها واحدة؛ صربة والمعة ساطعة
بحال منها تراه ما كل فيذكرك عندهم والحزن الرسور ودواعي وأوصافهم أشعارهم إىل
راكًدا النفس، بطيء األعضاء، مثاقل تراه العقل، املذهوب املخدر أو السقيم املختبل
هو وما سماحة تتوهمه روًحا طبعه يف وتلمح الحركة، تصلحه وال السكون يفسده
عينيه عىل النور ينعكس الفطنة، نقيض وهو فطنة تحسبه مجونًا خلقه ويف بسماحة،
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كأن املحسوسات صدمته طريقه يف سار إذا وهو ووميًضا، رهًجا أمامه الدنيا فيمأل
يف التخدر أعراض من عرض من هذا عدا تشاهد وما أليل، وليل دامس ظالم الدنيا

سواء. ذلكم يف هما األمة. يف السقوط أعراض من عرض أيًضا فهو الرجل،
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الطبيعي الغزل

الرقة أن األخرى، األمم يف قرائه وبعض عندنا، الشعر قراء بني شاعت التي األوهام من
البحتة، العقلية واملباحث والكتابة النثر عىل مزيته هي أو كله، للشعر األوىل الصفة هي
الخشونة، عن بعيًدا رقته، يف مفرًطا يكون أن ينبغي الخصوص عىل الغزل شعر وأن
من إال املجيدين الغزل شعراء من يحسب فال والقوة، بالعنف السامع يُذكِّر ما كل وعن
بدرت فإن والنحيب، الشكاية من مكثًرا والوجيب، الصوت خافت النسيب، ظريف كان
الشاعر وليس بغزل، ذلك فليس الفحة، نفثة صدره وقدة من وأفلتت جامحة؛ كلمة منه
متكلف الصناعة هذه يف دخيل ولكنه «العواطف»، عىل بمدرب وال العشق عىل بمطبوع

لها.
عىل الحكم يف أو الشعر، فهم يف الخطأ حد عند رضره يقف ال الوهم هذا إن
بني التمييز ملكة يف ونقص ذوق فساد عىل يدل وال عامة، والفنون اآلداب مقاييس
األخالق، يف وضعف املزاج، يف مرض عىل ذلك قبل يدل ولكنه فحسب، الجمال صنوف
سقوط من يالزمها ما عىل دل فقد الخالل هذه عىل دلَّ وإذ الفكر، مدارك يف وسخف
الحياة تحس التي النفس ألن األمم، يف والفتور التأخر وأعراض الطباع، وخبث الهمم،
هذا العشق تجهل أن يمكن ال ومقاصدها قوانينها يف الطبيعة وتجاري اإلحساس حق
انقطعت ملن الحياة يف حظَّ وال الحد. هذا إىل عنه التعبري وصف يف تخطئ وال الجهل،

املستقيم. الصحيح الشعور صلة وبينها بينه
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نقطة إىل االلتفات من الصادق العشق طبيعة فهم عىل لنا أعون ليس أنه ونعتقد
ولم بالغزل الرجال انفرد فلماذا املرأة. دون بالغزل الرجل استئثار علة وهي واحدة؛
والقسوة العنف من براء وكان والنعومة، واللني الرقة مصدره كان إن النساء به تنفرد
لها يباح وال طلبها يف اإللحاح منه ويُحمد املرأة يطلب أن للرجل يُباح وملاذا والخشونة؟

منه؟ دعوة ألول تستجيب أن منها يُحمد وال تطلبه أن
برغبته التغلب عىل وأقدر عاطفة أقوى ألنه ولكن عبثًا، بذلك يستأثر ال الرجل إن
فيها، املرأة شاركته ثم والحيل1 بالزينة األمر أول يف استأثر السبب ولهذا املرأة، من
بالنداء استأثر أيًضا ولهذا والبسالة، األيد شارة ألنها والندوب بالكشوط دونها فانفرد
الغزل أصل وهما بالحروف، املقسم الغناء أو الصوتي، بالغناء إليه واستدعائها املرأة عىل

جميًعا. األحياء يف
وأجمل، جميلة هي حيث من لألصوات حينئذ تطرب كانت املرأة أن أرى ولست
انفعاًال أكثرها فتجدها مقامات، وتفاوت نربات، تنوع األصوات أكثر تسمع كانت ولكنها
الرغبة، الرغبة وتبعث العاطفة، العاطفة فيها فتهيج والرجولة؛ القوة عىل وأدلها وحرارة
املنصت انقياد ال املجرب، انقياد العشق رغبة فيها يزعج أن استطاع الذي للرجل وتنقاد
إذ بالصياح، البادئ هو الرجل كان ولهذا منه، أحسن وتوقيع حسن توقيع بني املميز
به أزجى الحار بالهواء صدره امتأل فإذا تأثريًا. ثمَّ من واألشد صدًرا، األقوى هو كان
صاحبه، من الرغم عىل واالهتزاز واالستقامة والهبوط االرتفاع بني االنفعال يردده صوتًا
يكاد وال البلوغ، بعد الرجل صوت ذلك ألجل ويغلظ حاالته، أبسط يف الغناء فيكون

يتغري. املرأة صوت
إىل الوصول عليه فعرس والرخامة الرقة ناحية من الطرب علة دارون تلمس وقد
واألوزان األلحان بعض بال ما سائل: سأل «لو اإلنسان: أصل كتابه يف وقال مصدرها،
بجواب إال ذلك عن نجيب أن وسعنا يف كان ملا الحيوان؟ من وأنواع اإلنسان إليه يرتاح

واملشمومات.» املذوقات بعض إىل ارتياحها سبب عن السؤال

أوضع من قبائل بني ليندر وإنه بالزينة. عظيم شغف «للهمج املدنية: نشأة كتابه يف أفربي لورد قال 1

أنفسهم.» بالزينة يخصون الرجال ألن النساء من يتزين من البرش
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الصوت، بقوة التأثر جهة من أوًال الطرب علة تلمسنا إذا ألننا كذلك؛ األمر وليس
أعمق يؤثر ملاذا يسألنا: من نجيب أن وأمكننا قريبًا، سهًال السؤال ذلك عىل الجواب وجدنا
العاطفة ترجمان ألنها له: فنقول وتجويًدا؟ تنوًعا وأكثرها وتمويًدا، ارتجاًفا األصوات

العاطفة. تبعث أن شأنها من والعاطفة الشديدة،
وحروًفا، ألفاًظا الصوت وينعقد الكالم، الناس يتعلم حتى كذلك الغناء يزال وال
أهيجهم رغبة الرجال أجهر ويكون عارًما. قويٍّا تدفًقا املحتدمة النفس من الغزل فيتدفق
األول الشاعر ويكون سلطانًا. طبعها عىل وأغلبهم كالًما، نفسها إىل وأبلغهم املرأة، لرغبة

هياًما. وأرضاهم عشًقا، الرجال أعنف هو الفطرة عصور يف

دخانه يلتف الذع شواظ هو وإنما والسالسة، الرفق عن بعيد األوىل طبيعته يف فالعشق
نفسه، بهناءة يرتنم الشاعر وعاد خمد أصابه فإن وقوده، إىل شوًقا ويتلهب بناره،
يف رقة وأي تُطاق. ال نقمة كان وقوًدا يصب لم وإن طبعه. سورة من بالراحة ويغتبط

املجنون: قول

ق��ب��ًض��ا ب��ه ي��ش��د ل��ي��ل��ى ذك��رت إذا ط��ائ��ر م��خ��ال��ب ف��ي ف��ؤادي ك��أن
ع��رًض��ا وال ط��وًال ت��زداد ف��م��ا ع��ل��يَّ خ��ات��م ح��ل��ق��ة األرض ف��ج��اج ك��أن

أبرع شعر أي هذا ومع الوصف. لهذا ليحرج صدره وإن لينقبض، السامع قلب إن
يشب حني الصادق، العشق وليس املجنون؟ من وأعشق أطبع شاعر وأي الشعر، هذا من
كال. مناجاتها. إىل ويسرتيح دوامها صاحبها يود التي بالعاطفة حلقاته، وتتأزم أواره
تهدأ ال عراك نفسه يف ويقوم لساعتها، تنقيض لو بها املبتىل يود مطبقة غمة هو وإنما
نفسه من نفسه ينزع وكأنما املغلوب، وهو الغالب هو ألنه فيه، بالغلبة يهنأ وال ثائرته،

املجنون: فيها يقول التي الحرية نزاع النزاع، هذا كرب من ويغوث ذرًعا فيضيق

ص��اب��ر أن��ا وال ي��س��ل��ي��ن��ي ال��ب��ع��د وال راح��ة م��ن��ك ل��ي ال��ق��رب ف��ي م��ا ف��وال��ل��ه
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أخ��اط��ر خ��ط��ار أو م��رام وأي ح��ي��ل��ة ب��أي��ة أدري م��ا ووال��ل��ه

لك كانت إن اآللهة، «أيتها قائًال: اآللهة يدعو الروماني الشاعر كاتيولس2 وكان
ملا ورثيت عذابي، إىل نظرت ما إال عليك براءتي فبحق املشفية، الصديعة بالقلوب رحمة
رعدتها ترسبت التي اللوعة وهذه الالحق، والبالء املاحق، الوباء هذا عني ومسحت بي،

قلبي.» عن الهناء فنفت عروقي، يف
فيها: يقول التي حزام بن عروة رعدة وهي

دب��ي��ب وال��ع��ظ��ام ج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا رع��دة ل��ذاك��راك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي

بقوله: يصفها التي املجنون ووهلة

ص��دري ف��ي ك��ان ط��ائ��ر ب��ل��ي��ل��ى أط��ار ف��ك��أن��م��ا غ��ي��ره��ا ل��ي��ل��ى ب��اس��م دع��ا

ذلك كره إىل الحب به وذهب عليها، حنق وإال ذاك نزاعه يف نفسه طاوعته فإن
بينه وفرَّق الرش، هذا عليه وجلب الطمأنينة، نعمة حرمه الذي عليه، املسلط املخلوق
يشفيه أن منه اليأس لعل املوت لحبيبه تمنى وربما آن، يف ويكره فيحب نفسه، وبني

العذري: جنادة قال كما

ف��ي��ن��ع��اه��ا ن��اع ب��ل��دت��ه��ا ن��ح��و م��ن ي��الق��ي��ن��ي أن أت��م��ن��ى ح��ب��ه��ا م��ن
ت��س��اله��ا ث��م ي��أًس��ا ال��ن��ف��س وت��ض��م��ر ل��ه ل��ق��اء ال ف��راق أق��ول ك��ي��م��ا
أب��ق��اه��ا ال��م��وت ل��ي��ت ل��ل��م��وت ب��ؤس ي��ا أال وق��ل��ت ل��راع��ت��ن��ي ت��م��وت ول��و

ولكني يدري، من ذلك؟ كيف تسألني وأحب. ألكره «إني يقول: كاتيولس وكان
برحائه.» وشدة األمر هذا بحقيقة أحس

من وهو ،٥٤ سنة ومات امليالد قبل ٨٤ سنة فريونا يف ولد التيني شاعر Gaius Valerius Catullus 2

عندنا. وكثري وجميل وعروة قيس أمثال ومن الالتينية، اللغة يف العشق شعراء أكرب
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املجنون: يقول كان وكذلك

ل��ي��ا زن��ت��ه��ا ك��م��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا ف��زن��ي ال��م��ن��ى ه��ي ل��ي��ل��ى ص��ي��رت إذ رب ف��ي��ا
ال��دواه��ي��ا ل��ق��ي��ت ق��د ب��ل��ي��ل��ى ف��إن��ي وأه��ل��ه��ا إل��يَّ ف��ب��غ��ض��ه��ا وإال

عليها اتفق حقيقة ولكنها والدماثة، الرقة من يشء بالداهية الحب نعت يف وليس
اجتمعا ولكنهما زمن، وحدة أو قوم مرشب أو لغة، ذوق من جامعة بينهما ليس شاعران
هذان عالجه ما العشق من عالج شاعر كل عليها اتفق بل صادقة؛ إنسانية عاطفة عىل

الشاعران.
وكأن وسلوته، شغفه يف مختار كأنه له فيبدو نفسه، إىل العاشق يثوب وأحيانًا
قلبه مع مىض شاء وإن صدف، شاء وإن الحب يف سدر شاء فإن غريه، يعني ال األمر
ووراء يده فوق األمر وأن حيلته، وقلة عجزه يستيقن أن ينشب فال وقف. شاء وإن

يقول: إذ جميل يصفه الذي وهذا مشيئته،

أس��ي��ر ال��ي��دي��ن م��غ��ل��ول ق��ي��د ك��م��ا ق��ادن��ي ك��ي��ف ال��ه��وى ال��ل��ه ق��ات��ل أال

وأن مشيئته، عىل تقهره اإلنسان قوة فوق قوة أن الناس إىل أو إليه يُخيَّل وهنا
ُخيِّل كما حريته. وبني بينه يحول الجن طوائف من طائًفا أو السحر رقى من رقية
لتعلمن عيني يف طالسمك جملتك لنئ الساحرة، «أيتها قال: حني الروماني الشاعر لذلك
هذا عد وإن لك. محتقًرا إال بعد ولست ألهواك وإني اإلجالل. من أجًال أطول الوجد أن

الخيال.» من رضبًا
املجنون: يقول وكما

راق��يً��ا ال��ده��ر ل��ه��ا أل��ق��ى ال وإن��ي رق��ي��ة ل��ل��س��ح��ر أن إال ال��س��ح��ر ه��ي

جميل: يقول كما أو

س��ح��ر وال ج��ن��ون م��ن ب��ي م��ا ف��أق��س��م ب��ذك��ره��ا ي��ج��ن م��س��ح��ور ي��ق��ول��ون

من مزيج أنه من أصدق وصف للعشق فهل وإال به. ما إال والسحر الجنون وما
فإن األهواء، مع ويطري بالحذر ويهزأ العقل يعتقل جنون إال هو هل وسحر؟ جنون
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ال ولكنه يوبقه ما العاشق يعرف أال لطيته؟ ومىض عاتقه عن أزاحها النُّهى عليه ثقلت
عىل يغطي أن إال املربح العشق وهل يذوقه؟ أن يأبى وهو يشفيه ما ويبرص عنه، يحيد
فإذا عراف، نرشة وال طبيب طب فيها ينجع ال التي النفثة ينفث وأن والبرص، السمع
يثب وكما الساحر، أراد حيث إىل املسحور يؤخذ كما يديه بني مأخوذة املغلولة بالفريسة

الساهر؟ والنائم الخادر املفيق وهو هدى، غري عىل وساده من الوسنان
الشديد، املؤلم األرس هذا تأرسه اإلنسان نفس يف عاطفة وجود من للعجب داعي وال
رصعتها زوال بعد عليها وأسفه باختياره العاطفة هذه أرس يف اإلنسان وقوع من وال

البحرتي: يقول كما عسفها من يعانيه ما إىل حنينه من وال لوعتها، وانفثاء

غ��ل��ي��ل��ي ش��ف��ي��ت أن��ي وال م��ن��ك��م ل��ب��ان��ة ق��ض��ي��ت م��ا أن��ي ووددت
ال��م��ك��ب��ول غ��اي��ة أك��ب��ر وال��ب��رء رزي��ئ��ة ه��واك م��ن ب��رئ��ي وأع��د

الفرد لذة عىل مقصور غري العشق من الغرض ألن ذلك؛ من للعجب داعي ال نقول:
جيل، بعد جيًال الحياة حبل واتصال كله النوع بقاء بها يُراد غريزة ولكنه ومصلحته،
املدارك ألن فيه، هواه مناصبة عن مداركه وعيت اإلنسان، حيلة صغرت إذا عجب فال

بأرسه. نوع هوى والهوى واحد، فرد مدارك

والبث النفس عن اإلعراب يف أمانتهم الغزليني الشعراء من وإخوانه جميل محاسن ومن
قوله: إىل انظر بالعاطفة،

وي��غ��ت��ب��ط��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ل��ذان وغ��ي��ره��ا غ��ي��ري م��ع��ش��وق��ي��ن ك��ل أرى
م��رت��ه��ن��ان ل��ألع��داء أس��ي��ران ك��أن��ن��ا ال��ب��الد ف��ي وت��م��ش��ي وأم��ش��ي

هي، أين يرى وال العشق، بلذة يسمع عاشق كل يظن وهكذا جميل، ظن فهكذا
من يخلو ال العشق أن والحقيقة سعداء. كلهم العشاق وأن وحده الشقي هو أنه فيحسب
كعشق واملجان، البطالون به يتشاغل الذي باللهو أشبه لكان منه خال ولو أبًدا، الشقاء
وقشعريرة أملس عشق املخنثني. من وأرضابهما األحنف بن والعباس ربيعة، أبي بن عمر
وينتهب األهواء، فيه وتتقاتل الشغاف، ويخرتق الصميم، منه يبلغ ما فأما حلوة. ناعمة
من املعروف باملعنى لذيذًا يكون أن فبعيد دفائنها، وأعمق خفاياها، أخفى النفس من

اللذة.
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العاشق يشعر حتى رمادها، فيها وترتك الشعلة تلك النفس يف تخبو أن إال هو وما
أن حينئذ ويعلم القرحة، واندمال الكي شفاء بعد االحرتاق لذة ويذوق الفراغ، بربد
للسطوع. وتتأجج للظهور، تصطرع كانت التي القوة تلك هي بها سمع التي السعادة
ولو مداها، يف وتنطلق مجراها، من وعواطفه نزعاته تأخذ ما بقدر يسعد اإلنسان وأن
فيطرح قربها، هو يكون أن من قربه هي تكون أن له خري وأنه هالكه. ذلك يف كان
أوهاقه، من لإلفالت يجاذب ما يجاذب كان الذي العشق جناحي بني أخرى مرة نفسه
لون وهذا األوىل. للمرة العشق بها استقبل التي الغرارة تلك يستعيد أن له أتيح لو ويود
التغلب ألن عليه؛ تغلبه أو منه بسالمته يفخر أن إلنسان ليس جنون ولكنه الجنون، من
عقًال الناس أضعف عىل يصعب وال العقل. قوة عىل ال الطبع ضعف عىل يدل قد عليه

عقله. من أضعف طبعه كان إذا العاطفة هذه يكبح أن
يف ومحبوس معني معنى يف محصور أنه نوعية غريزة العشق بأن مرادنا وليس
وجه عىل منها والعشق متوشجة، متداخلة النوعية الغرائز أن يخفى ال إذ واحد، شعور
األنانية سادت ولذا واألخالق. الطباع من رصف بأناني ليس ما كل يف يدخل التخصيص
سن العشق سن وهي الشبيبة وكانت منه، خاليتان ألنهما والشيخوخة؛ الطفولة عىل

واملفاداة. واإليثار الغريية
العالقة عىل بمقصور هو وال منه، األول الغرض عند يقف مما العشق تأثري فليس
بالشوق ارتباط لها أكان سواء غريزة، كل إىل يمتد ولكنه واملرأة، الرجل بني النسلية
عليها النوعي تأثريه من يبلغ ولم منها وتمكن النفس ملك وربما يكن. لم أم الجنيس
األذواق ينمي وأن املجتمع، عالقات عليها تقوم التي الغريية الغرائز فيها يذكي أن إال
أهل كان ولذا وغناء، وتصوير شعر من الجميلة الفنون عنها ترتجم التي األخرى النوعية
أذواقهم يميت نفوسهم يف عاطفته موت ألن العشق؛ عن يستغنون ال ممن الفنون هذه
فيهم يوري وحرب، حب بني ينون ال الوسطى القرون يف الفرسان كان وقد الفنية.
أحدهم يكون أن ويستحون الحب، قبس فيهم الشجاعة وتشعل الشجاعة، نار الحب
أو القبيلة وحماية الحب بني ملا ومليكه، ملته عن ينضح مغواًرا بطًال يكون ال ثم محبٍّا،
ذلك ذكروا إال بلًدا ييممون أو قتاًال يشهدون ال العرب وكان الخفية، العالقة من األمة
كأنما ونسيبهم، غزلهم يف به وافتخروا قصائدهم، به واستهلوا شعرهم، يف لصواحبهم
عىل السبق هذا للحب ُجعل وما مرضاتهن. وابتغاء ألجلهن إال يرحلوا ولم يقاتلوا لم هم
شك بال فهو طرٍّا، أصلها كونه إال ثار كلما يثريها لها حافًزا صريه وال النوعية العواطف

غريه. إنسان إىل إنسانًا دعت غريزة أول
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تقرؤه الذي املرذول الغزل ذلك إىل الرقة أرقاء ردها التي العاطفة هي هذه
والعباسيني. األندلس شعراء من للمتأخرين

112



ساعاتبنيالكتب(٦)

العرصي األدب

الرقة إن نقول: وإنما نقوله، ما هذا فليس كال، كله؟ الشعر يف الرقة تُستهجن فهل إذن
الرجل. يف تملح ما بقدر الشعر يف األحيان بعض تملح وإنها موضعها، غري يف تُعاب
هذا ينم فقد فيه، يوجد لم إن عنه يبحث وغرًضا رشوطه، من رشًطا كانت إذا ولكنها

جميل. غري الطباع يف ذبول عن ويشف دخيل، داء عىل الكلف
وسلمت فطرتهم، استقامت ممن هذه أيامنا يف الشائعة األغاني يسمع الذي ذا فَمن
ينتسب آدمية نفوس صدى الخافت الطنني هذا يكون أن يخجله فال أذواقهم، املسخ من
وأن إحساساتها، عن به تعرب أن النفوس تلك تستطيع ما كل وأنه إليه، وتنتسب إليها
استطاعت والتي جميًعا، لألحياء هللا خلقها التي اللغة يف حياتها أرسار عن به ترتجم
ومطالب مختلفة، إحساسات عن بها تعرب أن العجماء هللا خالئق من وغريها الطري
معانيها وشيوع داللتها لقوة بالكالم يتعاطفون ال من بها يتعاطف أن واستطاع منوعة،

وخوالجها؟ النفس غرائز من مصدرها وعمق
ورقائقهم لطائفهم يف يتسكعون وقراءنا نقادنا يسمع أن يؤسفه ال الذي ذا َمن أم
الفحل الكالم عليهم ويثقل الرقة، أصول من يتحرونه ما وافق إذا الهذر فيعجبهم الغثة،
ينبغي وال الذوق، يسيغه ال مما هذا ويقولون: يتمحلونها، التي األصول تلك من خال إذا
قبيح وهذا وحالوته، الشعر لطافة من يزري وهذا به، يُشبه أو املحبوب به يُخاطب أن
أن إليك يخيل مما ذلك غري إىل خشنة؟ لهجة أو غليظة كلمة وهذه والتشبيب، بالغزل

الالزب. الطني من ال الذائب الشمع من خلقوا القوم
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فيها يحوك أن خليقة النفوس هذه أن له يخطر ثم وذاك هذا يسمع الذي ذا َمن
داهم خطب عىل تصرب أن جديرة وأنها رشيفة، قوية عاطفة أو كبري أمل أو نبيل شعور

طائشة؟ نزعة تقمع أو كئوًدا عقبة تذلل أو
املمرضة، طلب يف الحرض السقيم أنني مثل إىل عندنا والغناء املوسيقى حارت لقد
اإلفرنجي الغناء وجاءنا عيوننا. عن النعاس يذود أن يشفق وكأنه املغني، ينشدنا وبات
السماع، لذة من محرومون اإلفرنج أن عندهم وتقرر به وتنادروا أكياسنا منه فسخر
وألكياسنا والرصيخ؟ الضجيج لهذا يطربون وهم ال كيف الذوق، حاسة عن عاطلون
الخوف؟ هذا آذانهم عىل يخافون وهم الغناء هو هذا أن يعلموا أن لهم أين من إذ العذر،
الطرب، يخالجه كما الغضب يخالجه الرجل أن لعلموا ذلك من عليها خوًفا أقل كانوا ولو
يرن كما اإلعصار زفيف نواحيها يف ويتجاوب الرعد بهزيم جوانبها تدوي النفس وأن
يقل ولم النفس، يف الطبيعة صدى هو الغناء وأن األطيار، وزقاء الندى قطر سمعها يف

وينيم. يخدر بما إال تطرب وال همًسا إال تنطق ال الطبيعة إن أحد:
نخصصه ولم القول عممنا نحن إذا السواد وسكان بالريفيني نجحف وقد
برآء الريفيني فإن منهم، والفهم الظرف لنفسها تدعي التي بالفئة أو بالحرضيني
تظاهروا وربما منها، الفني سيما وال الحرض، ألغاني يهتز َمن فيهم وقلَّ الرقة، هذه من
وهم الدراية، وقلة بالجفاء الحرضيون يرميهم أن من وخوًفا وتقليًدا مجاراة بالطرب
ألناشيدهم يتحركون كما له يتحركون وال السماع من الرضب هذا يمجون الباطن يف
يحترض؟ ألعله الرجل، بال ما يقول: غناء محفل يف أحدهم سمعت وقد الساذجة. الشجية
مجرى تجري ال القرويني أغاني أن ولوال قروية! جالفة وعدوها حوله الذين فضحك
رصيحة روح من فيها بما الغناء يف مثًال لكانت ألحانها ونشوز واضعيها لسذاجة الفنون

العبارة. يف وقصد واستقامة األداء يف بالغة مع بالرجولة، مفعمة صحيحة
بني بمزجه جديًدا روًحا فيه وينفخ املرصي الغناء فن يحيي الحمويل عبد كاد لقد
بعد فاستفل عاد لكنه اللقاح. بهذا االنتعاش بعض فانتعش والرتكي1 املرصي الغناءين

أميل أراني وقد ا، جدٍّ مؤثرة بليغة الرتك موسيقى أن لك «أؤكد رسائلها: يف مونتاجو الالدي قالت 1

من أحسن تغني رومية قينة وأعرف التحيز، إىل يُنسب ربما هذا أن إال اإليطالية. املوسيقى تفضيل إىل
شهادة وهذه الثانية» عىل األوىل ترجح وهي والطليان، الرتك موسيقى من كالٍّ وتتقن روبنصن اآلنسة

حية. موسيقى للرتك أن لنا أيد ما نحن سمعنا وقد مهذبة، امرأة
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يف عامًال فنٍّا يصبح لن املرصي الغناء أن يقيننا ويف املغنني. بعض جدده ما إال موته،
حكاية عن قصورها عىل اآلن عليها يوقع التي واآلالت املعازف بقيت ما األمة هذه حياة

النفسية. العوارض شتى وترجيع الطبيعة أصوات
أصاب ما أصابه فقد — بعيد زمن منذ به يتغنى ال الشعر أن فمع — األدب أما
قيوده فكانت املوروثة، التقاليد وبقايا الذوق فساد فوق الفكر فساد عليه وزاد الغناء

مراًسا. أصعب وجموده وقًرا، أثقل
واستحال دعائمها، ومارت عزائمها، خارت قد حني عىل العربية األمة آداب ورثنا
دارًجا كان ولو — كالم لكل أن سوى كالم. تحته من كالم فوقه من كالم إىل شعرها
الخلط عن منزهة سامعه إىل بها اإلفضاء ويتعمد املتكلم إليها يقصد أغراًضا — مبتذًال
الصنعة، محسنات من واالستكثار الوزن غري به يُقصد ال فكان الشعر وأما والعبث.
شواهد كأنها كلها قصائدهم وجعلوا والرتصيع، والجناس والكناية بالتورية فملئوه
والتشطري والتصحيف التطريز الشعر يف وظهر والبديع، البيان كتب بها ليذيلوا نظموها
يف األطفال يتبارى كما وجمعها باأللفاظ اللعب يف يتبارون الشعراء وراح والتخميس،
املرصاع يشبك أو بالبيت، البيت يالحك منهم الشاعر وكان وتنضيده، امللون الحىص جمع
يلتزم ألنه الشعر؛ بروح يخل أنه يحسب ال وهو غريه بكالم كالمه ويخلط باملرصاع،

… قصيدة كل يف البحر وعروض بيت كل يف الروي حرف
سقوًطا ورذالته األسلوب سقوط فزادها اللغة، من فرتة حني عىل اآلداب هذه ورثنا
ملوثة خرقة بيده يرفع أن اإلنسان عىل أهون صار حتى رذالة، عىل ورذالة سقوط، عىل

الطراز. هذا شعراء من شاعر ديوان يف نظره يجيل أن من منتنة
واملحسنات النكات حقارة إىل األخرية سنة العرشين يف الشعراء فطنة تعد وال
األدب وودائع اللغة مخبآت من املطابع نرشته ما بعد األدب يف يُذكر تقدًما الصناعية
ألنها الفطاحل، األساتذة وكتب األوائل الفحول أشعار الناس تداول وبعد القديم، العربي
السقيم. املعتل األدب بهذا ومضاهاته القديم األدب ذيوع أثر عىل منها بد ال قريبة نتيجة
املحسنات بتلك الشغف صغرهم يف يرشبوا لم والذين عامة أدبائنا من ينتظر ما أقل وهي
صغرهم، يف دراستها عىل يعكفوا لم ممن للمحسنات املطرحني أكثر نرى ثم ومن خاصة،
كانوا إذ حديث، بمذهب قديم ملذهب تغيريًا وال جمود عىل تغلبًا عنها إقالعهم يعد فليس
األدباء معظم أن ذلك عىل وزد يعتنقوه، لم مذهبًا ونبذوا بها، يتقيدوا لم قيوًدا حطموا قد
وأنفة الشعر لباب عرفان يف منهم ترقيًا يستقبحونها فال املحسنات هذه استقبحوا إذا
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هو ما بكل واستخفاًفا للقديم تعصبًا ولكن السفساف، هذا يف سدى األذهان كد من
املخرضمني أو بالجاهليني فلحقوا املصنعني بالشعراء األوان تقدم لو وأحسبهم حديث،

يعاب. ما شعرهم يف وجدوا ملا
عليه، هي ما عىل باألشياء اإلحساس يف التقدم مثمًرا تقدًما يدعى بأن الحري وإنما
الذي التقدم هو الحقيقة يف هذا إن إذ عنها؛ املرتجمة الفنون أصدق لتمييز واالستعداد
ال والباطنة الظاهرة بحواسها الدنيا حقائق تبارش التي واألمة األدب. وغري األدب يشمل
اليانعة كالزهرة فيها األدب هذا يكون وإنما صادًقا، أدبًا للعالم تُخرج أن قصاراها يكون
الرفيعة اآلداب بني الفوارق تعريفات تعددت وقد الشجرة، أجزاء سائر حياة عىل عالمة
والكاتبني، القائلني بني الفارق إىل جميًعا ردها من أصوب أرى ال ولكني والوضيعة،
الفضيلة لهذه تبينت إال أمة عىل أمة أو رجل عىل رجًال تميز فضيلة قط أتبني لم ألنني
واحد فرق سوى وأردئه الشعر أجود بني أرى ولست شعريهما، بني التمييز يف أثًرا
أو التقليد من حجاب والطبيعة قائله بني يحل لم ما الجيد الشعر أن وهو جوهري؛

كذلك. ليس ما الرديء الشعر وأن الطبع، عوج
— مرص يف الشعراء يسمونها التي الطائفة هذه أشعار إىل فانظر ذلك عرفنا وإذا
العرشين القرن البن الطبيعة تدخره ما كل هو كالمهم من نقرؤه ما أن تصدق أن أيمكنك
وتشبيبهم وهجائهم مدحهم من تدرك وهل واألرسار، املضامني وروائع اآليات بدائع من
ما أال وخسائسها؟ معاليها ومن ومساويها الحياة محاسن من النفوس تدركه ما غاية

الحياة! أحقر وما إذن الطبيعة أضيق
اجتماعي، وغري اجتماعي إىل الشعر مون يُقسِّ املتأدبني بعض اليوم سمعت وربما
قائليه يعني ما االجتماعي وبغري العامة، الحوادث شعر االجتماعي بالشعر ويعنون
منادحه واتسعت مبتكر باب عرصنا يف عليه زاد الشعر أن يزعمون هؤالء وحدهم،
القديمة الدواوين يف املألوفة الخمسة األبواب عىل مقصوًرا يعد فلم األمة، يهم فيما بالنظم
أغراض بني وخلط جهل وهذا والرثاء. والوصف والهجاء والفخر املدح الجملة: عىل وهي
أقدم شعر فأي وإال الكتب، يف أبوابه عناوين وبني معناه من تُفهم التي الحقيقية الشعر

العرب؟ عند االجتماعي الشعر من
يف قصائد عدة من أحدها خال هل واملحدثني األقدمني شعرائهم دواوين فهذه
القرن يف الوقائع حدوث مجرد وهل يومئذ؟ تهمهم كانت التي الوقائع من واقعة كل
نمًطا أو جديًدا روًحا فيها املنظوم للشعر جاعل الخامس أو العارش القرن يف ال العرشين

مبتكًرا؟
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النفس شعر ألن وحده؛ قائله يعني إنه ويقال: الناس يرويه شعًرا نعرف ال إننا ثم
إال نظم شعر من وما ينظم، أن يستحق ال قراءه يعني ال الذي والشعر نفس، كل يعني
يكن لم وإن فيها. ويؤثر املجتمع حالة عن يبني ألنه اجتماعي؛ شعر املعنى بهذا وهو
الجماعات، أعمال من عمًال أو قوميٍّا حادثًا يدوِّن أو األمة يخاطب أنه بمعنى اجتماعيٍّا
نظره يف وانحراف صاحبه رأي يف لخطأ األمة حالة عن االجتماعي الشعر خدعك وربما
ألن بقائليه؛ القول أخص وهو مثًال، الغزل شعر يخدعك ولم لها، وتقديره الحوادث إىل
نقادة ماكويل رأي ومن املرأة. قيمة ومعيار الرجل نفس مسبار واحد آن يف هو الغزل
اإليطالية املرأة عن جلت قد الغزل اإليطايل الشاعر برتارك أغاني أن ومؤرخهم اإلنجليز
يعلمون من عند بغريب الرأي هذا وليس إيطاليا، نهضة شأنها من ورفعت هوانها،

األمة. ونهوض املرأة وحالة الغزل بني العالقة
ولد وربما عقاله، من املرصي املوسيقى فن نشط ربما أنه يل يبدو تقدم ومما
اآلراء مزدحم بني قيديه رهني واألدب وأتمه، وأحكمه طراز أحدث عىل املرصي التصوير
تمسكها ال كلمة يسمعوا أن يريدون ال الذين األرقاء عليه يختلف األهواء، ومشتجر
أن يؤثرون الذين والجامدون بأهدابها، الجفون تلتقطها أو أناملها، بأطراف األصابع
االختالف لهذا وليس القديم، عن شعرة قيد يتزحزحون وال الوراء، إىل بالدنيا يدبروا
فالذين خطئه. إىل يهديه وال الرصاح، األدب من الفريقني أحد يدني ال ألنه فائدة؛
الجاهيل األسلوب يف لهم صيغ متى استحسانه عن يحجمون ال السخيف الذوق ينكرون
متى ينكرونها ال عندهم النظم ومعارض الجاهلية مذاهب ينكرون والذين املخرضم، أو
بينهما الخالف انتهى وإذا يستحسنونه. الذي الرقيق املهلهل األسلوب يف لهم صيغت
رأيه من خري هو ما إىل حينئذ يتحول ال فإنه مخالفه، رأي إىل وتحوله أحدهما بإقناع

الرصاح. باألدب نسميه عما البعد يف وسواء الخطأ يف سواء ألنهما األول؛

مرص يف العرصي األديب حال من أوعر مسلًكا وال أعجب حاًال اآلداب تاريخ يف علمت وما
فيها وليس العرصيني، األدباء مرص يف ألن مسلكه وتوعر حاله عجب وإنما ومسلكه،
األديب وبني بينهم الصلة ولكن العرصيون، القراء فيها كان ربما أو العرصيون، القراء

مقطوعة. العرصي
العربي، األدب وقارئ والنوادر، األقاصيص قارئ ثالثة: من واحد مرص يف والقراء

اإلفرنجي. األدب وقارئ
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حديثًا، أو كان قديًما أدبًا يقرءوا أن من أغبى فهم والنوادر األقاصيص قراء فأما
هؤالء وبغية وصحيحه. وزيفه وثمينه، زهيده بني يميزوا أن من قرءوه إن أجهل وهم

والفراغ. البطالة يف الوقت تبديد أو الهجاء عىل ألسنتهم تمرين هي إنما الكتب من
يصري وال برصه، املطالعة يف يَُروِّئ فال يقرأ ممن كان فإن العربي األدب قارئ وأما
فهو ويحكم يقرأ كان وإن األقاصيص! بقراء أشبهه فما عليه، الحكم إىل اليشء تالوة من
آداب غري العرصي لألدب مقياس وال عنه، له معدل فال عليه وشبَّ ألفه بطراز يحكم إنما
أتم معزول — العربي األدب قارئ أي — وهو والفنون، الحياة أدوار يف سبقتنا التي األمم
عن الحجاب يميط أن يستطيع أو وتقديرها نقدها يستطيع ال األمم، تلك آداب عن العزل
ال أدب نقد عىل القدرة نفسه يف وتوهمه يعرف، ليس ما عىل الرجل حكم ألن الغيب، عالم
ومساجالتهم، وبمحارضاتهم وأخالقهم أدبائه بسري يلم وال كتبه، يقرأ وال لغاته، يلحن
ومذاهبهم عصورهم بني ويعارض بعض، يف بعضهم وأقوال فيهم النقاد بآراء يحيط أو
والخوض الغيب حزر بمثابة هو ومالومهم، إجاداتهم به يزنون الذي امليزان يعلم ال ثم

املجهول. عالم يف
املشاركة جهة هي واحدة جهة من األدبني بني املقارنة األدباء هؤالء يُحسن وقد
من منهم ترى وكأن وزبدته، جوهره عن وأبعده العرصي األدب يف ما أخس وهي بينهما،
املشاركة، قبل من أرجح ألنه ذاك عىل هذا فريجح مقلد وأديب محدث أديب بني يقارن
لألدب فيقيض يتعجل بل عليه، رسها استدق التي الحسنات من ذلك سوى عما ويصفح
اآلداب بفضائل جهله يف عذر له كان إن وهو جملة، العرصي األدب عىل جملة القديم

يجهل. ما عىل الحكم يف له عذر فال األجنبية،
فإذا جيًدا، قصيًدا يستجيد أو األنيق للفصل يأنق أن بعضهم من أعجبك وربما
ويسهو بال، عىل الشاعر أو للكاتب يخطر لم ما ينتخب تراه أن أضحكك راقه عما سألته

القصيد. أو الفصل يف ليس كأنه وتحراه له عمل عما
ليسوا رأيتهم كما وهم واالنحراف، الزلل من علمت ما عىل األدباء أولئك محك هذا

وعرره. األدب هذا بغرر األقاصيص قراء من بأخرب
لغاته، يف ويرتادوه أمهاته من يقتبسوه أن لهم فأيرس اإلفرنجي األدب قراء وأما
من فيها املودعة للمعاني بأفهم هم فما العربية، باللغة برص وال لهم ذوق ال وأكثرهم

سواهم.
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وليست الوسطى. القرون يف بالرؤساء حياته صارت ثم بالقبيلة األدب حياة كانت
فهل عهدت كما مرص يف وهم بالقراء، اليوم حياته صارت ثم هذين. من حال يف مرص

عليه؟ حق القراء هؤالء من لصنف وهل لنفسه، يجاهد أن إال العرصي لألديب بقي
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املخلوقات عجائب

باالستفادة البصري الفائدة عىل الحريص القارئ إن الكتب: عىل تقدم الذي الفصل يف قلنا
تتم أن يجب وإنه السمينة، الكتب عىل قراءته يقرص وال الغثة، الكتب قراءة يف يزهد ال
اللغات بعض لقراء يكون قد خطة وهذه فقط. الكتاب من ال والقارئ الكتاب من الفائدة
العناية وقلة املؤلفات الختالط العربي للقارئ منه بد ال مما ولكنها اتباعها، من بد
ا تامٍّ مزًجا ممزوجني نراهما ال ولكنا لغة، كل يف والسمني الغث يوجد وقد بتقسيمها،
وثم، هنا من صاحبه يجمعه خليط العربي فالكتاب العربية، املؤلفات يف نراهما كما
مأثورة قصيدة أو فكاهية نادرة أو تاريخية قصة من يحفظ ما جميع من فيه ويحرش
تجد وال نظرة، ألول يقرأ ال وما يقرأ ما بني تميز أن يسعك فال — مشهورة حادثة أو
الحجم يف فهو تفاوت هناك كان فإن وكتاب، كتاب بني تفاوتًا وطريقته التأليف نسق يف

والتقسيم. التأليف يف ال والعبارة
طريقة عىل يحكم أن ويريد العربية اللغة يجهل ملن كافية وحدها التأليف وكلمة
الصيغة هو إنما العربي والتأليف الجمع، هو التأليف إذ واحدة، كلمة من فيها التأليف
واشتغلوا الكتابة العرب تعلم أن بعد النسابني وأسانيد الرواة أخبار بها ظهرت التي
الصناعة، هذه يف ابة النسَّ أو الراوية خليفة العربي املؤلف فكان الكتب، بتدوين
واألنساب واملثالب املحامد ويذكرون والقصائد األخبار يجمعون ابون والنسَّ الرواة وكان
الكتاب يضع فكان الطريقة، هذه عىل جرى املؤلف وجاء الراوية ذهب فلما واملفاخر،
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خرب، عىل خربًا بها يعطف جملة أو بابًا بها يستهل توطئة غري فيه له يكون ال املطول
والفقه. األخالق ُكتَّاب من الشاذين هؤالء وأكثر القليل، غري ذلك عن يشذ ولم

االجتماع، أو السياسة يف آخر نقص كل يف عذرهم هو الطريقة هذه يف العرب وعذر
طباع عىل املدنية رداء لبسوا وأنهم املدنية، إىل البداوة من فجاءة انتقالهم به وأعني
شيدوا ما مع وأدبهم، تأليفهم يف وبدًوا معيشتهم، يف وبدًوا دولتهم، يف بدًوا وبقوا البداوة

الجسام. اآلثار من وأثلوا اآلطام من
وسماه الطريقة، هذه عىل «القزويني» صاحبه وضعه كتاب يدي وبني هذا أقول
املعدومات وغرائب املختلقات عجائب سماه لو وهو املوجودات، وغرائب املخلوقات عجائب
لصاحبها تشهد الفكاهة ووحي الخيال إبداع من جميلة قطعة الكتاب ولكان ألنصف،

التصور. عىل والقدرة القصص يف باالفتنان
التاريخ يف كتابًا يُصنِّف أن القزويني عرصكعرص يف ينشأ كاتب من ننتظر كنا وما
أن األقل عىل يسعه كان ولكنه االستقراء، جيد البحث صحيح األحياء علم يف أو الطبيعي
إن الرتتيب يفوته فال املبوبة، العلمية املوضوعات قالب يف واألساطري الرتهات تلك يفرغ

والتدقيق. التحري فاته
آخر، جانب من هنا فيه ننظر ولكنا الكتاب، موضوع يف نبحث أن نريد ولسنا
القريبة، امللموسة الحقائق من تجرد وإن البعيدة الحقيقة من يتجرد لم أنه لنا فيلوح
النشوء ملذهب جرثومة يعد أن يصلح ولعله القراءة، أجله من يستحق ما فيه ونستعرض
ترتيب يف قوله ذلك فمن املذهب، ذلك عنها ارتقى ثم القدم يف منها نشأ واالرتقاء،
وغري العضوي اليوم نسميه ما وهو ناٍم، وغري ناٍم إىل األجسام قسم أن بعد الكائنات
املعادن فإن طاهرة. ملكية نفس وآخرها تراب الكائنات هذه مراتب «أول العضوي:
وآخره باملعادن أوله متصل والنبات بالنبات، وآخرها املاء أو بالرتاب أولها متصلة
متصلة اإلنسانية والنفوس باإلنسان، وآخره بالنبات أوله متصل والحيوان بالحيوان،

امللكية.» بالنفوس وآخرها بالحيوان أولها
الفروض بمكان ظنك ما ولكن بربهان، يدعم وال بتجربة يعزز ال قول وهذا
تأييد يف قاطعة نفسها دارون قضايا كانت وهل بأرسها؟ اإلنسانية معارف من واألظانني

نتائجه؟ وإثبات مذهبه
حقائقها؛ تنفعنا مما أكثر اآلن تنفعنا وفروضها القديمة الكتب ترهات أن وعىل
أزمانه يف البرشي العقل عىل تسلطت التي األوهام تلك من لنا الباقية البقية هي ألنها
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تصورات من أكنته وما املخيلة، لخزانة سواه مفتاح لدينا ليس الذي املفتاح وهي الخالية،
تنطق أن عودتنا التي املتغلغلة العميقة البدائه من فيها انطبع وما ووجداناته اإلنسان

وصورها. أوجدها الذي وهو صاحبها عىل حتى وتبهم واأللغاز باألحاجي
أن الحكايات يف وتناقلوا واملبدولني، املسخاء بروايات السلف كتب حفلت فقد
عىل أجمعت بحريها، من بريها ويتسلسل بعض، من بعضها يتناسل املختلفة الحيوانات
الذي الكتاب وهذا األدب، وكتب الدين كتب عليه واتفقت العرب، وغري العرب كتب هذا
والبحر. الرب يف منها يتشاكل وما الحيوانات هذه أنواع بتفصيل مكتظ بصدده نحن
األرض، خيل من تلد أنها وزعموا املاء، وفرس املاء، وبقرة املاء، وقنفذ املاء، كلب فمنها
بواحد شخص جاء وقد ذنبًا، له أن إال اإلنسان «يشبه القزويني: قال املاء، إنسان ومنها
بحر يف أنه ذكر وقد ذكرناه، ما عىل وشكله الناس عىل فعرضه بغداد يف زماننا يف منه
شيخ يسمونه بيضاء لحية وله إنسان الحارضة إىل املاء من يطلع األوقات ببعض الشام
بعض أن وُحِكي بالخصب، يستبرشون الناس رآه فإذا ينزل، ثم أياًما ويبقى البحر
ولد منها فجاء امرأة، فزوجه حاله يعرف أن امللك فأراد مائي إنسان إليه ُحِمل امللوك
أسافلها عىل كلها الحيوان أذناب قال: أبوك؟ يقول ماذا للولد: فقيل األبوين، كالم يفهم
رجًال «أن الرساج: إسحاق بن يعقوب عن ونقل «… وجوههم عىل أذنابهم هؤالء بال ما
وجوههم قوم فأتى عنها، نربح أن نستطع فلم قال: جزيرة، إىل الريح فألقته البحر ركب
األساطري. هذه من مشهور هو ما آخر إىل الناس» كأبدان أبدانهم وسائر الكالب كوجوه
يتحول اإلنسان بأن االعتقاد هذا طي يف وماذا والتواتر؟ اإلجماع هذا مغزى فما
إنسان بعضه مخلوًقا الحياة عالم يف أن أو منه، أدنأ حيوان هيئة إىل هيئته من أحيانًا
وصحيح نجهله. ال ولكنا الحواس، ناحية من إلينا يرد لم شعور هذا حيوان؟ وبعضه
ولكن اإلنسانية، لباس املوجودات وإلباس الحس أشكال مزج عىل مفطور الخيال أن
ُخلق لو وهل الفطرة؟ هذه غري عىل يُفطر أن يستحيل أكان ذلك؟ عىل الخيال ُفِطر ملاذا
يكون أن يجوز أال بعينه؟ الخيال هذا يتخيل كان املعروف عنرصه غري من اإلنسان
وتالحم الخلق بوحدة راسًخا شعوًرا اإلنسان جبلة يف أن والتواتر اإلجماع هذا مغزى
يف حاجز ال وأنه وبناها، مراتبها وتباعد أشكالها تباين عىل النسب يف املخلوقات سلسلة
أعمق شعوًرا الحيوان؟ وعامة اإلنسان بني وال الرب، وحيوان البحر حيوان بني التكوين
بالبديهة ويتكلم ويلفق فيكني باللسان يتكلم نفسه، الخيال من أعمق بل ال الفكر، من
من بيشء ما وجه عىل اإلنسان يصل كهذا شعور وجود ننفي وملاذا ويصدق؟ فيرصح
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وحواسه؟ عقله بها يصله أن قبل بالحياة اتصل قد اإلنسان أن علمنا مع الحياة أرسار
والطبيعة؟ األحياء بني العالقة بقدم وأحرى أوىل الشعور هذا وجود ترجيح أليس

ضيق من يبلغن وال وحده، بالعقل إال يصدق ال أن العقل قصور من يبلغن فال
ال اإلنسان كأن الخمس، الحواس نحو تنحو أن عىل كلها النفس حواس نُفرسِّ أن النظر
فربما منه، جزء هي كما اإلنسان من جزءًا ليس الخيال وكأنما بها، إال بالدنيا يتصل
ظاهر شبه كل من الخلق وحدة عىل الداللة يف أقطع والخرافات الرتهات هذه كانت
مذهب إبداء إىل كلها العلم كتب من أسبق األساطري كتب كانت وربما بعيد، واستقراء

وتلفيق.1 باطل ظاهرها وكل الباطل، يتخللها ال بلغة له والتمثيل النشوء

اسم وهو الكتب» بني «ساعات باسم طبعها سبق التي املقاالت من الكتاب هذا يف ينرش ما آخر هذا 1

الكتبية بعض مع اتفقنا ثم نفقتنا، عىل كراسات خمس منه وطبعنا ١٩١٤ سنة منتصف يف ألفناه كتاب
أسوان إىل القاهرة نربح كدنا وما تطبع. لم التي مسوداته من كراسات عدة وأسلمناه طبعه إتمام عىل
عىل بعدها له نقف فلم املكتبة وأغلق تام كتاب شكل يف وأخرجه طبعه لنا سبق ما الكتبي ضم حتى

أثر.
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الطبيعة1 مجال

واألرض العرس، زخرف يف والدنيا أتمه، عىل الطبيعة جمال — الربيع إبان يف اآلن نحن
بعد للساهرين صدره الليل وفتح جبينها، عن السماء وكشفت زخارفها، أخرجت قد
التحية باب فمن — الزمهرير زبانية واملخابئ الجحور إىل عنه يذودهم كأنما كان إذ
إىل نرجع أن نفس لكل املالكة الحياة وهذه يشء، كل عىل الفائض الجمال لهذا الفكرية
الطبيعة، يدي بني بهما نشعر اللذين األنس وذلك الروعة تلك غور فيها فنسرب أنفسنا،
روائها من تستجمل ما ومعنى وعظمتها، جاللها من تستهول ما رس عن نسألها وأن

وتسبيحه. الفكر صالة من للربيع علينا يجب ما أقل وذلك وزينتها.
بإحساسنا يتصل جانب وفيها له، أتعرض لست الحياة برس مقرتن رس وللطبيعة
وال وحده الطبيعي بالعلم البحث يف مستهديًا ولست هنا. فيه سأبحث الذي هو ووعينا
سليقة وعن العلم، تدقيق عن غنى ال إذ بينهما؛ أمزج ولكني وحده، الشاعر بخيال
النفس ورسائر الطبيعة، عنارص بني طرفاه ينظم أمر يف البحث يود ملن مًعا الشعر

اإلنسانية.
الفكر حيزة يف يدخل ال مما الغرائز وأن الغرائز، من الطبيعة حب أن نعلم نحن
كانوا وأنهم واآلباء، األجداد عن موروث هو ما منها أن كذلك نعلم ولكننا والقصد،
انتقل ثم الروية، اإلرادة تعمد بعد فيما غرائز صارت التي أفعالهم بعض يتعمدون
أو يره، ولم الذئب خوف الَحَمل يتوارث كما بالوراثة نفوسنا إىل األفعال بهذه الشعور

بسطوة. له أحسَّ وما الطراد كلب خوف األرنب يتوارث

.١٩١٤ سنة مايو ١٨ املؤيد يف نرشت 1
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علينا وُغمَّ األشياء، من يشء من نفورنا أو ميلنا رس عىل نقف أن لنا خطر فإذا
ثم أجدادنا، نفوس من اليشء ذلك موقع عن ننقب أن علينا يسهل فقد السبب، طريق
فماذا الطبيعة، إىل امليل تعليل يف ذلك عىل وسنجري نفوسنا. يف موقعه وبني بينه نقابل

الطبيعة؟ من األولون أجدادنا يبغي كان ماذا نرى؟
فيها يرتادون وكانوا ويرجوه، ربه الرجل يخاف كما ويرجونها الطبيعة يخافون
بعض ألنهم وأعيادها؛ مواسمها يف يشاركونها وكانوا وألنعامهم، لهم والري الكأل

وأجنادها. عنارصها
فكان رش، لهم يُؤمن وال عدد لهم يُحرص ال خالقني األول اإلنسان مخيلة خلقت
يف والشياطني، باملردة مكتنف واألرواح، باآللهة حافل عالم يف األرض هذه من يخطو
الطبيعة عنارص من عنرص كل ويف هفاف، روح خافقة نسمة كل ويف إله، كوكب كل
وينازعها وتجالده، يجالدها والضواري باألوابد محوًطا هذا مع وكان مترصف. رب
حياته، عىل املروع جزع به ونزل املتحفز، كالسارق تمىش أدلج فإذا وتنازعه، آجامها
أم هي أناقمة يدري فال سارية، روًحا يحسبها مرتبص واجم هو فإذا الريح، تصفر
الِجنِّة وجس فيخالها األشجار حفيف ويسمع عاتية. رش روح أم هي خري وروح راضية،
كوكب ويختلج بغضبه، ينذره حانًقا إلًها فيحسبه الربق ويومض به، تأتمر والعفاريت
فينتفض مكمنه يبرص ال وهو األسد زئري يسمع أو فيخشع، عنده نبأ له فيظن فوقه

املنون. يرهب كما الليل يرهب لذلك فهو ويهلع، جسده
تمامه، يف البدر وكان املدن، بعض أرباض يف الهواء نسرتوح ليلة ذات خرجنا
والليلة صيًفا الوقت وكان البوتقة، نار يف الترب يلمع كما الشاحب نوره يف يلتمع والرمل
هيني: يقول كما — ظاللها فباتت األشجار، وخرست النسيم، فيها ركد الحر، شديدة
النهر إىل هلموا أحدنا: قال ثم النهر أحفاف عند فجلسنا بمسمار. األرض يف ُدقت كأنما

نبرتد.
فلم غنائه، وشجي صوته برخيم يطربنا كان لنا صاحبًا إال ونهضنا هلموا، قلنا:

هذا. يف معكم لست وقال: معنا، ينهض أن يشأ
ولَِم؟ قلنا:

ثم النهار يف يرسحون وأنهم والجن، املالئكة من حفظة األماكن لهذه إن قال:
عىل داس أو عفريت ذنب أحدكم وطئ فإن مازًحا: قال ثم بالليل. مخادعهم إىل ينسلون

نفسه! إال يلومن فال ملك، جناح
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آباؤنا عبدها التي األرواح تلك ساللة إال صاحبنا تحاشاهم الذين الحفظة هؤالء ما
ويجعلون والينابيع، والعيون األنهار يقدسون اآلباء أولئك كان لدن التاريخ، غسق يف
إليها يقربون وعرائس أرواًحا منها كل يف ويضعون وترجى، وتخاف تُدعى أربابًا لها

واملساء. الصباح ترانيم باسمها ويرتلون القرابني،
قدسه هيكل يف نشأنا ولكنا السباع، غارة نخىش أو العنارص، نُؤلِّه اليوم ولسنا
فجعلها األوهام، هذه عن عقله وتنزه الجرأة غاية أحدنا بلغ وربما آثارهم. فاقتفينا آباؤنا
يطرقه كما نهاًرا املكان يطرق ال ذلك مع ولكنه منها، بيشء يُؤمن ولم ومجونًا هزًؤا

القديم. الخوف ذلك أثر من ليًال،

تهش كانت كيف يتصور ال املقال، هذا أول يف قلنا كما ومؤنة كأل مرتاد بعُد والطبيعة
فالة يف سبيله ضل ركب يف مرة نفسه تخيل من إال قلبه، لها ويهتز الهمجي نفس لها
والكالل، القيظ وأتلفه والسغب، العطش منه فبلغ زاده، وفرغ ماؤه نفد وقد ديموم،
تمتد األشجار رءوس ذلك بعد له ارتفعت ثم بالهالك. وأيقن النجاة؛ من يئس حتى
هذه أن حينئذ ليعلم إنه الزالل. باملاء ترتقرق الجداول لعينيه وملعت الظالل، تحتها من
يتنقل كان الركب، ذلك مثل يف أبًدا كان فقد الهمجي، قلب لها يرقص بأن خليقة املناظر
ومخارم يتجشمها، أهوال بعد إال إليهما يصل فال واملرعى، للري طلبًا بقعة إىل بقعة من
الجارحة، والكوارس العادية، الضواري يصارع أن وبعد يقطعها، أن قبل تقطعه وجبال
بعد أرشف هو فإذا عليها. حرصه يحرصون عشائر واملراتع املراعي تلك عىل يقاتل أو
اآلن إحساسنا به يقارن ال إحساًسا نفسه يف أشاع جرم ال خصيب واٍد عىل النصب هذا
نخف فنحن الغدير. قرار يف بصورته والوجه بصداه، الصوت يقارن كما إال بالطبيعة،
منه نتخذ ال كنا وإن باملاء ونفرح طعاًما، منها نتزود ال كنا وإن الخرضة إىل اليوم
هو وما بالقوت، والجائع بالري الظمآن فرح من بقية الفرح هذا باطن يف ولكن رشابًا.

نفوسنا. قرارة يف باقية منه وصورة القديم الفرح ذلك صدى إال الحقيقة يف

مما وال فيعبد، يُخاف مما هي وليست أزهاره، الربيع يف يروقنا ما أحسن من أن عىل
من كثري نفوس يف لها شأن أي قل: بل نفوسنا؟ يف لها شأن فأي فيؤكل. يُستطعم
الحرشات هذه ومن أيًضا. والطيور الحرشات تروق ولكن وحدنا تروقنا ال فإنها األحياء،
ما ومنها ذكرانها، من إناثها لتلقيح واسطة فيجعله األزهار جمال يستهويه ما والطيور
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من وغريه دارون كتب ويف تعجبنا، كما الرياحني بها تزدهي التي األلوان هذه تعجبه
إال تميل ال الطيور بعض إناث أن ثبت فقد اإلعجاب. هذا عىل وأمثلة شواهد النشوئيني
عالقة فأية وترقيًشا، اختالًفا األلوان يف وأحسنها نقوًشا، وأبهاها ريًشا، ذكورها آنق إىل

الجنيس؟ االنتخاب وبني األلوان هذه بني تُرى يا
املوسم هو أليس الحب؟ فصل هو أليس الربيع؟ هو ما لنسأل: قليًال هذا نُرجئ
عالقة للعشاق تنكشف أال األحياء؟ يتزاوج كما فتتزاوج األزهار، ألوان فيه ترشق الذي
أقبل إذا ويخرجون الشذية، والرياحني الندية، باألنوار فيرتاسلون بالغرام األزهار هذه
والطيور املتعانقة الورود به تحف ما األماكن من فيختارون والخلوات، املنازه إىل الربيع
من واحدة نفثة يف خارجها ومن نفوسهم داخل من الحب بهجة وتفاجئهم املتعاشقة،
األزهار بها تمت قربى وأية ونسبنا، نسبها بني يُؤلِّف ميالد وأي الحية؟ الطبيعة نفثات
وحياتها، وحياتنا وتوالدها، توالدنا بني واحد موسم يف تجمع التي القربى من ألصق إلينا

فينا؟ والحب الجمال بامتزاج فيها والحب الجمال وامتزاج
رس هو ما وال أبصارنا، عىل الزهر يف األلوان تأثري رس هو ما العلم لنا يحقق ولم
الحرارة عالقة ونرى باأللوان، النور عالقة نرى قد ولكنا شعورنا. يف بذاته الزهر تأثري
فكلها بالربيع. الغرامية العواطف عالقة نرى ثم بالحرارة، الربيع عالقة ونرى بالنور،
الحرارة من هو ما إال منها نرى وال واحد، زمن يف واحد بباعث تظهر ربيعية عنارص

وغارس. مغروس الحب ويف والبس، مزدان وبالضوء قابس
ذلك والثمرات، البقل فتنبت فتتخللها األرض جوف إىل الشمس من تنبعث الحرارة

الربيع. هو
يجليها ألوانه، اللطيفة أورقها عىل فينسج األزهار عىل نورها تبسط والحرارة
يف الدم تجري والحرارة األزهار، وبهجة األلوان سحر هو ذلك ونقوشه. بأصباغه
إىل الشوق فيملكها الكامنة الحياة وتتحرك الظل، أنامها التي العواطف فتتيقظ العروق

الحب. هو ذلك جديد، مخلوق يف الحياة تجديد
السواء عىل تولدت ولكنها بعًضا، بعضها يولد لم أشقاء والحب واألزهار فالربيع

النظام. هذا يف والحياة الحب أم الشمس؛ هي أو الحرارة. هي واحدة أم من
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الربيع: فصل يف األرض يصف الرومي ابن قال

ل��ل��ذك��ر ت��ص��دت األن��ث��ى ت��ب��رج وخ��ف��ر ح��ي��اء ب��ع��د ت��ب��رج��ت

النظري. واملذهب الحيس املذهب بني التشبيه يف خلطه املازني صديقنا عليه أخذ وقد
فيه حس لطافة أنها أرى وقد الشاعر، مؤاخذة يف الصديق رأي إىل أميل فال أنا أما
أن يل ويلوح النساء، وتربج األزهار تربج بني الخفية العالقة بتلك تشعر نفسه جعلت
هو وإنما العارضة، املناسبة به جاءت تشبيه مسألة الرومي ابن عند تكن لم املسألة
فقال موضع، ما غري يف املعنى هذا كرر أنه ذلك وآية يفارقها. ال نفسه يف غامض شعور

رثائه: بعض يف

ت��ت��ب��رج أث��واب��ه��ا ف��ي ف��ت��ص��ب��ح زي��ن��ة ب��ع��دك األرض تَ��ْس��تَ��ِج��دُّ ل��م��ن

أيًضا: وقال

ف��ت��ان ب��م��ن��ظ��ر وراق��ت ن��ي��ا ال��د زي��ن��ت��ه��ا ح��ف��ل ف��ي��ه ل��ب��س��ت
ال��رزان ال��ح��ص��ان ع��ف��ة ف��ي ه��ي ول��ك��ن ال��ب��غ��ي زي��ن��ة ف��ي ف��ه��ي

أجزائه جميع هيَّج التناسل جهاز يف اضطراب الغامض الشعور هذا علة كان وربما
قلب يف هو كما التربج بذلك اإلحساس ومنها وشائجها، أقدم ونبَّه خيوطها، فهز املستدقة
ابن شعر من عليه االستدالل يسهل فمما إليه، أومأنا الذي االضطراب هذا أما الطبيعة.
وصف يف الظاهرة شهوانيته عىل فيطلع ديوانه يقرأ من عىل يخفى نخاله وال الرومي،
رثاؤه عليه دل وربما جسمها، أعضاء من بطن وما ظهر بما والتغني املرأة، محاسن
أضف جهازه. واضطراب نسله ضعف من ذلك إليه يشري وما واحد، بعد واحًدا ألبنائه
ذكرها. إىل حاجة ال أخرى وأشياء بالعنة اتهموه فيمن أهاجيه من يؤخذ ما هذا إىل
وأنه سليًما، الجانب هذا من يكن لم الرجل أن منه تعرف ما األشياء هذه جملة ويف
نفسه أغوار من ويستنبط الحقيقة، بتلك يشعر أن ومزاجه تركيبه بطبيعة خليًقا كان
يرتاءى شف إذا كالبحر شفت إذا النفس فإن غرو وال النفيسة. الشعرية األحفورة تلك

قراره. أعماق يف خفي ما لناظره
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لنا يبدو كما هو إنما وحسنها، الطبيعة روعة من به نشعر الذي هذا يف رأينا مجمل ذلك
والغرام. واالمتيار العبادة من مزيج
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األوىل1 الرسالة

«سادهانا كتاب يف أمعنت قد كنت ألنني األقرص؛ يف جوتييه رواية أفتح لم
قلم فيه يجول مما موضوع أي بقراءة قراءته أخلط أن له فأنفت لتاجور»
يف يغازل كمن الكتابني بني بخلطي أكون ال أن ورأيت وأشباهه، جوتييه
حتى الكتاب عىل فأقبلت القرآن، هامش عىل الخمريات يكتب أو املحراب
أكد ولم والتأمل، بالدرس وأحقها الدنيا أسفار أجل من ِسفر فإذا أتممته
باإليمان الكتاب تلقيت أنني أعني ولست إعادته. إىل شوق عىل إال منه أفرغ
ذلك أنتظر ال فإنني الحياة، رس من يُعرف ما كل عىل اشتمل أنه وال الكامل،
يشغل أن يصح ما كالمه يف يكون أن عندي املؤلف وحسب قط، كتاب من

الفناء. ألبناء الحياة تكشفها التي الحقائق مدرسة يف واحدة حصة
القديمة، الهندية الفلسفة أصول من تاجور استمداد يف عندي شك وال
العالم منها استمد التي الفلسفة تلك من استفادته مبلغ كان مهما ولكنه
أن وعندي االبتداع، من تقرب براعة واإلقناع التفسري يف برع فقد أجمع،
كتبهم وإذاعة الهندية العقائد دفائن نبش يف أجياًال قضوا الذين املسترشقني

قراءة من تُفهم آراء أو أسئلة عىل ا ردٍّ بالقاهرة أديب صديق إىل أسوان من الخمس الرسائل هذه كتبت 1

مرة. ألول نرشتها التي الرجاء صحيفة عن نقًال هنا أثبتها وقد الرسائل.
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إظهاره تاجور استطاع مما ملحة القديمة الهند روح من يظهروا لم املقدسة
الصغري. الكتاب هذا يف

١٩٢١ سنة نوفمرب أول

الثانية الرسالة

محارضات مجموعة هو إليه اإلشارة مني سبقت الذي «سادهانا» كتاب
مدرسته يف تاجور يرشحها كان والدين، الصوفية الفلسفة يف شتى آراء تتضمن
وفقه واألدب الحكمة يف للمذاكرة البنغال إقليم من بلبار ببلدة أنشأها التي
بوجدانها، شعورها حيث من الحياة» كنه «تحقيق الكتاب وموضوع الدين،
واتصالها والحب، العمل يف وظهورها والجمال، والرش بالخري وإحساسها
املحارضات هذه بعض ألقى وقد ذلك، وراء من والالنهاية عامة بالكون
هذا إىل ضمها ثم وود، جيمس األستاذ لطلب إجابة األمريكية هارفارد بجامعة
وفلسفته، تاجور لعقيدة تفسري بمثابة فكانت املتقدم، باالسم ووسمها الكتاب
كباره اشتهر بيت يف نشأ الرجل ألن القديمة، الرباهمة عقيدة بعينها وهي
استخدم تاجور ولكن املقدسة. الكتب يف التالوة وإدمان والورع بالتقوى
وحل األمثال، برضب والتقريب التوضيح يف الشعرية وموهبته الكتابية ملكته
إال اللغات تضبطها ال التي العويصة معانيها عن األلفاظ واستخبار الرموز،
من العمل هذا فكان أرسارها، إىل يفيض من لقلة والتلميح اإلشارة يشبه بما
كثريًا أشك كنت وإن جميًعا، قرائه عىل بل قومه، سمعة عىل مأثرة الشاعر
مغرورون القوم ألن الهندية؛ النظر وجهة فهم عىل الغربيني سواد قدرة يف
إال اإللهام، وتكل البصرية تطمس التي سكرته من يفيقون ال غروًرا بمدنيتهم

وصولتها. قوتها عنهم تزول أن بعد
األدب قيود من بالتحرر نفسها تنعت التي الفئة تلك عىل حدثتني وقد
من اإلفالت فضل لها فيكون حديث وال قديم بأدب قط تقيدت وما القديم،
وال الرشقية، اآلداب أساطني عىل يتهجمون الذين هؤالء أن وعندي األرس.
أدبية، جرأة أو فكرية حرية عىل يدلون ال الغربيني لغري بالشاعرية يدينون
السوائم مثل ذلك يف مثلهم العقل، يف وخداج وإقفال خلو عىل يدلون إنما
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عن ونبوٍّا األوهام ربقة عن علوٍّا تريد ما تفعل ال فإنها حريتها؛ يف واألوابد
والتقاليد الباطلة باألوهام حتى التقيد قابلية من لخلوها بل التقاليد، أحكام
يكون وقد السواء، عىل الصحيح وغري الصحيح فهم عن وعجزها املهجورة،
واختل املقارنة، أسباب أخطئوا ثم وقارنوا وتفهموا قرءوا إذا العذر بعض لهم
ويرفضون مزية، له يحسنون ال ما ينقدون وهم فأما الحكم، ميزان معهم
أظن ال أني بيد الناس، وإىل أنفسهم إىل مسيئون فهم وزنًا، له يعرفون ال ما
يف مثلهم كان إال هرائهم بصدق أحًدا يقنعون ال ألنهم خطر؛ ذات إساءتهم
كتاب عن يحدثك كان الذي الشيخ ذلك أن أراه والذي األحالم، وخفة الغباء
األدب أحاديث بالخوضيف أحق هم واالطالع، الرأي يف حذوه حذا وَمن الديوان،
يف وجوههم عىل الهائمني السائمني أولئك من والكتابة الشعر يف اآلراء وإبداء
عن اللبس إزالة استطعت لو وبودي الكاذبة، والدعوى الفارغة الخيالء تيه
الغربيني، شعر غري شعر لكل الغامطني عداد يف يحسبوننا الذين أولئك عقول
هذا يف باإلفاضة يل تسمح األيام فلعل كبريًا، خطأ فهمنا يخطئون فإنهم
رأينا معرفة عىل يعينهم إظهاًرا اعتقادنا يف الجودة معيار وإظهار البحث
ال التي التحيز شبهة أفكارهم عن وينفي عنها، سؤالنا قبل قصيدة كل يف

حقيقتها. يعلمون
١٩٢١ سنة نوفمرب ١٥

الثالثة الرسالة

الفاضل أخي
قراءة يف أخذت عندما لكارليل «الخصائص» مقالة تعني كنت أنك يف أشك لم
وشجونك، خواطرك من استجاشته وما تقرؤها، كنت التي مقالته ألثر وصفك
مقالة للرجل أعرف ال فإنني والتصورات، املعاني من نفسك به وأفعمت
غرابة وال — املمتعة الجزلة املقالة هذه استحواذ قارئها لب عىل تستحوذ
والرجال، للحوادث تقديراته جميع ومقياس فلسفته مفتاح ريب بال فهي —
فكره تطورات من أسبابها واستقصاء دراستها بغري كارليل درس يكمل وال
بني الحد فيها جعل أنه فهو عيب املقالة لهذه كان وإن عرصه. ووقائع
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فالذي منفذ. أو بثلمة يأذن وال وهن يعتوره ال حاسًما فاصًال والضعف القوة
جبابرة وأشخاًصا ضعف، يتخللها ال قوية عصوًرا هناك أن يتوهم يقرؤها
عرضة العصور أقوى فإن ذلك، خالف والحقيقة شك، أو فتور بهم يلم ال
بعض يف الخور إليه يترسب أن قمني الرجال وأقدر والخوف، الحرية لنوبات
اإليمان يسود أن مطلقة استحالة املستحيل ومن خياله، وأوهام نفسه هجسات
ألن تفكريه؛ وأطوار حياته أدوار جميع يف قويٍّا رجًال أو كامًال عًرصا امللهم
عقيدة أو مجمًال خاطًرا يوحي وإنما املسهب، التفصيل يوحي ال اإللهام
أيًضا، شكوكه فيها ويُجيل وأقيسته تحليالته فيها يُعمل أن وللفكر غامضة،
ذلك فيض يف واحد مستوى عىل فيلسوًفا أو شاعًرا أو كاتبًا تجد لن ولهذا
والتفكري اإللهام من مزيًجا نفسها كارليل مقالة كانت ولهذا وإغداقه، الوحي
مصيبون وأنتم وشطًطا، وحكمة وخطأ صوابًا املختلف واالستنتاج العميق
من كثري يف والتفكري لقيمة غمطة عىل فيها التفكري كثرة من لحظتموه فيما
وساوس والقديسني لألنبياء تعرض ألم — ذلك يف معذور وهو — عباراتها
والشكوك الوساوس هذه وليست األفكار؟ وتشغل الصدور تقبض وشكوك
الضعف فرتات إال والشياطني األبالسة من وخداًعا إغواء يسمونها كانوا التي
ويقول كارليل يشكوه كان الذي الرتدد ذلك وإال اإللهام، واحتجاب اإليمان يف
ويسميه الخافتة، والنفوس الخابية العصور عىل وقف إنه له: بغضه شدة من
وبني بينه يخلط ليكاد حتى سفسطة، وأحيانًا جدًال، وأحيانًا لجاجة، أحيانًا
بحيث ألفاظه توجيهات يف التدقيق قليل كارليل ولكن القويم. الصحيح املنطق
من النفس تجريد من بد وال الظاهرة، بكلماته منطقه عىل يحكم من يظلمه
من حقه القارئ يعطيه حتى املعاني عباب يف معه والخوض املفردات أرس

واإلنصاف. اإلكبار
أقصد — قويل عن تسألني أن أحببت إنك لك: خطاب آخر يف قلت
العبارة بهذه أقصده فالذي إلخ»، … بمدنيتهم مغرورون القوم «إن الغربيني:
بامللكات ولكن الحديثة، مخرتعاتها بعدد الغرب مدنية أقيس ال أنني هو
من وأرفع وأجل أعظم هو ما امللكات هذه بني فهل أنتجتها. التي واملواهب
ثمت كان إن وفنونها؟ وعلومها الغابرة املدنيات صناعات أبدعت التي امللكات
الغربية املدنية غطرسة إىل بالنسبة ا جدٍّ يسري نعم ا. جدٍّ يسري فهو فرق
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نساك إليها ارتقى التي الروحية القمة أن جازًما اعتقاًدا أعتقد وأنا ودعاواها؛
هذا وإن كتاباتهم، ونقرأ نعرفهم ممن غربي يبلغها لم وفالسفته الرشق
عىل عالة وأنها نبيٍّا، تنبت لم أوروبا أن ويكفي فيهم، كمني عيب التقصري
أبطال أكرب بصغر ليشعر الرباهمة فلسفة يقرأ من إن به. تدين فيما الرشق
املدنية مهمة كل أن ألحسب إنني األشداء، املردة أولئك بجانب الروحيني الغرب
الغاية بتلك اللحاق عىل الحيوانية أو املادية حياتنا تستحث أن هي الغربية
فال، تبتكرها أو تسبقها أن أما الرشق، روحانية إليها أوغلت التي البعيدة
التي الطريق نفسها: الطريق يقطع بأن يبدأ قوي خادم اليوم الغرب وكأنما
فإذا وقايته، وأسباب رجلته مؤنة معه يجلب لم ولكنه فاجتازها، السيد2 سبق
مزيته. قيمة لكل وعرفت املسبوق، من السابق تبني يوًما الركبان التقى ما

عىل والسياسية األدبية العاصمة أنباء من فأطلعتموني تكرمتم لو حبذا
جميًعا. اإلخوان وإىل إليكم وسالمي أسوان، يف مقامي بسبب علمه يفوتني ما

الرابعة الرسالة

الفاضل أخي
رواية بقراءة وسأبدأ إليهما، شوقتني وقد ومرديث بلزاك روايتي تسلمت
ولست طويلة الرواية ألن إتمامها قبل برهة مضت ربما ولكن قريبًا، مرديث
من التفات موضع كل يف قريبًا وسألقاك قليًال، إال اليوم القراءة يف أمعن
يف االشرتاك عند فتلتقي األفكار تعربها معالم والكتب للروايات فإن الرواية،
بغريها يتالقى ال التي بالذكرى ال مواجهة تلتقي املعرض بهذا وهي القراءة،

الطريق. بمعالم الجائزون
القصد كان فإن حرصه، يمكن الحديثة الغربية املدنية أمر يف الخالف
متقدم إليه يتقدمها لم ا حدٍّ واملعلومات بالصناعات بلغت أنها تعظيمها من
القصد كان إن أما عليه. الجزيل الشكر ولها فيه ريب ال حق فذلك معروف،

الرشق. أي: 2
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الخالف يقع فهنا العقول، وطاقة امللكات يف تفوًقا حتًما يستلزم التقدم هذا أن
غريه يجيء ثم الساعة يف نسخة ألف لطبع أداة الرجل يخرتع فقد الكثري،
من له إن هذا من يُفهم وال نسخة، آالف عرشة تطبع أخرى آلة فيخرتع
وقد النسبة. بهذه أرسع اخرتاعه ألن لألول ما أضعاف عرشة والفطنة الذكاء
السري عىل أقوى أنه هذا من يؤخذ فال نقطة عن مراحل عرش السائر يبتعد
واحدة مرحلة إال يرس لم ربما األول ألن مراحل؛ بتسع إال عنها يبتعد لم ممن
ليست الحديثة الغرب مدنية أن رأيي وخالصة سابقه، انتهى حيث من بدأها
ثالثني مدى يف لها أصبحت قد اليابان فإن اإلنسان، نفس يف الغور ببعيدة
فهل العموم، عىل أوروبا كمدنية ومعلومات مصنوعات مدنية سنة أربعني أو
تقدم يف كبريًا شوًطا تعد واحد رجل عمر من أقل يف تنقل مدنية إن يقال:
القوة عظم عىل الداللة من ذاتها يف املعلومات صحة يف وماذا اإلنساني؟ النوع
من الدروس من يلقنه فيما علًما ألصح اليوم الصغري التلميذ إن املفكرة؟
أو الحكيم الشاعر عقل من الصبي عقل أين ولكن أفالطون، أو الطيب أبي
بأن الجزم يسعنا فهل نفسها املادية الرفاهة إىل نظرنا وإذا املبتكر؟ الفيلسوف
بني قارن شقائه؟ من خففت أو اإلنسان سعادة زادت الحديثة أوروبا مدنية
الحارض، العرص ملدنية ممثل والثاني عالية، قديمة ملدنية ممثل أحدهما رجلني
مسكنًا، وأجمل طعاًما، وأشهى ثيابًا، أفخر األول تجد أنك األرجح بل يبعد فال
من كم يف تسأل حتى مزية اآلخر ملدنية تعرف وال رفيقه، من جسًدا وأصح
ماذا ولكن الرسعة، مزية لنا تظهر هنالك بيته. بُني أو ثيابه ُصنعت الزمن
ذلك بعد وأما املخرتعة، القوى تفوق تستلزم ال املخرتعات رسعة ذلك؟ وراء
القدم. يف زميليهما من حاًال أسعد بصناعته املستفيد وال الحديث الصانع فال
مرانًا وأكثر حاسة وأدق يًدا أصنع كان القديم الصانع أن تقدم ما عىل أزيد
تدير آلة املخرتعات صريته الذي الحديث الصانع من أعضائه استخدام عىل
إنها فيقول: الخشبة إىل أحدهم ينظر نجارين الريف يف ألعرف وإني آلة،
واحًدا نجاًرا أَر ولم قرياط، نصف من بأكثر تزيد يجدها لم قاسها فإذا زائدة،

الفرق. هذا ضعف يدرك أعماله جميع يف القياس عىل االعتماد تعود
Vedas Ramayna, أذكر: ما عىل فأشهرها الربهمية الديانة كتب أما

.Mahabharata
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وليست وحركاتها. حروفها لكثرة أسماءها أضبط ال أخرى كتب وهناك
لم ألنها واألدبي الشعري إمتاعه وال كسادهانا كتاب طالوة املذكورة للكتب
الربهمية الديانة هي ومحاورات، وأمثال وقصص، شعائر مجموعة إال تكن
ال لكن املجرد، لبابها يف هي كما ال لألنظار، يربزوها أن الهند كهان شاء كما
الفلسفة سبحات يف وعلوها الروح سمو عىل يدل مما خالية أنها هذا من يؤخذ
عقيدة مثًال خذ دنياها. يف لها املقدور الكمال أعىل إدراك إىل وتعطشها الدينية
أو فرض فأي األعىل، الكيل بالروح التطهري بعد اتصالها ثم األرواح تناسخ
هذه يف يلحظ لم اإلنسانية الروح مصري يف الباحث عىل يرد مما استدراك أي
ملحوظ العقيدة هذه ففي املباحث، هذه نفسه يجشم لم ملن املضحكة العقيدة
الشقاء أو الرسمد النعيم أحدهما يف دورين إىل الحياة بقسمة القول ضعف
تتساوى ال التجربة هذه بأن العلم مع والتحضري، التجربة اآلخر ويف الرسمد
يقولون الذين عىل الرد فيها وملحوظ النتائج، وال الحظوظ وال الفرص فيها
لتتقوى العالم إىل أُرسلت الحرة الروح إن اآلن: بهذا يقول لودج أوليفر —
صغريًا، يموت وقد يعمر قد الطفل بأن عليهم يُرد إذ املادة، قيود بمصادمة
األزل؟ من املقصود التقوي ذاك من حياته يف املعاجل نصيب يكون فماذا
يف الكيل الروح عن منفصلة الروح بقاء إىل الفكر اطمئنان عدم فيها وملحوظ
وملحوظ طلبه، عىل مفطورة وهي الكمال مرتبة عن بعدها مع األخري العالم
الذي العالم غري عالم يف الجزاء حصول أو الرسمد بالشقاء القول غرابة فيها
يف ما فيها وملحوظ العيوب، من فيه تطهر أو بالذنوب اإلنسان فيه امتُحن
شبكته، من العقل يخلص ال الذي الكثري التناقض من والقدر بالقضاء القول
الحياة وحدة فيها وملحوظ التسليم، إىل ميله من بلغ ومهما نفسه، أجهد مهما
العقيدة هذه أن القول وقصارى املطلقة. كماالتها أرفع إىل مظاهرها أسفل من
عنه يرجع ثم الروح، أمر يف الباحث إليه ينتهي موصد باب كل فيها لحظ قد

مكرًها. أو طائًعا
مقتبسة كونها عىل الخالص بعقيدة الغربي العالم بقنوع هذا قارن
آالف ثالثة قبل كملت الربهمية أن واذكر الربهمية، من وقضيضها بقضها
فرض، إىل فرض ومن عقيدة إىل عقيدة من تغريه يف بطيء اإلنسان وأن سنة،
أما الوجهة. هذه من العاملني هذين يفصل الذي الهائل املسافة بعد وانظر
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فقد الروح خلود فأما أفالطون. اإللهيني فالسفتها فأعظم اليونانية الفلسفة
بني بها انفرد أخاله التي Ideas ال فكرة وأما الرشق، من به القول نُقل
هنا ومن العميق. الزاخر املحيط ذلك بجانب أطفال لعبة فهي قومه فالسفة
ال كنت وإن الحديث، الربهمي لقبوه حتى الربهمية تقديس يف شوبنهور أعذر
أقدر لم فإنني سادهانا، كتاب منها أفهمنيه الذي الوجه عىل فهمها أحسبه

الكتاب. هذا قراءة بعد إال الهندية Nirvana بال املقصود حقيقة
يف التقارب أمكننا التقينا متى أننا وأرى املضطرب، هذا يف الكالم يطول
الرسائل. عرشات برشحه يفي ال واحدة جلسة يف يقال ما فإن والحكم، النظر

.١٦ / ١ / ١٩٢٢ جميًعا اإلخوان وإىل إليك وسالمي

الخامسة الرسالة

الفاضل أخي
املوسم هذا ويف أسوان يف ألننا مرديث؛ رواية قراءة يف البدء من بعُد أتمكن لم
ميادين يف الجوالن عىل الخالء يف الجوالن نؤثر سواه للمدينة ربيع ال الذي
إىل بالنظر التفرج عىل الِحَسان الغربيات وجوه إىل بالنظر والتفرج األفكار،
شفيعات اآلن لدينا الغربية للمدنية أن أكذبك وال املتفلسفني. الغربيني رءوس
من وخوًفا الحذر يف مبالغة الجور يكون فقد عليها أجور رأيتني فإذا كثريات،

املحاباة!
أجدني وما لها، به أعرتف وما الغربية املدنية عىل أنكره ما لك أبسط إني
املدنية، هذه يف رأيي من املختلفة للجوانب توضيًحا به االعرتاف مستطيع غري
يضاهي روحانيٍّا تقدًما عندها من أنشأت قد تكون فأن عليها أنكره الذي فأما
الصناعة يف أبدعت أنها فهو به أعرتف الذي وأما به. يلحق أو الرشق تقدم
التقريب املبدعات هذه نتائج من كان وربما إليها، تُسبق لم مبدعات والعلوم
املادية القوة فيها تحس دورة بعد الروحية وقواه املادية اإلنسان قوى بني
فالقول به االعرتاف أستطيع ال الذي وأما حدها. عند فتقرص جهدها غاية
يُشاهد ما إىل ارتكانًا الرشقيني طاقة بها تلحق ال فكرية طاقة للغربيني بأن
البدنية الطاقة أن أعتقد ألنني الحديثة، أوروبا مدنية يف وعلوم مخرتعات من
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الحديد من قنطاًرا يحمل الذي فالرجل بوزنه، بل الحمل، بنفاسة تقاس ال
القيمة، يف الحملني بني الفارق بعد عىل الذهب من قنطاًرا يحمل الذي كالرجل
الذي باملجهود ولكن املخرتع، اليشء بفائدة تقاس ال الفكرية الطاقة وكذلك
اقتبست اليابان إن لك: قلت حني وإني به. املحيطة ظروفه يف إظهاره استدعاه
يدل ال املدنية هذه أن إال أقصد لم سنة أربعني أو ثالثني يف أوروبا مدنية
قبل اإلنسانية الفطرة تخطوها الفكر طاقة يف واسعة خطوة عىل ظهورها
العرص مدنية مفاخر من الرسعة هذه إن قلت: وقد بصبغتها. تصطبغ أن
مدنية أن املقصود فهل املطالب، قضاء وتعجل الوقت تخترص ألنها الحارض؛
الجديدة العقول هذه فبفضل عقولهم، غري عقوًال لليابانيني اخرتعت القوم
يف ذلك لوال كاسبيه يكونوا لم ما واحد جيل يف فاكتسبوا الوقت، اخترصوا
اليد كتابة بني الفرق عىل قياًسا التفكري يف أرسعوا وأنهم األجيال، عرشات
ونسج القديم النول نسج بني الفرق عىل أو الحديثة، املطبعة وكتابة الواحدة
فتغري يتغري لم العقل دام وما طبًعا. ذلك تعني ال إنك البخاري؟ املعمل

يعدوها. ال محدودة قيمة له املصنوعات
يف شك ال التي — الهندوجرمانية األمم انفراد أن إىل نظرك وأحول
الصناعات عالم يف بل والشعر، الفلسفة عالم يف الخاص بالنبوغ — رشقيتها
اإلنسانية تراث من حقها الرشقية املواهب إعطاء عىل معني أكرب لهو أيًضا
اآلن يقيم مجتهد أديب شاب حدثني مًعا، والرشق الغرب وإنصاف الخالد
قال: الخصوص، عىل منها والتلغرافية الكهربائية باملباحث ويعنى أسوان، يف
الالسلكي التلغراف عىل أدخل بلتورا» جام «رامسارا اسمه هنديٍّا رجًال إن
تسجيله يف رشع فلما املتمدينة، البالد جميع يف اآلن به مأخوذًا ا مهمٍّ تحسينًا
إىل فالتجأ يئس، حتى واضطهدوه طلبه إجابة يف وتلكئوا غالطوه بالهند
مرصيٍّا إن وقال: اخرتاعه، ل سجَّ وهناك املتحدة الواليات إىل ومنها اليابان
كلتا تحويل من تمكن الحديدية السكة يف اإلشارات جهاز عدَّل … اسمه
يف اآلن وهو وثبطوه فأهملوه وسيلة، بأسهل األخرى إىل التلغراف دائرتي
املعامل فتح كان فإذا جنيًها، عرش أربعة مرتبه يتجاوز لم عمره من الخمسني
نوع هذا وكان معرقًال، أو ممنوًعا واالختبار التجربة مكان وهي الرشق يف
غرينا من أوىل الرشقيني فنحن املعامل خارج املجتهد يلقاها التي املكافأة
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أعراض من عرضا بالدنا يف الصناعي الركود اتخاذ قبل الطويل بالرتيث
صحيحة محدثي الشاب رواية تكون وقد الدائم. والقصور املالزم النقص
ملاذا أرى ال الحالتني كلتا عىل ولكني صحيح، غري بعضها يكون وقد برمتها
القائلني نصدق وملاذا السباحة؟ يحسن لن بأنه املاء عن بعيد رجل عىل نحكم
وأي الغرض؟ شبهة من يسلمون وال معقول بربهان يدلون ال ممن بذلك
عن األصيل بالعجز يصمهم من عىل امليالد قبل إنجلرتا سكان عند كانت حجة
ونحن علينا حجتهم قيمة فما البتة، حجة ال الفلسفة؟ ودرس الرصوح تمريد
ردها يمكن ال قط آفة من فينا وليس الحجج، هذه يدحض بتاريخ سبقناهم
ومعلومات؟ مصنوعات إال املدنية هل سألتني: وقد قريب؟ عارض سبب إىل
يشمل العام معناها ولكن ذلك، من أقل هي الحريف بمعناها املدنية أن فجوابي
أقرب املثابة بهذه فهي تقديره، أريد إذا امليزان يف اإلنسان مع يوضع ما كل

الحديث. العرف يف Culture ال معنى إىل
يُنسبون البوذيني ألن أيًضا؛ برهمية ولكنها بوذية، بالنريفانا االنتهاء عقيدة
أن يخفى وال الطبقات، تقاليد يف إال يشء كل يف الربهمي الرسول «بوذا» إىل

برهمية. نحلة إال نحلته فليست «برهما» يعبد بوذا
قلَّبت وقد املرصية، األدبية الحركة بتعهد االهتمام رضورة يف معك إنني
مرشوع عن فكرة لديكم كانت فإن الوجوه، جميع عىل مجلة إنشاء مرشوع
ال ألنني يل، ترشحوه أن فأرجو املعلومة املجلة صعوبات بعض من يخلو آخر
أنني أكتمك وال سواه. فكرة كل عىل يُقدَّم بحيث السهولة من املجلة إنشاء أرى
بأقوى يكن لم وحده األدب حب أن فأرى الديوان، كتاب رواج علة يف أرتاب
أحدثها التي الزوبعة هذه يُحِدث كان تراه فهل إليه، األنظار لفت عىل البواعث
ال الجمهور ذوق كان وإذا الرماية؟ شديدة الهدف معروفة حملة من خال لو
يحتمل فهل أفادته وإن فيه؟ املجاراة تفيده فهل الوسيلة، هذه بغري يُستفز
الصعوبات هذه أعدد ولست الكتابة؟ من الباب هذا عىل قلمه يقرص أن كاتب

ووقايته. حياطته إىل ميل لشدة بل املرشوع، ترك إىل مليل
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فرباير شهر إال بيننا يبَق لم أنه وأظن اإلخوان، جميع وإىل إليكم سالمي
وأنديتها املستطابة ومجالسها القاهرة تجمعنا ثم الجو، اعتدل إذا القادم،

الجميلة.
١٩٢٢ سنة يناير ٣١
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من مسامعنا طرق إذ كالعادة الصحفي مكتبنا يف نعمل كنا ذلك، نحو أو عامني قبل
يهدأ، وال يني ال متدارك رسيع ولكنه ضعيف عاٍل، ولكنه رخيم هتاف النافذة زجاج وراء
يف يتمهلن ال قبل من مواكبهن يف عهدتهن ألنني الصغريات، األوانس هتاف أنه فعرفت
ويحيا الوطن، ويحيا الوطن، يحيا أن يرددن وأصواتهن، حناجرهن يرحمن وال دعائهن
قلت: إذا اللطيف الجنس أظلم وال واحدة، ملحة ويف واحد نفس يف قاطبة، الدنيا موات

األقدار! من الطلب يف حتى اإلجابة، يف الرتيث عىل يصرب لم طلب إذا إنه
لحظة به تمر الذي باملوكب هو وما الجميل، املوكب هذا ننظر وأطللنا األقالم ألقينا
بسمع ظنك فما الدهر سمع عليه يعىص الذي باملوكب هو وال هواء، نسمة هتافه وتطوي
أنصتت موكب إنه ساعة. آثاره وتطمس ساعة تمهده الذي باملوكب هو وال اإلنسان،
وتلفت معها كلها الدنيا سمعتها سمعتها فلما بشائره، أوىل لتسمع السنني مئات مرص
دأب جيل كم هللا إال يعلم ال موكب إنه جديد. عرص بميالد التاريخ عالم يف ونودي الزمن
والسعادة النرص وثبة يثب سوف جيل كم هللا إال يعلم وال املايض، ظالم يف تنظيمه عىل
عرشات بعد مرص سعادة يف سيمرحون الذين وإن املستقبل؛ أضواء يف هتافه توقيع عىل
هذه يف فوج بعد فوًجا أمامنا يتتابع كله مجدهم رمقنا أننا يعلمون قلما ومئاتها األعوام

الطليعة.
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رأينا الطاهرة، اللهفة وتلك املحبوب اللجاج ذلك السمع إىل ينقله ال ما فرأينا أطللنا
األوانس مركبة رأينا والدعاء، النداء نقله عىل يقوى ال بما الحماسة من تُرشق وجوًها
نور يف الباسقة الدوحة من التغريد يتقاطر كما ملرص الدعوات منها تتقاطر الغاضبات
انتبهت قد الحرية عصافري إال رأينا إذ نرى كنا فما لقريب، الشبه وإن الباكر، الصباح

موموق. مستقبل فجر تحيي
ال أن أردت إنني أقول: والحق بناتها، هؤالء أمة تضام لن معنا: كان أديب قال

أمهاتها»؟ «هؤالء يقال: أن األوىل أَوليس لصاحبي: فقلت فنفقده. الفوز نتعجل
كثريًا فنسيت املذهالت، والخطوب املنسيات، بالحوادث مفعمة أيام ذلك بعد وأتت
بها، يذكرني ما إال شبيهاتها من أَر ولم اللحظة تلك أنَس لم ولكني كثري. عن وذهلت
الناس أشد بوادرها وشجعت املرصية، املرأة نهضة دالئل توالت السنتني هاتني ففي
نفيس من أجد وأصبحت األمور، ظواهر من توجًسا وأكثرهم األمل تصديق من حذًرا
همساته، أضعف إىل اإلصغاء يف أتردد كنت أن بعد الرجاء تهليالت ألعىل صادًقا طربًا
فإنهن جديد، لجيل أمهات الصغار أوانسنا فيه يكون الذي اليوم النتظار داعيًا أَر ولم
مستقبلها ملرص ينشنئ اليوم منذ وإنهن مرص، مجد عىل يؤتمن أن خليقات اليوم منذ
رشع فقد الصعوبة عرف ومن إدراكها، يف أخذ فقد الغاية أبرص من أن ريب وال العظيم،

تذليلها. يف

هو وأين مستعبدة؟ الحياة يف رشيكة إىل يسكن وهو الحرية يفهم الذي الرجل هو أين
نفسه تحيا الذي الرجل هو وأين مقيدة؟ أم وليد وهو الحرية بثمرة ينعم الذي الرجل
يف عنها يتحدثون التي العنقاء إنها لتحييه؟ املرأة خلقت الذي الجانب فيها مات وقد

األولني. أساطري
أشد وال الحب من أقوى هي غريزة ذاته حب بعد اإلنسان نفس يف هللا يودع ولم
منها أغلب وال مواهبه، وخفايا استعداده لكوامن وابتعاثًا نفسه، أطواء يف تغلغًال منها
هذه قلبه عىل تستويل الذي فالرجل وقواه. خوالجه وبواطن هواه مجامع عىل سلطانًا
عليهم تستويل الذين الجبابرة أولئك غري من تراه ال ما العجائب من يريك النبيلة الغريزة
بها، للناس وال لهم علم ال قوى االستهواء2 منهم يستخرج الذين املسحورين أو اآللهة،

املغناطييس. التنويم 2
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عىل نوع إرادة به تتغلب تنويم إال هو هل املغناطييس؟ التنويم من رضب إال الحب وهل
إحساسه، وجملة وزكانته إرادته الفرد إىل النوع ينقل العجيب التنويم فبهذا فرد؟ إرادة
قبضته يف العاشق فرتى الصماء، املادة عىل األحياء تسلط عليه يتسلط التنويم وبهذا
بطاعته حجر من وأقل جنانه، وتوقد نفسه وشفوف وإرصاره بشجاعته فرد من أكرب
فيحس بوحيه النوع يمده الظنون، وأظهر الشبه أوضح عن وعماه به يراد ملا وانقياده
كالنائم الحس تيقظ يف ويجعله يحسه، أن لفرد يكون ال ما نفسه يف والجمال القوة من
يدفعه هو ثم بالعيون. إال املفيقون يبرصه ال ما برشته بأعصاب يبرص الذي املستهوي
ويريه فيصدقه، املحال له ويزين فيطيع، يأمره املستسلم، النائم يدفع كما بغيته إىل
فيلقي الهالك يف نفسك ألِق له: يقول بل إليه، يخيله فيما يشك فال حلًوا واملر مرٍّا الحلو

خاطره. وراحة قلبه لذة عىل يعمل أنه وعنده وجًال، وال محجًما ال بها
من فيها ما كل أسريها نفس يف تستحث فهي النوعي، الحب غريزة ُخلقت كذلك
مرة يولد العاشق إن يقول: من يخطئ ال بحيث شعور، من له تتسع ما وكل استعداد
الحياة. قيد يف وهو املوت بعض ومات امليالد هذا ُحرم فقد يعشق لم من وإن أخرى،

الينبوع هو وهذا املرأة، جهل العمل ميدان من يلغيها التي الغالبة القوة هي هذه
من حرمانه قلبه يف يجففه والذي الرجل، قلب يف لتفجره املرأة ُخلقت الذي الزاخر
مثل وتعطيه الحب وتشاطره العطف تبادله وكرامته بكرامتها عارفة مهذبة رشيكة
األذواق، يف ضالًال املجتمع عىل أنكرت فإذا ونورانية، وشغف إحساس من منه تأخذ الذي
يف وكساًدا الفاضلة، واملراتب العليا األمثلة إىل التسابق عن ونكوًصا العزائم، يف وفتوًرا
وال تعجب فال واآلداب، العرف يف وخلًال الهوان، عىل وصربًا الشعور، يف وجموًدا العقول،
العوامل تلك من خلوها األمة يف يحدثه ال نقص أي إذ السبب، عن البحث يف بعيًدا تذهب
املخصبة؟ الغريزة تلك نتائج من فراغها النفس عىل يسلطه ال قحط وأي الغور، البعيدة

الشك من كم ولكن فيها، شك ال حق قولة فهذه أجل الحرية. نساؤها عرف أمة تضام لن
فإن الضيم؟ من لها ضمانًا األمة حسب هو بالحرية الرجال عرفان أن يزعم من قول يف
التي الشحيحة كالرتبة ألنها شوهاء؛ حرية تكون أن أحرى الرجال غري يعرفها ال حرية
منه املروى وال بمروي، كله نباتها فال أشجارها، فروع من فرع كل إىل غذاؤها يرسي ال
فيه، خري ال يابس فرع األمم هذه أمثال يف واملرأة أجزائه. جميع عىل الرواء فيه بسابغ
تتمىش بالفرع ينتفع كما إال تنفعه ال حال ولكنها حاًال، منها أندى الرجل يكون وقد
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يظفر التي األمم شأن هذا وليس للوقود، هو وال لإلثمار هو فال واليبوسة الخرضة فيه
إىل وترسلها أطرافها أبعد من الحياة تستقي أمم فإنها الحرية، من بقسطهن نساؤها

لينة. حطبة ال يانعة شجرة فهي أطرافها. أبعد
أعمالهم لها ونذروا خانوها ثم الحرية خطبوا رجاًال عرفنا ما كثريًا أننا وعىل
إليه اضطروا أو لضمائرهم النفاق استحبوا وربما حقوقها. يؤدوا ولم بها كفروا ثم
أما األيام. ومتناقضات العيش مضائق من املعاذير له ويتلمسون منه يخجلون اضطراًرا
من إال منها يمنعها ال حقوق؟ من للحرية عليها ما تؤدي أن يمنعها الذي فما املرأة
يهتز أن املهد يمنع من وإال رضيعها، ثغر إىل سائًغا ثديها من يسيل أن اللبن يمنع
صغارها تربي أن بيتها كرس يف يمنعها من وإال والفضيلة، الوطنية ترانيم أشجى عىل
من تمنعها قوة األرض عىل وليس تحبها. التي باللغة تناغيهم وأن تختارها التي الرتبية
ال للحرية معقل لهي منه مانع يمنعها وال هذا تريد امرأة وإن أرادته. إذا هذا من يشء

األيام». ومتناقضات العيش «مضائق من عليه يُخىش وال الطوارئ تزعزعه
ألداء منه أصلح جعلتها الرجل فيها يشاركها ال خصائص للمرأة أن البديهي ومن
منه ألطف الجملة عىل فهي الطبيعية؛ واجباتها عن فضًال املدنية الواجبات من كثري
الدين تقاليد عىل وأحرص الجنسية، العالقات يف زكانة وأصدق ا، حسٍّ وأدق شعوًرا،
التي الخصائص من ذلك وغري البيت، هناءة يصون بما احتفاًظا وأشد العرف، وأحكام
الخصائص هذه آثار فيه تظهر الذي اليوم وسنرى فيها. الرجال عىل ترجح أو بها تنفرد
ما أنفس مرص تنويل يف الجنسني من كل فيه ويتبارى املرصي، املجتمع يف البارزة
أبنائها من صغري أصغر جهد إىل حاجة يف وهي وروحه. وعقله جسمه مزايا من يملك
واملرأة الرجل بني االجتماعية الفروض تقسيم إىل األمم بعض سبقتنا وربما وبناتها.
يخطر ال ما الغرائب من الباب هذا يف سمعنا وربما مرسوم، وبقانون معلوم قدر عىل
التجنيد يُفرض أن تقرتح كي» «ألن تدعى كبرية كاتبة مثًال السويد ففي البال. عىل اآلن
عمرها من عرشة الثامنة تبلغ فتاة كل فتقيض الفتيان، عىل يفرض كما الفتيات عىل
وال طبًعا، السالح حمل يف ال املدة؟ هذه تقيض وفيم العمومية. الخدمة يف سنتني مدة
املستعمرات. وتدويخ الغارات شن يف وال الخنادق، وحفر املدافع إطالق عىل التدرب يف
املرىض ومالجئ األطفال مدارس بني األمومة وظائف عىل التدرب يف تقضيها وإنما

القبيل. هذا من هو وما الجميلة الفنون ومعاهد الوالدة ومستشفيات
حتى ننتظر ال هنا ولكننا الشمال، أمم يف منه وأغرب االقرتاح هذا ذ يُنفَّ أن يبعد وال
يف املرصية املرأة فإن املرشوعة، واألوامر املوضوعة القوانني من واجباتهن نساؤنا يعلم
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أن دون القومية الفرائض أرشف تؤدي وأن األمومة، أعباء أشق عىل تتدرب أن وسعها
مسالم! جيش يف ولو العسكرية بالكسوة واالرتداء الثكنات يف املبيت إىل تضطر

املرصية، املرأة بنهضة ابتهاجي يف شطًطا قلت ألني ال القديم. أنصار عيلَّ وسيغضب
يكرهون وهم املرأة، وكلمة الحرية كلمة بني قرنت أنني وهو بسيط: صغري ألمر ولكن
يف وال الحارض العرص يف ال األوقات. من وقت يف الكلمتان هاتان تقرتن أن الكره جد

بعيد. أو قريب مستقبل
نعم وألبنائكم؟ نحبها. نعم لقالوا: ألنفسكم؟ الحرية تحبون هل سألتهم: ولو

يسكتون. هنا أبنائكم؟ وألمهات وألبنائنا.
يجودون وال والطول والحول والسيادة والجاه والحرية العلم ألنفسهم يتمنون فهم
ليجودوا كانوا ما هذه وحتى والثياب. الحيل بغري الفسيحة الدنيا هذه من نسائهم عىل

كبري. حظ فيها لهم يكن لم لو عليهم بها
يكن أن عهودهم والة ألمهات يأبون ولكنهم مستبدين، ملوًكا يكونوا أن يريدون
القصص ألحكام األقل عىل مخالف هذا العدل، من ليس هذا هللا! فسبحان ملكات،
من يهبطون القصص تلك يف امللوك أن نعلم فإننا املدونة، الخرافات وأصول املرعية
الطقوس أن كذلك نعلم ولكننا منهن، ويتزوجوا الفقريات الراعيات ليحبوا عليائهم سماء
فيجلسن ملكات، مرتبة إىل الراعيات أولئك يرفع امللكي الحب إن هنا. تنتهي ال املسطورة
وهذه والطاعة، السمع يتعلمن كما والنهي األمر ويتعلمن التيجان ويلبسهن العروش عىل
راعياتنا اليوم نظرنا فإذا منزلة، كل فوق العليا املنزلة لها عندكم وهي الخرافات سنة
مظاهر فمن فريتقينه، العرش إىل ويتقدمن فيلبسنه التاج إىل أيديهن يمددن باألمس
بغري ملوًكا نكون لئال لهن، ونصفق نحييهن أن اإلنصاف قواعد من نقل لم إن األبهة

امللوك. أنف رغم عىل ملكات يكنَّ لئال أو ملكات،
املرأة نهضة خرجت لقد الصحيفة، بياض بهم نُسوِّد القديم وألنصار لنا ما ولكن
عىل ورافعيه رافعاته أيدي يف فليتقدم صفوفهم، من لواؤها وانتقل أيديهم من املرصية

هللا. شاء إن والرفعة النجاح قبلة املنشودة. قبلته إىل هللا بركة
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والكتاب عامل. مرصي وزير وعرَّبه جليل، فرنيس عالم وضعه القيمة الكتب من كتاب
املرصيني عقول إىل مثلها يلج أن قلَّ التي األسفار من أبوابه وإيجاز حجمه صغر عىل
فال الجديد البحث أسلوب القراء سيعود إنه فيه: يقال ما وأيرس العربية. اللغة جانب من
من براءتها املعنى من براء هي والتي التلفيق، عىل مدارها التي املباحث تلك إىل يركنون
مسائل أعضل إىل عندنا ينظرون كانوا الذين الُكتَّاب أكثر وما والتحقيق. النظر صدق
الجمال صور الواهم يتخيل كما أشكاًال فيشكلونها املستقبل، أبواب وأغلق االجتماع
ذهن يف تتم أن إال هو وما السماء. يف املذعذعة السحاب قطع يف والحيتان والثعابني
عليها ويبني مسلمة، قضية للناس يربزها حتى النمط هذا عىل ملفقة صورة أحدهم

الخطرية. والنظريات البعيدة النتائج
كتاباته؛ أكثر يف حولها يحوم التي الفكرة لتجلية الكتاب فصول أكثر املؤلف أفرد
األمة أطوار تكيف التي هي الروح هذه وأن أعمالها، تُسريِّ روًحا أمة لكل أن وهي
يف غاىل وقد حركاتها. من حركة كل سبب يُعزى وإليها الظاهرة، مالمحها وتشكل
للعوارض ما يُنكر أنه يوهم حد إىل األمة أحوال كافة يف األثر من الروح لهذه ما وصف
يف كبري شأن ذات العوارض هذه أن والحقيقة أمة، كل حياة يف الثابت األثر من الطارئة
الحاذق السيايس ألن السيايس؛ النظر وجهة من سيما وال إغفاله، يحسن ال األمم تاريخ
األمواج، من إليها ويثب األعاصري، من عليها يهب ما لريقب السفينة من مجلسه يجلس
بني قيادتها عىل الدربة عن تسلكه الذي البحر وفجاج سفينته بأدوات علمه يغنيه وال
وهل القرار. إىل بالسفينة تهوي أن خليقة منها واحدة ثورة فإن وإال العوارض، تلك
سلسلة مجموعها من ويتكون األمة روح منها يُنسج التي الخيوط إال الطارئة العوارض
تغري ولكنها شخصها، غري شخًصا األمة يف تجعل ال فهي املاضية! وذكرياتها اختباراتها
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يف لإلرادة ما بقدر ولكن تاريخها، يف دخًال األمة لروح أن شك وال الشخص، ذلك بنية
إذا إال الفعالة هي تكون وال عليها يطرأ بما منفعلة اإلرادة تكون ما وكثري الفرد، تاريخ
املبدأ فيه يرسخ الذي الزمن طول تقدير يف مبالغ فاملؤلف يوافقها. بما الحوادث جاءت
ألنها محمودة؛ غري مبالغة وهي الروح، تلك أجزاء من وجزءًا موروثة عقيدة فيصري
الفرص قيمة من وتصغر جديدة، حركة كل عند الشديد الحذر موقف املصلحني تقف
تشخيص إىل سبيل ال أنه — املؤلف يقول كما — علمنا إذا سيما ال حسابهم. يف الوقتية
االعتماد دون السيايس عليه فيعتمد باليقني، الشك يقطع تشخيًصا ومزاجها األمة روح
بها إملامه ومن كتابه يف الفكرة غموض من واضح وذلك الوقتية، العارضة الفرص عىل
بني الفارق حد يدري ال وهو الكتاب من ليخرج القارئ إن حتى دقائقها. يضبط ال إملاًما
الكتاب موضوع يكون يكاد املبحث هذا أن مع الفرنسوية، واألمة اإلنجليزية األمة روح
لم التي الفوارق هذه مثل أن ريب وال وتفصيله، لتبيينه الجهد غاية املؤلف جاهد الذي
التي العريضة لألحكام أساًسا تكون أن يصح ال القريب الحس عىل املؤلف فيها يعتمد
فإن االشرتاكية، به ونعني عرفه يف الجديد الدين عىل بل العرص، مبادئ أكرب عىل سجلها
ما فذلك األمزجة يف األمم اختالف إىل اإلشارة املبهمة الفكرة تلك تقرير من الغرض كان
ال الفكرة هذه قدمي إن يقال: فالحق ذلك من أبعد إىل به يرمي كان إن أما فيه، نزاع ال
الذي الحادث أن جازًما بيانًا يبني ما الكتاب يف ليس إذ الغاية؛ تلك من أبعد إىل تحمالنها
التي القضايا تنفي دامغة حجة فيه وليس أخرى، أمة يف مثله يقع لن األمة هذه يف يقع
حية، أمة كل بها تمر أطواًرا لألمم إن القائلني: قول بها وأيد التواريخ مقابلة علم قررها
من قليل وليشء والطوارئ املناسبات الختالف فذلك وقربًا بعًدا األزمان اختلفت إذا وإنه
لها، املقدور حينها يف رأي كل تعتنق أن األمة يمنع ال التباين هذا ولكن األمزجة، تباين
وتفاوت اللغات، الختالف تبًعا األخرى. األمم يف به يُدعى ما بغري دعته ربما كانت وإن

والعادات. األحوال
فيه ولكن االشرتاكي، فرنسا كحزب اشرتاكي حزب مثًال إنجلرتا مجلس يف فليس
العمال طبقات إنصاف وهي متشابهة ومطالبه واحدة غايته الحزبني وكال للعمال، حزبًا
ألن فرنسا يف شاعت االشرتاكية إن ذلك: مع يقول لوبون والدكتور األموال. أصحاب من
أهل اإلنكليز ألن إنكلرتا يف تشع ولم الحكومة، عىل االعتماد إىل بهم يميل أهلها مزاج
شعبًا فيها مالٍق فإنك أملانيا، صوب وانظر ذلك دع أنفسهم، غري عىل يعولون ال استقالل
نفوذًا. وأوسعها األحزاب أقوى هو مجلسها يف االشرتاكية يمثل وحزبًا رصيًحا اشرتاكيٍّا
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فما اإلنجليزية، األمة مزاج من مزاجه قريب سكسوني شعب — تعلم كما — واألملانيون
آنس الدكتور وكأن السكسونية؟ بإنكلرتا منه الالتينية بفرنسا أشبه الحالة هذه يف باله
األطليس املحيط وعرب عامة، أوروبية آفة االشرتاكية فجعل النقطة، هذه يف تعليله يف ركة
بكلمة نعرف أن أردنا «وإذا فقال: رأيه، به يدعم برهانًا الجديدة الدنيا يف له ليجد
أن يمكن ما مثال األوىل إن قلنا: التفاوت من املتحدة والواليات أوروبا بني ما واحدة
همة تنتجه أن يمكن ما مثال والثانية الفرد. مقام الحكومة فيها قامت التي األمة تنتجه
األخالق، إال منشأ الكلية الفروق لهذه وليس رسمي. ضغط كل من خلصوا الذين األفراد
ألن األمريكية؛ البالد يف به تنزل مكانًا لها تجد ال األوروبية االشرتاكية أن املحقق ومن
بعد شاخت التي األمم يف إال تعيش فال الحكومة، استبداد أدوار من دور آخر االشرتاكية

ا.ه. «… نفسها لحكم األهلية أفقدها نظام إىل طويلة قرونًا خضعت أن
وأنها أيًضا، املتحدة الواليات إىل سبقته قد االشرتاكية إن للدكتور: نقول ولكنا

هناك. هي مما صوتًا أجهر البلدان من بلد يف ليست
فحلتها االحتكار، رشكات أكرب سنوات منذ املتحدة الواليات حكومة طاردت فقد
ظهر وربما عليها. ويثني لها يهلل األمريكي الجمهور وكان فادحة. غرامة وألزمتها
أيام األحزاب برامج يف هذا من أقوى بمظهر االشرتاكية إىل األمريكي الجمهور ميل
ويف املاليني، كبار ومهاجمة العمال طوائف إرضاء إىل جميًعا تسابقها ويف االنتخابات،
كان فإن الفقراء، عىل والعطف األغنياء مطامع تقبيح يف الطوال الفصول الصحف تحبري
الدنيا يف وال بل ال أوروبا، يف وال أمريكا يف فليس باًال فليهدأ باالشرتاكية يعنى الدكتور

اشرتاكية. بأجمعها

فالكتاب تكوينها، يف التأثري من الروح لهذه ما ورشح األمة روح وصف خال فيما أما
عن يكتب لوبون الدكتور أن إليك يخيل واالشرتاكية، املساواة عىل منكرة حملة بجملته
من بإيعاز االشرتاكية عن يكتب وأنه عرش، السادس لويس أو األول شارل بقلم املساواة
عدم يكون كيف منه تعلم ال ولكنك املساواة، مبدأ عىل ينعي فرتاه روكفلر، أو روتشيلد
يعلمون ال البوم. نعيب من الناس يتشاءم كما االشرتاكية من يتشاءم وتراه املساواة،

سببًا. التشاؤم لذلك
ماهية وتقلب اإلنسان، تاريخ الفالسفة بعض عن «غاب املساواة: عن أقواله فمن
املساواة فكرة الناس يف ينرشون فقاموا الطبيعية، تناسله قوانني وتغري العاقلة، قوته

الشعوب.» وبني األفراد بني
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وآتت قويٍّا، ارتكاًزا عقولهم يف فارتكزت الجماعات، أذهان الفكرة هذه «خلبت
ورمت الثورات، أعظم وولدت األوىل، الجمعيات أسس فزعزعت يسري، زمن بعد أكلها
تقدم العلم أن «إال يقول: ثم هللا.» إال مصريها يعلم ال شديدة اضطرابات يف الغرب أمم
األفراد عقول يف الزمان أوجدها التي الهوة وأن املساواة، مذاهب بطالن بالربهان وأثبت
من «ما تقدم: ما بعد يقول ثم جيل.» بعد جيًال املؤثرات برتاكم إال تزول ال والشعوب
ذلك خطأ اآلن يعتقد وهو إال مجرب سيايس من وال نظر، ذي سائح من وال نفيس، عالم
القارة يف وأقام عقب، عىل رأًسا الدنيا قلب الذي املساواة مذهب أعني الخيايل؛ املذهب
وصريَّ األجناس، حرب نار األمريكية القارة يف وأذكى منها، الكون ارتجَّ ثورة األوروبية
بني يوجد ما فقل ذلك ومع االنحطاط، من محزنة حالة يف الفرنسوية املستعمرات جميع

«… ما بمعارضة وجهه يف يقوم من املفكرين أولئك
يف يشطوا لم املساواة دعاة أن عىل املساواة! مذهب رسيان من جرى ذلك كل
أن ترى وهل والفضل. العقل يف واحد غرار عىل طبعوا الناس إن قالوا: وال مذهبهم،
وتذهب بينهم، البقاء تنازع تعطل القانون أمام الحقوق يف الناس تساوي إىل دعوتهم
التنازع، لهذا املجال تفسح أن أحرى هي أليست وعاجزهم؟ قادرهم بني التفاوت بمزايا
بال املنافع ببعض الناس بعض استئثار املنافسة طريق يف يضعها التي العوائق وترفع

لالستئثار؟ موجب
عليهم يحتجوا أن لهم ويحق اإلنكار، كل دعاتها عىل ينكروا أن املساواة ألعداء يحق
دعاة كان إذا ذلك لهم يحق املساواة، مذاهب بطالن بالربهان وأثبت تقدم العلم بأن
بأن الجاهل العامل يمني قائم منهم قام قد كان إذا أو الحقائق، هذه من شك يف املساواة
املهندس. أو الطبيب بوظيفة يُطالب أن له ل يُسوِّ أو الجامعة، يف الفيلسوف منصة يتبوأ
يف يفرطون ال البيمارستانات مديري ألن يقوم؛ ولن يقم لم كهذا داعيًا أن نعلم ولكننا
متساويًا يكون أنه الفقري العامل ذلك املساواة إىل الداعي به يُمني ما وكل ظهر. إذا مثله
ال املساواة مبدأ كان ومتى ضري؟ من ذلك يف وهل حياته. عىل األمن يف الناس سائر مع
ضري فأي سواه عىل العقلية املواهب أو املعارف يف تفوقه بثمرة التمتع حق إنسانًا يمنع

فيه؟
الحقوق من الجاهل الفرد يبيح وأنه عرصالجماعات، العرصبأنه هذا الدكتور يَِصم
إنابة يف الغبي الزارع كصوت الفيلسوف الدكتور صوت وأن املتعلم، يبيحه ما السياسية
ينىس ولكنه الديمقراطية، بروح تنديده يف يقول ما آخر إىل … الحكام وانتخاب النواب
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األصوات من إنسان لكل وأن صوريٍّا، تساويًا إال ليس االنتخاب أصوات يف التساوي أن
غريه من أفضل هو من باختيار سواه إقناع عىل والقدرة العقل من له ما بقدر الواقع يف
بالده. سياسة يف قسًطا أكربهم لإلقناع واستعداًدا عقًال الناس أكرب يصبح وكذلك للنيابة،
األصوات تلك ويستخدم األصوات، رشاء عىل باملال يستعني املورسين بعض كان فإن
الدكتور عليهم ينقم الذين االشرتاكيون منه يشكو ما فذلك واحد، غرض يف املتعددة

لوبون.
لكل ويُقدر الناس بني يحكم ترى يا فمن املساواة. مذهب اليوم أبطلنا وهبنا
الحكومة؟ إىل ذلك يف نلجأ أترانا واألدبية؟ السياسية الحقوق من له أهل هو ما منهم
يسع ال الذي الرضوري عىل الحكومة عمل يقرص أن يريد ألنه الدكتور؛ يأباه ما ذلك
حتى الناس بني تتدخل يدعها ال أن — إرادته وهذه — به فأوىل به. القيام األفراد
يبق فلم — دواوينها يف موظفون كلهم هم كأنما درجاتهم، وتمييز أقدارهم ترتيب يف
— بذراعه تحصيله عىل يقدر ما الحقوق من منهم كل يدعي الناس نرتك أن إال إذن
العامة باملساواة أحالمنا أضغاث تركنا قد نكون وال الصواب إىل نثوب النظام هذا وبمثل
أول كنا بصائرنا تغىش العامة باملساواة أحالمنا أضغاث تركنا «إذا ألننا بصائرنا، تغىش
بها يحلمون العقول صعاليك آمال مطمح وهي املنحطني بني إال املساواة فما ضحاياها،

كذلك؟ أليس إلخ، إلخ … التعساء» من بأحالمهم وهم

الشذرات من يرى كما فهو االشرتاكية أما املساواة. عن الكتاب صاحب حديث ذلك
مذاهبها رش إىل ويعمد مشوًها، تمثيًال يمثلها وهو منها، الطرية شديد عنه نقلناها التي
بحذافريها. االشرتاكية مذاهب عىل حكمه يعمم ثم مشنوعة حالة يف القارئ عىل فيعرضه
ألن حاجة ال «نعم يقول: حيث االنحطاط درك أرذل إىل باألمم ستؤدي بأنها يحكم فتارة
بمقتىض العمل بأن لينبئ االقتصاد علم من وال النفس علم من ضليًعا اإلنسان يكون

االستبداد.» صور وأخزى االنحطاط درك أرذل إىل باألمم يفيض االشرتاكية مبادئ
هذه أن ظنك إىل فيسبق الواهمني، الجهالء أذهان تتصورها كما لك يعرضها وتارة
الدكتور: يقول كما فهي بكني. من االشرتاكية أئمة استورده األفيون من صنف االشرتاكية
بالسعادة فتمتعوا فيها الناس تساوى جنة صورة الفرنساوي النظري ذهن يف «تُمثِّل
الحكومة رجال وطفق دخانها طبق حانة األملاني للعامل وتُمثل الحكومة، ظل يف الكاملة
إلخ». … الجعة من ودنانًا اململح والكرنب الخنزير لحم من أطباًقا قادم لكل يقدمون

153



الفصول

االجتماع، مذاهب من مذهب أي ولكن الصواب، بعض من الدكتور كالم يخلو وال
وأي والتشويه؟ التحريف من االشرتاكية له تعرضت مما سلم األمم أديان من دين أو
بأحالمهم يمزجوها أن دون حقيقتها عىل العامة أذهان إىل تصل أن أمكن كبرية فكرة
تعد أن الظلم فمن منه؟ بريئة هي ما أوهامهم وخطرات تفسرياتهم من إليها ويضيفوا
منفصل آخر يشء ولكنه ويحاكيها، بها يقرتن لالشرتاكية ظل من أكثر األحالم هذه
أن يجب ولكنه ورأي، نحلة كل األحالم تلزم كما لها الزمة األحالم هذه تكون وقد عنها.
والقواعد املبادئ وهذه العملية. وقواعدها االشرتاكية مبادئ وبني بينها الحكم يف يخلط ال
رضورية حاجة من نشأت ألنها والحوقلة؛ بالتعوذ تُنقض وال بالسفسطة، تُدحض ال
الحاجة تدفع وكيف النظر. وأهل الفالسفة يعلنها أن قبل فيها وتكلموا الناس بها شعر
«ال رس الدكتور: يقول كما وهي والبينة، باملنطق أو واملغالطة بالسفسطة االشرتاكية إىل
من به تقنع التي األدلة تأتي و«ال الحياة» أرسار عىل الواقفون النفس علماء إال يعرفه

العقل»؟ طريق
والضعف، االنحالل نذير االشرتاكية إن الدكتور: يقول كما الُكتَّاب بعض يقول
من فيها ما ونفاد نظامها واختالل مجدها إدبار من وشك عىل إال األمم يف تفشو ال وإنها
من االجتماع يف آراءه يقتبس رجل الرأي هذا من يقرب بما القائلني وبني حيوية. قوة
العالمة فهذا املشهور. األثري الباحث برتي فلندرس العالمة وهو املرصي التاريخ أطوار
ظهورها مبدأ يف تنشأ الدول أن املرصية الدولة تقلبات يف أبحاثه من استخلص قد
إىل تنحدر ثم واملقربني، العلية من فئة إىل منه تنحدر ثم مستبد، قوي فرد يد عىل
فالسقوط الضعف هنا من فيعرتيها الوضيعة الطبقات حكم أو الديمقراطي الحكم
الشهادة بهذه فرًحا االشرتاكية أعداء طار وقد دواليك. وهكذا جديد. مستبد قبضة يف
الدول إسقاط وزر وحملوهم ومتطرفني، معتدلني االشرتاكيني وجوه يف يقذفونها وراحوا
— فرضصحته عىل — برتي استنبطه الذي الرتتيب هذا كأنما الحضارة. عىل والجناية
الدول، يعرتي الذي السقوط علة هي الديمقراطية أو االشرتاكية أن عىل الداللة يف قاطع
ذلك ملداواة يكفي وكأنما نتائجه! من ونتيجة أعراضه من عرًضا تكون أن يجوز ال وأنها
الناجع الدواء يكون أن يجوز وال االشرتاكيون، ويُمحق االشرتاكية تُمحى أن السقوط
وإذا مًعا، السقوط أعراض وأطلعت االشرتاكية أطلعت التي الدفينة العلة بدواء مرتبًطا
أن يجدينا فماذا نفسها، العلة هي وليست للعلة عرًضا التقدير هذا عىل االشرتاكية كانت
ال الذي والتدهور لالنحالل الدواء من محوها يف وماذا إليها؟ الداعني أفواه ونكم نمحوها
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وترك البرشة ظاهر من طفحه قشور بنزع الجدري كمعالجة ذلك يكون أال منه؟ مفر
الجد عمل فيعمل إليها يلتفت من وال الجسم باطن يف وترتع الدم يف ترسي جرثومته
األصلية، للعلة الدواء فليكن دواء ثَمَّ كان فإن رضرها؟ تخفيف أو شأفتها استئصال عىل

دعاتها. اضطهاد من فائدة وال االشرتاكية يف للقدح معنى فال وإال
بالسخط ينفرد ال ومثالب نقائص عىل الحارضمشتمل مجتمعنا نظام أن والحقيقة
االشرتاكيني، من أنفسهم يحسبون ال من العلماء ومن االشرتاكيون. تبديلها وطلب عليها
غالة شكوى الحارض النظام ظلم يشكون هذا مع وهم منهم االشرتاكيون يحسبهم وال
السري العلماء هؤالء ومن يقرتحونها؛ التي الحلول بعض يف رأيهم ويرون االشرتاكية،
من عليه شبهة وال الناحية، هذه من تفكريه يف وال هواه يف يُتهم ال رجل لودج، أوليفر
عن كتبه فصل يف يقرتح ولكنه آخر، اجتماعي حزب أي جانب من وال االشرتاكية، جانب
الحائزين بشخصية تهتم كما للمال، الحائزين بشخصية الحكومة تهتم أن املال وظائف
أن رأيه ويف القاتل، يد يف السالح من الرشير يد يف أخطر كان ربما املال ألن للسالح؛
مصطنعة أنظمة جراء من تكثر الثروات هذه وأن املجتمع، عىل خطر العظيمة الثروات
النظر يُعاد أن يجب وأنه األمور، سري طبيعة به تفيض مما هي وليست تبديلها، يمكن
بعد االجتماعية» «اإلصالحات عن آخر فصل يف يقول أو ح، يُنقَّ وأن التوريث قانون يف
عادة بأن القول إال يسعني «وال األرض: ملكية يف الحارضة مصاعبنا علة عن التساؤل
هذه من كثري أساس هي املجاميع من بدًال األرض عىل املطلق امللك بحق لألفراد السماح
أدوية يصفون الذي املخلصني العلماء بني بالوحيد لودج أوليفر السري وليس املصاعب.»

أهلها. غمار يف يدخلون وال االشرتاكية
عن تفتنهم وال املجتمع، بنقائص يعرتفوا أن أمة كل يف األمر والة عىل فالواجب
لوال والتخفيف لإلصالح قابل النقائص هذه من الكثري ألن الطبقات؛ عصبية إصالحها
بينها النزاع وتفاقم األخرى الطبقات تعنت إىل يجر القوية الطبقات بعض من تعنت
وأن الصحية، املعيشة من حظها كل تنال أن الطبقات جميع حق ومن جدوى. غري عىل
إىل باملساواة نذهب وال الطبيعية، كفاءتهم لها تؤهلهم التي العمل فرص يف بينها يُسوَّى
الناس أخالق بني الطبيعية الفوارق إىل فيها يُنظر ال مساواة كل فإن الحد، هذا من أبعد
مناقًضا معكوًسا وإجحاًفا ظلًما بل ورحمة، عدًال تكون ال املختلفة ومواهبهم ومداركهم

الطبيعة. لسنن
يُبرش خيايل وعد هي وال األساطري، من أسطورة ليست الصحيحة االشرتاكية إن
الناس بني املساواة فليست كال! واألرزاق. املنازل يف والتشاكل األقدار يف بالتعادل الناس
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عامل كل يُعطى أن وتطلب والعمل، األجر بني املساواة إىل تدعو إنما ولكنها همها، من
األفراد. قوى من به االنتفاع يمكن ما بأكرب املجموع ينتفع وأن بعمله، يستحقه ما

ومنهوًكا يشبع، أن يريد جائًعا ألن يومها وكارب أجلها حم قد الدنيا كانت فإن
مزاجها وضعف الدنيا هذه هزلت ما فلشد ينتصف، لو يود ومظلوًما يسرتيح، أن يتمنى
أن وبعد النبالء، وبطر الجبابرة طغيان العصور مايض يف احتملت أن بعد حالها وتبدل

الدجالني. وأكاذيب الدعاة دسائس عىل صربت
له كان إال شيئًا الحارضة أنظمتنا من يستقبح ال لوبون الدكتور أن العجيب ومن
يف وقع غريه إىل الدواء هذا تجاوز فإذا االشرتاكية، يف به بأس ال عالج أو حسن، دواء
فيحيلها السقوط إىل املائلة األمم لنهوض الدواء يصف أنه ذلك: مثال والتضارب. الحرية
السقوط إىل املائلة األمم لنهوض تلزم التي الرشوط «فأهم ويقول: الجندي النظام إىل
بحروب مهددة الدوام عىل األمة تكون وأن ا، جدٍّ قاسيًا وجعله الجندية، نظام تعميم

طاحنة.»
واستقالله، رجولته املتحرض للرجل تُرجع سوف الجندية أن الدكتور ويعتقد
إىل باألمة «تفيض والتي الدولة»، يف الفرد «فناء هي التي االشرتاكية مرض من وتشفيه
استقالل». وكل همة كل لحكمها خضعوا من نفوس يف وتقتل االسرتقاق، درجات أخس
يف الجندي وأن الجندية، يف استقالًال يكون ما أضيع الرجل أن يجهل نخاله ال ولكنا
مسخرة، هي أين إىل تعرف أن لها وليس القائد، من بإشارة تتحرك آلة إال ليس الجيش
خشونة كل فليست الخشونة، من يشء الجندية يف كان فإن يسخرونها. غرض أي يف وال
كذلك وهي جندية، األمم أكثر هي أملانيا أن أيًضا نيس نخاله وال واستقالًال، رجولة تعد

رأيه؟ يف املتباعدان النقيضان هذان فيها اجتمع فكيف اشرتاكية. األمم أكثر
الفرق تدرج إىل توكفيل «أشار األول: الباب من الرابع الفصل يف الدكتور ويقول
يف مبلغها االرتقاء من فيه الصناعة تبلغ لم زمن يف األمم طبقات بني فيه نبحث الذي
قوة ضعفت العمل توزيع قانون تطبيق يف الناس توسع كلما فقال: الحارض الوقت
والفرق يتأخر، والصانع تتقدم فالصناعة لغريه. تابعيته وزادت عقله، وحد العامل،

ورئيسه.» العامل بني يوم كل ينمو
قد الحارض االقتصادي النظام أن يف مراء ال إذ توكفيل؛ من صادقة مالحظة وهي
العامل كان أن فبعد وحذقه، ذكائه الستخدام وسيلة كل وسلبه آلية قوة العامل صريَّ
هو إذا وتحسينها، تكميلها يف ويتفنن تجويدها يف ذكاءه فيفرغ وحده، األداة يصنع
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رئيس أو املهندس ويجيء روية، بال فيصنعه األداة تلك من الصغري الجزء يتناول اآلن
من الصانع خرج فإذا رسمه. الذي الوجه عىل األداة تلك األجزاء تلك من فيؤلف الصناع

االستقالل. مزية ففقد انفراد، عىل العمل عن وعجز بصنعته، ينتفع لم املعمل
تثور الذي النظام هو للعقول، املعطل باملواهب، املودي االقتصادي النظام وهذا
صاحب حيف عنه وترفع العامل مدارك لرتقي إال االشرتاكية قامت فما االشرتاكية، عليه
آلة. تدير آلة اآلن هو كما وليس عليه، وغرية عمله يف رغبة ذا إنسانًا وتجعله املعمل،
أن من االشرتاكية مبادئ يف للفرد يريده الذي االستقالل عن يُفتش أن للدكتور وخري

الجنود. ثكنات يف عنه يفتش

يحرم مكان كل يف ظهرت قديمة ولكنها الجيل، هذا مصطنعات من ليست واالشرتاكية
للتطور تبًعا تطبيقها يف وتوسع فهمها العرصيف هذا وتطور العاطل، ويغنم العامل فيه

واألمم. األفراد عالقات بينها ومن الحياة، مرافق لكل الشامل
فيستأثر البالد، تفتتح الغازية األمم كانت مىض: فيما دورتها تدور كانت وهكذا
بمزايا األمة سائر عن أنفسهم ويميزون األرزاق، بأطيب وجنوده الفاتح الجيش قواد
أعقابهم، إىل بالوراثة املزايا هذه تئول ثم بالسالح، عنها ويذودون بالقوة يحرسونها
فيجنون جيل، بعد جيًال والكسل الدعة إىل األعقاب هؤالء ويجنح ثابتة، حقوًقا فتصري
البطالة وتفسدهم نائمون، وهم السعي مشقة غريهم ويجشمون يزرعون، ال ما ثمرة
حتى دأبهم ذلك يزالون وال واللذة، املجون عىل ويتهالكون والخالعة، اللهو يف فيتمادون
غفلتهم، ترقب جارة اآلونة هذه يف عليهم فتنقض عليهم، ويحنقوا منهم الناس يضجر

ساخطني. ورعية الهني رساة إال فيهم تصادف فال
فقال نبالئهم. عىل الفرنسيون ثار وكذلك سادتهم، عىل الرومان أرقاء ثار كذلك
االشرتاكية إال هي وما عربدوا. سوقة الثانية: يف وقالوا تمردوا، عبيد األوىل: يف املؤرخون

حني. إىل حني من الناس تاريخ يف وتخفى تبدو
سوقة. عىل رشفاء فيه يستبد أو عبيد، عىل سادة فيه يتحكم عرص يف نحن لسنا
األموال أصحاب بني املرة هذه يف ظهورها وكان الجديد، طورها يف ظهرت املسألة ولكن

العمال. وطوائف
بتعب يتمتع معمل صاحب كل أصبح الضخمة، اآلالت تلك للناس العلم أخرج ومنذ
فريق، نصيب من والحرمان التعب فكان معمله. يف يستخدمهم الذين الصناع من األلوف
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االشرتاكية، وعادت القديمة، الشكوى فتجددت األقل، الفريق نصيب من والربح والراحة
الخاتمة هذه من مفر ال وهل املدنية؟ هذه خاتمة لتشهد اليوم عادت تراها هل ولكن

الجديدة؟ االشرتاكية هذه عودة بعد
قد والنظام العلم وألن األوىل، القرون غارات من مأمن يف اليوم ألننا ذلك؛ نظن ال
بذهابها. يذهبان أمة خواص من وليسا عامة، لإلنسانية ِملًكا العصور هذه يف أصبحا

الذي الضعف فهذا Degeneration واالضمحالل التأخر كتابه يف نوردو رأي صح وإذا
إجهاد يف الناس أفرط فلقد االقتصادي، النظام آثار من أثر الحارض الجيل عىل استوىل
عىل انكبوا بالضعف أحسوا وكلما أعصابهم. وأتلف قواهم من حطَّ إفراًطا أبدانهم
ولو ضعف. عىل ضعًفا فزادتهم ذلك أشباه إىل وقهوة وتبغ وحشيش خمر من املنبهات
خسارته تعويض من العامل تُمكِّن زيادة األجور وزيدت قليًال، العمل ساعات أُنقصت
غوائل من القادم الجيل أنقذت قد االشرتاكية لكانت الراحة، وأسباب بالطعام اليومية
ختام يف الدكتور قول تعليل يسهل — نوردو رأي أي: — الرأي وبهذا االضمحالل. هذا
خلقها صفات ضعفت متى تموت «فاألمم يقول: إذ الثاني، الباب من األول الفصل
الحضارة من األمة حظ قدر عىل يكون الصفات هذه وضعف روحها، نسيج هي التي

بالذكاء. العصبي الضعف أنواع بعض عالقة تخفى ال إذ والذكاء.»
وغريب مضيع.» حق جنبه وإىل إال قط تبذيًرا رأيت «ما معاوية: بن هللا عبد قال
شاء ولو الجامعة. الحكمة هذه إىل الهجري الثاني القرن كتاب من كاتب يهتدي أن
حرًفا. الحكمة تلك عىل زاد ملا شعاًرا ملذهبه يتخذ أن اليوم االشرتاكية زعماء من زعيم
العدوان يف لها مطمع وال املضيع، الحق ذلك لتسرتد اليوم تقوم الصحيحة فاالشرتاكية

إنسان. عىل

ضبط ملكة األمة أفراد وفقدان العام الُخلُق انحطاط «من تارة لوبون الدكتور يتذمر
الحقائق لتلك حينًا ويأسف الذات»، حب إىل العامة املرافق عن وانرصافهم نفوسهم
يف املرء بها يمتاز التي األفكار فوىض الصغرية العقول أهل عىل «جلبت التي القاسية
فيها فغرست والفنون، باآلداب املشتغلة الشبيبة أطوار الشكوك تلك ت وغريَّ الزمان، هذا
أمر، بأي االهتمام عىل القدرة منها ونزع اإلرادة، أفقدها وذلك بالكآبة مشوبًا جموًدا

سواها.» دون الوقتية الذاتية املنافع تعبد وجعلها
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لوبون الدكتور دعاه الذي الُخلُق هذا عن املتقدم كتابه يف نوردو ماكس تكلم وقد
وأنه إليها، أملعنا التي االضمحالل أمراض عن ناشئ أنه رأيه ومن الذاتية. املنافع عبادة
حاسة ضعف عن ينشأ الذات حب إن ونقول: ،Egomania األنانية جنون من شعبة
فقدان من الناس تأكد إعضاًال يزيده ولكن العقلية. األمراض من مرض وهو الواجب،
التاجر، ويُعدم الوسيط يُثرى كيف فريون وواجباتهم، العاملني حقوق بني التوازن
يُحسب املباح الكسب أن وكيف األمني، العامل ويُهان الوضيع، القوَّاد يُكرم وكيف
لهم أمل فأي ذلك رأوا ومتى والبدر، بالدنانري يُعد االحتيال ربح وأن والسحتوت، بالدانق
واجبات؟ من عليهم بما القيام عىل عندهم باعث وأي حقوق، من لهم بما االعرتاف يف

الضمري؟ وصوت الواجب روح عىل الذاتية املنافع عبادة تغلب ال ذلك بعد وكيف
اإلنسانية، بتضامن الناس اعتقاد ساد إذا إال السوءات هذه من الخالص يف أمل ال
بذلك أجمع، اإلنسانية عناية موضع وأنه أمته، من حارًسا حقوقه عىل أن فرد كل وأيقن
ضمري ثمت ليس أنه اإلنسان ظن فلو وإال الواجب. حرمة الناس ويرعى الخواطر تثوب
أينما الرحمة يف له حق ال وأنه واألذى، الغبن من به يحل ما عىل كافة الناس يؤنب عام
إال والفضائل، املبادئ ونبذ بالجشع، فتعلق الحرص وغلبه ضمريه مات فقد وجهه، يمم
الرشائع، معالم واندثرت الحدود، فارتفعت األخالق، فوىض وفشت هواه، منها وافق ما

واألوراق. الدفاتر يف إال
الوهن، من تهتز فهي السقوط، إىل القديمة األمم تميل «اليوم لوبون: الدكتور يقول
الذي إيمانها من شيئًا يوم كل فقدانها ذلك وعلة واحد، إثر واحًدا تتداعى ونظاماتها
عىل مؤسسة جديدة حضارة مقامه حتًما قامت كله فقدته فإذا اآلن، حتى عليه قامت

جديد.» معتقد
وحده هو نحسبه املعتقد؟ هذا هو ما أفتدري جديد. معتقد من لألمم بد فال نعم
الناس سواد يفهمها التي مظاهره بعض يف — هو أو اإلنساني، التضامن هو أو اإلخاء،

االشرتاكية. —
نفسه، عني يف أكربته اإلنسانية بعطف ثقته اإلنسان قلب يف زرعت إذا أنك ذلك
تعبأ كما إال الطبيعة به تعبأ ولم السماء نبذته الذي املخلوق ذلة قلبه عن ومسحت

املخلوقات. بأحقر
العقوبة، من خوًفا أو املثوبة ابتغاء ال لإلنسانية يعمل أنه اإلنسان يعتقد أن وينبغي
هذه ت عمَّ فإذا عنها. بالخروج له طاقة ال التي غرائزه من بمحرض مسوًقا ولكن
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إرضاء غري يف النوعية عاطفته عىل الجزاء يطلب ولم بحظه، إنسان كل ريض العقيدة
به. توحي فيما ومطاوعتها العاطفة تلك

بها يحتمي ال الحدود، ضيقة ولكنها العام» «الضمري تسمى حاسة اليوم لإلنسانية
ساسة بني تجد ال «إنك قوله: يف ذلك إىل الدكتور أشار وقد األمة. تلك أبناء غري أمة كل يف
ألنزلت بالده يف أتاها لو أجنبية أمة جانب يف أمور استعمال جواز يرى ال واحًدا اإلنجليز
اإلنكليز وليس كلها األمم ساسة دأب ذلك أن والحقيقة ناحية.» كل من السخط به
كل يشمل أن يوشك حتى يوم بعد يوًما تمتد الحرم ذلك حدود نرى أننا بيد وحدهم.
أمرها، مبدأ يف األخالق عهود كانت وكذلك العامة. األخوة لحمة يف بالدخول جديرة أمة
اإلنسان: أصل كتابه يف دارون قال وحدهم. القبيلة أبناء حق يف إال مرعية تكن لم فإنها
حدتها، عىل قبيلة كل أبناء بني فيما إال معتربة تكن لم — األخالق أصول أي: — «ولكنها
زالت ما ثم مستنكرة، جريمة الغريبة القبائل أبناء حق يف مخالفتها يعدون ال وكانوا
ثم الواحد، الجنس أبناء شملت حتى منه أوسع نطاق إىل نطاق من تنداح األصول هذه
حق يف نظريٍّا بها يسلمون الناس أصبح ثم أجناسهم، تباين عىل دين كل أبناء شملت
تقوم والطبيعة الوحدة، طريق يف سائرون وهم عمًال. خالفوها وإن بأرسه، اإلنسان نوع
والبقاء؛ للرعاية أهل هو ما إال منها تذر وال الذابلة الشعوب فتقرض الغاية لهذه بعملها

العام.» الضمري أحكام وشمول اإلنسانية لوحدة تمهيًدا

نعرض أن لوبون الدكتور آراء من الغلو من شيئًا فيه خلنا ما نقدنا أن بعد يفوتنا ال
النظر بإنعام الحقيقة القويمة واألفكار الصائبة اآلراء من األمم» تطور «رس كتاب يف ملا
وقرصه والنتائج األحكام من أخاله لو املؤلف إن اإلجمال: وجه عىل ونقول التدبر. وطول
جمع األدب وال الفن وال العلم ال فإنه يُنتقد. مأخذ فيه كان ملا واآلراء املالحظات عىل
املحتمة. والنتائج املربمة األحكام تلك إلصدار تكفي التي واملقدمات األدلة الساعة حتى
تمام حالتنا عىل ينطبق ألنه املرصيني؛ نحن يهمنا ما واآلراء املالحظات تلك ومن

االنطباق.
الروح وجود «كان الدكتور: قال الفهم. حق الوطن معنى بعُد نفهم ال أننا فيظهر
جميع يعم ولم اإلقليم، يف ثم املدينة، يف ثم القرية، يف منها انترش ثم العائلة، يف أوًال
هذا يف لنا املفهوم باملعنى الوطن فكرة وجدت هنالك منا. قريبة أزمان يف إال السكان
عند الوطن فكرة ترتق لم ولهذا الروح، تكوين تم إذا إال واضحة تصري ال ألنها العرص؛
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واحدة كل ألن مستمرة؛ حرب يف مدائنهم ودامت املدينة، فكرة من أبعد إىل اإلغريق
وحدة غري عام ألفي منذ الهند تعرف لم كذلك البقية. عن الواقع يف أجنبية كانت منها
تدول كما بسهولة ممالكه فيها تقوم األجنبي حكم تحت الحني ذلك من فعاشت القرية،

بسهولة.»
أظن وما القرية، وحدة غري تعرف ال فإنها مرص، يف الوطنية بمعنى شبيه وذلك
إىل إقليم من صديق أو قريب لسفر املناحات فيها تُقام املرصية األمة غري أمة أن هناك
لهذه أن أحسب وال وطنه. عاصمة يف وهو بغربته الرجل فيها ويُْقِسم يجاوره، إقليم
يف املرصيني قراء بني املرصي األدب وذيوع والقراءة الكتابة نرش من أنجع دواء الحالة

ومدينة. قرية كل
النيل أبناء يكون ويكاد املشاعر، وحدة من يشء بينهم يُؤلف يكاد ال واملرصيون
وتوايل العنارص اختالط عن نجم إنما ذلك أن ريب وال أمة. وال فرد مليون عرش اثني
الحكمة ومن ذكره. قدمنا الذي الوطنية فهم سوء إىل يُعزى أنه كما الفاتحة، األمم
عصبية تكون أن بني فرق وال املبددة، الرشاذم هذه بقلوب أخذًا العصبيات أشد استحياء
وتوجيه شعثهم لمِّ إىل تفيض دامت ما وطنية1 عصبية أو تاريخية، عصبية أو مصلحة،

واحدة. وجهة إىل نفوسهم
والصناع الصنائع بني التقارب وشدة التخصص فقدان املرصية األمة عيوب ومن
عند واحًدا يكون يكاد — الدكتور يقول كما — العقل مستوى «فإن بنيِّ نقص وهو
اختالف هي فالقاعدة الراقية األمم عند وأما … وإناثًا ذكوًرا الدنيا األمم أفراد جميع

كبريًا.» اختالًفا النوع وكذا األفراد
ال املخصبة البالد يف الزراعة فإن النقص. هذا يف دخًال للخصوبة أن نرى وقد
والتنوع التفاوت باب هي واملنافسة الصناعة؛ تبعثها كما املنافسة إىل الحاجة تبعث
الزراعة ألن الصناعة؛ إىل األمة تضطر حتى الزمن يطول ولن واملصنوعات. الحرف يف
فتح عن األغنياء إحجام من بيشء رجعنا وربما الناس. بمطالب األيام هذه يف تقوم ال
بنحلهم اليوم حتى احتفاظهم إىل األمة مع النفع وتبادل املصانع بإنشاء املنافسة باب
نظرة املرصي القطر إىل ينظر بعيد غري زمن إىل أكثرهم ظل فقد البلد، عن الغريبة

أثر عىل ظواهرها بدأت التي الحديثة الوطنية الحركة يف — هلل والحمد — القوية العصبية هذه وجدت 1

الكربى. الحرب
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أبناء من الثروة أهل وكان عنه. األجانب معاملة املرصيني ويعامل هجرته، إىل املهاجر
غري عىل يُقِدموا أن من وأجهل بعمل، يستقلوا أن من شأنًا أقل املايض الجيل يف النيل
وترتبط صوبها وجوههم ويولون يستوطنونها مرص رساة نرى أصبحنا ولكنا الزراعة.
وال املايض، يف شأنهم غري املستقبل يف شأنهم يكون أن يبعد فال بمصلحتها، مصلحتهم
وينتفع ينفعها من كل أبنائها من وُعدَّ السواء، عىل مرص سكان الوطنية ت عمَّ متى سيما
يعوزها ما تشبه ألفة األغراض تآلف إىل بحاجة مرص فإن والنزالء. الوطنيني من فيها

املشاعر. وحدة من

من كثري يشء إىل نصل وملا الغربية املدنية أرضار كل لحقتنا فقد األخالق. ننىس وال
عقولنا وقرصت فيها فانغمست ملذاتها تدرك أن حواسنا عىل سهل فقد جرم وال مزاياها.
من عىل سهل املدنية ظواهر اقتباس أن يخفى وال وبينها. بيننا فحيل معانيها إدراك عن
إىل حقريًا زنجيٍّا حملت أنك فلو النفسية. واملزايا الدراية من كبريًا قسًطا يكلفه ال يريده
وآدابها بمعارفها التمتع عىل يقدر لن ولكنه واحد، أسبوع يف رذائلها بكل لتمتع باريس
ا جدٍّ بعيد ولكنه وأحطهم، الناس أرفع بني قريب الحواس يف الفرق ألن عمره؛ طال ولو

والسجايا. العقول يف
من قطرة نذوق وال ومنكراتها، األوروبية املدنية إباحية من نعب اليوم فنحن
شباب املدنية فإن شوكها. بغري املدنية ثمرة نجني أن لننتظر كنا وما وطيباتها، عظمتها
وليست املدارك. وتنمو القوى تتفتح كما الشهوات تتولد الشباب سن ويف اإلنسانية،
فارغة أنها كما الشهوات من فارغة ألنها تأثم؛ ال التي الطفولة كطهارة إال الفطرة طهارة
وذلك املدنية، رقي نبلغ وال الفطرة سالمة نضيع أن الرزيئة ولكن واملدارك. القوى من

نصنعه. أن نوشك ما
تقوم الذي هو العقل ال «الُخلُق يقول: إذ اإلصابة كل لوبون الدكتور أصاب ولقد
تحس األمم يجعل الذي وهو املمالك، وتُبنى الديانات وتُؤسس البرشية الجمعيات عليه

التفكري.» يف والتعمق األذهان شحذ من كثريًا األمم كسب كان وما وتعمل،
إليها نظرنا إذا يشء ال ورشها بخريها الحياة وإن بغرائزه، اإلنسان فإن وهللا، إي
الفضيلة وليست سواها. يشء ال بل يشء، كل الغرائز ناحية من ولكنها الطبع، ناحية من
وزجلته طبعه وتضمنه عليها نشأ ما الفضيلة ولكن عقله، بتعليل اإلنسان به سلم ما

فطرته. إليه
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األمم تطور رس

املدارس العمل هذا عىل ولتتضافر بالعلوم، عنايتنا فوق باألخالق عنايتنا فلتكن
املدن، ناشئة من قليلة طائفة يف محصورة اإلصابة أن األمر ن يُهوِّ ومما والكتب. واملحاكم

وثيًقا. القادم الجيل يف األمل كان عدواها من األمة وقيت فإذا
قادة من له بد وال واملفاداة. التضحية من يسري غري يشء يلزمه األمر أن ننكر وال
إرصارهم، من ييأسون وال الفساد أهل وجه يف يقفون والنفوس األخالق عظماء من
األجمة ألفاف يف النار رشارة ترسح كما الحق، كلمة فيهم لترسح التفاتهم عىل فإنهم

اليابسة.
اختصاص هو الرشقيني وبني األوروبيني بني الفارق «إن لوبون: الدكتور يقول

هؤالء.» دون العظماء من راٍق بفريق أولئك
النفوس. عظماء وللرشق العقول عظماء فللغرب العظماء؛ من نصيبه لكلٍّ بل كال.
فيقوم أحيانًا، بهم يجود كان الذين العظماء أولئك من عظيم إىل اليوم الرشق أحوج وما

بيده. الحياة طريق يف ويأخذ أيده، من ويعزر أوده، من
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اجلنسية1 الفضائل

من فاقتلع بها صاح عاتية، قوية صيحة العقل بتحكيم عرش الثامن القرن صيحة كانت
وحدوًدا، معالم وأزال وسدوًدا، دعائم واجرتف أطواًدا، العقائد من ودك أوتاًدا، الجهالة

كثريًا. وأساء كثريًا، فأحسن أبقى ما وأبقى غريَّ ما ذلك من غريَّ ثم
ويضل خطاها يعتاق كان دارس ركام من اإلنسانية طريق من أزاح بما أحسن
االهتداء. إليه أحسنت لو الهداية سنن لها واتسع الفضاء، وبني بينها ما فخال بصريتها،
عراقيل القوم ظنها شامخة، حوائط من واجتاح راسخة، قواعد من هدم بما وأساء
ثم الحكمة، تدابري من أنها فعلموا الخرافة عبث من وحسبوها حصونًا، بعد فيما فألفوها
إليه. الحاجة أشد يف هم كانوا والبناء الهدم يف بذلوه جهد بعد جديد من يبنونها عادوا
املعاول. الكثري القرن ذلك دعاة من الهدم معول أصابه ما أول الجنسية والفضائل
فظنوها الخرقاء؛ وضحكاتهم األبله لتهكمهم يعرضونها ومجانه أدعياؤه بها ولع فقد
املستنري الحر الرجل من يعجبون وجعلوا األوىل، القيود وبقايا الدين رجال عسف من
عليه يتعارف موثق أو قسيس يكتبها ورقة نفسه تسويل وبني بينه تقف كيف العقل
من وأقوى العرف، من أبعد أصًال الفضائل لتلك يروا ولم الفكر، من مسوغ بال القوم
وطيئًا سهًال اإلباحة مسلك وجدوا ثم بها. واستخفوا منها فسخروا الكنيسة، سيطرة
والجهالة الوهم وجهة وعن يوغلون، العقل وجهة يف أنهم يزعمون وهم فيه فأوغلوا

الرجاء. من عرش الحادي العدد يف نرشت 1



الفصول

الواهم وكأنما وازع، نفسه من يزعه ال من كل هو عندهم بالعقل املؤتم فكأنما يصدفون.
هواه. جماح تكبح عقيدة أو ينهاه خلق له من كل هو عندهم الجاهل أو

العجلة من صوابهم يشني ما عىل اليشء، بعض يف مصيبون أنهم يف أشك وال
أن يجب اإلنسانية الفضائل إن قولهم: يف مصيبون فهم األحالم. وخفة النظر وقصور
ومن مخلوق، أو خالق باسم واعظ يمليه أمر أو مكتوبة ورقة عىل كله معولها يكون ال
الخضوع باب يف تمايًزا ومفضولها فاضلها بني التمايز يكون أن ا حقٍّ باإلنسانية الزراية
خصائص يف رجحانًا رجحانه يكون أن باإلنسان يليق الذي وإنما األعمى، والتسليم
تكون أن يجب وهكذا والجسد، الخلق خصائص ففي كذلك يكن لم فإن والفكر، النفس
الفضائل يف ذلك غري الشأن فهل رذيلة، صاحب وكل فضيلة، صاحب كل بني امليزة

الجنسية؟
ينجم لم الجنسية األهواء يف الناس بني الفرق أن أعتقد ولكني ذلك، أعتقد لست
النفس مناعة يف فرق عن نجم ولكنه القيود، عىل التمرد أو للوهم االنخداع يف فرق عن
عىل يقال بل — يقال أن يمكن بحيث الذرية، وبقاء لألبوة الصالحية ويف الُخلُق، ووثاقة
فسيولوجية جسدية مزايا نشأتها أول يف كانت الصحيحة الجنسية الفضائل إن التحقيق:

دينية. أو أدبية مزايا تكون أن قبل
الجنس يف يشرتطها مجهولة، أو معلومة، رشوًطا الجنسني من لكل أن نراه فالذي
عىل الفطري التعاقد بمثابة هي الرشوط هذه وأن والتآلف، الحب بينهما يتم حتى اآلخر

وأمثله. النسل أوفق إنجاب وهي مًعا، تعنيهما التي للغاية الرضورية املزايا
ووفرة ونضجها ترقيها عىل عنوانًا األمة يف تعددها كان الرشوط هذه تعددت وكلما
بعدها. من النماء ويرجى الضياع عىل بها يضن منزلة إىل التقدم من ووصولها مزاياها،
قرارة يف يعتقدون الذين كفعل اعتصام، وال احرتاس بال اعتباًطا نسلهم يجيء فال
ال بفطرتهم وأنهم بهم، الئق نسل كل بأن أنفسهم دخيلة من ويشعرون غرائزهم

األبناء. من صنف ألي آباء يكونوا أن من يأنفون
مصونة لبقائها ضمان وأي املحسوسة؟ أصحابها أخالق يف املزايا لتلك قوام وأي
بمزايا تجمل ال التي العالقات عن الرتفع ومعناها العفة. هو وضمانها قوامها أهلها؟ يف

صاحبها.
«الفطرية» الرشوط سهولة من اضمحاللها قرب عىل أو أمة اضمحالل عىل أدل فليس
فالرجل السواء. عىل الناس جميع يف وشيوعها الجنسني بني العالقات عليها تُبنى التي
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الجنسية الفضائل

من ذرة كل لسان ألنه — به ينطق لسان بأصدق يقول الجنسية لعاطفته يتخري ال الذي
ذريته. يف والتدقيق للتمييز موجب وال نسله، يف للعالم خري ال حقري أب إنه جسمه: ذرات
شأنهم ضعة يف يشك ال الذين عىل وال وحدهم، والزعانف الهمج عىل هذا يصدق وال
غريهم أناس عىل يصدق كما عليهم يصدق ولكنه أوىل، باب من أبنائهم شأن وضعة
أن خلقاء وتحسبهم وأعمالهم وبأسمائهم بهم وتحتفي عليا، مكانًا األمم تبوئهم ممن
ينخدع الذين أولئك الحقيقة. يف ذلك خالف عىل وهم األبناء، ألحسن اآلباء أحسن يكونوا
عليهم والغريزة العقل، حكم فيهم ويضل وأخرب، أعرف بهم والطبيعة الناس فيهم
أو املعرفة أو العبقرية ذوي من أفذاذ بالعفة املستخفني بني شوهد فربما وأظهر، أدل
البنوة، وأنجب األبوة ألكمل أهًال فيخالونهم بمواهبهم، الناس يبهرون الشهرة أو اللسن
عىل فعلهم نمَّ ألهوائهم تُركوا إذا حتى األصهار، وأفضل األزواج أحسن منهم وينتظرون
كالعقماء، أو عقماء أنهم التجارب وأظهرت واالنتقاء، لالشرتاط ذريتهم استحقاق مقدار

ضعفاء. وخلف ضاوي ولد من يرزقون فيما
الرشوط هذه من محك فله اإلنسان، تكوين يف خفي مهما عيب فكل الجملة وعىل
إباحية يف ظهر األمة مستوى يف هبوًطا عيبه كان فإذا الجنسية. ميوله بها تتقيد التي
يف شذوذه كان وإذا بنيته. وتوثقت أرسه اشتد وإن عنده، النساء وتساوى الهمجى
الفنون معاريض يف املعجز بالفلق شذوذه أتى وإن الشاذ، ذلك غواية يف ظهر الُخلُق
ميوله تنضج لم الذي الغر الفتى إرساف يف ظهر التكوين يف نقًصا كان وإذا واآلداب.
األمم، مزاج يف فساًدا كان وإذا والشذوذ. التأخر عيبي من سلم وإن استعداده، يكمل ولم
لواحد وليس نصيب. بأوىف الحضارة من ظفروا وإن الرذيلة، عىل أبنائها تهالك يف ظهر
امليول طالقة يف سواسية فهم عليه، والحرص بالتمهيد يُباىل أن يستحق نسل هؤالء من
يف تباينهم عىل املزاج نقص يف سواسية األبوة، كفاءة يف سواسية القيود، من الجنسية

واألعمار. واألذواق األجناس
بإزائه برز بالوراثة، ينتقل لم إن يتالىش امتياز املرأة أو الرجل يف برز فحيثما
عقب، بعد عقبًا االمتياز ذلك بقاء عليه يرتتب الجنسية، العالقات لضبط أدبي رشط
اإلحجام امتنع وحيثما بعضها، يف والرغبة العالقات بعضهذه عن اإلحجام حتًما ويتبعه
امتياز األمة أو الفرد يف ليس أن عىل دليًال ضابط بال الرغبة وصارت اآلية انعكست
الشوكة، وضياع الدولة بانقراض مؤذنًا بلد يف الرذيلة شيوع كان وقديًما بالوراثة، يُنقل
حوزته. تُصان وال به، يُعتنى ال همل املقبل جيلها إن حالها: بلسان األمة لقول ومرادًفا
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الفصول

فضوليٍّا تحكًما اإلباحيني من املتفلسفة بعض يزعم كما االستعصام ليس هذا عىل
عىل وينطوي فقدانه يُعاب الجسم خلقة يف أصل ولكنه والرشيعة، العرف وضاع من
عنان عىل والقبض ميوله صد عىل قادًرا مكينًا ُخلًقا له أن الفرد يف أقربها كثرية؛ مغازي
يقولون: والذين جزاًفا. تبذل ال وخصائص ناميًا مستقبًال لها أن األمة يف وأقربها أهوائه،
ما عليه ويتقولون العقل يظلمون الجنسية، الفضائل بنبذ لهم فحكم العقل حكَّموا إنهم
يف ويدخل املختلفة العوامل جميع يُحيص ال َمن العقل يحكم ال ألنه يقوله؛ ولن يقله لم
ما اإلنسانية الحياة عىل املسيطرة العوامل ومن قضيته، يف مؤثرة قوة كل حساب تقديره
الناس يُخضع أن يريد فالذي مثًال. كالغرائز قليًال، إال مراميه من يفقه وال العقل يجهله
إهماًال ذلك من أشد يكون ولكنه وحدها، الغرائز يهمل ال سواه دون العقل لسلطان

يدين. العقل وبدين يدعو العقل باسم أنه يظن وهو نفسه، للعقل
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مصطفىكامل1

الساعة ورجل الرشق بطل

ناضج الفكر، مشتجر يف حازم العزيمة، محصد اإلخالص، نقي اإليمان، وثيق رجل
تهوى قلما مطبقة محنة يف لوطنه هللا قيضه األمل، عزيز الكفاح، عىل مجبول الرأي،
الوطني جهاده وكان مثله. التاريخ يذكر أن قلَّ مؤزًرا نًرصا فنرصه األوطان مثلها إىل
خوارق من إنها لقلنا: للعادات خوارق الوجود نظام يف كان لو معجزة بل أعجوبة، كله

الطبيعة.
مغاربه إىل مشارقه من والعالم — كمال مصطفى بنرص اليوم يتحدثون وللذين
األحيان بعض الخطرية الحوادث توقف من املعجب سؤال يسألوا أن — به يتحدث
اإلنجليز يغفل لم لو األناضول حركة إليه تئول كانت الذي ما الصدف: صغار عىل
الرتك رجال من اعتقلوا من مع يعتقلوه فال اآلستانة احتالل عند كمال مصطفى عن
تئول كانت الذي وما وانتقاضهم؟ تمردهم من ويحرتزون صولتهم يخشون كانوا الذين
ملكت التي السعيدة الهفوة هذه منه كره عىل باشا فريد يهف لم لو الحركة هذه إليه
الحوادث تتقلب كانت وكيف مستقبله؟ مقاليد يديه يف وألقت األناضول، ناصية مصطفى
عثمان بني دولة فيه نشأت الذي القديم الوطن ذلك قلب يف جيش قيادة عىل يأمنه لم لو

.١٩٢٢ سنة سبتمرب ١٤ األفكار 1



الفصول

فيها يصبو كان التي الساعة يف اآلستانة من فيطلقه منه، إال القوة جيوشهم استمدت وما
بظلفه؟ حتفه عن يبحث كمن الفسيح العمل ميدان وبني بينه ويخيل عنها، االبتعاد إىل
كلها، عظمته رس هي كمال مصطفى يف صفة إىل راجع ذلك يف الفضل أن ونظن
عىل القائم املنظم العمل إيثار إىل به جنحت الصفة فهذه العقل»، جوانب «اكتمال وهي
والنزوات. الفتن ببطل وال والقالقل القحم برجل هو فليس الغايات. وأبعد اآلساس أوطد
من واحد جانب عىل املرتعدة القوة تغلب الذين القوالني املتهجمني من كغريه كان ولو
الحكمة بميزان األمور يزنون وال ثائرة كل يف فيندفعون ونفوسهم، عقولهم جوانب
عندهم ولكان بأسه، خوفهم ما وشططه هجماته أنباء من اإلنجليز لسمع النظر، وصدق
حبسوا من مع ولحبسوه بوادره، وتُخىش رشه، يُرهب الذي «الخطر» الرجل حينئذ
انقىض وربما مستبسلة. وألمة عظيم لرجل الحياة فرصة هي فرصة عليه فأضاعوا
واملحدثني. القدماء أبطاله أجل من بطًال الرشق وخرس الكبري، املجاهد هذا تاريخ بذلك
ولو موادع، مسالم ألنه يحذروه؛ ولم فأطلقوه الصحيح «الخطر» موضع جهلوا ولكنهم
وما املصادفة، طريق من جاءهم للرتك حظ أنه عىل واعتقلوه، معتقل كل ألطلقوا دروا

فقدوه. لو عنه يعوضون كانوا كيف أحد يعلم
سبب نفسها هي األناضول، بطل بذكر الخافقني طبقت التي الصفة هذه ولعل
من املشهورين أيدي عىل تجري كانت التي والطوارق القالقل إبان يف قدره وخفاء خموله
لجماعتهم، املنشئني أوائل من كان أنه مع والرتقي. االتحاد وجماعة الفتاة تركيا رجال
حلمه تستخف وال يتهجم ال كان ولكنه عزًما، وأشدهم مطلبًا وأسماهم نية، أخلصهم ومن
وخواتيمها بأطرافها يلم ال مقتضبة أعمال يف بنفسه يزج وال األمور، صغائر الراجح
وتعجلوا، وتريث وتقدموا، وتأخر ونبهوا، خمل فلذلك فيها. والتدبري الحزم ومواقع
الناس جهل غرائب ومن بالده. حظ لحسن العليا الفرصة األمر آخر يف له وكانت
من نحسبه كدنا الذي الرجل هذا أن ظهرانيهم، بني يعيشون الذين النوابغ بحقائق
تُبَّاع الحاملني من يعد رؤسائه عند كان والخيال، النظر صفات من الخالني «العمليني»
.١٩٠٨ سنة يف الدستور عىل الحميد عبد أثارها التي الرجعية الثورة بعد حتى الخياالت
من كثري فيها أتم سن عىل وأوىف الثالثني ناهز قد كمال مصطفى كان العهد ذلك ويف
فيهملونه السديد، النظر وينظر البعيد، الرأي يقرتح كان ولكنه أعمالهم. خيار العظماء
الحقائق، غور وسرب الوقائع، إدراك عن الناس أبعد من أنه لظنهم به؛ يعبئون وال
االقرتاحات أرفع ما كثريًا «كنت فقال: عنه نُقل حديث يف نفسه عن ذلك هو وروى
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يف الجوهرية األسباب من ذلك فكان الجيش، شأن إلصالح املفيدة واالنتقادات النافعة
إىل مني النظريني إىل أقرب أنني قولهم بهم ذهب وقد عيلَّ، القدماء القواد بعض حقد
صاحبه اعتقاد يف كان ولو وهًما، أو حلًما يفهمونه ال رأي كل يعدون وكذلك العمليني.»

املتحجرة. املحسوسات من
وتيقظ ومواهبه، ميوله تعدد من ظاهر كمال مصطفى يف العقلية الجوانب واكتمال
ومع والشعر، باألدب مولع الرياضيات إىل ميله مع فهو نفسه. يف املختلفة األذواق
شباكها خالل يف ثاقب منه بنظر ينفذ بالسياسة الدراية حسن الحرب فن يف براعته
بصوابه اقتنع إذا النافع بالرأي يأخذ وإرصاره صالبته ومع امللتوية، ومعضالتها املعقدة
نفسه يحرم ال معيشته، يف والخشونة الجلد واعتياده طبعه وشدة شظفه ومع وأصالته،
ومحاسن نافح، وزهر صادح، طري من اللطيفة؛ بخالئقها األنس ولذة الطبيعة جمال
الحياة بحقائق إحاطته ومع نواحيها، وأجمل مداخلها أسلس من إال النفس إىل تلج ال
إذا اللب عازب الروية مسلوب أنه إليك يُخيِّل األمل وثَّاب البرشية الطبائع ونقائص

قلبه. ومطامح برصه مرمى إىل نظرت
عىل يغلب كما األرسار من رس أو غامض، حجاب البطل هذا شخصية عىل وليس
عن ظاهرها ويغنيك هو، َمن فتعرف بأعماله تسمع فأنت الرجال. عظماء من كثري
بمآثره، سمعنا حني عرفناه وكذلك املجهولة. ترجمته عن املسموعة الرجل وآثار باطنها
قائًدا يكون أن بد ال خطريًا منظًما جيًشا املبددة الفلول من يجمع الذي الرجل أن عرفنا
من الثروة لها يستخرج دستورية حكومة الفوىض من ينشئ الذي الرجل وأن قديًرا،
املعاهدات، يربم الذي الرجل وأن خبريًا، إداريٍّا يكون أن بد ال مجتاحة محصورة بالد
بد ال والغرب الرشق بأمم وعالقاتها بالده مصالح إىل ذلك يف ناظًرا االتفاقات ويعقد
الطاغي التيار مطاوعة حميته عليه تأبى الذي الرجل وأن حازًما، سياسيٍّا يكون أن
مخلًصا، وطنيٍّا يكون أن بد ال ورائه من أوروبا دول وأكرب سلطانه بمغاضبة فيجازف
أن بد ال التدابري ويسوغ الخطط يبسط األمة مجلس يف ساعات يقف الذي الرجل وأن
من الوزراء اتخاذ إىل األوروبية األمم حكومته تسبق الذي الرجل وأن مبينًا، خطيبًا يكون
الذين األوروبيني نفوس يف التأثري بعوامل بصريًا الذهن مستنري يكون أن بد ال النساء
قائد أنه رجل من عرفت وإذا املرأة، واحتقار الشهوانية عليها وينعون أمته يتهمون
مستنري وبصري مبني، وخطيب مخلص، ووطني حازم، وسيايس خبري، وإداري قدير،

قليل. حياته ترجمة من عليك خفي الذي فالرس الذهن،
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ودرء منها األمة إنقاذ يجب التي العصيبة املواقف يف نافع الشخصية ووضوح
حياته، يف شخصيته آثار تظهر ال رجل املواقف هذه يف يجدي فليس حينها. يف أخطارها
يشهد الذين هؤالء فمن كمال مصطفى أما ظهورها، حني معاملها الناس سواد يحس وال
الرجل ولسيماء الرجال. مستوى فوق رجل حرضة يف أنه واحدة ملحة ولو ملحهم من كل
التفات مقدمته يف رأيت إال له وصًفا قرأت ما فإني عينيه، نظرات سيما وال ناطقة، هيبة
كالسهم حادة العينني، زرقة خالل من تنفذ نظرات فهي النظرات. تلك وقع إىل الواصف
«وهو قولها: يف قدرية األمرية وصفته وهكذا الفرنسية، «اللسرتاسيون» مكاتب قال كما
حادتان، زرقاوان عينان له الوردية، بالحمرة مرشب اللون، أبيض رقيق، القامة، مربوع
وهكذا النبوغ»، آية العايل وجبينه الكثيفة، الحجب وتخرق الخفايا تكتنه نظراتهما
فداللة اإلنجليزي، القائد تونشند والجنرال املعروف، الفرنيس الكاتب فارير كلود وصفه
اختالف عىل الحربي والقائد األديب، والكاتب واملرأة، الرجل، نفس يف واحدة النظرة تلك

والنحلة. الجنس يف
بينه يقارن أن املحدثني الحرب رجال من عظيم رجل ترجمة عند العادة جرت وقد
ويتخذون بونابرت، نابليون وهو الحديثة، العصور يف أساتذتها أعظم يعد رجل وبني
بني جمعوا ممن النابغني ملواهب ومقياًسا كبري، قائد كل لكفاءة محكٍّا املقارنة هذه
املقارنة من حرًجا نرى ال ونحن الشعوب. زعامة عىل والقدرة العسكرية بالفنون الخربة
العالم أنجبهم الذين املخلدين العظماء من عظيم أي أو ونابليون كمال مصطفى بني
النبيلة شخصيته وتقدير كمال مصطفى فضل إظهار يف يعنينا وليس وحديثًا. قديًما
الجيوش، تعبئة بفنون واملعرفة القتال أساليب يف نابليون وبني بينه املفاضلة نعقد أن
وال لنا، يتيرس مما هو وليس بحثنا، عن خارج فهذا الحيل، وابتداع الخطط، ورسم
إن نقول: ولكننا نفسه، وعظم الرجل شخصية عن باإلبانة وثيًقا ارتباًطا يرتبط مما
الصفات وجهة من نابليون وبني بينه تعقد مفاضلة أي يف شيئًا يخرس ال كمال مصطفى

ظاهًرا. رجحانًا عليه ويرجح كثريًا يربح لعله بل الخلقية، والعظمة النفسية
فرنسا. وبني بينه قائًما كان الذي النزاع يف وخذله «كورسيكا» بلده خان نابليون إن
الشعب وحيوية الدنيا تلتهم تكاد الثورة روح أمامه ألفى ومغازيه فتوحاته يف رشع وملا
إلشباع وسيلة منهما واتخذ استغالل، أسوأ فاستغلهما والعمل، للنهوض تتفزز الفرنيس
االضطرار. سبيل عىل أو عفًوا إال النفع منه يأِت ولم ملكه. وتأثيل مجده وتشييد نهمته
بالعمل يغريه أمامه كان أمل وأي الفرص، من استغل فماذا كمال مصطفى أما
استغل إنه اآلمال؟ دونها وتظلع الهمم عنها تكلُّ التي البعيدة الغاية لتلك شمر ساعة
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يف األعداء دسائس قبل بالده داخل يف الخونة ودسائس والفقر والفوىض الضعف
ولكنه سامًقا. ومجًدا باهًرا فوًزا منها فاستخرج الفاضحة الهزيمة استغل إنه خارجها.
من منه بد ال ما إال منهما يصبه لم زعيم، مجد ال دولة ومجد لنفسه، ال لقومه فوز
إليه للوصول وسعى يرده، لم أم أراده الضخم، الصالح العمل صاحب عىل يعود فخر

منه. للتخلص سعى أم
وال الصخب يعرف ال حركته بقوة أوروبا وجل كله الرشق اهتزاز عىل الرجل وهذا
األمرية تقول كما عليه توالت صامتًا. ساكنًا إال فراغه أوقات يف يرى أن وقلَّ الخيالء،
يف بينًا أثًرا لها تركت شتى وأحوال الالزبة واملرارة األمل وخيبة اإلخفاق «عوامل قدرية:
قد أنه عىل خالئقه.» تكوين يف ا مهمٍّ عامًال فصارت برمتها غمرتها قد تكن لم إن حياته،
بعضهم شبهه وربما فارير، كلود يقول كما الورد عن فجأة يفرت الحديد فرييك يبتسم
أن «إال التشبيه هذا يف مصيبني املكاتب ويحسبهم اللسرتاسيون مكاتب يقول كما بالنمر
وهذه مدهشة»، عذوبة وتُكسبه الوجه ذلك أحيانًا تُغريِّ األطفال كابتسامات ابتسامات
بآالم منهم تمرسوا الذين حتى العظماء، من كثري أفواه عىل معروفة الطفلية االبتسامة
شباب ألن طفًال؛ كله عمره يزال ال النابغ فإن فيها، غرابة وال بنارها، واكتووا الحياة
هذه عىل يحياها التي املحدودة والسنني الشخصية بالتجارب يقرتن ال ونفسه عقله
وأظن األحايني، بعض يف أجمع العالم بحياة بل متجددة، أمم بحياة يقرتن وإنما األرض،
ما كل من عظمته عىل أدل كمال مصطفى شفتي عىل ترتدد التي الصغرية االبتسامة تلك

الخصال. كرائم من به امتاز وما األهوال، من تجشمه
بسعادة اآلن يشعر والذي األيام، هذه يف باسمه الدنيا تدوي الذي الرجل هو هذا
نشوة هي نادرة نشوة كأس من ويكرع بالهموم، املرتع العالم هذا يف سعادة مثلها ما
سماوية! نشوة من أندرها وما واملطامع، الشهوات مصارع ينترصبني الحق بأن الشعور
ينالها وال القليلون، إال يستحقها ال سعادة ولكنها كأسها. من برشفة ظفر من السعيد

القليلني. هؤالء من األقل إال
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صورة من شبًها منه أبعد هي صورة كمال مصطفى عن الكتابة بعد الكاتب يجد ال
الرجلني بني وليس اليوم. الربيطانية الحكومة سجني «غاندي» النبي أو الهندي، الزعيم
مناسبة غري اآلخر ذكرت إن بأحدهما تذكرك مناسبة من الوطنية الدعوة جامعة بعد
ولكن عظيم، وكالهما زعيم فكالهما الخلقية، والصفات النفسية القوى نوع يف التباين
عاٍل نموذج بني فرق هو الحقيقة يف بينهما والفرق والعظمة. الزعامة من نبعاهما شتان
ووضوح والبأس الشجاعة مثل فهذا الهندية، األمة من عاٍل ونموذج الرتكي الجنس من
آخر، نوع من الذات وإنكار التضحية مثل وهذا امللموسة، بالحقائق واألخذ الشخصية
القديمة الهند بغوامض يتصل وأرسارها النفس قوى يف غموض من ذلك بعد شئت وما
من رضب إال الهنود عند أشكالها أعم يف البطولة وما نبي، واآلخر بطل أحدهما األرسار،

الخارقة. النفسية القدرة غري له معجزة ال النبوة
عىل الربهان له يقيموا أن إليه املبعوثني الرسل من الطوراني أو السامي طلب فإذا
أي البعيدة؛ األماكن يف يجري بما واألنباء األفالك وتحويل الجبال بنقل دعواهم صدق
الطول يف يزدادوا كأن معينة، أضعاًفا املادية قدرتهم تضاعفت لو عمله يستطيعون بما
بربهان نبيه يُطالب ال فالهندي األضعاف، من مؤلفة آالًفا البرص أو السمع أو القوة أو
غور له تسرب بحتة نفسية معجزة يكلفه إنما القدرة، من النوع هذا يكلفه وال كهذا،
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بحاسته، التسليم إىل يميل ففريق جسده، وإنكار آالمه واحتمال شهواته قدع عىل قدرته
بضمريه. التسليم إىل يميل وفريق

تصل غاندي عىل داللة أي ولكن — قلنا كما — عليه تدل كمال مصطفى أعمال إن
زخارف عن اإلعراض عىل الهنود من عظيًما فريًقا حمل إنه أعماله؟ مجمل من إليها
وخطب ونصح املختلفة، الديانات أصحاب بني املواطن من كثري يف وألَّف الغربية، املدنية
من عرشة بها يأتي قد أعمال جملتها يف ولكنها بعيد، من شتى أخبار عنه ونُقلت
تجتمع قد املطاعة، باملنزلة الزعامة من وكلهم اآلخر أحدهم يشابه ال مختلفون الرجال
والطمع واإلخالصوالرياء، والضعة، والنبل والرصاحة، والدهاء واملراوغة، الشجاعة فيهم
عليه يكون ما بأقىص اآلخر عن البعد من أحدهما ترى وقد واملروءة، واالنتقام والعفة،
فيها يتسع كالهند مختلطة األطراف شاسعة قديمة بالد يف سيما وال املتباعدان، الرجالن

ترى؟ يا غاندي يكون العرشة هؤالء فأي متناقضة. لعوامل املجال
أجل كان زعيم األخرية األعوام يف مات الذي الهندي الزعيم «طيالق» بعد يظهر لم
وقد القديس. أو بالنبي قومه لقبه الذي هذا غاندي من أتباًعا وأكثر صيتًا، وأبعد خطًرا،
دولة له ألنشأ الغابرة؛ القرون يف ظهر لو «إنه الراحل: سلفه عن يقول أن غاندي اعتاد
شكيمته، وقوة «طيالق»، مراس شدة من عرفه ملا القول هذا فيه قال إنما وهو وعرًشا»،
بينه بالتفاوت شاعًرا كان إال نظنه وال شخصيته. وبروز بنفسه، واعتداده أمله، وبُعد
يف االختالف فإن مرة. من أكثر بها ونوَّه إليها التفت حني الخالل هذه يف صاحبه وبني
الذي العرش صاحب الرجلني؛ بني التباين مواضع أوضح هو الناحية هذه من الخلق

النبوة! رشف عن الزمن به يتأخر لم الذي والنبي عرشه، عن الزمن به تأخر
والسياسية االجتماعية الحركات وقادة النهضات أبطال من األعم باألغلب والعهد
الغزاة أخالق إىل وأنهم وكربياء، طماح أويل األنانية، ضخام الطبائع، صعاب يكونوا أن
فيها الزعامة يتوىل ال أن للهند ُقدِّر ولو والنَُّساك، األنبياء أخالق إىل منهم أقرب الفاتحني
له كان وملا قط، غاندي باسم سمعنا ملا طيالق منه نبغ الذي الطراز ذلك غري من أحد
بشخصيته الجبار الرجل بذلك غاندي فليس نعم الحديثة، الهند رواية يف له يؤبه دور
بالرجل هو وال الفصاحة، الخالب العارضة القوي املداور باملزاول هو وال بجبلته! الغالب
من واصفوه يراه ذلك خالف بل ال هيبته. إعجابك عىل وتستحوذ هيئته، تروعك الذي
صوته ورخامة جسمه ونحافة ضواه يف يبرصونه إنهم يقولون: أتباعه. وغري أتباعه
وينهض املاليني، يقود مسموًعا بطًال ال صغريًا طفًال يبرصون فكأنما نظراته، ووداعة

176



(١) غاندي مهاتما

أخباره وقرأت الوصف، لهذا مطابقة صور عدة له رأيت وقد األرض. يف دولة أكرب ملناوأة
هناك الحكومة رؤساء أن يف أشك فلم مصاولتها، يف الغريبة وأساليبه الهند حكومة مع
بكفاح امتحنهم الذي القدر هذا من االبتسام من فيها يتمالكون ال لحظات بهم تمر كانت
أي يف يدرون ال صبٍّا عليهم يصبها كان التي حمالته أمام فأصبحوا السيايس، النبي هذا
وال الربيئة؟ الطاهرة الطفولة عناد باب يف أم الخصومة، يف اللدد باب أيف يسلكونها: باب
هو ثم برهة، الهند حكومة يداعب هو أم العنيد، الخصم هذا يجدُّ هل يعلمون يكادون

هواه. يلهمه حني وشأنها تاركها
خصلة وهي البغضاء، إثارة عىل مطبوع غري غاندي الفكر يتصور الحد هذا إىل
رجًال لها لتقيض كانت وما لها، الظروف قيضته التي مهمته يف فائدة أجل أفادته
الجبابرة الزعماء به يتصف عما غنى يف صاحبها مهمة كانت إنها منه. بها أخلق هو
الفريقني عند ما أقىص خصومهم وجانب جانبهم يف به يستنفرون غضوب خلق من
والصرب، الرفق سالحها سلمي: جهاد مهمة فهي العصبية، وعداوة الجنسية نعرة من
يُحذِّر الذي تكوينه، بحكم الوديع بطبعه، املسالم الرجل ذلك لقيادتها الناس وأصلح
العدوان من بد ال كان إذا لهم: ويقول والعنف العدوان مقارفة من الحذر أشد أتباعه
غضب عن بأنفسهم يعلوا أن ويعظهم جناته، أنتم تكونوا وال ضحاياه، أنتم فكونوا
تاريخية ترات فرقتهما عنرصين بني تأليف مهمة كذلك وهي الحيوانية. ورشاسة السباع
باآلباء، واالعتزاز األنفة وتبعث البغضاء رضام وتذكي الدماء تسيل قريب عهد إىل كانت
الدينية، والخنزوانة الشخصية الكربياء عن بعيًدا العريكة، سهل بها القائم كان فكلما
وذاك هذا مع وهي الصفوف. ولمِّ الرتات ومسح والتوفيق اإلصالح عىل له أعون ذلك كان
املتقشف املتواضع غاندي غري لها ومن وغواياتها، املدنية لذات عن وإعراض قناعة مهمة
اق وُعشَّ املطامع رجال من كان أنه ولو الكساء؟ من والرخيص الغذاء من باليسري القانع
نفسه يتخذ أن له يخطر كان أتراه ومالهيها ولذاتها وزينتها بجاهها املفتونني الدنيا
عىل يعيش أو الهند، تنسج ما أرخص من ثياب يف ويروح فيغدو دعوته، ألتباع قدوة
ونطق غاندي عمله ما كل األخالق ومكارم للدين صار ولقد املسلوق؟ واألرز الفاكهة
تحث األخالق مكارم من حجة لها وجد الغربية املدنية مظاهر نبذ إىل الدعوة حتى به،
مالبيس» بنسج عيلَّ يمن رجًال أخاصم أن ألستحي «إنني لجماعته: يقول فكان عليها،

يقول. فيما متكلف وال بهازل هو وما
من وأكسبه بنفوذه، أرض مما أكثر غاندي أفاد الشخصية ضمور أن إيلَّ ويُخيل
بلوغ عىل ساعدته التي هي الضامرة الشخصية كانت إذ عنه. أبعد ممن أكثر األنصار
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الهندية النفس جوانب أقوى من التمكن سبيل له دت مهَّ التي الرفيعة الدينية املنزلة تلك
املظهر بساطة والروحانيني النَُّساك سمات أبرز ومن — الديني الشعور جانب وهو —
يتسم بذلك الدنيوية. والوجاهة السطوة صور عن والبعد والجسم النفس وخشوع
بنيته يف غاندي فصاحبنا املتصنعون، النساك للناس يرتاءى وكذلك الصادقون. النَُّساك
والتقوى. الصالح إىل صورة وأقرب والورع للزهد عنوان أصدق الصغري وقده النحيلة
البذخ إىل تعمد فلم تركيبه يف تورعت الطبيعة إن املجاز: سبيل عىل يُقال أن ويمكن

فيه! متقشفة الحياة وكانت الحياة يف متقشًفا الرجل فكان والروعة؛
ممن غاندي ألمثال الطاعة يقبلون والنفوذ الصلف ذوي من الكرباء رأينا ما وكثريًا
عىل يتعاىل ال الذي هللا سلطان مظاهر من مظهر ولكنهم ذواتهم، يف لهم سلطان ال
جنس من بمزايا إليهم يتقدم ملن يقبلونها وال له الطاعة يقبلون حقري، وال عظيم سلطانه
التنافس ومثار وتناحرهم تفاخرهم موضع هي التي الدنيا لهم يرتك األول ألن مزاياهم؛
من غضاضة أنفسهم عىل يرون وال املنافسة، ميدان من فيخرجونه بينهم، والحسد
ليستكربوه أو لينافسوه املزايا تلك من بحظه إليهم يتقدم والثاني جميًعا. عليهم تقديمه

كمجربين. ومختارين مجربين العجز عند له فيسلمون منافستهم، عن
ألن عواقبه؛ ويحمد الظاهر بضعفه يغتبط أن األحيان بعض يف الهيئة وللضعيف
والخطر. القدرة ذوي بمقياس أعماله يقيسون وال القوي، يكلفون ما يكلفونه ال الناس
يعجبهم ليس بما منه ويعجبون الكثري، غريه من يستقلون إذ القليل منه يستكثرون
وليس األمثال، بحديثه فتسري اللبنة يرفع الصغري الطفل كمثل ذلك يف مثله سواه. من
الضعيف من اإلساءة يستغربون قلما وتراهم الكبري. للرجل يُذكر مما أضعافه وال هذا
عليه ينفسوا لم أحسن وإذا مبالني، غري أو عاطفني إال إساءته إىل يلتفتون وال أساء، إذا

النفوس. يف العداء دواعي من يحفزه ما لقلة إحسانه
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الكالم عرض يف قلنا حني قدرها من وأصغرنا حقها البطولة غمطنا أننا قرائنا بعض ظن
بالبطولة األخلق أن إليهم وخيِّل طفًال، عمره طول يزال ال البطل إن كمال: مصطفى عىل
أديب قارئ إلينا فكتب األوان. قبل والنضج والحصافة بالحنكة توصف أن لها واألرشف
فطن ولو الصواب. وعدونا فيه الرأي أخطأنا ويحسبنا ويستفرسه قلناه ما يستغرب
توهمه ما هو قدرها من واإلصغار البطولة لحق الغمط أن لرأى أردناه ما حقيقة إىل
التي الدنيوية الحكمة تلك إدراك إىل غريها من أرسع أنها له خطر حني بها جديًرا وقاًرا
خري من شخصه عىل يعود ما إال يعنيه ال وأن يعنيه، ال ما يف املرء يدخل ال أن أساسها
لغري خري منهم يرجى ليس من عىل بها يجاد إنما الرخيصة الحكمة هذه فإن ورش.
لنفع هللا ندبهم الذين وأما مصالحهم. عىل تزيد بقية قواهم من تفضل وال أنفسهم،
أنفسهم عىل غريتهم العام النفع هذا عىل الغرية يف وأنساهم عامة، الناس لنفع أو أممهم
منهم يسلم ولم الحصافة، هذه من وُجردوا الحكمة، هذه — هلل والحمد — ُسلبوا فقد
ألنهم ولكن إدراًكا، وأبطأ عقًال غريهم من أقل ألنهم ال والغرارة، الجنون مظنة من أحد

الناس. عامة من الحياة يف شأًوا وأعىل مطلبًا، وأبعد نفًسا، أكرب
الكايف القدر عىل التفصيل بعض الرأي هذا لنا فصَّ نحن إذا موضوعنا عن نند ولسنا
الطفولة بروح اإللهية العناية رشفتهم ممن أيًضا غاندي فإن والخطأ، االلتباس لدفع
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يف ذلك قبل ولننظر األبطال، بها يوصف التي الغرارة معنى ما هنا فلننظر الخالدة.
التجربة. إليها تؤدي التي الفردية الحكمة ومعنى الطفولة غرارة معنى

ال فهو به، املحيطة القوى عىل نفسه يقس ولم طاقته، يزن لم ألنه غرٍّا الطفل يكون
لتحصيل الرضورية القدرة يعرف ال ألنه شوقه؛ يكبح كيف وال بهواه، يقف أين يعرف
بمعيارها، ذرعه يقيس حتى تصادمه والظروف «الظروف» يصادم يزال وال مطالبه.
حيئنذ: فيقال لقوته، عرفه الذي الحد من أبعد إىل يذهب وال وقوتها، قوته بني ويالئم
الذي والوسط نفسه بني ق وفَّ ألنه األوىل؛ السذاجة طور وتعدى عقله ونضج رشد إنه
لنوابغ يتاح أن يمكن مما الناس لعامة يتاح الذي النضج هذا هل ولكن فيه. يعيش
وهذا نفسه بني ق يُوفِّ أن وسطه إلصالح العناية أرسلته بطل وسع يف وهل األبطال؟
أنه له يبدو ما حسب عىل ويُهذِّبه ه يُغريِّ أن إال له همَّ وال عنه يرىض ليس الذي الوسط
تلتهم كما البيئة والتهمته بيئته، من أكرب يكن لم ذلك فعل إن إنه والصواب؟ الكمال
عظيًما العظيم كان وما غمارها. يف أثر له يبني وال جوفها، من يخرج فال غريقها، اللجة
سائر يندس كما فيها يندس أن من مطلبًا وأعىل به، املحيطة البيئة من أكرب ألنه إال
ورابعة وثالثة أخرى مرة تجربتها عىل يقدم «غرٍّا» للحياة تجربته بعد رأيته فإذا الناس.
يف هو وما لنفسه. يطلبه ما معرفة عند أملها ينتهي وال زمنه، يحدها ال قوته ألن فذاك
يف الحكمة مقياس كان إذا أما الخاصة. مصالحه إىل النظر وجهة من إال بغر الحقيقة
الحي؛ للعقل األعىل املثل هو فالبطل بيئته، قوة عىل قوته اإلنسان يقيس أن هو اعتبارنا
القوى عىل قوته قاس أنه وهو السبب. هذا إال للواقع يخضع أن يمنعه ال الحقيقة يف ألنه
لها، يخضع وال يكافحها أن قمني أنه — شاعر غري أو بذلك شاعًرا — فوجد بها املحيطة
يف يفرغ وال الغرارة تعاوده الذي الكبري الطفل فهو الكفاح هذا دنياه وبني بينه دام وما

التجربة.

زعامة صاحب — تقدم مما رأينا كما — غاندي إن فنقول: غاندي عىل الكالم ونستأنف
ذلك نقول وال حال. كل عىل زعيًما ليكون يُخلق لم إنه أي: ومهمته؛ بموقفه خاصة
اجتذابه وسهولة فصاحته عن فضًال فإنه قدرته، من تنقًصا وال الرجل لشمائل بخًسا
بل الناس، عىل الزعامة صفات ألزم من صفتني عىل — نعتقد كما — حاصل للسامعني
وهاتان زعيم. الكرامة استحق وال قط، داٍع أفلح ملا ولوالهما قاطبة، صفاتها ألزم هما

واإليمان. اإلخالص هما الصفتان
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النسك، ومحضه املحن، صفته قد غاندي وإيمان شبهة، كل فوق غاندي فإخالص
قومه أبناء وإيمانه إخالصه له عرف القائمة. والوساوس الهادمة الشكوك عن وتنزه
مكانه ما أدراك وما لطامع. فوقه مطمع ال مكانًا بينهم ورفعوه وأكرموه فعظموه
وال بعدها ليس منزلة وهي «ماه-آتما» العظيم الروح أو النبي يلقبونه إنهم عندهم؟
روح وهي «بارام-آتما» الكلية الروح هي واحدة؛ منزلة إال الرباهمة دين يف منها أرفع

هللا. روح برهما:
شهد فقد واملسلمني، الرباهمة من وطنه أبناء التُّهم عن غاندي بتنزيه ينفرد ولم
شهد بل اإلنجليز، من االستعمار أنصار حتى األوروبيني، من رآه من كل كذلك بنزاهته
يف يقول من اإلنجليز ُكتَّاب بني ورأينا عليه. بالسجن الحكم أمىض الذي قاضيه له
غاندي بني يُقارن أن التجديف من ليس «إنه محرتس: وال متلعثم غري «نيشن» مجلة
أن شريول فالنتني السري يستطع ولم مسيحي! إنجليزي من كبرية كلمة وهي واملسيح»،
الربيطاني؛ االستعمار يناهض مخلوق عىل إلقاؤه يعيبه ال الذي األسود الغبار عليه يلقي
كناية هي عندهم الفأس وهذه لنفسه»، يشحذها فأس «بال الهندية الحركة يف إنه فقال:
عىل وشحذها شريول خلقها فأس من وكم املريبة، واألغراض الشخصية املصلحة عن

الفئوس! يحملون ال ألناس حسابه
هذه يتم كيف أحد يدري وال عمره، من السادسة الحلقة أول يف يميش اآلن وغاندي
اآلن من ينقيض فيكاد السجن يف أيامه يتم أم قريبًا، العامة الحياة إىل أيعود الحلقة.
ثالثني قىض حسبه، هو ما العامة الحياة هذه يف قىض أنه عىل بالده؟ سياسة يف دوره
يخامر ولم تشينه، واحدة سيئة أثنائها يف عليه تؤخذ لم وأطهرها األعمال أرشف يف سنة
الحادثة تلك نستثني فنحن االستقصاء، من بد ال كان وإذا نيته، صدق يف أحًدا الشك
الهنود إن قيل: فقد العمومية. باألعمال عهده أول يف الجنوبية أفريقيا يف له جرت التي
حتى رضبًا أوسعوه وأنهم بالخيانة، إياه واتهامهم به ظنهم لسوء هناك يقتلونه كادوا
لفاقتهم عليها يُعذرون غريبة ريبة وهي مات. قد يحسبونه وهم وتركوه عليه أغمي
إلحاحه وكثرة العنف، إنكار يف تشدده فرط من خامرتهم ولعلها اإلنصاف، إىل وحاجتهم
فاتهموه يومئذ يفهمونه ال القوم وكان الرصني. االعتصاب حدود والتزام املساملة بتوخي

فيه. ارتيابهم فزال الدعوة هذه منه ألفوا ثم السوء، له وأضمروا
يويص كان إنما أنه محاكمته بعد حتى يعتقدون كانوا كثريين أناًسا رأيت ولقد
هذا من للرجل أظلم وليس العقاب، من وهربًا القانون عىل احتياًال واملودة بالسلم
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اآلالم، عىل والصرب الذات بإنكار يدين الذي وهو عقابًا يخىش أن من ألرفع فإنه االعتقاد،
غاندي وصايا فإن هذا وعدا ورشورها. بأكدارها االستخفاف يف للحياة األعىل املثل ويرى
ينشق أن وقبل الهند، يف قدًما اإلنجليز يضع أن وقبل غاندي، يولد أن قبل نشأت قد
الرحمة بدين املبرش بوذا عبادة من نشأت اإلنجليزية، الدولة كيان عن التاريخ حجاب
وال ألحد، حقًدا يضمر وال أحًدا، يغش ال هللا إىل الواصل «إن لتالمذته: القائل واإلخاء
لجميع يحرص ال حب عىل قلبه يطوي أن «عليه وأن بأحد»، اإلرضار إىل الغضب يحركه
دونه، ومما فوقه ومن بحنانها. تحميه الذي ولدها الوالدة تحب كما يحبهم املخلوقات،
فيه مسحة وال والعقبات الحواجز تعرتضه ال حبٍّا وليكن حبه، رواق فليمدد حوله ومن
أن ينام أن إىل مضطجًعا أو ماشيًا أو قاعًدا أو كان واقًفا وعليه تحزب، أو قسوة من

العالم.» لجميع الخري عىل عامًال فكره يظل
غاندي أن ولنذكر اختالف، وال ملل بال املقدسة الهند كتب تكررها وصايا وهذه
يئول أن ملنصف يجوز فليس والنساك، الديانات أمة يف متعبدة أم ولدته متعبد رجل

الصحيح. معناه غري عىل كالمه
يأبون الذين األوروبية الصحف ُكتَّاب من عجبنا الخطأ هذا من نعجب ال أننا بيد
أو الغربيون يخرتعها قصة أو كتاب من دينه قواعد اقتباس إىل غاندي يضطروا أن إال
إىل بمدنيتهم الغرور يف القوم هؤالء يسرتسل أن ا حقٍّ املضحك ملن فإنه الغربيني. أشباه
وهل فيها. أصبع الغرب أبناء من لواحد يكون ال بمأثرة لرشقي يسلمون فال الحد هذا
دين أصول لقنه الذي ومن وآدابه، فلسفته يف غاندي عىل الفضل صاحب من تدرون
بعد له هللا غفر ثكليف نور لورد صحافتهم شيخ قال كذلك تولستوي! هو إنه الرباهمة؟

الهند! من عودته
يقارن النزيه والباحث اللبيب املؤرخ رينان وهذا الصحف ُكتَّاب نلوك لنا وما
األديان موطن عىل الغرب ويميز عليه، املتفق املعروف فيخالف والغربيني الرشقيني بني
واملواربة! الزغل من الدينية العاطفة وبراءة العقيدة وصفاء النية بخلوص الوحي ومهبط
من لنا بما نحن «إننا املسيح: السيد معجزات عىل كالمه صدد يف املعنى هذا يف ويقول
هو كان فكرة الحد هذا إىل اإلنسان عىل تستحوذ كيف نفهم قلما مرتددة، باردة طبائع
مأخذ األمور تأخذ التي الشعوب أبناء فنحن إليها. للدعوة نفسه ندب الذي صاحبها
للنفس اإلخالص ولكن نفسه. وبني بينه اإلنسان إخالص معناه االقتناع أن نفهم الجد،
عرفنا يف نقيضان واالدعاء الصادق فاليقني الرشقية، األمم عند معنى كبري له ليس يشء

182



(٢) غاندي مهاتما

هذين بني تصل التي امللتفة والرساديب الخفية فاملنافذ الرشق يف أما التوفيق، يقبالن ال
األسفار كأصحاب نفوًسا الناس أرفع من رجل من وكم تحرص. ال كثرية النقيضني
حرج بغري اقرتفوا قد — وأخنوخ دانيال مثًال منهم ولنذكر — السند الضعيفة الدينية
افرتاء. نسميها أن إال نحن يسعنا ال دعوتهم، تأييد بها قصدوا أعماًال ضمائرهم من
عىل مفطور وهو الرشقي، نظر يف ا جدٍّ القيمة قليلة خصلة الحريف الصدق يف فالتدقيق

نفسه.» وخوالج ومصالحه خواطره خالل من يشء كل إىل ينظر أن
نور أن فالحق كرينان، السياسية الشبهات عن بعيد مؤرخ رأي هذا كان وإذا
الحقائق بني خلطوا هم إذا الواضح العذر لهم السياسة سمارسة من وغريه ثكليف
ضمائرهم من حرج بغري واقرتفوا امللموسة، والوقائع التواريخ بحرمة وعبثوا واألهواء،

افرتاء! نسميها أن إال نحن يسعنا ال دعوتهم تأييد بها قصدوا أعماًال
علمته إذ فضلها فإنه غاندي، عىل الغربية للمدنية فضل من بد ال كان إن أنه وعىل
صغائرها من وعقولهم أبنائها نفوس يستوعب وما أباطيلها ويحتقر منها، يشمئز كيف
الشكر لها يشكره الهندي النبي فتئ وما بالقليل، ليس فضل هللا وايم وهذا وشهواتها.

به. الجدير
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واملواهب، األخالق من مختلفة حاالت عىل رجال أحدثها تعد، ال عظام حوادث التاريخ يف
أن ألحدهم أتيح وال يديه، عىل منها حادثة تجري أن املتأنقني من ألحد يكتب لم ولكن
مقاوم إىل يصل من منهم يصل وقد عرصه، تاريخ يف دافع أثر أو منشئة قوة ذا يكون
بعد يظل ولكنه الصدف، أو املال بفضل أو والحسب، النسب بفضل والنفوذ الرفعة
همته من امليئوس والعقل، النفس الخابي الحرص العاجز ذلك املقاوم تلك إىل وصوله
املحرض، مستظرف إنسانًا املدام: مجلس يف تراه كما األحكام دست يف وتراه واجتهاده.
عىل هنيهة قبل كان ما الزينة أدوات من عليه حي فمشجب وإال ظرف، به كان إن

والحديد. الخشب من أخرى مشاجب
عند يبدو الذي العجز هذا عىل واضحان مثالن واألدب والتأنق الكياسة تاريخ ويف
واللباقة، التأنق الحياة يف همهم جعلوا ممن األعمال وجسام األمور لعظائم التصدي
واآلخر عرصي املثلني هذين أحد بها، ويزدهون لها ينصبون الدنيا يف وظيفة واتخذوهما

قرنني. بنحو منه أقدم
رئاسة إىل ارتقى الذي الكيس السيايس األديب شانل» «دي فهو األول فأما
مصقول اإلنشاء، بارع كاتبًا الرجل هذا كان بوانكاريه. بعد فرنسا يف الجمهورية
إليه تتوجه التأنق جد متأنًقا وكان األحزاب، دوائر يف رأي له يُسمع وسياسيٍّا العبارة،
دست إىل الظروف به صعدت أو صعد فلما وآدابه، هندامه يف أنداده به ويقتدي األنظار
تصديق إىل حظه لسوء يوفق لم ولكنه الكثري، اليشء منه وانتظروا خريًا به ظنوا الرئاسة،
الذي العقل ضعف عليه ظهر حتى هنيهة عليه تمِض ولم تشوفهم، وإرضاء ظنونهم
واملظاهر. باألناقة املشغولة األمزجة هذه طبيعة من هو والذي ذلك، قبل فيه مكنونًا كان
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صاحب اإلنجليزية، آلداب دارس كل يعرفه الذي شسرتفيلد لورد فهو اآلخر أما
طرف من طرفة فجاءت والظرف، الكياسة دستور لولده بها خط التي البديعة الرسائل
والغنى، املجد بيوت من بيت يف األديب هذا ُولد واألسلوب، اللفظ جمال يف وآية البالغة
فحسب النواب، مجلس إىل ووصل عرصه، يف العقول تثقف ما كأحسن عقله وتثقف
سيرشق أنه السمر ومجالس األندية يف لباقته ويكربون به يلتفون كانوا ممن عارفوه
وحسن وأناقته بجده اململكة يف منزلة أرفع إىل منه وسريقى ساطًعا، نجًما املجلس عىل
يف يُذكر صوت له يُسمع ولم أمل، كل فيه خيب أن إال كان فما لألمور! تخريجه
لكنه مزٍر مضحك لسبب مقبوًال، خطيبًا وكان نيابته، دور يف الصمت لزم وقد املجلس،
يف الخطباء محاكاة يحسن هزأة رجل األعضاء بني كان أنه ذلك مزاجه. لطبيعة مالئم
بصوت عليه فردَّ قام الخطيب خطب إذا وكان ولهجاتهم، أصواتهم وجرس حركاتهم
ويتغلب أحيانًا، والسخرية للضحك فيعرضه كإيمائه، وإيماء كلهجته ولهجة كصوته

كثريًا. األقوياء األعضاء سخريته عىل
السكوت هذا فكان يتكلم. ال املجلس يف وقبع شسرتفيلد لورد خاف الرجل هذا فمن
من قطعة كل انتقاء يف بها يعنى التي الدقيقة العناية كتلك الضحك، من خوًفا منه

الناظرون. يستحسنها ال أو تُعاب لئال مالبسه
أو السيايس، الجهاد عالم يف وشسرتفيلد شانل دي أمثال يخفق أن بعجيب ليس
هي أليست لبابها؟ يف التأنق طبيعة هي ما إذ املعمعة. عند العقل ضعف منهما يظهر
هذه يف فاملعقول إليه؟ أنظارهم ويلفت منه الناس يستحسنه ما عند اإلنسان يعيش أن
بآراء تحفل ال التي املتجربة الدافعة القوة تلك بالتأنق للمشغولني تكون ال أن الحالة
واستهجانهم، استحسانهم طريقها عن يصدها وال وغضبهم، رضاهم يكرثها وال الناس،
كانت أطواًرا معتسفون أو جديدة، لعهود فاتحون زعماء منهم يكون ال أن واملعقول
يف املتأنقني محل يكون جرم فال الدافعة، القسوة تلك بغري تتم ال الزعامة ألن مجهولة؛
الغرابة بعض يستدعي التأنق إن نعم له. يؤبه ال خامًال محالٍّ بابها ولجوا إذا السياسة
كاذبة، جراءة ولكنها الجراءة، من نصيب عىل أصحابه أن إليك فيخيل األنظار، للفت
إليهم. ومولية بهم منوطة فهي ويروقهم. ويبهرهم الناس يريض ما إىل مرجعها وغرابة
املاء أما بأمواجه، فيه ويقذف طريقه لنفسه يشتق الذي هو الجارف التيار إن
ومهما نطاقها، يف وينحرص معها يدور الشطوط عند الوقوف عن له محيص فال الفاتر
عىل وصربهم أحيانًا، منهم الناس يغضب بما وقيامهم املتأنقني مظاهر من لك ظهر
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كلها أساسها فإنما وأذواقهم، أخالقهم من هذا يغرك فال املعضالت، بعض يف املخالفة
ذلك كلها وقرارها العقبات، اقتحام عىل املرء بها يُقدم التي الدافعة القوة تلك فقدان

الشطوط. عند أبًدا بهم يقف الذي طباعهم يف الفاتر املاء
عهد يف سيما وال األمم، لقيادة صالحية الناس أقل كانوا هذا ألجل واملتأنقون
إىل ال املقتحمني، املجددين إىل عرص كل يف تحتاج النهضة ألن القومية؛ النهضات
املرتفقة. الوادعة النفوس تريد وال القلقة، الطامحة النفوس وتريد املتدللني، الفاترين
وإنما حاله، ميسور من يجده ما وبني اإلنسان بني التوفيق النهضات قوانني وليس

مآله. من يرجوه ما إىل شوًقا حارضه عىل اإلنسان يتمرد أن قوانينها
املجرمني أمثلة غري البيئة ومخالفة للشذوذ مثل أمامهم ليس الذين الجرائم ولعلماء
آداب عليه تكون أن ينبغي ملا نموذًجا وبيئته املرء بني املالءمة يعتربوا أن الناس وحثالة
املجتمع سالمة يطلبون ألنهم ذلك السليمة، املستوية للحياة ومثاًال الجماعة، يف الفرد
إىل تنزع ال التي األمم غاية ذلك ويحسبون مجراها، يف األمور تجري أن عىل ويحرصون
يظلمون لكنهم والتحول. التغيري يقبل ال الذي واألنظمة الرشائع وقسطاس منها، أبعد
هي التي البيئة وبني بينها املالءمة جعلوا إذا الحياة ويظلمون أنفسهم، ويظلمون العلم،
فإنما لها. األول واملحرك عنرصها طبيعة املالءمة هذه حسبوا أو األسمى، قانونها فيها
وأول البيئة، مشابهة عىل ال الشذوذ عىل قائمان األصيل وعنرصها األسمى الحياة قانون
اختالًفا كان فيها ارتقاء كل أول وكذلك حولها، ملا مخالًفا شذوذًا كانت الحياة نشأت ما
أقرب اإلنسان كان فكلما الطبيعة، يف املألوف النظام عىل قائمة وثورة البيئة لسنة مباينًا
كان وكلما وأقوى، أشد واالقتحام التجديد إىل شوقه كان امليتة اآللة عن وأبعد الحياة إىل
وبني بينه االختالف كان تيارها دفعة من نصيبًا وأوفر الحياة ينبوع من مستقى أعمق
منذ الحياة ُسنَّة تلك شديًدا، ا ملحٍّ التغيري إىل فيه واالندفاع بعيًدا، كبريًا األحياء عامة
التوغل عىل أبًدا وتحثها الكمال، طلب إىل تستفزها التي اإللهية الروح هي وتلك نشأت،
الحياة، لركدت الروح هذه ولوال فتوحاته. وأفراح حظوظه من والتزيد الوجود أرسار يف
ولوالها املايضواملستقبل، بني املطرد املجرى عن حارضها بؤرة يف وانعزلت ماؤها، وأسن
تزيد ال واحدة حبة ألقيتها كما فتأخذها الحبة، فيها تلقى القاحلة كالرتبة الحياة لكانت
ويبًسا، تعفنًا تغريها يكون وأن ورجًسا، وًرضا زيادتها تكون أن إال اللهم تتغري، وال
يحيط مما أكرب داخلها يف تكون وأن تأخذ، ما أضعاف تعطي أن الحياة وظيفة وإنما
يحيط وما هي تكون أن وال تأخذه، ما قدر عىل تعطيه ما تجعل أن ال خارجها، من بها

سواء. حال عىل بها
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الرىض إال الدنيا من يشغله ال الذي املتأنق الوادع يكون أن إذن الغريب من أليس
ونشاط آمالها انطالق إبان يف لها وقدوة نهضاتها يف لألمم قائًدا غريه، ومن نفسه من

حياتها؟
ظريف! وال جميل غري ولكنه التأنق، يف لبدع وإنه طريف، لغريب إنه وهللا بىل
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به تبتىل مما آفتني مثل الحداثة سن بعُد تتجاوز لم املرصية الصحافة بأن يقنعني ال
واملجالت. الصحف إعارة والثانية املشرتكني، مماطلة إحداهما صحيفة: كل

مشرتكيها من املطل بداء مبتالة املرصية الصحافة بال ما الصحفيون: سأل ما وكثريًا
غري إىل تلجئها أو عليها تقيض عقبات ذلك من صادفها إال صحيفة تظهر تكاد ال حتى

مواردها؟
حساب يف الرضوريات عداد يف بعُد تدخل لم الصحافة أن سوى لذلك علة وال
آراءها يتعقب وال عنه، غنى ال الزًما شيئًا الرجل ينتظر كما ينتظرها ال وأنه املرصي،

حياته. يف ودخًال به مساًسا اآلراء لتلك أن يعتقد من تعقب
تتكون ما االجتماعي بالبلد وأريد االجتماعية»، «البالد يف املنزلة هذه الصحافة تبلغ
واملرافق الشعور يف التضامن من بصلة سكانه بني تربط محسوسة قومية جامعة فيه
الكافة أذهان يف خيال لها يدور ال ويكاد اليوم، الجامعة هذه للمرصيني وليس العامة،
يف املولود به ويقصدون املرصي اسم يرددون يزالون ال فإنهم الديار. هذه أبناء من
بعضهم تلقفه ما إال اللهم املرصية، للقومية كلمة اليوم إىل عندهم وليس القاهرة، مدينة

بالكثريين. هم وما الكتابة، مستحدثات من أخريًا
القارئ يرتقب هناك ذلك، من أقرب أهلها بني فالصلة االجتماعية، األوطان يف أما
منه أو إليه األمة من رسالة خرب كل يف ويرى الشخصية، الرسائل يرتقب كما الصحيفة

األسبوعية. الصحف بإحدى ١٩١٣ سنة نوفمرب ١٣ يوم يف نرشت 1
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أن أحد يستحسن وال أجرها، يف الصحيفة يماطل أن القارئ هذا ملثل يخطر فال األمة. إىل
اليشء استعارة من يخجلون الناس ألن هنا؛ يفعلون كما ليقرأها صحيفة منه يستعري

الناس. من فرد لكل الزم أنه يعتقدون الذي الرضوري
باملماطلة نسمع ال فإننا ديدنه، من االستعارة وال املرصي، طبيعة من املماطلة ليست
نادرة أو محالة تكون أن إال مثًال، املالبس يستعريون نراهم وال نادًرا، إال الخبز ثمن يف
أن عىل مجبولة النفوس ولكن الكمالية). الزينة قبيل من الحىل تعد التي القرى يف (وذلك
الصحافة، إىل املاسة الحاجة يحس ال اليوم واملرصي يلزمها. ما لغري حسابًا تحسب ال
متى الصحيفة إىل يدفعه قدًرا دخله من يفرد وال حسابه، من يسقطها نراه جرم فال

عليه. بحقها طالبته
كرب إنه رثائه: يف بعضهم قال الذي الصحفي ذلك موت بمناسبة ذلك نقول
بحيث القوة من ليست املرصية الصحافة إن لنقول: منها، نفوذه استمد وإنه بالصحافة،
كون عىل وإنه اإلفرنج. ُكتَّاب بأقالمهم يكسبه كالذي صحفيٍّا نفوذًا صاحبها تكسب
من شأنًا أكرب فيها فالكاتب تزجر، وال تنصح وال تأمر، وال تنهى ال اإلفرنجية الصحافة

قلمه. غري عىل الصحافة يف يعول ال الذي كاتبنا من الصحفية الوجهة
ننىس ال كنا وإن الكبري. بالرجل هو وال كال كبريًا. صحفيٍّا يوسف عيل الشيخ ليس
الكلمة مسموع نحبه قىض ثم مرتبًا األوىل نشأته ونشأ شهريًا، فمات خامًال ولد أنه

وجيًها.
فيُذكر لينجح يسعى أن إال املرء عىل أَوليس حياته؟ من الرجل حسب ذلك هل ولكن

والتبجيل؟ املدح لغري يذكره أن ذلك بعد ألحد يسوغ ال ثم لسان، كل عىل اسمه
وقد غاياته. وسائله من وأكثر كثرية وسائل للنجاح فإنما قائل. يقوله ال ما ذلك
من أقل غريه وينجح وزيها، اسمها غري العظمة من حظ له يكون فال الرجل ينجح
من صدره به يمتلئ ملا مخرج وكأنه لذاته، مقصود غري عرًضا نجاحه فيكون نجاحه

الكمال. وحب النقص، وكراهة النفع، يف الرغبة
اليوم منا: واحد فقال األصدقاء بعض مع مجلس يف يوسف عيل الشيخ دفن ليلة كنا
إليهم، النفع إيصال يف سببًا عيل الشيخ كان ممن جماعة أسماء وعدَّد وفالن، فالن يحزن
بالحب للشيخ يدينون ال ألنهم هؤالء فليفرح اليوم بل قلت: لهم. الوظائف سبيل وتمهيد
الذي الغريم من اليوم اسرتاحوا وقد النفع، ذلك بربا له يدينون ولكنهم واإلخالص،
املقامرين، كمقارضة إال ألصحابهم الناس هؤالء مساعدة وما الربا. ذلك يستأديهم كان
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أحدهم كان أن بدع فال مكانه، يربح أن قبل وقرضه ماله ليسرتد زميله أحدهم يقرض
امللحاف. الغريم بعد عنه يفرج كما صاحبه، بعد عنه يفرج

فقد األقربني، الشيخ أصدقاء أحد قاله ما معي سمعت لكأنك الجالسني: بعض قال
أكثر يف له ورشيًكا رسه، موضع كان رجل لوفاة يغتم لم كيف لنفسه يعجب سمعته
يحسب كان ما املوت، كوارث عىل وصربه األصحاب لفراق جلده عىل إنه ويقول: مساعيه،

الفتور. هذا بمثل الصديق ذلك موت يقابل أن
وهما إخوانه بعض ذراع يتأبط فالنًا فرأيت الجنازة اليوم حرضت لقد وقال:
هذا فالن أما خاشًعا، أو باكيًا املشهد ذلك يف أراه أن أتوقع وكنت ويضحكان، يتغامزان
الشهر. يف جنيًها خمسني عن يقل ال رزق الشيخ يد عىل له جرى فرجل محدثنا رآه الذي
صادًرا بهم بره كان إذا ينفعهم من يحبون الناس فإن الكنود، هذا يف عجب وال
له الود ظاهر عىل ويحافظون بره يقبلون فهم ذلك لغري كان إن أما لهم، حب عن
عليه عائدة جدواه أن يعلمون كانوا إذا جميًال، له يحفظون ال ولكنهم منه، ليستزيدوه

عليهم. تعود أن قبل
الخري، حب من عاطفة إىل تنتمي ال فائدة ولكنها الناس، بعض أفاد قد عيل فالشيخ
وفرق الوفاء. بحق الرب إليهم أسدى من له يقم ولم مخلًصا، صديًقا فيه املوت يفجع فلم
يبكيهم. صديًقا فيها تركوا وما الدنيا من يخرجون الذين العظماء وحالة الحالة هذه بني
هؤالء وأما لفقدهم، يحزنوا ولم يفهموهم فلم العظماء أولئك قدر جهلوا ربما الناس ألن

الفهم. حق فهموهم قد ألنهم إال بكائهم عن الناس جمود فليس
يرض منزلة إىل بوصوله يستدلوا أن يوسف عيل الشيخ عن كتبوا من أكثر أراد ولقد
الهبة بهذه يليق فما النبوغ، بمعنى عظيم جهل وهذا فيه، عظيم نبوغ عىل وينفع بها
يف املهارة بمقياس تقاس أن بأرسه الخلود وبنت جمعاء اإلنسانية ثمرة وهي السماوية
عيل الشيخ أرضاب إىل فلينظر شاء ومن الزمن، من فرتة يف الناس من فئة عند الوساطة
ليس ومن دعوى، أقل النبوغ يف له ليس من بينهم يجد منزلته مثل إىل معه وصلوا ممن
واحًدا يكون أن يف قط يفكر لم ومن العمل، أو العلم رجال من وال األدب رجال من هو
ويخشون. منه يرجون كانوا وإن يزدرونه والناس ويرض، ينفع هذا مع ولكنه هؤالء. من
عىل سلطانًا الكرامة ملبادئ تجعل لم نشئوها نشأة النجاح عىل هؤالء يعني إنما
نراجعها األجالء العظماء سري وهذه فنهضوا، الذمم، وقر أقدامهم عىل فخف عقولهم،
هو إنما والعقبات، العراقيل من يعانونه كانوا ما أصعب أن فنرى فيها، النظر وننعم
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أعداؤهم طريقهم يف يقيمه ما ال وجداناتهم، أمامهم وأقامته ضمائرهم لهم أرصدته ما
ينجح من العالية النفسية والسجايا الكريمة الخصال ذوي بني يقل ولذلك ومنافسوهم.

وأخالًقا. وقدرة ذكاء دونهم هم أناس نجاح السبيل هذه يف
مختلس ونور املعدن، رخيص ذكاء لكنه واستنارته، ذكاءه عيل الشيخ عىل ننكر وال
مما وال املرشق، النبوغ من هو فليس الظالم. يف املتسلل املدلج يحمله الذي كاملصباح
الكسب، حرف من حرفة يف بالحذق أشبه أنه وعندي الذهن. وسعة اللب بسموِّ يلحق
يرشك التي املباحة املواهب إىل منه صاحبه به يحتفظ الذي املحتكر الرس إىل وأقرب
طباع يف هللا يبثها التي الحيلة وتلك الذكاء، من النوع هذا بني نسبة وهناك غريه، فيها

حياتها. عىل واألمن أعدائها، مراوغة عىل بها لتستعني مخلوقاته؛
تلك من وأكرب أسمى للعظمة تقديره لكان الذهن، واسع اللب سامي الرجل كان لو
دركها. ألجل بذله النفس عىل يعز ما كل وبذل حياته، يف له غرًضا نصبها التي الغاية
وملا بدأها، كما يعيدها أن عىل قدر ملا األيام هذه سريته جدد عيل الشيخ أن ولو

منه. قريبًا أو األقالم، أرباب بني ناله ما مثل السمعة من ينال أن مستطيًعا كان
يومئذ مرص أبناء من يكتب من كل وكان نشأته، أول يف اآلداب جريدة الرجل أصدر
حضيض يف العهد لذلك األدب وكان منه، أصغر هو من ثمة يكن لم ألنه كبريًا؛ كاتبًا
فيها تصنيف وال شعراء، وال البلد يف ُكتَّاب فال املوت، من يقرب والتديل الضعف من
الناس فيتخذها القديم، العربي األدب دقائق أخرجت قد املطابع تكن ولم قراء. وال
فكان وأدبائه، عرصهم ُكتَّاب من املثل أعوزهم إذا األدباء مقدرة عليه يقيسون معياًرا
يوسف عيل الشيخ كتب العهد ذلك ويف شديدة. الكتاب إىل والحاجة معتالٍّ األدبي الذوق
إىل السعي يف يقرص فلم األمل، باب االلتفات ذلك له وفتح باشا، رياض التفات فاستحق

غايته.
الكتابة من حصل فلما واألغنياء، الرساة به ليمدح الشعر يقرض عيل الشيخ وكان
حاجة به تعد ولم الشعر عن استغنى أنه رأى األبواب هذه طرق يف يزهده ما عىل
الحرفة تلك من بديًال رابحة حرفة له هذه صارت وكأنما الكتابة، يف ومىض فرتكه إليه،
الذي الباب يف أخصائيٍّا عاًما عرشين مزاولتها بعد فأصبح أقل، وال أكثر ال الكاسدة،

القدم. به زلت تخطاه إذا الصحفية. الكتابة من اختاره
رأينا لقد وقالوا: باشا، رياض عىل النتقاضه حياته يف عليه بعضهم عنَّف وقد
فيمن يبق لم أياًما رأيناه ثم إليه، أحسن إال األيادي أصحاب من أحد يبق لم أياًما الرجل
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هذا جميل نكرانه يهمنا ال ونحن بكيده. أو بقلمه إليه أساء قد إال أحد إليه أحسنوا
االرتداد يف العذر بعض له نرى نحن ثم الخلة. هذه عليه نعيب ولكننا ذاك، أو اإلنسان
أهل من أصبح فلما خامل، فقري وهو ساعدوه ألنهم الخري؛ له أسلفوا ممن فريق عىل
الذي القديم املجاور ذلك فيه يرون وظلوا وفقره خموله ينسوا أن أبوا والوجاهة الرتب
الجهاد ذلك لها جاهد التي الجديدة مكانته ينىس أن هو وأبى قبل، من يعرفونه كانوا
ألياديهم جحوده يف منه باللوم أحق عليه امتنانهم يف وكانوا املجن، ظهر لهم فقلب كله،

عنده.
أن عىل قادًرا أراني ال وأن هذه، غري نقيصة من عذًرا له أجد ال أن عيلَّ ليشق وإني
رجال كبار بني املوزعة املزايا من مزية كل مؤبنوه فيها جمع التي النعوت بتلك أنعته
بحي ليس الرجل ألن وملاذا؟ يكتبون، ما بصدق يؤمنون ال وهم ذلك يفعلون العالم،
أنا أما األعمال؟ جميع بني املوت يسوي وهل اليوم؟ تتغري وغد أمس حقيقة فهل اليوم،
للتاريخ الحكم ندع يشء ألي وال الحسنات. ويكرب السيئات املوت يمحو كيف أعلم فلست
قبل وعلينا كثب، عن هي كما الحقيقة نرى أن عىل أقدر ونحن الرجل يجهل الذي البعيد

وتقديره. تأبينه يف الصدق واجب غرينا
وأوىل الرثاء. موقف هو الحسنة جانب إىل السيئة فيه تقيد بأن موقف أحق إن أال
إليه ُهدي أمر وذلك الحياة. فيه تنتهي الذي الوقت هو الحياة عربة فيه تتمثل بأن األوقات
أوليات من الدفن بعد الحساب عقيدة تكن ألم والعقاب، الثواب معنى فقهوا منذ الناس
واملعائب النقائص عن تغاضينا فلو الوثنية؟ األديان أقدم يف الناس تخيلها التي العقائد
محموًدا واملؤاخذة النقد يف التساهل كان وما بالطيب. الخبيث ولحق الذكر، حكمة لبطلت
والبصائر، األبصار وضلل الضمائر، معالم طمس وقت يف به فكيف األوقات، من وقت يف

وميتًا. حيٍّا الفضيلة غفلة املرء فيه يغنم أن وقتنا فساد من يبلغن وال هذا، فحسبنا
أمثاله، تستهوي مآرب وراء حياته يف جد يوسف عيل الشيخ أن يقال ما وغاية

وأتباعه. أشياعه قلوب يف حتى عظيًما يكون أن يستطع ولم قضاءها، فاستطاع
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اشتهت إذا الرجل هذا كان منه. أبخل الناُس يعرف ال رجل الناس من أعرف فيمن كان
كيسه، من القرش أخرج وامللبس املأكل طيبات من األنفس تشتهيه مما اليشء نفسه
القرش هذا وقال: الكيس إىل رده ثم معشوقه، إىل املدنف العاشق نظرة إليه فنظر
الثروة يجلب الجنيه بعد والجنيه جنيًها، لصار مثله وتسعون تسعة إليه أضيف لو
آمن فال به، نفيس وسمحت اليوم بإنفاقه تهاونت وهبني الحري،2 املال ويجمع العريضة
قرش، من بأغىل قرش وليس القيمة، يف واحدة كلها القروش فإنما غًدا. بغريه تسخو أن
سوف ما جميع القرش هذا بإنفاقي اليوم أنفقت فكأنني وقت، كل يف حارضة والشهوات
مطاوعة املستمر والعوز الدائمة الفاقة باب نفيس عىل وفتحت املال، من وأدخره أملكه
إليه تدعوني ما عىل آتيتها وإن منها، واسرتحت ماتت اآلن وقمتها3 أنا إن حمقاء، لشهوة
ويتمنى الفقر يشتهي كمن وكنت ليخمدها، النار يف الوقود يرمي كمن كنت ساعة، كل

بعينها. الحماقة وهللا وتلك اإلعدام،
يف ثقبًا له ثقب صندوق يف أسقطه الكيفية هذه عىل الجنيه عنده تم إذا وكان
بالكشف الذخر ذلك عىل ويجرأ واإلقفال، الفتح يتعود لئال مفتاًحا له يجعل ولم غطائه،
تلك من جنيه مس عىل بالذهب شغفه لفرط نفسه تراوده أن من وخوًفا واالبتذال،

.١٩١٥ سنة ُطبعت التي الشذور مقاالت من 1

ا. جدٍّ كثري أي: حري؛ مال 2

ردعتها. 3



الفصول

وهناك فالرصف، فاإلخراج األخذ إىل التحريك ويجر التحريك، إىل املس فيجر الجنيهات،
تصل أن حريٌّ قمته عىل واقف أنت سلًما إن ويقول: الشؤمى، والداهية العظمى الطامة
األمر وتتالىف أوله من الفتق وترقع بابه من الرش تغلق ال أن لك وما أسفله. إىل ما يوًما
من إليه أدنى فيظنه بعيد من الفقر يرى وكان نهايته! عليك تتعذر أن قبل بدايته يف
درهم األرض يف دام وما زمان، لكل شامل مكان، بكل محيط عنده فالفقر الوريد. حبل

عليه. محال فاالطمئنان فقريًا دام وما إليه، فقري فهو
الفقر؛ عبيد نسميهم أن األصوب وكان الذهب، عبيد البخالء نسمي أن ألفنا ولقد
عيشة فيعيشون يحبونه ويخشونه، الفقر يحبون وهم للفقر. الذهب يضحون ألنهم
دينار كل من له وعندهم فيتقونه، ويخشونه الثراء، من تمكنهم مع والبؤساء، املعدمني

وقاء.
السقطة تلك كانت الحفرة، تلك يف بل ال الصندوق، ذلك يف الجنيه سقط فإذا
والكفوف، باألنامل عهده وآخر والبيوع، بالهبات عهده وآخر والنور، بالهواء عهده آخر
ومات واللحد. املهد وشتان فيه. كان الذي كاملنجم منجم يف الصندوق ذلك من وهوى

فعل. وقد هللا. شاء إن الوارث يد إال منها تنرشه ال ميتة
يفعل كما ماضيها عن املطبق السجن ذلك يف تتحادث أن الجنيهات لتلك أتيح ولو
بك يتنقل جواب، رحالة جنيه بني العجاب. العجب أحاديثها من لسمعت إذن السجناء،
غدار، فرار وجنيه األعراب. عن وتارة تارة األعاجم عن وينبئك الكاب، إىل السويد من
من رنته فاسرتق واملواخري، الحانات يف نشأ وجنيه بالنهار، ودع إال بالليل سلم ما
وجاور والغواة، النُّساك ورافق والجناة، األبرياء عارش وجنيه والقوارير. الكئوس رنات
العداة ومن األصدقاء، إىل األصدقاء من وطفر والعتاة، باملساكني ومر والرساة، املعوزين
الدينار؛ َقنَص من أقدر األخري مالكها أن فيها بهتان ال شهادة تشهد وكلها العداة. إىل
هذا راض من وأول واألحبار، الشطار من النضار؛ صادر من وأخرب والفجار، األبرار من

والقرار. السكينة عىل السيار، املعدن
إىل الرضورة وألجأته صندوقه عند َمثُل وقد البخيل ذلك تشهد أن لك أتيح ولو
األعكر الليل جنح يف تشهد أنك لحسبت إذن — رضورة من بها وناهيك — منه االستمداد
أنك لحسبت أو وسكانها، حراسها من الهلع تملكه وقد أكفانها، عن القبور ينبش سارًقا
يستحل أن من فيتحرج إليه يمد بأن يهم النذور صندوق عند يقوم متحنثًا كاهنًا تشهد
أن أقسم الحاجة عليه ألحت فإن غضبه، به ويحيق هللا قصاص عليه يحل لئال ودائعه؛
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كاهن ألف بني تجد ال وقد منه. استعاره ما الصندوق إىل يرد أو يهدأ ولن ينام، لن
يحنث واحًدا بخيًال بخيل ألف بني تجد ال ولكنك به، ويرب القسم هذا يقسم واحًدا كاهنًا

اليمني. هذه يف
من بالطالق وآىل جنيًها صندوقه من البخيل اقرتض الوقفات تلك من وقفة ففي
واحتال كدح ما فيها فكدح السوق، إىل وذهب معه. والجنيه إال البيت يدخل ال أن عرسه
أبدل إذا عادته تلك وكانت فضية. قطًعا الباقي والنصف ذهبًا نصًفا الجنيه اسرتجع حتى
تحتويه ما فيها يحبس حديديٍّا صماًما صحيحة قطعة كل تكون كي بالذهب، الفضة
ارة األمَّ النفس ووساوس الجود نزغات إحداها إىل وتترسب تتناثر أن الصغرية القطع من
لها مداعبة الطفيف القليل عن بالسخاء ويتهمها بنفسه الظن ييسء والخبيث بالجميل،
املرشَقنْي نقود عليه انثالت4 لو أنه بإيمانه املؤمن وثوق وثق فقد وإال عليها. وإدالًال
ما غري يف منها سحتوتًا ينفق أن نفسه له سوَّلت ملا وسحاتيت ودوانق دراهم واملغربنَْي
إىل هرع أن ريث إال يده يف الجنيه صار حني تمهل فما عريًا، والهالك جوًعا التلف يدفع

ذهبًا. جنيًها به أعطني وقال: مفرًقا إياه فناوله الصرييف
ملليمات. خمسة هات الصرييف: له قال

عىل الناس من الجعل هذا تأخذ إنك الخمسة؟ امللليمات هذه وعالَم البخيل: قال
أنني عىل هللا تحمد أفال ذهبًا، وأطلب فضة أعطيك وأنا الذهب، بدل الفضة تنقدهم أن

مكانك؟ إىل ساعيًا وجئتك حقي عن لك صفحت
الطريق. من اآلخر الجانب إىل به قذفت وكزة صدره يف وكزه أن عىل الصرييف زاد فما
يف يشك ال والصرييف صامتًا، الوكزة به قذفت حيث وقف بل تأفف، وال الرجل تململ فما
يربح وال يدعوهم ال وثالث وثاٍن رشطي فمر عليه. فيستعديه الرشطي يمر أن ينتظر أنه
ولكًما، رضبًا فيوسعه الصرييف عىل باالنقضاض نفسه يُحدِّث أنه يظنون والناس مكانه.
أقبل إذ كذلك هو وبينا ويسرتضيه، إليه يعتذر بأن له وينصحون ويلومونه فيخطئونه
إىل يده من أسبق فكان الشيخ، وعاجل ظن كل البخيل فكذب ريفي، شيخ الصرييف عىل
خمسة يتقاضاك اليهودي وهذا جنيًها تبدل أن تريد إنك هذا. يا رويدك به: وصاح جيبه
فقال: الصرييف إىل والتفت الذهب. وهات الفضة فهاك بملليمني، منك أقنع وأنا ملليمات،

انهالت. 4
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جنيه اجتمع كلما دأبنا هذا يزال وال عنه، غفلة يف كنا رزًقا لنا قيضت فقد فيك، هللا بارك
يضحكون. والناس الغيظ من جلده عن ينشق يكاد والصرييف وىلَّ ثم عندنا،

فيه يمني ال أن عىل وحرص بالطالق آىل الرجل أن تظن القارئ أيها بك وكأني
الظن. بهذا الرجل تظلم أن فإياك بنيه، بأم واحتفاًظا فراشه بذات وضنٍّا لزوجه وفاء
األيمان أفدح تحرى ولكنه عنه، بنفسه يربأ ضعف املال غري بيشء والضن االحتفاظ إن
من الصيام يف كان وربما سهلة، باهلل الحلف كفارة أن فرأى كلفة، وأصعبها كفارة
ويخوفها به نفسه يهدد الطالق يمني فاختار باهلل. أقسم كلما بالحنث يغريه ما االقتصاد
نفقة تكفيه زوجة من له بد ال ثم القضايا، ومصاريف األوالد ومئونة الصداق مؤخر من
عنك دع كثَُر، أو قلَّ مهر من لها بد ال الزوجة وهذه السوق، من الطعام ورشاء الخادم
بالطالق آىل فإذا ليلتني. أو ليلة اإلنفاق يف العادة عن الخروج من تستدعيه وما األعراس
يصانع أن هذا مع يفوته وال فكاًكا. منه يستطيع ال قيًدا فكان منه، وأكثر ذلك كل ذكر
كيمني بيمني يلعبون وال هللا، حدود يجتنبون الذين دينهم عىل القابضني من بأنه نفسه
خوف كلفه ولو هواه، يوافق اجتنابها ألن إال هللا، حدود يجتنب ال أنه والحقيقة الطالق.
يوًما يضطر لم أنه وعىل وللخلق. هلل حد كل عن لجار ماله من يصون ما معشار الطالق
ألنه وأوامره؛ هللا حدود وانتهاك وجرائره، الطالق ارتضاء بني يقف ولم دينه امتحان إىل

املساء. يف الحساب له سدد الصباح يف منه استعار فإذا مرة، صندوقه عىل يكذب لم
عن سيموت ألنه جزعه وكان شديًدا، جزًعا فجزع املوت، مرض البخيل هذا ومرض
بعد الطبيب واستحرض الحياة. من أربه كل ذلك وكان كاملة، جنيه آالف عرشة من أقل
يقرص وأن دواء، يتعاطى أن فأمره وعظامه، أوصاله يف السقم ودبَّ العلة، نهكته أن
فتملص فلسفة. ال اقتصاًدا النباتيني مذهب عىل صاحبنا وكان الطيور. لحم عىل طعامه
الطري، لحوم إال يأبى والداء وصفته، عن يعدل أن عىس الطبيب، ويتملق الداء يحايل
فقد تكمل لم اآلالف والعرشة ينتِه، لم العيش يف أربه كان وملا رأيه. عىل مرص والطبيب
ويتغصص يتلهف وهو أمره كما يأكل وصار الطبيب، لقول وأصاخ الرشين أهون ريض
عىل وأثقل الحساب، من الهضم يف أصعب وهل حساب، بعملية يزدردها لقمة كل ويتبع
اآلن كنت لو الصحة! عىل هللا هللا أكلة: كل بعد يقول يزل ولم الصماء؟ األرقام من املعدة
إال ذاك وما الغذاء. يمرأه ولم الدواء يسعفه فلم بدرهم! أكلة تكفيني كانت أما صحيًحا
مريض لكل يصفه كان ما له ووصف الناس، به يداوي الذي بالطب داواه الطبيب ألن
مزمن أحدهما داءين أن وفاته واحًدا، داءً ال داءين يداوي أنه ونيس مرضه، بمثل مصاب
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وملاذا الصحة، عىل يأسف كان كيف سمعه ولو دواء، بفرد يصلحان ال طارئ واآلخر
غري مرًضا لها وأن البنى، سائر صحة غري البنية هذه صحة أن لعلم عليها، يأسف كان
عىل مرًضا وأضاف بدنه من حز قد ويقويه يشفيه أنه ظن الذي الغذاء وأن أمراضها،
الدنيا هذه يفارق وهو يشء عىل ندم أحسبه وما ذاك، بدائه املسكني مات فقد مرضه.
يفقد فلم عصاه قد لو عليه وماذا جزاًفا. الطبيب فيها أطاع التي الدراهم تلك عىل ندمه

حياته؟! سوى
نادرة عىل إال يوم له ينقيض ال فكان معارفه، يذكرها عديدة نوادر البخيل ولهذا
عىل وأشايعه إليه فأتودد أستظرفه وكنت مدين، أو رشيك أو زميل أو بائع مع ظريفة
األدب طارحته وإذا البخل، مدح يف بكلمة أبخل وال االقتصاد، إطراء يف أقتصد فال مذهبه،
وحاتم سنان، بن هرم أسماء من لساني عىل أحقر يكن لم الكتب يف معه طالعت أو
فأشنع العرب، أجواد من وغريهم دلف وأبي زائدة، بن ومعن مامة، بن وكعب طيء،
مادرا أجدر ما وأقول: وأموالهم، عقولهم يف مصيبتهم مثل من السالمة هللا وأسأل بهم

اإلرساف. من ذلك يف ما لوال وأبي! أي فيقول: الذهب! من بتمثال
الرشيد هللا حيا فيقول: الربامكة. نكبة عليه أتلو حني وجهه يتهلل كان ما ولشد
مثًال للناس وراءهم وخلفوا بادوا وأحمقهم، أخرقهم ما هللا وقبَّحهم وأحزمه، أحكمه ما
عىل بها هللا يفتح لم خاصة فلسفة نكبتهم أسباب يف له وكانت ذميمة. وقدوة سيئًا
الربامكة. نكبة أسباب عن املؤرخني كذبة به يتمشدق ما تُصدِّق ال لك: يقول قبله. أحد
يف أموالهم وبذروا البذخ يف أرسفوا والتبذير. اإلرساف إال قتلهم وال نكبهم ما فوهللا،
وتوغرت العيون لهم فرتصدت املحروم، عليهم وسخط املوصول، فحسدهم الصالت،
يف وفجعهم التمثيل، ذلك بهم فمثل فيه هم ما عليهم الرشيد واستعظم الصدور، عليهم
لنامت بخلوا أنهم ولو وذووهم. صنائعهم عنهم يغِن فلم وآمالهم، وأموالهم أرواحهم
بني لهم يجمع أنه البخالء عىل هللا نعم من ألن األفواه، عنهم وخرست األنظار، عنهم
حسد من األمان الفقر من ولهم الكثري، املال الغنى من فلهم والفقر، الغنى مزيتي
يأكلون ما بيسري القناعة الفقر ومن يبتغون، ما عىل القدرة الغنى من ولهم الحاسدين،

عباده! من عنه ريض ملن إال هللا يجمعهما ال مزيتان وهما ويلبسون.
له إنسانًا أصاحب بأنني أفكر أن ساعة أستطيع ال كنت له صحبتي يف أنني بيد
عيني تراه كما البرش من أنه تُصدِّق أن عىل نفيس أحمل وكنت عليه، يل الذي مثل عيلَّ
أو الكلب ومالطفتي إياه مالطفتي بني اختالف أدنى تحس ال وهي وكيف تذعن. فال
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ويلهو والقردة الكالب يتألف من وهللا ضل ولقد مني؟ ينفر وال بي ليأنس األليف القرد
فال واحدة، ومدينة واحد جنس وإياه يضمهم البخالء وعنده العجيبة الحيوانات برؤية
تموت دابة كذا مدينة يف بأن فأخربك رجل جاءك لو أليس رؤيتهم. إىل يخف وال يتألفهم
األرض إىل فتجفوه الوثري املهاد لها ويُفرش الفاخر؛ الطعام يديها وبني الطوى5 من
فتضطرب الضيق قفص يف وتُسجن وتنئ، فتزمجر الفسيح الفضاء يف وتُطلق الخشنة،
تبادر كنت أما جنسها. بنات بني األطوار بهذه منفردة الدابة هذه إن لك: وقيل وتطمنئ،
يف الغريبة الدابة تلك هو فالبخيل الدابة؟ تلك إليك تُساق أن تتمنى أو املدينة تلك إىل
الصورة يف وتجانسهم منهم، وليست الناس من تعد التي أطوارها، يف الشاذة تكوينها

تشاكلهم. وال والقوام
جميع من ناقص تعريف وهذا للمال، املفرط الحب بأنه البخل يُعرِّفون الناس إن
وبني واألوراق، العلم بني السطحية كالعالقة إال واملال البخل بني العالقة فهل أطرافه.
وتسك األموال تحتجن أن قبل البخل ُوجد وقد والساعات؟ الزمن وبني والسيف، الشجاعة
السيوف، تُطبع أن قبل الشجاعة وتقدمت األوراق، تُصنع أن قبل العلم سلف كما النقود،
وفني األموال منها انقرضت قد الدنيا أصبحت ولو الساعات. تُخرتع أن قبل الفلك ودار
قدمنا ملا البخالء، قلوب من البخل بفناء ذلك قىض ملا والفضة الذهب الناس أيدي من

املال. عن بمعزل يشء البخل أن من
بني العامة الفطرة عن املرء وتفرد الطبع، وتفسد الفكر تحجب عاهة البخل وإنما
يحرم أن الحياة من حظِّه كل عجيبًا خلًقا وتذره عوجاء، منكوسة بفطرة جنسه بني
هو وال بالوسيلة، يقنع هو ال ثم الوسيلة، طلب يف الوسع يستغرق الحياة. حظوظ نفسه
العاهة، هذه يف ممثلة عاهات جملة هو بل واحدة، عاهة البخل وليس الغاية. بها يطلب
مرد ال حتم قضاء كأنه املستحيل الخطر للمرء ر يُصوِّ الذي الدنيء الجبن من مزيج فهو
الهوان مراغة عنده وتلحق والعيب، الفخر صاحبها عند يتساوى التي الخسة ومن له،
أو أمنية نفسه يف تهتز ال حتى أريحية كل فيه تميت التي البالدة ومن السؤدد، بمقاوم

وجبنه. شحه قيود كرس عىل تقوى عاطفة
فمقتوا ومقتوها السنني، بآالف يتمدينوا أن قبل للناس الخالل هذه ظهرت وقد
يستضعفون كانوا أنهم وبينهم بيننا الفرق وغاية مجتمًعا. يمقتوه أن قبل متفرًقا البخل

الجوع. 5
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حرمته، ويدوسون حقه، ويهضمون عنهم، فينبذونه الخالل هذه من خلة فيه تكون من
املال ُسنَّة وضعت التي هذه مدنيتنا يف وأما ثأره، والة منه وتربأ دمه طلوا ولربما
ويحرم، ويحلل ويقدم، ويؤخر ويربم، يحل فيها البخيل صار فقد الحياة، ُسنَّة موضع
لتلك. هذه منه فتقبل وبالدته، وخسته ُجبنه فيها ويد املال فيها بيد إليها ويستشفع
فكم بالقليلة، هي وما الهمجية، عن املدنية بها انحطت التي الخصال ملن لعمري وإنها
يتصف أن بحق الهمجي ويأنف ألجلها، الهمجية املدني يستحب املدنية يف خصلة من

بها؟
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اللغاتوالتعبري1

يعرو ما إن بحيث النسب، يف قريبة لحمة ومن الَخْلق، يف واحد أصل من الناس أن لوال
أجدت ملا منهم، واحد كل عىل يصدق جميعهم عىل يصدق وما جميًعا، يعروهم أحدهم

وإفهام. فهم كل عن ألسنتهم والعتقلت كالم، أو كتابة يف اللغات عنهم
افتقروا ملا محكًما، والسليقة وامليل السن يف والشبه ا، تامٍّ بينهم التقارب كان ولو
إىل حاجة غري من اآلخر روع يف يقوم ما روعه يف أحدهم يستشعر ولكان اللغة، إىل

والبيان. الرشح
لنا الح وإن بظواهرهم، يتفاهمون مما أكثر ببواطنهم يتفاهمون الناس أن ريب وال
إال اللسان فما مرادنا، عن اإلعراب يف اللغة باستخدام عهدنا لطول ذلك، خالف األمر أن
تحتويه قد ومما املتكلم، رس مجمل من السامع عىل ينبهم أن عساه ملا واملفرس املوضح
من أفصح فهي النفسية حالته أما وجداناته. التعبري تمام عنه تعرب أن يمكن وال أفكاره

إخفاءها. حاول إذا يخفيها أن من أفصح بل اللسان، عنها يفصح أن
يعول العجمة، مراتع يف سارح بهيم بعُد هو أيام الحقب آالف قبل اإلنسان كان وما
عىل خيانته، أو أمانته ومن مكره، أو صدقه ومن غضبه، أو رىضصاحبه من يراه فيما
كلمه إذا وكان أعضائه. وحركات طرفه، وغمزات وجهه، أسارير يف يتفرس ما غري يشء
مغزى من قلبه يف وقر ما أقواله مدلول يطابق أو2 اغتياله، ويأمن بكالمه يثق يكد لم

.١٩١٥ سنة ُطبعت التي الشذور مقاالت من 1

حتى. بمعنى هنا أو 2
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الناس إعجاب سبب وهذا اللسان. يف ويرتاب السليقة يأتمن فهو مالمحه، ومعنى إشارته
الصنعة؛ يد به تعبث فيما وامرتائهم السليقة مصدرها التي والكتب والخطب باألشعار
نفس من ويحرك منها، مواقعه ويصيب سالئقهم إىل فينفذ السليقة نتاج يقرءون ألنهم
عن لهم وحرس صدقهم أنه فيعلمون الكاتب، أو الشاعر نفس من حرك ما مثل القارئ

إليه. فريكنون رسيرته
الشاعر ينظرون وهم يقرءونه وكأنهم ألسنتهم؛ يجاوز فال الصنعة نتاج ويقرءون
أو وجهه يخفي بنقاب لهم ويتنقب مظهره، بغري لهم للظهور يتعمل وهو الكاتب أو
فيه الشك فيخالجهم طلعته وتدميم هيئته بتجميل يرائيهم أو صورته، غري يف يبديه
من أو يقال، ما كل يُصدِّق بحيث الغرارة من القارئ كان إذا إال عنه، ويعرضون
فال عالته، عىل قول كل حينئذ يقبل فإنه والصنعة، السليقة بني يميز ال بحيث الجهل
بمفتاح تنفتح مما أسهل اللص بمربد نفسه خزانة وتنكرس املصادقة، عن املماذقة تمنعه

املال. صاحب
الكالم نستعمل «لسنا رواياته: إحدى يف يقول إذ سمث جولد أحسن وهللا ولقد
من اليوم إىل الكالم طمس فقد ملداراتها». نستعمله ما بقدر حاجاتنا عن لإلفصاح
الضالني، من هدى مما أكثر املهتدين من وضلل األكاذيب، من فنَّد ما أضعاف الحقائق
سألته فإذا منه، فتتوجس يريبك ما عىل سيماه من فتطلع الرجل من تقرتب ربما وإنك
من الريب وأزال الحقيقة عليك لبَّس واملخادعة املراء يف والرباعة اللباقة ذوي من وكان
ساكتًا صدقته أنك لو لك آمن وكان مقاله. لسان ويغشك حاله لسان فينصحك نفسك،

ناطًقا. تصدقه ولم
اللغات عىل تلتوي ألفكاًرا هناك وإن يكنوه. أو يبينوه أن الناس يملك فيما هذا
زيادة وما األعجم؟ عىل األفكار هذه يف الناطق فضل فما بالكلمات. التقيد عن وتشمس

زيادة. وال فضل ال األبكم؟ عىل الفصيح
السكوت يكتم أن من أقوى ولكنه عنه، يعرب أن من أعوص هو ما األفكار ومن
هي وليست فيخرجها، أعماقها إىل الكالم يتغلغل لم ممتنع. عنها والتعبري ممض عنها
من حظ لها يكن فلم تعم، ولم خصت وقد وتدرجها، مهدها يف فتدفنها الضئيلة بالتافهة
فاعلم متبادلة. لغة املتفرقني أصحابها من فليس تجتمع، ولم وتفرقت العامة، اللغات
من البعد عىل ولو تجد أن وذلك كالخطاب، سكوت إال األفكار هذه من يريحك ال أنه
تضيق ما العاجلة الكلمة وتلهمه عنوانك، من بكتابك فيحيط األفكار، هذه مثل يعاني

آذان. وال فيه ألسنة ال عالم يف برهة معك ويسبح املذيلة، الفصول به
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بالغته، جعبة أحدهما فيفرغ واألذواق، األماني يف تنافر وبينهما الرجالن يتحادث
لبه، عىل واستوىل جليسه أقنع أنه ويحسب حيلته، أفانني ويستنفد حجته، غرار ويمتهي
ومناديه، امليت بني مما أبعد هو ملا البعد من بينهما وإن الجليسان هذان ينهض ثم
فيقضيان الطوية، يف وتمازجا أمنية، عىل توافيا وقد غريهما ويجلس ورائيه، والنجم
خالصة أخيه إىل كالهما نقل وقد ينهضان ثم الكلمة، بعد بالكلمة إال ينبسان ال الساعات
الصمت لغة له فتبني الحالتني يُشاهد لم َمن منا وما صدره. يف صورته وطبع نفسه

الكالم. لغات حداثة مقدار أحيانًا
تأملت كلما اللغات تفاهم عىل كلها القائمة واآلداب العلوم هذه شأن ألصغر وإني
وال بها يحس والتي بها، يحس وال اإلنسان بوجدانات تقوم التي الكثرية األشياء فرأيت
الناس أن يل فيتأكد سامعها، عقل إىل برمتها تصل وال عنها يعرب والتي عنها، يعرب
من كثري علة هو النقص هذا ولعل اللغوي. التفاهم هذا من أرقى تفاهم إىل حاجة يف

كامًال. بينهم التفاهم كان لو وتزول وأفراًدا، أمًما بينهم تقع التي املشاكل
ملن تمثلها وال يعرفها، ملن املعاني عن تنوب وإشارات رموًزا اللغات الناس فليتخذ
فهم يقولوه أن يريدون ما كل يقولون ال داموا ما أنهم وليعلموا بها. يأنس أو يعهدها ال
يراعه، أو بلسانه اإلشارة يجيد رجل الناس من املبني البليغ وإنما نطقوا. وإن خرس
من وأما والتخمني. التنجيم عىل ممرنًا سامعه يكون أن عن اإلجادة هذه تغنيه ولن

بالبنان! واإلشارة باللسان، اإلشارة عنده فسيان املران، هذا أخطأه
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اإلرادة1 قوة

للمرصيني، النافعة باألخالق أتاجر أن فاخرتت حسنة، بدعة التجارة يف أبتدع أن يل خطر
بلد يف السلع من بسلعة االتجار عزموا إذا التُّجار من البعيد والنظر الخربة بأويل فاقتديت
بصرية عىل يقدمون ثم البلد، أهل عادات واستقصوا السوق، حاجة توخوا البلدان، من
وتقصيت مرص، يف السوق حاجة فتوخيت بضاعتهم. رواج يف وطيد وأمل عملهم من
أنه فعلمت سواه، خلق أي من أكثر ينقصهم الذي الخلق عن وفتشت املرصيني، عادات

األخالق. من الصنف بهذا اشتغايل يكون أن عىل فعوَّلت اإلرادة، قوة
أنفق سأكون وأنني جزيًال، وربًحا رسيًعا رواًجا نفيس فمنيت الخاطر، هذا وراقني
والدين الوطنية إىل حاجتنا ألن والدين؛ بالوطنية بيننا املتاجرين من عائدة وأكثر تجارة
واملؤمنني، الوطنيني من كثري مرص ويف اإلرادة. قوة سيما وال األخالق إىل حاجتنا من أقل
أُحيص وذهبت املزيد. عن فيها فغنوا األخالق نعمة عليهم كملت من فيها قلَّ ولكن
الحرص بها فضاق التالية السنني ويف الثانية، فالسنة األوىل، السنة يف ومكاسبي أرباحي
الذين مليونًا عرش االثني يف يكون ال سوف بأنه أحلم أن ورسني الحساب، يستوعبها ولم
إنها فقلت: تجارتي، من صغري أو كبري مقدار لديه إال واحد مرصي النيل وادي يسكنون

تبور. ال التي للتجارة وهللا
أيما وزخرفته والقطان، بالسابلة وأحفلها العاصمة أحياء أوسع يف الدكان واكرتيت
الهند، خشب من رفوفه وصنعت بالذهب، جدرانه وغشيت بالبلور، فصفحته زخرفة،
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اإلرادة. قوة دكان «هذا عليها كتبت الكاتبون، خط ما أجمل من لوحة عليه ونقشت
والعمل للتعب أشمر هللا بركة عىل جلست ثم له»، حد ال سلطانًا نفسك عىل يعطيك

وللناس. يل املنفعة من أرجوه بما عني وأخففهما
تخالعت قد سكران رجل الدكان فيه فتحت يوم أول صباح يف يل سنح من أول فكان
قبالة فوقف الخمر، من لسانه وانعقد السهر، من عيناه واحمرَّت الوهن، من أعضاؤه
فيحطمها البلور، ألواح عىل يميل أن وأوشك الشمال، وذات اليمني ذات يرتنح الدكان
دكاني ألغلقت يتطريون ممن كنت ولو املشئومة. بطلعته االستفتاح صباح علينا ويكدر
وتارة إيلَّ يحملق تارة وهو أالحظه ولبثت تصربت ولكنني بالفشل، وجزمت لساعتي
روحه وكأن يل قال ثم النفس، شق بعد حروفه عىل أتى حتى حرًفا حرًفا العنوان يتهجى
هو أنا قلت: بعينك؟ أنت قال: نعم، قلت: الدكان؟ صاحب أأنت كلمة: كل مع تصعد
ولنا قال: واألثمان. األصناف جميع من قلت: اإلرادة؟ قوة وتبيع قال: سواي، ال بعيني

يشرتيها. من ولكل لك أجل، قلت: أسأل، أن أحب فإني تؤاخذني ال تبيعها؟ أيًضا
فيثقلني الساعة هذه يف وأجيء وأقامر وأسكر ترى كما ليلة كل أسهر فأنا قال:
عىل ويقويني النوم عىل به أتسلط اإلرادة من صنف عندك فهل أنام، أن أحب وال النوم

نهار؟ ليل السهر
باعة ونحن بعناه ملا ُوجد ولو املوجودة، األصناف من الصنف هذا ليس قلت:
أن أنت تعلم وقد الصيادلة. عن بذمتنا والحفاظ لصناعتنا األمانة يف نقل ال األخالق
الصنف، هذا من لك أصلح أصناًفا عندنا ولكن طالب، لكل دواء كل يبيعون ال الصيادلة

فيها؟ لك فهل
أرنيها. قال:

آله ولم علبته يف منها صنف كل وأريته الدكان، يف التي األصناف أسماء له فرسدت
الناس منع وخواصها املانعة اإلرادة أسماء له وبسطت فيها، وترغيبًا لفوائدها تفصيًال
وتختلف الوقيعة. إىل الكذب ومن املقامرة، إىل التدخني من الضارة؛ العادات مقارفة عن

واألزمان. اإلدمان باختالف واألثمان، املقادير
مصاعب تذليل عىل وصربًا عزيمة الناس إيالء وخواصها العاملة اإلرادة وأصناف
واجب قضاؤه وأنفسها واجبه، املرء قضاء وأرخصها األنفس. همامات وتحقيق األعمال
القدرة من أندر الواجب أداء عىل القدرة ألن املانعة؛ اإلرادة من أغىل وهي ونوعه. أمته
له وعددت عليه. تحمد ما فعلك به، تؤاخذ ما هجرك من وأعىل املحظور. اجتناب عىل
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من ذروة إىل أممهم بهم ودفعت اإلرادة قوة دفعتهم الذين الرجال عظماء من نفر أسماء
يف بقي بما إيلَّ يصغي وهو والتحسني الوصف يف وأطنبت الذرى، عنها تتقارص الرشف
عن إعالن وأصدق ناجعة تجربة أول يكون أن يف إصغاؤه فأطمعني االنتباه، من حواسه
نقاوتها ويكفل األصناف، جودة يل يضمن من ولكن قال: ثم مليٍّا يطرق ورأيته الدكان.

واألوشاب؟ األخالط من
أيسقيه يسأله ال ار الَخمَّ إىل ليلة كل يذهب الذي هذا هللا! سبحان نفيس: يف فقلت
بغري إليها ينساق ثم وماله صحته ليلة كل يخرس القمار موائد ويغىش خمًرا، أم ا سمٍّ
عليك خوف ال وقلت: جاريته ولكنني بضامن؟ إال اإلرادة قوة يشرتي أن يريد ال سائق
بعد ولك التجار، من شئت من وسل فجرِّبها نموذًجا علبة فسأعطيك الجهة، هذه من

الخيار. ذلك

بتؤدة فجلس صاحيًا، مفيًقا الثاني اليوم يف إيل وعاد اليوم ذلك بالعلبة السكران انرصف
العلبة أبفضل أدري وال أقامر، ولم أعاقر ولم علبتك أمس تعاطيت لقد يل: وقال وأدب
أدري فال أمس، أقرتض فلم اقرتضت، مني املال نفد إذا وكنت مني. املال لنفاد أم ذلك
أكان وهللا أدري فال أستحي ال وكنت الرفض. من حياء أم اإلرادة يف قوة ذلك أكان أيًضا
من واليأس الطلب لتكرار هو أم اإلرادة قوة تعاطيت منذ اكتسبته جديًدا ُخلًقا حيائي

اإلجابة:

س��ي��ح��رم ي��وًم��ا ال��ت��س��آل أك��ث��ر وم��ن ف��ع��دت��م وع��دن��ا ف��أع��ط��ي��ت��م س��أل��ن��ا

ورائحته ولونه الصنف اسم فاستغربوا تاجًرا، تاجًرا التجار سألت أنني عىل
التاجر عدا ما الغرب، يف وال الرشق، يف ال به يسمعوا لم أنهم عىل واتفقوا ومعدنه،
هذا سئمنا فقد شيخ! يا خذ يقول: وهو مشمئزٍّا إيلَّ فرده قليًال وفحصه عرفه فقد فالنًا
اإلرادة قوة عليهم فيسلطوا الهموم، سلطان من الناس فرغ وهل والتدجيل! السخف
نفسك تحرم وأنت الحياة، ملذات من شطًرا تحرمك الدهر عوائق كانت وإذا أيًضا؟
األضاليل، هذه عنك فخل نفسه، عدو إنه فيه: يقال الذي شك ال فأنت الباقي، الشطر
ملا خري التجارة هذه يف كان فلو املواعيد، من تسمع وما العناوين من تقرأ ما يغرنك وال
من بدعة لتكون املتطاولة األزمان التجار دهاقني ينسها ولم اليوم، إىل الناس عنها غفل

املنكود. الزمان هذا بدع
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كالم له عجبت ما أعجب وكان العلبة، يف التفريط عىل وندمت املهذار هذا فأسكتُّ
فيها. السوق نقص ويحسون األصناف هذه أمثال يميزون ممن بأنه لعلمي التاجر؛ ذلك
بضاعة يف الناس تبغيض من غرضه عني فخفي مشاركة، أو مجاورة بيننا يكن ولم
ما بيان وهاك ذلك، سبب عىل بعد فيما وقفت ولكني عليها، منافسة وبينه بيني ليس
والرواج الطائل الربح لها فقدَّر املستحدثة التجارة هذه املذكور فالن رأى عليه: وقفت
كثري تزييفها النادرة؛ األعالق شأن تقليدها. من عليه أيرس ليس أنه ورأى الرسيع،
باللون عليها يحكمون جاهليها وألن معدودون، عارفيها ألن وذاك جائز؛ فيها والغش
الفرصة، هذه من يستفيد أن شيطانه وبني بينه فقرر والجوهر. بالثمرة وليس والرونق،
يف وتأنق دكاني، تجاه دكانًا له فتح أن دون وني فما الربح، بذلك نفسه ويختص
حد ال سلطانًا يعطيك الصحيحة، اإلرادة قوة دكان «هذا عليه: وكتب وتنظيمه، تزويقه

الحياة.» ملذات عىل له
كقصف بصوت يرصخ النهار، سحابة يفتأ سليًطا دالًال له واستأجر الدكان فتح
يا فواتها، قبل الغنيمة عىل حي الصادقة، اإلرادة طالب يا الطبول: قرع أو الرعود
إىل هيا معدنها، من املاضية للعزيمة معمل أعظم إىل هلموا املاضية، العزيمة اق ُعشَّ
تتكاءدها2 ال إرادة أثًرا. الطوارئ عىل وأصمدها فعًال، وأرسعها سعًرا، سلعة أرخص
فليشِرت الراح مرارة عنه فصدته السكر اشتهى فمن طلبة. غايتها عن تصدها وال عقبة،
الشهوات إىل صبا ومن حالوة، كل عندها ويعاف املرارة، تلك فيستعذب الدكان هذا من
وال واملالم، بالعذل يحفل ال فأصبح إرادتنا، بقوة زودناه ومغباتها عقابيلها من فأشفق
ومخافة والدمار، اإلمالق خشية تهيب ثم القمار يف تورط ومن والسقام. بالضيم يبايل
الخرافة. تلك هواجس من ويضحكه املخافة، تلك منه ينزع ما فعندنا والعار، الفضيحة
فاليوم األسعار؛ غالء قبل البدار! فالبدار شهادة. إرادة ولكل إرادة، مريد لكل وعندنا

بدينار. وغًدا بدرهم
وتوقعت ماله، رأس يخرس وسوف رأسه، خرس قد معتوه املسكني أن يف شككت فما
التجارة مبتدع وأنا تجارتي يف يزاحمني أن له أين من إذ القريب، الجائح الخراب له
ما رسعان ولكن والكسل. اللهو إرادة يبيع وهو والعمل، الجد إرادة أبيع وأنا املقلد، وهو

طريقه. يف وقفت العقبة: تكاءدته 2
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وبضائعه يتكوفون3 أبوابه عىل الجماهري إال راعني وما تكهني. عيلَّ وارتد حسابي أخطأ
والنادي، والحانة والحانوت، والبيت والقرية، املدينة منها تخُل لم بحيث تسري، واٍد كل يف
الحي يف له فكان الحول ودار دكانه، جنب إىل جديًدا دكانًا فتح حتى الشهر ينتِه ولم

الديار. يف تاجر أعظم وأصبح دكاكني، خمسة
ما وآخر أول فكانت السكران، لذلك العلبة تلك األول اليوم يف أعطيت فقد أنا أما
مجرمات،4 سنوات ثالث وتمت وشهور، شهور وتلتها وأيام، أيام ومرت دكاني. من صدر
وما — إرادتي يف ينخر السوس وأعاين بضاعتي، يف يدب التلف أراقب الحال بتلك وأنا
ثم وغضبت، فدهشت — والنزال الرضاب ويشحذه اإلهمال يصدئه كالسيف إال اإلرادة
عن أسأل ذا أنا وها التجارة، وطلقت الدكان فأقفلت وسلمت، يئست ثم وتعللت، صربت

واملفاتيح. الدفاتر ألودعها املحكمة

يجتمعون. 3
الكاملة. املجرمة: السنة 4
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يف قولهم يشبه ما فيها وقالوا الوجه محاسن ووصف املالحة، تعريف يف تعمقوا مهما
أظهر يف شارة أنها إىل إال أمرها بادئ يف ترد أخالها فال اآلخر، واليوم الروح أو السحر
فضيلة عىل تدل األحيان بعض يف تزال وال كانت — الوجه أعني — الجسم من عضو

املرأة. أو الرجل جسم يف جنسية
الجارحتان ألنهما والشفة؛ العني يف الوجه معارف من املالحة تظهر ما أظهر إن
أمة تختلف وبهما والجالء، الوضوح بغاية وإحساسها النفس حالة فيهما ترتسم اللتان
من وغريهم واألملاني واإلنكليزي والصيني واملرصي فالعربي جنس. عن وجنس أمة عن
بالعيون يتماثلوا أن ويندر وقسماته، الوجه مالمح من كثري يف يتماثلون واألمم، امللل
نافذة أنهما الجارحتني هاتني يف يقال ما وأوجز وأصدق واملرأة. الرجل وكذلك والشفاه.
للناس منا تكشفه ما ولعل عليها. العالم يطل ومنها العالم، عىل تطل فمنها النفس،

لنا. الناس من تكشفه مما أكثر
املجنون. نظرة غري العاقل نظرة ألن والرأس العني بني دقيقة محكمة صلة من بد ال
والعفيف، والشهوان والسليم، والسقيم والوديع، والفظ واألمني، الغادر يف ذلك مثل وُقْل
من فيه يندمج وما بالجسم الرأس صلة أما اآلخر. نظرة غري نظرة منهم لكل فإن
الجسد. ومزاج النفس صفة عنوان هي املثابة بهذه فالعني ملحوظة، فمعلومة الطبائع
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وهي الوجه، أعصاب ملتقى هي الشفة ألن واإلحساس؛ الشفة بني صلة من بد وال
أثر لها يبدو إال ساكنة به تسكن وال هائجة، الجسم يف تهيج فال الجسم، أعصاب أدق
الشفة يف اإلحساس وترى ترتجف. أو تتقلص أو تنقبض أو تتهدل أو فتفرت الشفة، عىل
والتقبيل. اللثم إىل امليل هو وهذا أشده، فيها يبلغ اإلحساس ألن مثله؛ مقابلة إىل يتوق
إحساس قدر عىل يكون إنما امليل ولكن املماسة، إىل تميل كلها األعضاء إن نعم
اإلحساس، يف بينهما الفرق ألن الشفة؛ إىل الشفة كميل اليد إىل اليد تميل فال عضو. كل

والتقبيل. املصافحة بني كالفرق
إىل بحاجة والجوف الجوف، باب هو ألنه الفم؛ يف الحساسية هذه ُوضعت وقد
يعتمد ما أكثر األعمى نرى ولهذا إليه، وصولها قبل األشياء جس له تجيد ظاهرة حاسة
ال وحده الحس عىل معتمده وأصبح البرص فقد حني ألنه شفتيه؛ عىل األشياء جس يف

شفتيه. من املس عىل ألطف هو بما جسمه يف يشعر
خاصة اإلنسان يف كان وإذا العواطف. ومجس اإلحساس ترجمان هي فالشفة

الخاصة. تلك عليه تظهر أن الجوارح أحرى فهي باإلحساس تتصل
بالحميقة الكيس األريب أو اللجوج، بالقلق الكظوم الصابر عليك يلتبس ما فقليًال
والصفو، الهدوء ساعة عليك التبسوا وربما أفواههم، وهيئة شفاههم يف التأمل من األبله،

واالهتياج. الغضب ساعة يلتبسون ال ولكنهم
نقد ويحرينا تقسيمه، واعتدال خلقه استواء يروقنا جميل صبوح وجه ولرب
شوقنا الذي االستحسان بحظ الوجه ذلك من نتمىل ال أن يؤملنا ولكنا وقسماته. معارفه
ويثري يسبينا لكنه ورواء، روعة وأخفى وصباحة جماًال منه أقل ووجه منظره. إليه
عىل الدم، خفة أو األذواق باختالف أحيانًا نعلله ما وهذا إعجابنا، عىل ويستويل بالبلنا،
نسميه ما أن وعلمنا السبب، عن بحثنا يطل لم الوجهني ذينك يف النظر أنعمنا لو أننا
هي ليست والشفاه العيون تتضمنها معاني هو الدم بخفة وتارة األذواق، باختالف تارة
التناسب ذلك عىل تفيض التي وهي األكرب، الجمال شطر هي ولكنها الصورة، جمال من

جذابًا. حيٍّا روًحا اململول الهنديس
إال الجمال يجمل ال عام والشفاه العيون وجمال به، الخاص جماله عضو لكلِّ إن
غري الجمال تقدير يف الشأن هذا لها تجعل والشفاه العيون يف مزية إىل نظرنا ولو به.
فلماذا سواها. مزية أية لها أبرصنا ملا إليه، أملعنا الذي االتصال ذلك باإلحساس اتصالها
للناظر؟ أجزائه بأظهر الجسم قابليات امتحان هو الجمال حب يف األصل إن نقول: ال
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احتقار بني ق نُوفِّ فكيف الجسوم، تفارق ال صبغة إال الجمال ما للجمال؟ بخس ذلك أيف
صبغته؟ وتنزيه الجسم

له حبهم يكون أن العشاق هؤالء يروق وليس الجمال، عشاق يريض ال كالم هذا
جمال أن فليذكروا منه، بد ال إرضاؤهم كان فإن الفراسة. من وفنٍّا النبض جس من نوًعا
األجداد. أولئك غري من وعواطفنا جمالنا نرث لم وأننا ذلك، من أكثر يستحق ال أجدادنا
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عنوانًا غًدا ليكون مرص؛ نهضة تمثال فيه يبنون األرض من حيز الحديد باب ميدان يف
التخليد معنى ومن الفن، مقدرة من املرصيون يفهمه ملا باقيًا ومثاًال املرصي، للفن خالًدا

الفنون. بآثار
محمود املجتهد الشاب صنعة من — القراء يعلم كما — هو مرص نهضة وتمثال
ورحبت بصنعته، رحبنا وقد الجميلة. بالفنون اآلن املشتغلني شباننا أحد مختار، أفندي
من فيها وعما عيوبها، عن يومئذ وسكتنا باريس، معرض يف عرضت يوم األمة بها
وأن والتحبيذ، التشجيع لها يحق يانعة باكورة فيها نرى أن أردنا ألننا الضعف؛ مواطن
فأما به. واالنتفاع احتماله عىل وتقوى تنضج حتى املمحص النقد من األقالم تعفيها
أن وجب فقد وشينها، زينها األمة عىل ويحملوا قدرها، عن بها يرتفعوا أن لهم عنَّ وقد
صنعة نرى ال فاليوم ظهورها. عند به قوبلت الذي املنحى ذلك غري عىل كلمة فيها تقال
شاء ما إىل يمثال أن بهما يراد وإدراكها األمة ذوق نرى ولكننا أمامنا، أفندي مختار
إىل فيها ننظر ال نقد بكلمة األمة ذمة نُربئ أن الواجب فمن التمثال. ذلك صورة يف هللا

مجاملة. أو تشجيع
ألن ونتوقاه؛ إليه التنبيه نتحرى أن لنا ينبغي ما أول وهذا مرسوقة. التمثال فكرة
أن الحديثة نهضتها تصور أن شاءت هي إذا بها يحسن ال وآثارها بفنونها املقدسة مرص
لبئس وإنها أخرى، أمة يف الفن فضالت من اختالًسا بها تصورها التي الفكرة تختلس
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الفصول

برسقة نُشهر أن هنا ها بنا وليس مختلسة، بفكرة األمم تاريخ يف تُسجل نهضة النهضة
وحدهم، عليها يحاسبون فردية غلطات أرضابه ورسقات رسقاته فإن أفندي، ملختار
فيلزمها منها، علم غري عىل باألمة تلصق رسقة عن نسكت أن ألنفسنا نجيز ال ولكننا

أخالقها. عىل وعار فنونها يف سبة منها
أوائل يف نرشت مصورة صحيفة من فمأخوذة التمثال عليها بُني التي الفكرة أما
الربيطاني الجيش وكان فرنسا. حيال إنجلرتا موقف تمثل رمزية صورة العظمى، الحرب
الصحيفة فمثلت فرقة، بعد فرقة فرنسا إىل املدد ويرسل أهبته يستكمل الحني ذلك يف
الربيطاني األسد رأس عىل يدها تضع الحرية صورة هي رمزية صورة يف املوقف هذا
مخيف، وتعازم رصني بطء يف مربضه من يتحفز وهو للمعونة، وتستنهضه الرابض
لهذه أن لوال بعينها مرص نهضة تمثال فكرة هي — القارئ عىل يخفى ال كما — وهذه

لها. معنى ال أفندي مختار اقتبسها كما الصورة وأن معنى، الصورة
يكون كاد للحرية تمثاًال فرنسا يف أن يعرف ملن فظاهر الصورة هذه معنى فأما
بني الربيطانية الدولة عىل يدل األسد رمز وأن الفرنسية، األمة عىل الفنية األعالم من
نعلم وال األملانية. الدولة عن والنرس الروسية، الدولة عن بالدب يكنى كان كما الدول،
وال األسد، نخوة تهز الحرية تصوير من بإنجلرتا فرنسا استنجاد تمثيل يف أدق هو ما
إنجلرتا وأن واملدنية، الحرية باسم الحرب هذه يف تنادي كانت فرنسا أن نذكر حني سيما
فالفكرة املهتاج، الصائل باألسد منها أشبه املرتفق الرابض باألسد الوقت ذلك يف كانت

جميل. والتمثيل دقيقة الداللة هذه عىل
يُمثِّل وماذا فيه، الفتاة تُمثِّل ماذا نعلم ال ألننا مرص»، «نهضة فكرة كذلك وليست
وإن بجانبه؟ املاثلة الفتاة تكون فَمن الناهضة مرص هو الهول أبو كان فإن الهول. أبو
سواء مجيد مصون وهو الباقي تاريخها حركة معنى فما األوىل، مرص هو الهول أبو كان
إن فنقول: آخر، تفسري إىل ونعود والهوان؟ الجمود قيد لبثت أو الحديثة مرص نهضت
الهول؟ أبي شأن فما كذلك، فهبها الحديثة، ونهضتها القديم بتاريخها مرص هي الفتاة
متقنة، غري ذلك عىل وأنها إليها، مسبوق أو مرسوقة التمثال فكرة أن ترى ثم ومن
وحده، الجيل لهذا ال نهضتها ليصور املرصية األمة باسم يقيمونه الذي التمثال هو وهذا

قاطبة. للعالم بل وحدها ملرص وال املستقبل، يف عليه يأتي جيل لكل بل

ذلك مًعا؛ التاريخي والنظر الفني النظر عيوب من يُحسب آخر عيب هذا عدا التمثال ويف
الفراعنة، بناه الذي القديم الهول أبا مالمحه من يشء يف يشبه ال فيه املصور الهول أبا أن
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مرص نهضة تمثال

فقه يف الخطأ ملن وإنه النصب، هذه من البطالسة معابد يف عما منقولة صورة هو وإنما
وعندنا أجنبية، أرسة مرص يف بنته نصبًا مرصية نهضة لتصوير يُختار أن والتاريخ الفن
نحسب ولكننا رقيب، وال حاجز بال عنه النقل يريد ملن قائم املهيب العريق ذاك تمثالنا
ماسبريو املسيو كتاب إىل رجع تمثاله إخراج عىل النية عقد ملا أفندي مختار صاحبنا
عىل هللا وحمد الكتاب أقفل ثم إليه، أقربها فاختار الهول أبي تماثيل صفحة عىل ففتحه

أجًرا! وال انتقاء يكلفه ال سهل بنموذج الظفر
الجمود إىل رمًزا كان الرابض الهول أبو كأنما يوهمنا أنه التمثال يف آخر وعيب
هذه من أضل وليس والتقدم، الحياة إىل رمًزا وتحامله نهوضه من يتخذ ألنه والتأخر؛
وعلو البأس من لها كان مرصية دولة يف هكذا رابًضا بُني قد الهول أبا ألن الفكرة؛
وقد األوىل. العرش األرس تاريخ يف غريها لدولة يكن لم ما والصناعات الفنون يف الكعب
الفني املغزى دقة من فليس واملهابة، والثبات الركانة إىل هذه بربضته يرمزوا أن أرادوا
هولنا أبي بني يقارن أن أحد شاء فلو وإال باملذلة، والهيبة بالجمود الثبات نقابل أن

املقارنة؟ هذه يف يتجىل معنى فأي الحديث النهضة هول وأبي القديم

أنهم يحسبون الذين أصحابنا وتنبيه األعني لفتح كاٍف — بعضه بل ال — هذا كل
نهضتها عىل الخالد العنوان مقام التمثال هذا بإقامة مرص يرشفون أو الفن يكرمون
هذا إنما مرص! بمرشفني وال فيه الفن بمكرمني هم وما أهلها. نفوس يف الفن وشعور
حاجة ال اإلدراك يف فقر إليه يضاف أن لوال طائعني به نسلم قد الفن يف فقر عىل عنوان
يروقكم ما عليه وأفيضوا محمودة، مرصباكورة نهضة تمثال فاجعلوا به، التسليم إىل بنا
األمم ميادين ليست إذ العامة؛ امليادين يف تنصبوه ال ولكن واالستبشار، التشجيع من
هذا محل مرانها. أطوار يف النماذج وترتيب الفنون تعلم يف التدرج لعرضخطوات محالٍّ
الصحيحة األعمال لغري تتسع فال امليادين أما الخاصة، املتاحف يف أو الفن مدارس يف
من ال الخالدة، املقدرة من البقاء يف حقها وتستمد حياتها، يف األمم تجاري التي التامة

واملحاباة. التغايض
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وسكينة1 ريا

فرانس وأناتول لومربوزو بني

أدهشتهم أو أعجبتهم فإذا بسبب، وظاهره املرء باطن بني يربطوا أن الناس عادة من
تقاسيمه من ليعرفوا وجهه رؤية إىل تاقوا خلقه يف شاذة صفة أو رجل من فائقة مقدرة
لم فإن الوجه. ذلك من الصفة أو املقدرة تلك مكان ويشهدوا هو، رجل أي ومالمحه
أسف مقدار نعلم وكلنا صورته، عن وبحثوا أوصافه عن سألوا عيانًا رؤيته من يتمكنوا
جانب إىل ممثل وعظمائهم وشعرائهم العرب ملوك صور اليوم يرون ال أنهم عىل األدباء
شيئًا صورهم من يستفيدون ال وهم وآثارهم. بأشعارهم مقرونة وأخبارهم، سريهم
النظر وإجالة مشاهدتها إىل بالحاجة تشعرهم الغريزة نقول نكاد بل العادة، هي وإنما

معارفها. يف
بينك حائل حال إذا ولكنك له، وتطرب فتلتذه غناءه يردد املغني تسمع قد وأنت
كان وربما منه، بغيتك هو الذي الصوت بسماع تقنع ولم له استرشفت وجهه وبني
صامتًا، رأيته إن عنه تعرض قد بل بغنائه، رسوًرا إليه النظر يزيدك ال الوجه دميم
تشخيصها عن له غنى وال محجوبة، صفة أو مجرد بمعنى يشغف قلما اإلنسان ولكنه
تخيل فيه الطبع هذا إىل لرددنا شئنا ولو املنظورة. األشكال من شكل يف وتجسيمها
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الوجوه يف للجمال حبه إليه لرددنا بل لعبادتها، واألصنام النصب ورفع األولني أربابه
به تتعلق مظهًرا كونه عن به نخرج فلن الجمال هذا تفسري يف أبعدنا مهما ألننا اآلدمية؛

اإلنسان. نوع يف والخلود البقاء حب غريزة
ترى قد فإنك اإلنسان، قبل الحيوان يف عريق الطبع هذا إن قلنا: إذا نغايل وال
أن يريد كأنما عينيه، إىل النظر ويطيل بصاحبه أحدهما فيحدق يتقابالن حيوانني
الذات حب غريزة إىل الحيوان يف ترجع عادة وهي قوته. وكمني نيته منهما يستشف

شتى. مراحل ذلك وراء اإلنسان يف وترتقى لسالمتها، والحيطة
يسمع الذين أولئك رؤية إىل امليل به أعني عبثًا، اإلنسان يف وجد امليل هذا أظن وال
وبني والظواهر، البواطن بني صلة ثمة تكون أن بد فال عنايته. ويلفت يدهشه ما عنهم
وغضون الصبا نرضة بني الفرق الحس إىل مظاهرها أقرب الوجه. ومالمح النفس قوى
الرزانة سمة بني واالختالف الجاهل، ونظرة العالم نظرة بني الفرق وأخفاها الشيخوخة،
الفيلسوف لحظات بني إن يقول: إذ الحديثة الفراسة منشئ الفاتر وصدق البالدة. وسمة
هذا رس إىل اليوم العلم ينفذ لم فإن إنكاره، يستطاع ال تباينًا الساذج النجار ولحظات
يجزم أن منهم ألحد فليس أنواعه، وترتيب حدوده تقسيم الباحثني عىل تعذر أو التباين
مستحيًال، األنواع تلك وترتيب الحدود تلك تقسيم كان وربما شأنه. من يقلل أو بإنكاره
مع البرشية األجناس بني الفرق كثبوت محقًقا، ثابتًا ذلك مع يبقى بينهما الفرق أن بيد

الحارض. العرص يف قاطعة بفواصل تمييزها استحالة
عدة كتبًا فيه وألَّف هذا، عرصنا يف البحث بهذا الكبري اإليطايل العالم ملربوزو اشتغل
املؤلف يثبت الكتابني كال ويف املجرم»، «الرجل وكتاب العبقري» «الرجل كتاب أشهرها
اسرتسل ولقد اإلجرام. طبيعة أو العبقرية عىل بها يستدل واألجسام الوجوه يف عالمات
الخواص من فيها يتوسمه ما وأظهر جارحة، جارحة الجسم تناول حتى التعميم يف
فإىل الخطأ. كل كذلك نراها ال ولكننا الصواب، كل إنها نقول: ال بحقائق فأتى املميزة،

مالحظاته؟ وتُجدي حقائقه تفيد ترى يا حد أي
بأبشع نسمع لم أربعة املجرمني: كبار من أربعة صور يدي وبني السؤال هذا أسأل
كما صورهم عىل الناس تهافت هذا، وقتنا ويف هذا بلدنا يف وآثامهم جرائمهم من
كيف يروا لكي بل بأصحابها، إعجابًا وال اقتنائها يف حبٍّا ال العظماء، صور عىل يتهافتون
الدماء، وأرسار الجرائم، شياطني فيها تعيش قلوبًا وراءها تخفي التي الوجوه تلك تكون
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الوجوه تلك أتكون أنفسهم: يسألون الرشور2 من عميقة هاوية يف الجيف فيها وتستقر
وحسب العال عبد محمد وزوجيهما وريا، سكينة املرأتني صور هي تلك الناس؟ كوجوه
فيها؟ الناظر يتوسم فماذا باإلسكندرية. النساء إخفاء جرائم يف املتهمون وهم سعيد، هللا
كما ورعبًا هلًعا منها يفر وجوًها الصور تلك يف سريى أنه القراء بعض إىل يُخيل
الفراسة، إنكار يف الخطأ مصدر هو وهذا نفوسهم. وبشاعة جرائمهم أشباح من يفر
ذلك يكون ال ثم الكبائر، أشنع املجرم يقرتف فقد وأعماله، املرء سمات بني العالقة ونفي
أنها األمر يف ما كل يكون بل العدوان، إىل وتتوثب بالرش تغيل مرعبة نفس عن متأتيًا
والجثث النخرة العظام ملرأى ينقبض كما ملرآها، فينقبض الناظر بها يمر ميتة نفس
خياله يف تبعثه ما مثل والهلع الرعب بواعث من صورها يف يجد لم فإذا املشوَّهة،
من الخطأ مصدر عنه وخفي بالفراسة القائلني آراء يف الخطأ توهم وذنوبها جرائمها

تصوره.
أو رسيع، غيظ أو قوي، طمع عن تشف ال فإنها املجرمني، هؤالء صور وكذلك
منظرهم اندس وكلما العقل. وخمود املوت بالدة عن تشف وإنما جهنمية، ضالة حيوية
وتميز طبائعهم اختالف عىل أدل ذلك كان يوم، كل يف تُشاهد التي العادية املناظر بني
ال شاخصة، جلية آثارها وجهه عىل تبدو وال اآلثام أفظع يقرتف الذي ألن نفوسهم؛

الناس. عامة من عاديٍّا مخلوًقا يكون
ال إننا فنقول: البحث هذا يف الجريمة بكلمة نعنيه الذي إىل هنا نُنبِّه أن يفوتنا وال
يكون فما تسنها، التي واملجتمعات القوانني بتغري يتغري مما ألنها العرف جرائم نعني
آخر، عرص يف كذلك يكون ال قد املجتمعات من مجتمع أو العصور من عرص يف جريمة
يلزم ال العرفية الجرائم هذه مثال أن البديهي ومن املجتمع. ذلك غري مجتمع يف أو
ألنها موسومة؛ عالمة الجسم ظاهر عىل لها تبدو أن وال خاصة، طبيعة عن تصدر أن
قلنا كما — نعنيها ال ونحن الناس، طباع إىل ال الوقت مصطلحات إىل ترجع جرائم
اإلنسانية سالمة شيوعها ينايف التي الجرائم تلك نعني ولكننا الجريمة، نذكر حني —
عرص، دون بعرص استنكارها يتعلق وال بالفطرة الناس جميع يستنكرها والتي بأرسها،

آخر. دون بقبيل وال

فوق ويقصفون ويأكلون النوم، ُحجر يف ويدفنونهن النساء يقتلون معهم ومن املجرمون هؤالء كان 2

رفاتهن.
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الفصول

يف وإن الدم، يف تستكن الجريمة إن مودسيل: مع «أنقول فرانس: أناتول يتساءل
من األولني تمييز وإن الرءوس، سوداء شياًها الغنم بني أن كما مجرمة، طائفة املجتمع
من رجل آراء يف أنخوض قطيعها؟ من الشياه تلك تمييز عن يختلف ال بحيث السهولة

املجرم». «الرجل مؤلف اإليطايل ذلك بمذهبه؟! اقتناًعا الباحثني أشد
صنف يف املجرمني جميع حرص إىل ق يُوفَّ لن اإليطايل الباحث أن «الحق يقول: ثم
الذي االسم وأن بعض، عن بعضهم مختلفون بطبيعتهم املجرمني أن ذلك وعلة معني،
كلمة تعريف يف يفكر لم ملربوزو والسنيور واضًحا. شيئًا الذهن يف يحرض ال يجمعهم
إذا مجرًما الرجل يسمى املعنى وبهذا الدارج، معناها عىل يقبلها تراه فلهذا املجرم،
كثرية الرشائع كانت وملا الرشيعة. أحكام عن وشذوذًا اآلداب يف خطريًا بدًعا اقرتف
يسميه ما أن والواقع حد. وال قيد بال املجرمني أصناف صارت فقد محدودة، غري واآلداب
السجناء، يتشابه أن بد وال السجني، لكلمة مرادف إال هو إن مجرًما ملربوزو السنيور
أحراًرا. يعيشون عمن يميزهم تماثًال األقل عىل بينهم يُحِدث املعيشة يف تشابههم فإن
خلعوا وإن أفرادها نعرف قد فإننا بأزيائها، املستقلة الطوائف جميع يف ذلك مثل وُقْل

مالبسهم.»
الفصل تعذر وهو صحيح؛ جانب اليوم املنكرين أشهر يقرره الذي القول هذا ويف
ومجرم مجرم بني التشابه إن قوله: أما واحد. صنف يف وحرصهم املجرمني طبقات بني
للقتل االستعداد ألن الحقيقة؛ عن بعيد سطحي فرأي السجن يف املعيشة تشابه من يأتي

سنني. عدة أو سنة واملسكن املطعم يف االشرتاك من الشبه يخلق بأن أوىل الرسقة أو
أصلها يف الجريمة «إن فيقول: مداه أبعد إىل اإلنكار يف يوغل فرانس أناتول أن عىل
أفريقيا. أواسط يف السوداء القبائل بني اليوم إىل عنها تنفصل لم وهي بالفضيلة، ملتبسة
أمر وقد يوم، كل نسائه من أربًعا أو ثالثًا طوارج ملك متيزا امللك يقتل كان فهنالك
اتصل حني هذا متيزا أن عىل إليه. زهرة بتقديم أجرمت ألنها تُقتل أن نسائه بإحدى
ولعمري املتحرضة. الشعوب أفكار لفهم يُذكر واستعداًدا عجيبًا ذكاء أظهر باإلنجليز
مثيالتها تقتل فالحيوانات الجريمة. تعلم التي لهي الطبيعة إن اإلنكار؟ نستطيع كيف
تلك املجرمات، من عظيًما لعدًدا بينها وإن قط. سبب لغري أو منها غرية أو لتلتهمها
اتهام من مناص فال عنها، مسئولة غري املسكينة العجماوات كانت فإن الجريمة، هي

الطبيعة.»
فرانس؛ أناتول تعميم من باملتابعة أجدر فيه ع توسَّ مهما ملربوزو تعميم أن نرى هنا

يقول. ال والثاني شيئًا يقول األول ألن
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وسكينة ريا

عن الحكومات ستغني اإليطايل العالمة يذكرها التي الصفات أن أحد يزعم وليس
صور أن أنكر ال بل القوانني. يف عليها ينص أدلة وتتخذ والتحقيقات والقرائن الشهود
فإن الرجلني. صورتي سيما وال إليها، يُلتفت أن دون تمر قد عنهم نتكلم الذين املجرمني
أقبح فيهما اإلدمان وأثر زوجيهما، وجهي عىل منها أظهر املرأتني وجهي عىل الرش بالدة
ظهوًرا جميًعا وجوههم عىل ظاهرة الحس بالدة أن فيه أشك ال الذي األمر ولكن وأبلغ.
بنا حاجة وال األنظار، تلفت ال أن طبيعتها من البالدة ألن إال أحيانًا، النظر يتخطاه ال

النفوس. من وراءه ما عىل للداللة البارز األثر هذا من أكثر إىل
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رضوباإلحلاد

أكان سواء يقتحمها من تحرق فالنار األدبي، القصد من غفل املادة نواميس إن يقولون:
كان أم أجلهم، من بحياته ويجازف يغيثهم بالضعفاء رحيًما للخري متطوًعا املقتحم
يجرف وقد البور، األرض يسقي قد والسيل متاعهم، ويسلبهم عليهم يسطو أثيًما ا لصٍّ
هم كأنما األحياء لوجود العالم هذا حركات من حركة يف حساب وال العامرة، األرض
من قانون يختل ليس لهم. ُخلق الذي العنرص غري يف ساحته من ينزلون فيه واغلون
كاملة أمة عىل لإلبقاء وال الصارمة، أحكامه من صالحة نفس إلعفاء شعرة قيد قوانينه
وجريانها املادية النواميس هذه خرق عىل به ويستدلون ذلك يقولون بأرسه. نوع وال
خلو عىل دليًال منه يتخذون بل الحد، هذا عند يقفون ال ثم العمياء، الرضورة حكم عىل

املقصود! والنظام املدبرة الحكمة من الكون
تقف وأن تحابي، أن املادة من يريدون أنهم املعرتضني هؤالء قول من والظاهر
وحينئذ الرش. عمل يف وتُمانع الخري عمل عىل فتساعد واألرشار، األخيار بني الحكم موقف
وتصادفه يغرقه، فال املاء ويخوض تحرقه، فال الخري نوى إذا النار فيقتحم الرجل يخرج
أمامه فيجد الرشير ويخرج طريقه. عن له فتتنحى واملصائب له، فتتطامن العقبات
ويعالج يمينه، يف فيكل الرميض السالح ويجرد أسداًدا، الفضاء ومن جبًال، السهل من

نيته. عن مجربًا فيتوب عليه، فتلتوي املادة تسخري
الخري يكون وهل مدبرة؟ وحكمة مقصوًدا نظاًما حينئذ يسمونه فهل كان، ذلك هب

الترصيف؟ هذا عىل ا رشٍّ والرش خريًا
املادة إىل الناطقة الحية النفوس من اإلرادة حرية تنتقل أن يكون الذي بل كال!
ال وهو له تختار األشياء، من فيه ما أحط وهو العالم يف اإلنسان ويصبح الصماء، امليتة



الفصول

فيعتاق. الطريق أمامه وتوصد فينساق، وتسوقه يحكمها، ال وهو وتحكمه لها، يختار
يؤثرون؟ ما هذا فهل حياة. ال بل له مشيئة فال

علو منه يشتم ما العالم حوادث من حادثة يف يتبني ال نفسه اإلنسان إن ويقولون:
يموت ثم محسوًرا، كئيبًا الرجل يعيش فقد الباطل. عىل الحق ورجحان الرش عىل الخري
إىل موفًقا سعيًدا يعيش وقد مات، صفه ويف عاش الحق صف يف وهو املغبون بغصة
وال حق، ذي من التشفي بغري نفسه قرت وما النفس، قرير ظافًرا يموت ثم النجح،

الغاية؟ هي وما هللا فأين باطل، مؤازرة يف إال نجح
غلبًا الخري فيها يغلب حادثة يرى حتى إنسان كل يعيش أن يرضيهم هؤالء وكأن
مساجلة، بعدها يُخىش ال التي الفاصلة الوقعة وتكون ا، تامٍّ فشًال الرش فيها ويفشل ا، تامٍّ

الوجود! يف بالغاية يؤمنون إذن بقية، لها تُنتظر وال
ينفي تحقق هو حالة، كل ويف دائًما، الخري غلبة من تحققهم بأن هؤالء نجيب وال
وال الحياة، يف الجهاد بواعث ويثبط باملجهول، الثقة طبيعة ويخالف العقيدة معنى
التحقق يف الرغبة وإن يطلبون، ما عىل تتوقف ال الحياة يف العمل بواعث إن لهم: نقول
تعوزهم الذين الشكوكيني ألن عمل. إىل تؤدي ال عقيمة رغبة هي إنما الخري غلبة من
بذاك، وال بهذا نجيبهم ال األدلة، تعوزهم ال يعملون الذي واليقينيني يعملون، ال األدلة
الرشيدة البصرية وهل وجيه؟ معقول ليؤمنوا يطلبونه الذي الربهان هل نسأل: ولكنا

سواه؟ إىل قرارها يقر وال تحتمه
مليون الكرة هذه عىل العمر من لها ُكتب اإلنسانية أن نفرض ذلك عىل نجيب ولكي
أواخره، يف إال تتحقق ال األبد سياق يف القصري العمر هذا من الغاية أن هو فاملعقول عام.
حساب وتقلباته أدواره يف يُحسب فإنما كلها، اإلنسانية هذه لسياسة نظام ُوِضع إذا وأنه
الغاية هذه تحقق يرى أن إنسان كل طلب فإذا ألف. وال مائة وال عرشة ال عام مليون
جديد من تبدأ ثم الكون سياسة تنتهي أن يطلب كأنما تراه أال حياته، أثناء يف بها ليوقن
توافق التي السنة ألن ساعة! كل بل يوم، كل مرة بل ال سنة؟ سبعني أو ستني كل يف مرة
حياة من والعارشة آخر، إنسان حياة من األوىل السنة تكون قد إنسان حياة من السبعني

جرَّا. وهلمَّ غريه
ليستدل الحوادث تنشأ وفيم الطبيعية؟ القوانني اطراد يختل فيم ذلك؟ كل وفيم
إىل منه أقرب والفرجة والتلهي العبث إىل هو يشء يف عملها؟ لتعمل ال اإلنسان بها
هي كانت إذا جدلية حجة يف فارغة، نفس إليه تتوق عارض منظر يف والحكمة، الجد
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اإللحاد رضوب

ال ذلك عىل الدنيا ألن إليها؛ حاجة فال الدنيا هذه يف اإليمان لبواعث الوحيد املؤسس
لم وإذا يشء. ال عىل ناقًصا دليًال إال ذاتها يف تكون وال بها، يؤمن أن مستحقة تكون
كما داخلها، من به اإليمان إليها يرسي بحيث الوجود ينبوع من التمكن من النفس تكن
الخارج من إليها اإليمان فرسيان مغرسها، من اليانعة الشجرة إىل الحياة عصري يرسي

مستحيل.
وليس وأعىل، أكرب بحق يؤمن أن يلبث فلن بحق شك إذا ولكنه ليشك، القلب إن
دفع إىل الشك، إىل األعمى، اإليمان من الطريقة هذه سلكوا الذين أولئك عدد بقليل

البصري. اإليمان إىل الشكوك،
إلحاده يجيء فال باإللحاد، الخيال يغريه من آنًفا إليهم أرشنا من غري املنكرين ومن
إىل مرتوًكا الكون هذا تصور يف الخيال يسرتسل إذ وذلك ضمري، وسواس وال بحث عن
ضال كون خطاه. له يرسم رائد وال تراه، عني ال املجهول، األبد دياجري يف متخبًطا نفسه
عما فتلهيه فرتة، الشاعر خيال فيها يرتع صورة من لها يا الالنهاية! ظلمات يف حائر
الصورة تلك من له كان إال ألحد، شاعر من وما والخواء. والعقم اليبوسة من وراءها

واستهواء. خالبة رشاك
كانت وكلما املوضوعة. القيود وحطم التمرد يف الرغبة إليه تدعو ما اإللحاد ومن
الرائعة بالبطولة وأشبه أجل املعركة كانت وأعظم، أهول امللحد يناصبها التي القوة
يفرض إلحاد وهذا والشياطني. الِجنَّة ووقائع املردة أساطري يف عنها يُسمع التي املعجبة
من أيًضا وهذا وتحديها. بمعاندتها نفسه ليوثب ينكرها التي القوة وجود صاحبه

به. أتى الذي الخيال يدفعه وإنما بالحجة، يُدفع ال إلحاد وهو الشعري، اإللحاد

يف الناس كان فقد املايض. القرن يف اإللحاد من الرضوب هذه كل شاعت ما ولحكمة
عظمة يدركون وال باهلل يؤمنون كانوا السوي. اإليمان رصاط عىل يقيمهم من إىل حاجة
يملئون وال خلقه، يف هللا بجمال يشعرون وال أرساره، من شيئًا يفقهون وال الكون،
عىل به يؤمنون كانوا ولكنهم وجوده. يف يبثها التي الحياة هذه نشوة من نفوسهم
هنا. يرونه ال ما آياته من فيه ويرون قدرته، فيه تتجىل آخر لعالم انتظاًرا النسيئة
اإليمان حق هلل ليس وكأنما الصحيح، القوي لإليمان الكفاية العالم هذا يف ليس كأنما
الكفر هو هذا بل شنيع. ضالل وهذا ينتظرونه، الذي العالم ذلك طريق من إال عليهم
يرتاءى الذي الضالل هذا من أشنع باهلل جهل فأي باهلل؟ الجهل هو الكفر أليس بعينه.
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الفصول

الذي كاإلعجاب النفس من تقدير غري عىل يُبنى الذي اإليمان وإنما الرشاد؟ ثياب يف لنا
صميم عن يصدر ال فارغ شعور كلها الوهم، عىل يُبنى الذي وكالحب السماع، عىل يُبنى
أحد يرىضمن أن هللا وتعاىل وقشور. عبث ولكنه الغور، بعيد عطف عىل يدل وال النفس

الوجود. ولباب الحياة بأرسار اإليمان يف سيما وال والقشور، بالعبث
امُلثىل؟ الوجهة إىل عقائدها يف وتتجه الصواب إىل تهتدي النفوس كانت كيف إذن
بد ال كان الحياة. هذه إىل وشعور أمل من تملك ما بكل االلتفات من لها بد ال كان
املهجورة ورساديبها املهملة كهوفها إىل لرتجع زمانًا؛ الرجاء عليها تقرص أن من لها
الرىض إىل الحاجة وتدفعها نفائسها، عن الغبار وتجلو عنها، فتنقب املجهولة ومحاسنها
ترفضه كانت ما وقيمة تجربة، غري من فيه تزهد كانت ما قدر فتعرف ورشها، بخريها
غري من وكأنها فيها تعيش كانت التي الحياة هذه ثمَّ من وتستكشف روية، غري من
هللا. إىل سواها طريق وال الطريق، هذه من الصحيح اإليمان معالم لها فتنكشف أهلها،
العالم! هذا يف رسالتها هي وتلك عرش، التاسع القرن يف املادية به تكفلت ما وهذا
حتى بها. يقوم فريضة وعليه إليها، يدعو رسالة له إال العالم هذا يف يشء من ما وهكذا
أسمى؛ وال منه أصدق إيمان ال الذي اإليمان سبيل يف يؤديها رسالة له تكون قد الكفر
هللا بعظمة شعور هو فإنما الحياة، بعظمة شعور وكل الحياة. هذه بعظمة إيمان ألنه
باسم هتف وإن الكفر جرثومة فمن عداه ما وكل املقصود، الحق اإليمان وهو الحقيقية،

وصام. صىلَّ وإن اإللحاد معدن ومن هللا،
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الزورق1 يف

باألشبار تُذرع األرض عىل مسافة محدودة. غري السماء يف وجولة محدودة املاء يف جولة
تلك وآفاقه. أعماقه تُقاس وال ونهاياته أوائله تعرف ال عالم يف أخرى ومسافة واألميال،

النيل. عىل الصغري الزورق ركبت كلما أقضيها التي املزدوجة الرحلة هي
أي «البيجل»؛ سفينته يستخدم «دارون» كان كما الزورق هذا استخدمت وربما
النكرة الزورق أين ولعمرك واألسماء، املذاهب لتبديل األولية املواد وجمع الهواء لتبديل
ولكن هيهات، وهيهات شتان، شتان «دارون»؟ من راكبه وأين املعرفة؟ «البيجل» من
مثلها! رحلة تلك سفينته يف دارون وجولة رحلة، هذا زورقي يف فجولتي ذلك عدا فيما
يقولون: أال سفينته؟ يف دارون كشف فماذا نتيجة. بغري أنا أعد ولم بنتيجة هو أتى وقد
للبقاء الصالح غري وأن يبقى للبقاء الصالح أن عىل وحجة حجة ألف أوبته يف احتقب إنه
كبريًا بينهم فيما البقاء ويتنازعون كثريًا يتخاصمون األحياء إن يقولون: أال يبقى؟ ال

تقدم. مما أكثر قالوا أظنهم ال … يقولوا ألم وصغريًا؟
إىل األقدار لهم وشاءت شاءوا إذا بهم يصل قد الصغري الزورق أن لهم أؤكد إذن
السمع عىل وألطف عهًدا، منها وأقدم قدًرا، منها وأرفع دارون، حقيقة من أصدق حقيقة
أرسارها، عن الطبيعة أمامه تسأل الذي الكريس عليه يبعد ال الصغري الزورق وأن وقًعا.
للبقاء الصالح إن أصواتها: وأجهر ألسنتها بأفصح قائلة فوقه من تخطب الذي املنرب وال
ولكنهم يتنازعون ال األحياء وإن للفناء! الصالح أعرف لست ألنني أعرفها لست كلمة

الرجاء. من العارش العدد يف نرشت 1



الفصول

جذلني الصبية يتصارع كما رائضني، مرتاضني نفوسهم بملء يلعبون نعم يلعبون،
حتى اللعب يف استغراقهم وإن هازلني. أو جادين املرسح ممثلو يتناجز وكما ضاحكني،
إن حربًا، خصومتهم تحسب حتى الخصومة تمثيل يف أنفسهم ونسيان ا، جدٍّ لعبهم تخال
بنشوة أحق يجعلهم الذي هذا هو وإنه اإلتقان، وبراعة الصنعة بإجادة الشغف إال هو

االستحسان. وتصفيقة الرياضة
استقىص أو عنه سألها تراه هل ولكن لدارون! ذلك الهوام وال األعشاب تقل لم
تجيب ال وهي فسكتت. وعى بما اكتفى ولكنه لقالت، تقول أن منها طلب لو فيه؟ خربها

سؤال. ألول كله جوابها تبذل وال تسأل، حتى
فيظهر، بمخفي وال فيُعلم، بمجهول األمر وليس يتنازعون، وال األحياء يلعب نعم
منصوبة قصبة إىل شوًقا يتهالكون الفرسان نرى أال الربهان. عليه فيُقام بمردود وال
فال نراهم بىل دونها؟ الجد يخذله من عليها ويتحرس يحرزها من بها يسعد العراء يف
ويعجبون لهم يُهلِّلون الناس أن وال بالهم، يقلقون املغاوير الفرسان أولئك إن نقول:

الرتاب. يف يلقونها يحرزونها إذ بعد ولعلهم القصبة. تلك أجل من بهم
هذه تراكيب يف لها نظري ال حياة عن كلها تنبثق بينهما وما واألرض السماء وهذه
األرض، من أشباًرا أو الخبز، من لقيمات بينهم يتخاطفون الحياة أبناء يذهب ثم األكوان،
فيها التي بغيتهم إنها يقولون: الناظرون؟ يقول فماذا الالمعة، الحجارة من قطًعا أو
… يلعبون وال يجدون إنهم يقولون: يخلقون؛ أجلها ومن يتسابقون، وإليها يتنازعون،

الرتاب. يف يحرزونها إذ بعد يلقونها أيًضا فلعلهم فحذار!

موقع يل كشف فما عنه. وراٍض به قانع ولكني األرض، خريطة يُغريِّ لم الصغري زورقي
أطلق أن يل يحق واحدة رمل حبة عىل بي مر وال وزيادة، قدم ألف قبيل تطأه لم قدم
نواٍح من واتسع ناحية من ضاق ولكنه قبيل. من الرحالني أسماء دون اسمي عليها
من ساحة من وكم إليها، فهداني عنها ضللت السماء يف بقعة من فكم لها. عداد ال
وقائعه! وعجاجة الدهر غبار عنها أقصاني قد وكان إليها قربني األعىل الرفيق ساحات
جزيرة أصغر تسكن فاليوم الخيال، شقة وضيقوا األرض رقعة الرحالون أفسح ولقد
بحار وال كال، بمعمورة. املردة قصور وال بمأهولة، قاف جبال ال ولكن الدنيا، أقىص يف
وأقفرت تداعت الرتاج. ذلك وراء من األمواج، بزخارة هي وال األثباج، بمطروقة العجائب
أن لزورقي وحاشا متصدعة، وبقايا خاوية، وبالقع دارسة، طلول اليوم فهي ونضبت
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منفذ، الخيال عالم إىل له يزال فال العجاب، العالم ذلك عىل يغري أو الخراب ذلك يصنع
سليمان فيها ويسكت الدليل فيها يُحار رهيبة قارة ورب سالم، الجنة وادي وبني وبينه
ولنئ صدى، أو نأمة لتوديعنا وال لتسليمنا يسمع ولم خرب، لنا يعرف ولم به طرقتها
األوىل، الجن مولد كان أين الزورق هذا جوالت من جولة يف عرفت لقد الذاكرة صدقتني

يكون. أن ينبغي كيف األقل عىل عرفت أو
الوسيمة الجن قبائل من كبرية قبيلة شك بال ُولدت الثالث2 الجزائر مفرتق ففي
وتقيضحقوق وتتوالد وترتع تعيش اليوم إىل قائمة هي شك بال البقعة تلك ويف الوادعة،
بعيد من القادم يشارفها بها. خليقة والجن بالجن خليقة بقعة هللا وايم وإنها الحياة،
للثرثرة وأطوعهم لسانًا هللا خلق أصخب من كان ولو همًسا إال يتكلم فال الصمت فيغلبه
انطالقه يف الهواء خفة له شاءت ما ويهلل ويصفق ويتغنى ويطرب ليضحك وإنه عنانًا،
ونزع حاًال، حاله تبدلت الحرام البقعة تلك من اقرتب إذا حتى اصطفاقه، يف املاء ومرح
النائم مفاصل يف النعاس مرسى السكون نفسه أجزاء إىل ورسى مختاًرا، خفته عن
ينصت ثم ويُصغي، ينصت ثم ويُصغي، ينصت كلها بجوارحه مقبل هو فإذا املكدود،
وأظلم غواًرا منها أعمق طبقة إىل منها طبقة كل تهبط الصغو من درجات ويُصغي؛
متى شيئًا يصبح الاليشء إن يشء؟ ال إىل اإلنسان يُصغي وهل — ركًزا وأبعد جوًفا

اإلنسان. إليه أصغى
املسحور نطاقه احتوانا كيف أذكر الصامت. الوادي ذلك مرة طرقت أنني وأذكر
مخيمة سكينة من وراده يشمل ما منه وشملنا أسريتها، الطلسم حبائل تحتوي كما
هي أو وتسمعها هياًما، والهيام صمتًا، الصمت تزيد تتخلله همسات ومن جوانبه، عىل
من خافتة وسوسة بني الحلم يف عليك ترد فكأنما منك، انتباه غري عىل نفسها تسمعك
خفقات أو بثانية، يتبعها يكاد ال الجو يف محلق طائر من مفردة هتفة أو الشجر، جانب
وكأنه منك، ذراع قاب عىل املاء غمغمة أو النهر، يف تتهادى طافية ورقة فوق الفراش
السكون حوايش عىل وتعليقات تمسكها، أن قبل األذن ترسلها حركات األرض؛ أقىص يف

الجيل. بعد يمر الجيل هي وكأنما لحظة، بعد لحظة تمر
مبتكرة حكاية صورة يف منها فتسايلت النوتي نفس عىل السكينة هذه وفاضت
من مشهد عىل البقعة، هذه يف الجان مع له جرت ومفاجآت وقائع ذات حكاية لطيفة.

بأسوان. املقالة هذه كتبت 2
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وافتنَّ وأطنب فأطال مني السكوت أطمعه وقد صبيٍّا. يزال ال الذي وأخيه ماتت التي أمه
كالمه. صدق عىل كثرية بأقسام حكايته فأردف السكوت هذا رابه ثم وأغرب،

لسكنى مهيأ املكان إن صدقك. يف عندي ريب وال النوبة، أخا يا عليك ال قلت:
ذلك يف ذنب فأي املقنعة الخالئق هذه بعد تعوزها الدنيا كانت فإن أرى، كما أصحابك

الدنيا. ذنب إنه عليك؟

السندباد محن من بمحنة يختربنا أن هللا شاء املدينة بر عىل مرسانا قبل يوم، ذات ويف
النوتي قيام فكثر الريح، مهب واختلف األفق، أطراف وغامت الجو، فتغريَّ البحري،
الشمال، وذات اليمني ذات يرتنح الزورق وراح ومؤخره، الزورق مقدم بني وقعوده
ميل كل يف خطوة عرشين نتقدم وأصبحنا السكران، تكفؤ والغرب الرشق بني ويتكفأ

السري؟ يف تستقيم ال لك ما للنوتي: فقلت ذاك، إىل الشاطئ هذا من نعربه
الريح؟ ترى أَوال لغرقنا، استقمنا لو قال:

لعاِلم واألدبي االجتماعي اإلصالح يف برأي هذه كلمته ذكرتني لغرقنا! استقمنا لو
الناس ومذاهب اإلصالح طرق عىل اختالف أثر عىل يل مثله املعدودين القطرين علماء من
اإلنسان يلقي أن وهي املجازفة، فطريقة طريقتني؛ التيار لعبور أعرف يقول: فكان فيه،
خديعة وال املوج، زمجرة تثنيه ال جانب إىل جانب من فيندفع اللجة غمار يف بنفسه
الخط عن خطوة قيد يحيد وال الهالك، فيها كان ولو عقبة عن يرتد وليس الدوامات،
الشاطي يبلغ أو غريًقا، املاء يلتهمه أن الجهد بعد فقصاراه أمره، عىل مغلوبًا إال القويم
واملسافة. الوقت من كسب ما أضعاف راحته من أضاع وقد العزيمة، خائر الجسد منهوك
نجاحها ولكن جرأة، وأقل سريًا أبطأ وهي والهوادة، األناة طريقة الثانية والطريقة
صدمة أحسَّ فإذا مهٍل، عىل املاء يف السابح ينزل أن وهي قليل. فيها والخطر مضمون
وإذا لها، تطامن منها مفر ال عالية بموجة برص وإذا طريقها، عن انحرف التيار من
السهولة من استوثق وإذا تعطبه، أن مخافة يعاندها لم وجهته عن بعيًدا اللجة به قذفت
بالغ ولكنه ومحاولته، صربه ذلك عىل يطول فقد عنه، يزور كان مما فاقرتب عاد والرفق

السالمة. من يقني عىل وهو اآلخر الشاطئ من بعيًدا أو قريبًا مكانًا األمر نهاية يف
إىل نظرت ولقد الغرية، طريق غري طريًقا للسالمة فإن الحكيم؛ العالم ذلك أصاب
غابها، يف الضياغم زئري تزأر الدافقة اإلصالح لجة فيه أتمثل فكأنني الساعة، تلك يف النيل
يف الحي الدم تيار جاش فسابح العصور؛ قديم من فيها املصلحني سباق أشهد وكأنني
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وبالتعب، بالعطب يهزأ استقامته عىل ظافًرا فخرج تياراتها، من وأجرس بأقوى عروقه
عىل هذا استغاثة. صيحة منه تفلت ال صامتًا القاع إىل يهوي ثم يائًسا يتخبط وآخر
حافة عىل وذاك النجاة. كأس لتناول يده ترفع ال كاملشلول يجمد الغاية من وثبتني مدى
ارتمت وأينما وفتوره. كالله لساعة رضبة منها يدخر وال رضباته يف يرسف البداية
أجفانها أغمضت طافية وجثث بأجسادها، تلحق أن توشك ممدودة أذرع قابلتك عيناك
وسابقون أثًرا، لهم تبقي فال الحيتان تأكلهم وغائصون الصاخبة، الحومة هذه عىل
جميع من تسمعها واحدة ورصخة العاتية، رضباتهم رشاش من العثري مثل يسرتهم

األمام. إىل األمام، إىل وهي: الجهات
اإلصالح. لجة هي تلك

من إلينا أرسلت ثم باخرة، صفرت إذ اللجة هذه غوامض يف اللب لشارد وإني
كفة كأنه ويهبط، يعلو املسكني زورقنا ترك القدر كغليان موًجا العريضة دواليبها
وال يمنة تلتفت وال ا شقٍّ النهر تشق طريقها يف خرجت ثم هوجاء، يد خبطتها ميزان

الغرق؟ تخىش أال سريها، يف تستقيم الباخرة هذه بال ما للنوتي: فقلت يرسة.
إن نعم قائًال: لزاد نفيس يف ما عىل اطلع أنه ولو يزد، ولم النوبة أخو فابتسم
طريقة إال يعرفون ال األقوياء ولكن الباخرة، وطريقة الزورق، طريقة طريقتني: لإلصالح

الباخرة. طريقة وهي واحدة

واحدة، رحلة عىل اآلن يحاسبني فإنه نفيس. يف ما عىل يطلع ال إذ صنًعا يحسن أنه عىل
الحساب. وطال األجر لعظم الثانية رحلتي يف بزورقه أذهب أين إىل عرف أنه ولو

القلقة الحياة

يف الجمال إىل امليل بعاطفة املهتدين بإحساسهم، املسرتشدين الفطناء حياة أتعس ما
عيبًا. يشء كل يف ويرون حسنًا، يشء كل يف يرون الذين نفوسهم،

ألنهم يشء؛ أي عن يرضون وال ُحسنه، يعرفون ألنهم يشء؛ كل يف يرغبون إنهم
والراحة والزهد، والشغف والنفرة، الطلب بني تستقر ال حياة ويحيون قبحه، يلمسون

والندم. والغبطة واأللم،
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الخطابة يف

السامعني يملك واألول يسوقه. الكالم وخطيب الكالم، يسوق خطيب اثنان: الخطباء
كإعجاب إعجاب من أكثر منهم ينال فال الثاني وأما بعقولهم، ويلعب بهم ويترصف

الوجدان. له يتحرك وال اللسان يلفظه ثناء أو بتلميذه، األستاذ

والعامة الخاصة بني الدين

وكذلك املحيط، يف املاخر يحتاجه إنما القطب؟ نجم إىل الجدول يف السابح حاجة ما
إليه. الخاصة احتياج الدين إىل يحتاجون ال العامة
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وما رشها. يجنبه أن هللا له ونسأل خريها، يف القارئ نرشك أن نحب التوعك من أيام
ما بقدر الفكر عن ونُرسي الوقت، بها نُزجي املتفرقة القراءة من صفحات إال خريها
القراءة من — هلل والحمد — هي وليست املنحرفة. والطبيعة العازفة النفس تستطيع
يقر أو املرء يخوضه ال أن ينبغي مما املدن كجو السياسة جو نعتد فإننا السياسية،
الجلبة وتكثر املناكب، وتزدحم األنفاس، فيه تختلط جو ألنه صحة؛ أكمل عىل إال فيه
يحتاج ما املوكوسة الضمائر ونفث الكريهة، النفوس مجاجة من عليه وينترش والصخب،
من جو وأي واملعافاة. العافية يطلب من يطيقهما ال وحيطة مناعة إىل عليه الصرب
من النفس تغثية إىل وأدنى جرثومة وأخبث عدوى وأرسع أكدر هو السياسية األجواء

األيام؟ هذه يف السيايس مرص جو
قديمة أمريكية مجلة من تصفحناه مما خالصة عىل هنا نورده فيما وسنقترص
ال ما منها الواحد العدد يف تقرأ ممتعة أسبوعية مجلة وهي مصادفة، أيدينا يف وقعت
سبعني عىل نارشوها لك ويجمع والفن، والعلم األدب طرف من مختلفة مجالت يف تقرأه
عىل مثًال الكالم بني ما والتنوع االختالف من بينها موضوعات ذلك قراب أو صفحة
دورة «توجيه بني ما أو مرضه، يف لنيتشه زيارة ووصف الحديث الياباني التصوير
ماكس «مشاهدات بني ما أو األمريكي، األدب من الضعيفة املواطن نقد يف ومقال الحياة»
القراءة، إىل النفس ينشط ما وهكذا الجديدة. أملانيا مآل يف والنظر إسبانيا يف نوردو»

.١٩٢٢ سنة أكتوبر أول يف األفكار 1
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وقت بعد وقتًا نعود وقد املقال، هذا يف نورده بما نكتفي وقد التشابه. سآمة عنها ويدفع
محصولنا يف يرشكنا أن إال القارئ وأبى فائدة، العودة يف رأينا إذا أخرى موضوعات إىل

كله.
بأن حري هو ما يجهل نخاله ال يكون؟ يظنه ففيم القارئ مع اليوم حديثنا أما
أدعى يكون أن عىس ماذا إذ املوضوعات؛ هذه بني من وهلة ألول اختيارنا عليه يقع
عىل قسوة الناس أشد من كتاباته يف كان نابه مريض وصف من واالعتبار السلوى إىل
نيتشه فردريك هو ذلك والرحمة؟ العطف إىل املرىض أحوج من حياته يف وكان املرىض،
بعد فرصعه الغاشم العدو هذا غلبه حتى حرب أعنف املرض حارب الذي األملاني املفكر
ما كل سلبه أن وبعد الجحيم، أعوام من مجرمات عاًما عرش اثني أرسه يف قيده أن
الوبيل. العراك هذا يف أسلحته أمىض كان الذي وقلمه فكره حتى والصحة، الحياة منحته
إىل فنُعرِّفه — الكربى الحرب بعد سيما وال — التعريف إىل بحاجة نيتشه وليس
الجملة عىل وهي الطويل. الزمن هذا لزمه الذي مرضه أسباب إىل نومئ ولكنا القارئ،
نفسه، أعماق يف عاصف رصاع من يقاسيه كان وما الذهن، وكد املزمن، الهضم سوء
كما أبوه كان إذ الوراثة؛ من أثر ذلك إىل يضاف وقد قومه، أبناء بني ملتف عنت ومن
حتى حينًا تتعاوره األسباب هذه وظلت الدماغ. يف بمرض مصابًا األسانيد بعض يف جاء
الجنون هذا دالئل عليه وظهرت مطبًقا جنونًا ُجنَّ ثم عقله، يف فخولط آالمها، طليح ألقته
ال الجسد، منهوك العقل مذهوب بقي ثم ومن عصبية. نوبة عقيب ١٨٩٩ سنة أوائل يف
من الحال هذا عىل ولبث منه. رش إىل أو فيه كان ما إىل ويعود يتنكس حتى فرتة يفيق
وال له حول ال الرضيع كالطفل أثنائها يف كان طواًال، عاًما عرش اثني والعذاب الضنى
واملعجبني مريديه من األصدقاء وعطف وأخته أمه حنان من يشمله ما إىل موكوًال حيلة
بذات فقىض ١٩٠٠ سنة من أغسطس شهر أواخر يف براحته املوت أدركه حتى به،

علله. خاتمة وكانت الرئة،
مؤلفة كتبته املرض، هذا خالل يف له قصرية زيارة يصف إليه نشري الذي واملقال
معبوًدا نيتشه اتخذوا ممن قالت كما وهي روتر، جابرييل اسمها قومها يف معروفة أملانية
ملا املطلعات، النساء بني عابدات لنيتشه يكون أن العجب بعض من يخلو وال لهم. أدبيٍّا
فقد أنصارها. ودعاوى بدعواها للمخدوعني وتعيريه املرأة يف رأيه سوء من قراؤه يعلمه
االشتغال عليها يستكثر وكان الرشقيني، من الجامدين آراء عليها كالمه يف يستصوب كان
أغرب يشء يكن لم األمر مبدأ من إنه وللحق؟ للمرأة «ما ويقول: الحق، وطلب بالعلم
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الكربى املرأة صناعة وإنما الحق. من لها أعدى وال لديها، مذاًقا أكره وال طبعها، عن
الرجل «إن آخر: موضع يف قوله من وكان والجمال»، الظهور األعظم وهمها التزييف،
أهل هو ما العميق الخري من فيه والذي الشهوات، وعمق الروح عمق بني يجمع الذي
ما إال املرأة يف يرى أن يسعه ال الخلتني بهاتني اختالطه يسهل وما والخشونة، للقسوة
ومخلوق مدخر وحرز مملوكة قينة إىل نظره إال إليها ينظر أن يسعه ال الرشقيون، يراه
هذه يف موقفه يتخذ أن من له مناص وال االعتبار. بهذا واجبه وأداء بالخدمة عليه مقيض
… بداهة من آسيا يف ما تفوق عىل معتمًدا الزاخرة اآلسيوية الحكمة مرتقى من املسألة

إلخ.»
يف شعرت أتراها جنسها؟ بنات يف اآلراء هذه من الذكية املؤلفة أعجب الذي فما

به؟ إعجابها بواعث من ذلك فكان حكمه، بصدق وجدانها صميم
غرية وال هذه فليست املتناقضات، كثرية وحياته وفلسفته نيتشه ترجمة ولكن
هو أنه وكفى والتأمل. الدرس إىل وأدعاها بأغربها بفلسفته التبشري عىل األخر تلميذاته
النعي يف ويقول الدين ورجال الدين عىل الغارة يشن متعبدة وامرأة قسيس ابن نفسه
خلق من وصفته فيما األملانية املؤلفة كالم وإليك قبله. أحد يقله لم ما آبائه عقيدة عىل
وال السبعني، أعوامها هيئتها بادي يف تريك ال القسيس أرملة «وكانت وسمتها: أمه
األسارير. تغضن القوي جبينها عىل تلمح أن وقلَّ الشيب، من أثر األسود شعرها يتخلل
لوحة النافذة وعىل النافذة، من مقربة عىل اللون فاحمة للخياطة مائدة إىل جالسة وكانت
رحمتي عنك تزول ال ولكن تتحول، والهضاب تزول الجبال «إن اآلية: هذه فيها مكتوب
علموا حني األصدقاء بعض إليها أرسله عطف تذكار وهي سالمي» عهد عنك يتحول وال
والتفت الدموع غشتهما عينان األسطر هذه عىل استقرت ولطاملا الشديد. ولدها بمرض

للصالة!» مطويتان ذراعان أمامها
السبعني تناهز أم القليلة! الكلمات هذه يف الفكر يقرؤها الحياة يف نقيضة من فكم
يخفف اآلية تلك يف األم تجده وعزاء الصبا، عنفوان يف األسقام به تربح وولد تشيب، وال
صواب وأشباهها اآلية هذه يف البحث أطار وقد ولدها، رزيئة من نفسها يكرب ما عنها
عزاء، وال إيمان فيها عنده يغني ال ظلمة يف به ورمى وجسمه، نفسه راحة وأقلق الولد،

األخرى! إىل إحداهما تكون ما أقرب بعد والنفسان
الغفران تلتمس أن لها خطر ما كثريًا الصبور األم هذه أن الكاتبة به حدثتنا ومما
ابنتها أن لوال تفعل وكادت تُطبع. لم التي مخطوطاته بإحراق لولدها اآلخرة الدار يف
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عىل خروج فيه ما كل بإبادة تهم العزم هذا عىل أمها فألفت أمريكا من ذاك إذ عادت
مشقة بعد وأقنعتها العزم هذا عن رصفها يف كبريًا عناء فلقيت الكتب، تلك من الدين
ملك ولكنها ألهله، بملك ليست العبقري كتابة ألن صندوقها؛ يف املخطوطات هذه برتك

أجمع. العالم
بشهرة األم لزهو وتعجب اإلنساني، القلب أهواء اختالف يف فتحار الكاتبة تعود ثم
من يعجبون كانوا وما به. املعجبني الزوار من كثريًا منزلها إىل تسوق كانت التي ولدها

آثاره! ومحو إحراقه هي تود كانت بما إال آرائه
وكانت انتظار، غري عىل اتفاًقا جاءت فقد وصفها الكاتبة قصدت التي الزيارة أما
يدخلها ال منفردة حجرة يف وحده معزوًال املريض كان إذ تطلبها؛ وال فيها هي تطمع ال
ال وكان هؤالء. غري ألحد منها بالدنو يسمح وال يعالجه، الذي والطبيب وأخته أمه غري
ينطلق مكتوم خفيض أنني من وآخر حني بني يرتدد ما غري املنزل يف صوت له يُسمع
يف رغب املصورين أحد أن الزيارة وسبب األحيان. معظم يف شعور وال إرادة غري عىل منه
من دالية تحت طويلة ساعات يجلس كان حيث صحوه فرتات بعض يف نيتشه تصوير
أخته، وال املريض أم إرضاء إىل ق يُوفَّ لم ولكنه طلبه إىل فأجيب الصغرية. الحديقة دوايل
مالمح عىل تراه أن املسكينة األم تلك أحبت مما أظهر الصورة يف السقم أعراض وجاءت
عىل أنه لقلبها العزاء أسباب من يزال ال وكان شفائه، من الرجاء انقطع الذي ولدها
الجبني، اح وضَّ الطلعة، مرشق ظاهره من ترى فيما كان وطأته، وثقل سقامه خطورة
باملشاهدة صديقتها تتحقق أن أرادت الصورة كملت فلما كمني. داء عن سحنته تشف ال

حجرته. زيارة إىل فدعتها وتقصريه، املصور خطأ
ركبتاي وكانت الثانية، الطبقة إىل الدرج عىل العجوز السيدة «فتبعت الكاتبة: قالت
إنه اقرتبي، الحجرة: تدخل وهي وقالت بابًا األم وفتحت ترتعدان، — ذلك أكتم وال —
فردريك دخويل عند برصي يتجه بحيث الباب قبالة أرى بي فإذا فدنوت بك. يشعر لن
من املسمرة املعارف تلك أتأمل لحظة فوقفت الوراء، إىل مائل كريس عىل جالًسا نيتشه
وأنفه الغزيرة لحيته إىل وأنظر القوة، من فيها ما عىل لطافتها يف البالغة الشمس لفح
ملحة نافذة بنظرة إيلَّ مصوبتني الواسعتان عيناه وكانت النبيلة. وجبهته األقنى الدقيق
عىل املنحوتة الصور كأيدي صدره عىل مكتوفتني البديعتان الشاحبتان يداه وكانت جادة،
شعاع هي كأنما إيلَّ تنبعث كانت التي نظرته وقع من أرتجف ثمة وقفت القديمة. املقابر
وأغمضهما هنيهة بعد عيناه ارتخت ثم القرار. بعيدة والعذاب لأللم هاوية من يومض
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عماية يف املسدلة األجفان تحت يروغ البياض غري منهما باديًا يبق فلم خفيفة، إغماضة
مخيفة.

يحكي الذي الجبني ذلك عىل فإذا فنظرت تعايل، بجانبه: واقفة وكانت أمه ونادت
كفى!» كفى! أماه، يا ال «ال. يقول: بصوت وإذا عليه، تخفق مؤملة خلجة املوتى جبني
أن هنالك تستطيع كانت قدرة من الدنيا يف كان وما رضيح. أعماق من يخرج وكأنه
مهل. عىل يفنى تلك سكينته يف وهو الحق سبيل يف املناضل ذلك إزعاج يل تسول

بكلمة.» أمه مفاتحة عىل وأقوى نفيس إيلَّ تثوب أن قبل برهة ومضت فرتاجعت.
ليس أن القائل والرحماء، الرحمة عىل الناقم الداعية هذا أيام خاتمة كانت وهكذا
من ينفق أن األقدار شاءت الفناء، طريق إىل نهديهم أن إال لدينا، معونة من للضعفاء
يحوطه كان ما غري يشء عىل فيها له معول ال سنة عرشة اثنتي املضطرب املنغص عمره
له قدر لو الرأفة تلك إىل نيتشه ينظر كان كيف ندري ولسنا وأصحابه. ذويه رأفة من
أنانيته جانب من إليها ينظر أكان جديد: من فلسفته ويكتب أخرى مرة قلمه يتناول أن
كذلك ندري وال ويشكوها؟ لها فيأسف فكره جانب من إليها ينظر أم ويزكيها، فيحمدها
يف يثوي أن أم مرضه، من عام ألول القسوة تزهقه أن الحقيقة: يف له خريًا كان أيهما
فضًال والدعة النعيم فيه يمل الذي الثواء هذا صالحه من ميئوًسا معذبًا املرض قبضة

نظر. فيها مسألة تلك والبالء؟ املحنة عن
يسعها كان ولو الرحمة، فضيلة عن تستغني ال الطبيعة أن فيه شك ال مما أنه عىل
قلوب فأودعت النوع، حفظ وهو أغراضها، أهم يف إليها احتاجت ملا عنها تستغني أن

بالبنني. الخالصة الرحمة هذه الوالدين

املصلحني تهويل

وال قدرها، حق اإلنسانية مناعة يقدرون ال — منهم الكبار حتى — املصلحني معظم
الينبوع ذلك يعرفون وال األحوال، حسب عىل والتشكل للتوليد قابليتها بقوة يحيطون
وخيف األسباب بها تقطعت كلما العون تستمد ومنه وجودها، استمدت منه الذي الزاخر
لها إنذارهم وهول اإلنسانية عىل وجلهم شدة يف هذا املصلحني جهل تلحظ الهالك، عليها
النجاة. سبيل عن بائنًا شطًطا أو الصواب، عن أبديٍّا انحراًفا يحسبونه ما منها رأوا كلما
عىل بنية لها وأن عودها، وصالبة قوتها إىل فطنوا لو فإنهم منهم. التهويل لذلك وشكًرا
غريتهم من لتبدلوا الهواء وعكات القوي الشاب يهضم كما األدواء، تهضم الزمن طول
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الغرية تلك بغري خري دعوة يف يفلحوا أن لهم يكون وأنى تغاضبًا. غضبهم ومن تراخيًا،
الغضب؟ وذلك
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تُنقل العلوم ألن الصناعات؛ وال العلم يدلها ال وخواصها األمة مزاج عىل داللة للفن
تفاوتت هي وإذا تعلَّم، ومن منها علم من األمم فيها فتتساوى تُقتبس والصناعات
العقلية القضايا ألن والكيفيات؛ الصفات يف ال املقادير يف تفاوتها يكون أن فشبيه فيها
يتماثل يكاد آلية اليدوية واملصنوعات رائحة. وال طعم وال لها لون ال الطهور كاملاء
يف السويدي يدرسها أوقليدس نظريات بني فرق فال الجامدة، واألداة اإلنسان فيها
األمريكي يُركِّبها اآلالت بني خالف وال الجنوب، أقىص يف األفريقي أو الشمال، أقىص
املقادير، وبتلك املواد تلك من الزنجي يُركِّبها أو محدودة، وبمقادير معروفة مواد من
املوسيقية فالنغمة واآلداب. بالفنون الباطنة مالمحها وتتمايز األمم خصال تتفاوت وإنما

وزهًوا. طربًا أمة أعطاف لها ترتنح
والقصيدة األمة، تلك أبناء نفوس يف الجمال نماذج فيها ترتاءى البارعة والصورة
لك تعرض الصادقة والرواية ضمائرهم، ونجوى شعورهم مكامن بها تلمس البليغة
واحدة أو الفنية املبدعات هذه ومآلفهم، طبائعهم لنفسك وتمثل وأوارصهم، عالقاتهم
علومها جميع عنه تنبئك ال بما النفيس رقيها ومبلغ األمم أخالق عن تنبئك منها
والصناعية العقلية املعارف فيها بلغت أمة برقي تؤمن فال ومخرتعاتها، وصناعاتها
رقي يف عربة ال إذ اآلداب، ضئيلة الفنون مقفرة ذلك مع كانت هي إذا األعىل أوجها
ساٍم علم من فائدة وال النفسية، والخوالج املشاعر فيه تشرتك الذي الرقي بغري الشعوب
يصحب لم إن صناعة أو علم يف شعب يتقدم هيهات أنه وعىل سامية. نفس تستخدمه ال
وهذه نفسية، دوافع بغري تتأتى ال العلوم نهضة ألن وآدابه؛ فنونه يف تقدم هذا تقدمه
ثم الصحيح الشعور ومغازي الحياة محاسن النفوس تفقه ال حيث تكون ال الدوافع

إليه. ترمز أو تصوره أو تنشده أو به تتغنى فيما عنها تعرب
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هذه بمظاهر ونستبرش مرص، يف الفنية النهضة بوادر من نراه ما يرسنا لذلك
من وليس الباطنة. مشاعرها يف املرصية األمة تطور عىل الصحيحة الداللة ألنها النهضة؛
وتصويرنا وتمثيلنا غنائنا يف تظهر واحد آن يف نراها النهضات هذه املصادفات اتفاق
بكماء مطايا الكلمات يجعل فال يغنيه ما يفهم اليوم املرصي فالشعب الحديث، وشعرنا
يشهد وهو الفاترة، والنغمات السقيمة األلحان آذانه إىل تحمل أن إال لها معنى ال
يشتغل من أبنائه من ويرى الصادق، االجتماعي الوصف إىل يتدرج تغريًا مرسحه عىل
إىل تطلًعا وال الكسب يف طمًعا ال الفن يف حبٍّا فيه والتربيز بإتقانه ويعنى بالتصوير
عن يروي كان أن بعد آدمي بلسان ينطق املرصي الشعر أخذ وقد الجماهري، بني الشهرة
كلها ترجع متقاربة أوقات يف االنتقال هذا حدث والقدم، البالدة صاغتها جوفاء تماثيل
الفنون تنفس يف التوافق فكان فيه، نحن الذي الجيل من األخريين العقدين أوائل إىل
للمتفائلني وحق بأرسها، األمة شمل قد تنبه عىل دليًال واستيقاظها الحياة تنفس كلها
كما الجمود، سبات من ناشطة قومية روًحا الفنية اليقظة هذه وراء من يستشفوا أن
املختلفة األماكن يف ينابيعه بانحباس األرض جوف يف املاء جيشان عىل الفاحص يستدل

واحدة. دفعة
يف أعده الذي املرصي الصور معرض افتتاح الفنية اليقظة هذه شواهد أقرب ومن
وحدهم؛ املرصيني صنع من الصور عىل وقرصوه وطالبه، التصوير اق ُعشَّ األيام هذه
عىل ودلوا صنًعا فأحسنوا القومية، بالروح الفنية الروح فيه تمتزح ا خاصٍّ عنوانًا ليكون

سليم. ذوق
سماء يف يرشق وأمًال خصيب، منبت يف ينجم زرًعا فرأيت أمس املعرض هذا زرت
أصبحنا الغيوم، دواهم من السماء وخلت السموم، لوافح من الزرع سلم فإذا صافية.
فال اسمه الناس ويسمع األمم، فنون ذُكرت كلما يُذكر رائع مرصي فن ولنا قليل بعد

املهجور. الفراعنة فن وبقايا القديم، مجدنا مخلفات عىل وقًفا عندهم يكون
يقال ال ما فهذا املأخذ، عن وتنزه الغاية بلغ املرصي الصور معرض إن أقول: ال
النهج ويف واإلتقان التقدم طريق يف إنه أقول: ولكني العالم. معارض من معرض يف

اليوم. منه يُطلب ما كل وهذا والنضج، التكمل إىل القويم
بلوغ األماثل مصورينا عىل يصعب ال درجات ثالث يف يُرتقى التصوير فن أن وعندي
والثانية البحت، النقل درجة الدرجات هذه فأول والتوفيق. املثابرة مع العليا ذروتها
وجرت نفسه يف ارتسم بما املصور إحساس الناظر إىل يوحي بترصف النقل درجة
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مقلد، يتسنمها ال التي القمة وهي املعنوي، والرمز االبتداع درجة والثالثة ريشته، به
وإعجابه بالفنون تعلقه فرط من بلغ مهما الناس، غمار من إنسان إليها يسمو وال

بظواهرها.
الثالثة ويف وشعوره، ذوقه يظهر الثانية ويف ويده، املصور نظر يظهر األوىل يف
أسمى «إن بقوله: جيتي يقصدها التي هي املرتبة هذه ولعل وعبقريته، روحه تظهر
كل والقدرة محسوس»، شكل زي يف سامية لحقيقة صورة تمثيل هو فن كل وظائف
اإلنسان، يف مضافة حاسة إىل تحتاج ال فإنها السامية، الحقيقة إدراك يف هي إنما القدرة
فمن ووضيعها. رفيعها املدركة املحسوسات تصور تُحسن فطرة إىل تحتاج ولكنها
ألبصارهم؛ املجهر بمثابة الناس لبصائر كان وتمثيلها السامية الحقائق تمثل استطاع
يف تدور مستقلة واضحة نجوم أمامهم هو فإذا مبهًما، ضبابًا يحسبونه كانوا ما يريهم
الضباب عالم يف النادرة الفن نفائس الناس يلتمسن فال مقدور. ونظام بحساب أفالكها
ال النهار، واضح السماء مرشق الفن عالم فإن والرساديب، األنفاق عالم يف وال واألوهام،
تُري القصري النظر آفة هي وإنما اله، وُجهَّ ألطفاله إال لياليه يف والعفاريت األشباح تلوح
الحقائق تبدو حيث الوهمية الخياالت له وتُبدي النجوم، تسطع حيث الضباب صاحبها

السامية.
ما معروضاته بني بالقليل وليس املحكم، النقل صور من الكثري املعرضاملرصي ويف
فنهنئهم واإلبداع. باالخرتاع املبرش واإلتقان بالنجاح املؤذن الترصف أصحاب فيه ى توخَّ
التصوير اق ُعشَّ وأيدي أيديهم بني إن لهم: ونقول املطرد. املزيد لهم ونرجو بلغوه بما
يُستطاع ما أحسن عىل وليؤدوها املطيق، جهد فليبذلوا ملرص، يؤدونها كربى أمانة عامة

والوفاء. اإلخالص من
الفن بهجة من فخال والخلود، املقدس املوت حجر يف نشأ جليل فن ملرص كان لقد
ولكنه العربي. الفن وتنسيق الفاريس، الفن وبذخ البيزنطي، الفن ورشاقة اإلغريقي،
بيد الفنون. من فن امليزة هذه يف يضارعه فلم والثبوت، الدوام ومسحة بالضخامة امتاز
أساسهم عىل نبني أن الوراء إىل الرجوع فمن األقدمني، الفراعنة مرص غري اليوم مرص أن

العرشين. القرن يف ونحن منوالهم عىل وننسج
يف الجديد املرصي الفن فلينشأ والخلود، املوت ظالل يف القديم املرصي الفن نشأن
ألن ويقوى؛ وينمو يكسب شك ال هو بل بذلك، يخرس لن وإنه األعىل. واملثل الحياة كنف

الخلود. من أسمى األعىل واملثل املوت من أعمق الحياة
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الشعري الوصف

برجلني له جيء الذي األمي الحاكم ذلك بقصة الشعري الوصف يف ُكتَّابنا آراء تذكرني
الثور فرسم مثله أميٍّا أحدهما وكان ثور، كلمة بكتابة فأمرهما الخط، يف يمتحنهما
هذا صاحبنا الحاكم فاستجهل وأحسنه، خط بأجود الكلمة الثاني وكتب ساذًجا، رسًما
لذلك أثًرا يَر ولم األمي، ورقة يف وأظالفه وذنبه الثور قرني رأى ألنه عليه؛ لألول وقىض

الخبري. الكاتب ورقة يف
يُمثِّل أن شأنه من الشعري الوصف أن — عنهم هللا عفا — كتابنا يظن وكذلك
إىل يرمز وصف أنه الفكرية أميتهم يف ويجهلون النظر، عن فيغنيها للعني املناظر
وصف فإذا املعنوية، الصور إىل الحروف كرمز النفس يف التي واإلحساسات العواطف
تعلم أن املقصود بل تشبه، يشء أي تعلم أن وصفها من املقصود فليس الوردة الشاعر
الرشطُة يشبه كما حبيبه، يشبه أن يعنيه ال املطبوع والشاعر النفس. يف هي يشء أي
بمحاسنه. وهيامه به كلفه يشبه أن يعنيه وإنما الشخصية، تحقيق أوراق يف املجرمني
ذلك مبلغ إلظهار عرًضا يأتي فإنما املحاسن تلك تمثيل من ذلك خالل يف يأتي وما

قيمة. الداللة لتلك كان إن له املحبوب استحقاق عىل للداللة أو الهيام،

والباطل الحق

عليه. لالنتصار أهل هو من يجد ال ولكنه للهزيمة، أهًال الباطل يكون ما كثريًا
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كتاباألخالق1

أمني أحمد الشيخ الفاضل األستاذ العلم هذا لطالب ألَّفها األخالق يف مفيدة عجالة هو
مدارسنا يف األخالق ملدريس محمودة ُسنَّة بها وسنَّ الرشعي، القضاء بمدرسة املدرس
إنشائية موضوعات تكون أن األخالقية بالفصول العهد كان فقد العلمية، ومعاهدنا
هذه عىل الحث يف الحكمة من مقتبسات أو الشعر من بأبيات مؤلفوها يفتتحها فارغة
صدد يف ويذمونها الواحدة الخلة يمدحون ما وكثريًا الرذيلة، تلك من التنفري أو الفضيلة
أو النفوس مناقب يف كتبوا إذا وكانوا واالفتنان. الرباعة آيات من ذلك ويعدون واحد،
والحقاق العلب تُودع كما بعناوينها، النفس يف مودعة أجزاء كأنها إليها نظروا مثالبها
الشجاعة فضائل فريوا النفس حجاب يرفعوا أن إال عليهم ليس وكأنما التجار. رفوف
إيابها تنتظر منها خاوية األماكن هذه يروا أو أماكنها، يف ماثلة واملروءة والعزم والصدق

املثال. هذا عىل يكون أخالق علم أحقر وما إليها.
رد وعالج العتيق، النمط ذلك مؤلفها فيها خالف فقد أيدينا بني التي العجالة أما
الحيوانية طبائع ولحظ بسبب، والجسم النفس بني فجمع الطبيعية، عللها إىل األخالق
ما إىل يستطرد وال املجملة بالقواعد يكتفي ورأيناه اإلنسانية، خصائص يف يتكلم وهو
بالطالب خليًقا فإن فعل، وحسنًا لها، آخر ال التي والشكوك الخالفية املسائل من وراءها
ما التعليم مادة من يجد أن وحسبه قلبه، وتبلبل لُبه، تضل وشكوًكا طالسم يتعلم ال أن

استعداده. يقوده حيث إىل وتفكريه وتجربته واطالعه بحثه منه ينتهي
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الفصول

لو وددنا العجالة يف تساهل إىل نُنبِّه املؤلف نحاه الذي النحو هذا عىل ثنائنا ومع
يف قوله ذلك ومثال لفظها، يتحمله ما فوق والضوابط التعريفات تحميل وهو منه، خلت
وإجابة إليه النفس ميل بشيئني؛ عادة يصري ا رشٍّ أو كان خريًا عمل «كل العادة: تكوين
الخارجي العمل تكرار أما كافيًا. تكراًرا كله ذلك تكرار مع العمل بإصدار امليل هذا
يتجرع فاملريض العادة. تكوين يفيد فال بالعمل األعضاء تحرك مجرد أعني وحده؛
وال يتجرعه فال فيه يُشفى الذي اليوم يتمنى له، كاره مرة كل يف وهو مراًرا املر الدواء

له.» عادة الدواء رشبه يصري
األفيون تجرع عىل يُكرهونه رجًال شاهدنا أننا لو القول هذا إطالق يصح كان ولقد
إكراهه عن االمتناع بعد مختاًرا فيه يرغب ال ثم مجربًا، كارًها مرة بعد مرة فيتجرعه
أخرجته كلما تعودها وأقوال أعمال منه فتجري بالرصع يُصاب رجًال رأينا لو أو عليه،
لو أو الحالة، هذه يف امليل داعي ويجيب يميل إنه نقول: أن واستطعنا طوره، عن النوبة
عىل يُصدق ما كل عليها يصدق عادة يسمى ال نومه يف النائم ميش بأن نجزم أن أمكنا
يشء يثبت أن قبل فأما بها. إتيانها وسهولة تكريرها عىل األعصاب مران من العادات
املعروف إن ثم عمل. بإصدار واإلجابة بامليل رهينة العادة نجعل أن يصح فال ذلك من
واحدة طريق يف حيوانًا سرينا فإذا اإلنسان، يف تكون كما العجماوات يف تكون العادة أن
بإصدار وإجابته امليل نظرية نحسب وال غريها، إىل منها تحويله صعب متوالية مراًرا

الحيوان. هذا يف العادة تفرس العمل
مشهورين لرجال أقواًال ونقله أحيانًا، الثقات بغري استشهاده املؤلف عىل يؤخذ ومما
وخصوبة العبقرية من نصيبه كان مهما الرجل برأي فيها يحتج ال أعمار يف كتبوها
أوىل «ما يقول: إذ جيتي للشاعر فرتر آالم كتاب من به استشهد ما ذلك من الذهن،
عىل وسخًطا قدرتنا وسقوط كفاءتنا نقص من كمينًا غيًظا يكون أن النفس انقباض
إلخ … املفرط والعجب الشديد الزهو فينا تهيج التي الحسد برذيلة مصحوبًا أنفسنا

إلخ.»
من والعرشين الرابعة يف النابغ الشاعر يصنعه القصيد أو املقال يستظرف فقد
ونجابة الصبا له شاء ما ويتخيل فيه ويتمنى فؤاده، وهواجس عشقه فيه يصف عمره
هذه يف فتى من يُستفاد ال فمما األخالق وأصول النفوس حاالت عىل الحكم فأما العقل،
وال التجارب، وخالصة الحقائق صفوة تُدرَّس كما لهم يُدرَّس أو الطلبة عىل ليُلقى السن
عىل وأسًفا وانقباًضا حزنًا نفسه بخع إىل روايته بطل يسوق الفتى ذلك كان إذا سيما

عليه. أسًفا أنفسهم يقتلون وال الكثريين يفوت يشء
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الرجاء1

أمًال إال الحياة كانت فما أسمائها، من آخر اسم هو بل ال الحياة، طبيعة الرجاء إن
غلب الغيب، ضمري يف أمنية إال قط حي كان وما منه، إرادة غري عىل لصاحبه يتحقق
فإذا اإلهمال. فوىض عىل الخلق وسنة الحبوط، عىل والتوفيق اإلحجام، عىل اإلقدام فيها
ركابها ويستاق الرجاء ويحدوها الرجاء يسبقها ظهرت شاعرة ونفس سوية، ذات هي
الوجود. إىل سبيل من حية لنفس كان ملا للطبيعة عنوانًا الرجاء غري كان ولو الرجاء،

قلتها يف هي أين السحيق؟ الرفات يرتك حيث يف مرتوكة الضئيلة الُربِّ حبة أرأيت
األرض تثقلها لها، املرتصدة الخوف وزواجر بها، املحدقة الشك عنارص من وصغرها
سنابل قبلها من حصد كم للحصاد منجل فوقها ومن بسمومها، الرياح وتنذرها بأديمها،
كل يف يعوزها كان فما ورضوبًا، الحياة نبت من وألوانًا وشعوبًا، قبائل بل ال وحبوبًا،

قدير. عدو الفضاء من صوب ويف جهري، نذير الرتاب من ذرة
جرمها وتقسم القوى، تلك إىل قوتها تزن مكمنها يف لحظة وقفت لو الحبة تلك
أملها وتبني الفروق، هذه من لها يظهر ما عىل النماء يف حقها وتقيم األجرام، تلك عىل
ضعفها ملداراة تراه كانت مثوى فأي قديم، من الفانية الزروع أصاب ما عىل الفالح يف

املستور؟ القرب ذلك من بها أحق كان مقر وأي الرتاب؟ من بها أرأف وذلتها
األموات! يأمن القرب ويف فيه، تخاف ال الذي مأمنها إنه

الرجاء. من الثالث العدد 1
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غالفك مزقي فتنهض، انهيض لها: يقول إنه العقيم. املنطق بهذا يدين ال الرجاء لكن
التمام من حظك وابلغي فتكافحها، الرياح وكافحي فتشقه، األرض أديم وشقي فتمزقه،

الزراع. يُعجب سوقه عىل مستٍو بهيج زرع هي فإذا فتبلغه.
األحياء! حظ أحسن وما

ألولئك تسمع ال إنها الحكماء، بنصح تأخذ وال الفالسفة، تستشري ال الحبة تلك إن
وبني بينها ما حساب عىل الحياة حق من أممهم يبيحون إنما الذين املفكرين، القادة
ضعيفة إنك تطلبه: مطلب كل يف ألممهم يقولون والذين الفروق، من لها املقاومة القوى
حذرهم يف مثلهم كانت أنها ولو مجازفتها يف الحبة تلك يستحمقون والذين أقوياء، وإنهم
الطائش العالم هذا يف يولدوا أن قبل جوًعا وملاتوا نابتة، األرض ظهر عىل نبت ملا وأناتهم

املجنون!

الرجاء! أيها
األحياء: حاجات بألزم عهدنا كذلك إليهم، طريقك أسهل وما إليك الناس أحوج ما
وأيرس، ألسهل إليهم طريقك وإن ألكرب، إليك حاجتهم إن ولعمري والضياء، واملاء الهواء
بانتظاره ينعمون رحيبًا رواًقا ورائها من لهم فمددت املوت سدود بهم تخطيت لقد
واتجه وأنصاره، بأحبابه اإلنسان فعمرها السماء، أبواب وفتحت بجواره، ينعموا أن قبل
قرارة يف منها هو فكأنما وأسافلها، الكون أعايل له واستأنست وأفكاره، بصلواته إليها
أرشق ملا لوالك الروح أثري أن بل فضاء، منه يخلو ال املفروض األثري أنت وكأنما داره،

السماء. جمال نواحيها يف جال وملا ضياء، عليها
فحيث صدق. وقد فيه. رجاء ال مكان فقال: جهنم؟ تكون كيف ألحدهم: قيل ولقد
نعيم، جنة فهناك الرجاء يقيم وحيث رجيم، وشيطان أليم عذاب فهناك القنوط يسود

وتسليم. هللا من ووحي

املرصيني حزن

وال بذكراهم، تعلقهم وفرط موتاهم عىل املرصيني قدماء حزن لشدة بعضهم يَْعجُب
هذا أن والحقيقة املوت، بعد الحياة وبقاء الروح بخلود الثابت االعتقاد يوافق ذلك يرون
ينسونه فال ذويه عىل حقوقه واتصال امليت بوجود االعتقاد عىل الدليل هو الدائم التعلق

والهدايا. الرسائل عنه تنقطع ال مغرتب قريب هو كأنما يهملونه. وال
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الشعر يف العرصية

دخل الجمال من قطار وصف ينم كما إال عرصية، روح عىل ينم ال الطيارة وصف إن
الطيارة مثل فإذا الفرنيس، أو اإلنجليزي الشاعر جاهلية عىل باريس أو لوندرة مدينة
مدني الذهن حديث أنه ذلك من أحد يستخرج فليس الصحراء، جوف من قادم بدوي
ولكن العرصية. االخرتاعات وصفه عىل الشاعر عرصية معرفة يف املعول ليس إذ النفس؛

النظر. ووجهة الوصف كيفية عىل
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أفكوهة1 من فائدة

إملاًما. إال أقرأه ولم رأيته قد وكنت األول، بجزئه الرافعي كتاب من الثاني الجزء ذكرني
العرب. مناطق يف فصل فيه يل انفتح ما أول كان املرة هذه تناولته فلما

أقدم من وهي القديمة، الهريوغليفية اللغة وجدوا «وكذلك قوله: إىل منه فقرأت
الذي الدليل ترى أنت بل ض» ظ ز د ج «ب املنطق يف حروفها من ليس املعروفة اللغات
منها، يُنقص وال فيها يُزاد ال التي الخالدة الطبيعية الحروف هذه يف رده إىل سبيل ال
يتجاوز ال مما الحيوانية الحاجة قدر عىل فإنها السائم الحيوان منطق يف يتهيأ ما وهي

الباطني.» النطق هو الذي اإلحساس معنى
وبني اإلحساس، عن الحيوان يف اللغة بصدور القول بني أن للمؤلف بدا وكأنما
تفسري بغري يرتك أن يحسن ال ولبًسا تناقًضا الناس، لغة من أحرًفا أو حرًفا يتعلم كونه
والتلقني والتعليم بالعناية املأخوذ املروض الحيوان «أما الهامش: يف فكتب واستدراك،
ينطق أن األملانيني لبعض تأتي وبذلك بها، يعلم التي اللغة حروف من جملة يقتبس فقد
الطبيعية الكلب حاجات من الجملة يف ولكنها األملانية، اللغة من خالصة بألفاظ كلبه

أيًضا.» اإلحساس معنى عن تخرج فال والرشب كاألكل
فائدة منها نتخذ أن يف سواه أحد عىل وال الرافعي، األديب عىل ضري ال أفكوهة وهذه

القياس. يف الناس بعض طريقة به نبني مثًال عليها نقيس أو
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ما عىل وأتى الهمج لغة ذكر أن بعد الرافعي سبيل فكان الحروف. مخارج يف الكالم
الخالدة» «الطبيعية الحيوان لغة فذكر أطنب ثم ينطقونه، ال وما الحروف من ينطقونه
ويُظهر الحيوان لغة عن الهمج لغة ترقت كيف فليبني توسع فإن اللغتني، بني يقارن أن
أصوات فيها تتقارب حد أي وإىل قاطبة، اللغات من األوىل الصوتية األصول منزلة
عىل قىض حني فأغلقه املأبور املسلك هذا إىل جاء ولكنه اإلنسان. وأصوات الحيوان
جاء معرتضة جملة كانت وإنما منها. ينقص وال فيها يُزاد ال بأنها الحيوان حروف
عميًقا يكون أن الرافعي وأحب سبيله. وبني بينه ترى كما فاعرتضت الكالم لتحلية بها
مقر إىل ونزل الحيوان يف النطق آالت عن فأعرض رأيه، يف املالحظة بعيد حكمه، يف
النطق سماه ما وبني اللسان، عىل ثقله أو الحرف خفة بني بسبب فمد منه. اإلحساس
األلفاظ ببعض يتحرك أن الكالب يف النطق جهاز عىل سهلوا العلماء أن علم وملا الباطني،
بأن وال واالكتمال، للتحسن مهيأ الحيوان يف النطق جهاز بأن ذلك يعلل لم األوروبية
ألن كان إنما ذلك أن رأى بل اإلنسانية. اللغات فروع منه نمت أصل الحيوانية األصوات
فال والرشب كاألكل الطبيعية حاجاته من الجملة يف «كانت الكلب تعلمها التي الكلمات

أيًضا.» اإلحساس معنى عن تخرج
إحساس ألن الطعام؛ معنى من هو ما إال األلفاظ من يِع لم فالكلب هذا وعىل
يضيق التي الشهوات من ذلك ناسب وما ومرشبه، بمأكله يتصل ما عىل قارص الحيوان
نطق عليه خفف األملاني العاِلم ألن وليس الخلق، مرتبة يف املخلوق انحط كلما نطاقها
هندسيٍّا اصطالًحا تلقينه عالج العالم أن فلو الرافعي! يقول كذلك واملران. بالتعود الكلمة
االصطالح هذا كان ولو نعم الطبيعية. حاجاته من ليس ألنه به؛ نبس ملا أخالقيٍّا أو
وعظم وسمك سمك كلمتي بني التي كاملقاربة الطعام معنى يف كلمة من حروفه يف قريبًا
ملا الكلب ذلك لقنه ما برغوثًا أو نملة يلقن أن أيًضا األملاني العالم عالج لو كذلك وعظم!
حاجات من أنها كما والرباغيث النمل حاجات من والرشب األكل ألن ذلك؛ عليه استعىص
الربغوث، أو النملة يف آالته وبني الكلب يف النطق آالت بني البعيد بالبون عربة وال الكالب،

الباطني! النطق أو الطبيعي اإلحساس ذلك من يضعف ال هذا فإن
يسهل كذلك األملانية، اللغة يف والرشب األكل بكلمات يتلفظ أن الكلب عىل سهل وكما
من يتألف كلمات وهي أجمع، العالم لغات يف الكلمات هذه يقابل بما يتلفظ أن عليه
فمن أخفها. إىل أثقلها من اآلدمية الحروف مخارج عىل يشتمل ضخم معجم مجموعها
يف هي كما فيه النطق قوة لتكون ويظمأ يسغب أنه أَويكفي القدرة؟ هذه للكلب أين

اإلنسان؟
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أفكوهة من فائدة

ولكنه مكني، منشئ أنه نعلم كما ليعلم الرافعي وإن الرافعي. أقيسة من مثال هذا
نفسه، من يحسه ما منه يحسون الناس أن ويظن القياس، اضطراب نفسه من يحس
االستقراء إىل عمد كلما وهو فقره، ليسرت بظاهره الفقري يُغايل كما القياس من فيُكثر

الخطأ. هذا مثل يف وقع واالستنتاج
الرأي، يُعمل ولم القلم أعمل أنه الثاني جزئه عن مقالنا يف عبثًا نقل لم ونحن
كتاب كتابه عددنا شاء فإن ذلك. غري يصنع أن ليستطيع كان ما إنه اآلن: نقول ولكننا
املنطق من متطلب الفن هذا يف البحث ألن األدب؛ تاريخ يف كتابًا نعده ال ولكنا أدب،
استعداده. يف يجده وال نفسه الرافعي يتطلبه ما الباطني» «النطق ومعرفة والزكانة

والبواطن الظواهر

أحسن لو مكشوفة ظواهر البواطن فكل فاصل، حد وبواطنها األشياء ظواهر بني ليس
الجهة تلك إىل النظر أيسء لو خفية بواطن الظواهر وكل املثىل، الجهة من إليها النظر

آخرين. قوم عند مغلقة أرساًرا يعد ما قوم عند البديهات ومن منها.

الدخيل الرش

فعل بها يواري أو الرش، عمل بها يسوغ حجة يجد ال ألنه الخري يفعل من الناس من
أمهر هم من أما عقل. وجمود حس بالدة إال الحجة تلك اختالق عن يزعه وليس السوء،
كلما الرش ويفعلون حني، كل يف الحجة فيخلقون األذى عىل وأطبع األرشار من ذلك من

له. حجة وجدوا

الحياة ذم

يتوهم كما املوت يف الراغبون ال منها، خري حياة يف الراغبون هم الحياة يذمون الذين إن
عنها يرضون ممن فيها أرغب الحياة عىل والسخط النقمة ذو كان وربما الكثريون،
مائدة مالزمة يف الالعبني أرغب الخارس املقامر يكون كما ونعيمها. صفوها يف ويرتعون

النهاية. إىل اللعب
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جبار عاهة ذي كل

أو للرحمة عرضة يكون أن عىل والغيظ للمقت عرضة يكون أن أحيانًا اإلنسان يُْؤثر
إسخاط تعمد من املقبوحة واملثالب العاهات أصحاب من يرى ما علة وهذه االستخفاف،
عليهم إحسانهم ومن نقمتهم، إىل رحمتهم من الهرب يحاولون صربهم. واستنفاد الناس

باملنازلة. لهم مساواتهم إىل بالعطف
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خطراتوشذور1

والغرب الرشق

وأجمعها أوجزها لعل ولكن كثرية، التفكري يف والغربيني الرشقيني أساليب بني الفروق
عىل ُطبع الغربي وأن األشياء، غايات إىل النظر عىل ُطبع الرشقي أن هو واحد؛ فرق
مجهزة الطبيعة ثمرات وجد الرشقي أن االختالف هذا سبب كان وربما عللها، إىل النظر
فنظر استخراجها إىل احتاج الغربي وأن وفحواها، معناها إىل فنظر التجهيز سهلة أو

ومناشئها. أسبابها إىل

والقوة العدل

الضعفاء ينصف عادًال القوي يكون أن مًعا: والضعفاء ولألقوياء للناسجميًعا خري أيهما
من له منفعة بال قويٍّا فيظل دونهم، الحياة حظوظ من بحظ يستأثر وال نفسه، من
يؤرث طاغيًا مفتئتًا يكون أن أم ضعفهم، من عليهم ضري بال ضعفاء هم ويظلون قوته،
الذل يخامر حيث ويف نفوسهم دخيلة يف بسطوته ويتغلغل نريانهم، وكربيائه باستعالئه
إال النهضة عدد من عدة وال زلزله، إال الدعة مواضع من موضًعا ثَمَّ يدع فال قلوبهم،

القوة؟ بأسباب واألخذ الضعف أسباب تنكب إىل اضطراًرا يضطرهم حتى شحذها،
الخري هو يحصل الذي ولكن ذاك، هو الناس يتمناه والذي هذا، هو يحصل الذي

والوبال. الضري هو تمنوه والذي والرحمة،

الرجاء. صحيفة يف الشذرات هذه من طائفة نرشت 1



الفصول

واألقوياء. الضعفاء يتساوى ال أن بالعالم الرحمة فمن وقوة األرضضعف يف دام ما

الدين نرش

إىل يرتاحون كانوا الوثنيني أظن وال املوحدين، عىل مقصورة الدين نرش عىل الغرية
خاص بدين بامتيازهم يعتزون ألنهم وأديانهم؛ نحلهم يف لهم األخرى األجناس مشاركة
أن ينبغي وأجدادهم كآبائهم آلهتهم ويرون ولغتهم، ونسبهم بجنسهم اعتزازهم لهم

رشيك. بال لهم تكون

الطبيعة محاكاة

اإلنسان بأن القول عن الغرابة يف يقل ال شدوه يف للطري محاكاة يُغني الشاعر بأن القول
إىل الشاعر حاجة إن الدواب. من اللحوم ونهشة الربسيم ألكلة محاكاة األطعمة يطهي

حاكيًا؟ أحدهما يكون فِلَم التغريد، إىل الطري كحاجة الغناء

عليها املرأة طبيعة حكم

أفكارهم قرارات من والنساء الرجال أجوبة تخطف أن أمكنك ولو اللفظ. يف مذكر هللا
مذكر. هو بل الفور: عىل ألجابوك مؤنث؟ أو مذكر هللا هل وسألتهم: منهم انتباه غري وعىل
ذلك بالبدائه ونعني السواء؟ عىل والنساء الرجال بدائه يف الوهمية الذكورة صفة فلإلله
للبحث سلطان ال التي واألخيلة التصورات مستودع حيث الذهن، يعيه ال الذي الجانب
هذا يكون أن نفسها خبايا أبعد يف تتصور أن أبًدا تستطيع لن فاملرأة عليها. للروية وال
فكيف كذلك. تتصوره أن عليها اإلله تنزيه حق من ترى ولن األنثى، بصورة الفرد اإلله
وبينها؟ الرجل بني فرًقا ترى ال إنها قالت: إذا طبعها حكم عن اإلعراب يف تصدق تراها

الحارض شواغل

واألبد األزل جالل اإلنسان بصرية عن تحجب أن عىل قادرة الضئيلة الحارض شواغل
اتساع العني من القريبة الكف تحجب كما خواطره. من وتبلبل عواطفه من تهيج بما

له. نهاية ال الذي الفضاء
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الصغري أمن

ويقعده. الواسع الخضم يقيم ولكنه الصغري، الحوض ماء الجارف اإلعصار يهز ال

املجامالت

بصدق يشعرون ال والذين املجاملة. ومظاهر بالتحيات يبالون ال عواطفهم يف الصادقون
يتفق وقد لبابه. يف والحب بعينه اإلخالص هي املجامالت هذه أن يحسبون العاطفة
يف يراءون كأنهم عليهم فيبدو املجاملة، فيتكلفوا الناس مجاراة يف املخلصون يرغب أن
أن عىل لهم، يبطنون ما غري للناس العطف من يظهرون وكأنهم وأقوالهم إشاراتهم

عنهما. بعيد وهو والصدق اإلخالص عليه فيلوح كلفة بال يجامل غريهم
اشتمال به نقصد وإنما والغش، الختل يقابل ما هنا باإلخالص نقصد ولسنا
الشعور ذلك يقابله بما ونقصد أجزائها، من جزء كل يف وشيوعها النفس عىل العاطفة
يبايل ال شعور وهو غريه، الشعور من نوًعا الضئيلة النفوس تعرف ال الذي السطحي
نفسه عن ينزع أن إال يكلفه ال استئصاله أو محوه ألن رفضته؛ أو منه قبلته صاحبه
فشديد الحق اإلخالص شعور أما والدم. اللحم نزعة يمس ال عنها مفصوًال رقيًقا غشاء
الجسم، أوصال من الحياة خروج منها يخرج ألنه يفارقها؛ أن صاحبه نفس عىل
بهم ييسء ملن احتقارهم فيكون باملخلصني الظن يُساء ما وكثريًا أعماقها، من فيزعجها
املخلصني. بغري الظن يحسنون يروهم أن فيهم للمرتابني احتقاًرا ويزيدهم شديًدا الظن
باحتقارهم جهًال متهمون وهم الدنيا هذه من الطاهر للحب الناس أصلح خرج ثمَّ ومن
منصفون هم سببًا الجفوة لهذه أن يعلم من عارفيهم يف وقل إياهم، وبغضهم الناس

ملومني. غري فيه

النافع الرش

عىل القضاء من بالعالم أرض رشه، يف قادر رشير رجل عىل القضاء يكون أن يندر ال
أذى. له يُرهب وال نفعه يُرجى ال غفل رجل
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العصبية

أحًدا. يخدم ال أن أوشك لذلك نفسه نصب وإذا جميًعا، الناس يخدم أن عىل أحد يقدر ال
من عليه ما فيؤدي الجوانب، من جانب يف فاعلة قوة تجعله التي العصبية من بد فال

الخاص. الواجب طريق من عام واجب

اإلنسانية أنانية

بعد ولكن إليه يسديه ممن الخري ينال أنه علم لو فهو األثرة، شديد اإلنساني العالم
له خطر وال الشكر، حق إليه للمحسن يذكر ولم ذلك، عن يحجم لم وإتالفه تحطيمه
أقرب جالبه وإهالك بالخري االنتفاع يكون ما وكثريًا املغمور. املحسن لذلك به مدين أنه

الخري. ذلك اغتنام إىل اإلنسانية طرق

والحياة املوت بني

وحش كأنه يل يتمثل فكان ساعة، كل يف هناك املوت أرى وكنت «اإلمام»، يف زمنًا أقمت
شعور األوقات معظم يف يخالجني وكان البيوت، بني تقيم التي الدواجن من لكنه فاتك،
فما متقاربان، بعد الشعورين ولعل بالحياة، االستهزاء أم باملوت االستهزاء أهو أدري ال

ازدرائه. من نصيب للحياة كان إال باملوت، أحد استهزأ
يغشاها للفجور مواخري تكون ما كثريًا املدافن هذه إن لنا: فقيل عيد. يوم وكان
البالية والجثث النخرة العظام بني الهوى للبانات قضاء واملواسم األعياد أيام اق الُفسَّ
انتصار هذا حسن! هذا متهكًما: كان ولعله الحارضين أحد فقال املحزنة، والذكريات

الحياة؟ من الشهوة أليست املوت، عىل للحياة
أليس الحياة؟ عىل للموت انتصاًرا املقابر يف الفجور هذا يكون ال ِلَم بعُد، أدري وال
املوت، من الدعارة أقرب وما نعم، السليم؟ والطبع الوثيق الُخلُق عىل للدعارة انتصاًرا هو

سليم. وطبع وثيق ُخلق بغري الحياة أضيع وما
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الراحة إرادة

يستقيم حالة أصلح الكسل يكون أن لوجب الحياة من الحي غرض الراحة كانت لو
النفسية قواه تتداعى املرتاخي الكسالن فإن امُلشاهد، خالف وهذا الجسم، نظام عليها
إن قولهم: كان فإذا والسقم. والعته الضعة إىل فشيئًا شيئًا ويهبط والجسمية والعقلية
حركات تقاس أن بصحيح فليس الجمادات، يف صحيًحا املريح الطريق تقتفي املادة
هذا ومع األحياء، إىل النظر عند تعديله من بد وال سبنرس، فعل كما الحكم هذا عىل الحياة
الوجود بإرادة قولهم أكان سواء للحياة األكرب املحرك بيان يف األقوال من قول أي أرى
بإرادة القول من وأرشف خريًا االتصال، أو السعادة أو املعرفة بإرادة أم القوة بإرادة أم
تُعنيِّ اآلنفة األقوال ألن سبنرس. رأي تطبيق يف غلوٍّا «نوردو» إليها ذهب التي التطفل
من مهربًا إال لنا يُعنيِّ فال نوردو قول أو سبنرس قول وأما إليها، نسعى أغراًضا لنا
أن يريد أو العمل من يسرتيح أن يريد اإلنسان إن قولك: يف فماذا وإال شتى. أغراض
العامة املادة ألحكام خاضعة اإلنسان يف املادة أن نعلم أن يعنينا ماذا ثم غريه؟ له يعمل
زمامها تملك ال القوة هذه وأن لها، فتنقاد مادته تحرك قوة هي الحياة أن نعلم كنا إذا
ال وهو السكون يُْؤثر الحجر أن نعلم أن يعنينا ماذا نعم مجهولة؟ أخرى قوى حيال
ال ألنه املرات من مرة به تقذف قوة من له مناص وال السكون، أو الحركة لنفسه يملك
الحجر. طبيعة ال القوة هذه طبيعة هو عنه نبحث أن ينبغي الذي إن بنفسه؟ يقذف
للراحة اإلنسان حب عىل األخالق علم يبني فالذي كال، الراحة؟ تُْؤثر القوة هذه فهل
الثقل طبيعة عىل «امليكانيكا» علم يبني كمن هو وسكناته حركاته كل مرمى ويجعلها
حذوه حذا ومن سبنرس فعله الذي وهذا لها. املحركة القوى أحكام عىل ال األجسام، يف

األخالق. علم يف

املرأة حب

عىل باالحتقار، االهتمام حتى حب، إىل املرأة نفس يف ينقلب أن وشيك قوي اهتمام كل
يف أخذت إذا ألنها حده؛ يبلغ أن إىل فيه تطيل أن للمرأة يتفق قلما شعور االحتقار أن
وبني والشفقة املقت وبني شفقة، أو مقت إىل احتقارها يتحول أن يلبث لم رجل احتقار
اللسان لبق رجًال املحتقر كان إذا سيما وال شقته، تطول ال حجاز املرأة نفس يف الهوى

القلوب. بأهواء بصريًا
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األنانية

الحياة. بها ليصطاد الحي ينصبها أحبولة كأنها األنانية إىل ينظروا أن الناس اعتاد
أن نعلم إننا الحي؟ بها لتصطاد الحياة تنصبها أحبولة كأنها إليها ينظرون ال فلماذا
فاألوىل إليها. ودعته طلبته التي هي ولكنها إليه، يدعها ولم الحياة يطلب لم الحي
عىل الصرب إىل وتضطره منها، رابح بأنه لتقنعه باألنانية تخدعه التي هي تكون أن
حينئذ تراهم أال أنانية، بال ُخلقوا األحياء أن نفرض أفهامنا يف ذلك وليتقرر مالزمتها.
يصربوا أن من عليهم أهون ويرونه سبيله يف يلقونها صدمة ألول الوجود ثوب يخلعون
عامة كونية إذن الخسارة تكون أال فعلوا وإذا برجاء؟ أجله من يتعللوا أو ألم عىل له
يعمل والذي الوجود. هذا يف األكرب اإليثار هي الصحيحة فاألنانية محصورة؟ أنانية ال
يف والغريية األنانية تتقارب ولهذا الحقيقة، يف منه أكرب ليشء يعمل إنما «ملصلحته»

بينهما. الفصل يمكن وال يختلفا ال أن يوشك حتى العظيمة النفوس

املدنية آداب جناية

شعور إىل ينقلب واألعضاء العضالت عىل أثره يظهر ال شديد نفساني اضطراب كل
غضبهم كتمان إىل الناس تضطر إذ األخالق؛ عىل املدنية جناية نرى هنا ومن مكظوم.
عدوانًا الغضب عدوان من وتبدلهم والضغينة، الحقد نفوسهم يف فتغرس وامتعاضهم
النفس ضبط مظاهر من مظهًرا يكن لم ما الغيظ كظم أن وعندي وأضعف. منه رش هو
مختارة. فضيلة ال اضطرارية ورذيلة انتصار، ال هزيمة فهو األهواء عىل اإلرادة وغلبة

السعادة طلب

عنهم. الرتفيه يف يفرس ال — حياتنا يف الوحيد العامل أنه صحَّ إن — السعادة طلب إن
مختاًرا اإلنسان أهملها بها اصطدم إذا السعادة وراء آخر غرض هناك يكون أن بد فال

الضمري. الغرض هذا وقوام ألجله. مكرًها أو
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والرصاحة الرياء

من رياء فهو الرصاحة عىل ل يُفضَّ الذي الرياء أما الرصاحة. بعض من خري الرياء بعض
بسرت فيتجمل شأوه عن بالتقارص نفسه من ويشعر لألخالق، أعىل مثًال قلبه يف يحس
وحسن الكمال حب مبعثه رياء وهو األعىل. مثله من مقربة عىل للناس ليظهر عيوبه

اإلنسان. بمستقبل الظن
حارضهم وراء أمًال للناس يرجو ال من رصاحة فهي املذمومة الرصاحة وأما
أو نقيصة، من براء أحًدا يجد وال معدومة، والعصمة فاشية، العيوب يرى املحسوس.
من ِحلِّ يف كأنه بالفجور ويجهر العذار فيخلع فضيلة، من يحمد ما لكل مستجمًعا
بالرياء أشبه خلق وهذا مثله، من يخلون ال الناس كان إذ منكر من يشتهي ما إتيان
قلبه يف صاحبه يشعر فال الناس، موافقة كلها الفضائل قوام يجعل ألنه بالرصاحة؛ منه

حبها. يف يشاركه من حوله وجد إذا يحبها ولكنه لذاتها الفضيلة بحب
أن فيعلمون البداهة بعني ينظرون الذين الصادقة الطبائع أصحاب رياء فذاك

ُخلقوا. منذ يتكلمون زالوا ما وأنهم الكمال، يف أمًال الحارض نقصهم عىل الناس
وال حواسها وراء ضمائرها تميش التي الناضبة النفوس أصحاب رصاحة وهذه
تستمد وخالئقها مأمول؛ مغيب عالم لها وليس محسوس مشاهد كله فعاملها تسبقها،

باطنها. يف دافعة قوة من لها وليس خارجها من القوة
يف البديهي والدهاء الشعر، يف السليقة بقوة اإلنجليز رياء اقرتان من نعجب ال لهذا
لها، عمق ال التي املزوقة بالفصاحة الفرنسية الرصاحة اقرتان من نعجب وال السياسة،
الفطرية، واألصالة العملية الخربة تعوزها التي «النظريات» وراء السياسة يف والجري
وبساطة ظاهرة غرارة من فيه ما عىل األمم شئون يف الفعال الطبائع منطق عن وتتعاىل

مضحكة.

والرتف الكد

أقرب وما الشهوات، عىل والتهالك الرتف يف ما بقدر البهيمية من الشاق الشغل يف إن
جسد ألنه التعب؛ يحتمل ذاك لذاته! إىل املخلد املرتف من بدنه عمل يف املستغرق الكادح
ما بعد عىل شبيهان فهما رصف. جسد كذلك ألنه واللذة؛ الدعة إىل يخلد وهذا رصف،
تنبئك وكالهما املضمحلة، املدنية يف جنب إىل جنبًا يوجدان ولذلك الظاهر، يف بينهما

والدم. اللحم مطلب وراء لها مطلب ال ميتة روح عن حاله
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املهدر الدم

العادة وهذه بحقه، أحد يُطالب فال عليه يغضبون من دم يهدرون األقدمون امللوك كان
حقوقهم فإذا عيوبه، عىل يقرونه وال عليه يخرجون من دم يهدر اليوم فالعرف باقية.
الرتخيص إال ينتظرون ال الناس وكأنما يشاء. ملن محللة إليهم اإلساءة وإذا مضيعة، كلها

تجوز. ال التي اإلساءة هذه ليستجيزوا العرف من

املذبذبون

ألن خطر؛ ذا شيئًا الحياة يف يصنع يكد لم والنذالة الرشف من خليًطا الرجل كان إذا
بني الحبل إىل شد كمن أو كاملشلول موضعه يف فيقف ناحيتيهما من يتجاذبانه الُخلقني
أو الرشف عليه غلب من الكبرية األعمال إىل يندفع وإنما متقاربة، قوة عىل متنازعني

النذالة. عليه غلبت

بالحياة السخر

املتخوم سخر بها يسخر من ومنهم باملائدة. املمعود سخر بالحياة يسخر من الناس من
ألنه بها؛ يسخر واآلخر فيها، له حظ ال ألنه بالحياة؛ يسخر فاألول بطعامها. املكتظ
عىل وقوًعا وأرسع العيوب إىل أفطن األول كان وربما حظوظها. جميع منها أصاب
بألم مقرونة والقبائح العيوب هذه إظهار يف رغبته ألن صاحبه؛ من املتوارية القبائح

والحرمان. السخط

األغبياء خداع

إىل سبيًال يكن لم وإال الغباوة، من كبري قسط إىل الخادع يحوج قد األغبياء خداع إن
منها وينفذ ِقبَِلها من املخدوع يُؤتى التي الغفلة جهات إىل الترسب له يتح ولم التفاهم،
الزنجي خداع له يتأتى ال مثًال فاألوروبي وطمأنينته، ثقته ومهاد وظنونه شكوكه إىل
ولكن حيلة، وأقرص عقًال الزعيم ذلك من أضيق ألنه ال الجاهل، لزعيمه ذلك يتأتى كما
يف الغوغاء زعماء عن يقال الزعيم هذا عن يقال وما حيلة. وأرفع عقًال منه أوسع ألنه

بيانًا. وأصدقهم حجة املناطقة أقوى من أتباعهم إقناع عىل أقدر فإنهم أمة، كل
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الصحيح العقل

يتبعها أن يجب تعقيبًا لها ولكن — حق كلمة — الصحيح الجسم يف الصحيح العقل
واحد. بيشء ليسا املمتاز والعقل الصحيح العقل أن وهو ويتممها،

صحيح. غري ولكنه ممتاًزا يكون وقد ممتاز، غري ولكنه صحيًحا العقل يكون قد

املمتازة. العقول ثمار عن لهم غنى وال والعقول، األجسام تصحيح من للناس بد وال
وال عنه تغنينا ال كانت إذا االمتياز عىل الصحة نرجح وال موضعه يف منهما كالٍّ فلنطلب

حال. كل يف شأوه تبلغ

الطاعة

أفرادها يعرف ال فيها طاعة ال التي واألمم القوية، األمم وفضائل النظام دالئل من الطاعة
يلتزمه لنفسه ا حدٍّ إنسان كل يعرف أن هي الطاعة إذ حده. فيها أحد يلتزم وال الواجب
عىل نبيلة. فضيلة وال رشيف عمل يكون ال تبعة وال واجب ال وحيث يحرتمه، لغريه ا وحدٍّ

اختيارية. والطاعة اضطراري، الخوف فإن والطاعة؛ الخوف بني فرًقا هناك أن

والشعر الحقائق

بنقض مطالب هو هل ولكن التاريخية، بالدقة وال العلمية بالقضايا مطالبًا الشاعر ليس
٥) إن الشاعر: لنا يقول أن الرضوري من ليس الثابتة؟ األخبار ومسخ املقررة القضايا
أو مثًال ٨ يساوي ٥ + ٥) إن يقول: أن الرضوري من هل ولكن .(١٠ يساوي ٥ +
كورسيكا بجزيرة ١٧٦٩ سنة يف ُولد نابليون أن قصيده يف الشاعر يذكر لم وإذا ١٢)؟
للميالد الخامس القرن يف ُولد أنه ذكر لو هل ولكن اإلهمال، هذا عىل يلومه من فليس
باملؤرخ وال للقضايا املمحص بالعاِلم ليس ألنه اللوم من يسلم كان أتراه اليابان ببالد

واألقدار؟ لألخبار املحقق
أن فأما لباطنها، أوفق كالمه ليكون إال الحقيقة ظاهر الشاعر يخالف ال أن يجب
الحس أحكام مدابًرا وباطنها، الحقيقة ظاهر مخالًفا وشماًال يمينًا أقاويله يف يتخبط
الضمائر تصوير أو النفسية، الحقائق خدمة تستلزمه غرض لغري والصواب والعقل

العلم. من وال الشعر من ليس سخف فذلك الخفية،
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الحديثة املذاهب

القوة، إال العداوة يثري ال ألنه االنتصار؛ جرثومة فيه ولدت فقد أعداء للمذهب نجم إذا
وتدفع. تجذب والقوة

املزاحمة طرق

وأن سبقك، من تمكنه فال الوراء إىل مزاحمك تجذب أن الحياة؛ يف للمزاحمة طريقتان
بالد يف الغالبة الطريقة هي الطريقتني أوىل أن والظاهر فتسبقه. خطوه يف تتجاوزه

الرشق.

اليأسواألمل

الضعف يف املمعنة األمم أن العجائب ومن الصغري، األمل من خري الكبري اليأس
صغرية، مطالبها ألن شئونها؛ من تزاوله فيما اليأس بينها يكثر ال واالضمحالل
وفسولة الضعف عليه يعني مما هي بل تعجزها، ال خسيسة املطالب هذه إىل والوسائل

الطبع.

املريض الزهد

فيعاف الجسد يمرض كما غذاءها، طلبت ُشفيت فإذا شيئًا تشتهي فال النفس تمرض قد
اإلبالل. عالمات من ذلك كان اشتهاه فإذا الطعام

الخطأ مزية

كثر اإلنسان عظم وكلما االرتقاء، مزية الخطأ وإنما أعمالها، يف تخطئ ال الحيوانات إن
الزلل فيطرقها أقيستها وتتباعد جوانبها وتتعدد تعظم ألنها أعماله؛ يف للخطأ تعرضه

الكمال. أسباب تداخلها حيث من
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البقاء تنازع

تربية أبناءه فرُيبِّي الحياة مطالب يفقه أحدهما واحدة. وبيئتهما متساٍو دخلهما رجالن
واآلخر واألذواق. الفنون جمال ويلتذ وعقله، جسمه ويروض نفسه، عن ويروح حسنة،
هذين أي معنى، النفسية واملطالب للرياضة يفهم وال دخله ثلثي يدخر الطبع، ثقيل غبي

الحياة؟ ميدان يف صاحبه يرصع

املذاهب خطأ

يبنون املذاهب هذه دعاة أن الديني أو االجتماعي اإلصالح مذاهب يف الخطأ مصدر
اإلتيان إىل يستاقه الذي الدافع إىل ال أعماله، من اإلنسان غرض إىل النظر عىل مذاهبهم
يف دوافعه بنت اإلنسان أغراض وأن الدوافع، سلطان قوة إىل فطنوا ولو األعمال، بتلك
يجب التي الجهة إىل األقل عىل اللتفتوا أو النظرية، أغالطهم من كثريًا ألصلحوا الحقيقة

عنها. والصدور إليها االلتفات

الكتب

أرصادها تفك حتى فيها محبوسة والوجدانات األرواح تزال ال سليمانية قماقم الكتب إن
كانت ولو نفسه. يف قصرية فرتة حياتها فتستعيد قارئها يف وتنشب معقلها، من فتنطلق
أصحابها صدور يف تجيش كانت كما الكتب صدور يف تجيش والعواطف الوجدانات تلك
وألصم والعذاب، الغم لواعج وجوهها ولسوَّدت والوجد، الوله زفرات صفحاتها ألحرقت
من جلودها من يرتفع ما األكباد وفتت واألنني، التأوه من أحشائها من ينبعث ما اآلذان
أن عليهم ويهون املوتى، أشباح من فزعهم منها الناس يفزع لكان بل والحنني، النشيج

مكتبة. بباب يمروا وال شنعاء مقتلة بعد الوغى بساحة يمروا

املطالعة لذة

يتلو وهو القارئ وإن ومعانيه. حروفه عليه تدل بما ال يوحيه، بما الكتاب نقدر إننا
أراده ما غري املعاني من فيه ويفهم يقرأه، الذي غري كتابًا ذهنه يف يؤلف قد الكتاب
إليه، اللذة من به يشعر فيما الفضل وينسب املؤلف كتاب يقرأ أنه يحسب ولكنه مؤلفه،
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الكتاب ويتناول يتأفف، وهو أقفله ثم ضجره ساعة يف الثمني الكتاب أحدنا تناول وربما
الخواطر ذهنه عىل وتتوارد إليه فريتاح الذاكرة نوافذ مفتح الخاطر منرشح وهو الغث
لذة ال لذته اللذة وإنما وكاتبه، الكتاب عىل فيُثني املدفونة، الذاكرة كنوز من والطرف
ووجب واحدة، قراءة من البتة قيمته تعرف ال الكتاب كان ثم ومن صاحبه، أو الكتاب

عليه. يحكم أن قبل ونشاطه سآمته حايل يف قراءته يكرر أن الناقد عىل
فجعلت اإلفرنجية املكاتب بعض قائمة إىل فعمدت يوًما، الكتب أعوزتني أنني وأذكر

الفكاهة. وحلو األخبار بطيل مفعم سفر كأنها وتأمل بشوق أتصفحها
ومواقفه آراؤه يل وسنحت مصنفه يل تمثل فيها كتاب اسم استوقفني إذا وكنت
أسماء يراجع قديم عاشق كأنني فكنت وأعماله، نكاته من يؤثر ما ولطائف حياته يف
فجاج يف خياله ويهيم نفسه، فيها تسرتسل وقفة منها اسم كل عند فيقف أحبابه
كل وغبطة والتزامة، قبلة كل لذة ويستشعر لحظة، يف أشواقه تاريخ فيجمع املايض،
طابع لكان والرىض املرسة من يولينا بما الكتاب عىل نحكم أننا ولو وابتسامة، نظرة

العالم. يف الكتاب أئمة من القائمة تلك

الناس كالم

عينه يف صُغرت بها يصمونك قوًما سمع فإذا وصمة، من براءتك يعلم من الناس من
عليك. وافرتائهم بكذبهم أعلم وهو

املكابرة

ال وتسليم قوة، ال وحيلة حقيقة، ال تمويه وهي حال، كل يف الضعف قرينة املكابرة
املكابرة ولكن واضح، رصيح التسليم أن وتسليم؛ مكابرة بني الفرق وكل مقاومة.
يفشيه الذي الدخان كمثل مثلها بنفسه، يعرتف فال ضعفه ظهور يخاف مراءٍ تسليم
لست ضعيًفا لست يقول: أن عىل عكف ومن لهزيمته، مداراة عدوه وبني بينه املنهزم
يكابر إنسانًا رأيت وما قويٍّا، لست قويٍّا لست وأصدق: أفصح بلسان يقول فإنما ضعيًفا،

نفسه. وضعف عقله صغر عىل دليل إىل بعدها فاحتجت
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شابلن شاريل

لندن، يف شابلن شاريل بها ُقوبل التي الحفاوة من الفرنسية الصحف إحدى عجبت
وبني واملصلحني املخرتعني من عليها الفضل أصحاب قبل الجماهري فتور بني وقارنت
بالطبيب مثًال الصحيفة ورضبت عليهم، العظيم وإقبالها لهم وتهليلها باملضحكني شغفها
الطبيب هذا كان لو ترى تقول: ما تستغرب وهي فقالت التيفوس، لقاح صاحب فنسان
ليقبلوا عنه ويزورون الطريق عن ينحونه كانوا أما شابلن لشاريل املهللة الجموع بني

العزيز؟ بطلهم عىل
بذلك شابلن شاريل يظفر أن ا حقٍّ الظلم من هل ولكن ببعيد، ذلك ليس نقول:
العدل من شيئًا لريى اإلنسان إن لعمري حياتهم؟ يف فنسان أمثال يُحرمه وأن اإلعجاب،
بكثري موته بعد يظفر لن الهزيل املمثل فإن الجماهري، يف تُشاهد التي األطوار هذه يف
املكافأة هذه حياته يف يكافأ أن اإلنصاف فمن به. حقيق هو الذي اإلعجاب من قليل وال
الحقري بالعمل هو وما وقلوبهم، عقولهم وتنشيط همومهم وترسية الناس إضحاك عىل
مع ذلك خالف عىل واألمر والهموم، بالشواغل املفعمة الدنيا هذه يف الشأن القليل وال
تراب وهم زمانًا يبقى بهم واإلعجاب موتهم، بعد يُنىس ال ذكرهم فإن وأمثاله، فنسان
يقبلها مقومة صحيحة عملة هو وإنما الزائفة، بالعملة اإلعجاب هذا وليس لحودهم. يف

ألعماله. جزاء إنسان كل
هذا من الجماهري حركات يف مقصود غري الشعوري االقتصاد من رضب وهناك
تراه فهل شابلن شاريل أما وتهليًال، هتاًفا يلق لم ولو بعلمه يفيد فنسان فالطبيب القبيل.
يضحك الذي الوقت بني التفريق يمكن هل أو والتهليل؟ الهتاف بغري بمواهبه يسخو

ويهتفون؟ فيه له يهللون الذي والوقت فيه الناس
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