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مقدمة

«وجهة إنها قولنا ومجرد حياتنا. يف الفكر قضايا من طائفة إىل نظر وجهة الكتاب هذا يف
فهو وبالتايل للنظر؛ أخرى وجهاٌت هنالك يكون أن باحتمال االعرتاف يتضمن نظر»
ذلك لكن لغريها، مكفول هو مما أكثر وحدها، لها مكفوًال ليس الصواب أن كذلك يتضمن
نظره عرضوجهة يف الدقة حاول قد بأنه نفسه عن الكاتب يقني من ذرٍة مثقال ينقص ال
القدرة أسَعَفته ما نفسه عن اإلعراب يف صادًقا كان وبأنه سبيل، من الدقة إىل استطاع ما

ينقله. أن أراد ما الناس إىل ينقل أن يف اللفظ استخدام عىل
وُمقوِّماتها؛ الجديدة العربية الشخصية قضية هي تصادفنا، فكريٍة قضيٍة أهم ولعل
نحن وكذلك بآثاره، غنيٍّ مجيٍد طويٍل ماٍض بإزاء إننا وقسماتها؟ معاملها تكون فماذا
ما إننا ندع؟ وماذا نأخذ فماذا بمثلها؛ عهٌد كلِّه للعالم يكن لم صناعيٍة علميٍة حضارٍة بإزاء
ُشعبًا الفور عىل انقسمنا حتى الحديث، العلم بطالئع الحديثة نهضتنا أوائل يف نلتقي ِكدنا
وَفِرَحت ومجده. باملايض الئذًة فرَفَضته عليها الوافد الجديد العلم من َجفَلت أُوالها ثالثًا:
ا وأمَّ عداه. ما يشءٍ كل أنساها إقباًال عليه فأقبََلت وتفاؤًال، اندفاًعا األطفال فرحة به الثانية
يف الجانبنَي دمج عىل معقوًدا البعث أمل لرتى بعيد، إىل بالبرص ألقت التي فهي الثالثة
كاتب َلِبث وقد وحدها. العلمية الحضارة هي وال وحده املوروث هي ال جديدة، عربيٍة ثقافٍة
وحده الجديد بالعلم املؤمِنني زمرة يف نفسه يسلُك طويًال، حياته من أمًدا الصفحات هذه
يف تامًة استحالًة لريى نظره، وجهة من يُغريِّ اليوم وهو قديم، موروٍث كل عن به مستغنيًا
شخصية كانت أم واحٍد فرٍد شخصية أكانت سواءٌ — فريدة متميزٌة شخصيٌة تتكون أن
يجيء أن بد فال وإذن ومشرتك؛ عامٌّ العلم ألن وحده؛ الجديد العلم من — بأَْرسها أمٍة
من مستمدة تكن لم إن املميزة الخصائص تلك تكون فماذا أخرى، خصائَص من التميز
من أنبل وفكرة يشء، من أهم شيئًا الناس عند تجعل التي التقويم وموازين الحياة أسلوب
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يشء عىل هي بل يوم، وكل ساعة كل تُخَلق ال املوازين وهذه األسلوب هذا كان وملَّا فكرة؟
هو بدوره وهذا املايض، من مأخوذة أنها معناه هذا النسبي فدوامها النسبي، الدوام من

بماضيها. حارضها مرتبٍط متصلة، سريٍة يف استمرارها لألمة يحفظ الذي
ُمركٍَّب يف املوروثة الخاصة والقيم املشرتك العلم اجتماع رضورة أرى إذ أنني عىل
فاألول الِقيَم؛ هو ليس العلم أن أنىس ال الجديدة، العربية الشخصية تتكون منه واحد،
مسيئة الثانية ذاتية وال له، فخًرا األول موضوعية تكون أن دون ذاتية، والثانية موضوعي،
الكتاب، هذا يف شيئًا عنها أذكر لم إني بل التفرقة، هذه يف اإلفاضة أنوي ولست لها.

بسببها. َلِقيتُه وما عنها ُقلتُه ما وكفاني
الذي العمل تقويم قضية هي نظري، وجهة فيها أَبَديُت التي الثانية املهمة والقضية
١٩٥٢م، سنة يوليو ٢٣ ثورة إىل العرابية الثورة منذ واألدب الفكر رجال به اضطلع
املنشودة «الحرية» أن غري الحرية. سبيل يف املستميت الجهاد من طويلٌة فرتٌة أنها وعندي
حريٍة فمن أمًال: املستقبل يف وازددنا كسبًا، لها ازددنا كلما ويعُمق، يتسع معناها أخذ
والفن األدب يف الفروع: متعددة حريٍة إىل املستعمر، من التحرُّر معنى عىل تقترص كادت
الفكر رجال أن صحيًحا فليس كذلك ذلك كان وإذا شاملة. اجتماعيٍة حريٍة إىل والعلم،
— خاصة بصفٍة و١٩٥٢م ١٩١٩م ثورتَي بني وفيما — كلها السنوات تلك خالل واألدب

مقصود. هدٍف بغري الهواء يف يرضبون كانوا
يحسب من هنالك إذ االشرتاكي؛ املجتمع يف تعني وماذا الفردية هي ثالثة، وقضيٌة
لنا ح يُوضِّ تحليٍل إىل يحتاج األمر أن رأينا ويف ويلفظها. الفردية يأبى املجتمع هذا مثل أن
ى يُسمَّ الذي الوقت يف إطالقها، عىل مرفوضًة تكون أن ُمحاٌل إذ امللفوظة؛ الفردية معنى
هو رأٍي إىل — التحليل بعد — انتَهيُت وقد األفراد. سائر من يُميِّزه خاصٍّ باسٍم فرد كلُّ
نفسه عىل ُمغَلٌق بذاته قائٌم جوهٌر أنها عىل ُفِهَمت إذا إال املجتمع تتناقضمع ال الفردية أن
وكيانها قوامها أن عىل ُفهَمت إذا ا وأمَّ خارجه. عىل جدرانه تنفتح ال حصنٍي حصٍن يف
من أو الناس من بسواه الفرد تربط التي «العالقات» مجموعه يف هو وصميمها وصلبها
«الفرد قولنا: بدل املجتمع»، يف «الفرد نقول: أن األصوب وأصبح التناُقض، ُرفع األشياء،
إذ و«اآلخر»؛ «األنا» عن كثرية نتائج لنا تتفرع للفردية، املعنى هذا وبقبول املجتمع». تجاه
الخاص يف يُشرتط إذ و«العام»؛ «الخاص» وعن الثاني، بغري مفهوًما الطرَفني أحد يعود ال
الجزئية التفصيالت من وهكذا الخاص، يخدم أن العام يف يشرتط كما العام، يخدم أن

الفكرية. حياتنا تعرتض التي الكثرية
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مقدمة

املعروضة النظر ووجهة املجتمع، بمشكالت الكاتب التزام قضية هي رابعٌة وقضيٌة
غري فالكاتب لحاصل؛ تحصيًال اشرتاطه يجعل ا حدٍّ البداهة من يبلغ رشط ذلك أن هنا
التعبري يف اللغة يستخدم أنه التزاًما وحسبه بعُد، الدنيا تشهده لم ومبدئه بفكرته امللتزم
الكاتب يقررها التي السحرية بالرموز هي وليست اجتماعية، ظاهرة واللغة فكرته، عن
— مثًال — الجامعي التعليم عن فكرة لديَّ كانت فإذا سواه. أحد يفهمها ال بحيث لنفسه
يقال: قد يكون؟ ال ومتى ملتزًما التعبري هذا يكون فمتى كتاب، يف أو مقالة يف عنها ُت وعربَّ
وُقراءهم أنفسهم ليُمتعوا يكتبون الذين الُكتاب أولئك نريد وإنما ذلك، نريد ال نحن ال،
يف كان وإذا «فكرة»؟ عىل تنطوي ال متعة أهي بدوري: أسأل لكني قائمة، مشكلٍة غري يف
الناس عىل بعرضها نفسه أمام التزم التي الكاتب فكرة هي أليست مبثوثة، فكرٌة ثناياها
يُشكِّل قبولها أن أو ورفضها، قبولها بني فرق ال فكرة هي وهل اختارها؟ التي الصورة يف
متصلٌة فهي إذن أمرها، هو هذا كان فإذا آخر؟ نحٍو عىل يُشكِّله ورفضها نحو، عىل القارئ

املجتمع. تطوير يف فكرته التزم كاتٌب فهو وإذن وسلوكهم، بالناس
كل ُمقدِّمته يف للقارئ أَذُكر أن أَردُت لو جديٍد من الكتاب هذا فصول أُعيد أني الحق
ولوال املثال. سبيل عىل ذكرته ما فيكفي فيها، النظر ووجهة املعروضة الفكرية القضايا
إىل يده من القارئ تأخذ بُمقدِّمات لكتبهم يُقدِّموا أن عىل الُكتاب بني جرى قد الُعرف أن
املحتوى مع ذلك بعد وحده فيُرتك صفحاته، يف فيدخل فينفتح، ليقرعه، الكتاب أبواب ل أَوَّ
بها ألفتح القليلة األسُطر هذه َكتَبُت ملا بذلك جرى قد العرف أن لوال إنه أقول لوجه؛ وجًها

القارئ. عن نيابًة الباب
من شيئًا يقصعليه أولها ثالثة: أقساٍم يف الكتاب خالل ُمتنقًال وحده، القارئ فْليَدخل
عليه يعرض وثانيها فيه. واألدباء املفكرون أنتجه ما تقويم ومن الحديث الفكري تاريخنا
التحليل تناولها وقد فرياها القائمة، الفكرية حياتنا يف تَرتدَّد التي األفكار أهم من مجموعة
من نفٍر مع قصريٌة رحلٌة فهو ثالثها ا وأمَّ وجالء. وضوًحا فيزيدها مضامينها، ليستخرج
ويف الفكر، مؤرخ نظرة هي األول القسم يف فالنظرة َقْدرهم؛ ونَقُدرهم معهم نسُمر األدباء،

الناقد. األديب نظرة هي الثالث القسم ويف التحليل، فيلسوف نظرة هي الثاني القسم
رفضها ا وإمَّ قبلها ا فإمَّ نظر»؛ «وجهة القارئ سيجد الطريق، عىل موقف كل ويف

فكًرا. ِكَليهما يف ألن خري؛ وكالهما أخرى، وجهًة بنظره واتجه

محمود نجيب زكي
١٩٦٧م يونيو
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األول القسم

احلديث الفكري تارخينا من





الفلسفية معاركنا من

الحارض؛ وثقافة املايض تراث بني التوفيق محاولة هي الفكرية حياتنا يف املشكالت أُمُّ
تستمد الحارض ومن أمة، من أمٌة بها تتميز التي الفريدة الشخصية تتكون املايض فمن
األسالف عن َوِرثَته قد بما عربيٌة العربية فاألمة الحياة؛ معرتك يف والدوام البقاء عنارص
قد العربية األمة إن نقول وكذلك العرف. ومواضعات والعقيدة اللغة أهمها عوامل، من
تُساير أن استطاعت ما بمقدار العنيفة، الجارفة العرص هذا َدوَّامات يف الصمود استطاعت
حرج؛ مأزق يف وحارضها ماضيها بني لتقع وإنها وتصوراته، وسائله يف العرص حضارة
جرفها نظره، ووجهة عيشه وطرائق املايض فكر عىل — جهة من — اقترصت هي فإذا
— اقتََرصت هي وإذا بدفعه، لها ِقبل ال ما املادية الوسائل من له ألن تياره؛ يف الحارض
شخصيتها، مالمح ضاعت معامله، وسائر وفنه وعلمه الحارض عىل — أخرى جهٍة من
وجوٌد املتجانس البحر يف املاء لقطرة يكون كما إال وجوٌد لها يُعد ولم فرديتها، وانَطمَست
تَبايُن من بينهما ما يُزيل واحد، مركٍب يف الطرَفني التقاء إىل سبيل من فهل خاص، ُمتميٌز
الثقافة اسم عليه نُطِلق ما هو يكون ُمنسجم، ُمتسٍق ثقايفٍّ نسيٍج يف بينهما ويُؤلِّف وتضاد،
والذي يزيد، أو قرٍن منذ الفكرية حياتنا يف أُلقي الذي السؤال هو ذلك املعارصة؟ العربية
ورجال بعامة، امُلفكِّرين بني الرصاع ميدان هي ُمقنعًة إجابًة عنه اإلجابة محاولة كانت

بخاصة. امُلفكِِّرين هؤالء من الفلسفة
حارضها الغرب ثقافة (أو الحارض وثقافة املايض تراث بني التوفيق محاولة إن
العرب عند شهدناها فقد متطور؛ مجتمٍع كل إىل بالنسبة مشكلة السواء) عىل وماضيها
— الرشع وأحكام اليونان فلسفة بني — والنقل العقل بني التوفيق محاولتهم يف األَقدِمني
حاولها التي نفسها باملحاولة قيامهم يف الوسطى القرون إبَّان الغرب مفكري عند وشهدناها
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النهضة بني الجمع أعالمها حاول حني األوروبية النهضة يف وشهدناها املسلمني، فالسفة
كما واليونان، الرومان أسالفهم عن ابتعثوه الذي الكاليسِّ الرتاث وبني عرصهم يف العلمية
لكن أوروبا، غربي وثقافة السالفية الثقافة بني عرش التاسع القرن روسيا يف شهدناها
— واألفريقية اآلسيوية الشعوب إىل بالنسبة وتعقيًدا إشكاًال أشد هذه التوفيق محاولة
وذلك املستعمِرين؛ براثن من حديثًا بحريتها َظِفَرت التي — العربية األمة ذلك يف بما
أن املضافة العنارص هذه فمن عًرسا؛ زادها ما العنارص من إليها أُضيفت قد املشكلة ألن
وإنه املستعمر. ثقافة نفسها هي املايض، تراث وبني بينها التوفيق يُراد التي العرص ثقافة
واستهان واستذلها، استغلها بمن عندها ارتَبَطت ثقافٍة عىل تُقِبل أن النفس عىل لعسري
الناس معظم عند — كانت فكذلك ممقوتًا، كريًها املستعمر كان فإذا وعقائدها. بثقافتها
بعملية تقوم أن الناس من الغالبة الكثرة عىل اليسري من ليس إذ به؛ املرتبطة ثقافته —
الثاني؛ وتقبل األول ترفض بحيث وثقافته؛ املستعمر بني تفصل التي العقلية التجريد
قيود من الِفكاك حاول الذي السيايس جانبها من القومية النزعة ارتَبَطت ما رسعان ولهذا
الحركة من السيايس الجانب هذا ارتبط ما رسعان واالستقالل، بالحرية ليظفر املستعمر
األمة إىل لتعود األرض، تربة يف املحلية الجذور تثبيت حاول الذي الثقايف بالجانب القومية،
أو — اندثر قد كان ملا شامٍل إحياءٍ حركة فرأينا الضياع؛ عىل أَوَشَكت التي شخصيتها
الدينية، العقيدة امُلقوِّمات هذه مقدمة ويف قوتها، إبَّان املاضية الحياة ُمقوِّمات من — أوشك
جميًعا أهمها تكن لم إن — الثقايف البناء أركان أهم من حقيقتها يف هي العقيدة هذه ألن ال
واألفريقية اآلسيوية البالد معظم يف املستعمر عقيدة أن تصادف قد ألنه بل فحسب، —
أو وكالهندوكية العربي، الرشق يف كاإلسالم تلك، أو األمة هذه يف الشعب لعقيدة ُمخاِلفٌة
الحركات تقرتن أن — إذن — الطبيعي من فكان األقىص، الرشق وبالد الهند يف البوذية
يف الُخرافة أوشاب من بها علق قد مما وتنقيتها الدينية العقيدة إحياء إىل بالدعوة الوطنية

الفكري. والتدهور السيايس الضعف فرتات
يف تلخيصها يمكن املستعمر، قبضة من حديثًا املتحررة البالد يف السائدة الروح إن
مع شأنها، من والرفع التقليدية ثقافتنا بإحياء كرامتها، ألنفسنا نَردُّ كيف السؤال: هذا
كانت من مع التناُفس ميدان يف كفاءتنا عىل — نفسه الوقت يف — العميل الربهان إقامة
كل وقبل أوًال ترتكز كانت الظاملة املعتدية السيادة فهذه وعدوانًا؟ ظلًما علينا السيادة لهم
لنستطيع ملحقاتها، بكل الركيزة هذه من لنا بد ال وإذن والصناعة. العلم ركيزة عىل يشء
التقليدية ثقافتنا يف هل جديد: من األول سؤالنا يعود هنا وها التنافس. ميدان يف الصمود
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إليها؛ الحاجة أشد يف نحن التي الركيزة هذه مع يتعارض ما وتقويتها إحياءها نُريد التي
والصناعة؟ العلم ركيزة

القومي الطابع شأن من يُعيل فريٌق منا فكان الرأي؛ ب وتَشعَّ الخالف بيننا كثُر هنا
بالثقافة يلوذ إنه أي ذلك؛ األمر اقتىض إذا جميًعا األخرى الجوانب حساب عىل األصيل،
من واقيٌة درٌع ظنه يف هي التي الفريدة املميزة الشخصية مقومات لنفسه ليضمن املوروثة
كان لو ألنه العرصية؛ الحضارة بركب نلحق أن هو األول همه كان آخُر وفريٌق امُلعتِدين.
والصناعة، العلم من أَعوَزنا ما هي الثغرة فتلك منها، ينفذ ثغرًة فينا وجد قد املستعمر
ثقافات كل لدينا َعت تَجمَّ وإن حتى — العامَلني هذَين بغري — صده يف ِلنُفِلح نكن ولم
الثقافة أنصار مع ا وإمَّ وحدهم، الرتاث أنصار مع ا إمَّ الصواب أيكون لكن الغابِرين.
تلك جديدة؟ تركيبٍة يف يجمعهما وسٌط الطرَفني بني يكون أن يجوز أال وحدهم؟ العرصية
الفكر رجال تَفرَّق أساسها عىل التي الوقفات وهي بينهما، ووسٌط طرفان ثالٌث، وقفاٌت
سري نتعقب أن َلنُوشك حتى هذا، يومنا وإىل املايض، القرن منتصف منذ عندنا الفلسفي
إىل نقيضه إىل طرف فمن الجوانب؛ ثالثيِة مراحَل يف الفرتة هذه خالل الفكرية الحركة
الدين عن امُلداِفع موقف يتخذان دائًما كانا والوسط النقيض أن عىل بينهما. يُؤلِّف وسٍط
من آتيًا كان وسواء موهوًما، أو حقيقيٍّا الخطر هذا كان سواءٌ عليه، خطٌر أنه يَُظن مما
فيُخىش باملادية يُوصف عامٍّ غربيٍّ فكٍر من أو مبارشة، اإلسالم عن يتحدث غربيٍّ مفكٍر
إليه فيُنظر تفكريه، يف الغربيِّني نهج ينهج عربيٍّ مفكٍر من حتى أو العقيدة، عىل خطره

والحذَر. الرِّيبة بعني
املادي واملذهب ر التطوُّ نظرية أنصار طرَفيها أحد كان معركٌة الفكرية املعارك فأُوىل
بني ط ويَتوسَّ لدعواهم، تفنيًدا هؤالء عىل الردُّ هو النقيض والطرف عرش، التاسع القرن يف
الوافد. الجديد الفكر من املوروثة عقائدنا عىل خوف أالَّ يُبنيِّ أن يحاول وسٌط الطرَفني

من اإلسالم عىل رصيٌح هجوٌم طرَفيها أحد ألن وأوضح؛ أجىل الثانية املعركة وكانت
عقيدته، بصحة بالتسليم يبدأ َمن دفاع لكنه رصيح، دفاٌع الثاني وطرفها عربي، ُمفكٍِّر
اإلسالم، عن كذلك رصيٌح دفاٌع فهو الوسط ا وأمَّ لها. امُلنِكر قبل بها املؤمن عىل إقناعه فيقع
نحو هه يُوجِّ أن قبل امُلنكِرين نحو إقناعه ه يُوجِّ الذي الفيلسوف دفاع املرة هذه ولكنه

النتائج. منها أخرج ثم محايدة، ابتداءٍ نقطَة اختار ألنه امُلؤمِنني؛
وسيلة حول معركٌة ألنها االحرتايف؛ بمعناها الفلسفة يف أوغل الثالثة املعركة وكانت
نُدركه لم ما العلم ميدان يف نُغِفل بحيث والتجربة الحواس هي أتكون تكون؟ ماذا املعرفة
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أي الَحْدس؛ هي املعرفة وسيلة تكون أم املعملية، والتجارب الحسية املشاهدة طريق عن
وأن العلم، عىل اهتمامه يصب األول الفريق أن لنالحظ وإنا املبارش؟ الوجداني الِعيان
العرص، ثقافة نحو برصه ه يُوجِّ األول الفريق الدين. عىل اهتمامه يصب الثاني الفريق
وسٍط موقٍف إىل ق نُوفَّ أن يمكن فهل الرتاث، صيانة نحو انتباهه ه يُوجِّ الثاني والفريق

املوروثة؟ العقيدة حساب عىل ذلك يكون أن دون الغرب علم يعطينا
والزمان املكان يف الفردي للوجود يجعل أولهما فريَقني: بني الرابعة املعركة وكانت
وتلك األفراد، خلق تسبق التي للفكرة واألولوية األصالة يجعل وثانيهما واألولوية، األصالة
املعارصوأنصار العلمي التفكري يصاحب الذي الحديث الفكر أنصار بني املعركة نفسها هي
فردية يصون وسٌط موقٌف هناك أليس السؤال: ينشأ كذلك أخرى ومرًة املوروث. الفكر

األفراد؟ هؤالء عىل السابقة امُلطَلقة بالفكرة ي يُضحِّ ال كذلك لكنه األفراد
تفصيله. إىل وسبيلنا ُموَجٌز ذلك

األخرية املرحلة إبَّان العربية األمة يف الفلسفة رجال بني الفكري الرصاع عن حديثنا إن
هم ومن الفلسفة تكون ماذا عىل ابتداءً الختالفنا الدقة فيه لتَتعذَّر الحديث تاريخها من
طراَزين من رجاًال بالفلسفة امُلشتغِلني جماعة يف نَسلُك أن بيننا العرف جرى فلقد رجالها؟
ساد الفلسفة، بهما تُفهم معنينَي بني القائم االختالف نفسه هو «اختالًفا جوهًرا يختلفان
هي األول باملعنى فالفلسفة الغرب؛ «تحليالت» يف ثانيهما وساد الرشق «حكمة» يف أولهما
تكون األول وباملعنى ،« نظريٍّ تجريٍد «فلسفة هي الثاني باملعنى والفلسفة حياة» «فلسفة
يف أقرب الفلسفة تكون الثاني وباملعنى األدبية، الصياغة إىل أقرب صياغتها يف الفلسفة
يصطرع فقد ثَمَّ ومن ص٦)؛ وفن» «فلسفة للكاتب (راجع العلمية» الصياغة إىل أسلوبها
إىل منرصًفا أحدهما يكون قد إذ مختلفتنَي؛ زاويتنَي من ولكن بعينها، فكرٍة عىل رجالن
وزن إىل ُمنرصًفا الثاني يكون حني عىل األولية، عنارصها إىل ويَردُّها الفكرة تحليل مجرد
ضارًة الناحية هذه من فرياها املجتمع، يف السائدة األفكار بقية مع واتساقها الفكرة هذه
ربما بل الرجلني، بني حقيقيٌّ رصاٌع املوقف يف يكون ال الحالة هذه مثل ويف نافعة، أو
األضواء يُلقي فاألول اآلخر؛ عمل أحدهما يُكمل أن عىل التعاُون إىل أقرب بينهما ما كان
إىل بالنسبة فسادها أو صالحيتها عىل الحكم يُصِدر والثاني ومحتواها، الفكرة معنى عىل

معتقداتنا. سائر وإىل العملية حياتنا
األهمية بالغ كتابًا — عندنا بالفلسفة امُلشتغِلني ُمقدِّمة يف هو — جليٌل أستاذٌ كتب لقد
كاتُب الكتاَب وقرأ أصيلة. إسالميٌة «فلسفٌة» هو «الفقه» أن إىل فيه ذهب امليدان، هذا يف
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امُلؤلِّف وبني بينه العميقة الفجوة فأذهَلته عاًما، عرشين منذ صدوره حني السطور هذه
ملكانة العلنية املعارضة عىل يجرؤ لم لكنه تكون، وكيف تكون ماذا للفلسفة رهما تصوُّ يف
ولكن مرماه، إىل اْلتََفَت قد واحًدا قارئًا أظن ال رمزي، مقاٍل إىل فَلَجأ النفوس، يف امُلؤلِّف
«رشوق كتاب يف (منشور الفلفل» يف «نملتان عنوانه وكان — ذاك الرمزي مقاله يف الكاتب
القراءة، تعلمتا نملتنَي قصة يقص أخذ إذ واسرتاح؛ فكرته عن عربَّ قد — الغرب») من
إنه تقول بطاقًة ُعلبٍة عىل قرأتا أن وكان الغريزة، إليه تهدي ليست ما إىل «بالعلم» لتهتديا
هذا عىل فَدخَلتا «فلسفة»)، إنه يقول عنوانًا الكتاب ِغالف عىل صاحبنا قرأ (كما «سكر»
— الشك يأتيها ال — ثقًة َوثَِقت فقد إحداهما ا أمَّ َوجَدتا. مما تُعانيان بهما وإذا الزعم،
وما بعينَيها رأته ما أساس عىل شكَّت فقد األخرى ا وأمَّ العلبة. جدار عىل ال البقَّ كتبه فيما
يدور الذي الحوار نفسه هو لكان الرمز، عنه زال لو حوار، بينهما ودار بلسانها، َطِعَمته

يكون؟ ال أم فلسفة أيكون يكتبان، عما عندنا الفلسفة رجال من رجَلني أي بني
مع سنجري الحديث، تاريخنا يف الفلسفة رجال بني الرصاع مواضع ب تعقُّ يف لكننا
عىل يأبى — أظن فيما — نفسه هو أنه مع فيلسوًفا، شميل شبيل فنَُعد املألوف، العرف
بعض لها كان «فإن الفلسفة ا وأمَّ وحده، بالعلم مؤمن ألنه الصفة؛ بهذه يُوصف أن نفسه
اليوم فاملستقبل األيام؛ مستقبل يف ُمبتذلًة ستُصبح «فإنها — قال كما — اليوم» معنًى
وعباس عبده، محمد نَُعد كما فيلسوًفا، األفغاني وسنَُعد وحده.» العميل وللعلم للعلم،
هؤالء نسلُك أن يُجيز الذي ذلك شديد، املعنى يف ٌع توسُّ بأنه اعتقادنا برغم العقاد، محمود
تُْدَرس كما للفلسفة امُلؤرِخني ُمؤلَّفات به تُكتَب الذي باملعنى «الفالسفة» ُزمرة يف جميًعا

بالجامعات. أقسامها يف
نظرية حول رحاها دارت قد األوىل الفلسفية املعركة إن التمهيد، هذا بعد نقول
قد إذ رضورية؛ صلٌة بينهما تكون أن يلزم ال (وقد الفلسفة يف املادي واملذهب ر التطوُّ
مادة، إىل يشء كل يَُردُّ الذي املادي املذهب تلتزم أن دون األحياء يف ر التطوُّ بنظرية تأخذ
ر). التطوُّ بنظرية تأخذ أن دون مادة، كله الكون أن إىل تذهب فقد أيًضا؛ والعكسصحيح
من الفلسفة يف املادي واملذهب ر التطوُّ نظرية بني رحاها دارت قد األوىل املعركة إن أقول
َة ثَمَّ أن هؤالء من اعتباٍر عىل أخرى، ناحيٍة من الدينية للعقيدة امُلناِرصين وبني ناحية،

املادي. املذهب به جاء وما ر التطوُّ نظرية به جاءت ما وبني العقيدة هذه بني تناُقًضا
اللغة إىل ناقٍل ل أَوَّ هو واالرتقاء» النشوء «فلسفة بكتابه شميل، شبيل الدكتور وكان
يَدي عىل عرش، التاسع القرن يف أملانيا سادت التي صورته عىل املادي للمذهب العربية
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تُنارص أن بني الفرق إىل يفطن لم ولعله ر. التطوُّ يف دارون نظرية كذلك نقل كما «بخنر»،
أخرى. جهٍة من املادة عدا ما كل تُنكر وأن جهة، من الداروينية النظرية

يف الداروينية النظرية تلك أو املادي، املذهب هذا تفصيالت نورد أن يهمنا وليس
ُقوِبَلت كيف هو يهمنا الذي لكن — مصادره يف إليه الرجوع يمكن مما فهما — التطوُّر
جهة، العرصمن ثقافة بني الصدام مواضع لنرى ُمفكِّرينا عند الحديثة الغربية األفكار هذه
الدهريِّني» عىل «الرد كتاب يف َليتمثَّل ِبطرَفيه املوقف وإن أخرى. جهٍة من الرتاث وثقافة

األفغاني. الدين لجمال
التي املادية الفلسفة أصحاب هم هذه برسالته األفغاني عليهم يَردُّ الذين والدهريون
اإلمام العربية إىل نقلها ثم الفارسية، باللغة رده األفغاني كتب وقد أنباؤها. تتناثر أَخذَت
جاءه سؤاٍل عن بها ليُجيب كتبها وإنما أفغاني. بأديٍب ذلك يف مستعينًا عبده، محمد
آذاننا «يقرع الناس: يف يشيع أخذ الذي املادي املذهب حقيقة يستفرسه فاريسٍّ رجٍل من
بلقب بون يُلقَّ جماعٍة من بلدة تخلو وال طبيعة). =) نيرش» «نيرش صوت األيام هذه يف
وقٍت أي ويف النيرشية؟ حقيقة ما الطائفة هذه من الَقيُت من أكثر سألت ولقد «نيرشي».
عما منهم أحٌد يُفدني لم ولكن امُلطَلق؟ الدين تنايف طريقهم وهل النيرشيِّني؟ ظهور كان
النيرشية حقيقة ترشحوا أن العايل جنابكم من ألتمس ولهذا كاٍف؛ شاٍف بجواٍب سأَلُت

والسالم.» العلة ويشفي الغلة يَنَقع بتفصيٍل والنيرشيِّني
الدهريِّني» عىل «الرد رسالته فكانت األفغاني، إىل ورد الذي الخطاب ُموَجز هو ذلك
وبيان والنيرشيِّني النيرشية مذهب حقيقة «يف أولهما قسَمني؛ قسمها وقد الجواب، هي
عىل للداللة وحده كاٍف التقسيم وهذا األديان، أعظم اإلسالمي الدين أن يف والثاني حالهم»
املسلمني؛ ديانة يف به تُؤثِّر أن عساها ما هو الوافدة، الغرب ثقافة من امَلُخوف الخطر أن
رضوريٌّ — امُلؤمِنني واجبات من كونه فوق — هو الديانة، هذه نقاء عىل الحرص ألن
الرد اقتضاه ملا وإالَّ دعاتها، طالئع من األفغاني كان التي السياسية القومية أركان لتثبيت
وبرهانًا اإلسالم عن دفاًعا بعينها، بيولوجيٍة نظريٍة عىل الرد أو ، ُمعنيَّ فلسفيٍّ مذهٍب عىل

األديان. سائر إىل بالنسبة عظمته عىل
العالم، الدارس بنظرة األفغاني رسالة نَنُقد أن يشء يف اإلنصاف من ليس إنه نعم،
مذاهب يمس الذي جانبها يف كان أو الرصف، العلوم يمس الذي جانبها يف ذلك كان سواءٌ
الفالسفة بفلسفة وال العلماء بعلم مزوًدا كان األفغاني أن نظن ال ألننا األوروبية؛ الفلسفة
املتخصص، الدارس أخذ ال العام، ف» «امُلثقَّ أخذ املوضوع أخذ إنما وتفصيالتها، دقائقها يف
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إذ الفاريس؛ السائل خطاب عىل ردٍّا أرسله الذي خطابه ختام له نقرأ أن هذا يف وحسبنا
لذلك الغريزي العقل عند مقبولًة الدهريِّني) عىل الرد رسالة (أي تكون أن «أرجو يقول:
العبارة هذه فمن االعتبار.» نظرة الصافية العقول ذوي من تنال وأن الفاضل، الصديق
«العقل أصحاب إحداهما الناس؛ من فئتنَي إىل رسالته يف الحديث ه وجَّ قد األفغاني أن يَتبنيَّ
وإن ونحن الصافية» «العقول أصحاب واألخرى — الخطاب صاحب ومنهم — الغريزي»
العلم لغة (ألن األفغاني عند الغريزي» «العقل ب يُراد ماذا الدقة وجه عىل ندري ال كنا
موروثة) فطرٌة والغريزة مكتسب منطٌق فالعقل ِضدَّين؛ والغريزة العقل تجعل الحديث
يحتاج ال الذي املشرتك» «اإلدراك ب اليوم يه نُسمِّ ما تعني أنها عىل العبارة نأخذ أننا إال
وكذلك العام. الثقايف جوهم يف الناس يُشارك أن يكفيه بل ص، ُمتخصِّ تعلٍُّم إىل صاحبه
عقوًال بها يعني أنه ح نُرجِّ أن سوى الصافية» «العقول ب مراده الدقة وجه عىل ندري ال
ال ذاتها حد يف الخالصة املنطقية العقول لكن ِرصًفا. «منطًقا» لتُصبح الغريزة من صفت
خاطبهم من بني يكن لم ولهذا دراسته؛ يف َصت تخصَّ الذي املوضوع نوع عىل للداللة تكفي
النظرية دراسة وال املادية الفلسفة دراسة أجادوا ممن بالرضورة هو أحٌد برسالته األفغاني
من هو عنده بما كله ذلك يف اكتفى قد أنه والظاهر عليهما. للردِّ تعرَّض اللتنَي الداروينية
امُلشرتَك اإلدراك ذلك من — درجاتهم تفاُوت عىل — قارئِيه عند وبما عام» مشرتٍك «إدراٍك

نفسه.
«األديب» تناُول موضوعه يتناول األفغاني نجد أن اإلنصاف من ليس إنه فأقول وأعود
ذلك فعلنا ولو ِصني، امُلتخصِّ العلماء بنظرة نقده عىل ذلك مع نُِرصُّ ثم «العاِلم» تناُول ال
عىل أنفسنا َقَرصنا وإن حتى النقد، أمام واحدًة لحظًة الدهريِّني عىل الرد رسالة ثَبتَت ملا
فماذا وإالَّ ذلك. بعد العلم إليها وصل قد ما إليها نُضيف أن عنك ودَْع عرصه، علوم
الصدفة» «أحكام عىل اعتمادهم املادية الفلسفة أصحاب عىل يأخذ وهو األفغاني يقول
اآلن أَصبََحت قد — االحتمال قوانني نفسها وهي — هذه الصدفة» «أحكام إن له قلنا إذا
ورشح جميًعا، اإلنسانية العلوم عن فضًال الطبيعية، العلوم عليها تنبني أساسيًة قاعدًة
يُؤدِّي مذهبهم بأن املادي املذهب أصحاب عىل أخذ الذي األفغاني يقول وماذا يطول. ذلك
عما الزعم هذا أصحاب «وغفل ُمتناٍه، غريُ تسلسٌل وهو ابتداء غري إىل األطوار تَسلُسل إىل
يقول هكذا األولية.» امُلحاالت من وهو ُمتناٍه، مقداٍر يف متناهية غري مقادير وجود من يلزم
مقاديَر «وجود إمكان وهي اليوم، الرياضيون بها يأخذ بحقيقٍة أنبأناه لو فماذا األفغاني.
معلوَمني بطرَفني ُمحدٍد مستقيٍم خطٍّ أي أن ذلك ومثال ُمتناٍه»، مقداٍر يف متناهيٍة غرِي
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وبذلك النقط، من ُمتَناٍه ال مقداٌر فيه منها جزءٍ كل أجزاء، من يتألف أن يمكن ُمتناهينَي
ترى وهل يطول. أيًضا ذلك ورشح متناهية، غرِي مقاديَر عىل املتناهي الخط طول يشتمل
داروين زعم «وعىل يقول: حني األفغاني من الداروينية النظرية دراسة عن أبعد رجًال
كذلك.» برغوثًا الفيل ينقلب وأن الدهور، وكر القرون بمرور فيًال الربغوث يصري أن يمكن
فلما كالبهم، أذناب يقطعون «كانوا أنهم جماعة عن حكى قد داروين أن يزعم حني أو
للذنَب تُعد لم حيث يقول كأنه أذناٍب؛ بال تُوَلد الكالب صارت قرونًا هذا عملهم عىل واظبوا

ِهبَته.» عن الطبيعة ت كفَّ حاجة
عىل بعضهم العلماء ردود تُؤخذ كما األفغاني رد يُؤخذ أن يجوز ال بل ينبغي، ال ال،
بدوره هو جمهوًرا به ليخاطب رافض، وجدانيٍّ موقٍف عن صادٌر خطابيٌّ ردٌّ ألنه بعض؛
إىل نظرنا فلو الحديث؛ الغرب من الوافدة الثقافة إىل بالنسبة رافًضا وجدانيٍّا موقًفا يقف
وبقوته، بعلمه الهاجم الغرب من التمييز ينُشد قوميٌّ وطنيٌّ موقٌف أنه عىل كله املوقف
مَلا علمية، نظريٍة عىل علميٌّ ردٌّ أنه عىل إليه نظرنا لو لكننا أراد، ما األفغاني كسب فقد

لخصومه. النرص وترك املعركة، َخِرس قد بأنه القول يف تَردَّدنا
مضمون يُكسبنا ممكٌن َمخرٌج وهنالك الطرَفني، هذَين أمام َحرية يف نقف ملاذا لكن
تراثنا؟ من عليه اإلبقاء عىل حريصون نحن ما لنا ويُبقي املجال، هذا يف الغربية الثقافة
بقدر أوضح إذ السبيل» «ملقى كتابه يف مظهر إسماعيل حاوله ما هو الوسط املوقف وذلك
ونظرية جهة من املادي املذهب بني رضوريٌة عالقٌة َة ثَمَّ ليس أن أولهما شيئني: مستطاعه
ال دارون عند رية التطوُّ النظرية قبول أن هو واآلخر أخرى، جهٍة من البيولوجي ر التطوُّ
الخلية من تبدأ إنما التطور سلسلة ألن الخلق؛ عىل وقدرته هللا وجود يف عقيدتنا مع يتناىف

الحياة. وظواهر املوات املادة بني قائمة االنتقال ثغرة تزال فما وإذن الحية،
ما العقول عن تُبعد ألن كافيٌة (الدارويني) املذهب يف واحدًة نظرًة «إن مظهر: يقول
يف البحث عن بعيد فاملذهب النشوء؛ مذهب يعتنقون الذين بدهرية القول أثر من بها علق
أو ماديٌة قوٌة الحياة بأن القول يف وال الذاتي، التولُّد يف بالبحث له شأن وال الحياة، أصل
بعيد بعض، من العضويات بعض نشوء يف البحث عىل مقصور املذهب ألن ذلك مادية؛ غري
القول سبيل يف تقف عقبٍة أكرب تُزاح هنا من حياتها. منه تستمد الذي األصل يف البحث عن
مذهب ل يُحمِّ أن ملنصف يمكن ال كذلك املنزلة. الرشائع مخاصمة عن بعيد املذهب بأن
حد إىل مدلوالته يف عهم وتوسُّ فيه، الباحِثني بعض إليه سبق ما تِبعة النشوء، يف داروين

(ص٥٤). األلوهية» وإنكار باملادية القول
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نطاق عن خارًجا أمًرا — أصًال — الحياة خلق تجعل التي النظر، من الوجهة وبهذه
دواعي تَسُقط حياة؛ َة ثَمَّ كانت أن بعد األحياء ر تطوُّ عىل تقترص التي الداروينية النظرية
ألنه أخرى؛ جهٍة من الدهريِّني» عىل «الرد أصحاب وبني جهة من «الدهريِّني» بني االعرتاك
اآلخرون كان وإذا أخطئوا، فقد التطور بنظرية األلوهية مسألة خَلطوا قد األولون كان إذا
الجمع يمكن إذ أخطئوا؛ فقد األلوهية بمسألة مساًسا التطور لنظرية أن ظنوا قد كذلك

لآلخر. رفضنا بالرضورة ُمستتِبًعا ألحدهما قبولنا يكون أن دون الطرَفني بني

قوامها بها، آَمنَت عربيٍة أقالٍم عىل إلينا وَفَدْت حديثٍة غربيٍة ثقافٍة بني األوىل املعركة كانت
الفلسفي الفكر من وجانب — التطوُّر نظرية وأعني — البيولوجيا علم من جانٌب الرئييس
الجانب وكان عرش. التاسع القرن أوروبَّا — الفلسفة مذاهب من غريه مع — ساد الذي
النظرية الحياة يف العلم النتصارات نتيجًة هناك شاع الذي املادي املذهب هو املنقول
مثاليٌة هيجليٌة فلسفاٌت عندئٍذ أوروبا عن يُنقل أن يجوز كان وقد السواء. عىل والعملية
املعركة إن أقول وأشمل. أوسع كانت ربما بل — املادي املذهب من شيوًعا أَقلَّ تكن لم
عندنا، اإلسالمي الفكر قيادة وبني الوافدة الغربية الثقافة من الجانب ذلك بني كانت األوىل
النظرية أن عىل العلمية ة الُحجَّ يُشبه بما يُربهن أن إحداهما وجهتنَي: لنفسه الدفاع واتخذ
إىل بالقياس اإلسالمية العقيدة قوة تُبنيِّ واألخرى صواب، عىل تكن لم املنقولة البيولوجية
امُلداِفِعني إملام لعدم ضعيفًة الدفاع ِوجهتَي من األوىل الوجهة فجاءت العقائد. من غريها
قوتها عىل — الدفاع وجهتَي من الثانية الوجهة جاءت ثم لتفنيده، تَصدَّوا الذي بالعلم
ة كفَّ من أرجح الثقايف الهجوم لغة كانت ولذلك النقاش؛ بموضوع نسب ذات غري — الذاتية
إذ األغلب؛ عىل دينيٍّا كان ميدانها ألن الوضع؛ بها انقلب فقد الثانية املعركة ا وأمَّ الدفاع.
املوازنة عىل يَردَّ أن امُلدافع فاضطرَّ واإلسالمية، املسيحية الديانتنَي بني يُواِزن املهاجم أخذ
فيما املعركة هذه يف الهجوم تبلور وقد الدفاع. جانب يف قوية الُحجة فكانت مثلها، بموازنة
مرصمن يف الجامعة مجلة صاحب أنطون فرح كتبه وما جهة، من فرنسا يف هانوتو كتبه
دفاعه أدار الذي عبده، محمد اإلمام هو الرجَلني عىل الردَّ توىلَّ من أقوى وكان أخرى. جهٍة
تؤيده، ال التاريخ شواهد أن األول وجَهني: من باطل «اإلسالم» به اتُِّهم ما بأن البيان عىل
ظروف من بهم أحاط بما «املسلمني» عىل واقعًة كانت التهمة ت صحَّ كلما أنه والثاني
يَعلُوا أن بها املؤمنون استطاع عقيدة هو حيث من «اإلسالم» عىل ال عقيدتهم، لب أفقدتهم
يف مشاهدته يمكن املسلمون، به اتُِّهم ما أن عن فضًال هذا مًعا، والعمل العلم ذروة إىل
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لظروٍف نتيجة هي إنما الدينية، بالعقيدة تتعلق ال املسألة أن عىل يدل مما كذلك، املسيحيِّني
واقتصادية. وسياسيٍة اجتماعيٍة

مسعود محمد وترجمه الفرنسية، «الجرنال» جريدة يف (نُرش مقاله يف هانوتو كان
وثيقة ظنها أُخرى موازنًة الديانتنَي بني موازنته يف أدخل قد املؤيد) جريدة يف العربية إىل
بتفضيل املفاضلة من ليخرج و«الساميِّني» «اآلريِّني» بني املوازنة وهي باملوضوع، الصلة
الجنس منشأ هي الهند إن بقوله النقطة هذه اإلمام األستاذ فيتناول اآلخِرين، عىل األولِني
فهل البرش، من كبريًا فريًقا بالنجاسة يِصم الذي الطبقي التمايُز من فيها ما وفيها اآلري،
أوروبا؟ إىل املدنية وصلت أين من ثم الساميِّني؟ حضارة من إليهم الخصلة هذه جاءت
صنائع من استفاد بما أوروبا إىل اإلسالم ُحمل لقد السامية؟ األمم من أم اآلري الرشق أمن
والرومانيِّني واملرصيِّني فارس أهل بعلوم عليهم زحف اآلريِّني، من آسيا وسكان الفرس،
الرؤساء بأيدي عليه تراَكَمت التي واألوساخ األدران من اه ونقَّ ذلك جميع نظَّف واليونانيِّني،
الغربيِّني نفوس أَلهبَت رشارة أول إن ناصًعا. أَبلَج به وذهب التاريخ، لذلك الغربية األمم يف
يف ضوءُها يسطع كان التي امُلوَقدة الشعلة تلك من كانت الحارضة املدينة إىل بها فطارت
أهلها أحوال يف يُشاَهد بما األديان عىل الحكم صح لو إنه جاورها. ما عىل األندلس بالد
إذ الحارضة؛ واملدنية املسيحي الدين بني عالقة ال بأْن نحكم أن لنا لجاز الحكم، وقت
أُقيَمت الذي األساس هو ذلك وليس فيها، والزهد الدنيا عن باالنسالخ أهله اإلنجيل يأمر
قد اإلنسانية الحضارة أن الفور عىل َلتُدرك امُلنصفة النظرة إن كال، الغربيِّني. مدنية عليه
يأخذ األمم زالت «فال وأولئك هؤالء بني فرق وال آريِّها من وساميُّها ساميِّها من آريها أخذ
تناُول إىل الحاجة ت مسَّ متى وساميٍّ آريٍّ بني عندهم فرق ال املدنية يف بعض عن بعضها
الساميِّ الرشق عن اآلريُّ الغرب أخذ وقد العرفان. رضوب من رضٍب أو مادة، أو عمل،

امُلستِقل.» الغرب عن امُلضمِحل، الرشق يأخذ مما أكثر
فقد الدين؛ وهو عنده، املشكلة لب إىل والسامية اآلرية نقطة من اإلمام األستاذ وينتقل
األُوىل إن قائًال والتنزيه، التوحيد ديانة من أفضل والتجسيم التشبيه ديانة أن هانوتو زعم
والحيوانية، إىلحضيضالضعف باإلنسان الثانية تهبط بينما اآللهة منزلة إىل اإلنسان ترفع
اإلنسانية باإلرادة يؤمنون األُوىل الديانة أتباع فجعل القسمة هذه يف الَقَدر مسألة أَقَحم ثم
اإلمام األستاذ فريد عليهم. الَقَدر بسلطان يؤمنون الثانية الديانة أتباع أن حني عىل الحرة،
القَدر، يف بالكالم — ُمنزِّهًة أو كانت ُمشبِّهًة — العقيدة لنوع دخل ال بأنه الزعم هذا عىل
ممكن، لكل قدرته وشمول يشء بكل هللا بإحاطة االعتقاد عن َليتفرَّع هذا يف األمر إن بل
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عُظم «ولقد التنزيه، أصحاب من أو التشبيه أصحاب من االعتقاد هذا صاحب كان سواء
النزاع وبدأ هانوتو، مسيو رأي يف ُمشبِّهة وهم أنفسهم، املسيحيِّني بني املسألة يف الخالف

األيام.» هذه إىل واستمر اإلسالم، قبل بينهم
وهو — الرشيف القرآن «جاء إذ يشء، يف اإلسالم من القَدر جربية فليست ذلك ومع
الكسب وأثبت قولهم، عليهم ويُنكر رأيهم الجرب أهل عىل يعيب — باإلسالم امُلنزَّل الكتاب
ذلك، يخالف ما فيه الناظر يتوهم مما به جاء وما آية، وستني أربٍع نحو يف واالختيار
بني «ُوِجد لقد نعم، الكون.» بنواميس املعروفة العامة، اإللهية السنن تقرير يف جاء فإنما
ويطردها الحق، يقذفها ضئيلًة ضعيفًة كانت ولكنها بالجربية، تُعرف طائفٌة املسلمني
مذهب وهو واالختيار، الجرب بني ط التوسُّ مذهب املسلمني عىل وغلب الدين. وينبذها العقل،
اإلسالم أن ظنه عىل بالقَدر، أَخِذهم يف امُلسلِمني عىل ُحكمه بنى قد هانوتو إن والعمل.» الِجد
ربِّه إىل بالعبد أفىض اإلسالم فإن ذلك، يف َوِهم «ولكنه وربه، العبد بني الصلة ليقطع جاء

ِرضاءه.» تبيعه واسطٍة بال وحده يَديه بني يقوم أن الحق له وجعل
أكثر كانت املسيحية إن قوله صيف فيَتلخَّ الجامعة مجلة صاحب هه الذيوجَّ االتهام ا أمَّ
النرصانية. من والفلسفة للعلم اضطهاًدا أكثر اإلسالم وإن اإلسالم، من العلم مع تسامًحا
مع والنرصانية «اإلسالم عنوانه صغري ُكتيٍِّب يف نُِرش بما ذلك عن اإلمام األستاذ فأجاب
ِليُبنيِّ نفسه، الحارض بالعرص ويستشهد بل كله، التاريخ يستعرض وأخذ واملدنية»، العلم
يف ينرش أن استطاع قد نفسه الكاتب أن يكفي أفال أساسه. من باطل االتهام أن جالء يف

بأذًى؟ واحٌد له يتعرَّض أن دون مسلٍم بلٍد يف مجلَّته، يف نرشه ما اإلسالم
قتاًال اإلسالم يشهد فلم بالشواهد؛ امُلؤيَّد ل، امُلفصَّ القول يف اإلمام األستاذ يأخذ ثم
السلفيِّني بني قتاٌل يقع فلم االعتقاد؛ يف الختالفهم املختلفة املذاهب أصحاب بني نِشب
واملعتزلة السنة، أهل من الفريَقني هذَين بني وال بينهما، العظيم االختالف مع واألشاعرة
لم وكذلك وأشاعرة، سلفيِّني السنة أهل وعقائد االعتزال أهل عقائد بني التبايُن شدة مع —
بالشواهد َلميلء املسلمني تاريخ وإن الرأي. يف الختالفهم اإلسالميِّني الفالسفة بني قتاٌل يقع
من العلم أهل من واستفادوا ودين، دين بني يُميِّزوا لم العلم مجال يف أنهم عىل تُدل التي

وغريهم. اليهود ومن النسطوريِّني النصارى
دين كل يُؤخذ أن هو ببعض بعضها األديان مقارنة يف اإلمام األستاذ مذهب أن عىل
من جاءتهم تكون ربما التي ُمحَدثاتهم أو أهله بعضعادات من َعَرضعليه مما ًصا «ُممحَّ
املقارنة هانوتو أجرى اللتنَي الديانتنَي أصول عن باحثًا َطِفق املذهب هذا وعىل آخر.» ديٍن
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أوًال: هي؛ النرصانية عليها تنبني التي األصول أن فوجد — واإلسالم النرصانية — بينهما
األمر هو العادة خارق أن يخفى «وال االعتقاد بصحة األتباع إقناع يف الخوارق عىل اعتمادها
أساس عىل كلها قائمًة العلوم كانت وملا ونواميسه.» الكون لرشائع مخالًفا يصدر الذي
مضادًة االطراد هذا بانتفاء اآلخذة العقيدة كانت الكون، ظواهر يف العلية باطِّراد التسليم
عقائدهم، يف املرءوِسني عىل للرؤساء دينيًة سلطًة النرصانية أعطت وثانيًا: العلمي. لألساس
بعض فيه نازع إن األصل «وهذا ضمريه عن عقيدته يف صادًرا الفرد يكون أن ينفي مما
النرصانية تدعو وثالثًا: طواًال.» قرنًا عرش خمسة النرصانية عليه جرت فقد اليوم النصارى
األصل بهذا االعتقاد صاحب حظ يكون «فماذا اآلخرة إىل واالنقطاع الدنيا من التجرُّد إىل
ورابًعا: عليه.» حرَمت قد والدنيا اآلخرة شئون يف له دخل ال والعلم علم أي يف النظر من
دخل ال منحة اإليمان أن وهو األصول، أصل املسحيِّني عامة عند «وهو املعقول، بغري اإليمان
ذلك مع وهو العقل يناقضأحكام ما بمعنى العقل، فوق هو ما الدين من وأن فيها، للعقل
اإلنجيل يف ورد ما عىل النرصاني نظر يقرص خامٌس أصٌل وهناك به.» اإليمان يجب مما
يحتاج معرفة كل عىل حاٍو اإلنجيل بأن منهم زعًما فيه، يبحث الذي املوضوع يكن مهما
من بأكمله املعادن فن يُؤخذ أن يمكن إنه فضالئهم بعض «قال لقد حتى البرش، إليها
وغريه. املسيحي بني التفرقة عىل العقيدة صاحب يحمل سادٌس وأصٌل امُلقدَّس.» الكتاب
العلم من املسيحيِّني موقف يف صول األ هذه آثار ب تعقُّ يف اإلمام األستاذ ويستطرد
املسيحية ظهور بعد والفلسفة للعلم ذكًرا التاريخ «يف يجد فلم نفسه التاريخ َشِهد كما
يُفصل كان التي الدينية امُلناَزعات أثناء يف إال بعده وما قسطنطني لعهد القوة مظهر يف
العلم شعلة فتخمد الدماء، بسفك وثالثة املجامع، بجمع وأخرى امللوك بسلطان تارًة فيها

املحض.» الدين وينترص
عىل بالحث منها عالقة له ما وبخاصٍة اإلسالم أصول اإلمام ذكر املقابلة تتم ولكي
وقد اإليمان، لتحصيل العقيل النظر هو األول فاألصل — النقاش موضوع وهو — العلم
جهده يستقيص الذي إن — السنة أهل من قائلون قال أن باملسلمني األصل هذا «بلغ
«فهل ناٍج فهو الظن عند واقف غري طالبًا ومات إليه يصل لم ثم الحق إىل الوصول يف
عىل العقل تقديم هو لإلسالم الثاني واألصل وأقوى؟ ذلك من أوسع العقل إىل ركوٌن يكون
ا وأمَّ العقل. عليه دل بما أخذنا والنقل العقل تعاَرض فإذا التعاُرض، عند الرشع ظاهر
فهمه عن بالعجز فيه نعرتف تسليًما بصحته نُسلِّم أن ا إمَّ اثننَي: فأحد املنقول إزاء موقفنا
العقل. أثبته ما مع متفًقا معناه يجعل تأويًال تأويله نحاول أن ا وإمَّ هللا، إىل وتفويضاألمر
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الذي العلم، من موقفه عىل للداللة وحدهما َليكفيان اإلسالم أصول من األصَلني هذَين وإن
ب ويتعقَّ ثمانية، اإلسالم أصول من اإلمام (ويذكر العقلية» الحجة فيه تظهر ما أظهر هو

العقيل). والنظر العلمي البحث منارصة حيث من التفصيِل من بيشء آثارها

لكلمة الخاص باملعنى الفلسفي املستوى عىل املعركة هذه يف ونقيضها الدعوة تكن لم
ليُدخل يتسع الذي املعنى وهو للفلسفة العام باملعنى املستوى هذا عىل كانت بل «فلسفة»
فالذي حال أي وعىل امُلتكلِمني. فرق عند شائًعا كان ما نحو عىل الديني الَجَدل رحابه يف
نتيجة أية وإىل كان كيف أصيٍل وتراٍث وافٍد فكٍر بني صداٍم من حدث ما هو األمر من يهمنا

أدَّى؟
جهٍة من عبده محمد والشيخ جهة، من — وغريه — هانوتو بني التعاُرض لقاء إن
وال تعارٌض يحدث لم كأن صفر إىل األمر ينتهي بحيث ورده فعٍل عىل يقترص لم أُخرى
نُعيد أن وجوب إىل — نفسه الشيخ من ابتداءً — أذهاننا تَنَبََّهت أن أثره من كان بل لقاء،
تفكري من أشعة عليه لنسلط وتقليد، ُعرف من بيننا السائد وإىل الفكري تراثنا إىل النظر
أنفسنا بني نوائم وجٍه أي عىل لنرى — علمي تفكريٌ صميمه يف وهو — الحديث العرص
مالمحها يف تُفرِّط ال جديدٌة شخصيٌة املواءمة هذه من يتكون بحيث العرص روح وبني

الراهن. العرص رضورات عىل العني تُغِمض وال األصيلة
رجال بني فرعيٌة رصاعاٌت نِشبَت الجديدة العربية الشخصية هذه بناء سبيل ويف
مُلفرتيات دحٍض من عبده محمد الشيخ به قام ملا استمرار هو رصاع فمنها عندنا؛ الفكر
اقتىض وإن حتى للبقاء، الثقافية أصولنا صالحية عن شبهة لكل دفًعا اإلسالم، خصوم
فارس هو العقاد محمود عباس وكان الجذور. عىل وتُبقي الفروع تجذ مالءمة بقائه أمر
يف زيادٍة مع عبده، محمد الشيخ قبله من امتطاه الذي نفسه الجواد يمتطي الجولة، هذه
عضويٍّ كياٍن يف ليلتئما الضدَّين بني التقريب يف وزيادٍة الجديدة الغربية الثقافة محصول
جعلته والتي عبده محمد اإلمام إىل العقاد أضافها التي الحقيقية اإلضافة أن عىل واحد.
ويعلو مًعا عليهما يحافظ نتاٍج يف ونقيضها الدعوى بني يُؤلِّف الذي «التأليف» بمثابة
منهج إىل أقرب هو ملنهٍج اصطناعه يف اإلمام األستاذ مسلك يسلُك لم أنه هي درجة،
نفسها، األصول لهذه يعرضوا أن دون نتائجها الدينية األصول عن يُولِّدون الذين امُلتكلِمني
األصول لتلك امُلنِكر ا وأمَّ األصول، بتلك اإليمان عىل معهم يتفق من بكالمهم يُقنعون وبذلك
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ال الذين الفالسفة منهج فهو العقاد منهج ا وأمَّ إليه. ًها ُموجَّ الحديث يكون أالَّ فيُوشك
سواء. حدٍّ عىل وامُلنكر املؤمن إىل ًها ُموجَّ الحديث ليكون بصحتها، ُمسلٍَّم بفروٍض يبدءون
للكالم محل «ال إنه خصومه» وأباطيل اإلسالم «حقائق كتابه فاتحة يف العقاد يقول
وال واضحة، رضورًة أو مقررًة حقيقًة كله الدين أمر يكن لم ما األديان من دين فضل عىل
ِدين وامُلرتدِّ امُلتشكِِّكني به نشمل وال امُلصدِِّقني املؤمِنني عىل الخطاب نقُرص ألن كذلك معنى
امُلصدِّق.» امُلؤِمن من الخطاب هذا بتوجيه أوىل وامُلعطِّل امُلتشكِّك ألن وامُلعطِِّلني؛ امُلنِكِرين بل
هذا أهو الدين هذا عن النظر بغض — نفسها «الدين» فكرة بتحليل العقاد ويبدأ
انتهى ما إذا حتى الرفض، أو التشكُّك دواعي من به تُفهم قد ما عنها ِلريُدَّ — ذاك أم الدين
فيتناول يعود إنسانية، رضورٌة الدين أن وهي جميًعا األديان أصحاب تُريض نتيجٍة إىل
عقيدٍة من يُطلب ما كل اإلسالم يف ليجد الديانات من وغريه اإلسالم بني امُلفاَضلة أَوُجه
فريضة «التفكري وكتابه القرآنية» «الفلسفة كتابه (مثل غريه ويف الكتاب هذا يف لكنه دينية،
االحتكام هذا ويف الحر، عقله إىل اإلنسان احتكام وجوب عىل شديًدا إلحاًحا يُلِح إسالمية»)
أخرى. جهٍة من الحديث العلم لحضارة وَقبولنا جهة من تُراثنا بني االلتقاء نقطة تكمن
عىل كله اإللحاح هذا أَلحَّ الذي العقاد أن هو الصدد هذا يف النظر يَلِفت الذي لكن
العقيل بالتفكري الفرد اضطالع وجوب ويف عنها والدفاع العقيدة م تفهُّ يف العقيل الجانب
إىل بالنسبة العقل أهمية يف الزهاوي مع جانبيٍة معركٍة يف دخل قد إسالمية، فريضٌة ألنه
وقدرته بالعقل يؤمن علميٍة ماديٍة فلسفٍة ذو الزهاوي أن ذلك والعاطفة؛ الخيال أهمية
والعاطفة الخيال أن عىل الحجة له مقيًما العقاد له فتَصدَّى اإلنسانية. القوى سائر دون
أبًدا يعيش أن «يريد الزهاوي إىل مشريًا فيقول ألزم؛ هما أو العقل لزوم لإلنسان الزمان
فيها تُناجي وال األجفان فيها تنطبق وال النهار ُسحب يها تُغشِّ ال الشمس تضيئها دنيا يف
فيها تُجدي ال وغياهُب ليٌل كذلك ولكنها وشمًسا نهاًرا كلها الحقيقة دنيا وليست األحالم،
مهما ِليُتمِّ العقل جاء ثم العقل يُخلق أن قبل لإلنسان والبداهة الخيال ُخلق وقد الكهرباء.
العقاد عنه قال هكذا — الزهاوي ظن لقد أُذنَيه.» دونهما ويُِصم ليُلغيهما ال منهما ويأخذ
وحده العقل أن مع عقله، طريق عن إال بالكون يتصل ال اإلنسان أن — الناقدة هجمته يف
أسماها التي الفلسفية نظرياته إحدى يعرض وهو نفسه الزهاوي إىل فانظر يكفي، ال
الكالم هذا إخضاع يستطيع أن قبل الكالم إىل حرََّكته قد الحياة دفعة أن تََر الدور، بنظرية
بالعلم، يتعزَّى ألنه الصميم؛ يف بالحياة يمتزج لم منطٌق بعُد أنه «عىل العقيل املنطق لقواعد

بالخلود.» تشعر أن يُعزِّيها إنما خالدة بأنها تعلم أن يُعزِّيها ال والحياة
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فمن تكون؟ ماذا املعرفة: وسيلة حول معركٌة صميمها يف هي ثالثٍة معركٍة إىل وننتقل
بادئًا املعرفة طريق يجعل أحدهما املوضوع؛ هذا إىل للنظر طريَقني الفلسفة يف أن املعلوم
إىل متجًها اإلنسان خارج من بادئًا يجعله واآلخر خارجه، إىل متجًها اإلنسان داخل من
من هم والعلميون والتجريبيون األول، الطريق أنصار من هم والعقليون واملثاليون داخله،
العقل فطرة يف مجبولٍة ومقوالٍت أصوٍل من بُد ال أنه يرون األَوَّلون الثاني. الطريق أنصار
حاجٍة دون ُمسلَّماتها من الرياضة تُستنبَط كما املعرفة دقائق استنباط يمكن أساسها عىل
بتحصيل نبدأ لم ما معرفة ال أنه يرون واآلخرون خارجية. مشاهداٍت إىل اللجوء إىل منا
قد ما آخر إىل وملموساٍت ومسموعاٍت مرئياٍت الحواس طريق عن تجيئنا حسيٍة ُمعطياٍت
َمن الفالسفة ِمن أن عىل األشياء. عالم الخارجي، العالم عن إلينا نقله يف حواسنا َصت تخصَّ
إىل ومبادئه العقل مقوالت من بد ال إنه ليقول املعرفة عملية يف الطريَقني بني الجمع يحاول
الفلسفية املذاهب تقسيم يف امُلعوَّل لكن املعرفة، تحصيل يتم لكي الحواسِّ معطيات جانب
فَمن املنطقية؟ األولوية تكون الجانبنَي من جانٍب ألي هو: ووسيلتها املعرفة موضوع يف
األولوية جعل وَمن العقالنيِّني، أو املثاليِّني من كان للعقل، األولوية الفالسفة ِمن جعل

التجريبيِّني. من كان للحواسِّ
دعوى إىل تقسمها التي الجدلية النظرة إليه النظر يمكن اختالًفا اختلفنا هذا ويف
الثالثة األضالع لهذه الزمني الرتتيب أن لوال ذلك، محاولة أو بينهما، تأليٍف ثم ونقيضها
املرحلتنَي من أسبَق الظهور ترتيب يف التأليف مرحلة جاءت بل التتابُع هذا عىل يأِت لم

األُخرينَي.
(الوضعية العلمي التجريبي املذهب فهو املعركة هذه يف الدعوى بمثابة سأجعله ما ا أمَّ
النرشوالتدعيم؛ وسائل بكل ودَعَمها ونَرشها السطور، هذه كاتب إليها ذهب التي املنطقية)
إيجابيٍة فلسفٍة ذا مذهبًا ليس ألنه املنهج هذا — أدق بتعبري أو — املذهب هذا يقول فماذا
من األخرى، والرموز اللغة فيه تُستخدم ما كل إىل بالنسبة للنظر طريقٌة هو ما بَقْدر

والكتابة. القول رضوب من وتلك هذه وغري العلم ونظريات الفلسفة مذاهب
تجري صورٍة أي وعىل نَشأَت كيف للغة تحليله أساس عىل التجريبي املنهج هذا يقوم
األدبي. الخلق مجاالت من هذَين غري ويف العلمي االستعمال ويف اليومي االستعمال يف
مختلفتنَي؛ بطريقتنَي فيهما تُستعمل كبريَين ميداننَي للغة أن إىل التحليل به وينتهي
هو واآلخر الخارجي، العالم أشياء إىل برموزها «لتشري» اللغة تُستخدم حني هو أحدهما
إقامة أو السامع عواطف إثارة بها يُراد كأن اإلشارية العملية هذه غري يف تُستخدم حني
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ِعلم رأيُت فإذا خارج. يف شيئًا يعني ال ولكنه داخل، من أجزاؤه تتسق ِرصٍف ذهنيٍّ بناءٍ
أو ينكرس أو ينعكس وكيف رسعته، ما الضوء، مسار يف قوًال يل يُقدِّم — مثًال — الضوء
لهذا قابًال يكون أن يتحتم ولذلك الخارجي؛ التطبيق هو هذا قوله مدار كان ذلك، غري
اليومية. الحياة شئون يف قل وكذلك برفضه، أو بقبوله نحكم أساسه عىل الذي التطبيق
الساعة تمام يف القاهرة يغادر اإلسكندرية إىل القاهرة من الرسيع القطار أن لك َزَعمُت فإذا
لزعمي َقبولك كان ساعة، وربع ساعتنَي بعد اإلسكندرية محطة إىل ليصل صباًحا السابعة
عىل صدق من فيه ما مدى لك يتبني فقط وعندئٍذ الفعيل؛ الواقع عىل بقياسه مرهونًا هذا
الفعيل التطبيق لطريق رسٍم من اللفظية الصياغة يف يكون ما وبمقدار — الواقع ذلك
تُبنيِّ أن للعبارة فيكفي يخطئ وقد يصيب قد «معنًى» له ما أن عىل «معنًى» لها يكون
تنطبق ال وجدناها أو تنطبق وجدناها سواءٌ — الواقع عىل تطبيقها طريق يكون كيف
حول تدور الشمس إن أقول أن بني فرق ال «املعنى» حيث فمن معنى؛ ذات إنها لنقول
من لكلٍّ ساعة. وأربعني مائتنَي يف ذلك تفعل إنها أقول وأن ساعة، وعرشين أربع األرضيف
إحداهما لكنَّ الواقع، وبني بينها امُلطابقة طريقة إىل تَهدينا معينٌة صورٌة العبارتنَي هاتنَي

األخرى. كذب سيتبني كما املطابقة عند صدقها سيتبني
العالم إىل اإلشارة بها يُقصد ال حيث فهو اللغة استعمال يف الثاني امليدان ا وأمَّ
مجرد عىل تقترص ذهنيٍة بناءاٍت إقامة بها يُراد أو الوجداني أثرها بها يُراد بل الخارجي،
عن يروي الذي فالشاعر العالم؛ جوانب من آخر أو جانبًا ي تُسمِّ أن لها نزعم وال ر التصوُّ
بينه ِلتُطابق إليه تنظر الخارجي، محيطك يف يشءٍ إىل نظرك يَلِفت ال البحر، كموج أنه الليل
الريايض وكذلك شعورك. يف ها تُحسُّ داخليٍة خربٍة إىل نظرك يلفت بل لك، زعمه ما وبني
بالرضورة يشري هذا نسقه أن يدعي ال — إقليدس فعل كما — رياضيٍّا نسًقا يبني حني
ذلك ومع امُلربَّعات، من أو امُلثلَّثات من الخارجي العالم يخلو قد إذ خارجية؛ كائناٍت إىل
إىل إشارته عىل ال تكوينه طريقة عىل قائمٌة صحته ألن صحيًحا؛ الريايض نسقه يظل
إىل أفراده يلجأ الفالسفة من فريٍق إىل بالنسبة نفسه هذا وقل األشياء. دنيا يف يات ُمسمَّ
أنها يدعون ال معينٍة بحقائَق يبدءوا أن وهو البناء، طريقة حيث من الريايض يفعله ما
ذلك من يستنبطون ثم الَحْدس، إدراك من إنها يقولون بل الحسية، بامَلشاهد مكسوبٌة
«منسقة» مرتبًة النتائج هذه مجموع ومن نتائج، من استنباطه يمكن ما الحْديس اإلدراك
تسأل: البناء هذا من بذاتها مرحلٍة عند َوَقفَت أنك فافرض . امُلعنيَّ الفلسفي البناء يتكون
أن لرتى منها استُنِبَطت التي املقدمات عىل يحيلونك فعندئٍذ صوابها؟ من أستيقن كيف
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حتى سابقتها، إىل مرحلة كل يف تُحال دواَليك وهكذا صحيًحا. استدالًال كان استداللها
جاءت؟ أين من االستنباطي الفيلسوف أو الريايض فتسأل األوىل، االبتداء نقطة إىل تصل
مدركٌة ألنها أو الرياضيِّني) (بلغة مفروضة ألنها الصدق ُمسلَّمة هي الجواب: فيكون

الفالسفة). (بلغة البصرية بحْدس
يف بينٍة عىل تكون أن اللغة تستخدم حني وعليك للغة، الرئيسيان امليدانان هما هذان
عليك يتحتم وعندئٍذ خارجيٍة؛ كائناٍت إىل بها أتشري تستخدمها، ميدانَيها من ميدان أي
ال وعندئٍذ رية؛ التصوُّ الذهنية البناءات عىل نفسك تقرص أم الحواس، تجربة إىل الركون
لنوع مالئمة أُخرى مقاييَس بمراعاة ُملزًما وتكون الحواسِّ تجربة إىل بالرجوع تُطاَلب

ذهنك. يف أركانه تُقيم الذي التصوُّري البناء
«وضعيٍّا ُسمي وإنما العلمي، التجريبي أو املنطقي الوضعي املنهج يقوله ما هو هذا
عىل صوابها يقوم أن األشياء دنيا إىل اإلشارة تدَّعي عبارة لكل يشرتط أوًال: ألنه منطقيٍّا»
يكتفي ثانيًا: وألنه — املوقف من الوضعي الجانب هو وهذا — الحواس لتجربة تصويرها
مقبولة العبارة كانت إن بإرشادنا كفيل وحده التحليل وهذا نفسها، العبارة لغة بتحليل
فافرض — املوقف من املنطقي الجانب هو وهذا — مقبولة غري أو املنطقية ناحيتها من
البحث إىل حاجٌة بك فليس جوهرها، يف «مادية» أنها «الروح» عن لك َزَعمُت أنني مثًال،
تُحلِّل أْن القول لهذا رفضك يف وحسبك تكن لم أو ماديًة كانت إن لرتى تتناولها روح عن
مادية، غرِي كائناٍت عىل تُطَلق «الروح» كلمة أن إىل التحليل بك انتهى فإذا الكلمتنَي، هاتنَي
عندئٍذ أكون ألنني مادية؛ بأنها تُوَصف أن — إذن — التناُقض من أنه الفور عىل َعِلمت
منطق — وحده «املنطق» عىل قائم العبارة لهذه فرفضنا مادي» «الالمادي يقول كمن

الفكر. ومنطق اللغة
الواحدة للفكرة يكون أن جاز إذا نقائضها أو — نقيضها جاء فكيف الدعوى، هي تلك
أشخاصها باختالف مختلفٍة مستوياٍت النقائضعىل تلك جاءت — واحد؟ نقيٍض من أكثر
متانة فيه جديلٍّ أساٍس عىل العقاد به عارض ما فمنها التفكري؛ وعمق املأخذ ِجدية يف
بني شائٌع اعرتاٌض وهو — به اعرتض ما أقوى فمن عليها؛ مردوٌد حجٌة لكنها الحجة،
نوَعني عدا ما ُكل العلم باب يف يرفض املنهج هذا كان إذا أنه — املنطقية الوضعية أعداء
تحصيل فيه قوٌل والثاني املحسوس الواقع قياسه تجريبيٌّ قوٌل أحدهما القول؛ من فقط
فارغٌة أقواٌل هو الكالم من النوَعني هذَين عدا ما أن باعتبار الرياضية) (كاملعادالت حاصل
الفارغة األقوال قبيل من هي املذهب هذا بها سبق التي نفسها فالعبارة إذن املعنى، من
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الريايض(النوع العلم قبيل من هي وال األول) (النوع الطبيعي العلم قوانني من هي ال ألنها
اها ُمؤدَّ التي املنطقية» األنماط «نظرية ى يُسمَّ بما عليها مردوٌد الحجة هذه لكن الثاني)،
املستويات هذه أحد يف الصدق ومقياس واحد، مستًوى من ليست اللغوية العبارات أن
التي اللغوية الجمل حلَّلُت أنني افِرض ذلك، مثال اآلخر. املستوى يف مقياسه هو ليس
الحقيقة هذه لُت فَسجَّ العربية، باللغة ُكتبَت قد جميًعا فوجدتُها الصفحة هذه يف َورَدت
عباراٌت الصفحة هذه عىل العبارات جميع «إن معناه: ما بها أقول إنجليزيٍة بعبارٍة عندي
يكون أن لوجب صحَّ لو هذا حكمك لكنَّ بقوله: معرتٌض يعرتضني أن أََفيُجوز عربية.»
دونه، ما عىل يحكم أعىل، منطقيٍّ «نمٍط» من هذا حكمي ألن ؛ كالَّ عربية؟ عبارًة كذلك هو
يقع أن معها يجوز ال كثرًة كثريٌة الحياة يف ذلك وأمثال نفسه. لحكم نفسه هو يخضع وال
عىل بطاقًة أكتب فقد كثريون؛ فيه وقع فالذي ذلك ومع املنطقي، الخطأ هذا مثل يف ناقٌد
ناقٍد ببال يطوف أن دون الصندوق، محتوى عىل البطاقة ِلتُدل برتقال، فيه ما كلُّ صندوٍق
صحيًحا وصًفا الصندوق بداخل ملا البطاقة عىل املوجود الوصف كان لو «لكن يقول: أن
نُحلِّل حني نفسه املوقف هو هذا إن نعم الربتقال.» من برتقالة نفسه هو يكون أن لوجب
تشري وصفيٌة عباراٌت إما كلها العلمية العبارات األمر: آخر عنها لنقول العلمية العبارات
الرياضة، كمعادالت حاصٍل تحصيل عىل تنطوي تحليليٌة عباراٌت وإما املحسوس الواقع إىل
ال الحكم هذا إن عنه أقول بحيث نفسه؛ لقاعدة خاضًعا نفسه العام الحكم هذا يكون فال
املعنى. من ِخلٌو فهو إذن الحاصل تحصيالت من هو وال الطبيعية العلوم قوانني من هو
يجزم أن يستطيع اإلنسان «إن فيقول: آخر اعرتاًضا االعرتاض هذا عىل العقاد ويزيد
مستحيل» العدم «إن يقول: أن يستطيع ألنه اإلطالق عىل الخارج يف لها صورة ال بحقيقٍة
يسمى يشءٍ أو العدم ى يُسمَّ يشءٍ من خلت املحسوسات أن ذلك تقرير من يمنعه وال
تحصيُل — الرياضة كمعادالت — هي الجملة هذه مثل إن نقول ذلك عىل ا وردٍّ املستحيل.»
وذلك مرتنَي؛ واحًدا معنًى تُكرِّر أنها يف كامٌن وصدقها الواقع، يصف مما وليست حاصل،
ُعدَت وإذا يكون» ال «ما هو بأنه نفسك ألجبت «العدم»؟ بكلمة تعني ماذا سألت: لو ألنك
يكون»، ال «ما هو إنه بقولك أيًضا هنا نفسك ألجبت «املستحيل»؟ كلمة تعني وماذا فسأَلَت
ألنه صحيح؛ قول وهو يكون» ال يكون ال «ما تُصِبح أخرى بعبارٍة الجملة فرتجمة وإذن
ذَهبَت ما ينفي ما هذا يف وليس ،٤ = ٣ + ١ بقولك أو ٢ = ٢ بقولك وشبيه تَكراريٌّ تحلييلٌّ
يميض وهكذا ترفضه. ما وترفض تقبله ما لتقبل تحليالتها يف املنطقية الوضعية إليه
للقضية أخذه عىل تدل جدلية، معارضاٍت يف والناس») الكتب «بني كتابه (راجع العقاد

أصاب. قد أنه عىل بالرضورة تُدلُّ ال لكنها ا جادٍّ أخذًا
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الحديث اإلسالمي «الفكر كتابه يف البهي محمد الدكتور صه خصَّ فصٌل النقائضكذلك ومن
درجًة يتطلب الرد —ألن املنطقية الوضعية عىل «للرد» أقول ال الغربي»، باالستعمار وصلته
هو ما فيه ألقى فصًال ص خصَّ إنه أقول بل — مثلها عىل درب قد أظنه ال التحليل دقة من
َة ثَمَّ ليس ألنه الحسنة النية فيه وسأفرض — بها أراد التي الحماسية الخطبة إىل أقرب
العقول ألن عقولهم؛ أقول ال — ُقرائه نفوس تثري أن بها أراد — ذلك غري إىل يدعوه ما
بها أراد نعم، — املنطق هذا مثل تلتزم ال الحماسية والخطب رصف، منطٍق إىل تحتاج
بسبب أَحَدهم السطور هذه كاتب كان مواطنيهم، من طائفٍة عىل ُقرائه نفوس يثري أن
يتصدَّى أن املتكلم أراد إذا إنه به ليقول امليتافيزيقا» «خرافة عنوانه وجعل أخرجه كتاٍب
ملجال ُمجاوٌز هو ما ألن الحواس؛ تجربة سنده فليكن الخارجي بالعالم يتصل علميٍّ لقوٍل
ميتافزيقي فيلسوٌف جاء فإذا أخرى. طريقٌة تصديقه وطريقة آخر، سبيله الحيس اإلدراك
أن نسأله أن حقنا من كان وطعمها وشكلها لونها وراء «جوهًرا» للربتقالة أن لنا يزعم

إليه. نستمع الذين نحن دمنا ما نحن تجاربنا من أساٍس عىل الربهان لنا يقيم
جزءًا يجعل إذ كتابه؛ عنوان منذ النفوس إثارة حملة البهي محمد الدكتور ويبدأ
ذوو الفكرية دعاواهم يف هاجمهم الذين املواطِنني هؤالء إن تقول عبارًة العنوان هذا من
رجاًال يجعل أن ُقراءه ف يُرشِّ مما وال فه يُرشِّ مما أن أظن ولست الغربي. باالستعمار صلة
من فصوًال التهامهم ص َخصَّ ممن أيًضا (وهما الرازق عبد وعيل حسني طه أمثال من
بالنسبة االنفعالية اإلثارة حملة يتابع ثم أغراضه. تحقيق عىل للمستعمر أعوانًا كتابه)
خرافة» «الدين ملهاجمته خصصه الذي الفصل عنوان يجعل بأن السطور هذه كاتب إىل
كذلك خرج قد بكتابه االستعمار عاون الذي الوطني الخائن أن عنده من يستنتج وكأنه
معه سلمنا إذا وحتى خرافة. الدين يكون إذن خرافة؟ امليتافيزيقا أن يُقل ألم دينه. عىل
العنوان هذا يذكر لم فلماذا يهاجمه، الذي للكتاب األصيل العنوان عن تلزم نتيجة هذه أن
كلمة تثريها ما بمثل النفوس تثري ال «ميتافيزيقا» كلمة أَِألَنَّ له؟ اختاره الذي بديلِه مكاَن

«الدين»؟
َمن بدايُة ألنها حديث؛ من أورده فيما مناقشته عن نا ِلَصدِّ َلتكفي البداية هذه وإن
اإلفرنجية األسماء ينثر أخذ قال؟ فماذا ذلك ومع نزيه، فلسفيٍّ جداٍل يف الدخول يعتزم ال
لفالسفَة أسماءٌ وهي أخرى، تارًة اإلفرنجية وباألحرف تارًة العربية باألحرف ويساًرا يمينًا
أثبته ما مع تتعاون ألنها بل عليه، يَردَّ أن أراد ملا ا ردٍّ تكون أن تصلح ألنها ال ومذاهب،
هناك من دكتور بأملانيا، وهامبورج برلني جامعتَي من دكتور أنه من الكتاب غالف عىل
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ولست — كتابه غالف عىل أثبت كما — اإلسالمية» والدراسات النفس وعلم «الفلسفة يف
ليكون ذلك يكن ولم للدكتوراه، رسالة يف كلها الفروع هذه اَجتمَعت كيف الحق يف أدري
تتبُّع عىل تُعينه التي الفلسفية للدراسة نفسه ص يُخصِّ لم أنه عىل يُدلُّني أنه لوال شأني من
يف تُستخدم التي الخطابية املفاهيم حدود التحليالت هذه تُجاِوز حني الفالسفة تحليالت
إملامه ضعف من وحسبنا العقول. نحو البارد باملنطق تتجه أن يهمها وال النفوس، إثارة
«املذهب وبني املنطقية» «الوضعية بني يخلط أن الفلسفة ميدان يف الفكرية بالحركات
ويَكيل املذهب هذا للناس يرشح طِفق لقد حتى كونت، أوجست به يقوله الذي الوضعي»

إليه. ندعو ما يُهاجم أنه يظن وهو الرضباِت له
هذا صاحب أن نذكر التفكُّه سبيل عىل لكننا الخطاب، َلفصل وحده الخلط هذا يف إن
الذين ونيورات، وكارناب، وفتجنشتني، شليك، ووضعية كونت وضعية بني الفكري الخلط
الفكري الخلط هذا صاحب إن أقول منهم. لواحد واحًدا سطًرا يقرأ أن بباله يخُطر لم
التجديد باسم الغربيِّني فكر يُردِّد أنه امليتافيزيقا» ُمؤلِّف«خرافة عىل يأخذ الذي هو العجيب
وصلته الحديث اإلسالمي «الفكر ُمؤلِّف طريقة إىل انظر ثم ُمحرًفا»، أو «ُمشوًها يُردِّده وأنه
«خرافة يف وردت عبارًة ذكر فقد املقدمات؛ من النتائج استدالل يف الغربي» باالستعمار
هناك دامت ما بأنه الظن وهي أساسية، غلطٍة من امليتافيزيقا «نشأت تقول امليتافيزيقا»
القواميس يف ووجودها اللغة تداُول وكثرة ومعنى، مدلول لها يكون أن بد فال اللغة يف كلمة
لكن داللة، بال صوت مجرَّد أو ترقيم مجرَّد تكون أن يستحيل بأنها إيمانًا الناس يزيد
زائفة. ألفاٌظ هي القواميس يف واملسجلة امُلتداَولة األلفاظ» من «مئات أن لك يُبنيِّ التحليل
ورقٍة عىل يحتوي أنه عىل طويلًة مدًة األسواق يف الناس يتداوله بظرٍف هنا األمر أشبه وما
ُمتشكِّك يجيء وبعدئٍذ امُلعاَمالت يف الجنيه قيمة الظرف يكتسب حتى الجنيه ذوات من
البيع يبطل أن ينبغي وكان فارغ، هو وإذا ومحتواه مكنونه من ليستوثق الظرف ويُفضُّ
كتاب من النص هذا املؤلف يذكر األمر.» أول من زيفه إىل الناس تنبه لو الرشاء أو به
كلمٍة عن حديثنا كان (وهل الكلمة أن — واَعَجباه — منه ليستدل امليتافيزيقا» «خرافة
هواك مع يتفق ما ذلك من لتستدل أنت لها أَردَت هكذا أم بهي؟ دكتور يا ُمعيَّنة واحدٍة
«هللا» الجاللة اسم تكون أن بُد ال كثرٍة يف الناس يتداولها التي الكلمة أن النص؟) مع ال
من «مئات بعبارة الحائط ُعرض ولنرضب بذلك. امليتافيزيقا ُخرافة ُمؤلِّف ح يُرصِّ لم وإن
— البهي الدكتور عند الحال لسان يقول هكذا — النص يف َورَدت التي امُلتداَولة» األلفاظ
— طائرة وهي — السطر وراء من ونفهمها بعًضا، بعضنا يفهم — البلد أوالد — نحن ألننا
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يقول إنه امليتافيزيقا». «خرافة كُمؤلِّف لعيٌب ماديٌّ كاتٌب ذقوننا عىل يضحك أن ومحال
ح يُرصِّ لم وإن يعنيه ما يفوتنا بحيث الغفلة من لسنا ألننا آخر وجٍه عىل نفهمه لكننا شيئًا
«الفكر كتاب ُمؤلِّف بأن أنبأتك ما إذا تضحك ال — القارئ أيها — باهلل وأستحلفك به.
عن يقول الذي نفسه هو كهذه، نتيجًة كهذا نصٍّ من يستنتج الذي الحديث» اإلسالمي
العلمية اللغة إدراك قلة عىل فحسب يدل «ال هذا كالمه إن امليتافيزيقا» «خرافة صاحب
يف التجديد صفات من صفًة يكون يكاد الغري عن النقل يف «البَرت» أن عىل أيًضا يدل بل
طه الدكتور هم عنده بامُلردِّدين (واملقصود ِدين» امُلردِّ هؤالء عند الحديث اإلسالمي الفكر
امليتافيزيقا»). «خرافة ُمؤلِّف هو الذي السطور هذه وكاتب الرازق عبد عيل واألستاذ حسني
البهي محمد الدكتور عنكم الحديث توىل فقد السليمة؛ العقول أصحاب يا هللا ورحمكم
ملا «امُلردِّدون» يقرتفه الذي «البرت» عن وتَنزَّه تامًة، إجادًة العلمية» «اللغة أجاد أستاذٌ وهو

يفقهون. ليس

لم وبالتايل لنقده يَتصدَّى ما فهم صاحبها يُحسن لم التي االنفعالية الوقفة هذه ونرتك
اإلسالم عىل بخوفه فيها يلهج وجدانيٍة خطبٍة بإلقاء واكتفى النزيه، العلمي النقد يُحسن
وأَحبَّت التفكري، يف اإلسالمي واجبها استَخَدَمت ثم أسلم كما أسَلَمت ُمفكرٍة طائفٍة من
احتكارها املستعمرون أراد منزلٍة إىل العقلية بمداركها ترتفع أن رأت ثم أََحب، كما وطنها
املذهب دحض عربيٍّ فيلسوٍف إىل لننتقل — إذن — االنفعالية الوقفة هذه نرتك ألنفسهم.
لكن الرصينة، املنطقية بالحجة بعًضا: بعضهم الفالسفة يدحض كما الحيس التجريبي
الذي املثايل املذهب وأعني نقيضه إىل يتطرف يجعله لم الحيس التجريبي للمذهب دحضه
بموقٍف أشبه موقًفا يختار هو وإنما ُمدركيها، عقل يف مجردٍة أفكاٍر إىل بأرسها الدنيا ل يُحوِّ
نفسه عىل تقترص ال معقوالته لكن اإلدراك، أداة العقل يكون أن وهو الطرَفني بني وسٍط
هو العربي الفيلسوف وذلك الخارجية، املوجودات وجود عىل َليُدل الذهن يف وجودها إن بل
يوسف أرسل لقد الطبيعة». بعد وما و«الطبيعة والوجود» «العقل كتابَيه يف كرم، يوسف
وفاته ُقبيل أي ١٩٥٩م؛ (أيار) مايو ٦ بتاريخ السطور هذه كاتب إىل قصريًا خطابًا كرم
بكثرة وإعجابًا واحرتاًما «تحيًة فيه: يقول ١٩٥٩م)، مايو ٢٨ الخميس فجر (مات بأيام
العلم رجل يُقتىضمن ما أول فإن سحيقة؛ ُهوًة بيننا يحفر لكم قرأته ما كان وإن تآليفكم
علمية» فلسفٍة «نحو قراءة مواصٌل وأنا لكم متوافران وهما البحث يف والِجد النية ُخلوص
تفرضونها التي الفلسفة إن اآلن منذ أقول أن وأستطيع إليكم، عنه بالكتابة الوعد وُمكرٌِّر

33



نظر وجهة

تُطاِلعون حني االختالف هذا لكم وسيبدو الرأي يف نتفق لن وإننا املادية. الفلسفة هي
وسيادتكم الطبيعة» بعد وما «الطبيعة واسمه تُصِدره، أن املعارف دار تُوِشك يل، كتابًا

بإخالص.» كتبته أني طبًعا تثقون
القول يُوجز ألنه به؛ صدَّره الذي التصدير نص هو وهذا وفاته، بعد الكتاب وصدر

التصدير: يقول والوجود» «العقل وهو سبقه الذي الكتاب ويف فيه جاء فيما

الحواس، من متمايزًة داركًة قوًة لإلنسان أن والوجود» «العقل كتاب يف أثبتنا
ومعانَي مادتها، عن مجرَّدة املحسوسات معاني تُدرك أن شأنها بالعقل، تُدعى
واستقراءاٍت وأقيسٍة قضايا يف املعاني هذه تُؤلِّف وأن بذاتها، مجردًة أخرى
وتعيني ماهيته استكناه محاولًة املحسوس، وراء ما إىل األشياء إدراك يف فتَنُفذ
أفعاله كانت مجردًة العقل موضوعات كانت وملَّا املوجودات. سائر مع عالقاته
اإلنسانية املعرفة يَقُرص الذي الحيس املذهب فأبطلنا كذلك، مجردًة ذكرناها التي

الكائنات. سائر بها ويُفرسِّ إليها يُردَّ أن إىل ويرمي الحواس عىل
اإلدراك لقيمة َعَرْضنا وأفعاله، موضوعاته بوجود العقل وجود إثبات وبعد
والهادم منها الحسية حتى الحقائق لجميع امُلنِكر الشك مذهب فأَدَحْضنا العقيل،
أصحابه آمن وإن — الذي التصوُّري املذهب وأدحضنا أساسه، من للعلم
العقل، داخل عىل الوجود هذا يقرصون فهم — عقلية وبُمدَركاٍت العقل بوجود
الخروج حق اإلنسان عىل فينكرون وحسب، راٍت تصوُّ امُلدركاِت هذه ويعتربون
املذاهب تهاُفت بيَّنَّا الدعاوى تلك بُطالن إثبات وبعد الوجود، إىل ر التصوُّ من

عليها. املبنية امليتافيزيقية
فيها، الرأي نُبِدي وأن املوضوعات هذه طبائع يف النظر إىل نقصد واآلن
ونبات جماد من وبموجوداتها، بقوانينها للطبيعة سليمًة صورًة نُقدِّم أن آمِلني

وهلة. ألَوَّل الظاهر التصاعديِّ الرتتيب هذا عىل وإنسان، وحيوان
بالصعود الكيل، اليقني واستيفاء الشامل، البحث إتمام إىل أخريًا ونقصد
عىل العايل لها، امُلفاِرق قوانينها، ع وُمرشِّ لخالقها أي للطبيعة؛ األوىل العلة إىل

موجوداتها.

عنها والدفاع بعرضها اضطلع التي العلمية للتجريبية الناقِضني الناقِدين أن عىل
كرم يوسف واألستاذ البهي والدكتور العقاد األستاذ عىل يقترصوا لم السطور، هذه كاتب
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يف أمني عثمان الدكتور كذلك بينهم من كان بل واملثالية)، التجريبية طرَيف بني ِطه توسُّ (يف
لذلك؛ ل ُمؤهَّ غري ألنني الكتاب؛ هذا يف يُقدِّمه التعرُّضملا أنوي ال ولكنني «الُجوانيَّة»، كتابه
يُكتب لم الصغري الكتاب هذا أن إىل أُنبِّه أن لزاًما أرى البداية «منذ التقديم يف يقول إذ
وظاهر األلفاظ حرفية عند يقف الذي القارئ أن هذا ومعنى ا. حقٍّ الجوانيني للقراء إال
يف يصحبني أن يستطيع لن السطور» بني «ما فهم إىل ينفذ أن يحاول أن دون العبارات
كل تنقل أن طاقتها يف ليس املسموعة أو املقروءة اللغة ألن الطويلة؛ الفلسفية الرحلة هذه
من رضب السامع أو القارئ جهة من يصحبها لم ما امُلتكلِّم، أو الكاتب نفس يف يعتلج ما

الوجداني.» ب التأهُّ أو النفيس» «التهيُّؤ
وإال — ألفاظه بحرفية الكاتب يُلِزمون ممن — ِلسوئه أو الحظ ِلُحسن — ُكنُت وملا
يجدون ال ممن — لسوئه أو الحظ لحسن — كنت ملَّا وكذلك — استخدمها حني عابثًا كان
ما أن — لسوئه أو الحظ لحسن — أُوِمن ُكنُت وملا شيئا، يعني ال بياًضا إال السطور» «بني
جدوى ال ألنه عنه؛ فليصمت مسموعة» أو مقروءٍة «لغٍة يف يُجِريه أن الكاتب يستطيع ال
أو الكاتب أراد ما نقل عن عاجزٍة برموٍز امُلستمِعني آذان أو الُقراء أعني شغل من عندئٍذ
بأالَّ «الجوانية» مؤلِّف ِبنُصح فسآُخذ وذاك، وهذا هذا كنت ملا إني أقول ينقله. أن امُلتكلم

الطويلة. الفلسفية رحلته يف أتبعه

الصلة وثيق ألنه خطره؛ عنه يذهب وال ِجدَّته تَبَىل ال موضوع حول الرابعة املعركة ودارت
الحرية قضية وهي أال قضايا؛ من حياته يف اإلنسان يشغل ما أهم من هي فكريٍة بقضيٍة
وسائر الذوات سائر عن بذاته مستقالٍّ ِكيانًا اإلنساني الفرد أنجعل مداها؟ ما اإلنسانية
ضمانه يمكن ما أوسع له فنضمن بذاته، قائًما عاَلًما فرد كل من َلنجعل حتى األشياء،
ال وبذلك نوعه، أفراد من سواه وتشمل تشمله نوعيٍة لحقيقٍة تجسيًدا نجعله أم ُحرية، من
وقيودها؟ حدودها من الِفكاك يَمِلك ال عليه مفروضٍة معينٍة لطبيعٍة ُممثًال يكون أن يُجاوز
الوجود بفردية — صورها اختالف عىل — الحديثة الوجودية الفلسفة أَخذَت وقد
طغياٌن وهو ضمريه، يف وتحكُّمها الفرد عىل الجماعة طغيان عىل ا ردٍّ لتجيء اإلنساني،
وجود تُلغي التي «الشمولية» رضوب من فيه ظهر بما الحديث عرصنا يف أشكاله كثُرت
والنازية. والفاشية الشيوعية األنظمة يف الحال هي كما «الكل» وجود إىل بالِقياس األفراد
الدكتور الفعال، الحر الفردي الوجود عن بالدفاع اضطلع من مقدمة يف وكان
وذاتي» «فزيائي نوعان عنده فالوجود الوجودي»؛ «الزمان كتابه يف بدوي الرحمن عبد
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أشياء. كان أم واعيًة ذاتًا أكان سواءٌ الذات، عدا ما كل واألول املفردة، الذات وجود الثاني
بالنسبة فكالهما جمادية؛ كأشياءَ أو واعيٍة كذواٍت الغري وجود بني ضخٌم فارٌق َة ثَمَّ وليس
عزلٍة يف بنفسه مستقلٌّ وجوٌد الذاتي فالوجود سيَّان؛ املعنى ناحية من املفردة الذات إىل
إذ وذات؛ ذاٍت بني الحق التفاُهم إىل سبيل وال للغري. وجود كل عن الطبيعة حيث من تامٍة
ولذا الفعل؛ حيث من إال الذات إىل له نسبة فال الغري وجود ا أمَّ وحده. قائٌم عالٌم منهما كلٌّ

(ص١٣٥). بإزائه موقفها يتحدد لها وتبًعا الناحية هذه من إال الذات إليه تنظر ال
وسائر األخرى الذوات سائر إىل تنظر ال التي الفريدة املفردة اإلنسانية الذات إن
كائنٌة اإلنسانية الذات هذه إن أقول الفعل. إرادة لها تحقق وسائل هي حيث من إال األشياء
وهي الطرَفني، بهذَين محدوٌد امتداٌد وله آِخر وله ل أَوَّ له الحدود ُمتعنيِّ زماٍن يف حتًما
من تحقيقه ُوْسعها يف هو ما بأفعالها قًة ُمحقِّ تنفك ال املحدودة الزمانية الفرتة هذه خالل
سعادة كان ثَمَّ ومن فمحدود؛ ق امُلتحقِّ الفعل ا وأمَّ حدود. تَحدُّها ال اإلمكانات لكن إمكانات،
اإلنسان إن قولنا مجرد إن قه. تُحقِّ لم بما وشقاؤها قه، تُحقِّ بما سعادتها وشقاؤها؛ الذات
أي العدد؛ محدودة أفعاًال الالمتناهية املمكنات بني من يختار أنه بالرضورة يتضمن حر
ال السعادة ألن سعادته؛ يف بقصور الحر اإلنسان عىل حتًما قاضية اإلنسان حرية إن
ألن شقيٍّا؛ وسيظل بطبعه، شقيٌّ «فالوجود وإذن اإلمكانات. لكل الكامل بالتحقق إال تتم
تتحقق لن الكلية السعادة كانت فإذا اجتيازه. يمكن ال والالمتناهي متناهية ال اإلمكانيات
مستحيل، الالمتناهي واجتياُز الالمتناهي، اجتياز معناه الكل وإحراُز الكل، بإحراز إال

(ص٢٢٢). مستحيلة» — إذن — الكلية فالسعادة
وهذا الالمتناهي يجتاز أن فإما طريَقني؛ بأحد إال شقاؤه اإلنسان عن يزول وال
لطبيعته َمحٌو هذا ويف الفعل، إبعاد معناه وهذا اإلمكانات يُبعد أن ا وإمَّ عليه، مستحيل
لإلنسان قوا يُحقِّ أن فالسفة حاول لقد آخر. يشءٍ أي تكون أن قبل ِفعل هي التي األصيلة
يف يضعونه إنما بهذا لكنهم الزمان، حدود تَحدُّها ال رسمدية يف فوضعوه كاملًة سعادًة
تُقرِّر التي األوهام هذه كل من يتخلص أن لإلنسان آلن «وقد لها معنى ال خاويٍة حياٍة
لإلنسان نُعيد أن لنا كان إذا أدائه من بد ال واجٌب فهذا بالزمان؛ ن امُلتزمِّ الوجود غري وجوًدا
غري وجود كل أن مواربة، أدنى وبال تامة، رصاحٍة يف هنا نُقرِّر فإننا ولهذا وقيمته؛ معناه
من َوْهم للزمانية املضادة الرسمدية وأن البطالن كل باطٌل وجوٌد بالزمان ن امُلتزمِّ الوجود

(ص٢٢٣). األوهام» أشنع
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يالئم تخفيًفا تها ِحدَّ من ف يُخفِّ بما عليها يُردَّ أن تقتيض التي هي األخرية النتيجة وهذه
سوى ُمفكِّرينا من الجاد للردِّ تصدَّى من أعرف ولسُت العام. الفكري جونا وبني بينها
أخذ — اإلنساني الفرد عند الضمري لحرية تقريرها للوجودية َحِمد أن بعد — ألنه العقاد؛
ألغينا إذا إال الفرد لحرية مكان ال أنه وظنها كله، والوجود الفرد وجود بني خلطها عليها
كصدق الحس يف صادٌق حقيقيٌّ وجوٌد اإلنساني النوع «وجود أن حني عىل النوع، حقيقة
والدم، اللحم حقائق من بيولوجيٌة حقيقٌة اإلنساني النوع ووجود أصدق، أو الفرد وجود
إذا إال نفسه الفرد كيان يتم وال األذهان، يف ر التصوُّ فروض من فرًضا يقولون كما وليس

النوع. وجود بها يتحقق التي النوعية الوظائف فيه نِضَجت
النوعية الخصائص يف بينهم التشابُه ينفي ال الشخصية مالمح يف األفراد واختالف
الكتب (بني واضطراره» اختياره وَمواطن وآدابه بأخالقه مستقالٍّ عامًلا منهم كالٍّ يجعل وال

ص١٥-١٦). والناس،
موقع منه يقع ال أنه عن فضًال بدوي، الدكتور عىل مباٌرش ردٌّ العقاد كتبه فيما وليس
ذهب ينقضما قوٌل هناك كان لو النقيَضني بني يُؤلِّف أن أراد من إىل أقرب هو النقيضبل
الوجودية عن يكتب العقاد أن كله ذلك إىل أِضف الوجودي. مذهبه يف بدوي الدكتور إليه

سواها. من املتميزة وجوديته بدوي وللدكتور إطالقها، عىل
لكنِّي معارك من عندنا الفلسفي امليدان شهده ما كل هي األربع املعارك هذه تكن لم

سواها. من باإلثبات أحق أراها
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محمود عباس نظم حني قصري، وقٌت إال األوىل العاملية الحرب ختام عىل بقي قد يكن لم
عنها نفسه الشاعر يقول كما — جاءت التي شيطان»، «ترجمة العظيمة قصيدته العقاد
جاءت فكأنما دخانها؛ من وغيمًة الحرب، نار من لفحًة — بها قدَّمها نثريٍة مقدمٍة يف
حالًة ر ِلتُصوِّ — ختامها من تدنو القرن هذا من الثانية األعوام والعرشة — القصيدة هذه
تارة، املستبد الحاكم من السياسية بحريته يُطاِلب ظل شعٍب عىل استولت اليأس، من
وتكتم األفواه، لتكمَّ األوىل، العاملية الحرب فجاءت تارة، الدخيل الربيطاني املستعمر ومن
قد كان فيما بامُليض أديٍب أو مُلفكٍر ِلتأذن املستعمرة الدولة تكن لم إذ حينًا؛ األنفاس
بها يُشعلون حمالٍت من ١٨٨٢م، سنة مرص بريطانيا احتَلَّت منذ والُكتاب امُلفكِّرون بدأه
يف يَدبُّ القلق أخذ الحرب، أعوام طالت أن وملا للحرية. طلبًا العقول، ويُحرِّكون النفوس
قصيدة وجاءت الحرب. محنة تزول حتى بمطلبه الصابر حني، إىل الصامت الشعب أنفس
تمت التي باملواجهة فيها تستبدل أن تستطيع قصيدٌة وهي القلق، هذا عن تعبريًا العقاد
من الحر وامُلفكِّر ناحية، من واملستعمر الحاكم بني أخرى مواجهًة والشيطان، هللا بني
أن لحريته يريد ال حرٍّ ُمفكٍر لكل ترجمٍة إىل يديك بني القصيدة لتتحول أخرى، ناحيٍة

قيود. تَُحدها
األدب أعالم من طائفة َشِهَدت قد القرن، هذا من األوىل األعوام العرشة كانت فإذا
بمقاالته عبده محمد اإلمام نواحيها: بعض من الحرية قضية للناس تصوغ والفكر،
مع والديني الفكري تراثنا يلتقي أن يمكن كيف ح يُوضِّ اإلسالم، عن وبدفاعه اإلصالحية
حياتنا يف الرئيسية املشكلة أمامنا وضع قد بهذا وهو العلم، يسودها التي العرص روح
القومي تراثنا بني د نُوحِّ كيف وهي: هذا، يومنا وإىل القرن، هذا أعوام خالل كلها الثقافية
يدمج توحيًدا أخرى، جهٍة العرصمن هذا يف والحضارة الفكر وعوامل جهة، من واإلسالمي



نظر وجهة

مًعا. آن يف العاملي والطابع املحيل الطابع تحمل واحدة، عضويٍة وحدٍة يف مًعا الجانبنَي
حتى املنشودة الحرية نطاق من يُمد الجديدة» و«املرأة املرأة» «تحرير بكتابَيه أمني وقاسم
لطفي وأحمد السنني. بَقيد املغلولة للمرأة اجتماعيًة حريًة السياسية الحرية مع تشمل
الحر، العرصي للفكر منربًا لتكون ١٩٠٧ سنة «الجريدة» صحيفة أصدر الذي السيد
الجامعة إنشاء عىل َعِملوا ممن السيد لطفي وكان وبالدستور. باالستقالل يطالب ولسانًا
التحرُّر حركة لتدعيم الجامعية العلمية الروح برضورة منهم إيمانًا ،١٩٠٨ سنة األهلية
من بطائفٍة َحفَلت قد القرن هذا من األوىل األعوام العرشة كانت إذا إنه أقول الشامل.
العرشة فإن والكتب، الصحف يف رصيحة دعواتهم الناس يف ينرشون واألدباء، امُلفكِرين
السياسية نتائجها من كان والتي األوىل، العاملية الحرب هول َشِهَدت التي الثانية األعوام
رجال اضطرَّت قد ملرص، بريطانيا حماية أُعلنَت ثم العرفية األحكام أُعلنَت أن مرص، يف
إىل ليرتجم الريف يف يعتزل السيد لطفي أحمد نشاطهم: أَوُجه من وا يُغريِّ أن واألدب الفكر
رسالته لينجز األكاديمية دراسته إىل ينرصف حسني وطه ألرسطو، األخالق كتاب العربية
الحديث أدبنا يف طويلٍة قصٍة أول يكتب هيكل» حسني و«محمد العالء» أبي «ذكرى عن
يف الذروة بها ليبلغ نفسه ذات عن ة امُلعربِّ القصائد ينظم والعقاد «زينب»، قصة وهي

شيطان». «ترجمة قصيدة

واألدباء، امُلفكِرين أقالم من تنبعث لِبثَت االجتماعية، والحرية السياسية الحرية إىل دعوات
سياسيٌة ثورٌة انَفجَرت حتى النفوس، يف ترتاكم آثارها وأخذت عرش، التاسع القرن منذ
حتى قليًال، إال الثورة هذه تلبث لم ثم ١٩١٩م سنة مبارشًة األوىل العاملية الحرب عقب
عن واالستقالل السياسية والحرية السياسة حدود تَتعدَّى ثورًة لتصبح ُرقعتُها اتَسَعت
والتعليم، والفلسفة، والنقد، فنونه، بكل األدب تشمل عامة، فكريًة ثورًة وتكون بريطانيا،
الطريق عىل نلتمس أن الشامل، البعث هذا يف وحسبنا العقلية. الحياة جوانب من ذلك وغري

الجديد. االتجاه إىل تشري حركاٍت يف أو مؤلفات يف متمثلًة الرئيسية، معامله
كتاب القرن، هذا من الثالثة األعوام العرشة يف الطريق، معالم من نُصاِدفه ما ل وأَوَّ
سنة املازني القادر عبد إبراهيم صديقه مع العقاد أخرجه الذي والنقد» األدب يف «الديوان
التقليد، قيود من التحرُّر بها يبغيان الشعر، مجال يف نقديًة حملًة به ها ليُوجِّ ،١٩٢١
ال حتى الفريدة، نفسه ذات عن الُحر التعبري لصاحبه يكفل جديد، شعٍر إىل والدعوة
املتميز، الفردي لوجوده بتقريره الشاعر وإن وجودها. فينمحي سواها يف معاملها تنطمس

املنشودة. اإلنسانية الحرية بناء يف األساس حجر َليضع
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الضعف حالة نَذُكر أن ينبغي حقيقتها، عىل الشعر مجال يف الصورة نرى ولكي
إبَّان الظُّلمة لعصور نتيجًة عرش، التاسع القرن من األول النصف يف به أمَلَّت التي الشديد
مرص، عىل الفرنسية الحملة عددنا إذا قرون، ثالثة امتدت عصوٌر وهي الرتكي، الحكم
للعهد — رشعيًة نهايًة تكن لم إن — حقيقيًة نهايًة البالد، حكم عىل عيل محمد واستيالء
فوق الربيطاني باالحتالل البالد ونُكبَت ثلثاه، عرش التاسع القرن من انسلخ ا فلمَّ الرتكي.
شخصيتهم مالمح يلتمسوا أن يف املرصيِّني عند الرغبة اشتدت الحاكمة، باألُرسة نكبتها
يُذكِّرهم ما كل األذهان إىل يُعيدوا أن الهدف، هذا نحو خطواتهم أوىل وكانت الضائعة،
العهد ركاكة من أصحابها بها يتخلص الشعر، يف حركٌة نَشأَت ثَمَّ ومن املايض؛ بمجدهم
ذلك، عىل وساعدهم ورصانتها، قوتها يف القديمة العربية النماذج إىل ويعودون الرتكي،
القدامى؛ الشعراء دواوين من املايض القرن خالل أَخرَجته قد العربية املطبعة كانت ما
اإلحياء حركة تولَّوا األزهر، يف لألدب أساتذٍة عن فضًال ذلك تُحتذى، نماذَج أمامهم فَرأَوا
أوضح الذي األدبية» «الوسيلة بكتابه املرصفي حسني الشيخ بالذكر منهم ونخص األدبي
نماذَج يف القواعد هذه وَعرَض والَعروض، والبالغة والنحو اللغة قواعد جديٍد بأسلوٍب فيه

القديم. األدب من مختارٍة
أحمد تِبعه ثم الشعري اإلحياء حركة يف األول الرائد هو البارودي سامي محمود وكان
أيدي وعىل مرص. يف ليقيم سوريا من وفد الذي مطران وخليل إبراهيم، وحافظ شوقي،
األوروبية الثقافة من بغذاءٍ تغذيته مع مجده، سابق إىل العربي الشعر عاد جميًعا هؤالء

وثقافته. بالغرب صلتهم من الشعراء هؤالء بعض اكتسبها التي
صميمها يف تكن ولم للقديم، «إحياء» حركة كانت — قوتها برغم — الحركة هذه لكن
عن بالقصور يتهمها جديد، جيٌل جاء ما رسعان ولهذا الحديث؛ العرص يساير «تجديًدا»
شعر تنقص كانت التي الخصائص أهم ومن يبلغه. أن الجديد للشعر ينبغي ما بلوغ
حيث من التعبري وذاتية الشكل، حيث من القصيدة وحدة الجديد، الجيل نظر يف هؤالء
تهتم وال ، مستقالٍّ ِكيانًا منها بيٍت لكل تجعل العربية القصيدة كانت أن بعد املضمون،
الشاعر كان أن بعد وكذلك واحدة، شعوريٍة تجربٍة يف الواحدة القصيدة أبيات تنسكب بأن
الحكم طغيان يدفعه أو الفريدة، نفسه ذات عن يُعربِّ أن قبل الجماعة عن يُعربِّ العربي
تقتضيه ما بحسب ورثاء، تهنئٍة ويف وهجاء مدٍح يف الشعري جهده ينفق أن املال واستبداد

املناسبات.
بل القديم، إحياء حد عند التجديد يقف أن تُِرد لم التي الجديدة الحركة ُروَّاد وكان
ال جميًعا، قيوده من التحرُّر إىل باملجتمع تئول أن شأنها من جديدة قيًما تُضيف أن أرادت
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عصورها يف الحياة ضعف عن يجيء وما الرتاث، إحياء مع يجيء ما بني القيود هذه يف فرق
والعقاد، شكري، الرحمن عبد هم: ثالثة كانوا هذه، التجديد حركة رواد إن أقول املتأخرة.
النهج عىل القرن، من الثانية األعوام العرشة خالل الشعر ينظمون أخذوا الذين واملازني،
الفضاء، أمامهم يسدون لبثوا — هذا برغم — اإلحياء أنصار لكن له، يُروِّجون كانوا الذي
«الديوان ذكرناه: الذي الكتاب صدر أن فكان القائم، البناء تُهدُّ عنيفٍة زلزلٍة من بد ال فكان
عندئٍذ الشعراء أمري نحو مدمرًة حملًة واملازني) (العقاد صاحباه به ه يُوجِّ والنقد» األدب يف
صفحًة للناس ليفتحا صفحة، األدبي الوجود عن يُزيال أن بذلك لعلهما شوقي» «أحمد

جديدة.
إىل نقيضه إىل طرٍف فمن مثلَّثة؛ خطواٍت يف تسري أن الفكرية الحركات ُسنة وكأنما
من عنيًدا موقًفا يقفون الشعر يف الجديدة املدرسة ُروَّاد فرأينا النقيَضني؛ بني تجمع مرحلة
أطلقت جماعة ظهرت حتى يبدأ، يََكد لم القرن هذا من الرابع العقد لكن البعث. شعراء
وقد شادي. أبو زكي أحمد لها والداعي فكرتها صاحب وكان أبولو»، «جماعة نفسها عىل
أراد من كل أعضائها بني لتجمع ١٩٣٢م، عام خريف يف األدبية الجماعة هذه تألََّفت
أعضائها من فرأينا الشعر؛ مذاهب من ومذهب مذهب بني هنا تفرقة فال الشعراء؛ من
— ومطران شوقي، أنفسهم: البعث حركة رجال مثل — شعره يف التقليد مع يجري من
لشعراء قرءوه بما ُمتأثِرين جديًدا منًحى بالشعر انتََحوا من كذلك أعضائها من رأينا كما
(وهو ناجي إبراهيم هؤالء رأس وعىل — خاصة بصفٍة منهم والرومانسيِّني — الغرب
الشعر، ر تطوُّ يف الحركات آخر هذه تكن ولم مهندس). (وهو طه محمود وعيل طبيب)

املقال. هذا من آخر موضٍع إىل التالية الجديدة املرحلة سنرجئ لكننا

إىل االحتكام نحو أصحابها نزع عقالنية، حركٌة الحربنَي، بني فيما الطريق معالم ومن
والكتب البحوث من كثرٍي يف الحركة هذه تمثََّلت وقد آخر. يشءٍ أي قبل العقل منطق
فقد (١٩٢٤م) الرازق عبد عيل ِلُمؤلِّفه الحكم» وأصول «اإلسالم كتاب منها واملواقف،
يف يجتمع أن يف فؤاد) أحمد (امللك حاكمها أطماع من بدافع تتورط أن حينئٍذ مرص كادت
وذلك «امللك»، لقب جانب إىل — املسلِمني خليفة — «الخليفة» لقب الحاكم ذلك شخص
املسلِمني خلفاء أيًضا هم تركيا سالطني وكان — عندها من الخالفة تركيا ألغت أن بعد
أن مرص ملك أراد وإنما كمال. مصطفى بزعامة االجتماعية السياسية ثورتها أَثَر عىل —
ويف مًعا، الدولة ورياسة الدين رياسة يَديه يف لتجتمع األتراك، عن زوالها بعد الخالفة يرث
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تسرتُّ ألن بأسبابه؛ أخذت قد مرص كانت الذي التقدُّم حركة عىل كربى خطورٌة الجمع هذا
بحجة قيود، من شاء ما فرض يف يَديه يُطِلق أن شأنه من الدين، من قناٍع وراء الحاكم
للناس ليقول باحث، مفكٌر منا يظهر أن بد ال فكان اإلسالم؛ مبادئ تفرضها قيوٌد أنها
يف الوقوع عن أغنانا وما خليفة، للدولة يكون أن يُحتِّم ال اإلسالم إن وتحقيق، دراسة عن

واحدة! يٍد يف والدولة الدين جمعت حني أوروبا فيها َوقَعت كالتي مشكالٍت
كانت التي األهلية الجامعة فيها وأُدمَجت القاهرة، جامعة أُنشئَت ١٩٢٥م سنة ويف
تتفاوت كانت التي العليا املعاهد مجموعة كذلك فيها أُدمجت كما ١٩٠٨م، سنة نَشأَت قد
فجاء اآلخر؛ لبعضها القرن وبعض — الطب كلية مثل — لبعضها كامٍل قرٍن بني أعمارها
م تُتمِّ عقليٍة بثورٍة نهوضالشعب عىل الدالَّة العالمات أبرز من عالمًة القاهرة جامعة إنشاء
طه للدكتور املطبعة أَخَرَجت حتى إنشائها، عىل عاٌم يميض يكد ولم السياسية، الثورة
م يرتسَّ جديد، علميٍّ منهٍج بقيام إعالٌن وكأنه ظهر الذي الجاهيل»، األدب «يف ِكتابَه حسني
يَثبُت حتى معرفة، من توارثناه فيما الخطأ فيفرض البحث؛ يف الديكارتي املنهج خطوات
املعلوم كان فإذا معينة. لفكرٍة سابٍق تَحيٍُّز عىل يرتكز ال صوابًا العلمي، بالربهان صوابه
الفالنية، القصائد ونَظم الفالني العرص يف عاش قد الفالني الشاعر أن هو امُلتواَرث الشائع
القصائد ناظم هو يكون ال ثَمَّ ومن وجود؛ الشاعر لهذا يكن لم أن بَدءٍ ذي بادئَ فلنفِرض
السري إليه يُؤدِّي ما إىل لننتهي الحر، األساس هذا عىل البحث يف نميض ثم له، املنحولة
رضورة إىل الناس تدعو أن الفكري، البعث نحو طويلٌة لقفزٌة وإنها نتائج. من املنهجي
العقيل البحث طريق عن الصواب إليها تُعيد أن قبل املوروثة، النصوص صحة يف الشك

امُلجرَّد.
نظرية أن عنها نتحدث التي الفرتة إبَّان العقلية الروح رسيان عىل يدل ملما وإنه
القرن نهايات يف بها الجهر كان أن بعد فروع من عنها يتشعب وما الداروينية ر التطوُّ
العقيدة عىل خطٌر أنه يُظن كان ما عىل ِلرَيدُّوا يقظًة الفكر رجال من يستدعي عرش، التاسع
— الدهريِّني» عىل «الرد يف كتابه األفغاني الدين جمال نرش عندما حدث كما — الدينية
مظهر إسماعيل أصدر ١٩٢٤م سنة ففي ِفني؛ امُلثقَّ طبقات بني شائعًة مادًة اآلن أصبحِت
األنواع أصل كتاب ذلك قبل العربية إىل ترجم قد مظهر (وكان السبيل» «ملقى كتابه
يُعنى كان مما ٍة عامَّ موضوعاٍت عىل للنظرية تطبيًقا الجديد الكتاب هذا ليكون لداروين)،
واالرتقاء النشوء ملذهب «إن الكتاب: لهذا مقدمته يف يقول وهو عندئٍذ؛ امُلصِلحون الُكتاب به
جديٌر املذهب هذا بأن االعتقاد تمام أعتقد يجعلني ما الحديثة، العلوم فروع يف األَثَر من
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وأبناء العربية، إىل ونقله درسه سبيل يف وجهوده حياته من شطر أكرب اإلنسان يقف بأن
لتحل القديمة، أساليبنا بناء يف تهدم معاوله أَخذَت أدبي، علمٍي انقالٍب أبواب عىل الضاد
ما تُؤيِّد ألنها األخرية الجملة هذه النص هذا من ويهمنا للتفكري.» حديثة أساليب محلها
علميٍّ انقالٍب فرتة أنها وهو الفكرية، الناحية من مرص، يف الحربنَي بني ما فرتة به نَِصف
القائم العقالني العلمي األسلوب هو جديًدا، أسلوبًا َمحلَّه لتُِحل قديًما أسلوبًا تهدم وأدبي،

والتمحيص. الدرس عىل
يدل مما ر»، التطوُّ «نظرية عن آخر كتابًا ١٩٢٥م سنة أصدر آخر كاتبًا نذكر وهنا
عرًضا يكن لم الكاتب هذا من الكتاب هذا لكن األذهان، تشغل عندئٍذ كانت الفكرة أن عىل
هدًفا به ليبلغ الكاتب عاشه واحٍد طريٍق من يتجزأ ال جزءًا كان بل الفكرية حياته يف طارئًا
الفكرية حياته طريق ا وأمَّ موىس، سالمة فهو الكاتب هذا ا وأمَّ عينه. نُصب جعله واحًدا
ا وأمَّ بأَْرسها. والحياة األدب تطوير رضورة من يقتضيه وما الحديث بالعلم اإليمان فهو
سالمة يأُل فلم قديم؛ بناءٍ أنقاض عىل جديًدا بناءً يُقيم أن فهو كله بهذا املقصود الهدف
كان فإذا الكتابة. ويف التفكري يف القديم األسلوب لُيقاوم َكتب، ما كل يف جهًدا موىس
يشءٌ يبقى ال بحيث طاقاتهم كل تستنفد عنايًة اللفظية العبارة بصقل يُعنَون التقليديون
الكتابة يف التِلغرايف» «األسلوب أسماه بما هو أراد فقد القارئ، إىل ينقلونه معنًى ألي منها
تخدم ال واحدٌة لفظٌة فيها تُحَرش ال بحيث نقله، امُلراد للمعنى خادمًة العبارة تجيء أن

املقصود. املعنى
ِفني امُلثقَّ إحساس عن الناتج الفكري، القلق من بكثرٍي الحربنَي بني ما فرتة تميََّزت لقد
وهما: يجتمعان، ال نقيضان وكأنهما يبدوان يزاالن ما كانا طرَفني بني الجمع برضورة
وكان أخرى. جهٍة من املنقولة األوروبية والثقافة جهة، من املوروثة التقليدية الثقافة
الثقافتنَي بني الجمع إىل سبيٍل من هل وهو: الفكر، رجال عىل نفسه يطرح بدأ قد السؤال
العالم مسايرة يف تُقرصِّ وال املميز، املحيل الطابع عن تتخىل ال واحدة، عضويٍة وحدٍة يف
ثالثة وتستتبع امُلفكِرين من فئاٍت ثالث عن تَصُدر إجاباٍت ثالث تجد كنَت هنا املعارص؟
ومن وأسلوبًا، فكًرا املوروث بالقديم أصحابها بها ك يَتمسَّ فإجابٌة الكتابة؛ يف أساليب
القديم عىل الكامل القضاء أصحابها بها يريد وإجابٌة الرافعي، صادق مصطفى هؤالء
أخذًا — حياة وطريقَة كتابٍة وأسلوَب وأدبًا علًما — األوروبية الثقافة عن واألخذ املوروث
يُحاول ثالثٌة وإجابٌة موىس، سالمة هؤالء: ومن بقيود، ُمقيَّد وال برشٍط مرشوط غري مطلًقا
عبارتهم جاءت كتبوا إذا فهم الطرَفني؛ بني يجمع وسًطا موقًفا يجدوا أن أصحابها بها
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القديم موضوعات بني املزج حاولوا فكَّروا إذا وهم املتني، العربي األسلوب قواعد ملتزمًة
من األعالم جمهرة الطائفة هذه يف َوقَعت أن الطالع ُحسن من وكان الجديد. وموضوعات
مجموعاٌت جميًعا فلهؤالء وغريهم؛ املازني، هيكل، حسني، طه العقاد، واألدب: الفكر رجال
أي تُطاِلع أن يكفي كتٍب يف جمعوها ثم عنها، نتحدث التي الفرتة خالل كتبوها مقاالٍت من
قد إذ وانسجام؛ تآلٍُف يف األَقدِمني العرب ثقافة جاَوَرت قد الغرب ثقافة لتجد منها، كتاٍب
الرومي ابن أو القيس امرئ عن فصٌل يعقبه شيل، أو شيكسبري أو هومر عن فصًال تجد

وهكذا. املتنبي، أو
الكتب» بني و«ساعات (١٩٢٤م)، والحياة» األدب يف «مطالعات الفرتة هذه يف للعقاد
و«صندوق (١٩٢٧م) الريح» و«قبض (١٩٢٤م) الهشيم» «حصاد وللمازني (١٩٢٩م)
األول عند الكتب عنوانات بني املقارنة مجرَّد من ليُدرك القارئ وإن (١٩٢٩م). الدنيا»
الهدف عىل اتفقا قد يكونا وإن الصديَقني، الزميَلني هذَين أن الثاني، عند الكتب وعنوانات
ت التزمُّ درجة إىل جادٌّ األول التناُول: طريقة يف اختلفا فقد الثقافتنَي) بني الجمع (وهو
ولهيكل عرضه. طريقة يف الفكاهة روح تملؤه ساخٌر فكرته يف جادٌّ والثاني وأسلوبًا، فكًرا
كتاب سبقه (١٩٢٥م) الفراغ» أوقات «يف الثقافتنَي بني الجامعة املجموعات هذه أمثال من
الذي السيايس الفكر إثراء يف به أسهم (١٩٢١–١٩٢٣م) روسو جاك جان عن جزأين من
بني وسٌط كتابته طريقة يف وهو بالنظر، مقرونًا الفعل ليكون السياسية، الثورة صاحب
الضاحك األسلوب من وال العقاد، مبلغ العابس األسلوب من يبلغ ال فهو واملازني؛ العقاد

أسطره. بني ترسي األسارير منبسطة سْمحٍة بروٍح ويكتفي املازني، مبلغ
عربيٍّا موضوًعا يعالج أن الثقافتنَي، بني الجمع يف طريقته كانت فقد حسني طه ا وأمَّ
إىل الدعوة ومع مرة، العلمي العقل إىل الدعوة مع يكون وأن جديد، غربيٍّ بأسلوٍب قديًما
عن بكتابه ١٩٢٦ سنة العقالنية الفكرية قنبلته ر فجَّ كيف إليه فانظر مرة. القلب وجدان
يف فيقول السرية» هامش «عىل األدبية رائعته فيُصدر ١٩٣٣م سنة ليعود الجاهيل، األدب
وال العقل، يُكربون ُمحَدثون ألنهم الكتاب؛ بهذا سيضيقون قوًما أن أعلم «أنا مقدمته:
التي واألحاديث األخبار من بكثرٍي يضيقون لذلك وهم إليه؛ إال يطمئنون وال به، إال يثقون
للناس وأن يشء، كل ليس العقل أن هؤالء يعلم أن وأُِحب يرضاها. وال العقل يُسيغها ال

العقل.» والرىضمن الغذاء إىل حاجًة أقل ليست أُخرى َمَلكاٍت
يكتب هيكل فهذا وامُلقاَرنة بالتحليل له يَتصدَّون زمالئه من النقاد رأينا أن عجب ال
هذا، كتابه َوضِع حني إىل حسني) طه (أي «إنه فيقول: السرية» هامش «عىل صدور فور
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نفسية يف عظيٌم ٌر تطوُّ الكتاب فهذا به، إال يثقون وال العقل يُكربون الذين أولئك من كان
مقدمة ُمقدمتنَي: مًعا نقرأ أن لتبيينه يكفي صارٌخ واضٌح ٌر تطوُّ للحياة، نظرته ويف طه
هامش و«عىل الجاهيل» األدب «يف بني إن الجاهيل». األدب «يف ومقدمة السرية» هامش «عىل
عليه النبي مولد سبق الذي الجاهيل العرص عن يتحدث فكالهما للُمقاَرنة؛ موضًعا السرية»
الجاهلية، عن األساطري به جاءت ما يهدم األول والكتاب املولد، هذا عارص والذي السالم،
ألغراٍض ِرين املتأخِّ وضع من ويراه ونثر، شعٍر من للجاهلية يُنسب مما الكثري يهدم بل
غذاءً ذلك يف ويرى قها، ويُنمِّ األساطري هذه يجلو األخري والكتاب للدين، مخالفة أو دينيٍة

الناس.» َمَلكات من العقل سوى ملا
وال نفسيته يف يتطوَّر «لم فهو الثقافتنَي؛ بني الجمع يف حسني طه طريقة كانت تلك
فيه اجتمعتا قد كلتَيهما الثقافتنَي إن بل الجمع، لهذا هيكل يُعلِّل كما للحياة» نظرته يف
تجمع ثقافيٍة وحدٍة من نبلغه أن نأمل نزال وما كنا ما واحد، رجٍل يف لنا د يُجسِّ نحٍو عىل
كتاب عىل تعليقه يف تصويًرا أصدق كان محمد عوض محمد الدكتور ولعل الطرَفني. لنا
الحقيقية ثقافته «إن الفِكهة: بطريقته — حسني طه عن قال حني السرية» هامش «عىل
يُبهر إن وطالء، رواء إال الغربيِّني ثقافة ليست وأن األسس، قوية متينٌة أزهريٌة ثقافٌة هي
حَككَت إذا إنك الروس: يف نابليون قال وقديًما بعيد. غوٍر إىل يذهب ال فإنه َمنَظُره، العنَي
األزهري لك بدا برفق، حسني طه َحَككَت إذا نقول أن وسعنا ويف الترتي. لك بدا الرويس

وعلم.» فضٍل من الكلمة هذه تحمله ما بكل الصميم الُقح
نظرته ويف نفسيته يف تطوَّر قد السرية» هامش «عىل كتب حني حسني طه كان ولو
أخرى مرًة يعود السرية» هامش «عىل بعد رأيناه ملا — عنه هيكل قال كما — للحياة
من لنا بد ال إنه للناس به ليقول (١٩٣٩م) مرص» يف الثقافة «مستقبل الهام كتابه فيُصدر
نهضتهم يف فعلوا قد األقدمون آباؤنا كان ملا استمراًرا اليونانية، الثقافية األصول عن األخذ
وال تردُّد. وال حرٍج بغري والفلسفية العلمية اليونان ثقافة ينقلون طِفقوا حني الفكرية،
الرائعة حياته ترجمة نذكر أن دون املقال، من املوضع هذا يف حسني طه عن الحديث نرتك
الثمار أجمل من الذاتية الرتجمة هذه فجاءت «األيام»، بعنوان ١٩٢٩م سنة كتبها التي

غرب. ومن رشق من كلها الثقافة روافد فيها اجتَمَعت التي الفرتة، تلك يف األدبية
فنُحِييه، تراثنا إىل ذراًعا نمد القرن، هذا من والرابع الثالث العقَدين أعوام قَضينا هكذا
عدٍد إىل نشري أن املناسبة، هذه يف بالذكر لجديٌر وإنه فننقلها. األوربية الثقافة إىل وذراًعا
الثقافية األدوات أفعل من وكانت واسًعا، شيوًعا وشاعت عندئٍذ َظهَرت التي ت املجالَّ من
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بعد بوادره ستظهر الثقايف، تاريخنا يف جديٍد نهاٍر لتقبُّل والعقول النفوس هيَّأت التي
التي املجالت هذه ا وأمَّ ١٩٥٢م. يوليو ٢٣ ثورة بعد النضج ويبلغ الثانية، العاملية الحرب
هيكل، حسني محمد تحريرها يرأس كان التي األسبوعية» «السياسة فهي إليها، نشري
وكان أصدرها التي الجديدة» و«املجلة العقاد، فيه يكتب كان الذي األسبوعي» و«البالغ
حسن أحمد تحريرها يرأس وكان اصدرها التي و«الرسالة» موىس، سالمة تحريرها يرأس
والرتجمة التأليف لجنة وأصدرتها أمني، أحمد عليها يرشف كان التي و«الثقافة» الزيات،
لتدل ١٩١٤م سنة أُنشئَت الجديدة، الثقافة ُروَّاد من جماعٍة من تتألَّف لجنة وهي والنرش،
هي إذ كله؛ العرشين القرن هذا يف الثقافية الحركة اتجاهات عىل جهودها وبنوع باسمها
القديم، الرتاث لذخائر و«النرش» األوروبيَّني، واألدب الفكر عن «الرتجمة» عىل تقوم حركة
بما الحديث طابعنا يحمل الذي الجديد و«التأليف» الكتب، خزائن من النور إىل لتُخرجها

السواء. عىل املنشورة واملادة املرتجمة املادة من غذاءها تستمد أصالٍة من فيه

بني الجمع فيها تحاول الحربنَي، بني فيما مرص عاشتها التي الثقافية الحركة أحسب ال
لبعض نسوقها أمثلٍة يف به تتضح مما بأنصَع معاملها تتضح الحركة تلك أحسب ال ثقافتنَي،
حقيقًة تذكرنا إذا خصوًصا الفرتة، تلك خالل األقالم فيها تشتجر كانت التي املوضوعات
الرأي وبذلك مرًة الرأي بهذا يأخذ قد الواحد الكاتب أن هي الصدد، هذا يف ا جدٍّ هامًة
عىل باالستقرار عندئٍذ ألحد يأذن لم واملذاهب اآلراء فوران أن عىل يدل مما أخرى، مرًة
الذي الجديد الفكري البناء بأركان ماسًة الفكرة هذه دامت ما طويًال، أمًدا واحدٍة فكرٍة
لبلوغ حينئٍذ امُلفكِِّرين إخالص عىل كذلك يُدل ومما إقامته. سبيل يف عندئذ املرصيون كان
معه ألنفسهم يسمحوا لم إخالًصا لذلك إخالصهم شامًال، فكريٍّا بعثًا األمة بعث يف غايتهم
التاريخ. ملجرى وتعويقها خطأها األحداث ر تطوُّ أثبت إذا ِألخرى، أو لفكرٍة بوا يتعصَّ أن
وثالثينياته، القرن هذا عرشينيات يف الفكرية للرصاعات مثًال نسوقه موضوٍع وأَوَّل
التي األُوىل األصول هي ما الجديد: الثقايف البناء إقامة إىل بالنسبة األسايس املوضوع هذا
وراءها ما إىل نجاوزها ال عربيٌة أصوٌل هي أم فرعونيٌة أصوٌل أهي إليها؟ املرصيني نَردُّ
هيكًال أن إال وغريهما هيكل حسني ومحمد موىس سالمة الفرعونية نارص وقد التاريخ؟ يف
كتاٍب صدور بمناسبة — هيكل بدأ فقد عنه؛ بالدفاع بدأ فيما الخطأ وجه فتبني عاد
بني الصلة ربط يف هيكل بدأ — (١٩٢٦م) عرصي أثريٍّ لعالٍم الربدي) (قصص عن
كثريون ينساه وثيًقا نفسيٍّا «اتصاًال الحالتنَي بني أن مؤكًدا الحديثة ومرص القديمة مرص
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العقائد ويف الحكم نظم يف راٍت تطوُّ من الفراعنة عصور مرصمنذ عىل طرأ ما أن ويحسبون
وبني الحارضة األمة هذه بني فصل قد الحياة، ُمقوِّمات من ذلك غري ويف اللغة ويف الدينية
أولئك إىل منا أقرب الرومان إىل أو العرب إىل جعلنا حاسًما، فصًال القديمة، املرصية األمة

املسيحية.» سبقت التي السنني ألوف يف النيل وادي عمروا الذين
العبث من وبأنه عربية، جذورنا بأن يؤمنون ُكتاٌب الفرعونية النزعة هذه عىل فرَيُدُّ
حسن أحمد هؤالء ومن القرون، متاهات يف لتضل التاريخ، يف ذلك من أبعَد إىل نُردَّها أن
الكالم، وساسة الجدل رجال من ثالثة أو اثنان الفرعوني بالرأي «اشتُهر قال: حني الزيات
عقيدٌة الفكرة وأن ِجد، األمر أن والشام العراق يف األعمام بنو خال حتى املقاالت، يف فبسطوه
ت، َمسالَّ املآذن َجعَلت قد — العربية البالد رأس — مرص وأن أمة، الكتاب من ثالثة وأن
العربي بأسلوبه يميضالزيات أن وبعد كهنة.» والعلماء والكنائسهياكل، معابد، واملساجد
«وبعُد فيقول: بعبارة، املوقف ص يُلخِّ وأصحابها الفرعونية الفكرة من التهكُّم يف البليغ
اآلداب عىل آدابها ويف واملسيحية، اإلسالم عىل روحها يف تقوم إنما الحديثة ثقافتنا فإن
فليسيربطها الربدي ثقافة ا أمَّ الخاصة، األوروبية القرائح عىل علمها ويف والغربية، العربية

باألقباط.» وال باملسلِمني ال رباط، العربية بمرص

وكيف نُحلِّلها، التي الفرتة يف الفكر رجال فيها اختلف التي للموضوعات ثانيًا مثًال ونسوق
أقرب هي وهل املرصيون، بها يتميز التي األصلية الخصائص موضوع يف اختالفهم جاء
وهي هامة، نقطٍة إىل نُنبِّه أُخرى ومرًة العرب. خصائص إىل أو اليونان، خصائص إىل
هذه الرأي ومبادلة فيه، بالرأي يعرضون كانوا فيما آرائهم عىل يثبتوا لم امُلتعارِضني أن
الذي األمر إنما بقوله: املشكلة الحكيم فيطرح حسني، وطه الحكيم توفيق بني كانت املرة
مهمته: لجيلنا تَتبنيَّ حتى أنفسنا، معرفة املرصي، الفكر مميزات معرفة هو كالٍم إىل يحتاج
أمام املطروحة املسألة هي زالت ما نفسها هذه أن اليوم قارئ (وليالحظ املسألة هي هذه
حديثه يف ويميضالحكيم العرشين). القرن من السابع العقد ختام من َدنَونا وقد امُلفكِرين،
عىل باألخرى إحداهما اختَلَطت ولقد مختلفتان، العربية والروح املرصية الروح أن ِليؤكِّد
إذا منه، بُد ال أمر الفصل هذا لكن األخرى، من الواحدة لنميز فصلهما، معه يصعب نحٍو
دراسة أن — أوًال — فيبني ُقرائه، عىل هو تحليله الحكيم ويعرض أنفسنا. نتبني أن أردنا
اآلدميِّني تماثيل بال «ما العقليتنَي: بني الفرق تُِربز بأن كفيلة اإلغريقي والفن املرصي الفن
الصغرية املالحظة هذه األجساد؟ عارية اإلغريق وعند األجساد، مستورة املرصيِّني عند

48



املعارصة مرص يف واألدب الفكر تيارات

اإلغريق، عند جيلٌّ عاٍر املرصيني، عند خفي مسترت يشء كل نعم، كله، الفرق تحتها تطوي
املرصيني عند يشء كل كاملادة، عاٍر اإلغريق عند يشء وكل كالروح، مرصخفي يف يشء كل
اليونان ويف والنفس، الروح مرص يف كاملنطق، جيلٌّ اإلغريق عند يشء وكل كالنفس، مسترتٌ
مقارنة املقدمات، له لتتم أخرى مقارنًة الحكيم يُجري املقارنة هذه وبعد والعقل.» املادة
وكل العرب تفكري «كل العرب: لخط مماثل اإلغريق خط إن فيقول والعرب، اليونان بني
الرسعة.» العرب وعند الحياة، أي الحركة، اإلغريق عند واملادة، الحس لذة يف العرب فن
الروح لشئون ميل أي كلها العربية الحضارة يف نرى أن املستحيل «من أنه هي والخالصة
أن عندي ريب و«ال والفكر.» الروح كلمتَي من والهند مرص تفهمه الذي باملعنى والفكر
البناء، هي االستقرار، هي السكون، هي الروح، هي مرص نقيض: طرفا والعرب مرص
والعرب مرص عجيبة: مقابلٌة الزخرف، هي الطعن، هي الرسعة، هي املادة، هي والعرب
لألدب أتمنى إني التلقيح؟ هذا من يخرج عظيٍم أدٍب أي الوجود، وعنرصا الدرهم، وجها
بالقلق، واالستقرار بالحركة، والسكون باملادة الروح زواج املصري: هذا الحديث املرصي

بالزخرف.» والبناء
بها تبعد أصول إىل املرصية الروح تُنَسب أن رافًضا الحكيم، عىل حسني طه ويَردُّ
الفرعونية األصول إىل الحديثة املرصية بالروح الغوص أن ذلك اليونان؛ وعن العرب عن
«نحن مشهود: قائٌم أمٌر العرب إىل النسبة أن عىل التخمني، مجاهل يف الرضب إىل مضطر
واآلخر شيئًا، منه تعرف تكاد ال الشديد، للشك عرضة أحدهما أمَرين؛ أمام — إذن —
هذا صح إن — العقلية وحضارتها القديمة مرص حياة أحدهما فيه، الشك إىل سبيل ال
أدبنا بناء عليه لنقيم نفزع األمرين أي فإىل وحضارتهم، العرب حياة واآلخر — التعبري
ليخلُص الحكيم عىل رده يف حسني طه الدكتور ويميض اليقني؟» إىل أم الشك أَإَِىل الجديد؟
من تتكون بأنها ويجيب استَعربَت؟ منذ مرص روح تتكون ِممَّ وهو: املوضوع، جوهر إىل
وثانيها القدماء، املرصيِّني من ورثناه الذي الخالص املرصي العنرص أولها ثالثة؛ عناَرص
العنرص هو وثالثها الحضارة، ومن الدين ومن اللغة من يأتينا الذي العربي العنرص هو
يأتيها الذي هذا وهو دائًما، فيها سيؤثر والذي دائًما، املرصية الحياة يف أثَّر الذي األجنبي
واليهود والرومان اليونان من جاءها والغرب؛ الرشق يف ة امُلتحرضِّ باألمم اتصالها من
الوسطى، القرون يف والفرنجة والرتك العرب من وجاءها القديم، العرص يف والفينيقيِّني
يونيو شهر أعداد الرسالة، مجلة (راجع الحديث العرص يف وأمريكا أوروبا من ويجيئها

١٩٣٣م).
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بني ما فرتة يف وامُلفكِّرين األدباء بني القول فيه يدور كان مما ثالثًا مثًال ونسوق
باهتمامهم ينرصفون من فهنالك الناسلألدب؛ تصور يف والجديد القديم موضوع الحربنَي،
وهؤالء اللغة، بتلك ينقلونها التي الفكرة هنالك تكون أن دون وتجويدها اللغة صقل إىل
الجديد أنصار هم وهؤالء يهتمون، ما أول بالفكرة يهتمون من وهنالك القديم، أنصار هم
متطرًفا مثًال موىس سالمة نتخذ أن ونستطيع — هنا نعرضها التي الفرتة أبناء بتعبري —
كتب للقديم. امُلتشيِِّعني لفريق متطرًفا مثًال الرافعي صادق ومصطفى ِدين، امُلجدِّ لفريق
تأليف يف محصور همهم وكل يكتبون الصنعة «أدباء يقول: مهاجًما — موىس سالمة
أحدهم أراد فإذا الفقاقيع. من ذلك غري أو بارعة، كنايٍة أو جميل، مجاٍز أو بٍة خالَّ استعارٍة
إىل يعِمد وإنما فيه، يكتب الذي باملوضوع عنايٍة أقل يُعَن لم مقالة، يضع أو كتابًا يُؤلِّف أن
يعجز ما وكثريًا ا، رصٍّ ها يَرصُّ أو إنشاءه، بها فيُتوِبل بة، خالَّ عبارًة منها فيُؤلِّف الفقاقيع،
مرص «يف يقول: آخر موضٍع يف كذلك وكتب الخاص.» إنشائهم من عبارة تأليف عن أمثاله
ثم املايض سوى تََر لم نَظرَت فإذا رءوسها، خلف من عيون لها األدباء من طبقة وسوريا
بصريٌة ذلك من لها لكان ذلك، تفعل أن استطاعت لو وهي املايض، كل ترى ال ذلك مع هي
العلوم تلسكوب خالل املايض إىل تنظر الطبقة هذه كانت لو أجل، واملستقبل. بالحارض
ر.» وتطوُّ نشوء روح هي العالم روح أن وتدرك الطبيعة، لغة تقرأ أن الستطاعت الحديثة
لغة من التمكُّن إىل ترجع الحقيقية علته أن فيؤكد الهجوم، هذا عىل الرافعي ويرد
يدرس أن ظروفه له وشاءت الدراسة، لهذه الفرصة حياته يف يجد لم فمن وأدبهم؛ العرب
يتدخل وهنا العرب. بلغة التعبري عن عجزه مصدرها اتهاماٍت يتهم راح أجنبية، لغًة
ذهب فيما الرافعي ح ويُصحِّ املنارصة، بعض موىس سالمة فيُنارص حسني، طه الدكتور
أنه إرسافه مصدر ولعل الحكم، هذا يف يُرسف الرافعي األستاذ أن «نعتقد فيقول: إليه،
وإنما الذوق أخطأ ألنه الفهم أخطأ إنما وهو الغربية، املذاهب أنصار يكتب ما فهم أخطأ
العربية اللغة من أخذوا قد الجديد املذهب أنصار بعض إن الفهم. أخطأ ألنه الذوق أخطأ
يُضيِّعوا أن عىل تحملهم لم وآدابها األجنبية اللغة يف قوتهم وإن به. بأس ال بحظٍّ وآدابها
وليس ضعًفا، ليس جديٍد ملذهٍب هؤالء فانتصار إذن وآدابها. العربية اللغة يف حظهم

فيه.» تفوقوا الذي األجنبي لألدب بًا تعصُّ وليس ألنفسهم اعتذاًرا
نتحدث التي الفرتة مرصإبَّان يف وامُلفكِرين األدباء يشغل كان ملا نُقدِّمه رابٌع مثٌل وهذا
الثقافتنَي أي عىل املختلفون يختلف أن يكفي يكن فلم — الحربنَي بني ما فرتة — عنها اآلن
حدث بل الحديثة؟ األوروبية أم القديمة العربية األدبية: نهضتنا يف إليها االنتماء علينا يجب
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أي هو: املرة هذه السؤال كان أنفسهم. الحديثة األوروبية الثقافة أنصار بني فرعي خالٌف
السكسون؟ ثقافة أم الالتني ثقافة أهي أختها؟ قبل بها األخذ يجب األوروبيتنَي الثقافتنَي
الجميل أنطون أصدره كتاٍب عىل تعليًقا العقاد نرشها بمقالٍة املوضوع هذا يف الحوار وبدأ
النقد يف الالتينيِّني طريقة بني موازنٌة التعليق هذا يف فجاءت األمراء»، شاعر «شوقي عن
حديثًا يتحدثون وكأنهم األدب، ينقدون األولِني أن خالصتها السكسونيِّني، وطريقة األدبي
املوضوع لُباب يف يرضب موضوعيٍّا نقًدا األدب ينقدون اآلخرين وأن صالون، يف ظريًفا
فيما العقاد وكان األصدقاء. ندوات يف اصطناعه الواجب االجتماعي الظرف اصطناع بغري
الفرق هذا وأن امِلزاَجني، بني الفرق من ينبثق الثقافتنَي بني فرًقا َة ثَمَّ بأن اعتقاٍد عىل كتب
أن إىل أقرب َوجدتَه الالتينية الثقافة منهم َدَرس فمن أنفسهم؛ وأَُدبائنا ُمفكِّرينا يف واضٌح
إىل أقرب َوجدتَه السكسونية الثقافة منهم َدَرس ومن له، شارًحا أو لألدب مؤرًخا يكون

شاعًرا. أو أديبًا كاتبًا نفسه هو يكون أن
التينيٌّ نقٌد هناك «ليس أن زاعًما والتصحيح، للرد حسني طه الدكتور تَصدَّى وهنا
الذي العايل الفني الذوق هذا عىل يعتمد نقٌد فحسب، نقٌد هناك وإنما سكسوني، ونقٌد
أجناسها اختالف عىل الحديثة األمم عنهما وورثته والالتينية، اليونانية الثقافة أَحدثَته
البيان آيات قرءوا قد واإلنجليز واألملانيِّني واإليطاليِّني الفرنسيِّني من النقاد فكل وبيئاتها؛
هذه لهم َكوَّنَت أو ألنفسهم، والروماني اليوناني الفن آيات وذاقوا والالتيني اليوناني
ألن جوهره يف يختلف ال ولكنه ظاهره يف يختلف جميًعا بينهم مشرتًكا ا عامٍّ ذوًقا القراءة

وأفالطون.» وأرستوفان وسوفوكل وبندار هومريوس من مستمدٌّ واحٌد الجوهر هذا

نُنِبت أن يمكن التي العميقة الجذور عىل العثور نحاول الحربنَي، بني ما فرتة يف كنا هكذا
الفكر ويف األدبي النقد ويف الشعر، يف ذلك نحاول الجديدة، املرصية الحياة شجرة منها
يف الجديد األدبي الَخلق مجال إىل جاوزته كله، ذلك جاَوَزت املحاولة هذه لكن النظري،
العصور أقدم منذ العربي األدب يف مألوفًة صورًة الشعر كان فلنئ واملرسحية؛ القصة
لو فماذا معروفتنَي. مألوفتنَي املرسحية وال — الحديث الفني بمعناها — القصة تكن فلم
بحثنا لقد أنفسنا؟ عن البحث يف جديدتنَي وسيلتنَي منهما فلنتخذ املحاوالت، عليهما أجرينا
التحليل يف أخرينَي طريقتنَي إىل نلجأ أن وبقي املقالة، ويف القصيدة يف النفس هذه عن
روح يُبلِور الذي والتجسيد األوىل، أصوله إىل الناس سلوك يتعقب الذي التحليل والتجسيد؛

املرسحية. كاتب أو القصة كاتب رهم يُصوِّ أشخاص يف املجموع
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القصة وهي «زينب» هي — ذكرنا كما — القصة يف الجادة محاوالتنا أُوىل وكانت
فيها د ليُجسِّ كتبها القرن، من الثاني الَعقد منتصف يف هيكل حسني محمد كتبها التي
يحول الذي التقليدي املجتمع عيوب حوادثها وليَعِرضيف املرأة، حرية إىل أمني قاسم دعوة
والفقر. الغنى حيث من متفاوتتنَي طبقتنَي من ألنهما إال ليشء ال متحابَّني ورجل امرأة دون
سواء كله األدبي الفراغ َمألَت قد «املقالة» فنرى القرن، من الثالث العقد إىل ونميض
التي والفكرية األدبية واملقالة الثورة، نار من حرارة اشتَعَلت التي السياسية املقالة ذلك يف
ما إذا حتى فلسفيٍّا، فكريٍّا خالًفا ليصبح الُكتاب بني املذهبي السيايس الخالف إليها انتقل
طه للدكتور «األيام» صادفتنا جديدة: أدبيٌة ألواٌن صادفتنا هذا، الثالث الَعقد أواخر بلغنا
وهي شوقي، ألحمد الشعرية املرسحيات وبعض الحكيم، لتوفيق الروح» و«عودة حسني،
تغوص أهي أنفسنا: حقيقة عىل العثور سبيل يف محاوالت — املعاني من بمعنًى — كلها
الثقافة بني جمٌع هي أم الروح؟ عودة يف الحكيم توفيق يذهب كما فرعونيٍة جذوٍر إىل بنا
ويف لحياته، حسني طه ترجمة يف الجمع هذا يتمثل كما الغربية، والروح األصيلة العربية

الشكل؟ الغربية املضمون الرشقية شوقي مرسحيات
الحديث، الفكري تاريخنا من الزمني موضعها يف الروح» «عودة قصة جاءت لقد
من إليه الوافدة الثقافية التيارات َدوَّامة يف نفسه يرى إذ — املرصي رغبة عىل قويٍّا شاهًدا
وهي خاص، بطابٍع تتميز خالصًة «مرصيًة» يجعلها إثباتًا ذاته يثبت أن يف — صوب كل
تَخُمد وال تَجُمد ال الرصاع هذا يف هي ثم الفناء، عىل وتستعيص لتخلد الزمن تُصارع ذاٌت
القديمة املرصية األسطورة َجَرت ولنئ قائد. زعيٌم أصالبها من لها يظهر حني تثور لكي إال
أعاَدته حتى امُلبعثَرة امُلمزَّقة أوُزريس أخيها أوصال تجمع طِفَقت وكيف إيزيس عن بروايٍة
التاريخ مرِّ عىل أبًدا مرص يف الحياة تجري فهكذا جديد؛ من الروح فيه تِدبُّ سويٍّا كائنًا
أبنائها من زعيٌم يتوالها حتى طويًال يطول ال ذلك لكن يُمزِّق، من أشالءها يُمزِّق الطويل؛

الحياة. بدوافع ممتلئًة سويًة أمًة ويعيدها شملها فيجمع
أمام أنفسنا لنجد — الثالثينيات — القرن هذا من الرابع الَعقد إىل الزمن ونميضمع
تزل لم الرئيسية املحاولة لكن واملرسحية. القصة يف األدبية القريحة ثمار من غنيٍّ حصاٍد
نُصوِّرها شخصياٍت من نُحلِّله فيما أنفسنا حقيقة عن البحث محاولة وأعني هي، هي
كان فإذا الفني. الَخلق يف وطريقته استعداده بحسب كاتب كل امللموس، الواقع من بوحٍي
«عودة قصته يف ملسه الزمن، وتيار املرصي بني العنيف الرصاع ملس قد الحكيم توفيق
(١٩٣٣م) الكهف» «أهل مرسحيته يف — وأقوى — أرصح بصورٍة إليه عاد فقد الروح»،
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قد هنا الكاتب أن إال الكريم، القرآن ويف امُلقدَّس الكتاب يف الواردة القصة عىل بناها التي
يف استغرقوا أن بعد الكهف أهل هم فهؤالء اإلنسان؛ عواطف من أقوى الزمن فعل جعل
وانطلقوا جديد، من الحياة إىل عادوا السنني، مئات الحوادث مجرى عن أبعدهم طويل، نوٍم
قرٍن منذ مات أنه فيعلم ولده عن يبحث الوالد روابط: من بها يربطهم كان عما يبحثون
يلتمس حبيب وهذا حوله، من بالناس روابطه انفصمت أن بعد العيش يطيق فال كامل،
هذه تحبه أن ويحدث القديمة، الحبيبة فيحسبها بها، شبيهٍة لها، بحفيدٍة فيلتقي حبيبته،
فال الحقيقة، هذه تصعقهما حتى الواقع، حقيقة كالهما اكتشف إن ما لكن الحفيدة،
والحقيقة هو، حقيقته بني الفجوة تفجؤه منهم كلٌّ سائرهم، يف قل وهكذا يحتمالنها،

أهلها. وبني بينه فيها روابط ال حياٍة عىل املوت فيؤثر الخارجية:
لإلنسان ِقبل ال غيبيٍة قوٍة بوجود نفسه أعماق يف يؤمن العظيم، املرسحي كاتبنا إن
يفرضسلطانه، أن عىل قادر بأنه — املحدود العقل أوهمه أو — خياله أوهمه فإن بردها،
أن من سعيًدا، عيًشا لنفسه أراد إذا لإلنسان مفر ال ولذلك املأساة؛ ونزلت الفاجعة َحدثَت
ضاقت مهما حدودها يف العلمية يحرصاملعرفة وأن عاطفته، دفء وعىل إيمانه ظل يف يحيا
يف — بالغرب ى يُسمَّ وما بالرشق ى يُسمَّ ما بني الرئييس الفارق هو هذا ولعل الحدود. تلك
يستطيع. مما أكثر العقيل بعلمه يدَّعي الغرب أن وهو البرش— ملجموعات الثقايف التقسيم
إىل يستمع أن آثر لطبيعته، تُرك فلو الرشق، ا وأمَّ هناءتها. اإلنسانية للحياة ر يُوفِّ مما وأكثر
عبارًة ِشئَت وإذا الكبري. الكون هذا من الكثري بالعلم له يُعد لم وإن حتى وجدانه، صوت
وإن تصوًُّفا، الرشق ويف علًما الغرب يف إن فقل الثقافتنَي، بني الفارق هذا ص تُلخِّ موجزًة

العلم. من مرتبة أعىل التصوُّف
من يبلغ شهريار بطلها يجعل «شهرزاد» مرسحية له، أخرى مرسحيٍة يف وهو هذا
معرفة يريد يطمنئ، ولم يسرتح لم ذلك بعد لكنه مداها، أقىص الجسدية الحسية املتعة
— الوصول أراد إذا — بد له يكن ولم العقيل، فهمه عىل يستغلق الرس هذا لكن الكون، رس
ضارٌب املنظور العالم فهذا وإال املنظور، العالم خالل به تنفذ التي بصريته إىل يلجأ أن من
والعقل تشتهي، التي الحواس هي أدواته جعل لو مهربًا، منه له يجد ال بنطاقه، حوله
الحكيم يكتب والعلم، العقل بقصور اإليمان زاوية — نفسها الزاوية هذه ومن . يُفرسِّ الذي
العلم؟ لنا صنع «فماذا وآالته: بعلمه الغرب غرور عىل بها لريد الرشق» من «عصفور قصة
التي البطالة الرسعة؟ هذه من أفدنا وماذا الرسعة؟ لنا أتاحت التي اآلالت منه؟ أفدنا وماذا
يف الحكيم توفيق نرتك وال ينفع.» ال فيما فراغنا وقت من يزيد ما وإضاعة بعمالنا، تُِلم
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صورًة يُقدِّم الذي األرياف» يف نائب «يوميات كتابه نذكر أن دون القرن، هذا ثالثينيات
والقوانني؛ الترشيعات عن الريف أهل يفصم كان ما ومدى املرصي، الريف يف للحياة نرضًة

إدراكهم. ومدى معاشهم حقائق تراعي ال وهي يدركونها، وال يفهمونها ال فهم
عنوانها املازني فقصة والعقاد؛ املازني للصديَقني قصتان الثالثينيات يف وظهرت
التي الحب ظاهرة تُحلِّل للكاتب، ذاتيٍة ترجمٍة بمثابة وهي (١٩٣٢م) الكاتب» «إبراهيم
ذاته. يف انحصاره وهي الكاتب، يف رئيسيٍة صفٍة إىل تشري كما واملرأة، الرجل بني تربط
الحب لظاهرة تحليٌل — كزميلتها — وهي (١٩٣٨م) «سارة» فعنوانها العقاد قصة ا وأمَّ
فيها يكون التي الزاوية هي جديدة، زاويٍة من مأخوذ هنا التحليل لكن واملرأة، الرجل بني
هاتنَي قصتَيهما يف الكاتبان ُشِغل هل تُرى كلها. جسديًة حيويًة والحبيبة كله عقًال املحب
هاتان تكون وبهذا ملحوظ؟ نطاٍق عىل عندئٍذ بحريتها املرأة لظفر نتيجًة الحب، بتحليل
التي «زينب» لقصة — يانها تُؤدِّ التي االجتماعية الوظيفة حيث من — ُمكملتنَي القصتان
إىل أمني قاسم دعوة عىل ترتتَّب التي للنتائج تجسيٌد فكلها ١٩١٤م؛ سنة هيكل أخرجها
أن لها يُتيح ضئيٍل بقبٍس إال حريتها من ظِفرت قد املرأة تكن لم «زينب» يف املرأة: حرية
«سارة» ويف للحبيب، املحبوبات تَتعدَّد الكاتب» «إبراهيم ويف بحبها، تجهر أن دون تُحب،
حدها عىل زادت قد للمرأة الحرية أن إىل إشارة هذا يف كأنما حبيبها، بعقل املحبوبة تلعب

املأمول.

نتيجتها فتكون ١٩٤٥م، سنة حتى لتدوم ١٩٣٩م، سنة الثانية العاملية الحرب وتنَشب
–١٩١٤ األوىل العاملية الحرب قيام بنتيجة الوجوه بعض من شبيهًة الفكري تيارنا عىل
— األوىل العاملية الحرب أعوام يف الحال هي كما — الثانية الحرب أعوام ففي ١٩١٨م؛
األمة مايض إىل العودة معناه كان املرة هذه انطواءهم لكن أنفسهم، عىل الكتاب ينطوي
الذي مجدهم صورة الصاعد الجيل أمام يُقيم قد إحياءً أبطاله ويحيون يَجرتُّونه، العربية
السابقة الصفحات خالل رأينا لقد عليه. يطغى أن الغربية الثقافة لفيضان ينبغي يكن لم
الخط، لهذا آنًا الغلبة تكون جنب، إىل جنبًا فسارا حياتنا، يف ثقافيَّان خطَّان تالزم كيف
كل يف الغربية والثقافة ناحية، يف القديمة العربية الثقافة بهما وأعني لذاك، آخر وآنًا
َضفِر إىل واألدب الفكر رجال ق ُوفِّ ما وكثريًا أخرى. ناحيٍة يف فنازًال، اليونان من عصورها،
طه ويف العقاد، أعمال بعض يف الحال هي كما واحًدا كيانًا منهما ليجعال الخطَّني هذَين
عن البحث يف الِجد بوجوب لنا ُمذكًرا جاء الحرب قيام لكن وغريهم. الحكيم وتوفيق حسني،
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تتمخض أن بد ال التي الجديدة للحياة بها نستعد جديدًة شخصيًة ألنفسنا لنخلق أنفسنا،
العاملية. الحرب عنها

وخفاياه حناياه يف بون ويُنقِّ املايض ينكتون ُكتابنا طِفق البحث، هذا سبيل ويف
سلسلة يُخرج العقاد هو هذا املايضومواقفه: ذلك ألعالم مرشقًة قويًة صوًرا لنا ويرسمون
اإلمام» و«عبقرية عمر» «عبقرية فيخرج اإلسالمية، «العبقريات» من الحلقات متعاقبة
ثم ١٩٤٣م، سنة بكر) (أبي الصديق» و«عبقرية محمد» و«عبقرية ١٩٤٢م، سنة (عيل)
األول عرصه يف اإلسالم شخصيات من قليل غريَ عدًدا السلسلة تشمل حتى الحلقات يتابع
قبل وكان امُلسلِمني خلفاء من عمر وعن بكر أبي عن هيكل حسني محمد ويكتب الزاهر.
كثريون ويكتب محمد. عن الحكيم توفيق ويكتب السالم. عليه محمد عن كتب قد ذاك
هذا وسيظل كاملة. كتبًا أو األدبية، ت املجالَّ يف مقاالٍت ا إمَّ اإلسالم، بطوالت عن آخرون
روائع حسني طه ليضيف والستينيات، الخمسينيات عرب األدبية حياتنا يف قائًما االتجاه
كتابه ذلك يف له نذكره ومما وبطوالته، تضحياته يف متمثًال اإلسالم صدر عن روائعه من

«الشيخان».
أن ومواقفه، أبطاله صور يف املايض إىل العودة لهذه الطبيعية التكملة كانت وقد
علميٍة بحوٍث وإىل وفلسفتها، نفسها، اإلسالمية العقيدة تحليل إىل الجهود بعض تنرصف
اإلسالمية العقيدة تحليل ففي وأطواره؛ عصوره اختالف عىل اإلسالمي الفكر تأصيل يف
كتاب — «هللا ذلك: يف كتبه أهم ومن كثرية، مقاالٍت ويكتب الكتب من عدًدا العقاد يُصِدر
جاءت ما إذا حتى (١٩٤٧م)، القرآنية» و«الفلسفة (١٩٤٧م) اإللهية» العقيدة نشأة يف
فريضة «التفكري أخرجه ما أهم ومن االتجاه، هذا يف تأليفه من أكثر القرن، خمسينيات

(١٩٥٧م). خصومه» وأباطيل اإلسالم و«حقائق (١٩٥٧م) إسالمية»
ذلك وتفسري الثانية، العاملية الحرب بعد فيما والعربية اإلسالمية الدراسات كثَُرت
سماتها عىل تتعرف أمة فيها تُولد جديدة، لوالدٍة قويٍّا تمهيًدا كان أنه — أظن فيما —
فإذا الغرب. ثقافة عن النقل غمرة يف املعالم هذه تضيع كادت أن بعد اإلسالمية، العربية
نحن؟ من تساؤلهم: يُربِّر ما أحيانًا وجدوا قد والثالثينيات، العرشينيات خالل الُكتاب كان
يقنٍي عىل باتوا قد اليوم فهم أسئلة، من األسئلة هذه إىل وما عرب؟ أم فرعونيون أنحن
أدقَّ بتعبرٍي هم أو عربية، أمٌة أنهم من يقني عىل اليوم هم للسؤال، حتى املجال يُفسح ال
إذن ومصري. وتاريٍخ وديٍن لغٍة من قويٌة روابُط أجزاءها تربط التي العربية، األمة من جزءٌ
نعم أخرى. أحيانًا شعبيٍة مقاالٍت ويف أحيانًا، علميٍة دراساٍت يف الروابط هذه كل فلنُحلِّل
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دراساٌت كلها تلك املصري. وأهداف التاريخ وحوادث اللغة وعنارص الدين عنارص لنُحلِّل
الثانية. الحرب بعد َشغَلتنا

عنيفٌة حينًا هادئٌة فكريٌة معارُك حولهما دارت اللغة عن بموضوَعني الناس ُشغل وقد
عربيٍة بأحرٍف أنكتب وثانيهما: بالفصحى؟ نكتب أم بالعامية أنكتب هو: أولهما أحيانًا؛
فيه تدور قائًما الساعة هذه إىل زال فما املوضوَعني ل أَوَّ ا فأمَّ التينية؟ بأحرٍف نكتب أم
عن ويُدافع عينَيه، نُصب الشعب جماهري يضع فريٌق العامية الكتابة عن يُدافع امُلساَجالت،
اللسان يكون أن تقتيض التي العربية للوحدة األولوية يجعل آخُر فريٌق بالفصحى الكتابة
ذلك العربية، األمة أقطار وسائر والجزائر وتونس وسوريا مرصوالعراق يف مفهوًما واحًدا

الكريم. القرآن ومنه املشرتك، الرتاث عىل الحفاظ عن فضًال
ذلك بعد له تقم ولم مات ثم حينًا، األربعينيات يف ثار فقد املوضوَعني ثاني ا وأمَّ
١٩٤٤م سنة قدمه تقرير يف فهمي العزيز عبد التينيٍة بأحرٍف الكتابة بطل وكان قيامة.
بما ومستشهًدا وقراءة، كتابًة العربية باللغة التعلم صعوبة فيه ُمبينًا اللغوي، امَلجمع إىل
األحرف بدل التينية أحرًفا الستخدامهم نتيجة التعليم عملية يف تسهيل من تركيا يف حدث
لًة ُمفصَّ طرائَق اقرتح ثم الرتكية، اللغة كتابة يف يستخدمونها قبُل من كانوا التي العربية

اقرتاحه. لتنفيذ
مرص يف كثرية، جهاٍت من شديدٍة معارضٍة بغري ليميض يكن لم كهذا اقرتاًحا لكنَّ
احتج مما وكان شاكر محمد محمود امُلعاِرِضني ومن العربية، األمة أقطار من غريها ويف
اشتقاق تَبنيُّ القارئ عىل يضيع أن بالالتينية العربية رسم يف التضليل أول «إن قوله: به
نََسب ال الذي املجهول بمنزلة عنده اللفظ صار ذلك عليه َعَرس فإذا يَقرءُه، الذي اللفظ
تُبَن لم ألنها كلها؛ العربية عن ضل فقد والترصيف، االشتقاق تبنيُّ عن ضل وإذا نعم، له.
ألن الالتيني؛ بالحرف تُكتب التي اللغات لجميع ُمخاِلفٌة الوجهة هذه يف وهي عليهما، إال
عىل الحركات تختلف حتى كلها الكلمة بناء قبل من لها يَعِرضان والترصيف االشتقاق
من الُحجة يُقيم منهم كلٌّ آخرون، كتاٌب الكاتب هذا غري للرد وتَعرَّض إلخ.» … حرف كل

ُمعيَّنة. زاويٍة
ما الثانية، للحرب التالية األعوام يف الثقافية حياتنا يف املالمح أبرز من كان وربما
اإلسالمية الفلسفة تأصيل أولهما ني: ِشقَّ ذا ذلك وكان الجامعيون، الفالسفة أساتذة اه أدَّ
اليونانية الفلسفة من ورشوٌح نقوٌل أنها الظن كان أن بعد خالصة، إسالميٍة أصوٍل عىل
توكيًدا الوجودية الفلسفة هما إليهما، بحاجٍة ُكنا ُمعاَرصين تياَرين إدخاُل وثانيهما وعليها.
السواء. عىل فهمه ويف القول صياغة يف العلمية للطريقة توكيًدا املنطقية والوضعية للحرية،
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كتابه الرازق عبد مصطفى الشيخ أصدر اإلسالمية، الفلسفة يف البحث باب فمن
فهو امُلحاِيد؛ العالم وقفة فيه وقف الذي (١٩٤٤م) اإلسالمية» الفلسفة لتاريخ «تمهيد
النصوص؛ تُوجبه ما سوى ٌح ُمرجِّ ميٌل له يكون أن يريد ال من اختفاء نصوصه وراء يختفي
الفلسفة، دراسة يف ومناهجهم واإلسالميِّني الغربيِّني مَلنازع بياٍن عىل يشتمل فالكتاب
بأن القول إىل يَقِصدون وكأنما تراهم للموضوع عرضهم طريقة يف الغربيون فالباحثون
غري مصادرها إىل العنارص تلك رد يف يأخذون ثم أجنبية، عناَرص اإلسالمية الفلسفة يف
وأما اإلسالمي. الفكر توجيه يف فعاًال يرونه الذي أثرها ِحني ُموضِّ اإلسالمية، وغري العربية
«التمهيد» ُمؤلِّف لكن الدين. بميزان الفلسفة يزنوا أن عليهم فيغِلب اإلسالميون الباحثون
إىل «الرجوع يتوخى هو إذ اإلسالمية؛ الفلسفة لتاريخ درسه يف آخَر منهًجا لنفسه يتخذ
ره تطوُّ وأرسار العصور، ثنايا يف َمدارجه وتَتبُّع األُوىل، سذاجته يف اإلسالمي العقيل النظر
مطبوعًة بهم، خاصًة فلسفًة للُمسلِمني أن هي الكتاب هذا إليها ينتهي التي ة العامَّ والنتيجُة
مدرسًة َكوَّنَت نتيجٌة وهي — وازدهارها نموِّها وأدوار البسيطة بداياتها لها بطباعهم،

هذا. يومنا وإىل الكتاب هذا ظهر منذ الفلسفي البحث يف بأرسها
— ذكرنا كما — فهما الثقافية، حياتنا يف أُدِخال اللذان املعارصان التياران وأما
علم، فلسفة لتكون والثانية حياة، فلسفة لتكون األوىل املنطقية، والوضعية الوجودية،
متفاوتَة أصداءً التياران هذان أحدث ولذلك الفلسفتنَي؛ إىل بحاجٍة الفكرية حياتنا وكانت
جديدة، زاويٍة من الوجودية لنا قدَّم من أهم وكان معارض. وهناك مؤيٌد فهنا القوة،
الوضعية قدَّم من وأهم (١٩٤٤م) الوجودي» «الزمان كتابه يف بدوي الرحمن عبد هو
(١٩٥١م) الوضعي» «املنطق كتابه يف محمود نجيب زكي هو عربيٍّ بتطبيٍق املنطقية

(١٩٥٣م). امليتافيزيقا» «خرافة وكتابه
القرن أواخر منذ مرص، يف العربية الثقافة يف تعتمل أَخذَت التي املختلفة العوامل إن
من جانٍب إىل امتدت فكلما فعلها، نطاق من ع تُوسِّ التاريخ ذلك منذ انَفكَّت ما والتي املايض،
بالحرية مطالبة إىل السياسية، بالحرية ُمطاَلبٍة فمن آخر؛ جانٍب إىل جاوزته الحياة، جوانب
الفرتة هذه طوال كانت كلها املختلفة العوامل هذه إن أقول االجتماعية. وبالحرية الفكرية،
تراث عىل تُحافظ جديدة، عربيٍة شخصيٍة عن باحثًة وامُلفكِِّرين، الُكتاب أَنُفس يف تعمل
رماد من تُوَلد جديدٍة ذاٍت عن البحث لهذا وكان الحارض. عنارص إليه وتُضيف املايض،
لحظاٌت جديدٍة، ذاٍت عن البحث لهذا كان وامُلستعمِرين، امُلستبدِّين أغالل ومن التخلُّف
١٩١٩م، سنة السياسية الثورة النشاط: وحيوية الحركة رسعة عىل زتها حفَّ مشهودة،
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من اغتصابًا إرسائيل لقيام املتحدة األمم إعالن أثر عىل ١٩٤٨م سنة فلسطني وحرب
سياسيٌة ثورٌة منهما األوىل ختام يف شبَّت عامليتنَي، حربنَي قيام عنك ودع العربي. الشعب
اجتماعيٍة ثورٍة خمائر منهما الثانية ختام يف َرت وتَخمَّ إنجلرتا، عن باالستقالل تُطاِلب
املحظوظة للفئة ال — كله للشعب ُمطاِلبًة — تجهر ثم األمر، أول ألسنتها تهِمس —
حريق تكن ولم أرضه. عىل الحياة يف الفعلية املشاركة وحق العيش بحق — وحدها
ثورة جاءت ثم الصدور، يف الكامن الغضب لروح اندالًعا إال ١٩٥٢م يناير ٢٦ يف القاهرة
بها ويستبدل الفاسدة، الحياة يُغريِّ سلوٍك إىل الغاضب غضبة لتُحوِّل ١٩٥٢م يوليو ٢٣
امُلفكِِّرين. أذهان ويف الُكتاب أقالم عىل ترتاكم ظلَّت التي اآلمال له ق تُحقِّ جديدة، أوضاًعا

ُروٍح خلَق هو املرصي واألدب املرصي الفكر َمظاهر لشتى الظاهر الواضح الهدف كان
ختامها وبَلَغت الثانية، العاملية الحرب نَِشبَت أن فلما ُمميِّز. بطابٍع تتسم جديدة، مرصيٍة
عىل أمره يقترص ال أوسع، أفٍق إىل يتطلع املنشود امُلميِّز الطابع هذا أخذ ١٩٤٥م، سنة
أن يصلح يشءٍ إىل يتعداهم بل — امُلثقِفني ِعْلية أعني — وحدهم العلمية الحياة أصحاب
وإرسائيل العربية البالد بني الفلسطينية الحرب قامت ملَّا ثم كله، الشعب ليشمل يتسع
وللسياسة، ولألدب، للفكر، الجديد الهدف معالم تتحدد أن بمثابة ذلك كان ١٩٤٨م، سنة
وأن امُلفكِّرون، يُفكِّر وأن العاملون يعمل أن وهو الذهني، النشاط أَوُجه من وجٍه ولكل

منها. جزءًا مرص تكون عربية، وقوميٍة عربيٍة بوحدٍة الشعراء يَتغنَّى
إىل كلها تُشري الثانية، العاملية الحرب نريان َهدأَت أن بعد تتجمع، كثرية خيوٌط أَخذَت
يكتب كما األرض» يف «امُلعذَِّبني عن يكتب حسني طه أساسها؛ من األوضاع تَغريُّ وجوب
«من يكتب خالد محمد وخالد اقتصادية. اجتماعيٍة لثورٍة إرهاًصا االتجاه، نفس يف سواه
إىل يلجأ ألنه القراء؛ من واسعٍة رقعٍة يف أثًرا كتاباته فتُحِدث رعايا» ال و«ُمواِطنون نبدأ» هنا
جدران وراء ُمعتِزلًة كانت التي الدينية الثقافة ثنائية واحدٍة يٍد يف تجمع الكتابة يف طريقٍة
املسلم العربي َخلِق إىل هادًفا الجديدة، االجتماعية السياسية والثقافة كبري، حدٍّ إىل األزهر
إىل العودة رضورة «ليُؤكِّد هاشم» أم «قنديل يكتب حقي ويحيى مًعا. آٍن املعارصيف الحر
فريد ومحمد األوروبي. العلم يف امُلغِرتب أوغل وإن حتى اإلسالمية، العربية الثقافة تربة
ليُشيع الهادئ وقلمه السمحة بروحه يكتب — والثالثينيات العرشينيات منذ — حديد أبو
خيوٌط األصيلة. اإلسالمية العربية الثقافة أُسس عىل بنيانه يُقيم الذي التجديد نفحة فينا
عمٍل إىل فتُحرِّكها تُشعلها التي الجذوة تنتظر واحدة، عزيمٍة يف لتلتقي تتجمع كلها أَخذَت
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هي الجذوة هذه وكانت جديًدا. نباتًا لنا لتُنِبت جديدة، بذوًرا ليبذر قلبًا الرتبة يقلب ثوريٍّ
متتابعًة ثوراٍت تَِلد التي األم، الثورة هي أَصبََحت ما رسعان التي ١٩٥٢م، يوليو ٢٣ ثورة
أجزاء سائر يف ِلتُشبَّ تتسع وأفقيًة مرص، يف الحياة أوضاع تتناول رأسيًة وأفقية؛ رأسيًة

العربية. األمة
تفاَوتَت إن صوٍر وعىل جميًعا، واألدبية الفكرية الحياة جوانب الثورة روح ت مسَّ لقد
اشرتاكيٍّ مجتمٍع يف العربية للذات توكيدنا عن منبثقٌة روٌح فهي املختلفة، املجاالت يف قوتها
أو الفقر من درجته كانت ومهما يه، يُؤدِّ الذي العمل كان مهما كرامته لإلنسان يضمن
خالل الهدف هذا نحو تتجمع — قلنا كما — كلها الفكرية الخيوط كانت لقد نعم الغنى.
ثوريٍّا، طوًرا الفكرية حياتنا يف لتبدأ جاءت ١٩٥٢م ثورة لكن كلها، العرشين القرن أعوام

شامل. بتغيرٍي لينهض املايض، عوامل كل يستخدم
تَغلَغَلت حدٍّ أي إىل فنرى الثائرة، األعوام هذه خالل واألدب الفكر ونستعرضصنوف
شِمَلت التي للحركة — الريادة يف ومشاركًة — استجابًة واألدباء، امُلفكِِّرين أعماق يف الثورة

بأَْرسه. الشعب
يُجرِّب أن حنيحاول بدأها قد حديد أبو كان التي الجديدة البدايات بَلَغت الشعر، ففي
بَلَغت قد البدايات، هذه إن أقول القافية. من ف ويَتخفَّ بالوزن يحتفظ الذي املرسل، الشعر
ويف الشكل يف بالجديد، يفاجئونا أن أرادوا الذين الشعراء من نفٍر أيدي عىل أَْوَجها، اآلن
يجيء أن يُحتِّم الذي السائد، التقليد أنفسهم عن نفضوا فقد الشكل، فأما مًعا. املضمون
هذا، يكفهم لم ثم مراعاتها، تجب رشوٌط للقافية تكون وأن بعينها، صورٍة عىل الوزن
العرص منذ السنني، مئات فيها يدورون الشعراء َلِبث التي التقليدية املضمونات عىل فثاروا
ُمؤلِّف أمني، أحمد هو األربعينيات خالل ُمفكِّر كاتٌب اجرتأ لقد حتى يومنا، وإىل الجاهيل
الثالثينيات، يف أجزائها بعض َصدَرت والتي العربي، للفكر أَرََّخت التي املشهورة املجموعة
فأَعَلن اجرتأ قد كان امُلفكِّر الكاتب هذا إن أقول اإلسالم». و«ظهر اإلسالم» «فجر بها وأعني
مع جمعها ثم تحريرها، عىل يُرشف كان التي الثقافة مجلة يف نرشها — مقاالت سلسلة يف
الشعر عىل جنى قد الجاهيل األدب أن أَعَلن — الخاطر» «فيض مقاالته مجموعة يف غريها
شكًال — األبد إىل باٍق أنه ظنه ما أو — األبد وإىل مرة له َحدَّد حني كربى، جنايًة العربي
واجبًة أصبََحت قد الثورة وأن الشعراء، حولها يدور بعينها ومعاني بل للشعر، بعينه
عىل فثاروا الفرصة لهم َسنَحت قد امُلحَدثون الشعراء أوالء هم وها امُلحَدِثني. الشعراء عىل
الصبور عبد صالح مرص— يف — هؤالء رأس عىل وكان ومضمونًا شكًال التقليدي الشعر
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يف الثائرة الجديدة الصور جانب إىل أنه النظر يلفت مما لكنه حجازي. املعطي عبد وأحمد
الشعري، املضمون يف بالثورة تكتفي الشعر، من أخرى صوٌر بَِقيَت مضمونها، ويف شكلها
الرشاب فيه ليَُصبَّ صالًحا زال ما القديم الوعاء أن وترى القديم، الشكل عىل تحافظ لكنها

الجديد.
أنك أعني الثورة. أعوام خالل املرسحي التأليف يف كذلك ليظهر التوازن هذا وإن
يف جديًدا فجاء املرسحي، للبناء التقليدية الشكلية الصورة حطَّم من املرسح أدباء من تجد
تحافظ لكنها املضمون يف تثور أخرى، فئًة جانبهم إىل تجد كما مًعا، والشكل املضمون
كما تكتب زالت ما جماعة وأولئك هؤالء جانب إىل وتجد بل القديم، التقليدي الشكل عىل
إخراج يُتاِبع أباظة عزيز املرسحي فالشاعر ومضمونًا؛ أسلوبًا العرشينات، أدباء يكتب كان
أن عليه يغلب مضمون مرسحياته: شوقي أحمد يؤلف كان ما نحو عىل الشعرية مرسحياته
املرسحي والكاتب التقليديَّني. والقافية الوزن عىل يحافظ وشكل العربي، التاريخ من يكون
زال ما — يفُرت ولم العرشينيات، منذ األدبي إنتاجه امتد الذي — الحكيم توفيق العظيم
املعاني نحو باملضمون مال قد يكن وإن للمرسحية، الكالسيكي البناء يختار عهده، كأوَّل
قلمه ليُجرِّب آن، بعد آنًا يحاولها جزئيًة محاوالٍت استثنينا إذا هذا الجديدة. االشرتاكية
يجاري مرسحيًة الالمعقول األدب يف حينًا فيكتب الجديدة؛ املرسحية االتجاهات يف وذهنه
وهكذا. والرواية، املرسحية بني جمًعا يسميه شيئًا آخَر حينًا ويكتب املجال، هذا أهل بها
السياسية الثورة تُساِير موضوعاٍت يف شعريًة مرسحياٍت فيكتب الرشقاوي الرحمن عبد ا أمَّ
كما الشعري بالوزن محتفًظا ظل وإن القافية، قيود من شعره يف ف يَتخفَّ لكنه أهدافها يف

العربي. التقليد عرفه
يكون أن أرادت ثورتها، يف ممعنٍة ثائرٍة فئٍة عن تفجر أن يلبث لم املرسحي األدب لكن
العامية هي الحوار يف فاللغة الخاص؛ املحيل طابعنا يستوحي أصيًال، عربيٍّا مرسًحا مرسحنا
نفسها املرسح وخشبة بل ُمبتَكر، نسٍق عىل يجري والفصول املناظر وتتابُع الفصحى، ال
و«يوسف عاشور» و«نعمان رشدي» «رشاد هؤالء من نذكر والتغيري، للتبديل تَعرََّضت
هؤالء معظم عن ولنالحظ وهبة». الدين و«سعد فرج» و«ألفريد الخويل» و«لطفي إدريس»
(مثل املرسحية جانب إىل القصة كتب من فمنهم أدبي؛ مجاٍل من أكثر يف أسهموا ممن أنهم
وهم رشدي)، رشاد (مثل كذلك األدبي النقد حركة يف أسهم من ومنهم إدريس)، يوسف
طابٍع من عليها يغلب بما اليومية، الصحافة يف بأقالمهم يشرتكون ممن وهذا هذا فوق

الجارية. األحداث يتابع سيايسٍّ
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بأس ال أشواًطا وبَلَغت القرن، أول منذ الحديث أدبنا يف كانت فقد القصة وأما
والعقاد الكاتب» «إبراهيم يف و«املازني» خلقت» و«هكذا «زينب» يف هيكل أيدي عىل بها
الثقافة فيهم َغلبَت ممن وكلهم الريح»، مهب يف «سلوى يف تيمور ومحمود «سارة» يف
الحب، فكرة وخصوًصا — ألفكار تحليًال قصصهم فجاءت أدبه، عىل العقلية الفكرية
القصة تكتب أُخرى جماعٌة بعدهم ظهرت ثم — األخرى االجتماعية العالقات وبعض
عندهم القصيص الطبع ألن وذلك العقيل؛ التفكري إطالة وعدم التلقائية تسودها كتابًة
بتحليل منهم اهتماًما أكثر يقع، كما الواقع والتزامهم األحداث برواية ولكنهم وأصل، أعمق
املتعة يريدون الذين القراء نفوس إىل أقرب قصصهم كانت ولهذا واألشخاص؛ األفكار
الفكر إعمال بعد صاحبه أنشأه أدٍب يف يبذلونه جهٍد عىل يصربون وال وحدها األدبية
القدوس» عبد و«إحسان السباعي» «يوسف الثانية املجموعة هذه ومن اللغة، وعناية
ولِبثَت ،١٩٥٢ يوليو ثورة قامت فلما غراب». و«يوسف هللا» عبد الحليم عبد و«محمد
األدبي بمضمونهم مالوا أن بعد يكتبون، الكتاب هؤالء ظل الثوري طريقها يف ماضيًة
الثورة، قبل حياتنا تفسد كانت التي امُلفاَرقات إبراز ونحو الجديد، االشرتاكي الفكر نحو
عىل يحافظون زالوا ما — الثورية للروح ومسايرتهم املضمون، يف تجديدهم مع — لكنهم

بدءوا. منذ به الكتابة بَدءوا الذي األسلوب
منذ القصيص إنتاجه بدأ الذي محفوظ» «نجيب القصة ميدان يف وحده ويقف
الوسطى الطبقة تصوير دائًما بها استهدف التي الكتابة، يُواِصل وظل الثالثينيات. أواخر
طفرًة بفنه َطَفر وعندئٍذ ١٩٥٢م، ثورة قامت حتى املمتازة، بالطبقة التشبُّه إىل الطامحة
الحديث القومي تاريخنا إىل ينظر أن بها استطاع توسعًة الفني منظوره من ع وسَّ إذ عالية؛
أدبيٌّ وبناءٌ حيوية فيه بارًعا تصويًرا ره يُصوِّ وطِفق واحد، مشهٍد إىل ينظر وكأنه كله،
واحدٍة أرسٍة يف تتابََعت أجيال ثالثة بها ر صوَّ ثالثيٌة الجديد لفنه األمثلة خري ومن محكم،
يف جميًعا رنا تطوُّ معالم والحفيد، والولد الوالد خالل رها تطوُّ يف ليربز ١٩١٩م، ثورة منذ

الحديث. الثوري عرصنا
منذ تتتابع املدارس هنا فنجد أدبي، نقٍد من صاحبه فيما لننظر األدب، ميدان ونرتك
أن فبعد النظر وجهات يف التغريُّ معالم عىل بذاته يُدل تتابًعا هذا، يومنا حتى العرشينيات
يف وكأنما ينقدون وغريهم، واملازني والعقاد، حسني، طه الثورة: قبل ما أدباء النقد توىل
األديب نُحاسب ِرصف، فنيٍة أدبيٍة أُسٍس عىل يُكتب إنما األدب بأن عقيدة رءوسهم خلفية
السيايس مذهبه فليكن بعينه، موضوٍع يف ُمعنيَّ رأٍي عىل يكون بأن نطالبه أن دون عليها
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أدبه، يف أراد عقيدٍة أية وليضع تكون، أن لها شاء ما االجتماعية ميوله ولتكن يكون، ما
به يحكمون الذي األساس يف يختلفون ذلك بعد هم ثم األدبي، فنه بتجويد مطالب لكنه
نفس أعماق إىل بنا التغلُغل يف األدبية القطعة نجاح هو أيكون األدبي: الفن هذا جودة عىل
أدباء عند النقد كان أن بعد إنه أقول عرصها؟ تصوير يف نجاحها هو يكون أم كاتبها؟
إذ النقدي؛ املوقف يف تبدٌُّل فتِبعها الثورة جاءت كهذه، أُسٍس عىل قائًما الثورة قبل ما
كأساٍس مكانتها تحتل فشيئًا شيئًا (األيديولوجية) والسياسية االجتماعية املذهبية أَخذَت
نحو هادفًة األدبية القطعة ُوِجَدت فإذا سواها، يشء أي إىل ينظر أن قبل إليها ينظر للنقد،
وغري وأسلوبها شكلها يف ذلك بعد نظرنا الجديد، االشرتاكي طوره يف املجتمع آمال تحقيق
والجهد الوقت وضياع العبث من كان النحو، هذا عىل هادفة غري ُوِجَدت إذا ا وأمَّ ذلك.
األيديولوجي النقد هذا أقاموا من أبرز من وكان األخرى. الفنية جوانبها من نناقشها أن
أمني «محمود مثل آخرون نقاد عليه يجري يزال وما مندور» «محمد األخرية األعوام يف
نقاد بني حني، بعد حينًا األدبي محيطنا يف تظهر زالت ما النقدية املعارك أن عىل العالم».
يؤكدون وآخرين موضوعها، عن النظر ِبغض األدبية، القطعة يف «الشكل» أهمية يؤكدون
كانت الواقعة، الحياة مشكالت يمس موضوع من الكتابة خلت فلو وإالَّ «املوضوع» أولوية
عريضٍة بقراءاٍت امُلشبَع الفني التقويم عند نقدهم يف يقفون نُقاٌد وهنالك ولهًوا. عبثًا

عوض. لويس مثل متنوعة، وثقافاٍت
هنا فها ة؛ عامَّ بصفٍة «الفكر» عن الحديث إىل َليُجرنا األدبي، النقد عن الحديث وإن
من — الدارسني من َة فثَمَّ — متآلفة تكن لم وإن — متجاورة كلها األمزجة نجد كذلك
ميدان بحَسب كلٌّ الجديد، أو القديم دراسة يعكفعىل —من خاصٍة بصفٍة الجامعة أساتذة
بطابع مطبوعة األقل عىل أو أكاديمية، مقاالٍت يف أو كتب يف للناسبحوثه ليُخرج صه، تخصُّ
ينرصف الذي ضيف» «شوقي األدبية الدراسة مجال يف هؤالء أمثلة ومن الرصني. الِجد
القلماوي» و«سهري حديثه، أحدث إىل قديمه أقدم من العربي لألدب التأريخ نحو بجهوده
جمهور إىل الثقافية املستويات أعىل توصل أن حديثها وطالوة أفقها بَسعة استطاعت التي
شعارها تجعل أدبيٌة مدرسٌة أيًضا هؤالء ومن جذابة. وبطريقٍة رفيٍع أسلوٍب يف الُقراء
تجئ لم أو هذا لشعارهم املطابقة تمام مطابقًة ثمارهم جاءت سواءٌ — للحياة» «األدب
عند تُعرف التي الرحمن» عبد و«عائشة الخويل» «أمني املدرسة هذه رأس عىل وكان —
جوف من العليا القيم إحياء إىل أميَل األخرية مرحلتها يف وهي الشاطئ» «بنت باسم الُقراء

بالقديم. الجديد َوصِلها ابتغاءَ الرتاث،
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لكن الفروع، شتى يف تباًعا تَصُدر امَلنزع مختلفة دراساٌت النظري، الفكر ميدان ويف
حتى تضيق قد التي االشرتاكية، باملفهومات الخاصة الدراسات هو منها النظر يلفت ما
يف كلها االشرتاكية النظرية تشمل حتى تتسع وقد والتحليل، بالرشح واحًدا مفهوًما تتناول
االشرتاكي فكرنا صفوة لنا ص يُلخِّ واحًدا موضًعا نلتمس أن أردنا ولو العربية. صورتها
كبري، وطنيٍّ مؤتمٍر عن ١٩٦٢م سنة صدر الذي «امليثاق» من خريًا وجدنا مَلا الجديد،

حني. إىل السيايس القومي للعمل ُخطة بمثابة ليكون

كثرية، متفرقٍة جهوٍد بذكر إال تُكمل ال املعارصة مرص يف الثقافية الحياة صورة أن عىل
من فهنالك ومورده؛ منبعه بحسب كلٌّ الكبري، الرئييس التيار تمد التي الروافد ن تُكوِّ
بالتأييد يتسم نقًال — الشخصية باألصالة ا وإمَّ بالرتجمة ا إمَّ — الغرب ثقافة إلينا ينقل
عرصي» «سندباد كتبه وأشهر فوزي، حسني الدكتور هؤالء رأس وعىل لها، س امُلتحمِّ
يختارها ثقافيٍة مشكالٍت يف يُفكِّر من وهنالك واألدب. العلم بني دراسته يف يجمع الذي
الغربي أو القديم العربي بتأييد ُمصطبًغا أجاء يُبايل ال أصيًال، مستقالٍّ تفكريًا لنفسه،
الذي ظاملة» «قرية قصة كتب ما خري ومن حسني»، كامل محمد «الدكتور مثل الجديد،
بالتأريخ نفسه أخذ الذي املؤرخ هنالك واألدبية. العلمية الدراسة بني اآلخر هو يجمع
صورة تُربز التي الوطنية الروح فيه ترسي مفصًال، تاريًخا الحديثة عصورها يف لبالدنا
اإلنصاف، بروح يكتبوا لم آخرون ُمؤرِّخون عليها أدخلها التي الشوائب من مربأًة قومه
القديمة النصوص نرش عىل روا توفَّ الباحثني عرشات وهنالك الرافعي». الرحمن «عبد مثل
ليتابعوا حتى ينتجانه ما وأمريكا أوروبا عن ينقلون الذين امُلرتِجِمني ومئات وتحقيقها،
األدب جمع همهم جعلوا ممن بقليل ليس عدٌد وهنالك خطوة. خطوة هناك الفكرية الحركة
أن شأنه من متسٍق سياٍق يف الصور هذه وَصبَّ صوره، مختلف يف الشعبي والفن الشعبي
أردنا إذا توضيحها عن غنًى ال التي األصيلة العربية املرصية الروح من ا هامٍّ جانبًا ح يُوضِّ
الحركة هذه ويتزعم أنفسنا، حقيقة عن نبحث أن — القرن أول منذ مريدون نحن كما —
عىل الفولكلورية الدراسة تدعيم ليتوىل جامعيٌّ كريسٌّ له أنشئ الذي يونس» الحميد «عبد
من كثري يف ترسي والفن، األدب يف الشعبية اآلثار هذه أَخذَت ولقد قوية. أكاديميٍة أُسٍس

والشعر. واملرسحية القصة يف األدبي الَخلق
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قلنا واحدة، عبارٍة يف مرص، يف املعارصة واألدب الفكر صتيارات نُلخِّ أن لنا جاز لو إنه
قيم فيه تجتمع مميًزا، طابًعا تحمل جديدة، عربيٍة شخصيٍة خلق نحو محاوالٌت جميًعا إنها
ينقل العلمية، وبالنظرة الحرة، باإلرادة يتسم طابًعا ر، الحارضامُلتطوِّ وقيم املايضالعريق،
الفكرية وتياراتها وصناعتها علومها القائمة الحضارة وعن العليا، قيمه اآلباء تراث عن

وابتكار. أصالٍة إىل ينتهي تمثًُّال الحضارة، وهذه الرتاث ذلك يتمثل ثم والفنية،
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انعكسحضوره حتى مرص(١٨٨٢م) يف األرضالعربية يمس الربيطاني املستعمر يكد لم
مراحل عليها الغالبة الصفة حيث من تقسيمها يمكن املقاومة، من شتى صوٍر يف األدب عىل
من امتدت فقد األوىل املرحلة أما مميزة؛ خاصٌة منها مرحلة كل يف للمقاومة كان ثالثًا،
للناس مباًرشا تنبيًها خاللها املقاومة جاءت األوىل، العاملية الحرب نهاية إىل االحتالل لحظة
امتدت فقد الثانية املرحلة ا وأمَّ وبالعقيدة. بالوطن أحاق الذي الداهم، للخطر يستيقظوا أن
بالدعوة اشتعل الذي املبارش، السيايس األدب إىل أُضيَفت وفيها الحربنَي، بني ما فرتة خالل
هذا إىل أُضيَفت قد إنه أقول ١٩١٩م. عام الوطنية الثورة عقب واالستقالل الحرية إىل
ما كائنًة كذلك، هي حيث من الحرية يف بحوٌث الثانية املرحلة املبارشخالل السيايس األدب
الحرية ألبطال سريٌ النظرية، البحوث بهذه أُلحَقت ما ورسعان وميادينها. جوانبها كانت
ومن تارًة الغرب من األبطال هؤالء اخِتري وقد عاشوها. رجال يف معانيها للناس د تُجسِّ
يومنا إىل الثانية العاملية الحرب من لتمتد الثالثة املرحلة جاءت ثم تارة. العربي التاريخ
يتسلل أخذ ثانيهما ويف سافًرا، عسكريٍّا االستعمار كان أولهما يف شطَرين: منقسمًة هذا،
األدب يف انَعكَست كما — املقاومة أن عىل سالح. وال جند بغري الفكرية حياتنا إىل خفاء يف
إيجابيٌّ طابٌع هو متصل، واحٍد بطابٍع اتَسَمت قد بشطَريها، الثالثة الفرتة هذه خالل —
طريق املرة هذه املقاومة اتَّخذَت إذ األولينَي؛ املرحلتنَي ميز الذي السلبي الطابع إىل بالقياس
نفسه الوقت يف — أبوابها وتفتح األصيلة، القومية خصائصنا تحمل جديدة، لثقافٍة البناء
وجودنا وتحصني ذواتنا، تقرير يف منا رغبة وذلك الحديث، الحضاري ر التطوُّ لعوامل —

الفريد. املتميز الشخيص
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عىل مقاومته ِليقُرص جميًعا، الثالث املراحل هذه خالل مرص، يف العربي األدب يكن ولم
التي التحرُّر حركات عن معزولًة أو الكبري، العربي الوطن من منزوعًة أرضمرصوحدها،
هي بأَْرسها العربية األمة كانت بل وأفريقيا، آسيا من مختلفٍة أرجاءٍ يف يتسع مداها أخذ
من بحريتها تطالب أخرى بالٍد وكل اإلسالمية، البالد كانت كما الكاتِبني، عند الكتابة مجال
التحرُّر قضايا الحديث مس كلما الحديث، سياق عن يغيب ال موضوًعا غاصب، مستعمٍر

الوطني.

ثم عبده، محمد الشيخ ونُفي األفغاني، الدين جمال عنها فرحل أرضمرص، اإلنجليز احتل
بالدعوة ناطقًة الُوثقى، الُعروة جريدة ِليُصدرا باريس، يف مًعا التقيا أن القطبان لبث ما
وإىل بعامة، الرشق أقطار عىل تطغى أَخذَت التي العارمة، االستعمارية املوجة مقاومة إىل
صفحات عىل ليطالع القارئ وإن خاصة. بصفٍة الربيطاني االحتالل من مرص تحرير
أن قبل األول عددها صدر وقد — الوثقى العروة من َصدَرت التي عرش الثمانية األعداد
استنام: من وتُوِقظ غفا، من تُنبِّه قويًة صيحاٍت — عامان الربيطاني االحتالل ينقيضعىل
أمانيهم أو بحظوظهم والالِهني استيِقظوا، أن والنائِمني انتِبهوا، أن الغافِلني نادينا لو «إننا
ديارهم، يف أقدامهم ثَبتَت لو اإلنجليز بأن مرص أهل أنَذَْرنا ولو التِفتوا، أن وأوهامهم
عساه ملا عقولهم استعداد عىل بل قلوبهم، وَخَطرات أنفسهم، هواجس عىل الناس لحاَسبُوا
من الخامس (العدد التحذير» يف ونُغرق اإلنذار يف نُبالغ إننا الناس لقال ببالهم، يخطر

الوثقى). العروة
لريى — «مرص» عنوانها وكان — األول العدد من األوىل املقالة يقرأ أن القارئ وَحْسب
بأمورها: تعبث االستعمار أصابع أَخذَت عندما البالد حالة وصَفت مبينة، عربيٍة بالغٍة بأي
الوطنيِّني من آالٍف بطرد لحكمه دافع ال من َحَكم هذا. بعد األهايل حالة عىل أسَفا «وا
إال لهم ُقوَت وال وأوالد، عائلٌة ويتبعه وإال أحٌد منهم وما الحكومة، دوائر من امُلوظَِّفني
واإلفرنجية، العربية الوطنية الجرائد صفحات يف يُتىل أنينهم صدى إن . عائلهم ُمرتَّب من
ال ما إال املهن، من البالد يف منهم وطنيٌّ يجد ال حتى الالحقون، منهم السابِقني وسيتبع
بمحق الويل وزاد الهندية. البالد يف هو كما األمور، سفاسف من تعاطيه باإلنجليزي يليق
أو بُعَدت وإن — التُّهم بَواِطل واتباع — ضُعَفت وإن — بَه بالشُّ واألخذ الشخصية، الحرية
بطريٍق مارٍّا ترى فال مبلغه؛ منها وبلغ مأخذه، القلوب من الفزع أخذ حتى — استحالت
منه يقتيض أو السجن، إىل يقوده رشطيٌّ بأثوابه تعلَّق هل لينظر وراءه يلتفت وهو إال
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سقطة. نهضٍة كل ويف عثرة، خطٍو كل يف ينتظر امِلرصيِّني من االسم معروف وكلُّ فداء.
هذا؟!» من أشنع حياته يف الحي ينتظره شقاءٍ أيُّ

إطالق عىل يتعاونان عبده ومحمد األفغاني أخذ الرصيحة، امُلفِزعة النُّذر هذه ِبمثِل
من وتزيد رسالتها تُبلغ أصداءٌ البالد داخل يف ِلتُجاِوبها البالد، خارج من األوىل الصيحة
عىل تدل صفاٌت عليه أُطلَقت الذي (١٨٤٥–١٨٩٦م) النديم هللا عبد ذا هو فها قوتها؛
كان وقد — الرشق» «خطيب عليه أُطلق إذ الوطنية؛ اليقظة يف اه أدَّ الذي العظيم الدور
الوطن». «محامي عليه أُطِلق كما — السياسة شئون يف قومه يخطب مرصيٍّ خطيٍب أول
ثم وقصة، مرسحية إىل وشعر زجل من األدب فنون كل رسالته أداء يف النديم استخدم لقد
«أما تيمور: أحمد بعضيقول إىل بعضها عنده الفنون هذه نسبة ويف والخطابة، املقالة إىل
عىل هذا.» عرصنا يف القصوى الغاية ولسانه لسانه، من أقل ونثره نثره، من فأقل شعره
ورد ما خصوًصا الالذعة، الصحفية ومقاالته املكتوب، أدبه النديم آثار من هنا يهمنا ما أن
اإلنجليز يلبث لم والتي اإلنجليزي، االحتالل عهد يف َصدَرت التي األستاذ، مجلة يف منها
والعروبة الوطنية خصوم عىل النديم هجمات من فيها جاء ما لشدة بإغالقها، طالبوا أن
األجانب، أيدي يف اإلدارات معظم َوضَعت أنها الغاصبة الدولة عن قاله مما فكان واإلسالم؛
البالد إفساد مرادها كان «فإن البالد، فاختلَّت بالدهم، إصالح من املرصيني تُمكِّن ال حتى
ال وهي ذلك، يحدث فكيف ألبنائها، وتسليمها صالحها، تريد كانت إذا ا أمَّ أفَلَحت. فقد
يف يدي، «هذه بعنوان له مقاٍل ويف اإلدارات؟» عن وتبعدهم الحكم، يف أبناءها تستعمل
من خريٌ «فقطعها امُلخلِصني ُمواطِنيه أيدي يف يده يضع لم إذا إنه يقول أضعها؟» من يد
صالحك، يف َسعيه لك يُظهر واهية، وحيٍل كاذبة، بوعوٍد إليه يستميلك أجنبيٍّ يد يف وضعها
أفكارك ل ويُحوِّ بها، يخدعك حتى حقائق، صورة يف األباطيل لك ر ويُصوِّ لتقدُّمك، وُحبه
َضياِع عىل األكرب وَعونَه القوية يََده فتكون بها، وتقول تأخذها، غربيٍة أفكاٍر إىل الرشقية

بالدك.» واحتالِل إخواِنَك وإذالِل حقوِقك،
ورضورة التعليم رضورة إىل امُلتكرِّرة إشاراته النديم عند النافذة اللمحات من وكان
انرصافهم بسبب أو أبنائها جهالة بسبب إال أرًضا غاصٌب اغتصب ما ألنه الصناعة؛ قيام
مع والثورة ر التهوُّ «إن العلم، عن انرصاٌف هو الصناعة عن االنرصاف ألن الصناعة؛ عن
كان إذا إالَّ استعمار عىل لثورٍة نجاح وال الِخذالن.» إال يفيدان ال امُلعدَّات، من والفراغ الجهل
عن وبُعَدت املعارف من جماهريها تجرََّدت ثورٌة نَجَحت «وما والصناعة: التعليم أساسها
٣٠ / ٨ / ١٨٩٢م). يف األستاذ (مجلة األهواء» خلف وانَدفَعت اآلالت، يف والتفنُّن املصانع
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املقاومة آثار من شامًخا أثًرا نذُكر أن قبل املايض، القرن أواخر عن الحديث نرتك وال
األوىل البذور وضع بنَّاء، إيجابيٌّ أثٌر — املرة هذه — لكنه دخيل، أو مستعمٍر لكل الوطنية
حركًة الراهنة سنواتنا يف تصبح حتى السنني، مع ستزداد التي الشاملة، العربية للنهضة
محمود يَدي عىل الشعر نهضة األثر، بذلك َعنَيُت وإنما العربية. الوحدة لتحقيق ثوريًة
بل وحده، الشعر أمر عىل يقترص ال فيها األمر إذ (١٨٣٩–١٩٠٤م) البارودي سامي
القوية اللغة دعامة وهي أَال السليمة، العربية القومية دعائم ألهم إقامة ليكون ذلك يُجاوز
امتدت قروٍن خالل واالجتماعي السيايس الضعف مع العربية ضُعَفت أن فبعد الرصينة؛
واالجتماعية السياسية القوة لنا تعود أن الشاعر البارودي أراد العثماني، الحكم امتد ما
شامٍخ قديٍم بني فربط املوهبة، وأسَعَفته اللغة، وهي أال الصحيحة؛ بدايتها من بادئًة
يتعارض وال واملايض، الحارض فيه يتخاصم ال نسًجا ونسج الشموخ، إىل ُمتطلِّع وجديٍد
البارودي شعر فجاء واملايضَسداه؛ الحارض، لُحمته نسج: هو بل التقليد، مع التجديد فيه
رجالها، أحد الشاعر كان التي العرابية الثورة أخَفَقت وقد خصوًصا — الحديث أدبنا يف
الخطوة بمثابة الحديث أدبنا يف القوي الشعر هذا جاء — بالدنا الربيطاني املستعمر واحتل
النهضة تجيء أن هو عام، مبدأٍ هداية عىل فيه، السري نُواصل نزال ما طويٍل طريٍق يف األُوىل
فيه. نعيش الذي العرص وظروف املتميز، القومي الطابع بني يجمع أساٍس عىل العربية

شدًة املقاومة فتزداد العرشون، ليبدأ عرش، التاسع القرن ويستدير — السنون وتميض
من األخرية السنوات يف نجد أن وحسبنا واألدباء. امُلفكِرين أقالم به تجري فيما وظهوًرا
ومحمد كامل، ومصطفى أمني، قاسم القرن هذا من األوىل األعوام العرشة املايضويف القرن
حالة كانت وحافظ. شوقي الشعراء ومن جاويش، العزيز وعبد السيد، ولطفي فريد،
الغرب ُمفكِّري من طائفًة وَخدَعت املستعمر، قبضة إىل بالبالد انتهت قد السيايس الضعف
هي حيث من العروبة إىل السياسة من الضعف ذلك بأوهامهم فنقلوا األمر، حقيقة عن
ألن لذلك؛ يا يَتصدَّ أن عندنا واألدب للفكر بد ال فكان دين، هو حيث من اإلسالم وإىل جنس،
وسوريا، ولبنان والجزائر تونس يف الفرنيس املستعمر أمام األمل انفسح َصدَقت إذا التهمة
فقد بطالنها، وظهر التهمة ُردَّت إذا ا وأمَّ والعراق. مرص يف اإلنجليزي املستعمر وأمام
وتميض مجدها، ِلتسرتدَّ الطارئ، الكابوس عنها تُزيل أن العربية األمة أمام األمل انفسح
بخصائصالجنس يتصل فيما هانوتو دعوى بني حدث ما القبيل هذا ومن طريقها. يف قدًما
بني حدث ما وكذلك دعواه، لتفنيد عليه عبده محمد الشيخ وَردِّ السامي، والجنس اآلري
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األفغاني وَردِّ للعلم، مضادٌّ اإلسالم بأن وزعمه العلم، من اإلسالم موقف عن رينان دعوى
أمني. قاسم عليها للردِّ يَتصدَّى آخر، ٍم ِلتهجُّ ثالثٌة دعوى ذي هي وها دعواه، لتفنيد عليه
ر، بالتأخُّ فيه يصفهم املرصيني، عن ١٨٩٣م سنة كتابًا أصدر قد داركور أن ذلك
يربط بل بذلك، يكتفي ال ثم الحياة، وميادين العلم موارد عن للنساء حجبهم عليهم ويأخذ
«املرصيون» عنوانه كتاٍب يف ١٨٩٤م سنة أمني قاسم عليه فَردَّ اإلسالمية، بالعقيدة كله هذا
إىل تُردَّ أن ُمحاٌل عيوٍب من وأهله الوطن ذلك شاب قد بما معرتًفا وأهله، وطنه عن مدافًعا
الدهر. من طويًال أمًدا البالد به نُِكبَت الذي الفاسد للحكم مباٌرش أثٌر هي وإنما اإلسالم،
يُطاِلعوا أن الفرنسيني من داركور قرأ ملن ِليُتاح بالفرنسية، هذا كتابه أمني قاسم كتب وقد
التهمة َردَّ كيف لرتى داركور، الدوق عىل َردِّه من — مثًال — العبارة هذه اقرأ عليه. الرد
عدم علينا يَنَعى داركور مسيو أن «يظهر منها: أشنع هو فيما خصمه يُوِقع ا ردٍّ أهله عن
بامَلولد األرشاف طائفة طوائفنا من ليس ألنه ويعيبنا عندنا، االجتماعية الفوارق وجود
بال القانون أمام متساوون هم إسالميٍّ بلٍد يف يقيمون الذين السكان وكل امَلولد، بغري أو

ودياناتهم.» أجناسهم بني تفرقٍة
إىل العربي الكاتب حرََّكت قد ونقيضها، الدعوى بني القلمية املعركة هذه أن عىل
كتابه فكتب واضح، نقٍص عىل العني نُغِمض ال حتى ميدانه، يف اإلصالح بعبء النهوض
ما عىل به لريُدَّ (١٩٠٠م) الجديدة» «املرأة بآخر وأعقبه (١٨٩٩م) املرأة» «تحرير العظيم

نقد. من األول كتابه إىل ه ُوجِّ قد
عيل الشيخ أنشأها التي املؤيد جريدة ذكر ليستدعي املرأة، تحرير لكتاب ِذكَرنا وإنَّ
نفسها وهي شهَرين عىل امتدت فصوًال الكتاب فيها ظهر والتي (١٨٦٣–١٩١٣م)، يوسف
االستبداد «طبائع كتابه (١٨٤٩–١٩٠٢م) الكواكبي الرحمن عبد فيها نرش التي الجريدة
الحديث العرص يف العربي األدب عرفها التي الكتب أبرز من هو الذي االستعباد» ومصارع
ال بإرادته الناس شئون يف «يتحكم إنه املستبد الحاكم عن الكاتب فيه يقول الحرية، عن
وقاتلهما، الحرية عدو الحق، عدو «واملستبد برشيعتهم.» ال بهواه ويحاكمهم بإرادتهم،
االستبداد «إن شيئًا.» يعلمون ال نياٌم أيتاٌم صبيٌة والعوامُّ أمهم، والحرية البرش، أبو والحق
«الحكومة فيفسده.» العلم ويحارب فيفسده، بالدين ويلعب فيفسده، العقل عىل يضغط
الفرَّاش، إىل الرشطي، إىل األعظم املستبد من فروعها، كل يف مستبدًة طبًعا تكون املستبدة
عىل منهم األخيار يُرِغم أنه الناس أخالق يف االستبداد يُؤثِّر ما «أقل الشوارع.» كنَّاس إىل
آمِنني، نفوسهم غي إجراء عىل األرشار ويُعني — السيئتان ولبئس — والنفاق الرياء أُلفة
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رداء االستبداد عليها يُلقي مستورًة تبقى أعمالهم أكثر ألن والفضيحة؛ االنتقاد عن حتى
الشهادة.» تِبعة من الناس خوف

بعيدة العربية املرأة لتحرير أمني قاسم هها وجَّ التي االجتماعية الدعوى هذه تكن لم
فصاحب األقالم؛ أصحاب تشغل القرن هذا أوائل منذ أَخذَت التي السياسية بالدعوات الصلة

يقول: كامل مصطفى جنازة عن كتب الذي نفسه هو املرأة» «تحرير

الثانية املرة هي كامل، مصطفى بجنازة االحتفال يوم ١٩٠٨ سنة فرباير ١١
دنشواي: حكم تنفيذ يوم كانت األوىل املرة يخفق. مرص قلب فيها رأيُت التي
عصبيًة ودهشًة مخنوًقا، وزوًرا مجروًحا، قلبًا معه تقابَلُت شخٍص كل عند رأيُت

الوجوه. جميع عىل الحزن كان األصوات. ويف األيدي يف باديًة

يف الوطني الحزب قادة أنشأه بالعاطفة، جياٍش سيايسٍّ أدٍب إىل َلينقلنا هذا وإن
جاويش. العزيز عبد فريد، محمد كامل، مصطفى اللواء: جريدتهم

برغم السيد، لطفي عنه قال كما — فهو (١٨٧٤–١٩٠٨م) كامل مصطفى أما
ووسيلته الوطنية، شعاره «كان النظر: وجهة يف بعيٍد اختالٍف من الرجَلني بني كان ما
التالزم بينهما فصار ولِبَسته، لبسها حتى الوطنية، وحياته الوطنية، وكتابته الوطنية،
الوطنية قلت وإذا الوطنية، تُطري فإنما بخري، كامل مصطفى ذكرَت فإذا والعريف الذهني
واحد.» يشءٌ والوطنية هو كأنما كامل، مصطفى شخص خيالك يف يتمثل ما أول فإن

(١٩٠٧م): اإلسكندرية يف الكربى خطبته من نقبسه واحد، مثٌل هنا منه يكفينا

طويل، حنٍي بعد إال االستقالل هذا نلنا ملا أفلحنا لو إننا مرص أعداء يا تقولون
العمل؛ عن واحدًة لحظًة نتأخر أن لنا جاز ملا بقولكم سلَّمنا لو أنَّا فنُجيبكم
قيمة وما زائلون، ونحن باٍق وهو لوطننا، نعمل بل ألنفسنا، نعمل ال ألننا
املدنية وابتَكَرت كلها، األمم مولد َشِهَدت التي وهي مرص، حياة يف واأليام السنني
أمامه النجاح يرى النجاح من الواثق العامل إن كله؟ اإلنساني للنوع والحضارة
له وندعو به ونبتهج املرصي، االستقالل هذا اآلن من نرى ونحن واقع. أمٌر كأنه

محالة. ال كذلك وسيكون ثابتة، حقيقٌة كأنه
األمم إليها اتَجَهت غايٍة أرشِف إىل وأعمارنا وقوانا ونفوسنا قلوبنا هنا وجَّ إننا
الدسائس فال مستقبلها؛ يف إليه ترمي مطلٍب وأعىل وحارضها، البالد مايض يف
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الخيانات وال فينا، تُؤثِّر الشتائم وال طريقنا، يف تقف التهديدات وال تُخيفنا،
كل بجانبها تصُغر التي الغاية هذه وبني بيننا يحول نفسه املوت وال تُزِعجنا،

غاية.
لك ونفيس، دمي لك ووجودي، حياتي لك وفؤادي، حبي لك بالدي، بالدي،
مرص… يا بك إال حياة وال الحياة، أنت فأنت وَجناني؛ لُبي لك ولساني، عقيل

آثاًرا، وأجلَّ طبيعة، وأجمل شأنًا، وأسمى مقاًما، أعىل وطنًا هللا خلق هل
الوطن هذا من والشغف للحب وأدعى ماءً، وأعذب سماءً، وأصفى تربة، وأغنى

ِمرصيٍّا. أكون أن لَوددُت ِمرصيٍّا أُوَلد لم لو إني العزيز؟

عيلٌّ بعدها نَظم التي وهي الرائعة، الوطنية السياسية الخطبة تلك من قبس ذلك
مصطفى إىل هها وجَّ قصيدًة ١٩١٠م) سنة الصادر «وطنيتي» ديوان (صاحب الغاياتي

فيها: يقول كامل،

ِرَج��اَال َدَع��ْوَت إِْن ُج��نْ��ُدَك َف��اْل��َق��ْوُم َم��َق��اَال أََرْدَت إِْن ِب��َق��ْولِ��َك اْص��دَْع
آَم��اَال آَالَم��َه��ا ِب��ِه َف��تَ��َرى ��ُه تَ��ُؤمُّ ِح��َم��اَك ِس��َوى ِم��ْص��ُر تَ��ْدِر َل��ْم

وكان اللواء. تحرير رئاسة (١٨٧٦–١٩٢٩م) جاويش العزيز عبد توىل ١٩٠٨م ويف
فكانت الوطنية، الروح إيقاظ ويف الربيطاني، االستعمار مهاجمة يف الواضح طابعه للواء
تحرير يتوىل أن قبل حتى نار، من وكلماٌت حامية، مقاالٌت اإلنجليز مهاجمة يف لجاويش
الضعف مهاوي يف تَتدىلَّ املشئوم االحتالل بدء منذ أَخذَت املرصية البالد «إن اللواء:
ولكي عنها.» امُلفِسدة الثقيلة يده االحتالل يرفع أن سوى لها ُمنقذ ال وإنه واالضمحالل.
«أيها به: يخاطبه ما فاسمع العدو، مقاتلة يف بقلمه يصنع أن الكاتب أراد ماذا تعلم
قلوبهم، أعماق يف ألَنَفذتُك سهًما أو يُحاربونك، من صدور يف ألَغَمدتُك سيًفا ُكنَت لو القلم،

«. والَفرِّ للَكرِّ مجاًال النزال ميادين يف لك لوَجدُت جواًدا ُكنَت ولو
يف هادئٌ منطقيٌّ ِفكٌر اللواء، جريدة يف الوطنية من املشتعلة الَجذوة هذه يقابل وكان
لطفي كان إذ (١٨٧٢–١٩٦٣م) السيد لطفي أحمد يُحرِّرها كان التي «الجريدة» جريدة
محيطًة نظرًة واالجتماعية الفكرية املسائل إىل «ينظر — العقاد عنه يقول كما — السيد
امُلفكِِّرين أشد من كان ولكنه واألطراف، الجوانب جميع فيها تتعادل أن تُوِشك شاملة،

والصالح.» الخري فيه يعتقد بما اهتماًما
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(يوم دنشواي فاجعة َشِهَدت قد تكون أن القرن هذا من األوىل األعوام العرشة وَحْسب
األمة قلوب د يُوحِّ يشءٌ الكربى الكوارث كمثل فليس ١٩٠٦م)، سنة يونيو ١٣ األربعاء
الضباط من خمسٌة إليها قدم املنوفية، محافظة يف قريٌة ودنشواي نابض. واحٍد قلٍب يف
امُلعتِدين، أولئك الناس فهاجم األَهِلني، بعض برصاصهم فأُصيب الحمام، لصيد اإلنجليز
وُعِقَدت كرومر، لورد مرص، يف الربيطاني العميد فثار أحدهم، ومات بعضهم فأُصيب
وبالحبس وبالجلد األهايل، من أربعٍة بإعدام فقضت امِلرصيِّني، ملحاكمة خاصٌة محكمٌة
البالد طول يف عنيٌف فعل ردُّ لذلك فكان علنًا، دنشواي يف واإلعدام الَجلد ذ ونُفِّ ثمانية. عىل

وإخاء. ووطنيًة ورثاءً بكاءً وينشئون ينظمون والُكتاب الشعراء وانطلق وعرضها.
صربي: إسماعيل قال

أَْخ��َرُق َق��َض��اءٌ َوَق��َض��ى أَْه��ِل��َه��ا ِف��ي اْل��َه��َوى َح��َك��َم َق��ْريَ��ٍة َع��ثْ��َرَة َوأََق��ْل��َت
ُق ُم��َط��وَّ ُه��نَ��اَك َج��اَوبَ��ُه ، َرنَّ أَْو ِب��ه، ��ا ِم��مَّ بَ��اِئ��ٌس ِف��ي��َه��ا أَنَّ إِْن
يَ��تَّ��ُق��وا؟ أَْن َع��اَق��ُه��ْم َم��ا َوُق��َض��اتُ��ُه��ْم َج��نَ��ْوا؟ َم��اذَا ِل��ُج��نَ��اِت��ِه��ْم َواَرْح��َم��تَ��ا

شوقي: أحمد وقال

اْألَيَّ��اُم ُربُ��وِع��ِك ِب��أُنْ��ِس ذََه��بَ��ْت َس��َالُم ُربَ��اِك َع��َل��ى ُدنْ��ُش��َواُي يَ��ا
ِن��َظ��اُم ��ِت��ي��ِت ال��شَّ ��ْم��ِل ِل��ل��شَّ َه��يْ��َه��اَت تَ��َف��رَُّق��وا اْل��ِب��َالِد ِف��ي ُح��ْك��ِم��ِك ُش��َه��َداءُ
اْل��َع��اُم اْل��ُق��يُ��وِد ِف��ي َع��َل��يْ��ِه��ْم َوَم��َض��ى أَِه��لَّ��ٌة ال��لُّ��ُح��وِد ِف��ي َع��َل��يْ��ِه��ْم َم��رَّْت
اْألَيْ��تَ��اُم؟ أَْص��بَ��َح َح��اٍل َوِب��أَيِّ ِرَج��اِل��َه��ا؟ بَ��ْع��َد ِف��ي��ِك اْألََراِم��ُل َك��يْ��َف
َوَظ��َالُم َوْح��َش��ٌة اْل��بَ��َش��اَش��ِة بَ��ْع��َد َوانْ��تَ��ابَ��َه��ا أَْق��َف��َرْت بَ��يْ��تً��ا ِع��ْش��ُروَن
َوِح��َم��اُم؟ َم��ِن��يَّ��ٌة اْل��بُ��ُروِج ِف��ي أَْم َح��َم��اِئ��ٌم اْل��بُ��ُروِج ِف��ي ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت يَ��ا
اْألَْح��َك��اُم ��ذُ تُ��نَ��فَّ َك��يْ��َف َل��َع��َرْف��َت ُك��ُروَم��ٍر َع��ْه��َد أَْدَرْك��َت َل��ْو ِن��ي��ُروُن.

إبراهيم: حافظ وقال

َواْش��ِت��َداَدا َق��ْس��َوًة ِض��ْع��َف��يْ��ِه ِض��ْع��َف َوِج��ئْ��تُ��ْم ِب��أَْم��ٍر، ��الُ��نَ��ا ُج��هَّ َج��اءَ
ِك��يَ��اَدا؟ أَْم أََرْدتُ��ُم أَِق��َص��اًص��ا ِب��َع��ْف��ٍو َض��نَ��نْ��تُ��ْم إِْن اْل��َق��تْ��َل أَْح��ِس��نُ��وا
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َج��َم��اَدا؟ أَْم أََص��بْ��تُ��ُم أَنُ��ُف��وًس��ا ِب��َع��ْف��ٍو َض��نَ��نْ��تُ��ْم إِْن اْل��َق��تْ��َل أَْح��ِس��نُ��وا
َع��اَدا؟ ِن��ي��ُروَن َع��ْه��ُد أَْم َع��اَدْت ـ��ِش ال��تَّ��ْف��ِت��ي��ـ َم��ْح��َك��َم��ُة أَِت��ْل��َك ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
اْل��ِق��يَ��اَدا؟ إَِل��يْ��ِه أَْل��َق��ى َض��ِع��ي��ٍف ِم��ْن ��ي ال��تَّ��َش��فِّ اْل��َق��ِويِّ ِم��َن يَ��ْح��لُ��و َك��يْ��َف

جاءت ثم األدب. يف امُلقاومة صورة خاللها جاءت وهكذا األُوىل. املرحلَة كانت تلك
وهي أخرى، صورًة املقاومة اتَخذَت وقد الحربنَي. بني فيما امتدَّت التي الثانية املرحلة
ذكًرا الدعوة سياق يف املستعمر يُذكر لم ولو حتى إليها، والدعوة بالحرية اإلشادة

رصيًحا.
األوىل، العاملية الحرب تنتهي أن قبل حتى الثانية، املرحلة هذه بدايات ظهرت وقد
َظهَرت بداياٌت وهي ١٩١٩م، لثورة مباًرشا تمهيًدا النفوس د تُمهِّ بداياٍت كانت كأنما
ثالثة، دواوين َظهَرت القرن، هذا من الثانية األعوام العرشة ففي الشعر؛ يف تكون ما أوضَح
يجب وما حريٍة من له يجب وما اإلنساني الفرد نشيد َعزَفت إذ واحد؛ َوتٍر عىل كلها َعزَفت
ديوان من الثاني الجزء هي كانت الثالثة الدواوين وتلك نفسه. إزاء مسئولية من عليه
العقاد قدَّم وقد (١٩١٤م)، املازني ديوان من األول والجزء (١٩١٣م) شكري الرحمن عبد
الدواوين هذه فجاءت املازني، له قدَّم وقد (١٩١٦م) العقاد ديوان من األول والجزء لهما،
َليُؤِمنون — الشعراء الثالثة هؤالء — وإنهم الجديد. اإلنسان لحقوق إعالٍن بمثابة الثالثة
استقالل وال حرية ال وأنه الوطنية، وللحرية القومية للنهضة الزٌم رشٌط األدب نهوض أن
األول للجزء مقدمته يف العقاد يقول بها، الشعور عن ليعجز حتى نفسه عليه هانت إلنساٍن
نَهَضت واحدًة أمًة وليذكر التاريخ، فلرياجع القول هذا يف يماري كان «ومن ديوانه: من
وقد آدابها.» يف عاليٍة بنهضٍة مقرونًة أو مسبوقًة هذه نهضتها تكن فلم اجتماعيًة نهضًة
هيكل للدكتور ١٩١٤م زينب قصة يف متمثلًة الرواية ميدان يف بذلك شبيهٌة بداياٌت َظهَرت
وهو الريف، يف العاملة الطبقة وحياة الصميمة باملرصية الشعور بشائر أُوىل من هي التي

ِلتُؤكِّده. الحكيم لتوفيق (١٩٢٩م) الروح عودة رواية جاءت الذي نفسه الشعور
من الحرية يف بحقه مطالبًا األوىل، العاملية الحرب انتهاء عقب ثورته الشعب ويثور
املشتعل السيايس األدب من بأنهٍر اليومية الصحف أَنُهر وتجري الربيطاني. املستعمر
رضوب يف وكتٌب مقاالٌت السيايس األدب هذا يصاحب ما رسعان ثم الثائِرين، بحرارة
الفنون بألوان عالقتها ويف الحرية فلسفة يف العقاد فيكتب وأبعادها؛ مراميها ويف الحرية
الصناعات «ألن الجميلة للفنون بحبها يقاس إنما للحرية األمم حب إن ويقول جميعها،
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من ورضورٌة مجربة، مرغمًة األُمم إليه تُساق العيش مطالب من مطلب النفعية والعلوم
حني الحرية األمم تعرف وإنما رة. ُمسخَّ مغلوبًة إليها تُدفع الحياة عن الذود رضورات
محبوٍب مطلٍب بني التمييز إىل وتتوق منه، أجمل ويشءٍ جميٍل يشءٍ بني التفضيل يف تأخذ
منها ذلك يكون وال الحس. وإعجاب الذوق إرضاء إىل وأدنى القلب يف وأوقع أحب ومطلٍب

ص٥٤). والحياة، الكتب يف (مطالعات مسموًعا» أو منظوًرا الجمال، تحب حني إال
الفكر «حرية عن كتابًا ١٩٢٧م سنة (١٨٨٨–١٩٥٨م) موىس سالمة ويخرج
وانطالق الفكرية الحرية «قصة إنه الغالف صفحة يف عنه يقول التاريخ»، يف وأبطالها
األحرار لِقيَه ما ذكِرها مع ب، التعصُّ عىل التساُمح وفوز التقاليد قيود من البرشي العقل
استشهاد من صفحاٍت قارئه عىل يتلو ثم لآلن.» العصور أقدم من االضطهاد رضوب من
وهو ذلك. وغري وعلمية ودينية سياسية أنواعها: اختالف عىل الحرية سبيل يف األبطال
يف الحديثة العصور ومن اإلسالم ومن املسيحية ومن القديمة اليونان من أمثلته يسوق

السواء. عىل الرشق ويف الغرب
من كثرٍي يف الحرية إىل الداعني من (١٨٨٨–١٩٥٦م) هيكل حسني محمد وكان
الحرية إىل الفيلسوف هذا دعوة من ليستمد روسو جاك جان عن كتابًا فألف معانيها،
األسبوعية السياسة صحيفة ويُخرج الحرية، سبيل يف ثورتهم يف العرب إىل يوجهها دعوًة
تحريرها، عىل يُرشف كان التي السياسة لصحيفة أسبوعيٍّا أدبيٍّا ملحًقا لتكون (١٩٢٦م)
بذورها يبذروا أن ومعارصوه هو أراد التي الجديدة الثقافة لنرش أداٍة أقوى منها وليتخذ
رصًفا، غربية بذوًرا — األمر أول هيكل رأي يف — البذور تلك وكانت جديد. لعٍرص إرهاًصا
التي الخاصة أصولها العربية للنهضة يكون أن عىل م وصمَّ خطئه، إىل أفاق ما رسعان ثم
الرتبة ماضيها من تستمد أن ذلك جانب إىل بد ال لكنها تستعريه ما الغرب من تستعري
الغرب ثقافة لغتي ألبناء أنقل أن «حاولُت ذلك: يف هيكل يقول تستنبتها، التي الخصبة
أنني َألٍي بعد أَدركُت ولكني ونرباًسا، هًدى جميًعا لنتخذها الروحية وحياته املعنوية،
العرص هذا تبعث وال عنه، تتمخض ال ثم تهضمه األرض فإذا َمنبَته، غري يف البذر أضع
العهد ذلك وبني بيننا ما قطعا قد العقيل الركود وإذا الزمن فإذا جديدة، نشأًة فيه ينشأ
الذي البذر وحده هو اإلسالمي تاريخنا أن رأيت ثم جديدة، لنهضٍة بذًرا يصلح سبٍب من
نفوٌس الرشق يف الجيل هذا وألبناء وتربو، تهتز يجعلها النفوس، حياة ففيه ويُثمر؛ يُنبت
الوحي»). «منزل مقدمة (من حني» بعد ثمرها لتؤتي الصالحة الفكرة فيها تنمو قويٌة
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أصدق القرن، هذا عرشينيات يف الفكرية الحياة بها نصف صفًة نجد ال أننا الحق
املناسبة؛ الفرصة تحني حني عليها يقام جديٍد لبناءٍ األرض د تُمهِّ حياة كانت أنها من
الحرية يمس فيما وبالتنوير عامًة بالتنوير الحقبة تلك يف جميًعا الكتاب ُشغل ولذلك
يقول العرص لذلك التمهيدي النشاط هذا ويف خاصة. بصفة والسياسية والفنية العقلية
أبناؤه يشتغل وأن تمهيد، عرص عرصنا يكون أن الحظ «قىض املازني: القادر عبد إبراهيم
الذي ومن بعدهم. يأتون ملن األرض وبتسوية الطريق، تَُسد التي الجبال هذه بقطع
هؤالء عن بالبحث يُعنى الذي ومن وَرَصفوها، دوها ومهَّ األرض، وا سوَّ الذين العمال يذكر
الطريق وينتظم األرض تمهد أن وبعد الجالميد؟ هذه يف أيديهم أَدَموا الذين املجاهدين
باذخة، شاهقًة القصور جانبَيه عىل ويقيمون آخره، إىل فيه ويسريون بعدنا من نفٌر يأتي
والذين رائعة، شاهقة يرفعوها أن لهم أتاحوا الذين نحن ونُنىس بقصورهم ويُذكرون
(من الطريق» من دنا مهَّ شربًا كم ولنسأل إذن الخلود فْلندَع التشييد. عن بالتمهيد ُشغلوا

الهشيم»). «حصاد مقدمة
أرشنا التي والتمهيد التنوير فرتة إبَّان واألدب الفكر مجال يف الحال لسان كان لقد
الثانية العاملية الحرب نهاية وإىل بقليل األُوىل العاملية الحرب نهاية قبل ما منذ — إليها
منها كثرية؛ شعاٌب له الخالص فطريق بأرضنا استبد قد الغرب كان إذا بأنه ناطًقا —
الفرتة تلك يُميِّز طابٍع أبرز كان ولذلك بالحديد؛ الحديَد ِلنَفلَّ وثقافته بعلمه نتزود أن
أداة وكانت الحديثتنَي. وفرنسا بريطانيا ومن القديمة اليونان من الغربي الفكر نقل هو
أسبوٍع كل تصُدر التي املجالت الكتب؛ هي كانت مما أكثر املجالت هي — األساسية النقل
يف اليومية الصحف كانت فإذا ونقًدا. وتعليًقا وتلخيًصا ترجمًة املنقولة بحصيلتها ُمثقلًة
املرحلة ففي نفسه، العبء هذا َحمَلت قد — والجريدة واللواء كاملؤيد — األوىل املرحلة
التي السفور مجلة منها نذكره ما أول وشهرية؛ أسبوعيٌة مجالٌت لها َصت تخصَّ الثانية
شارًحا منهاجها، حمدي الحميد عبد صاحبها أعلن وفيه ١٩١٥م، سنة األول عددها صدر

ذلك: يف فقال بعنوانها، املواد

وفضائلنا نزعاتنا محجبٌة ولكنها مرص، يف املحجبة هي وحدها املرأة ليست
محجبٌة أمٌة فنحن حقيقته؛ غري عىل يبدو يشء وكل وأمانينا، ومعارفنا وكفاءاتنا
ليست العلل هذه أن للباحث تَبنيَّ وقد كاذبة. ظواهر منها باديٌة حقيقتها،

أسبابها. بزوال تزول عوارض هي وإنما األمة، نفس يف طبيعيًة
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سيشتد التي املجموعة نفسها هي الكتاب، من مجموعٌة «السفور» تحرير يف واشَرتََكت
الفكر بأسباب األخذ إىل الداعية هي ستكون والتي وثالثينياته، القرن عرشينيات يف بأسها
امُلغتَصبة حرياتنا اسرتداد يف سالٍح أَفَعَل نفسه هو ذلك ليكون الغربية والثقافة الغربي
وكأنما وغريهم الرازق، عبد وعيل حسني، وطه هيكل، كتب ففيها امُلغتِصب؛ الغرب من
برئاسة «الجريدة» أولها واحدة؛ ثقافيٍة سلسلٍة يف ُوسطى حلقًة السفور مجلة جاءت
يغلب فكريٌة مدرسٌة وهي هيكل، برئاسة األسبوعية» «السياسة وآخرها السيد، لطفي

الفرنيس. الطابع عليها
األسبوعي البالغ مجلة يف تمثل ويوازنه، الخط ذلك يوازي آخُر خطٌّ قام ولذلك
وأشهرهم اإلنجليزية، الثقافة معني من النهل يؤثر كان من الُكتاب من حوله واجتمع
لسالمة الجديدة واملجلة مظهر إلسماعيل العصور مجلة يف تمثل كما واملازني، العقاد
ثانيًا و«الثقافة» أوًال، «الرسالة» هما أخريان مجلتان الثالثينيات يف نشأت ثم موىس.
الثقافية شخصيتنا لقيام تمهيًدا والعربية، الغربية الثقافتنَي بني الجمع من شيئًا لتُحدثا
أمني؛ وأحمد الزيات حسن أحمد ظهر وفيهما قليل، بعد عنها سنتحدث التي الجديدة،
أصولها يف العربية بالقومية اعتزاٍز عالمَة ذاته يف يَُعد الذي الرصني، العربي بأسلوبه األول
بعٍرص التبشري عالمات من عالمة يَُعد الذي الواضح العلمي بأسلوبه والثاني وفروعها.

للحديث. صدره ويفتح القديم عىل يرتكز جديد،

الشعر، َغَمرت التي الرومانسية النزعة تلك كذلك، الثانية املرحلة هذه يُميِّز ملما وإنه
نشأت التي أبولو جماعة يف خاصة بصفة وتجلَّت النثرية، الكتابة من كبريًا وشطًرا بل
زكي أحمد شعرائها أهم من وكان ١٩٣٥م) سنة باسمها مجلة (وأخرجت ١٩٣٢م سنة
كربى ثوريٍة حركٍة كل أن تذكَّرنا فإذا طه. محمود وعيل ناجي، وإبراهيم شادي، أبو
الصياغة قيود أنواعها: بكل القيود تُفك األدب، يف رومانسيٌة حركٌة األغلب عىل تُصاحبها
العربي األدب يف الرومانسية الحركة كانت كم عرفنا الباطنية، العاطفة وقيود الشعرية،
نفوس يف رسيانه ومدى العنيف، املقاومة تيَّار عىل دالًة وثالثينياته القرن عرشينيات إبَّان
واألنغام، األوتار ُمتعدِّدة واحدٌة صيحٌة هي كأنما وَعرِضها العربية البالد طول عىل الناس

جميًعا. العروبة شعراء بها صدح
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نداء أن يُعِلن «الضحايا» قصيدته يف (١٨٩٢–١٩٥٥م) شادي أبو زكي أحمد فهذا
عن مهبًا، امُلواطِنني نهبوا الذين نجامل وأالَّ ُمواطِنيه، حق يف نُفرِّط أالَّ يستوجب الوطن

يرتدع: ال وظلٍم يشبع ال جشٍع

َواْل��ُه��وِن اْل��بُ��ْؤِس َج��ِح��ي��ِم ِف��ي َغ��ْدِرِه��ْم ِم��ْن َل��َه��ا ِع��َداَد َال َض��َح��ايَ��ا يَ��ْوٍم َوُك��لَّ

َزْخَرَفًة؟ ْعَر الشِّ نَُصوُغ َهذَا أَبَْعَد
–١٩٠٦) الشابي القاسم أبو التونيس الشاعر يف أَْوَجها الرومانسية االنفعالية وبلغت
ما عىل كمًدا صاحبها تأكل التي اللوعة لهذه مثًال الجبار» «نشيد قصيدته خذ ١٩٣٤م)

والرجاء: األمل دنيا يف السماء إىل به وتطمح به، حل قد

��اءِ ��مَّ ال��شَّ ��ِة اْل��ِق��مَّ َف��ْوَق َك��ال��نَّ��ْس��ِر َواْألَْع��َداءِ اءِ ال��دَّ َرْغ��َم َس��أَِع��ي��ُش
َواْألَنْ��َواءِ َواْألَْم��َط��اِر ��ْح��ِب، ِب��ال��سُّ َه��اِزئً��ا اْل��ُم��ِض��ي��ئَ��ِة ��ْم��ِس ال��شَّ إَِل��ى أَْرنُ��و

∗∗∗
ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ؟ ِف��ي ��يْ��َر ال��سَّ أَْخ��َش��ى َف��َع��َالَم َج��َواِن��ِح��ي َوبَ��يْ��َن َق��ْل��ِب��ي ِف��ي ال��نُّ��وُر

ِبَوطنيَّتها امُلشتِعلة الَجذَواِت هذه أمثال نذُكر استطردنا لو بنا ليطول القول وإن
الحديث. موضع اآلن هي التي — الحربنَي بني ما فرتة — الوسطى املرحلة خالل

للتحرُّر حركاٌت غالبًا وهي — كلها الرومانسية الحركات يف املالمح أبرز ملن وإنه
األمر كان وهكذا اآلباء. مجد إىل بالذكرى العودة — تصاحبها أو السياسية الثورات تَعُقب
وبرضب جهة، من املبدأ برشح تتحقق الحرية إىل الدعوة كانت إذا ألنه العربي؛ األدب يف
العروبة أبطال يف يكن لم إذا صورٍة أسمى يف املثال يوجد فأين أخرى، جهٍة من املثال
فبدءوا الوجهة، هذه يتجهون جميًعا أُدباءنا رأينا هنا من املجد؟ ذروة يف وهما واإلسالم
ميداٍن إىل انتقلوا ثم — العرشينيات يف ذلك وكان — األقدِمني الشعراء أعالم عن بالحديث
وأعالمهم، املسلمني قادة من كبريًا وعدًدا الراشِدين والخلفاء الرسول سرية فرتجموا أوسع،
يستخف أن هجومه أسلحة من جعل الذي البالد، عدو وجه يف يُقال ما أبلغ ذلك فكان
الحرية مبادئ يف األصالة لنفسه يدعي وأن جميًعا، العربية وبالثقافة العربية بالحضارة

البرش. أفراد بني اإلنسانية واألُخوَّة والديمقراطية
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انَعكَست كما — املقاومة حركة فتدخل ١٩٤٥م، سنة الثانية العاملية الحرب وتنتهي
الخطابة إىل أقرب هي كتابة األوىل املرحلة قوام كان فلنئ ثالثة؛ مرحلًة — األدب يف
رومانسية الثانية املرحلة قوام كان ثم الوطني، الشعور استثارة بها ُقصد السياسية،
الثالثة املرحلة جاءت فقد التاريخ، أبطال من أمثالها وترضب القيود، وفك بالتحرُّر تُنادي
الحديثة. العنارص جانب إىل القومية الخصائص يربز نحٍو عىل الجديد الثقايف البناء لتقيم
القصة أصبحت املقالة، هي األداة كانت أن فبعد األساسية، األدبية األداة تغريت هنا وها
ال نحٍو أي عىل واألشخاص: املواقف لتصوير املواتيتان الوسيلتان ألنهما وذلك واملرسحية؛
عىل واضًحا لدليًال الجديدة األدبية األداة اختيار يف وإن نريدها. صورة أية وعىل نريدها،
كنا فلنئ أنفسنا؛ من نضيفه وما الغرب من نأخذه ما واحدة: حياٍة يف العنَرصين توحيد
كيف عرفنا فقد للتعبري، طريقتان هما حيث من املرسحية وقالب القصة قالب أخذنا قد
الثورة (سنة و١٩٥٢م ١٩٤٥ بني فيما — عليه غلب أصيل، محيل بمضموٍن القالبنَي نمأل
بالحضارة الكفر من يشءٌ ثم بالناس، أحاط الذي البؤس تصوير — الكربى) االجتماعية
االستعمار حركات نحو األول الدافع هي كانت فيها املادية هذه ألن ماديتها؛ يف الغربية
وما العقل قرينة الحديثة املادية الغربية الحضارة كانت وملا الرشق. لشعوب األوروبي
بالعقل كفًرا املادية بالحضارة الكفر هذا انقلب فقد ومكنات، وتقنيات علوم من ينتجه

ازدهاره. إبَّان ميَّزته التي روحانيته إىل الرشق عودة إىل ودعوًة إليه، يُؤدِّي وما
قصصه يف حسني طه الدكتور به اضطلع من طليعة يف كان فقد البؤس تصوير أما
١٩٤٥م) (سنة الشوك» و«جنة (١٩٤٤م) البؤس» «شجرة الفرتة: تلك يف كتبها التي
«دعاء األوىل قصته نرش قد ذلك قبل وكان ١٩٤٩م)، (سنة األرض» يف و«املعذبون
اإلنسان يصيب ملا األريحية تستفز كلها القصص فهذه نفسه؛ االتجاه تسري التي الكروان»
األدبي اإلنتاج هذا أن عىل ومنعطفاتها. الحياة دروب طغاة أيدي عىل كرامته يف الحر
إقامة بمعظمها قصد التي دراساته يف العربي األدب يميضعميد أن دون يُحل لم الخاص،
كتب فقد يكون؛ أن يمكن وما كائن هو ما بني صارخًة امُلقارنة لتكون املثىل، النماذج
و«الشيخان» (١٩٥٣م) وبنوه» و«عيلٌّ (١٩٤٧م) و«عثمان» (١٩٥٠م) الحق» «الوعد
بني الفرص تكافؤ نحو القوية دعوته عن فضًال ١٩٦٠م، الخطاب) بن وعمر بكر (أبو

التعليم. يف امُلواطِنني
تفريعاتها بكل املادية الحضارة ينبوع هو العقل دام ما — العقل عىل الثورة وأما
التي الفرتة إبَّان َصدَرت التي مرسحياته يف الحكيم توفيق بها اضطلع فقد — السياسية
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وكلتاهما (١٩٤٩م) أوديب» و«امللك (١٩٤٣م) الحكيم» «سليمان فأصدر إليها؛ نشري
شيئًا. الحق عن اإلنسان يغني ال وحده العقل أن تُبنيِّ

العاملية الحرب بني َطت توسَّ التي الفرتة وأعني — الفرتة هذه معالم أبرز من وكان
سياسيٍة كتٍب من العقاد أصدره ما — ١٩٥٢م سنة يوليو ٢٣ ثورة وقيام الثانية
املجموعة فمن الرفيعة، اإلسالمية النماذج بها يصور وأخرى الحكم، استبداد بها يقاوم
(١٩٥٠م)، الحديث» العرص يف الحكم و«فالسفة (١٩٤٠م) امليزان» يف «هتلر األوىل
محمد عبقريات األدبية، حياته يف الكاتب كتب ما أهم من وهي الثانية، املجموعة ومن
هذه آخر إىل (١٩٤٣م). عيل واإلمام (١٩٤٣م) دِّيق والصِّ (١٩٤٢م) وعمر (١٩٤٢م)
أخذ فقد الخمسينيات، طوال ا أمَّ كتابًا. عرش خمسة نحو َشِمَلت التي الطويلة السلسلة
هذا يف املستعمر يدعيه ما يُبطل حتى اإلسالم؛ عن دفاًعا الكتاب، إثر الكتاب يُخرج
«الديمقراطية كتب املجموعة هذه أهم ومن اعتداءه، بها يُربِّر ذريعًة يتخذه مما امليدان،
وأباطيل اإلسالم و«حقائق (١٩٥٧م) سنة واالستعمار» و«اإلسالم (١٩٥٢م) اإلسالم» يف

وغريها. (١٩٥٧م) إسالمية» فريضة و«التفكري (١٩٥٧م) خصومه»
يف كان بما وعيهم اشتد الشبان، األدباء من كبريٌ عدٌد ظهر نفسها الفرتة تلك ويف
وروابط، صالٍت من االستعمار وبني بينها كان وبما فساد، من حينئذ السياسية الحياة
ثورة جاءت التي االشرتاكية املعاني بذور كتاباتهم يف َظهَرت الذين الشبان أنفسهم وهم
يومنا إىل الشبان ببعضهؤالء األدبي الوجود امتد وقد الوجود. عالم إىل لتُخرجها ١٩٥٢م

املرموِقني. وشعرائها االشرتاكية ُكتاب من فأصبحوا هذا
يف إنتاجه امتد الذي محفوظ، نجيب أدبهم يف املقاومة انَعكَست الذين الُكتاب ومن
منها ننظر التي الزاوية من — أعماله قمة ولعل الراهن. يومنا إىل الثالثينيات من القصة
يف أعماله قمة لعل أقول — األدب عىل التحرُّرية الجهود انعكاس وهي األدب، إىل اآلن
هذه ففي و«السكرية» الشوق» و«قرص القرصين» «بني الكربى: ثُالثيَّته هي امليدان هذا
التي الفرتة خالل كله املرصي املجتمع لحياة والتفصيالت الدقائق كاملة صورٌة الثالثية
فالوطنية املتعاقبة؛ األجيال عند الوطنية مفهوم ر تطوَّ كيف فيها نرى الحربنَي. بني تقع
ابنه عند والوطنية الزعماء. بنرصة هللا من ودعاء للتربُّعات دفًعا كانت الكبري الجد عند
يف حتفه لقي لقد حتى املظاهرات يف ومشاركة السياسية للمنشورات توزيع هي الكبري
بل الشعب، أجل من العمل هي الجواد) عبد (كمال األصغر ابنه عند والوطنية إحداها.
فنرى الحَفدة، إىل ننتقل ثم السواء. عىل وخارجه الوطن داخل امُلكاِفحة اإلنسانية أجل من
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هذا يف يستغلونه من هم الوطن فأعداء االقتصادي؛ بامليدان ارتبط قد الوطنية مفهوم
األشخاص هؤالء ومن امُلستغلِّني. من كالهما كان إذا ومواطن أجنبي بني فرق ال امليدان،
يعكس «إنه عنه: قال الذي الجواد، عبد بكمال — خاصة بصفٍة — الكاتب يهتم جميًعا،

بأَْرسه». جيٍل أزمة وهي الفكرية.» أزمتي

إرسائيل قيام أهمها من جميًعا، والشعراء الكتاب حولها تُشد كربى أحداٌث وتحدث
الجزائر، وثورة (١٩٥٦م)، املتحدة العربية الجمهورية عىل الثالثي والعدوان (١٩٤٨م)
عيون َرت فتَفجَّ آخره، إىل أوله من كله العربي الوطن شِمَلت التي الثورات من وغريها
تُصوِّر التي القصص ُكتبَت الكربى. اإلنسانية املآيس هذه عىل لتنصب وشعًرا، نثًرا األدب
يوسف قصة منها نذكر واإلقطاعيِّني، وامُلستبدِّين امُلستعمِرين إزاء الثائرة الشعب روح
الزيات لطيفة وقصة رجل» بيتنا «يف القدوس عبد إحسان وقصة قلبي» «رد السباعي
العدل حرمات تنتهك حني الغاشمة القوة ر تُصوِّ التي املرسحيات وُكِتبَت املفتوح». «الباب
فرج ألفرد ومرسحية جميلة» «مأساة الرشقاوي الرحمن عبد مرسحية منها نذكر والحق،
بأَْرسها دواوين ونُِظَمت إدريس. ليوسف الحرجة» «اللحظة ومرسحية الحلبي» «سليمان
محمود للشاعر قوسني» «قاب ديوان منها نذكر الفياض، الوطني الشعور عن تعبريًا
يف دنشواي كحادثة جديد، شعٍر يف املاضية املآيس ذكريات وأُعيدت إسماعيل. حسن
ألحمد الجزائر ثورة عن «أوراس» وقصيدة زهران» «شنق الصبور عبد صالح قصيدة
بورسعيد بطولة ويف فلسطني مأساة يف ونُِظم ُكِتب ما أن الحق حجازي. املعطي عبد
العربي الوطن يُبديها التي املقاومة رضوب وشتى الكونجو ومعركة الجزائر معركة ويف
حارضعىل فاملوضوع الحرص؛ تحت تقع تكاد ال — بعامة وآسيا إفريقيا وتُبديها بخاصًة

بها. تجري التي األدبية الصورة كانت أيٍّا األقالم أسنان
الوحدة موضوع الثالثة املرحلة هذه إبَّان كذلك األقالم تشغل التي املوضوعات ومن
سليمة، أُسٍس عىل جديٍد بناءٍ إقامة يستهدف إيجابي جانب وهو العربية، والقومية العربية
العربية فالدول واملستعمر؛ الغاضب مهاجمة يف الشعورية الثورة مجرد عند يقف وال
ولم تتكون «لم — الحرصي ساطع الكبري العربي الباحث يقول كما — اآلن القائمة
االتفاقات جراء من وتَعدَّدت تَكوَّنَت وإنما طبيعتها، بمقتضيات وال أهلها بمشيئة تتعدد
ساطع ويوجه عليها.» وسيَطَرت العربية، البالد تقاَسَمت التي الدول بني واملعاهدات
بيشء ظِفروا ما إذا حتى املستعمرين، من ليتخلصوا ثاروا الذين أولئك إىل اللوم الحرصي
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لصالح امُلستعِمرون بها حدَّدها التي الحدود لبالدهم تبقى أن عىل أرصوا أرادوا، مما
من عىل ثُرنا والفرنسيِّني، اإلنجليز عىل ثرنا لقد العرب، نحن أغربنا «ما امُلستعِمِرين:
السنني، من عقوٍد عدة والبغضاء الحمراء الثورات وأَثَرنا واستَعبَدنا، بالدنا عىل استوىل
كل ِنرِي من تَحرَّرنا عندما ولكننا والتضحيات، العذاب من ألوانًا ذلك سبيل يف وقاسينا
أوصالها، قطَّعوا أن بعد بالدنا يف أقاموها قد كانوا التي الحدود نُقدِّس أخذنا هؤالء،
فرضوها التي الجربية واإلقامة االنفرادي الحبس هي كانت إنما الحدود تلك أن ونسينا
الحرصي ُكتب أهم ومن األخرى.» بالقوى تتحد أن عن بعضنا قوى وعزل إلضعافنا، علينا،
وخصومها». دعاتها بني و«العروبة والوطنية» القومية يف وأحاديث «آراء كتاب ذلك يف

بطابٍع اتسم قد — املستعمر بمقاومة يتصل فيما — األخرية املرحلة أدب إن قلنا
تيار يجرفنا وال أقدامنا عىل نقف لكي الفريدة، الشخصية خصائصنا به يُربز إيجابيٍّ
به ُعني ما أهم من وكان الضعيف. أمواجه بني ويضيع القوي فيه يسود الذي الشمول،
فأخذوا الشعبي، الرتاث لفائِف من أصولنا استخراج البنَّاء، اإليجابي االتجاه هذا يف األدباء
مجلٌة صدرت لقد حتى الشعبية، واألساطري الشعبية واألغاني الشعبية الرسوم ون يتقصَّ
وتحليله الشعبي الرتاث عرض يف لتختص يونس، الحميد عبد الدكتور بإرشاف فصليٌة
والشعراء. اتون والنحَّ امُلصوِّرون منه يُفيد كما واملرسحية القصة كتاب منه ليُفيد وتقويمه،
وإىل القرن أول يف نهضتنا فجر منذ قائمًة َلِبثَت أخرى حركًة الحركة هذه إىل أضفنا فإذا
املكني العريض األساس لنا تبنيَّ وتحقيقه، العربي الرتاث نرش حركة بها وأعني يومنا،
قد الجديد إن نقول ال وعندئذ الجديد. العربي املجتمع ركائزه عىل نقيم أن نريد الذي
املايض عروق يف رواِسيَه ليجد جاء الجديد إن نقول بل ويدحضه، القديم ليعارض جاء
هذا يف االستعمار فرتة تكون فال بحارض، ماضيًا تاريخنا بنا يتصل وبهذا ورشايينه،
العلة أَخذَته عندما الجسم عىل حينًا َطرأَت غشاوٍة بمثابة إىل املوصول الطويل الطريق

وقوته. عافيته العليل اسرتد حني اختفت ما ورسعان
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هذا من تجعل التي الرئيسية املالمح أتتبع أخذت إذا معاًدا، مكروًرا قوًال ألقول إنني
هذه عرصنا، مالمح من أن ألُنبئه يريدني ذا فمن سواه؛ من متميًزا فكريٍّا عًرصا العرص
أن عساها أين والعلماء، هللا، إال يعلم وال عقالها، من ُفكَّت التي الجبارة، النووية القوة
للعلم، عرصنا يف السيادة ُكِتبَت قد أن ألُنبئه يريدني ذا ومن سريها؟ طريق يف بنا تتجه
أصبح قد الرهيب السكاني ر التفجُّ بأن ألُنبئه أو وتقنيات؟ آالٍت من العلم عن يتفرع وما
يجيء محًوا، البرش تمحو بأن الذرية القوة فيه دنا تُهدِّ الذي الوقت ففي مميزة؛ عالمًة
من عرصنا يميز عما ألُنبئه يريدني ذا من أو جواب. أبلغ لها ليكون البرشي ر التفجُّ هذا
يومنا يف الثورات أوَشَكت لقد وإفريقيا؟ آسيا جبارتنَي؛ قارتنَي فأيَقَظت تالَحَقت ثوراٍت
شعوب، بها تنهض فالثورات فسيح؛ فارٌق البديَلني وبني باألمس، الحروب محل تحل أن
مزيٍد أو حرية، أجل من إال تكون ال الثورات وحكام. ساسة يُشنَّها أن فيغلب الحروب ا وأمَّ
عرصنا كان فلنئ منها، لتُحدَّ أو حريًة لتطمس نَِشبَت ما أكثر فما الحروب ا وأمَّ منها،
الشعوب إثارة يف وسًعا يدَّخر ال عٌرص كذلك فهو الحروب، مقاومة يف جاهًدا ينفك ما هذا
مشهودة، ثوراٌت التاريخ يف سبقتها لقد نعم، ثورات، عرص إنه ظامليها. عىل املظلومة
ِقيست إذا الثورة لكن عرش، الثامن القرن أواخر يف الفرنسية والثورة األمريكية كالثورة
اليوم بثورات تُقاس ال األمس ثورات فإن ومداه، األَثَر ذلك وبعمق بها، يتأثرون من بعدد

واتساًعا. عمًقا

موضوعنا؛ ذلك فليس وسماته؛ العرص مالمح به ألتقىصَّ الحديث، هذا أتحدث ال لكنني
وإنه مصدرها. والسمات املالمح تلك تكون قد التي وقضاياه، الفكر عن هو السؤال إذ
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كما ال ونحياها، نحن نعيشها كما الفكرية، القضايا هذه عرض نحاول أن بنا ليجمل
واحد عٍرص أبناء ونحن — سوانا وبني بيننا يكن وإن سوانا، عن نقًال الكتب يف نَقرءُها
يف تختلف ثم سحنتها، تتفق بعينها؛ مشكالت يف جميًعا يوجدنا ما الصلة، وشائج من —

إلقليم. إقليم من برشتها لون
بعد لها نستقر ولم جوابًا، منا تتطلب علينا، ُملقاة أسئلٌة إال هذه، الفكر قضايا وما
استقر قد — فمثًال املثارة؛ بالقضية هو فليس الجواب عليه استقر قد ما أما جواب. عىل
صريورة يف فهي سكونية؛ ال رية تطوُّ كله، العالم وحقيقة اإلنسان، حقيقة أن عىل الجواب
حقيقًة التطوُّر كان إذا يسأل أن ألحد يجوز يعد لم بل — يسأل أحٌد يعد فلم دائمة،
ر التطوُّ ذلك صورة عن أسئلة هي املجال، هذا يف املرشوعة األسئلة إنما يكن. لم أو قائمًة
أم هيجل؟ يقول كما الفكر منطق يف تسلسٌل أهي تكون؟ أن عساها ماذا وخصائصه:
يقول كما واإلنسان العالم تشمل حركٌة أهي ماركس؟ يقول كما الطبيعة يف تسلسٌل هي

سارتر؟ يقول كما وحده اإلنسان عىل مقصورٌة حركٌة هي أم مًعا؟ وماركس هيجل
كذلك. هو حيث من التطوُّر ال — املجال هذا يف املرشوعة األسئلة هي وأشباهها تلك
أرى فيما — أولها الجواب؟ منا تنتظر تزال وما اليوم، تثار التي القضايا أهم فما
الحياة؟ أم العلم اعتبارنا: يف األولوية له تكون أيهما عن تسأل قضيٌة وأعمها، وأهمها —
لقد املبارشة؟ الخاصة الخربة أم املجردة العامة الحقائق والحدس؟ الوجدان أم العقل
وما الطبيعية، العلوم استقبل أحدهما قسَمني: ذلك حيال — عرصنا يف — الفكر انقسم
إن أقول الصدارة. مكانة وللتقنيات لآللة جعل تطويًرا للحياة، تطوير من إليه انتهت
لخدمتها جهوده وكرَّس والرىض، بالقبول ومقتضياتها العلوم هذه استقبل قد أحدهما
وأشاح عنها ازورَّ فقد اآلخر ا وأمَّ سبيل. من الدفع هذا إىل استطاع ما األمام إىل ولدفعها
النزعتان، هاتان لتقسمه العالم وإن الضياع. من نفسه ذات عىل خوًفا رافًضا، بوجهه
هدًفا اختلفا — وهابيل كقابيل — لكنهما واحدة، أمٍّ وليدتا الحقيقة يف هما اللتان
من الغربي والشمال أمريكا إن — اإلجمال وجه عىل — نقول أن وسعنا ويف ومسلًكا.
فرنسا اتخذَت حني عىل طواعية، عن العلمية النزعة إىل انَرصَفت قد رشقيها وكذلك أوروبا
تتنازعان النزعتان، عندنا تجاَوَرت فقد نحن ا وأمَّ والرفض. االحتجاج موقف وجاراتها

آخر. حينًا وتتكامالن حينًا،
فآنًا التاريخ، ِقدم قديمٌة اإلنسان، جوانب من العقل وغري العقل بني النزاع قصة إن
والتصوف، العقل بني نزاع هو آخر وآنًا لسقراط، حدث كما والتقاليد، العقل بني نزاٌع هو
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كما والوجدان، العقل بني نزاع هو ثالثًا وآنًا الفالسفة، عىل الغزايل احتجاج يف حدث كما
النصف يف حدث كما والدين، العقل بني نزاع هو رابًعا وآنًا وروسو، فولتري بني حدث
العقل بني الرصاع ألوان كل هي هذه تكن ولم ة. خاصَّ بصفٍة املايض القرن من الثاني
منها، جزءًا وليس البرشية، للفطرة عدو العقل هذا وكأنما اإلنسان، جوانب من وغريه
أمر، من يكن ومهما ويُفسدها. ليُضلها فاوست حياة يف نفسه أقحم مفستوفوليس كأنه
قل أو املبارشة، الباطنية اإلنسان وخربة العقل بني هو جديد، رصاٌع أيامنا يف ظهر فقد
الجماعة بني والجزء، الكل بني والخاص، العام بني والحياة، العقل بني — ِشئَت إن —

والفرد.
وإذا الخناق. عىل قبضتها تزداد العلم سيطرة — يشهد يزال وما — العالم شهد لقد
تنتهي وما العلمية للبحوث الزمام نُسلِّم أن يغرينا أخذ مما العقل، قلنا فقد العلم، قلنا
وعلينا اإلحصاء، وقوائم املعامل ألنابيب فالكلمة النتائج؛ تلك أمر يكن مهما نتائج، من إليه
لتصيح الجديد، الوثن هذا لتواجه فلسفٌة تنشأ أن الطبيعي من فكان ونطيع. نسمع أن
اإلنسان يزال فما والتعليل، للتحليل صالحًة أداًة العقل كان إذا إنه ال، قائلة: وجهه يف
العقل ُقصارى إن وأغواره. أعماقه يف ما بكل وتحليالته العقل أحكام تُحيط أن من أغزر
عاجٌز لكنه َكيت، توافر إذا سيحدث كذا بأن يتنبأ بحيث مقدمات؛ إىل نتيجًة يقيس أن
يف الحياة نفسه هو الباطني التيار هذا أن مع الوعي، تيار يف الراهنة اللحظة رؤية عن
الرافض. التمرُّد هذا لتُعِلن جاءت التي الفلسفة هذه هي الوجودية وكانت الدافق. سيالها
األمر بادئ ظهر بل واحدة، صورًة الفلسفة عالم يف يتخذ لم املعبود الوثن أن عىل
جوفه يف يسع حدود، تحده ال مطلًقا كائنًا العقل من َجعَلت التي الهيجلية، الصورة عىل
يف حرف الفرد هذا كأنما لحظاته، من عابرٌة لحظٌة إال فيه، الواحد الفرد فما يشء؛ كل
سياق من موضعه يف منحٌرص معناه وكل وحده، انعزل إذا شيئًا يعني ال كربى، قصيدٍة
املحنة من الخروج مآله يونس ألن جوفه؛ يف الحوت ابتلعه كيونس ليس إنه القصيدة.
الكبري. العضوي الكيان يف الواحدة الخلية إىل أقرب هو بل جديد، من بشخصه ينفد حيث
عقبنَي، عىل رأًسا سالفتها قلبت أخرى، صورًة لنفسه املعبود الوثن هذا اتخذ ثم
هنا والرأس — أعىل إىل والقدمان رأسه، عىل مستنًدا األوىل الحالة يف الصنم كان فقد
الزراعة ميادين يف النشاط أوجه من به تضطرب وما لألرض رمٌز والقدمان للفكر، رمٌز
والرأس قدَميه، عىل معتدًال الوثن لتُقيم جاءت الجديدة الصورة إن أقول — والصناعة
املاركسية هي وتلك الفكر، منبت هي — املرة هذه — الواقع أرض لتجعل أعىل، إىل
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كان أن بعد — بريل بطريقة يقرأ كاملكفوف األصابع بلمسات الوجود حقيقة َقرأَت التي
امُلتمرِّد يلوم ذا فمن اءُ، صمَّ واألذن ُمغَمضٌة والعني رأسه، داخل لوٍح عىل هيجل يَقرءُها
وقف أم وقف، رأسه عىل سواءٌ الوثن، عىل ثار إذا — الوجودي امُلفكِّر هو هنا وامُلتمرِّد —
ال الفلسفة عالم يف ألنني الهوى؛ عن ُمنزًها أكون أن راجيًا ذلك ألقول وإني قدَميه؟ عىل

هؤالء. إىل وال أنتمي أولئك إىل
فانقسمنا أرضنا، فوق بظاللها املشكلة هذه أَلَقت لقد كله؟ بهذا شأننا ما ونحن،
التي بظروفها هناك مرتبطٌة األصيل موطنها يف املشكلة هذه لكن ُشعبًا، إزاءها بدورنا
الحي. الواقع تيار وبني بينها — كاملبتورة هي أو — مبتورة فالصلة عندنا ا وأمَّ ولدتها.
الداخيل بالوعي والذوا العقل، عىل فتمردوا وتقنياته، بالعلم ضاقوا قد هناك كانوا فإذا
املتأمل. االنطواء حياة إىل الحنني أخذهم حتى وصناعة، علًما شبعوا فألنهم واستبطانه،
منهما أصابنا حتى والتأمل، االنطواء أمد بنا طال — تماًما ذلك عكس فعىل — نحن ا أمَّ
فَلسُت املجيد؛ العلمي ماضينا يُربِّره يكن لم تخلًفا الصناعة، ويف العلم يف وتخلفنا الدوار،
وكفاكم علًما َحْسبكم الغرب: يف امُلتمرِدين مع ليقول يرتفع منا صوٍت ألي أغفر الحق يف
نحبو. والعقل العلم عتبة عىل نزال ما — الحديث تاريخنا إىل بالنسبة — نحن إذ عقًال؛
أيدينا عىل تتالقى حني سيأتي، يوًما أن — اليقني من يقرب ما أو — يقني لعىل وإنني
واإليمان، العقل بني قون يُوفِّ كيف األولون أسالفنا عرف فكما امُلتضاِربة؛ الفلسفات هذه
وخصوصية جهة من الحديث العلم بني ق نُوفِّ كيف نحن سنعرف والقلب، الرأس بني
الحاجة أمس يف ونحن ذاك، أو هذا ا إمَّ اختيارنا ففيم أخرى؛ جهٍة من األفراد يف الحياة

مًعا؟ وذاك هذا إىل
نرى نرى؟ فماذا عاًما، خمسني خالل الفكرية حياتنا عىل ُمِرسِعني بأنظارنا ولنَعُرب
الفواصل نرى بنا. يستبد دخيًال داخليٍّا وحاكًما أرضنا، يستعمر أجنبيٍّا الطريق أول يف
الريف بني والغنى، الفقر بني والحكومة، الشعب بني وطبقاتهم؛ الناس أفراد بني حادة
القديم مع يعيش فِقسٌم املجتمع، مان تتقسَّ ثقافتنَي بني سحيقًة الهوة نرى كما واملدينة،
العربية القيم تسودها حياًة يحيا ِقسٌم قديم، وال الجديد مع يعيش وِقسٌم جديد، وال
حياًة يحيا آخُر وقسٌم بحضارته، أبوابنا يَُدقَّ لم الغرب لكأن حتى الخالصة اإلسالمية
تراثًا يَِرث لم وكأنه العربية، األرض غري أرٍض عىل مقيم لكأنه حتى خالصًة أوروبيًة

خاص. بطابٍع يُميِّزه أن ينبغي كان ضخًما ثقافيٍّا
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حتى ختامها، تبلغ األوىل العاملية الحرب تكد فلم الطريق؛ أول يف كان ما ذلك
القيود من التحرر تريد مًعا: آٍن يف شيئنَي تريد ميدان، كل يف الفكرية جهودنا انَطلَقت
تُستعار؛ حديثٍة وثقافٍة تُبتعث، أصيلٍة عربيٍة ثقافٍة دعامتنَي؛ عىل جديٍد بناءٍ إقامة ثم أوًال،
خيَطني نضُفر أن أردنا أخرى، وبعبارة واحدة. عضويٍة وحدٍة يف العنرصان يتالقى بحيث
ميادين يف يَنُشدها الحرية يف جهوده بعضنا ركَّز ولقد وعلًما. حرية حياتنا؛ نسيج يف
العلمية الحياة إثراء يف جهوده اآلخر بعضنا وركَّز االجتماعية، والحياة واألدب السياسة
اليوم لنراها حتى وتتسع، تزداد أَخذَت القادة، من قلٍة يف التقيا قد الطرَفني لكنَّ العقلية،
علم من بمزيد مصحوبًا إال الحرية من مزيًدا نطلب فال سائدة، روًحا تصبح كادت وقد
الحرية إىل طريقنا هو ذلك أن أذهاننا ويف إال والصناعة العلم من نزيد وال وصناعة،

الصحيحة.
للعلم، بفلسفة فريق يستقل أن يُربِّر وأمريكا أوروبا يف الفكري املوقف كان فلنئ
عبتان الشُّ تندمج أن يقتيض نحن فموقفنا الحرة، للحياة بفلسفة آخُر فريٌق يستقل وأن
يف فرًدا يصبح املجتمع، تجاه فالفرد حياتنا؛ من االزدواج ينمحي وبذلك واحد، تياٍر يف
صاحب تجاه والعامل الحاكم، نفسه هو محكوًما يصبح الحاكم، تجاه واملحكوم املجتمع،
وسائل فيه ريًفا يُصبح املدينة تجاه والريف املال، صاحب نفسه هو عامًال يُصبح املال،

القديم. أساس عىل قائًما جديًدا يصبح الجديد، تجاه والقديم املدينة،

يف البعيد األثر ذات القضية هذه فيه، نتحدث كنا بما تتصل التي الفكرية القضايا ومن
نَسلُك أم إدراكه، من جزءًا لنجعلها اإلنسان، يف الطبيعة أنطوي وهي: والفن، األدب مجال
يف ما العلم، يسوده عٍرص يف نعيش إننا ظواهرها؟ من ظاهرة لنجعله الطبيعة يف اإلنسان
التي فهي الطبيعة؛ تقوله ملا اإلنسان يُصِغ لم ما قائمٌة للعلم تقوم وال ريب. أدنى ذلك
هي إنما العلم، يف واألخرية األوىل الكلمة إن بأرسها. يُمِسك حتى يطيع الذي وهو تأمر
إذا َقْدرها ارتفع مهما لنظريٍة قيام وال البحث. مجال يف تقع التي العنيدة، الصلبة للوقائع
قوانينها، والكهرباء والصوت للضوء نضع الذين نحن فلسنا تفندها؛ واحدٌة واقعٌة َظهَرت
كلما أنه ذلك ومعنى وسلوكه. وشعوره إدراكه قوانني لإلنسان نضع الذين نحن لسنا بل
وصانع العلم ُمشيد هو أنه برغم دوره، وتضاءل اإلنسان صغر تقنياته، ت ودقَّ العلم نما
إلنسان مكانه عن نزل قد القدماء إله إن قال من أصاب حدٍّ أي إىل أدري ولست التقنيات.
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بِزمامه تُمِسك لآللة، مكانه عن نزل أن الحديث العرص إنسان يلبث فلم الحديث، العرص
ه. وتُسريِّ

العلم صنع حني العقل صنعه ما هالها قد الحساسة، امُلتذوِّقة اإلنسانية الذات لكنَّ
الطبيعة كانت فلنئ واألدب؛ الفن ميدان يف تحرزه بكسٍب فقدها تُعوِّض أن فأرادت واآللة،
يف عليها أنفسنا نفرض أن إالَّ يَبَق فلم العلم، مجال يف علينا نفسها َفرَضت قد الخارجية
يُسِقط فنٍّا يشء، يف الطبيعة به يحاكي ال فنٍّا الفنان يُنِتج أن بمعنى واألدب، الفن مجال
الناظر إليه َليَنُظر حتى خلًقا، عنده من يخلقه فنٍّا كامًال، إسقاًطا موضوعه عىل ذاته فيه
كائنات إىل تُضاف جديدًة إضافًة يجيء بل شبًها، الخارجية الطبيعة وبني بينه يجد فال
أن اإلنسان استطاع وبذلك الصور. من صورٍة أية يف لها بالتكرار هو وليس الطبيعة،
الوجود من يمحوه أن يستطع لم ذا، أنا ها حوله: من الطاغية وللدنيا لنفسه، يقول
هيجل أراده الذي الشمول موجات من موجٌة تُغِرقه ولم كال آلة، وال ِعلٌم الفردي الذاتي

املادة. عالم يف ماركس أراده الذي أو الفكر، عالم يف
الخارجية، الطبيعة عن بذاته يستقل أن الفن بها أراد التي الحركة، هذه يف يكن لم
تشكيالتها تجيء أن تلتزم ال طبيعتها بحكم فاملوسيقى املوسيقى؛ إىل بالنسبة جديٌد
متصًال الحركة هذه يف الجديد كان وإنما الطبيعة. يف صوتيٍّ بناءٍ ألي ُمحاِكيًة الصوتية
صورًة الفنية اللوحة تكون أن الناس أَِلف فقد الشعر؛ وفن النحت وفن التصوير بفن
يكون أن يغلب الكائنات، من لكائن كذلك ممثًال املنحوت التمثال يكون وأن ما، ليشءٍ
لفن تابًعا آنًا النقاد جعله إذ تاريخه؛ يف ذبذبٌة أصابته فقد الشعر فن ا وأمَّ حيٍّا. كائنًا
بأن الشاعر يطالبون كانوا األوىل، الحالة ففي املوسيقى؛ لفن تابًعا آخر وآنًا التصوير،
أو «نغًما»، شعره يجيء بأن يطالبونه كانوا الثانية، الحالة ويف «تصويًرا»، شعره يجي
مًعا، آن يف ُمنغًما تصويًرا شعره يجيء بأن — الَحيطة أرادوا إذا — يطالبونه كانوا هم

شعًرا. يكون أن إالَّ يشء أي يكون أن له مقسوٌم الشعر كأنما
الفرد، فردية عىل الضغوط من فيه شاع ما بكل نحياه، الذي هذا عرصنا جاء فلما
اللونية بتكويناته املصور استقل الضياع، ذاك من يعصمه الفن بجبل عندئذ الفرد والذ
يشءٍ ألي به يخضع ما ال هو، ذاته ق يُحقِّ ما لوحته عىل ووضع الطبيعة، موضوعات عن
عىل مادته يصوغ أن همه جعل إذ تماثيله؛ يف ات النحَّ فعل وكذلك عليه، يُفرض خارجيٍّ
ات النحَّ أو ر امُلصوِّ أن أحسب وال املادة. تلك طبيعة مع متناسبًا يراه مما شاء، نحٍو أي
— التصوير فن وسيط هو الذي — نفسه اللون يف ليس إذ السبيل؛ جادة بذلك ضل قد
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علينا يُحتِّم ما الرخام، أو الربونز قطعة يف وال كال، بعينه، استخداًما علينا يفرض ما
يلحق أن أراد الشاعر لكن مقبول، واألمر هنا وإىل آخر، وجٍه دون وجٍه عىل تُصاغ أن
— أرى فيما — هنا وها شاء، نحٍو أي عىل اللفظ يَُرصَّ بأن والنحات، املصور بزميَليه
فيها — النحت ومادة التصوير مادة خالف عىل — الشعر مادة ألن ضالل؛ من يشءٌ
الناس بني اجتماعيٍّ تعاُقٍد بمثابة هي لفظة كل ألن بمدلوله؛ اللفظ يرتبط أن يُحتِّم ما
عن واستقالله حريته لنفسه ليضمن الشاعر يكفي يكن لم أو استخدامها. طريقة عىل
فيها، يعيش مسحورٍة قصوٍر من شاء ما لنفسه يبني أن به، املحيطة الدنيا ضواغط
نتابعه أن نستطيع حتى التوصيل، قوة عىل أللفاظه يُحاِفظ أن رشيطَة معه، فيها ونعيش
فبنى عرصه، ِليُالئم نفسه جدَّد كيف العمارة فن إىل انظر بخيال؟ وخياًال بوهم، وهًما
لكن الجديدة، وبالحياة الجديد، بالعلم ُمتأثًرا بناها وغريها، والفنادق واملطارات العمائر
وهكذا للطائرات. ِليَصلُح يُبنى املطار وأن لتُسَكن، تُبنى العمارة أن قط يَنَس لم الفنان
اللفظ وأن لفظ، من مادته أن ينىس أالَّ عىل شاء كيف نفسه يُجدِّد أن للشعر ينبغي
به فالتزم الناس فاستخدمه الشاعر صنعه قل أو الشاعر، يصنعه ولم الناس صنعه
فإىل داللة، بال صوتًا ليكون ال يشري، أو لريمز اللفظ صنع وقد جميًعا، والناس الشاعر

طليق. ُحرٌّ هو ذلك وبعد ُملتِزم، ُمقيَُّد والشاعر هنا
وتكثر الجدل، حولها يُثار قضيٌة وهي والفن، األدب يف االلتزام قضية إىل هذا ويَُجرُّنا
األديب يكتب هل السؤال: هذا هي لها صورٍة أبسط أن عىل والرشوح. التحليالت فيها
حياتهم؟ مشكالت يف الناس يهم مما موضوًعا يتناول يكتب هو أو هواه؟ يُشبع ما لنفسه
من أهم من وهو — سارتر بأن نذكر أن الحديث، من املوضع هذا يف بنا َليجُدر وإنه
للنثر يريدها التي االلتزام دائرة من الشعر يُخِرج — هذا االلتزام موضوع يف إليهم يُرَجع
الشعر ففي النثر؛ يف تؤديه الذي نفسه الدور الشعر يف تؤدي ال اللغة أن ذلك وحده؛
بأدقِّ أداٌة فاللغة النثر يف ا وأمَّ حدودها. خارج عليه تدل ملا ال لذاتها، مقصودًة اللغة تكون
وجب ولذلك لذاتها؛ بمقصودة هي وليست لسواها، تُؤدِّي أداٌة هي «أداة»، كلمة معاني
يكن لم إن الكاتب يتناوله الذي املوضوع يكون فماذا خارجي، موضوٌع للنثر يكون أن

ومشكالتهم؟ الناس بحياة ا ماسٍّ
ع يُوسِّ أن يُريد من هنالك لكن األدب؟» «ما كتابه يف سارتر يقوله ما خالصة هذه
أدار إذا إالَّ ناثر، يكتب وال شاعر ينظم ال بحيث أيًضا؛ الشعر ليشمل األديب التزام من
مجال يُضيِّق من هناك أن كما املجتمع، حياة من مأخوذٍة مشكلٍة حول نثره أو نظمه

مًعا. الشعر وإىل النثر إىل بالنسبة يلغيه، بحيث االلتزام

89



نظر وجهة

األديب أن أعتقد فإني العملية، الناحية من ا وأمَّ النظرية. الناحية من الوضع هو هذا
أن الصدد، هذا يف يقال ما أقل إذ حديثها؛ وال قديمها يف ال الدنيا تشهده لم امُللتِزم غري
يتناوله خارجي بموضوع متصًال الصدق ذلك كان سواءٌ بالصدق، ُملتِزم الحق األديب
ثقيل، ِحمٌل ألنه التزاًما؛ الصدق بالتزام وحسبه داخلية، شعورية بحالة متصًال أو األديب،

املمتازة. الصفوة إال به االضطالع عىل يقوى ال
حركة بها وأعني العرص، قضايا من أُخرى بقضيٍة ُمرتِبطة الحديث الفن وحركة
بالالمعقولية َليُوسم ونزعاته اتجاهاته بجميع كله، عرصنا إن بل واألدب، الفن يف الالمعقول
نصف حني بالعقل، نعني ماذا لكن رائدها. العقل كان َسلَفت، أَعُرصٍ من له تمييًزا هذه؛
األمور أشد من هو واألفكار األشياء تعريف أن الحق آخر؟ عًرصا به نصف وال عًرصا به
يف هو مفهوًما نُعرِّف أن لنا أُريد إذا بالك فما متداولة، مألوفًة تكون حني حتى ُعًرسا،
حتى الحديث، يف الكلمة هذه تسوق أن أيرس فما «العقل»؟ كمفهوم الحنايا ب ُمتشعِّ ذاته
خيوطها من تُمسك تكاد ال روَّاغة زائغًة أَلفيتَها تحديًدا، لها تَطلُب عندها، َوَقفَت ما إذا
التي املدينة من بموقفك شبيٌه هذا يف واألمر ويختفي. منك يفلت حتى أصابعك، بني خيًطا
لها ارسم لك قيل فإذا ودروبها، شوارعها خالل تجوب أن يسرٍي يٍُرس يف تستطيع تسكنها،
ومشاعر، ونوازع، وإرادة، ومعرفة، ذكاء، العقل: مفهوم ففي األمر؛ عليك تعذر خريطًة
مما األخرى، الجوانب وعرشات وتذكُّر، وخيال، رياضية، واستنباطات بالحواس وإدراٌك
بتحديده ُعِنيَت التي الفلسفات عن فضًال النفس، علم هو بأرسه، علميٍّا موضوًعا يكون
الكثرية، العنارص هذه من يُراد ماذا تُرى ل. والتأمُّ والحْدس االستبطان طريق عن وتحليله
العقل، يسوده كان — مثًال أوروبا يف عرش الثامن كالقرن — الفالني العرص إن يُقال حني

الالعقل؟ يسوده عٌرص — العرشين كالقرن — اآلخر الُفالني العرص وإن
الوصول وطريقة الهدف تحديد نجعل أن هو الصواب، إىل يشءٍ أقرب أن أظن
وجهته يعرف أحدهما الطريق؛ يف رجَلني رأيت فإذا الالعقل. من العقل تُميِّز عالمًة إليه،
نقول كما َعْشواءَ َخبْط يخِبط — واآلخر هذه، معرفته َوفَق ويسري إليها الطريق ويعرف
إننا أقول فيه. يسري طريًقا لنفسه حدد قد بالتايل هو وال هدًفا، لنفسه يعرف هو فال —
أن عىل بالالعقل. اآلخر ووصفنا بالعقل، أولهما وصفنا الرجَلني، هذَين مثل وجدنا إذا
السابقة يجعل نحٍو عىل مرتبًة فيه الخطوات تجيء أن دائًما رشطه العاقل، السري طريق

املقصود. الهدف إىل السري ينتهي كي بالالحقة، مرتبطًة فيه
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ثالثة، يشهد أالَّ ونرجو ُعظمينَي، حربنَي َشِهد قد عًرصا فنراه هذا، عرصنا إىل ونعود
علم من بلغه قد ما كل اإلنسان فيها استخدم حروٌب هي السالح. لها يُرِهف أنه برغم
استخدمه. حني مجنون لكنه العلم، أنشأ حني عاقٌل إنه هدف. ما لغري ومهارة، وتقنية

عىل بغرائزها، ة ُمسريَّ أنها إىل اإلنسانية للنفس امُلحلِّلون فيه يذهب عًرصا ونراه
يترصف إذ اإلنسان أن ذلك ومعنى املسيطرة، الغريزة تكون ماذا يف ذلك بعد اختالفهم
ُخطٍة ُهدى عىل يترصف ال فهو بالكراهية، أو بالحب الناس يُعاِمل وإذ حياته، مواقف يف
فيها احتبس بما مكروبٍة نفٍس عن للتخفيف يترصف بل معلوم، هدف لتحقيق مرسومٍة

وشهوة. رغبٍة من
فرٍد كل أن َليُظن حتى وذات، ذاٍت بني التوصيل وسائل فيه سدَّت قد عًرصا ونراه
من بُخلجاٍن بعض عن بعضها معزوٌل ُجزٌر اإلنسان أفراد كأنما ولنفسه، نفسه يف يعيش
ذرة كل ليبنتز، عنها قال كالتي روحيٌة ذرَّاٌت هم كأنما أو العبور، عىل مستعصية املاء
وإنسان! إنسان بني تفاُهم فال وإذن عداه! ما عىل نوافذه يفتح ال بذاته قائٌم عالٌم منها
أمة بني ميسوًرا التفاُهم يُعد لم إنه فنقول اليشء، بعض القول مجال من ع فلنُوسِّ أو
إذاعٍة من املادية االتصال وسائل ألن العرص؛ هذا مفارقات أعجب من ذلك فكان وأمة،
أن بدل والنفوس، العقول تباعد فاشتد األرض، ألجزاء ربطها اشتد قد ومريئة مسموعٍة

قربها. يشتد
ال ة، لُجَّ يف الفرد يغرق كاد وتطبيقاته، العلم جاء فلما كلها، العوامل هذه َعت تَجمَّ
الفراغ؛ أوقات يف سبيله يختار أن وال العمل، دنيا يف طريقه يختار أن لنفسه فيها يملك
فيه ارتباط ال بل ومعلول، علٍة بني فيه تَسلُسل ال أدبًا فيه يُنشئ الالمعقول، عالم إىل فَفرَّ
اللوحة إىل تنظر أن فعليك ذاته، حدود خارج شيئًا يعني ال فنٍّا وينشئ ومعنى، لفظ بني
حواٌر املرسح عىل يُدار أن يقبل بعٍرص بالُك وما خارجها. إليه يُشار مدلوٍل إىل تُجاِوزها ال

واملسئول؟ السائل بني منبتة العالقة ألن فيه؛ محاورة وال
األعضاء فيها يخطب لألمم، جمعية فيه تجتمع أن قبل الذي عرصنا، هو ذلك لكن
عرصنا هو وذلك تفاهًما، أو تخاطبًا الهدف يكون أن دون شعوبهم، رغبات عن يُعربِّ بما

األحالم. عالم إىل فلجأ الصحو عالم من يئس الذي

يُعرف لم والعالم، اإلنسان بني واملوضوع، الذات بني املقابلة فيه تكثر الذي املوقف هذا إن
عالقة يُبنيِّ تحليٍل عىل األمر اقترص فلو كله؛ الفكر تاريخ يف مثيٌل — أظن فيما — له
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قضية إنها لقلنا حوله، الذي بالعاَلم ملعرفته اإلنسان تحصيل يف باآلخر أحدهما الطرَفني
اإلنسان كأنما والغربة، بالقلق والشعور الرصاع من حالة إىل ذلك يجاوز األمر لكن قديمة،
مهمته فأصبََحت امُلرتبِّص، العدو هو بل ومأواه، مسكنه هو ليس العالم هذا بأن أحس قد

والدفاع. الوقاية طريقة يف ينظر أن
يف شَعر ما بمثل بذاته اإلنسان فيه شَعر عًرصا التاريخ عصور بني أعرف ال إنني
مقالٍة ألَف كم ترى أن وَحْسبك عرصنا. يف به استبد كما فيه، القلق به استبد وال عرصنا،
الذي ما نفسه، اإلنسان فيها يُحلِّل األرض، لغات من لغة بكل املطابع أخَرَجتها وكتاب،
فلم ت، وتَلفَّ ِمبَضعه، أصابعه بني حمل قد الَجرَّاح كأنما ويصطرع، جوانحها بني يجري

نفسه. ذات من به أَْوىل يجد
ودمشق واإلسكندرية أثينا يف َشِهدها بفكرها، غنيًة عصوًرا الفكر تاريخ َشِهد لقد
تلك منذ الحديث العرص ويف األوربية النهضة يف وشهدها والقاهرة، وقرطبة وبغداد
نفسه، بتحليل اإلنسان من انشغاًال العصور، تلك من أيٍّ يف واجِدين أظننا وما النهضة.
يتبادلها بضاعًة النفيس التحليل مصطلحات أصبََحت لقد حتى اليوم، منه نجده، كالذي
موضع نفسها اإلنسان طبيعة ُوِضَعت لقد وحتى الجارية، أحاديثهم يف الناس سواد
املنطقي الفكر أهي وعي؟ ال أم وعٌي أهي عقل؟ ال أم عقل أهي والتساؤل: التشكُّك
أربعة يذكرون ال املعارص، الفكر ُمؤرِخي وإن الحبيسة؟ والشهوات املكبوتة الُعَقد أم
التطور، يف دارون مع الالوعي، رسول فرويد ويذكرون إال كله، الفكر هذا صنعوا أعالٍم

النسبية. يف وأينشتني االشرتاكية، يف وماركس
أَخذَت أن لوال اإلنسان، طبيعة يف الفرويدية للنظرية امليدان يخلو أن أوشك وقد
اإلنسان يكن فلم جديد، من الواعية اإلنسان حقيقة ُمؤكدًة تظهر، قويٌة جديدٌة فلسفاٌت
الحيوان بأنه األرسطي التعريف من صوابًا أرجح تعريًفا — فرويد قبل — لنفسه يُعرِّف
اشتد حني وحتى الواعي. العاقل امُلفكِّر الكائن هو — الكائنات سائر بني — أنه أي الناطق؛
يتنكروا أن ال همهم، الفالسفة جعل — الوسيط العرص — اإليمان عرص يف الديني الشعور
الحديث العرص وجاء العقيدة. وبني بينه للتوفيق وسيلًة يلتمسوا أن بل املنطقي، للعقل
الفكر أو الشعور أو الوعي أن أي موجود؛ فأنا أفكِّر أنا املشهورة: بقولته ديكارت ليستهله
تواىل ثم إنسان. هو حيث من موجوًدا كان ملا واعيًا ال كان فلو وجوده؛ رشط هو العقل أو
املنوال هذا عىل وأمريكا، إنجلرتا يف تجريبيِّني أو األوروبية القارة يف ديكارتيِّني من الفالسفة
— الشعور أو — فالوعي ظهوره؛ منذ التجريبي النفس علم اتجاههم يف وأيََّدهم نفسه،
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الطريق عن بنا ينحرف ولم فنت، عند األساس هو كان كما جيمس وليم عند األساس هو
— قلنا كما — َظهَرت حتى هذا، انحرافه مع بنا يَُطل لم الوقت لكن وتابعوه، فرويد إال
أن أرادت التي هورسل، عند الظواهر فلسفة منها بالذكر أخص امليزان، تعدل فلسفاٌت
تجد ماذا لرتى وحاالت، موضوعات من الوعي مجرى يف طاٍف هو ما كل الرؤية عن تُبِعد
اإلنسان حقيقة هي وتلك وعي، إال الوعي وراء وليس خالًصا، وعيًا فَوجَدت ذلك، وراء
يف سارتر يجد فلم امَلعني؛ هذا من بدورها لتنهل سارتر فلسفة جاءت وقد وجوهره.

الوعي. من حاالٍت إال — النفس أغوار يف تحليالته كل بعد — اإلنسان
الخطر أكرب لها فرعيٍة نقطٍة إىل أشري أن دون الوعي، عن الحديث هذا فرصة أدع وال
اإلنسان بأن ظنٍّ عىل قبُل من الفالسفة كان فقد «اآلخر»؛ فكرة وهي أال املعارص، الفكر يف
حاجٍة دون ربما بل ال آخر، شخٍص إىل منه حاجٍة دون مفرًدا، بنفسه، الوعي يمكنه
يف ذلك كأنما بنفسك.» نفسك «اعِرف لإلنسان: سقراط قال بأَْرسه، الكون إىل كذلك منه
وكذلك النفس، لتلك ملعرفته كاٍف وحده هو نفسه عىل اإلنسان اقتصار وكأنما مستطاعه،
ذاته، حد يف هو كونه، عىل ٌف ُمتوقِّ وجوده كأنما موجود.» فأنا أفكر «أنا ديكارت: قال
الوعي تناولوا ممن جميًعا، معارصينا ولكنَّ ماذا؟» يف «ُمفكِّر نسأل: أن دون ُمفكًرا،
اعرتافنا فمجرد بيشء؛ وعيًا إال يكون ال الوعي أن وجدوا والدراسة، بالتحليل اإلنساني
أي فيه، نُفكِّر ما أو نَِعيه ما بوجود اعرتاًفا نفسه الوقت يف يُصِبح الفكر أو الوعي بقيام
التي «أنا» كلمة أن واضًحا بات هنا ومن واألشخاص. األشياء بعالم اعرتاًفا يُصِبح إنه
لنفسه، اإلنسان معرفة أصبحت كما «باآلخر»، إال معناها يتم ال محوره، ديكارت جعلها
شطٌر اآلخر وجود ألن اعتبارنا؛ يف «اآلخر» أخذنا إذا إال مستحيلة سقراط بها أوىص التي

لذاتي. ملعرفتي جوهريٌّ
بخصائصها املتفردة الذات أن فكرة الخصبة؛ الغنية الفكرة هذه إىل ألنظر وإني
الراهن، العربي الفكر تيار إىل أنظر ثم اآلخِرين، وجود بالرضورة تتضمن املميزة، الفريدة
القضايا قضية ما ُسئلُت: فلو الفكرة؛ هذه تمثله مما بأجىل تُمثِّله واحدًة فكرًة أجد فال
الذي النظري األساس التماس هي إنها د: تَردُّ غري يف ألَجبُت املعارص؟ العربي الفكر يف
— فأوًال اآلخر؛ حساب عىل أحدهما ينمو أن دون الجماعة، تضامن إىل امُلتميِّز الفرد يضم
الثقايف كياننا عىل نحافظ أن هي األُوىل، الفكرية مشكلتنا — العام الثقايف املستوى عىل
العرصية الثقافة أركان يشمل حتى أطرافه من نُمد بل فيه، ننحرص أن دون الخاص
نحن، ها نقول: أن لنا يُتيح ثقافيٍّا ُمركبًا نَخلُق أن هي مشكلتنا أخرى: بعبارة كذلك.
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ُمقوِّمات كل إىل إشارًة أنفسنا، إىل اإلشارة تتضمن أن رشيطة ومميزاتنا، خصائصنا بكل
الجديدة. العلمية الحضارة

الكثرة يف — تجدهم القريب، العربي تاريخنا يف األدب وأعالم الفكر قادة إىل وانظر
نحٍو عىل اإلسالمي الدين مبادئ يعرض عبده محمد املحاولة؛ هذه يحاولون — الغالبة
من يُقرِّبنا بسًطا السياسية املبادئ يَبُسط السيد لطفي العلم. وبني بينه تعاُرض أالَّ يُبنيِّ
مع يتفق جديٍد ٍر تصوُّ إىل ينقلنا ما األدبي النقد مبادئ من يُشيع العقاد عرصنا. مناخ
الريحاني وأمني العلمية. املناهج ضوء عىل األدب يَدُرس حسني طه حولنا. من العالم قيم
ثم كثريون. وأولئك هؤالء وغري الجديد. العربي اإلنسان بأدبهما يُشكِّالن نعيمة وميخائيل
من يألفها لم فنونًا العربي األدب عىل يُدخلون جميًعا، والقصة املرسحية ُكتاب أُوالءِ هم ها
وانطلق محلية. عربيٍة بمضموناٍت ليُمثِّلوها الفنية القوالب الغرب من فيستعريون قبُل،
جوانب ليُِربزوا اإلسالمية الفلسفة كتابة يُعيدون الفلسفية، الدراسة مجال يف الباحثون
عن ة وامُلعربِّ عرصنا، يف السائدة كلها الفلسفة تياراِت ذلك مع ويسايروا فيها، األصالة

العرص. ذلك روح
حول كلها تدور هذا، الناس يوم وإىل القرن، هذا أول منذ متالحقة، فكريٌة جهوٌد

العرص. بمالمح مقرونًا املميز، العربي طابعنا تحمل التي الصيغة إيجاد
الفكرية، حياتنا يف النوعية املجاالت إىل انتقلنا فإذا ة. عامَّ بصفٍة الثقايف املجال يف ذلك
فثورتنا واحدة؛ وحدٍة يف و«اآلخر» «أنا» بني نجمع أن نحو تُبذل نفسها الجهود هذه أَلَفينا
الخاص بني الدمج هذا هو فيها املحور إذ املبدأ؛ هذا عن صادق قويٌّ تعبريٌ االشرتاكية
كامٌل ِكياٌن لها ليس أن تشعر كذلك لكنها بنفسها «أنا» ال فيه تشعر تظل دمًجا والعام،
َغلَّبَت قد أخرى، بالٍد يف قائمًة كثريًة أنظمًة إن نعم إليه. وتُضمَّ «اآلخر» إليها يُضمَّ بأن إالَّ
نحو دائبٍة محاولٍة يف لكننا تنَي، الكفَّ معتدل امليزان إقامة تستطع ولم طرف، عىل طرًفا
الضمري أمام الفردية التِبعة ألن املحاولة؛ من لنا بد ال كان وقد األعىل. املثل هذا تحقيق
كما املميز، الشخيص طابعنا من جزءًا تظل أن وينبغي الروحي، تراثنا من جزءٌ هللا وأمام
اإلنسانية األمة بل العربية، األمة تشمل حتى التَِّبعة هذه تمتد أن نفسه الوقت يف ينبغي
مع اآلخرين تشمل التي «نحن» إىل «األنا» نطاق يتسع وبذلك سبيًال، ذلك إىل استطعنا إذا

ذواتنا.
يف تكمن رابطٌة وهي — و«اآلخر» «أنا» بني العميقة، الوثيقة الرابطة هذه ولعل
الفكرية، قضايانا من قضيٍة يف تَتبدَّى ال لعلها أقول — كلها امُلعاِرصة الثقافة جذور
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«األنا» معنى من توسعٌة إال صميمها يف الوحدة تلك فما العربية؛ الوحدة قضية يف يَها تَبَدِّ
هي تتسع «أنا» هو — زاويته ومن — بدوره اآلخر هذا أن عىل إليها، «اآلخر» بإضافة
ويضيف يحتويها، واحد، كلٍّ يف الوحدات بني الرتابط هذا إن نفسها. الصورة عىل األخرى
الفن آيات بينها ومن كلها، العضوية الكائنات يف مألوٌف أمٌر جديدة، وأبعاًدا عمًقا إليها
والخط القصيدة يف الواحد فالبيت العضوي، جسمها يف الواحدة فالخلية اختالفها، عىل
وجوًدا، فتَغُزر أخواتها إىل تضاف وحداٌت هذه كل الفنية، اللوحة يف اللون أو الواحد

شيئًا. الزيادة هذه سبيل يف تنقص أن دون وغنى، خصوبًة وتزداد كيانًا، وتَعُمق
حتى الحديث، عنها يكثر التي والعاملية، القومية مشكلة عىل أيًضا َليَصُدق هذا وإن
أقوام إىل اإلنسانية تقسيم وفيم يُقال: قد هنا فها قوميات؛ عرص العرص إن أحيانًا َليُقال
َضِمنُت إذا إنني الجواب: نفس هو ذلك عن وجوابنا الخاص؟ لوجوده منها كل ب يَتعصَّ
فلن تنقصه، وال وجودي من تزيد جديدة، إضافًة اإلضافة تجيء ثم فرديتي، تُصان أن
يقف أن يستلزم ذلك لكن لآلَخر، يتسع الذي الوجه عىل إِنِّيَّتي أفهم أن يف عندئذ أتردَّد
فتضيع والسيطرة، السيادة ويضمر التآخي يُظِهر أن ال منه، أقف كما اآلخر هذا مني

وضمورها. فقرها يف املعزولة األنا حتى مني
— موقفنا وأوضحنا املعارص، الفكر قضايا من طائفًة بسطنا قد أوالء نحن ها
وبني والتقنيات، والصناعة العلم سيطرة بني الرصاع قضية عرضنا منها؛ — العرب نحن
وطغيانه الطبيعي املوضوع قضية وعرضنا الضياع. من له تتعرض وما األفراد حريات
لقضية نعرض أن ذلك واقتىض بها، تحتمي الفنون بدنيا اإلنسانية النفس الذت وكيف
عودة عن الحديث إىل هذا جرنا ثم والالمعقول. املعقول ولقضية واألدب، الفن يف االلتزام
يف الوعي أن وبينا حينًا، الالوعي به انفرد أن بعد الفلسفة مرسح عىل الظهور إىل الوعي
الفكرة هذه وطبَّقنا الواعية، األنا مع اآلخرين وجود بالرضورة يقتيض الحديث تصورنا
مع الثقافية بشخصيتنا احتفاظنا هي األوىل العربية: قضايانا أهم من ثالث عىل األساسية
رضورة مع الواحد الفرد حرية بني جمعنا هي والثانية إليها. الوافدة الحديثة الثقافة ضم
لكل تصون التي العربية، الوحدة قضية هي والثالثة اعتباره. يف امُلواطِنني سائر يأخذ أن

واحد. كيان يف الكل تضع ثم مميزاته، قطر
هنا، ُمعدًال هنا، رافًضا فكره، يف العرص يُشارك ما بَقْدر ليحيا، اإلنسان إن أال
منه، ترفض لعرصها، استَيَقظْت قد العربية األمة نرى أن هللا لنحمد وإنا هناك. وراضيًا

بنفسها. لنفسها تصنعه بما األمر آخر لرتىض فيه وتُعدِّل
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التغيري إرادة

التي املفاهيم لتوضيح محاوالٌت أنها هو أحيانًا، الفلسفية الفاعلية به تُوَصف ملما إنه
وهم الناس يتداولها مفاهيم أنها بمعنى التام؛ والعلم التام الجهل بني الناس عند تقع
فتتناولها العلم، كل يعلمونها هم وال الجهل كل يجهلونها هم فال بها، العلم بعض عىل
فهذه الحاسم؛ الدقيق التحديد مبلغ معانيها من تبلغ لعلها والتوضيح بالتحليل الفلسفة
بمدينة يشءٍ أشبه هي والوضوح، الغموض بني وسًطا الناس عند تقع التي املفاهيم
هناك مرتفٍع بناءٍ من الرئيسية معامله تَتبنيَّ األفق، يف ا ممتدٍّ بروًزا فرتى مبعدٍة عىل تراها
تفصيالتها ا أمَّ مدينة، من تقرتب أنك يقني عىل تراه مما فتكون هنا، ُمتصاعٍد ودخاٍن
بتلك إملاًما ازددت منها َدنوَت كلما لكنك اليقني، من الدرجة هذه عىل منها فَلسَت
يشءٍ يف يتبني اآلن أخذ قد بيضاء، كبريًة بقعًة بعيٍد من لك يبدو كان قد فما التفصيالت؛
بعيٍد من لك بَدت التي وتلك طابًقا، عرشون ارتفاعها سكنيٌة عمارٌة أنه الوضوح من

ضخًما. مصنًعا يُغطِّي زجاٍج من سطٌح أنها اآلن لك ظهر قد ساطعة، ضوئيًة ملعًة
ويف بل الفكرية، حياتنا مجرى يف نتداولها التي املفاهيم من ا جدٍّ كثري يف قل وهكذا
بدونها، متعذرة — عملية أو فكرية — الحياة أن نشعر والتي العملية، حياتنا مجرى
هنا وها كبرية، مدينًة البعيد األفق يف بأن علمنا يتعدى يكاد ال بها فعلمنا ذلك ومع
وكثريًا ودقائقها، تفصيالتها يف لنراها املفاهيم تلك من بنا تدنو أن الفلسفة عمل يكون
لنا يخطر ولم نتوقعه لم ما والدقائق التفصيالت تلك من نرى أن الدهشة تأخذنا ما
عىل وأطلعه بيده أخذ من وجه يف يثور أن الدهشة أخذته ملن يحدث قد وعندئٍذ ببال،
ب ويُصعِّ البسيط، د يُعقِّ بأنه إياه متهًما وإبهام، غموض يف يتصوره كان ما دقائق
واملنضدة والقلم الورقة نستخدم حني بنا شبيه هذا يف واألمر الواضح، ض ويُغمِّ السهل،
جاء ما إذا حتى تحليل، إىل تحتاج ال أوليٌة أشياءُ هذه أن إلينا تُخيِّل بساطٍة يف واملقعد
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عناَرص إىل األمر آِخَر تنحلُّ ُمعقدٌة ُمركبٌة أشياءُ الحقيقة يف أنها يُنبئنا الِفْزياء عالم
هذه آخر إىل محايدة، وَكهارَب سالبٍة وكهارَب موجبٍة َكهارَب من ُمؤلَّفٌة ذراٌت ِقواُمها
الدهشة أن هو هنا العجب لكن الدهشة. أخذتنا النووية، الطبيعة ترويها التي القصة
السهل بون ويُصعِّ البسيط دون يُعقِّ بأنهم الطبيعة علماء اتهام إىل بأصحابها تنتهي ال
يكونوا لم ما يعلموا أن يريدون إعجاب، يف ينصتون هؤالء ترى بل الواضح، ضون ويُغمِّ
لهم يُفكِّك بتحليٍل الفيلسوف جاءهم حني األوىل، الحالة يف موقفهم خالف عىل يعلمونه،
الفهم يف النعمة يجدون كانوا كأنهم وجهه يف فثاروا يتداولونها، التي املفاهيم أوصال

ينعمون. به كانوا ما عليهم الفالسفة تحليل يُفِسد أن ويخشون املبهم،
يُفكِّك الذي الطبيعي التحليل بإزاء الناس موقف املوقَفني؛ اختالف يف الرس ولعل
األفكار يُفكِّك الذي الفلسفي التحليل بإزاء وموقفهم األولية، عنارصها إىل املادية األشياء
وإنما نفوسهم، يمس ال التحليل من األول النوع أن هو البسيطة، ُمقوِّماتها إىل العقلية
ا وأمَّ يستخدمها. بمن الجامدة األداة صلة إال بصلٍة ألنفسهم تمت ال أشياءَ عىل ينصب
النفس صميم من جوانب عىل ينصب األغلب األعم يف فهو التحليل من الثاني النوع
والخري واالنفعال والعاطفة واإلرادة والتفكري والذكاء والروح العقل وقيمها؛ اإلنسانية
رات التصوُّ من الطويلة القائمة هذه آخر إىل والباطل، والحق والقبح والجمال والرش
إنساٍن من ما أنه بدليل الجهل، كل يجهلها واحًدا إنسانًا تجد أن عليك يستحيل التي
ترد التي املشرتكة املتداولة اللغة من جزءًا رات التصوُّ هذه وتُصِبح إال قدراته له تكاَمَلت
يف سائًرا أو فيلسوًفا يكون أن إال تعني؟ ماذا متسائًال: عندها يقف أن دون حديثه يف

الفلسفي. الفكر طريق

نقول كما تماًما إليه، واملضاف املضاف صورة عىل ِصيغتا كلمتان التغيري» و«إرادة
مما أصبحتا قد كلمتان وهما الشمس»، و«رؤية الخطابات» و«كتابة الكتب» «قراءة
يف نستهديها التي املبادئ أحد تُكوِّنان مًعا ألنهما عنهما؛ لنا َغناء ال الحديث، يف نتداوله
واحدة عبارٍة يف موصولتنَي أو مفردتنَي أخذناهما سواء — وهما الجديدة، حياتنا بناء
التي املفاهيم من الرضب ذلك أعني إليها؛ أرشنا التي املعاني من الرضب ذلك من —
«إرادة» كلمة يستخدم ال ذا ومن والعلم. الجهل بني وسطى درجٍة عىل منها الناس يكون
تلك؟ أو الكلمة هذه تعني بما العلم بعض عىل وهو الجاري، حديثه يف «تغيري» وكلمة
هم الناس من ا جدٍّ قليًال أن أيًضا نزعم ولكننا الجهل، كل يجهلها من الناس من ليس

العلم. كل يعلمونهما الذين
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املختلفة، املذاهب متاهات يف بالقارئ ح أُسوِّ أن أنوي ال إنني باإلرادة؟ نعني فماذا
الذين أحد فأنا قبولها؛ إىل أميل أراني التي النظر وجهة من األمر أعرض أن وأُوثر
«قوى» اإلنسان داخل أن يظنون أصحابها كان التي «امَلَلكات» نظرية ببطالن يؤمنون
وتلك «ذكاء» وهذا «نفس» وتلك «عقل» فهذا بذاته؛ قائٌم مستقلٌّ كياٌن منها قوة لكل
عمله منها شبٍح لكل اإلنسان، جوف يف ازَدحَمت األشباح من جمهرة هي كأنما «إرادة»
هناك يزال ما فهو العمل، ذلك خاللها يُؤدِّي ال ساعٌة به مرت إذا وحتى يؤديه، الذي
هؤالء من َلسُت كال، عمله. ألداء فيها ينشط التي اللحظة ينتظر معطًال، أو مسرتيًحا
حينًا عملها تؤدي اإلنسان، داخل بذواتها قائمًة أشباًحا اإلنسان قوى يَتصوَّرون الذين
التي «السلوكية» بالنظرة اإلنسان فهم يف يأخذون ممن إنني إذ آخر؛ حينًا تؤديه وال
الذي السلوك نوع إىل إلخ) … إرادة ذكاء، نفس، (عقل، رات التصوُّ هذه أمثال تُرتجم
من معينًا نمًطا «العقل» يكون وبهذا املشهودة، املنظورة الحياة مواقف يف البدن يسلكه
السلوك، من آخر معينًا نمًطا «اإلرادة» وتكون بذاتها، مواقَف يف اإلنسان يسلكه السلوك
الطريق يلتمس أن يحاول إنساٍن إىل يدك من أخذتك العقل؟ ما سألتني: فلو جرٍّا؛ وَهلُم
من تراه الذي هذا لك: وقلُت — الطريق كان ما وكائنًا الهدف، كان ما كائنًا — هدف إىل
ها ِلتُضمَّ «عقل» كلمة جاءت التي الكثرية األمثلة من َمثٌل هو هدف، إىل للوصول محاولة
واملواقف األفراد ع بتنوُّ وُمنَوَّعٌة كثريٌة الناس أهداف إن نعم واحدة. حزمٍة يف جميًعا
هدفه فالذي األهداف؛ تلك باختالف تختلف لتحقيقها املحاوالت فإن وبالتايل والظروف؛
الذي بمحاولة شبيهًة محاولته تجيء ال املفتاح، صورة عىل الحديد قطعة يُشكِّل أن
بني تركًة يقسم أن هدفه الذي بمحاولة شبيهًة أو قماًشا، القطن من ينسج أن هدُفه
بالعقل؛ نعنيه ما د تُجسِّ أمثلٌة كلها هذه لكن منها. يستحقه ما كالٍّ ليعطي الوارثِني
نفهم وبهذا مقصود، هدٍف إىل الوصول بغية أصحابها بها يقوم ملحاوالٍت أمثلٌة ألنها
«الفكر» بني الوثيقة الصلة نفهم أيًضا وبهذا املشهود، املرئي السلوك زاوية من «العقل»
ما غايٍة نحو ًدا ُمسدَّ ًقا ُموفَّ عمًال وليس عمل، يف يتجسد ليس ما فكًرا فليس و«العمل»؛

مرسومة. فكرٍة عىل يسري ليس
إنساٍن إىل يدك من أخذتك «اإلرادة»؟ ما سألتني فإذا «اإلرادة». يف قل وهكذا
ليستأنف يُزيلها فراح ُمعوِّقات، الطريق يف صاَدَفته تحقيقه إىل سار فلما هدًفا، استهدف
إنساٍن عن تقول أن اللغو من َليُصِبح حتى و«العمل» «اإلرادة» بني انفصال ال إنه السري.
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طعام، وال يأكل إنه يقول كمن كنت وإال تؤديه، الذي العمل تجد ال لكنها «إرادة» له إن
دون يحول قد ما ويُزيل الهدف ق يُحقِّ الذي العمل نفسها هي اإلرادة ماء! وال يرشب أو
صاحب يد يف مسخرًة آلًة ُكنَت وإالَّ أنت، هدفك هو الهدف يكون أن رشيطة تحقيقه،
نجعل أن ُمضلِّل لتشبيٌه إنه بل املأمور، وأنت اآلمر أنت اإلرادي العمل يف إنك الهدف.
— باإلرادة ى يُسمَّ ما وهو — الداخل يف أحدهما جانبنَي كنت لو كما ومأموًرا، آمًرا منك
تعمل وأنت أنك هو والصواب — لإلرادة تنفيذ بأنه يُوصف ما وهو — الخارج يف واآلخر
لإلرادة تجسيٌد سلوكك بجميع عندئٍذ فأنت أهدافك تحقيق إىل به تسعى الذي العمل

وتنفيذها.
يبدأ الذي السلوك هو أنه من «العقل» عن لك أسلفناه فيما لحظت قد ولعلك
وفيما مجسًدا، كيانًا تصبح بحيث الفكرة تلك بتحقيق وينتهي تحقيقه نريد عما بفكرة
التي الذهنية بالصورة يبدأ الذي السلوك كذلك هي أنها من «اإلرادة» عن لك أسلفناه
يف لَحظَت قد لعلك أقول مجسًدا؛ كيانًا تصبح بحيث بتحقيقها وينتهي إخراجها يراد
يف وتنفيذها فكرة الحالتنَي كلتا ففي واحد، كليهما أن اإلرادة وعن العقل عن القول هذا
أن بعد الهدف لذلك وصوٌل وآخرها وقوعه قبل للهدف رؤية أولها متصلٍة واحدٍة عمليٍة

الكائنات. بني قائًما كائنًا ناه صريَّ
بني ذلك يف فرق ال وحركة، فعل قوامها عضويٌة وحدٌة اإلنسانية الحياة وهكذا

وإرادته. العقل تفكري
تنظر إذ النشاط؛ رضوب من رضٍب بأي ينشط وهو اإلنسان إىل تنظر إذ إنك
الشطرنج؛ أو الكرة يلعب أو طعاًما، يأكل أو كتابًا يقرأ أو خطابًا، يكتب وهو إليه
إذ ويسمع؛ ويتكلم ويشرتي ويبيع الطرق ويرصف الجدران يُقيم وهو إليه تنظر إذ
أنك أبًدا ببالك يخطر ال ويبكي؛ ويضحك ويجلس ويقف ويجري يميش وهو إليه تنظر
شطر هذا لنفسك: فتقول إليها، تنظر التي األعمال هذه من عمٍل كل يف شطَرين إزاء
تنفيذها، هي اإلرادة أن نفسك مع خرباتك من تعلم ألنك «تنفيذها»؛ شطر وهذا «اإلرادة»

ذاك. أو العمل بهذا ينشط الذي الواحد العضوي الكل هو اإلنسان وأن
ال الفعل» «إرادة قولك أن واضًحا أصبح فقد الفعل، نفسها هي اإلرادة كانت وإذا
بغري والًدا الوالد يكون ال كما فعل، بغري تكون ال هذه ألن «اإلرادة» قولك عن شيئًا يزيد
األدنى. بغري األعىل وال القريب، بغري البعيد يكون وال اليسار، بغري اليمني يكون وال ولد،

اآلخر. ها ِشقِّ إىل تُضاف أن بغري ألحدها املعنى يتم ال متضايفاٌت هذه كل
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بدون فعل ال فكذلك فعل، بغري إرادة ال كان إذا إنه فنقول أخرى، خطوًة ونخطو
يف الفعل تفعل ال إنك تغيري. فهو جسيًما أو ضئيًال الحادث التغيري كان وسواءٌ تغيري،
أداؤه ليتغري مكانه فيتغري شيئًا به ِلتُحرِّك — كان فعٍل أي — الفعل تفعل بل خالء،
الجدار، من جزءًا هناك فأصبح الجبل عىل الحجر كان األخرى؛ باألشياء ِصالته وتتغري
الزجاجة، يف هنا املداد كان املنازل، أنابيب يف هناك فأصبح النهر يف هنا املاء وكان
برصه، عليها وقع إذا قارئٌ يَقرُؤها كتابًة الورق عىل انتَثَر ثم القلم، جوف يف فأصبح
كل قضبانًا. فُصنع األرض خامات من خامًة الحديد وكان فُزِرَعت، يبابًا األرض وكانت

وتغيري. َحركٌة فعٍل وكل ِفعل، إرادٍة
اإلرادة معنى ح يُوضِّ قوٌل هو بل يشء، إىل شيئًا يضيف ال التغيري» «إرادة فقولنا
من لنفهم حيٌّ إنساٌن إنه اإلنسان عن تقول أن يكفي وكان عنارصها. من عنرص بإبراز
يف وأنه ُمريد، عاقٌل كائٌن أهدافه نحو سريه يف وأنه هادفة، عضويٍة وحدٍة ذو أنه ذلك

ومغري. ومتغريٌ ومحرك، متحرٌك فعله يف وأنه فاعل، إرادته

فرق فال خصائصها، هي وتلك دائًما حالها هي هذه اإلرادة أن تريد هل وتسألني:
أخىش إنني فأقول وأجيبك حرة؟ فيها تكون أخرى وحالٍة مقيدًة فيها تكون حالة بني
تنفع ال لفظيٍة لجاجٍة يف القديمة التقليدية الصورة هذه عىل املشكلة وضع يُوِقعنا أن
هل القائل: السؤال عن جوابًا الكاتبون وكتب الباحثون بحث فلكم ألحد، تشفع وال أحًدا
ل أُفضِّ فإنني ولذلك مقيدة؟ تكون ومتى حرًة اإلرادة تكون ومتى مقيدة؟ أو حرٌة اإلرادة
إن فنقول أَجَدى، نظرًة تكون لعلها وتحقيقها األهداف زاوية من املشكلة إىل النظر
بجميعه هادًفا عضويٍّا كائنًا يكون أن هو — القول لك أسلفنا كما — اإلنسان يف األصل
الكائن ينشط أن أَوَّلهما آخَرين؛ احتماَلني أحد إىل األمر ينحرف قد لكن وحركة، فعل يف
هدف، ال ألنه إرادة ال وعندئٍذ األعمى، َخبْط األرض يف فيخِبط هدف، ما لغري العضوي
الثاني واالحتمال هناك. ليست ألنها مقيدة أو حرة اإلرادة هل سؤالنا ينتفي أيًضا وعندئذ
اإلرادة ألن إرادة؛ ال أيًضا وهنا سواه، استهدفه لهدٍف العضوي الكائن ينشط أن هو
وال يريد، ما ملواله ذ يُنفِّ حني الرقيق ِللعبد إرادة فال الهدف؛ استهدف من إرادة هي هنا
ال وما يفعله ما امليم) (بكرس امُلستعِمر عليه أمىل إذا امليم) (بفتح امُلستعَمر للبلد إرادة
الناشط وضعه بهدٍف مرهونًا النشاط يكون أن هي واحدة، حالٍة يف إال إرادة فال يفعله؛
عندئٍذ اإلرادة هل السؤال يمتنع السوية الطبيعية الحالة هذه ويف عليه، وافق أو لنفسه،
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التعارض بل والقيد، الحرية بني هو الحقيقي التعارض فليس وإذن مقيدة. أو حرٌة
إذا أو هدٌف يكن لم إذا تكون ال وهي يكون، ال أو إرادٌة َة ثَمَّ يكون أن يف هو الحقيقي

بالعمل. القائم غري يستهدفه هدٌف لكنه الهدف هنالك كان
فرٍد عىل مقصوًرا الهدف يكون ال حني وهي توضيحها، من بُد ال هنا نقطًة أن عىل
إن حتى أفرادها، بكل إليه تسعى ، ُمعنيَّ هدٍف يف بأَْرسها جماعٌة تشرتك قد إذ واحد؛
لو كما مكفولًة اإلرادة تكون هنا فها حدة؛ عىل فرٍد كل يتخذها التي الوسائل تَنوََّعت
بالنسبة الفلسفة ُمؤرِّخو له يتعرض الذي باإلشكال يُذكِّرنا وهذا واحد، فرٍد إرادة كانت
أيُّ يملك ال بحيث بنفسه؛ نفسه يُسريِّ واحًدا كالٍّ الوجود يجعل الذي اسبينوزا مذهب إىل
اإلنسان أيكون السؤال: ينشأ فهنا املرسوم؛ مساره يف الكل مع يسري أن إال ِحدٍة عىل جزءٍ
املرسوم؟ الخط يف سواه مع السري عىل ُمجربًا يكون أم حرٍّا املتكامل املجموع هذا يف
بنفسه. لنفسه الطريق رسم الذي الكل يف جزءًا دام ما حرٌّ أنه هو األصوب والجواب
تحقيًقا للعمل ُخطًة بنفسه لنفسه وضع مجتمٍع يف الواحد للفرد بالنسبة نقول وهكذا
فيه مشرتًكا — هو َوضِعه من الهدف دام وما قائًما، الهدف دام فما ُمحدَّدة؛ ألهداٍف

مريد. كائٌن الهدف نحو سعيه يف فهو — غريه مع
الفقرة يف سنستخرجها التي للنتائج تمهيًدا هنا نُقرِّره أن نريد ما أهم من إن
حريته، للفرد تضمن التي العالقة تلك واملجموع، الفرد بني العالقة هو املقال، من التالية
القائلون قاله ما أكثر فما األهداف؛ رسم يف للمجموع مشاركته تضمن نفسه الوقت ويف
وأن ُمواطِنيه، فيه يساير جماعيٍّ جهٍد يف منخرًطا الفرد يكون أن بني التعاُرض بوجود
عىل ا جدٍّ كثريٌة واألمثلة له. مالئًما يراه الذي الطريق التماس يف حرٍّا — ذلك مع — يكون
السري، قواعد يحدد الذي اإلطار شيئنَي؛ بني فرَّْقنا نحن إذا الجانبنَي، بني تعاُرض أالَّ
العِبي أو الكرة العِبي بني مشرتكٌة قواعُد فهناك اإلطار؛ ذلك حدود يف السري خطوات ثم
الحرية كامل العٍب فلكل ذلك ومع عليها، بالخروج الالعبني ألحد يسمح ال الشطرنج،
آخر: مثًال خذ اللعب. قواعد حدود يف أراد حيث الشطرنج قطعة أو الكرة يُحرِّك أن يف
أن العربي الكاتب حق من فليس لها؛ قارٍئ أو بها كاتٍب كل بها يلتزم اللغة قواعد
فيما ُحريته من الكاتب حرمان هذا يعني هل لكن به، مفعوًال يرفع أو فاعًال ينصب
به يُعربِّ الذي وأسلوبه يعرضها، التي موضوعاته كاتٍب لكل إن القواعد؟ تلك وفق يكتبه
يَُخطُّها عبارٍة كل إن بل ال، املشرتكة. املبادئ حدود يف كله ذلك يتم أن عىل نفسه، عن
مادتها اختيار يف حريته من ذلك يحد أن دون كثرية، بمبادئَ فيها يلتزم إنما الكاتب
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يلتزمها املنطق مبادئ هنالك ورصًفا، نحًوا اللغة قواعد عن ففضًال صياغتها؛ وطريقة
مسافر أراد إذا إنه يقول أن — مثًال — لنفسه يُجيز ال فهو نفسها؛ طبيعته بحكم
عرشين برسعة يسري قطاٌر فيكفيه ساعتنَي، يف مرت كيلو مائتا طولها التي املسافة قطع
مائتَي تُكلِّفها صناعيٍة خطٍة تنفيذ البالد أرادت إذا إنه يقول أن أو الساعة، يف مرتًا كيلو
فيما حرٌّ الكاتب مليونًا. خمسني امُلواطِنني من تجمع أن فيكفيها الجنيهات، من مليون
الفرد امُلواِطن يف قل وهكذا والفكر. اللغة مبادئ من ِلطائفة ملتزًما قوله دام ما يقول،
فهو املجموع، ذلك أفراد أحد هو وكان املجموع، وضعها التي واألهداف للمبادئ بالنسبة

امُلقرَّرة. للمبادئ ُملتزمًة َمناِشطه تجيء أن عىل حياته، وأسلوِب سريه طريقِة يف ُحرٌّ

الهدف يحقق الذي العمل نفسها هي اإلرادة أن هي األوىل فكرتنَي؛ من اآلن حتى فرغنا
األشياء. ألوضاع تغيريٌ هو إنما عمٍل كل وأن إرادة، فال عمل ال حيث وأنه املنشود،
الشخص هذا أن بالتايل قرَّرنا فقد «إرادة» لجماعة أو لشخٍص قرَّرنا إذا فنحن وإذن
أنه هي والثانية كثريًا. أو قليًال الحياة أوضاع من به تُغريِّ عمًال تعمل الجماعة هذه أو
باألهداف ُملتزًما يكون أن وبني حياته طريقة يف الواحد الفرد حرية بني تعاُرض ال

أفراده. أحد هو الذي املجتمع أقامها التي والقواعد واملبادئ
إرادة هي إرادة كل كانت إذا إنه املقدمات: هذه من النتائج نستنتج أن لنا وبقي
إرادة هي انتصاره يوم للشعب أُطِلَقت التي اإلرادة هل هو: السؤال فليس إذن تغيري،
يوم للشعب أُطِلَقت التي اإلرادة دامت ما هو: السؤال بل آخر، يشءٍ إرادة أو تغيرٍي
فما قدمنا) كما اإلرادة معنى هو هذا (ألن وتغيري عمٍل إرادُة بالرضورة هي انتصاره

ه؟ نُغريِّ ما نُغريِّ تحقيقه أجل من الذي الهدف وما نغريه؟ الذي
الجزئية التفصيالت نُعد أخذنا نحن إذا فرسخ، ألِف ألَف بنا لتطول القائمة إن
يعلموا وأن مرض، بعد يَِصحوا أن لهم يراد الذين األفراد نحُرص كأن تغيريها، يُراد التي
يُراد التي الطرق نحرص وكأن عري، بعد يكتسوا وأن جوع، بعد يطعموا وأن جهل، بعد
واملصانع تُزرع أن بد ال التي واألرض تُباد، أن لها بد ال التي والحرشات تُرصف، أن لها
تحت كلها تندرج لكنها األلوف، بألوف تَُعد جزئيٌة تفصيالٌت تلك تُقام. أن بد ال التي
املعايري أو بالقيم ى يُسمَّ ما تحت بدورها املبادئ هذه تندرج ثم العدد، محدودِة مبادئَ
القوم لدى ما ت غريَّ أنت فإذا الجديدة، لحياتنا نريده ال وما نريده ما يُقاس عليها التي

بأَْرسها. الحياة وجه بالتايل لهم تغري وقيم، معايري من
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أذهاننا يف د نُوحِّ لم نحن إذا أُنُملٍة ِقيد حياتنا من نالت قد التغيري إرادة تكون وال
النفوس يف بثها من بد ال التي القيم أُوىل من فتلك والخاص؛ العام بني ا تامٍّ توحيًدا
امِللِك عىل نكون ما أحرص اجتماعيٍّ تقليٍد من ورثناه بما فنحن األذهان؛ يف وترسيخها
الواجبة العناية بني بعيٌد أنظارنا يف فالفرق العام؛ للملك إهماًال نكون ما وأشد الخاص،
والعناية داخل من الدار بتنظيف العناية بني البعيد، بامُلواِطن الواجبة والعناية باالبن
بني للجميع، الدولة تَمِلكه واملال نملكه املال بني بعيد أنظارنا يف الفرق الطريق. بتنظيف
نفسه الطبيب يديره العام واملستشفى يستغلها الذي الطبيب يديرها الخاصة العيادة
«هو» وبني و«نحن» «أنا» معنى بني بعيٌد أنظارنا يف الفرق الدولة، باسم يديره ولكنه
األُرسة من أكثر تعنيان ال اللتان والنحن األنا هذه هو يشغلنا الذي زال فما و«هم»؛
أوهامنا يف تزاالن فما جميًعا الوطن أبناء لتشمال تمتدان اللتان وهم هو ا وأمَّ وحدودها.

والتعذيب. التجويع يُؤذيها ال التي األشباح يشبه ما عىل تدالن
معاني من نُغريِّ لم نحن إذا أُنملة ِقيد حياتنا من نالت قد التغيري إرادة تكون وال
البطالة صاحب أم بالعمل املنهوك املكدود املجتمع؛ يف الصدارة تكون فلمن «الجاه»؛
الرغد العيش استطاع من شأن من نرفع اجتماعيٍّ تقليٍد من ورثناه بما فنحن والفراغ؟
حتى الشاق، املجهد العمل إىل الخبز أكل اضطره من شأن من ونخفض القليل، بالعمل
امُلعاوننِي بكثرة الرفيع املنصب ذهنه يف فيقرتن رفيًعا، منصبًا ِشئَت رجٍل أي عىل َلتخلع
بحكم السلطان صاحب أن ِلتَعَلم «حاجب» كلمة يف مليٍّا وانظر اب. والُحجَّ واملرءوِسني
فرق وال عنه. الناس يَحُجب أو الناس عن يَحُجبه من إىل يحتاج االجتماعي التقليد
األرض يفلحون هؤالء األرض، اء أرقَّ رءوس عىل اإلقطاعي يرفع تقليٍد بني الجوهر يف
يدري ال األنظار عن محتجٌب املنيع ِحصنه يف وذلك املاشية، ويرَعون األثقال ويحملون
يُقيم الذي الكبري املنصب صاحب وبني هذا بني فرق ال يعمل، وكيف يعمل ماذا الناس

الناس. وبني بينه اب الُحجَّ
الزهو؛ مواضع ننقل لم إذا أُنُملٍة ِقيد حياتنا من نالت قد التغيري إرادة تكون وال
عامة له يخضع كما للقانون للخضوع مضطرٍّا ليس ألنه بنفسه املرء يُزهى أن فبدل
هذا خضوعه جاء سواءٌ الدولة لقانون خاضٌع هو ما بَقْدر بنفسه املرء يُزهى السواد،
نزال ما ورثناه الذي االجتماعي التقليد بحكم فنحن الخفاء؛ يف ا رسٍّ أو املأل أمام عالنيًة
مثًال — قيل فإذا الجماهري، عىل رسيانها القوانني عليهم ترسي ال الذين مكانة من نُعيل
االجتماعية املكانة صاحب رأيت بمقدار، والزيت السكر يكون أو بمقدار اللحم يكون —
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— جاه صاحب يكون ال ألنه وزيتًا؛ وسكًرا لحًما وأصدقائه أقربائه وُدور داره مأل قد
القانون. حكم من اإلفالت ُوْسعه يف كان إذا إال — التقليد بحكم

بغري بوضٍع وضٍع تبديل ملجرد التغيري يكون وال التغيري. إرادة نفسها هي اإلرادة
الُعلو، يف التفاُوت ومقياس أعىل، بوضٍع أدنى وضٍع تبديل يكون بل رشوط، وال قيوٍد
نفسه طرح الذي السؤال «إن الجديد. بالوضع ينتفعون الذين امُلواطِنني بعدد يُقاس إنما
استخلصها التي الحرة اإلرادة هذه ملن هو: السويس يف العظيم النرص غداة تلقائيٍّا
إن هو: غريه رد ال الذي التاريخي الرد وكان الرهيبة؟ املعركة قلب من املرصي الشعب
أهدافه.» تحقيق لغري تعمل أن يمكن وال الشعب، لغري تكون أن يمكن ال اإلرادة هذه

له نريد والذي ه. نُغريِّ وكيف حياتنا من نُغريِّ ماذا نعرف أن التغيري إرادة يف املهم
لكل نختار أن هي تغيريها وكيفية الحياة. أَوُجه بها نقيس التي القيم هو يتغري أن
من عدٍد ألكرب وأمٍن واستنارٍة وكرامٍة وقوٍة نفٍع أكرب يتحقق أن شأنه من معياًرا موقف

الشعب. أبناء
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مشكلٌة وهي أجمِعني. رجالها أَيِدي وعىل عصورها، كل يف الفلسفة صادفتها مشكلٌة
بهذه — الفلسفية املشكالت سائر شأن — أنها مع الواقع، أرض عن بعيدًة تبدو قد
طيتها يف تضم التي الوحدة مشكلة بها وأعني الجذور، عميقة اللمسة لصيقة األرض
املنضدة هذه وحدة؛ يف كثرٌة وهو إال حولك يشء من فما والعنارص؛ األجزاء كثرية كثرًة
أو حالة، إثر يف حالة تعاَقبَت كثريٌة وحاالٌت تراَكَمت، صغرى أجزاء هي أمامي التي
العصور أبعد منذ زال ما بمياهه املتدفق النهر وهذا حالة، جوار إىل حالة ت تعاَرصَ
يف يَندِفق واحًدا تياًرا تنساب ثم ماليني، مالينَي املطر قَطرات فيه ع تَتجمَّ املاء، د ُمتجدِّ
َجمَعت كتلة وحيوان، نبات من حيٍّ كائٍن وكل وأنا وأنت والجريان، السري ليتصل البحر
العتيد والنهر «واحدة» أمامي التي املنضدة لكن يُحصيه، العدد يكاد ال ما األجزاء من
تأبه ال الحقيقة هذه عنك تميض ولقد «واحد». كياٌن حيٍّ كائٍن وكل وأنا وأنت «واحد»
والتفسري، النظر تريد مشكلة الكثرة» «واحدية أن إىل يُنبِّهك فيلسوٌف يجيئك حتى لها،

واحد؟ كياٍن يف والعنارص األجزاء كثرة ترتبط فكيف
الرأي اختالف حيث من الفلسفية، املشكالت سائر يف كاألمر املشكلة هذه يف واألمر
الفالسفة يقسمان شائَعني رئيسيَّني اتجاَهني نَذُكر أن هنا وحسبنا الحلول. د وتَعدُّ
مناص ال أن أصحابُه يرى — شيوًعا اآلخر من أكثر وهو — منهما فاتجاٌه مجموعتنَي؛
اليشء يف الكثرية الظواهر وراء ويكمن البرص، عىل يخفى كائٍن وجود افرتاض من
ظواهره. كثُرت مهما اليشء عىل الواحدية يخلع — وثباته بواحديته — الذي هو الواحد،
فرق وال «الجوهر». اسم البادية الظواهر وراء املختبئ الكائن هذا عىل الفالسفة ويُطِلق
جوفه يف يكمن اإلنسان، بني من الواحد الفرد أن نعتقد كنا فلنئ ويشء؛ يشء بني ذلك يف
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وكثرة أجزائه كثرة برغم يموت، أن وإىل والدته منذ واحًدا فرًدا يجعله الذي هو «ُروٌح»
النظرة ننظر أن علينا لزم فقد وذبوله، نموه يف يجتازها التي مراحله وتعدُّد حاالته
يف لك ليجوز وإنه ِكيان. يف الكثرية ظواهره تجمع واحديٌة فيه آخَر يشءٍ كل إىل نفسها
الحالة هذه يف لك يجوز — أشتاته يضم جوهًرا يشءٍ لكل تجعل أن بعد — الحالة هذه
لنفسك اخَرتَت قد الحالتنَي كلتا يف لكنك تفاضل، أالَّ أو وجوهر، جوهٍر بني تُفاِضل أن

كثرة. ردائها يف تضم التي الوحدة مشكلة يف الحل طريقة
الظواهر وراء غيبيٍّ كائٍن وجود نفرض أالَّ فهو املشكلة، حل يف الثاني االتجاه ا وأمَّ
شبكة إىل واحًدا، شيئًا الكثرية األجزاء من تجعل التي الواحدية نَُردَّ أن ونحاول الكثرية
الصغرية األجزاء تشابََهت لو فحتى ببعض؛ بعضها األجزاء تلك تربط التي العالقات
— ريايضٍّ أساٍس عىل — نتصور أن نستطيع بحيث العدد كثرة من فهي وتجانََست،

بها. تتشكَّل أن األجزاء لتلك يجوز التي امُلمِكنة التشكيالت ماليني

الواحد، اليشء لواحدية تفسريك يف العالقات بفكرة أو الجوهر بفكرة أأخذت وسواءٌ
كيانًا تظنه فيما األشتات تضم وحدٍة عن باحٌث — بد ال — أنك هو يهمنا الذي فاألمر
وأن األشياء تستخدم أن تستطيع ال العملية الوجهة فمن اختيار؛ ذلك يف لك ليس واحًدا،
الوحدات تلك تحتويه عما برصك ا غاضٍّ وحدات، هي حيث من تناولتَها إذا إال بها تنتفع
وأفراد واألشجار واألقالم واألوراق والكتب واملقاعد فاملناضد تركيبها؛ يف تدخل أجزاءٍ من
العمل يف — إليها النظر من مناص ال إلخ والبحار واألنهار والقرى واملدن الناس
أن تبايل وال «القاهرة» يف أعيش إنني — مثًال — تقول وحدات؛ أنها عىل — والتعاُمل
أُلوُف ساعة كل يدخلها واألفراد، العنارص من كربى مجموعٍة عىل ُمطَلًقا االسم هذا يكون
والتعاُمل العمل يف لكنها بيوت، فيها وتُهدم بيوت بها وتُبنى ألوف، منها ويخرج الناس
من فيها ما بكل نفسك إىل تنظر أن إال تستطيع ال النفسية الوجهة ومن واحدٌة. قاهرٌة
عىل هذه نفِسك واحديَة فتخلع تعود ثم واحدة، نفٌس أنها عىل والتجارب الخربات أُلوف
عىل واحًدا كونًا فتجعله كله الكون عىل هذه نفسك واحدية تخلع قد بل األشياء، سائر
ومن واحد. تياٍر يف والتجربة الخربة حاالت تضم واحديٍة من نفسك يف تُحسه ما غرار
كلماتك ُصغت إذا إال واحدٍة بجملٍة سواك إىل تتحدث أن تستطيع ال املنطقية الوجهة
وتناَولُت مقاًال، وكتَبُت أخي قابَلُت — مثًال — تقول األشياء؛ بواحدية يوهم نحٍو عىل
وَقفَت ولو كثرية. أجزاءٍ من ن ُمكوَّ هو ملا توحيٌد األقوال هذه من جملٍة كل ويف الغداء،
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تريد ملن واحدٍة بجملٍة نََطقَت ملا لتتفاهم، تنطق أن قبل أجزائها إىل وحدة كل ِلتُحلِّل
إال أعمالهم عىل الناس نحاسب أن لنا يُتاح ال األخالقية الوجهة ومن إليه،. تتحدث أن
ملا وإالَّ األمس، إنسان نفسه هو اليوم إنسان تجعل واحديًة منهم فرٍد كل يف فرضنا إذا
ينشأ أن ُمحاٌل الجمالية الوجهة ومن باألمس،. أتاه الذي الفعل تبعة اليوم إنسان تحمل
الوجهة ومن واحًدا،. كيانًا منه تجعل وحدًة أجزائه يف نلتمس لم ما جماٌل الفني األثر يف
تتداخل وقد واحدة. أمٍة يف األفراد من مجموعة َسلَكت إذا إال أمٌر يستقيم ال السياسية
أجزاء، من ُكلٌّ الواحد فالفرد هناك؛ جزءًا يكون قد هنا كلٌّ هو فما السياسية؛ الوحدات
هي التي الواحدة واألمة األمة، هو وأشمل أعمَّ ُكلٍّ من واحًدا جزءًا فيكون يعود لكنه

َجرٍّا. وَهلُم وأشمل أعم سياسيٍة وحدٍة يف واحًدا عضًوا فتصبح تعود أفراٍد مجموع

التي التفكري وحدة الحياة، لنا لتستقيم األشتات بها د نُوحِّ التي الوحدة أنواع ومن
صغرى فكريًة وحداٍت بها لنربط الواحدة، األمة عند أو الواحد الشخص عند نلتمسها
وتبايُنها تَفرُّقها عىل لكنها املوضوعات، تلك إىل النظر وجهات ويف موضوعاتها يف تتفرق
التي الفريدة شخصيته ألحٍد تكاَمَلت ملا وإالَّ واحدة، فكريًة حياًة لتكون برباط تنضم

األمم. سائر بني تُفِردها التي خصائصها ألمٍة تكاَمَلت وال األفراد سائر من تُميِّزه
فاإلنسان أهداف؛ عىل أهداٍف غلبة يف هو — نرى فيما — الفكرية الوحدة ورس
الخيوط هي تصبح بعينها، غاياٍت نحو الحيوي نشاطه ه يُوجِّ هادف، عضويٌّ كائٌن
مركزة، جملٍة يف نُريده الذي املعنى وضعنا فإذا اختالفها. عىل النشاط ألَوُجه الرابطة
للفرد بالنسبة َليَصُدق ذلك وإن الهدف، وحدة يف هي التفكري وحدة إن قلنا مخترصة،
بحيث النقائض، د تَعدُّ األهداف تعددت فإذا الواحدة. لألمة بالنسبة يصدق كما الواحد
ويُريد شيئًا بعضه يريد وتمزق، تفكٍُّك يف وقع فقد نقيَضني شيئنَي الواحد الشخص أراد
يأكل أن الشخص يُريد ما أكثر فما الحدوث؛ بالنادر ذلك وليس آخر، شيئًا اآلخر بعضه
َمرضيًة حالًة تَُعد لكنها — يقولون كما — واحد آٍن يف بها محتفًظا يظل وأن الفطرية
حقيقة املرء يعرف أن يف تكون إنما الشفاء وطريقة النقائض. بني النفس تتوزع أن

يريد. النقيَضني أي ليعلم نفسه
هو أخرى بعبارة أو أهداف، عىل أهداف غلبة يف هو الفكرية الوحدة رس إن نقول
النظر. مجال عن يعوقها ما أو يناقضها ما وإقصاء معينٍة غاياٍت يف االنتباه تركيز يف
يختار أن اإلنسان عىل — يستحيل بل — يَتعذَّر محدد، هدف يف االنتباه تركيز وبغري
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أختار كيف إذ املنشود؛ الغرض يخدم ما حياته يف له تعرض التي العنارص مختلف من
العنارص من بذاك أو بهذا بلوغها إىل أتوسل التي الغاية عندي سبَقت إذا إال الوسائل
الغايات من سلسلًة الواحد الفرد ينُشد أن يف تناُقض وال الطريق؟ يف يل تعرض التي

بعدها. ملا وسيلًة جعلها إحداها حقق فكلما بعض؛ إِثِر يف بعضها يأتي
أو واحٍد إنساٍن فردية كانت سواءٌ — ُرشوُطها «للفردية» تتوافر متى ُسئلنا: فإذا
من تجعل التي الرشوط هذه أهم بأن أجبنا — فريدة واحدٍة أمٍة يف أنايس مجموعة
عن بقولنا نعني فلسنا الواحد؛ الوقت يف واحدًة معينًة غايًة يستهدف أن هو فرًدا الفرد
يُركِّز أن من يُمكِّنه األجزاء بني توافًقا سلوكه يف أن إالَّ واحد، عضويٌّ كائٌن إنه كائن
ينشط وهو العضوي الكائن إن الواحد. الوقت يف واحٍد يشءٍ يف واحدًة جملًة كله كيانه
يف تتعاون التي املتفرقة األعضاء إىل النظر دون فعًال، إالَّ نفسه من يرى ال معني، بعمٍل
الرؤية، فعل إال عندئٍذ تعي ال فأنت ما، يشءٍ إىل تنظر وأنت نفسك خذ الفعل. هذا أداء
حني أنت هو الذي كله العضوي الكيان بل ترى، التي العني من شيئًا تُدرك أن دون
مقصود. هدٍف إىل االنتباه حالة إال الفعل يُؤدِّي وهو الفاعل وعي يف فليس لرتى؛ تنظر
من الذاتي الجانب هو الرصف االنتباه أن لنعلم العقيل بالتحليل ذلك بعد نستعني وقد
لحظة أما املوضوعي. الجانب هو انتباهنا عليه نصب الذي اليشء وأن املوقف، مجمل

واحد. يشءٌ وفعله الفاعل ألن واحد؛ فاملوقف الفعل
الفعل يُالئم وضًعا لجسده اتخذ قد تِجْده فعله موضوع إىل امُلنتِبه الفاعل اْلَحِظ
إىل تنظر أن عليك َليَسُهل حتى واحدة، أداًة كله الجسد من يجعل بحيث املقصود؛
وذلك ل؛ التأمُّ من أو اإلنصات من أو الرؤية من حالة يف مستغرق إنه وتقول: شخٍص
الرتكيز هذا وبغري ذاك، أو هذا يف الرتكيز عىل يدلك ما البدني وضعه من ترى ألنك
واالنتقاء االنتباه. مدار عندئٍذ يكون الذي املوقف صالح يف هو ملا واالختيار االنتقاء يتعذر
لهذا املنتقي فالشخص واحد؛ آٍن يف والسلبي اإليجابي بجانبَيه يتم إنما االختيار أو
تفوته النظر، فيه يُمِعن يشءٍ إىل ببرصه فالشاخص لذاك؛ ُمجتنٌب نفسه الوقت يف هو
األصوات، بقية سمع يفوته إليه، يستمع يشءٍ إىل بأذنه وامُلصيُخ األشياء، بقية رؤية
وغري املواتية العنارص تختلف فقد وإالَّ املختار، العنرص رضورة رضوري التفويت وهذا
َلرسٌّ وإنه الناجح. األداء عىل قدرته يشل اضطرابًا الفاعل عىل األمر فيضطرب املواتية
لرُيكِّزه العضوي الكائن بقية اإلدراك أعضاء من عضو كل يستجمع أن عجيٌب للحياة
تستغرق وإذ تكاد، أو الرؤية تتعطل سمع، يف تستغرق إذ إنك يبتغي. فيما بأجمعه
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معينة، فكرٍة يف كاالستغراق معني فعٍل يف واالستغراق يكاد. أو السمع يتعطل رؤية يف
تستطيع وهل سواه. إىل منه شيئًا يرتك ال بحيث كله العضوي الكيان يستقطب كالهما
تريد مسألٍة يف — نفسه الوقت يف — فكرك تُركِّز ثم ثقيٍل بحمٍل تنوء أن — مثًال —
تقفز؟ أو تجري وأنت األحرف، صغرية كتابٍة يف النظر ق تُدقِّ أن تستطيع هل أو حلها؟
الوقت يف واحٍد عمٍل يف كله العضوي الكيان يرتكز أن لرضورة ذلك، تستطيع ال إنك كال

االنتباه). صاحبه من يسرتعي ال آليٍّا العمل يكن لم (ما الواحد
الهدف هذا ألن الهدف؛ بوحدة إال تتحقق ال التفكري وحدة أن هي القول وخالصة
ويف بلوغه. دون يحول ما نجتنب وأن إليه يُوصل ما نختار أن بدوره يقتيض الواحد
كياٍن يف اإلنسانية الشخصية تتوحد ال بغريه الذي امُلركز، االنتباه يكون الهدف وحدانية
بأنه َلقوًال الجهود م ُمقسَّ االنتباه ُمشتَّت إنه ما شخص عن قولنا يف وإن واحد. عضويٍّ

البنيان. ُمتهاِفت الوحدة مفقود األوصال ُمفكَّك النفس ع ُموزَّ

العرص ومن أمة، الواحدة األمة ومن فرًدا الواحد الفرد من تجعل التي هي التفكري وحدة
مشكالٍت عند يلتقون الواحد العرص أبناء أن فلوال عًرصا؛ التاريخ عصور من الواحد
ما العرص َوَجد ملا عنها، اإلجابة يحاولون معينة أسئلة وعند حلها، يُحاِولون معينٍة
والعرص األقدِمني اليونان عرص نقول أساٍس أي فعىل وإالَّ ولواحقه، سوابقه من يُميِّزه
التي امَلسائل أمهات أساس عىل ذلك يكن لم إذا التنوير وعرص النهضة وعرص الوسيط
امُلفكِِّرين، قدرات فيها استُنِفَدت أو املسائل ُحلَّت فلما امُلفكِِّرين، جهود اجتَمَعت عندها
عٍرص زوال بمثابة ذلك كان االنتباه، تسرتعي أخرى مسائُل نَشأَت ثم تُحل، أن دون
درجة هو ليس عرص بعد عًرصا الفكر تاريخ يف يتغري الذي إن جديد. عٍرص وحلول
يتغري الذي بل الحاِرضين، من ذكاءً أقل إنهم األقدِمني عن نقول بحيث البرشي الذكاء
القادِرين من تتطلب التي القائمة املشكلة هي لكونها االنتباه فيها يَرتكَّز التي النقطة هو
هندسة أنتجوا حتى الريايض العلم إىل انتباههم رصفوا قد األقدمون كان فإذا . حالٍّ
حتى عنايتهم الطبيعي العلم أَوَلوا قد امُلحَدثون كان إذا ثم أرسطو، ومنطق إقليدس
بني الفرق فإن الفضاء، غزو يف وأخذوا الصواريخ فبنَوا وحطَّموها الذرة عن كشفوا
هو االهتمام وموضوع الفكرية. الُقدرة درجة يف ال االهتمام موضوع يف هو الحالتنَي
د امُلوحَّ التفكري بمثابة هو فيه االنتباه وتركيز الواحد، العرص يف الواحد الهدف بمثابة
السابع القرن يف الفكري املناخ فليس العام؛ ومناخه وطابعه لونه العرص يكسب الذي
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مسائل كانت فبينما والعارش؛ التاسع القرننَي يف به شبيًها — األوائل امُلسلِمني عند —
والعلم الفلسفة مسائل أصبََحت األوىل، الحالة يف سائدة اإلمامة وحق واإليمان الكفر
الثقايف اللون حيث من بشبيهتنَي مًعا الحالتان هاتان وليست الثانية، الحالة يف سائدًة
الثقافة عىل ُخِيش حني عرش، والخامس عرش الرابع القرنني يف الفكري باملناخ الغالب
يف املسيحية أيدي يف إسبانيا وسقوط الرشق يف التتار لغزو نتيجًة الضياع من اإلسالمية
التي والقواميس املوسوعات بإنشاء تعلَّق أن وامُلفكِِّرين الباحِثني اهتمام َلِبث فما الغرب؛

والتخريب. الهدم عوامل من وتصونها اإلسالمية الثقافة تجمع
يتميز إنما العرص أن عىل شاهًدا أعيننا أمام ماثٌل لقائٌم الراهن عرصنا وإن
د وتُوحِّ جهودهم وتجمع امُلفكِِّرين، انتباه تجتذب التي الخاصة بمشكالته سابقه من
العرص هذا قبل التاريخ يشهد فلم الفريد؛ طابعه كله بهذا للعرص فيكون اهتمامهم،
وإما اإلنسانية تُميت أن ا إمَّ التي املاردة الجبارة الذرية بقوته الناس عىل أطل عًرصا
قبل التاريخ يشهد ولم قبُل. من بمثلها للناس عهد ال جديدٍة حياٍة أبواب لها تفتح أن
هللا نتائَج من عليه ذلك ينطوي بما الفضاء أبواب اإلنسان فيه دق عًرصا العرص هذا
نافذُ الحس صادُق أستاذٌ طالٌب ونحن التاريخ يف يُحارضنا كان لقد بمداها. أعلم وحده
جاءت إنها أمريكا: كشف يف كوملبس رحلة عن يُحارضنا وهو يوم ذات لنا فقال البصرية
الحضارة ه تُغريِّ قد ما إىل يرمي بذلك وكان بعُد، كلها تظهر لم خطريٍة نتائَج ذات رحلًة
رحلٍة عىل كهذا قوٌل صدق فإذا اإلنسانية. الحضارة أسس من األمريكية العملية العلمية
مرٍة ألِف ألَف يصدق فإنه يابس، إىل يابس من املحيط عَربَت أن هو صنََعته ما كل كهذه
السماء. أفالك من ليَدنوا كلها األرض نطاق عن الراحلون بها يخرج أخرى رحلٍة عىل
نُُظم عىل الرأي فيه انشق عًرصا العرص هذا قبل التاريخ يشهد لم أن كذلك ونحسب
العرص هذا قبل التاريخ يشهد لم ثم اليوم. الرأي عليها انشق كما تكون كيف الحكم
— الشعوب أقول وال — امللوك خالفات كانت فقد وألوانًا؛ أشكاًال بالثورات اهتز عًرصا
قائمة هي بل وملوك، ملوك بني ال قائمٌة فالخالفات اليوم ا وأمَّ بالحروب. قديًما تُحل
أنواع شتى عىل الشعوب بثورات تَُحل فإنها ولذلك وحضارة؛ وحضارٍة وطبقة طبقٍة بني
العرص فالسفة يَنفكُّ ما التي عرصنا مالمح تَلتِمس أن تستطيع وهكذا وهكذا الفوارق.

ويُذيعون. يكتبون فيما يلتمسونها وأدباؤه

فأُوىل بعض؛ عىل بعضها يرتتب الحقائق من سلسلٍة إىل كله هذا من ننتهي أن نريد
الحقيقة هذه عىل ويرتتب وحدة. يف كثرة هو الوجود هذا يف فرٍد كل أن هنا الحقائق
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— نرى فيما — هو واحدٍة وحدٍة يف الكثرة يربط الذي الرباط أن وهي ثانيٌة حقيقٌة
تتفرع الثانية، الحقيقة هذه وعن واحد. هدٍف يف وانتباهه اهتمامه الواحد الكائن تركيز
اهتمامه عليه يصب الذي الهدف هو بذاته قائٍم ِكياٍن ألي املميز الطابع أن هي نتيجة،

التاريخ. عصور وعىل األمم وعىل األفراد عىل هذا يَصُدق وانتباهه،
عقيدة عن وبقلوبنا بألسنتنا نُردِّده ملا فهًما نزداد ذكرناه الذي هذا ضوء ويف
ووحدة امليثاق) من التاسع (الباب الهدف وحدة صورتها العربية الوحدة أن من وإيمان
إىل االهتمام وكل االنتباه كل يتجه أن يف هي التفكري ووحدة التفكري، وحدة هي الهدف
جعل اختالًفا العربية األمة أجزاء يف السياسية الظروف اختلفت فلنئ املشرتكة؛ املشكالت
هنا مستعمٍر عىل ثورًة كانت ربما إذ آخر؛ جزءٍ يف عنها مختلفًة جزءٍ يف السياسية الثورة
سائر يف االجتماعية الظروف فإن هناك، نفسها البالد أهل من مستبدٍّ حاكٍم عىل وثورًة
السياسية الثورة مرحلة بعد — االجتماعية الثورة كانت لذلك سواء؛ العربية األمة أجزاء

ُموحًدا. مشرتًكا تفكريًا يتطلب مشرتًكا، هدًفا —
األمة أن «ويكفي عليه، اختالف ال أمٌر — وجود مجرد — العربية الوحدة وجود إن
تملك العربية األمة أن ويكفي والعقل. الفكر وحدة تصنع التي اللغة وحدة تملك العربية
وحدة تملك العربية األمة أن ويكفي والوجدان. الضمري وحدة تصنع التي التاريخ وحدة

(امليثاق). واملصري» املستقبل وحدة تصنع التي األمل
الفكر مدار نجعلها التي املشكلة تحديد هو والتوضيح التحليل يُريد الذي ولكن
املسائل «وضوح إليه الوصول عىل يساعد لهدٌف وإنه األخري. هدفنا حلها ونجعل والعمل،
العربي» النضال من املرحلة هذه يف وُملِزًما قاطًعا تحديًدا تحديدها من بد ال التي

(امليثاق).
جملٌة إنهما عنهما َلنقول حتى املجتمع، وتكوين الفرد تكوين بني موازاًة َة ثَمَّ إن
وإنك كبرية. بأحرٍف املجتمع يف نفسها هي وُكتبَت صغريٍة بأحرٍف الفرد يف ُكتبَت واحدٌة
عىل املجتمع تفهم كما املجتمع، تكوين يف تراه ما غرار عىل الفرد تفهم أن لتستطيع
وقديًما املعروضة. املشكلة نوع عىل األسبقية أمر ويتوقف الفرد، تكوين يف تراه ما غرار
ملعنى فهمه ضوء عىل الواحد الفرد يف العدل معنى — جمهوريته يف — أفالطون فهم
العالقات يف منه املجتمع أبناء بني العالقات يف أوضح املعنى هذا ألن املجتمع؛ يف العدل
الجماعة لنفهم الوضع نعكس هنا لكننا الواحد، الفرد ُمقوِّمات بني الكائنة الداخلية
متكامل فرًدا مني يجعل الذي ما نفسك: تسأل أن ولك الواحد. للفرد فهمنا ضوء عىل
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مستفيض، تحليٍل يف لك أسلفناه ما هو الجواب أن لتجد الشخصية؟ د ُموحَّ التكوين
التفكري. وحدة من بالرضورة تستتبعه وما الهدف وحدة كذلك يجعلك الذي أن وهو
يسأل من هناك كان إذا — يسأل من عىل الجواب يكون نفسه األساس هذا فعىل وإذن
إذ الشخصية؟ دة ُموحَّ التكوين متكاملة واحدًة أمًة العربية األمة من يجعل الذي ما —
بالرضورة تستتبعه وما الهدف َوحَدة هو كذلك يجعلها الذي أن هو: أيًضا هنا الجواب

التفكري. َوحَدة من
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من األشياء فيها تناثََرت ُمظِلمة، غرفًة به ليدخل رساًجا، يده يف يحمل َلكَمن هنا ها إنني
هذا يُصنِّف أن — األمر ل أَوَّ — ه همَّ فيجعل وآالت، وعدد وكتب، وثياب، أثاث صنف؛ كل
يف األثاث يضع بأن وذلك بعض، يف بعضه واملتداخل ببعض، بعضه املختلط املحتوى
ذلك، بعد ليعود واآلالت، العدد وكذلك وحدها، والكتب وحدها، الثياب يجمع ثم أماكنه،
الفلسفة، هنا فرُيتِّبها: الكتب وإىل هنا؛ واملناديل هنا، القمصان فيُصنِّفها: الثياب إىل
عليه تحتوي ماذا — أوًال ليعلم الرساج، ضوء عىل ذلك كل يفعل وهكذا، التاريخ، وهنا
اختياره ليجيء يعلم، أن اآلن فَحْسبه ذاك، دون هذا اختيار له يُتاح أن قبل الغرفة،

وهدى. بصريٍة عىل بعدئٍذ
القذف عىل الُجرأة أنفسهم يف يجدون ممن العجب، أشد عجٍب لفي إنني والحق
مما — محدود حدٍّ إىل ولو — بينٍة عىل يكونوا أن بغري املعاني، أضخم لونها يُحمِّ بكلماٍت
لهو بها، نؤمن التي العقيدة وضوح عىل ينبني ال الذي اإليمان أن أََال ويكتبون. يقولون
قد بما أنفسها تشغل أن تُريد ال الناس من فلطائفٍة — اإلطالق عىل صلح إن — إيماٌن
نفٌر يتمهل أن — دائًما — تقتيض ذاتها العملية الحياة لكن العملية، الحياة سري يعوق
الركب اتخذها التي نفسها األفكار عىل العقلية األضواء ِليُلقي السائر، الركب جانب إىل
يصحح الذي الذاتي، النقد بمثابة ذلك ليكون وملاذا؟ والحركة. الدفاع محاور السائر
والعمل الفكر يسري وهكذا العميل. التنفيذ تفصيالت من ُهًدى عىل العقلية التصورات

كتف. إىل رأًسا
األفكار بني للتفرقة واسع، نطاق عىل يُستعمالن أراهما كلمتان و«اليسار» و«اليمني»
املوقف هذا وكذلك اليسار، من وتلك اليمني، من الفكرة فهذه واألشخاص؛ واملواقف
— الجواب عن والبحث السؤال لنفيس مخلًصا — تساءَلُت ولقد وذاك. الرجل وهذا وذلك،
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أَدَخَلته — شخص يف تواَفَرت ما إذا — التي الصفات تلك تكون أن عساها تُرى يا ماذا
تجيء أن من أعقد األمر َوَجدُت اإلجابة، حاَولُت وملا اليسار؟ زمرة يف أو اليمني زمرة يف
ناحية، يف يمني عىل مقصورة التفرقة كانت لو ألنه ذلك صوابها؛ إىل أطمنئ رسيعة إجابة
النظرية، لألفكار الفعلية اآلثار تعنيه من عند مغًزى للتقسيم كان ملا ناحية، يف ويسار
الكاتِبني، أقالم عىل باليمني تلحقان — األقل عىل — أُخرينَي صفتنَي َة ثَمَّ أن أُالِحظ لكنني
وضعوا هم فإذا باليسار. يلحقان كذلك ضدَّيهما وأن بمقدمتها، النتيجة تلحق كما
ألن النظر؛ وجهة يف وبالالعلمية بالرجعية نفسه الوقت يف وصفوه اليمني، زمرة يف رجًال
وإذا العلمي. وهو التقدمي هو — الجاري االستعمال يف أُالِحظ هكذا — وحده اليسار

تحديد. بغري يميض نرتكه بحيث الشأن قلة من األمر فليس هكذا، هذا كان
الفكر يمني بني التفرقة هذه إىل النظر محاولة عند ذهني عىل ورد قد ما وأول
يتخارج كما ا، تامٍّ تخارًجا القسمان هذان يتخارج هل ترى نفيس: سألت أن هو ويساره،
كما متداخالن، هما أو ذهبًا، النحاس وال نحاًسا الذهب يكون فال والنحاس، الذهب
تَُعد أن لك يجيُز تداخًال — األغنية هو — بعينه واحد يشء يف واملوسيقى الشعر يتداخل
واحد؟ آن يف وموسيقى شعر ألنها شئت إذا موسيقى تعدها وأن شئت، إذا شعًرا األغنية
يمايزون من عند والفلسفة، العلم بني االختالف أوجه عن يُقال فيما — يُقال أنه ذلك
الفلسفة يف قسمتها أن حني عىل متخارجة، العلم يف األنواع قسمة إن — األسس يف بينهما
يف عنه تقول أن لك يجوز يعد لم أوكسجني إنه يشء عن قلت إذا العلم ففي متداخلة؛
يفصل اختالًفا وذاك، هذا بني املميزة الخصائص الختالف هيدروجني، إنه نفسه الوقت
يجوز فقد موجود، إنه يشء عن قلت فإذا الفلسفة، يف وأما ا، تامٍّ فصًال اآلخر عن أحدهما
حاالت يف يتداخالن والعدم الوجود ألن معدوم؛ إنه نفسه الوقت يف عنه تقول أن لك
الواحد الكائن يكون بحيث والتغري، «الصريورة» حاالت هي واحد، آن يف بينهما تجمع
محاولة عند ذهني عىل ورد قد ما أول إن فأقول وأعود مًعا. ومعدوًما موجوًدا املتغري
يجعلون هل تُرى نفيس: َسأَلُت أن هو ويساره، الفكر يمني بني التفرقة هذه يف النظر
بحيث كامًال؛ فصًال الفكر يف اليسار عن اليمني يفصل « «علميٍّ أساٍس عىل التقسيم هذا
صفات ببعض كذلك يتصف أن اليميني الفكر بصفات اتصف من عىل ُمحاًال يصبح
الضدَّان يجتمع أن يُجيز « «فلسفيٍّ أساٍس عىل تقسيًما يجعلونه هم أو اليساري، الفكر

واحد؟ كائٍن يف مًعا
مرتبطة ويسار يمني إىل الفكر قسمة ألن الحديث؛ بدء يف السؤال بهذا اهتََممُت وإنما
فاالقتصاد واالجتماع؛ االقتصاد مجال يف متضادَّين بموقَفني وثيًقا ارتباًطا األذهان يف
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من التقسيم هذا يتبع بما أخرى، جهٍة من الرأسمايل واالقتصاد جهة، من االشرتاكي
سبيل عىل يمني والثاني يسار األول واملجتمع، الفرد بني للعالقة ُمختلَفني َرين تصوُّ
واالجتماعي، االقتصادي املجال يف مفهومًة القسمة تكون هنا وإىل عليه. امُلتَفق االصطالح
بحيث الفكرية؛ الحياة جوانب سائر إىل عينها التفرقة هذه تمتد هل هو: هنا سؤالنا لكن
املعالم واضحة عندئٍذ التفرقة هذه تكون وهل والفن؟ واألدب والعلم الفلسفة تشمل
املميِّزة الخصائص معرفة من ألدينا واالجتماعي؟ االقتصادي الفكر مجال يف وضوحها
الغزايل وفلسفة رشد ابن فلسفة يف ننظر يجعلنا ما الفكر، نواحي يف واليسار لليمني
يجعلنا وما اليسار؟ يف وأيهما اليمني يف أيهما فنقول — متعارضان نعلم كما وهما —
— حسن السلطان مسجد يف الفن هذا ويف طولون، ابن بمسجد العمارة فن يف ننظر
ألن تقدميٍّا شاعًرا زهري يُعد هل يسار؟ وأيهما يمني الفنَّني أي فنقول — متباينان وهما
ال تصويًرا يشاهده ما بتصوير َمعِني ألنه رجعيٍّا شاعًرا الرمة ذو ويُعد هادف، شعره
ستقرأ جماعة بأن العلم أيقن ألعلم إنني الصورة. جمال غري يشء إىل ورائه من يهدف
أن يُحسن ال الذي الجاهل، الكاتب هذا من الساخر الضحك ليأخذها التساؤالت هذه
من فهنالك — «الشكيل» امُلفكِّر هذا من الضيق ليأخذها أو مواضعها، يف األسئلة يُلقي
الذي — ُمفكِّر به يُعاب ما أشنع أنها عىل الصفة بهذه رميي عن يفرتون ال من النقاد
فدأبي لهم؛ وليغفر هللا يل وليغفر الحي. مضمونها دون للمسائل الصوري بالشكل يهتم
هو ودأبهم يُبهمها، عما األشكال تعرية يقتيض قد والوضوح الوضوح، التماس هو
له تتغري مفهوم، معنًى غري عىل الخطابة هذه بُنِيَت لو حتى امُلؤثِّرة، الخطابة أسلوب
غموض يُؤرِّقهم ال َمن ضحك التساؤالت هذه تثري قد نعم ومأكل. ملبس من الناس حياة
نُدخلهم أن ببالنا يطوف ال ممن أناًسا رجُل يا لنا ذَكرَت لقد يقولون: وقد املعاني،
إىل االلتفات لعل بل الغابِرين، دون امُلعاِرصين نَحو أنظارنا ه نُوجِّ ألننا تقسيماتنا؛ يف
ذاته حد يف هو غابِرين، أجله من أصبحوا غباٍر من عليهم تراكم قد ما بكل الغابِرين
الثقافة رجال إىل بالنسبة نفسها األسئلة أُلقي أن أستطيع لكنني نرضاها، ال «رجعية»
ولطفي التوحيد» «رسالة يف عبده محمد كان هل نفسها: الَحرية يف فأجدني ين، امُلعاِرصِ
«أهل يف الحكيم وتوفيق «سارة»، يف والعقاد «األيام»، يف حسني وطه «املقاالت»، يف السيد
يف ومختار لوحاته، يف سعيد محمود فن عن ماذا اليسار؟ من أو اليمني من الكهف»،
— الُقراء وأمام نفيس أمام — أطرحها أسئلة يسار؟ إىل أو يمني إىل كانا هل تماثيله،
إىل ألنتقل الخطريَين، املفهوَمني هذين تحديد يف للرغبة أنفسهم ويف نفيس يف استثارًة

التفصيل. من يشءٍ
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وجهتنَي إحدى تتخذ — دارِسيها عند معلوم هو كما — إنها فأقول بالفلسفة وأبدأ
وأساس «تجريبية». واألخرى «مثالية» إحداهما وفروع)؛ تقسيمات منهما (لكل رئيسيتنَي
اإلنسان يعرف فهل املعروف، واليشء العارف اإلنسان بني العالقة تحديد هو القسمة
يف رضورية وغريهما وسمع برص من الحواس أن أو املحض، بفكره العالم حقيقة
إلدراك كاٍف وحده البحت الفكر إن فيقولون املثاليون ا أمَّ املعرفة؟ تلك إىل توصيله
أوًال يكن لم إن أوًال، الحواس بغري إدراٌك يتم كيف يرون فال التجريبيون ا وأمَّ الحق.
إىل عندك كلها الحقائق تحولت األوىل، النظر بوجهة أَخذَت إذا أنك وواضٌح مًعا. وأخريًا
ألن مادية» «أجسام إىل الحقائق تلك تحولت الثانية، النظر بوجهة أخذت وإذا «أفكار»،
بإحدى تأخذ تكاد ال لكنك بالحواس، تدرك أن يمكن التي هي وحدها األجسام هذه
نتائج جميًعا ألنها حلقة، وراء حلقة حلقاتها عليك تطبق حتى هاتني، النظر وجهتي
تأخذ أن عليك حتًما كان املثالية، النظر بوجهة أخذت فلو بعض، عن بعضها يلزم
كانت إذا ثم عنها، رأسك يف «أفكار» هي كلها الكائنات كانت إذا ألنه الكون؛ بواحدية
األجزاء موصول متسًقا بناءً بينها فيما ن تُكوِّ بعض، إىل بعضها نضم حني األفكار، هذه
كان سواها، مع تتسق أن األفكار من فكرة َرفَضت لو ألنه كذلك؛ األمر يكون أن بد (وال
هندٍيس شكٍل عن نقول كأن واحد، يشءٍ عن متناقَضتني فكرتنَي هنالك أن ذلك معنى
ألن أجزاؤه؛ تعددت وإن «واحد» فالوجود إذن محال) وهو مًعا، ومثلث مربع إنه ما
النظر بوجهة أََخذَت لو وأما الواحد. العضوي الكيان يف األجزاء تتعدد كما يكون ذلك
رباٌط بينها يكون أن يتحتم ال كثرة، العالم ترى أن عندئٍذ لك يجوز فإنه التجريبية
كثرية حسيًة إدراكاٍت إال العالم عن تدري ال وأنت الرباط، يأتي أين من إذ دها؛ يُوحِّ
وهكذا. باألذن سمٌع وذلك لون، أو لشكٍل بالعني رؤيٌة فهذه مختلفة؛ حواسَّ من تجيئك
«املعرفة» لطبيعة األول اختيارك عن تلزم نتيجٌة ًدا، ُمعدِّ أو للعالم ًدا ُموحِّ فكونك
مادة من أجزاءٌ (والحواسُّ الحواس بانفعال تبدأ عملية هي أم بحتة، عقليٌة عمليٌة أهي
الفرد وضع إىل ينقلك ما رسعان إنه بل الحد، هذا عند بك يقف ال األمر لكن البدن)؟
خاضًعا الفرد يجعلوا أن يقتضيهم املثاليِّني عند فالتوحيد املجموع؛ إىل بالنسبة اإلنساني
وعندئٍذ مجموعه، يف العضوي للكيان اإلنسان جسم يف الواحد العضو خضوع للمجموع
ويشمل يشمله الذي العام، الفكري التخطيط من موضعه اختيار يف حرٍّا الفرد يكون ال
ملا األفراد يخضع كيف لرتى أفالطون، جمهورية مثًال تراجع أن ولك — سواه معه
القول إىل بأنصاره يُؤدِّي أن شأنه فمن التجريبيِّني عند التعدُّد ا وأمَّ — العقل يُخطِّطه
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واحًدا، عضويٍّا كائنًا يكون ال عندئٍذ املجتمع ألن غريه؛ عن مستقالٍّ الواحد الفرد بحرية
مشرتكة. حياٍة يف العيش عىل مًعا تعاقدوا أفراٍد من مجموعة يكون بل

يمني أيهما — ُمخلِصني — نَسأَل ونحن وأولئك. هؤالء عند النتائج تتسلسل هكذا
التجريبية والفلسفة يمينًا، — تفريعاتها بكل — املثالية الفلسفة أنجعل يسار؟ وأيهما
غربي إىل فنظرنا السياسة بلغة تحدثنا إذا إننا يساًرا؟ — كذلك تفريعاتها بكل —
اليسار، هو أنه عىل يتبعهما وما والصني الروسيا وإىل اليمني، هو أنه عىل وأمريكا أوروبا
الحاء) (بكرس دة ُموحِّ مثاليًة كلها ليست األول الفريق عند الفلسفة ألن الحرية؛ أخذتنا
األولني؛ فعند األوىل)؛ الدال (بكرس ُمعدِّدة تجريبيًة كلها ليست الثاني الفريق عند وألنها
جديدة، وكانتيٌة ووجودية، املنطقية)، (الوضعية علمية وتجريبيٌة وواقعية، براجماتية،
يف الكونية الحقيقة د تُوحِّ كلها هي وال مثالية، فلسفاٍت كلها هذه وليست وظاهراتية.
التجريبيِّني مع فهي جدليٌة؛ ماديٌة الثاني الفريق وعند األجزاء. ُمرتابط متسٍق واحٍد بناءٍ
هي حيث من للحقيقة، توحيدهم يف املثاليِّني مع وهي «مادية»، فلسفٌة هي حيث من
الحقيقة يجعل ربًطا ببعض بعضها املراحل تربط فيها الصفة هذه (ألن «جدليٌة» فلسفٌة

بأوله). آخره متصًال واحًدا تياًرا
ملا فعلنا لو إننا يمينًا؟ والتجريبية يساًرا، املثالية الفلسفة فنَُعد املوقف نعكس أم
ويف الفكري، اليسار بعض السيايس اليمني يف سنجد أننا وهي نفسها الحرية من نجونا

اليمني. بعض السيايس اليسار
فواصل هنالك ليس أن وهي حتًما، محتومة أراها نتيجة إىل كله هذا من وأخلص

ويسار. يمني بني — الفلسفة ميدان يف — فارقة

وإال ببال، ألحد يطوف أنه أعتقد لست ما فذلك ويسار، يمني «العلم» يف يكون أن أما
يشء لها يكون أن دون أرادوا كيفما الالعبون بها يلعب لعبة هذه «العلم» لفظة لكانت
مسار يحدد علمي بقانون إليك أتقدم حني — ببالك يطوف وهل الرادع، التحديد من
من هو هل ترى تسأل: أن — الهواء أو املاء تركيب لك يبني أو الصوت، أو الضوء
إنه بل يسأله، أن العقل عىل ليمتنع ذلك إن ال اليسار؟ قوانني من أو اليمني قوانني
املعروض العلمي القانون كان لو حتى كهذا، سؤاًال يسأل أن كذلك العقل عىل ليمتنع
أجزاء من جزء أي يف بالتجربة ثبت إذا ألنه مثًال) النفس علم (كقوانني باإلنسان ا خاصٍّ
يمكن السلوكية العادات أن أو الفالني، النحو عىل قياسه يمكن اإلنسان ذكاء أن األرض
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أجزاء من آخر جزء كل يف اإلنسان عىل يثبت إنما فذلك الفالنية، بالطريقة تتكون أن
إنسان. يسكنه األرض

«فلسفة إىل «العلم» نرتك حني يبدأ قد الخالف ولكن ذلك، عىل خالف أال أحسب
االختصار، شديد جوابًا فأجيبه فلسفته؟ وما العلم وما القارئ: يسأل قد وهنا العلم»،
أو إليه يشء إلضافة وال لتغيريه ال — العلم «لتفسري» محاولٌة العلم فلسفة إن بقويل
انبَثَقت؛ عنها التي الجذرية األصول إىل قوانينه برد «لتفسريه» بل — منه يشء حذف
عليه يرد وقد واقع، هو كما العالم تصف العلم قوانني إن — مثًال — قائل يقول فقد
العلمية القوانني أن حني عىل ، وتغريُّ خشونٌة فيه واقع هو ما ألن كال؛ بقوله: آخر
بمثابة يكون االعتبار هذا عىل العلمي فالقانون وإذن ثابتة، رياضيٍة صيٍغ يف مصقولة
افرتاًضا — إليه تصل أن الواقع لحاالت «يمكن» ما ر تُصوِّ التي الكاملة، الذهنية الصورة
أستنتج إنني عليه: تدل وما العلم قوانني يفحص وهو قائل يقول وقد فعليٍّا. حدوثًا ال
مدبرة، مرسومٍة غايٍة نحو ويسري كثرية، أجزاءٍ من ُمكوَّنًا الطبيعي العالم يكون أن منها
إن ونقصان؟ بزيادٍة أو بتغرٍي نفسه العلم َرصُح يتأثر أن دون ذلك كل وهكذا. وهكذا،
كما الفعيل الواقع يصفون كانوا إذا لهم يَتقرَّر حتى ينتظرون ال َمعاملهم يف العلماء
بل الصوري، الكمال حد الحادث بالواقع يبلغ اكتماٌل فيها صياغاٍت يصوغون أو يقع،
يقوله عما النظر بعض العلمي، البحث منهج يقتضيه ما عىل علمهم يف ماضون هم

العلم. فالسفة من «املتفرجون» عنهم
لهم، توضحيه بصدد نحن ما للُقراء ليتضح األذهان، إليها أُنبِّه هامٌة حقيقٌة هذه
«تفسري»، — قلنا كما — ففلسفته فلسفته؛ يف اآلراء بتغري يتغري ال نفسه العلم أن وهو
فيلسوَفني أن فافرض ذلك وعىل التشبيه؛ هذا جاز إذا شيئًا، «النص» من يغري ال والتفسري
«يميني» تفسري إنه التفسريين أحد عىل قلنا أننا أيًضا وافرض العلم، تفسري يف اختلفا قد
خبز يف أثر من يحدثه أن عىس وماذا ذلك، جدوى فما «يساري» تفسري أنه اآلخر وعن
ه يُفرسِّ بما العلم نا فرسَّ نحن إذا رغيًفا ينقص أو رغيًفا الخبز هذا يزيد هل الجماهري؟
أرغفة من يزيد الذي وإنما كال، الفالسفة؟ من التجريبيون به ه يُفرسِّ بما أو املثاليون به
العلم فالسفة إن بها. ه نُفرسِّ التي الطريقة ال نفسه، «العلم» هو منها، ينقص أو الخبز
قد الرويس اليسار يف وفالسفته نحو، عىل ونه يُفرسِّ قد األمريكي اليمني يف الطبيعي
يف الفضاء صواريخ من شيئًا يُقدِّمون هؤالء، وال أولئك ال لكن آخر، نحٍو عىل ونه يُفرسِّ

أخرى. اليسار ويف تارة اليمني
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هنا الغاية بأن أجيبك إنني إذن؟ العلم» «فلسفة من الغاية تكون وماذا أتسألني:
يعرفه، مما تمكُّنًا اإلنسان تزيد فهي والتوضيح؛ للفهم محاولة كل عند الغاية نفسها هي
وأن العلم، لقوانني الفلسفي «التفسري» يف زمييل مع أختلف أن بني كبريًا الفرق وليس
الزمن أزلية عىل ترتكز أهي للحكيم، مرسحية «تفسري» يف زميله مع أدبيٌّ ناقٌد يختلف
الفكري، مستواهم يف النقاد بني يَنَشب اختالٌف ذلك؟ من يشء عىل ترتكز ال أم وأبديته

سطًرا. ينقص أو سطًرا االختالف بذلك األدبي العمل يزيد أن دون
هو ما بني االصطالحي التمايُز كان إذا هو: للبحث املطروح األسايس سؤالنا إن
امتداٌد نفسه التمايُز لهذا فهل واالجتماع، االقتصاد مجال يف واضًحا يسار هو وما يمني
فاصًال، ا حدٍّ نجد فلم الفلسفة مجال يف بحثنا ولقد والفن؟ واألدب والعلم الفلسفة يف
فاصٌل حدٌّ هنالك يكون أن باستحالة بَدء ذي بادئ فقضينا العلم، مجال يف وبحثنا
ما عىل ُمنصبَّة املجال هذا يف التفرقة تكون أن حنا ورجَّ يساري، وعلٍم يمينيٍّ علٍم بني
الذي باالختالف هو فليس الفرض، هذا عىل حتى أنه رأينا لكننا العلم، بفلسفة ونه يُسمُّ

قائًما. شيئًا منها يُقِعد أو قاعًدا، شيئًا نفسها العلمية الحياة من يُقيم

يف لكنه ويساره، الفكر يمني بني للتفرقة الكاتبني بعض يتخذه آخُر أساٌس هنالك
كان فلنئ التفكري، «علمية» هو وذلك ا، جادٍّ موقًفا حياله نقف أن من أوهى الحقيقة
التفكري عند العلمية» «النظرة استخدام فإن واليسار، اليمني بني مشرتًكا نفسه «العلم»
عند — به يختص أمر العملية، الحياة جوانب من وغريها االجتماعي اإلصالح ميادين يف
عجٌب — رأينا يف — قول وهو اليمني، أصحاب دون اليسار أصحاب — الكاتِبني هؤالء
نظرًة الحياة شئون إىل اإلنسان نظرة من تجعل التي الصفات أهم هي فما العجب؛ من
ينبغي كثريٌة صفاٌت أنها ظني يف والوجدان؟ العاطفة محض عىل تقوم نظرة ال علمية،
الراهن بالحديث صلة له فيما — أهمها أن إال «علمية» تكون لكي الفكرة يف تتوافر أن
تطبيقها طريقة صلبها يف تحمل كانت إذا علميٌة فالفكرة التطبيق»؛ «إمكان هو —
والتحقيق التطبيق ذلك يكن لم إذا األحالم من ُحلٌم وهي الواقع، أرض عىل وتحقيقها
يسار بني ال ويسار، يسار بني التفرقة محك هي «العلمية» هذه كانت ولهذا ممكنًا؛
لكنه القدم، أقدم منذ اإلنساني الفكر قادة راود طاملا االشرتاكي الُحلم ألن وذلك ويمني؛
اإلنسان لبني يتمنى حني صاحبه به يحلم «الُحلم» إىل أقرب السالفة القرون َطوال كان
التي (يوتوبيا) بالطوباويات األحالم هذه تسمية عىل اصُطِلح وقد رشيفة. عادلًة حياًة
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الحارض، عرصنا اشرتاكيو جاء فلما الواقع.» أرض عىل لها وجود ال «بالٌد الحريف: معناها
تنفع ال فهي لقارئها، تسليًة جاءت إن التي األحالم هذه أمثال من أيديهم نفضوا
« «علميٍّ أساٍس عىل يُفكِّرون االشرتاكيون هؤالء وراح قليًال. وال كثريًا وامُلعِوِزين الضعفاء
تَميَّز «العلمية» وبهذه والتطبيق. للتحقيق قابلًة خطًة للمجتمع املرسومة ُخطتهم يجعل
أعتى عن يتميزوا لم وحدها «العلمية» بهذه لكنهم األمس، اشرتاكيِّي عن اليوم اشرتاكيو
أنها هو فعًال وتطبيقها فعًال قيامها ومعنى ُمطبَّقة، قائمًة كانت التي الرأسمالية النظم
نبسطه. الذي املعنى بهذا «علميٌة» أُسٌس إنها أي للتنفيذ؛ قابلٍة أُسٍس عىل مبنيًة كانت
يمني بني نُفرِّق حني إننا امَلسري. أستأنف أن قبل واحدٍة جملٍة يف الفائت ص وأُلخِّ
االقتصادية الحياة أساس عىل قائمًة التفرقة هذه تكون أن عىل نصطلح قد فإننا ويسار،
امتداٌد التفرقة لهذه هل السؤال: نطرح زلنا ما ولكننا مضمونها، حيث من واالجتماعية
يكون فماذا كذلك ذلك كان وإذا وفن؟ وأدب وعلم فلسفة من األخرى الفكر نواحي يف

التفرقة؟ أساس

وذلك ويسار؛ يمني بني النظر الختالف خصبًا مجاًال يكونا أن فلعلهما واألدب الفن ا أمَّ
يف وثيقٌة فالعالقة ُمنتِجيه، أشخاص عن النظر بغض العلم هو العلم كان إذا ألنه
دستويفسكي، إال كارامازوف» «األخوة قصة يُنِتج فلم ومنتجيها؛ اآلثار بني واألدب الفن
و«األناشيد» إليوت، إال اليباب» «األرض وقصيدة تولستوي، إال والسالم» «الحرب وقصة
نفسها النتائج إىل يصل قد القاهرة جامعة يف الكيمياء أستاذ إن وهكذا. إزراباوند، إال
شخًصا لكن موسكو، أو هارفارد أو لندن جامعة يف الكيمياء أستاذ إليها وصل التي
توفيق هو وذلك الشجرة» طالع «يا مرسحية يُنِتج سوف أو أنتج الذي هو فقط واحًدا
األدب وبني والفنان، الفن بني الحد هذا كل إىل العرى وثيقة الصلة كانت وإذا الحكيم.
ألنه أهمية؛ يزداد واألدب الفن يف واليسار اليمني بني العالقة عن سؤالنا فإن واألديب،
ُمتميًزا، ُمتفرًدا بعينه شخًصا دام ما الفنان أو األديب إن النحو: هذا عىل يُصاغ أن يجوز
واالجتماع، االقتصاد دنيا يف معينٍة نظرٍة ذا يكون أن بد ال امُلعنيَّ الشخص هذا دام ما ثم
أهل من — الجاري االصطالح بحسب — تجعله أي اشرتاكي؛ غري أو اشرتاكيٍّا تجعله
بما ُمصطِبًغا فنه أو أدبه يجيء أن ذلك عىل ِبناءً يتحتم فهل اليمني، أهل من أو اليسار
العلم حالة يف عنه مختلف هنا األمر إن واالجتماعية؟ االقتصادية نظره وجهة عىل يدل
أن فاملفروض واألدب، الفن يف ا وأمَّ علمه. من العالم شخصية تستنتج ال ألنك والعالم؛
أثره. من شخصه نستنتج أن نستطيع بحيث وأثره األثر صاحب بني رابطٌة َة ثَمَّ تكون
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شكل إىل واألدب الفن حلَّلنا نحن إذا معامله أمامنا تتضح الطريق أن أحسب
الشكل بني نفصل نكاد ال ألننا — يُحلِّلوهما أن النقد رجال اعتاد قد كما — ومضمون
وكون جهة من الشكل بني عالقة أالَّ الفور عىل ندرك حتى ومضمونه، األدبي أو الفني
أن فللشاعر أخرى؛ جهٍة من واالجتماع االقتصاد يف يمينيٍّا أو يساريٍّا واألديب الفنان
عليها يبني التي الطريقة يختار أن القصاص أو وللمرسحي شاء، القوالب أي يختار
واالجتماع. االقتصاد يف بمذهبه عالقٍة أدنى لذلك يكون أن دون قصته، أو مرسحيته
إنتاجه؛ يف األديب أو الفنان يسوقه الذي املضمون يف كامنًا كله الفرق يكون وإذن
غري الشاعر وكذلك اشرتاكي، غري أو اشرتاكيٍّا يكون قد — مثًال — العمودي فالشاعر
مضمون يف ونزعاته ميوله من نستشفه ما بحسب ذاك، أو هذا يكون قد العمودي
إىل يحتاج الذي هو التشكييل الفن أن غري واملرسحية. القصة يف قل وكذلك القصيدة،
التكعيبي أو التجريدي ر امُلصوِّ ألن وذلك صحيح؛ حكم إىل الوصول قبل الرَِّويَّة من يشءٍ
ليصب «املوضوع» إسقاط يحاول الكبرية الحديثة املدارس من مجراه يجري ما أو
محايدًة يَديه عىل اللوحة أصبحت قد كأنما والتكوين، والخط اللون عىل كله اهتمامه
ينشأ ثَمَّ ومن واجتماع؛ واقتصاد سياسة من الفكرية املذاهب إىل بالنسبة ا تامٍّ حياًدا
الجواب كان إذا إنه وتماثيله؟ لوحاته يف يُحاِيد أن اليساري للفنان يجوز هل السؤال:
هذه يتَِّبع أالَّ التشكييل الفنان عىل إذن تَحتَّم يكون)، أن الرضوري من (وليس بالنفي
ولعل الفني. النشاط عن «املوضوع» تنحية يف كلها تلتقي التي الكثرية الفنية التيارات
بكل التجريدي الفن من النفور إىل االشرتاكية البالد يف الفن برجال يميل ما هو هذا
وإدراكه. تمييُزه يمكن «موضوع» ذات اللوحة أو التمثال يكون بأن ك والتمسُّ أنواعه،

األدب ويف الفكر، يف اليسار ومعنى اليمني معنى يُحدِّد ما إىل انتهينا هذا، صح فإذا
األدب مضمون عىل ثم واالجتماع، االقتصاد مذاهب عىل ُمنصبًَّة التفرقة جعلنا إذ والفن؛
بأن الفنان يطالبون من عند مًعا وشكله التشكييل الفن مضمون عىل ثم الشكل، دون
أن التشكييل للفنان فيجوز غريهم، عند ا وأمَّ واالجتماع. االقتصاد يف رسالة فنه يحمل
ا وأمَّ مضمونًا. وال شكًال ال بذلك فنه يتأثَّر أن دون واجتماعه، اقتصاده يف يساريٍّا يكون
أراه فَلسُت َمدارها، التحلييل النشاط تجعل و«فلسفة» و«علمية»، «علم» من ذلك عدا ما

ويمني. يسار بني يتغري مما
أن فأتصور الحدوث؛ جائز كلها كثرية، الفكر من تشكيالٍت أتصور أنني عىل
أو مثاليٍّا وفنه، أدبه يف فردانيٍّا واالجتماعية، االقتصادية نظرته يف اشرتاكيٍّا الرجل يكون
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ثم األوىل، نظرته يف اشرتاكيٍّا الواحد امُلواِطن يكون أن يمنع ماذا إذ فلسفته؛ يف تجريبيٍّا
الزوال يف واملوت، الحياة يف — ينظمه ال أو — القصيد ينظم شاعًرا يكون أن يحدث
نظرته يف اشرتاكيٍّا امُلواِطن يكون أن أو الشياطني؟ حياة أو املالئكة حياة يف والخلود،
يكون؟ أن ِشئَت ما أو تكعيبيٍّا أو رسياليٍّا أو تجريديٍّا مصوًرا يكون أن يحدث ثم األوىل،
ويف وصناعة، زراعٍة يف إياهم ُمشارًكا الناس مع أَصُحو أن يف تناقٍض من هناك هل
من تشكيالٌت ق؟ َخالَّ مبدٍع خياٍل مع به أشطح ُحلٍم يف وحدي أنفرد ثم وتوزيع، إنتاٍج
فيه َحيطة ال إطالًقا الناس يف األحكام نُطِلق أن قبل مرتنَي نَرتدَّد تجعلنا الفكرية الحياة

ظ. تحفُّ وال
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تكتب أن إالَّ رجب، يف الصوم وال العجب يعجبهم ال الكاتب، الشباب من نفٌر هناك
أدري وَلسُت يذهبون. كما الفكر مذاهب يف معهم تذهب وأن يكتبون، ما نحو عىل لهم
الرأي يف تختلف لم إذا وأكمل، أعىل فكرًة الصداُم ليُولِّد بالفكرة الفكرة تصطدم كيف
عىل أمينًا لنفسه مخلًصا يكون أن هو الكاتب به يُطاَلب ما كل إن النظر؟ وجهات
وال وإفهام، وفهم وإيضاح وضوح من َوِسعه ما بكل الفكرة يبسط أن وُقصاراه فكرته،
إذا نفسه القارئ هذا عىل ال بل القبول، موقع قارئها من الفكرة تقع أن ذلك بعد عليه
وفاعليًة داخليٍّا حواًرا نفسه يف القراءة أحدثت ملا وإال هواه، مع يتفق ما يقرأ لم هو
األلفاظ معاني يف اختالًفا والقارئ الكاتب بني االختالف مصدر يكون أالَّ رشيطة منتجة،
وال يلتقيان ال واٍد، يف واآلخر واٍد يف أحدهما لكان ذلك حدث لو ألنه يستخدمانها؛ التي
يعني عنده الثور ألن فاحلبوه! إذن الثاني: أجابه ثور، هذا أولهما: قال إذا يتصادمان،
أو — املتحدثان يتفق أن ا أمَّ عنه. فهم قد السامع وال أفهم قد األول املتكلم فال البقرة،
يف تدخل التي العنارص من وكذا كذا تعني الفالنية اللفظة أن عىل — وقارئه الكاتب
الذي الحكم عىل بعدئٍذ يختلفا أن ثم يه، لتُسمِّ اللفظة تلك جاءت الذي اليشء ُمكوِّنات
هذا مثل يف فليس والنظر، للبحث أمامهما املطروح اليشء ذلك إىل بالنسبة إليه ينتهيان
املحاورة مع — قمنٌي اختالٌف ألنه ونماء؛ لخريًا فيه إن بل رضر، وال بأٌس االختالف

مشرتك. رأٍي عىل امُلختلِفني يجمع أن — والجدل
األمس؟ كاتب من اليوم كاتب تُميِّز التي الفوارق من ترى ماذا ُسئلُت: لو إنني
من أَلصُق اليوم كاتب أن هو فوارَق من يُميِّزهما ما أول بأن مرسعًة اإلجابة لجاءتني
نبضها. س ِليتحسَّ الحياة عروق عىل أصابعه وضع قد هو كأنما الحية، بالخربة زميله
الحياة د تُجسِّ أن شانها من التي األدبية القوالب إىل يلجأ اليوم كاتب رأينا أن عجب وال
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كاد األمس كاتب أن حني عىل واملرسحية، القصة وأعني املتحركة، الناطقة بشخوصها
قليٍل التجريد من يشءٍ عىل «أفكار» يعرضها التي بضاعته ألن «املقالة» عىل نفسه يقرص
حتى والتوليد بالتحليل يتناولها أن هو باسطها من األفكار تتطلبه ما وكل كثري، أو
َمواكِب يف الخوض إىل ُمضطرٍّا نفسه اليوم كاتب رأى فلنئ وفحواها؛ مضمونها ينكشف
رأى قد ما ر ليُصوِّ ساعًة نفسه إىل يخلو ثم ويتأثر ويُِحس ويسمع لريى األحياء الناس
عىل َمراجُعه مكتبه، غرفة يربح أالَّ مستطاعه يف كان األمس كاتب فإن وأحس، وَسِمع
يستحق يشءٍ عىل وقع ما إذا حتى وامُلراَجعة، القراءة يف فيأخذ أمامه، وامِلصباُح رفوفها،
مقاالٍت سلسلة أو يكتبها مقالٍة يف عرضه عىل القدرة له كانت الناس، عىل يُعرض أن

أطرافه. وتباَعَدت رقعته اتَسَعت إذا املوضوع تستوعب
كان الكلمة، لهذه الخالص األدبي باملعنى «كاتب» إنه اليوم رجل عن قلنا فإذا
وأراد قرأها ملادٍة عرًضا كتابته دامت ما «قارئ» إنه األمس رجل عن نقول أن الصواب

معه. يقرأها أن لغريه
املقاالت وكاتب جهة، من واملرسحية القصة أديب عىل إال تنصب ال التفرقة هذه لكن
له كانت والثاني اليوم، السيادة له األول أن أساس عىل أخرى، جهٍة من العقلية التحليلية
إىل يُنصت — األول املحل يف — إنه اليوم أديب عن القول يجوز هنا فها أمس؛ السيادة
إىل يرجع األمس كاتب فيه كان الذي الوقت يف والطريق، واملصنع والدوار الدار أحاديث
إنه اليوم أديب عن نقول أن كذلك يجوز كما التأمل، وعزلة الدرس وقاعة والندوة الكتاب
يوًما حولنا من تجري عمليٌة مشكالٌت ألنها املبارش؛ حضورها يف الحياة» «مشكالت يمس
مجردٍة فكريٍة ملشكالٍت يتعرض كان إنه األمس كاتب وعن ساعة، إثر وساعة يوم بعد
واملرسحي القصيص األدب رواد إن بل الجارية، الحياة واقع عن املبارشة صلتها بُعَدت
بني املرسحية ويف القصة يف الريادة لهم تزال ما الذين أنفسهم وهم — املايض جيلنا يف
بالحياة يتصل يكن لم فيما املرسحية أو القصة يكتبون باألمس كانوا — اليوم أدباء
كما اليومية الحياة مشكالت أذهانهم ويف يكتبون اليوم أصبحوا ثم قريب، من الجارية

العيون. وتُبِرصها األصابع تلمسها
التحليلية العقلية املقالة كاتب من خال قد هذا الناس يوم أن كله هذا يعني هل لكن
بالتجريد ويَبُعد صه، يُخصِّ وال القول م يُعمِّ مجرًدا، تناُوًال موضوعاتها تتناول التي
هذا مثل بل كال والطريق؟ واملصنع املنزل يف تقع كما الحية املشكالت عن وبالتعميم
«األفكار» وجود بحكم محتوٌم وجوده ألن — باألمس موجوًدا كان كما — موجوٌد الكاتب

والتوضيح. التحليل تُريد التي

128



الحياة ومشكالت الفكر رجل

وللُمبِرص ولألعىش لألعمى لتظهر البارزة باألحُرف نكتبها أن نُريد التي والخالصة
املشكالت؛ تناُول يف طريقتنَي اختالف هي — الحديث يف نميض أن قبل — سواء حدٍّ عىل
ثناياه، يف فكًرا د يُجسِّ قد الخالص األدب أن فربغم «امُلفكِّر»؛ وطريقة «األديب» طريقة
هنا تَطرَّفنا ما إذا أننا إال وخصائصه، األدب جمال لها عبارٍة يف يُصاغ قد الفكر وأن
املبارشة الحياة» «مشكالت منهما كل جعل لو حتى أنه رأينا الطرَفني بني ِلنُميِّز وهناك

الخاصة. طريقته منهما لكلٍّ لكان له، موضوًعا
األدب أن عىل األدب. ده يُجسِّ ملا تجريٌد والفكر الفكر، يُجرِّده ملا تجسيٌد فاألدب
املبارشة»، الحياة «مشكالت من يجعالن ال — رفيٍع ُمستًوى عىل يجيئان إذ كليهما والفكر
األدب ا فأمَّ العلمية. صات التخصُّ وألصحاب للصحافة مرتوٌك ذلك ألن لهما؛ موضوًعا
والتعليل بالتحليل فيعاجلها الفكر ا وأمَّ الخفية. الرامزة بطرائقه املشكالت تلك فيُعاِلج

التجريد. سماء إىل امُلباِرش الواقع أرض عن يطريا أن شأنهما من اللذَين

يف ألنهم رجب؛ يف الصوم وال العجب يعجبهم ال الكاتب، الشباب من نفًرا هناك لكنَّ
أو قصريٍة مقاالٍت يف يسوقونه املجرد» «للفكر فيها أنفسهم يُكرِّسون التي نفسها اللحظة
تفصيالت عن يَعلُوا أن — امُلفكِِّرين هللا عباد شأن ذلك يف شأنهم — ويُضطرُّون طويلة،
من لغريهم اللوم هون يُوجِّ نفسها، اللحظة تلك يف إنهم أقول واقعة. هي كما املشكالت
إال قيمٌة للكاتب تكون وهل الحياة»، «مشكالت تناول يف تقصريهم عىل الفكر، رجال
عىل ولسُت الغاضب، الكاتب شبابنا يقول هكذا املشكالت؟ تلك بفكره يواجه ما بمقدار
تئول صورٍة أية إىل أنفسهم: ليسألوا لحظًة وقفوا قد ذلك يقولون إذ أنهم من يقنٍي
تَبُعد أن يجوز إذ الفكر؟ رجل عند للنظر موضوعاٍت تُصبح عندما الحياة ُمشِكالت
وما ناحية، من العصور من عٍرص يف امُلفكِّرون يتداوله ما بني — الظاهر يف — ة قَّ الشُّ
ناحيٍة من والرشاء البيع وأسواق والعطاء األخذ ساحات يف ويكابدونه الناس يُعانيه
باآلخر، أحدهما وثيقٍة صلٍة عىل — األمر حقيقة يف — الطرفان يكون حني عىل أخرى.
عنارصه وكثرة بتفصيالته الواقع حالة يف عنها الفكر حالة يف الصورة اختالف برغم

املتشابكة.
«مشكالتها» عىل والكتابة الفكر نَقُرص أن الغاضب شبابنا يُريد التي «الحياة» إن
صوٍر عىل يفرتقون أو يلتقون أفراد، كلهم «أحياء» يف دًة ُمجسَّ إال األمر واقع يف تجيء ال
يف والركاب املصنع، يف والعمال الواحدة، األرسة أعضاء حرصها؛ إىل سبيل ال وأشكاٍل
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وهكذا الدراسة غرفة يف اجتمعوا والطالب السوق، يف الناس ومجموعة قطار، أو سيارٍة
فال وإذن واألساليب األهداف بينهم تتفق قد يجتمعون إذ األفراد هؤالء أن عىل وهكذا.
كيف الوسيلة عىل ا وإمَّ يكون، ماذا الهدف عىل ا إمَّ الرصاع فيقع تتفق ال قد أو اختالف،

تكون.
ثم رئيسيَّني، نوَعني عىل حياتهم يف للناس تقع قد التي «املشكالت» ألتصور وإني
وقد «خاصة» الناس مشكالت تكون قد فأوًال ُشعبتنَي؛ فينشعب النوَعني هذَين أحد يعود
«مشكالت تناُول عىل يحثوننا الذين الغاضب الكاتب الشباب أحسب وال «عامة». تكون
الخاصة الناس مشكالت بمقاالتنا نُعاِلج أن منا يُريدون أحسبهم ال سواها، دون الحياة»
زوجته مع اختلف وقد للزوج فنَعِرض — كرهوا أو أصحابها رىض — املأل عىل لنعرضها
أبعد عىل — فتلك جاره؛ مع اعرتك وقد للجار نعرض أو الحياة، شئون من شأٍن عىل
أمٍة يف الهيًة الصحافة تكون حني الخرب صحافة إليه ترسع قد مما صوٌر — الفروض
من أدٍب إىل َلتها حوَّ بسحرها الفن أصابع تها مسَّ إذا التي املشكالت نفسها وهي عابثة.
شأٌن — كذلك هو حيث من — الفكر لرجل يكون ال الحالتنَي كلتا ويف وقصة. مرسحيٍة
الوطن أبناء أو كلها، اإلنسانية أبناء تمس التي ة العامَّ املشكالت ا وأمَّ ذاتها. حد يف بها
ُشعبتنَي؛ تنشعب التي فهي وأولئك، هؤالء من ضخمًة مجموعاٍت أو جميًعا، الواحد
«للفكر» حيلة ال ألنه وحدها؛ صة امُلتخصِّ العلمية البحوث شأن من هي مشكالٌت إحداهما
يصنع ماذا امُلتوطِّنة؟ األمراض مواجهة يف الفكر رجل يصنع فماذا ِحيالها؛ األعم بمعناه
يشء. ال الجسور؟ وإقامة الطرق تحسني يف يصنع ماذا الزراعية؟ الرقعة توسيع يف
املشكالت. هذه أمثال نُعاِلج أن منا يريدون ال الغاضب الكاتب الشباب أن فأحسب وإذن
أوتيه ما بكل الفكر رجل يتناوله أن يجب بل يجوز، الذي هو واحٌد نوٌع بقي فقد وإذن
وتَنصبُّ جهة من عامًة تكون التي املشكالت وهو والحل، والتعليل التحليل عىل قدرة من
بني الصحيحة العالقة تكون فماذا أخرى؛ جهٍة من ببعض بعضهم الناس عالقات عىل
بني العالقة تكون ماذا وُمعلِّمه؟ املتعلم بني وحاكمه؟ املحكوم بني ومواطنه؟ املواطن

وهكذا. وهكذا األمم؟ وبقية الواحدة األمة بني األفراد؟ وبقية الواحد الفرد
صورٍة عىل ا إمَّ املحسوس، الواقع مواقف يف تتمثل كلها اإلنسانية العالقات هذه إن
قصريًة لحظًة إال يقف ال يكاد يتناولها إذ الفكر رجل لكن رديئة، صورٍة عىل أو حسنٍة
ويرفض بعضها ليقبل مبادئ، من وراءه ما إىل ِليُجاِوزه بالفعل، منها وقع قد ما عند
يُوِهم ا بعدٍّ الواقع أرض عن بُعد وقد تراه املجردة املبادئ مناقشة بإزاء أنه غري بعضها.
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يكاد ال عاليٍة أبراٍج إىل الخيال مع شطح قد — الفكر رجل أي — أنه ل امُلتعجِّ امُلشاِهد
انتظاًرا أزماتها، ويُكابدون مشكالتها حياتهم يف يُعانون الذين امُلعذَِّبني أنَّاِت منها يسمع

يعلمون. ال حيث من يأتيهم للفرج

مشكالت بإزاء املفكرين وقفات كانت كيف لنرى الفكر، تاريخ يف بأبصارنا نَُطف تعالوا
يُبلِبل أنه عىل أحًدا منا أحٌد يلوم ال حتى الصحيحة، الوقفة إىل نهتدي لعلنا حياتهم؟
أيدينا. عىل حلوًال لها يُريدون التي الحياة مشكالت لهم يُعاِلج أن دون الناس خواطر

— الحياة» «مشكالت أعوص من مشكلًة يواجه سقراط الفالسفة شيخ هو هذا
وواجبه دولته، قانون إطاعة يف الصالح املواطن واجب بني التوفيق طريقة بها وأعني
نقص مواضع فيها وجد إذا تغيريها ومحاولة القوانني نقد يف — نفسه الوقت يف —
وسائل اصطناع أو املؤامرات التماس إىل ذلك يف املواطن يلجأ فهل تغيري؛ ورضورة
بالُحجة ُمواطِنيه إقناع من يتمكن حتى للقانون مطيًعا املواطن يظل هل أو العنف؟

فاسًدا. َمعيبًا يراه ما أوضاعهم من وا ليُغريِّ العقلية
وهو أنه ذلك مباًرشا؛ ا مسٍّ هو حياته ت مسَّ التي الحية املشكلة هذه سقراط تناول
القضاء رجال عليه حكم كما — مسمومة بجرعاٍت ملوته امُلحدَّد املوعد ينتظر سجنه يف
بعد الجائرة، وقوانينها الدولة من الفرار عليه يَعِرض أقريطون الغني تلميذه جاءه —
أسقط ما رسعان — الفكر رجل — سقراط لكن الحراس، برشوة الطريق له أعد أن
امُلطَلق، املجرَّد مستواها إىل باملشكلة وارتفع منها، جزء هو التي تفصيالته املوقف من
إىل التفكري به فانتهى وزمانه، مكانه يكن مهما كان، من كائنًا لإلنسان يَصلُح الذي
استطاع إذا — تغيريه له يُتاح أن إىل دولته قانون إطاعة من للُمواِطن َمناص ال أنه
الناس يوم إىل تصلُح التي الرائعة، الجميلة أقريطون محاورة ويف واإلقناع. بالُحجة —
ألنفسهم يُريدونه ما عىل للحصول العنف وسائل يُدبِّرون ملن رادعًة فكريًة أداًة هذا
وقد الدولة قوانني سقراط يتخيل الرائعة، الجميلة املحاورة هذه يف أمتهم. أوضاع من
بحماية يتمتع أن له يجوز كيف وجهها، من فرَّ هو إذا وتُحاسبه تُسائله أمامه َدت تجسَّ
تُعد لم إذا ودعائمها قوائمها للدولة تظل وهل غدًرا؟ عليها ويخرج يخونها ثم القوانني

يحبون؟ ال بما عليهم َحكَمت كلما بالعصيان األفراد قابلها وإذا قوة لقوانينها
تحوََّلت لكنها واحد، موقٍف يف واحٍد برجٍل خاصًة الحياة» «مشكلة كانت هنا ها
البحث أن املحاورة قارئ َليَنىس حتى ِرصٍف، نظريٍة عقليٍة مشكلٍة إىل الفكر رجل عند
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عقله أمام املاثل سريى القارئ هذا ألن معني؛ موقٍف يف ٍ ُمعنيَّ بشخٍص ا خاصٍّ بدأ قد
ال قد التي دولته قوانني تجاه — موطنه كان ما كائنًا امُلواِطن موقف عن عامًة قضيًة

عنها. راضيًا يكون

املشكلُة عندئٍذ الفكر رجاَل اعَرتَضت فقد القديم؛ العربي الفكر من آخر مثًال ونسوق
هل وهي: — الحياة» «مشكالت صميم من كذلك وهي — اليوم تعرتضنا التي نفسها
كان الخاصة؟ ظروفنا من امُلنبثِقة بثقافتنا اكتفاءً نأخذ ال أو اليونان ثقافة عن نأخذ
يجتازون كانوا ألنهم الحاسم؛ الجواب يتطلب ا حادٍّ — اليوم هو كما — عندئٍذ السؤال
ميدان يف وبخاصًة صوب، كل من الثقافية التيارات فيه تتدفق — كعرصنا — عًرصا

امُلفكِِّرين؟ عند املشكلة تَشكََّلت صورٍة أية فعىل الفلسفي، التفكري
أنساك ربما الذي العقيل النظري بالطابع مرسومًة صوًرا اتَخذَت أن َلِبثَت ما إنها
فها املوضوع؛ هو وكأنه النظري البحث موضوع يف النظر ستَحُرص ألنك بدأت؛ كيف
العارش القرن منتصف (يف الفرات ابن الوزير حرضة يف يجتمعان رجالن ذان هما
اليونان، ثقافة عن النقل برضورة يؤمن يكن لم الذي السريايف سعيد أبو وهما امليالدي)
املنطق حول مناقشٌة بينهما فبدأت ذلك، عن مندوحة أالَّ يرى كان الذي متَّى ِبٍرش وأبو
يشء؟ يف العربية باللغة املتكلم ينفع هل علمائه: من متَّى ِبٍرش أبو كان الذي األرسطي
عن النظر بغض لإلنسان اليوناني املنطق هذا رضورة عن يقول برش أبو يكد ولم
املعنى وفاسد سقيمه، من الكالم صحيح بها يعرف الكالم آالت من آلٌة «ألنه لسانه،
السريايف طفق حتى النقصان.» من الرجحان به أعرف فإني كامليزان؛ صالحه، من
مرهونة الكالم وصحة املميزة، خصائصها العربية ِللُّغة أن عىل يقيمها ُحجًجا يتدفق
تُغني ال الصوري املنطق ودراسة املعنى، حيث من وبالعقل اللغة، حيث من باإلعراب
الصور بتلك ببعض بعضها املرتبط األشياء بحقائق الفعلية الواقعية التجربة عن أحًدا
بميزان، يُوزن ال ما األشياء من ألن ناقٌص بامليزان املنطق وتشبيه املنطق، يَدُرسها التي
أساس عىل التي اليونانية باللغة للمتكلم ُملزٌم فهو ألحد ُملزًما األرسطي املنطق كان فإذا
تكون أن حتًما يقتيض بعض عن بعضها اللغات واختالف املنطق، ذلك قام تراكيبها
تكون ال واملعاني ، ُمعنيَّ معنًى عن يُعربِّ الذي اللفظ تركيب يف مختلفٌة صورٌة هنالك

عامة. إنسانيٌة هي إنما عربيًة وال يونانيًة
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شبابنا من واحٌد سمعه قد كان لو نحٍو عىل الرجَلني، بني املناقشة تميض هكذا
يُشبع وال الظمآن ظمأ يُطفئ ال الذي النظري النقاش هذا ما متسائًال: َلغِضب الكاتب
صديٌق يُنبِّهه أن إىل الحياة»؟ «مشكالت عىل اهتمامكما تُصبَّان ال ملاذا الجوعان؟ جوع
مشكالت صميم من هي النظري، النقاش هذا مثل منها انبثق التي الجذور بأن هادئٌ
الفكر منها يغرتفوا أن للناس يجوز ال أو يجوز التي املصادر تمس ألنها الحياة؛

والثقافة.

يف الوجودية فالسفة من مثالك اخرت عرصنا. يف الفكر لرجال أمثلٍة من تشاء ما واخرت
من أو أمريكا، يف الربجماتية فالسفة من أو إنجلرتا، يف التحليل فالسفة من أو فرنسا،
عن شيئًا لك يذكر ال مجرد، نظريٍّ نقاٍش أمام تِجْدك روسيا، يف الجدلية املادية فالسفة
عن شيئًا لك يذكر وال وحرثها، األرض ري يف مشكالٍت من هناك يُالقيه وما حقله يف زيد
ا إمَّ نقاٌش لكنه القضبان، وتشكيل الحديد طرق من هناك يُعانيه وما مصنعه يف عمرو
القلق عوامل من فيها َكَمن ما ليُظِهر اإلنسانية النفس من عميقٍة أغواٍر يف بك يغوص
يف يُدِخلك ا وإمَّ امُلطَلق. امُلجرَّد بمعناها «النفس» لكنها عمرو، وال زيد نفس ال والحرية،
يف الناس طرائق امِلجَهر تحت ليضع يُحلِّلها أن الفكر لرجل يحلو لُغويٍة ُجملٍة دقائِق
يتسلسل ماديٍّ واقٍع إىل حياتك يف يشء كل لك يَُردُّ وإما تكون. كيف تفكريهم لَفتات
أن الحاالت هذه من حالة أية يف تجد ولن النامي. ر التطوُّ من متتابعٍة حلقاٍت يف سريه
ُحلَّت قد ومسكٍن وثياٍب ورشاٍب وطعاٍم ورشاءٍ وبيٍع وعطاءٍ أَخٍذ من الحياة» «مشكالت
العلمية صات التخصُّ أصحاب هم الصعاب هذه يحل الذي ألن قليًال؛ وال كثريًا ال صعابها
— ذلك برغم — لكنها البيوت، وبناءِ األقمشة ونَسِج السلع وتباُدل والصناعة الزراعة يف
يف ت اندسَّ التي واملبادئ األُسس إىل الراهنة املشكالت خالل من أصحابها يَنُفذ مناقشات
هو فإذا الواقع أرض إىل واملبادئ األُسس تلك من أُخرى مرًة هابِطني لنعود طواياها،

إدراًكا. ملشكالتها ونزداد وعيًا بحياتنا فنزداُد واضح، مفهوٌم

إنه بماذا؟ ملتزٌم الناس. وأمام نفسه أمام ُملتِزٌم الفكر رجل أن أُقرِّر فإني كله هذا وبعد
بطريقة ال «امُلفكِّر» بطريقة له يتم ذلك ولكن مشكالتهم، يف الناس مع بالخوض ملتزم
عن الخرب ينقل الذي الصحفي بطريقة وال ص» امُلتخصِّ «العالم بطريقة وال «األديب»
كل يلتزم أن الخري ومن الواحدة، املشكلة إزاء طريقته هؤالء من فلكلٍّ وقع؛ كما اليشء
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واحٍد شخٍص يف واحدٍة طريقٍة من أكثر يجتمع وقد أداءها، يحسن التي الطريقة منهم
كما هناك، معينٍة صورٍة وعىل هنا معينٍة صورٍة عىل للمشكلة يتعرض فرتاه موهوب،
املرسحي وبالقاَلب حينًا، امُلجرَّد بالفكر ما مشكلًة يعالج أن — مثًال — لسارتر يحدث

آخر. حينًا
القول؛ طرائق بتعدُّد الصور ُمتعدِّد الحق معيار لكن «الحق»، يلتزمون هؤالء كل
الحياة مشكالت من مشكلٍة عن خربًا للناس ينقل وهو — الصحفي عند الحق كان فلنئ
وقع، كما الحادث تفصيالت مع التطابُق دقيقة كالميًة صورًة يرسم أن هو — الجارية
هو — مرسحية أو قصٍة يف عينها للمشكلة يَعِرض وهو — األديب عند الحق فإن
يلتزم أن له ينبغي ال بل يلتزم، لم ولو حتَّى تفاُعِلهم يف أشخاصه تصوير يُجيد أن
هو ، حالٍّ للمشكلة يخطط وهو ص امُلتخصِّ العالم عند والحق وقع. كما الواقع تفصيالت
الذي والتعليل التحليل دقة هي عنده الحق فصورة امُلفكِّر صاحبنا ا وأمَّ التطبيق. نجاح
يف َدت وتجسَّ كامنًة كانت التي املبادئ حيث إىل الواقع حدود يُجاِوز أن بهما يستطيع
ترتتب أن عساها التي والبعيدة القريبة النتائج حيث إىل أو َوقَعت، التي الجزئية املشكلة

امُلشكلة. تلك عىل
الجديدة، االشرتاكية حياتنا مشكالت أَعقِد من أَُعدُّها التي املشكلة هذه مثًال خذ
يكون أن رضورة وبني املسئول املستقل بكيانه الفرد احتفاظ بني التواُزن مشكلة وأعني
مجموٍع يف معهم ينصهر بحيث امُلواطِنني سائر وبني بينه وثيقٍة صالٍت عىل الفرد هذا
هو إذا املشكلة هذه يتناول أن الفكر لرجل يمكن كيف نفسك: وسل متصل. واحٍد
أُصولها إىل قها يَتَعمَّ أن دون اليومية، الناس حياة يف البادية ظواهرها عىل نفسه قَرص
ينصهر أن سهولة نُالِحظ إذ أننا ذلك األوىل؛ الَقبليَّة الحياة إىل ارتدَّت ربما التي وُجذورها
يف نفسه الفرد ذلك ينصهر أن صعوبة ذلك جانب إىل أيًضا نالحظ أُرسته، يف منا الفرد

سواء. حدٍّ عىل يعرفهم لم ومن منهم عرفهم من امُلواطِنني؛ مجموعة
بوجوده — يشء أي — اليشء ذاتية تتحقق كيف ورشحنا املوضوع فلسفنا أفإن
الذي الخالص، الصوري الجانب يف نُوِغل وأخذنا األشياء، سائر مع وبعالقاته وبصفاته
فعلنا أفإن أقول سواه. وبني بينه الصلة بربط إال تعريفه ُمحاٌل الواحد الكائن أن يُبنيِّ
ما هو ذلك — الحياة؟ مشكالت يف أنظاركم واحُرصوا ِرْسلكم، عىل لنا: قيل كهذا شيئًا

الكاتب! الشباب من نفٌر به يُطاِلبنا
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الفكر، من جديًدا نمًطا فوًرا ذيله يف يستتبع اإلنسانية، الحياة عىل يطرأ تغريُّ كل أن لو
إبَّان دائًما فيه يقع فيما اإلنسان وقع ملا الحياة، وجه عىل الظاهر التغريُّ ذلك يساير
الناس، أعنُي أمام البادية الخارجية حياته بني تَعاُرض من الكربى، االنتقال مراحل
الجديد الفكر أنماط لكن شعر، أو فكر كلما نفسه مع يعيشها التي الداخلية وحياته
ناحية من الفكر بني الوثيقة العالقة برغم الظاهرة، املادية الحياة ات تغريُّ تُساير قلما
خلف تتلكأ ما كثريًا الفكر أنماط إن إذ أخرى؛ ناحيٍة من السلوك دنيا يف األفعال وعالم
ما إذا قرون عدة أو وقرنًا الفروض، أحسن عىل جيَلني أو جيًال الفعلية، الحياة ات تغريُّ
الفكرية األنماط يف فرَّقنا نحن إذا الدقة إىل أَقرَب نكون لعلنا أو بالناس، الحال ساءت
نظرته اإلنسان عند تكون التي واملفاهيم والقيم جهة، يف العلمية القوانني نوَعني؛ بني
عىل يطرأ ما إن نقول فعندئذ أخرى؛ جهٍة يف حوله، من الدنيا وإىل نفسه إىل العامة
أن بد ال — مثًال الصناعة إىل الزراعة من كانتقالهم — ات تغريُّ من الظاهرة الناس حياة
مثل لكن ل، التحوُّ ذلك عىل بنتائجها يُستعان التي هي علميٌة بحوٌث وتُصاحبه تسبقه
انتقاًال بالرضورة يستلزم أخرى، حضاريٍة مرحلٍة إىل حضاريٍة مرحلٍة من االنتقال هذا
املجال هذا يف والتحول العالم، إىل اإلنسان ينظر خاللها من التي واملبادئ، األُسس يف آخَر
يف يعيشون وكأنهم الناس يرتك الذي الحد إىل يبطئ، ما كثريًا إنه عنه نقول الذي هو
الذي هو واآلخر املختلفة، بأعمالهم فيه ينشطون الذي هو أحدهما زماننَي؛ يف أو عامَلني

وانقىض. ذهب عٍرص إىل تنتمي ومبادئ بقيٍم واملواقف األشياء فيه يُقوِّمون
العملية حياته قواعد بني — الواحد اإلنسان حياة يف — يفصل الذي الفارق هذا
أخرى، عبارًة ِشئَت إن أو أخرى، جهٍة من والجمالية الُخلقية حياته ومبادئ جهة من
ونظرته العلمية نظرته بني — الواحد اإلنسان حياة يف — يفصل الذي الفارق إنه فقل
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الواقع دنيا يُجاِوز الثانية وبالنظرة ويُخضعه، للواقع يخضع األوىل فبالنظرة الفلسفية؛
الذي هو الفارق هذا إن أقول جوفه. يف طواه قد الزمن يكون قد مما سواها إىل املاثل
عقله يرى أن فيُقِلقه والضياع، بالقلق الحارض العرص إنسان يُوصف عندما إليه يُشار
القيم من يَديه بني يجد أالَّ الضياع متاهات يف به ويلقي أخرى، ناحيٍة يف وقلبه ناحية يف
فيه يعيش الذي الواقع حقائق مع متنافًرا يراه أن يُزعِزعه ال إيمانًا به يؤمن ما واملبادئ

كارًها. أو راضيًا
جهة، من واإلنتاج العمل بدنيا املتصلة العلمية الحياة الشطَرين؛ هذَين وأمام
فيما الخيار لنا ليس أخرى، جهٍة من والقيم املبادئ بعالم املتصلة الوجدانية والحياة
التاريخ فبمقتىضشواهد ف، الرصِّ العقل بحكم يكن لم إن — لنا بد ال إذ نرتك؛ وما نأخذ
شطر — اآلخر الشطر نَقُرس ثم العملية، العلمية الحياة رضورات عىل نُبقي أن —
األفراد من والسعيد الجديدة، الحياة ِليُالئم نفسه من يُغريِّ أن عىل — والقيم املبادئ
من امُلعوِّقات تزول حتى مستطاع، أمٍد أقرص يف املالءمة هذه معه جاءت من هو واألمم
إىل األذهان نُنبِّه أن الحديث من املوضع هذا يف بنا لجديٌر وإنه الحضاري. التقدُّم طريق
والياردة واملرت والرطل كاألُقة — والقياس للوزن أدواٌت إالَّ هي إن و«القيم» «املبادئ» أن
يجتازها التي الحضارية للمرحلة مالءمتها إال يُزكِّيها فال — املادية لألشياء بالنسبة

تليها. التي املرحلة إىل يَحِفزه حافًزا تكون ألن مالءمتها ذلك إىل مضاًفا اإلنسان،
ثقله بكل ضاغٍط واقٍع، ماثٍل، حاٍرض بني ُمخيٍف انشطاٍر مرحلة يف اليوم ونحن
من مجموعة يف متمثًال أذهاننا، يف ببقاياه ُمتلكٍِّئ وماٍض واإلنتاج، العمل حياة عىل
«بفلسفة» العرشين القرن «علم» مع نعيش إننا النظر. وجهة لنا تؤلف التي هي األفكار،
بقليٍل قبله أو امليالدي، العارش القرن إىل بها أرتد أن أخىش ماضية، قروٍن إىل تنتمي
إىل بالنسبة عرش السادس القرن وإىل العرب، نحن إلينا بالنسبة هذا بقليٍل، بعده أو
مرحلة — تقريبًا — اجتازت قد كانت عرش السادس القرن يف أوروبا أن ذلك أوروبا؛
ويف العلمية، الناحية من ونيوتن جاليليو يف تمثََّلت علميٍة مرحلٍة إىل الوسيط التفكري
املرحلة؛ لهذه اجتياز دور يف اليوم ذي هي وها الفلسفية، الناحية من ديكارت فلسفة
عىل خرج ما الفلسفة ومن نيوتن، علم جاوز ما الطبيعي العلم من لها أصبح بحيث
تمتد التي املائة السنوات خالل نهضتنا عرص يف دخلنا فحني نحن ا وأمَّ ديكارت. فلسفة
— ثلثه إال القرن هذا من يبق لم إذ — القرن هذا أواخر إىل املايض القرن أواخر من
بما الوسطى، عصورنا سادت التي نفسها هي فينا تتحكم التي الفلسفية النظرة كانت
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التفكري من الديكارتية املرحلة ينقل أن منا دارٌس َهمَّ ما فإذا وهبوط، ارتفاع من فيها
وأفكار؟ نظرات من الديكارتية بعد ما ينقل بالذي بالُك فما ًدا، ُمجدِّ ُعدَّ األوربي،

أُخرى بالٍد يف الفكر رجال إىل قيسوا إذا مضاعف، واجبهم عندنا الفكر رجال إن
هو نُساِيره الذي «العلم» أن يف جدال فال األقل؛ عىل قرون بثالثة النهوض إىل سبقتنا
قد الذي لكن وتصنيع، (تكنولوجيا) تقنيات من يقتضيه ما بكل العرشين القرن علم
وبني بينها املالءمة تتم بحيث بها نتثقف التي «الثقافة» تكون ماذا هو: جداًال، يثري
تتفق عامًة نظرًة بها نُشيع التي «الفلسفة» هي ما أخرى: بعبارٍة الحديث؟ العلم
امتصاص إىل ُمضطرُّون أننا الظن أغلب التصنيع؟ وعرص الذرية الطبيعة عرص مع
النظرة عليها نُقيم أن يمكن التي «األرضية» لدينا لتتوافر َسبَقت، التي الفلسفية املراحل
مقدماتها دون األخرية الفلسفة بهذه اكتفينا لو ألننا الذري؛ للعلم املعارصة الفلسفية
من لنا بد فال وإذن هضمها. يَتعذَّر مبتورًة ُمبتَرسًة جاءت فربما عنها، َرت تَطوَّ التي
دراسة ومن ومناهجها، الوسطى العصور أَُسس أزالت التي الديكارتية املرحلة دراسة

السابقة. الديكارتية النظرة غري جديدًة نظرًة تحمل جاءت التي الجديدة املرحلة
فلسفيٍة مراحَل ثالث يف انَعكَست العالم، إىل ثالثًا نظراٍت َة ثَمَّ أنَّ القول وخالصة
النظرة إن فأقول تُميِّزها، بأوصاٍف أُجاِزف أن اآلن أستطيع الزمن، مر عىل تعاَقبَت
اهتمامها ه تُوجِّ كانت الثانية والنظرة الكم، دون الكيف إىل اهتمامها ه تُوجِّ كانت األوىل
بني الجمع تُحاول الراهن) عرصنا نظرة (وهي الثالثة والنظرة الكيف، دون الكم إىل
تتمثل األوىل النظرة الكم. اختالف وليد الكيف اختالف يجعل نحٍو عىل والكيف الكم
ماركس، — املعارصين التطور فالسفة يف والثالثة ديكارت، يف والثانية أرسطو، يف
ماذا — مثًال — أرسطو سئل فإذا — وغريهم ألكسندر صموئيل هوايتهد، بريجسون،
أو البارد، من الحار أو الحيوان، من اإلنسان يميز ماذا بعض، من بعضها األنواع يُميِّز
يشرتك حكومٍة من الفرد حكومة أو األسود، اللون من األبيض اللون أو الغباء، من الذكاء
كأن خالصة، «كيفية» بخصائص أجابك القبيل، هذا من شئت ما أو كله، الشعب فيها
«بالجفاف البارد من يتميز والحار «بالنطق» الحيوان من يتميز اإلنسان إن مثًال يقول
«التحليل» إىل لجأ األسئلة، هذه مثل الديكارتيِّني أحد ُسئل إذا أما وهكذا. واليبوسة»
ركبت «نسبة» بأية لنرى البسيطة، عنارصها إىل األفكار هذه من فكرة كل يفك الذي
فاختالف األمر؛ آخر امُلركَّبة الفكرة تَكوَّنَت بحيث بعض عىل بعضها العنارص هذه
فيجعلون امُلعاِرصون، ر التطوُّ فالسفة ا وأمَّ نقصها. أو النسب زيادة إىل مردود الكيف
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يف َوَصلَت ما إذا لكنك فيها. النقص أو الكمية يف الزيادة وليدة الكيفية الخصائص
هذا من كميٍة إىل ترجمتها إىل سبيل فال جديدة، كيفيًة مرحلًة الهبوط) (أو الصعود

جديد. مستًوى إىل انتقلت قد عندئٍذ ستكون ألنك ذاك؛ من أو العنرص

يف تتفقان السواء، عىل الديكارتية والنظرة األرسطية النظرة والثانية، األوىل النظرتان
وهي — امُلعنيَّ الكائن فخصائص اختالفها؛ عىل الكائنات تُميِّز التي الخصائص ثبات
؛ تغريُّ عليها يطرأ ال الزمان، طول عىل ثابتٌة — الديكارتيِّني عند كميٌة القدماء، عند كيفيٌة
وهي — الثالثة النظرة ا وأمَّ ظروفه. اختالف طبيعته من يُغريِّ ال اإلنسان هو فاإلنسان
يدع ال الذي التغريُّ مبدأ عىل إرصارها يف األُوَلينَي عن فتختلف — الحارض العرص نظرة

واحدة. صورٍة عىل ثابتًة الواحدة الحقيقة
للعلم رها تصوُّ يف والتشبيه املماثلة قياس عىل قائماٌت جميًعا الثالث والنظرات
األصغر العالم بني مشابهة عىل بالطبيعة علمها تقيم اليونانية القديمة فالنظرة الطبيعي،
عىل يخلعه الداخيل، شعوره مجرى يف اإلنسان يراه فما (الكون) األكرب والعالم (اإلنسان)
غايات، له ألن غايات وللطبيعة «عقًال»، فيه ألن «عقل» الطبيعة ففي بأرسها، الطبيعة
عىل بالطبيعة علمها تقيم — األوربية النهضة عرص نظرة — الديكارتية والنظرة وهكذا،
يف السائدة الراهنة النظرة وأما لآلالت. اإلنسان وصنعة خلقه يف هللا صنعة بني مشابهة
العلماء، يدرسها كما الطبيعة بني املشابهة أساس بالطبيعة علمها تقيم فهي عرصنا،
سرية للطبيعة أن أي املؤرخون، يَدُرسها كما اإلنسانية الحياة عىل تطرأ التي ات والتغريُّ

وتاريًخا. سرية — جماعة أو فرًدا — لإلنسان أن كما وتاريًخا
تطبيِقها، مجال واتساع عرصنا، يف وشيوعها البيولوجي، ر التطوُّ نظرية أن شك وال
نصف أن كهذه نظرٍة نتائج ومن العالم. لحقيقة «التاريخية» النظرة هذه أكََّدت قد
األقدمون كان فلنئ طبيعتها؛ أو طبيعته تكن مهما فكرة وكل كائن كل املستمر بالتغيري
ل ُمتحوِّ واآلخر ، التغريُّ عليه يطرأ ال ثابٌت أحدهما قسَمني؛ واألفكار الكائنات يقسمون
هو وحده ألنه األول؛ للقسم األفضلية يجعلون التقسيم هذا إىل باإلضافة كانوا بل ُمتبدِّل،
بظروف تتأثر ال التي الثابتة القوانني يستهدف العلم دام ما — العلمية البحوث مجال
ذلك وغري والسمع بالبرص املحسوسات ومنها — ة امُلتغريِّ الكائنات ا وأمَّ — والزمان املكان
التفكري إىل بالنسبة تُذَكر أهميٍة بذات هي فليست واحدة؛ حاٍل عىل تثبت ال فألنها —
فإن التقسيم، هذا الكائنات موا قسَّ قد الُقدماء كان لنئ أقول الصحيح. بمعناه العلمي
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ُمتغريًا يشء كل لنجعل الثاني، القسم يف األول القسم ندرج أن تقتيض املعارصة النظرة
ُمتطوًرا. ُمتحوًال

األشياء أن بحواسهم يرون كانوا — شأننا ذلك يف شأنهم — األقدِمني إن نعم
الزرع فيكرب األرض ويزرعون مكان، إىل مكاٍن من بأجسادهم يتحركون فهم متغرية؛
ينزل السحاب ومن سحابًا، السماء يف لينعقد املاء ويتبخر ثمر، إىل الرتبة عنارص وتتحول
هم، حواسِّ أمام البادي التغريُّ هذا لكن أحداث، من حولهم يدور مما وهكذا وهكذا املطر،
التي «الشجرة» هذه كانت فإن دوام، ذو ثابٌت هو عما «وراءه» البحث عن يرصفهم لم
وراء الكامنة الشجرة حقيقة عن أبحث إنما فإنني ظواهرها، يف للتغريُّ تتعرض أراها،
الجانب ون يُسمُّ كانوا هكذا — «جوهر» عىل البحث نهاية يف أقع أن بد وال الظواهر، تلك
تُدركه لم وإن وجوده، العقل يُدِرك «جوهر» عىل أقع أن بد ال — اليشء من الدائم الثابت
فإذا نفسه، اإلنسان ذلك يف بما آخَر يشءٍ كل يف تقوله الشجرة يف تقوله وما الحواس،
شك بغري له فإن «ظواهر» من ذلك وغري ولون «وشكٌل» حركٌة منه للِعيان يبدو ما كان
هو كان وجدناه فإذا الظواهر، تلك وراء عنه نبحث أن ينبغي الذي هو ثابتًا «جوهًرا»

الدائم. األصيل طابعها وفرديته شخصيته عىل تخلع التي حقيقته
يف أقصاه يبلغ قد «الفردية» ل ر تَصوُّ إىل تؤدي أن حتًما شأنها ملن كهذه نظرًة وإن
كل يصبح بحيث نفسها؛ عىل ُمغلقٌة «أفراٌد» الكائنات جميع أن زعم الذي ليبنتز، فلسفة
داخلها تصل نوافذَ بغرِي الجدران ُمصَمتة َقلعٌة وكأنه — إنسان غري أو إنسانًا — فرد
وأنا روح أنت بذاته؟ قائًما «جوهًرا» منا كلٌّ كان إذا النوافذ تأتي أين ومن ِبخارِجها،
يُؤثِّر ال مستقلٍّ كياٍن ذو منا وكلٌّ نفس، وأنا نفس أنت أو عقل، وأنا عقل أنت أو روح،
يف معه «يتعامل» أو اآلخر «يُكلِّم» أحدنا وكأن نبدو قد إننا نعم به. يَتأثَّر وال غريه يف
ة، ُمتغريِّ الظواهر إن قلنا وقد بظواهر ظواهر التقاء كله هذا لكن ذاك، أو الشأن هذا
لنفسك ر تُصوِّ أن وتستطيع دائم. ثابٌت هو عما وراءها نبحث — رأيهم يف — ونحن
عىل الديكارتية والفلسفة القديمة الفلسفة من انبثاًقا — «الفردية» فيه َوصَلت موقًفا
رشيٍط كل السينمائية، األرشطة من مجموعة الناس يجعل املتطرف، حدَّها — السواء
من فيخرج ذاك، أو الرشيط هذا تبسط أن إال األيام عىل وما قصة، عىل ملفوٌف منها
القصة يف أثٍَر أيُّ الرشيط هذا لبسط يكون أن دون أحداث، من فيه كامنًا كان ما جوفه

اآلخر. الرشيط يف الكامنة
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السابقة النظرة عىل بناءً لها، دقيًقا تعريًفا أردنا ما إذا — نفسها «فرد» كلمة إن
فرديته تنقص إنما سواه عىل يعتمد ما ألن االنقسام، وعدم الذاتي، االكتفاء تتضمن —
بل الناس، أفراد عىل لتقترص «فرد» كلمة تكن ولم االعتماد. ذلك من فيه ما بمقدار
االكتفاء بمعنى «فرد» فهو البناء، مكتمل األجزاء مكتمل «نسق» منه يتألف ما كل إن
— هيجل ومنهم — املثاليِّني الفالسفة من ظهر هذا أجل ومن إليه؛ أرشنا الذي الذاتي
فرٌد إال َة ثَمَّ فليس مجموعه؛ يف للكون إال يتوافر ال الذاتي االكتفاء دام ما إنه يقول من
ناقص — الشجرة تلك أو الرجل هذا — أفراد من عداه وما الكون، هو واحد، كامٌل

األجزاء. بقية عىل اعتماده بمقدار الفردية
يف نرى بحيث الفلسفية نظرتنا َت تغريَّ إذا شامًال، عميًقا تغريًا يتغري املوقف لكن
البحث يمتنع فعندئذ والدوام؛ الثبات جانب دون ر، والتطوُّ والتبدُّل التغريُّ جانب األشياء
هذه لكن ظواهره، مجموعة هي اليشء حقيقة وتصبح الظواهر، وراء «جوهر» عن
سواه عن بمعزل واحًدا كائنًا نُفِرد أن علينا يستحيل الذي الحد إىل متشابكة، الظواهر
مع تفاُعلك عىل ُمتوقِّف نفسه الجسدي فوجودك بذاته؛ قائٌم واحٌد كياٌن إنه عنه ونقول
والطعام لترشب املاء منه تأخذ زفريًا، إليه وتخرجه شهيًقا الهواء منه تأخذ بك، يحيط ما
وثقافة بحضارة ُمثقلًة اللغة هذه فتجيئك بها، تتحدث التي اللغة سواك من تأخذ لتأكل،
آخر إنساٍن فعىل طغيَت إذا فلقارئ، كتَبَت وإذا فِلسامع، تكلمَت إذا وشعور، وفكر
تتعادل آخر فمع تَساَويَت وإذا تخضع، آخر فلكائٍن َخَضعَت وإذا طغيانك، عليه ينصب
عليه يقع ضوءٌ َة ثَمَّ وكان يُرى يشء َة ثَمَّ كان إذا إال بالعني ترى ال إنك وكفته. كفتك
إذا إال فعٌل لك يكون أن محال يتموج. هواءٌ َة ثَمَّ كان إذا إال باألذن تسمع وال بأشعته،
وكأنها تُوَصف التي املزعومة الفردية هذه سواك. شخٍص أو يشء مع تفاعًال وجدته
يستقل؛ أو ينعزل أن يستطيع جوفه يف لُبٍّ عىل ينطوي الجدران، ُمصَمت منيٌع حصٌن
املتغري خلف من «الثابت» وجود تفرتض فلسفٍة أساس عىل إال ره تصوُّ يمكن ال وهٌم هي
الراهن. عرصنا يف سيادة شبه وال سيادة لها تُعد ولم حني، ذات سادت فلسفة وهي —
بها تُقاِبل ألفاًظا نفسها إىل أضافت قد العلمي، التعبري مجال يف عرصنا لغة إن
علم إن «مجال». يف وهو إال «فرًدا» يتخيل أن عليه يَتعذَّر الذي الجديد، ر التصوُّ هذا
بني تفاُعل والسلوك السلوك، علم ألنه «نفس»؛ بغري «علًما» أصبح قد اليوم النفس
علم يف الجشطلت نظرية إن أخرى. جهٍة من السلوك عليه ينصب وما جهة من السالك
الجزء ا وأمَّ أجزاء، من «لتكوين» إال حيس إدراك هنالك يكون أن تنفي الحديث النفس
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عن يتحدثون عرصنا يف االجتماع علماء إن اإلدراك. حساب من مطروح فهو الجزيء أو
ثقافة ال الواحد الفرد كان وملَّا األفراد. من بأَْرسها مجموعة بجوها تُظلِّل التي «الثقافة»
مشرتكٌة حياٌة نفسه تعريفها بحكم الثقافة للبحث. يُطرح بموضوٍع إذن هو فليس له،
وأفكار. ومشاعر عقائد ومن للعيش، وأوضاع وتقاليَد ُعرف من واحد، فرٍد من أكثر بني
منك «تقليد» وال الناس، وبني بينك يكون الُعرف إنما نفسك، وبني بينك «ُعرف» ال إنه
يكون التقليد ألن لنفسك؛ منك «تقليد» وال الناس، وبني بينك يكون التقليد ألن لنفسك؛
العيش وُمواَضعات — قبلك عاشوا ممن أو معك يعيشون ممن — لسواك تقليًدا منك
فيك يثري الذي ما الحياة. من بعينها صوٍر عىل االتفاق بينها يتم أطراف عدة تشرتط
عليه نَشأَت بما وثيقٍة صلٍة عىل ذلك يكون أن إال حينًا، الكآبة وشعور حينًا املرح شعور
قد املايض، فالسفة رها تَصوَّ كما الفردية إن ال، واألشخاص؟ باألشياء تربطك روابط من
الحركة، دون وبالسكون ، التغريُّ دون بالثبات تؤمن الكائنات إىل نظرة ذَهبَت حني ذَهبَت

حال. بعد وحاًال طور بعد طوًرا االنتقايل السري دون وبالرسمدية

يزال فما فارًغا؛ خالءً مكانها لنرتك املايض فردية محونا إذا السبيل، سواء نضل لكننا
يكن لم إذا تسأل ذا فمن األخالق. قانون وأمام الوضعي القانون أمام مسئوًال «الفرد»
محل يحل «للفردية» جديٍد ٍر تَصوُّ من بُد ال إذن السؤال؟ إليه ه تُوجِّ ُمعنٌي فرٌد هنالك
عداه، من تُجابه وحده جبهًة الفرد جعل قد القديم التصور كان فإذا قديم. ٍر تَصوُّ
املجتمع، حيال الفرد (مثًال) نقول أن فبدل عداه؛ مما جزءًا يجعله الجديد ر التصوُّ فإن
الفرد نقول: والبيئة، الطبيعة بإزاء الفرد نقول: أن وبدل املجتمع، يف الفرد نقول:
«األضداد» عن يتحدثون الُقدامى املفكرون كان لقد البيئة. ومن الطبيعة من جزء وهو
والرطب والبارد، الحار فيقولون: اآلخر «الضد» يُواِجه بذاته قائٌم كياٌن «ضد» كل كأن
لكن واملجتمع. الفرد يُقال أن نفسه القبيل هذا ومن واملنخفض، واملرتفع واليابس،
فالحار واحدة؛ حقيقٍة من حاالٍت إىل امُلحَدِثني امُلفكِِّرين عند تحوََّلت قد األضداد هذه
ليسا واالنخفاض واالرتفاع حينًا، وتنخفض حينًا درجتها ترتفع «حرارة» كالهما والبالد
نختاره، واحٍد معنٍي مقياٍس من درجتان هما بل ويضاده، اآلخر أحدهما يواجه «شيئنَي»
يقف الذي واملجتمع هنا، يقف الذي الفرد هنالك فليس واملجتمع؛ الفرد يف قل وكذلك
أن لك يجوز هل كل. يف جزءٌ هنالك بل األضداد، مواجهة اآلخر أحدهما يواجه هناك،
الضلع ذلك بغري مثلث ال ألنه ال؛ املثلث؟ ويضاد يواجه أنه املثلث أضالع أحد عن تقول
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فيه ومضموم مثلث، إىل منسوب وهو إال ضلًعا الضلع يكون ال وكذلك عنه، نتحدث الذي
واحد. كياٌن الثالثة األضالع من يكون بحيث آخَرين؛ ضلَعني إىل

بالنسبة مرٍة ألَف أصدق فهو مىض، عٍرص أي يف األفراد عن القول هذا صدق ولنئ
يف «الرشكات» عرص هو خاصة؛ بصفٍة والتكتُّل ع التجمُّ عرص ألنه الراهن؛ عرصنا إىل
جزءٌ أو كله الشعب يملكها وتلك وهذه املال، عالم يف «املصارف» وعرص التجارة، عالم
يوٌم يميض يكاد ال إنه السياسة. عالم يف و«االتحادات» األمم» «جمعية وعرص منه، كبريٌ
عرص إن بل ال، األرض. أنحاء من هناك أو هنا «مؤتمر» انعقد وقد إال عرصنا من
فالبحث والفن؛ الفكر عالم يف حتى انقىض قد يشء كل لنفسها تحتكر التي الفردية
والصحيفة متعاونة، معامَل يف أو معمل يف جماعة به تقوم بل «فرد» به يقوم ال العلمي
يف يمكن كان واحد. متحدٌث بها ينفرد ال واإلذاعة «فرد» يُحرِّرها ال الدورية أو اليومية
فيها ويبذر ويرويها يحرثها مزرعته يف وحيًدا الزارع نتصور أن اليدوية الزراعة عرص
إىل تتحول والزراعة — الصناعة عرص يف ا أمَّ ثمارها. يحصد ثم نباتها ويتعهد البذور
فنه يبيع ال مىض فيما الفنان كان واحد. بعامٍل مصنع يتم فال — بالصناعة زراعة
حياٍة يف ره تصوُّ عندئٍذ يمكن فكان يرعاه، معنٍي لشخٍص الفن يُنِتج وإنما السوق، يف
فنه. ثمرات ليشرتي بفنه ينفعل جمهوٍر إىل بحاجٍة فهو اليوم ا أمَّ ما. حدٍّ إىل فرديٍة
سواي قاله قد ما أأقول والتكتُّل؟ ع التجمُّ فيه ازداد الذي العرص هذا يف أقول ماذا بل
عىل يتفق نشاًطا أصبََحت وإنما فردية، تُعد لم هذا عرصنا يف الجريمة حتى أنه من
جميًال شيئًا ألن ال الفردية، الحياة خصوصية انهارت لقد بأَْرسها؟ «ِعصابة» به القيام
رضٌب محله ليحل انقىض قد الحياة من رضبًا ألن بل قبيح، يشءٌ محله ليحل ذهب قد
السكن كان أخرى. فلسفيُة نظرٌة مكانها لتظهر اختفت قد معينًة فلسفيًة ونظرًة آخر،
العمارة ليقيم املدن وحياة الصناعة عهد فجاء الواحدة، لألرسة ا خاصٍّ الزراعة عهد يف
ال دابَّة ظهر يمتطي بأن الواحد للفرد يتم االنتقال كان األُرس. عرشات تَسع الواحدة
العرص روح لكن الدابة، محل لتحل الخاصة السيارة جاءت ثم رشيك، فيه يشاركه
الخاصة، الوسائل محل الجماعية، االنتقال وسائل نُحل أن إىل رسيعة بخطوات تحملنا
ولم واحدة. دفعًة الناس من كبرٍي لعدٍد العامة والسيارة الركاب، ملئات القطار فيكون
فيه؛ الناس يشاركه عما منعزل وهو يعجبه بما فراغه ساعات يف يلهو الواحد الفرد يُعد
مئاٍت مع يشرتك أن الفرد عىل حتََّمت قد وتلفزيون وراديو سينما من اللهو وسائل ألن
الذي العام» «الرأي هنالك أصبح الفراغ. وقت بها يقيض التي الطريقة يف ألوٍف مع أو
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لفرٍد إال يُنَسب ال كان «الرأي» أن مع املشرتكة، واألحداث املشرتكة النرش وسائل تُكوِّنه
صاحبه. هو واحٍد

يتسق كان الذي الفردية بمعنى فردية، بناءاٍت مىض فيما الفكرية البناءات كانت
منها القمة تقف ِقمم، أمام فتجدك الفكر تاريخ تستعرض ولهذا املايض؛ ذلك روح مع
من طائفة سارت إن وحتى إلخ. … كانْت أرسطو، أفالطون، األخرى: القمة جوار إىل
امُلتعاوننِي سري ال الطريق، لشيخ التابِعني سري فهو األعالم، هؤالء من َعَلم مع امُلفكِِّرين
واحدٍة مشكلٍة عىل اليوم املعملية التجارب علماء يتعاون كما واحدٍة قضيٍة حل عىل
كانت كما أفراد، ُروَّاٍد أيدي يف االجتماعي اإلصالح حركات وكانت إشكالها. يَُفضَّ حتى
خان، جنكيز ذاك؛ أو العسكري القائد هذا مطامع حول تدور العسكرية الفتوحات
كل يف وهكذا أفراد. يجوبها والرحالت الكشوف وكانت نابليون. اإلسكندر، هانيبال،
بعدم يعرفونه كانوا الذي الفريد «الجوهر» ذا «الفرد» تجد الحياة، مناشط من منًحى

واالنقسام. التعدُّد
كائناٍت من فيه بما العالم إىل الناس نظرات َت فتغريَّ الفلسفة، َت فتغريَّ العلم، وتغريَّ
«الفردية»، فكرة بينها من كان أساسية، رئيسيٍة فكراٍت معاني َت فتغريَّ وجامدة، حيٍة
ومستقالَّ بذاته، لذاته كافيًا فريًدا عنًرصا كان أن بعد عالقات، مجموعة الفرد فأصبح
إال وضياع، واغرتاب قلق من يُعانيه ما العرص إنسان عن يزول ولن عداه. عما بنفسه
من أَملُّ وال — أكرر إنني الراهنة. الحياة محيط من املاضية الحياة مفاهيم زالت إذا
العارش، القرن مفاهيم من ا جدٍّ بكثرٍي العرشين القرن يف نعيش جميًعا بأننا — التكرار
التمزُّق يأتي هنا ومن والعلم، الصناعة قبل ما بمفاهيم والعلم الصناعة عرص يف نعيش

آخر. عاَلٍم يف ونُفكِّر عاَلم يف نعيش والحرية؛ خ والتفسُّ
ولألمم لألفراد ثراءٍ من أنتجه وما الفردي الدافع عن يقول قائًال تسمع تزال ما إنك
الصناعي اإلنتاج غزارة أن هو القول، هذا مثل يف الكربى املغالطة ووجه أجمع. وللعالم
تقنيات َخلَقت التي العلمية، الكشوف إىل أساًسا يرجعان إنما الحضاري التقدُّم وازدياد
رجل جاء فإذا الحياة. وجه تغيري يف َفعَلت ما َفعَلت ِبَدورها وهذه اآلالت، (تكنولوجيا)
تكون ال عندئٍذ املوقف فحقيقة املال، ورائها من ويجمع الصناعة يقيم «الفرد» األعمال
والكهرباء البخار هو صنع الذي بل صنع، ما الفردية بدوافعه صنع قد الفرد ذلك أن
جماعي والعلم الطبيعة. عالم هو األشياء هذه تُستخَدم كيف عرف والذي الذرية، والقوة
كل إن الباحِثني. من متعاونٌة جماعاٌت مشكالته حل عىل يتعاون — ذكرنا كما — دائًما
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فبدل اآللة؛ تُنِتجها التي الثروة توزيع يف تغيري هو الحالة هذه يف األعمال رجل فعله ما
«القومية» فالثروة واحدة؛ كومٍة يف عنده ع تَتجمَّ األكوام، من عدد يف الثروة تلك تُكوَّم أن
والشعراء الكتاب يقع ما كثريًا وهنا ثروته. هو يَديه عىل يزيد الذي بل يَديه، عىل تزيد ال
من إليه أدَّت ما إىل أدَّت قد الصناعة عرص يف اآلالت دامت ما أنه فيظنون خطأ، يف
ريٍف يف الزراعَة أجمَل كان وما وعرصها، اآلالت لهذه فسحًقا التوزيع، يف بِشٍع تفاُوٍت
األم وهي بالطبيعة، صلتهم عندئٍذ الناس َحْسب لكن الدخول، فيه تَفاَوتَت ربما هادئ،
واملصانع، اآلالت مقاومة سبيل يف الشعراء، يتغنى وقد الكتاب يكتب قد هكذا الرءوم.
من تُطِلقها املخزونة، القوة بمثابة إال هي ما اآلالت أن كله، هذا يف يفوتهم الذي لكن
ذنبها الذنب وليس هي، لك أرادت كما ال أنت، لها أردَت كما األعاجيب، لك فتفعل عقالها

األفراد. سائر دون واحٍد فرٍد يف املال تُكدِّس أن لها اخرتَت إذا

الفردية طراز وهو الحديث، حوله نُدير أن أردنا الذي موضوعنا عن بُعدنا فهل بعُد، أما
القارئ ظن إىل سبق فربما والصناعة؟ العلم أهمها من التي عرصنا، وظروَف يتفق الذي
أتصور ولسُت بل مبدئي، هو ذلك وليس اليوم، بعد فردية أالَّ أقول قدمته بما أنني
يف أحًدا معي أُِرشك لم نفسها، الصفحات هذه أكتب وأنا «فرد» ألنني ذلك؛ يكون كيف
مطارح ومن أرتاد، ما املسارح ومن أقرأ، ما الكتب من أختار حني «فرد» وأنا كتابتها،
تكون هل هو: سؤايل إذن فليس الفراغ؛ وقت فيه أقيض ما املدينة ندوات من أو الطبيعة،

الفردية؟ نفهم معنًى بأي هو: السؤال إنما تكون؟ ال أو فردية
حني كانت، كما الفردية فكرة عرض من َمناَص أالَّ رأيت السؤال، عن أجيب ولكي
فرُيى ظاهر، من ال باطٍن من — الكائنات من غريه وإىل — اإلنسان إىل يُنظر كان
ألعني يبدو ما ا وأمَّ الحياة، بعد ما وإىل بل الحياة، دامت ما يدوم ثابٌت «جوهر» وكأنه
باعتباره النظر، عنه يَُغض فكان لحظة، بعد لحظًة امُلتغريِّ الظاهر سلوكه من الناظرين
راهبًا ينعزل وأن فرًدا، اإلنسان يكون أن بني تناُقض َة ثَمَّ يكن لم ولذلك زائًال؛ عرًضا
مثل يُؤكِّدها ما بمقدار يشءٌ يُؤكِّدها يكن لم ذاك، بمعناها الفردية إن بل ال صومعة، يف

الزاهد. االعتزال ذلك
من متصًال خطٍّا «الفرد» فنجعل الكائنات، وسائر اإلنسان إىل النظرة نُغريِّ لكننا
تاريًخا الفرد يكون وبهذا عالقات، من بمجموعٍة بغريها متصلٌة منها حادثٍة كل حوادث،
«مجموعًة» الفرد فيصبح روابط، من بمحيطها يربطها ما بكل األحداث فيه تتعاقب
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«معية» إىل ردها ويمكن إال فردية َة ثَمَّ تكون وال أكرب، مجموعات يف مندمجًة ُصغرى
إنك أي وُمتعلَّقاته؛ ُمصاَحباته َعَرفَت إذا إال فرًدا تعرف ال أنك بمعنى «مع»)؛ كلمة (من
وبأُرسٍة أَنَسلوه بأَسالٍف مرتبًطا وُمستقبَل، وحاٍرض بماٍض ُمرتِبًطا إال فرًدا تعرف ال
تحقيقها يف يتعاون ُمقبلٍة بأهداٍف مرتبًطا — كبرية أُرسٌة واألمة — وتُعارصه تُعايشه

سواه. مع
بينها وما كثريٍة أطراٍف من ُمركَّبٍة صورٍة عىل إال تُفَهم ال ذرٌة ِقوامه جديٌد ِعلٌم
الفرد» «الجوهر تذويب قوامها الجديد، العلم تُساير جديدٌة وفلسفٌة رابطة، عالقاٍت من
بموقف، مرتبط مجال، من جزءٌ وهو إال يُفَهم ال منها حدٍث كل سلوكية، أحداٍث إىل
العلم مع يتمىش جديٌد واقتصاٌد به. وتتصل بها يتصل أخرى وأشياءُ آخرون ناٌس فيه
ينبني جديٌد ومجتمٌع واملزرعة. واملتجر املصنع يف املشاركة ِقوامه الجديَدين، والفلسفة
منه واألعضاء، األجزاء امُلرتِبط العضوي الكائن إىل صورته يف أقرب ويكون كله، ذلك عىل
وفرديٌة املكان. يف بالتجاُور إال أخرى بحبٍة حبٌة فيها ترتبط ال التي الِغالل َكوَمة إىل
يف وهي إال معناها يتم ال الواحدة كاللفظة املجتمع، نسيج من جزءًا الفرد تجعل جديدٌة

الت. والصِّ الروابط محكم بناءٍ يف غريها وتشمل تشملها عبارٍة

145





واإلنسان واملواطن، الفرد،

واحدة، لحظًة فيه أشك َلسُت ما فذلك أفراٌد، — األمر آخر — ِقوامه العالم إن ا أمَّ
عندئٍذ — لرتاني حتى فيه، يَشكُّون ممن أحًدا صادفُت كلما العجب ليأخذني إنه بل
مختلفتنَي. بلغتنَي مختلَفني، أمَرين عن متحدثان بد ال أننا نفيس، وبني بيني أُوِقن —
فدفاتر واحدة، التفاهم لغة وأن واحد، الحديث موضوع أن الواهم الظن بنا ذهب وإن
لكل أفراًدا، محسوبون — الناس وعند الدولة عند — بأننا حاسٌم شاهٌد وحدها املواليد
منا فرٍد كل وعىل َمعلوَمنْي، والَدين من الخاصة، ميالده وساعة الخاص، اسمه منا فرٍد
وعما يقول عما الناس، وأمام هللا وأمام ضمريه أمام الُخلقية التِبعة تَقع — بمفرده —
الفرد أبنائه من ليكافئ املجتمع وإن القانون. أمام الجنائية التِبعة عليه تقع كما يفعل،

كذلك. فرٌد هو حيث من امليسء الفرد ويُعاِقب فرد، هو حيث من امُلحِسن
أغلب اختالف؟ الرأي يف يقع — إذن — فكيف كله، الوضوح بهذا األمر كان فإذا
الفعيل سلوكنا طريقة يف ال فرد، لكلمة فهمنا طريقة يف هو إنما الخالف موضع أن ظني
عىل متفقون جميًعا الرأينَي أصحاب أن تعلم لكي — وَحْسبُك العملية. الحياة مواقف يف
الكتابة إىل يرونه، الذي الرأي نرش يف يَلَجئون مًعا وأولئك هؤالء تجد أن — واحد سلوٍك
سواء، كليهما أن عىل يدل مما النرش، وسائل من أُخرى وسيلٍة أية إىل أو الخطابة، إىل أو
تفِصل ُعزلة منهما فريٍق عند معناها «الفردية» كانت ولو بالناس. االتصال يف الرغبة يف
التي الطريقة وبنفس نفسه، املجتمع هذا يف رأيه نرش إىل لجا مَلا املجتمع، عن صاحبها

اآلخر. الفريق إليها يلجأ
يف الحديث، الفكر ومنطق القديم الفكر منطق بني جوهريٍّا اختالًفا َة ثَمَّ إن
النظر وجهتا تتقارب أن ألمكن الضوء، عليه ألقينا لو اختالٌف وهو «للفرد» رهما تصوُّ
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كأنما منقسمة، غري ذاتًا تعني قديًما الفردية كانت فقد الفرديِّني؛ وغري «الفرديِّني» بني
أن إىل الفالسفة بعض ذهب حتى سواه، عىل وجوده يف يعتمد ال بذاته، قائٌم كياٌن هي
ولكن واحدة، وحدٌة أنه عىل مأخوذًا كله الوجود يف إال تكتمل وال تتحقق ال الفردية هذه
تناقًضا. التعدُّد هذا يف يجد أن دون املفردة الذوات د يُعدِّ كان من كذلك الفالسفة من
لم بذاتها، مستقلًة رها تصوُّ يمكن التي النواة عىل اهتمامهم لرتكيز وأولئك هؤالء أن عىل
ملن وإنه ببعض. بعضها الذوات تربط التي «العالقات» إىل اهتمامهم من قليًال إال هوا يُوجِّ
يشء كل يَُردُّ كاد الحديث الفكر أن القديم، والفكر الحديث الفكر بني الرئيسية الفوارِق
إىل النظر إىل أَميََل كان الذي القديم الفكر خالف عىل عالقات، من مجموعة إىل فرد وكل
«الذَّرَّة» فكرة — مثًال — خذ برأسها. قائمٌة وحدٌة وكأنه امُلعنيَّ الفرد إىل أو املعنيَّ اليشء
العالم أن عىل حديٌث وُمفكٌِّر ديمقريطس) (مثل قديٌم ُمفكٌر اتفق فربما وحديثًا؛ قديًما
فعندئذ «الذرة»؛ معنى يف تناُقشهما حني يبدأ بينهما االختالف لكن ذرات، من ُمركَّب
«جوهٌر هي بذاته؛ قائٌم مستقلٌّ ُمصَمٌت كياٌن الواحدة الذرَّة أن هو القديم ر التصوُّ تجد
كهارَب إىل الذرَّة يُخلِخل — نعلم كما — فهو الجديد ر التصوُّ ا وأمَّ يُقال. كان كما فرٌد»

ببعض. بعضها تربطها التي «العالقات» فيها ما أهم موجبة، وكهارَب سالبٍة
ُمستقلٍّ وحداٍت عىل تدل كانت أن فبعد َت؛ تغريَّ قد «الفردية» عن الفكرة نجد هكذا
هذا يتكون مجموعها من «عالقات»، عىل تُدلُّ أصبََحت ووجوًدا، ِكيانًا بعض عن بعضها
تغري الذي إذ وانمحت؛ زالت قد الفردية بأن القول يصح أن دون فرًدا، يه نُسمِّ الذي
عىل الفردية به نفهم الذي الجديد، املعنى أساس وعىل الكلمة. به نفهم الذي املعنى هو
َسعًة تَتفاَوت — «املفرَدات» فقل ِشئَت إن أو — «األفراد» أن نجد عالقات، ِقوامها أن
ثم «فرد»، طالبها بكل اآلداب كلية ثم «فرد»، اآلداب بكلية الطالب فإسماعيل وضيًقا؛
من به تزخر ما بكل القاهرة ثم «فرد»، مختلفة كليات من تضم ما بكل القاهرة جامعة
قد توسعًة «الفرد» نطاق من ع تُوسِّ أن تستطيع وهكذا وهكذا «فرد». واألحياء األشياء

واحدة. حقيقٍة يف كلها اإلنسانية ضم إىل تنتهي
عالقات، مجموعة هو الحديث ر التصوُّ يف «الفرد» إن بقولنا نعنيه ما تفهم ولكي
عندئٍذ — أنك تجد بحقيقته، لتُِلم به علمك ع تُوسِّ أن وحاول أفراد، من ِشئَت من اخرت
فعلمك اتجاه؛ كل يف بكلٍّ تمتد عالقات، من الخيوط متشابكة شبكٍة أمام أصبَحَت قد —
يعمل؟ وماذا يسكن؟ وأين أرسته؟ أفراد وَمن هو؟ من ابَن َعِلمَت إذا يزداد «الفرد» بهذا
هذا يف تصل أن استَطعَت إذا أشياء، ومن أمكنة ومن أشخاص من به يتصل ما آخِر إىل

آخر. إىل ُكلِّه
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عالقٍة عىل تنطوي منها تفصيلٍة كل آخر، وال لها ل أَوَّ ال وتفصيالت تفصيالت إنها
بلحظٍة أو مكان من معينٍة بنقطٍة أو ُمعني، ِبشخٍص أو ٍ ُمعنيَّ بيشءٍ «الفرد» تربط
التفصيالت هذه ألن الفرد»؛ «هذا يتكون التفصيالت هذه مجموع ومن زمان، من معينِة
مجموعة لكن يوًما، ويوًما خطوة، خطوًة سارها التي «سريته» هي حياته؛ تاريخ هي
ونظريٍّا، عمليٍّا يستحيل متفردة، فريدٌة مجموعٌة هي حياة، سرية تُؤلِّف التي التفصيالت

واتساعه. املكان وَعرض وامتداده الزمان ُطول عىل فرَدين يف مرتنَي تتَكرر أن
حيث من آخُر فرٌد فيه يُشاركه ال بما هو الواحد الفرد «تفرُّد» كان هنا ومن
دامت ما إذ ورضورة؛ حتًما بسواه الفرد ارتباط كان كذلك هنا من ولكن الكيل، مجموعه
وهذه بها، يتعلق أخرى أطراٌف هنالك تكون أن بد فال «عالقات»، مجموعة حقيقته
تكون وقد — الطبيعية بالبيئة يه نُسمِّ ما فتكون — أشياء تكون قد األخرى األطراف
مات من ومنهم حي، هو من هؤالء ومن ذلك، وغري وأصدقاء وجريٍة أهٍل من أُناًسا
البيئتان تمتد ثم االجتماعية، بيئته تتكون وأولئك هؤالء ومن تاريخه، من جزءًا فأصبح
العالم فيكون ُحدوٍد غري وإىل الوطن، فيكون معلومٍة حدوٍد إىل واالجتماعية الطبيعية

بأَْرسها. اإلنسانية وأُْرسته
يف الرأينَي بني الخالف أكثر يُزيل لكنه السذاجة، حد إىل وبسيٌط واضٌح كالٌم
للفرد امُلكوِّنة العالقات مجموعة يف ما يقصدون باألوىل فالقائلون و«الجماعية» «الفردية»
الفرد قوام يف ما يقصدون بالثانية والقائلون سواها، يف يَتكرَّر ال تَفرُّد من الواحد،
أشد باآلخر أحدهما مرتبٌط — ترى كما — والجانبان بسواه، تربطه عالقات من الواحد
انعزاًال ينعزل أن للفرد أمكن لو عراه، لتنفصم االرتباط هذا كان ولقد وأوثقه. ارتباط
أمٌر — التصوُّر مجرد — العزلة هذه ر تصوُّ لكن باآلخِرين، ِصالته كل معه تنقطع
تزداد من الناس فمن والتشابُك؛ ج التوشُّ درجة يف تفاُوتًا املسألة تُصِبح وإذن محال.
التفاُوت هذا أن عىل الت. والصِّ الوشائج هذه حياته يف تقل َمن ومنهم وِصالته، وشائجه

األفراد. بني وخصوبتها الحياة غزارة يف تَفاُوتًا إال يعني ال

من شبكة إىل ينحل الفرد أن عىل اتفاقنا مع — أفراد ِقوامه العالم أن عىل اتفقنا فإذا
لكل أن عىل نفسه الوقت يف اتفقنا فقد — حوله من واألحياء باألشياء تربطه عالقاٍت
منا فليس وجوده؛ ويتحدد حدوده تتعني بهما زمان، من ولحظًة مكان من محالٍّ فرد
هذا وهمه ألن الخيال؛ وطار الوهم به شطح مهما وزمانه، مكانه خارج يعيش من
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أعاد إذا و«اآلن»، «هنا» دائًما فهو راهنة؛ قائمٌة ذهنيٌة أو نفسيٌة «حالٌة» هو خياله أو
فقد بخياله، املستقبل تَشوَّف وإذا «حاًرضا»، عنده املايض أصبح فقد بذاكرته، املايض

كذلك. «حاًرضا» املستقبل ارتد
متحدث، منا تحدث فإذا فكاك، «املحلية» من لنا ليس «محليون» أننا ذلك ومعنى
وبلحظته فيه، يعيش الذي بمحله مرتبًطا يكتبه ما أو به يتحدث ما جاء كاتب، كتب أو
تقدير أقل عىل — كتابته أو حديثه يف يستخدمها التي اللغة هي والرابطة يحياها، التي
املضمون هذا إن بل ال، طيها، يف اللغة تلك تحمله الذي املضمون هي كذلك تكن لم إن —
خاوية، ترقيماٍت مجرد ليست اللغة ألن شديًدا؛ تأثًرا تحمله التي باللغة ليتأثر نفسه
املضمون ترجمة كانت هنا ومن تاريخهم؛ مر عىل أصحابها بخربة مليئٌة أوعيٌة هي بل
هذا من (وتخرج التقريب سبيل عىل إال اللهم املحال، من رضبًا أخرى لغٍة إىل لغة من
مهما ِشئَت، جملٍة أية وقل لغوية). غرِي رموٍز يف تُصاغ التي العلم حقائق العام الحكم
إىل اضُطِررَت قد تجدك أخرى، لغٍة إىل املضمون هذا انقل ثم مضمونها، بساطة بَلَغت
عىل «الكتاب مثًال: قل األخرى. اللغة تلك «ثقافة» تقتضيه مما هناك، وزيادة هنا نقٍص
كلمة هنا تجد ،The book is on the table اإلنجليزية إىل املعنى هذا انقل ثم املنضدة»
تعلم ولكي العربي، الرتكيب يف يشء يناظرها ال — is كلمة هي — «الكينونة» عىل دالة
من الكلمة هذه وراء أن فلتعلم يسرية، تافهًة لك تبدو قد التي اإلضافة هذه خطورة
إذا بالك فما ُمؤلَّفات، بعد ُمؤلَّفاٌت — تصدر تزال وال — فيه َصدَرت ما الثقافية الدالالت
طريقة ويف ألفاظه يف يحمل مما وكانت كلها، البساطة بهذه نقلها املراد الجملة تكن لم

عقيدة؟ أو شعًرا يحمل مما أعني وعواطف؛ انفعاالٍت تركيبه
وما بها، نتحدث التي اللغة بحكم فكاك، املحلية من لنا ليس محليون، إننا نعم
تكون أن غرابة وال وبواقعنا. بتاريخنا تتصل ثقافيٍة مضموناٍت من بألفاظها يتعلق
قوم عن قوم اختلف إذا ألنه «القومية»؛ بها تتحدد التي جميًعا، العوامل أقوى اللغة
بأَْرسها. الحياة إىل بها ينظران التي الثقافية الحصيلة يف كذلك اختلفا فقد اللغة، يف
نقل دائًما هي أخرى لغٍة إىل لغٍة من الرتجمة بأن اعرتافنا مع هذا: هو اآلن وسؤالنا
جماعٍة إىل ثقافتها تنقل أن الناس من لجماعٍة يمكن فهل فحسب، التقريب وجه عىل
الهتمام مثريًة الجديدة لغتها يف املنقولة الثقافة تصبح بحيث الرتجمة؛ طريق عن أخرى،
تَواُفرها من بد ال التي الرشوط هي فما كذلك، األمر كان وإذا إليها، املنقول الجماعة
للفكر يمكن هل فنقول: أبسَط بعبارٍة هذا ونُعيد القوة؟ هذه املنقولة للثقافة ليكون

ذلك؟ يكون ومتى عامليَّني؟ وأدبًا فكًرا يُصبحا أن املحليَّني واألدب
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أصغر يف وضعناها إذا ظهوًرا، أوضح تكون هنا املطروحة املسألة أن يل ليبدو إنه
اهتمام يثري هذا بحديثه فإذا نفسه، عن اإلنسان يتحدث متى فنقول: لها، ممكٍن نطاٍق
ويتثقفون لغته يتكلمون الذين قومه بني من اآلخرون هؤالء كان وإن حتى اآلخِرين،
الحديث لهذا كان إذا املتحدث، لحديث يتحرك اآلخِرين هؤالء اهتمام أن أحسب بثقافته؟
وكأنه املتكلم يصبح العالقة، هذه بغري ألنه الصور؛ من صورة أية عىل بحياتهم عالقٌة
أحد من السامع بحياة عالقة املتحدث لحديث يكون وإنما وحده، هو يفهمها بلغٍة يتكلم
صاحبه، حقيقة عن كاشًفا الحديث يجيء أن أولهما مًعا؛ الوجَهني كال من أو وجَهني،
يعامله كيف — بالتايل — ليعلم املتحدث، هذا يكون الناس من نوع أي السامع فيعلم
نفس حقيقة عن للسامع كاشًفا الحديث يجيء أن وثانيهما بينهما. املشرتكة الحياة يف
كان إنما فهو ما، إنسان عن تحدث إذا املتحدث أن إليه يُخيل بحيث ذاته؛ السامع
هنا ومن والتكوين. الطبع يف تشابُه من بينهما ملا السامع؛ عن نفسه الوقت يف يتحدث
وجد ثم خاصة، محليٍة حالٍة عن متكلٌم تكلم إذا اآلتي: التعميم نصوغ أن نستطيع
هي وخصوصها، محليتها برغم الحالة هذه أن — األقوام سائر ومن قومه من — الناُس
مشرتًكا ا عامٍّ ليُصِبح وخصوصه، محليته يُجاوز حينئذ املتكلم كالم فإن كذلك، حالتهم

كان. وأينما كان أنَّى اإلنسان، طبيعة من جانٍب عن كشفه يف
شاء ما به يروي حديثًا سواه، عن أو نفسه، عن يتحدث أن اإلنسان عىل يَسُهل لقد
ما الفردية الحياة دقائق من حامًال هذا حديثه يجيء أن هو العسري لكن أحداث، من
اإلنسان عىل أهوَن فما عامة؛ إنسانيٍة داللٍة ذا ليصبح عنه، املروي الفرد نطاق يُجاِوز
يقع أن أصعَب ما لكن وأحبَّته، أحبَّها امرأٍة من تزوج أنه األفراد أحد عن يروي أن
أنها يعلمه ما وكل أمه، أنها يعلم ال وهو أمه من االبن فيها يتزوج حادثٍة عىل الراوي
عن تكشف ألنها اإلنسانية؛ بالداللة الحادثة تمتلئ فعندئٍذ أوديب)؛ (قصة أحبها امرأٌة
أصعَب ما أقول: وأمه. االبن بني الغريزية العالقة هذه وهو اإلنسان، ِجبلَّة يف أصيٍل طبٍع
امُلنبني خياله خلق من أو به، املحيط الواقع من ا إمَّ كهذه، حادثٍة عىل الراوي يقع أن
أقنعة وراء الظاهر الواقع يُخفيه قد الذي الرس ذلك اإلنسانية؛ الحياة برس علمه عىل
مكانها حدود يف منحرصًة املروية الحادثة تكون ال هنا فها االجتماعية؛ التحريمات من
النظر بغض الراسخ املستقر الطبع عن كاشفة لتصبح الحدود تلك تُجاوز بل وزمانها،

والزمان. املكان عن
قسمة إىل زه يُحفِّ حبٍّا بناته يُحب أٍب عن يروي أن الراوية اإلنسان عىل أَهوَن وما
يَُردُّ حادثٍة عىل الراوية هذا يقع أن أصعب ما ولكن األجل، يستويف أن قبل بينهن أمالكه
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مرسحية (يف صنيعه عىل لري امللك بنات ردت ما بمثل الوالد مكرمة عىل البنات فيها
إن حقيقتها. عىل اإلنسانية الطبيعة أبرز نكرانًا للجميل نكراٍن من لشيكسبري) لري امللك
اإلنسانية، الطبيعة أعماق إىل النفاذ عىل قدرته يف األديب موهبة يُرَزق لم الذي الراوية
بني ما الناس فيها يتناقل جاهزة، مصكوكٍة عباراٍت من األلسنة عىل يدور ما يخدعه قد
هذه ينفخ الذي هو البرص، النافذ املوهوب األديب لكن ُمتباَدل، ُحبٍّ من والولد الوالد
حبٌّ هو أم صاٍف حبٌّ أهو وراءها، الراسخ إىل لينظر السطح، عىل الظاهرة القشور
من فإن الحال، كانت ما أيٍّا والنفور؟ والحسد بامُلنافسة مختلٌط وعطٌف بكراهية، مشوٌب
لهم يكشف فإنما الظاهر، السطح وراء الراسخ اإلنساني الرس هذا عن للناس يكشف
يكشف الذي الشامل التعميم إىل ذلك تتعدى بل وزمانها، بمكانها تتقيد ال حقيقٍة عن

إنسان. هو حيث من اإلنسان فطرة عن
كيف الطبيعة، علماء من فذٍّ عالٍم عن يروي أن الراوية اإلنسان عىل أهون وما
خصائص إىل أنه وخلصاؤه تالميذه ليحسبه حتى العلماء، وقار يف العلمية حياته يعيش
هذا حياة يف الراوية هذا يقع أن أَصعَب ما لكن البرش، خصائص إىل منه أقرب املالئكة
الغريزة تُخاطب التي الكتب ببعض مكتبته يف احتفاظه وهي عجيبة، حقيقٍة عىل العالم
واإللهة» «العبقري قصة (اقرأ خلوته أثناء بها نفسه عن س ليُنفِّ دركاتها، أحط يف
يُبرصِّ ما البرش، طبيعة يف وأمثاله الضعف هذا مثل عن الكشف ففي هكسيل)؛ ألولدس

صديٌق يل رواها قصًة ألذكر وإني اإلنسان. ذلك كان من كائنًا نفسه، بحقيقة اإلنسان
عنهما، إليه ُخيِّل — أساتذة من نعرف من أجلِّ ومن — أساتذته أجلِّ من أستاذَين عن
إليه ُخيِّل العلمي؛ البحث غمار ويف الكتب وبني الدرس، قاعات يف إال يراهما يكن لم حني
حتى ورشاب، طعام من الناس سائر إليه يضطر عما يستغني الكائنات من صنف أنهما
من جانب يف القصب ان يُمصَّ — ُمتالزَمني صديَقني وكانا — مًعا رآهما يوم، ذات كان
تنطوي بما اإلنسانية الطبيعة لكنها يتوقعه، يكن لم ألنه رأى ما فهاله العام، الطريق
كشفه جاء كاشف، عنها لنا َكَشف إذا ضعف، ومن قوة ومن وانخفاض رفعة من عليه

والزمان. املكان لحدود متخطيًا هذا
عرص يف تنحرص ال أجمع، العالم أرجاء يف وليلة، ليلة ألف حكايات انتََرشت ملاذا
عليه تنطوي مما كثريًا حوادثها يف بَسَطت قد تكن لم ما بذاتها، أمة يف وال بعينه،
— النفس هذه إن منه؟ محرومٌة هي فيما يقظتها أحالم يف تنساب حني البرشية النفس
راحت لذائذه، من وحرمانًا العيش، يف فقًرا تعاني كانت إذا — املراهقة إبَّان سيما ال
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قد واألمايس الطعام، بأشهى ُمدَّت قد املوائد هناك لرتى القصور، جدران بخيالها تُمزِّق
عىل — الطبع بحكم أو السن بحكم — مراهٌق قارئٌ وقع فإذا النساء، بأجمل َزخَرت
الريح فبساط الطبيعة، من وال املجتمع من ال حوائل، تُصدُّها ال التي َحات َ الرسَّ هذه
وال يتمناها حياًة يحيا هو فإذا شاء، ما كل إليه ينقل السحري والخاتم أراد، أينما ينقله
الذي والعرص واللغة والوطن الجنس عن النظر بغض يقرأ، بما مستمتع فإنه يجدها؛

فيه. يعيش
الفعيل، الواقع من تغرتفه حديثًا حولك، عمن أو نفسك، عن ِشئَت كيف فتحدث
لكنك تسوقها، التي التفصيالت نوع يف «محيل» بالرضورة فأنت الخيال، خلق من أو
يلمحون ثم أنفسهم، من َرأَوه قد يكونوا لم عما للناس كَشفَت إذا املحلية هذه تُجاوز

لهم. روايته بمجرد الصدق فيه

والفلسفة الفكر رضوب سائر ليشمل إنه بل األدب، عىل مقصوًرا ذلك يف األمر وليس
عىل مرتكًزا األدب كان فلنئ ونحت؛ تصوير من بالفن حديثنا ولنبدأ والفن. والسياسة
إىل كاملة نقلها يَتعذَّر التي الدرجة إىل املحلية بالخربة مشحونة بدورها هي التي اللغة،
بد ال إذ كامًال؛ تخطيًا املحلية حدوده يتخطى أن لألدب يُتاح ال وبذلك أُخرى، لغٍة أية
ُمتحرِّر وتصوير نحت من التشكييل الفن فإن وبأهله، بأرضه لصيٌق جزءٌ منه يبقى أن
نافذة، برصيٍة وبلمحٍة املبارشة، الرؤية إىل إال متذوقه من يحتاج ال ألنه القيد؛ هذا من
كل إن عرص. أي ومن جاء موطٍن أي من املتذوق إىل كامًال ينتقل أن املحيل للفن يجوز
الفرعونية املرصية الروح د يُجسِّ القديم، املرصي الفنان لنا تركه مما تمثال وكل صورة
اإلنسان إىل كلها الفنية قيمه فتنتقل العابرة، الرسيعة النظرة حتى تخطئه ال تجسيًدا
وما اإلسالمي، الفن يف قل وكذلك والزمان. املكان حواجز ذلك دون تحول ال الرائي،
الرشق فنون من أصيل، فنٍّ كل يف قل وكذلك منه. جزء كل يف يُميِّزه طابٍع من به ينطبع
إىل باإلضافة — يصبح بحيث ذوبانًا تذوب املحلية فالحدود والجنوب؛ والشمال والغرب
أن دون يشء حال وهل إنسان. كل يتذوقه فنٍّا — املحلية الخصائص لكافة حامًال كونه
أن ولك وتجريد؟ ورمز بساطة من فيه ما بكل اإلفريقي الفن الحديث الفن يستوحي
فريقص املنشأ، إفريقي العزف يكون فقد املوسيقى؛ إىل بالنسبة منه وأكثر ذلك تقول

مكان. كل يف النشوان اإلنسان له
وزمانها، مكانها قيود من يُحررانها وتجريد موضوعية من فيها ما عىل والفلسفة
عن النظر بغض العصور كل ويف جميًعا، األرض سكان الفيلسوف إىل ليصغي حتى
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إنجلرتا يف الفلسفة بجعل تأثًُّرا وزمانها بمكانها متأثرٌة ذلك مع فإنها وعرصه، موطنه
برغم الفيلسوف إن أقول أن أُريد الروسيا. أو أمريكا أو أملانيا أو فرنسا يف غريها
فلسفته يف يعكس فألنه ذلك ومع التفكري، يف قومه بطابع ُمتأثٌر النظر، يف موضوعيته
أمته. غري ويف أرضه غري يف مقروء فهو نواحيه، إحدى من اإلنساني العقل خصائص
ة دقَّ ثم اإلنسانية، الفطرة جذور من عميٍق جذٍر عىل الوقوع يف هي دائًما فالعربة وإذن
أو األدبي أو الفكري لألثر كفيٌل وحده وذلك والتحليل، التصوير وصدق عنه التعبري
خصائص بكل احتفاظه مع كلها، اإلنسانية حيث إىل اإلقليمية حدود يُجاوز بأن الفني

اإلقليم.
نفسها. الظاهرة تِجد الفعل، مجال إىل والفلسفة والفن األدب مجال من وانتِقْل
هذا عىل إقليمه داخل ثار شعٍب من فكم الشعوب؛ ثورات الفعل رضوب من مثًال ولنأخذ
إىل إقليمها حدود تُجاوز ثورٍة كل ما ولكن الغضب، فيه أثارت التي أوضاعه من ذاك أو
إقليمه أهل يهم ما إال القيم من يحمل ليس ما الثورات من ألن وذلك األقاليم؛ من غريه
األمر، انتهى بحاكم حاكم تبدل ما إذا حتى بعينه، حاكم عىل الثائرون يثور كأن وحده،
قامت، تحقيقها أجل من التي اإلنسانية، بالقيم ُمرتٌع هو ما كذلك الثورات من لكن
حدود عرب موجتها تطغى ما عندئٍذ فرسعان إقليم؛ دون إقليًما تخص ال اإلنسانية والقيم
تنتظر وكانت ذاتها، الجديدة للقيم تتعطش التي األوطان من غريه لتجتاح وطنها،
من أو داخل من الثورية القيادة تجيء أن بني الحالة هذه يف فرق وال لتنفجر، القيادة
لتستبدل جاءت القبيل، هذا من ثوراٌت إال الديانات يف السماوية الرساالُت وما خارج.
بل إقليمها، عىل منها رسالٌة تقترص لم ولذلك برضب؛ الحياة من ورضبًا بقيم، قيًما
الحال وكذلك ذاك. أو االتجاه هذا يف األرض، من فسيحًة رقعًة شِمَلت حتى كلها امتدت
كلها املرصية والثورة الروسية، والثورة الفرنسية، فالثورة السياسية؛ للثورات بالنسبة

مكان. كل يف األشياع تجد حتى مكان، يف تنبثق تكاد ال التي القيم، ثورات من

العثور وهو واضح، مكشوٌف فِرسه ُملِغز؛ ِرسٌّ والعاملية املحلية بني الجمع يف ليس
الذوق، حيث من — ضعفها يف أو قوتها يف — البرشية الفطرية أصول من أصٍل عىل
الكاتب ينضح الحاالت هذه من حالة كل ويف القيم، أو الفكرة، منطقية أو والشعور،
يتوقف ثم ذلك، غري يسعه ال إذ املحلية؛ بيئته من الفيلسوف، أو السيايس أو الفنان أو
أصولها؟ من أصل يف اإلنسان فطرة يمس فهل مضمونه؛ عىل اإلنتاج عاملية يف األمر
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أمٍة يف والفكر األدب يستنفدها ال بحيث والغنى الخصوبة من لهي البرشية الفطرة وإن
وقد وصفائها، روحانيتها يف املالئكة معارج إىل تعلو قد فهي واحد؛ عٍرص يف أو واحدٍة
األديب أو امُلفكِّر من ليكفينا وإنه ورشها. وخستها خبثها يف الشياطني مهاوي إىل تَسُفل
فعل ما فإذا الرحيب، العالم هذا من مظلًما جانبًا بها لنا ييضء واحدة، صادقٌة ملحٌة

أجمِعني. العالم به ب لرُيحِّ وزمانه مكانه حدود َفوره من اجتاز فيه، ق وُوفِّ ذلك
وُمفكِّرِيه العالم ألدباء العربي الوطن يف هنا نحن نقرأ ملاذا هنا: ها أتساءل لكنني
ألدبائنا العالم ذلك يقرأ مما مرة ألِف ألَف أكثر — الشمالية وأمريكا أوروبا وبخاصة —
ولم عامليَّني، وفكًرا أدبًا ليصبحا املحلية حدود وفكرهم أدبهم اجتاز ملاذا ومفكرينا؟
غرفٍة يف نتهامس وكأننا لبعضنا بعضنا ليقرأ حتى وفكُرنا، أدبُنا الحدود هذه يَجتَْز
بها تتأثر إنسانيًة ثورًة نجعلها أن واالجتماعية السياسية ثورتنا يف قنا ُوفِّ لقد مغلقة؟
واحد، آٍن يف ولنا لهم نثور كنا كأننا الجنوبية، وأمريكا وآسيا إفريقيا يف ا جدٍّ كثريٌة بالٌد
األدب أِألن القلم؟ دنيا يف التوفيق يخوننا فلماذا ومبادئ، قيم عىل تقوم ثورًة لكونها
وعىل امُلواطن عىل واقترصا إنسان، هو حيث من اإلنسان ملسة يستطيعا لم عندنا والفكر
إنها أم العامة؟ املشرتكة الفطرة جذور تمس حتى تعمق ال التي جوانبهما من الفرد
إننا انتشاًرا؟ أوَسع لغاٍت إىل يرتجمها من تجد قلما والتي بها، نكتب التي اللغة هي
أن كذلك منا يطلب فهل العربية، لغتنا إىل األخرى اللغات من ألنفسنا نرتجم الذين نحن
نفعل أن من لنا َمنَاص أالَّ إيلَّ يخيل األخرى؟ اللغات إىل العربية لغتنا من ألنفسنا نرتجم
يف دائًما الحال هي كما فينا، الراغبون عنا ينقل أن الطبيعي إىل األقرب أن برغم ذلك،

السواء. عىل وكرباها صغراها الثقايف النقل حركات
من إخراجنا يف الوحيدة الوسيلة هي ليست والفكرية األدبية آثارنا ترجمة أن عىل
نقل أهمها من إليه، اللجوء يمكن ما األخرى الوسائل من َة ثَمَّ ألن العاملية؛ إىل املحلية
فيها التي املحلية فثقافتنا ترتجم، ال أو ترتجم لغة إىل تذوقها يحتاج ال التي الفنون
عدد ويف والنحت، التصوير ثمرات يف مبثوثًة عامليًة، رسالًة تكون أن عىل القدرة بعض
بعض ويف البرص، رؤية تكفي حيث والتليفزيونية، السينمائية األفالم من به بأس ال
أن علينا فلزاٌم وإذن األذن. إنصات لتقويمها يكفي التي والغنائية املوسيقية معزوفاتنا
نطاق يف تحُرصنا التي املحلية حواجز لنُحطِّم عرضه يمكن ما كل العالم عىل نعرض

تكاد. أو أنفسنا
ما بكل املحلية، خصائصنا يحمل إنتاج يف ذواتنا، نُثبت أن الطبيعي حقنا من إن
لكن مواطنون، هم حيث من وتُميِّزهم أفراد، هم حيث من األفراد تُميز ألواٍن من فيها
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عىل العالم نطلع أن وهي فكرية رسالًة لنا لتكون اجتيازها من بد ال وأخرية ثالثًة خطوًة
عامٍة فطرٍة ذو إنساٌن هو حيث من «اإلنسان» فيه يتجىل الذي ذواتنا، من الجانب ذلك
ال الكمال، نحو الدائب سريها يف اإلنسانية تحقيقها إىل تسعى ومبادئَ قيٍم وذو شاملة،

زمان. من حدوًدا وال مكان من قيوًدا ذلك يف لنفسها تعرف
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واحدة، نقطٍة عند يلتقيان لكنهما مختلفان، قوالن قريب، منذ َقرأُت فيما نظري استوقف
معنًى بينها من غزيرة، كثريٍة بمعاٍن ل املتأمِّ للفكر يُوحي ما والثراء الخصوبة من فيها
يكون فمتى يكون؟ ذا من الثوري: ف للُمثقَّ تحديدنا عند الحاسم الفصل هو يكون قد
خالل صاَدفتُه فقد القولني أحد ا أمَّ مًعا؟ وثوريٍّا مثقًفا يكون ومتى وكفى، مثقًفا املثقف
رشح بنفسه عربي ابن فيه توىل الذي األشواق» «ترجمان عربي ابن لديوان قراءتي
يف أورد وقد الشعر. ذلك يف استخدامها إىل لجأ التي الرموز يف َمراميَه ليُبنيِّ شعره،
بمثل األنبياء من أَحٌد َ ابتُِيل «َما فيه: يقول السالم عليه للنبي حديثًا الرشح هذا غضون
رؤية — الرؤية حالة من رجوعه إىل — عربي ابن يقول فيما — بذلك مشريًا ابتُِليُت.» ما
الحق رؤية إن أي السبيل؛ سواء ليهديه ضل من فيهم ليُخاِطب الناس دنيا إىل — الحق
يجعلها بما األرض هذه عىل الحياة يُغريِّ أن يُكِملها وإنما الطريق، كل هي عنده تكن لم

رأى. الذي الكمال إىل تعلو
«تجديد كتابه قراءة عاَودُت حينما إقبال، محمد عند َوَجدتُه فقد الثاني القول ا وأمَّ
بهذه الكتاب هذا من الخامس الفصل يستهل وجدته إذ اإلسالم» يف الديني التفكري
بربي قسًما األرض، إىل رجع ثم العىل، السموات إىل العربي النبي محمد «َصِعد العبارة:
ويلٌّ — إقبال محمد يحكي فيما — قالها عبارة وهي أبًدا.» ُعدُت ملا املقاَم هذا بََلغُت لو
— العسري من بأنه القول يف إقبال يميض ثم الجنجوهي، القدوس عبد هو عظيم، مسلٌم
اإلدراك هذا مثل عن واحدٍة عبارٍة يف يُفِصح ما كله الصويف األدب يف نجد أن — ظنه يف
فهو أحدهما ا أمَّ الوعي؛ أنماط من مختلَفني نمَطني بني السيكولوجي للَفرِق العميق
التصوف؛ حالة به تتميز الذي ذلك فهو اآلخر ا وأمَّ النبوة، حالة به تتميز الذي النمط
الحق، شهود بلغ ما إذا املتصوف ترى — التصوف حالة — الثانية الحالة هذه ففي
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جاءت — يعود أن له بد ال كما — عاد هو إذا وحتى الناس، دنيا إىل يعود أالَّ تَمنَّى
َشِهد، قد بما ُمنتِشيًا نفسه، ذات يف سينحرص ألنه للناس؛ كبرٍي نفٍع ذات غري عودته
النبوة حالة يف ا وأمَّ . تتغريَّ ال أو حوله من الحياة أوضاع تتغري أن ذلك بعد عليه وال
ليقف ال دنياهم، يف الناس إىل رجوٌع يتلوها الحق مشاهدة ألن ذلك؛ خالف عىل فاألمر
الذي التغيري ه يُغريِّ بما فيه ليغامر بل مكرتث، غري سلبيٍّا موقًفا حوله يجري مما النبي
الواعي إدراكه يف ارتسم كما الكمال مثال نحو به ويصعد الفساد، أوجه من يُخلِّصه

الشهود. لحظة
بمثابة فهو النبي عند ا وأمَّ عندها. يُوَقف غاية هو الصويف عند الحق إدراك إن
تَهزُّ ُقًوى إىل جوانحه بني الكوامن تلك لتتحول حتى نفسه، كوامن بها تصحو يقظٍة
النبي عودة فكأنما جديدة؛ بقيٍم باليًة قيًما فيبدل سباته، من ليستفيق هزٍّا العالم أركان
يقيس واحد؛ وقٍت يف شيئنَي يقيس مقياٍس بمثابة هي الفعل، حالة إىل الشهود حالة من
عىل قدرٍة من الروحية، الرؤية حالة يف ُشوِهَدت التي الُعليا امُلثل عليه تنطوي ما مدى
من املاضية والعزيمة القوية اإلرادة تستطيعه ما مدى يقيس ثم واإلصالح، التطبيق

منشودة. جديدًة حياًة مكانها لتقيم َفسَدت حياًة تُزيل حتى الصعاب مواجهة
عند يلتقيان واللذان قريب، منذ قرأُت فيما صاَدفتُهما اللذان القوالن هما هذان
ورجٍل الرؤية، فتكفيه الحق يرى رجٍل رجَلني؛ بني التفرقة هي مشرتكة، واحدٍة نقطٍة

رأى. ما وفق الحياة يُغريِّ حتى جنٌب له يسرتيح فال الحق يرى
التصوف حالتَي بني التمييز عىل مقصورًة التفرقة هذه وجدت قد كنت ولنئ
ف املثقَّ بني تفرقًة نجعلها بحيث التطبيق؛ يف ع التوسُّ من يمنع ما أرى فَلسُت والنبوة،
إال بثقافته ينعم ال الذي ف واملثقَّ شيئًا، الحياة مجرى من يُغريِّ ال ثم بثقافته ينعم الذي
مثقًفا ف املثقَّ يكون الثانية، الحالة هذه ويف حوله، من الحياة لتغيري أداًة استخدمها إذا

مًعا. وثائًرا

َخلَقها من َخلَقها كلمٌة «الثقافة» ألن التحديد؛ من مزيد إىل تحتاج التفرقة هذه لكن
الذي هو فهو فتغلبه؛ تُغاِلبه مريًدا شيطانًا نفسه خالقها عىل لتنقلب الكالم، ُصناع من
معه، الناس وحاول حاول، وكلما وتقييدها، تحديدها عن عجز صنعها بعد لكنه صنعها،
الذي املارد كأنها الظالم؛ واشتد الغموض ُرقعة فيها اتَسَعت ويقيدوها، يُحددوها أن
نمض لكي — لكننا وسواًدا، قتامًة السماء صفحة يمأل دخانًا لينرش ُقمُقمه، من انبثق
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لها َحصَّ التي واملعرفة العلم حصيلة بها يُقَصد كلمٌة أنها سنفرض — الراهن حديثنا يف
وعالم الرياضة عالم يكون االعتبار هذا وعىل مًعا، بهما أو بالكسب أو باملوهبة اإلنسان
والشاعر املؤرخ يكون كما ِفني، املثقَّ ُزمرة من أفراًدا العلم رجال من وغريهما الكيمياء
درس أحدهما الرياضة؛ علماء من عامَلني بني نُقاِرن أن لنا يجوز فهل والفيلسوف.
أن لنا يجوز هل أقول طبَّقها. ثم درسها واآلخر الجسور، بناء يف يُطبِّقها ولم الرياضة
قد ما طبَّق ألنه ثوريٌّ مثقٌف بأنه أولهما دون ثانيهما فندعو العامَلني، هذَين بني نُقاِرن
أحدهما االقتصاد؛ أو االجتماع علماء من عامَلني أو فيلسوَفني بني نُقاِرن ما بمثل تَعلَّم،
فنصف ليحلها، الجارية الحياة مشكالت عىل معرفته وطبَّق عرف والثاني واكتفى، عرف
بني ظاهًرا اختالًفا َة ثَمَّ أن أحسب مًعا؟ وثوري ف مثقَّ بأنه — األول دون — الثاني هذا
رجال من الرجَلني وحالة الطبيعية، والعلوم الرياضة رجال من الرجلني حالة الحالتنَي؛
عىل انطباًقا أكثر ف، املثقَّ إىل تُضاف حني «الثورية» صفة تكون بحيث اإلنسانية؛ العلوم
التفرقة كانت هذا، صح فإذا الطبيعية، العلوم ميدان عىل منها اإلنسانية العلوم ميدان
الذي الثوري» ف و«املثقَّ بثقافته، ذاته يف املكتفي ف» «املثقَّ بني بها لنُميِّز أسلفناها، التي
األعم يف — مقصورة تفرقًة حوله، من الحياة مجرى بها ليَمسَّ بثقافته ذاته يُجاِوز
هي والقيم القيم، عىل تشتمل التي هي ألنها اإلنسانية؛ الثقافة أصحاب عىل — األغلب

الحياة. وجه َت وغريَّ قامت ثورًة إن يُقال حني التغريُّ يُصيبها التي
وجه يُغريِّ الذي ألن يكفي؛ ال وحده لكنه التحديد، وجوه من وجٌه — إذن — هذا
أمام. إىل به دافًعا ال وراء، إىل به راجًعا ه يُغريِّ قد رأسه، يف ُمختزنٍة أفكاٍر وفق الحياة
تُقَرص أن لها يُراد إنما املثقف، إىل تُضاف حني «الثورية» صفة أن عىل خالف أالَّ وأظن
أصحاب من يُريد ملن «الرجعية» صفة تُقابلها األمام، إىل اإلنسانية الحياة يدفع من عىل
كلماتنا، استخدام يف الدقيقة الدقة ننشد دمنا ما لكننا الوراء، إىل الحياة يَُردَّ أن املعرفة
مفهومًة تكون ال التفرقة هذه ألن و«الوراء»؛ «األمام» بني الفرق عن البحث من لنا بد فال
الوصول هو — القاهرة ساكن وأنا — هديف كان فإذا معلوم. هدٍف إىل بالنسبة إال
الوراء، إىل سري الجنوب إىل والسري األمام، إىل سري الشمال إىل فالسري اإلسكندرية، إىل
والسري الوراء، إىل سريًا الشمال إىل السري يكون فعندئذ أسوان، هو هديف يكون قد لكن
مقرونًا إال معناه يتم ال و«الوراء» «األمام» فاستخدام وإذن األمام. إىل سري الجنوب إىل
ًما تقدُّ الحياة يف املثقف يُحدثه الذي التغيري يجعل الذي الهدف هو فما املنشود، بالهدف
وقعنا فلو التاريخ؛ مسار هو هنا الفيصل أن إيلَّ يُخيَّل الوراء؟ إىل رجوًعا أو األمام، إىل

159



نظر وجهة

أمام، إىل بالحياة دفًعا وتعميقها تأييدها كان بعينها، خصائَص عىل التاريخ مسار يف
اختالف ال مالمح، من طائفًة َة ثَمَّ أن كذلك إيلَّ ويُخيَّل الوراء. إىل بالحياة دفًعا وتعويقها
والعلم الناس، من ممكن عدد ألكرب كالحرية تحقيقها، يف التاريخ يجاهد التي هي عليها،
عدد يف هو الفرق لكن دائًما، حرية هنالك كان لقد وهكذا، الناس، من ممكن عدد ألكرب
يتاح من عدد يف هو أيًضا هنا الفرق لكن دائًما، علم هنالك كان وقد بها، يتمتعون من
كل إىل كثرة، إىل قلة إىل واحٍد فرٍد من الرقعة توسيع نحو سائر والتاريخ تحصيله، لهم
هو أرى: فيما الثوري» «املثقف معنى يتحدد وبهذا مستطاًعا، ذلك كان إذا البرش أفراد
تغيري حاول بل اإلدراك، مجرد عند يقف لم ثم اإلنسانية، للحياة جديدًة ُمثًال أدرك من
التاريخ، فيه يسري الذي االتجاه يف التغيري هذا يجيء أن رشيطة أدركه، ما َوفَق الحياة
القوة جوانب من القلة عىل مقصوًرا كان بما تتمتع التي البرشية الرقعة توسيع حيث من
عصوره. أقدم منذ اإلنسان ر تصوُّ يف ارتَسَمت كما الكمال أوجه وسائر والعلم والحرية

يحاول والتي ارتسامها، فيكفيه املعتزل ف امُلثقَّ ذهن يف ترتسم التي الجديدة امُلثُل أن عىل
العالم هذا لرُيِغم الخارجي العالم حيث إىل ذهنه حدود بها يجاوز أن الثوري املثقف
وأمنياٍت رغباٍت مجرد ليست أساسها، عىل يَتشكَّل وأن الجديدة للُمثل ينقاد أن عىل
«نماذج» أي «مثًال» ى تُسمَّ أن استحقت مَلا وإالَّ لذاته، ويتمناها لنفسه املثقف فيها يرغب
اللغة يف القدرة يل تكون كانت أن الحديث من املوضع هذا يف َوددُت وَلَكم تُحتذى.
يف كلمتني بهما أقابل املعنى، يف متباينتنَي الَجْرس، يف متقاربتنَي لفظتنَي ألجد العربية
والثانية صاحبها، ذهن يف ترتسم «أفكار» فاألوىل ،ideals, ideas هما: اإلنجليزية اللغة
الفرق يكمن هنا وها السواء. عىل صاحبها ولغري لصاحبها نماذج» إىل تتحول «أفكار
سواه، الناس من يتغري أن يعنيه ال بحيث ولحياته لنفسه اإلنسان يتمناه ما بني البعيد
الناس جميع يكون فأحيانًا االتساع؛ يف الدوائر تفاُوت عىل جميًعا، للناس يتمناه ما وبني
كافة. البرشية األرسة أفراد هم الناس جميع يكون أخرى وأحيانًا الواحد، الوطن أبناء هم
عىل تطبيقها إىل يدعوه إيمانًا صاحبها بها آمن إذا إال أعىل» «َمثًال تكون ال «الفكرة» إن
أتمنى — مثًال — ُكنُت فلو الناس؛ سائر عىل تطبيقها يف الجاد العمل إىل ثم أوًال، نفسه
أرسة لكل تمنيُت إذا ا وأمَّ برغبة، ُمبطنًة فكرًة هذه كانت وأسكنه، أملكه منزًال لنفيس
أقف قد ذلك وبعد أعىل، مثًال الفكرة تتحول فعندئٍذ مسكنًا، تملك أن الوطن أرض عىل
التنفيذ محاولة إىل ذلك أُجاِوز قد لكنني ذهني، صفحة يف األعىل املثل هذا ارتسام عند
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يرى الذي الثوري» «املثقف أُصبح هنا وها مة، ُمصمِّ إرادٍة من عندي ما بكل والتحقيق
بإرادته. الفعلية الحياة يف تجسيده إىل ويسعى بذهنه األعىل املثل

الناس حياة عىل تطبيقه يحاولون فيما الثوريون» «املثقفون به يختلف ما أبعد وما
وهاك أساسها. عىل الناس مجموعة بتحويل هموا ثم عاشوها، ثم رأوها، أفكار، من

خاصة: بصفٍة الفلسفي الفكر تاريخ من نسوقها حة امُلوضِّ األمثلة بعض
الخصائص فيه تتمثل الذي الثوري للمثقف نموذًجا نسوقه األول، مثلنا هو سقراط
مبدأ، غري عىل حياتهم يف يسلكون الناس يرى أن هاله السابقة. األسطر يف بينَّاها التي
العيش أمور كأنما كذلك، إيمان وعن آخر نقيَضه يفعل قد إيمان عن هذا يفعله فما
عليها يستحيل هذه العيش أمور وكأنما الهوجاء، املجنونة النزوات هذه بأمثال مرهونٌة
يجوز فهل سواء؛ حدٍّ عىل الناس جميع فيها يتساوى عقليٍة أحكاٍم تحت تنطوي أن
— كذلك مقدارها؟ يكون كما املثلث زوايا يف هواه عىل منهما كلٌّ يذهب أن لرجَلني
تكون أن ا فإمَّ الجارية، الحياة أمور يف حالهم تكون أن ينبغي — سقراط اعتقد فيما
فريفضها ً خطأ تكون أن ا وإمَّ الجميع، بها فيأخذ عقيل، علميٍّ أساٍس عىل صوابًا، الفكرة
بها يَقنَع أن يمكن وكان سقراط ذهن يف ارتَسَمت التي الصورة هي إذن تلك الجميع.
ألحكام فيه، هوادة ال إخضاًعا، النفوس تلك وأخضع أوًال بنفسه بدأ لكنه ويسرتيح،
أن يمكن كان أيًضا وهنا وكبائرها. الحياة صغائر من وكبريٍة صغريٍة كل يف العقل
يطمنئ، وأالَّ يسرتيح أالَّ فؤاده، يف يُدوِّي أخذ قويٍّا صوتًا لكن ويسرتيح، بذلك يرىض
وبني الطرقات يف يجوب فَطِفق ذهنه، يف ارتسم قد ما َقبول عىل الناس سائر يحمل حتى
ويحاور، ويحاور ويناقش، يناقش التالميذ، حوله ويجمع باألصدقاء ويطوف املتاجر،
وجوب أعني العقل؛ ملبادئ كله األمر زمام يكون أن وجوب جميًعا وللناس له يتبني حتى
عقله؛ من اإلنسان عىل أجدى عاطفة وال رغبة وال نزوة فال العلم، عىل الحياة س تُؤسَّ أن
ميدان ففي وعاطفة، وعاطفة ورغبة، ورغبة ونزوة، نزوة بني متعذرة التفرقة كانت فلنئ
واضًحا الفرق يكون هنا ها يعلمون، ال والذين يعلمون الذين يستوي ال وحده العقل

والضالل. الهدى بني والخطأ، الصواب بني
ولِجاِمه العقل بَقيِد مقيدًة الحياة وأما ة، ُميرسَّ سهلٌة العاطفة بدفعة الحياة أن غري
لكن وترتكه، منه فتنفر شيئًا تكره وأن فتأخذه شيئًا تحب أن أَهوَن ما عسرية. فصعبٌة
ولذلك تكرهه؛ يشءٍ عىل العقل يُرغمك وأن تحبه، يشء عن العقل يرصفك أن أَشقَّ ما
ُمرِهقة، ُمضِنيًة اليومية الحياة أمور يف عقولهم إىل الناس احتكام إىل سقراط دعوة جاءت
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فينرصفوا دعوته، معه وتموت ليموت السم جرَّعوه أن بعد إال عندئٍذ الناس اسرتاح فما
كان فلو العلم؛ من رادع وال العقل من وازٍع بغري والهوى النزوة دفعة إىل جديٍد من
يحاول ثوريٍّا» «مثقًفا يكون أن إال أبى لكنه وعاش، بفكرته لنَِعم وكفى «مثقًفا» سقراط

برسالته. سعيًدا مات لكنه دعوته، ضحية فمات الحياة، وتبديل الناس تغيري
عقليٌة صورٌة ذهنه يف ارتَسَمت أفالطون، هو الثوري للمثقف الثاني وَمثلُنا
محاورة يف وأخذ العدل، دعامة عىل قائمًة دولًة تجيء بحيث تكون كيف امُلثىل للدولة
عىل — مستفيٍض ببحٍث بادئًا العادلة، الدولة هذه صورة يف القول بفصل «الجمهورية»
معنى، بعد معنًى بالتحليل متناوًال يريده، الذي العدل معنى عن — املحاورة طريقة
وهو العقل، عند املقبول العدل معنى هو ظنه ما إىل ينتهي حتى زعم، إثر يف وزعًما
طبيعته يالئم الذي املكان يف فرد كل يُوضع بحيث األفراد، لجميع الفرصة تُتاح أن
الفرد يف يكون فما كبري، بخطٍّ ُكتب فرٌد هي الدولة إن ذلك يف قائًال وقدراته، واستعداده
مما امُلثىل، الصورة رسم يف تفصيالت من إليه ذهب ما آخر إىل الدولة، يف يكون الواحد

ِفني. امُلثقَّ أوساط عند شائعًة معرفًة بات قد أحسبه
مفصلة، كتابًة ويرسمها رها يَتصوَّ للدولة العقلية الصورة بهذه أفالطون اكتفى ولو
فيسرتخي إليها، يطمنئ التي النتائج إىل ويصل ويُحلِّلها «الفكرة» يرى «مثقًفا» لعددناه
التنفيذ طريق يلتمس أن وهو حدَّدناه، الذي باملعنى ثوريَّا» «مثقًفا كان لكنه ويسرتيح،
رسقوسا يف الحكم إليه آل الذي الشاب، ديونيسيوس إليه أرسل فما ارتآها، التي لفكرته
لتطبيق يدعوه الشاب الحاكم هذا إليه أرسل ما أقول أبيه. بعد — صقلية بجزيرة —
حياة، يف مجسدًة فكرته يشهد أن أراد ألنه فرًحا؛ الدعوة لبى حتى دولته، عىل فكرته
أن لوال بالفيلسوف يبطش وكاد وقيودها، بالفلسفة ضاق ما رسعان الشاب امللك ولكن
أُخرى مرًة ديونيسيوس ويعود أعوام، وتميض أثينا. إىل عائًدا بالفراد الذ قد الفيلسوف
برغم الدعوة فيلسوفنا ويقبل ثانية. محاولًة فكرته تطبيق ليحاول أفالطون، دعوة إىل
بفكرته يُجاوز أن يف رغبته لشدة وذلك السابقة؛ الدعوة يف أذًى من له يَتعرَّض كاد ما
الزيارة يف ضيٍق من الشاب للحاكم حدث الذي لكن الحي، العالم حيث إىل ذهنه حدود
يناله أن أيًضا املرة هذه أوشك تعذيٍب من أفالطون وَفرَّ الثانية. الزيارة يف عاوده األوىل،

األُوىل. الدعوة يف َفرَّ كما العابث، الحاكم من
الشعب ضاق حني سقراط حالة يف أثينا كشعب هو ضيقه، يف هنا الشاب والحاكم
ثوري» «مثقف الحالتنَي كلتا ففي الهوى؛ نزوات دون العقل بأحكام األخذ إىل بدعوته
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الحياة إىل بها يخرج بل رأسه، حبيسة ليرتكها نفسه عىل قرصها يُريد وال الفكرة، يُدرك
الرصاع إليه يؤدي وما الرصاع فيكون ألفوه، بما وتشبُّث عناد عىل الناس فيجد الواقعة،
عبيد برغم الحياة فتتغري الفكرة لصاحب الغلبة تكون فقد هناك؛ أو هنا غلبٍة من
حتى الفكرة فتختفي الفكرة، صاحب عىل لهؤالء الغلبة تكون قد أو املألوفة، العادات

جديد. داعيٌة التاريخ مجرى عىل لها ينهض
تُرضب التي األمثلة خري هو — اإلسالمي الفكر تاريخ يف — الغزايل أن ظني ويف
الفرق فليس قرون؛ لعدة بعده من الناس وحياة حياته بفكره غريَّ ألنه الثوري؛ ف للمثقَّ
األول، من إنتاًجا أغزر الثاني يكون بحيث الكم؛ يف فرًقا الثوري» و«املثقف «املثقف» بني
لكن «يعلم» كليهما مًعا والثاني األول ألن «الكيف» يف فرق هو بل منه، فكًرا أكثر أو
التوحيدي حيان وأبو فالجاحظ وسلوك؛ عمل إىل العلم ينقل الذي هو وحده الثاني
العام، الثقافة بمعنى القديمة، العصور يف العربي «املثقف» إليه وصل ما قمة يُمثِّالن
حيان أبو وال الجاحظ ال لكن ذلك، نحو أو فقه أو لغة أو فلسفة يف يتخصص ال الذي
أوضاع من تُغريِّ كيف تدري ال لكنك «علًما» فتزداد لهما تقرأ ألنك ثقافته؛ يف ثوريٍّا كان
أَخذَت فإذا له، تقرأ ألنك هذا؛ غري فشأنه الغزايل ا وأمَّ العلمية. الزيادة هذه َوْفق حياتك
يقول رجٌل ذا هو فها والنظر؛ الحياة أسلوب تغيري من لك بد ال كان نظره، بوجهة
وإن الحياة، خطة رسم إىل طريقك هي — العقيل املنهج ال — النفسية التجربة إن لك
بغري والعمل َخواء، عمٍل بغري فالروحانية آٍن؛ يف العملية الروحية الحياة هي امُلثىل الحياة
حياًة الدين» «علوم يف به ليبث «اإلحياء» كتاب الغزايل وأَلَّف ويأس. جفاٌف روحانية

وعاناها. مارسها نفسيٌة تجربٌة إليه أَوَصَلته قد ما بها يتحقق جديدًة
للمثقف واضحًة األمثلَة فنرى الحديث، الثقايف تاريخنا إىل لنصل القرون ونعرب
حياتنا «سقراط» هو الذي األفغاني، الدين بجمال وأبدأ الثوري. واملثقف املعتزل،
سقراط جادل كما ويُناقش ويُجادل سقراط، يطوف كان كما يطوف الحديثة، الفكرية
كما الروح يشعل وأتباعه، تالميذه سقراط خلق كما واألتباع التالميذ ويخلق وناقش،
سقراط، رسالة هي تكن لم األفغاني رسالة إن نعم أيقظ، كما النفوس ُويوقظ أشعل،
االحتكام يكون أن — أسلفنا كما — سقراط رسالة كانت الحالتنَي؛ يف واحد األداء لكن
أن األفغاني رسالة وكانت الخالص. املنطقي تجريده يف العقل إىل كلها الحياة أمور يف
الخرافة، ضالل عىل ال العقل، ضوء عىل املفهومة الدينية القومية إىل االحتكام يكون
أن يَكِفه لم كليهما ألن ثوري؛ مثقف فكالهما متشابهة؛ الرجَلني عند األداء طريقة لكن

حوله. من للناس يعرف أن أراد بل لنفسه، «يعرف»
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الفكرية حياتنا «أفالطون» هو فيكون عبده، محمد إمامنا األفغاني بعد ويجيء
للكتابة يستقر وهو لسقراط، تلميذًا أفالطون كان كما األفغاني تلميذ فهو الحديثة؛
والدرس للكتابة أفالطون استقر كما األفغاني، أستاذه تطواف بعد واملحارضة والدرس
مستقر وكان األزهر، هو اإلمام مستقر كان سقراط. أستاذه تطواف بعد واملحاورة
إقامتها إىل وسيلته ويجعل جديدة، حياًة بعقله يتصور كالهما األكاديمية. هو أفالطون
فقًها ليزداد يدُرسه ما يدُرس عبده محمد اإلمام يكن لم العقول. وتنوير الناس تعليم
ليصلح ذلك يفعل كان الناس، دنيا يُغريَّ بما فقًها ليزداد ذلك يفعل كان بل لنفسه،

ثوريٍّا». «مثقًفا كان بل وكفى، «مثقًفا» يكن لم ولريبي، وليعلم ولينشئ وليبني
يحتاج أن من أوضح فيهما فاألمر السيد؛ لطفي ويف أمني، قاسم يف هذا وقل
املرأة. الشعب؛ نصف إىل بالنسبة الحياة أوضاع ليُغري يكتب األول وتوضيح. رشح إىل
ل يُحصِّ ثوري، ٌف ُمثقَّ كالهما ديمقراطيٍة. أصوٍل عىل سياسيًة حياًة ل ليُؤصِّ يكتب والثاني
وعمل فعل أداة منه ليتخذ بل امُلتَحف، يف اآلثار تُوضع كما رأسه يف ليضعه ال العلم،

وتغيري. وتطوير

للعلم» «العلم بني التفرقة نفسها هي الثوري» و«املثقف «املثقف» بني التفرقة إن
ممن خريٌ يعلم فمن قيمة؛ ذاته حد يف العلم أن يف ِمراء ال إنه نعم، للمجتمع». و«العلم
يف الناس مشكالت يُعالج أن شأنه من الذي العلم لكن علمه، مادة تكن مهما يعلم، ال
أني والحق التطبيق. قيمة إليها مضاًفا العلم قيمة فيه وزيادة، علٌم فيه اليومية، حياتهم
فيه تكون ال بعلٍم أعرتف ال — عامٍة بصفٍة املعرفة فلسفة يف إليه أذهب ما بحكم —
يجعل أن وهي واحدة، حالٍة يف إالَّ اللهم ذلك، يكون كيف أدري ال بل التطبيق، قابلية
باملعنى «علم» َة ثَمَّ يكون ال وعندئٍذ األولون، قاله ما تحفظ «ذاكرة» نفسه من الدارس
الكتب إىل يُرجع كما إليها يُرَجع «مكتبة» الدارس رأس يف يكون بل الكلمة، لهذه الدقيق

الرفوف. فوق املرصوصة
وتركيبًا؛ حالٍّ اليشء بذلك أمََلمَت إذا إال العلم هذا مثل لك يتم وال بيشء، علم العلم
قيل ولذلك أغراضك؛ به تخدم ترصًفا فيه ف الترصُّ عىل القدرة لديك تصبح ثَمَّ ومن
— الخارجي العالم من جزء تغيري عىل قدرٌة «قدرة»؛ العلم أن أعني قوة» «العلم إن
أن عىل قدرٌة أفضل، لحياة صالحًة بيئًة ه يُصريِّ تغيريًا — صغرٍي جزءٍ أو كبرٍي جزءٍ
الهواء من أجعل أن وعىل السفن، وتسيري الكهرباء ولتوليد للري مصدًرا املاء من أجعل
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حالًة العلم ليس مكان. إىل مكاٍن من والصورة الصوت تنقل وأسالًكا للطريان، أجنحًة
الحوادث تيَّار بها نُغريِّ أن دون يحدث، ملا ُمتفرِِّجني الدنيا إزاء بها نقف َخرساء، بَكماءَ
وإزالة األرض، إخصاب عىل «قدرة» أو «قوة» العلم يكن لم فما نشاء؛ كيفما هه ونُوجِّ
فماذا الحياة، جوانب إقامة من ذلك وغري االنتقال، وتيسري والهواء، املاء وتنقية املرض،

يكون؟
الذي باملعنى ل» «التأمُّ ألرفض حتى عامة، بصفٍة املعرفة فلسفة يف إليه أذهب ما هذا
فكل — يشء لكلمة الحريف باملعنى «يشء» ال وأعني — يشء ال يف فكره به امُلفكِّر يُركِّز
حاله عىل لنبقيه الحياة، مواقف من بموقف «بمشكلة» «بظاهرة»، «بيشء»، ُمتعلٌِّق علٍم
املثقف أن فعندي وإذن األغراض. تلك يخدم بما ه لنُغريِّ أو ألغراضنا، صالًحا كان إذا
الثقافة أصحاب أن عىل حياته. يف ثقافته يستخدم ُمثقًفا يكون بأن إال تكوينه يتم ال
الخاصة، حياته عىل ثقافته استخدام يقرص من فمنهم فيتفاوتون؛ ذلك بعد يعودون
من أوسَع رقعٍة يف الثقافة تلك يستخدم لم ما شوك، عىل يرقد وكأنه يتأرَّق من ومنهم
اإلنسانية لتشمل االمتداد يف تُمِعن وقد الوطن، تشمل حتى تمتد قد رقعٍة الخاصة، حياته

الثوري». «املثقف بصفة الناس أَجدَر الرجل هذا مثل يكون فعندئذ كلها؛
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— فكرة تكون ال إنها إذ سؤال؛ عن جوابًا إال — كانت ما كائنًة — الفكرة تكون ال
امُلعيَّنة واملشكلة قائمة، ملشكلٍة مقرتًحا حالٍّ جاءت إذا إال — الكلمة لهذه الدقيق باملعنى
رصيحة، معلنًة صيغًة السؤال هذا ِصيغ سواءٌ الجواب، ينتظر مطروٍح سؤاٍل بمثابة هي
لإلنسان، فطريٌّ حقٌّ الحرية إن — مثًال — قلت فإذا صاحبه، ذهن يف ُمضمًرا ظل أم
أو اإلنسان؟ بها يتمتع التي الحرية مصدر هو ما يُسأل: سؤاٍل عن إجابة ذلك كان
سؤاٍل عن إجابة ذلك كان القمر، سطح عىل ضوءها تعكس التي هي الشمس إن قلت:
بحث وقديًما وهكذا. معتم؟ جسٌم بطبيعته أنه مع القمر إىل الضوء يأتي أين من يُسأل:
مصطلًحا وأطلقوا الواحد، اليشء عن تُسأل أن يمكن التي األسئلة صنوف يف الفالسفة
أنك يعني بذلك وهو عًرشا، املقوالت هذه من أرسطو ويذكر «املقوالت». كلمة هو ا خاصٍّ
جوهره عن تسأل فقد األسئلة؛ من أنواع عرشة الواحد اليشء عن تسأل أن تستطيع
التي العرشة األسئلة آخر إىل طعمه؟ وما لونه ما بقولك: يته كمِّ عن أو هذا؟ ما بقولك:

قديم. منذ أرسطو ذكرها
اللغة غري عنه، بها يُجاب خاصًة لغًة السؤال رضوب من رضب لكل أن وواضح
أن منك عُت تَوقَّ الجدار، طول عن سألتك فإذا األسئلة؛ من غريه عن بها يُجاب التي
زمانه، عن أو يشء مكان عن سألتك وإذا والطعوم، األلوان لغة ال العدد لغة تستخدم
«الرصاع أن فهو توضيح إىل يحتاج الذي ا أمَّ واضح. هذا الخاصة، لغتها حالٍة لكل كان
سؤاٌل ُمعنٍي يشءٍ عىل أُلقي إذا إالَّ يكون ال الناس، من جيَلني أو رجَلني بني الفكري»
مصدر ما تسأل: كأن اآلخر؛ بها أجاب التي غري إجابًة الرجَلني من كلٌّ فأجاب ، ُمعنيَّ
اإلنسان، مع تُولد فطريٌة بأنها الرجَلني أحد فيُجيب اإلنسان؟ بها يتمتع التي الحرية
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يكون وحدها الحالة هذه مثل يف لطات؛ السُّ إحدى له تمنحه حقٌّ بأنها اآلخر ويُجيب
األخرى. اإلجابة عىل بالخطأ الحكم إىل حتًما مؤديًا اإلجابتنَي، إحدى عىل بالصواب الحكم
الخلط يجيء ثم ومن الحدوث؛ ممكنة حاالت أربع من واحدٌة هي الحالة هذه لكن
إجابتنَي عنه يجيبان برجَلني فإذا معني، سؤاٌل فيها يُطرح حالٌة فهنالك الخطأ؛ ويقع
بعض صواٌب منهما كالٍّ إن أي حد؛ إىل باطل حد، إىل صادق منهما كلٌّ مختلفتنَي،
الجانب نفسه هو ليس األول فيه أصاب الذي الجانب يكون وعندئٍذ كله، ال الصواب
الصوابنَي نجمع قد ألننا «رصاع» الفكرتنَي بني يكون ال هنا فها الثاني؛ فيه أخطأ الذي
تكوين عىل تتعاونا وأن تتكامال أن يمكن اإلجابتنَي إن أي مًعا؛ الباطلني ونُبعد مًعا،
يف خالٍف من بيننا — ناشبًا يزال وما — نَِشب ما مثًال لذلك خذ الصحيحة. اإلجابة
هذا عن يُجاب قد نرتجمها؟ ال أو العربية إىل — كالطب — العلوم نُرتِجم هل الرأي:
عىل تشتمل كاملًة ترجمًة العربية بالرتجمة تطالب إحداهما متطرفتنَي؛ بإجابتنَي السؤال
إال القومية للغة حياة ال بأنه ُمحتجًة مصطلح، ومن عبارة من العلوم يف يرد ما كل
تُدَرس أن وبوجوب املجال، هذا يف ترجمة بأالَّ تطالب واألخرى عرصها. علوم َحمَلت إذا
واحد، سؤاٍل عن مختلفتان إجابتان هاتان — مثًال كاإلنجليزية — أجنبيٍة لغٍة يف العلوم
ً خطأ يكون ال قد األخرى يف والخطأ كامًال، صوابًا يكون ال قد منهما أيٍّ يف الصواب لكن
من وجانٍب هنا من جانٍب بني الجمع هو األصح املوقف يكون أن يجوز بحيث كامًال؛
وافية، عربيًة ترجمًة له نجد ما املصطلح من نُرتِجم إننا — مثًال — نقول كأن هناك؛
األصيل نطقه من قريٍب نطٍق عىل تركه يحسن وما الرتجمة عىل يستعيص ما نُعرِّب ثم
األجنبي، للفظ مرادف عربيٍّ لفٍظ وضع هي (فالرتجمة املختلفة اللغات بني املشرتك
هنا إنني عربية). أحرٍف يف األجنبية اللفظة به تُنطق الذي الصوت وضع هو والتعريب
مطروحة، مشكلٍة يف الرأي اختالف من نوًعا أعرض لكنني رأيًا، أعارض وال رأيًا أؤيد ال

«رصاع». ب تسميته يصح ما بينهما ينشأ أن دون املختلفتان، اإلجابتان فيه تتعاون
سؤاًال املطروح السؤال فيها يكون الفكري الخالف حاالت من ثالثٌة حالٌة وهنالك
حلَّلتهما، لو أنك حني عىل مختلفتان أنهما يُظن إجابتان عنه فتجيء محدًدا، واحًدا
عبارتنَي يف ُوِضعتا أنهما هو بينهما األمر يف ما وكل متساويتنَي، مرتادفتنَي وجدتهما
ل؟ تُفضِّ أيهما سألني: إذ غالًما؛ كنت إذ أبي عيلَّ ألقاه سؤاًال أذكر ِزلُت وال مختلفتنَي.
فقال ِقْرش. ِبغرِي برتقالة أفضل مجيبًا: فاندفعت قرش؟ بغري برتقالة أم ًة ُمقرشَّ برتقالًة
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أن إىل ذهني لفت وعندئٍذ نظافتها. أضمن لكي فقلت: مقرشة؟ تأخذها ال وملاذا مازًحا:
املعنى. يف ال اللفظ يف هو واالختالف املقرشة، الربتقالة نفسها هي قرش بغري الربتقالة

ما التي املشكلة تلك الحالة هذه مثل عىل الفكرية، حياتنا يف األمثلة أحدث ومن
نُعدُّها أم عربيًة اشرتاكيًة اشرتاكيتنا أنُعد وهي: الكتاب، من فريَقني بني تُثار تفتأ
اشرتاكيتنا تكون أن عىل حرًصا األُوىل باإلجابة فريق فيجيب لالشرتاكية؟ عربيٍّا تطبيًقا
الثانية باإلجابة اآلخر الفريق ويجيب الخاصة، بظروفنا امُلتأثِّر الخاص بطابعنا مطبوعًة
أن عىل متفقان مًعا الفريَقني أن عىل تجزئته. وعدم االشرتاكي املبدأ وحدانية عىل حرًصا
اإلجابتنَي أن اعتقادي ويف لإلنسان. اإلنسان استغالل عدم عامٍة بصفٍة معناها االشرتاكية
طرحُت أنني — مثًال — فافرض تبايُن. من ظاهرهما عىل يبدو ما برغم مرتادفتان
فأجاب للقطن؟ عربيٌّ نباٌت أم عربيٌّ قطٌن أهو طبيعته: ما العربي القطن عن سؤاًال
خالٍف من بينهما ترى فهل األخرى، بالصيغة آخر ُمجيٌب وأجاب األُوىل بالصيغة ُمجيٌب
لو معنى ذا َليكوُن العربية االشرتاكية عن الفريَقني بني الرأي اختالف كان املعنى؟ يف
وقد أما له. اآلخر تعريف يُخالف تعريًفا االشرتاكية مفهوم عرَّف منها فريٍق كل أن
يميز أن منهما كلٌّ أراد ثم لإلنسان، اإلنسان استغالل عدم هي بأنها التعريف، عىل اتفقا
صفة تكون أن منهما كلٌّ أراد وكذلك معينة، بحالٍة ا خاصٍّ تجعله بصفٍة العام التعريف
بأنها تصفها أو عربية بأنها االشرتاكية تصف أن بني فرٍق فأيُّ املميزة، هي «العربية»
ا خاصٍّ ومميًزا عليها، ُمتفًقا عامًة فكرًة َة ثَمَّ أن الحالتنَي كلتا يف املهم عربي؟ تطبيق
عىل املعنى هذا عن تُعربِّ أن بعدئٍذ فسيَّان عليه، متفٌق أيًضا وهو العامة، الفكرة يُقيِّد
لفكرة عربيٌّ تطبيٌق هي أو عربية؟ مجلٌة املعارص الفكر مجلة هل ذاك. أو النحو هذا

النحت؟ لفن عربيٍّا تطبيًقا تَُعد أو عربيٍّا نحتًا مختار تماثيل تَُعد هل املجالت؟
التحليل دقة إىل وأَحوَجها الحاالت، أَعوَص تكون أن لعلها رابعة، حالة وهنالك
َشخَصني، من مختلفتنَي إجابتنَي فيها ى نَتلقَّ التي الحالة بها وأعني التوضيح، وحسن
بينهما، مشرتكًة ُمعينًة ُمشكلًة ويُعالجان واحد، سؤاٍل عن يجيبان بأنهما منهما ظنٍّ عىل
مشكلًة يتناول منهما كلٌّ ُمختلَفني، سؤاَلني عن يُجيبان األمر حقيقة يف أنهما حني عىل
فتتعذر وتتداخل الفكرية الخيوط تتعقد ما ورسعان اآلخر، يتناولها التي املشكلة غري
صياغته يف واحًدا السؤال لنا يُقدَّم أن الخلط، هذا مثل يف يوقعنا وإنما الواضحة، الرؤية
سالمة أردنا فلو مختلفة؛ موضوعاٍت عن أكثر أو سؤاَلني يُدِمج حقيقته يف لكنه اللفظية،
فرعيٍّ سؤاٍل كل لنضع امُلدَمج، نُفك أن البداية منذ لوجب الحالة، هذه مثل يف السري
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ينقصها لفظٌة املطروح السؤال يف تَِرد حني االزدواج، هذا يحدث ما وغالبًا حدة، عىل
اللفظة هذه تكون أن أعني واحد؛ وجٍه من أكثر عىل فهمها يُستطاع بحيث التحديد؛
بذاتها، قائمٍة بمشكلٍة وحدها تستقل منها لفظٍة كلُّ أكثر، أو لفظتنَي بمثابة الواحدة
فعندئٍذ إليها؟ سبيلنا ما «الحقيقة» عن هي املطروحة املسألة أن — مثًال — فافرض
السبيل إن يقول من ومنهم «الَحْدس»، هو إليها السبيل إن يقول من الفالسفة من ترى
هذه يف يجوز أفال «الحواس»، هو إليها السبيل بل يقولون وآخرون «العقل» هو إليها
التحديد؛ ينقصها «الحقيقة» كلمة أن وهؤالء أولئك بني الخالف رس يكون أن الحالة
مشكلًة الفالسفة من فريٍق كل فأخذ عدة، مشكالٌت الواحدة الكلمة هذه يف يندمج بحيث
أبعد هو اختالٍف من بينهم ما كان ذلك، تبني إذا اآلخر؟ الفريق أخذها التي املشكلة غري

ُمستقل. ميداٍن يف لعبته يلعب منهم كالٍّ ألن «الرصاع»؛ عن يكون ما
مرئيًة لتكون صها أُلخِّ الفكر، أصحاب عند الرأي اختالف من أربُع حاالٌت تلك
«الرصاع أن وهو نزعمه، الذي الزعم يرى أن عليه فيسُهل واحدة، بنظرٍة للقارئ

الحاالت: سائر دون واحدٍة حالٍة يف إال يتحقق ال الفكري»

باطًال، اآلخر يكون أن تحتم منهما حلٌّ أصاب إذا بحيث ن؛ حالَّ لها يُقرتح مشكلة (١)
فكري. رصاٌع يكون هنا وها

جانبًا إال املشكلة من يتناول ال منهما حلٍّ كل لكن حالن، لها يُقرتح مشكلة (٢)
اآلخر. لصواب نافيًا أحدهما صواُب يكون ال وهنا واحًدا،

الصياغة يف اختلفا وإن املعنى يف يختلفان ال لكنهما حالن، لها يُقرتح مشكلة (٣)
اآلخر. صواب نفسه هو أحدهما صواب يكون وهنا اللفظية،

مشكلًة امُلفكرين أحد فيعاِلج واحدة، مشكلٍة من أكثر صياغته يف يُدَمج سؤال (٤)
مستقالٍّ خطؤه أو صوابه منهما لكلٍّ يكون وهنا أخرى، مشكلًة آخُر ُمفكٌِّر ويُعاِلج منها،

الرصاع. يُشِبه ما وال بينهما رصاع فال خطئه، أو اآلخر صواب عن

الحاالت لهذه توضيًحا الفكرية، حياتنا من نأخذها األمثلة، من مزيٍد إىل اآلن وسبيلنا
األربع.

نظريًة مرحلًة باعتبارها — إليها يُنظر أن ينبغي كما — الفكرية الحياة إىل نظرنا لو
عىل ال الفكرية، الحياة إىل نظرنا لو أعني والتطبيق؛ التنفيذ مرحلة تلحقها أن بد ال
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بالتصميم تنتهي التي التخطيط مرحلة هي أنها عىل بل ألصحابها، ومتاٌع لهٌو أنها
الرصاع حالة أعني — املذكورة األربع الحاالت من األوىل الحالة أن وجدنا بالتنفيذ، ثم
اختالٍف إىل فيها الرأي اختالف يؤدي التي الوحيدة الحالة هي — الدقيق بمعناه الفكري
ه نُغريِّ ال أو ه نُغريِّ فيما اختالٌف معناه فيها الرأي اختالف فإن وبالتايل التنفيذ؛ طرائق يف
يؤدي ال إذ زميالتها؛ إىل بالقياس وخطورتها أهميتها تجيء ثم ومن الواقع؛ أمور من
أرض عىل التغيري رضوب من رضٍب أي إىل األخرى الثالث الحاالت يف الرأي اختالف
بها يلهو ذهنيًة رياضًة يكون أن يعدو ال — تقدير أحسن عىل — فهو وإذن الواقع.
الحقيقية الفكرية «رصاعاتنا» من أمثلًة ولنرضب الشطرنج. العبو يلهو كما أصحابها

نُريد. الذي املعنى ليتضح واملزعومة
ويحدث حدث الذي هذا هو معناه، أتم يف الفكري للرصاع نسوقه حيٍّ مثٍل أقرب إن
تقوم قبلها الحياة تلك كانت فقد الثورة؛ قيام منذ واالجتماعية االقتصادية حياتنا يف
تنقض أفكاٍر أو فكرة عىل لتقوم بعدها الحياة تلك وجاءت أساسية، أفكاٍر أو فكرة عىل
اإلنتاج لوسائل الخاصة بامِللكية تأخذ السابقة الفكرة كانت فإذا محلها، لتحل األوىل
من الفكرتنَي وبني الوسائل، لتلك العامة بامِللكية تأخذ الجديدة الفكرة فإن الرئيسية،
الجمع استحالة مع تلك، ا وإمَّ هذه ا فإمَّ األخرى؛ دون بإحداهما األخذ يُحتِّم ما االختالف
فيه الغلبة كانت رصاع، الفكرتنَي بني كان فقد وإذن بعينه. واحٍد يشءٍ يف الفكرتنَي بني
إىل طريقها لها يكون بل الذهنية، الرياضة حد عند تقف ال غلبٌة وهي الجديدة، للفكرة
التي غري صورًة لها يجعل تَغريًا الواقع أرض عىل األمور تتغري بحيث والتنفيذ؛ التطبيق

املحسوس. العيني معناها «ثورة» لكلمة يصبح وبهذا كانت،
دون الطرَفني بأحد نأخذ أن علينا يُحتِّم الذي االختالف هذا ملثل ثانيًا مثًال خذ
عىل االختالف واحدة: لحظٍة يف بينهما الجمع يمنع تناُقض من الطرفني بني ِلَما اآلخر،
كل يف بنفقاته الدولة تتكفل بحيث امُلواطِنني إزاء الدولة عىل واجبًا أيكون التعليم، مبدأ
«رصاع» كذلك هنا ها لرشائها؟ املال يملك ملن تُباع التي الخدمات من يكون أم مراحله،
التعليم، مراحل من معينٍة مرحلٍة إىل بالنسبة األُوىل الفكرة قبول ألن الفكرتني؛ بني
بني كان أنصار، الفكرتني من لكلٍّ كان أن ُفِرض فلو الثانية؛ الفكرة رفض يقتيض
انتصار إىل انتهى إذا عندئٍذ الرصاع أن الثانية للمرة نالحظ وهنا ، فكريٌّ رصاٌع الفريَقني

الواقع. دنيا يف حقيقيٍّا ًا تغريُّ ذلك معنى كان فكرة، عىل فكرٍة
أعلنها حني وحريتها املرأة قضية معناه: يتم حني الفكري للرصاع ثالثًا مثًال وهاَك
بحقوٍق فيها للمرأة تسمح تكن لم أوساٍط من هي التي — املرأة تخرج فهل أمني؛ قاسم
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ومن تعليم ومن سفور من تلك، بحقوقها تظفر حيث إىل املرأة تلك تخرج هل — معينٍة
متعارضتنَي إجابتنَي والنفي باإليجاب اإلجابتان تكون هنا العامة؟ األعمال يف مشاركة
للمرة ونالحظ األخرى. خطأ إىل بالرضورة مؤديًا منهما الواحدة صواب يجعل تَعاُرًضا
ُكتب ما إذا الواقعة الحياة صور تبديل إىل ُمؤدٍّ الفكري االختالف هذا مثل أن الثالثة

القديمة. الفكرة عىل الجديدة للفكرة النرص
ثارت التي املشكلة تلك له، حددناه الذي بمعناه الفكري للرصاع وأخريٌ رابٌع ومثٌل
نُبدل أم عربية، بأحرٍف هي كما عليها أنبقي العربية: الكتابة عن القرن هذا أربعينيات
الفكرتنَي بإحدى األخذ يجيء كيف ترى أيًضا هنا ها التينية؟ بأحرٍف األحرف هذه
فاختفت القديمة للفكرة النرص كان أن حدث قد القضية هذه ويف األخرى. للفكرة ُمبعًدا

. تَغريُّ يُِصبها لم حالها عىل الواقع صورة فَلِبثَت الجديدة، الفكرة
هذا خالل الفكرية حياتنا يف حدث قد ِلَما األمثلة رضب يف نميض أن ونستطيع
حياتنا، جوانب من ذلك أو الجانب بهذا تتصل أفكاٍر بني حقيقيٍة «رصاعاٍت» من القرن
استحالة مع اآلخر، دون املتصارَعني الطرَفني بأحد األخذ فيها يتحتم رصاعاٌت وهي
للفكرة الحاالت معظم يف الغلبة ُكِتبَت وقد بعينها. واحدٍة مشكلٍة يف بينهما الجمع
من تكن لم أحيانًا الغلبة تلك لكن الغالبة، بالفكرة يتصل فيما الحياة َت فتَغريَّ الجديدة،
يف الحياة تتغرِي لم وبالتايل سائدة؛ غالبًة القديمة الفكرة فظلَّت الجديدة، الفكرة نصيب
يف « «التغريُّ أن وهي هامة، حقيقًة نَذُكر أن ينبغي وهنا الفكرة. بتلك املتصل جانبها
فإذا ونُموٍّا. ًما وتَقدُّ ًرا تَطوُّ يحدث الذي التغريُّ هو املقصود إنما املقصود، هو ليس ذاته
النظر بغض زميلتها، من خريًا كانت ر، للتطوُّ قًة ُمحقِّ الرصاع، يف الغالبة الفكرة كانت

قديم. وأيهما جديٌد أيُّهما عن

من كلٌّ يتناول حني فهي ذكرها، أسلفنا التي األربع الحاالت من الثانية الحالة ا أمَّ
يكون ال وعندئٍذ اآلخر، يتناوله الذي الجانب غري املعروضة املشكلة من جانبًا املتجادَلني
الصواب ضم لنا ليجوز حتى وتكاُمل، تعاُون بينهما يكون ما بَقْدر «رصاع» الطرَفني بني
بذلك لنا ليكون زميله، أدركه الذي الجزئي الصواب إىل أحدهما أدركه الذي الجزئي
الصوابنَي من كلٍّ من أكرب — حال أية عىل — الصواب من شطٌر أو كله، الصواب الضم
أو العربية إىل ننقلها فهل وترجمتها، العلوم مشكلة مثًال لذلك رضبنا وقد ِحَدة. عىل

مثَلني. أو آخر مثًال اآلن ونسوق ودارسينا، طالبنا أيدي يف أصلها عىل نرتكها
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ِبأيِِّهما والعامية الفصحى حول محتدًما، زال ما والنزاع قائمة، زالت ما فاملشكلة
نحن ا أحقٍّ هذا: هو اآلن وسؤالنا خاصٍة، بصفٍة والشعر واملرسحية القصة مجال يف نكتب
ا وإمَّ عامية وال بالفصحى نكتب أن ا إمَّ هي املسألة هل يلتقيان؟ ال نقيَضني طرَفني بإزاء
يف الفصحى بني يجمع موقٌف هنالك يكون أن يجوز أال فصحى؟ وال بالعامية نكتب أن
العامة وحوار بالفصحى — مثًال — القصة متن ُكتب لو ماذا سياق؟ يف والعامية سياق
قدَّمه الذي كاالقرتاح بطرف العامية ومن بطرف الُفصحى من أخذنا لو ماذا بالعامية؟
يقوله ما بالرضورة ينقض ال الفصحى أنصار يقوله ما إن الحكيم؟ توفيق األستاذ
الفصحى، أنصار يقوله ما ينقض بالذي العامية أنصار يقوله ما وال كال العامية، أنصار

الوجوه. من وجٍه عىل الطرفان فيها التقى أدبيًة آثاًرا بالفعل رأينا قد أننا بدليل
للقائمني ويحلو وحديثه، قديمه بني املحتدمة القائمة الشعر مشكلة هذا من وقريٌب
أال تَحتَّم التقليدي النسق عىل شاعٌر الشعَر نظم لو كأنما «رصاًعا» يسموها أن بها
ا إمَّ وهو واحٌد شاعٌر كلها العربية يف كأنما نعم شاء! نحٍو أي عىل آخُر شاعٌر يقرضه
أن للناس أتريد سألك: سائًال أن هب نقيضها! عىل أو الصورة هذه عىل الشعر يقول أن
صنٍف ومائة واألرز اللحم يأكلوا أن لهم أُريد الجواب: يكون أفال األرز؟ أو اللحم يأكلوا
«املعركة» هذه يف َشِهدنا ولقد وبطونهم. جيوبهم أسعفتهم إذا واألرز اللحم غري آخَر
شخصه وألن وقافية، وزٍن من التقليدية صورته عىل الشعر يَنِظم شاعًرا َشِهدنا إذ عجبًا؛
أنني لقارئي أُؤكِّد إنني جديًدا. شعًرا شعره يف رأوا الجديد، الشعب أنصار لدى ُمحبٌَّب
ألن املشكالت؛ هذه مثل يف «رصاع» أالَّ ألُبنيِّ أكتبه بل قديم، أو لجديٍد ُمؤيًدا هذا أكتب ال
صاحب أنت كأنما جواره، إىل ليقف يأتي بل اآلخر، أحدهما يُزيح ال املتنازَعني الطرَفني

رابعة. غرفًة إليها فأَضفَت غرف ثالث ذي منزٍل
أنصار بني وثالثينياته القرن هذا عرشينيات يف عنيفًة معركًة كذلك َشِهدنا ولقد
الثقافة التوايل: عىل معناهما عندئٍذ والقديم الجديد وكان — القديم وأنصار الجديد
انترص ومن ا، تامٍّ انتصاًرا لألوىل انترص من بيننا وكان — العربي والرتاث األوروبية
َظهرانَيِهم بني َلَرأَْوا وسمع، برص ذَِوي املتقاتلون كان ولو ا. تامٍّ انتصاًرا العربي للرتاث
أطراف عقولهم ويف قلوبهم يف اجتَمَعت أدباء — املعركة احتداِم ساعِة يف حتى —
اجتماع وال ذاك أو هذا ا إمَّ ليست املسألة أن عىل قاطعًة داللًة يدل مما مًعا، الثقافتنَي
مثًال حسني طه تُعد فهل مًعا، وذاك هذا األصح: صورتها عىل هي بل الجانبنَي، بني
العقاد تُعد هل وحدها؟ األوربية بالثقافة ُمرشبًا تُعده أو وحدها العربية بالثقافة ُمرشبًا
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هي وها وغريهما، واملازني هيكل يف قل وكذلك الثاني؟ الفريق من أو األول الفريق من
إال — وحدٍة يف يتالقيان اليوم الثقافتان فإذا الراهن، يومنا إىل بنا كرَّت قد األعوام ذي
جديدًة ثقافًة يصبح ما منهما يتكون بحيث — تتم أن إىل طريقها يف فهي تمت قد تكن

الحديث. بطابعنا مطبوعًة

ترتادفان لكنهما اللفظ يف العبارتان تختلف أن الفكري «الرصاع» رضوب من ليس وكذلك
طائفٍة أقالم به تجري الذي الظاهري الخالف هذا مثًال لذلك أسلفُت وقد املعنى. يف
اآلن وأريد لالشرتاكية». العربي و«التطبيق العربية» «االشرتاكية عن اليوم كتابنا من
مشكلة اليوم بيننا القائمة املشكالت فمن نريد؛ ما ح تُوضِّ لعلها األمثلة من أزيد أن
ليوحي املشكلة يف الحديث وإن عامة، بصفٍة الفكر ويف بل والفن، األدب يف «االلتزام»
أن عىل وجوبه. بعدم اآلخر ويقول االلتزام بوجوب يقول أحدهما فريَقني؛ هنالك بأن
تنبع الحركة أن بمعنى اإللزام، به يُقصد ال االلتزام أن وهي عليها، متفًقا ُمسلَّمًة َة ثَمَّ
انحرص فقد وإذن خارجيٍة. عوامَل من عليه تُفَرض وال األديب، أو املفكر داخل من
هدٌف امُلفكِّر أو األديب عند يكون أن بد ال إنه يقول: فريًقا أن يف «املزعوم» الخالف
الزاعِمني زعم يف — يقول اآلخر الفريق أن حني عىل يراها، التي بالوسائل بلوغه يلتزم
وتسأل محددة. معينًة وسائَل فال ولذلك املفكر؛ أو األديب عند هناك هدف ال إنه —
عينيه، ويُغمض قلمه، — األديب أو — امللتزم غري امُلفكِّر يمسك هل ترى الزاعمني:
فراح كاتبًة آلًة أمامه وجد قط كأنه األصابع، اختَلَجت كيف الورق عىل بالقلم ويخبط
— أظن فيما — هذا سؤالك عن الزاعِمني جواب فيكون بمخالبه؟ مفاتيحها عىل يخبط
لألدب أدبًا يصنع ومن نفسه، للفكر يُفكِّر من هو امللتزم غري إن بل ال كهذا: يشء هو
الوصف هذا جاز إن — «خارجية» ال «داخلية» األهداف إن أي نفسه؛ للفن وفنٍّا نفسه،
بني — ذاته «االلتزام» حيث من — فرق وال التزام، هو هذا إن لهؤالء: نقول ونحن —
لصاحب التزام كالهما خارجه، أو األدبي، أو الفكري األثر داخل هو الهدف يكون أن
بد ال الهدف بأن قائٍل بني اختالف ذلك بعد هنالك كان فإذا يصنعه، أن أراد بما األثر
ذاته، األثر كيان يف داخًال يكون إنما بأنه آخَر وقائٍل املصنوع، األثر خارج يكون أن
الهدف موضع عىل االختالف بل وعدًما، وجوًدا «االلتزام» عىل عندئٍذ االختالف فليس
تقول إحداهما عبارتنَي؛ بني — االلتزام حيث من — فرق فال وإذن التزامه. يُراد الذي
تُقرِّران كلتاهما العبارتان إذ للمجتمع؛ األدب إن تقول وأخرى لألدب، هو األدب إن

174



الفكري الرصاع معنى عىل ضوء

ملما وإنه به. نلتزم الذي اليشء فيهما اختلف وإن واحٍد، وِبمعنًى سواء حدٍّ عىل االلتزام
املجتمع، بمشكالت التزام معناه امللتزم األدب بان القائلني أن وضوًحا، األمر هذا يزيد
يلتزم أن من األديب يُعِفي ال املجتمع بمشكالت االلتزام هذا بأن يؤكدوا أن يفوتهم ال
فإن التفسري، بهذا أخذنا لو وحتى وأصول. قواعَد من األدبي الفن يُوجبه بما «أيًضا»
عىل يكون بل وجوبه، عدم أو االلتزام وجوب عىل خالًفا يكون ال الفريَقني بني الخالف
والتزام أوًال، األدبي الفن بقواعد التزام التزامان؛ إنهما يقول ففريق االلتزامات؛ «عدد»
بالتزاٍم يُطاِلب اآلخر الفريق أن حني عىل ثانيًا، املجتمع مشكالت هو املضمون يكون بأن
كانت فإذا ونوعه. باملضمون ذلك بعد لنا شأن وال األدبي، الفن بقواعد التزام هو واحد،
حيث من االلتزام فكرة عىل اتفاٍق عىل مًعا الفريقان يكون أفال املوقف، حقيقة هي هذه
طول عىل الواحد، امُلفكِّر أو الواحد الفنان أو الواحد األديب هو فأين وإال كذلك؟ هو
نريده بل ال، هنا: قائل قال فإذا ما؟ شيئًا عمله يف «يلتزم» لم الذي كله، الثقايف التاريخ
إلزام. ال بأنه جميًعا اعرتفنا وقد «التزاًما»، ال «إلزاًما» ذلك كان كيت، ال كذا يلتزم أن

لفظها، يف العبارات تختلف حني املوهوم، الرأي الختالف وأخريًا، آخر مثًال وأسوق
أسوقه الذي واملثل واحًدا. هدًفا تستهدف ألَفيتَها مدلوالتها، يف النظر أمَعنَت ما إذا حتى
الطرَفني بني التقابُل تُرك لو أنه ظني ففي واالجتماعية؛ بالفردية القائِلني اختالف هو
ينشط أالَّ هو املقصود الحقيقي فاملعنى معناه؛ من ألفرغناه القيود، من مطلًقا هكذا
ينفي ال نفسه هذا لكن املجموع، يخدم أن عساه بما إال والفكر العمل ميادين يف الفرد
ق يُحقِّ الذي النشاط من ٍ ُمعنيَّ بنوٍع ُمطاَلب هو وإنما فرًدا، نشاطه يف الفرد يكون أن
املجتمع، يهدم بما الفرد ينشط قد إذ نفسه؛ الوقت يف املجتمع يفيد والذي فرديته به
نشاطه ه يُوجِّ أن هو الرشط بل فرد، هو حيث من الفرد ينشط أال هو الرش فليس وإذن
مهنة يحرتف الكالم بهذا نخاطبه الذي الفرد أن افِرض الناس. خدمة نحو الفردي
فنحن لهذا فرد؟ هو حيث من إال حرفته يمارس أن يمكن فكيف الكرة، لعبة يف الحكم
لحرفته أدائه يف الفردي نشاطه ه يُوجِّ بأن نطالبه بل فرديته، من يحد بأن نطالبه ال
يطرح ال لرأيه، بًا تعصُّ الفردية أنصار أشد إن جميًعا. الالعبني يخدم ُمعنٍي هدٍف نحو
ليُطبَع املطبعة إىل كالمه ويُرسل ذاك، رأيه عن ليُعربِّ يتكلم أنه بدليل حسابه، من الناس
وإذن الناس. نحو به يتوجه إنما كالمه، نرش عىل يعمل وحني يتكلم حني وهو ويُنَرش،
أن هو املراد كان إذا واحًدا، شيئًا يقوالن إنما باالجتماعية، والقائلون بالفردية فالقائلون
فرٌق بينهما يكون وال بعضه، أو كله باملجتمع صلة ذا العميل أو الفكري النشاط يكون
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لكن مصالحه. ويُعارض املجتمع، يهدم الذي النشاط عىل الفردية معنى قَرصنا إذا إالَّ
موضع هو تعويقه أو املجتمع دفع كان فلو حال، كل وعىل املعنى؟ هذا يتحتم أين من
واالجتماعية، الفردية هما املحوران يكون أن أما معنًى. االختالف هذا ملثل كان الحديث،
مجتمع. يف إال تكون ال الفردية ألن األمر؛ حقيقة يف هناك اختالف فال هما، حيث من

أسلفنا التي الحاالت من — الرابعة الحالة هي الرؤية، عن جميًعا الحاالت أغمض وإن
املتحدثان يظن ذلك وبرغم لها، يتصدى التي مشكلته متحدٍث لكل يكون حني — ذكرها
يُوَصم أن تحتم الرأي، أصاب إذا أحدهما وأن بعينها، واحدٍة ملشكلٍة يتصديان أنهما

بالخطأ. زميله
مما الرأيان كان إذا إالَّ رأينَي، بني يكون ال الخالف بأن أخرى، مرًة القول وأُعيد
وأنا أنت — ُسئلنا فإذا واحدة، مقولٍة يف يندرجان مًعا إنهما أي واحد؛ بسؤاٍل يتعلقان
أمتار، أربعة ارتفاعها إن أنت وُقلَت بيضاء، إنها أنا فقلُت الغرفة، هذه جدران عن —
السؤال غري سؤال عن يُجيب من بمثابة ألنك الرأي؛ يف خالف هو بيننا الذي هذا فليس
مقولتان وهما «الكم» عن أتحدث وأنا «الكيف» عن تتحدث أنت عنه، أنا أُجيب الذي

مختلفتان.
حقيقة يف يكون ال حني املزعوم، الرأي الختالف أسوقه واحٌد مثٌل هنا وحسبي
الرأي بها يتصل التي املشكلة غري بمشكلة متصل الرأينَي من رأٍي كل ألن اختالف؛ األمر
هنا فها يكون؟ ماذا األدبي: النقد مبدأ عىل النقاد اختالف هو املثل هذا وليكن اآلخر،
فكرية، رسالٍة من األدبية القطعة تحمله عما البحث مبدأ يجعل ناقٌد كثرية؛ إجاباٍت تجد
َة ثَمَّ كان إذا الرسالة تلك فيه ُصبَّت الذي القالب عن البحث مبدأ يجعل آخُر وناقٌد
مختلفون أنهم ويزعمون الطويل، الصف آخر إىل وخامٌس ورابٌع ثالٌث، وناقٌد رسالة،
الذي اليشء غري بيشء يهتم منهم كالٍّ ألن كذلك؛ األمر وليس بعينها، واحدٍة مشكلٍة يف
غري كتاٍب عن منَّا كلٌّ ليبحث مكتبًة مًعا دخلنا أصدقاء أربعة أننا افِرض اآلخر. به يهتم
كتاب يريد وآخُر لسارتر، والعدم الوجود كتاب يريد واحٌد اآلخر؛ عنه يبحث الذي الكتاب
العقاد، ديوان يطلب ورابٌع حسني لطه األيام عن يسأل وثالٌث إلقليدس، الهندسة مبادئ
مرسحية، أو قصًة يتناولون نقاد أربعة يف قل وهكذا رأي؟ عىل خالٌف بيننا يكون فهل
الدكان هي املنقودة فالقصة زميله؛ به يأخذ الذي املبدأ غري منهم لكل نقديٍّ بمبدأ
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يخرج فهو وإال خريًا كان وجده إن مأربًا، فيها منهم لكلٍّ لكنَّ جميًعا، سيدخلونه الذي
فال بالرضورة؛ اإلجابات فاختَلَفت األسئلة اختَلَفت أي املطالب؛ اختَلَفت زاد. بغري منها
بغري يكون ال وحيث يكون، حيث الفكري، بالرصاع املغرمون يظن قد كما هناك رصاع

تمييز.
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نقيمها أزمًة أُريد لكني وقديمها، القيم جديد بني بالفعل قائمًة أزمًة هنالك أن أُريد ال
عامٌّ خارجيٌّ فعالٌم عامَلني؛ يف يحيا أن من اإلنسان عىل أهوَن فليس خلًقا؛ ونخلقها
مجموعٌة معهم التعامل يف يحكمه والعمل، النشاط أوجه يف الناس مع فيه يضطرب
معهم تضبطه وُخلصائه، أهله مع فيه يعيش خاصٍّ داخيلٍّ وعالٍم واللوائح، القوانني من
سائر حيث الخارجي العالم معايري مع تتفق ال وقد تتفق قد املعايري، من مجموعة
مما كان فإذا الحميمة. الصداقة أو القريبة القربى صلة بهم تربطه ال الذين امُلواطِنني
يذمه ما ويذم صدق عن يمدحه ما يمدح بحيث نفًضا نفسه ينفض أن هنا له يجوز
وذم. مدٍح من الناس له يريده ما إال يذم أو يمدح أن هناك له يجوز فال صدق، عن
إىل منهم الواحد يقف أن هي أصدقائه ومع أُْرسته أفراد مع هنا عالقته كانت وإذا
معتدلة كلهم ورءوسهم األرض، عىل دائسٌة كلهم أقدامهم واحد، صفٍّ يف اآلخِرين جانب
املكتب يف امُلواطِنني سائر مع هناك فعالقته أعىل، من يثقلها ِحمٍل تحت تنحني ال القامة
، رأيسٍّ عموٍد يف يقفوا أن هي الطريق ويف امللعب ويف بل واملرصف، والرشكة واملصنع
والجهد الوقت يرسق أن هنا له يجوز ال مما كان وإذا دونه. من أكتاف عىل منهم الواحد
العقاب. خشية إال أدائها من يمنعه ال هناك، له جائزٌة أموٌر كلها فتلك سواه، من واملال
قواعده منهما عالٍم لكل عامَلني، يف يعيش أن من اإلنسان عىل أَهوَن ليس نعم،
الخارجي العالم يف السلوك تضبط التي والقوانني القواعد تكون أن ويغلب وقوانينه.
التي والقوانني القواعد تكون وأن السلطان، صاحب من مسنونٌة ترشيعاٌت هي العام
ويَغِلب وتقليد. وُعرٌف ُخلقيٌة ُمواَضعاٌت هي الخاص الداخيل العالم يف السلوك تضبط
الحدود مجاوزة عن الناس يردع ما امُلقرَّرة العقاب ألوان من لألُوىل تكون أن كذلك
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اآلخِرين. واستهجان الضمائر َلذََعات إال العقاب ألوان من للثانية يكون وأالَّ املرشوعة،
أحد عند دهشًة تُثري ال التي الطبيعية الحالة هو يكون أن االزدواج لهذا املألوف ملن وإنه
كأنما أُخرى، وأمٍة أمة بني العالقات يف األخالق) بفلسفة امُلشتغِلني من يكون أن (إال
البالد أبناء يُعاِمل وأن نحو، عىل ُمواطِنيه يُعاِمل أن اإلنسان عىل َضرٍي من َة ثَمَّ ليس
يستحق كربى خيانًة فيكون بلده يف يفعله امُلعنيَّ الواحد فالفعل آخر؛ نحٍو عىل األخرى
التقدير. أوسمة ُمواطِنيه من به فيستحق آخَر بلٍد يف يفعله نفسه والفعل اإلعدام، عليها
أمٍة أفراد بني الطبيعية الحالة هو يكون أن القيم يف االزدواج لهذا املألوف من إنه أقول
إذا إال الواحدة األمة أبناء بني الطبيعية الحالة هو يكون ال لكنه أخرى، أمٍة أفراد مع
ضوء يف األبصار عليه لتقع الغطاء عنه يُكشف ألن يحتاج خبيءٌ جانٌب األمر يف كان
األزمة يُحِدث أن شأنه من القيم، يف ازدواٍج من أنفسنا يف عما الغطاء وَكْشف النهار،

املقال. أول يف إليها أَرشُت التي

يف األمة تلك تكون أن هو الواحدة، األمة أبناء بني القيم يف ازدواًجا يُحِدث ما وأهم
تكن وإن أنه الحالة هذه مثل يف واملعلوم وتطورها، نموها مراحل من انتقاليٍة مرحلٍة
ت تغريَّ فإذا االقتصادية، العالقات شبكة من األمِر آخَر منبثقًة الناس بني التعامل أُسس
التغريُّ أن إالَّ وحتًما، رضورة الحًقا كلها التعامل أُسس يف التغريُّ كان العالقات هذه
يجيء أن يحدث ما لكثريًا حتى الُخلقية، نتائجه من دائًما أرسع االقتصادي املادي
يجيء، ال قد إنه بل طوال، بسنواٍت االقتصادية ات التغريُّ من أسبابه بعد الخلقي التغريُّ
يُدِخل ما وبني الخارجي عامله يف العيش به يكسب ما بني قلقٍة حالٍة يف اإلنسان ويظل
من رها تطوُّ يف اإلنسانية سارت لقد الداخيل. عامله يف نفسه عىل والسكينة الطمأنينة
َطوٍر كل يف لها وكان الصناعة، اقتصاد إىل هذا ومن الزراعة، اقتصاد إىل الرعي اقتصاد
مرحلٍة كل يف تخلف ما أكثر ما لكن االقتصادي، املحيط تُالئم أخالٌق األطوار هذه من
— تسود كانت مرص، يف هنا الزراعي مجتمعنا ففي عليها؛ السابقة املرحلة أخالق من
الرعوية البداوة مجتمع من بقايا — أخالقيات من الزراعة حياة تقتضيه ما جانب إىل
يف استقرت قد كانت التي املجتمعات إىل ونقلوها بداوتهم عهد من العرب بها احتفظ
الصناعة، َطور إىل الزراعة َطور من انتقاٍل حالة يف أُوالء نحن وها طويًال. أمًدا زراعتها
الحياة إليه تدعو ما مع جنٍب إىل جنبًا الزراعي املجتمع بأخالقيات ُمثقِلني زلنا ما لكننا

جديدة. أخالقياٍت من — وصناعتها بعلمها — الجديدة
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التي السري مراحل االقتصادي» النمو «مراحل كتابه يف «روستو» استقرأ لقد
يستتبع بما االقتصادي رها تطوُّ يف — وزمانها مكانها اختالف عىل — البالد اجتازتها
التقليدية، املرحلة هي: مراحل؛ خمس فوجدها وسيايس، وثقايفٍّ اجتماعيٍّ ٍر تطوُّ من ذلك
تجيء وأخريًا النضج، مرحلة تتلوها وهذه االنطالق، مرحلة ثم ل، التحوُّ مرحلة تتلوها

الرفيع. الحضاري املستوى عىل الرفاهية مرحلة
يشءٍ لكل املجال، ضيقة ُمحددًة الحياة أوضاع تكون األُوىل، التقليدية املرحلة يف
أن للسائر يجوز ال حتى املرسوم، طريقها حركٍة ولكل والعرف، التقاليد من قيوده
العمل يجب، مما أعىل بصوٍت يضحك أن للضاحك وال ينبغي، مما أبطأ وال بأرسع يميش
األرسة وصالح األرض، ك ُمالَّ أيدي يف الحقيقي والسلطان زراعة، املرحلة هذه يف الرئييس
أن ألبنائها يؤذن فال الطبقي، مستواها أُْرسة ولكل األمة، صالح فوق املرحلة هذه يف
قليًال قليًال إما — الحياة جسم يف العلم أشعة ترسي ثم أعىل، هو ما إىل بأعناقهم يرشئبوا
وتجعل األرض، فالحة عن األيدي بعض تشغل صناعٌة العلَم فيتبع — رسيعًة دفعًة أو
فإذا نفسها، الزراعة لتَمسُّ التصنيع حركة إن بل وُقراه، الريف دون القوة مركز املدينة
معالم هي وتلك صغرية، مدينٌة كأنها القرية وإذا مصنع، كأنه وجرَّاراته بمكناته الحقل

ل. التحوُّ مرحلة الثانية: املرحلة
الجديد، وجهه مالمح خاللها املجتمع واستكمل ل، التحوُّ عملية كملت ما إذا حتى
الصناعية العلمية الحياة لتُالئم كلها خالياه تتجدد وفيها االنطالق، مرحلة يف دخل
تتغري والواجبات، الحقوق وتتغري بأَْرسها، اإلنسانية العالقات فتتغريَّ الجديدة، الحرضية
إىل بالنسبة الحاكم مهمة وتتغري الفراغ، أصحاب إىل بالنسبة بالسواعد العمل قيمة
يشء كل يتغري الحرض. وأهل الريف أهل بني واملرأة، الرجل بني العالقة وتتغري املحكوم،
تبلغ حتى ل، التحوُّ مرحلة يف نَشأَت التي الجديدة املالمح لتندفع االنطالق مرحلة يف
السنني من عدٍد يف لنجتازها مشارفها، عىل اليوم نقف التي املرحلة هي وهذه مداها،
مرحلة األخريتنَي؛ املرحلتنَي إىل منها لننتهي ثم ر، التطوُّ دوافع بحسب يقل أو يكثر

رفيع. حضاريٍّ مستًوى عىل الرفاهية ومرحلة النضج
عىل نعيش التي القيم ازدواج هذه، االنطالق مرحلة يف أنظارنا يلفت ما وأَوَضُح
املرحلة عرب وَصمَدت — والتقليد العرف مرحلة — األوىل املرحلة من تَخلَفت فقيٌم هداها؛
تكون األوىل يف والصناعة؛ العلم حياة تقتضيها وقيٌم — التحوُّل مرحلة — الثانية
األوىل يف يعمل، ال من عىل يعمل ملن تكون الثانية ويف يملك، ال من عىل يملك ملن األولوية
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يف العلم، بنتائج وتسليٌم اإلنسان، إرادة بحرية اعتداٌد الثانية ويف للقَدر، واستسالٌم تواكٌل
الوجدان، مشاعر عىل للعقل تغليب الثانية ويف العقل، منطق عىل للوجدان تغليٌب األوىل
والتمسك املشوهة الصورة بهذه االحتماء ثم والخرافة، بالتهويل للمايض تشويه األوىل يف
يف للمستقبل، وعدًة للحارض سالًحا أيدينا يف ليكون للمايض تنقيٌة الثانية ويف لذاتها، بها
يف بها واعتزاٌز للشخصية تثبيٌت الثانية ويف يلتهمها، ملن هضيمٌة ضائعٌة شخصيٌة األوىل
تغيريٌ الثانية ويف القَدر، ُصنع من ألنه يقع كما للواقع قبول األوىل يف أعمى، صلٍف غري

أيدينا. ُصنع من ألنه وقع عما للواقع
السري؛ مراحل من الثالثة املرحلة مشارف عىل ونحن أنظارنا، يلفت ما أول إن أقول
بأجسادنا نعمل وجديد، قديم بني اليوم مشدودون فنحن القيم؛ ازدواج االنطالق، مرحلة
لحنًا القيثارة عىل يعزف كمن آخر، نحٍو عىل بقلوبنا ونُِحس بعقولنا ونُفكِّر نحو، عىل
يلحق ال بحيث الُخلقي التغري يُبطئ أن الحياة سنة إنها نعم آخر. لحنًا يُغنِّي لكنه
التئام نحو ِلنُرسع الخطى نستحث أن فواجبنا يطول، قد أمٍد بعد إال املادي بالتغري

وداخله. اإلنسان خارج بني الفجوة

مما ُمعيَّنة دة ُمجسَّ بأمثلٍة ندعمه والتعميم، التجريد مستوى عىل حديثنا يكون ال وحتى
إذ بقلوبنا؛ صدقه نُِحس ال ما بألسنتنا نقول أننا تُبنيِّ أمثلٍة الحية، خرباتنا يف لنا وقع
قلوبنا يف ُمعلَِّقني زلنا ما لكننا حياتنا، مراحل من الجديدة املرحلة معايري باأللسنة د نُردِّ

زمانها: ذهب أُخرى بمعايريَ
صباح من التاسعة الساعة يف موعًدا يل يحدد خطاٌب حكوميٍّ مكتٍب من جاءني
ذُكر كما التاسعة تمام عند حاًرضا ألكون دقائق ببضع التاسعة قبل وذََهبُت معني. يوٍم
وأََصخُت واألحياء، للحياة أثر كل من خاليًا املكان ألجد وصلُت لكنني الخطاب، يف يل
يف مارٍّا الصوت مصدر نحو فِرسُت بعيدة، غرفٍة يف يتحدثان رجَلني صوت فإذا السمع
مناضَد عىل إال البرص فيها يقع ال ويساري، يميني عن املكاتب غرف يفصل ضيٍق ممرٍّ
وَحيَّيُت يَسُمران، خادمان فإذا الصوت مصدر إىل وَوَصلُت آِهِليها، من َخَلت قد ومقاعَد
من يكن لم ُمقدًسا حرًما يخوض من به يشعر الذي بالذنب شَعرُت ألنني استحياءً؛
الذي الخطاب لهما وأَبَرزُت أذهب؟ أن عساي أين مستفًرسا: وسألُت يخوضه، أن حقه
إيلَّ، رداه ثم ليقرأ، لزميله وناوله وقرأ، الخطاب أحدهما وتناول املوعد. بتحديد جاءني
التاسعة، يقولون هم — والصدى الصوت كأنه قوله يُكرِّر واآلخر — يقول وأحدهما
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مشواٌر وراءك كان فإذا عرشة، الحادية قبل يحرضون ال هم التاسعة. يقصدون ال لكنهم
الخارجي.» البهو يف فانتظر وإالَّ ُعد، ثم حاجاتك واقِض فاذهب

األجزاء، ر ُمعفَّ القوائم كسيح مقعٍد عىل فَجَلسُت الخارجي، البهو يف أنتظر أن آثَرُت
نصف وبعد ُفِرَشت. ما ليتها ويا األخرض، «الجوخ» من بقطعة ُفِرَشت منضدٍة جوار إىل
فيه، أجلس كنت الذي البهو عىل تفتح التي الغرف من غرفًة ودخل ُموظَّف جاء ساعة
حوله من الخزائن يفتح وبدأ قهوته، ب وَرشِ جلسته يف استقر قد رأيته حتى فانتظرُت
الذي الخطاب له وأَبَرزُت وَدَخلُت، الدخول يف استأذَنُت ثم أوراًقا، جوفها من ِليُخرج
ال وهو وقال الخطاب، يف فنظر أََصبُت؟ أو املكان أخطأُت هل تُرى وَسأَلُت: جاءني
ال الذين أولئك هم من تُرى يجيئوا» حتى ُكنَت، حيث فانتِظر أََصبَت، «بل إيلَّ: ينظر
عاَلٍم من علينا سيهبطون بأنهم تُوحي كأنها نغمٍة يف الغائب بضمائر إال عنهم يتحدثون
— مثيل زبونًا كان لكنه حقيبة، يحمل رجٌل ودخل آخر، ساعٍة نصُف ومرَّ مجهول؟
وجلس — عبثًا أنا أضعتها كاملٍة بساعٍة زمنه من انتفع ألنه مني أحرص يكن وإن
أنصاف أََخذَت وهكذا لينتظر. املكان هذا إىل يقصد أن أَِلَف وكأنه بجواري، مقعٍد عىل
املختلفة، الغرف ويدخلون فواحًدا، واحًدا يحرضون والقادمون تميض، وأرباعها الساعات
ملًال إال التاسعة، الساعة يف َقِدمُت منذ كحايل هو وحايل عرشة، الحادية الساعة وقاَربَت
النربة عايل حديثًا سِمعُت قد عندئٍذ وُكنُت أنفجر، ِكدُت حتى معي يزدادان أخذا وسأًما
والضحكات الحديث جرأة من حُت فرجَّ الهموم، من خاليٍة قلوٍب عن صادرًة وضحكاٍت
إليهم أُشري الذين «هم» يكونوا أن بد فال وإذن أحًدا، يخَشون ال عمن صادرٌة بد ال أنها
الحديث منها انبعث التي الغرفة حيث إىل حذر، يف جرٍّا قدمي وَجَررُت الغائب. بضمري
والتهذيب، الوقار سمات جميًعا وعليهم مكاتب، ثالثة عىل يجلسون ثالثٌة فإذا والضحك،
قبل سألته الذي نفسه السؤال وَسألُت وحيَّيُت خفيفة، نقرًة الباب ونََقرُت خريًا، لت فأمَّ
قائًال: الثالثة، الرجال أحد شديٍد عنٍف يف عىل رد أن دهشتي أَشدَّ كان فما مرتنَي، ذاك
يكون أن الحظ حسن يل وشاء شديد، هدوءٍ يف قلتها — فالن أنا فُقلُت: أنت؟ تكون من
يعتذر وراح عذبًة، رقًة غضبه فانقلب ما، شيئًا يل قرأ قد يكون وأن له، معروًفا اسمي
عن يُفِصح أن له ينبغي وكان منتظًرا، البهو يف يجلس أن ملثيل كيف إياي: ُمعاتبًا يل،
يستضيفني وأن قليًال، معهم أجلس أن عىل شديًدا إرصاًرا وأرصَّ قدومه؟ فور شخصيته
الفلسفة يف موضوًعا ففتح نفيس، يف الثقة إيلَّ يعيد أن أراد ولعله القهوة. من بفنجاٍن
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بما ليستوضحني معهم وجودي فرصة ينتهز أن وأراد بعيد، زمٍن منذ يشغله أنه زعم
ِجئت. أجلها من التي أوراقي َفَحص ذلك وبعد والقلق. الشك عنه يُزيل

هي قيًما كلها تجدها قيم، من فيها د تَجسَّ قد وما العابرة القصة هذه إىل انظر
مرحلة أعني ذكرها؛ لك أسلفُت التي الخمس املراحل من األوىل املرحلة قيم نفسها
قيمتنَي منها أستخلص أن هنا وحسبي صفات. من تحمله ما بكل الزراعي االقتصاد
عن ا أمَّ امُلواطِنني؛ بني الطبقي التفاوت قيمة هي والثانية الزمن، قيمة هي األوىل اثنتنَي:
عرشة؛ الحادية والساعة التاسعة الساعة بني فرق الزراعة اقتصاد يف يكن فلم األوىل
أذكر وهنا ساعتنَي. متأخًرا أو ساعتنَي مبكًرا الري جاءه إذا نموه يختلف ال الزرع ألن
عن كرومر اللورد األكرب االستعماري كتاب يف بعيٍد أمٍد منذ َقرأتُها ُكنُت عجيبة مالحظًة
األيام من يوم أي يف تتحول لن مرص أن من يقنٍي عىل إنه فيها يقول الحديثة» «مرص
وصميمها أساسها يف مرتكزة الصناعة أن هو عجيٍب، عنده لسبٍب وذلك صناعيٍّا؛ بلًدا
وهو الصناعي العامل إن الدقة. هذه تنقصهم املرصيِّني أن حني عىل التوقيت، دقة عىل
كل أو مرًة دقيقٍة كل شيئًا منها ليأخذ أو شيئًا فيها ليضع الدائرة اآللة أمام واقٌف
كان ثَمَّ ومن لك؛ أتهيأ حتى اصربي لآللة: قائًال عنها يَغُفل أن يستطيع ال مرة، دقيقتنَي

الصناعة. مرحلة يف األمور أهم من الزمن عنرص
كذلك كانت فقد امُلواطِنني، بني الطبقي التفاُوت قيمة الثانية: القيمة عن ا وأمَّ
الزراعة ألن الزراعي؛ االقتصاد سادها التي والتقليد الُعرف مرحلة يف طبيعيًة نتيجًة
له يُفِلحون الفالحني من وجماعًة يسود أرض صاحب تتطلب كانت عندئٍذ بطبيعتها
فللسيد ومسود؛ سيد العرف يف يتساوى أن عندئٍذ املعقول من وليس ويُسادون، األرض
التفاُوت. هذا يف شذوذًا املسود أو السيد يُحس أن دون أخرى معاملٌة وللَمُسود معاملة
اإلهانة: إليه ه وجَّ من فيسأل أُهني، قد أنه يظن رجًال املواقف آالف يف آذاننا سِمَعت ولَكم
املعاملة تكون وأن امُلواطِنني، كسائر مواطنًا يكون أن يكفيه ال ألنه وذلك أنا؟ من أتعرف
أنا أكون ومن أنت تكون عمن النظر بغض وحدها امُلواَطنة أساس عىل قائمًة االجتماعية

منا. كلٌّ يُؤدِّيه الذي العمل حيث من
التفاُوت وقيمة الزمن قيمة واحد: موقٍف من استخرجناهما اثنتان قيمتان هاتان
وصناعتها، بعلمها االنطالق مرحلة يف نعيش أننا وهو زعمناه، ما عىل بهما لندل الطبقي،
الثورة أحدثنا إذا إال حياتنا جوانب وتتناغم األمور تستقيم ولن البائدة. املرحلة قيم عىل
إال لنا تتم ال لثورٌة وإنها واالقتصادية. االجتماعية األوضاع يف أحدثناها كما القيم، يف
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التناُقض حدة وا ليُحسُّ الناس نفوس يف أزمًة — واألدب الفكر رجال نحن — خلقنا إذا
القائم.

ماذا بعُد، واضٍح ٍر تصوُّ عىل — أحسب فيما — ليسوا منا واألدب الفكر رجال لكن
قصٍص من ينشئون فيما دونها ويُجسِّ يكتبون، فيما يُحلِّلونها التي الجديدة القيم تكون
تصور يف اختالفهم عىل لك وألرضب قصائد، من ينظمون فيما وينشدونها ومرسحيات،
فشيئًا شيئًا الفوارق تزول أن حتًما يقتيض الصناعة عرص إن واحًدا. مثًال الجديدة القيم
َدخَلت كما الزراعة إىل فشيئًا شيئًا ستدخل الصناعة آالت أن ذلك واملدينة؛ القرية بني
القرية يف املزرعة فالح ف يُثقِّ فما هناك، واحدٌة واإلعالم التعليم ووسائل سواها، يف
وازدادت، أَرسَعت املواصالت ووسائل املدينة، يف الصناعة عامل ف يُثقِّ ما نفسه هو هو
كادت شدًة واملدينة القرية بني االنتقال حركة اشتدت بحيث ُرِصَفت؛ سريها وطرق
يف تظهر القاهرة يف تظهر التي الصحف إن يوم. كل واحدٍة جماعٍة يف الفريَقني تمزج
منزٍل كل من ركٍن كل يف يُذاع القاهرة يف املذاع والخرب القرى، معظم يف نفسها اللحظة
تختفي أن هذه، والحالة الطبيعي من يكون أفال واحٍد. آٍن يف وعرضها البالد طول يف
قيمٌة لتظهر والسوء، الرش من املدينة حظ وتندب الريف برباءة تتغنى كانت قديمٌة قيمٌة
وال سذاجة) عىل تنطوي هنا الرباءة أن جيًدا (الحظ ريف يف الرباءة تمتدح ال جديدٌة
الريف أهل يرىض أن القديمة القيمة يف الرس بعض كان لقد مدينة؟ يف وسوءًا ا رشٍّ تندب
املدينة. يف العيش لذائذ عىل أعينهم تنفتح لئال مسدوٍد، للحياة طريٍق من فيه هم بما
يتغنى أن يُربِّر ما يُعد فلم صغرية، مدينًة القرية يجعل طريق يف رسنا وقد اليوم أما
شخصيات يرسم هو فإذا القصيص يكتب أن يُربِّر وال املدينة، دون بالريف الشاعر
تجد قد أعرضها، نظر وجهة هذه بعُد. املدنية تُفِسدها لم التي الربيئة أنها عىل الريف
إال املؤيِدين وتأييد امُلعارِضني معارضة تكون فال يؤيدها، ومن الُقراء من يعارضها من
التي القيم تكون ماذا بعُد، واضٍح ٍر تصوُّ عىل جميًعا لسنا أننا وهو أزعمه، ملا إثباتًا

نكتب. فيما دها ونُجسِّ ونُحلِّلها إليها ندعو
عىل جميًعا إننا نعم، األهداف. يف بعُد اتفاق عىل منا واألدب الفكر رجال فليس
إىل والتجريد التعميم هذا من اهِبط لكن مجردة، عامٍة أحكاٍم أمر األمر دام ما اتفاٍق
من — مثًال — منَّا وهل وجماعات. شيًعا تفرَّقنا قد تِجْدنا الجزئية، التفصيالت حيث
القيم أُوىل من — معانيه بكل التعليم أعني — العقلية االستنارة تكون أن يف يعارض
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للتنوير وسيلًة تُعدُّه ماذا وذاك: وهذا هذا سل لكن قوانا؟ بكل نُذيعها أن يجب التي
يجده وثاٍن القديم، بعث يف التنوير يجد فرجٌل ثالثة؛ رجاًال تباينوا قد تِجْدهم العقيل؟
رابًعا َوَجدَت وربما رشقيِّها، من االغرتاف يف يجده وثالٌث أوروبا، غربيِّ من االغرتاف يف
تتناسب التي الثقافة يل تجتمع بحيث بَطَرف يشءٍ كل من آخذ فيقول: باألحوط يأخذ

الخاصة. ياتنا وتحدِّ الخاصة مشكالتنا مع
ما بكل اآلراء احتكاك إىل شديدٍة بحاجٍة أننا هي بنتيجٍة كله هذا من وأَخلُص
املطلوبة القيم عن متجانسٌة صورٌة أذهاننا يف تتبلور لكي الجدل، حدة من استطعنا
ويف مرسحية كل ويف قصة كل ويف مقال كل يف جهودنا نُصبُّ وعندئٍذ الجديد، للعرص
يف ِلنُوِجد كله هذا يف جهودنا نُصبُّ تمثال، أو صورة كل ويف الشعر، من قصيدة كل
دنيا يف انتقلوا كما القيم دنيا يف االنتقال رضورة بها ون يُِحسُّ نفسيًة أزمًة الناس صدور

طويًال. أمًدا القائم لالزدواج يستنيموا ال حتى العمل،
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والوعي، النضج له ليكتمل — جماعة أو فرًدا — اإلنسان يخطوها ثالٌث خطواٌت هي
ما بمقدار إال والوعي النضج من له يكون فال ثانيتها، عند أو أوالها، عند يقف وقد
يصنع أو يزرع العملية؛ الحياة غمار فيها يخوض التي فهي األُوىل الخطوة ا أمَّ خطا.
غمار فيها يخوض يلهو، أو يجد يتعلم، أو يعلم صنع، أو زرع قد فيما يتاجر أو
الصائبة، الفكرة عىل هنا وقع ألنه هناك؛ ُمخِفًقا هنا ًقا ُموفَّ خوًضا العملية الحياة هذه
يف املنبثَّة الفكرة عىل إصبعه يضع أن يستطيع ال الحالتنَي كلتا يف لكنه هناك، وأخطأها
األُوىل الخطوة هي تلك فكرة، انبثَّت قد عمله تضاعيف يف أن يعرف ال هو بل عمله،
فهي الثانية الخطوة ا وأمَّ وحده. قائًما يظهر فال العمل ثنايا يف الفكر فيها يلتف التي
لعله ليتأملها العمل، دنيا يف بها نشط التي امَلناشط تلك يسرتجع أن لإلنسان يَِعنُّ حني
حتى عموديًة بيته جدران أقام لقد أفكار. من فيها انطوى قد كان ما منها مستخرج
األرض سطح بني تقع التي القائمة» «الزاوية فكرة إىل عندئٍذ يتنبه لم لكنه تنهار، ال
كيف الزرع يف ليبحث عندئٍذ يفرغ لم لكنه أرضه، يف القمح زرع قد وكان والجدار،
ربما بل ذلك، أثناء مرض قد كان وربما ويثمر، ينمو وكيف األرض بعنارص يغتذي
لنفسه يخُل لم لكنه جسده، عىل حطت بعوضٌة هو أمرضه الذي أن أدرك قد كان
أوجه يسرتجع أن له عنَّ فقد اآلن ا وأمَّ واملرض. البعوضة بني العالقة ليستخلص يومئٍذ
بني تكاثََرت ما إذا حتى فيها، مطويًة كانت التي األفكار منها ِليُخِرج العملية حياته
يبحث الذي الرياضة علم فهذا علوًما؛ علوًما وتبويبها تصنيفها يف أخذ وتَنوََّعت يَديه
يتغدَّى كيف الزرع يف يبحث الذي النبات علم هو وهذا واملثلثات، والزوايا الخطوط يف
يف اإلنسان يكون وبينما يعاَلج. وكيف املرض يف يبحث الذي الطب علم هو وذلك وينمو،
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وحدها عالٍم يف ليُقيمها العملية الحياة ثنايا من األفكار فيها يستخرج التي املرحلة هذه
الناس أقدار ترى الفكرية، املرحلة هذه يف اإلنسان يكون بينما إنه أقول العلوم. عالم هو
قد اآلخر بعضهم ولكن علوًما، األفكار نصف أن يكفيه فبعضهم درجات؛ تفاَوتَت قد
كانت الذي العمل من الفكرة استخراج أعني — التجريد هذا يف فيميض النشوة تأخذه
تلك فيها يتناول العلوم، وراء أخرى مرحلًة التجريد هذا يف يميض — فيه َدت تَجسَّ
عندئٍذ فيكون أشمل، وقوانني أعم مبادئ وقوانينها مبادئها من ليستخرج نفسها العلوم

بالفلسفة. نُسميها التي هي فكريٍة مرحلٍة يف
ًدا ُمجسَّ عمًال األوىل الخطوة (كانت الثالث خطواتنا من الثانية الخطوة تنتهي بهذا
وحدها لتقوم األفكار لتلك استخراًجا التالية الخطوة وكانت أفكاره، تالفيفه يف أخفى
بغريها ثالثٌة خطوٌة وتبقى فيه) َدت تَجسَّ كانت الذي العمل عن مستقلٌّ يشءٌ هي وكأنما
— نفسها األوىل أعمالنا إىل نعود أن وهي والوعي، النضج يكتمل وال الدورة تتم ال
إىل وتعليمنا، علمنا إىل صناعتنا، وإىل زراعتنا إىل نعود — ينقطع لم مستمرٌّ فتيارها
يصبح فال أرسارها، كوامن عرفنا وقد األعمال تلك إىل نعود املرة هذه لكننا ولهونا، نا ِجدِّ
هذه إننا بل آخر، حينًا يواتينا وال حينًا يواتينا الذي بالحظ مرهونًا واإلخفاق التوفيق
بنا يقذف حيث إىل ال شئنا حيث إىل العملية الحياة تيار ه فنُوجِّ بالزمام نُمِسك املرة

املوج.

مواقف أيدينا بني فهنالك وتطبيق؛ نظرية بني نُفرِّق ال األوىل، الخطوة يف نكون إذ إننا
وهنالك يالئمها، بما موقًفا موقًفا عليها نُردَّ أن وعلينا بنا، تحيط بيئٍة من علينا تتتابع
األطراف بقية مع نتفاعل أن وعلينا بنائها يف أطراًفا أنفسنا نجد اجتماعيٌة تكويناٌت
وأبناءً أُرسة، يف أعضاءً — مثًال — أنفسنا نجد البناء. ذلك يصون أن شأنه من تفاُعًال
التكوينات تلك داخل هداها عىل لنسلُك أسالفنا لنا وضعها قواعد أمامنا فنجد أمة، يف
من وَكيت َكيت الولد وعىل ولده، نحو الواجبات من وكذا كذا الوالد فعىل لنصونها،
ومن وهكذا. الفالنية القواعد فيه اتُِّبَعت إذا صحيًحا يكون والزواج والده، نحو الواجبات
اإلنسانية أفراد أو أمته أفراد أو أُرسته أفراد مع معامالته يف املرعية القواعد عىل خرج
وُمعرٌَّض القانون، عليه نص مما خروجه كان إذا القانون لعقوبات ُمعرٌَّض فهو جمعاء،
لألصول مرتوٌك ولكنه القانون، عليه ينص لم مما خروجه كان إذا الناس الستهجان
مجسًدا. سلوًكا تَقمَّص «فكر» الحاالت هذه من حالة كل ويف فيه، وتتحكم ه تُسريِّ الُخلقية
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وحده، لنضعه السلوكي، قميصه من «الفكر» نستخلص أن ُكربى فائدًة يُفيدنا وقد
نكون — القول أسلفنا كما — وعندئٍذ األخالق. مبادئ أو القانون مبادئ بذلك لنا فيكون
ال أُخرى داٍر يف لندخل مؤقتًا تركناها الخيوط، املتشابكة الحية العملية الحياة تركنا قد
للفلسفة. منزًال بذلك كانت درجاتها تََسلُّق يف أمعنا لو داٌر وهي تفاُعل، وال فيها فعل

ترك قد أنه لظنهم «الفيلسوف» إىل يوجهونها اتهاماٍت الناس من تسمع وَلَكم
«الفيلسوف» هذا كأنما وُمرها، ُحلوها ويف وَمناِشطها، تفاُعالتها يف العملية الحياة معرتك
الحياة خيوط جعبته ويف يعتزل لم هو وكأنما هواء، من ثوبًا لينسج ُعزلته إىل لجأ قد
هذا بغري ألنه فيها؛ املبثوث «الفكر» نفسها هي منها يستخلص أن ِليُحاول الواقعة،
إذا جديدًة فكرًة بها ليستبدل القائمة الفكرة ينُقد أن سواه وعىل عليه محاًال يكون
إنما العملية، الحياة عن بُعًدا «الفلسفة» يحسبون فالذين يُعاب. نقًصا األوىل يف رأى
ما ويبرتون ذكرها، أسلفنا التي الثالث الخطوات بني من الوسطى الخطوة يقتطعون
الخطوة يف نعيشه أن نُريد الذي والواقع األوىل الخطوة يف عشناه الذي الواقع وبني بينها
الثالثة الخطوة ويف وتحليل، نقٍد بغري مقبوًال الواقع كان األوىل الخطوة يف — الثالثة

وتصميمنا. وتخطيطنا وإرادتنا بمشيئتنا واقًعا الواقع سيكون
ومبادئ العلم قوانني به نصوغ الذي امُلجرَّد التفكري خطوة — الثانية الخطوة يف
ففي قيودهما؛ من مطلقًة لنجعلها والزمان املكان دنيا من الفكرة ننزع — الفلسفة
نمارسه هذا كل يهب، وهواءٌ تتدفق ومياٌه تسقط أحجاٌر الفعيل والزمان الفعيل املكان
يعتزل أن منا لواحٍد يِعن قد لكن األوىل)، (الخطوة العملية الحياة مستوى يف ونحن
هواء، أو ماء أو كان حجًرا املتحرك، الجسم يكن مهما الحركة قانون يصوغ لعله حينًا
والزمان؛ املكان قيود من تحرََّرت «فكرة» بذلك — ولنا — له كان أراد، فيما ق ُوفِّ وإذا
وأي دافٍق ماءٍ وأي ساقٍط حجٍر أي عىل تنطبق زمان، وكل مكان، كل عىل تنطبق ألنها
لنا يجد لعله حينًا الواقع دنيا اعتزل الذي العالم هذا ملثل نقول فهل عاصٍف. هواءٍ
واقعنا يف تركنا قد رجٌل إنه العالم، وقائع يف الكامنة الفكرة ر تُصوِّ التي الصياغة هذه
ليعود تركنا إنه نقول أن األصوب أليس مجرٍَّد؟ عالٍم يف وحده ليعيش الحي النابض
نقوله وما الواقع؟ عىل يُجريها بنظريٍة إلينا وسيعود نظرية بغري واقٌع ومعه تركنا إلينا،
كالعاِلم الفيلسوف ألن التجريد؛ درجة يف اختالف مع الفيلسوف عن نقوله العالم عن
عن الفكرة ليفصل حينًا يعتزل ثم بالفكرة، املادة فيه تشابََكت الذي الواقع من يبدأ
من بد ال إذ الطريق؛ من الحد هذا عند يقف من عىل تقع ذلك بعد والتِبعة مادتها،
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أُخرى مرًة الواقع إىل — وتمحيصها نقدها بعد — بالفكرة فنعود الشوط، استكمال
فاعلون. نحن ملا وإدراٍك وصحٍو وعٍي عىل ونحن غرارها عىل فنُجِريه

للواقع إدراكهم عىل منصبٍّا االختالف فليس — يختلفون وهم — الفالسفة اختلف إذا إنه
من استخرجوها التي «الفكرة» عىل ُمنَصبٌّ إنه أْي تأويله؛ عىل ُمنَصبٌّ هو بل يقع كما
وَلمٍس وَسْمٍع بََرصٍ ذو — هللا عباد كسائر — فالفيلسوف املحسوس؛ املشهود الواقع ذلك
من العاصف الهواء ويُحس مجراه يف الدافق املاء يرى هللا عباد كسائر إنه وذَْوق، وَشمٍّ
أساٍس أي وعىل مجتمعه يف األرسة تتكون كيف يعرف إنه ويظمأ، يجوع إنه حوله،
الناس يحرك مما كثريًا ويَلَمح والرشاء، البيع، طرائق من كثريًا يعلم إنه الحكومة، تقوم
بل وغضب، وسكينٍة وسخٍط ورَىض وكراهيٍة حبٍّ من بعض، مع بعضهم تفاُعلهم يف
(من فيلسوفان نظر وإذا ويحزن، ويفرح ويُعاني يعيش هللا عباد كسائر الفيلسوف إن
إنساننَي أي يتفق كما — فسيتفقان كله، هذا من ٍ ُمعنيَّ يشءٍ إىل مختلَفني) مذهبنَي
مًعا االثنان اتفق أصفر، لونًا بالبرص إليه يشخصان ما كان إذا يريانه، ما عىل — آخَرين
فسيتفقان هامًسا، صوتًا أو زاعًقا صوتًا يسمعانه ما كان وإذا أصفر، لون املرئي أن عىل
عىل الفالسفة اختالف ليس ال، ال، يسمعانه، ما عىل — آخَرين إنساننَي أي يتفق كما —
تحليله إىل لينرصفوا الواقع هذا يختزنون إذ لكنهم املحسوسة، املسموعة املرئية الوقائع
نوعية ويف التحليل طريقة يف االختالف يقع هنا فها جسدها، عن «الفكرة» فصل ابتغاء
املواقف عن الفكرة أفصل وملاذا قائًال: تسلني وال إليها. التحليل بهم ينتهي التي الفكرة
وحده الفكرة نفصل أننا وهو لك، أسلفناه قد الجواب ألن فيها؟ َدت تَجسَّ التي السلوكية
فانظر أكملناه! قصوٌر، فيها كان وإذا أزلناه، تناُقٌض فيها كان فإذا نقدها، من ِلنتمكَّن
نظام أو الحكم نظام أو املدرسة نظام أو األرسة نظام بها نُصِلح التي الطريقة إىل مثًال
هذه كل يف الواقع مستوى عىل نعيش إننا نصنع؟ فماذا نُظم، من ِشئَت ما أو التجارة
نُظم من ذلك غري ويف تجارة ويف حكم ويف مدرسة ويف أرسة يف نشارك كلنا األمور،
الواقع، مادة مع الفكرة تتشابك النظم هذه من نظاٍم كل ويف فيه، نعيش الذي املجتمع
عليها تقوم التي «األفكار» أو «األسس» أو «املبادئ» أمامنا نضع — آن بعد آنًا — لكننا
مجردٌة وحدها خالصٌة وهي فيها لننظر أمامنا نضعها الحكومة، أو املدرسة أو األُرسة
ذلك يكون وماذا التغيري لها يُراد وهل أُقيمت، كيف هياكلها لنرى املادية، مواقفها من
فعليًة «حكومًة» أو فعليًة «أُرسًة» البحث منضدة عىل أمامنا نضع ال ساعتئٍذ إننا التغيري.
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باحث من لنا بد ال كان فقد وإذن «مبدأها». أو األُرسة «فكرة» نضع بل «مدرسًة»، أو
ومن تعديلها ومن نقدها من لنتمكَّن املادي، لبوسها من الفكرة استخالص همه يجعل

أهدافنا. ق يُحقِّ ما حسب تبديلها
كما الواقع عىل ليس فاختالفهم مذاهبهم، يف يختلفون إذ الفالسفة إن فأقول وأعود
فكرٍة وضع إىل يُؤدِّي قد نقًدا لينقدوها منه يستخلصونها التي الفكرة عىل هو بل يقع،
يسبق الواقع هل يأتي: ما إىل األمر آخر لريتد اختالفهم وإن قديمٍة. فكرٍة مكان جديدٍة
وجَهني ذو واحٌد كائٌن كليهما والفكرة الواقع إن أو واقعها؟ تسبق الفكرة أو فكرته؟
هو فإذا الوجه ذلك من إليه وتنظر واقًعا، يه نُسمِّ ما هو فإذا الوجه هذا من إليه تنظر

فكرة؟ يه نُسمِّ ما
الواقع إن قلنا لو أننا وجدنا إنسان، رأس يف تكون إنما الفكرة أن تَذكَّرنا فإذا
دون بنفسه، نفسه يُغريِّ بوجوده، مستقلٌّ الواقع أن هذا قولنا معنى كان فكرته، يسبق
إذا له ويُبدِّ اإلنسان ره يُحوِّ كيف إذ مجراه؛ وتبديل تحويره يف أثٍر أقلُّ لإلنسان يكون أن
من يتخذ عندئٍذ اإلنسان إن وقع؟ كيف ليعلم وقوعه بعد يجيء أن منه قصاراه كان
أن إال دنيا درجٍة أو التفكري من عليا درجٍة بني فرق وال املتفرِّج، موقف الخارجي الواقع
ان يُغريِّ ال متفرجان مًعا لكنهما الثانية، يف مما وأوضح أشد حدث ملا إدراك فيها األوىل
واآلخر املرسحي، الفن يف البصرية نافذ ناقٌد أحدهما مرسح؛ يف كُمتفرَجني شيئًا، األمر من
يف الضعف ورس القوة رس يكمن أين — الثاني دون — األول فسيعلم ساذج، بريءٌ
املوقف نفسه هو وذلك حدث، قد ما يُغريِّ أن عىل بقادر الثاني وال األول ال لكن التمثيل،
الواقعي املذهب فالسفة يأخذ القول هذا وبمثل فكرته. يسبق أنه الواقع عن نقول حني
لتيار بالنسبة اإلنسان تجعل التي الجدلية املادية مذهب تفريعاته ومن تفريعاته، بشتى
يدور، الخارج يف الحوادث رشيط فهناك الفيلم، لرشيط بالنسبة السينما، كشاشة الواقع
محتوى من يغري ال الشاشة ووجود تكن، لم أم تتلقاه التي الشاشة هناك أكانت سواء
يف وتدور بدورها تقوم مستقلًة مكنًة للرشيط ألن شيئًا؛ دورانه طريقة من وال الرشيط
ومن وتتابع، وتعلم تتلقى أن سوى فيها للشاشة دخل ال بها خاصٍة بقواننَي حلقاتها
ِرسل. برتراند تزعمها التي الجديدة الواقعية مدرسة كذلك الواقعي املذهب تفريعات

تسبق الفكرة بأن القائلون ا وأمَّ الفكرة. يسبق الواقع بأن القائِلني قول عن ذلك
لبعضهم) (بالنسبة املثاليِّني بالفالسفة تسميتهم عىل اصطلحنا الذين فهم الواقع
أن هو وهؤالء، أولئك بني والفرق اآلخر). لبعضهم (بالنسبة العقالنيِّني وبالفالسفة
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الواقع حيِّز إىل تخرج أن بالرضورة يلزم ال أفكاًرا كلها الحقيقة يجعلون املثاليِّني
العقالنيِّني أن حني عىل — مثًال الرياضة يف الحال هي كما — ومواقَف أشياءَ يف د املجسَّ
الواقع عىل تنعكس عندهم األفكار هذه أن إال عقلية أفكاًرا كلها الحقيقة جعلوا وإن
املثاليِّني أن عىل — امُلجرَّد الذهني الوجود قسيم هو د ُمجسَّ خارجيُّ وجوٌد لها ويكون
عىل األولوية لها التي وهي األساس هي العقلية الفكرة أن عىل يتفقون مًعا والعقالنيِّني
أوُجه من ُمربأًة تكون أن — كانت ما كائنة — الفكرة شأن ومن املادية، تطبيقاتها
ا وأمَّ كاملة، — مثًال — الدائرة ففكرة األشياء؛ عالم يف حدوثها من بد ال التي النقص
أو بعيدٍة درجٍة عىل تجيء أن من لها مناص فال الواقع دنيا يف نرسمها التي الدوائر
دق فكلما الرسم؛ بجهاز مرهونٌة كمالها درجة ألن الصوري؛ الكمال ذلك من قريبٍة
تتصور فقد أُخرى؛ فكرٍة كل يف قل وكذلك الكمال. من املرسومة الدائرة اقَرتبَت الجهاز
التنفيذ فإذا الواقع، دنيا يف الرحلة بتنفيذ تهم ثم بها، تقوم رحلٍة عن فكرًة لنفسك
يف الفكرة بني الفجوة وهذه امُلخطَّطة. الفكرة يف يكن لم ما التفصيالت من يُصاِدفه
الفالسفة جعلت التي هي أخرى، جهٍة من نقصه نواحي يف والواقع جهة، من كمالها
دون األفكار لعالم إال دقة وال يقني وال علم أالَّ بقولهم يتشبثون والعقالنيِّني املثاليِّني،
كبرٍي حدٍّ إىل عليهم يَصُدق الذين هم الفالسفة هؤالء وأمثال والحوادث. األشياء عالم

األحداث. مجرى عن معزولٍة أبراٍج ساكنو بأنهم عموًما للفالسفة الناس عامة اتهام
طرَيف عىل األخرى من إحداهما تقفان الفالسفة من مجموعتان — إذن — هما ها
يشء، كل هي تُحرِّكها التي الذاتية بقوانينها الخارجي الواقع مادة تجعل األوىل نقيض!
األوىل يشء. كل هي بنائها واتساق تكوينها كمال يف الذهنية األفكار تجعل واألخرى
والثانية تلك، يُساير ظلٌّ هذه كأنما بأفكارها العقول ع تَتفرَّ وعنه األصل هي املادة تجعل
صالبتها بكل املادة هذه كأنما املادة تتفرع وعنه األصل هي وأفكارها العقول تجعل

أذهاننا. يف فكرة هي حيث من إال وجود بذات ليست
ليشءٍ طرَفني والفكر املادة تجعل ثالثٌة مجموعٌة املجموعتنَي هاتنَي جانب إىل لكن
الفعل يكون وال لفعل، تمهيًدا إال الفكرة تكون ال وهنا وظهرها. اليد بطن كأنهما واحٍد
من درجة عىل حقيقٍة كل وتصبح امُلطَلقة، الحقائق تبطل أيًضا وهنا لفكرة. ذيًال إال
صورًة هنا «الفكرة» فليست الطريق؛ له لرتسم جاءت الذي للعمل تمهيدها بَقْدر الصواب
الحركة قوة منها منزوًعا املرايا، يف الصور ترتسم كما الذهن صفحة عىل ترتسم ِمرْآويًة

وتغيري. وتحريٍك تنفيٍذ بداية هي وإرادة، عزيمٌة هي هنا «الفكرة» بل الدفع، وقوة
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الواقع يجعل أن بد ال فهو لنفسه، الفيلسوف يريده الذي املذهب يكن مهما إنه قلنا
الواقع الغشيم؛ الغفل الخام الفجُّ الواقع — الحالة هذه يف — لكنه ملسريه، ابتداءٍ نقطة
وال عمل عن فكر فيها ينفصل ال التي املرحلة يف يكونون حني الناس يحياه الذي
أن بعُد يبلغ لم مواقف، يف ًدا ُمجسَّ املرحلة هذه يف «الفكر» يكون إذ فكر؛ عن عمل
بد ال نعم وزمانه. الوقوع مكان تفصيالت من متحررٍة صوريٍة نظريٍة يف وحده يتجرَّد
يرى مما ليستخلص الدنيا، القاعدة هذه من يبدأ أن — مذهبه يكن مهما — للفيلسوف
املجرَّدة صورتها يف وهي — ليضعها ومبادئ، وأفكار نظريات، من فيه انَدسَّ قد ما
بها عاد وسوَّاها، «فكرة» لنفسه صَقل ما إذا حتى والتبديل، والتحوير النقد موضع —
العالم ذلك يف فأعملها أخرى، مرًة الواقع عالم إىل — بها ليعودوا للناس قدَّمها أو —

امُلرتَجى. النحو عىل وجهه ليتغري أحشائه يف وأجراها
يُدير يظل بحيث ل؛ التأمُّ حدل عند العالم من يقف أن الفيلسوف يريد ال أبًدا
العالم يشد أن عىل زاد ملا ذلك فعل لو إذ ذاك؛ بعد يشء ال ثُم فؤاده، دخيلة يف األمر
يف فهو ويقظة؛ صحو ويف وعي عىل هو يكون بأن يكتفي وأن داخله، إىل خارجه من
إنسانًا هو منه يجعل قد ذلك إن نعم، يعطي. وال ويأخذ يُؤثِّر، وال يتأثر الحالة هذه
بالنسبة وجوده عدم يساوي الناس بني وجوده لكن بصرية، وأنفذ كان مما تهذيبًا أكثر
مثل أن عىل مبدأ. أو فكرة من رأسه يف يكون قد ما بسبب تتغري لن دنياهم ألن إليهم؛
للناس يُخِرج أن دون رأسه داخل الفكر مكنة تدور أن عىل يحرص الذي الفيلسوف هذا
وهؤالء الَهْزل، مأخذ دنياه أخذ فيمن إال وجوًدا له أعرف ال يرفضوه، أو ليقبلوه ِطحنها

الصغار. هم
وقد املذاهب؟ باختالف الفلسفية الفكرة وقع يختلف كيف هذا: هو اآلن وسؤالنا
له فظلٌّ الفكر ا وأمَّ املادي للواقع األولوية يجعل مذهب ثالثة؛ يف املذاهب هذه لخصنا
املادة عالم ا وأمَّ ذاتها، العقل طبيعة من ينبع الذي للفكر األولوية يجعل ومذهب وتابع،
صلة له ما إال فكر فال حوار، يف والفكر الواقع يجعل ذلك ومذهب وتابع، له فظلٌّ
باإلنسان صلٌة له بما إال مًعا فكر وال واقع وال بالفكر، صلة له ما إال واقع وال بالواقع،

وحياته.
أنها عىل ومجراها الطبيعة إىل ينظر يجعله الذي باملعنى واقعيٍّا، الفيلسوف كان لو
بني نُوائم أن هو وسعنا يف ما كل أن رأيه يف كان بتغيريه، لنا ِقبل وال منه مفروٌغ أمٌر
تيار من جزءٌ هي نفسه اإلنسان جسد يف حركٍة فكل وقوانينها؛ الطبيعة وبني أنفسنا
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لن فذلك ِليحزن، أو شاء ما فليَُرسَّ يحزن، أو لها يَُرس أن منها يُغريِّ ال املحتوم، الحوادث
تُخص ال بحتٌة ذاتيٌة مسألٌة الحالة هذه يف اإلنساني فالتفكري وإذن شيئًا. األمر من يغري
عن بمعِزل — فلسفته يف — يكون أن الواقعي الفيلسوف عىل يغلب ولذلك صاحبها؛ إال
أن يعلم وهو الحوادث مجرى يف — بفلسفته — يتدخل وملاذا والنشاط، العمل دنيا
هذا وبني العلماء بني نُخيلِّ أن يف هو الخري كل والخري الواقع؟ بقوانني محتوٌم تيارها
اإلنسان وُقصارى استطعنا. ما منها فنُفيد قوانينه عن لنا ليبحثوا امُلطَّرد؛ املحتوم الواقع

ومصريه. القَدر بِزمام يُمِسك أن يستطيع لن ألنه بزمامها؛ ِليُمسك نفسه يضبط أن
الدماغ جوف من النابعة للفكرة األولوية يجعل الذي املثايل الفيلسوف صاحبنا ا وأمَّ
— «الفكرة» أن إىل أرشنا أن لنا سبق لقد مختلف. فأَمُره الخارج، عىل نفسها لتفرض
األشياء يف عادًة نراها التي والنقص التفاُوت أوُجه من ُمربَّأة بطبيعتها هي — فكرة أي
الواقع، دنيا يف نراه ِحصاٍن أي من أكمل دائًما هي الِحصان «ففكرة» فعًال؛ تقع كما
و«فكرة» الواقع، دنيا يف نراه إنساٍن أي من أكمل كذلك دائًما هي اإلنسان و«فكرة»
الحكومة، و«فكرة» الواقع، دنيا يف نرسمه مستقيٍم خطٍّ أي من أكمل املستقيم الخط
يف عجب وال فعًال، تقع التي قسائمها من أكمل كلها املدينة و«فكرة» األُرسة و«فكرة»
األمر حالة يف ا وأمَّ مزاجنا، عىل األكلة نطهو الذين نحن «الفكرة» حالة يف إننا إذ ذلك؛
امُلشتهاة؛ امَلرُجوة هي تكون أن دون علينا نفسها تفرض أشياءَ نتقبل أن فعلينا الواقع
فيه، فيعيش واقع، أي من أكمل دائًما يراه فكريٍّا، عامًلا لنفسه يُسوِّي املثايل ففيلسوفنا
عامله عن ونزل َوِهم إن وحتى يعيش، حيث إىل الواقع يعلو حتى ينتظر هو كأنما
ومعايريه امُلثىل أفكاره إىل دائًما قياسه فسيكون ه، ويُغريِّ الواقع عالم ليُصِلح الفكري
كمالها يف ومعايريه جهة من نقصه يف الواقع بني الفجوة يمأل أن عليه فيصعب الكاملة،
يُتِعب أن ا وإمَّ الفكري، بعامله أُخرى مرًة ويلوذ ييأس أن ا إمَّ وعندئٍذ أُخرى، جهٍة من

قريب. طائٍل بغري الناس
(ونحن عميل رجل والواقع الفكر بني حواًرا األمر يجعل الذي الثالث الزميل لكن
املثالية تطرُّف وال جهة، من الواقعية تطرُّف يُعِجبه ال و«الواقعي») «العميل» بني نفرق
اإلنسان قدرة يُشل الذي السلطان هذا كل املحتوم للواقع أجعل فلماذا أخرى، جهٍة من
الناقص الواقع عىل بها تعلو التي الرفعة هذه كل املثىل لألفكار أجعل وملاذا تغيريه؟ عىل
قد لكنها فيها، أحيا أن أريد ُمعينٌة بيئٌة هي فهذه وكمالها؟ برفعتها شيئًا تفيده فال
املعارض الجانب أُغريِّ أن وأُريد آخر، جانٍب يف أهدايف وتعارض جانب، يف أهدايف تُواِفق
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ما وأرفض أقبله ما به أقبل معها تفاُعٍل من بد فال وإذن األهداف، تلك يخدم بحيث
يف الزمالء وبقية أنا سواي يشءٍ إىل أرَكن أن يف جدوى ال إنه ه! أُغريِّ ما ألُغريِّ أرفضه
للتغيري أَُخط أن يف جدوى ال ثم نسكنها، التي البيئة من تغيريه أُريد ما يل ليُغريِّ املجتمع
محاًال، تطبيقها َوَجدُت ما إذا حتى النقص، ومن الخطأ من معصومًة ُمثىل فكريًة ُخطًة
طبائعها لألشياء أنا أفرض أن يف جدوى ال ولذلك أحالمها؛ يف ألعيش نفيس عىل انَطويُت
ثم تفصيالتها، ألَدُرس واحدة، واحدًة املشكالت تناُول يف هي الجدوى بل تتغري، ال التي
ال الحل كان إذا مرة، بعد مرًة جديٍد من إليها أعود وقد تناسبها، فكرًة لحلها أقرتح

درجات. عىل إال يأتي
تُزرع، أن لها يُراد القاحلة األرض الرحى؛ دائرة الواقع وبني بيننا املعركة إن
تُشق أن ع والرتُّ د، تُمهَّ أن لها يُراد والطرق وتُصاغ، تُشكل أن لها يُراد الخام واملادة
إزاء يغني ولن تنقشع. أن والُخرافة الجهل وِغشاوة تُزال أن واألمية يُعاَلج أن واملرض
للخطأ، يتعرض ال الذي بفكره املثايل الفيلسوف ينعزل أن الرحى الدائرة املعركة هذه
يتغري فال فيه األشياء طبائع هي هذه أن عىل الواقع إىل الواقعي الفيلسوف ينظر أن وال
والواقعيون عون، ُمرتفِّ سادٌة فاملثاليون نفسه؛ املادي الواقع قوانني وفق إال يشء منه
التي الفكرة ومعه املعمعة يف معنا ينزل الذي الرجل نُريد أننا مع ُمتفرِّجون، سلبيون
النفاثة الطائرة هناك، أصلح وامِلدفع هنا أصلح السيف يكون قد القتال! يف سالًحا تَصلُح
عالجها وطريقة ظروفها مشكلة لكل أن أعني هناك. مطلوبٌة والدبَّابة هنا مطلوبٌة
وهلُم أُخرى، عالٍج بطريقِة إليها ُعدنا مالءمة أكثر وضًعا اتَخذَت ما إذا حتى تة، امُلؤقَّ
أمدها، طال مراهقٌة املثاليِّني عند الكمال، نحو سريٌ ولكنها كماًال الحياة َليَست جرٍّا.

وعجز. قناعٌة الواقعيِّني عند الواقع واحرتام
هي واإلصالح، النقد فلسفة هي والخطأ، التجربة فلسفة هي العملية الفلسفة
ما مشكلٍة ولكل يناسبه ما موقٍف فلكل واملشكالت؛ املواقف إىل النسبية النظرة فلسفة
«الحق» هو يعود ال وقد اللحظة، هذه يف «الحق» هو وذاك هذا يكون وعندئٍذ يعالجها،
مشكلة هي — مثًال — املشكلة كانت فإذا نفسها. وللمشكلة نفسه للموقف بالنسبة غًدا
ودخول الفالنية، السن إىل اإللزامي التعليم فأجعل اآلن، يناسبها بما واجهتُها التعليم،
ثراءً، وأَغزَر ًما تقدُّ أَكثَر فأكون غًدا املوقف يتغري قد ثم الفالنية، بالنسبة الجامعة

جديد. بحلٍّ أُخرى مرًة نفسها املشكلة فأتناول
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أن أو نقبله أن نُريد الذي واملوقف نحن هما طرَفني، بني رضٍب حاصل «الحق» إن
أتينا سواءٌ والعمل، الفاعلية علينا تُفِسد الطرَفني هذَين عىل نُقِحمها فكرٍة وأي ه، نُغريِّ
ظروفنا، عن ظروفها تختلف أمٍم من بها جئنا أم األسالف عن موروٍث تراٍث من بالفكرة
والفكرة واقعنا. من — تنبع أن يجب أو — نابعة فلسفتنا إن قولنا معنى هو وهذا
أكمل كانت وإن حتى مكاننا، غري مكاٍن من أو زماننا، غري زماٍن من علينا امُلقَحمة
لكمال يأخذونها املثاليِّني، الفالسفة عند الفكرة بمثابة فهي علينا، الطارئة فكرتنا من

طريقنا. يعرتض بذاته موقٍف ملعالجة لصالحيتها ال بنائها،

قيٌم أنها أعماقنا يف نُحس التي العليا القيم من مجموعًة وِرثَته فيما َوِرثَت أمة لكننا
من لإلنسان تصلح قيٌم إنها عنها فنقول والزمان، املكان قيود من ومطلقٌة ودائمٌة ثابتٌة
تناُقض هنالك فهل ومشكالته، ومواقفه وزمانه مكانه عن النظر بغض إنسان، هو حيث
يتغري الحق إن أخرى جهٍة من وقولنا جهة، من امُلطَلقة الثابتة، املعايري لتلك قبولنا بني
اليوم صالًحا معياًرا يكون قد فما نُعاِلجها؛ التي واملشكلة يُصاِدفنا الذي املوقف بتغريُّ

غًدا؟ صالًحا معياًرا يصبح ال قد
به شبيٌه الحياة رحلة يف اإلنسان إن التوضيح؛ تريد نقطٌة وهذه تناُقض. أالَّ أحسب
إىل تصل حتى الصحراء تعرب أن هي رحلتك أن فافرض يرتحلها، صغريٍة رحلٍة أي يف
أهداًفا ولكن يتغري، ال أمامك ثابٌت األخري فالهدف األحمر، البحر شاطئ عىل معينٍة نقطٍة
فعندئٍذ اجتنابها، تريد أمامك، عميقٌة حفرٌة فهذه الطريق، خالل ستنشأ فرعيًة جزئية
املشكلة هذه تكون وهنا السري، تستأنف أن قبل اجتنابها طريقة يف تفكريك تحُرص
هو الفكرة صالحية معيار ويكون التفكري، منهج يف تتحكم التي وحدها هي الجزئية
لكن الحق، من نصيبها زاد الفكرة نفع زاد وكلما اجتنابه، تريد ما تجنيبك يف نفعها
هدفك يف ذلك يُؤثِّر فهل َمعيبًة، أو سليمًة الطارئة املشكلة لهذه معالجتك كانت سواء
السري، وجهة لك ترسم التي كالبوصلة عينَيك نُصب تضعه ثابٌت هدٌف فذلك كال؛ األخري؟
يعمله ما وهذا الطريق. أثناء الصغرى ملشكالتك معالجتك طرائق يف تتدخل أن دون
حني املعركة يف الجيش قائد يصنعه ما وهو الطائرة، قائد يصنعه وما السفينة قبطان
معالجات هي والثانية القتال، خطة هي فاألوىل و«التكتيك»؛ «االسرتاتيجية» بني يُفرِّق

الخطة. تلك تنفيذ أثناء تنشأ التي الجزئية املواقف
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ة امُلتغريِّ النسبية وقيمنا جهة، من الثابتة الخالدة قيمنا إىل بالنسبة األمر هكذا
للمشكالت الرضورية املعالجات هي والثانية السري، بوصلة هي األُوىل أخرى، جهٍة من

الطارئة.
الثالث الفلسفية النظرات إىل بحاجة أننا وجدنا فربما التفرقة، هذه فرَّقنا أننا ولو
ومهمتَيهما؛ األخرينَي النظرتنَي مرحلة غري ومهمٌة مرحلٌة منها نظرٍة لكل لكن مًعا، آٍن يف
مرحلٍة من أوًال لنا بد ال ووعي، وبصريٍة هًدى عىل للمجتمع تغيرينا يف نسري فلكي
أو أحالم أو بأوهام الصورة نُشوِّه أن دون هي، كما الواقع مالمح بها نرصد واقعيٍة
طبيعته للواقع أن يظنون حني الواقعيِّني الفالسفة غلطة يف نقع أالَّ رشيطة خيال،
شبيٍه نحٍو عىل — واملبادئ األفكار فيها ل نتأمَّ ثانيٌة مرحلٌة املرحلة هذه ويتلو املحتومة.
نحو السري طريق يف هنا تُوجِّ التي واملبادئ األفكار تلك — املثاليون الفالسفة يفعله بما
يف نقع أال رشيطة تغيريها، ونريد عنها نَرَض ولم مالمحه رصدنا الذي الواقع تغيري
ويف الواقع، بعالم الصلة مبتورة واملبادئ األفكار تلك أن يظنون حني املثاليِّني غلطة
الحفاظ ونريد ورثناها التي الخالدة الثابتة القيم مهمة تجيء أيًضا التأملية املرحلة هذه
الفرعية باملشكالت شأن لها يكون أن دون السري، اتجاه إىل تشري التي هي إذ عليها؛
انتباهنا فيها نحرص التي العملية املرحلة تجيء وأخريًا وثالثًا الطريق. يف نلقاها التي
يف نُغريِّ أن دون بظروفها، مرهوٍن عالٍج عن لها نبحث حدة، عىل فرعيٍة مشكلٍة كل يف

وإطالقها. وتجريدها ثباتها يف املوروثة القيم بوصلة لنا رَسَمته الذي سرينا اتجاه
أي يف بدوري: سائًال أجبتك تختار؟ فلسفيٍّ مذهٍب أي كله: ذلك بعد سألتني فلو
تحديد مرحلة يف ومثايلٌّ املشكالت، رصد مرحلة يف واقعيٌّ فأنا السري؟ مراحل من مرحلٍة

املشكالت. معالجة مرحلة يف تجريبيٌّ وعميلٌّ السري، اتجاه
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هو عندئذ يدركه ما فكل يخوضها؛ وهو الجبل صاعُد لونها أو السحابة شكل يرى ليس
الطريق عىل خطوه مواضع يتبني وأنه تقل، أو وضوًحا تزداد حوله من األشياء رؤية أن
رآها نظر، ثم تكتنفه التي السحابة اجتاز ما إذا حتى قريٍب، مًدى إىل أو بعيٍد مًدى إىل
يقوله ما بصدق ثقٍة عىل وهو وصفها يستطيع بحيث لونها وتميز شكلها تحدد وقد

عنها.
يُعانون الذين أبناؤها عنها يتحدث حني التاريخ من معينٍة مرحلٍة يف قل وكذلك
التعبري إىل أقرب حديثهم جاء عرصهم عن تحدَّثوا إذا فهؤالء ِبَطيِّباتها؛ وينعمون آالمها
أبناء إن بل يقع، كما الواقع ل يُسجِّ الذي املوضوعي التقرير إىل منه أنفسهم، ذوات عن
حولهم تَتَتابع التي األحداث يتصورون يكادون ال التاريخ، مراحل من امُلعيَّنة املرحلة
لن التي البارزة، عرصنا معالم تكون ماذا تُرى الالحقون. سيكتبها التاريخ من صفحة

وحلَّل؟ نظر ما إذا املستقبل خ ُمؤرِّ يُخطئها
بأنه — يصفه ما أول — هذا عرصنا سيصف أنه ظننا لو الَحْدس نخطئ هل
التفاُوت أساس عىل أُقيمت حياٍة من حياة؟ إىل حياة من هائٍل انتقاٍل مرحلة كان قد
األصول وسوادها، البرشة بياض والفقر، والغنى والضعف القوة حيث من البرش بني
عىل تُقام حياٍة إىل ذلك، وغري والشعائر، العقائد واألنوثة، الذكورة واألنساب، العرقية
كل يف الناس تقسم حياٍة من هائٍل انتقاٍل مرحلة كانت بل ع، التنوُّ مع املساواة أساس
هم واألدنون العقل، رياضة حرفتهم كانت من هم فاألعلون عمودية؛ قسمًة واحٍد بلٍد
عامِلني، الواحد البلد يف الناس جميع تجعل حياٍة إىل البدن، استخدام صنعتهم كانت من

تطبيقها. عىل منصبٍّا كان أم نظريٍة فكرٍة عىل منصبٍّا العمل أكان سواءٌ
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ومن نظرٍة إىل نظرٍة من عرصنا يف الفسيحة النقلة هذه املستقبل مؤرخ رأى ولو
ينعمون السماء من هبًة الناس عىل تهبط لم نقلٌة أنها كذلك فسريى حياة، إىل حياٍة
كان قد هذا عرصنا أن يرون إذ تحقيقها؛ سبيل يف أنفسهم هم يُكافحوا أن دون بها
إىل لتميض تكن لم الثورات هذه وأن بأوضاع، أوضاًعا لتغري ثارت خارقٍة ثوراٍت عرص
تغيريها، امُلراد القديمة باألوضاع صوالحهم ارتبطت ممن عنيفة مقاومٍة بغري أهدافها
الجانبنَي من لكلٍّ يكون أن بغري مجراها ِلتَجري تكن لم وأضدادها الثورات هذه وأن
بني مذهبية رصاعاٍت نشأت ثَمَّ ومن اآلخر؛ الطرف ة محاجَّ يف إليها يستند نظرية فلسفٌة
من له منجاة ال بل هادئًا ُمستِقرٍّا الفكري الرصاع َجوِّ يف العيش يكون وال الفريَقني،

والتوتُّر. القلق
نشاطه يف نجد أن نتوقع فماذا هذا، من قريبًا شيئًا عرصنا صورة كانت فإذا
الفكر أصحاب يتناول حني االختالف، يكون ما أشد النظر وجهات يف اختالًفا إال الفكري
النظريتنَي نجد الواحدة املسألة فأمام الرصاع؟ لهذا نتيجة اإلنسان مصري بأنظارهم
الفضاء، أبواب تدق صواريخه أطلق قد الذري العلم هو فهذا لوجه؛ وجًها املتناقضتنَي
أو الطمأنينة أنفسنا يف يشيع أن الكون ألرسار العلمي الغزو هذا شأن من يكون فهل
أن بد ال علميٌّ انقالٌب أنه يرى هذا ومتفائل؛ متشائٍم بني اإلجابة تختلف هنا القلق؟
التقدُّم أن رأيه من — هذا خالف عىل — وذلك األفضل، نحو الناس حياة يف انقالبًا يُنتج
آفاق من لنا وسع ما بَقْدر أنه إال الفسيح، الفضاء غزا قد يكن وإن الضخم العلمي

بذاته. الحميمة صلته عن اإلنسان أبعد ألنه النفس؛ آفاق من علينا ضيق قد الكون،
أو يمينًا به ليتجهوا عرصنا يف الفكر بأزمة يمسكون الذين القادة أولئك هم فمن

يساًرا؟

عليهم نطلق من بني تفرقٌة هنالك تكون أن عىل — يجري كاد أو — العرف جرى لقد
ولعل أخرى. جهٍة من العلماء والباحثني جهة، من — الفكر قادة أو — «امُلفكِرين» اسم
ثم َعرَفت جماعة تُنري، أن فأرادت استنارت جماعٌة أنهم هو األوىل الطائفة يُميِّز ما أميز
األكاديمية املعرفة ليست إنها معرفة؟ أي ولكن اآلخِرين، يف املعرفة تنرش أن همها َجعَلت
التي املعرفة هي بل واملراجع، الوثائق إىل أو العلمية املعامل تجارب إىل تستند التي
ال وبالطبع اإلنسان، شعور يف أصداؤها لها ويكون الحية، الخربة من صاحبها عند تنبع
عىل العلمي البحث أصحاب من يكون أن الواحد الرجل يف يجتمع أن بني هناك تناُقض
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نريده الذي الكلمة بمعنى «امُلفكِِّرين» من نفسه الوقت يف يكون وأن الجامعية، الصورة
نحن فيما ووضوًحا دقة يزيدنا أن شأنه من املوقَفني بني والتفريق التمييز لكن لها،

فيه. الحديث بصدد
مختصٌّ أنه ملجرد «امُلفكِرين» من يَُعد ال الجامعية الطريقة عىل العلمي فالباحث
علمية، أُسٍس عىل تقوم مهنة ذا كونه بمجرد وال األرض، وطبقات الفلك بدراسة
وهي أخرى صفٍة من امُلفكِرين لطائفة بد ال بل وغريهم، والكيماوي والطبيب كاملهندس
نظرًة الحياة وإىل الكون إىل ينظرون حيث إىل الدرايس االختصاص حدود يُجاوزوا أن
اإلدراك عىل — واستدالالته املنطقي العقل عىل اعتمادها جانب إىل — تعتمد شاملًة
الخربة عىل مرتكزًة ذاتيًة تجيء أن النظرة هذه ومقتىض املبارش، العياني الحْديس
بالحياة صلًة أوثق متصلًة «امُلفكرين» نظرات تجيء أن يتحتم ولهذا بصاحبها؛ الخاصة
الذاتية خربته من نضح إذا الكاتب ألن وآالمها؛ بأفراحها حولهم، من الجارية الفعلية
حياته آثار من نفسه يف تراكم قد عما تعبريًا — بالرضورة — كتابته جاءت املبارشة،
هل تدِر لم الكمياء، أو الرياضة يف كتابًا َدَرسَت فإذا وحرمان، متاٍع من فيها ما بكل
يكتبه مما كتابًا َقرأَت إذا لكنك اليسار، ذوي من أو الرزق يف عليه ُمقرتًا مؤلفه كان

كاتبه. كان الناس من طراز أي الكتابة وراء تلتمس أن اَستطعَت «الُمفكِّرون»
أقدارهم تختلف حددناه، الذي باملعنى «املفكرين» أن هنا، الذكر يستحق ملما وإنه
ويف إنجلرتا ففي الريادة، زمام تتوىل التي الطائفة دائًما هم فليسوا املختلفة، األمم يف
والفن األدب رجال من «للمفكرين» القيادة تكون — خاصة بصفة وفرنسا — فرنسا
أساتذة أيدي يف الفكرية القيادة تُرتك أملانيا ويف األكاديمية، غري والفلسفة والثقافة
فإنما ون يأتَمُّ إذ الناس لكن والفنَّان، والشاعر الكاتب فيهم يَنبُغ فقد الجامعات،
للذين أعني للخرباء، الرأي أولوية تكون أمريكا ويف العلمي، ص التخصُّ بأصحاب ون يأتَمُّ
مؤلفاتهم يف اإلنسانية الحياة شئون يعالجون «امُلفكِّرون» وكأنما تطبيًقا، العلم مارسوا
لريسموا ال الرفيع، املستوى عىل الفراغ أوقات ملء يف ِفني املثقَّ حاجة ليسدوا ورواياتهم
الطريق ون يَُشقُّ فهم السياسة؛ لرجال مرتوٌك روسيا يف القيادة وِزمام السري. اتجاه لهم
بالٌد ومعظمها — ذلك بعد األرض أرجاء معظم يف ا وأمَّ التابعون. يسري ورائهم ومن
فالقيادة الجنوبية؛ أمريكا ويف أفريقيا ويف آسيا يف قريب؛ منذ ُمستعمِريها من تحرََّرت
ذلك تحقيق عىل العامِلني هم كانوا الذين الثورات قادة أيدي يف تكون ما غالبًا الفكرية
والفرق التحرُّر، بعد «الحرية» بتحقيق ذلك بعد فاضطلعوا امُلستعِمر، قيد من «التحرُّر»
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ويف القيود، ُرِفَعت األوىل املرحلة ففي واإليجاب؛ السلب بني الفرق هو املرحلتنَي بني
والعمل. األداء حرية تكون أن إال للحرية معنى ال إذ البناء؛ عمليات تُقام الثانية املرحلة

تغيري عن غريهم قبل املسئولون أنهم أحسوا ُكتابًا يكونوا أن يغلب إنجلرتا يف «امُلفكِّرون»
َوجبَت ولذلك لعرصنا؛ صالحة تُعد لم التي تقاليده كبََّلته قد هناك فاملجتمع املجتمع؛
ال السخط عند يقف من الساخِطني من نجد ولقد الحياة. صورة لتتغري عليها الثورة
الشباب به يكتفي بما يكتفون ال الكبار القادة ولكن الجديد، للبناء مقرتحاٍت إىل يعدوه
بينهم اختالف عىل العالج، ويُقدِّمون العلة رون يُصوِّ يكتبونه فيما تراهم بل الساخط،
الفجوة هو عندهم الداء مكمن أن يرى من فمنهم الدواء؛ وصف ويف العلة تشخيص يف
أخرى. ناحيٍة من امُلتصنَّع امُلتكلَّف والسلوك ناحية، من اإلنسانية الفطرة بني العميقة
ذلك يف وبالغوا والتمدُّن الهمجية بني تفصل التي هي عندهم الفجوة هذه كانت وقد
من إن أقول آخر. شيئًا ويُظِهر شيئًا يُبِطن نفاٍق من عنهم معروف هو ما نتج حتى
االجتماعي السلوك من رضوٍب اصطناع يف هو الداء مكمن أن يرى من عندهم الرأي قادة
اإلنسان عودة هو فالعالج كذلك ذلك كان وإذا الفطرية، الدوافع عن شديًدا بُعدٍّا بعيدٍة
يف هو فالعالج ولذلك الديني؛ اإليمان فتور يف كامنًا الداء يرى من ومنهم فطرته. إىل
أساٍس عىل االجتماعية العالقات تنظيم نضمن وبذلك النفوس يف اإليمان هذا يقوى أن
تَِخفَّ أن رضورة هو وذلك مختلٌف، لكنه هذا من قريبًا رأيًا يرى من ومنهم سليم.
ة ِعفَّ اإلنسان يف اجتمع فإذا التصوُّف. من كبريٍة بجرعٍة اإلنسان حياة عىل العلم وطأة

الكامل. اإلنسان هو كان العاِلم وحضارة امُلتصوِّف
يحاول يكن وإن ألنه مبارش؛ غري التزاًما املجتمع نحو «ملتزم» اإلنجليزي فاملفكر
يعالج أن نفسه عىل يفرض ال أنه إال كاملٍة، صورٍة برسم النقص جوانب إصالح
انعزاليٍّا فرديٍّا موقًفا يتخذ قد بل يفعل، ال وقد ذلك يفعل فقد القائمة؛ الفعلية املشكالت
للمدنية تجسيد هو منهم الواحد أن ُمفكِِّريهم من كثرِيين عند شائعٍة لعقيدٍة سلبيٍّا

أحد. عن يأخذ ال وهو املعايري تُؤَخذ فعنه بأَْرسها، اإلنسانية
هذا التزامهم أصبح لقد حتى «التزاًما» امُلفكِِّرين أشد فهم فرنسا يف امُلفكِّرون ا وأمَّ
شيئًا كاتب يكتب يكاد فال عرش؛ الثامن القرن يف التنوير عرص منذ تُميِّزهم خصيصًة
نجد ولقد الخصوص. وجه عىل الفرنيس لإلنسان تحقيقه يريد هدٌف عينه ونُصب إال
طائفة نحو الناس نفوس تُساِور الريبة من شيئًا — فرنسا إال — آخر بلٍد كل يف
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ألحكام مسايرًة البالد سائر يف أقرانه من أكثر الفرنيس «امُلفكِّر» أن برغم «امُلفكِِّرين»،
أميل هؤالء ألن الناس؛ عامة ريبة يثري أن شأنه من الذي هو العقل إىل واالحتكام العقل،

الوجدان. بنوازع األخذ إىل
كله ذلك ومع التمرُّد عىل جرأته من يزيد الذي هو عقله إىل الفرنيس امُلفكِّر واحتكام
مشكالت شتى يف «امُلفكِِّرين» هداية إىل وقلوبهم بأبصارهم هناك يشخصون الناس ترى
البالد ُمفكِّري من كبريًا عدًدا رأينا ولذلك السواء؛ عىل وسياسية واجتماعية فردية الحياة؛
الذي الفكر سلطان من بيشءٍ ولينعموا فرنسا، يف ليعيشوا أوطانهم يهجرون األخرى

سلطان. كل عىل هناك يعلو
يف يشرتكان مًعا وفرنسا إنجلرتا ُمفكِّري أن َزَعمُت إذا الحق أُجاوز أظنني وال
أن يمكن التي الحرية قضية وهي أطرافها، جميع من يعالجونها واحدة، رئيسيٍة قضيٍة
الصناعة، فيها واستحكمت العلم سادها جماعٍة يف يعيش هو إذ الفرد اإلنسان بها يظفر
الحرية هذه من قسٌط له يتحقق وكيف وأين فمتى امُلبادأة، حرية الفرد عىل أضاع مما

حياته؟ يف

الواليات أو أملانيا يف القادة هم — للكلمة حددناه الذي باملعنى — «امُلفكِّرون» ليس
صارًما مأخذًا األمور تُؤَخذ أن يُحب ق، ُمتعمِّ دارٌس منهجيٌّ عقٌل األملاني فالعقل املتحدة؛
يَصُدرون ال الذين الباحِثني األساتذة أيدي عىل إال ذلك يكون وال جذورها، إىل يتعقبها
الجارية؛ اليومية الحياة يف الشخصية تجاربهم بحكم لهم تَِعن خواطَر عن أحكامهم يف
هامٌّ هو ما ا وأمَّ الصحافة، طريق عن للتسلية تصلح قد القبيل هذا من التي فالخواطر
الجامعات يف تتم إنما الدراسة هذه ومثل املتعمقة، ة الجادَّ الدراسة إىل أمره فيُرتك وجادٌّ
العلم، دقة حيث من حسناته الوضع لهذا كان ولنئ الصحف. ُدور يف ال األعم، األغلب عىل
الدولة، تتبع معاهَد يف ُموظَّفون العادة يف الدارِسني هؤالء أن أهمها من التي سيئاته فله
بالسياسة تتصل األحداث ألن األحداث؛ بمجرى شأٌن لهم يكون ال أن عليهم فيغلب وإذن
بصدد وهو يوٍم ذات أملانيا يف جامعيٌّ أستاذٌ أجاب لقد حتى بعيد، من أو قريٍب من
أجاب السياسة، يف يتدخل وال العلمية بحوثه يف كله نشاطه يستغرق بأنه االعرتاف
يدك تمتد أال صانع؟ أنت فماذا تتحرَّج قد األمور لكن قائل: له قال حني األستاذ هذا
رجال أستدعي ساعتئٍذ إنني كال، بقوله فأجاب منزلك؟ يف النار اشتعلت إذا للمساعدة
واالقتصاد، السياسة يف األمر وكذلك الحريق، إطفاء يف املختصون هم ألنهم املطافئ
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فإذا وتدريب. معرفة إىل يحتاجان ألنهما فيهما؛ القدرة يدَّعي أن إنساٍن بكل يجمل ال
الدارسون. يكتبه بما فعلينا أملانيا يف الفكرية القيادة ب تعقُّ أردنا

يجعلهم الذي الحد إىل فيه والنجاح بالعمل فتؤمن األمريكية املتحدة الواليات وأما
صاحب إىل يحتكمون فهم أخرى بعبارة أو والتطبيق، التجربة إىل يشء كل يف يحتكمون
النظرات صاحب إىل وال النظرية البحوث صاحب إىل ال ، امُلعنيَّ امليدان يف العملية املهارة

والفن. األدب دنيا يف الَحْدسية

«امُلفكِِّرين»، تعني التي اإلفرنجية الكلمة أن نَذُكر ما أول فنَذُكر روسيا إىل أنظارنا ه ونُوجِّ
نَفَرت حني املايض، القرن يف هناك نَشأَت روسيٌة َكلمٌة ،Intelligentsia كلمة وهي
شامل، سيايسٍّ اجتماعيٍّ النقالٍب د تُمهِّ فكريٍة ثورٍة بذور لتبذر ناقمٌة متمردٌة جماعٌة
إبَّان فرنسا يف التنوير بفالسفة بها اضَطلَعت التي املهمة يف الشبه قريبة جماعٌة وهي
الثورة فقامت تحققه؛ أن أرادت فيما الجماعتنَي كلتا َقت ُوفِّ ولقد عرش. الثامن القرن
العرشين. القرن أوائل يف الروسية الثورة وقامت عرش، الثامن القرن أواخر يف الفرنسية
الفكر اتصال من بد ال كان والثورة، امُلفكِِّرين بني روسيا يف القوية الرابطة وبحكم
أن ذلك بعد وله الروسية األرض يف جذوره تمتد أن بمعنى مباًرشا؛ اتصاًال بالشعب
ِفني امُلثقَّ من أُخرى جماعٌة املايض القرن يف الروسيا يف كان قد نعم شاء. كيف يرتفع
ِليُحِدثوا يكونوا لم هؤالء لكن أوروبا، غربي يف يلتمسونها بأصوٍل ثقافتها وصل أرادت

مداها. واتسع ثقافتهم َعَلت مهما ثورًة الشعب يف
فأصبح الجديد، ر التصوُّ َوفَق فيها الحياة أوضاع ت وتَغريَّ الروسية الثورة قامت
التغيري يف والرغبة والضجر القلق يستبد بينما أنه النظر تَلِفت التي املفارقات من
عوده يصلب حتى يستقر أن يريد ذلك عكِس عىل الروسيا يف األمر ترى الغربية، بأوروبا
األفراد يكثر الغرب ففي الفكر؛ منحى يف نتائجه لهذا وكان بجذوره، األرض يف ويرضب
حتى األفراد بني التجانس يشتد الروسيا ويف محيطهم، مع التجانُس يأبَون الذين ذَّاذ الشُّ
يف والفن األدب يف رومانسيًَّة نتوقع أن ذلك ومعنى يمتنع، أن الفردي الشذوذ ليُوِشك
الرومانسية عليها يتناوب سريها يف الثقافات أن ذلك الروسيا؛ يف وكالسيَّة أوروبا، غربيِّ
وكالسيٌة التغريُّ فرتة إبَّان فرومانسيٌة ينقطع؛ ال تتابٍُع يف األُخرى بعد واحدًة والكالسية
محيطهم إىل الالُمنتِمني امُلتمرِِّدين األفراد ظهور يكثر التغريُّ فرتات ويف الثبات. فرتة إبَّان
ويسود ينعدم، أو األفراد هؤالء ظهور يقل الثبات فرتات ويف قيم، من يسوده وما
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املعارص الفكر قيادات

فزمام ولذلك واحدة؛ قيٍم عىل جميًعا يلتقون ألنهم الواحد؛ املجتمع أبناء بني التجانُس
أن يغِلب الثانية الحالة يف الفكر وزمام أفراد، يتواله أن قمنٌي األوىل الحالة يف الفكر

السلطان. صاحبة الهيئات تتواله

هنا تقرص الزمن من لفرتة املستعمر كان هنا فها مختلف؛ موقٌف إفريقيا ويف آسيا ويف
العليا الفروع بني الصلة انقطعت وبذلك «الصفوة»، عىل ثقافته يفرض هناك، وتطول
ثارت إن وما حيوية. من فيها ما لوال تذبل والجذور تذوي الفروع كادت حتى والجذور،
القلة من غالبًا والثائرون — باملستعمر أطاحت التي العارمة ثوراتهما القارتان هاتان
الجديد؛ البناء إقامة يف جساٍم تِبعاٍت ِحيال فجأًة أنفسهم الناس وجد حتى — فة امُلثقَّ
أشعلوا الذين فون امُلثقَّ وال القدرة، لديها الشعب عامة فال البناء؟ يتم الذي ذا فمن
تنتقل أن الناشئ املوقف ضغط أمام حتًما فكان للبناء، أََعدُّوا قد األمر بادئ الثورات
وبعضهم امُلفكِِّرين من بعضهم وكان الثورات، قادة إىل «امُلفكِِّرين» جماعات من الريادة
الرائد فيكون السياسة، ميدان إىل والفن األدب ميدان من الريادة تنتقل أن أعني يكن؛ لم
بل ر، يُصوِّ رساًما أو يتصور كاتبًا ال واالقتصادي، االجتماعي للتغيري يُخطِّط سياسيٍّا
آسيا يف القادة هؤالء وعند املتجددة. الحياة تيار عن بحوثه يف ينعزل قد باحثًا عامًلا وال

املعارص. الفكر مصادر نلتمس وإفريقيا
طرف إىل طرف من املعرفة تنقل التي اإلعالم وسائل تسوده الذي اليوم، عالم ويف
كيت؛ الركن ذلك ويف كذا الدنيا أركان من الركن هذا يف إن القول يصعب الربق، برسعة
أننا إال لحظة، يف جميًعا أركانها فتعم األرض حول تدور ما رسعان الواحدة الفكرة ألن
مشغول وأمريكا أوروبا يف املعارص الفكر إن وتعميم إجمال يف القول نستطيع ذلك مع
إفريقيا يف ا وأمَّ طواعية. عن ويكافحون الناس أجله من يعيش واضٍح هدٍف بإيجاد
التقنيات وإدخال العلمي والتقدُّم والتصنيع بالبناء مشغول فهو الالتينية وأمريكا وآسيا

إليه. تُؤدِّي وسائُل هي كلها وهذه واضح، أمامه الهدف ألن الفنية
حسابه يف أدخل إذا إال كاملة، تصويرها أراد ملن املعارص الفكر صورة تتم وال

جميًعا. األرض أقطار
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فلسفة العرصمن روح

أن فيها يسُهل التي الهيئات من البارزة وسماته العرص خصائص عن الحديث ليس
الخيوط، كثري الحياة نسيج ألن ذلك خالًصا؛ قبوًال الناس عند فيصادف القول تقول
تُصاِدفك حتى عامٍة بسمٍة العرص تصف تكاد ال بحيث امُلتباِين؛ وفيها امُلتشاِبه فيها
الواضحة الرؤية دون يحول عرصنا معالم وبني بيننا املسافة فقرب نقيضها؛ شواهُد
فرض عىل هذا أخرى. جهٍة من أهوائنا عن امُلنزَّهة غري النظر نحو بنا ويميل جهة، من
حضاريٍّ عٍرص إىل جميًعا ينتمون فهم واحدٍة زمنيٍة فرتٍة يف يعيشون داموا ما الناس أن

الصواب. عن بعيٌد فرٌض أنه مع والسمات، الخصائص فيه تتجانس واحٍد
عنه يختلف قد ذاتية، نظرٍة من العرص روح يصف وهو للكاتب مناص فال وإذن
الحق أن إال النظر وجهات تعدُّد يعني ال وعندئٍذ آخر، بمنظار ينظر آخُر كاتٌب فيها
وتنظر املوضوعية، بنظرته العلم يسوده العرص فإذا هنا من إليه تنظر الجوانب، د ُمتعدِّ
عرص — ترى يا — أهو و«الالمعقول». «العبث» يسوده العرص فإذا هناك من إليه
وعرص الدولية املؤتمرات وعرص واألحالف، التكتالت عرص هو أم املستقلة، القوميات
— والفن الفكر نتاج يف يبدو كما — عرصنا عىل يغلب هل متحدة»؟ «أمًما تضم جمعيٍة
الجماعة تكون أن يف الرغبة عليه تغلب أو الفرد، عىل للجماعة األولوية تكون أن يف رغبٌة
اهتماماتهم يف اليوم الناس كان إذا تدري ال أنت بل ذاته؟ وتحقيق الفرد لسعادة وسيلًة

مستقبلهم؟ بناء إىل البرص بإرسال أم ماضيهم برتاث انشغاًال أكثر الفكرية
الفنون، أصحاب يعرضه وما املطابع تنرشه ما هو الحكم يف رائدك َجَعلَت إذا إنك
البرش؛ صنوف كل يضم عرصنا أَلفيَت الدرس، وحلقات الندوات يف الناس به يتحدث وما
من بأكثر املذاهب ألوان تَُعد الفلسفة ويف وساخط، وراٍض وثائر، سلفيٌّ األدب ففي
وكانتية وظاهراتية، ووجودية، ووضعية، وواقعية، برجماتية، مجتمعتنَي؛ اليَدين أصابع
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ينشعب عما فضًال وَحْدسية، وشخصانية، وطبيعية، ومثالية، جدلية، ومادية جديدة،
فروع. من الرءوس هذه تحت

اختالف فيها يصل قد التي العنارص إبراز نُحاول — التمهيد هذا بعد — لكننا
ِجدَّ اختالًفا إال — املعارص الفكر أصحاب بني اختالف أالَّ فأحسب األدنى حده إىل الرأي
بها تَمكَّن نظري، لها يسبق لم سيادًة التطبيقي العلم ساده قد عرصنا أن عىل — يسري
واالنتقال، النقل وسائل يف ماثل فهو اليومية؛ حياتنا أركان من ركٍن كل إىل التغلُغل من

الفراغ. وساعات العمل ميادين ويف والفنون، الثقافة نرش ويف والزراعة الصناعة ويف
الناس تشغل التي العلوم أنواع اختالف عىل العلمية اهتماماته عرص لكل تجد فلقد
الحياة شئون عىل العلمي «التطبيق» فيه عًرصا تجد لن لكنك حدة، عىل عرص كل يف
تأثرت قد العملية الحياة بأن القول َليَجوز حتى عرصنا، من يدنو مًعا، والفكرية املادية
ذلك. قبل َمَضت قرنًا ستني خالل به تأثََّرت قد ما أضعاف األخرية السنة املائة يف بالعلم

حياتنا يف التطبيقي العلم آثار عن نتحدث مضينا لو اللغو يشبه ما نقول أننا الحق
املعارصة. الفلسفة به تأثرت قد فيما — إذن — فلننظر الراهنة،

الثقايف الجو يف الدفينة العميقة الجذور يُِربز الذي هو عرص كل يف الفلسفي والفكر
نة امُلتضمَّ املبادئ استخراج محاولة تكن لم إذا الفلسفية الفاعلية تكون ماذا إذ السائد؛

الظاهر؟ السلوكي النشاط أوُجه يف
لكنها ت، تغريَّ قد نة امُلتضمَّ املبادئ أن عىل دليًال ذلك كان النشاط لون تبدل وكلما
السلوك هذا يُحلِّل الذي امُلفكِّر جاء ما إذا حتى الناس، سلوك يف مندسًة مبثوثًة تكون
هو املفكر هذا كان الجذور، حيث إىل البادي الظاهر السطح وراء به يغوص تحليًال
فعندئذ الظاهر، النشاط أوُجه — تتعدد أن بد ال بل — تتعدد وقد العرص. فيلسوف
يف الفلسفية االتجاهات تتعدد ثَمَّ ومن التحليل؛ عنها يكشف التي األُوىل املبادئ تتعدد
أرومٍة إىل ترتد أن بدورها املتعددة االتجاهات لهذه يجوز يكن وإن الواحد، العرص

كله. العرص روح فيها تتكشف واحدٍة
متمردًة وهناك هنا من تنبعث أصواٌت أيًضا فيه ولكن علم، يسود هذا عرصنا ففي
أن يُخىش التي هذه العلم آثار من حياتهم يف الناس ف تَخفَّ لو وتََودُّ عصيانها، تُعِلن
واحٍد مبدأٍ من أكثَر قيام تتوقع أن بد فال هكذا، هذا كان وإذا اإلنسان. فردية تطمس
إىل فاعليته تصل فاتجاٌه واحد؛ فلسفيٍّ اتجاٍه من أكثر قيام وبالتايل النفوس؛ أغوار يف

208



فلسفة من العرص روح

عن الكشف إىل الفاعلية فيه تصل آخُر واتجاٌه العلمي، للنشاط األول املبدأ عن الكشف
الطوفان. من بشخصيته لينجو وعصيانه تمرُّده يف امُلعاِرص اإلنسان عنه يَصُدر آخَر مبدأٍ
جذوره إىل لرتده العلمي النشاط عىل اهتمامها تصب التي الفلسفة تكون فماذا
العلمية» «املعرفة من اتخذَت التي — الكثرية بفروعها — الفلسفة هي إنها األوىل؟
«املعرفة» هذه تَُردَّ أن تحاول التي الفلسفة هي أنها بمعنى لدراستها؛ موضوًعا
الجديدة، الواقعية السبيل؛ هذا يف املعارصة االتجاهات وأهم وُمقوِّماتها، أصولها إىل
بني وثيقة الصلة تكون أن رضورة عىل متفٌق وكلها املنطقية، والوضعية والرباجماتية،
يف وهي الفكرة كأنما أخرى؛ جهٍة من الواقع أرض عىل وتطبيقها جهة من «الفكرة»
َطَرفا ووقائعها، بأشيائها الخارجية الدنيا عىل املمكن أو الفعيل وتطبيقها صاحبها، رأس

اآلخر. دون الطرَفني أحد قيام فيهما ر يُتصوَّ ال عًصا
تكون أن لتُوِشك حتى املعارص، الفكر عىل موجته اشتدت فقد الواقعي املذهب ا أمَّ
من قوته املذهب هذا استمد وإنما الفكر، عالم يف مرتادفتنَي و«معارص» «واقعي» لفظتا
وِمحوُر العلمي. التفكري مقتضيات عىل سًة ُمؤسَّ معارضًة املثالية، للفلسفة معارضته
هذا وعن صدقه؟ شواهد نلتمس وأين العلم مصدر ما هو: واملثالية الواقعية بني التضادِّ
بتلك صلته هو صدقه وشاهد وحوادثه، العالم وقائع مصدره بأن الواقعية تجيب السؤال
إن ذلك يف يقولون إذ يختلف؛ الفلسفة يف املثاليِّني جواب أن حني عىل والحوادث. الوقائع
تلك من ينبثق ما هو صدقه وشاهد اإلنساني، العقل يف ُفِطَرت مبادئُ هو العلم مصدر

ُمقدِّماتها. مع الرياضية الوجهة من متسقًة املنبثقة النتائج تجيء بحيث املبادئ؛
تنطوي كانت التي املثالية معارضة يف والتجارب، الحواسِّ شأن من تُعيل فالواقعية

معرفة. من أرادت ما كل فطرتها من تستمد الذات دخيلة يف
َجعَلت إذ والتطبيق؛ العمل نحو عرصنا نزوع عن ُمعربًة جاءت الرباجماتية وكذلك
قيمتها؛ الفكرة يُكسب الذي املعنى نفسه هو عمليٍة آثاٍر من فكرة أي عىل يرتتب ما
إىل سبيٌل صاحبها أمام يكون وال الذهن يف ترتسم فكرة يشء يف الفكر من فليست
الفكرة طبيعة يف ليشء بل التنفيذ، ذلك دون تحول التي املادية العوائق لقيام ال تنفيذها،
صورة يف الواقع ضوء إىل منه تخرج ال الذهن عىل مقصورًة يجعلها نفسها، املزعومة

يُؤدَّى. عمٍل
تعرضها، عندك بفكرة حياته، يف عمليٍّا انتفاًعا «اإلنسان» انتفاع مدى ما يل فقل
«اإلنسان» كلمة أن عىل — الصحيح باملعنى فكرة هي حيث من قيمتها مدى ما لك أَُقْل

ِحدة. عىل فرٍد كل بها يُراد وال املجتمع، بها يُراد هنا
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تلتقي إذ الطريق؛ نفس يف املنطقية الوضعية تسري والرباجماتية الواقعية ومع
أخرى، جهٍة من العملية والتجربة جهة من الفكر بني الوثيق الربط وجوب يف معهما
تجعل تفرقًة الريايض، والعلم الطبيعي العلم بني تفرقتها هو يُميِّزها، خاصٍّ طابٍع مع

التجربة. شواهد إىل مستنًدا — الريايض العلم دون — وحده الطبيعي العلم
يف ِصدقه رياضيٍّا، علًما ا وإمَّ التجربة، عىل قائًما طبيعيٍّا ِعلًما ا إمَّ الِعلم يكون وبهذا
أسماء، من ِشئَت بما يه تُسمِّ أن فلك ذاك من وال هذا من يكون ال ما ا وأمَّ بنائه، طريقة

«ِعلًما». ليس لكنه
وجهِة يف مًعا تُبلورها أن تستطيع املعارصة الفلسفة يف ثالثٌة رئيسيٌة اتجاهاٌت هذه
النظر وجهة وهي جوانبه أحد من العرص روح تمثل إنها عنها تقول مشرتكٍة نظٍر
تعد فلم واإلرادة؛ العقل بني د تُوحِّ بالواقع، اإلنسان تصل بالعمل، الفكر تربط التي
بالتنفيذ؛ الفكر يتبع ملن القيمة كلُّ القيمة عادت بل ل»، «يتأمَّ صومعته يف للقابع القيمة
والرتبية السياسة يف النشاط ميادين عىل اليوم املسيطرة النظر وجهة هي تراها ولذلك

واالجتماع. واالقتصاد
الحياة أوضاع بتغيري ت همَّ التي الناهضة البالد يف وخصوًصا — السياسة ففي
ماثلًة «اإلرادة» وهذه «الواقعية» وهذه «العلمية»، هذه ترى — تستطيع ما بأَرسِع فيها
لبناء خالقًة حريًة تكون أن لها يُراد البالد، هذه تنُشدها التي فالحرية وضوح؛ يف
حاله. عىل باٍق ومعاشهم الناس بها يتغنى أغنيًة تظل أن لها يُراد وال جديد، مجتمٍع

النرص أن أكَّد حني وذلك الوطني، امليثاق من نسوقه مثاٌل الصدد هذا يف وحسبُنا
الحرية، بها يصطنع إلرادته، الشعب استخالص الحقيقي معناه كان السويس معركة يف
أداُة هي — ل التأمُّ مجرد ال — واإلرادة «يُقال» يشءٌ ال «يُصنَع» يشء «الحرية» إن أي

نع. الصُّ ذلك
قلنا: وإذا والعمل. الفكر بني تربط التي نفسها النزعة هذه تسود كذلك الرتبية ويف
حيث من العلمية باملادة االهتمام أساسه يُعد فلم القادم»؛ «الجيل قلنا: فقد «الرتبية»
مشكالت عىل يَنصبُّ فعٍل إىل املدروس العلم يتحول أن هو األساس أصبح بل هي،
بعد ويرتبى، يتعلم الذي اإلنساني الفرد إىل االهتمام مركز نقل من بد ال فأوًال: املجتمع؛
من فرٍد كل إلمكانات الفرصة تُهيَّأ بأن وذلك ن، تُلقَّ التي العلمية باملادة االهتمام كان أن
استعداًدا يكون ما أَصلَح األمر نهاية يف ليجيء وحدودها طبيعتها َوفَق تنمو أن الناس
يف القوية الصلة ربط من بد ال وثانيًا: عمل. من طبيعته يُالئم بما املجتمع يف للقيام
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دنيا يف مجاٌل له ليس وما التطبيقي، والعمل النظري الدرس بني امُلتعلِّم يتعلمه ما كل
النظري. الدرس برنامج يف مجاٌل له يكون ال الواقعة، الحياة مشكالت عىل التطبيق

الثورة ظل يف أصبح قد إنه التعليم من هدفنا عن الوطني ميثاقنا يقول هذا ويف
الحياة.» تشكيل إعادة عىل القدرة من الفرد اإلنسان «تمكني

نواحيها. إحدى من العرص روح هي وتلك

العلمية» «املعرفة من النظر بؤرة تنقل تكن وإن باألوىل، الصلة شديدة أُخرى وناحيٌة
للمسألة نجد كذلك هنا وها بنائه؟ طريقة تكون وماذا البرشي» «املجتمع إىل وتحليلها
مكمنها من يُخِرجها فلسفيٍّ فكٍر إىل تحتاج العرص، هذا أبناء عند النفس أعماق يف جذوًرا
«باملادية ى تُسمَّ قد التي وهي الجدلية، املادية فلسفة هي وتلك العلن؛ ضوء إىل الخبيء
متعددة، جوانُب الفلسفية النظرة لهذه أخرى، أحيانًا و«باملاركسية» أحيانًا، التاريخية»
التي التاريخية» «املادية فكرة الجوانب هذه أهم ومن واحد، فكريٍّ نسٍق يف كلها تتكامل
يف املشاركة له يُتاح أن قبل ومأوى وكساء غذاء من أوًال له بد ال اإلنسان أن اها ُمؤدَّ

وفن. وديانة وعلم سياسة من والروحية العقلية الحياة
للسلع إنتاجها طريقة يف الجماعات إحدى يسود الذي النظام كان هنا ومن
تشكيل يف محتوٍم حاسٍم تأثرٍي ذا اجتماعي، نظاٍم من عليه يرتتب وما وتباُدلها، وتوزيعها
إىل األسايس الدافع تلتمس أن أَردَت فإذا والثقافية. واالجتماعية السياسية النشاط أوُجه
قد فيما التِمْسه بل معرفة، من لديه ع تجمَّ قد فيما تلتمسه فال ره، وتطوُّ املجتمع ل تحوُّ
ما كائنًة — املجتمع كان فإذا وتوزيعها. السلع إنتاج طرق يف تغريُّ من املجتمع لهذا وقع
يخلع الذي الرباط فإن واحد، بناءٍ يف األجزاء متكامل عضويٌّ كياٌن هو — صورته كانت
الرئيسية أفكاره مجموعة عٍرص لكل كان ولنئ االقتصادي. نظامه هو تلك َوحَدته عليه
عندئٍذ، السيادة لها تكون التي الطبقة أفكار دائًما هي األفكار تلك فإن ه، تُسريِّ التي
إنتاج طرق حيث من امُلسيِطرة الطبقِة ومصالَح يتفق بما بالرضورة تتلون أفكاٌر وهي
حدث إذا إال مرحلٍة إىل مرحلٍة من ينتقل أن التاريخ عىل فُمحاٌل وإذن وتوزيعها. السلع
. الجديدة األوضاع بها تُوِحي التي األفكار يف تحوُّل بالتايل وحدث الطرق تلك يف ٌل تحوُّ
وهذه الرئيسية، األفكار مجموعة بتغري مرهون ره تطوُّ ويف سريه يف التاريخ فأمر
ومن واستهالكها؛ السلع إنتاج يف االقتصادية العالقات بتغريُّ ها تغريُّ يف مرهونة بدورها
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«املادية تسميته ا وأمَّ إليه. نشري الذي للمذهب اسًما التاريخية» «املادية عبارة جاءت ثَمَّ
الوجودي الجانب إىل بل — التاريخي الجانب إىل ال — النظر من فتجيء الجدلية»
األصل، هي فاملادة «روح»؛ ال «مادة» العالم فحقيقة العالم؛ حقيقة من «األنطولوجي»
السكونية الخصائص ذات املوات، الجامدة املادة هي ليست لكنها منها، يُشتق عداها وما
هذه وكأنما مرحلة، إثر يف مرحلًة التغريُّ دائبة تنفك ما التي املادة هي بل السلبية،
حقيقة كانت ولذلك متصل؛ واحٍد تياٍر يف بعٍض يف بعضها «ُمجدوٌل» املتعاقبة املراحل
فقد وعنارصها؛ خيوطها تشابك يف جدلية طبيعتها يف مادية و«جدلية»؛ «مادية» العالم
حتى ومتطورة، ماديًة ال وساكنة، ماديًة تكون أن الكونية الحقيقة تلك تستطيع كانت
وال زيادة وال تغريُّ فال س هي األبد إىل س ظلت مثًال، «س» برمز لها رمزنا ما إذا
شيئًا لتصبح أي س» — «ال لتصبح «س» تتحول بحيث ومتطورة؛ ماديٌة لكنها نقصان،
يف بعضها «امُلجدَول» الخطوات ذو التحوُّل هذا يجري هل نسأل: أن اآلن ولنا غريها.

تكون؟ وماذا قوانني، َوْفَق بعض
الجديل؛ رها تطوُّ يف املادة سري تضبط ثالثة قوانني إن املذهب هذا أصحاب يقول
قانون وثالثها ووحدتها، األضداد رصاع قانون وثانيها كيف، إىل الكم ل تحوُّ قانون أَوَّلها

النفي. نفي
ينتج معينٍة لصفٍة بالنسبة الكمية ات التغريُّ أن فمقتضاه كيف إىل الكم ل تحوُّ أما

نَشأَت. عنها التي األصلية الصفة إىل ردُّها يستحيل جديدٍة صفٍة نشوء عنه
الزيادة من معينٍة مرحلٍة عند فيصبح الكم، حيث من نمًوا يزداد البرشي فالكائن
تتابُع من نشأ الذي الجديد الكائن يرتد أن يستحيل بحيث طفًال؛ كان أن بعد رجًال
والواحد شجرة، إىل تتحول الشجرة وبذرة كان، الذي األصيل الكائن إىل النمو يف الزيادة
تكون أن عن الجديد العدد خصائص تتغري بحيث اثننَي؛ فيصبح الكمية باإلضافة يزداد
العدد، تصف التي «الزوجي» صفة عن لقلنا وإالَّ األول، العدد لخصائص مضاعفٍة مجرَّد
شأنها من ما صفٍة يف زيادة كل فإن واختصاًرا مرتنَي. ُمكررًة «الفردي» صفة هي إنها
ذاتها الكيفية يف تغريًا لتصبح كمية، زيادٍة مجرد كونها تُجاِوز أن — معني حدٍّ عند —

األوىل. الصفة من خصائصها يف ُمتميزًة أُخرى صفًة تصبح أي —
من حقيقته يف ُمركٌب يشءٍ كل أن اه فُمؤدَّ ووحدتها األضداد رصاع قانون أما
التغريُّ نحو به تميل التوتُّر من حالٍة يف دائًما فهو ثَمَّ ومن بعًضا؛ بعضها يُضادُّ عناَرص

… والتحوُّل
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بنيته يف كان ملا ُمتجانٍس واحٍد عنٍرص من ُمؤلًفا كان ما إذا امُلعنيَّ اليشء ألن
ظننا إذا الواحد، اليشء يف «الواحدية» فهم نُخطئ فنحن ؛ التغريُّ إىل يدعوه ما الداخلية
نقول أن ينبغي فال برمز، ما يشءٍ إىل رمزنا وإذا التناُقض. من يخلو الذي التجانُس أنها
الداخيل التدافع هذا ومن واحد، وقٍت يف س» — و«ال «س» إنه نقول بل وكفى «س» إنه
بأنها التغريُّ أو الحركة تُفهم أن عىل ، التغريُّ ينشأ ثَمَّ ومن الحركة؛ تنشأ النقيَضني بني
يُقال كان لقد خارجه. من عليه باملفروضة هي وليست نفسه، اليشء طبيعة من منبثقٌة
اليشء يف األصل إن يُقال فأصبح محرك، يحركه حتى ساكنًا يظل أن اليشء يف األصل إن
هذا يَصُدق والسكون. الوقوف عىل طبيعته خارج عامٌل يُرغمه حتى متحرًكا يظل أن

سواء. حدٍّ عىل اجتماعيٍّ نظاٍم كل وعىل فكرة، كل وعىل يشء، كل عىل
، والتغريُّ الحركة يُولِّد الواحدة الحالة أو الواحد اليشء داخل األضداد رصاع كان فإذا
من ال — سواه شيئًا اليشء يصبح أن يُحتِّم ُمعنٍي حدٍّ إىل التغريُّ هذا يف امُليض كان إذا ثم
التاريخ َسري لنا ضِمن إن ذلك فإن — أيًضا النوع حيث من بل وحدها الدرجة حيث

وأكمل. وأعىل وأفضل أرقى إىل التغريُّ يجيء أن لنا يضمن فال مراحله، وتغريُّ
النقيضان ينتهي بأن يقيض الذي النفي، نفي قانون الثالث؛ القانون يأتي وهنا
«أعىل» الجديد الوليد يصبح التناُقض وبزوال التناُقض، فيها يذوب وحدٍة إىل املتصارعان

تعاُرض. بعد تآلًفا إليه أضاف ثم فيهما، كان ما فيه ألن سابَقيه؛ من درجًة
ترى وهكذا جرٍّا. وَهلُم األضداد فيه تنشأ ما رسعان بدوره املتآلف الوليد هذا لكن
حالٌة تتلوها ُمعيَّنة، خصائَص ذاُت ُمثبَتٌة فحالٌة الخطوات؛ ُمثلَّثِة مراحَل يف يسري العالم
حالٌة نفسه النفي هذا يعقب ثم كيًفا، مختلفٍة جديدٍة خصائَص إىل تتحول بأن تنفيها
عن فيه ارتقينا جديٍد «إثباٍت» إىل نعود وهنا النفي، نفي بمثابة فتكون تنفيها، جديدٌة

السري. به بدأنا الذي «اإلثبات»
أهي العالم، سري تضبط التي الثالثة القوانني بهذه جئنا أين من نسأل: وقد
الفالسفة بعض كان كما وفطرته، العقل طبيعة من انبَثَقت أوليٌة ذهنيٌة تصوراٌت
أم مقتضاها؟ عىل التفكري يجري العقل يف فطريٍة مبادئَ وجود يف يعتقدون اآلخِرين
املاديِّني عند والجواب التاريخ؟ ملجرى الخارجية مشاهدتنا من انتزعناها استدالالٌت هي

ذاك. ال هذا، هو الجدليِّني
املنطقية الصورية العقلية الفاعلية عىل مقصورًة الجديل السري مراحل فليست
بل «فكرة» إىل «فكرة» من االنتقال يكون بحيث — هيجل عند الحال هي كما — وحدها
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ر وتطوُّ التاريخ شواهد من نَستدلَّه أن نستطيع كما املادي، الواقع سري يف مراحُل هي
الجماعات.

الصحيح. بمعناها العلمية الفلسفة بأنه هذا مذهبهم يصفون املذهب هذا وأصحاب
وعىل «املادية»؛ لتعني الكلمة هذه يستخدمون فإنما «بالعلمية» يصفونه حني أنهم عىل
إىل بنا ينتهي مما وحده، املادي الواقع عىل املوقوفة هي العلمية» «املعرفة تكون هذا
دراسًة دراستها لنا لتتم املادي أصلها إىل ردها من بد ال ظاهرٍة كل إن القائلة النتيجة
إىل تُردُّ بَدْورها وهذه فسيولوجية، ظاهراٍت إىل تُردُّ والوجدانية العقلية فالحاالت علمية؛
ردُّهم هو الجدلية املادية أنصار به يُعنَى ما أهم أن عىل وهكذا. عضوية، ال أصوٍل
يف وال بنفسه وعيه يف ال اإلنسان حقيقة تصبح وبهذا االقتصادية، العنارص إىل للتاريخ
هذا تركنا لو لكننا االقتصادي، نشاطه يف أي (العمل) يف بل الرصف، النظري له تأمُّ
رءوس فيها ع تتجمَّ طبقٌة بالرضورة نَشأَت الفردية، امللكية أساس عىل ينطلق النشاط
بعملهم يخدمونها القلة لتلك أتباًعا الناس معظم ويصبح القليلة، القلة وهي األموال
فيُبعدهم عملهم، نتائج عن يُبعدهم «انسالٌخ» األكثرية لهذه يحدث وبهذا وإنتاجهم،
اإلنتاج وسائل تئول بأن إال لهذا عالج وال تكون، أن ينبغي كما الطبيعية الحياة عن
بني الحواجز تتحطم وعندئٍذ كلها الجماعة لصالح امُلنتج فيُنتج كله، املجتمع ملكية إىل

واحدة. طبقٍة يف الكل ليذوب الفوارق وتزول الطبقات،
أرجاء يف واحًدا مجتمًعا أن أظن ال التي الجدلية، املادية الفلسفة خالصة هي تلك
أُخرى ناحيٌة فهذه وإذن كبريًا. أو صغريًا تأثًُّرا بها التأثُّر من خال قد بأَْرسها، األرض

العرص. روح من

من العرص روح تناَوَلت األُوىل أن يف ذكرناهما اللتان الرئيسيتان الناحيتان اختلفت لنئ
بما واملجتمع» «التاريخ جانب من الثانية تناوَلتها حني عىل العلمية» «املعرفة جانب
ينرصف أن وجوب يف تتفقان مًعا الناحيتنَي فإن واقتصاد؛ سياسة من تحتها ينطوي
إطالًقا. العرص معالم أبرز باعتباره وتطبيقه وقضاياه ومنهجه العلم إىل الفكر اهتمام
والتصنيع كالتخطيط ظواهر من يتبعهما وما العقل وعىل العلم عىل الرتكيز هذا ومثل
ليميض يكن لم وأهدافه، ُخططه لهم ُوِضَعت مشرتٍك واحٍد عمٍل يف األفراد وانخراط
ظواهر سائر من وتمييزها اإلنسانية، الشخصية فردية عىل يحرصون ممن تمرٍُّد بغري
نَشأَت هنا ومن اختيارها، عن مسئولًة وتكون لنفسها تختار التي الحرة باإلرادة الطبيعة
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الثورة لهذه وكان أحكامه، ورصامة العلم وعىل نفسه العقل عىل ثورٌة النفوس بعض يف
وبالوجدان العلم، دون بالتصوُّف الذوا من فهنالك بها؛ َظهَرت واحدٍة صورٍة من أكثر
إىل الوصول عىل العقل قدرة يف يتشككون أخذوا الذين كَّاك الشُّ وهنالك العقل، دون
عن مسئوًال — فرد كل — الفرد يكون أن عىل وا أَرصُّ الذين الوجوديون وهنالك الحق،

اختيار. حرية بغري املسئولية هذه تتحقق وال اختياره،
ومنطقه للعقل التنكُّر وأعني الفلسفي، بمعناه بالتصوُّف الذوا من هنالك نعم
ولعل مبارشًة. معاينًة بالروح املعاينة وهو «بالَحْدس»، اصطالًحا يسمى ما إىل والركون
الفالسفة هم ا جدٍّ فكثريٌ — القدماء أسالفهم عن املعاِرصين الحْدسيِّني يميز ما أميز
كانوا القدماء أن هو — الزمن مدارج عىل فنازًال أفالطون منذ التاريخ، يف الحْدسيون
إدراكهم إىل يَلَجئون إذ امُلحَدِثني ترى حني عىل العقلية الفاعلية من رضبًا حْدسهم يُعدون

العقل. عىل ثورًة ذلك يُعدون الحْديس،
والتعاُطف االنفعال أساس عىل القائمة الالعقلية الفاعلية قبيل من عندهم فهو
البرش. حياة عىل وللعلم للعقل طغيانًا يََرونه ما عىل منهم احتجاًجا والرغبة، الوجداني
اإلنسان بطبيعة يختص فيما الوجوديِّني مذهب أيًضا العقل عىل الثورة قبيل ومن
تضم عامٍة بأحكاٍم «األشياء» عىل يحكم أن والعقل العلم مستطاع يف كان فلنئ وحقيقته؛
بفرديته يختلف فرٍد كل ألن اإلنسان كذلك فما واحد، تعريٍف يف الواحد النوع أفراد
من لنفسه يُصِدره ما مجموعة من حقيقته فرٍد كل يصنع بحيث سواه؛ فرٍد كل عن
اآلثار ذكر إىل هنا حاجٌة بنا وليس له. تَعِرض التي املواقف بإزاء تنفيذها يلتزم قراراٍت
اإلنسان إىل نظرتها يف الوجودية الفلسفة أحدثتها التي عرصنا، ثقافة يف املدى البعيدة
العالم يف الفنية واملدارس األدبية الحركات إىل نظرٌة وحسبُك ومشكالته. مواقفه وتحليل
منها ليتصيد نفسه دخيلة إىل الفنان ولفتة األديب لفتة أصبََحت حدٍّ أي إىل لرتى كله،
عىل عادًة يتفقون اختالفهم عىل الناس كان فإن فريًدا. ًصا ُمشخَّ فرًدا للناس يخرجه ما
يف يتفقون الناس كان إذا أنه أعني بقرة؛ وتلك شجرة فهذه الخارجية، «املوضوعات»
كما نفوسهم دخائِل إىل ينطوون حني االختالف أشد يختلفون إنما فهم الصحو حياة

أحالمهم. يف لهم يحدث
حياة من األحالم يُشِبه ما إىل كثريٍة حاالٍت يف والفن األدب رجال اتجه هنا ومن

اإلنسان.
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التحليل يف الفرويدية النظرية املعارص، فكرنا يف العقل عىل الثائِرين أيد مما وكان
غري خبيئٍة مصادَر إىل اإلنسان نشاط ردَّت التي النفسية النظريات من وغريها النفيس

ذلك. إىل ما أو الالشعور أو كالغرائز ظاهرة،
األساسية مادته جعل ُمصوًرا وكم شاعًرا وكم واملرسحية القصة يف أديبًا فكم
والفنية األدبية اآلثار يف لتظهر اإلنسان حياة يف الدفينة الكوامن هذه إخراج محاولة

اإلنسان! حقيقة عىل الضوء يُلقي ظهوًرا

جوانبه؛ بكل للعلم نتيجة — العرص هذا بها يتميز قد التي الخصائص من أن وأحسب
القيم إىل النظر عند النسبية فكرة تترسب أَخذَت أن — والنفيس واالجتماعي الطبيعي
بالقطعية تأخذ تُعد لم السواء عىل واإلنسانية الطبيعية العلوم كانت فإذا الثقافات؛ وإىل
النفسية التحليالت كانت وإذا العلمي، التفكري نتاج تصف أنها يُظن كان التي الجازمة
من أفضل هذا «أحالم» إن تقول أن معه تستطيع ال نحٍو عىل األفراد بني مايََزت قد
الثقافات تتعادل أن إال اإلنسان نظرة يف النسبية هذه عن ينتج فماذا ذلك، «أحالم»
أو األوروبي كالفن اإلفريقي الفن فأصبح أشكالها؛ تَنوََّعت مهما قيمها يف املختلفة
فازداد هناك، فنٍّا هنا فنٌّ يستوحي أن حرج يُعد ولم والقيمة. الرتبة حيث من اآلسيوي
وطعامها وثيابها وبلغتها الشعبية وبفنونها وبتقاليدها برتاثها املختلفة األمم اعتزاز

ورشابها.
تدل التي التوحيد أمارات مع تتفق ال عجيبة، — ظاهرها يف — تبدو نتيجة وهذه
نحو يسري — املميزة شخصيتها قوميٍة كل تؤكد الذي الوقت نفس يف — العالم أن عىل

واحًدا. دوليٍّا مجتمًعا يكون أن
بضع يف األرض حول تدور التي الفضاء صواريخ من الصاروخ راكب ألتخيل وإني
يف السابحة الصغرية كالبندقة بعيٍد من فرآها كلها األرض إىل نظر وقد أتخيله دقائَق
عىل حاملًة الصغرية البندقة هذه أتكون متعجبًا: نفسه يسأل الفسيح، الكون فضاء
يتآخى حني قريب، ا عمَّ آٍت اليوم إن أال شعوبها؟ بني والخالف التمزُّق هذا كل ظهرها

مشرتك. صالٍح عىل املتخاصمون
العلم شأن ومن العلم، يسوده عرص فهو بهذا؛ ينبئ ما الدالئل من هنالك أن والحق
واحدٍة للعيش أدواٍت عىل دهم يُوحِّ بل واحدة، ونتائَج واحٍد منهاٍج عىل الناس د يُوحِّ أن
وريف. حرض بني فرق يكون فال وهناك، هنا لتنترش الكبرية، باألعداد املصانع تُصِدرها
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ينتهون آراءٍ عىل جميًعا الشعوب فيها تلتقي التي الدولية املؤتمرات عرص هو وكذلك
وهنالك الجميع. من ِبرًىض األرض أرجاء كل يف تنفيذها ليتم الحاالت معظم يف إليها
أُخرى، مواضَع يف نَجَحت فقد مواضَع يف أَخَفَقت قد كانت إن التي املتحدة األمم جمعية

ذلك. إىل وما واالجتماعي االقتصادي والتعاُون الثقافة ميادين يف وبخاصٍة
إخاءٌ للعالم يُرجى ال أنه ندرك حني عنا يزول ما رسعان الظاهر العجب لكن
هذه تختفي وعندئٍذ ألفراده، بل ألممه، املستقلة الشخصيات أساس عىل إال صحيٌح
وَسخط. وشكٍّ وتمزٍُّق قلٍق من العرص خصائص عىل ِبني امُلعقِّ أَلِسنُة َالَكتْها التي الظواهر
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املذاهب تلك إال — القائمة الفلسفة مذاهب بني من — العرص روح عن يُعربِّ ليس
ويف السكون، تعرف ال دائبٍة حركٍة يف العاَلم تجعل النظر من وجهٍة إىل تنتهي التي
ليس اليوم فالعاَلم لحظتنَي؛ واحدٍة حاٍل عىل معهما يستقر ال ُمطَّرد، ٍر وتطوُّ دائٍم ٍ تغريُّ
يعقبه فالليل غًدا؛ سيُصبح الذي العالم هو يكون ولن باألمس، كان الذي العاَلم هو
هذا يف ترى أن عليك وُمحاٌل تنبت. والبذرة ينمو، والوليد الربيع، يتلوه والشتاء النهار،
التغريُّ تيار الدافق؛ التيار هذا مجرى من وأَْفَلت وحده اعتزل واحًدا كائنًا الرحيب الكون

والنماء. والحركة والسري ر والتطوُّ
أنها إليها فيُخيَّل البناء، ذلك أو الشجرة هذه إىل تنظر قد املجردة العني إن نعم
ينخدع ال الرائي لكن يوم، بعد يوًما عنه يَتحوَّل ال مكانه يف انغرس قد ثابٍت يشءٍ بإزاء
جذوًرا الزمن مر عىل نَمت ثم بذرًة كانت الشجرة أن يعلم ألنه الظاهر؛ الثبات بهذا
قائًما يكون ولن يوم ذات قائًما يكن لم البناء أن ويعلم وثماًرا، وأوراًقا وفروًعا وجذوًعا
إىل العدم من يقفز ال يرتاكم، أن بعد إال للعني يرتاءى ال قد الذي فالتغريُّ حني؛ بعد
وإن الحدوث، عن واحدًة لحظًة ينفك ال بطيء ٍج تَدرُّ يف هو بل واحدة، بوثبٍة الوجود

لحظة. لحظًة رؤيته املجردة العني عىل تَعذََّرت
عنه وغَفل العرص هذا إنسان أدركه الذي الجديد، باألمر هذه التغريُّ فكرة وليست
إنساُن يكن وإن يفكر، إنسانًا كان منذ اإلنسان أدركه مما هو بل املاضية، القرون أهل
ذرَّاٌت املادة ِقوام أن له يُبنيِّ للطبيعة ِعلًما يَديه بني بأن أسالفه عىل يمتاز العرص هذا
يُدرك أن عليه سُهل ثَمَّ ومن أجزائها؛ بني سكون وال فيها صالبة فال الحركة؛ دائمة
الحركة يَرون فكانوا أسالفه ا أمَّ العالم. عن ره تصوُّ عليها ويبني أعماقها، إىل التغريُّ فكرة
امُلتحرِّك الظاهر هذا وراء يجدوا أن فيحاولون هم، حواسِّ أمام الظاهرة األشياء يف والتغريُّ
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هما املستمر والتغريُّ الدائبة الحركة هذه تكون أن يتصوروا لم إذ ثابتًا؛ جوهًرا امُلتغريِّ
ل، والتحوُّ التبدُّل عليها يطرأ ال التي «الحقيقة» تلك عن يبحثون فراحوا الوجود، حقيقة

البصرية. عنها تكشف فقد البرص عن َخِفيَت إن والتي
مختلف من عرصنا تُصوِّر التي الفلسفية املذاهب سائر شأن شأنها — واملاركسية
املذاهب سائر مع عرصنا، روح عن تُعربِّ بهذا وهي ر، وتطوُّ تغريُّ فلسفة هي — جوانبه
التغريُّ بها يتم التي الطريقة لتُحلِّل وإنها وأساًسا. محوًرا ر والتطوُّ التغريُّ تجعل التي
ما هي عندها الطريقة وتلك وإبهامه، إجماله عىل األمر ترتك وال حال، إىل حال من
التاريخية وباملادية وكائناتها، الطبيعة يف التغريُّ يكون عندما الجدلية باملادية ى يُسمَّ

وأوضاعه. ونُظمه البرشي املجتمع يف التغريُّ يكون عندما
ر التطوُّ من فيه بد ال بل حال، بعد حاًال التبدُّل مجرد به يُقَصد ال هنا التغريُّ أن عىل
بني الفرق يكون ال إذ السابقة؛ الخطوة من «أعىل» الالحقة الخطوة يجعل الذي النامي
يكون بل وكفى، كثريًا والقليل كبريًا الصغري يصبح بحيث وحده؛ الكم يف فرًقا الخطوتنَي
التي املرحلة عن النوع يف مختلٌف جديٌد هو ما إىل انتقاًال األعىل إىل األدنى من انتقاًال

وأنتََجته. عنه َضت تَمخَّ
ومن سريه، تضبط التي قوانينه األعىل، نحو بالطبيعة يسري الذي التغريُّ ولهذا
ويتجه بالزمام، اإلنسان ِليُمسك القوانني، هذه تستخرج أن الجدلية الفلسفة َمهامِّ أُوىل
اإلرساع سبل لها ويُهيِّئ امُلعوِّقات، يُجنِّبها حتى فيه، تسري أن لها قدر فيما بالحركة
الحياة أمر األمر يكون حني إلحاًحا، أشد لتصبح املهمة هذه وإن املقصود. هدفها نحو
ودقتها العلمية الطرائق عناية تتطلب فهي وتعقيد؛ تفصيل من فيها ما بكل االجتماعية
الطريقة يضري وال الطريق. حنايا يف به تتلكأ كانت الذي تخبُّطها يف تُرتَك ال حتى
فيكفي املحاولة؛ خالل أحيانًا تخطئ أن املجتمع مشكالت عىل نُطبِّقها حني العلمية
يشفع ال الذي اللفظي اللغو كثرة من املاضية الطوال القرون يف عانته قد ما اإلنسانية

وتطبيًقا. نظريًة بالعلم يُشفى وإنما باملواعظ، ِعلله من يُشفى ال فاملجتمع ينفع؛ وال
ألنه الصحيحة؛ املنهجية األسس عىل االجتماع علم بُناة من يكون أن ماركس ولعل
يلجأ أن دون التقدُّم، حركة يف املجتمع يسري بمقتضاه الذي القانون يستخلص أن أراد
ال باطنيٌة نفسيٌة عوامُل كلها هذه ألن والرغبة؛ العاطفة إىل وال والهوى امليل إىل ذلك يف
يُبنى قانوٍن خارجية، موضوعيٍة لحركٍة يُصاغ علميٍّ بقانوٍن شأٌن لها يكون أن ينبغي
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تواَفَرت إذا مستقبًال الواقع يف يحدث أن عساه بما التنبُّؤ إمكان وعىل واملعلول، العلة عىل
بعينها. ظروٌف

نراه حني املتسائل، الحريان موقف منه نقف لكننا له، محموٌد منه مقبوٌل كله هذا
وذلك مقدماته، من نتائجه ينزع كيف ندري فال باآلخر؛ أحدهما متناقَضني شيئنَي يقرن
الذي التغريُّ فكرة وهما؛ واحد، سياٍق يف األخرى إىل إحداهما الفكرتنَي هاتنَي يضم حني
مرحلٍة كل تجيء مراحَل يف أعىل، إىل أدنى من صاعًدا به يتطور أن للمجتمع بد ال
بد ال التي الجربية وفكرة السابقة، املرحلة يف قائًما كان قد ما يُكرِّر ال بجديٍد منها
أن للسبب يتحتم بحيث التاريخ؛ سري يف الصارمة السببية مبدأ قبلنا لو افرتاضها من
يحمل كان املايض أن معناها التاريخ جربية ألن عنه؛ تلزم التي الرضورية نتيجته يُنِتج
لحظات من لحظة أية حلَّلنا لو بحيث املستقبل، يحمل الحارض وأن جوفه، يف الحارض
يستطيع كما تماًما الزمن، مراحل عىل آٍت هو ما كل فيها نقرأ أن استطعنا التاريخ،
أن أو للشمس كسوًفا أن فيها فيقرأ ما، لحظٍة يف السماء أجرام إىل ينظر أن الفلكي
من الفالني الوقت يف حتًما سيحدث الفلكية الظواهر من ذلك غري أو للقمر خسوًفا
مراحل يف ينبثق «جديٌد» هناك كان ملا التاريخ، َسري يف كذلك األمر كان ولو األيام. ُمقِبل
يف يكون ال وبذلك املسار، محتوم التاريخ يكون أن إما اثنتنَي؛ فإحدى الصاعد؛ ر التطوُّ
وبذلك مرحلة، بعد مرحلًة يُظِهره «الجديد» فيه يكون أن ا وإمَّ يبديه، «جديٌد» خطواته

املسار. محتوم يكون ال
جانب من إرادٌة تكون ال الحتمية مع ألنه التغيري»؛ «إرادة مع تتفق ال «الحتمية» إن
له يحدث ما عىل «يَتفرَّج» أن إال التاريخ ر تطوُّ إزاء اإلنسان لهذا يبقى ال إذ اإلنسان؛
— الناس يقف أالَّ عىل حريًصا ماركس نرى أننا مع سواء، حدٍّ عىل وللطبيعة وللمجتمع
العالم، وا يُغريِّ أن لهم بد ال بل ل، املتأمِّ ج امُلتفرِّ موقف — خاص بوجٍه منهم والفالسفة
ه.» نُغريِّ أن هو املهم أن مع مختلفة، بطرٍق العالم بتفسري الفالسفة اكتفى «لقد يقول:
أن مع تغيري؟ بغري حاله عىل أتركه أن وهو آخر، احتماٌل هنالك يكن لم إذا ه أُغريِّ فكيف

األهداف. محتوم الوسيلة محتوم التاريخ كان إذا ممتنع الثاني الفرض هذا
ما ِليُحدث ال مطلوب، األحداث مجرى يف بإرادته اإلنسان تدخل إن يُقال قد وهنا
امُلعوِّقات طريقة من يُزيل بأن حدوثه، يف ِليُرسع بل نفسه، ِتلقاء من ِليَحُدث يكن لم
قوٌل ولكنه الطبيعي، أوانها قبل امَلرُجوَّة األهداف إىل تصل لكي اإلرساع، عوامل ويُضيف
وقوع يسبق سببًا ليست والقيم األفكار أن وهو ماركس زعمه آخر زعًما بدوره يُناِقض
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تُريدني يشءٍ فبأي هكذا، هذا كان فإذا الوقوع. ذلك عن تتفرع نتيجٌة هي بل األحداث،
رأيس يف أحمله بما ذلك يكون أن إالَّ أحداثه، مجرى من ألُِرسع التاريخ سري يف ل أتَدخَّ أن
شيئًا يُريد أخيه، من أَسبَق يكون وأيهما والواقع الفكر بني الرتتيب لكن وقيم؟ أفكاٍر من
والتساُؤل. الَحرية إىل يدعونا الخلط من شيئًا فيها نجد أُخرى نقطٌة ألنه التفصيل؛ من

«الحتمية بني مقارنًة نعقد أن نريد ملناقشتها النقطة هذه إىل ننتقل أن قبل لكننا
أن وبني بينه التعاُرض إىل أرشنا والذي أسلفناه، الذي املاركيس بمعناها التاريخية»
أقول الصور. من صورٍة بأية األحداث مجرى يف بها يتدخل للتغيري إرادٌة لإلنسان يكون
معناها وبني التاريخية، للحتمية املاركيس املعنى هذا بني مقارنًة نعقد أن نريد إننا
الحل حتمية «يف السادس الباب يف َورَدت حني ميثاقنا، يف فيه َورَدت الذي السياق يف
يف واالجتماعي االقتصادي التخلُّف ملشكلة االشرتاكي الحل «إن تقول: عبارٌة االشرتاكي»
وإنما االختياري، االنتقاء عىل قائًما افرتاًضا يكن لم — التقدُّم إىل ثوريٍّا وصوًال — مرص
للجماهري، العريضة اآلمال وَفرَضتها الواقع فرضها تاريخيًة حتميًة االشرتاكي الحل كان
ومىض العرشين.» القرن من الثاني النصف يف للعاَلم املتغرية الطبيعة َفرَضتها كما
االشرتاكية تكون أن حتََّمت والتي سادت، التي الظروف ل يُفصِّ ذلك بعد امليثاق حديث

االجتماعية. الحرية تحقيق وهو الجديد، هدفنا إىل الوحيدة سبيلنا هي
وليست مقصود، هدٍف إىل بنا لتصل منها بد ال وسيلٍة حتميُة هي هنا فالحتمية
دون يحول الذي العائق يكون األوىل الحالة ففي التاريخ؛ مراحل عىل ممتدًة حتميًة هي
الذي العائق فإن الثانية الحالة يف ا وأمَّ يكون، أالَّ يمكن كان عرضيٍّا، هدفنا إىل وصولنا
يف بُدٌّ. منها يكن لم األزل، منذ علينا مكتوبٌة رضورٌة هدفنا إىل وصولنا دون يحول
لزاًما فكان االجتماعية، الحرية َحرَمتنا مصادفٍة من الوسيلة حتمية نَشأَت األوىل الحالة
وامُلستِغلُّون امُلستبدُّون حياتنا إىل يَتسلَّل أالَّ الجائز من وكان لها، نتصدى أن علينا
كانت وعندئٍذ االجتماعية، حريتنا َسلبَنا الذي الحرمان حياتنا يف ينشأ فال وامُلستعِمرون
أن هو فاملزعوم الثانية الحالة يف ا وأمَّ الهدف. لتحقيق نظًرا الوسيلة رضورة تختفي
بحكم وقوعه من بد ال كان أمٌر حياتنا إىل وامُلستعمِرين وامُلستغلِّني امُلستبدِّين تَسلُّل
االجتماعية الحرية إىل للوصول اتخاذها يلزم التي الوسيلة كانت وبالتايل التاريخ؛ حتمية

التاريخ. حتميات من حتميًة األخرى هي َلتُكون املفقودة،
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«حتمية ب ماركس يه يُسمِّ ما بني املعنى يف الفرق عىل أيًضا يَصُدق املقارنة هذه ومثل
األوىل الحالة يف فالحتمية الثورة»؛ «رضورة اسم تحت ميثاقنا يف يَِرد وما الثورة»،
املراحل تتتابع أن تُحتِّم لحتميٍة مراحله بشتى كله التاريخ تُخِضع بنظرٍة إليها منظوٌر
املال رءوس أصحاب عىل العاملة الجماهري ثورة — الثورة تكون وأن معينة، صورٍة عىل
رضورٌة فهي ثورتنا، بها نصف التي «الرضورة» ا وأمَّ املحتومة. املراحل تلك إحدى —
ُمستعمٌر يستعمرنا أالَّ يمكن كان فقد تقع؛ أالَّ يمكن كان طارئٍة ظروٍف بحكم نَشأَت
يف بدأناه الذي العلمي تقدُّمنا يَطَّرد أن يمكن وكان امُلستِغلُّون، يستغلنا وأال يقهرنا،
الدخيل امُلستعِمر استبد أن حدث حدث؛ هكذا لكن نَتخلَّف، فال العربية، أمتنا شباب
ِنري ولرُِيَفع القيد، ِلتُحطِّم الثورة، لذلك فَوجبَت هؤالء، بسبب وتخلَّفنا امُلستِغل واستغل

العلوم. مضمار يف بامُلتقدِِّمني ولِنلَحق االستغالل،
االشرتاكية وفلسفتنا جهة، من املاركسية الفلسفة بني هامٌّ فارٌق — أرى فيما — ذلك
تاريخيٍة نبوءٍة عىل فتعتمد تلك ا وأمَّ قائمة، ملشكلٍة عالٌج األخرية فهذه أخرى؛ جهٍة من
«التنبُّؤ بني تخلط املاركسية الفلسفة سابقة. مرحلٍة من الحقًة مرحلًة بها نستدل
األوىل الحالة يف التنبُّؤ أن مع تلك، من هذه وتجعل التاريخية» «النبوءات وبني العلمي»
كذا نتج الظروف، من وكذا كذا حدث إذا أنه منها نعلم ُمحدَّدة، عينيٍة تجربٍة عىل قائٌم
املطر، نزل الفالنية الظروف الجو يف توافرت إذا إنه مثًال تقول كأن النتائج، من وكذا
وتجانُس. تشابُه من الحدثنَي بني ِلما حدث، قد ما عىل بناءً سيحدث ما عىل فنحكم
إذا تُجرِّب وماذا تُشاهد ماذا إذ مشاهدة؛ وال فيها تجربة فال التاريخية، «النبوءة» ا وأمَّ
من املنقيض املايض عن مختلٌف يشءٌ هو اآلتية، التاريخ مراحل يف امُلرتَقب املستقبل كان
أن «افرتاض» عىل قائمة التاريخية النبوءة إنما صفحاتها؟ انطوت التي التاريخ مراحل
ينظر حني الكف» «قراءة عن كثريًا تختلف ال وهي معلوم، ُمعنٍي خطٍّ يف سيسري التاريخ
أن «افرتاض» عىل وذلك مستقبلك، يف وكذا بكذا لك فيتنبأ ك كفِّ يف خطوٍط إىل القارئ
فلسفتنا وبني املاركسية الفلسفة بني الكبري فالفرق معلوم؛ نحٍو عىل يسري الحياة خط
لكم ِقبل وال وكذا كذا «سيحدث» للناس: تقول املاركسية أن هو الصدد، هذا يف االشرتاكية
كذا بالفعل «حدث» لقد لنا: فتقول االشرتاكية فلسفتنا ا وأمَّ املحتوم، املصري هذا بتغيري
الحرة اإلرادة تجعل املاركسية حدث. ما نُغريِّ أن ُوسِعنا ويف واملشكالت، املواقف من وكذا
ألن ذلك فسيًحا؛ اإلرادة أمام املجال فترتك االشرتاكية فلسفتنا ا وأمَّ يه، تُؤدِّ عمل بغري
فلسفتنا ا وأمَّ عالجها، طرائق بله نفسها املشكالت عىل الحدوث حتمية تصب املاركسية
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تُحتِّم بالفعل، قائمًة مشكالٍت نُواِجه ألننا العالج؛ وسائل عىل الحتمية فتقرص االشرتاكية
رجٍل بني بعيٌد الفرق الطريق. من ِلتُزيلها فعالٍة بطرائَق إرادتنا عليها نُسلِّط أن علينا
أو البعيد املستقبل يجيئك أن عليك يُحتِّم التاريخ منطق أن اها ُمؤدَّ نظريًة يعطيك
هو ما عىل عينك يفتح ورجٍل ِبردِّها، لك ِقبل ال َمرضيٍة بعلٍة أو ماليٍة بضائقٍة القريب

حلها. رضورة إىل انتباهك ه ِليُوجِّ املشكالت، هذه أمثال من بالفعل حولك قائٌم

الفكر بني املنطقي الرتتيب ملسألة تناُوله يف املاركيس املنهج تحليل إىل اآلن ونعود
يف املاركسية فالنظرية والتناُقض؛ الخلط من شيئًا التناُول هذا يف نلمس ألننا والواقع؛
موضعه يحدد الذي هو ليس اإلنسان من الشعوري الجانب أن يف تتلخص املسألة هذه
هو االجتماعي الوجود من موضعه إن بل الخارجي، الوجود من اإلنسان) موضع (أعني
خواطَر من فيه ما بجميع كله العقيل الجهاز إن أي منه؛ الشعور جانب يُحدِّد الذي
نَتَجت حصيلٌة هو ذلك، وغري وأخالقيٍة جماليٍة وقيٍم ورغبات وعواطَف وأفكار ومشاعَر
من العقيل الجهاز ذلك إن أي الصحيح؛ هو العكس وليس تكوينه، وطريقة املجتمع عن
الطريقة إىل أقرب أُخرى بعبارٍة أو بنائه، وطريقة املجتمع خلق يف له أَثَر ال اإلنسان
أية عىل املجتمع يف أو األمة يف أو الدولة يف متمثًال — املجموع إن التعبري، يف الهيجلية
والواقع. الحق درجات يف رتبة منهم أعىل وهو أفراده، من أسبق — صوره من صورٍة
وتشكيله األفراد عىل تأثريه حيث من املاركسية، النظرية يف باملجتمع املقصود أن عىل
هذا يقتضيه وما املجتمع، ذلك يف السائد االقتصادي النظام هو ومعايريهم، ألفكارهم

األفراد. بني عالقاٍت من النظام
فالسفة من العظمى بالكثرة شبيه ذلك يف وهو — هيجلية نشأة ماركس نشأ لقد
ذلك من عِقب، عىل رأًسا آراءه ويقلب عليه يثور وهو حتى بهيجل فتأثَّر — عرصنا
الفالسفة (وجميع هيجل ذهب بينما لكن «ظاهري». هو وما «حقيقي» هو ما بني تمييزه
املادة عالم وأن الحقيقة، وهو الجوهر هو الفكر عالم أن إىل بعده) ومن قبله من املثاليِّني
والحقيقة الجوهر فجعل والرتتيب، الوضع ماركس عَكس الظاهر، وهو الَعَريض هو
الَعَريض وجعل اإلنتاج) أدوات وبخاصٍة السائد االقتصادي النظام (أي املادة عالم يف
تريد، فكرٍة أية تُفرسِّ أن تستطيع إنك أي الشعور؛ أو العقل أو الفكر عالم يف والظاهر
النُّظم هذه تُفرسَّ أن ال القائمة، االقتصادية النظم من عنه نَشأَت الذي أصلها إىل ِبردِّها
إن نقول مخترصٍة عبارٍة ويف اإلنسان. رأس يف وأفكار نظرياٍت إىل ِبردِّها االقتصادية
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وعنها الفرد، اإلنسان خارج املادية لألوضاع الوقوع أولوية تعطي املاركسية النظرية
كانت. ما كائنًة ومشاعَر أفكاٍر من منها ينبثق ما يتفرع

من بل هي حيث من الفلسفية النظرية نناقش أن املقال هذا يف همنا من وليس
ولو — نُثبته أن ونود نظرنا يلفت ما أول أن عىل البحث. منهج يف اتساقها حيث
من جاء وقد «فكرة» إنها أي «نظرية» املاركسية النظرية أن — الفكاهة سبيل عىل
«عالم إىل الفكر» «عالم من يرتجموها أن فحاولوا بصوابها، آمنوا ممن بعدها جاء
َسبَقت «فكرة» وجدوا قد فهم ذلك، يف نجاح من لهم ُكتب ما وبَقْدر والتطبيق»، التنفيذ
إذا أني والحق الفكرة. تلك ِغرار عىل يُخرجوه أن يُحاولون الذي االقتصادي» «النظام
لشبكة الزمًة نتيجًة نَشأَت قد الناس حياة يف واملعايري القيم من كبريًة طائفًة رُت تَصوَّ
عيلَّ ا جدٍّ املتعذر ملن فإنه املستخدمة، اإلنتاج أدوات ولنوع القائمة، االقتصادية العالقات
هذه ففي الخارجية؟ املادية األوضاع لتلك نتيجًة كلها العقلية الحياة تكون كيف أرى أن
والحرارة والصوت بالضوء علم وفيها وهندسة، وجرب حساب — مثًال — العقلية الحياة
«الحياة هذه فهل ورسعاتها. وأبعادها لألفالك قياساٌت وفيها والكهرباء، واملغناطيس
األداة بهذه القماش يصنع القائم املجتمع كون عن بالرضورة َلِزَمت نتيجٌة كلها العقلية»

تلك؟ أو الوسيلة بهذه األرض ويزرع تلك، أو
أن األعمى القَدر لها شاء قد الذرية الحروب كارثة أن معي ر يَتصوَّ أن للقارئ أُريد
االجتماعي ونظامنا جميًعا، اإلنتاج أدوات من فيه بما كله االقتصادي نظامنا فتمحو تقع
رءوس يف العلم قوانني من طائفة عىل إال يُبِق ولم وتقاليد، أوضاع من فيه بما كله
واملمكن الجائز من أنه معي القارئ يرى أفال الكتب صفحات يف أو العلماء، من نفر
االقتصادي النظام فيُعيدوا العلمية املعرفة بتلك الناس يهتدي أن الحالة هذه يف واملحتمل
املنكودة املصادفات شاءت قد ما أن ْر وتَصوَّ الفرض اعكس لكن كان؟ كما الصناعة يف
هناك ما عىل ُمبقيًة مصادرها، وشتى مظانِّها جميع يف العلمية املعرفة هو تمحوه، أن
عن يشء كل يجهل رجًال تضع كما يكون إنه املصري؟ يكون فماذا وآالت، مصانع من
وقٌت إال يميض لن إنه هاك! له وتقول فيها تضعه تُصلح، وكيف تُدار كيف املصانع هذه

عودة. غري إىل الصناعة تندثر ثم قصري،
— نرى فيما — لكان متبادلة، عالقٌة واملادة الفكر بني العالقة إن ماركس قال لو
وتُعيد الواقع يف تُؤثِّر ِبَدورها والفكرة بالفكرة، يوحي املادي فالواقع الصواب؛ إىل أقرب
جميع يف املادي وتطبيقها العقلية الفكرة بني امُلتباَدلة العالقة هذه لنرى وإننا تشكيله.
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الكريه الواقع أثار حني قامت، سياسيٍة ثورٍة من فكم واختالفها؛ تفاُوتها عىل املستويات
يكون وهكذا الواقع، إىل ليخرجوها فثاروا فكرة، رءوسهم يف فتَبلَوَرت الناس، أنفس
السري إال العلمي البحث يكون وماذا فواقع، ففكرٌة واقٌع ثم فواقع، ففكرٌة واقٌع الرتتيب:
لنطمنئ لها جديٌد فتطبيٌق تنشأ، ففكرٌة ونُحلِّله، نشاهده واقٌع نفسه: الرتتيب هذا عىل
أو الخاصة الحياة يف بعيد، أو قريٍب مستقبٍل ألي التخطيط يكون ماذا ثم صوابها، عىل
فإخراٌج لتغيريه، ففكرٌة راهن، واقعيٌّ موقٌف الرتتيب: هذا عىل سريًا إال العامة، الحياة يف

جديد؟ واقعيٍّ بموقٍف القائم املوقف ِلتُبدِّل الواقع دنيا إىل الفكرة لتلك
الوطني؛ امليثاق يف تَبلَوَرت كما االشرتاكية فلسفتنا نَذُكر أن لنا يَِعن كذلك هنا وها
أركانها، من ركنًا والواقع، الفكر بني والتطبيق، الفكر بني املتباَدلة العالقة هذه نجد إذ
يكون أن دائًما يكفل ذلك إن …» ومشاكله» االشرتاكي «التطبيق َمعِرض يف وهو يقول
التجريبي. بالتطبيق اتصال عىل النظري الرأي يكون وأن بالتجربة، اتصال عىل الفكر
يف تزيد بدورها التجربة أن كما التجربة، نجاح عىل يساعد ما أكرب الفكري الوضوح إن
الوطني العمل ويكتسب به، وتتأثَّر الواقع يف تُؤثِّر وخصوبًة قوًة وتمنحه الفكر وضوح

النجاح.» لتحقيق أكرب إمكانياٍت ق، الخالَّ التباُدل هذا من
نرسمها ذاك، أو امليدان هذا يف للعمل خطٌة إال هو إن «بالسياسة» نسميه ما إن
لها يُراد «فكرة» دائًما فهي منه أفضَل آخَر بواقٍع الواقع تغيري ابتغاءَ بتنفيذها لنقوم
فالفكر أوًال االقتصادي الواقع أن عىل أرصرنا فلو التنفيذ؛ طريق يف السائِرين تهدي أن
قوٍم عىل محاًال ويُصبح أثرها، ويَبُطل «السياسة» تنتفي أن حتًما ذلك عن نتج ثانيًا،
وا يُغريِّ أن عليهم محاًال يكون أنه أعني بأنفسهم؛ ما وا غريَّ وإن حتى بهم ما وا يُغريِّ أن

بطالن. من ذلك يف بما صارخ املشهود والواقع أفكارهم، تغريت وإن حتى واقعهم
من الفكر بني العالقة إىل بالنسبة يريده ما فهم يف ملاركس الدارسون يختلف لقد
إىل يشء كل يَردُّون الذين الواحديِّني الفالسفة من أهو أخرى، جهٍة من والواقع جهة
الذين الثنائيِّني الفالسفة من هو أم املادة) هو الحالة هذه يف الواحد (واألصل واحٍد أصٍل
األول الفريق من ماركس كان فلو مًعا؛ والعقل املادة هما أصَلني؛ إىل األشياء يَردُّون
من كان ولو مادي. أصٍل عن تتفرع فروًعا رأيه يف كلها العقل ظواهر لكانت رصاحة،
درجة يف متساوينَي أصَلني عنده واملادة الروح) (أو العقل لكان رصاحة، الثاني الفريق

اآلخر. عن أحدهما يتفرع ال األصالة،
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العالقة عىل ُحكمنا يجعل مما اللبس، بعض فيه موقًفا ذلك من يقف ماركس لكن
يف الدياليكتيك «إن يقول فهو بالشكوك؛ محفوًفا أمًرا مذهبه يف املادي والواقع الفكر بني
ومعنى ليعتدل.» رأٍس عىل عقبًا نقلبه أن من لنا بد وال رأسه، عىل يقف هيجل كتابات
ا وأمَّ الجوانب، سائر تتفرع منه أوليٍّا، أساًسا األفكار) (أي الرأس يجعل هيجل أن ذلك
بحيث رأسه؛ عىل ال قدَميه عىل الديالكتيك ليقف الوضع تقلب بأن يطالب حني ماركس
عن يَتفرَّع الذي الفرع هي األفكار تكون أن بذلك يُريد فهو أعىل، إىل الرأس يكون
األعىل كالطابق الهواء ففي الرأس أفكار ا وأمَّ لبة، الصُّ الواقع مادة هو فاألساس أصل؛
هذا ويف وجود، له كان ملا األرض، يف مكنٍي أساٍس عىل يرتكز لم ما مرتفع، بناءٍ من
هو ما الفكري الجانب «إن شطًرا، منها أسلفنا التي نفسها العبارة يف ماركس يقول
من وليس أخرى.» صورٍة إىل فيه وتُرِجم الرأس إىل انتقل أن بعد املادي الجانب إال
تكون بحيث بنفسه؛ يستقل أن يمكن مما األخرى» «الصورة هذه كانت إذا هنا الواضح
كان األخرى» «الصورة هذه إن أم مختلفتنَي، بلغتنَي ُكتبتا صورتان أو نسختان، لدينا
يمكن هل أُخرى، بعبارٍة عنه. تَفرََّعت الذي األصل سبقها إذا إال تُوجد أن لها يستحيل
فيه وما الرأس عن مستغنيًا الواقع، أرض عىل الراسختنَي بالقدَمني يكتفي أن لإلنسان

الواقعية؟ املادية للصورة ترجمًة األفكار هذه دامت ما أفكار من
إال — املادي للواقع األولوية تكون أن عىل يُِرص يكن وإن — ماركس أن الظاهر
تتم الذي املستوى هو أنه اعتبار عىل ذلك، بعد الفكري الجانب عىل أهمية يُعلِّق أنه
أن ويف والروح، الحرية بني توحيده يف هيجل يتابع كأنه الصحيح، بمعناها الحرية فيه
من كائن هو حيث من ال روحاني، كائٌن هو حيث من إال بالحرية يظفر ال اإلنسان
البدني األساس هذا إن أوًال. ويستقر يرسخ أن بد ال البدني األساس أن برغم ودم، لحم
األساس وذلك الروحاني، للجانب حريٌة هنالك تكون أن قبل تواُفره يجب رضوريٌّ رشٌط
عىل ومراحلها حلقاتها تتابُع ورضورة السببية لحتمية يخضع الذي الجانب هو البدني
بمثابة هو املادية، حاجاته إشباع مرحلة يف يزال ما الذي واملجتمع يتغري. ال معنٍي وجٍه
الهدف لكن وللرضورة، للحتمية تخضع التي البدنية الرضورات مضمار يف يزال ال من
إال تكون ال وهذه الحرية، مستوى إىل الرضورة مستوى نُجاِوز أن هو ذلك بعد األسمى

الفكر. أو العقل، أو الروح، جانب يف
اإلنسان من جانب عىل مقصوٌر العلمية الحتمية فمنهج إذن كذلك، ذلك كان وإذا
نشاطه يف وهو املجتمع لحياة التاريخية النبوءات إجراء من مكَّننا إن فهو جانب؛ دون
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الحياة حارض يكون بها التي الحدود يُجاوز ال فهو واستهالك، إنتاج من االقتصادي
الرضورة نطاق بحياته اإلنسان يجاوز حني ا وأمَّ ملاضيها، حتميًة نتيجًة االجتماعية
املنهج تطبيق عندئٍذ فيَبُطل ماركس) عند من التسميتان (وهاتان الحرية نطاق ليدخل
الحاالت إحدى تنشأ قد إذ أسبابه؛ إىل يشء كل نتعقب ال هنا ها ألننا بحتميته؛ العلمي

ظهورها. ويُحتِّم يسبقها سبٍب غرِي عن الحرة العقلية
للحياة انعكاساٍت تجيء أفكاٌر صنفان: األفكار إن وضوًحا، أكثر أراها وبعبارة
واستهالك إنتاج من القائمة الظروف يف االقتصادية للحياة أعني — الواقعية املادية
الذي هو وحده األفكار من األول والنوع القيد، هذا من تتحرر أخرى وأفكاٌر —
يجوز الذي وحده وهو ورضوراتها، العلمية للحتمية خاضع بأنه فيه القول يجوز
إن نقول حني نعنيه الذي وحده وهو بالقبول، صاحبها تُلزم «أيديولوجية» يكون أن
حياته بأوضاع ُمسريَّ السواء، عىل الفكرية حياته ويف املادية حياته يف اإلنسان تاريخ
ونطاًقا للرضورة نطاًقا افرتض حني منهجيٍّ تناُقٍض يف ماركس وقع فهل االقتصادية.
الحياة هذه يف يُفرِّق لم ثم الفكرية، للحياة والثاني املادية للحياة األول وجعل للحرية،
أصيًال إبداًعا يجيء وما بحتميته، فريتبط املادي، لألساس انعكاًسا يجيء ما بني الفكرية

ورضوراتها؟ الحتمية روابط من بالحرية فيتصف

يف اهتمامي أَحُرص أن أريد املاركسية، النظرية من املوضوعي للجانب التعرُّض بغري
عن حتًما النتائج تلك تَلَزم هل ألسأل: نتائجها، إىل النظرية ُمقدمات من السري منهج

املقدمات؟
الخطوة ففي ثالٍث؛ خطواٍت خالل تفكريه يف سار قد ماركس إن القول ليجوز إنه
حرٍّ تناُفٍس من فيها بما — ُمؤدِّيٌة أنها ليجد الرأسمالية، ظل يف اإلنتاج طرق يُحلِّل األوىل
الزمن مر عىل يظل قليل، نفٍر عند الرتكيز يف األمواُل تأخذ أن إىل — ضوابط تضبطه ال
عدد من يزيد بدوره وهذا التسابُق، ميدان يف رصعاه التناُفُس رصع كلما قلًة يزداد
زيادة ويف يملكون، من قلة يف اإلمعان — املزدوج االتجاه هذا وإن ماًال. يملكون ال من
توزيعه، عىل التناُفس شدة وبالتايل اإلنتاج، وسائل ارتقت كلما ليشتد — يملكون ال من
فكأن املالك؛ القليل النفر ذلك ليبقى التسابُق، ميدان يف يسقط من سقوط كذلك وبالتايل
أن الطبيعي ومن األشقياء، شقاء يف وزيادة األثرياء، ثروة يف زيادة هي املحتومة النتيجة
املحكومة. الطبقة هي الفقرية الكثرة تكون وأن الحاكمة، الطبقة هي الثرية القلة تكون
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األوىل الخطوة يف إليها وصل التي النتيجة عىل بناءً — يُبنيِّ الثانية الخطوة ويف
وعماٌل جهة، من حاكمٌة غنيٌة برجوازيٌة اثنتنَي؛ طبقتنَي إىل األمر يئول أن رضورة —
يف استقطاب عملية — بالتدريج — تحدث فكأنما أخرى؛ جهٍة من محكومون فقراءُ
يخوضون هم إذ األفراد؛ سائر ألن وحدهما؛ القطبنَي هذَين إىل تقسمه بحيث املجتمع؛
ا وإمَّ األثرياء، الحاكِمني جماعة يف فينخرطوا ينجحوا أن ا إمَّ والتسابُق، التناُفس معركة
تتوتر أن تُحتِّم عندئٍذ املوقف طبيعة وإن الفقراء، املحكوِمني إىل فينضموا يُخِفقوا أن
املحكومة العاملة للكثرة الصدام عند النرص يكون أن رضورة مع القطبنَي بني العالقة
ِليُنتج يعمل الذي العامل بوجود إال املال لصاحب وجوٌد يتم ال بينما ألنه وذلك الفقرية؛
غري فمن وإذًا املال. صاحب وجود بغري يتم أن يمكن امُلنتِجني العامِلني وجود فإن له،
رءوس أصحاب طبقة تنمحي أن ر امُلتصوَّ من لكن العاملة، الطبقة تنمحي أن ر امُلتصوَّ
عىل وجودها، من مناَص ال التي للطبقة األمر آخر محتوًما النرص كان ثم ومن األموال؛

زوالها. يمكن التي الطبقة
دام فما السابقة؛ الخطوة نتيجة عىل يُرتِّبها التي الثالثة الخطوة تجيء وأخريًا
األدوات بتلك العامِلني الفقراءِ واملحكوِمني اإلنتاج، ألدوات املالِكني األغنياء الحاكِمني رصاع
قيام هي فالنتيجة إذن العاملة. للطبقة حتميٍّ بانتصاٍر انتهى قد أصحابها، لصالح
يف يُنتج الذي كذلك وهو اإلنتاج وسائل يملك الذي هو أفراده، يتجانس طبقيٍّ ال مجتمٍع

االشرتاكية. مرحلة هي وتلك مًعا، آن
علينا يُحتِّم منطقيٍّ تَسلُسٍل يف الثالث الخطوات هذه تجيء هل نسأل: ونحن
التسليم مع إنه َسبَقتها؟ التي بالخطوة أخذنا قد دمنا ما خطوٍة بكل األخذ رضورة
إىل ُمؤدٍّ بد ال الرأسمايل، االقتصاد يف الحر التناُفس أن من األوىل الخطوة به جاءت بما
من الناس من كثرٍة يف والفقر الشقاء واتساع جهة، من الناس من قلٍة يف الثروة تراُكم
اثنتنَي؛ طبقتنَي إال الطوائف كل تختفي أن حتًما ذلك عن ينتج هل نسأل: أخرى، جهٍة
سائر تمتص التي العاملة الجماهري وطبقة العدد، قليلة وهي األغنياء، الربجوازيني طبقة
املهنيِّني نضع أين التقسيم؟ هذا يف الفن ورجال العلم رجال نضع أين األخرى، الطوائف
الصغرية؟ الزراعية امللكيات أصحاب نضع أين وغريهم؟ وُمعلِمني ومهندِسني أطباء من
هناك، وفقري عامٌل ومحكوٌم هنا غنيٌّ فحاكٌم ِمحوَرين؛ يف الناس استقطاب أن ظني يف
أُخرى طوائَف اختفاءُ عنه يلزم ال ذلك لكن وحدها، الصناعة محيط يف املوقف ر يُصوِّ قد

املحيط. ذلك تحت تندرج ليست املجتمع بناء يف
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االنقسام هذا من به مناص ال املجتمع أن يف الثانية الخطوة بصواب سلمنا وإذا
األول، عىل للثاني ٌق ُمحقَّ النرص وأن مأجور، وعامل اإلنتاج أدوات صاحب طرَفني؛ إىل
تجانًُسا متجانسًة كله، املجتمع عندئٍذ هي التي العاملة الطبقة تظل أن حتًما يلزم فهل
شواهد عن فضًال ف، الرصِّ املنطقية الوجهية من — هناك أليس الرصاع؟ من يُخليها
حتى أخرى، مرًة املراحل نفس يف املتجانسة الطبقة هذه تسري بأن احتماٌل — الواقع
املال بكثرة يكن لم إن فريٍق عىل فريٌق يعلو بأن وذلك أخرى، صورًة السري اتخذ وإن
تربط ما رسعان ثم والسلطان، الجاه عوامل من ذلك فبغرِي اإلنتاج، وسائل وبملكية
ُمؤكَّد وليس ُمحتمٌل ذلك إن نقول هؤالء؟ وأفراد أولئك أفراد املصلحة يف املشاركة روابط
أن التحكُّم فمن واحد، احتماٍل من أكثر إىل بك تُؤدِّي الواحدة املقدمة دامت وما الحدوث

امُلؤكَّدة. النتيجة أنه عىل الكثرية االحتماالت أحد تختار
أن فأحسب ومادتها، موضوعها حيث من املاركسية النظرية أمر من يكن فمهما

استدالالتها. منهج يف ثغراٍت بها
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كامعرفته العقاد

القرن نصف يف العربي الفكر «تاريخ قيل: فإذا امُلفكِِّرين، تاريخ نفسه هو الفكر تاريخ
إماًما. األئمة هؤالء بني العقاد وكان أئمة، من صفوًة املراد كان األخري»،

آخر وَلِقيتُه نحوها، أو عاًما وثالثني خمسة منذ َلِقيتُه ما َل أَوَّ العقاد َلِقيُت لقد
هذا يف نعلم نكن ولم (١٩٦٤م)، العام هذا يناير شهر من أسبوع آخر يف َلِقيتُه ما
الطلب أيام األول اللقاء كان يوًما. أربعون األحياء زمرة يف له بقي قد أن األخري، اللقاء
الثقافة دنيا يمأل األربعني، عامه من دنا قد عندئذ العقاد وكان الجامعية، املرحلة يف
فسواء لها؛ وهيهات أذٌن دونه من تَُصم وال تستطيع، وال عنٌي عنه تُغِيض فال بحضوره،
دنياهم عليهم يمأل هناك فهو عارضوا، أم الكاتبون أيَّده أدبروا، أم القارئون عليه أقبل
الفكري تاريخنا يف القرن هذا عرشينيات كانت ولقد األذن. ملء العني ملء بحضوره
وكنا العنيفة، الحادة الفكرية املعارك ِبجَلبة أرضنا خالله َصِخبَت سنني، من ُعشاًرا
املعارك تلك يف القادة أصوات بني األسماع ُموزَّعي األبصار مشدودي عندئٍذ الطالب نحن
وجود له يتحقق ال الكمال إن فيها يقول مقالًة فيه للعقاد قرأنا يوٌم جاء حتى الدائرة،
أن هي صورتها الناس أذهان يف ارتَسَمت ما إذا الفكرة هذه مهمة وإن األذهان، يف إال
فيه متأثًرا كان ربما قوٌل وهو السبيل. سواء يضلوا ال حتى السري طريق يف تهديهم
وبرجسون، هيجل فلسفتَي مثل شائعة؛ — تزال وما — كانت التي رية التطوُّ بالفلسفات
الوهم، سبحات يف شاطٌح شباٌب بعُد ونحن لرجائنا، ُمخيبًا منه القول هذا جاء فكأنما
أن قمنٌي التسامي معاني من العقل يدركه ما أن ويحسب وتطبيقها، الفكرة بني يخلط
األعيان، عالم إىل األذهان عالم يف — ونهار ليلة بني — الفائرة الثائرة اإلرادة تُخرجه
البالغ، جريدة كانت ولعلها فيها، يُحرِّر كان التي الجريدة يف العقاد إىل يومئٍذ فَقَصدُت
من عندئٍذ صدري يف يضطرب كان ماذا تُرى الشتاء، فصل يف ضاحيًا يوًما اليوم وكان
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رجائي خيَّبَت التي تلك فكرته يف الحساب ألناقشه ا حقٍّ أَذَهبُت مشاعر؟ ومن خواطر
البناء بهو َدَخلُت العمالق؟ ذلك بها أقابل ذريعًة الفكرة تلك من اتَخذُت أم الحالم؟
ليس الباب، مفتوحة غرفٌة هي وإذا غرفته، إىل فَقَصدُت يكون، أين الرجل عن وسأَلُت
مقعٍد عىل العقاد جلس وإليها قوائم، عىل خشبيٌّ ُمسطٌَّح فهي بسيطة؛ ِمنضدٌة إال فيها
أمامه ليس املنضدة، عىل مبسوطتان ذراعاه الساَقني، مديد الجذع مديد جلس بسيط،
فها األثاث؛ من ِخلو الجدران عارية األرض عارية الغرفة كتاب، جواره إىل وال ورقة،
إذن — هذا وحده. يجلس الرجل هذا إال أرى ال بابها عند بخطاي أتعثر وأنا ذا أنا
ثم نفيس، بتقديم ألبدأ بجواره فَجلسُت بمقعٍد يل وأمر الدخول، يل أذن العقاد. هو —
قرأنا قلُت: املعنى، واضح لكنه النطق متلعثم لفٍظ يف قضيتي عليه َعَرضُت أن ألبث لم
الكمال؟ بلوغ من الدهر مدى عىل اإلنسان ييأس أن معناها أََفيَُكون األخرية، مقالتك
يف لإلنسان يتحقق أن أنت تريده حتى األبد، يف إال نفسه هلل الكمال يتحقق وهل فقال:
بأمثالها يل يكن لم التي النارية، الطلقة هذه سمعي عىل يُلقي يَكد فلم الزمن؟ مسار
…؟ يجوز وهل ذلك، كيف تمتمة: يف فسألته أسمع، مما ذهوٍل يف برصي زاغ حتى عهد،
يرتضيها ال معارضًة أََحسَّ كلما السنني َطوال الَزَمته التي — الغاضب ة ِبحدَّ فقاَطَعني
له تحقق لو هللا إن يجوز؟ ال عندك هو الذي هذا «ما قائًال: الغاضب، بحدة قاطعني —
يف يكون إنما فكماله خلق؛ الذي الخْلق خلق وما واستقر بذاته الكتفى األزل، منذ الكمال
صاَفحتُه صمت، لحظة فتولَّتني بدايته.» يف ال الشوط نهاية يف األزل، أول يف ال األبد آخر
عن صادًرا كان الدخول يأس لكن َدَخلُت، حني مني يأًسا أشد عنده من وَخرجُت بعدها
يعود ولقد ويقظة. صحو عىل إيَّاي حافًزا فكان الخروج يأس ا وأمَّ وسذاجة، سطحية
عندئٍذ لكنها بدء، ذي بادئ فيه شك قد كان بما اإليمان إىل األمر آخر الشاكُّ الباحث
حدث ما كذلك وهو الغزايل، إلمامنا حدث ما نفسه هو وهذا الواعي، اليِقظ عودة تكون

للعقاد. األمر آخر حدث ما هو ثم لديكارت،
إنسانًا. أالقيه اليوم ذلك بعد فأصبحُت كاتبًا، العقاد أُتابع اليوم ذلك قبل كنُت لقد
أكثر العقاد عىل َليصُدق القول هذا وإن صاحبه، عن ينم األسلوب إن يقولون إنهم
نفسها هي الكتابة ويف التفكري يف طريقته كانت فقد آخر؛ كاتٍب أي عىل يصدق مما
إال كاتبًا فيه يتمثل وال إنسانًا فيه يتمثل رأيتُه واحًدا جانبًا إال اللهم الحياة، يف طريقته
واملتانة الصالبة كتابته يف تجد العقاد اقرأ واملرح. الُفكاهة جانب هو وذلك ضئيل، بقدٍر
يف وِجدٌّ الشخصية بناء يف ومتانٌة الخلق، يف صالبٌة إنسانًا؛ العقاد كان وهكذا والجد،

234



عرفته كما العقاد

إنسانًا؛ العقاد كان وكذلك الصغائر، عن وارتفاًعا وشموًخا أنَفًة تجد اقرأه األمور. تناول
ال إنه ثراء. أو جاه أو منصب صاحب إىل يتزلف واحدًة مرًة رأيته فما الرياء؛ عن ع ترفُّ
رجٌل إنه يقرءوا. أن هم يحبون ما ال يكتبه أن هو يحب ما لهم يكتب إنه ُقراءه. يمالئ
اإلنساني؛ والعقاد الكاتب العقاد كان هكذا يكون. ما يريد أن أبى يريد ما له يكن لم إذا
شخصيته ألن وذلك ولفظة؛ لفظة بني فراًغا يدع ال سبًكا اللفظ مسبوكة تجيء عبارته
بلده يف وهو وَمراًحا َمغًدى — صباه يف — له كان الذي الجرانيت صالبة فيها نفسها

أسوان.
وعرباته، بنظراته املنفلوطي عالم من — السنني تلك يف — انتََقلُت عندما إنني
عندئٍذ انتََقلُت عندما أقول املتكرسة. بأجنحته وجربان وبؤسائه، سطيحه بليايل وحافظ
انتقلُت فقد الكتب، بني وساعاته ومراجعاته، بمطالعاته، العقاد عاَلم إىل العالم ذلك من
العنيد، الصلب الرأس إىل الرقيق الهش القلب من العقل، صالبة إىل العواطف ميوعة من
مقاًال للعقاد َقرأُت كلما رسيعة، خطواٍت يف ويزداد معي ينمو فكريٍّا نضًجا فأحَسسُت
أَردُت كأنني لقاءه، أحاول شيئًا، له قرأُت كلما — آن بعد آنًا — وُكنُت قصيدة. أو
شبيهان الورق عىل املطبوعة والصورة الحي األصل فإذا أصلها، عىل الصورة أطابق أن
لقصيدته قراءتي بعد أزوره وأنا عندئٍذ، يل يخطر الخاطر هذا أذُكر أزال وما متطابقان.
أن عندئٍذ أردت شيطان»، «ترجمة قصيدة كله، العربي األدب تاريخ يف الفريدة العجيبة
فيوقفه للشيطان فيها يُرتجم الطويلة القصيدة هذه كتب الذي الرجل بصورة البرص أمأل
شاعٍر أي فعل كما وال املفقود، فردوسه يف ملتون فعل كما ال والعناد، الُقدرة موقف
زراية، بعدها ليس باإلنسان زرايٌة هنا فها آخره؛ إىل أوله من األدبي التاريخ طول عىل
عىل شنَّها وقد باإلنسان يُزري ال وملاذا وتمجيد. إعالء وراءه ليس للفن وتمجيد وإعالء
ويبابه، ختامها خراب تبلغ كادت ما التي األوىل، العاملية الحرب يف هوجاء حربًا نفسه
وإنه دخانها. من وَغيمٌة الحرب نار من َلفحٌة هي كأنما القصيدة هذه العقاد كتب حتى
اإلنجليزية يف َظهَرت حتى قالئُل سنواٌت إال ذلك بعد تَمِض لم أنه بالذكر هنا لجديٌر
«األرض إليوت قصيدة بها وأعني واحدة، الشعر من أُرسٍة إىل معها تنتمي لها، أخٌت

اليباب».
إىل السماء من به ح يُطوِّ إذ الشيطاني ِلَمخلوقه الخالق يقول العقاد قصيدة يف
مأواك الجحيم وستكون تشاء، من الناس من فأضلل لألبرياء، محنة وكن اذهب األرض:
ورحاب يميض فأين الزاد، خاوَي الراحتنَي، ِصفر األرض عىل الشيطان فَهَوى ومأواه،
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الرتبة يجد أين هي: الَحرية وليست بذوره، للرش يبذر أن هي رسالته إن واسعة؟ األرض
ألقاها، أينما لبذوره صالحة األرض ألن ذلك؛ يف َحرية فال كالَّ البذور؟ هذه لبذر صالحًة
الشيطان َسِخر أن إال هو وما سريته؟ بها يبدأ األرض أصقاع أي هي: الَحرية وإنما
وضآلته، اإلنسان تفاهة من رآه ِلَما أجلها، من األرض هبط التي رسالته ومن نفسه من
الناس يُوهم أن إال تلك مكيدته وما فأصابت، ألقاها سهلٍة مكيدٍة يف له فكَّر ما ورسعان
فما الراحة، إىل ويأوي فيهم به يقذف ثم «الحق» اسم عليه يطلق صنعه، من بيشء
الذي التضليل مئونة سيكفيه ب الخالَّ «الحق» هذا إن ونشاط؟ سعٍي إىل اآلن حاجته
األصدقاء، بني الخصومة دبَّت املوهوم «الحق» أجل فمن فراسته؛ وَصدَقت أجله. من جاء
إذن الناس؟ عن خبثه يسرت أن الخبيث أيريد سالًحا. أراد من لكل سالًحا «الحق» وبات
وجه ابتغاءَ إنه فليقل إذن لضعفه؟ املعاذير يلتمس أن الضعيف أيريد ا. حقٍّ ه فليُسمِّ
رقاب عىل سيفه ينزل حتى اعتداءه يسوغ أن املعتدي أيريد الكفاح. يف زهد قد «الحق»
«الحق» هذا هو إنه نعم الحسام. سل ما «الحق» أجل فمن إذن وسالًما؟ برًدا الناس
ما هلل البرش. يبلغه أن تعاىل ا رسٍّ حسبوه عليهم استعىص فلما الحكماء، ابتغاه الذي
لسيده، «حق» هو إذالله إن له يقال ُمستذَل، عبٌد فهذا فظيع! شيطانيٍّ فخٍّ من أعجبه
فإذا يؤيده، الذي «الحق» من كلها مستمدة هذه قوته أن يدَّعي طاغيٌة مفٍرت سيٌد وهذا
سوى ترى فماذا لعني، وعينًا لوجه وجًها «الحق» هذا لرتى الِغشاوة عينَيك عن أَزلَت
األنظار يخطف وذهٍب الخائف، به يلوذ ومأًوى الجائع، البطن سبيله يف يلهث طعاٍم
يشءٌ الوجود من الختفى الذهب، صاحب ومات الخائف وأَِمن الجائع َشِبع فلو بربيقه؛

الدنيا. الحيوانية املطامع تلك إال هو وما «الحق» يسمونه
خرجنا شعره، ويف نثره يف العقاد، عند الصارم العنيف الفكري الجو هذا مثل إىل
مرًة للكاتب أقرأ أَخذُت وهكذا زائف. رننٍي من إال اللفظ خالء ومن العواطف ليونة من
الناثر الكاتب نفسه هو أحاديثه يف اإلنسان أجد كنت مرٍة كل ويف مرة، باإلنسان وألتقي

وارتفاًعا. وعمًقا وصالبًة قوًة الناظم، والشاعر
بضع العقاد عن فانَقَطعُت الثانية، العاملية الحرب إبَّان للدراسة إنجلرتا إىل وساَفرُت
أَعدَّته برنامٍج يف أُشاِرك أن لندن جامعة مني َطلبَت أن هناك وأنا يل حدث حتى سنني،
الربنامج بهذا وأرادت — ١٩٤٦م سنة ذلك كان — اليوم» العربي «العالم عنوان تحت
واخِتري مصادره. من العلم يعلم أن شاء ملن العربي العالم عن وافيًة صورًة تُقدِّم أن
الشاعر» «العقاد فاخرتت أختاره، رجٍل يف يتمثل كما املعارص العربي األدب موضوع يل
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كما كربى فنيٌة ثورٌة ففيه معانيها؛ بشتى العربية للثورة خالصًة شعره يف رأَيُت ألنني
ملختاراٍت شعريًة ترجمًة للسامعني أُقدِّم أن عىل َحَرصُت وقد جارفة. فكريًة ثورًة فيه أن
شيطان». «ترجمة الكربى قصيدته من جزءٌ املختارات مقدمة ويف العقاد، شعر من
إىل — عناء وال جَلبة بغري — طريقه امُلرتَجم العربي الشعر هذا شق أن هللا وأَحَمد
مع أننا يشهد أن شاء وملن يل شاهًدا فكان أمريكا، يف ثم أوًال إنجلرتا يف األدبية املجالت

النقاد. أعني أمام الرتجمة يف بقيمته يحتفظ عظيٍم، شاعٍر بإزاء العقاد
حتى ١٩٤٧م عام مرص إىل أعود ِكدُت فما وبالرتجمة، باملحارضة العقاد وسمع
عميًدا وكان — العايص شفيق الدكتور املرحوم وصديقي صديقه من بدعوٍة التقينا
من امتدت طويلٍة سهرٍة يف التقينا — والتعليم الرتبية وزارة يف الفلسفية للدراسة
يف عهَدين بني فاصًال الجلسة تلك وكانت الليل. منتصف بعد ما إىل الغروب ساعة
يف وأُعارض أُصاحب بعدها وأصبَحُت وأسمع، أتبع قبلها ُكنُت فقد بالعقاد، عالقتي
من كثري يف ورأيه رأيي بني تُباِعد أَخذَت املدى بعيدة اختالفاٍت أن ذلك الصديَقني؛ ُودِّ
حول آخرها إىل الجلسة أول من الحديث دار األوىل األمسية تلك ففي الرأي؛ مواضع
عىل الفلسفة ِخضم يف بمراكبي رَسوُت قد كنت ألنني ورأيي؛ لية التأمُّ الفلسفة يف رأيه
الوجهة من — نرفض أن اه ُمؤدَّ رأٌي وهو أرتضيه، أزال وما مطمئنًا ارتضيه شاطٍئ
الحس عالم يف ى ُمسمٍّ إىل تشري ال لفظٌة ألفاظها يف تَِرد عبارة كل — العقلية العلمية
والعقل العلم ا وأمَّ العبارة، هذه أمثال يحتضن أن والفن األدب حق ملن وأنه والتجربة،
رأٍي عىل حياته يف يوٍم آخر إىل استقر قد بدوره كان فقد العقاد ا وأمَّ بها. لهما شأن فال
يف يقابلها لم ولو حتى الذهنية املفاهيم يقبلون الذين العقالنيِّني الفالسفة رأي هو آخر،
وجادلتُه، عنيًفا جداًال جادَلني ويده. اإلنسان عني إىل قريٌب ى ُمسمٍّ الحسية التجربة عالم
الريايض التفكري من يستمدونها ُحجٍج من العقالنيون به يستشهد ما بكل واستشهد
به يَُردُّ ما بكل عليه وَرَددُت الحواس، تجربة من شاهٍد ما بغري الذهن يف يصدق الذي
— الجلسة وانتهت منهم. واحًدا العهد ذلك منذ أصبَحُت الذين العلميون التجريبيون
منذ ارتبطنا لكننا أقنعتُه، وال أقنَعني فال — الفكرية املحاورات جلسات عادًة تنتهي كما

الُعرى. وثيقة فكريٍة بصداقٍة اللحظة تلك
من مجموعة وفيه العبيط» «جنة كتابي فأخَرجُت أشهر، ثالثة ذلك بعد ومضت
وحده هذا أن الكتاب مقدمة يف لها أزعم أن وقتئٍذ العابث الغرور يل أراد أدبية، مقاالٍت
فيه ِحجاًجا وال تحليًال وال بحثًا ليست التي األدبية، املقالة نموذج هو — سواه دون —
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من األدبي الطراز هذا أرباب أراده الذي باملعنى أدبيٌة مقاالٌت هي إنما دفاع، أو هجوٌم
عندئٍذ زَعمُت هكذا — ُكتابنا أقالم به تجري ما ا وأمَّ وستيل. وأديسون، مونتيني، أمثال:
النفع أكرب لها يكون قد موضوعاٍت ذوات مؤلَّفاٍت يف تُكتب فصوٍل إىل أقرب فهو —
ا إمَّ الكتابة ألن آخر؛ يشءٌ واألدب يشء لكنها النظر، وجهات وتقديم األفكار توضيح يف
العقاد فكتب أدبًا، تكون أن إال لها تريده يشءٍ أي هي ا وإمَّ نفسية، حالٍة عن ة ُمعربِّ
التعنُّت هذا عىل — أوًال — بها يرد الحصيف» «َجهنَّم بعنوان الرسالة مجلة يف مقالًة
يف وجده الذي األدبي بالطابع — ثانيًا — ويُشيد األدبي، التاريخ شواهد تُربِّره ال الذي
واملعنى العبيط» «جنة من بدًال الحصيف» «جهنَّم عنوانه يكون أن اقرتح أنه غري كتابي،
يف يعيش عبيًطا عندئذ حياتنا عن الرايض رُت تَصوَّ ألنني الحالتنَي؛ يف واحٌد املقصود

للحصيف. جهنًما الحياة تلك ر نَتصوَّ أن العقاد وأراد موهومٍة، جنٍة
له أَردُت الذي الوضعي، املنطق كتاب يل وصدر ثالث، أو سنتان ذلك بعد ومضت
ِلريُدَّ الفرصة، هذه العقاد يُفوِّت فلم به، أَخذُت الذي الفلسفي للمذهب األساس يضع أن
إشادًة هو، حيث من بالكتاب فيه يُشيد مقاًال ونرش يعارضه، فكريٍّ اتجاٍه عىل فيها
ألنه املعروض؛ املذهب ضد عنيفٍة بهجمٍة عليها ب عقَّ لكنه منه، فضًال فيها أرسف ربما
عىل قراره استقر قد كان عندئٍذ العقاد إذ تامة؛ مناقضًة الفلسفية وقفته يُناِقض مذهٌب
بداهة عىل العلم بناء يف يركن أن يريد الذي العقالني، باملذهب الفلسفة يف ونه يُسمُّ ما
يَُحسُّ فما الحس، شواهد إىل نفسه العقل نُردَّ أن نريد بمذهبنا أننا حني عىل العقل،
التي الكثرية املجاالت من آخَر مجاٍل عىل أحلناه ، يَُحسُّ ال وما العلوم، مجال يف قبلناه

وجدانه. عىل اإلنسان فيها يعتمد
لُت وفضَّ بمقالة، مقالًة الصحف، يف عليه أَُردَّ أالَّ يومئٍذ آثرُت ملاذا اليوم أدري ولسُت
ألننا املرة هذه نقاشنا يُطل ولم منزله. يف وبينه بيني خاصٍة جلسٍة يف النقاش يجري أن
رأيه عىل وظلَّ األُوىل، اللقاء أمسية يف تبادلناه أن لنا سبق ما ونُعيد نُبدي أننا وجدنا

وظَللُت.
أضيفت ثم — واآلداب الفنون لرعاية األعىل املجلس أُنشئ أن ١٩٥٦م سنة وحدث
الشعر، للجنة ُمقرًِّرا وُجعل فيه، عضًوا العقاد وُعني — االجتماعية العلوم حني بعد إليها
أسبوع كل من الثالثاء يوم لقاؤنا اطرد التاريخ ذلك ومنذ أعضائها، أحد ُكنُت التي
كان فقد حقيقته؛ عىل اإلنسان العقاد َعرفُت املتكررة األسبوعية اللقاءات هذه ويف تقريبًا،
الطبيعة من قطعًة اللقاء أصبح فقد اآلن ا وأمَّ تُناَقش، فكرٍة عىل دائًما ذلك قبل لقاؤنا
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العطف. وفيها القسوة فيها الضعف، وفيها القوة فيها املزاح، وفيها الِجد فيها الحية،
األعماق. تشهد كما السطح منه تشهد رؤية الرجل رأيُت فقد واختصاًرا

موسوعٌة هو فكأنما حافظته، وبشدة بديهته بحضور يُذِهلك الذي العقاد رأيُت
لكن الشامل، امللم الواسع األفق هذا فيه ليُدرك له قارٍئ كل إن نعم يديه. بني منشورٌة
املراجع إىل ذلك يف يرجع فإنما معارفه يف هكذا يتنوع حني أنه يحسبون قد ُقراءه
بما يمده ما بة امُلتأهِّ األمينة الحافظة من له أن يعلمون وال الضخمة، مكتبته يف الكثرية
صادٌق فهو مرة، العلم صنوف شتى يف هذا صدق ولو شاء، وقٍت أي يف معرفٍة من شاء
اللفظة هي فما وآدابها، العربية باللغة ا خاصٍّ املثار املوضوع كان ما إذا مرة ألِف ألَف
َرْسمها، لك يضبط وال مشتقاِتها لك يشقق وال أصولها، إىل يَُردُّها ال التي الواحدة
نسبته تطلب الذي الواحد الشعر بيت هو وما ساعته؟ َعْفو معانيها ظالل يعطيك وال
ونريد لنا يَعِرض الذي الواحد املوقف هو أين سؤالك؟ أثر عىل لك ينسبه وال الصحيحة
فيه للعقاد يكون أن دون يجوز، ال أو اللغة يف يجوز الفالني األمر هل فيه نعرف أن

الرسيع؟ الحاسم الرأي
عام، كل املهرجانات له وتقيم كثرية، الشعر يف مسابقاٍت تُجري اللجنة كانت لقد
القراءة هذه كانت ما وكثريًا أفضلها، لنختار امُلقدَّمة القصائد نُراِجع أن لنا بد ال فكان
ودقة السمع يقظة يف أقول فماذا حينه، يف الرأي نتبادل حتى مجتمعة؛ اللجنة أمام تتم
مما املقروء الشعر كان ولو حتى واحدة، مرًة يسأم فلم العجيب؛ الرجل هذا عند التتبُّع
بني ليقيض هنا ها كان فإذا يتواله، عمٍل كل يف صارًما جادٍّا كان ألنه السأم؛ عىل يبعث
إىل االستماع من أَفدتُها ذوقيٍة لفتٍة ألَف وكم النزيه، القايض يقظة له فلتكن امُلتنافِسني،
قلنا: إذا إال قصيدة نرفض أن لنا ِلريىض يكن لم ألنه املعروض؛ الشعر عىل تعليقاته
أن العابث عىل أهون ما إذ األصيل؛ الذوَّاقة الناقد يتبني األسباب إبداء ويف نرفض؟ ملاذا
الرديء، وَرداءة الحَسن ُحسن يف العلة بيان عن عاجًزا رديء، هذا أو حسٌن هذا يقول:
موقفه يعرف ال من الناس من وليس األسباب. يُبدي ثم ويرفض يقبل العقاد لكن
يف املوضوع أُثري كيف ألَذُكر وإني الحديث. الشعر من الشعر لجنة يف العنيد الصامد
يف الشعر من نُِرش قد ما تُراِجع أن اللجنة أرادت حني وذلك بقليل، تكوينها بعد اللجنة
بامُلجيِدين وتُنوِّه تكافئ لكي بورسعيد، عىل العدوان مناسبة يف اإلذاعة يف وأُِذيع الصحف
ثنائية فرعيٍة لجاٍن أربع أنفسنا منا وقسَّ كله، املنشور الشعر نجمع فأخذنا الشعراء، من
مستقلًة لجنٍة كل فيها فتنظر اللجان تلك عىل كلها املجموعة الحصيلة لتدور األعضاء،
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أعضائها بكل فاللجنة وإالَّ فبها، واحد، حكٍم عىل الرأي اجتمع فإذا أخواتها، سائر عن
بعد الكثرية أشباهه ومن املوقف هذا من أَفدُت قد أني والحق الخالف. مواضع يف تنظر
عىل يَِرد ما كثريًا إذ الصميم؛ يف الفني الجمال تقدير نظرية تمس ُعظمى فائدًة ذلك
الناس اجتماع يف نأُمل فهل رصف، فرديٍّ ذوٍق أمر األمر كان إذا هو: سؤال، الخاطر
— إيلَّ بالنسبة — العملية التجارب هذه فجاءت الفنون؟ موضوعات يف واحٍد رأٍي عىل
تلك إىل وأعود الحاالت. معظم يف الرديء وعىل الجيد عىل االتفاق إمكان عىل قاطعًة حجًة
انتهينا قد باكثري، أحمد عيل األستاذ وزمييل أنا إنني فأقول ذَكرتُها، التي الثنائية اللجان
اآلن أحسبني ال — الحديث الشعر من قصيدًة األُوىل فجعلنا للقصائد تناُزيلٍّ ترتيٍب إىل
بعضها الفرعية اللجان أحكام مقارنة ساعُة جاءت فلما — صاحبها اسم إعالن يف حرٍّا
إال متطابق، كلها اللجان قوائم يف األسماء ترتيب أن وجدنا إذ عجبًا؛ وجدنا بعض، مع
كل كانت ُحذف، ولو قائمتنا، رأس يف نحن وضعناه الذي االسم هو واحًدا، استثناء
الذوقي، الرأي يف العجيب االختالف هذا لكن اختالف، بغري أخرى قائمٍة ككل قائمة
يُقبل هل وهو: وأخطر، أهمَّ آخَر أمٍر حول النقاش ليدور دهشته، عنا زالت ما رسعان
وزن من السنني، عىل املوروثة األدبي الفن هذا تقاليد عن الشاعر تخىل إذا الشعر
الشعر هذا رفض من العقاد وموقف ِطواًال، ساعاٍت النقاش بنا امتد هنا ها وقافية؟
أال بغريها، تجوز ال التي قواعدها لعبٍة لكل كان إذا أنه وحجته يلني، ال صلٌب السائب،
به؟ أنفسهم الناثرون هؤالء ألحق ما إذا الفني النثر عيب ما ثم قواعده؟ للفن يكون
معيار أن نُقرِّر أن هو والتساُمح، التحوُّط فيها نتائَج من مناقشاتنا إليه َوصَلت ما وآخر
من أكثر شيئًا نشرتط أن دون الفنية الجودة وعدم الجودة يكون إنما والرفض القبول
فكلما عليها؛ نُطبِّقه التي الواحدة الحالة يجد ال قراًرا ظل لكنه ذلك، العقاد وقِبل ذلك،
لعدم النثر لجنة إىل تُحال أن اللجنة قرََّرت الحديث، الشعر من قصيدة اللجنة إىل َورَدت
هذا موقفه يف العقاد، عىل الصحفية الحَمالت اشتدت ولقد فيها. بالنظر هي اختصاصها
الحمالت تلك بمثل يعبأ الذي الرجل هو يكن لم لكنه — الشعر لجنة ورائه ومن —
ولقد بغريها. يعيش يكن لم التي حياته من جزءًا أصبََحت حتى تعودها ألنه القَلمية؛
التطرف، ذروة — يه يُسمِّ كان هكذا — السائب الشعر موجة صد يف هذا موقفه من بلغ
الدولة جائزة نيل يستحق فيمن للنظر عاٍم ذات ُشكَِّلت تحكيٍم لجنة عىل ُعِرَضت حني
تقدم ديوانًا أن هي مشكلة، فنَشأَت أعضائها، أحد وكنت مقررها هو كان الشعر، يف
للديوان قدم صاحبه لكن ى، امُلقفَّ املوزون الشعر من والديوان دواوين، من غريه بني
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قصائد عن يرىض ال من أول وإنه التقليد، نهج عىل ينظم يُعد لم إنه فيها يقول بمقدمة
كان وقد الحرة، امُلستحَدثة الصورة يف إال قاله ملا اآلن الشعر قال ولو الديوان، هذا
املنيع، كالسد وقف العقاد لكن للجائزة، حه يُرشِّ قد مما الديوان ذلك يف الشعر مستوى
املسابقة إن قال ملن معارًضا مًعا، شعره وإىل الديوان مقدمة إىل يكون النظر إن يقول
نَثر بني الفصل عىل اللجنة يَحِمل أْن القائل حاول وعبثًا وحده. الشعر عىل ُمنصبَّة هنا
التجزئة هذه الواحدة الشخصية تُجزَّأ أن يقبل لم العقاد ألن القصائد؛ وِشعر املقدمة

مساومة. وال كله، ويُرتك كله يُقبل واحد، يشءٌ فالرجل امُلصطنَعة؛
فُت َرشُ فقد الحديث؛ الفن من موقفه الحديث، الشعر تجاه موقفه من صالبًة وأشد
حتى وفناِنني، أُدباءَ من بالتفرُّغ جديًرا رأته من لتُفرِّغ أُقيمت لجنٍة يف كذلك ِبَزَماَلته
لهم العطاء لتُجِزل الدولة وإن فنهم، أو أدبهم وممارسة املتفرِغني هؤالء بني يُخىلَّ
املادية الحياة شواغل من يشغلهم ال حتى — هذه التفرُّغ لجنة توصية عىل بناءً —
من التفرُّغ، منحة طلبوا الذين الفن رجال كل يكون أن املصادفة شاءت وقد شاغل.
الغالبة األغلبية تكون أن أيًضا املصادفة شاءت ثم الحديث، الفن باتجاهات اآلخِذين
من وقفاٍت العقاد وقف كذلك هنا وها االتجاهات، لتلك املناِرصين اللجنة أعضاء من
الشعر لجنة يف األعضاء ألن الشعر؛ ميدان يف جدواها امليدان هذا يف تُجِد لم لكنها حديد،
الفن أنصار فمن التفرُّغ لجنة يف األعضاء ا وأمَّ التقليدي، الشعر عىل ون يُرصُّ ممن هم
أخذنا وقد ملثَّال، غ التفرُّ منحة لتجديد مجتمعون ونحن حدث ما طريف ومن الحديث.
موهوُب مثَّاٌل الحق يف وهو — املاضية املنحة عام خالل املثَّال ذلك أنتجه ما نستعرض
بالكتلة تُعنى التي الحديثة الفن مدارس وفق نُِحتَت قد كلها املنحوتة القطع فكانت —
طويلٍة أسطوانٍة صورة عىل جاء ِلِقط، تمثال املعروضة القطع بني ومن بالتفاصيل، ال
األسطوانة صورة عىل وذيل واألرجل الرأس، هي طرَفيها أحد عند وكرة البدن، هي
أقوى حملًة العقاد فشن ممتازة، فنيًة قطعًة أخرج قد الكتيل النحت هذا لكن كذلك،
التمثال، هذا أمام فأًرا هاتوا ساخًرا: قاله مما وكان بالُحجج، امُلسلَّحة الحملة تكون ما
رين امُلصوِّ عن ا وأمَّ الفنان. غ تفرُّ عىل واَفقُت ِقط، أمام أنه منه ظنٍّ عىل هاربًا جرى فإن
ويُمانع يُعارض راح فقد — حديث فنٍّ ذوو وكلهم التفرُّغ ملنحة تجديًدا أرادوا الذين
ففيم اللوحات هذه مثل أرسل أن مستطاعي يف إن فيقول: تهكُّم من يستطيعه ما بألذِع
للفن عدًوا أن من املعروفة القصة يعيد راح بل ال الفن؟ رجال من الناس هؤالء يكون
عىل ذيله فيحرك اتفق كما ليخطو الحمار وأطلق باأللوان حماٍر ذيل مأل قد الحديث،
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بالرجل بَلَغت ثم التجريدي، الفن رجال يفعل كما اللون من بخليٍط فيلونها، اللوحة،
جهًدا العقاد يأُل لم ال، الحديث. للفن معرٍض يف الصورة تلك يَعِرض أن الفكاهة روح
يمثل أنه يشُعر اللجان هذه يف أنه دائًما، به يحتج مما وكان املوجات، هذه مقاومة يف
عىل الدولة تنفق أن يجوز هل لكن حرٍّا، لرتكناه نفسه عىل ينفق الفنان كان فلو الدولة؛
حتًما وسيختفي — حني بعد يختفي أن يجوز أال بعُد؟ كلمته التاريخ فيه يقل لم فنٍّ

نزوات؟ عىل وتشجيعها مالها أنَفَقت قد الدولة تكون وإذن — يقول كان كما
العقاد خالفت كما — إنني أقول أن الحديث، سياق من املوضع هذا يف يل بد وال
الحديث الفن ومن الحديث الشعر من وقفته يف كذلك خالفتُه قد — الفلسفي املذهب يف
إطالق، عىل أقبلهما وال إطالٍق عىل أرفضهما ال أني حني عىل رفضهما يف تطرَّف ألنه مًعا؛
لكني ة، امُلحاجَّ عىل طويًال يصرب يكن لم العقاد ألن ونه؛ يُحاجُّ الذين القليلنِي من وُكنُت
وسالمة طويتي صدق يف ليقينه معي الصرب يطيل — هللا رحمه — أنه أشعر كنُت
من شيئًا املوقف يف بأن إلحساسه إال ذاك فما ة بامُلحاجَّ يضيق كان حني ألنه مقصدي؛
يفاخره جامعي إما فهو اثننَي؛ أحد عادًة املناقش إذ التكافؤ؛ عدم من أو القصد سوء
أهدى كلما اإلهداء بعبارات أكرمني ولطاملا كتفيه. عىل الصعود يريد شابٌّ أو بجامعيته،
وهو دواوين» من «ديوان كتابه تقديم يف به خاطبني ما ذلك من كتبه: من كتابًا إيلَّ

الفالسفة. وأديب األدباء، فيلسوف إىل قوله:
عميد الجندي عيل األستاذ اللغوي الشاعر صديقنا منزل يف غداء عىل مرًة اجتمعنا
أفعال يف الزمن مفهوم عن العقاد وبني بيني طويٌل حديٌث ودار سابًقا، العلوم دار كلية
العربية اللغة بأن — زعمي ألؤيد كثريًة أمثلًة ورضبُت — زَعمُت وقد العربية، اللغة
باملهمة يقوم ما فيها فليس الحارضة، اللحظة إىل تُشري ألن أفعالها بتصاريف تُهيَّأ لم
يؤديها التي املهمة وال present perfect الكامل الحارض فعل اإلنجليزية يف يؤديها التي
األخرية أعوامه يف تصدَّى الذي العقاد لكن ،present continuous املستمر الحارض فعل
عن لتذود رماحها أََرشَعت الفرسان من بأَْرسها فصيلٌة كأنه العربية، اللغة عن للدفاع
غاضٍب انفعال ويف األمر، أول هدوء يف عيلَّ يرد أخذ الهاجِمني، هجمات تَتَهدَّده حصٍن
يُوازيه ما يُعطيني ال اإلنجليزية من واحٍد زمنيٍّ برتكيٍب أجيئه أن متحديًا األمر، آخر
لم لكني الغاضبة، لثورته تهدئة وَسكتُّ العربية، اللغة من الزمن عىل الداللة يف دقة
يف «الزمن بعنوان اللغوي، للمجمع محارضًة أَعد أن املوقف هذا ثمرة من وكان أقتنع،

الشاعرة». «اللغة كتابه يف مثبتٌة وهي — العربية» اللغة
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منها تتكون بحيث داره؛ يف تقوم أدبيًة ندوًة ل تُسجِّ أن يوٍم ذات اإلذاعة وأرادت
وفكره، أدبه وعن اليومية حياته عن وصورٌة العقاد، منزل عن صورٌة السامِعني لدى
خطة وكانت اختار. من بني فاختارني ويناقشونه، يناقشهم من يختار أن إليه وُطلب
جوانب من جانٍب عن سؤاَلني أو سؤاًال العقاد منا كل يسأل أن هي امُلدبَّرة، اإلذاعة
مع طفنا أن وبعد فنجيب. العقاد عن نحن لنا أسئلًة الحارضون ه يُوجِّ كما إنتاجه،
حوار من حولها نُديره بما سمعيًة صورًة عنها ننقل غرفًة غرفًة داره غرفات يف العقاد
شقتنَي من تتألف الجديدة، مرص يف متواضعٌة داٌر بأنها القول إىل هنا بي حاجة وال —
بل رياش، وال طنافَس وال أثاٍث يف زخرف فال للكتب؛ َصت ُخصِّ إحداهما متقابلتنَي،
حول تحلقنا ثم داره، غرفات يف طفنا أن بعد إننا أقول — البساطة يف غاية قطٌع كلها
هو أليس العقاد: شعر عن سؤاًال الحاِرضين أحد سألني الجلوس غرفة يف التسجيل آلة
استثنينا إذا — ملاذا أدبه عن سؤاًال العقاد وسألت العالء؟ أبي كشعر الفلسفة إىل أميل
قد الذاتي الطابع هذا أن مع الذاتي الطابع من ِخلوا كله جاء ملاذا — سارة وقصة شعره
الذاتية النظرة من ِخلوا أدبه كان لو بأنه فأجابني: األدب؟ عالمة هو كثرِيين عند يكون
ما لكنه الخصومات، تثري ال الرياضة معادالت مثل لكان أقول، كما الشخيص والتعبري
شخيص، فرديٌّ ذاتيٌّ ألنه إال ذلك يكون وال يهاجمونه، الخصوم وَهبَّ إال شيئًا كتب
أفلسفٌة العقاد شعر عن الحاِرضين أحد إيلَّ هه وجَّ الذي السؤال وأما فيه. العقاد يتمثل
العقاد شاعرية ُمبينًا والشعر، الفلسفة بني الفرق له شارًحا أجبته فقد شعر؟ أم هو
حاًرضا كان جرمانوس الكريم عبد املجري املسترشق أن وأذكر تكون. أين شعره يف
من كل عىل وشؤًما نفسه عىل شؤًما كان أنه وكيف الرومي ابن ذكر وورد الندوة، يف
أظن فيما — ألنه العقاد؛ منهم كان وكذلك نفسه، جرمانوس الدكتور ومنهم به، اشتغل
التشاؤم، خرافة يتحدى العقاد لكن الرومي، ابن عن كتابه من فراغه عقب ُسِجن —
عىل يضع أن د تعمَّ فقد املصادفة، فعل من ذلك كان وإذا ،١٣ رقمه منزًال يسكن فهو

القَدر. بها ليتحدَّى بومة تمثال مكتبه
نفسه هو قال كما — كان انفعاله، رسعة ويف أفعاله بساطة يف العقاد أن الحق
عىل َهَرمه ويف شبابه يف اإلحساس جياش كان فلقد خالدة؛ طفولٍة يف — الرومي ابن عن
الحياة يحب من الناس من كان فإذا العبادة، من تدنو درجٍة إىل الحياة يحب السواء،
عىل مأجوٌر كأنه يحبها من منهم كان أو وحدها، الغريزة بدفعة حبها إىل مسوٌق كأنه
يفرق ال معشوقته، العاشق يحب كما حياته يحب العقاد كان فقد ناقم، وهو يفعله ذلك
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حريًصا كان فقد ولذلك إدبارها؛ أو إقبالها سخطها، أو رضاها حاالت بني لها حبه يف
رشاب، أو طعام شهوة أو هواء بلفحة يؤذيها ال حتى بها العناية عىل الحرص أشد
فكان — قصائده إحدى يف يقول كما — خطر؟ يف الذخر وحارس ذُخًرا الحياة أليست
رأسه عن الغطاء يخلع وال عنقه، عن الصوف تلفيعة يرفع ال الشتاء، يف نفسه يُدثِّر
الصيف، قيظ يف حتى دار الصِّ ويلبس الدار، خارج وطربوش داره يف فطاقية نادًرا، إال

منزله. خارج رشاٍب جرعة يرشب أو طعاٍم لقمة يأكل ال ويكاد
تراث سلسلة عىل املرشفة للجنة اجتماٌع — هللا رحمه — منه رأيته ما آخر كان
(١٩٦٤م)، املايض يناير أواخر يف جلساتها آخر كانت فقد بها؛ عضَوين وكنا اإلنسانية،
وُقبيل حينًا. العربية بجامعتها ألقيض بريوت إىل ذاهب أنني مني علم فقط وعندئٍذ
ليطلب بالتلفون حدثني — ١٩٦٤م فرباير أول يف ذلك وكان — قالئل بساعاٍت سفري
— رشد ابن وكتاب الفالسفة»، «تهاُفت الغزايل بكتاب بريوت من إليه أبعث أن مني
مشتغٌل وهو يجدهما، فال مكتبته يف عنهما يبحث ألنه التهاُفت»؛ «تهاُفت — وجدته إن
األجل. وافاه حني يَديه بني كان الذي الكتاب هو ولعله الغزايل، اإلمام عن كتاٍب بإعداد
الكربى الجائزة بمنحه مرتنَي العقاد وأديبها ُمفكِّرها كرََّمت قد الدولة كانت لنئ
بكتاٍب السبعني بلوغه عند وأصدقاءه تالميذه نحن كرَّمناه لنئ ثم والفنون، لآلداب
ُقرائه بزيادة سيزيد تكريمه أن من يقنٍي لعىل فإنني إخراجه، يف جميًعا شاركنا تذكاريٍّ

الخالِدين. ِسجلَّ وفكره بأدبه دخل قد ألنه السنني؛ مر عىل
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يستطيعان كما شيئني، بني التبايُن يكون ما أشد يتباينا أن والشعر الفلسفة تستطيع
فلسفة الشعر فيحسب األمر، عليه يختلط أن إليهما الناظر ليُوِشك حتى يتقاربا أن

شعًرا. والفلسفة
التي الحكمة بمعنى تُفَهم أن ا إمَّ فهي بهما؛ ُعِرَفت معنينَي للفلسفة أن ذلك
عبارته فتجيء وعاناها، حياته يف مارسها كما الحية تجربته من صاحبها استخلصها
بمعنى تُفَهم أن ا وإمَّ واإلنسان، الكون تجاه به اختَلَجت وما نفسه ذات عن بيانًا
يصل أن ابتغاءَ وقضاياه، العلم مفاهيم من امُلفكِّر يستخلصها التي الصورية التجريدات
شيئًا يدع أن دون الشجر، من الجذور مواقع العلوم من تقع التي األُوىل املبادئ إىل
رسائر عن كاشفًة األول بمعناها الفلسفة كانت فإذا عمله، إىل يتسلل وميوله أهوائه من
إنها الرسيرة. خوالج من يشء عن تُفِصح ال لكنها ذكيٌة الثاني باملعنى فهي كاتِبيها،
قلب هي األول باملعنى وصورته، فكر الثاني باملعنى وهي ومضمونها، حياة األول باملعنى
باملعنينَي إنها وتحليل. ومنطق وذكاء ذهن هي الثاني باملعنى ووجدان، وَجنان ولسان
فرٍد يف مشخصٍة حياٍة خربة عىل يرتكز األوىل الحالة يف التعميم لكن األحكام، تعمم مًعا
َليتباعدان والشعر الفلسفة وإن لألفراد. فيه ِذكر فال الثانية الحالة يف التعميم ا وأمَّ واحد،
العاري، امُلفرغ التجريد هذا مثل يف الفلسفة تدور حني شيئنَي بني التباُعد يكون ما أَشدَّ
َليتباعدان إنهما صاحبها. عند الحياة حكمة هي الفلسفة تكون حني َليتقاربان وإنهما
الجمال يصوغ أن الشعر ويريد فيه، جمال ال خالًصا الحق تقول أن الفلسفة تريد حني
بثوب مكسوٍّا الحق يسوق أن الفيلسوف يريد حني يتقاربان لكنهما فيه، حق ال خالًصا

حق. عىل ُمنطويًا الجمال يصوغ أن الشاعر يريد حني أو الجمال،
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بهذا الشعراء َقبيل ومن الفيلسوف، العقاد كان املعنى بهذا الفالسفة َقبيل ومن
شاعًرا. وكان فيلسوًفا كان — هللا رحمه — فالعقاد الشاعر؛ العقاد كان املعنى

الحرية ا أمَّ والعقل. الحرية وهما: بالدنا، يف الحديث الفلسفي الفكر حولهما دار ِمحوران
فكيف والقيود، للقواعد التزاًما إال يكون فال العقل ا وأمَّ قيود، من ِفكاًكا إال تكون فال
الذي السؤال هو ذلك وقعوه؟ العقل وقيود وانطالقتها، الحرية فكاك بني الجمع يكون
أن لنا َليجوز حتى عنه، يجيب أن عندنا األخري القرن نصف يف الفلسفي الفكر يُحاول
بني يوافقوا أن نشاطهم محور جعلوا قد املسلمون الفالسفة أسالفنا كان إذا إنه نقول
بحيث والحرية؛ العقل بني التوفيق هو اليوم الفلسفي نشاطنا فمحور والنقل، العقل

مًعا. آٍن يف وعاقًال حرٍّا الفعل يجيء
بعضها القيود، أنواع بشتى ُمثَقِلني كنا الحديثة، الفكرية نهضتنا قبل فيما أننا ذلك
داخلها؛ من النفس خفايا يف كامٌن اآلخر وبعضها خارجها، من النفس عىل مفروٌض
حركة فينا شلَّ استبداًدا وحاكم، مستعمر من امُلستبدِّين استبداد كان األول القبيل فمن
نتبني فال أبصارنا تُعمي والُخرافة الجهل أغالل كانت الثاني القبيل ومن النامية، الحياة
من لنا بد ال فكان نسري، ال وقوٌف ونحن الركب فيسري خطانا وتُقيِّد الغي، من الرشد
الحرية، ِمعول هو وذلك وامُلستِبد، امُلستعِمر قيود عنا يفك فِمعوٌل واحد؛ وقٍت يف ِمعوَلني
كانت ثَمَّ ومن العقل؛ ِمعول هو وذلك والخرافة، الجهل ِغشاوة عنا يُزيح آخُر وِمعوٌل
الفكري نشاطنا كل عليهما أدرنا اللذَين الرئيسيَّني امِلحوَرين هما مًعا والعقل الحرية
— العقاد وكان بقليل. ذلك وقبل بل العرشين، القرن هذا من انقضت التي األعوام يف
ناثًرا، كاتبًا أضاءهما مًعا؛ الفكرتنَي رساج أضاءت التي الطليعة مقدمة يف — هللا رحمه

شاعًرا. عنده َضوءُهما وانبعث

ر تصوُّ بغري محاًال أمًرا إلحداهما رنا تصوُّ يجعل التقاءً يَديه عىل تلتقيان الفكرتنَي أن عىل
فني، عمٌل بأرسها الحياة أن نظم أو كتب ما كل يف أشاعها التي آرائه فمن األخرى؛
تحكمها فالحياة اختالفها، عىل جميًعا الفنية األعمال تسود التي نفسها األصول تسوده
فيها التآلُف حيث من ر، امُلصوِّ وصورة امُلوسيقى ولحن الشعر بيت تحكم التي األصول
جميًال؛ فنٍّا منه يجعل يشء يف ق تحقَّ ما إذا الذي التآلف وهو والرضورة، الحرية بني
السري، تحكم التي والقواعد القيود هناك تكون أن إال الحياة حرية أو الفن حرية فليست
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وتقعدنا قيود السري يف تقيدنا تكن لم كأنه وانطالٍق خفٍة يف نخطو ذلك مع ترانا ثم
ينبغي ملا حقٌّ َمثٌل إنه فيه. الشاعر ف وترصُّ الشعر بيت إىل انظر العقاد: يقول قواعد،
وزن من شتى قيوٌد فهو الجمال؛ وحرية الرضورة قوانني بني الحياة عليه تكون أن
يخطر حني لها حد ال نفٍس طالقة عن يُعِرب الشاعر أن غري وانسجام، واطراد وقافية
يف بالخيال ويطري النشاط، طفرة فوقها من ويَطِفر اللعب، خطرة السدود هذه بني
فلنفهم املعنى هذا وعىل الحياة فلتكن وهكذا والعراقيل، للعقبات فيه قائمة ال عالٍم
عند الحياة فيه تُحَرص الذي القالب إال والقوانني الرضورات فما وقوانينها؛ رضوراتها
الذي املطلوب العدم من ولِتسَلم الوجود، هذا يف محدوٌد حيٌز لها ليكون وصياغتها صبها
لعله ماذا انظر ثم أثقال وال فيه موانع ال عامًلا فتصور وإالَّ إليه. الفوىض بها تصري
نحمل كيف فلنعلم تكوين. بغري هيوىل أو فاصل، بغري فضاءً إال يكون ال إنه يكون؟

نريد. ما بلوغ عن تعوقنا ال كأنها بها ونجري بقيودها، الحياة
الكائن يف الحياة لريى حتى العقاد، عند واحٍد كياٍن يف والقيد الحرية تلتقي هكذا
بل النابضة، الواثبة الحية النفس تُكبِّل التي القيود ليست لكنها قيود، مجموعة الحي
يرى ال القيود» «حانوت قصيدته يف هو وهذا والطريان. الوثب تُنظِّم التي القيود هي
تكون ال بغريها إذ وألوانًا؛ أشكاًال قيودهم األحياء عىل يوزع حانوتًا إال جوهرها يف الحياة
َقيد ومنها — د)» ُمَعقَّ (أي ُمَؤرٍب ِعَقاٍل ِمن إِالَّ اْلَعْقُل «وَما — العقل َقيْد فمنها حياة؛

الحب: َقيد ومنها اندفاعه، يف الِغرِّ َهَوس من تَحدُّ التي التجارب

اْل��ُم��تَ��َوثِّ��ِب اْل��َج��اِم��ِح َق��يْ��ُد اْل��ُح��بِّ َوِف��ي َش��اِخ��ٌص اْل��َم��َح��بَّ��ِة َق��يْ��ِد إَِل��ى َوَه��ذَا
َم��ْه��َرِب��ي ال��طَّ��َالَق��ِة ِس��ْج��ِن ِم��ن اْل��َق��يْ��ِد َف��ِف��ي تَ��ُص��وُغ��ُه َم��ن يَ��ا اْل��َق��يْ��َد أَِن��ْل��ِن��ي يُ��نَ��اِدي:
َوم��نْ��ِك��ِب��ي َوِج��ي��ِدي ��ي َك��فِّ ِب��ِه ْق َوَط��وِّ َوُم��ْه��َج��ِت��ي َوُروِح��ي لُ��بِّ��ي َع��َل��ى أَِدْرُه
َط��يِّ��ِب اْل��َم��نَ��اِظ��ِر ِف��ي َس��ِع��ي��ٍد ِب��ُك��لِّ َواْج��لُ��ُه اْل��ُم��َس��وَِّم ِب��اْل��ُح��ْس��ِن ��ْع��ُه َوَرصِّ

األبوة: وَقيد والسلطان، الجاه َقيد ومنها

اْألَِب َع��َل��ى ال��ثَّ��ِق��ي��ِل اْل��َق��يْ��ِد إَِل��ى يَ��ِح��نُّ َق��يْ��َدُه اْل��ُع��ْق��ُم َح��طَّ��َم َع��ِق��ي��ٍم َوُربَّ

«فالِقياد جريانه فيستقيم والسدود الجسور له تُوَضُع الدافق كالنهر الحياة وهكذا
َغيْهب». َمجاهِل ِيف يميش كان ِلمن ِقيادٌة
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كائن كل يف بينهما جمع انضباطه، يف والعقل تلقائيتها يف الحرية بني العقاد جمع بهذا
فكلما الفنون؛ آيات ويف الحية الكائنات يف الدرجات اختالف عىل فنية، آيٍة كل ويف حيٍّ
ازداد اإلبداع، ُسلَّم يف الفن آية ارتَفَعت كلما وكذلك الكمال، ُسلَّم يف الحي الكائن ارتفع
تسري التي الحرية طالقة ويف جهة من تحكمها التي القوانني كثرة يف إمعانًا وازدادت
الحرة الفاعلية بني التناُسُق أُحِكم وإذا أخرى. جهٍة من أغراضها قًة ُمحقِّ هدفها نحو بها
العضوية الكائنات حكم يف هو كائٌن بذلك لنا كان وسريها، اتجاهها تضبط والقوانني
أو األفراد هم وهؤالء ينظمها، نسٍق يف كلُّها مصبوبًة الحركة كثرة حيث من الحية،
وقصائد النبات وُمفَردات الحيوان وأفراد الناس كأفراد الكون، يتألف منها التي املفردات
من األصيل به تعلم مقياًسا لنفسك تضَع أن شئت فإذا رين. امُلصوِّ ولوحات الشعر
خصائص عن باحثًا الكائن إىل انظر مقياسك: هو فهذا جميًعا، الكائنات يف الزائف
إنه فقل الكائنات، سائر بني له تَكرار ال فريد الكائن هذا أن وعِلمَت َوجدتَها فإذا تفرُّده،
جاءت ومحاكاٌة أصل، عن نُِقَلت نسخٌة فهو وإال قة، الخالَّ امُلبِدعة الحياة بطابع مطبوع

والنموذج. لألصل القيمة، كل القيمة وتكون الفضل، يكون وعندئذ نموذًجا، ِلتُقلِّد
ولو مًعا. والفن الحياة يُميِّز ما أَميَِز من هو الفريدة الفذَّة بالخصائص فالتفرُّد
هو هذا خلودها لكان الخلود، لها زعموا ثم لها امُلميِّزة خصائصها ُمِحيَت نفًسا أن
إحساساتها بخصائص تَفرََّدت التي فرديته يف للفرد يكن لم إذا الخلود ألن بعينه؛ املوت
البقاء ملجرد الخلود يَنُشد من يخاطب العقاد ذا هو وها الفناء. إال هو فليس وإدراكاتها،

الحياة: إبَّان نفسه يف أَِلَفها التي كيانه فردية عن النظر بغض الدائم

تُ��ْج��بَ��ُر أَْم اْل��ُم��َخ��يَّ��ُر أَأَنْ��َت تَ��ْح��ذَُر َوَال اْل��ُخ��لُ��وَد تَ��َودُّ
أَْك��بَ��ُر أَْو اْل��َم��ْوُت ُه��َو تُ��ِح��بُّ َم��ا َوَل��ِك��نَّ اْل��بَ��َق��اءَ تُ��ِح��بُّ
َواْل��ُم��ْس��ِف��ُر ��ُب اْل��ُم��َح��جَّ تَ��َس��اَوى ��َح��ى َوال��ضُّ أَْدَرَك��ُه ال��لَّ��يْ��ُل إِذَا
اْل��ُم��ثْ��ِم��ُر اْل��ُم��ْج��ِدَب أَْش��بَ��َه َف��َق��ْد َزَك��ْت أَْو َرْوَض��ٌة َص��وََّح��ْت َوإِْن
يُ��بْ��ِص��ُروا َل��ْم َح��يْ��ُث ِم��ْن اْل��ُخ��ْل��ِد ِف��ي َويَ��ْدُع��ونَ��ُه َم��اَت َك��ذَِل��َك

تتفاوت ألنها رتبة؛ تتعادل وال منزلًة تتساوى ال العقاد عند األفراد ذوات أن عىل
كما الرتتيب سلم نتصور أن لنا كان ولو أصالة. من عليه احتوت ما بمقدار فرديتها يف
اآلحاد وأدنى وينبوعها، الحياة رس هو صمٌد أحٌد اآلحاد أعىل إن لقلنا العقاد، تصوره
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الشاعر، منزلة تجيء واألدنى األعىل بني وسٍط ويف ويُحاكون، يتبعون الناس من أفراد
األدنى؛ ِليُلِهم األعىل يستلهم فالشاعر عامة؛ بصفٍة امُللَهِمني منزلة أو الفنان منزلة قل أو
إىل القبس فينقل بدوره الشاعر ِليُعود الرحمن، نفس من مقتبس الشاعر شعر أن ذلك

طويلة: قصيدٍة من والشاعر الشعر يف العقاد يقول الناس، سائر

َرْح��َم��ُن ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن اْل��َف��ذُّ ��اِع��ُر َوال��شَّ ُم��ْق��تَ��بَ��ٌس ال��رَّْح��َم��ِن نَ��َف��ِس ِم��ن ��ْع��ُر َوال��شِّ

وهي — والشاعر الشعر مهمة بها يصف التي األبيات هذه عند العقاد مع نقف وهنا
— األول» «الحب عنوانها ديوانه، من األول الجزء يف طويلٍة قصيدٍة من مأخوذٌة أبياٌت
تحليلها بصدد اآلن نحن التي الفلسفية نظرته عىل ضوءًا لنا تُلقي األبيات هذه ألن

وعرضها.
ال واحٍد، نسٍق يف جميًعا الكائنات تضم وحدٌة هي العقاد يتصورها كما فالصورة
بينها صالٍت قيام مع املستقلة ذواتهم عىل ِلتُبقي بل طوفانها، يف اآلحاد األفراد ِلتُغِرق
الوشائج هذه يرى أن له يُتاح ذا من ولكن الواحد، املجتمع أفراد بني الصالت تقوم كما
بالحقيقة فيوحي بدوره ليعود باريه، من إليه ُموًحى الشاعر، إنه األشياء؟ بني الحميمة
صلة هي واألدنى واألوسط األعىل بني الرابطة والصلة تسمع، أذٍن ذي كل إىل نفسها

فالشاعر: واحدٍة، أُرسٍة يف الكل تجمع التي الرحم صلة هي كأنما الحياة،

َخ��وَّاُن اْألَْح��يَ��اءِ ِم��َن َج��َف��اُه إِذَا َل��ُه َح��يَ��اَة َال ��ا ِم��مَّ َة اْل��َم��َودَّ يَ��ْج��ِن��ي
َه��تَّ��اُن ِم��نْ��ُه َدْم��ٌع يَ��بْ��ِك��ي��ِه َواْل��َوْدَق تُ��َس��اِه��ُرُه أَْل��َح��اًظ��ا ال��نَّ��ْج��َم ويَ��ْح��َس��ُب
َواْل��بَ��اُن ��ْرُو ال��سَّ َوَم��اَل اْل��ُوُروِد ثَ��ْغ��ُر َض��اَح��َك��ُه ال��نَّ��اِس َوْج��ُه ��َم تَ��َج��هَّ إِذَا
وَِع��ي��َداُن أَبْ��َواٌق َواْل��َغ��اِب ِل��ل��رِّي��ِح أَْس��َم��َع��ُه اْألَْص��َواِت َه��اِت��َف��َة َم��لَّ أَْو
ُس��َل��يْ��َم��اُن نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ُه��َو َك��أَنَّ��َم��ا َع��ِل��َم��ْت ِب��َم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْل��ُس��ِن َل��ُه تُ��ْف��ِض��ي
ِك��تْ��َم��اُن يَ��ْط��ِوي��ِه ِب��َم��ا اْل��َح��يَ��اِة إَِل��ى ِب��َه��ا اْل��َح��يَ��اُة تُ��ْف��ِض��ي أَْل��ِس��نَ��ٌة ��ْع��ُر َوال��شِّ
ِت��بْ��يَ��اُن ِب��اْل��َق��ْوِل َل��َه��ا َل��يْ��َس َخ��ْرَس��اءَ َف��اِت��نَ��ٌة َوْه��َي َل��َك��انَ��ْت اْل��َق��ِري��ُض َل��ْوَال
ِدي��َواُن ��ْع��ِر ِل��ل��شِّ َص��َح��اِئ��ِف��ِه َف��ِف��ي يُ��َرى اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي ُرْك��ٌن اْل��َك��ْوِن ِف��ي َداَم َم��ا

من الفالسفة وقفات أن ذكرنا إذا إيضاًحا الفلسفي العقاد موقف نزيد ولعلنا
َدت تَجسَّ مادٌة عنها تَفرََّعت روٌح وكأنه الوجود صاحبها بها يرى فوقفٌة صنفان؛ الوجود
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مادٌة وكأنه الوجود صاحبها بها يرى أخرى ووقفٌة حولك، من تراها التي الكائنات يف
وغريهما، وحياة عقل من نعرفها التي الالمادية املوجودات يف تتمثل روٌح عنها تَفرََّعت
باختالف مختلفة فروًعا يتشعب األول الصنف هذا لكن األول، الصنف إىل ينتمي والعقاد
هي أم إرادة؟ هي أم عقل، جوهرها يف أهي الروح؛ بها تُوصف التي الجوهرية الصفة
الروحاني األصل بأن مؤمن — شعره تتبُّع من يل يبدو كما — والعقاد ووجدان؟ شعور
الحياة هذه وأن الحياة، تنشأ الحب ومن الحب، جوهره ألن وعاطفة؛ وجدان ِقوامه األول
ِرسها، عن ِلتُفصح تنطق ال التي كالخرساء — جمالها برغم — األحياء كائناتها يف َلتَظل

نفسه: يف غزيرًة عميقًة ها يُِحسُّ الذي الشاعُر لها يُتاح حتى

أَْديَ��اُن تَ��نْ��ِف��ي��ِه َال َل��َع��ْم��ُرَك ِدي��ٌن َم��ًع��ا َواْل��َح��يَ��اُة ِدي��ِن��ي ��ْع��ُر َوال��شِّ اْل��ُح��بُّ
أَْك��َواُن ��تْ��َك َض��مَّ َم��ا ال��تَّ��َج��اذُُب َل��ْوَال ِق��َدٍم ِم��ن اْل��ُح��بِّ َج��ِن��ي��ُن اْل��َح��يَ��اُة ِه��َي

الباطنية والحقيقة العاقلة. الحياة ال الشاعرة، الحياة هو العقاد عند األصل إن أقول
الحقائق عىل مقصوران هذَين ألن ورأسه العالم بمنطق ال وقلبه الشاعر بوجدان نُدركها
ما ميٌت عاطفتك، وانفعاالت شعورك خوالج عىل َحَرصَت ما حيٌّ فأنت وحدها الظاهرة

وِحسابه: العقل ِحجاج عىل اقترصَت

أَْك��َف��اُن اْل��ِح��ْل��ِم َوَوَق��اُر ِل��َربِّ��ِه، َج��َدٌث َف��اْل��ِح��َج��ا َح��يٍّ��ا ِب��اْل��َخ��َواِل��ِج ُك��ْن
ُرْج��َح��اُن اْألَْل��بَ��اِب ِف��ي يُ��ْح��ِي��ي��ِه َوَل��يْ��َس َخ��َواِل��ِج��ِه ِف��ي يَ��ْح��يَ��ا اْل��َم��ْرءُ َوإِنَّ��َم��ا

عواطفنا يف فزمامنا العقل؛ برجاحة ال العاطفة بَجيَشان تُقاس فينا الحياة غزارة إن
أن ذلك بعد العقل من يطلب ثم أوًال بالعاطفة يميل اإلنسان لرتى حتى عقولنا، يف ال
إال العقل وما قبُل. من بالعاطفة إليه مال قد ما تُِربر التي وامُلسوِّغات الُحجج له يَخلُق
بزمامها، ممسًكا عليها سيًدا ليجيء ال ليخدمها ر التطوُّ مجرى يف الحياة نََسَلتْه وليٌد
شاخ قد نراه الحياة، أزلية إىل بالنسبة سنه حداثة عىل الوليد هذا نرى أن عجٍب ومن

وفاعليَّتها: تلقائيتها يف ِطفلًة الحياة زالت وما

تَ��تَ��َزيَّ��ُن َص��ِغ��ي��َرٌة َوْه��َي َش��اَب َق��ْد َوإِنَّ��َم��ا اْل��َح��يَ��اِة نَ��ْس��ِل ِم��ن َواْل��َع��ْق��ُل
��ُن َويُ��َل��قِّ نَ��ْف��َس��ُه يُ��َص��اِح��ُب لُ��بٌّ َل��ُه َوَم��ا اْل��َح��يَ��اُة تَ��ْص��َح��بُ��ُه َوال��طِّ��ْف��ُل
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ُن يَ��تَ��َك��وَّ اْل��َح��َش��ا ِف��ي َج��ِن��ي��نً��ا إِالَّ اْل��ِح��َج��ا َك��اَن َوَم��ا َع��اُش��وا َق��ْد َوال��نَّ��اُس
اْألَْع��يُ��ُن تَ��َراُه َال َدِل��ي��ٌل ِم��نْ��َه��ا يَ��ُق��وُدنَ��ا َك��ال��زَِّم��اِم اْل��َع��َواِط��َف إِنَّ

دافئة، نابضًة حيًة فندركها بالوجدان نُدركها حقيقٍة بني َلبعيٌد الفارق أن إالَّ
قصيدة ففي كالثلوج؛ باردة رياضية أعداًدا فندركها ف الرصِّ بالعقل نُدركها وحقيقٍة
باردًة قمًة للجبال أن معناه ما العقاد يقول ديوانه، من الثالث الجزء يف الباردة» «القمة
حقائق إىل اإلنسان نظر فإذا الحياة، عندها تفُرت باردٌة قمٌة للمعرفة وكذلك الثلوج، تعلوها
كلها حقيقتها ألن بيشء؛ يشعر ولم شيئًا يََر لم — العقيل اإلدراك قمة عىل وهو — األشياء
أن ذلك معنى يكون هل ولكن الحركة، متشابهة التكوين متشابهة ذراٌت أنها هي هناك
وبعد مداه، غاية إىل العقل نستخدم بل كال، الوجدان؟ ببصرية لنكتفي عقولنا نطمس
ُوِجَدت: منذ معها ُوِجد الحياة، ِصنو وحده ألنه الوجدان؛ إدراك إىل نركن ذلك وفوق ذلك

اْل��بَ��اِرَدْة ��َة َواْل��ِق��مَّ َف��ِإيَّ��اَك ال��ذَُّرى َرِف��ي��َع اْرتَ��َق��يْ��َت َم��ا إِذَا
َزاِئ��َدْة نَ��اِق��َص��ٌة اْألَْرُض َوَال َدوَّاَرٌة ��ْم��ُس ال��شَّ َال ُه��نَ��اِل��َك
بَ��اِئ��َدْة أَْو اْل��َخ��ْل��ِق َدُة ُم��َج��دَّ َوأَْط��َواُرَه��ا اْل��َح��اِدثَ��اُت َوَال

فإدراك إذن بالعقل، ال بالوجدان تُدَرك أن إىل أَقَرب األوىل الحقيقة كانت فإذا
الحياة قضايا يف عليها ل نُعوِّ التي هي — وبراهينه املنطق تدليالت ال — الِفطرية البداهة
أساٍس أي فعىل الفنون؛ َوَلَمَعات الفلسفة َلَمَحات يف نراه ما ذلك عىل وشاِهُدنا الكربى،
أساٍس أي وعىل ببداهته، يلمحها ملحة عىل يكن لم إن فلسفته العظيم الفيلسوف يبني
يرمي ما وهذا البداهة؟ طريق عن العميق بلُبابه اتصالنا عىل يكن لم إن الفن رس نكتنه
املوسيقى فليست ديوانه؛ من الثالث الجزء يف «املوسيقى» عن قصيدته يف العقاد إليه
عنها فنتعلمها الحياة، بمعاني لبداهتنا مخاطبة أعماقها يف هي بل وكفى، لألسماع طربًا

وغريها: لغٍة من وأدواته الذهن إىل اللجوء دون

اْل��َف��ُم ِب��ِه يَ��بُ��وُح َال َم��ا َوَق��اِئ��َل��ًة يَ��ْع��َل��ُم َل��يْ��َس َم��ا اْإلِنْ��َس��اِن ُم��َع��لِّ��َم��َة
ال��تَّ��َك��لُّ��ُم َم��ا َم��ْه��ِدَه��ا ِف��ي ُع��لِّ��َم��ْت َوَم��ا بَ��َداَه��ًة ال��نُّ��ُف��وِس بَ��يْ��َن َوَك��اِم��نَ��ًة
تُ��ْح��ِج��ُم ال��نُّ��وِر َس��ْط��َوِة ِم��ن أَنَّ��َه��ا َع��َل��ى ُظ��لُ��َم��اِت��َه��ا ِم��ن اْألَْوَه��اِم َوُم��ْخ��ِرَج��َة
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تُ��ْؤلِ��ُم َوْه��َي تَ��ْرِج��ي��ُع��َه��ا َف��يُ��ْط��ِربُ��ُه نَ��ْف��ِس��ِه أَْش��َج��اَن اْإلِنْ��َس��اِن َوُم��ْس��ِم��َع��َة
َم��ي��َس��ُم اْل��َق��ْل��ِب نَ��ْوَط��ِة ِف��ي َل��ُه َح��ِدي��ثً��ا َوأَْس��تَ��ِم��ْع أُنْ��ِص��ْت اْل��َق��ْوَل َع��َل��يَّ أَِع��ي��ِدي
يَ��ْح��لُ��ُم َوْس��نَ��اُن َواْل��َق��ْل��ُب ��ْع��تُ��ُه تَ��َس��مَّ أَنَّ��ِن��ي َوأَذُْك��ُر يُ��نَ��اِغ��ي��ِن��ي َح��ِدي��ثً��ا
أَْق��َدُم ُه��َو أَْو اْل��َق��ْل��ِب َك��َع��ْه��ِد َق��ِدي��ٌم أَنَّ��ُه َف��أَْزُع��ُم ِب��ال��ذِّْك��َرى َوأُوِغ��ُل
اْل��ُم��َك��لَّ��ُم ُف��َؤاِدي أَْم ِم��نْ��َه��ا تُ��نَ��اِدي��َن َس��ِح��ي��َق��ٌة أَنَ��ْف��ٌس أَْدِري َل��يْ��تَ��ِن��ي َويَ��ا
تُ��َس��لِّ��ُم اْل��َم��َزاِر بُ��ْع��ِد َع��َل��ى َوأُْخ��َرى َق��ِري��بَ��ٌة نَ��ْف��ٌس نَ��ْف��َس��يْ��ِن؛ َل��نَ��ا َك��أَنَّ

عامًلا العالم هذا وراء تجعل التي األبيات، هذه يف األفالطونية اللمحة إىل فانظر
نقبس بل حولنا، من الطبيعة محيط يف نجدها ال التي املعاني منه نقبس وأكمل، أعىل
مقدار لنعلم الدنيا الحياة هذه أوضاع بها نقيس التي املثىل واملعايري العليا القيم منه
اللمح هو األسمى، املاورائي العالم ذلك إدراك إىل وسبيلنا الكمال، عن بعدها أو قربها

والفن. الفلسفة ألعالم يحدث كما النافذة، بالبصرية
خالل من يوحي حني الفنية العبقرية ذروة يبلغ إنما — مثًال — الفذ فاملوسيقيُّ
والنماذج، املثل عاَلم وهو القيم، عاَلم أو الروح، عاَلم من يستمدها بمعاٍن ألحانه

سواء: كليهما يف الفطرية البداهة ألن والجاهل؛ العالم إدراكها يف فيتساوى

أَبْ��َك��ُم ِب��َم��ْع��نَ��اُه يُ��ْزِري َوَال َف��ِص��ي��ٌح يَ��ِزي��ُدُه َال َم��ا اْإلِنْ��َس��اِن أَُم��ْل��َه��َم��َة
َوأَْع��َج��ُم َل��َديْ��َك ِم��نْ��ِط��ي��ٌق َف��ِس��يَّ��اَن َوَم��نْ��ِط��ٍق ِع��ْل��ٍم ُك��لُّ تَ��نَ��اَه��ى إَِل��يْ��َك
تَ��تَ��َرنَّ��ُم َش��بَّ��ابَ��ٌة َوَل��ِك��نَّ��ُه َل��ْح��ِن��ِه ِب��ُم��بْ��ِدِع ��اِدي ال��شَّ اْل��ُم��ْط��ِرُب َوَم��ا
نَ��تَ��أَثَّ��ُم َوَال ُح��بٍّ��ا َونَ��ْع��بُ��ُدُه نُ��ِح��بُّ��ُه إَِل��ٍه َع��ْن ِث��ي��نَ��ا َح��دِّ أََال
َوأَْك��َرُم َص��َداِك ِم��ن أَْش��َج��ى اْل��َق��ْل��َب إَِل��ى َم��ْس��َل��ٌك َل��ِه��يِّ اْإلِ ِل��ْل��َوْح��ِي َك��اَن َف��َم��ا
��ُم ُم��َق��سَّ ال��نُّ��ُف��وِس ُك��لِّ ِف��ي َوَم��ْع��نَ��اِك ُم��نَ��ظَّ��ٌم ال��لُّ��َغ��اِت ُك��لِّ ِم��ن َح��ِدي��ثُ��ِك
تَ��َه��زُُّم ِف��ي��ِه َواْإلِْع��َص��اِر َولِ��ل��نَّ��اِر َع��ْوَل��ٌة َواْألَنَ��اِس��يِّ َف��ي��ِه َف��ِل��ْل��َوْح��ِش

كان أم الوجود إىل نظرته يف ذلك أكان سواءٌ روحانية، العقاد فلسفة أن نرى ذلك من
بيٍد نلمسها روح عنده فالكون الوجود؛ ذلك معرفة إىل اإلنسان وسيلة إىل نظرته يف
هذه فكأنما معرفتها؛ إىل وسيلتنا واملادة الوجود، حقيقة هي الروح إن أي املادة من
ذلك إىل يشري ما كثريًا وهو وراءها، الكامنة بالروح تنطق ألسنٌة فيها ما بكل الطبيعة
عن ندركه الذي «الحي» هو ألنه «الحياة» بكلمة ق الخالَّ امُلبِدع الكامن الروحاني األصل
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يف امُلتجزِّئة الحياة من وجوًدا أسبق امُلطَلقة فالحياة أوصالنا؛ يف تَِدبُّ التي الحياة طريق
أفرادها: من نحن التي الحية الكائنات

ال��طَّ��ِب��ي��َع��ْة ِزي��نَ��ِت��َه��ا َح��ْف��َل ـ��ْت تَ��َم��نَّ��ـ َل��َم��ا اْل��َح��يَ��اُة َل��ْوَال
ال��رَِّف��ي��َع��ْة ��وَر ال��صُّ نَ��ْف��ِس��َه��ا ِم��ن تَ��َرى أَْن تَ��َم��نَّ��ْت َوَل��َم��ا
ُم��ِط��ي��َع��ْة َل��َه��ا َف��ْه��َي ال��نُّ��ْط��َق َة اْل��َح��يَ��ا وََع��لَّ��َم��ِت َح��ِي��يَ��ْت
َم��ِري��َع��ْة َح��اِل��يَ��ًة ال��زَّْه��ِر ِض ِريَ��ا ِف��ي َح��َالَه��ا َف��َرأَْت
اْل��بَ��ِدي��َع��ْة َواْل��ُغ��َرِر اْل��ُح��ْس��ِن ِه ُوُج��و ِف��ي ِص��بَ��اَه��ا َوَرأَْت
اْل��َوِس��ي��َع��ْة ��َم��اَواِت ال��سَّ ِب��ي��ِح َم��َص��ا ِف��ي َس��نَ��اَه��ا َوَرأَْت
ال��رَِّض��ي��َع��ْة بَ��أَْط��َراِف َوَح��بَ��ْت اْل��َف��تَ��ى ِب��يَ��ِد َوتَ��نَ��اَض��َل��ْت
َص��ِري��َع��ْة َوِف��ي ��بَ��اِع ال��سِّ بَ��يْ��َن َص��اِرٌع ِف��ي َدْت َوتَ��َردَّ
َط��ِل��ي��َع��ْة َل��َه��ا ��ُم��وِم ال��سَّ ِري��ِح َوِف��ي نَ��اِب��َض��ٌة ال��ثَّ��ْل��ِج ِف��ي
ُف��وَع��ْة ال��دَّ َوال��لُّ��َج��ِج اْل��ُه��وِج ِح ال��رِّيَ��ا ِف��ي ُق��َواَه��ا َوَرأَْت
َس��ِم��ي��َع��ْة ُم��بْ��ِص��َرًة ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي َض��ِم��ي��ِرَه��ا نَ��ِج��يَّ َوَرأَْت
َص��ِدي��َع��ْة ِب��ِم��ْرآٍة تَ��ْرَض��ى َال َوْه��َي اْل��َم��َرايَ��ا نَ��ْح��ُن
َس��ِري��َع��ْة َف��ال��لُّ��ْق��يَ��ا ُر اْألَْح��َج��ا أَيُّ��َه��ا تَ��ْغ��ِب��ِط��ي��نَ��ا َال
َوِض��ي��َع��ْة أَْح��َج��اٌر َونَ��ْح��ُن ُة اْل��َح��يَ��ا تُ��َش��رُِّف��ِك َف��َغ��ًدا

بحيث وأشكاًال؛ صوًرا الطبيعة يف تبدَّت قد قة الخالَّ الحياة أن كيف إذن أَرأَيَت
إىل أعالها من الحقيقة تُدرك أن حولك التي الكائنات إىل الحس أَرَهفَت إذا تستطيع
ويود يَتخطَّاها من الناس من نرى ثم بالشواهد، مليئًة الدنيا تكون أن والعجب أدناها.
واعتباًرا: رؤيًة حوله ما استنفد قد هو كأنما وراءها، ما يشهد لعله حدودها جاَوز لو

َم��َداَه��ا بَ��َل��ْغ��َت َه��ْل َع��َل��يْ��َه��ا، يَ��ْع��لُ��و َل��ُه َم��ًدى اْل��َح��يَ��اِة َف��ْوَق َط��اِل��بً��ا يَ��ا
تَ��َراَه��ا — نَ��َظ��ْرَت َل��ْو — َوَح��ْوَل��َك إِالَّ تَ��ْش��تَ��اُق��َه��ا ُص��وَرٌة َخ��يَ��اِل��َك ِف��ي َم��ا
ِس��َواَه��ا تَ��ُروُم َال ِل��َع��يْ��ِن��َك ُك��ْف��ًؤا َوَج��دتَ��َه��ا اْل��ُخ��لُ��وِد، َع��َل��ى اْس��تَ��َويْ��َت َوَل��ِو

أداة فإن مادية، ال صفات من الروح تحت يندرج ما أو روًحا الكون رس كان وإذا
الحقائق إلدراك بطبيعته استعد قد يكون فينا جانبًا إال تكون لن الرس لذلك معرفتنا
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إىل ما أو والغريزة، الفطرة أو البداهة، أو البصرية، أو الوجدان أو كالحدس، الروحية،
والسمع، كالبرص الظاهرة الحواس من حاسٍة إىل فيها نركن ال وسائل من األشياء هذه
إدراك حيث من الظاهرة الحواسِّ هذه عىل أساًسا قائمة كلها العلمية املعرفة كانت وملا
بوجود االعرتاف من لنا بد ال كان الواقع؛ دنيا عىل العلمية القوانني تطبيق ثم الشواهد
وعلٍم وظواهرها، طبيعٍة أمر األمر كان فإذا الحقائق؛ من لنوَعنِي اإلدراك من نوَعني
الطبيعة وراء تكمن حياٍة أمر األمر كان إذا ا وأمَّ فالعقل، الحواسُّ هي فأداتنا وقوانينه،
أو الوجداني، اللْمح هي فأداتنا تدري، وال تدري حيث من الحية الكائنات يف وترسي
ِعياٌن هو الذي — الصدد هذا يف الفالسفة يستخدمه مصطلًحا أردنا إذا — الحْدس هي
اإلدراك هو وذلك نتائج، وال مقدمات وال تعليل وال تحليل فيه يُطَلب ال مبارش، روحانيٌّ
ُمضلًِّال، َمعيبًا خلًطا ليكون وإنه الوجود. لحقائق الفني اإلدراك أيًضا هو أنه كما الصويف،
وحدها، البصرية إلهام بإدراكه ُخصَّ قد ما ندرك أن العلمي بالعقل حاولنا نحن إذا
امُلتصوِّفني بواجدان التجريبية التفصيلية التحليلية العلم حقائق إدراك نحاول أن أو
ليتعدد حتى الحق عن السبيل ضللنا وإال ووسيلته، أداته الجانبني من فلكل والشعراء؛

َحرية: يف — العقاد مع — ونقول بيننا، فيما

َك��َالُم َزَع��ُم��وا َم��ا ُك��لُّ ـ��َق��َة، َح��ِق��ي��ـ َال اْل��َح��ِق��ي��َق��ُة؟ أَيْ��َن
إَِم��اُم أَْو ِغ��رٌّ يَ��نْ��ُج َل��ْم اْل��َه��َوى ِف��ي َغ��ْرَق��ى ال��نَّ��اُس
ال��لِّ��ثَ��اُم يُ��ْض��ِم��ُرَه��ا َك��اْل��ِغ��ي��ِد َغ��اَدٌة اْل��َح��ِق��ي��َق��َة إِنَّ
َوَه��اُم��وا َص��دُّوا َل��ُه��ْم َالَح��ْت َف��ِإْن ِب��َه��ا يَ��ِه��ي��ُم ُك��لٌّ
اْألَنَ��اُم َع��نْ��ُه َف��أَْع��َرَض��ْت ُح ��َرا ال��صُّ اْل��َح��قُّ أَْش��َرَق َك��ْم
ال��ظَّ��َالُم َل��َه��ا يَ��ِط��ي��ُب ِف��ي��ٌش َخ��َف��ا — تَ��ْدِري َل��ْو — َوال��نَّ��اُس
يُ��َراُم نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َح��قَّ َال �ُه أَنَّ� إِالَّ �قَّ َح� َال

الوجود طبيعة حيث فمن شعره؛ يف أراها كما العقادية الفلسفة مالمح هي هذه
رحيٌم حيٌّ أسمى كائٌن القمة يف التايل: النحو عىل الكائنات تسلسل يكون الخارجي،
األسمى الكائن حقيقة إدراك صفاتهم أخص أفراٌد الرتبة يف بعده يجيء عطوف،
بعد يجيء ثم الفنية، والنظرة الصوفية النظرة أصحاب هم وهؤالء وقلوبهم، بوجداناتهم
واحدة، حقيقًة أسطحها عىل تعكس املرايا كأنهم بينهم فيما اإلدراك متفاوتو أفراٌد ذلك
الطبقة هذه يُِعني أن الفنان مهمة وتكون مرآة، كل عىل الوضوح درجة يف اختالٍف مع
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اإلنسانية املعرفة حيث من ا وأمَّ أَنَصع. صورٍة يف الحقيقة إدراك عىل الكائنات من الدنيا
الحياة ُكنه بإدراك يتصل فيما واإللهام بالوجدان معرفٌة العقاد عند فهي الوجود لهذا
للِعيان. البادية بالظواهر معرفًة كانت إذا وبالعقل بالحواسِّ وهي الباطن، وصميمها

الحب إىل كله الوجود يَُردُّ الذي هو وحده فامُلتفاِئل صميمها؛ يف متفائلٌة فلسفٌة إنها
مليئٌة دواوينه لكن والوجدان، القلب إدراكه أداة ويجعل الكائنات، سائر بني والتعاُطف
كلما الشاعر يأخذ حزن — أرى فيما — ذلك وتعليل امُلر، التشاؤم فيها يرسي بقصائَد
أمامهم فتح قد العالم ذا هو فها اإلنسانية؛ كرامتهم عن غافِلني حوله من الناس رأى
فتشاؤمه وإذن أنفسهم؟ ِقيَم من تصغريهم ففيم وجمال، حب من تَنَفد ال مصادر
حني ا وأمَّ اليوم. حضارة عرفتهم كما البرش أفراد من الغفلة بزوال يزول السطح، عىل

املوت: لقاء يف حتى متفائل فهو الوجود رس إىل العقاد يغوص

اْل��ُم��َع��ذَّبَ��ا ذَاَك ال��ل��ه أََراَح َوَق��الُ��وا َم��ِن��يَّ��ِت��ي تُ��ْق��َض��ى يَ��ْوَم َش��يَّ��ُع��ونِ��ي إِذَا
يَ��تَ��َه��يَّ��بَ��ا أَْن ال��لَّ��ْح��َد أََخ��اُف َف��ِإنِّ��ي ال��ثَّ��َرى إَِل��ى َص��اِم��ِت��ي��َن تَ��ْح��ِم��لُ��ونِ��ي َف��َال
َويُ��ْش��َربَ��ا يُ��َغ��نَّ��ى أَْن يَ��ْح��لُ��و َزاَل َوَم��ا َش��ِه��يَّ��ٌة َك��أٌْس اْل��َم��ْوَت َف��ِإنَّ َوَغ��نُّ��وا
اْل��ُم��َغ��يَّ��بَ��ا اْل��َولِ��ي��َد ِف��ي��ِه تُ��ْح��ِزنُ��وا َف��َال اْل��َوَرى بَ��ِن��ي َم��ْه��َد — اْل��َم��ْه��َد إِالَّ ال��نَّ��ْع��ُش َوَم��ا
َف��أُْط��َربَ��ا اْل��َق��ِص��ي��َد َس��ْم��ِع��ي َع��َل��ى أَِع��ي��ُدوا َوإِنَّ��َم��ا ِب��اْل��بُ��َك��اءِ تَ��ذُْك��ُرونِ��ي َوَال

الشاعر. الفيلسوف العقاد هللا رحم
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رسوًال الهند، ألبناء طاغور كان ما العربية، لألمة (١٨٧٦–١٩٤٠م) الريحاني أمني كان
وبني واإلنسان، اإلنسان وبني والطبيعة، اإلنسان بني أوارصها تنعقد الخالصة للمحبة
نظم سواءٌ بالشعر، وينطق البرص، خلف بالبصرية يُدرك صويفٌّ كالهما وهللا، اإلنسان
بقوله: فيخاطبها أمه، بحضن الوليد يلوذ كما الريحاني يلوذ فبالطبيعة نثر؛ أو القول
من وِكياني حوايس املئي أرسارك، بعض أذني يف واهميس عانقيني األزلية، األم «أيتها
صدر عىل اطرحيني الهائلة، املخيفة روحك أعماق أمامي افتحي ونسماتك، نفحاتك
إنسان أي — اإلنسان إىل وجالل.» وعظمٍة وعزٍّ قوٍة من فيِك ما بعض إيلَّ يَْرسِ عواطفك،
رشٍّ من عيلَّ أنزلت أو خري من يل أَجَزلَت مهما إنه فيقول الريحاني يتجه — إنسان وكل
بك، وأُومن لك، أُخِلص أزال فال هبطَت، أو الحياة مدارج يف عَلوَت ومهما أخاك، أزال فما
يف بحث ثم يجده، فلم الناس عقائد يف بحث إنه يقول العظيم الكون إله وعن وأحبك.
وحرٌف الكتاب هذا يف حرٌف منها ساكنة؛ أحرًفا الكريم اسمه من فوجد املقدسة الكتب
الساكنة األحرف بهذه ينطق أن الروحية طفولته يف لإلنسان أنَّى لكن الكتاب، ذلك يف
األحرف تلك إىل تُضاف العلة أحرف من لنا بد ال إنه كنهها؟ يُدرك أن عنك ودع وحَدها،
— والعلماء األنبياء غري — ذا فمن مفهومة، كلماٍت اللسان بها يجري حتى الساكنة
أفالك يف املتقابلة البعيدة الكواكب بني تجمع التي اإللهية الوصل همزات إىل يهدينا
ت َ وَفرسَّ حت، وامَّ ُخطَّت ثم َحت، وامَّ كلماٌت الكوني الرس نقاب عىل ُخطَّت لقد السماء؟
زلنا فما معامله؛ انَطمَست الذي العظيم النبأ هذا من َحرًفا نة امُلتمدِّ األرض أمم من أمٍة كل
جمود، بعد لتحيا وصٍل، وهمزات حركاٍت الساكنة األحرف فوق لنا يضع من إىل بحاجٍة

قلبه. ولُْكنَُة لسانه َلْعثَمُة اإلنسان عن فتزول والهواء، املاء سالسة فيها ولتنبعث
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كان وما إمرسن، كان ما العرشين، القرن هذا يف العربية لألمة الريحاني وكان
الكون يرى مثايلٌّ كإمرسن فهو عرش، التاسع القرن يف األمريكية املتحدة للواليات ثورو،
البَُرص منا وقع فلنئ البدن؛ يف الجوارح تَُضم كما أجزاءه، تضم واحدًة عضويًة وحدًة
املستورة الروابط ندرك — بالبرص ال — فبالبصرية وهناك، هنا متناثراٍت كائناٍت عىل
كذلك وهو ووديان. بحار بيننا باَعَدت وإن واحًدا، كائنًا ومنك مني تجعل التي الخافية
الفكر عهد بلده، يف الفكر عهود من عهَدين بني الفاصل كالحد كالهما جاء كإمرسن،
قبل العرب أصبح كما — إمرسن قبل األمريكيون كان فقد األصيل؛ الفكر وعهد املنقول
أو أسالًفا َوى السِّ ذلك كان سواء يكتبون، ما سواهم عن ينقلون — وُزمرتِه الريحاني
وزمرته الريحاني بعد العرب أصبح كما — إمرسن بعد األمريكيون فأصبح ُمعاِرصين،
ترديد يُردِّدون ال لكنهم بغريهم، يستضيئون أنفسهم، عن يكتبونه فيما يَصُدرون —
وقد ألحدهما أقرأ فلسُت وثورو، الريحاني عن ا وأمَّ وإمرسن. الريحاني عن هذا الببغاء،
إىل وحيًدا لجأ وقد لآلخر أقرأ وكأنني إال لبنان، جبل يف الفريكة وادي إىل وحيًدا لجأ
ُمستوِحيًا ونباتها وحيوانها بالطبيعة الئذٌ كالهما ماساتشوستس، والية يف وولدن بُحرية

ًال. ُمتأمِّ
القرن يف — إنجلرتا — لبالده لوك جون كان ما العربية لألمة الريحاني وكان
أن من باهلل مستعيذًا التساُمح» «يف املشهورة رسالته «لوك» نرش حني عرش، السابع
بأختها، شبيهٌة رسالٌة هي فها عقيدة؛ أو فكرًة — بالقوة — إنسان عىل إنسان يفرض
ثم وطبعها، ١٩٠٠م سنة نيويورك يف وهو الريحاني ألقاها الديني» «التساهل عنوانها
مقدمة يف يقول فكما املباركة؛ الكلمة تشيع كما قومه يف شاعت ألنها طبعها؛ ثم طبعها،
بتاٍر، سيٍف بغري يكون ال املواطنني) (بني التعاون «إن الرسالة: لهذه الثالثة الطبعة
كلها بات التعصُّ عىل بل األثيم، الفظيع ب التعصُّ الذميم، الخبيث ب التعصُّ عىل نَستلُّه
الجنيس ب والتعصُّ الفاجر، املذهبي ب والتعصُّ الكافر، الديني ب التعصُّ عىل — جمعاء
الحق، آية لهو كلها، املآثم هذه عىل سيًفا وإن امللعون، الطائفي ب والتعصُّ الخئون،

واإلخاء.» والعدل،
داعيًا عرش، الثامن القرن يف لفرنسا روسو كان ما العربية، لألمة الريحاني وكان
التعليل يف الحاد بمنطقه العقل ة كفَّ لرتجيح تُه كفَّ شالت أن بعد الصادق، الوجدان إىل
الريحاني فينادينا اإلنسان، يعيش وحده بالعقل ليس ال، فولتري، يدي عىل والتحليل
ونحب جميلة، أحالًما نحلُْم تعاَلوا نفكر، كما ونَِعْش نشاء، كما نُفكِّْر «تعالوا أن
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اإلنسان حياة تحرص التي التحليلية العلماء ُطرق َسِئمُت قد جميًال. حبَّا — نحلم كما —
أجمل ما الحديث، التمدُّن طريق عىل القرب إىل الكهف فمن بارد؛ وقٍرب مظلٍم كهٍف بني
التي الروحية الفكرية السياحة ا وأمَّ قصرية. — الحظ لحسن — ولكنها السياحة! هذه
طويلة، سياحٌة فتلك الجميلة، األماكن من وغريها الحب، جزائر عىل السائح بها يمر

الخلود.» عالم وآخرها األزل، عالم أولها
تتفاوت بمقادير جميًعا، هؤالء كان ما العربية لألمة الريحاني أمني كان قد نعم،

واحد. رسوٍل يف ُرسٍل ِعدَة لنا كان فقد ولذلك وأعماًقا؛ أبعاًدا

بني موضًعا الحساس، الوجداني الصويف الشاعر لهذا نتخري أن من بد ال كان إذا إنه
كما اإلنسيِّني أو — اإلنسانيِّني جماعة بني يكون أن هو يالئمه، موضع فخري الفالسفة،
ومداًرا؛ محوًرا اإلنسان يجعلون أنهم هو يميزهم ما وأخص — يهم يُسمِّ أن بعضنا أراد
وحريته وارتقاؤه اإلنسان خري كان إذا إال صناعة وال ُحكم وال علم، وال فن، وال فكر، فال
الصغرية األرضية الكرة لهذه كان املفكر، الحر اإلنسان فبفضل ومقصًدا؛ هدًفا وطالقته
يقول هكذا ترى.» وال تُرى التي العظيمة الكثرية «العوالم سائر بني العليا مكانتها
الكواكب، من ماليني فيه تدور الذي املتناهي غري الفضاء يف صغريٌة «نقطٌة الريحاني:
الفضاء هذا يف صغريٌة نقطٌة — والشموس األقمار من ومئاٌت السيارات من وألوٌف
ويتكرب، يشمخ اإلنسان ترى ذلك ومع أرضنا، هي هذه عاملنا، هو هذا — البعيد القريب
الحق األفكار فألرباب هذا من بد ال كان وإذا الجوزاء، آلهة رءوس فوق رأسه ويرفع
يف كبريٌ عاَلٌم هو الصغرية الكرة هذه عىل يتجسد فكر كل إن نعم أظن. ما عىل األول

صغري.» عالٍم
الناس أجل من الناس عاش لو — هذه دنيانا — دنيا من أروعها كان ما أال
ملنفعة ولكن فنونه، تهوى كما اإلنسان ويعمل اإلنسان، خري ابتغاء حرَّا اإلنسان فيفكر
عجب: يف ليتساءل الريحاني فيلسوفنا وإن للجميع. ُمتَسٌع ذلك بعد الدنيا ويف اإلنسان،
يرفأ أن يستطيع أال سواها؟ يبغض أن دون الناس من فئًة يحب أن املرء يستطيع أال
تباَعَدت مهما اإلنسان أخيه إىل حاجٍة لفي اإلنسان إن جاره؟ ثوب يُمزِّق أن دون ثوبه
يف املطر حارصه كيف الريحاني علينا ويقص العقيدة. ومنازع الفكر نوازع بينهما
آثار من الكهف داخل كان ما ذلك أثناء ل يتأمَّ فأخذ الزمن، من ساعًة الصغري كهفه
كان والثعلب ثوبها، ِلتُبدل تدخله كانت الحية أن فرأى قبله، َسَكنَته التي املخلوقات
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بقيٌة وهنا البايل، الحية ثوب هو فهذا مائدته؛ فيه ِليفَرتِش والضبع فرخته، ِليأكل يدخله
أنسجة والزوايا السقف ويف الثعلب، عظام من عظٌم وهناك املسكينة، الدجاجة ريش من
خيامها يف راقدًة رآها بعوضة أن ليؤكد وإنه البعوض. من عشريٌة وفيها العنكبوت،
«من لنفسه: الريحاني هتف وعندئٍذ قرصه؛ يف الروس قيرص من نفسها عىل آمن النحيفة
لقد جميلة! العزلة إن له ألقول البارد امُلعِتم الصغري املأوى هذا اآلن يشاطرني برفيٍق يل
القوة من فيها بما تُريني أخرى، برشيٍة نفٍس إىل الطبيعة من بالقرب وأنا نفيس تاقت

وضعفي.» قوتي من َخِفي ما والضعف
الدستور كأنها جاءت بكلمة «الريحانيات» من الثاني الجزء الكاتب استهل لقد
القصوى، أمنيتي الشهرة وال املجد «ال فيها: يقول كلمٍة عامًة، اإلنسانيني وحياة لحياته
يف بسيًطا أكون أن هي األوىل الجوهرية أمنيتي وإنما العظمة، وال الثروة وال الجاه وال
حرٍّا وسلوكي، ترصيف يف فطريَّا وآرائي، مبادئي يف مستقيًما أقوايل، يف صادًقا أعمايل،
أحد، من أغار أن دون وأُحب أحًدا، أُبغض أن دون أعيش أن أود أكره. وما أحب فيما
هم من أَحُسد أو دوني هم من أدوس أن دون وأتقدَّم أحد، عىل ع أترفَّ أن دون وأرتفع
العقيل الرقي ُسلَّم يف واحدًة درجًة ويرفعهم الخري، إىل الناس يُلهم فيما كان وإذا فوقي.
أن أُحب والتآُمر، والوعيد باإلنذار ال واللطف، واإلشارة بامَلثَل أُظِهره أن أُِحب والروحي،
من كسهٍم ال السماوية، الكواكب كأحد تكون أن أحب تُفرقع، أن أحبها وال حياتي تَشعَّ

النارية.» األسهم
ولنفسه الحرية لعقله يريد — اإلنسانيِّني الفالسفة كسائر — الريحاني فيلسوفنا إن
األعمى، التحزُّب بصبغة يُشوِّههما وال والطوائف، يَع والشِّ امِللل بقيود يُقيِّدهما ال االنطالق،
يسري أن فيها عليه يُفرض طريٍق عىل بها يخاطر فال هو، له ذخريًة تبقى أن لنفسه يريد
والحكيم بروحه، يُتاجر ال والحر نفسه، باستقالل يُخاطر ال العاقل إن مطيًعا. صامتًا
هكذا صديقي» يا «ال التقليد، بسالسل يتقيد وال شأنها، يكن مهما لشيعٍة عقله يُرِهق ال

الريحاني: يصيح
برميًال العقل هذا ليس تبيعها، أو ِلَرتهنها سلعًة أو أرٍض قطعة النفس هذه «ليست

به.» تُتاجر التفاح من
لكل كذلك يريدهما التحرر، ولعقله االنطالق لنفسه يريد الذي اإلنساني أن عىل
إذ وعقيدته؛ ورأيه سواك دع ولكن شئت، ما وعقيدتك رأيك دون فقف البرش، من إنساٍن
لهم امُلخاِلفون كأنما عليهم، مقصوًرا الحق يرون الذين أولئك َرشِّ من ا رشٍّ أخبث ليس
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— عربي ابن مع — تدين نفٍس من عنًرصا أطيب وليس قلوبًا، وال عقوًال هللا يرزقهم لم
ركائبه. َهت تَوجَّ كيف الحب بدين

العني له وكانت محاسنها، تُبِهره فلم أمريكا، يف عاش ما الريحاني عاش لقد
أبواب عىل للحرية أُقيم شامٌخ تمثاٌل فهنالك بالطالء؛ تنخدع ال التي الناقدة النافذة
لبنان بحر شاطئ عىل وقف لقد حتى ُعبادها، ومن بل الحرية عشاق ملن وإنه نيويورك،
حتى غربًا البحر يعرب خياله وطِفق صغرية، موجٌة قدَميه َلثَمت أن إال هي فما يوم، ذات
الحرية، تمثال بالخيال بلغ أن إىل موجٍة إثر يف موجًة األطليس املحيط يجتاز ثم املضيق،
إىل العلماء بالد من خرٍي رسوُل إال قدمي َلثَمت التي املوجة «ما قائًال: لنفسه يُتمِتم فأخذ
إىل املغرب يقذفها والهدى النور بحر من صغريٌة واحدٌة موجٌة إال هي ما األنبياء، بالد
يف نرباسها الرافعة الحرية إلهة قدَمي تغسل التي األمواج من موجٌة إال هي إن املرشق،
التمثال هذا مثل املستقبل يرى أن بد ال اآلن: لكم ألقول وإني العظمى. نيويورك مدينة

واألقىص.» األقرب الرشق مدن من كربى مدينٍة كل يف الجميل الجليل
وأمريكا؛ أوروبا يف يومئذ رآها التي كالحرية حريًة لنا يُِرد لم الحرية نبي لكن
الصحافة، ورجال والخطباء السياسية لألحزاب سالٍح سوى ليست إنها عنها قال إذ
آخر.» ا لصٍّ واللص آخر، منافًقا أحيانًا املنافق به يُقاِتل «سالح — قال كما — هي
الوهم بهذا الحرية أتقوم األحرار؟ من والعمال الفقراء «أتحسبون الريحاني: ويتساءل
نصف إن لكم قلت إذا أتعجبون االقرتاع؟ حق الدستورية الحكومات يف يَْدعونه الذي
من للخادم الفائدة فما العبودية؟ بسالسل ُمكبَِّلني يزالون ال املتحدة الواليات سكان
السياسية الحرية من الفائدة ما الجائرة؟ الخبيثة سيده إرادة عىل تتوقف التي الحرية
ال وهو حرٍّا يَُعد هذا أََفِمثل األغنياء؟ قبضة يف القانون، كان إذا القانون، له يكفلها التي
وال رأي ال من نفسه، يملك ال من حرٍّا أيَُعد سيده؟ رأي مخالًفا رأيًا يُبدي أن يستطيع

معاشه؟» عليه يتوقف من بوجدان مقيًدا وجدانه كان من حرٍّا أيُحَسب له؟ روح
من أجابك الرائد؟ أيها لنا تريد حرية أي قائًال: اإلنساني فيلسوفنا سألت فإذا
من مطلًقا فيكون نفسه، زمام الفرد بها يملك التي الروحية، الحرية لكم أريد فوره:
أو أُرسٍة من القيود هذه تجيء أن بني عندي فرق وال وعقله، روحه تُكبِّل التي القيود
ال إرادته، طوع املرء ُروح تكون أن هي الروحية الحرية سياسة. أو ديٍن من أو مجتمٍع
إىل بيته من فيها يَتدرَّج الحرية هذه وطاِلُب َمرهونة، وال َمِبيعًة وال َموقوفًة وال َمحجوزًة
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األصيلة، الروحية الحرية من فرٌع إال السياسية الحرية فما وحكومته؛ معبده إىل عمله
نتائجها. من ونتيجة

والفن، الطبيعة، ثالث؛ دعائمها الريحاني، فيلسوفنا بها ينادي التي الروحية الحياة هذه
ونيويورك، وباريس لبنان يف متمثلة الثالثة الدعائم هذه لريى وإنه العمل. يف والجد
أن عندئٍذ تستحق التي هي واحدٍة مدينٍة يف الثالثة الخصال هذه تجتمع أن يتمنى وكأنه
شاهدُت «قد بروكلن»: جرس عىل «من املعنون مقاله يف يقول العظمى، باملدينة تُوَصف
الحياة لدعائم جميلة برموٍز أشبه عندي ألنها أنساها؛ ال عظيمة مناظَر ثالثة اآلن
التي الثالثة املناظُر ا أمَّ بارشتها. التي الفكرية رحلتي يف مراحل هي الثالث، الروحية
ذروة من وسواحله لبنان فهي نفيس، يف عظيًما أثًرا فرتََكت اآلن، حتى َطْريف بها تَمتَّع
بروكلن؛ جرس منتصف من الليل يف ونيويورك إيفل، برج عىل من وباريس صنني، جبل
واالجتهاد، الكد رمز والثالث الجميلة، الفنون رمز والثاني الطبيعة، رمز هو إنما فاألول
اآلخران واملنظران هللا، َصنعة األول فاملنظر الثالث، الروحية الحياة دعائم هي وهذي

اإلنسان.» َصنعة
«لو إنه والروح. القلب سكينة الفيلسوف شاعرنا وجد لبنان، يف الطبيعة صدر عىل
ألحان من وأبدع، مسمعي يف أشجى إنها لقلُت وأنغاًما، ألحانًا للسكينة إن نقول أن جاز
كال عندي إنها السكينة؟ وتتلوها تسبقها ال التي األلحان معنى وما املوسيقيِّني. أمهر
ا وأمَّ غضبها. اشتد مهما بنِيها تظلم ال الطبيعة «إن ُمِمل.» ُمزِعٌج ضجيٌج هي بل يشء،
الزجاج، وراء من عليها فيتفرجون األعاصري، ويخشون األمطار يخافون الذين أولئك
من بالقرب أكون حينما الروحيَة اللذاِت إال أذكر «ال إنني يمرحون.» نعيمهم يف فذَْرهم
السري فإن باإلنسان، اإلنسان يُذكِّر الكربى املدن شوارع يف السري كان و«ولنئ الطبيعة.»
إىل والثاني العمل، إىل يدعو األول العظيم، بالخالق السائر يذكر الغاب أو الوادي يف
من نوٌع الثاني ويف والقنوط، اإلعياء يتبعها التي اللذة بعض األول يف والتأمل، التفكر

والعزم.» النشاط يتبعه اللذة
الفن، دعامة — الثانية الدعامة تتلوها الروح، حياة من األوىل الدعامة هي إذن تلك
عىل العاطفة أُقدِّم «إنني رجاله، من صاحبنا كان الذي الشعر يجيء الفن رأس وعىل
يجدهم الشعراء يستعرض إذ وهو نفسه، عن الريحاني يقول هكذا — والربهان.» البحث
بمثابة األول كان ولنئ زمان، كل ويف كله العالم وشاعر وزمانه، قومه شاعر صنَفني؛
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ويضع النابض. اإلنسانية قلب بمثابة هو فالثاني عرصه، يف للمجتمع العصبي الجهاز
الفارض ابن اثننَي؛ إال يستثني ال األول، الصنف يف جميًعا العرب شعراء الريحاني

واملعري.
األمريكيِّني إىل ينظر تراه هنا وها والكد، العمل دعامة الثالثة؛ الدعامة تجيء وأخريًا
وجهاد. سعي من ألولئك ما لهؤالء يكن لم أن الحرسة فتأخذه بعني، الرشقيِّني وإىل بعني،
السفن فيخاطب امليزان، ليعتدل اآلخر من شيئًا الطرَفني من كل يأخذ أن يتمنى إنه
إىل وعودي الغرب نشاط من شيئًا الرشق إىل «احميل قائًال: األمريكي للشاطئ املغادرة
وعودي العملية، األمريكان حكمة من بالًة الهند إىل احميل الرشق. تقاُعد من بيشء الغرب
بفيض وسوريا مرص عىل اقذيف الهندية. الفلسفة بذور من أكياٍس ببضعة نيويورك إىل

العربية.» املكارم من بفيٍض البالد هذه إىل واقفيل الهندسية، العلوم ثمار من
هي الحقة العبادة إن بل فتتقنه، تعمله عمٍل يف هي السعادة كل السعادة إن أال
أراد فإنما لنعمل، أرادنا إذ لكنه باألعمال.» ولنسبحه باألعمال، هللا «لنخدم العمل، يف
نسمع ال ملاذا البستان ألشجار الغابة أشجار «قالت وضجيج، صخب غري يف املنتج العمل
سألت ثم يل، تشهد التي أثماري بنمو ذلك عن أستغني ألنني فأجابت: حفيًفا؟ ألغصانك
الغابة: أشجار فأجابت القوي؟ الصوت هذا ألغصانك نسمع وملاذا قائلة: الغابة أشجار

مغزاها. لها التلمود، من قصة هذه بوجودي.» الناس يشعر لكي
رشيطة صمت، يف لنعمل يريدنا الريحاني أمني فيلسوفنا هو إنسانيٌّ فيلسوٌف
من ترتعش يراها فقريٌة امرأٌة ذي هي فها اإلنسان؛ أجل من العمل حاصل يكون أن
ليشرتي بابنها فتبعث املريض، طفلها رسير جانبها وإىل ليل، ذات القايس الشتاء برد
ليُدفئهما، امُلرتجفتنَي يديه يف نافًخا ابنها ويعود جيبها، يف بنس بآخر الفحم من رطًال
فقد أمي؛ يا الفحم يبيعون ال إنهم سخط: يف قائًال األرض إىل الفارغ باإلناء ويرمي
ويقص يشاءون، حيث إىل الثمن يرتفع أن إىل البيع عملية املال رءوس أصحاب أوقف
الزمهرير، من الطفل «مات بقوله: معقبًا بتفصيالتها، الليلة تلك قصة الريحاني علينا
املعادن أصحاب قلوب ألن مات فارغ، الفحم سطل ألن مات بارد، الكانون ألن مات
من إن الشتاء. هذا يف األطفال من كثريٌ مثله ومات والحنان، الرحمة من خالية والتجار
عرشين مسافة إىل ممتدة صفوًفا فحًما، اململوءة العجالت من صفوًفا املدينة ضواحي
القناطري من ألوًفا موقفًة؛ الفحم قناطري من ألوًفا املدينة خارج يف إن ميًال. وثالثني
ِّ الرصَّ من تَهِلك تكاد العيال من ألوٌف املدينة داخل ويف الشعب، عن املحبوسة امُلكدَّسة
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االحتكار ورشكات املعادن وأصحاب فحًما.» أعطونا فحًما، «أعطونا ترصخ: الناس والَقر،
املعادن. إىل امُلعدِّنون يعود أن إىل البيع بتوقيف أوامرهم يُصِدرون

معياًرا باإلنسان اإلنسان رحمة من يتخذ الريحاني، أمني أديبنا هو إنسانيٌّ فيلسوٌف
عنها، لينقل الكتب يقرأ ال حياته، تجارب من مبادئه ويستمد معيار، وراءه ليس للسلوك
كان فلنئ بمشاعره؛ غزيًرا بإحساسه غنيٍّا وعيًشا خصبًة مليئًة حياًة ويحيا يعيش بل
يكتب، وال يعيش أنه النتيجة فتكون ليعيش يكتب نوٌع نوعني؛ — يُقال فيما — الُكتَّاب
َليُضيُف الريحاني كاتبنا فإن يعيش، وال يكتب أنه النتيجة فتكون ليكتب يعيش ونوٌع
ويكتب كتابته يحيا فرتاه ويكتب، يعيش الذي النوع وهو فيه، هو يندرج ثالثًا نوًعا
فكاتٌب رجَلني؛ أحد الكاتب إن كذلك الريحاني مع قل أو الريحاني، هو وذلك حياته،
الفرق هو بينهما والفرق الحق، مرضاة ابتغاء يكتب وكاتب القوم، مرضاة ابتغاء يكتب
التي النواة بأن اعلموا لكن مريئًا، هنيئًا الثمر من شئتم إن فكلوا ونواته، البلح ثمر بني
هللا إليها يسوق ثم حينًا، ترابها تحت لتتوارى األرض يف ستغوص التي هي تنبذونها
وذلك — واألحفاد األبناء ثمارها من ويأكل ظلها ويمتد وتنمو فتبزغ فيحييها، سحابًا،

الجزاء. خري العربية النهضة عن وجزاه هللا رحمه وفكره، الريحاني أدب هو
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عاًما، عرش ستة عىل عمره يزيد ال الذي هذا هو املقالة هذه يف الحديث بالشعر املقصود
السياب شاكر بدر هو بذوره من بذرة ألول غارس أول أن أصحابه بني عرف يجري إذ
صاحبة أن إىل هؤالء بعض يذهب وقد ١٩٤٧م، سنة أخرجه الذي ذابلة» «أزهار بديوانه
كذلك، ١٩٤٧م سنة نرشتها التي «الكولريا» بقصيدتها املالئكة نازك هي األوىل البذرة

التاريخ. حيث من الحديث الشعر هذا مولد عىل بينهم اختالف فال وإذن
فلو األمر؛ علينا يختلط ال حتى املقالة صدر يف التحديد هذا أسوق أن أَردُت ولقد
سائٌل لسأل تحديد، بغري إطالًقا الجديد» «الشعر أو الحديث» «الشعر عبارة أطلقنا أننا
منذ بدأ قد الشعر يف التجديد أن مع الوجيزة الفرتة هذه عىل الحديث قرصت ملاذا بحق:
البداية هذه من القصة يبدأ وال الحديث لشعرنا يُؤرِّخ أن يستطيع ذا فمن البارودي؛
البارودي بأن معرتٌض اعرتض إذا وحتى عهَدين؟ بني فاصًال ا حدٍّ شكٍّ بغري جاءت التي
بمعنى ِدين امُلجدِّ زمرة يف إدراجه يجوز ال بحيث القدماء؛ منوال عىل ناسًجا جاء إنما
عند بها لنقف قليًال البداية نُزحزح أن استطعنا والجذور، األصول يتناول الذي التجديد
نفسها اللغة نستعمل كنا إذا إننا قال حني رصيحًة دعوًة التجديد إىل دعا الذي مطران
تصوروها ما نحو عىل األمور نتصور أننا ذلك معنى يكون فلن القدماء، استعملها التي
عرصنا، ولنا عرصهم للعرب بل خطتنا، تكون أن يجب ال الشعر يف العرب ُخطَّة «وإن
وجب ولهذا وعلومنا؛ وأخالقنا آدابنا ولنا وعلومهم، وحاجاتهم وأخالقهم أدبهم ولهم
يف ُمفرًغا كان وإن ولشعورهم، لتصوُّرهم ال وشعورنا رنا لتصوُّ ُممثًال شعرنا يكون أن
سنة يوليو شهر املرصية املجلة يف نُرش له مقاٍل (من اللفظية» مذاهبهم محتذيًا قوالبهم

١٩٠٠م).
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هذه من األخرية العبارة إىل مستنًدا اعرتاضه، إىل املعرتض عاد ربما هنا وها
ا وأمَّ — تقدير أكثر عىل — وحده املضمون عىل منصبٌّ مطران تجديد إن فيقول الفقرة،
بعينها، القديمة واملذاهب القوالب — باعرتافه — فهي اللفظية» و«املذاهب «القوالب»
فيشري االستدالل، تخبط من َليُعفينا نفسه مطرانًا إن بل ال تجديد، نصف فهو وإذن
ويتمنى القديمة، القوالب يلتزم حني الشعر يف سريه تُعرِقل التي العقبات إىل بعُد فيما
بالهالل نرشها مقالة (يف فهو املضمون، يف جدَّد كما القوالب هذه يف للتجديد يفرغ أن

يقول: ١٩٣٣م) سنة نوفمرب يف

وجدتها ما وكثريًا مرهقة، العربية القصيدة يف القافية قيود أن تعرف وأنت
الثقيلة، القيود وهذه الحرية، من جوٍّ يف ينضج الفن إن الفكرة. اطراد يف عقبًة
للقدماء أن عىل الفن. حرية مع تتعارض الواحد والوزن الواحدة القافية قيود
يف الطاقة ُوْسع وسأجتهد طريقتنا. لنا تكون أن نحاول ال لنا فما طريقتهم
الوزن يف التجديد سأضع وعندئٍذ بالتجديد؛ يُلِحقه ما القديم عىل أُدخل أن

أيًضا. املعاني ويف والشكل والقافية

كثريًا بشعره يَبُعد ال فهو قوًال؛ له تمناه قد ما فعًال بالتجديد يبلُغ لم مطرانًا لكن
الجوهر التجديد محاوالت يف يبلغوا لم هؤالء فكل والزهاوي؛ والرصايف وحافظ شوقي عن
إىل يرضب تجديًدا ألفينا وشكري، واملازني العقاد زمرة إىل جئنا ما إذا حتى والصميم،
نفسية، تجربٍة شعَر — تاريخه يف مرة ألول — أصبح قد أيديهم عىل الشعر ألن األعماق؛
هؤالء ولكن النفسية، التجربة شعر يف شوطها فسارت أبولو جماعة ذلك بعد جاءت ثم
اإلناء هو اإلناء يزال فما — املضمون حيث من الشعرية ثورتهم بلغت مهما — وأولئك

فيه. الخمر تغريت وإن
وأن باملضمون، الشكل تُلِحق أن تجديدها يف فأرادت األخرية الحركة هذه كانت حتى
ستة منذ مرة ألول النور شهدت إنها يقال التي الحركة هي وهذه مًعا، والخمر اإلناء تغري
نعتقد ألننا ال وحدها، عليها هنا حديثنا نقرص والتي ١٩٤٧م)، سنة يف (أي عاًما عرش
أننا ذلك جدوى؛ غري يف ب يتشعَّ أن للحديث نريد ال ألننا بل عليها، مقصورة الِجدة أن
الحديثة وحدها هي أكانت سواء األخرية، املوجة لهذه نقديٍّا تقويًما املقالة بهذه نقصد
أن من عهًدا أحدث أنها نالحظ، ما أول نالحظ أننا عىل سواها، الحداثة يف شاركها أم
هي ا جدٍّ فكثرية الزمن؛ مر عىل الثبات مضمون تقويًما يُقوِّموها أن ملعارصيها يُستطاع
آخر. رأيًا يُثِبت ذلك بعد بالزمن وإذا رأيًا، معارصوها عنها قال التي األدبية الحركات
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املايض يستدبروا أن عىل إرصارهم هو املُحَدِثني، الشعراء يف النظر يستوقف ما وأول
«الدواوين» اسم الشعرية مؤلَّفاتهم عىل يُطلقوا أَالَّ عىل َليحِرصون حتى قاطعٍة، بصورٍة
املتنبي ديوان يقال: مىض فيما كان فلنئ القديم؛ رائحة التسمية هذه من تفوح أن خشية
بالدي، يف الناس — مثًال — يقولون اليوم فهم وهكذا؛ شوقي وديوان البارودي وديوان

إلخ. … املهجورة البرئ املطر، أنشودة قلب، بال مدينة
التغري هذا كل كله العالم يف الثقايف الجو يتغري أن محاًال — الحق يف — كان لقد
بوجٍه السنني من األخرية العرشات ويف عامٍة، بصفٍة العرشين القرن يف عليه طرأ الذي
شاعر بني فرق ال ف، ُمثقَّ ُمتكلِّم كل يقوله فيما صداه التغريُّ ذلك يجد أن دون ، خاصٍّ
عاًما والخمسني املائة يف العلمية الوثبة مقدمتها ويف — كثريًة عوامَل أن ذلك وناثر؛
األعوام من آالف سبعة ه تُغريِّ أن تستطع لم ما الحياة وجه من َت غريَّ وثبٌة وهي األخرية،
قوائم َهزِّ إىل أدَّت قد العلمية الوثبة مقدمتها ويف كثريًة، عوامَل إن أقول — ذلك قبل
أن بعد وأقدارهم، الناس أوضاع َت تغريَّ أن شأنها من كان عنيًفا، هزٍّا اإلنسانية الحياة
التي الطبيعة من جزءٌ األوضاع تلك أن كثرِيين أوهم ثباتًا تقريبًا، واحدٍة صورٍة عىل ثبتت
العامل يرتفع بحيث ستدور العجلة أن يوًما يظن كان ذا فمن بتغيريها؛ لإلنسان ِقبل ال
من السماء؟ من أصحابه عىل يهبط إلهيٌّ حقٌّ أنها يَُظن كان التي الحكم مناصب إىل
السواعد أن مع بعقولهم، للعاملني أنداًدا سيكونون بسواعدهم العاملني أن يَُظن كان ذا
السماء؟ عن األرض كبُعد بُعٍد من بينهما ما والروح الجسد وبني روح، والعقول جسد
الحيوان، أجداده وبني اإلنسان بني ستُقرِّب األحياء ر تطوُّ يف نظريًة أن يَُظن كان ذا من
كائنًا معدوًدا كان أن بعد بغريزته حياته يف ًا ُمسريَّ — كأجداده — اإلنسان َليصبح حتى
الفكرة ستقلب الحقائق نسبية يف نظريًة أن يظن كان ذا من بالعقل؟ وحده متميًزا
فإىل الصواريخ، بناء فإىل الذرة، تحطيم إىل انتهى ما رسعان قلبًا الطبيعة عن العلمية
العالء: أبو قاله ما لإلنسان نقول أن اليوم َليجوز حتى الفسيح، الكوني الفضاء غزو

اْألَْك��بَ��ُر اْل��َع��اَل��ُم انْ��َط��َوى َوِف��ي��َك َص��ِغ��ي��ٌر ِج��ْرٌم أَنَّ��َك تَ��ْزُع��ُم

األعوام آالف يف به شبيًها موقًفا يقف لم الذي املوقف هذا إىل اإلنسان انتهى نعم
ومع الزمام، أطراف يده يف يضع أن أوشك قد الفسيح الكون يرى أن وهو املاضية،
الالعاقل اإلنسان هو هو زال فما قيادها؛ له تُسلم أن أَوَشَكت التي الجبارة القوة هذه
الذي اإلنسان هو هو زال ما والجيف، األشالء عىل امُلتناِحر التواِفه، عىل امُلتقاِتل الضعيف
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بني يُفاضل والذي األَقلُّون، لينعم جوًعا املاليني منه ر يَتضوَّ والذي بضعيفه، َقِويُّه يفتك
يحبو. الطريق أول يف يزال ما هو كأنما وساللة، وُساللة وعقيدة، وعقيدة وبَرشة، بَرشة
يف اإلنسان يظل وأن ، التغريُّ هذا كل الثقايف الجو يتغري أن محاًال كان إنه نقول
من أعماقهم يف بما الشعراء ينطق ال ثم وخبث، ورش وتشويه ضعف من األزلية محنته
وحرمان د وتوحُّ غربة من أنفسهم يف به يشعرون وبما العجيب، الشاذ الوضع لهذا قلٍق
ونغماته. نريانه يف يرسي اليأس ورنني كله الحديث الشعر جاء أن عجب فال واضطهاد،
يف يضطرب عما التعبري يف األدب يُناِرص أن دائًما الفلسفي الفكر شأن من إن
قسًطا نرى إذ أوروبا؛ يف حدث ما هو وهذا وأسلوبه، بطريقته كلٌّ النفوس، دخائل
الحديث اإلنسان أسف عن التعبري إىل أصحابه به منرصًفا الفلسفي الفكر من كبريًا
بني وِخذَالِنه، تفوُّقه بني وضعفه، اإلنسان قوة بني الشاذِّ التناُقض هذا عىل وحرسته
ذلك، يف ِبِقْسطها الفلسفة تَضِطلع فلم بالعربية الناطقة البالد يف ا وأمَّ وهزيمته. نرصه
إليه َقصَدت ما هو ذلك ولعل سواهم، دون العبء يحملوا أن وحدهم الشعراء عىل وكان
الكبري. العبء حملنا قد جميًعا: امُلحَدِثني الشعراء عن نيابًة قالت حني الخرضاء سلمى
واضطراٍب َحريٍة من الحديثة حياته يف اإلنسان أصاب ِلَما الصادق العميق الحزن
فهذا الحديث، بالشعر يسمونه فيما األخرية املوجة شعراء عند سائًدا تراه وجذب، وشدٍّ
ويقول: الُكنوز.» وَسبى َجميعَها الِقالَع َقهَر قد «فالُحزُن يقول: الصبور عبد صالح
عرصنا يف الحديثة حياتنا إن أال الجحيم.» إىل الجحيِم ِمن كالطريِق طويل ُحزٌن «إنه
تُوحي َلحياٌة وجربوته، اإلنسان قوة عن تكشف عالماٍت من فيه ما بكل القائم، هذا
تلمح أن هذا بعد عجب وال املصري، حسن يف التشكُّك عوامل النفوس يف يبعث بما كذلك
من تنبع العقيدة فقوة القلوب؛ يف اإليمان َوَهن يعكس ما امُلحَدِثني الشعراء شعر يف
عرصنا، يف والسياسة العلم عوامل َزعَزَعتها قد اآلخرة وهذه وأما اإلنسان، بآخرة التفاُؤل
القلقة للنفس تصلح ال فهي الراضية املطمئنة للنفس َصلَحت إن بعقيدة اإليمان فِقيَم
الحياة هي نعيشها التي الُهنَيْهة هذه تكون أن «أخاف الخال: يوسف يقول اليائسة،
تُْجِدي الَِّذي «َفَما الَقَدر موعد حل إذا قائلًة الجيويس الخرضاء سلمى وتتساءل كلها.»
املصري، حسن يف والتشكُّك والقلق الحزن من املزيج هذا ومثل الزََّهر؟» َوبَاَقاُت اْلَقَراِبنُي
َسَكتنا، ما أَنَّا «َليَت عبث: يف عبثًا يشء كل ترى أن تُوشك التي العزيز عبد ملك عند تراه
أَبَيْنا، يوًما كلما َرِضينَا، يوًما كلما َمَشيْنا، يوًما كلما َقَعْدنا، يوًما كلما نََطقنا، ما أَنَّا َليَت
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ِيف الِكْلمُة َعاثِت أََرْدنا، يوًما كلما َرَفْضنا، يوًما كلما أََخذْنا، يوًما كلما َطَرْحنا، يَْوًما كلما
وَهْدًما.» َحْفًرا أرواحنا

اإلنسان يصيب الذي العبث هذا بإزاء ساخٌط امُلحَدِثني الشعراء هؤالء من الشاعر
من هابًطا أو األرض من صاعًدا القدر يكون أن بني فرق وال — الغشوم الَقَدر يد عىل
القديم العالم رفض الحاسم؛ الرفض موقف يشءٍ كل من يقف فهو ولذلك — السماء
يف حتى ليبدو اليائس الرفض هذا وإن السياسة وطغيان العلم جربوت من فيه ما بكل
«لن». أسماها التي مجموعته يف الحاج أنيس مثل شاعٍر عند الشعرية املجموعة عنوان

اإلنساني الشعور حقيقة عىل القبض يف قوا ُوفِّ قد امُلحَدِثني الشعراء أن يل ليبدو إنه
كثرٍي تجسيد يف قوا ُوفِّ كما وكوارثها، وضواغطها وأحداثها املعارصة الدنيا بإزاء اليوم
العضوية كالوحدة الشعر، فن بأرسار البصريون عليها أجمع التي الشعرية القيم من
املعاني من به اإليحاء يُراد عما مبارش غري تعبريًا بالصور وكالتعبري معناها، بكل
خرباٍت يف العامة الكونية الحقائق وكتشخيص السخيف، امُلباِرش الوعظي الترصيح دون
كذب أو ملق دون نفسه الشاعر بتجربة تمر التي الخربات هي ُمحدَّدة؛ جزئيٍة نفسيٍة
منوال عىل الشعر ينظمون كانوا ممن كبريًا عدًدا تنقص كانت لصفاٌت وإنها رياء، أو
الشعراء هؤالء يف أن وهي وضوح، بكل إبرازها من هنا بد ال هامة نقطة ولكن التقليد،
الكاذبون، امُلقلِّدون ومنهم الحية، تجربتهم عن التعبري يف صادقون هم من امُلحَدِثني
الكاذبون امُلقلِّدون ومنهم الحية تجربتهم عن التعبري صدقوا من التقليديِّني من أن كما
كاذٍب ومقلٍد صادٍق شاعٍر أمر ولكنه وتقليدي، ُمحَدث أمر هنا األمر فليس وإذن كذلك.
فراغ عىل ليثوروا جاءوا إنهم يقول من امُلحَدِثني من ألن هذا أقول الطائفتنَي. كلتا يف
كل الفراغ كأنما الجديد، العرص لظروف املالئمة اإلنسانية التجربة من التقليدي الشعر

وحده. الحديث الشعر يف املالء كل واملالء وحده، التقليدي الشعر يف الفراغ
واستخدام الرمز استخدام يف نفٌر منهم برع قد امُلحَدِثني أن يف ِمراءَ ال أنه عىل
العراقي الشاعر شعر إىل فانظر ِشئَت وإن التقليديِّني. من ألحٍد يُتَْح لم بما األسطورة

املطر. أنشودة ديوانه يف السياب شاكر بدر

كأي — لكنه بحسناته، اإلشادة يف حقه بعض الحديث الشعر يُت وفَّ قد وأحسبني هنا إىل
من املمتاِزين غري عند وبخاصٍة كثريٌة، جوانُب أَعوَزته قد — الناقصة الدنيا هذه يف يشء
يُوحي ال الذي امُلغَلق الغموض حد إىل اإليحائية يف يوغلون ما فكثريًا امُلحَدِثني؛ الشعراء
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يُصدِّقه ال الذي اإلغراق حد إىل واليأس التشاؤم يف يُِرسفون ما وكثريًا اإلطالق، عىل بيشءٍ
واالنهيار والعفن والُحطام والوحل والفساد واملوت الخراب إال عندهم ترى فال أحد؛
ه نُِحسُّ ما هو كله القاتم السواد هذا فهل املهجورة؛ والبيوت والضياع والشلل واملرض
األمل تُشيع التي الحياة وهي العرب، نحن حياتنا سيما ال املعارصة، حياتنا بإزاء ا حقٍّ
تستقيم أن يف األمل كل فلنا اليوم كسيحًة حياًة كانت إن فهي جميًعا؛ الناس أنفس يف

غًدا. وتنشط
املعيب الغموض إىل أََضفَت فإذا امُلحَدِثني، شعرائنا من كاذبٌة مغاالٌة إنها كال!
عندي هو ثالثًا، جانبًا الجانبنَي هذَين إىل أضفَت إذا أقول وعلينا. أنفسهم عىل والكذب
ثالثٌة عيوٌب بذلك لك كانت اللفظي، البناء ضعف به وأعني جميًعا، النقص جوانب أهم
الشعر أن يف يماري الذي ذا فمن البقاء؟ طول بها للمصاب تُِتيح أن يمكن كيف أرى ال
فإذا تعنيه؟ ملا يستخدمها أن قبل لذواتها األلفاظ يستخدم لفظي، فنٌّ يشء كل قبل هو
أغزر له بقي إذا حتى فنه من الكثري له يبقى فلن اللفظ وعاء يصوغ أن الشاعر فات
إذا الحياة نُشيع وأين كأس؟ تكن لم إذا الخمر نصب وأين وأخصبه. شعوري مضمون
وأكثر هذا وقل مسموع؟ منظوٌر كوٌن يكن لم إذا الخالق يتبدَّى وأين بدن؟ يكن لم
أمر من يكن مهما شعر فال مختار، جيٌد بارٌع لفٌظ يكن لم فإذا الشعر، فن يف منه

األخرى. الخصائص
أنفسهم امُلحَدِثني الشعراء من حتى تجد أالَّ العمياء املصادفات قبيل من ليس إنه
التحفة تحفظ إنك بحفظه. يُغري الذي الشكل فقد شعٌر ألنه نفسه؛ شعر يحفظ من
عن امُلداِفِعني أحد يقول هذا ويف سائبًة، الرمال من حفنًة تحفظ وال الدقيقة املحكمة
يف وال الذاكرة تحفظه أن يف ليس الحديث الشعر جوهر إن ظ: تحفُّ بغري الحديث الشعر
وكل نظم ما نظم شاعًرا تشهد لم بأَْرسها الدنيا بأن نُجيبه ونحن األذن. له تَطَرب أن
خصيصٌة هذه ولكن السمع، عىل وقعه لحسن حفظه يسهل مما شعره يجيء أن همه
وأعني آخر، فنٍّ ولكل للشعر الجوهري الرشط هو آخَر رشٍط لتواُفر حتميًة نتيجًة تجيء

الشكلية. الصياغة رشط به
الحديثة القصيدة وأما الخارجي، الوزن عىل قائمٌة القديمة القصيدة إن يقولون
عىل قائمٌة — حيٍّ كائٍن كل — الحي الكائن حياة إن ونقول: الداخيل. اإليقاع عىل فقائمة
تَْقِويم.» أَْحَسِن «ِيف أيًضا الخارجي الشكل يُصاغ أن يمنع لم ذلك ولكن الداخيل، اإليقاع
وزٌن ا وإمَّ داخيلٌّ إيقاٌع ا فإمَّ تعارض؛ أهناك اإلنسان، َخْلق عن الكريم القرآن يف جاء كما
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بل مستحيًال، ذلك ليس كال مًعا؟ الجانبان يجتمع أن العقل عند مستحيل أهو ؟ خارجيٌّ
جميًعا. العالم آداب كل يف الجيد الشعر من قصيدٍة كل يف حدث الذي هو إنه

يوم ذات نرشتها مقالًة بها َختَمُت التي الُخالصة نفسها هي عندي الرأي وُخالصة
هذه َخسارَة وا َخَسارتاه! فوا بعُد أما فيها: قلت حجازي، املعطي عبد أحمد شعر عن
أطرافه وتسيل فينداح، األرض عىل السائل ينسكب كما هكذا تنسكب أن الشعرية الطاقة
ليقول اآلتية األجيال إىل فيصونه بجدرانه يضمه الذي القاَلب يجد أن دون وهناك، هنا
قومه عن تعبريًا عباراته فجاءت نفسه ذات عن تَكلَّم شاعٌر كان «هناك عندئٍذ: الناس

عرصه.» وعن
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مهيار «أغاني فهو ديوانه ا وأمَّ سعيد)، أحمد عيل (األستاذ «أدونيس» فهو الشاعر ا أمَّ
ِعشُت ولقد — الريح» يف «أوراق وديوان أوىل» «قصائد ديوان ذلك قبل وله — الدمشقي»
طليعة يف الحديث الشعر أصحاب من ألنه كامًال؛ شهًرا ذاك، ديوانه يف «أدونيس» مع
ويُنِصف نفسه يُنِصف أن الحديثة الشعرية الظاهرة لهذه دارٌس أراد فإذا الطليعة،
تكفيه مدًة — دواوينهم يف — أصحابها مع العيش عن له مندوحة فال دراسته، موضوع
يف الحداثة وليست غريه. إقناع يف يطمع أن قبل رأى، من إليه ينتهي بما نفسه إلقناع
كال؛ الخليل، أوزان عىل خروجه يف هي والعرض، بالتحليل اآلن أتناوله الذي الديوان هذا
فيما ثم القافية، توزيع يف ثم األوزان، تلك توزيع يف هي بل فيه، مرعيٌة األوزان هذه ألن
فاحصة. طويلًة الوقفة ستكون هنا فها الشعر؛ «مضمون» وأعني وذاك، هذا من أهم هو
نَثريٍّ «بمزموٍر» قسم كل يبدأ منها األوىل الستة يف أقسام، سبعة الديوان هذا يف
فكله السابع القسم ا وأمَّ قصائده. يف السائد الروح جوهر — شعرية لغة يف — يقدم

هي: الديوان، يف تواليها عىل السبعة األقسام وأسماء ُمبتَكر. ِطراٍز من «َمرثِيَّاٌت»
الصغري، الزمان العماد، ذات إرم امليت، اإلله الغبار، ساحر الغريبة، الكلمات فارس

املعاد. املوت العالم، طرف
اللفظ غري آخر شيئًا «ليعني» اللفظ يستخدم ال شاعر بإزاء الديوان هذا يف إننا
استخدام يف اإليحائي األساس هذا البدء منذ يقبل لم فمن «ليُوحي»، يستخدمه بل نفسه،
— هو نقًدا إليه ه يُوجِّ لئالَّ الديوان؛ هذا يطالع أالَّ — وللشاعر — له خريًا كان اللفظ،
نُحاِسب أن هي املنصف، الفني النقد يف األوىل القاعدة إذ مرشوع؛ غري نقٌد — رأيي يف
وجدنا فربما وإال أساسه، عىل األثر ذلك ُخلق الذي نفسه باملعيار املنقود الفني األثر
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تُستخدم عدًة طرائَق للغة أن به املقطوع ملن وإنه نمًرا، ليس ألنه القط ننقد أنفسنا
— «املعنى» هو رفضها أو قبولها مدار يكون وعندئذ إخبار، أداَة تكون أن منها بها؛
إىل «قلم» بكلمة نشري كأن بلفظ، ليس ما إىل اللفظ إشارة بأنه «املعنى» نفهم أن عىل
ألفاظها لتشري ال كذلك، تُستخدم قد اللغة ولكن — األشياء عالم يف قلم هو الذي اليشء
الشعورية الحالة هو مدارها يكون وعندئٍذ واستثارة، إيحاء أداة لتكون بل أشياء، إىل
منه لننُفذ ال فيه نسري املسدود، كالطريق اللغة تكون الحالة هذه ويف املستثارة، الداخلية
إضافة بغري هناك، نسكن ألننا فيه نسري بل اآلخر، طرفه عند الطريق عليه ينفتح ما إىل

يات. امُلسمَّ األشياء بني من ننتقيه ثالٍث جانٍب
يف يُشيع فهو الثاني؛ األساس هذا عىل اللغة يستخدم أيدينا، بني الذي والديوان
التي الحضارية املرحلة هذه إىل بالنسبة والرفض، والتمرُّد الثورة من حالًة نفسك
والفزاعة، الدمية عرص والرساب، الخضوع «عرص هو الذي عرصنا، يف العالم يجتازها
يتالحم كالرمل، يتفتت «عرص إنه له.» قرار ال انحداٍر عرص الرشهة، اللحظة عرص
ساحر «مزمور» (من أدمغة» املسماة والصفائح قطيًعا، ى امُلسمَّ حاب السَّ عرص كالتوتياء،
بالدته عىل يثور شاعٍر من له بد وال األمي، َخبط يخِبط رضيٌر» «عاَلٌم إنه الغبار).
الرشطي وسيجره باملرصاد، له ستقف الغبية السلطة إن نعم آخر. عامًلا ليبدله وبالهته
الحذاء عرص يا آه أجمل، وجهك من هو الرشطي، حذاء إن …» له: قائًال امِلقصلة، إىل
يف ماٍض — هذا برغم — الشاعر لكن ص١٤٧). الذهبي، العرص (قصيدة الذهبي!»
الهادي، امُلرِشد وهو الضال، القطيع فهم عنهم؛ التخيل يملك ال ألنه قومه؛ عىل ثورته
بالده تاريخ عىل سينقض بل امللمس، ونعومة املأخذ لطف هدايته يف يُراعي من وهو
لتبدأ نوافذها، لها ويشعل مصابيحها، لها سيطفئ والصاعقة، الصخرة تنقض كما
يف وحده العيش عن له مندوحة فال ذلك يفعل ولكي تاريخها، من جديدة صفحة معه
مثلكم، أكون أن «تريدونني وازدهار، تفتُّح من األيام مقبل يف يجيء ملا ارتقابًا «برعم»
تنصبونني ثم الطاغية، وفلفِل العساكر ِبُحساءِ تمزجونني صلواتكم، ِقْدر يف تطبخونني
عني يفصلكم كالبالط. تعيشون موتى! يا آه بريًقا؟ جمجمتي وترفعون للوايل، خيمًة
(من معكم!» إال أحيا أن أستطيع ال معكم، أحيا أن أستطيع ال الرساب. بحجم بُعٍد

العماد). ذات إرم «مزمور»
عًرصا ليخلق عليه، والتمرد رفضه عن مندوحة الشاعر يرى ال الذي العرص هو هذا
كان هنا ومن جديًدا، لفًظا ويصوغ جديًدا خلًقا يبدأ «آدم» إال الشاعر فما جديًدا؛
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وكلماتها اللغة ألن كلها؛ األسماء آدم هللا علم فلقد الغريبة»؛ الكلمات «فارس شاعرنا
لعهد ختاٌم وحدها هي اإلنسان، ومرحلة الحيوان مرحلة بني الفاصل الحد وحدها هي
الغريبة» الكلمات «لفارس بد فال وإذن املضيئة. البصرية لعهد وبدايٌة العمياء الغريزة
بفجٍر للناس ملوًحا البريق كأنها — شعره قصائد تجيء أن أي — كلماته تجيء أن
للرياح شعره مانًحا الجديدة، الحروف ُمناخ يف الركام تحت يتقدم ذا هو …» جديد،
الكلمات فارس إنه الصواري. بني تتموج لغٌة إنه كالنحاس. ساحًرا خشنًا الكئيبة،
بادي يف الرجال كسائر رجل الشاعر إن ص٢٧). الجديد»، «العهد (قصيدة الغريبة»
والنبوة؛ اإللهام خصائص لها فرسالته رسالته؛ يف الرجال كسائر ليس لكنه مظهره،
انحنَى، «النخيُل الناس: وحياة الطبيعة ظواهر لها تتغري السماء، من إليه آتيٌة ألنها
امُلمِطرا، َسْقفها ِباسِمه َرفَعت السماء، أن َغريَ ِمثلُنا، إنه ُمقِبل، إنه َواملساء، انحنَى َوالنهاُر
أن ذلك ص٢٩)؛ «الجرس»، (قصيدة أَخَرضا» َجْرًسا َفوَقنا، َوجَهه، تُديلِّ كي وَدنَت
الحياة يباب بجلجلته يُبدِّل جرٌس كأنه الضمائر ويف األسماع يف يرن إنما الشاعر صوت
بالقلم، الناس يُعلِّم من بمثابة — بدعوته — كأنه أو خرضاء، جديدًة خصوبًة اليابسة
يستيقظ أن النائم لعل نار، من أحرٍف كتابة ويُعلِّمهم الصامتة، الطبيعة قراءة يُعلِّمهم
الَخيَال، لنا أَعَطى األَجيَال. َعطِش ِمن نَاِره، ِمن َسحابٌة، بحاِرنا عىل َمرَّت …» سباته: من
يف الشاعر أن حاسٌب يحسبنَّ وال ص٣٢). «الحرية»، (قصيدة ِكتابَه» لنا أَعَطى أَحالَمه،
فهو والطاعون» النار «بني ليعيش إنه بل ونعيم، نعومة يف يعيش دعوته، للناس تبليغه
لعاش الناعمة الراحة أراد لو إنه أخرَس. عاَلٍم بإزاء هو كأنما يُحس الشاعرة لغته مع
يجهلون؛ قوٍم بني العارف قلق يف يعيش لكنه السقوط، قبل الجنة يف آدم عاش كما
ويحيا يحب ص٥٤). «السقوط» (قصيدة والرشار» الغيم «بني كتاب» «يف يعيش فهو
مملكته هي وكلماته خبزه، هي أغنياته ص٥٧). الرياح»، «ملك (قصيدة كلماته يف ويُولد
إنه بل بها، ليتسىل ال وكلماته، تلك أغنياته ليقول وإنه ص٥٩). «الصخرة»، (قصيدة
«عاشٌق البايل: الهيكل يف النريان يُشعل وكالرشار الحياة، تهز كالرياح ِلتكون ليقولها
َرسيِر ِيف الَكاهناِت مع َموعًدا يل إن أُيضء. أني َغريَ َحجًرا، الجحيم، َعتماِت يف أَتدحرُج
ساحُر إنني يجيء. إللٍه لغٌة إنَّني َرشار. وغنائي الحياة، تَهزُّ رياٌح َكِلماتي القديم. اإلله

ص٦٧). «أورفيوس»، (قصيدة الُغبار»
وأَمِس ، يَُردُّ ال وكالَغيم كالغابة، أَعَزل يُقِبل األرض، وجه ِليُغريِّ جاء من هو الشاعر
ال بأسماءٍ يها ويُسمِّ يعرفها — األشياء فيزياء إنه مكانه. من البحر ونََقل قارًَّة، َحَمل

275



نظر وجهة

الغريبة، الكلمات فارس «مزمور» (من وغريها والحياة ونقيضه، الواقع إنه بها، يبوح
كال، وعالنية، جهٍر يف الناس ِليَعظ املنابر يعتيل تراه كالخطيب الشاعر وليس ص١٣).
أن دون نفيًسا معدنًا الخسيس من يستخرج الساحر، ِسحر كأنه خفاء يف ليعمل إنه بل
لآلخِرين الجديد يخلق إن ما ألنه عمله؛ بثمرة ينعم أالَّ عليه ُكتب ولقد العيون. تلمحه
أحد، يراه وال الحياة يمأل الضاري؛ خياله فريسة كأنه َخَلق، قد فيما هو يَفنى حتى
محفورًة وراءها، يائًسا ويعدو طريدٍة إىل الُغدد ل يُحوِّ فيه، ويغوص زبًدا الحياة يُصريِّ
ِصنو إنه ص١٤). السابق، «املزمور» (نفس الضياع» الضياع الضياع اتجاه يف كلماته
ال الريح «إنه سلف: يسبقه أن دون تعقبه، أخالٍف سلسلة من أوىل حلقًة يجيء آدم،
ويف له، أسالف ال نفسه، من بدءًا نوعه يخلق منبعه، إىل يعود ال واملاء القهقري، ترجع
الرسالة، عناء يحتمل أن عليه إن ص١٤). السابق، «املزمور» (نفس جذوره» خطواته
هو أصبح الجهاد، معركة من فرغ ما إذا حتى ْعب، الصَّ ويركب الَوْعر يف طريقه فيشق
خطوه صار إذا حتى َعثَرا، وما إحساسه نَجمة وانَطفأَت، األشياء خيط «ضيع يشء: ال
(قصيدة وانتثرا» للحياة جمعها مهل، عىل أشالءه جمع ملل، من وجنتاه وقورت حجًرا،

ص١٨). آخر» «صوت
شبيًها يكون كذلك وابتداعه، وبكارته أصالته يف بآدم شبيًها الشاعر يكون وكما
أمامه يكسح الذي — نفسه الطوفان هو الشاعر إن بل ال — طوفان أثر عىل بنوح،
عينَيه نور من يقبس إنه وليد. لتاريٍخ الكتاب ليهيئ جديد، لزرٍع األرض د ِليُمهِّ األوشاب
أعرفه الليل. َغَسق بعد الصباح يخلُق الذي هو إنه رشًرا. أنفاسه حرارة ومن نوًرا،
— أعرفه املكان، الغاسلة والقصيدة، التاريخ سماني البحار، نبوة عينَيه، يف يحمل —

ص٣٤). عينَيه» يف «يحمل (قصيدة الطوفان سماني
(«مزمور» وغنة» لعرصنا نربًة «اكتشفُت وشكَّاك» نبيٌّ «إنني نبوة، الشاعر رسالة يف
يشء» كل يعرف َمن َحريُة يُيضء، َمن َحريُة «َوَحريتي .(٤٢ ص٤١، الغبار، ساحر
أدائه، من بد ال واجٌب لكنها ثقيل، الرسالة عبء إن نعم ص٥٥). «حوار»، (قصيدة
رؤيا رَسمتُِك ، كتفيَّ عىل فجًرا َحَملتُِك ُخطواتي، أثقيل َصخرتي «فيا الظهر: أنقض مهما
َليُقدم قة، الخالَّ مغامرته يف الشاعر إن أَال ص٥٩). «الصخرة» (قصيدة َقَسماتي» عىل
فرحة والنذير، املنبئ «بفرحة فيها بنفسه ح يُطوِّ لكنه قرار، من لها يعلم ال هاويٍة عىل
ص٦٠). «هاوية»، (قصيدة الرضير» العالم هذا تقود سواها، أغنية أغنيتي تصري، أن
بعد يُولد نسله أن إال رسالته، أداء يف يفنى يكن وإن أنه الشاعر معجزات ملن وإنه
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كبيوت واهيٌة الشعر أبيات أن إليك ُخيل وإن هباءً، دعوته تضيع فال هو، يموت أن
(راجع طريقه الواهية الخيوط هذه عىل يميش الشاعر أن عجب من أنه إال العناكب،

ص٦١). أرساري»، «يل قصيدة
يكن لم العتيقة، البالية الحياة فناء هي الجديدة الوليدة الحياة سبيل كانت وملا
مثل إنه يكون. أن ينبغي ما رماده من له ليخرج كائٌن هو ما الشاعر يقتل أن من بُدٌّ
إنسانًا الضعيف العاجز اإلنسان ومن خريًا، الرش ومن نوًرا، الظالم من يُولِّد زرادشت
قْرشة فينا يحِرق ِمهيار، «يَِرضبنا (ص١٤). كالبصلة» اإلنسان «يقرش إنه وأعىل، أقوى
اإللِه زوجة يا أرضنا يا والفجيعة، للرعب فاستسلمي الوديعة، وامَلالمَح َوالصربَ الحياة،

ص٢٢). للموت» «دعوة (قصيدة للنار» واستسلمي والطغاة،
بني قائمة هي كما — رش ومن خري من — األخالق حدود الشاعر تحد وليست
من أنَت؟ «من الجديد، لعامله املالئمة املستقلة ِقيَمه له ألن الجاري؛ العرف يف الناس
تجيء، هاويًة أو تَذهُب هاويًة الشيطان، هاويَة أو هللاَ اتََّجهَت: أنَّى ِمهيار؟ يا تختار
— عينيَّ يل يُغِلق كالهما جدار، كالهما الشيطان، وال أختار هللاَ «ال — اختيار» والعاَلم

ص٥٥). «حوار»، (قصيدة ِبالجدار؟» الجداَر أُبدِّل هل

األرض من أم وأشباحها، السماء أمن املنشود؟ جديده الشاعر يستمد تُرى يا أين ومن
فوق ال أقدامنا تحت هناك، ال هنا الدافق فالينبوع تلك، دون بهذه يلوذ إنه وواقعها؟
والهالك، الذُّعِر يف َلربما السماء، ُجمُجمِة من يهبط، هناك، من كان إلٌه «مات رءوسنا:
والعاَلُم وَزوجة، رسيٌر ِيل فاألرُض َلربما، اإلله، أعماقي من يَصعُد امَلتَاه، ِيف اليأِس يف
كله التاريخ يمحو أن يف الشاعر عند بأس وال ص٥١). إله»، «مات (قصيدة انِحناء»
َموجٍة ِيف «سأُسافر جديد، من الطريق يرسم لعله البدء، إىل راجًعا لريتد كلها، وآثاره
«سفر»، (قصيدة السابعة» الُهالميََّة والسماءَ َهجَرتنا، التي الُعصوَر سأزوُر َجناح، ِيف
ولتتحطم املوج، واحتضن الهواء مع طار لو وود هنا، ها املقام سئم قد لعله ص٧٠).
(ص٧١)). وراءك»، لنا «اترك قصيدة (راجع السنني وقارورة الحياة مرآة أعقابه يف
الحرة للحياة خانٍق كل عنقه عن ويُزيل موروث، قيٍد كل عاتقه عن يُزيح أن يود إنه
بكر، أريض أقول مرياثي، «أحرق التاريخ: يُلوثها لم بكٍر أرٍض يف حياته ليبدأ الطليقة،
نفسه يتمثل الشاعر كان ولنئ ص٥٦). الخطيئة»، «لغة (قصيدة شبابي» يف قبور وال
أن يريد إنه الخطيئة. بفكرة خطاه يُعرقل أن يريد ال فإنه البداية، عند آدم موقف يف

277



نظر وجهة

هو فكأنما جديدة، إنسانيٍة سبيٍل ففي أخطأ، وإن وحتى (ص٥٦) الخطيئة لغة يمحو
(ص٦٠). خطيئة بال يحيا خاطئٌ — الحالة هذه يف —

يُعربِّ موقٌف إنه لقلت موقفه لخصت فلو الديوان؛ هذا يف السائدة النغمة هو «الرفض»
لنا يُبني إنه «نعم». بغري «ال» فيها ثورة إنها موجود.» أنا إذن أرفض، «أنا قولنا: عنه
«الخليفة»، عىل ثائٌر إنه يثور؟ يشء أي سبيل يف يفصح ال يكاد لكنه يثور، يشء أي عىل
(راجع يريد؟ فماذا اإلمامة، يرفض األفول، بريق رافع للنجوم، حارق للديار، هادم
ا فإمَّ طريَقني؛ إال الناس عند يجد فال حوله ينظر إنه ص٣١). مهيار»، «وجه قصيدة
الطريَقني، أحد اخرت له: ويقال (الرذيلة) الشيطان طريق وإما (الفضيلة) هللا طريق
آخر ليقول كله، املوروث يف عينَيه يقلب إنه (ص٥٥). الشيطان» وال أختاُر هللاَ «ال فيقول:
العزاء وجد العنيد الرصاع هذا يف بالهزيمة أحس وإذا (ص٥٦). مرياثي» «احرق األمر:
أغنيته للموت، أغنيته أن عىل ا ُمِرصٍّ يفتأ وما (ص٨٩). والهزيمة» الرفض «كربياء يف
إنجييل» «الرفض إن يقول حني وفخًرا، سعادة يتيه هو وكأنما (ص١٠٧). للرفض
كله الرفض هذا وفيم (ص١٣٢). الرفض» جحيِم غري اختيار، يلَ «َليَس (ص١١٢).
عن كاٍف إفصاٍح بغري مبهًما به يُبرشِّ جديٍد تكويٍن سفر سبيل يف إنه كله؟ التمرُّد وهذا
الرفض ينبِجُس حيث الصخَر ِبعصاَي ضاربًا الوجود، أَمنَحُه كي العاَلَم «أُفتُِّت َمعامله:

(ص١٠٣). تكوينِه» ِسفَر ُمعِلنًا الرفِض، طوفاَن ُمعِلنًا البسيطة، جسَد ويغِسُل
يف ما وكل حوله ما فكل عرصه؛ عىل ُحجًة وجوده مجرَّد يكون أن شاعرنا يريد
األوشاب كل يمحو أن من له مناَص فال وإذن دغل، يف ودغٌل وباء، يف وباءٌ جوفه
للسحاب، للريح، نفسه يرتك وبعدئٍذ (ص٤٣). غسًال داخله ليغسل بفطرته َعِلَقت التي
والجبال، األمواج الالبسة «لدربي واملوج، املبحر، للمطر للصواعق، والرعود، للربوق
لألظافر ألسناني، ُقلُت السماء، يف البيض الشموع آالف أَطفأُت باألصداء امليلء بوجهي
وبني بيني الحبال، تقطع أن لها ُقلُت والهدير، للموج واستسلمي معي ِلينِي الزرقاء،

ص٧٦). يل»، حد «ال (قصيدة األخري» الشاطئ
أهمز األرض، أبعاد يا البطيئة الساعة «أشحذ جديد: عالٍم إىل اشتياًقا يتحرق إنه
أُعلِّم يرقص، وأن يتنهد أن للبحر أُتيح وأُعلِّقها، املدينة أقتلع وأنخسها، العقارب
هذا إن ص١٠٣). امليت، اإلله «مزمور» (من األرض» أبعاد يا املسافة يقهر أن السري
األشياء خريطة له تُغريِّ أن الصاعقة َليُخاطب وضيًقا، وقلًقا ضجًرا امتأل الذي الشاعر
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لها بد ال إذ تكفي؛ ال وحدها الصاعقة أن يعلم ولكنه ص١١٣). «الصاعقة»، (قصيدة
صخرته سيزيف مع يحمل وأن املاء، فوق يكتب أن يُقسم فراح الشاعر، ريشة من
ريشٍة عن الرضيرة املحاجر يف باحثًا وللرشار، للحمى يخضع أن ويُقسم الصماء،

ص١٢٧). سيزيف»، «إىل (قصيدة «… أخرية
بني يهبط إذ فهو جذوره؛ عىل لنا وقع جديٍد بعاَلٍم املغامر الشاعر نا ويُبرشِّ
املحار، َوْشوشات ويف العرائس، جرار يف التائِهني مع يتالقى الصخور، وبني املجاذيف
يتحقق لم النابتة الجذور هذه لكن (ص٢٣). الجديدة الحياة جذور لنا يجد هناك
بالد يف تاريخه «باسم عناء: ومن جهد من الشاعر بذل قد ما حساب عىل إال وجودها
هذا خلف الفصول، يموت كيف وتجهل ويموت جبينه، — يجوع حني — يأكل الوحول،
(قصيدة الحياة» قرار يف ساكن وحده األمينة، البذرة وحده األغنيات، من الطويل، القناع
ق يُحقِّ الذي هو — العصور طول عىل — وحده فالشاعر ص٢٤)؛ األغنيات»، «قناع
هو وحده إنه وَفسَدت. حياٌة تقاَدَمت كلما متجددٍة حياٍة والدة — بأغنياته — للبرشية
وقصيدة ص٢٧ الجديد»، «العهد (قصيدة النيام يُوقظ كالجرس، الناس عىل يُقبل الذي
َجذوة فيهم َخمَدت ما إذا — بالناس يُهيب الذي هو وحده والشاعر ص٢٩). «الجرس»،
لكم؟ ما سواها؟ تلمحون أفال البحار، هذه اعربوا الرشاع، ارفعوا «ارفعوا أن — الحياة
صفحة «يمحو الذي وحده وهو ص٣٦). النهار»، «رياح (قصيدة النهار» رياح سبقتكم
وحده وهو ص٣٧). «اآلخرون»، (قصيدة النهار» ُغرَّة «حامًال ليجيء القريبة» السماء
الرماد فوق تلد أن الُحباىل الليايل لعل وفساد، عَفن عىل قائٌم هو فيما النار يُشعل الذي

جديدة. حياٍة جذور
باقيًة آثاره دامت ما يموت أن عليه ضري فال اها، أدَّ فإن الشاعر، رسالة هي تلك
ذاتها يف حياته ألن بالحجار؛ القوه أم بالشوك الناس أالقاه لديه وسواءٌ خالدة، ورائه من
بالشوك األنصار، مدينة يا «القيه أمينًا: أداءً الرسالة أدائها يف القيمة وإنما لها، قيمة ال
أو بالوشم ُصدَغيه، وتوجي تحتها، من القرب، يمر قوًسا يَديه، وعلقي بالحجار، القيه أو
يف الناس أنكره فإذا — ص٢٥) األنصار»، «مدينة (قصيدة مهيار» وليحرتق — بالجمر
البذور، حاضن أني تعرف القطيع، قاتل أني تعرف والربيع، النار يف غًدا «فغًدا يومه،
للشاعر، النرص يتم وحني ص٦٢). عيناك»، ترني «لم (قصيدة عيناك» بي توقن غًدا غًدا
أبحث وُرحُت وأروقتي، وساحاتي عريش َهَدمُت مملكتي، «َهَدمُت يُغنِّي: أن له يحق
اآلتي الزمن وأكتب ومجمرتي، ناري وأمنحه، أمطاري البحر أُعلم رئتي، عىل محموًال
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تُغذِّيني شعوبي ويل سمتي، ويل أريض ويل تخومي ويل لغتي، يل واليوم شفتي. عىل
ص٩١). لغتي»، يل «اليوم (قصيدة وأجنحتي» بأنقايض وتستيضء بحريتها،

أجراس كانت فلطاملا واملرارة؛ اليأس بعثرات يمتلئ إنما النرص، إىل الشاعر طريق لكن
رسالتها خان ألنه للكلمات يشكوه فراح صوته مات ولطاملا (ص١٧). رنني بال لفظه
أو املنفى، كأنها شاحبٍة مسارَب يف ِخلسًة طريقها أغانيه التمست ولطاملا (ص١٦).
يائسٍة بعباراٍت الديوان شحن أن عجب فال (ص٤٥). األجراس مخنوقة لغته جاءت
والشاعر (ص٢٠). املوت وجه يلبس والعالم (ص١٩). دًما تنزف جثة فاملكان سوداء؛
خمرية ليعجن وإنه (ص٤١). شفيعته والخرائب الهاوية وسادته ويميش. هاويته يحمل
املوت وينادي (ص٤٢). املسخ العمالق أيها ويناديه: ويصفحه العالم يُفلطح السقوط،

آخره. إىل الديوان أول من وهكذا وهكذا (ص٧٨). صديقي بيا
فالشاعر األصيلة؛ امُلبتَكرة الشعرية الصور تُصاِدفك آخره إىل الديوان أول ومن
الليل» حذاء ويستعري نهاًرا قدميه من «يصنع يرد»، ال وكالغيم كالغابة، أعزل «يقبل
يائًسا ويعدو طريدة إىل الغد «يحول فيه»، ويغوص زبًدا الحياة و«يصري (ص١٣)،
(ص١٤)، منبعه» إىل يعود ال واملاء القهقري، ترجع ال الريح «إنه (ص١٤)، وراءها»
«حينما (ص٣١)، الفصول» وجه فوق عالمًة يأسه «تارًكا قنوطه يف يميض والشاعر
بناظَريه، املوت يلتصق «وحينما (ص٢٨)، وينطفئ» أبوابه عينَيه عىل الصباح يغلق
الحضور يُهلك أن بعد والشاعر (ص٣٣)، يَديه» يف ينام واألشياء، األرض ِجلد يلبس
أداء سبيل يف عذاب من لقي مهما إنه (ص٣٧)، النهار» ُغرَّة «حامًال يستدير بالصواعق،
إنه (ص٦٧)، أيضء» أني غري حجًرا، الجحيم عتمات يف أتدحرج «عاشق فهو الرسالة،
شهوًة «يخلق يأسه حاالت يف لكنه (ص١٠١)، األرض» فروة «يغسل من بمثابة بهدايته
مهما حياته وإن (ص٨٤)، كاملسمار» «أخرس حينًا ينزوي أو (ص٤٢)، التنني» كلُهاث
مقربتي» َحفرُت وجهي تحت كالصدفة، «إنني ق ُمحقَّ موٌت غمراتها وراء فمن ازَدهَرت
تتغذى «بالنزيف املوتى، من أم األحياء من أهو تدري ال غريب، مخلوق فهو (ص١٢٣)؛

(ص٤٣). املوتى» بني يل مكان وال عروقي،
الصوت يصف فقد ُموحية؛ لكنها غريبة، صوًرا الديوان يف ليصادف القارئ وإن
النقائض يضع وقد (ص١١٣)، الخرضاء» و«الصاعقة (ص٢٩)، أخرض» «جرٌس باللون:
أحتمي (ص٣٨)، وإله» دم أظفاره «تحت بالصور: توحي ذلك مع لكنها جنب، إىل جنبًا
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املوت رشخ يف أنني أعرف (ص٤٢)، الصباح ركبة فوق رأيس تارًكا الليل بطفولة
وجه اجرح (ص٥٢)، وراحلون راياٌت عيناي حريق، ومن عشب من عيناي (ص٤٣)،

(ص١٠٥). وحريًقا نفيًا يقطر ضائًعا، إلينا اآلتي أيها (ص٦٨)، املاء
بل اللفظ، غري شيئًا «لتعني» ال اللغة، الشاعر يستخدم كيف — إذن أَرأيَت
تراه إذ األحالم؛ عالم إىل الصحو عالم من ينقلك لشاعر يُساق مثال خري إنه «لتوحي»؟
صالحة امُلحدَّدة املعاني ذات اللغة كانت فلنئ ورموزها؛ األحالم جو قصائده يف يُشيع
يجعل حني للشعر، الصالحة اللغة هي فليست العلمية، وللتقارير اليومية، الحياة ملنافع
«يحيا (ص١٦)، َقْرص» له والُحلم «َمِلك فالشاعر والرؤى؛ األحالم عالم يف دنياه الشعر
وبني بينه العالم الشاعر قسم فلقد (ص١٦)؛ األرسار» أرض يف ويملك الريح، ملكوت يف
رأى كلٌّ (ص٦٨) السحر أرض هي الشاعر وأرض أرضه منهما فلكلٍّ األيام، حارس
وأجرح الهواء، «أغالط القوانني: تلك يكرس أن وللشعر املطردة القوانني فِللعلم تخومه؛
األشباح سيد أنا لغتي. َمنحتُها وأَمِس جنيس، أمنحها األشباح، سيد «أنا املاء»، وجه
آلرصًة الطفولة وطبيعة الشاعر بني وإن (ص٧٣)، وحنجرتي» بدمي وأرسقها أرضبها،
يربط للطفولة، فارٌس الخَزيف جلدي «يف وأوهامه: أحالمه يف طفًال ينفك ما فهو قويًة؛
وأقول الربق، ُفوَّهة عىل وجهي «أضع (ص٧٥)، الرياح» بحبال الغصون بظل أفراسه

(ص١٠٢). الُحلم» أصداف يف الساكن «أنا (ص١٠١)، خبزي» يكون أن للُحلم

تمأل أن لها يُريد بروٍح لنا يُوحي ما بمقدار أنقيسه الشاعر؟ نقيس معيار فبأي بعد، أما
املبتكرة، الجديدة الصور نحت يف توفيقه بمدى نقيسه أم شاعر. فهذا إذن النفوس؟
ما بمقدار نقيسه أم شاعر. فهذا إذن جديًدا؟ استخداًما اللغة استخدام يف قدرته ومدى

شاعر. فهذا إذن رفًضا؟ أو قبوًال إما عرصه، بروح يرتبط
ا ً ُميرسَّ الرأي سبيل أمامي يَدعان ال واستبداًدا أخذًا بي، وتستبد تأخذني الَحرية لكن
َمرَّت قد تكون أن بعد امُلوِحي، الرامز امُللِغز الشعر هذا إىل أنظر حني املعالم، واضح
حول يكون ال حني أثره، وُعمق قوته له عندئٍذ أتظل فأسأل: القرون، ِتلو القرون عليه

الرمز؟ وذلك اإللغاز هذا لهم ييضء ما الناس
أصحابه فنتابع عام وخمسمائة ألف عليه مضت الذي الجاهيل الشعر نقرأ إننا
لغًة يتكلمون داموا ما الناس بني التواُصل أُُسس عىل يحتوي شعر ألنه والتقدير؛ بالفهم
وخمسمائة ألف بعد «أدونيس» شعر من هذا التعاُطف موقف الناس يقف فهل واحدة،

أدري. لست عام؟
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أن عليه َعزَّ قد أنه األسطورة عنه تحكي — برومثيوس — السماء من النار قابس
ويظل الظالم، حالك من ديجور يف األرض تظل وأن الضياء، من فيٍض يف اآللهة يرى
إليه فهبط يهديه، نرباٌس أمامه ليس األعمى، خبط يخِبط املطمور سطحها عىل اإلنسان
جوارح عليه ت فانَقضَّ اختالًسا، اآللهة من اختلسه السماء، من النار بقبس برومثيوس
من أصابه ما يبايل ال — رسالته سبيل يف — برومثيوس لكن نهًشا، كبده تنهش الطري،

وضالل. تعثُّر بعد اإلنسان هدى قد أن فَحْسبه عذاب،
— مثله — كانوا إذ سمائها؛ من للنار القابس كهذا إال املايض الجيل يف شعراؤنا وما
الَقَدر بها اهم َعشَّ ظلمة، بعد من نوٍر إىل القوم يُخرجوا أن بها يريدون رسالٍة أصحاب
آالم. من امُلعذَّبة الحساسة النفس تعانيه ما كل تلك رسالتهم سبيل يف واحتملوا الظلوم،
كل وما نفحة، النبوة من فيها رسالة أصحاب املايض الجيل يف شعراؤنا كان نعم
— الشعراء أعظم من بل — الشعراء فمن املعنى؛ بهذا مستقبليٍة رسالٍة صاحب شاعٍر
همهم من يجعلون وال قائمة، هي كما البرشية النفس حقيقة عن بشعرهم يكشفون من
النفس هذه أعماق يف يغوصون فرتاهم ين؛ ِ ُمبرشِّ أو ُمنذِرين رسًال للناس يكونوا أن
مثًال — أعيننا يفتحون وبذلك النهار، وضح إىل األغوار من كوامنها ِليُخرجوا البرشية
الخبيث، خبث ويف الطيب، طيبة ويف امللهوف، لوعة ويف الَغريان، َغرية يف الرس عىل —
الجمال. طريق عن — النفس حقيقة — الحقيقة يَنُشدون الشعراء هؤالء أمثال فكأنما
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يكشفوا أن يكفيهم ال من — أيًضا الشعراء أعظم ومن — الشعراء من هنالك لكن
عىل عالنيًة يثورون تراهم لذلك البشري؛ أو النذير بعبء فيضطلعون غطاءه، الرس عن
من الشعراء هؤالء وأمثال املأمول. املستقبل إىل الهمم ويستنهضون الكريه، حارضهم
الناس بها ليهدي السماء من النار بقابس نُشبِّههم الذين هم الهادية، الرساالت أصحاب

قال: حني العقاد وصفه كما الشعر يكون وعندئٍذ األرض، عىل هنا ها

َرْح��َم��ُن ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن اْل��َف��ذُّ ��اِع��ُر َوال��شَّ ُم��ْق��تَ��بَ��ٌس ال��رَّْح��َم��ِن نَ��َف��ِس ِم��ن ��ْع��ُر َوال��شِّ

الشابي املايض، الجيل يف الشبان شعراؤنا رساالت، أصحاب هم الذين الشعراء ومن
شعراء بني من اخرتناهم وإنما مرص، يف والهمرشي السودان، يف والتيجاني تونس، يف
يائًسا، بائًسا فيتألم حوله بما يتأثر الذي امللتهب، الحاد لإلحساس نماذج املايض، الجيل
ورجائه، يأسه بني هكذا ويظل متفائًال، مستبًرشا الخري فريجو السماء إىل ببرصه يرنو ثم
ولحم، دم من القيثارة وكأنما الثائرة، الحياة مرارة فيها ألحانًا، الشعر قيثارة عىل عازًفا
كان. ما هو وهذا بلحنها، وشيًكا اآللهة تحرتق أن إال نتوقع فماذا نار؛ من اللحن وكأنما
مات ١٩٣٤م، سنة ومات ١٩٠٦م سنة ولد فقد تونس» «من الشابي القاسم أبو أما
ولد فقد السودان» «من بشري يوسف التيجاني وأما عاًما. وعرشين خمسة عن عليًال
وعرشين خمسة عن عليًال — الشابي كزميله مات ١٩٣٧م، سنة ومات ١٩١٣م سنة
سنة ومات ١٩٠٨م سنة ولد فقد مرص» «من الهمرشي املعطي عبد محمد وأما عاًما.
الثالثني. جاوز قد يكن ولم — والتيجاني الشابي كزميليه — مرض إثر مات ١٩٣٨م،
العربية األمة من بهم ويحيط واحٍد، عٍرص يف يلتقون جميًعا، اإلخوة الثالثة ترى وهكذا
وكلهم قيثارهم، عىل عزًفا مًعا ويحرتقون واحٌد، حاٌرض — بقيودها عندئٍذ املثقلة —

الباكر. الشباب سن يف بعد يََزل لم
الناس أمام وتنرش وحيها، السماء من تتلقى رسالًة جميًعا هؤالء عند الشعر كان
يصف العنوان بهذا وهو — املجهول» «النبي قصيدة يف الشابي إىل فانظر نورها
ثم قومه، إىل هها يُوجِّ الحارة بالدعوة ينفعل كيف القصيدة هذه يف إليه انظر — نفسه
إىل هها يُوجِّ الحارة بالدعوة فينفعل أخرى مرًة يعود ثم الطبيعة بحضن ويلوذ ييأس
يضيق ثورو ديفز هنري فكأنه وهكذا، ثانيًة، مرًة الطبيعة بحضن ويلوذ وييأس قومه،
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النبي قصيدة يف الشابي يقول والطري، بالوحش مستأنًسا الغابة يف فيعيش أمته، بأحوال
أمته: أوضاع عىل جامحٌة ثورٌة نفسه ويف املجهول،

ِب��َف��أِْس��ي اْل��ُج��ذُوِع َع��َل��ى َف��أُْه��ِوي بً��ا َح��طَّ��ا ُك��نْ��َت َل��يْ��تَ��ِن��ي ��ْع��ُب! ال��شَّ أَيُّ��َه��ا
ِب��َرْم��ِس َرْم��ًس��ا اْل��ُق��بُ��وَر تَ��ُه��دَّ َل��ْت َس��ا إِذَا ��يُ��وِل، َك��ال��سُّ ُك��ن��ُت َل��يْ��تَ��ِن��ي
ِب��َق��ْرِس��ي اْل��َخ��ِري��ُف أَذْبَ��َل َم��ا ُك��لَّ ��ي أَُغ��شِّ ��تَ��اءِ، َك��ال��شِّ ُك��نْ��ُت َل��يْ��تَ��ِن��ي
نَ��ْف��ِس��ي ثَ��ْوَرَة إَِل��يْ��َك َف��أُل��ِق��ي ـ��ِب��ي َش��ْع��ـ يَ��ا اْل��َع��َواِص��ِف ُق��وََّة ِل��ي َل��يْ��َت
ِب��نَ��بْ��ِس��ي ِل��ْل��َح��يَ��اِة َف��أَْدُع��وَك ـ��ْت ��ـ ِض��جَّ إِْن اْألََع��اِص��ي��ِر ُق��وََّة ِل��ي َل��يْ��َت
ِب��َرْم��ِس اْل��َح��يَ��اَة يَ��ْق��ِض��ي َح��يٌّ أَنْ��َت َل��ِك��ْن اْألََع��اِص��ي��ِر! ُق��وََّة ِل��ي َل��يْ��َت

أمره آل الذي بشعبه ضيقه عن قصيدته من األوىل باملقطوعة الشاعر عرب هكذا
ثم نفسه، بخمرة وأترعها أكوابه الشاعر له خ ضمَّ ما إذا حتى بؤس، من إليه آل ما إىل
كفكف ثم الشاعر، فتألم عليها، وداس رحيق، من الكأس يف ما الشعب أهرق إليه، قدَّمها
الشعب لكن إليه، وقدَّمها مطهرًة، ُمقدَّسًة باقًة قلبه أزاهري من د فنَضَّ وعاد شعوره، من
فماذا الجبال، بشوك رأسه ج وتوَّ الحزن، ثوب الشاعر وألبس وروده، له َمزَّق أُخرى مرًة
بالطبيعة يلوذ أن سوى الحس، ِببالدة أُصيبوا الذين الناس هؤالء إزاء الشاعر يفعل

ويفهمها؟ تفهمه التي
الناس من مستجريًا فيقول قصيدته من الثانية املقطوعة إىل الشاعر ينتقل وهنا

الطبيعة: بصدر

ِب��يَ��أِْس َوْح��ِدي، اْل��َح��يَ��اَة، ِألَْق��ِض��ي ـ��ِب��ي َش��ْع��ـ يَ��ا اْل��َغ��اِب إَِل��ى ذَاِه��ٌب إِنَّ��ِن��ي
بُ��ْؤِس��ي أَْدِف��ُن اْل��َغ��ابَ��اِت َص��ِم��ي��ِم ِف��ي َع��لِّ��ي اْل��َغ��اِب، إَِل��ى ذَاِه��ٌب إِنَّ��ِن��ي
َولِ��َك��أِْس��ي ِل��َخ��ْم��َرتِ��ي ِب��أَْه��ٍل ـ��َت أَنْ��ـ َف��َم��ا اْس��تَ��َط��ْع��ُت، َم��ا أَنْ��َس��اَك ثُ��مَّ
نَ��ْف��ِس��ي ِب��أَْش��َواِق َل��َه��ا َوأُْف��ِض��ي ـ��ِدي أَنَ��اِش��ي��ـ ال��طُّ��يُ��وِر َع��َل��ى أَتْ��لُ��و َس��ْوَف
ِح��سٍّ يَ��ْق��َظ��ُة ال��نُّ��ُف��وِس َم��ْج��َد أَنَّ َوتَ��ْدِري اْل��َح��يَ��اِة، َم��ْع��نَ��ى تَ��ْدِري َف��ْه��َي
ِب��يَ��أِْس��ي اْل��ُوُج��وِد إَِل��ى َوأُْل��ِق��ي ـ��ِل ال��لَّ��يْ��ـ ُظ��ْل��َم��ِة ِف��ي ُه��نَ��اَك، أَْق��ِض��ي ثُ��مَّ
َرْم��ِس��ي ُح��ْف��َرَة ��يُ��وُل ال��سُّ تَ��ُخ��طُّ ـ��ِو اْل��ُح��ْل��ـ ال��نَّ��اِض��ِر ��نَ��ْوبَ��ِر ال��صَّ تَ��ْح��َت ثُ��مَّ
ِب��َه��ْم��ِس َف��ْوِق��ي ال��نَّ��ِس��ي��ُم َويَ��ْش��ُدو ـ��ِري َق��بْ��ـ َع��َل��ى تَ��ْل��ُغ��و ال��طُّ��يُ��وُر َوتَ��َظ��لُّ
أَْم��ِس��ي َغ��َض��اَرِة ِف��ي ُك��نَّ َك��َم��ا ـ��يَّ َح��َواَل��ـ تَ��ْم��ِش��ي اْل��ُف��ُص��وُل َوتَ��َظ��لُّ
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َرْكبها، وتَخلَّف حسها تَبلَّد إن فهي أمته؛ يف رجاؤه الشاعر إىل يعود ما رسعان لكن
يأخذ من تِجد لم أنها إال — جبارًة قوًة تكن وإن — ألنها حيلة؛ ذلك يف لها يكن فلم

الحياة: طريق إىل بيدها

َم��ْغ��ِس َوال��لَّ��يْ��ُل ِب��ال��تُّ��َراِب َالِع��ٌب َص��ِغ��ي��ٌر ِط��ْف��ٌل أَنْ��َت ��ْع��ُب! ال��شَّ أَيُّ��َه��ا
بَ��أِْس ذَاُت َع��بْ��َق��ِريَّ��ٌة ِف��ْك��َرٌة تَ��ُس��ْس��َه��ا َل��ْم ُق��وٌَّة، اْل��َك��ْوِن ِف��ي أَنْ��َت
أَْم��ِس أَْم��ِس ِم��ْن اْل��ُع��ُص��وِر ُظ��لُ��َم��اُت َك��بَّ��َل��تْ��َه��ا ُق��وٌَّة، اْل��َك��ْوِن ِف��ي أَنْ��َت

قد إنه يقولون بل اآلذان، عنه ون ويَصمُّ الناس ه يَُردُّ للشاعر، حرستاه وا لكن
الغاب، إىل الظالم ورافق الليل، يف العواصف خاطب فلطاملا جنون؛ من بمسٍّ أُصيب
أَال الرياح. مع وغنَّى الوادي، يف الشياطني حدَّث ولطاملا األرواح، ونادى األموات وناجى
وَدنَس. رجٌس كلها رشيرٌة، روٌح فهو إليه، تُصيخوا وال الهيكل، عن فأَبِعدوه َلساحر، إنه
إذ بالطبيعة؛ أخريًة مرًة فيلوذ القصيدة، يف أخريٍة مقطوعٍة إىل الشاعر ينتقل وهنا

أمته: يف صوٌت له يُسَمع أن يأُمل يُعد لم

ِب��َم��سِّ ُم��َص��اٌب َش��ْع��ِب��ِه ِف��ي َوْه��َو نَ��ِب��يٌّ اْل��َح��يَ��اِة َم��ذَْه��ِب ِف��ي َف��ْه��َو

عليِّني، أعىل إىل الناس أبصار تَُشد التي النبوة وقفة قومه من الشابي وقف هكذا
أبدانهم رغبات الناس يف يستثري أن همه من يجعل ال الخالدة، السامية القيم حيث

النجوم. مسالك إىل الروح بأجنحة معه طاروا لو يود بل الجائعة، الشهوانية
يكتنف ملا الضيق يُحس وهو التيجاني، أخيه إىل ِلنُنصت لحظة الشابي ونرتك
وسرتى «اليقظة». قصيدته يف إيقاظها عىل ويعمل الجهول، الليل ظلمة من عشريته
العبري ذات افة الشفَّ املكشوفة الطلقة الطبيعة نفحات يعطيك ال السوداني الشاعر أن
لونًا يعطيك بل إليها، ليأوي الطبيعة إىل يفر حني الشابِّي مع الحال هي كما والنغم،
الظالم يصف كيف فانظر الزاهِدين، امُلتصوِّفة وعزلة الحزين االنطواء كثافة فيه قاتًما

الخالص: منه الناس يرجو الذي

َالبْ��تَ��َل��َع��ْه ال��زََّم��اُن ِف��ي��ِه ُص��بَّ َل��ْو نَ��َف��ٌق ال��دَُّج��ى َوِف��ي ُع��ْم��ٌق ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي
َس��ِم��َع��ه َل��َم��ا ال��دَُّج��ى ذَاَك ُع��ْم��ِق ِف��ي أََح��ٍد َم��ْس��َم��َع��ْي ال��رَّْع��ُد َق َم��زَّ َل��ْو
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َوِس��َع��ْه ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن إِنَ��اءٍ أَْدنَ��ى ِف��ي اْل��َج��َواِن��ِب ذُو اْل��َف��ْج��ُر أُْف��ِرَغ أَْو
ُم��ْض��َط��ِج��َع��ْة ال��نُّ��ُج��وِم َوأُمُّ َغ��ْرَق��ى َك��َواِك��بُ��ُه َص��ْدِرِه ِف��ي تَ��َظ��لُّ
ُم��ْرتَ��بَ��َع��ْه اْل��َغ��ِري��ُب يَ��ِض��لُّ َك��َم��ا َع��اَل��َم��َه��ا اْل��َح��يَ��اُة ِف��ي��ِه تَ��ِض��لُّ

حركة، فال حوله؛ من الشاعر يرى مخيفٍة رهيبٍة سحيقٍة ُهوٍَّة أي — إذن — أَرأَيَت
يف بعضها ُطِمَس قد كلها الوجود فمعالم حياة؟ وال يقظة، وال نور، وال صوت، وال
هو هذا وموت، وحياة وسكون، وحركة وقبح، جمال بني هناك فرٌق يُعد ولم بعض،
بغري القصيدة يختم أن يُِرد لم لكنه حوله، من الشاعر أحسه الذي امُلخيف البِشع العدم

َلِبثَت: قد الحالة تلك إن فقال الشامل، الظالم هذا بها يطرد األمل من إرشاقة

ِب��َدَع��ْه َش��رََّدْت ال��نُّ��وِر ِم��َن َع��يْ��ٌن َوانْ��َف��َج��َرْت ��يَ��اءُ، ال��ضِّ أََف��اَض َح��تَّ��ى
ُم��ْم��تَ��ِن��َع��ْة ��َم��اءِ ال��سَّ َم��َراِق��ي َوَال َع��ِس��ٌر ��َح��ى ال��ضُّ َم��ْرَك��ُب َال َف��اْل��يَ��ْوَم

مراقي إىل السري طريق ومهد البدع، وأزال الضياء، أفاض قد تُرى يا الذي ذا فمن
األنبياء، ُزمرة من الشاعر رأي يف هم الذين الشعراء، إىل به يوحي الوحي إنه السماء؟
شعًرا، الناس يف وينرشونها بقلوبهم، يُدركونها الهادية، السامية الرساالت أصحاب
كلمة يستخدم وهو — الفيلسوف» «قلب عنوانها قصيدة يف التيجاني يقوله ما فاسمع

الحقيقة: رسول عن يقول فهو نفسه، بها ليعني ثم الشاعر، بها ليعني الفيلسوف

ِس��ي��َم��اُه َم��ْك��ُدوِد َع��َل��ى اْل��َح��يَ��اِة ِس��ْف��َر ُم��ْح��تَ��ِم��ًال اْألَْح��َق��اِب َج��بَ��ِل ِم��ْن أََط��لَّ
بَ��َق��ايَ��اُه إِالَّ َق��َض��ى اْل��ِع��َط��اَف ِم��َن َخ��َل��ٌق أَْع��َط��اِف��ِه ِف��ي اْل��َم��نَ��اِك��ِب َع��اِري
َم��ْرَق��اُه اْألَْرِض َم��ْه��َوى يَ��ْل��َم��ُس يَ��َك��اُد َج��اِن��بُ��ُه اْل��َم��ْرُه��وِب اْل��َج��بَ��ِل َع��َل��ى َم��َش��ى

بقوله: القصيدة يختم ثم

ال��ل��ُه ُه��نَ��ا َق��ْل��ِب��ي، ِف��ي ��َم��َواِت ال��سَّ ِم��َن َق��بَ��ٌس ُه��نَ��ا َج��نْ��ِب��ي، ِف��ي اْل��َح��ِق��ي��َق��ُة، ُه��نَ��ا

ُعلويًة رسالًة شعره من يجعل كالهما والتيجاني، الشابي، الشاعران: هما ذلكما
من يجعل كذلك فهو الهمرشي ا وأمَّ والحرية. العلم بنور والرق الجهالة ظلمة تقشع
يصلح، أن بعد الريف حياة إىل الدعوة عىل هذه رسالته يقرص يكاد لكنه رسالة، شعره
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سبحانه هللا براها كما الحياة فيه — يقول كما — فالريف الصاخبة؛ املدينة حياة بدل
الراضية. والقناعة الصادق، واإليمان الطاهر، والحب الحق، الجمال فيه َرها، وصوَّ

هو وكأنما شعره يَنِظم الوجدان، َج ُمتأجِّ العاطفة مشبوَب كزميله الهمرشي ليس
يف وعيه وزمام ينظم العاطفة، هادئ هو بل كال، يَلَفُحه، السعريُ حوله وِمن يَنِظمه
االنفعال، بعد امُلتخلِّفة الذكرى من القصيدة تجيء أن وردزورث من تعلم فكأنه قبضته،
فتلمس الريف، يف الهمرشي قصائد تقرأ ولذلك مشتعل؛ مهتاٌج وهو نفسه االنفعال من ال
بما اقتناعك ليسهل حتى فيها، يُشيعه الذي الجو بساطة يف — فورك من — الصدق
فالهمرشي السماء، من الهداية نور ليقبسا يطريان والتيجاني الشابي كان فلو يقول؛
ر يُصوِّ أن لرسالته أداءً يكفيه كان فقد الهداية؛ ليجد جواره إىل األرض عىل ذراعه يمد

الفجر»: «طلوع عند القرية هي فهذه أوضاعه؛ كل يف الريف جمال

��يَ��اءْ ال��ضِّ بَ��ْح��ِر ِف��ي يَ��ْس��بَ��ُح َع��اَل��ًم��ا َع��َج��بً��ا تُ��بْ��ِص��ْر اْل��ِك��لَّ��َة اْرَف��ِع
وَِغ��نَ��اءْ ُع��ُط��وٍر َم��َق��اِص��ي��ِر ِف��ي ذََه��بً��ا َداِف��َق��اٍت وَُع��يُ��ونً��ا

النخيل: ظالل يف القيلولة ساعة القرية هي وهذه

اْل��َج��ِم��ي��ِل َس��ْه��ِل��ِك ِف��ي َم��ِق��ي��ِل��ي ِل��ي َط��اَب َق��ْد
ال��نَّ��ِخ��ي��ِل َش��ْج��َرَة يَ��ا ال��ظَّ��ِل��ي��ِل ِظ��لِّ��ِك ِف��ي
اْل��َح��ْم��َراء ِث��َم��اُرِك اْل��َه��يْ��َف��اء َق��اَم��تُ��ِك
ال��نَّ��ِخ��ي��ِل َش��ْج��َرَة يَ��ا َوال��رََّج��اء َواْل��َخ��يْ��ِر
أَْح��َالِم��ي َوَرْف��َرَف��ْت َم��َق��اِم��ي ِل��ي َط��اَب َق��ْد
ال��نَّ��ِخ��ي��ِل َش��ْج��َرَة يَ��ا اْل��َح��َراِم ُرْك��ِن��ِك ِف��ي
اْل��ُم��ِري��ِح َج��نْ��ِب��َه��ا ِف��ي اْس��تَ��ِري��ِح��ي َم��ِط��يَّ��ِت��ي
ال��نَّ��ِخ��ي��ِل َج��نَّ��ِة ِف��ي اْل��َف��ِس��ي��ِح ِظ��لِّ��َه��ا ِف��ي

املساء: يف القرية هي هذه ثم الغروب، ساعة الشفق» «مسارح يف القرية هي وهذه

اْألُُف��ُق َخ��ْل��َف��ُه يَ��ْج��ثُ��ُم ��ْم��ُت َوال��صَّ اْل��َغ��َس��ُق َوأَْق��بَ��َل ال��نَّ��َه��اُر َولَّ��ى
َخ��ِف��ُق َك��ْوَك��ٌب ��َح��اِئ��ِب ال��سَّ بَ��يْ��َن يُ��َخ��اِل��ُس��ُه ُم��ْرتَ��ِع��ٌش ْوُح َوال��دَّ
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اْل��َف��َرُق َق��ْل��بَ��ُه َج��لَّ��َل يْ��ِر ال��دَّ ِف��ي َك��ُم��ْخ��تَ��ِش��ٍع ُه��نَ��ا َف��اْل��َم��َس��اءُ َص��ْه!
َوَرُق َوَال ِب��ِه يَ��ِرفُّ َط��يْ��ٌر َف��َال ِل��ل��نُّ��َع��اِس َرنَّ��َق َوال��رَّْوُض
ال��ط��رق وأخ��ل��ت ال��دي��ار ف��وق َوْح��ش��ت��ه َع��ِم��ي��َق ال��ظَّ��َالُم أَْرَخ��ى

األصفر: الفراش هو وهذا الفصول، سائر يف القرية ثم الربيع، يف القرية هي هذه

؟ يَ��ِرفُّ نَ��ْج��ٌم أَنْ��َت َه��ْل يَ��ُك��فُّ َال َط��اِئ��ًرا يَ��ا
؟ يَ��ِخ��فُّ َق��ْل��ٌب أَنْ��َت أَْم نُ��وٍر َخ��ْط��َف��ُة أَنْ��َت أَْم

اليمامة: هي وتلك

ال��نَّ��ِخ��ي��ل َش��ْه��َرَزاُد يَ��ا َوتَ��َغ��نَّ��ْي ال��نَّ��ِخ��ي��ل ِذْك��َرى ��ُك��وِن ال��سُّ ِف��ي َردِِّدي

لكل ترى وهكذا الليمون. أشجار هي وتلك الغروب، عند النيل شاطئ هو وهذا
وبساطته بفتنته الريف هي الشاعر عند فمرص نغمة؛ عنده الريف جوانب من جانٍب
بل ومسحور، ساحر عند األمر ليقف ال بجماله، مسحوًرا يرسمه وبراءته، وصدقه
لتصلُح الريف إصالح إىل الدعوة وهي تتحقق، أن لها يرجو دعوٍة إىل ذلك ليتخطى

الحياة.
للشاعر املهجورة القرية قصيدة الهمرشي ترجم أن امُلصاَدفات قبيل من يكن ولم
الحياة تجاه هناك شاعرهم أحسه بما هنا أحس ألنه سمث؛ جولد أولفر اإلنجليزي

الجديدة. املادية الحضارة بسبب ويُهملونها يهجرونها الناس أخذ التي الريفية

يخاطبون وال الروح بها يخاطبون املايض، جيلنا يف الشباب شعراء رساالت، أصحاب
ال ابتداًعا شعرهم يجيء أن — أوًال — معناه مًعا؛ آٍن يف أشياءٍ عدة ذلك ومعنى الجسد،
بدوره الشعر جاء ورًىض، استقرار الحياة ساد إذا ألنه ذلك كالسيٍّا)؛ ال (رومانسيٍّا اتباًعا
الشاعر ينرصف أن يغلب وعندئٍذ باملألوف، راضيًا العرف عىل مستقرٍّا راضيًا؛ مستقرٍّا
يغلب وكذلك املعنى، حساب عىل ذلك جاء ولو حتى وصقله باللفظ العناية يف املبالغة إىل
ا وأمَّ عليها. التغلب يف براعته يُظهر نفسه، عىل يفرضها التي القيود من الشاعر يزيد أن
هو بما رضاها الناس أنفس وعن استقرارها، عنها تُزيل بثورٍة املجتمع قوائم اهتزَّت إذا
فراًغا وقته من يجد ال ابتداٌع الشعر يف يكون هنا فها فساده، برغم حولهم من قائٌم
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وملا مداه. يبلغ حتى السدود يكتسح الَعِرم كالسيل عندئٍذ فهو الزخارف؛ نقش يف ينفقه
كان الريف، يف ال املدينة يف عادًة يكون إنما الثورة عىل الباعث الحرضي الفساد كان
فراًرا والجبل؛ والغابة والسهل الحقل إىل يَلجئوا أن االبتداع لشعراء املميزة العالمات من
تجيء أن عجب وال املصابيح. بضوء جة امُلتوهِّ املزركشة املزخرفة املدن مجتمعات من
وضٍع عىل الحياة استقرت ما إذا حتى الثورات، أعقاب يف األدب يف االبتداعية الحركات
األشياء ال اإلنسان هو يثور الذي أن وبديهيٌّ فن. بعد من يتفنَّن اتباٌع األدَب ساد جديٍد،
فيه الشاعر فيتحدث دائًما؛ الطابع ذاتي الثائر االبتداعي الشعر كان هنا ومن الجوامد،
ما غالبًا الرايض املستقر الشاعر أن حني عىل األشياء، عن يتحدث مما أكثر نفسه عن

نفسه. طوية إىل يلتفت مما أكثر األشياء إىل يلتفت
تجدك والهمرشي، والتيجاني، الشابي، الثالثة؛ الشعراء إىل فانظر هذا ضوء وعىل
وورد وزهر وصنوبر وغابات وعواصف، ورياح سيول أمام قصائدهم من قصيدة كل يف
يف مقيٌم بأنك تذكرك واحدٍة قصيدٍة عىل عندهم تقع تكاد ال إنك ووديان. وجداول وطري
عالمات كلها فهذه كالَّ والرثاء، والتهنئة والقدح املدح يتبادلون بسكانها، غاصٍة مدينٍة
هذا يف أجد ولست عنه. ورضوا عنهم ريض مجتمٍع يف انخرطوا قد الذين االتباعيِّني
العرص يف العربي «األدب بعنوان له مقال يف نفسه الشابي قاله مما خريًا أقوله ما الصدد
فيها يريد التي الكربى، االنقالبات أطوار «يف يقول: إذ — هو عرصه يف أي — الحارض»
مرًة ستُولد التي — الشعوب نفسيات تأخذ الخالدة، املحتومة دورته يدور أن التاريخ
أشواقها ج وتتوهَّ النائمة، أحالمها فتستيقظ واالستحالة، والتحرُّر ر التطوُّ يف — ثانيًة
َشطَرين؛ إىل الثائر قلبها وينقسم الحنني، بنار متأججًة شعلًة نفسها وتُصبح الخامدة،
هذا فيه.» وما املجهول إىل طامٍح مشوٍق وشطٍر فيه، وما بالحارض متربٍم ملوٍل شطٍر
أصيلة، ابتداعيٍة نزعٍة من زميَليه شعر يف ما تصوير أبلغ ر يُصوِّ وأراه الشابي، يقول ما
طامٌح مشوٌق وشطٌر فيه، وما بالحارض متربٌم ملوٌل فشطٌر مًعا؛ الشطران هذان ِقوامها

فيه. وما املجهول إىل
كانوا أنهم أجبنا متفائِلني؟ أو متشائِمني الشعراء هؤالء كان هل ُسئلنا فلو
ضاربًة كانت التي والعبودية والتخلُّف الفساد تجاه متشائِمني مًعا؛ متفائِلني متشائِمني
غري الحال لتتبدَّل تثور ثورٍة من يرجونه بما ومتفائِلني كلها، العربية البالد ربوع يف
ورجاءً. ويأًسا وفرًجا، وضيًقا ونوًرا ظلمًة عندهم الواحدة القصيدة يف نجد وقد الحال.
حتى نفسه آفاق تمتد ففيها للتيجاني؛ املعذب» «الصويف قصيدة واحًدا مثًال هنا ونسوق
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عىل وينطوي ينقبض وفجأًة ذراته، من ذرة كل يف هللا يَشَهد حتى كله، الكون تسع
يقول: ففيها يائسة؛ بائسٍة محزونٍة مهمومٍة نفٍس

َم��َداه ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي َس��َع أَْو َم��ا اْل��َح��قُّ اْل��ُوُج��وُد
َل��ه اْإلِ َح��نَ��ايَ��اُه ِف��ي يَ��ْم��ِش��ي اْل��َك��ْوِن ِف��ي َم��ا ُك��لُّ
َص��َداه َرْج��ُع ـ��ِت��َه��ا ��ـ ِرقَّ ِف��ي ال��نَّ��ْم��َل��ُة َه��ِذِه
ثَ��َراه ِف��ي َوتَ��ْح��يَ��ا ـ��َه��ا َح��َواِش��ي��ـ ِف��ي يَ��ْح��يَ��ا ُه��َو
يَ��َداه ��تْ��َه��ا تَ��َل��قَّ َح ال��رُّو أَْس��َل��َم��ِت إِْن َوْه��َي

تشمل التي والعناية بالرعاية الفياض اإللهي النور هذا يف الشاعر يسبح أن وبعد
ليسأل: فجأًة الشاعر يقف والكائنات، الكون

َوَص��َف��اِئ��ي ُخ��لُ��وِص��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن َج��دَّ َم��اذَا ثُ��مَّ
َراءِ أَنَ��ا َم��ا أََرى ُت ُع��ْد َم��ا ُروِح��ي أَْظ��َل��َم��ْت
َس��َم��اِئ��ي َص��ْح��ِو ِف��ي ِئ��ُم اْل��َغ��ا ال��ِع��ثْ��يَ��ُر أَيُّ��َه��ذَا
َرَج��اِئ��ي َولِ��ْل��َم��ْوِت ِل��ي آَم��ا ��وِد ال��سُّ ِل��ْل��َم��نَ��ايَ��ا

أن استتبع قد ذلك وإن السامية، الرساالت أصحاب من كانوا الثالثة شعراءنا إن قلنا
ثورتهم تستتبعها أن بد ال كان أُخرى سمًة اآلن ونضيف الطابع. ابتداعي شعرهم يجيء
ينسج أن هي وتلك صدورهم، فوق بأوزاره الجاثِم حولهم من الرابِض الحاِرض عىل
— سانتيانا قال كما — قيل فلنئ فيه؛ يعيش خياله محض من عامًلا آٍن بعد آنًا الشاعر
إىل املمكن هذا تحوَّل ما إذا حتى مأمول، ممكٍن إىل مرذوٍل واقٍع من ِفرار كله الفن إن
الواقعة الحقيقة عالم من جديٍد ِفراٍر إىل الفنان فيعود جماًال، يُعد ولم ا حقٍّ أصبح واقع،
فهو اإلجمال، وجه عىل كله الفن طابع هو هذا كان إذا إنه أقول ر. امُلتصوَّ امُلمِكن عالم إىل
رصيًحا، أمًرا البغيض للواقع التنكُّر يصبح حيث الثورات؛ عهود يف الفن طابع شك بغري
الثالثة الشبان شعر يف نجده ما وهذا محتومًة، نتيجًة ق الخالَّ الخيال يخلقه بما والتعلُّق
الفاتنة» جتا «إىل قصيدته: الهمرشي شعر من نسوقه واحًدا مثًال هنا وحسبُنا الثائِرين.
التي اللغة إال الواقع عالم وبني بينه عالقة ال بأَْرسه، عامًلا لنفسه الشاعر يُقيم هنا فها
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وضياء وزهر شجر من فيه ما بكل مسحوٌر عاَلٌم فهو ذاك؛ أحالمه عالم بها يصور
فيقول: العاَلم ذلك يف حبيبته يخاطب فهو ونعاس؛ ويقظٍة وحركة، سكون ومن وظالل

َم��ْس��ُح��وِر َع��اَل��ٍم أُْف��ِق ِف��ي َط��اَف ذََه��ِب��يٌّ ٌر ُم��نَ��وَّ ُح��ْل��ٌم أَنْ��ِت
اْل��بَ��ِش��ي��ِر ��يَ��اءِ ال��ضِّ ِم��َن ِب��َج��نَ��اٍح ُروِح��ي َغ��يَ��اِه��ِب َع��َل��ى َوتَ��َج��لَّ��ى
اْألَْح��َالِم َربْ��َوِة ِف��ي َط��اِئ��ِف��يٌّ َك��ْه��ٌف أَنْ��ِت ٌس، ُم��َق��دَّ ِظ��لٌّ أَنْ��َت
اْآلَالِم َع��اَل��ِم ِف��ي َف��تَ��اَه��ْت ـ��َر ��ْح��ـ ال��سِّ َس��ِك��ي��نَ��ِت��َه��ا ِف��ي — ال��رُّوَح َغ��َم��َر

قصيدٌة خياله، بديع من عامًلا لنفسه الشاعر فيه يخلق الذي نفسه، القبيل هذا ومن
الغفران رسالَة موضوعها يف تُشبه قد وهي األعراف» «شاطئ عنوانها للهمرشي، كربى

لدانتي. اإللهية» «الكوميديا أو للمعري،

التخريب بمعنى ال معنًى؟ بأي ولكن الجديد، الشعر أصحاب من الثالثة شعراؤنا كان
وهو جديٍد، فنٍّ كل يف قبوله يجوز الذي الوحيد باملعنى بل الفوىض، وإشاعة والتحطيم
فانظر شئت وإن جديد، لكل خلقها يف الطبيعة سنته عىل تجري الذي الوحيد املعنى
تتنكر ال فهي األرض؛ تراب من اليانع الزَّهَر تُنِبت وهي تصنع ماذا ربيٍع كل إليها
تأليًفا نفِسها العنارص تلك من تُؤلِّف هي إنما زهًرا، أنبتت ملا وإالَّ القائمة الرتبة لعنارص
يراها ال ثم اآلذان يف صارخًة األعني يف ناصعًة الحقيقة تكون أن ألعجب وإني جديًدا.
سمًعا لها يريد ال من بل — وسمعها رؤيتها يستطيع ال من أقول ال — يسمعها وال
عمود «حطِّموا عنوان تحت يوٍم ذات يكتب أن معاٍرص، منا لناقٍد جاز فكيف وإالَّ ورؤية،
— الحقيقة هذه يف يُشك من وأن مات قد العربي الشعر أن ه نَصُّ ما فيقول الشعر»
شعائر أما يقول: ثم وأمثالهما، وناجي جربان فليقرأ — حقيقة أسماها هكذا وهللا أي
أن يُريد ال الذي الناقد يقول هكذا آخِرين. ضمن الشابي القاسم أبو بها قام فقد الدفن
بالحرف يقول إذ يراه؛ كما التجديد معنى يف نفسه الشابي لقرأ أراد ولو ويسمع، يرى

الواحد:

عىل التجديد يحملون ممن الناس، بعض بها يدين غريبٌة نزعٌة هناك ولكْن
يأتي أن التجديد يحسبون فهم منه؛ امُلراد غري عىل ويفهمونه محمله، غري
قلب عىل خطر وال سِمَعت أذٌن وال رأت عنٌي ال بما ومعناه أسلوبه يف الشاعر
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مثال، أو بصورة مسبوقٍة غري بها ويأتي عدم، من آثاره يخلق وأن برش،
ولكننا الناس من فريق اعتقادها يستطيع كيف نفهم ال غريبٌة فكرٌة وهي
ترسف حريًة إال ليست نفسها الحياة إن الصغرية: الكلمة هاته إليهم نسوق

بالتليد. الطريف فيها يتصل وسلسلًة القيود، يف

أن بد ال مًعا الحياة ويف الفن يف الجديد أن مؤكًدا عبارته يف الشابي يميض وهكذا
الشعر أن من ناقدنا يحكيه بما الشابي يقوله الذي هذا فقاِرن موروث، عىل أركانه يقيم

دفنه. بشعائر قاموا من بني من كان قد الشابي وأن مات قد العربي
إىل فنه يف ق يُوفَّ الذي لهو — أيًضا الشابي يقول كما — العظيم الشاعر إن أال
بينهما يحصل بحيث والوزن واألسلوب والخيال والفكر العاطفة نسب بني املعادلة
يف والهواء واملاء والعطر النور انسجاَم القصيد يف ينسجم الذي املوسيقي التجاُوب

اليانعة. الجميلة الزهرة

ووطنيٌة امُللتِهب، بوجدانها ثائرٌة فنفوٌس املايض؛ الجيل يف الثالثة شعراؤنا كان وهكذا
وبالحرية بالحياة باإليمان مشبوبٌة وروٌح رفيعة، إنسانيٍة بمثاليٍة تهتدي صادقٌة
فتنطلق أقوامها، لشقوة ُمعذَّبٌة وقلوٌب األحالم، عاَلم إىل يطري ُمجنٌِّح وخياٌل وبالجمال،
من فتَُشد دمائهم يف ترسي وألقوامهم ألنفسهم الحياة إرادة لكن شاكية، حزينٍة بألحاٍن
قصائده أروع من لقصيدٍة وموضوًعا عنوانًا الحياة إرادة الشابي جعل وقد عزائمهم.
الطبيعة أن فكما الطبيعة؛ يف الحياة وإرادة اإلنسان يف الحياة إرادة بني فيها يوازي
يٍرس من وضيٍق عٍرس كل بعد له بد ال اإلنسان فكذلك ربيع، من شتاء كل بعد لها بد ال

بقوله: العظيمة القصيدة هذه يستهل هو وازدهاٍر،

اْل��َق��َدْر يَ��ْس��تَ��ِج��ي��َب أَْن بُ��دَّ َف��َال اْل��َح��يَ��اة أََراَد يَ��ْوًم��ا ��ْع��ُب ال��شَّ إِذَا
يَ��نْ��َك��ِس��ْر أَْن ِل��ْل��َق��يْ��ِد بُ��دَّ َوَال يَ��نْ��َج��ِل��ي أَْن ِل��لَّ��يْ��ِل بُ��دَّ َوَال

حياٍة إىل إيَّانا لدعوتهم بالجميل عرفان ويف تقديٍر يف الثالثة للشعراء لنقول وإنا
انَجَىل ولقد الَقَدر، له استجاب ولقد الحياة، لنفسه العربي الشعب أراد لقد كريمٍة: حرٍة

اْلُمجاهِدين. جزاء َعنَّا هللا من فلهم القيد، انَكَرس ولقد كاد، أو الليل
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فكرًة أعرض أن — الكتابة مجال ويف القول مجال يف — املناسبات يل َسنَحت لطاملا
يف يجد قد الراهنة، الوجدانية مرحلته يف العربي الرشق أن وهي صوابها، يف أعتقد
عٍرص أي يف يجده ال ما اإليحاء قوة من — شيكسبري عرص — األوروبية النهضة عرص
أعقاب يف جاء قد فكالهما شديٍد؛ تشابٍه من املوقَفني بني ِلَما حديث، أو قديٍم آخر،
ينعم واإلنسان جاء قد وكالهما جديد، علميٍّ عٍرص عتبة وعىل وسطى، فكريٍة عصوٍر
من مرحلٍة يف جاء قد وكالهما خطاه، تُقيِّد كانت التي األغالل عنه ُفكَّت َمن بإحساِس
يف ونرشها املعرفة وأدوات جاء وكالهما ورجاء، ثقٍة يف املستقبل إىل والتطلُّع اإلقدام
الفكر رجال وراح مرة، ألول املطبعة َظهَرت فهناك أسبابها؛ تهيأت قد الناس سواد
عن نُزيل أن مرٍة ل ألَوَّ عزيمتنا، مضت وهنا وينرشون، وينرشون ويطبعون يطبعون
صاَدَفته عٌرص وهناك وننرش، ننرش ثم ونطبع نطبع فَطِفقنا الثقافية األمية أنفسنا
اإلنسان فاهتز املجهول، عن لتكشف والبحر األرض له تجوب َجعَلت جغرافيٌة كشوٌف
وفتح الفسيح الفضاء أبواب دق عٌرص وهنا النشوانة، الفرحة اهتزاز كله الجديد بهذا
تلك ُغلَِّقت أن بعد جانب، كل من امُلنِعُش النقيُّ الهواءُ ليندفع مصاريعها عىل النوافذ

الظلمات. كثيفة جهالٌة وسوََّدتها سادتها قروٍن َطواَل والنوافذ األبواب
النهضة وعرص هنا عرصنا بني شديًدا الشبه يرى الذي الرأي هذا كان ولنئ
صه نُخصِّ حني صدًقا أشد — إذن — فهو وعمومه، إطالقه عىل صادًقا هناك، األوروبية
بعد جاء عرص وكلِّ — ذاك النهضة عرص — عرصه ترجمان ليكون األيام أرادته لشاعٍر

كان. من كائنًا «اإلنسان» رسالته شاعٌر ألنه يجيء أو ذلك
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وتَُغلُّ الفكر تُقيِّد كانت قيوٍد من جارفًة انطالقًة األوروبية النهضة عرص كان
مكتوبٍة نصوٍص عىل يَنَكبَّ أن إال الوسطى العصور ُمفكِّر أمام يكن لم إذ السلوك؛
هناك؛ وقوٍل هنا قوٍل بني ق ويُوفِّ ويستنبط يُفرسِّ أن همه وكل سبقوه، من إيَّاه أورثها
صومعة؛ أو ديٍر جدران بني وهو هذه، الفكرية مهمته يُؤدِّي أن بمستطاعه كان ولذلك
كل إن «كالم»؟ من «كالًما» توليده يف الُخرض امُلروج عىل الطالعة الشمس تُجديه ماذا إذ
من تُعجُّ التي الطبيعة ا وأمَّ ييضء، جانبه إىل وقنديٌل كتاب، من ينرشها صفحٌة ُعدَّته
وهو أنفه تحت تميض تركها حتى األذن، وَصمَّ العني عنها أغمض فقد بظواهرها، حوله

يشعر. ال
ذلك من تخرجهم فكريٌة ثورٌة إال العقيل الحبس ذلك من الناَس يُخِرج فماذا
الذي األرسطي العلم تحدَّت جماعة أيدي عىل الثورة تلك جاءت ولقد املسدود. امَلأِزق
عىل يُقام جديٍد علٍم إىل به تدعو يًا ُمدوِّ نداءً ونادت رصيًحا، تحدِّيًا السيادة له كانت
زمرة هم فهؤالء العمل؛ جوانب بينها فيما َمت وتَقسَّ وتجارب، بها موثوٍق مشاهداٍت
يجوبون — ومكانًا زمانًا تفرقهم عىل — ونيوتن وكبلر، وكوبرنيق، جاليليو، العلماء؛
يُمنِهجان فرنسا، يف ديكارت ورينيه إنجلرتا يف بيكون فرانسس وهذان وآفاقها، السماء
دعوتها نرش يف تنشط «اإلنسانيِّني» جماعة هم وهؤالء جديٍد، بمنهٍج العقيل السري طريق
غري — فلمن االهتمام؛ مدار األرض هذه وعىل الدنيا هذه يف وحياته اإلنسان يكون أن
الحرام بتحريم نُوَلع ملاذا وحريته؟ الفكر وُخِلق ومتعتها، الدنيا ُخِلَقت — اإلنسان
يعيشون كما لدنياهم يعيشوا أن الناس حق من أليس الحالل؟ بالنعمة نُوَلع مما أكثر
العمل! أشق وما القول أيرس ما ولكن وسواء». توازٍن «عىل وسواء؟ تواُزٍن عىل آلخرتهم
فيها ولكن األوروبية، النهضة تصورته كما األعىل املثل يكمن امُلوَجزة العبارة هذه ففي
وتُسوِّي؟ توازن التي الحكمة له فأنى األعىل؛ مثله تحقيق عن اإلنسان عجز يكمن كذلك
ُفكَّت فلما دنياه، أفَلتَت حتى قواه بكل آخرته نحو والزهد النسك عصور يف انجرف لقد
نحو فانَدفَعت غاربها، عىل الدابة حبل ترك بل وسًطا، لنفسه يعرف لم القيود، عنه
الضمري رصخات ذَهبَت حتى الغرائز، يُشبع ما املتالطمة أمواجها من تُعبُّ الدنيا الحياة
أن — شيكسبري وليم — العظيم الشاعر رسالة جاءت هنا وها الرياح. أدراج جوفه يف
كل يقرؤها التي الرسالة هي فجاءت الجموح، النفس هذه عنارص عىل األضواء يُصبَّ

وزمان. مكان كل يف إنساٍن
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العجيب التعاُرض هذا تحليل هي — عرص كل ويف عرصه يف — شيكسبري رسالة
جهة من العميل النجاح دواعي بني البرشية، النفس لوازم من الزمة هو كأنه الذي
عرص يف حدها بَلَغت قد اإلنسانية األزمة هذه إن أخرى. جهٍة من األخالق ومقتضيات
أن وهي — عرصنا يف الحد ذلك بَلَغت قد كذلك إنها أقول أالَّ أود وكنت — النهضة
فال أخرى، ناحيٍة من األخالق وقواعد ناحية، من الدنيا فمناشط القطبان؛ يتجاذبنا
إىل ا وإمَّ هنا تطرف إىل ا إمَّ نندفع بل وسواءٍ، تواُزٍن عىل بينهما نعادل أن نستطيع
لكنها عدة، بأسماءٍ القطبنَي بني التصاُرع هذا ي تُسمِّ أن لك ليجوز وإنه هناك. تطرف
ه َسمِّ أو واملجتمع، الفرد بني رصاًعا ِشئَت؛ إن ه فَسمِّ املعاني، مرتادفة التحليل آخر يف
تسمياٌت كلها فهذه والعاملية؛ القومية بني رصاًعا ه سمِّ أو والحكمة، الغريزة بني رصاًعا
ونسوق الكربى. رسالته موضوع شاعرنا جعله ما هو واحًدا، شيئًا األمر حقيقة يف تعني

نريد. ما ح تُوضِّ أمثلًة ييل فيما

وبني وغريزة، بشهوٍة فيه يرغب ما بني اإلنسان نفس يف الرصاع لهذا نسوقه َمثٍَل وأول
إليها النظر يحُسن مرسحيٌة ثالثيٌة امُلثىل، األخالق بحكم يكون أن له ينبغي كان ما
«هنري مرسحيتا هي وتلك بسابقها، الحقها يربط تعاُقٍب من أحداثها يف ملا واحدًة جملًة
الرابع هنري ففي الخامس»؛ «هنري مرسحية ثم الثاني، والجزء األول الجزء الرابع»
اغتياله ثم الثاني رتشارد سلفه من اغتصابه بعدا العرش عىل تربَّع وقد امللك هذا نرى
، كالَّ حققه؟ الذي العميل النجاح هذا ق حقَّ أن بعد ضمريٌ له اسرتاح فهل وعسًفا، تجربًا
بد فال إذن فأعانوا؟ سواه عليه استعانهم لو فماذا عاونوه؟ الذين هم النبالء يكن ألم
خطٍة إىل اهتدى ما ورسعان عليه، ينقض أن قبل الرش هذا به يجتث جديٍد سعٍي من
الخطر، مصدر هم الذين النبالء هؤالء من الخالص معانيه؛ بكل الخالص فيها ظن
أن هو عيبه كل كان بريء ملك يف ظلًما يداه اقرتفته ما عىل ضمريه تأنيب من والخالص
هي الهدف، املزدوجة الُخطة وتلك اليقظان، السيايس طبيعة ال الحالم الشاعر طبيعة له
له لكان الُخطة َقت تَحقَّ ولو املقدس، بيت إىل صليبيٍة حرٍب يف للمشاركة نبالءه يدعو أن
يخلص وبهذا الخارج، يف الديني الجهاد ورشُف الداخل، يف ُمستقرٌّ َعرٌش ربحان؛ منها
بد فال كال، قصاص؟ بغري هكذا لتذهب الرابع هنري جريمة أكانت لكن وروًحا. جسًدا
ُخطته بتنفيذ يهم يَكد لم ولذلك جنسه؛ من ثمرًة وتُثمر وتُورق شجرته تنمو أن للفعل
عاونوه ما الذين النبالء من عصياٍن حركة عن ويلز من فوادُح أنباءٌ إليه أََرسَعت حتى
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ما فذلك سلطانه، عليهم يفرض أن يحاول ثم يستغلهم أن ا أمَّ مصالحهم، ليخدموا إال
الضمري حكم من أَفَلت قد أنه َحِسب الذي امللك عىل الرزايا وأَطبََقت ألنفسهم. يَرَضوه لم
يكن. لم أن متمنيًا كان الذي عىل نادًما الخالص، لنفسه يتمنى فراح ُمغتَصب، بعرٍش
يطالع أن لإلنسان أُتيح لو رباه يا «آه يقول: — املحسور ذلة يف وهو — إليه فاسمع
يُذيب أن األرض يابس وتُلزم ا، هدٍّ الجبال تَُهد وهي الدهر رصوف لريى القدر، كتاب
حواِفيه عىل يطغى البحر وتجعل صخرها، صالبة األرض ملَّت كأنما البحر ماء يف نفسه
اإلنسان طالع لو آه ِردفيه! عىل ُمطمئنٍّا ليستقر العريض البحر يَكِفه لم البحر إله كأنما
تُرتع كيف العيش وتصاريف وتسخر، تدهمه كيف العوابر الحوادث ليشهد القدر كتاب
يف بعُد وهو له أُتيح لو املرح، بوثبة الشباب أَمَألَ إن أََال َعلقم! بعد َعلقًما الكأس له
أي املصري، يكون أين إىل صفحاته تعاُقِب عىل لريى القدر، كتاب يطالع أن الشباب سن
تلك ليموت.» هو حيث وجلس الكتاب، ألغلق إذن يخوض، املخاطر وأي يفاجئه الرزايا
دون السوية الحياة طَرَيف من طرٍف إىل ينحاز حني عراكه، يف اإلنسان ِعربة هي إذن

وأحكامه. الضمري مراعاة عن والسياسة، العمل ميدان يف النجاح فيُعميه َطَرف،
تلك؟ ا وإمَّ هذه ا فإمَّ واحدة؛ نفٍس يف يجتمعان ال ضدَّين واألخالق السياسة أتكون
الخامس»؛ «هنري وهي الثالثة بمرسحيته حه يُوضِّ أن شيكسبري أراد ما هو ذلك لعل
الحاسمة التفِرقة عن له مندوحة ال أنه العرش اعتالئه منذ نفسه الرجل هذا صارح فقد
األخالق آثر وإذا ضمري، وال أخالق فال ناجحًة، سياسًة لنفسه أراد فإذا الجانبنَي، بني
يف يميض هل ولكن أبيه، ضد يقف أالَّ تقتضيه امَلرعيَّة األخالق إن سياسة. فال والضمري
بني عندها تعاُرَض ال التي النقطة إىل بل كال، شوطه؟ آخر إىل البنوي الواجب هذا أداء
إنسان إال هو وما نفسه عىل يكذب فلماذا لطامح، وإنه الطموح، الولد وحق الوالد حق
الحواسَّ يحد بما ه حواسُّ وتتحدد الناس، سائر ها يُشمُّ كما البنفسجة يَُشمُّ الناس، من
وانُْض الوشاح عنه فانِزع يرتديه، الذي فبالوشاح ملًكا كان إذا إنه الناس؟ سائر عند
بهما يُحلِّق َجناَحني ذا َرأيتَه وإذا اآلحاد، كافة مثل واحًدا ُعريه يف لك يَظهْر الثياب عنه
ورعايا ملوٌك فالناس وإذن القاع. أسفل إىل يهوي الَجناَحني فبنفس العالية، األجواء يف
لُباب، من الِقرشة تحت وما أغوار من السطح دون ا وأمَّ القرشة، وفوق السطح عىل

رعايا. أم كانوا ملوًكا الناس هم فالناس
بني طريحًة رصيعًة تقع حني البرشية النفس أزمة هي وتلك املأساة، هي وتلك
شاعرنا د تعمَّ ولقد األحالم. يراود كما األعىل املثل ذروة وبني يقع، كما الواقع وهدة

298



عرص كل ويف عرصه، يف شيكسبري

هي مزاح، يف وجادًة ِجد يف مازحًة شخصيًة الثالثية املرسحية يف يُدِخل أن العظيم
ينُقد أن له يُتاح كي متفرًجا، البرشية املأساة هذه شاطئ عند ليقف فولستاف، شخصية
فيهزأ، الزهو يملؤهم الجاه أصحاب يرى السليمة، النفس فطرة تهديه كما يطعن، وأن
جوفاءَ، كلمًة يقولونها النفاق، هذا من فيسخر «الرشف» بكلمة يتشدقون ويسمعهم
ولقد امُلنافِقني. هؤالء مطامع أجل من بأنفسهم، التضحية عىل ذَّج، السُّ األتباع لهم ز فتُحفِّ
حتى الرابع، هنري مرسحية من األول الجزء يف شابٌّ وهو هذا يقول فولستاف كان
القول يقول راح الدهر، وعركه الدهر وعرك الثاني، الجزء يف السن به تَقدََّمت ما إذا
ُوْسع يف أن يحسب شابٌّ وهو كان فقد السنني؛ خربة أضافتها إضافٍة بعد ولكن نفسه
بني الُهوَّة إن اإلنسان. طبيعة من جزءًا الزيف يرى كهولته يف فأصبح يُزيِّفوا، أالَّ امُلزيِفني
«هنري الثالوث، ثالثة يف مداها بَلَغت حتى عينَيه، أمام تتسع أَخذَت واألخالق السياسة
من الساخرة النظرة تُفِسد أن خشية فولستاف، ِلَصفيِّه امللك هذا تَنكَّر حني الخامس»
«لست خجل: وال حياءٍ غري يف له قائًال ساحته من فطرده ذاك، يف التدبري أحكام هذا،
ِليُغيَّب فولستاف واختفى باألمس.» كنته ما اليوم أني تحسبن «ال العجوز.» أيها أعرفك
اإلنساني الضمري صوت الحوادث مرسح من خرج وبخروجه السجن، ظلمة يف وشيًكا
الحرب، ويف الحكم يف العميل النجاح يستهدف الذي السيايس للكفاح كله الجو ليخلو

والرشف. الفضيلة وسواس الوسواس؛ بهذا ُمقيَّد َغريَ
وكما عرصه، يف شيكسبري رآها كما اإلنسان، ألزمة وأروع أرفع آخر مثًال ونسوق

لري». «امللك مرسحية وأعني العصور، لكل الضوء عليها ألقى
اإلنسان باطن إن الخداع؟ هذا من َمفرٌّ َة ثَمَّ فهل خادعة، السلوك مظاهر إن
عالٍم يف نعيش إنَّا التناُقض؟ هذا من للنجاة طريٌق أمامنا يكون أال متناقضان، وظاهره
يف نلتمس أن ُمستطاعنا يف فهل رقابنا، من يُمسكنا استبداًدا الدهر رصوف به تستبد
ملهوف وهو شاخ مِلٌك ذا هو ها األخالق؟ قيم هو مأمونًا ً َمرفأ املجنون الِخَضم هذا
تُقال، الكلمة هذه إىل استماعه سبيل ويف حب، عن تنم عبارًة له يقول إنساٍن عىل النفس
مع يحببنه، كم عرف لو بملكه يَِعُدهن وكورديليا، وجونريل ريجان الثالث: بناته جمع
حنان من الناس بني بامُلتواِتر شيكسبري ينخدع هل لكن كبده! فلذت بناته وهن والٌد أنه
هو الذي — التيه هذا يف نُغْص معي تعاَلوا لنا: يقول هو فكأنما ال، الوالد؟ عىل الولد

بالحىص؟ نعود أو رِّ بالدُّ منه نعود هل لنرى — البرشية النفس
حساب، بغري كيًال الحب عبارات ألبيهما تكيالن جونريل وأَخذَت ريجان أَخذَت
وكأن ويقول ملكه، ثلث منهما كالٍّ ويمنح فيُصدِّق اللفظ، بظاهر مخدوع واملسكني

299



نظر وجهة

عىل نفسه السؤال ويطرح يشء.» كل أنا أنني نُبِّئُت «لقد القلق: إىل يدعوه نفسه يف شيئًا
وال أكثر ال أباها، البنت تُحب كما تحبه إنها قولها عىل تَِزد فلم كورديليا، بناته ُصغرى
ليقسمه نصيبها، من بحرمانها ويقيض امُلخِلصة، البساطة هذه املخدوع فيستقل أقل،
ضاقت ما رسعان لكن حيٍّا، بقي ما حاشيته وعىل عليه تُنفقا أن رشيطة األُخرينَي، بني

بملكه. َظِفرتا أن بعد َدتاه وَرشَّ بأبيهما األختان
تبلُغ الفجوة هذه لكن عميقة، واسعٌة وظاهره اإلنسان باطن بني الفجوة إن نعم
بهذا وعٍي عىل األمر أول لري يكن لم الوالد! إزاء الولد يف تكون حني صورها أفجع
يعي. أن األحداث أرغمته حتى وباطن، ظاهر بني اإلنسان طبيعة يف الفظيع التفاوت
أيتها «إنك قال: حني لجلوسرت، الرشعي غري االبن «إدمند» أدركه ما أدرك قد يكن لم
معبودته هي التي والطبيعة بأهدايف.» يصلني يشءٍ أي أقبل «إنني معبودتي.» الطبيعة
ُجنَّ الهتون، واملطر الُهوج العواصف يف وجهه عىل «لري» يهيم والرش. الخبث طبيعة هي
من والحقائق ناحية من الظواهر القطبنَي؛ بني ما ِلبُعد املسكني تمزق ما شدة من جنونه
األحراش يف هًدى غري عىل يرضب وهو ويلتقي أنا؟» من يدلني من «أَال فيرصخ: ناحية،
وال يكسوه ثوٍب من له ليس توم، الفقري هو بؤًسا جسده تَعرَّى سبيٍل بعابر املهجورة
أتكون الحكماء: كأحكم ليسأل لوجه، وجًها جنونه يف لري منه ويقف يُْؤِويه، مأًوى من
الفراء؟ ذات واملعاطف الفاخرة األردية عنه نََضْونا ما إذا اإلنسان حقيقة هي تلك إلهي يا
لم رفيقي يا إنك الكذوب؟ الظواهر عنه تخلَّت ما إذا اإلنسان حقيقة هي هذه أتكون
إنك جلودها. صوف الخراف تحرم لم إنك فراءه، الوحش وال حريرها، القز دودة تسلب
تعال املستعارة! ثيابي يا لك بُعًدا أال حليها. من ُمجرَّدة وهي اإلنسان حقيقة هو أنت

الثياب! هذه عني فانُْض
به كانت حني يدركها لم ملاذا مجنون! لساِن عىل الحياة حكمة تجري أن عجباه فوا
أن عماه يف تعلَّم إذ برصه؛ فقد حني — إدمند والد — جلوسرت فعل وكذلك عقل؟ ُمْسكة
العمى: محنة يف وهو فيقول ُمبًرصا، كان عندما منه األشياء لحقائق رؤيًة أصفى يكون
لديَّ كانت حني خطاي تعثََّرت لقد ترى؟ عنٍي إىل حاجتي فما طريق، أمامي يُعد لم

عينان.
تُفقأ إنساٌن البرش؟ طبيعة إىل السوداء النظرة هذه من سواًدا أَحَلَك نظرة أَرأيَت
فيُدرك الجنون ه يَمسُّ وإنساٌن عيننَي؟ ذو وهو يُبِرصه مما أنَصَع الحق فيبرص عيناه له
األقنعة عنه تنزاح عندما اإلنسان حقيقة هي أهذه عاقل؟ وهو يدركها لم التي الحقيقة
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صافية امرأٍة يف اإلنسانية الطبيعة هنالك ميضء، ُمرشٌق آخُر وجٌه فهنالك كال؛ امُلضلِّلة؟
عىل باطنها انطبق حتى خداع، وال زيٍف بغري أباها أحبت كورديليا، مثل الرسيرة
عىل َلِبثَت لكنها السبيل، سواء الفاسدة الحياة أَضلَّته الذي الوالد منها فنفر ظاهرها،
بصورٍة «اإلنسان» طبع لتمثل جاءت إنسانٌة فهي حياته؛ آخر إىل امُلخِلص الخالص حبها
الطبيعة أيتها بقوله: الطبيعة خاطب حني «إدمند» رها تَصوَّ التي الصورة غري أُخرى،
فكذلك إنسانيًة، طبيعًة بعقوقهما وريجان جونريل أختاها كانت فلنئ معبودتي. أنت
َليعُرج اإلنسان إن أََال الصايف. املالئكي امليضء املرشق جانبها يف إنسانيٌة طبيعٌة كورديليا
الَجناَحني أحد عىل مقصورًة الصورة وَرْسم بجناح، األرض نحو ويميل بجناح السماء إىل
التي ومثيالتها، كورديليا اإلنسانية َجْعبة يف تزال ما نعم وضالل. خيانٌة اآلخر دون
يف املطر مع الشمس ضياء أَرأيَت باسمة: وهي َعَرباتها فَسفَحت محنته يف أباها شهدت
وكذلك ربيع؟ وفيها شتاء فيها الطبيعة أليست مًعا، آٍن يف وَعربتها بَسماتها هي تلك آٍن؟
الفاحصة العني هذه شيكسبري يُميِّز ملما وإنه والطيب. الخبيث فيها اإلنسان طبيعة
الحىص يَديه وملء ليطفو املوج تحت يغوص فهو تتغاىض؛ وال تَغُفل وال تسهو ال التي
طبيعيٌّ الجانبنَي وكال السواء، عىل وطيبها خبيثها النفس أغوار من يُخِرج بالدُّر، ممزوًجا
وتعطًشا وأنانيًة وقسوًة للجميل نكرانًا يُخفي أن اإلنسان طبيعة فمن سواء؛ حدٍّ عىل
بنات من و«ريجان» «جونريل» مع الحال كانت كما يشء، يُطفئه ال واملال والجاه للقوة
والتقوى والورع امُلخِلص الخالص الحب يخفي أن كذلك اإلنسان طبيعة من لكن لري.
يكن لم ألبيها فحبها «كورديليا»؛ الصغرى األخت مع الحال هي كما الضمري، وخشية
خالًصا؛ الحب أباها َلتمنَح إنها بل الرشوط، له وتشرتط وماًال ضيعة به تُباِدل تجارًة
كما النفاق من سبيل يف التدفُّق عن أمَسَكت ما جزاءَ ملكه يف ها حقَّ إياها حرمانه فربغم
له انتََرصت أن بعد وبينه بينها الحوار هذا إىل واستمع أبوها. أنه تنس لم أختاها، فعلت
الندم. يُمزِّقه العقل مفقوَد وجهه عىل هائًما ُدوه َرشَّ ثم امللك سلبوه الذين الشياطني من
َعاف؛ الشَّ َشَغاف القلب من يَمسُّ حوار وهو وأبيها كورديليا بني الحوار هذا إىل استمع

الغفران: يطلب اللُّب ذاهِل بأٍب الرحيمة البارَّة البنت فهي

ال هللا، ليباركني رأيس عىل بيَديك وامَسْح أبت، يا إيلَّ برصك ارفع كورديليا:
ركبتَيك. عىل يل تجثو أن لك ينبغي ال سيدي، يا

من جاَوزُت مداه، الُحمق من بلغ رجٌل إنني مني، تسخري ال هللا نَشدتُِك لري:
يف لعقيل مالًكا أكون أالَّ َألَخَىش فإني أمري، بحقيقة أُصاِرحك ولكي عاًما، ثمانني عمري
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ال ذلك مع لكني جوارك، إىل الرجل هذا وأعرف أعرفك أنني ظني أغلب زمامه، كامل
من يل بقي قد ما وبكل اآلن، أنا أين أدري ال الحق يف ألنني يساورني؛ َشكٍّ من أخلو
املاضية، ليلتي قَضيُت أين أذكر ال إني بل أرتديها، التي الثياب هذه أذكر فَلسُت الذاكرة

كورديليا. ابنتي أنت أنك اآلن أُوِقن َألََكاُد فإني مني؛ تسخري ال ال،
كورديليا! ابنتك هي نعم كورديليا:

ُزعاف يل قدَّمِت ولو تبكي، ال هللا نَشدتُك عينَيك؟ يف «ترقرقت عربات أهذه لري:
أسأِت ولو أذكر، فيما إيلَّ أساءتا قد أختَيك ألن تحبينني؛ ال أنك ألعلم إنني لَجَرعتُه، م السُّ

يُسوِّغها. ما إلساءتهما يكن فلم هما ا أمَّ اإلساءة، به تُسوِّغني ما لديك لكان أنِت إيلَّ
ُمسوِّغات. ال ُمسوِّغات، ال كورديليا:

فرنسا؟ يف اآلن أأنا لري:
موالي. يا مملكتك يف انت بل كورديليا:

وعطف حب إىل بحاجٍة اإلنسان يكون كم أبصارنا أمام تضع مرسحيٌة هي هذه
ُمنبثًقا يجيئه أن بد ال بل باملال، يشرتيه بحب تلك حاجته يُشِبع أن ُمحاٌل لكنه وحنان
إال يَزَدد لم بملكه ابنتَيه حب اشرتى قد أنه األمر بادئ لري م توهَّ فلما وصدق؛ أصالة عن
الصايف، معينه من جاءه حني ا وأمَّ جوع، عىل جوًعا الحب إىل ازداد إذ نفٍس؛ وتوتَُّر قلًقا

محنته. وزالت نفًسا اطمأن
عرص، كل يف اإلنسان أزمة بذلك فحلل عرصه، يف اإلنسان أزمة شيكسبري حلَّل لقد
ِرصف، عقٌل ا وإمَّ الدينية، كالعصور ِرصٌف إيماٌن إما سادها قالئل، عصوًرا إال اللهم
ا وأمَّ رصاع. يكون ال فعندئٍذ التنوير؛ عرص يف وفرنسا سقراط، عرص يف أثينا كانت كما
يدهم حيث فيه، اليوم نعيش الذي هذا وكعرصنا األوروبية، النهضة كعرص عصوٍر يف
لقدٍر املستسلم باإليمان القلب نابض يزال ما وهو يفاجئه، العلم من فيٌض اإلنساَن
الطبيعة عىل سيطرة من بعلمه، العقل يريده ما بني عنيًفا التجاذُب يكون فهنا مجهول،
تصدَّى ولقد وإخالص. وعطف حب من القلب إليه ينزع ما وبني البرش، رقاب عىل أو
الحق به يستهدف تصويًرا وقلبها، عقلها بني امُلصطِرعة النفس هذه بتصوير شيكسبري
يجعل الذي بالشاعر يكن لم فهو بعينه؛ يشءٍ إىل الناس دعوة به يستهدف وال يقع، كما
أن ذلك الضمائر؛ مكنون عن والكشف الغوص شعراء من كان بل شعره، مدار النبوة
يستبق جديدٍة، للحياة بقيٍم يُبرشِّ شاعٌر هو ا فإمَّ رجَلني؛ أحد يكون إنما العظيم الشاعر
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العال إىل احني للطمَّ يَستَن ٌع ُمرشِّ هو فكأنما الحضارة، بُناة بها ويهدي التاريخ، َسري بها
تمام: أبو يقول هذا ويف هداها، عىل ِليسريوا السري، ُسنَن

اْل��َم��َك��اِرُم تُ��ْؤتَ��ى أَيْ��َن ِم��ْن اْل��ُع��َال بُ��نَ��اُة َدَرى َم��ا ��ْع��ُر ال��شِّ َس��نَّ��َه��ا ِخ��َالٌل َوَل��ْوَال

املنشود، املستقبل إىل الهداية طريَق السماء يستلهم الحالة هذه يف الشاعر كأنما أو
وصفه كما عندئٍذ الشعر فيكون الطريق، َمعالم الناس أمام فريسم ِبَدوره يقوم ثم

بقوله: العقاد

َرْح��َم��ُن ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن اْل��َف��ذُّ ��اِع��ُر َوال��شَّ ُم��ْق��تَ��بَ��ٌس ال��رَّْح��َم��ِن نَ��َف��ِس ِم��ْن ��ْع��ُر َوال��شِّ

بالقديم يستبدل أن صاحبه به يحاول الذي النبوة، بشعر أسميه ما هو وهذا
أحمد عيل (األستاذ «أدونيس» اس الحسَّ امُلرهُف شاعرنا رصاحًة َليقولُها حتى جديًدا،

يقول: حني سعيد)

مليئه، هاويٍة يف أُقِبُل
والنذيْر؛ امُلنبئ بفرحِة

تصريْ، أن فرحِة
سواها، أُغنيًة أُغنيتي

الرضيْر. العاَلَم هذا تقوُد

ويهدي، يقود أن يريد الذي الطراز، هذا من يكون أن ا إمَّ الشاعر إن فأقول وأعود
كما ال كائنٌة هي كما اإلنسانية الطبيعة عىل يُسلِّطه ِمجَهر، يده ويف يجيء أن ا وإمَّ
من شعراءُ وبصحبته الثاني، الفريق هذا من شيكسبري كان وقد تكون. أن لها ينبغي
كان فقد وغريهم؛ ودانتي، وسوفوكليز، املعري، العالء وأبي سلمى، أبي بن زهري أمثال
التي جذورها إىل إياها ُمتعقبًا ُفِطَرت، كما اإلنسان طبيعة عن الغطاء كاشًفا شاعًرا
باللفظ، اإلفصاح مستوى إىل بعُد تَخُرج لم التي األغوار تلك العميقة، األغوار يف ترضب
أن إىل فتُجلِّيها، تصوغها التي العبارة لها يجد وال اإلنسان، ها يُحسُّ خلجاٍت فظلَّت
النُّبوَّة أصحاب خالف عىل — الكاشِفني هؤالء من الشاعر شأن ملن وإنه الشاعر. يُسِعفه
ُمنزًَّها اإلنسان، لحاالت وَسربه وفحصه، بحثه، يف يكون أن شأنه من إن أقول — الشعرية
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مع يقف إنه والسلوك. الدوافع أنماط من ذاك أو النمط هذا مع هو فليس الهوى؛ عن
— واحدة مرسحيٍة ففي ويميل؛ يختار أن للقارئ أو وللمشاهد تام، حياٍد عىل شخوصه
سذاجة، يف عاطفيٌّ ترويلس نزعاتها؛ تناَفَرت أفراد من مجموعٌة وكرسدا» «توريلس مثل
ترى وكاسندرا الحياة، بشئون ُمتمرٌِّس ُمحنٌَّك ويولسيز مقدام، أريحيٌّ فارٌس وهكتور
حولهما يريان ال عمرهما ربيع يف وكرسدا وهلن الرحمة، من خاليًة بالقسوة مليئًة الدنيا
هو إنما شأنه، من ليس ذلك ألن كال؛ ل، يُفضِّ الناس هؤالء أي لنا يقول فهل الحب. إال
فارَض البرشية، األنفس حقائَق هاك ويقول: وهذه، وهذا هذا عن الغطاء لك يكشف

ِشئَت. من عىل واسَخْط شئَت عمن
من العميل النجاح عوامل بني عرصه به تأزم الذي النفس رصاع يجسد إذ وهو
حتى — يعلو من الناس من أن يفوته ال أخرى، جهٍة من والضمري األخالق ودواعي جهٍة
باطن؛ مع ظاهٌر فيه فيتفق السائدة، الغالبة الروح عىل يعلو — املأزوم العرص هذا يف
صوت ومستوحيًا العقل منطق مستمليًا الِفعلة يفعل فرتاه ضمري، مع عقل فيه يلتئم إذ
يف الرجال من النمط لهذا مثل أروع لنا ليقدم الفلسفة تاريخ وإن مًعا. آن يف الضمري
الذي العقالني امُلفكِّر لنا يمثل الذي بروتس يف شيكسبري لنا قدمه وقد سقراط، شخص
إمالء عىل بناءً ترصف إذا هو ثم العقل، ُحجة إىل مستنًدا السيايس املذهب لنفسه يختار
باطنًا، يناقض ظاهر فال نفسه، طويَّة يف ضمريه يُريض نفسه الوقت يف كان العقل، ذلك
ألنه واملجتمع؛ الفرد بني الفجوة سد قد إنه قل أو ظاهر، وراء ويتخفى يتسرت باطن وال
يكون أن يصلُح للذي السلوك يسلُك كذلك تراه فرديته، يُشبع الذي السلوك يسلك حني
باملتآمرين حَدت التي هي فيه الخلقية الرفعة هذه كانت ولقد املجتمع، سبيل يف كفاًحا
يرتفع أن العجيبة املفارقات ملن وإنه قضيتهم، يف لهم مؤيًدا جانبهم إىل يكسبوه أن
قيرص؛ يقتل أن فيها قرر التي اللحظة يف والرشف بالكرامة اإلحساس ذروة إىل بروتس
بروتس عند األخالق معايري تسمح هل ولكن ويقدره، بدوره يحبه الذي صديقه فقيرص
إزاء واجبه عن يُغِيض أن لنفسه يستبيح هل الصداقة؟ أجل من بالواجب يضحي أن
نفسه قيرص ب يُنصِّ أن يقبل هل كاسيوس يسأله هواه؟ لرُييض الضمري وإزاء املجتمع

بروتس: فيجيبه ملًكا؟

الحب. جم أحبه أني برغم كاسيوس، يا أرىض لست ال،
الطوال؟ الساعات هذه معك أمسكتني فيم ولكني

نبأ؟ من إيلَّ تنقل أن تريد ماذا
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العام، بالصالح يتعلق أمًرا كان لو إنه
األخرى. يف واملوت عنٍي يف رشيف فضع
حياد، يف كليهما إىل أنظر وسرتاني

حبي بقدر خطاي هللا وليُسدِّد
املوت. من خشيتي عىل يزيد حبٌّ وهو للرشف،

بعقل عنه يتحدث أنه ندرك فإنما الرشف، عن يتحدث بروتس سمعنا وإذا
بهاملت، شبيه هذا تكوينه يف وهو بصرية، غري عن املنفعل العاطفي بنزوة ال الفيلسوف
تشكيله وتم وتطور نما الذي الجنني هو فربوتس واحدة؛ أرسٍة من أخوان مًعا كأنهما
صادًرا يفعله بل العرف، بضغطة وال غريزته، بدفعة الفعل يفعل ال إنه هاملت. فأصبح
العام الصالح كان فإذا يخصه، ال األمر كأنما الهوى، مع يميل ال محض عقٍل عن

وحب. صداقة من بينهما ما إىل نظر دون قيرص، فليُقتل قيرص، قتل يقتيض
عند — بالتايل — ونادٌر الطبيعة، يف نادٌر الشخصية تكوين يف الوحدانية هذه لكن
الشخصية فيها تنحل التي فهي أشكالها، شتى يف يصورها التي الغالبية ا وأمَّ شيكسبري.
قتل عىل زوجها ز تُحفِّ ماكبث ليدي هي وهذه خبيث، وباطن يخدع، ظاهر شطَرين؛
تحت تُخفي الربيئة كالزهور «كن له: فتقول والخداع، املداهنة وسائل مصطنًعا امللك،
القيم، من متضادتان مجموعتان تتنازعه حني اإلنسان حقيقة هي تلك أفعى.» أوراقها
السياق هذا يف يرد ملما وإنه شيكسبري. عرص — النهضة عرص يف الحال كانت وهكذا
عرش السادس القرن أوائل يف كتبه قد يكن وإن فهو ملاكيافيل؛ «األمري» كتاب نَذُكر أن
بطرَفيه كله القرن أن إال القرن، ذلك أواخر يف بمرسحياته شيكسبري جاء حني عىل
والقيم الجديدة القيم بني التعارض هذا هي واحدة، روٌح تسوده النهضة، عرص يف واقع
أفعى.» أوراقها تحت تُخفي الربيئة كالزهور «كن ماكبث: ليدي تقول فكما املوروثة؛
كثري يف له بد ال دولته، كيان حفظ يريد الذي األمري إن ألمريه: ماكيافييل يقول فكذلك
علمية كله العرص روح إن والدين.» واإلنسانية واملروءة الذمة يخالف أن األحيان من
الحكم طبيعة يف الحق شيكسبري قال ولقد الهوى. عن تجرُّد يف الحق تستكشف الطابع،
عىل السياسة أقام إنه قائِلني ماكيافيل إىل النقد يوجهون الذين أن وأحسب والسياسة،
وصفها ما عىل السياسة تجري أن يودون كانوا الذين أولئك هم والغدر، والخيانة الخسة

الناس. عامة عن الرس يكتم نفاٍق يف لكن ماكيافيل،
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نزاهته يف شيكسبري نجد أن املوروثة، الخلقية قيمه عىل اإلنسان يطمنئ مما أنه عىل
م ويُتمِّ القبيح به ق يُزوِّ منه تدخٍل بغري واقعة هي كما الطبائع ر تُصوِّ التي املحايدة،
من فراًخا ويُفرِّخ يبيض الفعل أن الطبائع، تلك من كشفه فيما لنا كشف قد الناقص،
العمياء الجامحة الرغبة تدفعه ماكبث ذا هو فها فخري؛ خريٌ وإن فرش رشٌّ إن جنسه
قلب ال حجٍر من ُقدَّت زوجٌة أزره من شدَّت عزيمته َوهنَت وكلما السلطان، قوة نحو
الفظائع ويقرتف يشتهيه كان عرًشا اعتىل أن بعد نفسه يف وجد فماذا شعور، وال له

كسري: حطاٌم وهو شيخوخته بلغ أن بعد يقول اسمعه ليعتليه؟

اليوم بعد أطمع أن يل يجوز يعد لم إنه
شيخوخته يف الشيخ يصحب أن شأنه من كان فيما

األصدقاء. وزمرة والطاعة، والحب، كالرشف،
اللعنات. عيلَّ تنصب جميًعا، هؤالء فبدل

ويقول:

عاجٌز، ُممثٌل هي األرض، عىل يميش ظلٌّ إال الحياة ما
ُمختاًال، ساعته املرسح عىل يقيض

حكايٌة، إنها أحد، يسمعه فال يصمت ثم
والغضب، َخب بالصَّ نفسه امتَألَت مأفوٌن يحكيها

َمغزى. بغري لكنها

من استَخَلص ثم والجاه، القوى بأوهام مدفوًعا وعانى كابد قد ماكبث كان فإذا
وأن األرض، عىل يميش كالظل كان وأنه لعنات، شيخوخته يف نصيبه أن الحية خربته
الجريمة دنيا يف املبذول جهده من حصد فقد إذن مغزى. غري إىل تنتهي الحياة حكاية

وشوًكا. َحَسًكا والدسيسة

وإىل بعيٍد إىل الناس أبصار فَشدَّت واألبعاد، اآلفاق فيه امتدت عٍرص يف شيكسبري جاء
بالعودة الزمان، مايض يف بعيد وإىل وسماءً، وأرًضا بحًرا املكان أرجاء يف بعيد إىل عميق؛
الغوص ويف لوك، يَدي عىل العقل أغوار سرب يف عميٍق وإىل والرومان، اليونان أبطال إىل
يتأثرون عندئٍذ الفن رجال نرى أن عجيبًا يكن ولم شيكسبري، يدي عىل النفس أعماق إىل
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إىل بالصورة يعمق ثالثًا ا بعدٍّ التصوير فن إىل فيضيفون األبعاد، شتى يف اإليغال بهذا
وأولئك هؤالء وكان عمق، بغري وعرض طول عىل تسطيًحا التصوير كان أن بعد بعيد،
عما الكشف يف رغبًة السائد الطابع فجاء الوليد، العلم بروح تَْجواِبِهم يف يهتدون جميًعا
الرغبة ضالالت عن ُمتجرًِّدا لنفسه، اإلنسان ب تعصُّ عن منزًها موضوعيٍّا كشًفا هنالك

والهوى. وامليل
يؤديه وما اإلنسانية، النفس لطابع توضيحه يف شيكسبري أداه ما بني فرق فال
د يُجسِّ الذي الفنان فارق بينهما ويبقى وحياده، البحث موضوعية حيث من العالم
م ويُعمِّ الحقائق يُجرِّد الذي العالم من ُمتفرِّدة، ُمتعينٍة ومواقَف أشخاٍص يف الحقائق
عىل يقترص لم صادًقا، أمينًا أداءً اإلنسانية رسالته العظيم الشاعر أدى ولقد األحكام.
كان حيثما طبيعته ع تنوُّ يف اإلنسان تناول بل األنماط، سائر دون الناس من نمط
تسود ملوًكا تناوله وجماعات، أفراًدا تناوله وأطفاًال، ونساءً رجاًال تناوله كان؛ وكيفما
واجًدا أحسبك فما وقانًعا؛ وطامًعا وغامًضا، ورصيًحا وخبيثًا، طيبًا تناوله تُساد، ورعيًة
يف عينَيك أمام َدت تجسَّ وقد وجدتها إال — الحاالت هذه تنوع عىل — إنسانية حالة
مريضة، منحرفًة والنفس سويًة النفس لك يعرض إنه شيكسبري. أشخاص من شخٍص
األنايسِّ عالم إىل فيضيف كله بذلك يكتفي ال ثم فاجرة، والنفس تقيًة النفس لك ويقدم
استكثر حتى هذا كل صنع الخيال؛ يُبدعه ما وسائر وامَلرَدة والجن واألشباح األرواح عالم
يُهنِدس ما قبيل من إنه فقالوا تصنع، بما واعيٍة قريحٍة من يصُدر أن الناقِدين بعض
ال القول هذا لكن أعشاشها، العصافري وتَبنِي خيوطه العنكبوت ويَنِسج خالياه النحل
فريدة، فذٌة بصريٌة فهي واعيٍة بصريٍة عن الفني َخلقه يف صدر فإن شيئًا؛ األمر من يُغريِّ
ُمعِجٌز فالرجل فريدة؛ فذٌة فطرٌة كذلك فهي تصنع، بما واعيٍة غري فطرٍة عن صدر وإن

الحالتنَي. أي عىل
يلتقي ذروته، إىل يرتفع إذ الفن أن عىل للداللة لكافيٌة وحدها اآلية هذه فإن بعد، أما
كاتٌب عرضه نشاًزا رأيًا هنالك إن نعم وغرب. رشق بني فرق ال جميًعا، الناس عنده
الرشقيِّني» أعني يف «شيكسبري عنوان عليه أطلق كتاب يف شاهاني» «رانجي هو هنديٌّ
مآيس يف بالفجيعة ون يُحسُّ ال — الهند أهل يقصد وهو — الرشقيني إن فيه يقول
خالص والبوذيِّني الربهميِّني عند املوت أن مع كربى فجيعًة املوت يجعل ألنه شيكسبري؛
عىل كذلك لينطبق إنه بقوله الرأي هذا عىل غربيٌّ ناقٌد ويعلق بالفجيعة، هو وليس
رشقيٍّ بني فرق فال وإذن املوت، يف الفجيعة هذه كل ترى ال األخرى هي ألنها املسيحية؛
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واقعها، يف اإلنسان طبيعة بني خلطا قد كليهما الرجَلني أن ظني ويف هذا. يف وغربيٍّ
ينبغي، بما معنيٍّا شيكسبري يكن ولم تكون. أن الديانات لها تُريد كما اإلنسان وطبيعة
عىل منصبة — نواحيه ومختلف جوانبه شتى يف عرصه لروح مسايًرا — كلها عنايته بل

يقع. كما الواقع
أن البعيدة، الداللة ذات األدبي نهوضنا شواهد ملن فإنه العربية البالد يف نحن وأما
برتجمٍة حسني، طه الدكتور إرشاف تحت العربية الدول بجامعة الثقافية اإلدارة قامت
ترجماٌت ذلك سبق قد كان وملا املستطاع. بَقْدر ودقته النقل أمانة فيها ُروِعيَت كاملٍة،
ملاكبث مطران خليل ترجمة بالذكر، وأجدرها أعمها من لعل مختلفة، ملرسحياٍت متناثرٌة

واحدٍة. ترجمٍة من أكثر املرسحيات لبعض أصبح فقد البندقية، وتاجر وعطيل
أخرى ناحيٍة من — أحسسنا أننا وعىل ناحية، من األدبية يقظتنا عىل ليُدلُّ ذلك وإن
بحقٍّ فكان اإلنسان، حقيقة عىل القوية األضواء ألقى شاعٍر إزاءَ شيكسبري من أننا —
ولكثرٍي ملرسحياته الوافية العربية الرتجمة وبهذه ويجيء. جاء عٍرص ولكل لعرصه شاعًرا
أن مقدورنا يف بات أدبه، عاَلَجت التي النقد كتب أمهات من ولطائفٍة بل قصائده، من
آداب من بغريه أَلمَّ أن بعد شيكسبري درس حني بوشكني قاله ما العربي للقارئ نقول
خربته، ومن ذوقه من إيَّاه مستخلًصا النصح يُسِدي أن وأراد وقوَّم، وازن ثم العاَلِمني،

شيكسبري.» «اقرأ وهي: أال كلمتنَي، من ُمؤلَّفٍة قصريٍة عبارٍة يف النصح هذا ص فَلخَّ
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يدخل هذا (ويف وكتابه الكاتب فلوال وقارئ؛ وكتاب، كاتب، ثالثة؛ هنا ها املوقف عنارص
كتابًا كاتب كتب لو وكذلك ناقد، َة ثَمَّ كان ملا وبالتايل قارئ، كان ملا وقصيدته) الشاعر
سواه، يفهمها ال رموًزا يستخدم كأن — مستقبلها يف أو األيام حارض يف — قارئ لغري
فعملية وإذن واألداء. بالفعل كتابًا يكون أن بهذا وبطل خصائصه، أخص الكتاب لفقد
لتكتمل رضوريٌّ رشٌط — الكتاب طريق عن — القارئ إىل الكاتب من «التوصيل»

عنارصه. للموقف
الكاتب رسالة فتصلهم كثريون، ُقراءٌ الكتاب يتلقى أن يعني ال القول هذا لكن
بالرضورة فهم معارفهم ويف خرباتهم يف يتفاوتون الناس دام ما إذ سواء؛ درجٍة عىل
تلك ارتبطت إذا وبخاصٍة أمامهم، املرقومة الكلمات من يستخرجونه فيما يتفاوتون
خاصة حتى — الُقراء فيه يتفاوت ما عنك ودع بسبب، الوجدانية بالحياة الكلمات
عندما القارئ فيها يتدرج أن يمكن التي املتعاقبة املستويات إدراك من — منهم الخاصة
هؤالء من الغالبة فالكثرة — مرسحية أو قصة أو قصيدة — ممتاًزا أدبيٍّا أثًرا يقرأ
الكلمات ترويها كما تجري التي األحداث مستوى وهو األول، املستوى عند يقفون القراء
لها كان إن — وراءها ما إىل السطحية األحداث هذه بعد القارئ يصعد أن أما املقروءة.
لها يتصدَّى حتى الكثرة، تلك عىل يتعذَّر ما فذلك ورمزية، نفسيٍة أبعاٍد من — وراء ما
هذا يكون فعندئذ أدركه، قد ما الُقراء لسائر يكتب ثم وراء»، «املا فيُدرك ممتاز، قارئٌ
أمام كله املنظور يتغري وبعدئٍذ نقًدا، قرأه عما كتابته وتكون ناقًدا، الكاتب» «القارئ
عىل النقدية الكتابات توالت وكلما املنقود، األدبي األثر إىل بالنسبة اآلخِرين الُقراء أعني
إلليوت؛ اليباب» «األرض لذلك مثًال خذ وغنًى. وغزارًة وأعماًقا أبعاًدا ازداد الواحد، األثر
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خصوبًة فازدادت واألبعاد، املستويات لها فتعددت النقدية، النظرات عليها تعدََّدت فقد
ناقٌد ويَقرءُها والِعنَّة، للِخصاء رمًزا منها فيُخِرج النظرة فرويديُّ ناقٌد يَقرءُها وثراء،
الُعقم من للخوف رمًزا فيها فريى الفرويدي، املستوى فوق مستًوى إىل بها ليعلو آخُر
لينظر أدنى، مستوى إىل آخُر ناقٌد بها ويهبط العرص، هذا يف الفن به يصاب قد الذي
ت جفَّ حني نفسه إلليوت رمًزا فيها فيجد لكاتبها، الخاصة الحياة يف يشءٍ عن باحثًا فيها
اشرتاكيٌّ ناقٌد يقرؤها ثم الكاثوليكي، املذهب إىل عقيدته يف يتحول أن قبل نفسه ينابيع
كله ذلك بعد — نفسه كاتبها ويُسأل الربجوازية، الطبقة َحرية من صورًة فيها فريى
الطاغية اإللحادية املوجة إىل الرمز أردت نعم، فيُجيب: بذاته؟ شيئًا منها أردت هل —
لنا يخرج بل ، كالَّ التفسري؟ هذا بعد الناقدون يكف فهل مخيًفا، طغيانًا عرصنا عىل
علم يف يونج بمذهب فيها يستعني وأعمق، أشمل نظرًة القصيدة إىل ينظر جديٌد ناقٌد
الكامل الشامل للبعث أو الجديدة» «الوالدة ل رمٌز اليباب» «األرض إن فيقول النفس،

وحضارته. اإلنسان لحياة
أمزجتهم عىل األدبي العمل تأويل يف أُنوفهم الناقدون يَُدسُّ وهل فتسأل: تعجب، وقد
كثرٍي يف أنهم تعلم حني عجبًا تزداد قد ثم به؟ أراده ما صاحبه يُقرِّر أن بعد حتى
من األدبي النص وراء الخبيثة املعاني استشفاف عىل أقدر أنفسهم يَُعدُّون األحوال من
إىل سطحه من نفسه سلوك فهم عىل دائًما قادًرا اإلنسان كان ولو نفسه، النص صاحب
عىل األضواء النفسانيِّني للمرىض يُلقون ِصني، ُمتخصِّ أطباءَ إىل الناس احتاج ملا أعماقه،
الناقد إىل بالحديث ونعود ُمستغلَقة. كانت أن بعد أنفسهم املرىض فيفهم األعماق، تلك
يف حدث فمما كاتبه؛ يرضاه ال قد نحٍو عىل النص ل يَُؤوِّ أن لنفسه يُجيز الذي األدبي
تقريًظا هايمان إدجار ستانيل القدير األملعي الناقد كتب أن قالئل، أعواٍم منذ الصدد هذا
تُخفي قصٌة أنه عىل للقراء فقدَّمه ماكويل، روبي ملؤلفه الحب» «أقنعة عنوانه لكتاٍب
الحصيف القارئ عىل فما الطبيعية؛ الجنسية العالقات من ستاٍر خلف جنسيٍّا شذوذًا
املعنى، له يستقيم لكي رجال، بأسماء القصة هذه يف النساء أسماء بعض يُبدِّل أن إال
أسماءً ِلتُصبح طفيٍف تحويٍر إىل إال تحتاج ال األول الصنف من أسماءً َة ثَمَّ أن وخصوًصا
عمله عليه ينبغي ما إىل القارئ نظر يَلِفت أن بها املؤلف أراد كأنما الثاني، الصنف من
إىل القصة ُمؤلِّف سارع أن إال هو فما القصة، هذه من السطح وراء ما يفهم أن أراد إذا
ذرٌة القصة يف ليس إذ التأويل؛ يف الصواب جادة أخطأ قد الناقد إن قائًال العنيف، الرد
مقصوٌد األنثى فاسم له؛ استُخِدم ما به ُقِصد اسٍم وكل الجنيس، الشذوذ من مقصودٌة
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قائًال: امُلؤلِّف عىل رد بل كال، الناقد؟ سكت فهل رجل. به مقصوٌد الرجل واسم امرأة به
أن — األسباب من سبب ألي — ل يُفضِّ القصة) (ُمؤلِّف ماكويل السيد أن ليؤسفني «إنه
وصفتها ثم له قرأتها التي بة امُلتشعِّ الشائقة القصة كاتب يكون أن من نفسه يحرم
يصفها التي الفقرية الهزيلة القصة كاتب يكون أن ذلك عن بديًال لنفسه ويختار للقراء،
يُسلِّم أن يريد مما خريًا أدبيٍّا نتاًجا أنتج اٍص قصَّ أَوَّل ماكويل السيد وليس للقراء، هو
القراءة ميدان من للِفرار استعداٍد عىل وَلسُت ذلك، يف اص قصَّ آخر يكون لن ولعله به،
لقصته قراءتي أن عىل ا ُمرصٍّ ُمؤلِّفها وجهي يف هاج كلما القصص، من لقصٍة النقدية
يف بذلك شبيًها قيل بما لتُذكِّرنا الطريفة الحادثة هذه وإن لها.» قراءته هي تكن لم
«الفردوس ملتن لقصيدة فهمهم يف النقاد إليه ذهب ما أشهرها من كثرية، مناسباٍت
األديب شهادة فليست فيها؛ صاحبها ظنه ما برغم للشيطان، تمجيٌد أنها من املفقود»

إليه. يُؤدِّي أن يمكن وما نفسه النص جانب إىل قيمة بذات
فهمه، يف األول املستوى مجاوزة معظمهم عىل فيتعذر شيئًا القراء عامة يقرأ هكذا
بأبعاٍد التحليل، عىل وصربه بصريته ونفاذ بقدرته ممتاٌز منهم قارئٌ يُطاِلعهم حتى

قرءوا. بما علًما فيزدادون لهم، يكشفها أُخرى
عند شأنهم يف األمر يختلط قد رجاٍل ثالثة بني التفرقة إىل هنا ألسارع وإني
الثالثة الرجال هؤالء ا أمَّ ُقرائنا. عند شديًدا اختالًطا بالفعل اختلط قد لعله بل كثرِيين،
والناقد، عادًة، الصحف يف تُنرش التي كالتعليقات كتاب، عىل األدبي التعليق كاتب فهم:
حسناته يظهر تقديًما للُقراء، كتابًا يقدم أن فمهمته أولهم ا فأمَّ االستاطيقي. والفيلسوف
يف النظري مبدأه يُربز أن التقديم هذا يف ملزم غري وهو محتواه، من وشيئًا وسيئاته
فصاحب الناقد ا وأمَّ يعرضه. الذي امُلعنيَّ الكتاب هي واحدٌة، جزئيٌة ميدانه ألن النقد؛
فبعد له؛ يَعِرض آخَر كتاٍب كل إىل بل بعينه، واحٍد كتاٍب إىل ال منها، ينظر نظريٍة وجهٍة
األدباء قصص أو الشعراء، قصائد من عدد إىل كثريٍة، «جزئياٍت» إىل النظر يتعدد أن
فإذا للنظر، أساًسا يختارها التي العامة النظرية القاعدة لديه تتكون ومرسحياتهم،
العامة. للنظرية الناقد عند فاألولوية املفردة، للجزئية األدبي امُلعلِّق عند األولوية كانت
صاحب إليه يصعد الذي املستوى هو التعميم، درجات يف أعىل مستًوى ذلك بعد يأتي ثم
قد النقاد كان التي نفسها، العامة القواعد عىل يُقيمها (االستاطيقا)، الجمالية الفلسفة
الجزئية من الثالث املراحل خالل السري يتجه وهكذا الفنون. مختلف يف إليها وصلوا
هذا لكن األطراف، متداخلة مراحُل أنها وصحيح العام، الفلسفي املبدأ إىل القاعدة إىل
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النظر ينحرص األوىل املرحلة يف الخاص؛ مميزها مرحلٍة لكل يكون أن ينفي ال التداُخل
بأَْرسه لفنٍّ العامة النظرية ليضع النظر يتسع الثانية املرحلة ويف واحد، عمٍل يف أساًسا
يَصُدق الذي الشامل املبدأ ليضع االتساع يف النظر يُمِعن الثالثة املرحلة ويف الفنون، من
عندنا، النقد» «أزمة من شكوى نسمع ما كثريًا كنا وإذا واحدة. دفعًة كلها الفنون عىل
النظري املعنى وهو الصحيح بمعناه «النقد» أردنا إذا يُربِّرها ما لها الشكوى هذه فإن
أدبية؛ آثاٍر من يصُدر ما عىل األدبي التعليق أردنا إذا يُربِّرها ما لها ليس لكن املتكامل،
صدوًرا بأُخرى، وتهِبط بطائفٍة تعلو التي بالتعليقات — هلل والحمد — مليئة صحفنا ألن

والدوافع. النزوات من هللا إال يعلمه ليس عما

النظر وجهات كل من الواحد األدبي العمل َلتناَوَل خارقٍة، قدرٍة ذا الواحد الناقد كان لو
من بادئًا آمادها بلوغ يمكنه التي األبعاد شتى يستوعب حتى عليه، بها هللا يفتح التي
وعبارًة كلمًة كلمًة اللغوي بنائه بتحليل — مثًال — فيبدأ يَديه؛ بني الذي األدبي النص
هذا مثل بأن عالٍم غريَ مازح، أني القارئ فيظن حرًفا حرًفا أقول أن أخىش بل عبارًة،
ويقوم بريك، كنيث مثل املعارص، النقد رجال أعظم من رجال إليه يدعو ما هو التحليل
حرٍف تَكراُر يكون أن يجوز أال يدري؟ فمن األدبية، اآلثار بعض عىل فعًال بتطبيقه
االتجاه هذا ذكر إىل وسأعود يشء؟ عىل داالٍّ ملحوظة، بنسبة كاتب، أو شاعر عند بعينه
قدرٍة ذا الناقد دام ما سواه، عىل أُوثِره الذي االتجاه ألنه املقال؛ هذا يف أخرى مرًة النقدي
بافرتاٍض القول بدأنا لكننا النقدية. حياته يف واحٍد باتجاٍه االكتفاء إىل تضطره محدودٍة
أن من مانع يمنعه ال فعندئٍذ الخارقة؛ القدرة ذو الواحد الناقد يُوَجد أن وهو ، نظريٍّ
تحليل من يفرغ أن بعد يمنع ماذا إذ ممكٍن؛ اتجاٍه كل الواحد األدبي العمل عىل يُطبِّق
يعود أن ذلك بعد يمنع ماذا اللغوية، واملفردات بل اللغوي، البناء حيث من األدبي العمل
يف يغوص عندئٍذ فرتاه ُمؤلِّفه؟ وحياة األدبي العمل هذا بني العالقة لريى النظر، إىل
العمل دقائق وبني بينها الروابط ليجد وتفصيالتها دقائقها بكل امُلؤلِّف ذلك حياة سرية
امُلعنيَّ األدبي العمل ربط الناقد يحاول أن هو ذلك يف يُقال ما وأقل وتفصيالته، األدبي
عند األدبية الحياة ألن لحقه؛ وما منها سبقه ما الواحد، األديب عند األعمال من بغريه
بل ناقًصا، فهًما إال الكل من منزوًعا الجزء يُفَهم وال واحٌد، وُكلٌّ واحدٌة، ِسريٌة األديب هذا
فلماذا كله، عرصه ويف بلده، يف شاملة، أدبيٍة حركٍة من جزء مجموعه يف األديب هذا إن
يستحيل وهل أخرى؟ ناحيٍة من األدبي وعرصه ناحيٍة من عمله بني الروابط نلتمس ال
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كلها، الصالت هذه ربط من بد ال إذن قديم؟ أدبيٍّ بموروٍث ُمتأثًرا يجيء أن األديب عىل
اٌد نُقَّ به يَتفرَّد األدبي النقد يف اتجاٌه هو وهذا لفهمه، نتصدَّى الذي األدبي العمل لنفهم

ُمعيَّنون.
النظر أعاد ثم اللغوي، التحليل من فرغ نظرتنَي؛ من الخارقة القوة ذو ناقدنا فرغ
من موضعها ويف عرصها، يف السرية تلك واضًعا مؤلفه، بسرية العمل ربط من فرغ حتى
— زمن من وامتداٌد طاقة من بقيٌة له بَِقيَت إذا — يمنعه مانٌع َة ثَمَّ فهل األدبي، التاريخ
النفسية التحليالت زاوية من ذاته األدبي العمل إىل لينظر أخرى مرًة النظر إعادة من
مدرسًة َة ثَمَّ إن كلها؟ الزمرة هذه من ِشئَت ومن ويونج، وآدلر، فرويد، صنوفها؛ بكافة
النفس عالم يكون فيمن أعضائها اختالف عىل هذا، النفيس للنقد نفسها ص تُخصِّ نقديًة
أن يمنعه مانًعا يجد ال الخارقة، القدرة صاحب ناقدنا لكن التحليل، يف يحتذونه الذي
جديدٍة، زوايا من له فهًما ليزداد يَديه بني الذي األدبي العمل عىل هؤالء كل يُطبِّق
رابعًة مرًة النظر يعيد أن من مانع يمنعه فال هذا، من ويفرغ مختلفٍة، مستوياٍت ومن
السيايس املضمون يف مرًة فينظر مرات، من قدراته له أرادت وما وسادسة وخامسًة
الذي االجتماعي املضمون ويف كاتبه، َمذهِب عن يكشف وكيف األدبي، العمل يف الكامن
حديث، من ذلك إىل وما عليها يثور التي والطبقة فيها نشأ التي الطبقة عن السرت يُزيح
إليها يدعو الخلقية املبادئ أي لريى األدبي العمل من الُخلقية الناحية يف مرًة وينظر
الكتاب هذا يسمو هل رذيلة؟ أو فضيلًة تُشيع أن املبادئ تلك شأن من وهل الكتاب،

أسفل؟ ُخلقيٍّ َدَرٍك إىل به يهبط هل أو أعىل َمثٍل إىل بقارئه
للعمل واحدٌة نظرٌة إال الناقد عند يكون بأالَّ يأمر منطقيٌّ مانٌع العقل عند ليس ال،
وقرص الجهد قصور علينا يفرض الذي هو التجريبي الواقع لكنه يعالجه، الذي األدبي
يكون أن عىل ومزاجه، َميله بحكم إليها ينحو وجهٌة ناقٍد لكل يكون أن فنُؤثِر العمر،
األدبي العمل تفسري عىل وتتعاون «تتكامل» كلها الوجهات هذه أن وواضًحا مفهوًما
النقد ُكتب تنويرهم أجل من الذين الُقراء عامة — الُقراء أن يُعقل فليس تفسريه؛ املراد
بل الواحد، الكتاب إىل النقدية النظرات د بتعدُّ يخرسون الُقراء هؤالء أن يُعقل ليس —

التعدُّد. بهذا لهم ق ُمحقَّ الكسب
النقاد أرى حني العجب غاية أَعَجب فإني ولذلك وإيمان؛ عقيدة عن هذا أقول
أغلظ للناس يُقِسم فهذا يصطرعون؛ — رصاًعا ونه يُسمُّ إنهم وهللا إْي — يصطرعون
بأيماٍن اآلخر له فيتصدى نقد، ال أو — مثًال — موضوعيٍّا يكون أن ا إمَّ النقد أن األيمان
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ال أو أيديولوجيٍّا يكون أن ا إمَّ النقد وأن كذبًا، النقد عىل افرتى قد بأنه وأَضخَم أَغلَظ
كما — ألنني وأسمع؛ أرى ملا فأَعَجب وأسمعه أراه مما وهكذا وهكذا إطالًقا، يكون
أن إىل سبيٌل فكلها تتصارع؛ وال تتكامل للنظر ِوجهاٍت النقدية املذاهب أجد — أَسَلفُت
واحدة. زاويٍة من يفهموه أن بدل كثريٍة، زوايا من ، امُلعنيَّ للكتاب فهًما القراء ة عامَّ يزداد

وكان مندور الدكتور املرحوم وبني بيني يوٍم ذات الرصاعات هذه من «رصاع» وقع ولقد
عىل قائًما األدبي النقد يكون هل هو: بيننا السؤال موضوع فكان ١٩٤٨م، سنة ذلك
عىل به يكذب ما القلم من أَفَلَت إن َربِّي اللُهمَّ وأَستَغِفرك «العلم»، عىل قائًما أو «الذوق»
يف املطبعة لنا َلته سجَّ قد كله واألمر الكذب، هذا مثل القلم من يفلت ملاذا ولكن التاريخ،
َرَددُت ُكنُت ما ألن القول؛ بهذا ظ أتحفَّ وإنما ولباب) (قشور ١٩٥٦م سنة نََرشته كتاٍب
مندور الدكتور عاد إنكار، أشد عيلَّ أنكره قد كان وما مندور، الدكتور املرحوم عىل به
له تُحَسب التي الجوانب من اآلن وهو — يقولون كما — حرفيٍّا أخذًا به ليأخذ سنني بعد
األصل ذكر عىل الحاسِبني، أولئك عند واحدًة مرًة برصي يقع أن دون النقدي تاريخه يف
«الرصاع» ذلك يف — مندور الدكتور كان فقد موقفه؛ من الجانب ذلك إليه يرتد الذي
ذلك يف إن ُقلُت فيما له فُقلُت ق، التذوُّ إىل كلُّه ومرجعه كلُّه ِقوامه النقد بأن ينادي —
يسعه فال األوىل القراءة يقرأ إنما ناقًدا) سيصبح (الذي فالقارئ «قراءتنَي»؛ بني خلًطا
الحد، هذا عند يقف وقد يكرهه، أن أو قرأه ما يحب أن إال الخالص األدبي الذوق بحكم
«الكتابة» ب ويهم الحد، هذا عند يقف ال قد لكنه بعُد، ُولد قد نقٌد َة ثَمَّ يكون ال وعندئٍذ
عمليٌة و«التعليل» وتُؤيِّده، تسنده التي بالعلل رأيه «ليُعلِّل» أعني نظره، وجهة ح ليُوضِّ
النقد، «تسبق» أوىل ُخطوٌة الذوق أن ذلك ومعنى أسبابها، إىل الظواهر رد ألنه عقليٌة
وهو أيًضا، آخَر بمعنًى النقد يسبق والذوق له، تعليًال يجيء النقد إذ النقد؛ هو وليس
هذه يقرأ فلماذا بذوقه، قراءته مادة يختار القراءة) بعد ناقًدا سيصبح (الذي القارئ أن
بالكراهية، أو بالحب وتذوق قرأ ما إذا لكنه الذوقي، للميل هنا الحكم تلك؟ دون القصة
يكون وعندئٍذ النقد، هي تكون وتعليل تحليٍل عمليَة ذلك بعد «يبدأ» أن له َعنَّ فربما

ف. الرصِّ العقلية العمليات من هو تعليل وكل تحليل كل ألن عقليًة؛ عمليًة النقد
يَذُكر أن دون هذه، «القراءتنَي» بفكرة بأعواٍم ذلك بعد مندور الدكتور أخذ وقد
جميًعا وشملنا ولهم لنا هللا غفر له، فحسبوها األنصار جاء ثم بها، إليه أوحى الذي

برحمته.
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يف جديد من املشكلة هذه إىل أعود أن أَردُت أنني لوال هذا من شيئًا ِألذُكر أكن ولم
وجوابي العلمية)؟ املنهجية معناه (والعقل للعقل أم للذوق النقد أيكون السياق: هذا
يختار فذوٌق العطف؛ بواو إضافة هو بل «… أو … ا «إمَّ ليس األمر أن هو أخرى مرًة
من التقويم لعنرص ٍل تَدخُّ دون فقط ليُفرسِّ ويُحلِّل يُعلِّل وعقٌل ويكره، ويُحب يَقرُؤه ما
ويُعلِّل يُحلِّل الذي وبالعقل للنقد، نُقدِّمها التي الخامة املادة نُِعدُّ بالذَّوق وحب. كراهية

نفسها. النقد بعملية نقوم
علوٍم من استخدامه يستطيع ما كل ليستخدم تعليله، أو ذاك تحليله يف الناقد وإن
حني وذلك نتائج، من إليه وصل قد ما بكل النفس علم يستخدم فهو بعمله؛ تتصل
أعماق إىل النص خالل من تَتسلَّل التي الوجهة هذه من العلمي العمل إىل النظر يحاول
بحوثها يف إليه َوصَلت قد ما بكل األنثروبولوجيا يستخدم وهو كاتبه. عند الالشعور
طفولتها يف اإلنسان بحياة املتصلة األسطورية العنارص استخراج عىل ِلتُعينه الحديثة،
األنثروبولوجية، الدراسة من فرًعا يَُعد أن يمكن الفولكلور أن هنا وْلنُالحظ وبكارتها.
املنقود العمل عليه ينطوي عما للناقد يكشف قد الفرع بهذا الحديث االهتمام أن شك وال
عىل ا إمَّ الشعبية، مأثوراتها يف تتبدى كما اإلنسانية النفس صميم يف ضاربٍة جذوٍر من
الدراسات الناقد يستخدم وكذلك واسع. إنسانيٍّ نطاٍق عىل ا وإمَّ ضيق، قوميٍّ نطاٍق
عندما النقدية، ملكاتها أسَعَفته ما منها ِليُفيد — بَت وتَشعَّ كثَُرت وقد — الحديثة اللغوية
النفس داخل عليه تدل وما وعباراته لكلماته اللغوي التحليل نظرة األدبي األثر إىل ينظر
ما ل وأَوَّ عمله، يف نفسها الحديثة الطبيعية العلوم ليستخدم الناقد إن بل خارجها، أو
ثم العلوم، تلك مجال يف ودق نما الذي التجريبي للمنهج استخدامه الصدد هذا يف يُذكر
املعارص، الفكر عىل تأثريها يف املدى بعيدة كانت بعينها علميًة نظرياٍت ذلك بعد نذكر
ر التطوُّ نظرية — مثًال — ذلك من سواها، يف د يتجسَّ كما األدبية األعمال يف د يتجسَّ الذي
ما وقل واالحتمال. الالتَعنيُّ ونظرية املجال، ونظرية النسبية، ونظرية — فروعها بكل
الوجودية من السواء، عىل وقديمها حديثها الفلسفة من الناقد يُفيده أن يمكن فيما ِشئَت

وأفالطون. أرسطو إىل فراجًعا املنطقية والوضعية الجدلية واملادية والظاهراتية

وأفالطون أرسطو عن الحديث إىل هنا ينقلني الذي هو وحده اللفظي التداعي وليس
ومنطقها نفسها الحديث مادة إن بل وطبيعته، األدبي النقد عن الحديث مجال يف ونحن
األدبي، النقد يف تياران يبدأ منهما اللذَين الفيلسوَفني هذَين عند نقف أن علينا يُحتِّمان
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هذا يبدو قد األمر ظاهر ففي واحد؛ نقديٍّ تياٍر يف النظر أصحاب عند يندمجان قد
مؤداه الذي الديالكتيكي املنهج يستخدم أفالطون النظر؛ يف الفيلسوَفني بني االختالف
التي الفكرة عن أو املبدأ عن الكشف إىل بالتحليل فراجًعا الواقعة األمور من يبدأ أن
فإذا امُلجرَّد، الفكر سماء يف خالصًة صافيًة تكون لكنها الواقع، أرض يف دفينًة تكون
لتفهم به ك وتَتمسَّ تُمِسكه الذي الحق هي كانت الفكرة هذه مثل امُلباِرش بالِعيان رأيَت
املنهج هذا َطبَّق وقد حولك، من العالم وقائع من لك يعرض قد ما كل ضوئه عىل
العقل إىل تحتكم دولٌة هي فإذا نقائها، يف تكون كيف الدولة صورة عىل الديالكتيكي
الفن؛ وال األدب، وال الشعر تعرف ال دولٌة فهي وإذن شئونها، كل يف العاطفة إىل ال
العواطف، تستثري كونها عن فضًال الحق، هي وليست الحق تُحاكي أموٌر كلها هذه ألن
النقد من رضٌب ذاته حد يف هو قوٌل وهذا املثىل، الدولة يف فيها مرغوب غري والعواطف
أُسًسا وضع فقد أرسطو ا وأمَّ ومعرفة. علم من حوله ما كل صاحبه فيه استخدم األدبي،
األصيل الثَّرَّ املنبع يُعدُّونه هذا يومنا إىل كثريون نقاٌد يزال ما «الشعر» كتابه يف نقديًة
أهم من مدرسٌة َلتُطِلق حتى ألوانها، اختالف عىل النقدية الدراسات منه تنبثق الذي
هو وَمبَدؤها النقد» يف الجديدة األرسطية «املدرسة اسم نفسها عىل الحديث النقد مدارس
األفالطوني املوقف إليه يُؤدِّي قد كما — ُمعيَّنة بفكرٍة أو ُمسبٍق بمذهٍب الناقد يبدأ أالَّ
قصة، وقصًة قصيدة، قصيدًة ذاتها، الجزئية األدبية األعمال بدراسة الناقد يبدأ بل —

يُكوِّنه. الذي الرأي لنفسه ن يُكوِّ أن قبل مرسحية، ومرسحيًة
يهوي ثم باملذهب يبدأ استنباطيٌّ أحدهما أن هو املوقَفني، هذين يف يعنينا والذي
اآلخر ا وأمَّ الجحيم. إىل بها فليقذف أو ملذهبه خضعت ا فإمَّ األعمال، رءوس عىل به
الخاصة خصائصها تقتضيه بما ليُعاِلَجها ذاتها الجزئية باألعمال يبدأ استقرائيٌّ فهو
املوقف له سمح إذا النقد يف ا عامٍّ اتجاًها منها ن يُكوِّ أن ذلك بعد وله املتميزة، املتفرِّدِة
األرسطي املوقف اختيار يف أتردد فَلسُت املوقَفني، أحد للنقاد أختار أن يل كان ولو بذلك.
لو أن الظن وأغلب ذاك. أو االتجاه بهذا يتمذهب أن قبل األعمال بدراسة يبدأ الذي
معرتًكا بينهم يجدوا فلن — سابق بمذهٍب ُمقيَِّدين غريَ — باألعمال دائًما النقاد بدأ
النقاد أن ه ِرسُّ — عندنا بالنقد امُلشتغِلني بني ُمشاَهد هو كما — العراك إذ فيه؛ يعرتكون
المتَنَع دائًما، باألعمال بدءوا لو أنهم الظن أغلب إن أقول األعمال. قبل املذاهب يختارون
من األعمال تلك منهم كل يتناول أن بيَّنُت كما — عندئٍذ — يعدو ال األمر ألن الِعراك؛
متضاربًة ال متعاونًة متكاملًة — القراء ة عامَّ إىل بالنسبة — كلها الزوايا فتجيء زاوية،

متصارعة.
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بد ال املنقودة، الكتابة أحشاء يف الناقدة الكتابة تغوص ولكي كتابة، عن كتابٌة النقد
كان فإن استخدمها، إال صالحًة أداًة يرتك فال ممكنة، ذريعٍة بكل يتذرَّع أن لصاحبها
أن من بُدٌّ يكن لم — لعسري وإنه — عسريًا أمًرا واحدًة دفعًة األدوات بجميع العمل
فتكون أداًة، منهم كل ولِيستخدم زاوية، من كلٌّ لينظر النقاد، مجموعة العمل م تَتقسَّ
قارئ يتطلبه كما املنقود الكتاب ُمؤلِّف يتطلبه الذي النقد هي بأَْرسها الحاصلة الحصيلة
التوحيدي حيان أبو به أجاب بما َليُذكِّرنا هذا النقدية العملية ُعْرس وإن الكتاب. هذا
— نقديٌة عمليٌة وهي — والنثر الشعر بني له يوازن أن الوزير منه طلب عندما وزيره
عىل الكالم «إن واملؤانسة): اإلمتاع من والعرشين الخامسة الليلة (راجع حيان أبو فقال
وشكولها، األمور صور فيها امُلعتَمد األمور، عىل الكالم ألن ُقلُت: ولم؟ قال: صعب، الكالم
فإنه الكالم، عىل الكالم ا فأمَّ ممكن، بالحس، يكون ما وبني املعقول بني تنقسم التي
إن يقول أن هذه بعبارته حيان أبو ويريد ببعضه.» بعضه ويلتبس نفسه، عىل يدور
بعبارٍة ميسور؛ ممكٌن أمٌر الذهن، عىل الواردة األفكار عن أو ة، امُلحسَّ األشياء عن التحدث
أو محسوس من عليه يرتكز ما له ألن سهٌل أمٌر العلم وصياغة األدب قول إن أخرى
وإذا صعوبة. فأكثر العلم عن أو األدب عن التحدُّث هذَين، عن التحدُّث ا أمَّ معقول. من
الثقيل، الحمل ون يَستخفُّ الشبان ُكتابنا من نفًرا نرى حني نُدَهش أفال هكذا، هذا كان
من القليل بأقل إال ُمزوَِّدين غريَ الصحف، من النقد صفحات عىل بأقالمهم ويرضبون

مهمته؟ أداء عىل الناقد تُعني التي األدوات
يجيء أن يجوز فال املنقود، العمل إىل الناقد منها ينظر التي الزاوية كانت ما وكائنة
هنا والقطار بالقطار، ليلحق الخطى يُرسع العجالن املسافر كأنه وخطًفا، خبًطا كالمه
أيَّ شيئًا يكتب أن له يَتعجَّ التليفزيون، أو الراديو هو أو الدورية أو اليومية الصحيفة هو
وإىل علوم إىل مستندٍة جادة، متأنيٍة دراسٍة من للناقد بد ال بل كتاب! أيِّ كتاٍب عن يشءٍ
ليساعد يكتب إنما قارئه، لتسلية يكتب ال الناقد ألن الحديث؛ ويف القديم يف ُمطاَلعات
الدكتور فعل كما بصريًا، تذوًُّقا وتذوُّقه صحيًحا، فهًما ُمعنٍي فنيٍّ عمٍل فهم عىل القارئ
الفنان ليساعد يكتب هو أو األربعاء»، «حديث ويف املتنبي» «مع كتابه يف حسني طه
العقاد فعل كما وتطوره، الفن م تقدُّ عىل ذلك ليعني تقويمه وحسن فنه فهم عىل نفسه
فروع من فرع يف األدباء من جديًدا جيًال ليخلُق يكتب هو أو «الديوان»، يف واملازني
يفعل كما الفرع، ذلك إىل ًها ُموجَّ االنتباُه يكن لم أن بعد املرسحية، أو كالقصة األدب،
إىل طريٍق من األدب اتجاه ليغري يكتب هو أو املرسحي، الفن إىل بالنسبة عوض لويس
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يف املالئكة نازك فعلت كما الحر، الشعر نقاد أو العمودي الشعر نقاد يفعل كما طريق،
الحديث. الشعر عن كتابها

عىل متعاونًة مًعا، قيامها برضورة النقدية املذاهب لشتى أَقررُت أن بعد أنني عىل
يف العمل ذلك صميم إىل طريقها ملتمسًة نواحيه، جميع من األدبي بالعمل اإلحاطة
الكاتب، سرية من حدوده، خارج به يتصل ما كل وبني بينه واصلًة ولُبابه، جوهره
بما له فأوحت بالكاتب أحاطت اجتماعيٍة ظروٍف ومن شعوره، وال شعوره ومجرى
أَقررُت أن بعد إنني أقول عريًضا. طويًال موروثًا إليه أوصل سابٍق تاريٍخ ومن أوحت،
يُلِمَّ أن له ينبغي بما العادي القارئ لتبصري مًعا قيامها برضورة النقدية املذاهب لشتى
الزاوية يف القول ص أُخصِّ أن أَودُّ فإنني يَقرءُه، الذي بالكتاب وتذوًُّقا علًما يزداد لكي به
من لقصيدٍة أو أدبي، لكتاٍب نقديًة دراسًة أردُت كلما منها النظر لنفيس أتمنى التي
لطائفٍة بالنسبة النظرة هذه حاَولُت بأنني االعرتاف عن هنا أَجبُن ولن الشعر، قصائد
يف ألنرشه يرضيني يشءٍ إىل ق أُوفَّ لم ولكني التطبيق، سبيل عىل األدبية، األعمال من

الناس.
تَعِمد التي تلك فهي النقدي، العمل يف سواها عىل أُوثِرها التي الزاوية هذه ا وأمَّ
بعد لنا يتهيأ ثم به، يتصل ما كل لنعرف شامًال، كامًال تحليًال نفسه النص تحليل إىل
تحليل عىل املعتمد النقد هذا مثل وليس استدالله. نستطيع ما نستدل أن املعرفة هذه
هو فذلك خاصة؛ بصفٍة العربي والنقد عامًة، النقد تاريخ يف الجديد باليشء النص
يف الفقهاء عمل أمامهم ه شقَّ ربما طريق وهو استثناء، بغري الُقدامى الناقِدين طريُق
اآليات ظاهر من ا إمَّ األحكام، استخراج من صاحبه يمكِّن تحليًال القرآني النص تحليل
إعرابًا، كلمة وكلمة بيتًا، بيتًا الشعر تحليل يف كهذا شيئًا النقاد فاصطنع تأويلها، من أو
نقادنا أن لوال جميًعا، نواحيه من املنقود بالنص يتصل مما ذلك وغري وبالغة، وتركيبًا،
فيقولون املنقودة، املادة به يُقوِّمون بتقويٍم التحليل هذا مثل عىل بون يُعقِّ كانوا األقدِمني
أيدي عىل التحليل ا وأمَّ أخيه. من «أشعر» الشاعر وهذا ذلك، من «أفضل» البيت هذا إن
«الجديدة» املدرسة بأصحاب وأمريكا أوروبا يف ون يُسمَّ أنهم والعجب — امُلحَدِثني النقاد
نفٍر باستثناء اليوم، الناقد مهمة من يُعد لم التقويم ألن بتقويم؛ ينتهي فال — النقد يف

ونرتز. إيفور منهم قليٍل ِجدِّ
الطرق سائر بني الوحيدة الطريقة هو نفسه، النص تحليل عىل القائم فالنقد
ميدانها ويف أرضها عىل البقاء إىل يدعوها إخالًصا ولهدفها لعملها تُخِلص التي النقدية،
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نظرة املنقود الكتاب إىل ينظر الذي الناقد أن ذلك أُخرى؛ مياديَن عىل ل التطفُّ دون
من اعتباره يمكن ما بَقْدر النفس علماء من اعتباره يمكن — مثًال — النفيس التحليل
منه يتخذ أن يحاول اجتماعيًة، نظرًة املنقود الكتاب إىل ينظر الذي والناقد األدب. نقاد
االجتماع علماء زمرة يف إدخاله يمكن املجتمع، حياة يف ُمعينٍة أوضاٍع عىل تدل وثيقًة
جهده بكل ينرصف الذي الناقد ا وأمَّ وهكذا. األدب، نقاد ُزمرة يف إدخاله يمكن ما بَقْدر

خالًصا. أدبيٍّا ناقًدا إال يشء ال فهو نفسه، األدبي النص تحليل نحو
ألعماٍل بالنسبة احتذاءه استَطعُت لو أود امُلحَدثنِي النقاد يف أعىل مثٌل يل كان ولو
الُقراء إىل أنقل أن أستطيع وليتني بريك. كنيث هو عندي املثل ذلك كان عربية، أدبيٍة
يُحلِّل عسريًا، ا شاقٍّ ا جادٍّ عمًال النقد يكون كيف بأعينهم لَرأَوا إذن لصناعته، نموذًجا
ال إنه الحجر، أو الخشب من قطعًة مخابريه يف يُحلِّل كيماوي وكأنه األدبية القطعة
ِرصٍف تحليٍل أمُر فاألمر قدح؛ وال مدح ال ألنه والقدح؛ املدح يف سخاء وال هناك، عاطفة
— مثًال — لريى لفظة، آخِر إىل فيه تَِرد لفظٍة أول من األدبي العمل عبارة عىل يَنَصبُّ
السياقات هذه بمقارنة وهل الكتاب؟ من مختلفٍة سياقاٍت يف بعينها لفظٌة تَِرد كيف
وإن حتى — األدبي بالعمل إليه يرمز ما إىل بالنسبة ُمعنيَّ استدالٍل إىل الوصول يمكن
يف ترد لفظة أول من يبدأ تحليل إنه ُقلُت هل به؟ وعي عىل نفسه املؤلف يكن لم
أن من يستوثق أن فبعد وصياغته، العنوان من يبدأ أنه أُنِسيُت قد إذن إنني الكتاب؟
يف لريُوج الكتاب نحو واألسماع األنظار وجذب التجاري اإلعالن تُراِع لم الصياغة هذه
وحدها السطحية النظرة إن داللة. أي داللٌة العنوان لفظ يف كان إن لريى ينظر السوق،
النظرة ا أمَّ امُلؤمِنني. يحب هللا وكان القامويس، بمعناه األدبي العمل لفظ تأخذ التي هي
أَُخر؛ بمعاٍن يربطه وروًدا ورد قد ، ُمعنيَّ أدبيٍّ عمٍل يف بعينه لفًظا تجد فقد الفاحصة،
والدمار، بالرش مقرونًة سياقاتها يف فتحدها شيكسبري عند اها تتقصَّ «املستقبل» فلفظ
قد سامقٍة» شجرٍة «قطع إن والتفاؤل. بالثقة ُموحيًة فتجدها براوننج عند وتتقصاها
ويُقارن الناقد، صاحبنا اها فيتقصَّ مختلفة، سياقاٍت يف مرات عدة أدبيٍّ كتاٍب يف يَِرد
عن األديب قلم عىل ذكره جرى إنما السامقة الشجرة قطع أن ليجد السياقات، تلك بني
يقول كما األب قتل أو السلطان، صاحب قتل إىل عنده لريد — وعٍي غري أو منه وعٍي

وهكذا. وهكذا الفرويدي، النفس علماء
«صورة جويس جيمس لكتاب النقدية دراسته بريك، كنيث الناقد لهذا َدَرسُت لقد
العجيبة الدراسة تلك خالل فوَجدتُه — لجويس ذاتيٌة سريٌة وهو — شبابه» يف فنان
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الحديث غضون يف وَجدتُه الصابرة، األمينة الدقيقة العلمية من َدِهًشا ذاهًال ترتكك التي
األوىل الخطوة تكون بأن فيوصيه النقد، طريق له ترسم بتعاليَم النقد دارس إىل يُلقي
و«عالقات» و«صور» و«أفكار» «مواقف» «أفعال» عىل الدالة لأللفاظ تصنيٍف عمليَة
هي كما — مثًال الكاتب يجد فقد الواردة؛ التضاد أمثلة يستخرج التصنيف هذا وبعد
خاصٍة بصفٍة يلحظ أن يُوصيه ثم والدين، الفن بني يُضادُّ — جويس كتاب يف الحال
إىل يَعِمد ومتى وصٌل كالمه يف يَِرد ومتى يختمها، وكيف ِفقراته الكاتب يبدأ كيف
معينٍة معاٍن عىل تدل وهل األعالم، أسماء إىل ُمنتِبًها عينَيه يفتح أن ويوصيه الفصل،
الكتاب، أجزاء بني السارية الداخلية العالقات يتتبع أن يوصيه وكذلك أسماء، كونها فوق
يبحث أن التتبُّع هذا يف يحاول وأن مشرتكٍة، كلماٍت عىل املشتملة العبارات طريق عن
املراحل، متدرج شوٍط يف الكاتب إليه يصل ما آخر يراه أو تحول، نقطة يراه موضٍع عن
عمد هل فريى سلوك، إىل دافٍع أو ٍ ُمعنيَّ حافٍز عىل الكتاب يف وقع كلما يتنبه أن ويوصيه
أو َشبَه عالقة هنالك فهل فعل، قد كان وإذا عندئذ، الطبيعة من جزء وصف إىل الكاتب
جهٍة من حولها الطبيعي املرسح وعنارص جهة، من ودافعها الشخصية سلوك بني تضادٍّ

به. أوىص ما آخر إىل أخرى؟
عن واحدًة لحظًة عيني أُغِمض ال العلمي، التحلييل النقد هذا ملثل إيثاري يف لكنني
األدبية، األعمال النقاد بها يقرأ متعاونٌة، وسائُل فكلها وطرائقه؛ النقد مذاهب سائر
لتخطر تكن لم ومستوياٍت وأبعاًدا آماًدا يقرءونه فيما هؤالء لريى الُقراء، عامة عن نيابًة

النقاد. أولئك لوال بال، عىل لهم
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