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املذاهباهلدامة

الدين عىل يقبلون الناس وإن الشعوب، أفيون األديان إن وأتباعه: ماركس كارل يقول
الحياة. شقاء عن ويلهيهم يخدرهم ألنه

ينطبق وصف وأول عليه، ينطبق أن يمكن وصف آخر الدين عن الهراء القول وهذا
معانيه. بجميع ماركس كارل مذهب عىل

املتدين نفس يف يوقظ وهو إال دين من وما نقيضان، واملسكرات باملسئولية فالشعور
بينه الذنوب مقارفة من حذٍر عىل ويجعله والعالنية، الرس يف باملسئولية حاًرضا شعوًرا
بغري السماء أجر يستحقوا لن أنهم السواء عىل واألغنياء الفقراء إىل ويوحي ضمريه، وبني

جزاء. وغري عمل،
وعقاقري املسكرات تخدره كما املرء، يخدر الدين إن القائلني: وقول هذا، وشتان

األفيون.
الضمري عن يرفع ألنه نواحيه؛ جميع من ماركس كارل مذهب هو ا حقٍّ امُلسكر إنما

والعظماء. األقدار ذوي عىل والبذاء بالتطاول ويغريه باملسئولية شعوره
املجتمع، عىل كلها باملسئوليات يلقي ألنه باملسئولية؛ شعوره الضمري عن يرفع إنه
يف كلها التبعة وإن املظلومون، ضحاياه إنهم واآلثام الجرائم وذوي للعجزة ويعيد ويقول
باالتهام ألسنتهم يطلق حني بحذافريه السكر عمل ويتمم عليه، واقعة وإجرامهم عجزهم
بالعزيمة يساووه أن عليهم ويعز والضغينة، الحسد نظرة إليه ينظرون شأن ذي كل عىل

واالجتهاد.
تستهويه شهوة نفسه يف لها تجد لم املخمور يف «السكرة» فعل إىل نظرت أنك ولو
سكران كل يقول كما عظيم، أعظم عىل التطاول وهذا املسئولية، بإسقاط الشعور هذا غري
إليه السفلة يستهوي سحر من للماركسية كان وما األشياء. حقائق عن السكرة به غابت
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وعليه ثمن، بغري ا جمٍّ املاركسية يف ويجدونه الدراهم فيه يبذلون الذي السحر هذا غري
واالنتقام. الحسد أدواء وشفاء بالعقول، التغرير من املزيد

أقل. وال أكثر ال رخيصة سكرة
للتاريخ، «العلمي» التفسري عن يتحدثون أو العلمي» «املذهب عن ليتحدثون وإنهم
فال الهراء، بهذا يستهوونهم فيمن تنظر ثم واالستقراء، والبحث العلم ذكر من ويكثرون
عىل — فيهم واجد ولكنك واالستقراء، املعرفة أمر يعنيه أو بالعلم، يحفل منهم أحًدا ترى
عىل السائمة تندفع كما الغرائز بهم وتندفع فضيلة، كل عن الحسد يعميهم من — يقني

يعملون. ما عاقبة يف يفكرون وال يعملون ومن هداية، غري
وإنها واملعتقدات، لألديان وصف من تفرتيه بما الحقيقة لهي إذن «املاركسية» إن
من بيئة يف املسكرات لشيوع صالح سبب عن بحثت وكلما مراء، بغري الشعوب ألفيون
الشهوات هذه ولتفسري الهدامة، املذاهب لشيوع كذلك صالح سبب أنه فاعلم البيئات؛
للحياء، وخلع للتبعة، بإسقاط السكران: عىل تبدو التي األعراض أول يف تتلخص التي

األغنياء. من يكن لم وإن محسود، كل عىل والبذاء للتطاول واستمراء
إىل رسيع تنبيه — حينها يف املذاعة األحاديث من ييل وما — الوجيزة الكلمة هذه ويف

البينة. الحقيقة هذه
ملن؟ تنبيه ولكنه

من بقية رأسه ويف يفيق، أن يحب وال يفيق، ال فإنه سكرته، يف الغارق للمخمور ال
خمار.

والعيون. اآلذان إليه يديروا أن إال يكلفهم ال ينظرون، ملن تنبيه ولكنها
العقاد محمود عباس
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واملذاهباهلدامة العلم

الحقائق عىل يعتمدون أنهم الهدامة املذاهب أصحاب يدعيها التي العريضة الدعاوى من
أجل ومن األقدمون. اإلصالح دعاة بها تعلق التي والخياالت األوهام ويتجنبون العلمية،
مخدوعون، خادعون إنهم عنهم ويقولون بالحاملني، لهم السابقني االشرتاكيني يسمون هذا
لغري وزنًا تقيم ال التي العلمية االشرتاكية هي بها يبرشون التي الحديثة االشرتاكية وإن
أو حاصًال مضمونًا يكون أن إال شيئًا الناس تعد وال واملشاهدة، بالتجربة املقرر الواقع

قريب. زمن بعد الحاصل حكم يف
فاألمر األمور، من كثري يف مضلَّلني أو مضلِّلني الهدامة املذاهب أصحاب كان وإذا
علم، لكل مناقض وهو مذهبهم، عىل يسبغونها التي العلمية الصفة هذه هو منها: األول

صحيح. حساب لكل مخالف
كل يفرسون أنهم به ويعنون املادي، باملذهب مذهبهم يسمون أنهم ذلك، مثال
الحوادث، أكرب تفسري يف يخطئون ولكنهم املادية، باألسباب التاريخ حوادث من حادث

األسباب. تلك من سببًا عليها طبقوا كلما وأهونها، أصغرها تفسري يف يخطئون كما
العصور هذه زوال ويعللون والنبالء، الفرسان عصور عن مثال يتحدثون فإنهم
وأصحاب التجار كبار من فيها يتحكمون ومن التجارية، املدن وظهور البارود بظهور

األموال.
الفروسية، وأصول الحرب بفنون لخربتهم الواليات يسودون كانوا الفرسان إن قالوا:
البارود ألن البارود؛ اخرتاع بعد زال قد سلطانهم وإن والحصون، بالقالع واعتصامهم
القالع عىل الهجوم جعل وقد الناس. عامة عىل سهًال هينًا السالح استخدام جعل قد

واألغنياء. األعيان من يقودهم ومن العامة عىل كذلك سهًال هينًا والحصون
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األموال أصحاب أيدي إىل النفوذ حول قد التجارية املدن انتشار إن أيًضا: وقالوا
اإلقطاعيني، الفرسان سيادة زالت ولهذا الربجوازيني، باسم يعرفونهم الذين والتجار

الربجوازية. الطبقة سيادة أو األموال، وأصحاب التجار سيادة بعدها وقامت
ألن الهدامة، الدعوات يف املسائل أهم هو الربجوازية الحركة تفسري أن يخفى وال
لزوال عندهم املقدمة وهو الطبقات، حرب صدق عىل الدليل هو عندهم الطبقة هذه ظهور

املال. رأس بنظام يسمونه الذي الحارض النظام
التاريخ؟ تطورات يف الفعل هذا تفعل التجارية واملدن البارود أن صحيح فهل

املطبعة تظهر ألم األوروبية؟ القارة يف ظهوره قبل الصني يف البارود يظهر ألم
يملكون سادة الصني يف يكن ألم أجيال؟ بعدة الغرب يف ظهورها قبل الصني يف نفسها
التجارة فيها راجت تجارية مدن الصني يف تكن ألم والبقاع؟ الضياع من الواسعة األقاليم
ما صح إن األوروبية، القارة يف حدث ما الصني يف يحدث لم فلماذا امليالد؟ عرص قبل من
الغرب يف التجارية املدن وصنعت البارود صنع وملاذا للتاريخ؟ تفسرياتهم عن يزعمون

السماء. ابن مملكة يف تصنعه لم ما
كالنبوءات محتوم حق اعتقادهم يف وهي املستقبل، عن نبوءاتهم يف وننظر هذا ندع

والخسوف. الكسوف وعن الكواكب اقرتان عن الفلكية
التي البالد هي الصناعة فيها تتقدم التي البالد أن املستقبل عن النبوءات هذه فمن
واالنهيار. للتداعي املال رأس نظام ويتعرضفيها غريها، قبل املاركسية الدعوة إىل ترسع

يدَّعون؟ كما املشاهد الواقع هو هذا فهل
الصناعة، فيها تأخرت التي البالد يف ظهرت املاركسية أن املشاهد الواقع بل كال!
املاديني. تفسريات من النقيض عىل التأخر، يف كنسبتها فيها الهدامة املذاهب نسبة وأن

ولهذا الهدامة، املذاهب إىل االندفاع يكون الصناعة يف التأخر قدر عىل أنه فالصحيح
درجات عىل األخرى الصناعية البالد يف ثم وإسبانيا، إيطاليا يف ثم روسيا يف ظهرت
يف أشدها الهدامة املذاهب من العصمة بلغت وقد الكربى، الصناعة من نصيبها تناسب
الشمال وبالد الربيطانية والجزر املتحدة الواليات يف يشاهد كما العريقة، الصناعية األمم

موفور. بنصيب الصناعة من أخذت التي
كانت هنا ومن وأمريكا، أوروبة يف اطردت كما آسيا يف تطرد أن القاعدة هذه وتكاد
بني نجحت كما اليابانيني بني الشيوعية تنجح ولم اليابان. من الشيوعية إىل أقرب الصني
الصناعات. من دونها هو ما يمارسوا ولم الكربى، الصناعة يمارسوا لم الذين الصينيني
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الهدامة واملذاهب العلم

والصناع العمال أن العلمية بالنبوءات يفخرون الذين القوم هؤالء نبوءات ومن
مستمرٍّا النقص يزال وال املال، رأس وتضاعف املصانع تضخمت كلما أجورهم، تنقص
ويومئذ والقيود، السالسل غري يفقده يشء عنده يبقى وال العامل، عىل القوت يعز حتى
غري شيئًا عليه تضيع وال كله العالم ملك تعطيه ألنها العاملية؛ الثورة إىل يدعونه من يطيع

والقيود. السالسل تلك
أما األوهام، من وال الخرافات من عندهم تحسب ال التي العلمية النبوءة هي تلك
العمال وأن الصناعة، تقدم مع تزداد األجور أن فهو فيه، شك ال الذي العميل الواقع
ويزدادون أحوالهم، تحسني يف الربملانية أو الدستورية الوسائل عىل اعتماًدا يزدادون

واالنقالب. الثورة وسائل أي املبارشة، بالوسائل تعرف التي الوسائل من نفوًرا
صدق عىل العرصدليل هذا يف تحدث التي الثورات إن يقال: أن بالحقائق الجهل ومن
وتالميذه ماركس كارل بها تنبأ التي الخاتمة إىل يميض العالم وأن الشيوعية، النبوءات

وادعاه. تخيله بما املؤمنون
عرش، الثامن القرن يف تنقطع ولم عرش، التاسع القرن يف تنقطع لم والفتن فالثورات
ولكنها الرومانية، الدولة عهد يف ذلك قبل تنقطع ولم الوسطى، القرون يف تنقطع ولم
حاكم لتبديل وتارة الوطن، ألجل وتارة العقيدة، ألجل تارة كثرية ألسباب تحدث كانت
إىل واندفاعها األمم لسخط كثرية أسبابًا هناك أن عليه تدل ما وكل بدولة. دولة أو بحاكم

الحكومات. إصالح
الغابرة، العصور يف شائعة تكن لم بخاصة يمتاز فيه نحن الذي العرص هذا ولعل
تعهد لم فإنها والعالقات. املعامالت وتوحيد والتحكيم السالم إىل املتوالية الدعوة وهي
ككل مختلة، ناقصة مبدئها يف تزال ال كانت وإن الحارض، الزمن قبل زمن يف اإلجماع بهذا

االبتداء. حالة يف كبري إنساني عمل
وليست يشء، يف العلم من ليست املزعومة العلمية االشرتاكية أن تقدم مما والخالصة
أزمة يف اإلصالح أدعياء من والحاملني املخرفني بشائر من بأصدق مقرراتها وال نبوءاتها
ولعله حني، بعد سينجيل كما الكربى، أكذوبتها هي الكربى نبوءتها كانت وربما الجهالة،

الكثريين. لعيان اليوم من انجىل قد
الطبقات فيه تزول الذي اليوم عن نبوءتهم هي املاركسيني عرف يف الكربى فالنبوءة

والعمال. املعامل غري أحد فيه يبقى وال اإلنتاج، وسائل عىل تستويل التي
الصناعة، خرباء أيدي إىل فشيئًا شيئًا تئول اإلنتاج وسائل أن تبني قد اليوم فمن
ال الثروة وتدبري املعامل إدارة أن تبني قد اليوم ومن الدعوة، وخرباء االقتصاد، وخرباء
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من طبقة اإلدارة تلك عىل تستويل بل املال؛ رأس زوال بمجرد الصغري العامل إىل تئول
املترصفة الحكومة هي ستكون بل الحكومة؛ عنها تستغني ال الفني االختصاص ذوي
وترصيف الخامات طلب عىل واإلرشاف التوزيع ويف املختلفة، املطالب ويف اإلنتاج، يف

الحديث. هذا غري حديث يف قلنا كما املصنوعات،
واحدة الهدامة النبوءات بتكذيب الحارض يأتي املاركسيون، يزعمه ما نقيض وعىل
به ولحقت هدام، مذهب من ركن انهدم إال فرتة بعد فرتة الزمن يتقدم وال واحدة، بعد

الثبات. عىل تقوى ال أركان

يفكرون ال الذين الجهالء عىل أصحابها عول ملا مقنعة فلسفة الهدامة املذاهب كانت لو
التاريخ حقائق عىل الحكم فإن فيها. التفكري عىل صربوا ولو الحقائق إىل يهتدون وال
الهدامون يجندهم الذين الجهالء عليه يقدر ال عسري مطلب جميعها اإلنسانية أطوار يف
عن قط يسألوه ولم ناعق، لكل قبل من انقادوا قد هؤالء ومثل العمياء، والفتنة للتخريب
ويفتحون الرشوالفوىض، إىل يقودونهم أنهم الدعاة من وحسبهم مقنع، برهان وال فلسفة

والخراب. الجهل نوازع من عليه طبعوا ملا مرصًفا أمامهم
هذه عرف فمن العلماء، أو املتعلمني من طائفة لهم يستجيب أن للهدامني يتفق وقد
يكون أن إما الهدم ملذاهب يستجيب الذي فالعالم اثنني: أحد من تخلو ال أنها أيقن الطائفة
يسول الذي بالغرور ممتلئة والبغضاء، الحسد عىل مطوية الطبائع، ممسوخة زمرة من
املستجيب العالم يكن لم فإن إنسان، كل عىل الخري وتستكثر نقمة، كل تطاوع أن لها
بحقائقها العلم بعد عنها يتحول فيها مخدوع فهو الزمرة هذه من الهدامة للمذاهب
عليها أقبلوا الذين والحكماء الكتاب من كثري عنها تحول قد كما مساوئها، عىل واالطالع

مخلصني. عنها أعرضوا ثم مخلصني،

ويطول االشرتاكية، هدف رشح يطول وقد فيها، علم ال خرافة إذن العلمية االشرتاكية إن
من شيئًا يعرف الذي العقل ولكن منها، الضعف مواطن ويف ومبادئها، قواعدها يف البحث
نظرة اإلنسانية أطوار إىل القوم نظرة أن ليعلم طويل رشح إىل يحتاج ال والفهم، العلم

مردود. حكم البعيد أو القريب املستقبل عىل حكمهم وأن باطلة،
بعد يختلف لن نظاًما املستقبل فرضعىل قد ماركس كارل زعيمهم أن يدعون إنهم
يقبل لن دائًما، حاسًما إجراءً اإلنسانية املجتمعات عىل حكمه أجرى قد وأنه السنني، آالف
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األساطري، خرافات من خرافة كل املستقيم اآلدمي العقل عىل تجوز وقد والتنويع، التبديل
غري إىل املقبلة الدهور عىل فكره يسلط الواحد الفرد أن تزعم خرافة عليه تجوز أن قبل
تقدم، وال فيها علم ال التي الدعوى هذه من العلم إىل ألقرب والعنقاء الغول فإن نهاية،

التقدميون. وهم العلميون، هم بأنهم يفخرون وهم هذا، مع دعاتها يروجها والتي
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تطبع مل وطباعة ينفجر مل بارود

يف تحول نقطة أو عهد، فاتحة كانا قد البارود واخرتاع املطبعة اخرتاع بأن القول تواتر
مشابهة وهي قريبة، مشابهة أو مناسبة، والبارود املطبعة وبني الحديثة. الحضارة تاريخ

«التعميم».
ذلك قبل كان وقد الطباعة، نرش بعد يطلبه من لكل ميسوًرا الكتاب أصبح فقد
يلجئ وكالهما ودرسها، الكتب لنسخ يتفرغون الذين عىل أو الدين رجال عىل موقوًفا

وانتظار. تفرغ إىل الطالب
الرامية صنع بعد األلوف وألوف األلوف ملئات ميسوًرا السالح حمل أصبح وقد

القالع. لفرسان ذلك قبل حكًرا الفعال السالح كان وقد البارودية،
الشعوب، وحرية الديمقراطية وبني والبارود املطبعة بني العالقة ارتبطت ولهذا
الكثري الخطأ ويحيط بعضها، يصح شتى صور عىل العالقة هذه املؤرخون وصور

بالتصحيح. هنا نتناوله الذي وهو اآلخر. ببعضها
عىل القضاء سبب أو التحول، سبب هما والبارود املطبعة إن يقال أن الكبري فالخطأ

الفرسان. ودولة الكهانة، دولة
هي اإلنسانية الفكرة وإن التحول، عالمة أو التحول أداة إنهما يقال: أن والصواب

أداة. كل وراء الفعال السبب
الذي السالح وطلبوا سلطانها، الناس فيه أنكر الذي اليوم يف انهدمت قد فالقلعة
مسألة أو زمن، مسألة هي ذلك، بعد واخرتاعه السالح ومسألة عنها، ويغني يقاومها

للتجويد. زمن إىل صناعة كل تحتاج كما املستحدثة، الصناعات من لصناعة تجويد



الشعوب أفيون

وحاجة رس، كل عىل واطالعها يشء، بكل علمها الناس أنكر يوم انهدمت قد والكهانة
الكتب ومسألة الجهالة. من عقله وخالص الهالك، من روحه خالص يف إليها اإلنسان

آالتها. اخرتاع قبل غايتها ارتسمت التي الوسيلة مسألة هي ذلك بعد وانتشارها

األقوال، تسيري يحب الذي القائل أحدهما اثنني: من التاريخية القضايا هذه يف حذار
اإلبرام. إىل أرسعها األحكام من ويفضل لتسري، األعاجيب يتخري فهو األحكام، وإبرام

يرجع سبب يرفضكل فإنه للتاريخ، املادي املفرس هو نحذره، بأن الخليق وثانيهما:
وكانت وكرب، له هلل جامدة مادة إىل يرجع سبب عىل عثر إذا حتى والوجدان، النفس إىل

والضمري. الفكر من وخلوه جموده قدر عىل عنده السبب صحة
وراء األداة هي اإلنسانية الفكرة أن فهي فيها، شك ال التي األسباب حقيقة أما
املنبوذة والحجارة هي إنسانية لفكرة وسيلة تكن لم ما واملكنات، األدوات وأن أداة، كل

سواء. بالعراء

الحصون أبطال من السلطان نقل الذي هو وإنه القلعة، هدم الذي هو البارود إن قالوا:
التجارية. املدن أبطال إىل

وتجار والنبالء البارود براميل هو للتاريخ، املاديني املفرسين عند قوامها حركة وهذه
البحار. عىل التي املدن سيما وال املدن،

«البورجوازية»، عهد إىل اإلقطاع عهد من الدنيا نقلت التي الحركة عنارص هي هذه
العهود. من وراءه ما إىل

واملدن والنبالء البارود القرون، عرشات من الصني يف كانت كلها العنارص وهذه
من األوروبية الحضارة حركت التي الخطوات تلك من واحدة خطوة تنتقل فلم التجارية،

العرشين. القرن يف أطوارها إىل الوسطى القرون أطوار
اخرتاعه يربط ألنه البارود؛ اخرتاع إىل الصني أهل سبق يف يشك املؤرخني بعض إن
ويرى عرش، الثالث القرن منتصف عند معمله يف باكون» «روجرز سجله الذي بالكشف
زعمه يف — معروًفا يكن لم وهو ،Saltpetre ملحه وجود عىل يتوقف البارود وجود أن

باكون. روجرز قبل —
العربي، املرجع يف الكيمية الصيغة عىل عثر قد نفسه باكون روجرز أن الراجح، أن إال
أن مراء بال فالصحيح هذا، يصح لم فإن الحرب، فن تاريخ يف «أومان» إليه أشار الذي
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عىل بها يوجد التي الهند ومنها الرشقية، آسيا بالد يف األرض سطح عىل يوجد امللح هذا
اليوم. إىل األرض سطح

الحمالت يف به واالنتفاع البارود كشف انقىضبني الذي الزمن إىل ونرجع هذا، وندع
والحصون. القالع عىل

أصبح أن إىل باكون، روجرز أوراق يف البارود ذكر جاء منذ قرون ثالثة مضت لقد
األخالط، تنقية يف القرون هذه مضت وقد املحصنة، املعاقل عىل الهجوم يف فعالة قوة
لألدوات موافًقا تركيبًا األخالط هذه وتركيب االنفجار، لرسعة الصالحة املقادير وضبط
مشكلة وكانت الخيول، تجره أم اليد، تحمله مما أكانت سواء يومئذ، اخرتاعها أمكن التي
تكن ولم معوقة، عقبة الرامية أو املدفع وتعبئة القذيفة، إطالق بني ينقيض الذي الوقت

والتغلب. اإلرساع أسباب من
املدافع من أفعل كان قد قرٍب عىل الحجارة يقذف كان الذي املنجنيق أن شك وال
عرش الثامن القرن أوائل إىل الهوجنوت استطاع بل والقالع، الحصون تهديد يف األوىل
هو إذن البارود يكن فلم إليها، وما الرتاب، بمتاريس الحصون حول املدفع يقاوموا أن
فنون من أسهل األول املدفع استخدام يكن ولم نظام، عىل نظام تغلب يف الحاسمة القوة

الوسطى. القرون نبالء احتكرها التي الفروسية،
يفيد أن قبل الصناعة ميدان يف أفاد قد أوروبة، يف البارود إن يقال أن هذا من وأصح
والفحم، الحديد عن البحث إىل األنظار حولت النارية األسلحة بدعة ألن القتال، ميدان يف
حسب عليه الطلب توايل مع الحديثة، الصناعات منها واستفادت التعدين، حركة فنشطت

الحديث. العرص حاجة

من قليل فليسهناك كثري أو الشك، من قليل البارود اخرتاع إىل الصني أهل سبق يف كان إن
التي الثابتة املطبعة بالنوعني ونعني بنوعيها، املطبعة اخرتاع إىل سبقهم يف كثري أو الشك
تركيبها قبل املنفصلة الحروف عىل تعتمد التي واملطبعة واحدة، دفعة الصفحات تطبع

الصفحات. يف
أو قرنًا عرش اثني منذ وكورية، واليابان الصني يف وجدا الطباعة من النوعان هذان
القرون يف عليها كانت التي أطوارها من الصني تنقل لم بنوعيها، الطباعة ولكن تزيد،

األوروبية. البالد شهدتها كما العرشين القرن أطوار إىل للميالد األوىل
األوروبية؟ البالد يف حدث كما املطبعة، بفضل الصني يف االنتقال هذا يحدث لم فلماذا
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قد الصينية الكتابة اخرتعت التي الفكرة فإن الثقافة. واختالف الفكرة الختالف
فلم الهجاء، بمقاطع يحيط أن قبل العالمات بمئات يستعد أن الطابع عىل لزاًما جعلت
سبقوا الذين أصحابها تنفع ولم إيجاز، وال إرساع فيها يكن ولم تيسري، الطباعة يف يكن

قرون. بعدة اخرتاعها إىل الغرب
القصيد. بيت هنا ها فهو الثقافة، اختالف أما

مطلوبة. لحاجة ا سدٍّ املطبعة فوجدت املطبعة؛ طلبت التي هي الثقافة كانت الغرب يف
األوىل، غايتها عند املطبعة فوقفت الثقافة، تطلبها ولم املطبعة، وجدت الصني ويف
يف الفعالة القوة هي وحدها املطبعة تكن ولم املنسوجات، من وغريه الحرير نقش وهي

النفوس. وتنبيه األفكار توجيه
يوم كل ونبرص طراز، وأحدث صنع أحسن عىل بيننا املطابع نبرص أوالء نحن وها
القراء وتعلن عرضها، وتيرس املطابع، هذه تنرشها والصحف واملجالت الكتب من صنوًفا
فال غريه بعرشات وأمر ثمنه، فيه وأبذل فأطلبه، كتاب إىل أسعى ولكنني بظهورها،
الفكرة وراءها تكمن التي األداة هي الواقع يف املطبعة ألن ثمن، بغري أقبلها وال أطلبها،
قراءته، يحب وما يقرأه، ما اإلنسان عىل يميل الذي الحاسم العامل هي وليست اإلنسانية،

يديه. بني كان ولو نظرة، عليه يلقي وال يأباه، عما فضًال
أن القائلون هؤالء ونيس الكهانة، سلطان هدمت التي هي املطبعة إن قيل وقد
ماليني فإن كذلك. اليوم حتى يزال وال للمطبعة، األكرب» «العميل هو كان الكهانة سلطان
الخامس القرن منتصف منذ املطابع من عام كل تصدر تزل لم الدينية الكتب من النسخ
نسخ وأحصينا الدينية، والرشوح األناجيل نسخ أحصينا أننا ولو هذا، يومنا إىل عرش
العلوم أبواب يف منفردة مادة كل من أرجح الدين مادة لكانت والعلمية األدبية الكتب
من له لكان الكهانة؛ سلطان عززت املطبعة إن يقول أن قائل شاء ولو واآلداب، والفنون

والتقويض. بالهدم القائلني أدلة عن شواهده، ووفرة صدقه يف يقل ال دليل اإلحصاء
مصحف، مليون للناس تخرج بلد يف املطبعة بال فما مكان، كل يف هي هي واملطبعة
صحيفة هنا تخرج الواحد البلد يف املطبعة بال ما بل إنجيل؟! مليون اآلخر البلد يف وتخرج
يد تمتد وال بني، بني صحيفة معهما وتخرج حرة، صحيفة جانبها إىل وتخرج محافظة،

آراءها؟! ويقبل ويريديها، يعرفها، التي الصحيفة إىل إال القارئ
كبرية حديدة إىل مرجعه وليس جوانحه، وبني اإلنسان رأس يف كله هذا سبب إن
تخرج ال ومطبعة الساعة، يف مليونًا تخرج مطبعة إىل أو هناك، صغرية حديدة أو هنا،

واأليام. الساعات يف األلوف غري
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اإلنسان ولكن اإلنسانية، الحضارة تاريخ يف تحول» «نقطة ا حقٍّ املطبعة كانت ولقد
الكتاب. تعطيه التي األداة فأوجد الكتاب؛ طلب الذي وهو فحولها، تحول؛ الذي هو

وهي النفوس وإىل تزدهر، وهي العقول إىل ينظرون أناس العالم هذا يف كان وإذا
امللح من حفنة أو الحديد، من رطل إىل كله ذلك يردوا حتى يسرتيحون فال تتوثب،
بسالح وتزودنا األعاجيب تصنع أداة رأينا كلما نسرتيح ال أن نحن حقنا فمن املسحوق،
الخالد والعقل املتوثبة، النفس إىل ذلك وراء من نشري أن إال القوة، سالح أو املعرفة

نريد. ما لنا املنجبة والقريحة
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غريصاحلة قدوة

يزنونه ال فهم يعرضعليهم، الذي الكالم وزن عند عقولهم يعطلوا أن الناس بعض تعوَّد
بمظاهر ويغرتون األقوال، حقائق يرتكون ولكنهم الصادقة، والخربة والعلم النقد بميزان
وبليغ صادق فكالمه نفوذ صاحب أو وجيًها، أو غنيٍّا، الكالم قائل كان فإن القائلني.

فيه. مشكوك وإخالصه كذب، وصدقه جهالة، فحكمته كذلك يكن لم وإن ومقبول،
إذا رشيدة، نصيحة وهي قال.» من إىل ال قيل، ما إىل «انظر السائر: املثل يف جاء لهذا
مظاهر عىل مقصوًرا كله اهتمامنا نجعل وال األقوال، بحقائق نهتم أن منها الغرض كان

القائلني.
يهتم ولهذا األحوال، من كثري يف املتكلم تمحيص عن يغنينا ال الكالم تمحيص أن إال
بني الفرق ويتبينوا الثقة، موضع ليعرفوا البلغاء، وسري العظماء، برتاجم دائًما الناس
آخر مقام يف ذلك إىل أرشنا وقد اإلصالح. ودعوات الهداية يف املخلصني وغري املخلصني

املعري: قول مثل وكلمة قائليها.» باختالف معانيها تختلف الكلمة «إن فقلنا:

ازدي��اد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ب أع��ج��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ب

عىل السخط من الناس عامة بني حني كل يف تسمعه مما يؤخذ ال ما منها يؤخذ
التي الشئون ودرس الحياة، يف الجوهرية األمور مارس املعري بأن نثق فإننا الحياة.
من لهم يقع ما إال العامة أولئك منها يسرب ولم رغدا، أو ونكدا مرة، أو عذبة بها تكون
رش كلها الدنيا إن أحدهم يقول وقد الحياة. ماهية عىل للحكم تكفي ال عرضية أمور

قروش. عرشة من أكثر إىل يصل فلم قرًشا، عرشين يف يطمع كان ألنه وظلم؛
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كالمهم يطبقون كانوا كيف عرفنا إذا خاصة اإلصالح دعاة من الكثري نعرف فنحن
إذا والريبة، بالشك منهم والجدير بالثقة، منهم الجدير بني الفرق ونتبني أنفسهم، عىل

إليه. يدعون الذي املذهب تطبيق يف أمانتهم عرفنا
الهدامة؛ املذاهب زعماء من زعيم لسرية الحديث هذا يف نعرض القاعدة هذه عىل
فتسمى الشيوعية، إليه تنسب الذي ماركس كارل وهو زعمائها، من زعيم أكرب لعله بل

األحيان. بعض يف باملاركسية
يأكل» ال يعمل ال من «أن وهو: واحد، أساس عىل كله مذهبه يبني الزعيم هذا كان

للعاملني. العاطلني استغالل يبطل أن دعواه يف أراد املبدأ وبهذا …
املبدأ، هذا تطبيق يف األمانة دالئل من نرى فماذا حياته، يف سريته إىل رجعنا فإذا

للمقتدين؟ قدوة فيه يكون أن أراد الذي
ملاتوا طريقته عىل جروا لو جميًعا الناس أن حياته من املستمدة الحقائق خالصة
أبعد عىل واحدة سنة من أكثر عاش ملا عمله من كسبه بما عاش لو هو وأنه جوًعا،

احتمال.
من مصنوعون كأننا تظن! «ماذا له: يقول املحفوظة أبيه خطابات من خطاب يف
كونته الذي رأيي بسلوكك تؤيد أراك الحظ «لسوء له: يقول آخر خطاب ويف الذهب؟»
صفاتك.» جميع عىل األنانية تغلب أناني — حسنة خصال من فيك ما عىل أنك وهو عنك،
املال طلب من ينتهي ال كان ألنه الرسالتني، هاتني يف كتب ما إليه أبوه كتب وإنما
كان وقد أرسته، باتساع علمه مع بالطلب أبيه عىل يثقل وكان جدوى، غري يف وإنفاقه

والتعليم. الرتبية إىل يحتاجون أبناء ثمانية فيها
إىل لبث أنه هو حدث الذي ولكن بيته، رعاية يف هو يخلفه أن فوجب أبوه ومات
ومعها إليه تكتب أن أمه فاضطرت وإخوته؛ أمه عىل عالة عمره من والعرشين الرابعة
أبديٍّا»، «طفيليٍّا يعيش أن بالبداهة ينتظر ال إنه له: وقالتا صويف، تسمى كانت التي أخته

يغنيه. رزق مورد عن له يبحث لم إذا عنه املعونة بقطع وأنذرتاه
Rhenish جازيت «رنيش تسمى صحيفة الرين بالد يف تصدر كانت اآلونة تلك يف
هي إذا باإلغالق الحكومة فأنذرتها االشرتاكية، إىل دعوتها يف تتطرف وكانت «Gazette
أصحاب من شابٍّا وكان سياستها، عن املسئول الكاتب منها وتخرج خطتها عن تعدل لم
موقف يف رأيه عن ماركس كارل سئل فلما .Rutenberg روتنربج اسمه ماركس كارل
التحرير وتوىل بعده. الصحيفة تحرير يتوىل أن وقبل الكاتب، ذلك بإخراج أشار الحكومة
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تلك فيها كتب التي وأعدادها واالشرتاكيني، االشرتاكية عىل تنحي جديدة خطة عىل فعال
اليوم. إىل محفوظة الحمالت

لها شأن وال والزواج بالطالق تتعلق مقالة أجل من شهور بعد الصحيفة أغلقت
االشرتاكية الدعوة ليعلن باريس إىل وذهب بلده ماركس كارل فهجر االشرتاكية، بالدعوة
يف رغبة وال عمل بال كان كما وعاد الجديدة، الصحيفة تفلح فلم عليها، ينحي كان التي
انقطع حتى هولندة، يف أصهاره بعض من يتلقاها كان معونة من يعيش وظل العمل،

ومريديه. أصحابه عىل كله عبأه فألقى املورد هذا
إىل بالدعوة مشغوًال كان ألنه الرزق طلب يرتك كان الرجل أن ألحد يخطر قد

إخالصه. يف متهًما كان أو املذهب لهذا مخلًصا كان سواء مذهبه،
هذه ففي الدعوة. لنرش وال الرزق لطلب العمل يطيق ال كان أنه الواقع لكن
يف كتاب تأليف عىل معه باالتفاق leske لسكي فأقنعوا رفقائه بعض عليه أشفق األثناء
الشيوعية. دعوته عليه تدور الذي املوضوع وهو بالسياسة، وعالقته االقتصاد موضوع
فرنك، وخمسمائة ألًفا الكتاب ثمن من ماركس كارل وقبض ١٨٤٤ سنة يف االتفاق فتم
ماركس بكارل فإذا ١٨٥٨؛ سنة وحلت الكتاب. يظهر ولم سنة، عرشة أربع ومضت
دنكر الهر هو الجديد النارش وكان الكتاب. تأليف عىل آخر نارش مع أخرى مرة يتفق
يظهر ولم السنون، فانقضت السال االشرتاكي الزعيم رسائل ينرش كان الذي Dunker

املوعود. الكتاب
انتقل قد وكان واتفاقاته، لوعوده وإخالفه لكسله بالرجل الرزق موارد وضاقت
ويكسب عليه، يواظب له عمل لتدبري عارفيه بعض وسعى اإلنجليزية، العاصمة إىل
مقالني أو أسبوعي مقال عىل Tribune تربيون نيويورك صحيفة مع فاتفق قوته. منه
ينشط فلم شلنا، بعرشين مقال كل عىل ويؤجر اإلنجليزية، العاصمة من إليها يرسلهما
بمعونة ذلك مع ويساعده باسمه، ليكتبها أنجيلز زميله عىل واعتمد الرسائل، هذه لكتابة

للرتبيون. مراسلته انقطعت حتى كذلك يزل ولم عنده، من
املعقول من فكان أتباعها. عند املقدس الشيوعية إنجيل املال» «رأس كتاب ويعترب
يقرتب يكن لم النبي ولكن دعوته، عليه تقوم الذي إنجيله إلتمام الشيوعية نبي يفرغ أن
أن إال هو وما امللحة. العاجلة الحاجة من شديد ضغط تحت إال إنجيله صفحات من
سنويٍّا معاًشا ماركس لكارل يخصص أن واستطاع أبيه بتجارة أنجيلز زميله استقل

اآلن. حتى بقي كما ناقًصا وتركه األبد، طي املقدس كتابه النبي طوى حتى دائًما،
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املتبطلني يف ويبغضهم العمل، بقداسة ليبرشهم للناس خرج الذي اإلمام هو هذا
عىل يفرضها أن أراد التي بالرشيعة عومل أنه فلو غريهم. عىل عالة يعيشون الذين
هو يكن ولم يأكل»، ال يعمل ال «من قوله: حد عىل الدنيا وأنصفته جوًعا، لهلك الناس،

جزاء. بغري املال أخذ من ويتحرجون العمل، أمانة يعرفون الذين من
من خيش أنه عمل، بغري األجر استباح الذي الرجل هذا أمر يف العاجب والعجب
االشرتاكي املؤتمر وحمل وتجريحه به للتشهري سبب عن وبحث باكونني، الزعيم منافسة
والتحقري؟ الفصل وطلب التشهري، حملة عليه بنى الذي السبب كان فماذا فصله، عىل
اتفق ألنه االشرتاكيني، سمعة دنس قد باكونني أن وهو ماركس: كارل من عجيب سبب

الكتاب. ذلك ترجمة ينجز ولم كتاب، ترجمة عىل روسيا يف نارش مع
لسكي وبني ماركس بني االتفاق ونص املؤتمر، سجالت يف موجود الحملة ونص

املريب. الرجل هذا تراجم يف كذلك موجود دنكر وبني
سواًدا، يزيدها فقد سوادها، فوق سواد إىل مفتقرة املدنسة الصفحة هذه كانت فإذا
الجزاء هذا وأن الديمقراطية، اآلراء يف ماركس لكارل استاذًا كان باكونني أن نعلم أن
الرجل. هذا بحياة حياته اتصلت صاحب وكل زميل، وكل أستاذ، كل نصيب كان السيئ
ماركس لكارل توسط أنه منه وعرفنا الحديث، هذا يف السال الزعيم اسم بنا مىض وقد
ماركس كارل رسائل إىل يرجع أن شاء فمن كتابه، بنرش ليساعده مؤلفاته نارش عند
تفكري يفكر أنه السال عن يقول كان إنه عليه؟ الفضل لهذا وفاؤه كان كيف فلينظر،
أمهاته عفاف إىل بالتلميح ذلك يشفع ثم زنجية، وراثة عىل تدل مالمحه وأن الزنوج،

جيل! قبل
يجد فلن واحًدا، واحًدا وزمالئه أساتذته أسماء إىل يرجع أن شاء من ويستطيع
واحد شخص لغري استثناء وال بغيض. وصف أو شائنة تهمة من سلم منهم إنسانًا
ذلك ومع أنجيلز. فردريك وهو الحياة، مدى املالية معونته إىل محتاًجا كان الذي هو
ونقص واألنانية، العاطفة بجمود إحداها يف وصفه كيف فنرى إليه أنجيلز رسائل نقرأ

والشعور. املروءة

القبيل، هذا من عنه عرف ما بعض الشيوعية زعيم عن هنا لخصناها التي الحقائق إن
كان فمن وأنصارها، دعاتها دونها التي الشيوعية، الحركة سجالت من مستمد وكلها
تحتمل ال التي حقيقته عىل الرجل فهم يف عليه صعوبة فال هوى، وال غرض يعميه ال
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كذلك كان ومن والكنود، الرش طوية يف ومثل التطفل، يف مثل فهو والخداع، املغالطة
آدم بني من يجهلهم ملن صحيح بخري نفسه تفيض وال العمل، رشيعة يف به يقتدى ال
موضًعا فيه يجدون وال الخري، موضع يف الرش منه يلقون إليه أقربهم كان وقد وحواء،

واالقتداء. للثقة
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الخري به يريدون أنهم يزعمون إليه فالداعون االجتماعية، املذاهب من مذهب كل
اإلصالح. إىل ويقصدون

حتى صالحها يف املذاهب تختلف بل األحوال؛ جميع يف تصدق ال الدعوى هذه ولكن
ما ومنها قليًال، يصلح وما كثريًا، يصلح ما فمنها املنفعة. تراد حيث الرضر، منها يأتي

اإلصالح. لطبيعة مناقض بطبيعته ألنه ويفسده؛ اإلصالح يعطل
اإلصالح تناقض التي املذاهب هذه من — نعتقد فيما — املاركسيني مذهب
التي األمم جهود وتضيع وجهتها، يف تستقيم أن املصلحة الحركات وتعطل بطبيعتها،
يكفي وقد بالتفصيل، الحقيقة هذه تعرف وقد الضياع، عن وتصان تتوفر، أن ينبغي
الغرض، ولجاجة الهوى عماية تحجبها حني إال تحتجب ال ألنها البيان؛ من القليل فيها

والجالء. الظهور إىل الحقائق أقرب ذلك لوال وهي
األمراض جميع يداوي الذي الطب أن ليعلم الطويل البحث إىل باإلنسان حاجة فال
يدعي واحدة بوصفة بنية كل يعالج الذي الطبيب أن ليعلم أو فاسد، طب واحد بدواء

للتطبيب. يصلح وال الطب
يحاول أن التدجيل، عالمة أو الجهل، فعالمة واملجتمعات األمم طب الطب كان فإذا
األمم أن الطبيب ذلك ينىس وأن واحدة، بوصفة العلل جميع من مداواتها املزعوم الطبيب
أسباب يف تتباعد كما الشكوى، أسباب يف وتتباعد العلل، يف وتتفاوت الطبائع، يف تتفاوت
وتصح واحدة، علة كلها تشكو أن األوقات من وقت يف يحدث وال شكواها، من الربء
الذي النظام يكون وقد لغريها، مرًضا منها لواحدة الشفاء يكون فقد واحد، بعالج كلها

الفرتة. تلك غري يف املنفعة كل املنفعة هو الزمن، من فرتة يف يرضها
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مرة، العلة إىل تهتدي وقد علتها، عن فتبحث شكواها تحس األمم من األمة إن
يوم بعد يوًما وتقرتب تتعلم السواء، عىل وضاللها اهتدائها يف وهي مرة، عنها وتضل

املفيد. العالج من
وهداية تجاربها عىل فيه وتعتمد كيانها، من األمة تستمده الذي العالج يكون وهكذا
يف وترشع نظام، بعد نظاًما وتنشئ حكومة، بعد حكومة فتختار ووجدانها، فكرها
ترتبى املحاوالت وبهذه تعديلها، عىل تحتال أو عنها، تعدل أو فيها، تميض ثم التجربة،
األحياء. جميع عليه ينمو الذي الطبيعي النمو طريق من رشدها وتبلغ وتتقدم، األمم

فيه نشطوا الذي العرص هذا يف األرض ألمم الشيوعيون أو املاركسيون، يصنع ماذا
املزعوم؟ لإلصالح أو للدعوة

سبيًال ماضيها من لها وتتخذ التجربة، من وتستفيد وتتعلم، ترتبى األمم تركوا هل
مستقبلها؟ إىل سبيًال حارضها ومن حارضها، إىل

صالحها، وأسباب فسادها، علل يف وأمة أمة بني يميزوا ولم ذلك، يفعلوا لم كال.
الخرافيون، يصنع كما وصنعوا واحد، بعالج يتداوى واحًدا مريًضا كلها األمم جعلوا بل
تشفي التي املعجزة لهم ويصفون أطبائهم، وترك دوائهم ترك إىل الناس يدعون الذين

الشكايات. جميع من وتربئ السقام، جميع من
وليس للعالج يتصدى من عىل بداهة الناس يطلقه الذي االسم هو الدجال اسم إن
يشكو ومن بعظامه، يشكو ملن ويصفه بجوفه، يشكو ملن يصفه واحد عالج غري لديه
والسبعني، الستني يف وللشيخ العرشين يف وللفتى الرابعة يف للطفل يصفه أو بأعصابه،
وعىل األسنان، جميع يف للرجال يصفه كما والجارية، والصبية والفتاة للعجوز يصفه أو

واألجسام. األمزجة اختالف
هذه عىل الطب يتعاطى من عىل ينطبق الذي الوحيد االسم هو الدجال اسم إن
للناس ويؤكدون دجالون، أنهم ينكرون الشيوعيني، أو املاركسيني هؤالء ولكن الوترية،
وللعراق والهند، للصني واحدة وصفة — هذا مع ووصفتهم النطاسيون، األطباء هم أنهم
معجزة ال معجزة — األمريكية والواليات الربيطانية وللجزر وفرنسا، ولروسيا ومرص،
والزكام، السل من وتشفي والجذام، الحمى من تشفي واآلخرين، األولني خرافات يف مثلها
والجراح، الكسور من وتشفي والجنون، العته من وتشفي والطاعون، الهيضة من وتشفي
كل ويف أمة كل يف إنسان، لكل وتصلح والرسطان، الورم ومن والكساح، العجز ومن

مكان.
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يعالج فال الصالح، طريق عن ويضلل اإلصالح، يعطل أنه الخبيث املذهب هذا وآفة
تقدم إىل سبيل وال ومحاوالتها، تجاربها من دواءها تلتمس يرتكها وال دائها، من األمم

واملحاوالت. التجارب هذه بغري أمة
نتمثلها، ولكننا واألعوام، األيام مع ظهوًرا وتزداد البالء، هذا عواقب ظهرت ولقد
املاركسية الدعوة هذه أن وقدرنا الزمن، مع رجعنا إذا الوخيم الرضر من مبلغها ونتمثل
تذهب وأين اليوم؟ العاقبة تكون فماذا سنة، مائة قبل أو سنة، خمسني قبل شاعت قد
تيقظتها التي اليقظة تذهب كانت أين السنني؟ هذه يف ثمراتها أثمرت التي الجهود
يف االستقالل حركات تذهب كانت وأين الهند، يف الحرية نهضة تذهب كانت وأين الصني؟
دعوات عنها أسفرت التي والصناعات العلوم تذهب كانت وأين واملغرب؟ املرشق أقطار

واألقوام؟ األمم أنواع بني تنوعت كما اإلصالح،
كله الدواء وإن ضائع، عبث كله اإلصالح إن سنة: خمسني قبل لألمم قائل قال لو
وأي باألمم، تحيق كانت خسارة فأي املاركسيون، بها يبرش التي العاملية الثورة هو
الهدم يف معهم وانطلقت النعيب، ذلك منهم سمعت لو به تبتىل كانت للجهود ضياع

والتخريب؟
خمسني قبل كانت كما األمم من كثري وبني هذا، وقتنا يف األمم من كثري بني فرق ال
وأمة، أمة بني تتشابه ال التي بوسائلها، التقدم إىل حاجة يف األمم هذه تزال وال سنة،
فإذا حارضها، يف وتجاربها ماضيها يف األمة تراث غري يشء عىل فيها االعتماد يتأتى وال
بعد تعود ثم طريقها عن سنة خمسني تعوقها فسوف الشيوعية بدعوة إحداها ابتليت

واإلطالل. الخرائب تعرتضه طريق يف جهودها لتستأنف نفسها إىل الغاشية زوال
إصالحهم، فتعوق األفراد؛ ضمائر إىل تترسب الشعوب، إصالح املاركسية تعوق وكما
الندم، وسيلة وهي إصالح، كل بها تم التي بالوسيلة اإلصالح محاولة عن حتى وترصفهم
ومغرياته جرائره من والخالص اجتنابه، عىل والعمل الخطأ، وعرفان النفس، ومحاسبة

ودواعيه.
النفس، محاسبة غري عيوبه إصالح إىل سبيًال اإلنسان يعرف لم الزمن، قديم فمن
يف العاجز ويجتهد خطئه، عىل املخطئ فيندم التقصري، حالة يف بالالئمة عليها والعودة
مكلف بأنه إيمانه أو بمسئوليته اإلنسان شعور عىل تقوم كلها واألخالق نقصه، استدراك

عمله. عن مسئول
للمذنبني وتقول بغريه. لألخالق قوام ال الذي األساس هذا تهدم فهي املاركسية أما
عىل كله اللوم ألن الوصمة، من منزهون التهمة، من أبرياء جميًعا إنكم واملقرصين

29



الشعوب أفيون

عىل فليس املقرص؛ وتقصري املجرم، وإجرام الفاسد، وفساد العاجز، عجز يف املجتمع
وليس واالستغالل، الرسقة عىل قائم كله املجتمع ألن غريه؛ مال عن يعف أن اللص
بغري والفائزون بالقوة، املتغلبون هم املجتمع يف القادرين ألن اإلنسان؛ عيوب من العجز
واالختالق، النفاق عىل قائمة االجتماعية العالقات دامت ما عيبًا، الكذب وليس استحقاق،
رأس آداب شاعت كلما والزواج، العائلة لنظام محتومة نتيجة ألنها عاًرا؛ الفحشاء وليست
االجتماعية املزايا ألن الساقط؛ عليه يالم نقًصا االجتماع مراتب يف السقوط وليس املال،
عن فيرصفهم والساقطني، للعجزة يقال الذي هو وأشباهه وهذا واختالس، وخداع غش

والسموم. املسكرات فعل ضمائرهم يف ويفعل نفوسهم، إصالح يف االجتهاد
وأدنأ أهبط نجاحها بعد األخالق مقاييس فإن يوًما، الشيوعية نجاح فرضنا وإذا
عفة الرسقة؛ عن يمتنعوا أن الناس تعلم ال ألنها إليها؛ الدعوة نرش إبان يف مقاييسها من
العدل بمبادئ وإيمانًا بالضعيف بًرا الظلم عن يمتنعوا أن تعلمهم وال خستها، من وأنفة
كال، األنساب. عىل وغرية لألعراض صيانة الفساد؛ عن يمتنعوا أن تعلمهم وال والكرامة،
الرسقة؛ فيه يمتنع عالم كأنه الشيوعي املجتمع لهم تصور بل الفضيلة الناس تعلم ال إنها
وامتناع االستغالل، المتناع الظلم فيه ويمتنع ارتكابها، عن الناس وعجز وسائلها المتناع
يف يستويان واملحرم املباح ألن الفساد؛ فيه ويمتنع االستغالل، من ينشأ الذي التسلط
اللص تجريد هو اإلصالح وعود من الشيوعي املجتمع عند ما فكل الشيوعية، األنظمة
هذه عىل قط مجتمع يقوم ولن فيه، املطموع املال من الصندوق وإخالء السالح، من
حقيقتها يف وهي إال فضيلة، فيه فليس الضمري، بقوة تعرتف ال التي السلبية الخالئق

التنفيذ. موقوفة رذيلة
من فيه املطلوب ألن األخالق، كصالح الشيوعي النظام يف مهدد العقل وصالح
توافق أن الشيوعية املبادئ من فيه املطلوب وليس الشيوعية، املبادئ يوافق أن العلم
يكون أن ينبغي العلم أن وعندهم الناس. جميع بني به املعرتف املنطق توافق أو العلم،
يعلنونه رصيح ذلك عن وكالمهم وستالني، ولنني ماركس لتفكري خاضًعا شيوعيٍّا، علًما
مجمع رئيس Vavilov فافيلوف األستاذ كالم ومنه الكتب. يف وينرشونه الخطب، يف
«إن الجديدة: صورته يف السوفيتي العلم عن بحثه من يقول حيث موسكو، يف العلوم
الجمهوريات يف مكانه يتخذ العاملي العلم من فرع أنه قصاراه يكن لم السوفيتي العلم
هي األوىل، ومزيته ونطاقه. بطبيعته مختلف منعزل علم هو بل كال، املتحدة. الروسية
للبحوث عنه غنى ال الذي األساس وهو واضح، فلسفي أساس عىل يقوم غريه دون أنه
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وزكاها وأنجلز ماركس قررها التي الثنائية املادية من أساس له نحن وعلمنا العلمية،
وستالني.» لينني

الشيوعية، البالد يف العلوم مجمع رئيس به يجهر الذي الرصيح البيان هو وهذا
روح عن كحديثهم العلمية الحزبية عبارات من أمثاله الشيوعيني للعلماء كالم يخلو وال
أو علمية فكرة فكل الجراحة، يف اللنينية املاركسية والنظريات الرياضيات يف الحزب
للعالم، تهمة فهي وستالني ولنني ماركس وضعها التي األصول تخالف أدبية أو فلسفية
والدعوة واملذهب للحزب إخالصه عىل وشبهة إليها، يهتدي الذي األديب أو الفيلسوف، أو
البرشي، العقل عىل حجًرا الظالم عصور أظلم يف التاريخ يعرف ولم جملتها، يف كلها
والنور. عرصالحرية إنه عنه يقال الذي العرشين، القرن منتصف يف العنيف الحجر كهذا

اإلصالح إىل دائمة حاجة لفي وإنها والعيوب، النقائص كثرية اإلنسانية الحياة إن
نهتدي ولكننا منوعة، لكثرية إصالحها إىل تدعو التي االجتماعية املذاهب وإن والعالج،
وتؤده، بحكمة الناس مشاكل تعالج التي املذاهب منها نعرف حني نافع، يشء إىل
بعالج املختلفة األمم عىل يشعوذ الذي الوخيم املذهب سيما وال الهدامة، املذاهب وتتجنب
يف يميض أن البرشي العقل عىل ويحجر عمله، مسئولية اإلنسان عن ويسقط واحد،

املستقيم. طريقه
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القديم تاريخها يف اإلنسانية جهود يقيضعىل مذهب كل هداًما مذهبًا يسمى أن يستحق
الحيوانية اإلباحية من بنفسه لالرتفاع اإلنسان بذلها التي الجهود سيما وال والحديث،

الضمري. وحرية الفكر، حرية يعرف الذي املخلوق، مرتبة إىل
— العلمية االشرتاكية باسم اشتهرت التي الدعوة صاحب — ماركس كارل ومذهب
طبقة لكل يبيح ألنه الطويل؛ تاريخها يف اإلنسانية بنته ما تهدم التي املذاهب مقدمة يف

اإلنسان. بني عمل من يكن لم كأنه تقدمتها، التي الطبقة بنته ما تهدم أن
الوجهة من ينتقدونها كما العلمية، الوجهة من املنتقدون ينتقدها املذاهب هذه
والجهالء، األغرار بني وترسي والشهوات، بالغرائز تختلط مذاهب أنها ولوال التاريخية،
أن من أظهر بطالنها ألن التاريخي، النقد من وال العلمي، النقد من شيئًا تحملت ملا

والتفنيد. النقد يف شديد عناء إىل يحتاج
الفكر استقالل من نصيبه يكن ومهما قليًال، العلم من اإلنسان نصيب يكن فمهما
لن اإلنساني العلم أن يفهم أن يستطيع — والشهوات الغرائز لوال — فهو محدوًدا،
أحاط أنه يدعي الذي الرأس أن يفهم أن ويستطيع كان، ما كائنًا واحد إنسان إىل ينتهي
من تتغري ال التي النتيجة إىل ووصل كلها، التاريخ حقائق إىل ونفذ كله، الكون بأرسار
يقبله ال ما يدعي الرأس هذا — الزمان آخر إىل تبديل وال تعديل عليها يطرأ وال بعده

والفالح. العمار طريق يف اإلنسانية لهداية يصلح وال عاقل، عقل
عىل يجرتئ لم التي العريضة الدعوى هذه من أقل شيئًا يدعي ال ماركس وكارل
وأرسار والحياة، املادة بأرسار أحاطت فلسفته أن يزعم ألنه قبله؛ من أحد ادعائها
فيما قليًال، وال كثريًا منها يغريوا فال الناس بها يدين أن ووجب واالجتماع، التاريخ
عاملهم ليهدموا هذه فلسفته عىل الناس يعتمد أن وجب بل واألجيال؛ الدهور من يأتي
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مجازفة؟ وأي املجازفة، هذه قبل الرتدد إىل يدعو خطأ كل من معصوم كأنه بأيديهم،
يجمع واحد وطن أو مدينة أو بيت تحطيم بمجرد ال كامل، عالم بتحطيم املجازفة إنها

والبيوت. املدن
كالم فهي أساسها، من الدعوى هذه إلنكار العلمي البحث يف اإلطالة إىل حاجة ال
والغرائز الشهوات غمرة من مفيق وهو املرء، إليه يصغي وال الجدي، البحث يحتمل ال

العمياء.
التفكري. ناحية من بطالنها عن يقل ال الشعور ناحية من بطالنها أن عىل

يقول قاطبة املجتمعات بتخريب ويأمرهم أتباعه ماركس كارل يخاطب فعندما
…؟ فيها تفقدونه ما عندكم فليس اخربوها معناه: ما لهم

فيخطر الدعوة هذه يسمع العمياء، والغرائز الشهوات غمرة من يفيق عقل من وما
وراء من العالم رجاء يتحقق ولن وقنوط، يأس حركة ألنها وفالح؛ خري دعوة أنها له
ولن تحطيمه. يف يرتددون وال بخرابه يبالون ال من العالم يصلح ولن والقنوط، اليأس
أصبح بل والتعمري. التخريب عنده وتساوى أمل، كل فقد من أمال اإلنسانية يعطي

التعمري. من نفسه إىل أحب التخريب
والتحطيم، التخريب دعاة يخاطبه يبايل وال يفكر ال وألنه يبايل، وال يفكر ال اليائس
مخرب. فهو كذبوا وإن مخرب، فهو صدقوا فإن وعودهم. يف كذبوا أو صدقوا يهمه وال

والرجاء. العقل فقد من عليه يهجم مصري من لإلنسانية وويل
محرومون ألنهم العالم تخريب يستبيحون من الناس بني يوجد أن الجائز ومن
السباع حركة وبني الحركة، هذه بني فرق وال خري، حركة ال رش حركة إذن ولكنها فيه.
إنسانية، عقيدة االعتبار هذا عىل هي فليست الفريسة؛ طلب يف الغابات من تنطلق التي
كارثة هي وإنما بالربهان. املناقشة وتقبل بالدليل، تقنع التي الفكر مذاهب من مذهبًا أو

والخراب. العمار بني تميز وال الوحشية، رضاوة إىل فرتتد اآلدمية الطبيعة تمسخ
التي والفاقة البؤس حالة تروعهم املتعلمني الشبان من كثري الحارض العرص ويف
وال فيها، يفكرون من وتحزن الكريمة، النفوس تروع حالة وهي املحرومون، بها يبتىل
خالف موضع فقط الحرمان بالء يكن ولم منها، الخالص وطلب إنكارها، عىل أحد يالم
فإذا والخراب. الهدم طالب إليه يدعو الذي العالج يف الخالف وإنما اإلصالح، طالب بني
ينكر من عىل الواجب ومن املريض. يعانيه الذي الداء من رش فهو سما العالج كان

أوىل. باب من السم ينكر أن املرض
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غري الطبيب أن هو يقولونه الذي ولكن مريض، غري املريض إن يقول أحد من ما
القولني. بني عظيم وفرق شفاء، منه يرجى وال يميت، سم يصفه الذي الدواء وأن طبيب،
وأبناء عالماته، كذلك وللباطل عالماته وللحق ، بنيِّ والحرام ، بنيِّ الحالل أن عىل
تجارب من العالمات تلك يعرفوا أن خليقون العلم، من حظٍّا أصابوا ممن — الجيل هذا

السليم. الطبع إليها يهتدي التي الفكر بداهة ومن التاريخ، نسميها التي اإلنسانية
ويرسم كله، املستقبل وعلم كله، املايض علم يدعي مذهب يف صالح وال حق فال
نواميس فيه ترصفهم أو فيه يترصفون وال عنه ينحرفون ال مستقبًال الدنيا هذه ألبناء

األمور. وطبائع الكون
بالفوارق مرهونة جميعها التاريخية األطوار يجعل مذهب يف صالح وال حق وال
القوي بني لها عداد ال التي الفوارق تلك وينىس املال، إنتاج يف أو املال يف الناس بني
وبني والقانع، الطموح وبني والكسالن، املجتهد وبني والغبي، الذكي وبني والضعيف،
الفوارق هذه أن يتوهم عقل هناك كان فإن والعقيم. املنجب وبني والقبيح، الجميل
فارق هو التاريخ هذا يف يعمل الذي الوحيد الفارق وأن اإلنسانية، تاريخ يف معطلة ملغاة
طبائع يدرك ال الذي املضلل العقل أو املعطل العقل هو فهو اإلنتاج، وأسباب األجور

والفالح. التقدم سبيل إىل لهدايتهم يصلح وال البرش،
ويوجه والعداء، بالرش ويأمر والقنوط، اليأس عىل يقوم مذهب يف رجاء وال حق وال
أخرى، تارة وبالحقد تارة بالحسد مستعينًا النفوس، أسوأ يف األخالق أسوأ إىل خطابه

األحوال. جميع يف والتواكل وبالغرور
فيما كلها املسئولية ويلقي الفرد مسئولية يمحو مذهب يف إنصاف وال حق وال
ينحرص أن وكاد الحرية، طريق يف الفرد تقدم أن بعد واألمم، املجتمعات عىل يعيبه
يحاسب الذي اإلنسان مسئولية الفردية: املسئولية وهي واحدة: نتيجة يف اإلنساني التقدم

اآلالت. من آلة املجتمع قبضة يف أنه فيه يفرض وال وأعماله، بأخالقه
تتوثب وحوًشا بعض عىل بعضه اإلنسان نوع يطلق مذهب يف تمييز وال حق وال
دون منه واحدة لطبقة تعصبًا يتجاهله أو اإلنسان نوع يجهل مذهب وحوش، عىل
بني غري من عداها وما اإلنسانية، صفة تستحق التي وحدها هي كأنها الطبقات، سائر

اإلنسان.
وقد األخيار. باملالئكة كلهم الفقراء وليس األرشار، بالشياطني كلهم األغنياء فليس
وحديثًا، قديًما الفقراء وأساء نهاية، غري إىل غدا ويسيئون وحديثًا، قديًما األغنياء أساء

نهاية. غري إىل غًدا ويسيئون
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استفادت وقد وبراءة. طهًرا كله الفقر كان وال وإجراًما، إثًما كله الغنى كان فما
مكن الذي الغنى لوال بل الفقراء. عمل من استفادت كما األغنياء عمل من اإلنسانية
التحف واقتناء الفاخرة، باملالبس والتدثر الباذخة الرصوح إقامة من الناس لبعض
بقاع من بقعة كل يف العاملني ألوف منها يعيش التي الصناعات هذه وجدت ملا الثمينة،
وال القفار، يف القوافل سارت ملا املاضية األزمنة يف الغني مطالب ولوال املعمور، العالم
الراحلني تهدي التي األفالك برصد أحد اهتم وال البحار، عباب املشحونة السفن مخرت
من إليها وما النسيج، فن أو النجارة، فن أو البناء، فن ارتقى وال والسياحة، املالحة يف

واألجري. واملالك والفقري الغني نفعها عم التي الفنون هذه
قط يكن ولم األغنياء، من هو وليس الشيوعية، يبغض السطور هذه كاتب وإن
عن الحقيقة يحجب الذي الفقري أن يرى ولكنه األغنياء. من يوًما يكون ولن األغنياء من
ظن ومن املال. خسارة إىل العقل خسارة ويجمع الفهم، نعمة نفسه يحرم بيديه نظره
فهو العيوب من مربئني اإلنسان بني ويرتك األغنياء، عيوب سيمحو املذاهب من مذهبًا أن

واملحروم. الجائع من له بالرثاء أجدر هذا ومثل الغفلة، عن راض غافل
يلمح أن أحد عىل يستعيص وال والبطالن، الضالل بني والدعوات املذاهب أولئك كل
ويصم يعمي ألنه والتفكري؛ للشعور املفسد الهوى من نفسه جرد إذا بطالنه عالمات

يقولون. كما
املذاهب من ال واإلخاء، بالتعاون تبرش التي املذاهب من اإلنسانية صالح يرجى إنما
منها واحد بجزء ال أجزائها بجميع اإلنسانية تتقدم إنما والبغضاء. العداوة تثري التي

العصور. من عرص كل يف ما طبقة باسم نسميه
عالمات ومن باألباطيل، الناس يخدعون أنهم والهدامني املخربني عالمات ومن
جاءكم الفساد من فيه بما العالم هذا خربتم إن إنكم لليائسني يقال أن باألباطيل الخداع

وإنصاف. وعدل صالح كله آخر عالم
جديد؛ عرص كل يف جديد إصالح عن يستغنوا لن الناس أن فيه شك ال الذي فالحق
الشباب نقص ويودع الشباب، نقص ليعالج الطفولة نقص يودع الذي الطفل كأنهم

الكمال. معارج يف درجة بعد درجة بذلك ويرتقى الرجولة، نقص ليعالج
يشيخ. ال اإلنساني والنوع يشيخ، الفرد أن اإلنساني والنوع الفرد بني الفرق وغاية
منه يرجى شباب ألنهم الجديد. الجيل أبناء هم الحقيقة بهذه يؤمنوا أن الناس وأوىل
بناء. كل دعامة ألنها الهدم؛ آفة من العصمة هي غريها دون وتلك الشباب. لتخليد العمل
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األفراد أحوال الدراسات بهذه الباحثون وتناول النفسية، بالدراسات هذا عرصنا اشتهر
العبقري، ونفسية البطل، نفسية يف فبحثوا اختالفها، عىل األمم وأحوال اختالفهم، عىل
وعقائدها، الجماعات أطوار يف كذلك وبحثوا واملراهق، الطفل ونفسية املجرم، ونفسية
الرتبية شئون يف شتى فوائد املباحث هذه من الناس واستفاد فيها. التأثري وعوامل

والسياسة. والتعليم
الناس يلهج جديدة بدعة كل يصيب ما أصابها قد النفسية الدراسات هذه ولكن
ونحن فأصبحنا حالة، وكل يشء كل عىل تطبيقها يف اإلفراط أصابها األزمان: من زمنًا
ذكر وكلما العامة، أو الخاصة املشكالت من مشكلة كل تعليل يف النفسية بالعقد نسمع
هذه يقول: من وجدنا األفراد، بعض سلوك أو الجماعات، بعض سلوك يف بدعة الذاكرون
األطباء يعالجها التي الوسواس حاالت من حالة هذه مكبوتة، نزعة هذه نفسية، عقدة
االجتماعية املشكالت فإن يصفونه، الذي الوصف هذا عىل دائًما األمر وليس النفسانيون،
هذه عن بحثنا سواء النفسية، بالعقد اإلطالق عىل لها عالقة ال أسباب إىل ترجع ما كثريًا
أن أردنا إذا الحقيقة هذه نعرف أن الواجب ومن األفراد، نفوس أو األمم نفوس يف العقد
العالج. نصف هو الداء تشخيص يف الصواب ألن أمورنا؛ من ونصلح مشكالتنا، نواجه
من وموقفه العرصي الشاب مشكلة النفسية العقد إىل يردونها التي املشكالت من

واالنقالب. الفوىض ومذاهب الهدامة الدعوات
الدعوات، لهذه اإلصغاء إىل الشبان ببعض تدفع النفسية األمراض أن املحقق فمن

لحقيقتها. معرفة وال فيها بحث بغري
ترجع ال — املسألة هذه يف — العرصي الشاب مشكلة أن أيًضا املحقق من ولكن
التعليم، بنظام تتعلق أحوال إىل منها الكثري يرجع بل املزعومة؛ النفسية األمراض إىل كلها
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يف جميًعا اإلنسان بني واشرتاك العاملية العالقات باتساع أو التعليم، باتساع تتعلق أو
النفسانيني، باألطباء وال النفسية باألمراض له شأن ال أولئك وكل متشابهة، ظروف
القائمني من غريهم قبل والسياسة، الرتبية رجال من للمصلحني فيه الشأن يكون وقد

باإلصالح.
الخامسة نحو إىل املدارس يف يبقى أنه العرصي الشاب تصادف التي املصاعب فمن

العالية. املدرسة من يتخرج أن أراد إذا عمره، من والعرشين
بمعرفة يكتفي كان ألنه املاضية، العصور يف الشاب يواجه مما املشكلة هذه تكن لم
عرشة الخامسة يبلغ وال العامة، املعارف من ويشء الحساب، ومبادئ والكتابة، القراءة
باكورة يف وهو يتزوج ثم معيشته، يف له الالزمة املعرفة يف نصيبه أخذ قد يكون حتى
بما يشتغل أو الخاصة، شواغله لغري وقته يتسع وال املسئولية أثقال فيحمل صباه،
أقرانه من واأللوف باملئات يجتمع ال ألنه انفراد. عىل وهو العامة، املسائل من يسمعه

والجامعات. الكليات طالب اليوم يجتمع كما
أو والعرشين الخامسة يبلغ حتى مدرسة بعد مدرسة يف يتعلم فالشاب اليوم أما
يزاول ال التعليم. دور يف األوىل الشباب فورة يقيض فهو الثالثني. إىل أحيانًا يجاوزها
إتمام قبل الزوجية املعيشة له تتيرس وال املسئولية، تكاليف تثقله وال الحياة، تجارب
املسئوليات من خلوِّه ومع الحكومة، وظائف يف أو املجتمع، يف للعمل واستعداده تعليمه،
من املئات مع مشرتًكا الشباب قلق يف يزال ال والرتدد، التأني إىل تضطره التي والتجارب
ينرشون ملن سانحة فرصة وهذه املسئولية، من الخلو هذا ومثل القلق، هذا مثل يف أقرانه
تفرس النفسية العقد غري أسباب فهناك فرصتهم استغلوا فإذا والفوىض، الهدم دعوات

الدعوات. تلك من العرصي الشاب موقف تفرس أو االستغالل، هذا
أبناء من أنداده املعرفة يف يفوق الثالثني، يناهز حتى يتعلم الذي الشاب وهذا
يف الشاب ألن املسئولية. يف وال الخربة، يف يفوقهم ال ولكنه مراء، بال املاضية العصور
التجارب مارس قد وكان ومسئولية، أرسة صاحب كان الثالثني بلغ إذا املاضية العصور
يتعلمها التي املدرسية املعارف من فاته ما واملسئولية بالتجربة يعوِّض فهو سنني، عدة

األيام. هذه يف العرصيون الشبان
العامة املسائل ألن املاضية؛ العصور يف للشاب كافية كانت القليلة املعرفة أن عىل
جديًدا، رأيًا منه تتطلب ال وهي وطنه، حدود أو قريته حدود تتخطى قلما تشغله التي

القرية. تلك أو الوطن ذلك ملشكالت جديًدا حًال أو
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بلدة: وكل قطر كل يف البيوت إىل تصل القارات جميع من العالم فأخبار اليوم أما
فاملعارف املتحركة. الصور طريق من أو الصحف، طريق من أو اإلذاعة، طريق من تصل
بأرسه، العالم مشكالت إلدراك تكفي ال املدرسة يف العرصي الشاب يتلقاها التي الكثرية
دراسة إىل يحتاج ما ومنها فيها، النظر ووجوه ودواعيها بأسبابها اإلحاطة يف تغني وال
والسياسة واالقتصاد العلم معضالت فيه تشتبك ما ومنها أوله، من اإلنساني التاريخ
مشكالته فهم عىل قدرة منهم أقل املاضية العصور يف أنداده إىل بالنسبة فهو والترشيع،

واالطالع. الدرس يف نصيبًا أوفر كان وإن سلوكه، وتدبري
كان املاضية العصور يف الشاب إن قلنا: بينهما، للفرق مثًال نرضب أن أردنا وإذا
صغرية. حجرة يف يسكن كان ألنه كله، مسكنه له تنري ولكنها واحدة بشمعة يستيضء
ألنه الظالم، يف يزال ال ولكنه الشموع، بعرشات يستيضء فإنه العرصي الشاب أما

والحجرات. الغرف متعدد منزال ييضء أن يريد

إىل أيًضا يرجع املاضية، العصور يف والشاب العرصي الشاب بني آخر فارق وهناك
املزعومة، النفس أمراض من مرض إىل يرجع وال والسياسية، االجتماعية النظم اختالف

االجتماعية. اآلراء أو املذاهب ناحية من بينهما املوقف اختالف يف يؤثر فارق ولكنه
الحديثة. العصور يف الحرية فارق هو الكبري الفارق هذا

عليها يطلع ال القصور أرسار من ا رسٍّ الدول سياسة كانت املاضية العصور ففي
تلقوه الناس بعامة أخبارها من خرب اتصل وإذا إليهم، واملقربني الدول حكام غري أحد
نبأ عىل اطلعوا قد كأنهم فيه، والتحدث عليه باالطالع واغتبطوا والتكذيب، التصديق بني
الوقائع صورة يف الناس بني ينترش األخبار هذه من خرب يكن ولم اآلخر، العالم أنباء من
األرسار من الخرب ذلك كان سواء املتواتر، والتعليق الرصيح الكالم يتناولها التي العلنية
هذه يف يقولون كما العليا السياسة ومعلومات الدولة أرسار من أو الخاصة، الشخصية

األيام.
عيوبهم أن وأحوالهم الحكام بأعمال يحيط الذي الكتمان هذا نتيجة من وكان
الشائعة األحاديث موضوع األقل عىل تكن ولم فيها، مشكوًكا مجهولة ظلت ونقائصهم
شعائر بهم وأحاطت االبتذال، من تعصمهم التي بالهيبة فاحتفظوا والبيوت، املحافل يف

واالطمئنان. الثقة توجب التي التوقري
ونقائصهم معلومة الحكام فأحوال — الديمقراطية الحكومات ظل يف — اليوم أما
خصومه أخطاء إعالن يف منهم فريق كل ويجتهد بينهم، فيما يتنازعون وهم مشهورة،
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ال التي النرشات أو الصحف بعض يف الخاصة بشئونهم اللغط شاع وربما ومنافسيه،
حكام عىل يحملون دولة حكام أن يحدث ما وكثريًا الشئون. هذه يف الخوض عن تتورع
باملنازعات العالم وتهديد السالم صفو وتعكري العهود بنقض ليتهموهم أخرى، دولة

والحروب.
كان وربما املاضية، العصور حكام يف موجودة كانت العيوب هذه أن البديهي ومن
يف الحكام ولكن والصفات، املزايا من كثري يف أسالفهم من خريًا الحديث العرص حكام
حكام أما واالطمئنان، والثقة االحرتام موضع فكانوا مستورين كانوا املاضية العصور
فال ونقائصهم، األقدمني عيوب تخفى كما ونقائصهم عيوبهم تخفى فال الحديث العرص
الحكومات يف الطعن لقبول دائًما األسماع واستعدت املجرتئون، عليهم اجرتأ إذا عجب
كان إذا وبخاصة واالنقالب، الفوىض دعوات قبول بل والتبديل؛ التغيري دعوات وقبول
واملقارنة واملايض، الحارض بني املقارنة فهم عن قارصين التجربة، من خلوا السامعون
منهم جهل عن بالتغيري، ينادي صوت كل استجابة إىل مرسعني واملستقبل، الحارض بني

املصري. وسوء النية بسوء
جوانب عمت عاملية حربًا منهما كل شهد متعاقبني، جيلني يف الفوارق، هذه واتفقت
رش من الحروب يتخلل ما وتخللها والحرمات، الحقوق فيها ديست األرضية، الكرة
أو الحالل بالكسب الثروة توزيع يف واختالل واألعراض، األنفس عىل واجرتاء وفساد
يف عنهم مشغولون وآباؤهم الجيلني هذين يف والصبية األطفال ونشأ الحرام، بالكسب
كان الذي األخالقي بالوازع يشعروا فلم واالجتهاد، السعي ميادين يف أو القتال ميادين
فيما االندفاع قبل والرتيث التأني يف به وينتفعون مىض، فيما به يشعرون الناشئون

عقباه. يجهلون
بالعقد لها عالقة ال سياسية أو نظامية أسباب إىل ترجع كلها العوارض هذه
عالجها يف للبحث يتسع مما اليوم حديثنا وليس الزمن، هذا يف ذكرها يرتدد التي النفسية
أقطاب من املصلحون فيها يشرتك مهمة املوضوع هذا يف البحث ألن أرضارها، واتقاء
والتوفيق ومكانه، التعليم زمان تقدير يف النظر وتستلزم والسياسة. والترشيع الرتبية
للتأمل محل أولئك وكل الزوجية، الحياة أو البيتية الحياة ومسئوليات العلم تحصيل بني

واملجتمعات. البيئات مختلف يف التجارب وتكرار واملراجعة
حدودها إىل النفسية العقد ببدعة نرجع أن العوامل هذه إىل باإلشارة أردنا إنما
طارئة نزعة كل وليس األمة، يف نفسية عقدة اجتماعية مشكلة كل فليست املعقولة.
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العقد غري أسباب والصغرى الكربى وللمشكالت ذاك، أو اإلنسان هذا يف نفسية عقدة
بالعلل. فيه حادث كل نعلل مستشفى الدنيا هذه كانت فما النفسية، واألمراض النفسية
شكاياتها تطرأ قد وعمل، معاش دنيا ولكنها اإلسعاف. حجرة إىل فيه داخل كل ونحول
حقيقته، عىل نشكوه ما نعرف أن واملهم املرض. جانب من تطرأ كما الصحة جانب من
يطلب كيف عرف يشكو، ماذا عرف ومن أسبابها، نجهل ونحن الشكوى نزيل ال ألننا

والنجاة. السالمة
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اإلنسانية. الحضارة بناء عليها قام التي الدعائم أقوى والدين والوطن العائلة
والدين؛ والوطن العائلة تكوين من استفاده ما كل اإلنسان تاريخ من نزعنا أننا ولو
الوحشية، إىل بل الهمجية، إىل أخرى كرَّة اإلنسان ولعاد أثر، املتحرض اإلنسان من بقي ملا
اإلنسان بني األلفة هو الوحوش، أو الهمج وبني الحضارة أبناء بني األكرب الفارق ألن

الدين. وآداب الوطن رشائع من استمدها التي الهداية وهو وطنه، يف وإخوته وأهله
هذه من دعامة كل يهدمون أنهم والفساد الفوىض إىل الداعني امني الهدَّ تعاسة ومن
للمايض العداء وإعالن آثارها ومحو نقضها يف الخري كلَّ الخري أن ويزعمون الدعائم،

اإلنسان. نوع غري الحيوان، من آخر نوع مايض عىل العداء يعلنون كأنهم بأرسه،
يف اإلنسانية بنته ما كلَّ الناس يهدم أن معناه به يتحدثون الذي التقدم كان ولو
ومساكننا ومالبسنا مآكلنا يف صناعاتها من تعلمناه ما نلغي أن لوجب عصورها، غابر
الدعوة عىل يجرتئون ال والتخريب الهدم دعاة ولكن ومجتمعاتنا، بيوتنا يف املعيشة وآالت
وال الجدل يقبل ال ملموس محسوس إليه تؤدي الذي الخراب ألن الحماقة، هذه إىل
أهون والعقيدة والوطن العائلة هدم إليه يؤدي الذي الخراب أن إليهم ويخيل املغالطة،
عاقبة أسوأ والدين والوطن العائلة هدم أن والواقع ونلمسه، نحسه الذي الخراب ذلك من

والبيوت. األماكن هدم من
وعالقات األخالق وقواعد االجتماع أصول اإلنسان تعلم غريها دون العائلة من
ذلك عىل شواهد العالم لغات من لغة كل ويف الواحدة، البيئة يف العاملني بني التعاون

املحمودة. والصفات الفضائل عىل تدل التي الكلمات مراجعة من لنا تظهر
واآلباء. األمهات يف القرابة وهو الرحم من مأخوذة فالرحمة

واألوشاب. األخالط عن املنزه العريق األصل من مأخوذ والكرم
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من الخالص النسب عىل الحر وصف فيطلق بعينه، املعنى هذا تفيد أيًضا والحرية
والعبودية. الهجنة

قال كما للكاثر»، العزة «وإنما لكثرتها، تغلب ال التي األرسة عىل تطلق والعزة
وقومه. بقبيلته املعتز الشاعر

السن، يف تقدم الذي األب عىل تطلق كانت كلمات كلها هي والرئيس والكبري والشيخ
الفيلسوف، الحكيم عىل أطلقت حتى الجماعات، من جماعة يف متقدم كل عىل أطلقت ثم

الرئيس. بالشيخ سينا ابن سمي كما
اآلباء عن األبناء توارثها التي الصناعات من كثري حفظ يف الفضل يرجع العائلة وإىل

واألجداد.
حياته. بعد ملا اإلنسان وسعي للمستقبل، العاملني عمل يف الفضل يرجع العائلة وإىل
توريث عىل واألمهات اآلباء تحرض أنها والفوىض الهدم دعاة رأي يف العائلة وعيب
إصالحه يستحيل ال صغري أو كبري عيب التوريث نظام يف يكون وقد والبنات، األبناء
فإن الطبيعة. قوانني من الوراثة إلغاء فهو قطًعا املستحيل أما االجتماع. وآداب بالقوانني
بنيته، وظائف من والضعيف القوي ويورثه أخالقه، من والذميم الحميد ابنه يورث األب
مالمحه من والقبيح الجميل ويورثه وأعضائه، طباعه من والسقيم الصحيح ويورثه
كان إذا أبيه مال من مرياثه كل الولد يحرم أن املجتمع حق من وليس وجهه، وقسمات
ليس بل االستعداد، وسوء والقبح الضعف وراثة من الولد هذا حماية عن عاجًزا املجتمع
لساعته يعمل الذي والرجل للغد، يعمل الذي الرجل بني يسوي أن املجتمع مصلحة من
معونة من بالعيش قانع ألنه لساعته، وال لغده يعمل وال ويتوانى يتواكل الذي والرجل

إحسانه. وفضل املجتمع
ممن أحًدا يقنع سبب لغري والتخريب الهدم إىل رسيعون املخربني الهدامني إن
عىل تهجموا ملا املمسوخة نفوسهم يف الخراب شهوة ولوال والتخريب، الهدم يكرهون
أن عىل الحرشات، جحور من جحر بهدم أحًدا يقنع ال الذي التهجم ذلك األرسة نظام
التدبري ألن العائلة، هدم عىل التهجم هذا من أغرب الوطن هدم إىل دعوتهم يف التهجم

حني. إىل يتيرس فقد عائلة بغري املجتمع تدبري أما مستحيل، أوطان بغري العالم
كل املعادن من يخرج أو إليه يحتاج ما كل يزرع األوطان من وطن من فما
بتنظيم واحد مكان يف تنفرد أن تستطيع حكومة من وما صناعاته، يف يستخدمه ما
حكومة من وما حدة، عىل وطن كل يف الحاجة حسب عىل واملصنوعات املحصوالت
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حسب عىل والهواء والبحر الرب مواصالت بتنظيم واحد مكان يف تنفرد أن تستطيع
الوطنية، اإلدارة عن األمر نهاية يف غنى فال واألنحاء، األقطار جميع توافق التي املواعيد
العاملية، الشئون يف األوطان جميع اشرتاك ثم بشئونه، وطن كل استقالل عن غنى وال
الناس من فريق يختص أن ووجب التخصص، جوانب فيه تعددت العالم اتسع وكلما
الذي الزمن هذا يف إليها أحوج ونحن األوطان نهدم فلماذا الجوانب. هذه من بجانب

األعمال؟ وتوزيع التخصص فيه شاع
ويقولون: للفقري، وطن ال وإنه وحده للغني الوطن إن والفوىض: الهدم دعاة يقول

األغنياء. عليها يسيطر التي الدولة حماية هو الوطن قوة من الغرض إن
الهدم دعاة يقل ولم يهانون، الفقراء وأن يطمعون األغنياء أن أحد ينكر ولم
أن ليطغى اإلنسان إن ومنه: الدين، كتب قالته ما بعض إال األغنياء اتهام يف والفوىض
ملكوت إىل الغني دخول من أيرس الخياط سم يف الجمل دخول إن ومنه: استغنى، رآه

السماوات.
ننكره الذي ولكن هذا، بعض إال والفوىض الهدم دعاة يقل ولم هذا، أحد ينكر لم
العالقة هذه وإقامة إطالقها عىل الوطنية تقبيح هو والفوىض الهدم أعداء ينكره وال

الفلوس. وتوزيع الفلوس، أساس هو واحد أساس عىل غريها عالقة وكل اإلنسانية،
الغرية ومنها الفلوس، هذه تحكمها ال جمة أشياء بل شيئًا، الناس نفوس يف إن
أرواحهم عليهم وهانت والنخوة، التضحية دروس منها تعلموا التي الصادقة الوطنية
حتى تجارية رشكة أو بنك تاريخ اإلنسانية تاريخ وليس سبيلها، يف أبنائهم وأرواح
وأساليب الحصص وتدبري واألرباح األسهم توزيع إىل جميًعا اإلنسانية بأطوار نرجع
كانت ملا بالتضحية الناس وإقناع األوطان لخلق كافيًا وحده املال كان ولو االستغالل،
الشيوعيون احتاج وال األشياء، من بيشء اإليمان إىل — املال وجود مع — حاجة هناك
بمذهبهم الهمم حفز جربوا أن بعد الوطنية، بالحرب العاملية الحرب تسمية إىل أنفسهم

والفداء. الشدة ساعة يف فتخاذلت املميت
األوطان تاريخ إىل نرجع وإنما رشكة، وال بنك تاريخ األوطان تاريخ ليس كال.
والتضحية واإلقدام الشجاعة من النفوس يف ما بمقدار وتزدهر تقوى أنها يقينًا فنعلم
من تقرتب أو األوطان تزول وإنما والجمال، باملعرفة والشغف الشدائد عىل والصرب
والثبات؛ الفضيلة عىل واملتاع النزف فيها وغلب والثروة للغنى استسلمت كلما الزوال

األخالق. وقوة الشجاعة عىل املال طمع فيها طغى كلما الزوال من تقرتب أو تزول
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واألخطاء، الرشور من بكثري تقرتن الوطنية إن يقال أن الحاصل تحصيل ومن
من أبًدا تخلو ولن قط، خلت ما نفسها الحياة إن يقال أن الحاصل تحصيل ومن
أو الحياة بإلغاء هذا أجل من نحكم أن واللغو السخف من ولكن وأخطائها، رشورها
إلينا سيأتي بالوطنية نستبدله الذي النظام أن واحدة لحظة نعتقد وأن الوطنية، إلغاء

عيب. كل من ً مربأ نقص كل من معصوًما
األحياء من نوع األرضية الكرة عىل هبط لو ترى نفيس: أسأل أن أحيانًا يل يخطر
عن يقول ماذا — وآثاره أعماله وتحقري به النكاية حب عىل منطو اإلنساني للنوع عدو
العموم؟ عىل والفوىض الهدم ودعاة الشيوعيون يقوله ما غري مىض فيما البرش تاريخ
به يعرب الذي األسلوب غري املاضية األجيال عىل وضغينته حقده عن يعرب أسلوب وبأي
وينسون املال، برأس وتارة بالربجوازية، وتارة بالفروسية تارة يسمونه عما الشيوعيون

إليه؟ ينتسبون الذي اإلنسان نوع عىل األسماء هذه يطلقون أنهم
حني ا حقٍّ اإلنسانية أعداء يواجه أنه واملجيب السائل ليعلم السؤال هذا يكفي
ملا األرضية، الكرة عىل طارئًا غريبًا نوًعا كانوا لو وأنهم والفوىض، الهدم دعاة يواجه
حكم اإلنسانية عىل يحكمون فهم التصوير. هذا من أقبح لإلنسانية تصويرهم كان
ويتعقبون القتال، ميادين يف البغضاء الخصوم معاملة ويعاملونها األعداء عىل األعداء
فال مذكور، تراث منها يتخلف أو أثر لها يبقى أن يكرهون كأنهم آثارها من أثر كل
العائلة عىل استداروا كما وفصًال، أصًال ليبطلوها واألديان العقائد إىل يستديرون جرم
إنساني تراث أنها واألديان العقائد من وحسبهم وتدنيسه، الزدرائه الوطن وعىل لتمزيقها

واإللغاء. والتفنيد باملقت عليها ينقلبوا أن منهم لتستحق ماض
الخرافات عىل املاضية العصور يف اإلنسانية العقائد اشتمال إن فنقول: ونعود
نسأل ولكننا املتدينني، غري عن فضًال أنفسهم املتدينني بني منه مفروغ أمر واألباطيل
الزمن يف قط الناس طعام خال هل الطعام: وهو لألحياء الجسدية اللوازم ألزم عن
الناس عرف هل يفيد؟ ال الذي والتافه الغث ومن والضار، الفاسد من الغابر أو الحارض
التي والطعم الذوق شهوات ينسون هل التغذية؟ وأصول الهضم حقائق اليوم حتى

بالوبال؟ عليهم تعود
أحد يقل ولم الطبقات، جميع وبني األيام جميع يف الساعة مشكلة التغذية سوء إن
تكف أن املستقبل يف ينبغي اإلنسانية وإن وفصًال، أصًال باطل الطعام إن هذا أجل من
االعتقاد عن يكف اإلنساني الضمري إن يقال: أن واللغو السخف فمن الغذاء. طلب عن
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يف وال الجسد طعام يف املسألة وليست واألباطيل، بالخرافات ممتزج العقائد بعض ألن
معدة هناك أن املسألة وإنما جامحة، وشهوات فاسدة أطعمة هناك أن الروح طعام

الروح. غذاء يطلب ضمريًا هناك وأن الجسد، غذاء تطلب
يف الخارسون هم والفوىض الهدم فدعاة وخرافة خرافة بني املقارنة جازت وإذا
نسبوا إذا معذورون اإلنسان من أعظم برب يؤمنون الذين املتدينني ألن املقارنة. هذه
بمذهب يؤمنون الذين فهم املعقولني وغري املعذورين غري أما واملعجزات. الخوارق إليه
للعالم وقرر مىض فيما العالم تاريخ نقض قد أنه ويصدقون وحواء آدم بني من إنسان

منحاه. نحا ومن ماركس بكارل يؤمنون وكذلك الزمن، من يأتي ملا تاريًخا

الحق ومن ويعادينا، نعاديه آخر لنوع تاريًخا وليس تاريخنا، هو اإلنسانية تاريخ إن
وتواترت عليه القوية الحجة قامت ولو وتقويضه، هدمه قبل طويًال نرتدد أن علينا له
ولكن العجلة، من خريًا التأني كان أو الحجة، يف الخطأ كان فربما نقضه. عىل األدلة
يف يتعقبونهم ألداء أعداء تاريخ كأنه اإلنسانية تاريخ إىل ينظرون املخربني الهدامني
يكن ولم االستثناء، هو اإلعفاء أو والعفو األصل، هو عندهم فالهدم القتال. ميادين
قوة من منبعثًا الدين حرمات وتدنيس الوطن قواعد ودك العائلة نظام هدم إىل تعجلهم
والتشويه، باملسخ املبتالة الطبائع بعض عىل والتخريب الهدم سهولة من بل الحجة،
من حظ للهدامني فليس ذويها، أيدي يف الهدم معاول وتتحطم الغاشية، هذه وستزول

ممدود. وأجل قائم بناء لإلنسانية دام ما الدائم النجاح
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العمال وأن والصناع، العمال حكومة هي املاركسية الحكومة أن الشائعة األوهام من
إدارة يف الحق وأصحاب الحكومة، يف السلطة أصحاب هم املاركسية البالد يف والصناع
مهام إليها توكل التي اللجان هي العمال نقابات وأن الصناعية، النظم وتوجيه املصانع
الحاكم هو وجيزة بعبارة العامل وأن اختالفها، عىل العاملة الطبقات مصالح يف النظر
السلطة طريق من أو الفعلية السلطة طريق من سواء الشيوعية، الدولة يف املترصف

واالنتخاب. بالتوكيل
صورة عىل املزعوم النظام يتخيلون وهكذا األحوال، بحقائق الجاهلون يتوهم هكذا
أقوال يف املقررة املبادئ عن تكون ما وأشد للعيان، املاثل الواقع عن تكون ما أبعد هي

الشيوعيني. الزعماء
عند مكروه مذهب النقابات عىل التعويل أن الشيوعي املذهب يف املقرر فالواقع
ومريدوه، وتالميذه هو بها يبرش التي الشيوعية للحركة معطل وأنه ماركس، كارل أتباع
يف الشيوعية يخالفون الذين والسندكاليني النقابيني مذهب هو النقابية عىل التعويل ألن
الحكومة بني تفرقة بغري جميًعا الحكومات عىل االعتماد وينكرون والغايات، الوسائل
نقابات إىل ينظروا أن املاركسيني مذهب يف الواجب ومن الدائمة، والحكومة املوقوتة
الدواوين إدارة يف الفعالة السلطة وبني بينها يحولوا وأن والحذر، الشك بعني العمال
عىل العمل يجري وأن الحزب، سلطة عىل النقابة سلطة تتغلب أن من خوًفا الحكومية،

املاركسيني. الشيوعيني مذهب عىل ال السندكاليني، النقابيني مذهب
ينافس قد نقاباتهم، أو العمال، جماعات إن الروسية: الثورة قبل «لينني» كالم ومن
واملزايدة األجور يف باملناقصة آخر فريق محاربة عىل منها فريق يعمل وقد بعضا، بعضها
جميًعا، النقابات عىل غالبة الحزب سلطة تكون أن عنده يجب ولهذا العمل، ساعات يف
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رأي يكون وال الدولة، شئون تتوىل التي السياسية للسلطة األعىل الرأي يكون وأن
السياسية. السلطة لتلك خاضًعا تابًعا إال النقابات

من مؤلفة جماعات هي فليست بالسوفييت يسمونها التي اللجان أو الجماعات أما
واملرشفني املديرين من مختلطة جماعات ولكنها البال، عىل يخطر كما والصناع، العمال
والعمال الصناع بعض ومعهم االقتصادية، املرشوعات بتنفيذ والقائمني املصانع عىل
إن أخرى: بعبارة يقال أن ويمكن االجتماعات، هذه أمثال يف لهم صوت ال ممن اليدويني
لجنة أو الفابريقة، لجنة يسمونها التي اللجنة من أخرى نسخة هي «السوفييت» جماعات
لنظام تخضع التي األوروبية املصانع يف اإلدارة بمجلس تكون ما أشبه وهي املصنع، إدارة
والرشكات املصانع يف اإلدارة مجلس وبني الفابريقة لجنة بني الفرق وغاية املال، رأس
لجان يف واملهندسني املديرين محل اإلدارة مجلس يف يحلون األسهم أصحاب األعضاء أن
تمام الفابريقات ولجان اإلدارة مجالس تشابهت وربما الفابريقات، لجان أو السوفييت
أحيانًا العمل يرتكون واألمريكية األوروبية البالد يف األموال رءوس أصحاب ألن املشابهة؛

واملديرين. للمهندسني
وأن الشيوعية، البالد يف النقابية السلطة غري السياسية السلطة أن كله هذا خالصة
مسخرون وأنهم الدولة، يف املوظفني وكبار للساسة تابعني يزالوا لم والصناع العمال

الحكومات. يف الشأن وأصحاب السياسيون عليهم يفرضه الذي اإلنتاج لنظام
الحزب لجان وتجتمع ناحية، يف النقابات تجتمع الشيوعية الثورة قامت ومنذ
يف اجتمع إذا أنه النقابات يف النظام وقاعدة أخرى، ناحية يف الحكومة عىل املسيطرة
جميع يف الحزب رئاسة إىل يرجعوا أن وجب السيايس الحزب أعضاء من ثالثة النقابة
الحزبيون. األعضاء عليها يمليه ملا تخضع أن النقابة عىل ووجب والتعليمات، األوامر

أو املدينة هذه يف اجتمع قد للنقابات العارش املؤتمر إن حني إىل حني من يقال لهذا
الشيوعي للحزب عرش السادس أو عرش الخامس املؤتمر إن نفسه الوقت يف ويقال تلك،
للقرارات مناقضة هنا القرارات تكون أن كثريًا ويتفق ذلك، بعد أو ذلك قبل اجتمع قد
األخري الرأي أما األمور، جميع يف الحزب إلدارة حال كل عىل األخري الرأي ولكن هناك،
وال تعقيب بغري الحزب، داخل من السيايس البوليس رأي فهو نفسه الحزب قرارات يف

استئناف.
السلطة ولكن األجور، يف الزيادة طلبات النقابات مؤتمرات عىل تعرض أن ويمكن
«أوًال» األجور تختلف أن ذلك يف وتالحظ املختلفة، األجور تقدر التي هي السياسية
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عدد باختالف و«ثالثًا» العمل، عىل القدرة باختالف و«ثانيًا» الصناعة، نوع باختالف
التي املحصوالت واختالف واملدن األقاليم باختالف و«رابًعا» العامل، ينتجها التي القطع
اإلرشاف تستطيع ال النقابات أن ذلك يف السياسيني وحجة إقليم. كل يف للتموين تلزم
فال إقليمها، أو مدينتها يف صناعتها عىل مقصور إرشافها وأن املتعددة، املسائل هذه عىل

األجور. تقدير يف السياسية للسلطة األمر ترك من إذن مناص
حسب عىل مقسمة النقابات كانت سنوات بضع يتجاوز ال قريب زمن وإىل
ينتمون الحديد وصناع واحدة، نقابة إىل ينتمون كلها البالد يف الفحم فصناع الصناعات،
لهذه وكانت النقابتني، هاتني غري نقابة إىل ينتمون املنسوجات وصناع أخرى، نقابة إىل
واحدة خطة عىل تتفق ال أنها عيوبها فمن ومزاياها، عيوبها النقابات تأليف يف الطريقة
يحسنها التي الصناعة يف الجهود تحرص أنها مزاياها ومن واحدة، كلمة عىل تجتمع وال

عليها. واإلرشاف تدبريها يف متحًدا سلطانًا فتعطيهم أربابها،
تسمح فهي سنوات ثالث منذ السياسيون اختارها التي الجديدة الطريقة أما
الفحم فعمال والتدبري، اإلدارة يف باالتحاد إقليم كل أو مدينة كل يف املتفرقة للنقابات
هذه شئون يف ويتداولون يتشاورون الواحدة املدينة يف النسيج وعمال الحديد وعمال
الذي القرار يخالف قرار البلد هذا يف الفحم عمال من يصدر وقد جميًعا، الصناعات
كل يف العمال لصفوف توحيد أنه النظام هذا من وظاهر آخر. بلد يف زمالؤهم يتخذه
الصناعة يف العمال كلمة يفرق ألنه الخداع، الظاهر هذا يخالف الباطن يف ولكنه إقليم،
السلطة أن ذلك عىل ويرتتب واإلنتاج، اإلدارة يف متفق رأي عىل تجتمع فال الواحدة
عىل تتغلب السيايس الحزب سيطرة وأن الفنية، املسائل جميع عىل ترشف السياسية

األقاليم. جميع نقابات عىل تتغلب كما متفرقة، صناعة كل يف النقابات سيطرة
العمال شئون عىل يسيطروا أن السياسيني لسلطان تركت النظامية الحيلة هذه
احتالوا البالد، جميع يف مثًال الحديد عمال مطالب اتفقت فإذا يشاءون، كما والصناعات
مطالب اتفقت إذا أما النسيج. وعمال الفحم كعمال اآلخرين العمال بقرارات تفريقها عىل
من القرارات هذه عىل للخروج فرصة فهنالك الواحد، اإلقليم من والنساجني الفحامني

األقاليم. جميع يف الحديد لعمال العامة النقابة طريق
العامل، ومصلحة العمل مصلحة أمام كان كما الساسة سلطان بقي هذا وعىل
هناك وبقيت أخرى، صورة عىل املحكومني أو الحاكمني بني القديمة القضية وبقيت
ذلك يف تكن لم ولو نفوذها، بها وتحفظ وجودها بها تحمي خطة لها حاكمة طبقة

العموم. عىل للمحكومني منفعة أو والصناع للعمال منفعة
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ملصلحة مسخرون الشيوعية البالد يف والصناع العمال أن فيه شك ال الذي والواقع
طعامها تنتج لكي تشتغل ال العاملة األيدي وأن الحاكمة، الطبقة ملصلحة أو الساسة
السلطة سبيل يف مسخرة ألنها يشء كل قبل تشتغل وإنما معيشتها، ولوازم وكساءها

الحاكمني. لطبقة الالزمة الحماية سبيل يف أو الحاكمة
أفواه من األقوات تأخذ — الشيوعية البالد يف الحاكمني طبقة — الطبقة هذه
العساكر من جيوش وعىل واألرصاد، الجواسيس من جيوش عىل لتنفقها العاملني

واملداحني. الدعاة من جيوش وعىل والضباط،
وتختار الرخاء بعيشة تنفرد — الشيوعية البالد يف الحاكمني طبقة — الطبقة هذه
عىل الخري وتغدق وتذل، وتعز وتنهي، وتأمر واألطعمة، املساكن من تشاء ما لنفسها
وتحفظ وجودها تحمي أن ذلك كل من وغايتها آخرين، أناس عىل الرش وتصب أناس
عليها وطال العاملة األيدي هلكت ولو تخشاها، منافسة كل عىل الطريق وتقطع نفوذها

والتضليل. التسخري عهد
السالح عىل األموال من أنفق ا مستبدٍّ غاشًما سلطانا أن التاريخ يف قط يحدث ولم

الشيوعيني. بالد يف املستبدون الطغاة هؤالء ينفقه ما والجاسوسية
ألوف والجواسيس. الدعاة من األلوف ألوف والجنود. الضباط من األلوف ألوف
والصناع العمال لتسخري ذلك وكل والطيارات، والسفن والدبابات املدافع من األلوف
األموال هذه أن الحكام هؤالء ويعرف السلطان، وأصحاب الحكام من طائفة سبيل يف
فيشغلونهم املجهودين، والصناع املكدودين العمال أعناق عىل الوطأة ثقيلة الضائعة
نريان ويلهبون هنا، الفوىض وينرشون العاملية، بالفتن ويخدعونهم الدولية، باملنازعات
خطر من رعاياهم ليخيفوا سالم، يف واحدة لحظة األمم يرتكون وال هناك. العداوة
تبذير وأن جانب، كل من عليهم بالهجوم مهددون أنهم روعهم يف ويدخلوا الحرب،
الزمة رضورة أولئك كل — الجواسيس وبث الدعوة ونرش والتجنيد التسليح عىل األموال

األعداء. ألولئك الحيطة واتخاذ األخطار تلك التقاء
العاملة األيدي تستعبد سياسية سلطة الشيوعيني: بالد يف األحوال حقيقة هي تلك
العمال؟ ونقابات العمال وأين سلطانها. وتمكني وجودها لحماية كلها الصناعة وتسخر
ومكاتب السوفييت ولجان الحزب مجالس بني ضائع صوتها ألن حركة. وال صوت ال
حرية وأوفر صوتًا أرفع قاطبة العالم بالد يف العمال أن فيه ريب ال ومما الفابريقات.
العمال باسم الحاكمون فيها يصول التي البالد هي وهي الشيوعيني. بالد يف زمالئهم من
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سنة: ألف قبل قال حني العالء، أبو وصدق املظلومني.

أج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا وع��دوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ب��اح��وا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا

هناك. تقدم وال واالرتقاء، التقدم باسم الوراء، إىل يرجعون وهكذا
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بالبداهة أهمها بل — ومنها اختالفها، عىل النرش وسائل من وسيلة كل باإلذاعة نعني
اآلن. تسمعونها التي األثريية أو الالسلكية اإلذاعة وسيلة —

اختالفها؟ عىل واإلذاعة الحرية بني وثيقة عالقة هناك فهل
وثيقة العالقة ألن أيًضا. نعم واألناة الروية طول بعد والجواب نعم، الرسيع الجواب
الصلة وبقدر والكتمان، التسرت عىل والحرص واألفكار األقوال عىل والحجر االستبداد بني

واألفكار. األخبار وإذاعة الحرية بني الصلة تكون والكتمان االستبداد بني
طريق يف خطوة كل أن فنرى القدم، منذ اإلنسانية تاريخ نراجع أن وسعنا ويف
متالزمان مظهران واإلذاعة الحرية كأن الحرية، طريق يف خطوة كذلك كانت اإلذاعة

واالرتقاء. التطور حركات من واحدة لحركة
الكهانة فكانت األوىل، العصور يف شديًدا االستبداد كان يوم شديًدا الكتمان كان
جملتها يف السياسة وكانت الدينية، العقيدة طريق من الناس ضمائر عىل تتسلط الرسية
الدولة ورس الكهانة رس يجتمع أن أحيانًا يتفق وقد والحكام، امللوك أرسار من ا رسٍّ
وال املحكومون، يعبده إلًها الحاكم السيد يكون أن أحيانًا يتفق بل واحد، شخص عند

يعرفوه. أن لهم يجوز وال وحده يعنيه رس ألنه وبالدولة، بهم صنيعه عن يسألونه
أول ظهرت حتى السياسية وحريتهم الدينية حريتهم يف الناس شأن هذا يزل ولم
الحرية من نصيبهم فازداد الورق. عىل الكتابة وهي واإلذاعة، التسجيل وسائل من وسيلة

جيل. بعد جيًال الزيادة هذه واطردت الكتابة، من نصيبهم بمقدار
— األوىل نشأتها عند األثر محدودة كانت — الكتابة وسيلة — الوسيلة هذه أن إال
ألن املعروفة. التاريخية العصور إىل التاريخ فجر من طويًال زمنًا األثر محدودة وظلت
الكتابة وألن األميني، إىل بالنسبة املحكومني من قليل عدد بني محصورة كانت الكتابة
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الرسمية، الكتابة أو املقدسة، الكتابة طريقة طريقتني: إىل تنقسم األزمنة تلك يف كانت
وطريقة والحكام، الكهان من املعدودة النخبة غري يفقهها ال ورموز ألغاز وأكثرها
الكتابة معرفة تكن فلم واألفراد، الطبقات لسائر املباحة الطريقة وهي العامة، الكتابة
محجوبة والخفايا األرسار هذه وظلت والخفايا، األرسار عىل االطالع وسائل من العامة
املؤمنني من كثري عن الحجاب فارتفع الكتابية، باألديان اإليمان فيها شاع حتى األمم عن

األديان. بهذه
بنصيب تنعم كانت الكتابة غري واإلذاعة للنرش طريقة عرفت التي الشعوب أن عىل
قبائل فكانت وحدها، الكتابة عىل عولت التي األمم نصيب من وأوسع أكرب الحرية من
األمية انتشار مع — وكانت العامة، املسائل يف املنظومة الشعرية القصائد تحفظ العرب
يخضع الذي والعادة العرف سلطان غري لسلطان تخضع وال حريتها تملك — بينها
من فأخذت أوروبة، يف اليونان كقبائل أخرى قبائل كانت وكذلك وصغارها، كبارها له
عىل الحجر فيها قل ما بمقدار االستبداد فيها وقل اإلذاعة، من أخذت ما بمقدار الحرية

واألقوال. األخبار
تقرتن اإلذاعة طريق يف خطوة قرون: عدة النهج هذا عىل اإلنسانية الشعوب وتميض
أقوى وهي عرش، الخامس القرن يف املطبعة ظهرت حتى الحرية، سبيل يف خطوة بها
اإلذاعة سبيل يف بالخطوات فإذا الورق. عىل الكتابة اخرتاع بعد النرش وسائل من وسيلة
فلم حاجز، بعد حاجًزا االستبداد حواجز أمامها وتتحطم تباًعا، رساًعا تتالحق والحرية
اإلنجليزية الثورة مع تارة الحكومة إصالح إىل الدعوة عمت حتى واحد قرن ينقض
انتشارها فأصبح اإلصالح بحركة الصحافة ابتداع وعجل الفرنسية. الثورة مع وتارة
ظاهرة — الشاملة الظاهرة هذه وشوهدت فيها، الحرية النتشار مقياًسا الشعوب بني
من الناس فبلغ املاضية. األزمنة يف مثال له يسبق لم نحو عىل — بالحرية اإلذاعة اقرتان

مئات. عدة يف قبل من يبلغوه لم ما سنة مائة يف والفكر القول حرية
الدولية، السياسة يف به معرتًفا عليه متفًقا مبدأ الشديد الكتمان أو «الرسية» كانت
والرصاحة اإلعالن من بيشء الساسة تطالب وال املبدأ هذا تسلم جانبها من الشعوب وكانت
التاسع القرن خالل ذلك عىل الحال ودامت االتفاقات، أو املخاطبات من بينهم يجري فيما
شتى من تزعزع أن يلبث لم عليه املتفق املبدأ هذا ولكن منتهاه، من مقربة إىل عرش
من املبدأ هذا تزعزع مطالعتها، عىل الجماهري وإقبال الصحف انتشار بعد الجوانب
املكتومة، الحقائق واستنباط الخفية األخبار التقاط إىل تتسابق كانت الصحف ألن جهة
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إىل كتمانه عىل ويحافظوا األخبار من خربًا يكتموا أن الساسة عىل املتعذر من فأصبح
ونتائجه، آثاره يف وأعمق هذا من أهم آخر لسبب الرسية مبدأ تزعزع ثم طويل، زمن
العهد فانتهى خباياها، عىل والوقوف الدولية الشئون معالجة يف الجماهري اشرتاك وهو
مصالحهم يرصفون كما يرصفونه الساسة أيدي يف حكًرا الدول سياسة فيه كانت الذي
وإقناعها الجماهري إفهام إىل بالحاجة الساسة وأحسهؤالء الخاصة، وأعمالهم الشخصية
يف األمم إقحام إىل بعضها ينتهي وقد عليهم، يفرضونها التي السياسية الخطط بصواب
تلك ولزوم املخاطر هذه برضورة إقناعها من أقل فال القتال، نفقات وتحميلها الحروب

النفقات.
من واسعة خطوة هي ألنها الحرية؛ قبلة إىل واسعة خطوة الصحافة كانت لقد

واإلذاعة. النرش خطى
ففي املستبدة. الحكومات لسيطرة تخضع التي الوسائل من الصحفية اإلذاعة لكن
الخارجية الصحف يمنع وأن بالده، داخل عليها الرقابة يفرض أن املستبد الحاكم وسع
ذلك حدث وقد الصحفية، باإلذاعة تقرتن التي الحرية حقوق فيبطل رعاياه، إىل تصل أن

األخري. العرص يف مرة غري
وتستعيص والنرش، الحرية وجهة إىل تتجه أنها التاريخية األحداث تطور من ويبدو
جديدة بوسيلة العالم عىل أقبل حتى العرشون القرن يبدأ فلم والتقييد. الحجر عىل
النرش، يف الصحافة وبني بينها والنسبة األثريية. اإلذاعة هذه وهي اإلذاعة، وسائل من
الصحفية اإلذاعة من أقوى فهي والرواية. بالنسخ الكتابة ونقل املطبعة بني كالنسبة
عدة بني االتفاق إىل يحتاج الذي التقييد سيما وال تقييدها، يحاول من عىل منها وأعرس

بالد. عدة أو حكومات
متعددة. ألسباب الصحفية، اإلذاعة من أقوى األثريية اإلذاعة إن

الربيد تنتظر ال فهي األرضية، الكرة جوانب بني انتقاًال أرسع أنها األسباب هذه من
الطيارات. أو بالسفن السفر عىل تتوقف وال

حاجة فال يعرفها، ال ومن الكتابة يعرف من إىل تصل أنها األسباب هذه ومن
إليه تصل وقد يفهمها، التي اللغة يف الصوت إىل املفتاح إدارة من أكثر إىل بالسامع

لغات. بعدة واألحاديث األخبار
الرقابة تعجز حيث والحجرات البيوت يف يوضع اإلذاعة جهاز أن األسباب هذه ومن
خارج من تترسب التي األخبار منع يتأتى فال مستمعيه، إىل الوصول عن الحكومية
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تصغي أن املستمعني جمهرة عىل وتحجر تقاومها القائمة الحكومة كانت ولو البالد،
إليها.

أمكن إذا — ولكنه املستحيل، باألمر ليس األثريية اإلذاعة عىل الحجر أن املفهوم ومن
إىل املستبدة الحكومات تلجأ حني ممكن الشدة، يف بالغة شديدة بصعوبة ممكن فهو —
الحكومات تعمد حني وممكن مسكن. كل ويف بيت كل يف والعيون الجواسيس إطالق
عىل التجسس يف الزميل وتسخري وأمه، أبيه عىل التجسس يف االبن تسخري إىل املستبدة
حكومة تقوى ال وعر مأزق يف فهي ذلك إىل املستبدة الحكومة اضطرت ومتى زميله.
الكثري ويكلفها املال، من الكثري يكلفها مأزق فيه، الثبات عىل الزمن هذا حكومات من
يرهق كما ويرهقها واإلقناع، الخداع أساليب من الكثري ويكلفها واألتباع، األعوان من
والفردية، االجتماعية الحركات عىل والحجر الثقيلة، والنفقة املضني بالجهد رعاياها
من طويلة فرتة املحكوم أو الحاكم يطيقه مما الشاذة األوضاع هذه عىل الحكم وليس

القريب. الزوال ثم واإلعياء التعثر من له مناص فال الزمن،
الشعب تفرضعىل أن الشيوعية البالد يف تتبع التي اإلذاعة عىل الحجر أساليب ومن
األخبار بجميع الظن يسوء وهنا غريها، دون املحلية اإلذاعات نقل عىل مقصورة أجهزة
مغبتها تحمد ال مريبة حالة وهي سامعيها، عند والكذب الصدق يتساوى حتى املذاعة

حني. بعض الشعب يحمدها أن أمكن إذا طويًال
واإلذاعة النرش سبيل يف خطوة كل أن لنا يبدو الرسيع التاريخي العرض هذا من
عىل هنا الخطوة وأن اإلنسانية، الحقوق ومعرفة الحرية، سبيل يف مثلها بخطوة تقرتن
وأصعبها الخطى هذه أوسع األثريية اإلذاعة عرص يف خطونا قد وأننا هناك، الخطوة قدر
وأعرسها املمكنات أشق من فهو مستحيًال عليها الحجر يكن لم فإن والتقييد، املراقبة عىل
طاقة ال ما تسومه حتى املشقة هذه عىل طويًال املستبد الحاكم يصرب ولن املستبدين، عىل

واإلخفاق. العجز وعوامل الحرية رضوب من به
تعميم يف األثر قوي عمًال لكان هذا عىل مقصوًرا واإلذاعة النرش عمل كان ولو
من أوسع نطاق يف الحرية يخدم الواقع يف ولكنه املستبدة، السلطة ومقاومة الحرية
الخرب بني ويقابلوا ونقيضه الرأي يسمعوا أن الناس يعود ألنه يخدمها النطاق: هذا
من تسمع أن تعودت إذا الناس صدور تضيق وإنما وينفيه، يدحضه أو يخالفه وما
تعودت فقد شتى جوانب من السماع تعودت فإذا واحدة. وجهة إىل وتتجه واحد جانب
واملعارضة، املوافقة حرية عىل النفس وراضت املخالفة عىل والصرب الرأي يف السماحة

اآلراء. ملختلف يتسع الطالقة من جو يف فعاشت
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الخري ببشائر نقابلها أن أردنا فإذا والبالء، الرش نذر من كثريًا هذا عرصنا يف إن
الحرية لعرص عنها غنى ال مقدمة وهو واإلذاعة، النرش عرص يف نعيش أننا طليعتها ففي
واألفكار. األبصار معها وتتفتح األسماع، تتفتح حيث االستبداد يدوم فقلما والسماحة.
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واإلسالم الشيوعية

أن يزعم ألنه التطبيق؛ حالة يف ماركس» «كارل ملذهب عربية ترجمة الشيوعية كلمة
جميًعا املذهب أصحاب ولكن املشاع، أو الشيوع عىل يشء كل إباحة إىل ينتهي مذهبه
مذاهب جميع عن له تمييًزا الحوارية الثنائية املادية أو التاريخية باملادية يسمونه
وهي عليها، يقوم التي لقواعده كافية خالصة هو هذا وعنوانه والفلسفة، االجتماع

الروح. عالم أو الغيب عالم من عداها ما كل وإنكار غريها دون باملادة اإليمان
يدع وال والرسل، األنبياء بجميع ويكفر األديان ينكر املذهب أن إذن البديهي ومن
الدين عن ويقولون بعقيدتهم يرصحون بل واالستنتاج للفرض الحقيقة هذه أصحابه
النعم وال اإلنصاف يطلبون فال اآلخرة يف باألمل أتباعه يخدر ألنه الشعوب» «أفيون إنه

الدنيا. هذه يف
واإلسالم املسيحية حاربوا وقد الصفة، هذه يف جميًعا األديان بني يسوون وهم
وتعطيلها معاداتها عىل ودأبوا الروسية، الثورة قيام مبدأ يف عنيفة، حربًا والصهيونية
العزائم تثبيت يف الدين بقوة االعرتاف إىل اضطرتهم التي الثانية العاملية الحرب أيام إىل
عن وكفوا املعونة، تبادل عىل وعاهدوهم الدين رجال فصالحوا بالخطر، واالستخفاف
يثوب الرويس الشعب أن لهم بدا ثم املاضية، السنة إىل الدينية العقائد عىل حملتهم
الذي املتحف إدارة إىل وعادوا الحملة تلك فجددوا العبادة معاهد إىل ويندفع التدين إىل
تنفر التي املساوئ لنرش وخصصوه واإللحاد» الدين «متحف باسم قبل من أنشئوه

باهلل. اإليمان من الناس
ريثما إال اإلسالم عىل الصرب تطيق وال املسيحية عىل تصرب قد الشيوعية أن إال
الروسيني من األكرب العديد دين املسيحية ألن املقاومة؛ عن أتباعه أيدي وتغل له تتحفز
تدع األخرى الجهة من املسيحية وألن الروسية، الدولة حوزة يف تدخل التي والشعوب
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جديد. أساس عىل املجتمع إلقامة أو االجتماعية للنظم تتعرض وال للدولة الدولة شئون
الدنيوية الشئون يف الرومانية للسلطة تخضع بالد يف معلوم هو كما املسيحية نشأت وقد
بإعطاء وأوصت «الناموس» نقض فاجتنبت الدينية الشئون يف اإلرسائييل الهيكل ولسلطة

هلل. هلل وما لقيرص لقيرص ما
لها تتصدى التي املسائل عالج يف منهجه له اجتماعي نظام فهو اإلسالم أما
فرض عىل مواجهتها يقرص وال املتعددة بحلوله الفقر مشكلة يواجه وهو الشيوعية،
واالحتكار والرتف اإلرساف ينكر هو إذ وهلة. ألول الظن إىل يسبق كما ملستحقيها الزكاة
الشعوب أفيون إنه قولهم عليه يصدق وال األغنياء» بني «دولة األموال تكون أن ويأبى
ويعلم الرشور، ومنع املظالم دفع عىل ويحثه الدنيا من نصيبه ينىس أال املسلم يأمر ألنه
أن األجنبي للحاكم يتسنى فال واالستعباد املذلة عىل ويثور الحرية يقدس أن املسلم

والدين. الدنيا أمور يف الهوان يسومه أو معتقده لغري يخضعه
بكل وحاربوه االستغالل وتأييد بالرجعية الشيوعية املعارف دائرة يف وصفوه لهذا
املسلمني وتشتيت الروحي، سلطانه إلضعاف والخفية الظاهرة وسائلهم من وسيلة
تلك جميع يف الدينية املعالم وهدم يحكمونها، التي البالد يف تجمعهم وحدة كل وتمزيق

البالد.
لدينهم الشيوعية عداوة العلم حق يعلمون الشيوعية للحكومات التابعون واملسلمون
املعتقدات حرية عن يذاع ما حقيقة ويعرفون وأركانه، معامله طمس يف الحثيث وسعيها
أن يستطيعون أرض كل يف املسلمني ولكن الروسيون، عليها يسيطر التي الشعوب بني
كلما الفريضة بأداء الحكومة لهم تسمح الذين الحجاج عدد من الحقيقة هذه يعرفوا
بينهم الشديدة بالرقابة يحاطون قلتهم عىل فإنهم حني. إىل حني من بذلك لهم سمحت
الوطنية. أو الدينية أمورهم من أمر يف غريهم إىل بالتحدث لهم يؤذن وال حولهم، ومن
واملغالطة سرته تحاول ما كل الشيوعية الدعوة أرسار من يكشف املكتوب والكالم
غري بها يرتبطون رابطة كل عليهم حرمت قد الشيوعية حوزة يف املسلمني فإن فيه.
وال طورانية جامعة وال إسالمية جامعة فال الروسية، اللغة وثقافة الرويس الحكم قيود
معاملة ويعامل للدولة إخالصه يف يتهم ذلك من بيشء يشتغل ومن العربية، للغة قراءة

عليها. والثورة بها لالئتمار املسخرين الجواسيس
١٩٥٢ سنة أكتوبر ٧ بتاريخ الصادر عددها يف تعلن «برافدا» الدولة فصحيفة
منعت الشيوعي للحزب املركزية اللجنة أن الرابعة الصفحة عىل نرشته رسمي مقال من
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كركوت» «ديد املسمى الكتاب قبيل من كتاب يروجها التي اإلسالمية» الجامعة «سموم
أذربيجان. عن

«سليمانوف» القاجاتي املؤرخ عىل الشعواء حملتها هذه الدولة صحيفة شنت وقد
الثقافة عن تكلم املؤرخ هذا ألن ١٩٥٣ سنة يناير شهر عرشمن الثالث يف نرشته مقال يف
املسمى أذنابها من ذنب إىل الحكومة وأوعزت الطورانية، الشعوب بني املشرتكة الرتكية
عن منها شعب كل بانفصال وينادي آسيا، يف الرتك بني ما وحدة وجود لينفي يوسبوف
ذلك قبل «أزفستيا» صحيفة أعلنت وقد األزبكيني. سيما وال الثقافة شئون يف سائرها
ألنه بأزبكستان العلوم مجمع عىل كهذه حملة (١٩٥١ سنة سبتمرب شهر من الثاني (يف
يونيو شهر من السادس (يف نفسها الصحيفة هذه وحملت اإلسالم، تراث إحياء إىل يجنح
النفوذ وغلبة الرثة العربية باملخطوطات لولعها الوسطى آسيا أمم عىل (١٩٤٩ سنة
الروسية الصحف من صحيفة تكتب أن يمكن وال وعلمائها، أدبائها عىل العربي الثقايف
وإرشافها، الحكومة وتكليف وإيعازه الحزب علم بغري العامة الثقافة عن واحًدا حرًفا

الشئون. هذه جميع يف مقررة سياسة لها ترسم أمما الرأي يمس حني وبخاصة
وهي واحدة، حالة يف عليها ينعون الوطنية العصبيات بهدم ينادون الذين وهؤالء
القومية عصبية أما عليها. املسيطرة الدولة عن لالستقالل تنهض التي األمم حالة
من أبنائها وغري أبنائها، عىل مفروضة فهي الروسية والثقافة الروسية واللغة الروسية،
لجنة عضو باجريوف وقف وقد الرجعيني، األسالف ربقة من «املتحررين» الكرملني عبيد
السعيدة الفرصة ليحمد عرش التاسع مؤتمره يف املقررين الخطباء من خطيبًا الحزب
ولم الواسعة، الروسية الحظرية إىل بضمهم القيارصة أيدي عىل املسلمني أنقذت التي
يرسوا قد ريب وال ولكنهم مساوئهم، ينكر وال القيارصة، يحمد ال إنه يقول أن ينس
بفضل للتقدم واالستعداد الروس زمرة يف بالدخول الوحيدة فرصتها املسلمني لشعوب

الروسية. اللغة
تعاديه فإنها واحدة. بعداوة وليست متكررة عداوات لإلسالم الشيوعية عداوة إن
معاداة وتعاديه وأحكامه، قواعده عىل املجتمع تنظيم يف منافسته من الخوف معاداة
الشعور معاداة أخريًا وتعاديه واستقالله، ماله يف املطموع للمحكوم الرويس الحاكم
السنوات خالل األخرى بعد واحدة املاركسية التجارب إخفاق أثر عىل واإلفالس بالخطر
األجور بني بالفوارق واعرتفت والتوريث، امللك بحق كره عىل الدولة اعرتفت فقد األخرية.
ومواثيقها، باألرسة واعرتفت التعليم، معاهد يف الجنسني بفصل واعرتفت املعيشة، وأحوال

العليا. مطامحها إىل بها واالرتفاع األمة عن الدفاع يف الفعالة وقوتها وبالوطنية
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املادية وتقهقر اإلسالم بتقدم الشيوعيون األقطاب يشعر الحالة هذه مثل يف
«األيديولوجي» يسمونه ما بني نزاع هو إنما املقبل النزاع أن ويعلمون املاركسية،
ميدانه، يف الشيوعية ينازع دينًا الديمقراطية ليست إذ اإلسالمي. واأليديولوجي املاركيس
الجائرة للقيود ومانعة للحجر ومانعة الحكم، لسوء مانعة دعوة أنها منها يرجى ما وغاية
يف الديمقراطية رسالة من فليس «اإليجابي» التطبيق وأما واألرزاق، األعمال تقسيم يف
الخصوص؛ عىل الزمن هذا يف جدال بغري اإلسالم رسالة من ولكنه العصور، من عرص
موفًقا االجتماعي اإلصالح يطبقون كيف فيه ويتعلمون املسلمون، فيه يتقدم زمن ألنه

الحديث. العلم ومقتضيات الروح ومطالب املادة مطالب بني
نفوذًا األسيوي الرشق أمم بني الشيوعيون يبغض وال النزاع. هذا يف هوادة وال
األسيوية القارة يف تناهز أبنائه وعدة اإلسالم، نفوذ من عليهم أخطر فكريٍّا أو روحيٍّا

مليون. ثالثمائة
الحرب ناصبته كثرية عداوات وماتت اإلسالم عاش وقد موت، أو حياة حرب هذه

كان. خرب يف وأمثالها والشيوعية السنني مئات وسيعيش السنني، مئات منذ
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كهانًا وأمه ألبيه أجداده وكان إرسائيلية، ساللة من الشيوعية إمام ماركس كارل نشأ
املسيحية إىل دينه عن ارتد أباه ولكن شعائرهم، رعاية يف غالني لعقيدتهم، متعصبني
للكسب، احتياًال ارتداده كان بل الجديد؛ بدينه اإليمان يف صادقة رغبة أو اعتقاد غري عىل

بالضمري. واالتجار «االنتهاز» غري يشء وال العامة، الوظائف إىل وتطلعا
من وسيلة بالضمائر االتجار هذا تعترب أنها كلها الهدامة املذاهب تاريخ من ويتبني
فهي الدولة، يف العامة السياسة لخدمة أو الشخصية املطامع لخدمة املرشوعة وسائلها
الشعوب» «أفيون األديان وتسمي املادة غري الوجود يف يشء كل وتنكر «باملادية» تنادي
بالنعيم فيتعللون الشيوعيون، يزعم كما الفقراء شعور وتخدر الروح بعالم تبرش ألنها

األرضية! حياتهم يف للنعيم طلبًا يثورون وال األبدي
أي — وهي باملادة يشء كل تفرس التي الدعوى لسخافة نعرض أن هنا يهمنا وال

الحديث. العلم يف تقرر كما بعينيه أحد يره ولم معروف غري رس — املادة
مع الفقراء لتخدير األديان باخرتاع القول لسخافة نعرض أن كذلك يهمنا وال
الفقراء بني به اإليمان عن يقل ال السلطان وأصحاب األغنياء بني بالدين اإليمان أن

واملسخرين.
مكشوفة ذريعة واتخاذه الدين مسألة يف بالضمري القوم اتجار هو يهمنا الذي ولكن
واملساجد البيع هدموا الذين املاركسيني الزعماء فإن السياسية. املصالح عىل لالحتيال
شبهة الصالة وجعلوا الجهنمية «سلفيتسكي» بجزيرة والرهبان القساوسة واعتقلوا
فاحتاجوا العاملية الحرب إبان يف عادوا — الدولة عىل والتآمر الخيانة صاحبها عىل تثبت
فيهم وأماتت خدرتهم التي هي الشيوعية املبادئ أن ووجدوا جنودهم يف النخوة إثارة إىل
فتملقوا الهمة، ويبتعث النخوة يثري الذي هو الشعوب» «أفيون وأن والشجاعة، الهمة
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«إن فيه: يقول بالًغا ١٩٤٣ سنة سبتمرب شهر من الرابع يف ستالني وأذاع الدين رجال
يحرم أن القتال صفوف يف الدين رجال وطنية من بدا بعدما يسعه ال الشيوعي الحزب

االعتقاد.» حرية أو الضمري حرية من اآلن بعد الروسيني
الروسيني، غري وال الروسيني من أحد بها ينخدع لم املكشوفة السياسية اللعبة هذه
أنواعه بجميع االضطهاد من األوفر القسط عليها انصب التي اإلسالمية الشعوب سيما وال
يتعصب ومن الشيوعية، للمادية يتعصب من عليهم يصبه الذي االضطهاد ألنه وألوانه،
الروسية اللغة غري بلغة التكلم ويعترب الروسية للقومية يتعصب ومن الدينية، للعقيدة

الشيوعيني. أيدي يف القائم الحكم نظام عىل وثورة االستعمار عىل ثورة
الفظائع تلك من موجز طرف عىل القرم» «كارثة كتاب يف العربي القارئ وسيطلع
يدينون وال برشيعتهم، يدينون أنهم إال ذنب لغري املساكني بأولئك حلت التي الوحشية
لهم ويعرفون الروسية، باللغة يتكلمون وال بلغتهم، ويتكلمون املاركسية، بالرشيعة
العقاب. أشد فعًال عليها ويعاقبونهم قوًال حكامهم بها يعرتف الضمري حرية من حقوًقا
عىل فهي املسيحيني الرعايا مجاملة إىل الحكام أولئك ألجأت قد الحرب كانت وإذا
من خوًفا واالشتباه، التهمة موضع للكرملني الخاضعني املسلمني وضعت قد ذلك عكس

األبدان. لهولها تقشعر التي املظالم رضوب من أصابهم ملا وانتقاضهم ثورتهم
حظائر أو للخيل اصطبالت أو للهو مسارح منها واتخذوا املساجد استباحوا لقد
وبطشوا العامة، امليادين يف وأحرقوها النبوية واألحاديث القرآن نسخ وجمعوا لألغنام،
بني والفزع الخوف ونرشوا األقوياء بالشبان ونكلوا املقاومة منه يتوقعون من بكل
قسوة واشتدت املجاعة وعمت املزارع وأجدبت الديار فأقفرت والفالحني، العاملني
املحسنني إىل شزًرا نظروا ثم عليه، تبكي وهي ولدها األم أكلت حتى الناس عىل الجوع
«املتحدي» موقف السلطة من والوقوف باالدخار فاتهموهم املنكوبني إلنقاذ خفوا الذين
أن اآلدمية عىل ويعطفون الجياع يطعمون ألنهم فقتلوهم ضحاياها، بأيدي يأخذ الذي

والسباع! الضواري مسخ الجوع يمسخها
املسيطرون لرثى اإلنسانية من مسحة اآلدمي يف تبقى املاركسية املادية كانت ولو
رشيعة يف لها معنى ال كلمة اإلنسانية ولكن لإلنسان. اإلنسان رثاء املنكوبني ألولئك
فهو عارضها من فكل املزعومة «الطبقة» رشيعة هي عندهم الرشيعة ألن املاركسية،

البهيم. يستباح أو الوحش يستباح كما والذمار الدم مستباح البرش زمرة من خارج
جامعة بالقرميني تجمعه مسلًما الكاثوليكية الكنيسة حرب «البابا» قداسة وليس
تنتمي الذي الدين كان ما كائنًا الرحمة من حقها لإلنسانية يحفظ إنسان ولكنه الدين،
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الطعام من املعونة إليهم فأرسل املسلمني القرم ضحايا عىل قداسته عطف ولهذا إليه،
املظلومة، الشعوب لتلك السياسية املعونة بذل من الدول أحوال تمكنه لم وإن والدواء،
الصفحات. هذه يف شكرهم له وسجلوا جميًعا القرم أبناء من الجزيل الشكر فاستحق
وسعهم يف ما غاية بها ينكلوا أن تلك ضحاياهم عىل املسلطني الطغاة يردع وماذا
عنه تردعهم هل الشيوعية؟ عقيدتهم ذلك عن تردعهم هل بالضعيف؟ القوي نكال من
قديم من فيهم ركبت التي الهمجية طبائع عنه تردعهم هل والوطنية؟ القومية أوارص
العالم عن ضحاياهم عزلوا وقد العالم بالد يف السمعة شناعة عنه تردعهم هل الزمن؟
بني امللقاة العزالء الفرائس عن يردعهم هذا من يشء ال ونواحيه؟ منافذه جميع من كله
املاركسية، تعاليم يف وال الهمجية طباع يف عندهم رحمة وال رحمتهم، إىل واملوكولة أيديهم

معني! وال حامي وال منفذ وال العذاب ذلك بهم حاق الذين املساكني أشقى فما
الذي الفداء مصيبة العظمى مصيبتهم كانت فإن غاية، وال له حد ال عذاب إنه
كلمة أن حسبوا الذين الزعانف هؤالء أيدي عىل البرش مصري إىل الغافلني أعني يفتح
الفداء رضيبة وحدهم حملوا فقد الوحشية، إىل نكسته يف لآلدمي تشفع «الشيوعية»

األوان. فوات قبل إنقاذ ولعله البالء، ذلك من البرشية إلنقاذ
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وإنكار األدب من بنوع لالعرتاف الصور من صورة عىل األدب تعريف الضائع العناء من
فيه. ينطوي أن أدب لكل يسمح وهو إال سمعناه تعريف من فما آخر. نوع

ظاهرة أو اقصادية ظاهرة إنه يقال أو اجتماعية، ظاهرة األدب إن مثال يقال
الظواهر، هذه من ظاهرة عن تقول أن ولك املختلفة، الظواهر من ذلك غري أو بيولوجية،
مغلق باب إىل بك ينتهي أن التعريف صاحب يسع فال ماذا؟ ثم حسن، جميًعا: عنها أو

اآلداب. أنواع من نوع عىل
أسلوب. يستغرقه وال مذهب يستوعبه فال عنها، تعبري ألنه كالحياة األدب أن ذلك

هذا؟ يف فماذا اجتماعية، ظاهرة األدب إن مثًال قل
أيام، سبعة يف وال ساعة، وعرشين أربع يف ومقاصده أغراضه يستنفد ال املجتمع إن

أعوام. بضعة أو عام يف وال
السنة، هذه يف وتبدأ سنة، خمسني خالل تتحقق اجتماعية ظاهرة أن الجائز ومن
سنة خمسني بعد ولكنها الظاهرة، ملصالحه مناقضة أو املجتمع عن معزولة وكأنها

تكون. كيف سلًفا نعرف وال اليوم نعرفها ال التي ثمراتها تؤتي
قصة يف العزوبة يشجع قد الكاتب ولكن النسل، قطع من مثًال أرضباملجتمع وليس
هذا يؤتى وقد املجتمع، يف الزواج نظام عىل احتجاًجا لها تشجيعه يكون وقد يكتبها،
ظاهرة العزوبة تشجيع يكون أن االعتبار هذا عىل فيصح سنوات، بعد ثمرته االحتجاج

العالج. إىل يحتاج اجتماعي مرض عىل ودليًال اجتماعية
الذي وما التعريف؟ بهذا أبحناه الذي فما اجتماعية مسألة األدب إن قلنا فإذا

حرمناه؟
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به تخرج وال العاجي، الربج أدب يسمونه الذي باألدب تشيد أن مستطيع أنت بل
اجتماعية. مسألة هو الذي األدب عن

وال والشعري القمح فيها تزرع ال للنزهة حديقة تغرس أن املجتمع يف جاز فإذا
وصًفا الشعر تنظم أن نفسه املجتمع هذا يف جاز فقد والكمثرى التفاح فيها تغرس

والبساتني. لألزهار
فقد عليها تساوم وال تحفها تبيع ال لآلثار مصلحة تنشأ أن املجتمع يف جاز وإذا
أن أيًضا فيه وجاز مقاالت، عدة أو بمقال الهول أبا تصف أن نفسه املجتمع هذا يف جاز

والتماثيل. الصور بصناعة اآلثار تلك تحكي
خدمة عن باألدب تنجرف التي هي الحاكمة الطبقة إن يقال أن السخف ومن
وال شعًرا أحد نظم ملا الشعب إىل وكل لو األمر وأن ومآربها. مصالحها لخدمة املجتمع

األشياء. بهذه يلحق وما والدواء والكساء القوت غري يف حرًفا كتب
الرشوط هذه فيه نعرف فلم متوالية، قرون سبعة بمرص الشعبي األدب عرفنا فقد
الطبقات جميع تعم التي اإلنسانية الصبغة غري عامة صبغة له نعرف ولم املوانع، تلك وال

األوقات. جميع يف
للهجرة؟ السادس القرن منذ بمرص يدور الشعبي األدب كان موضوع أي عىل

بن وسيف سالم والزير خليفة والزناتي الهاليل زيد أبي مالحم عىل يدور كان إنه
الطراز. هذا أبطال من وغريهم يزن ذي

إىل األيوبية إىل الفاطمية الدولة من القرون هذه خالل الحاكمة الهيئة اختلفت وقد
العلوية. الدولة إىل املماليك دول

انقطاع إىل واملغرب، املرشق تجارة يف النقل رواج من االقتصادية األحوال واختلفت
القارات بني التجارية املعامالت تجدد إىل القطنية، الزراعة نشأة إىل بينهما، الصلة

والغربية. الرشقية
نسختها عىل سالم الزير وقصة هي، هي زيد أبي قصة كانت القرون هذه جميع ويف
ذلك قبل تسمع كانت كما عرش الثالث القرن يف مسموعة والتبابعة الذوين وقصة األوىل،

قرون. أربعة أو بثالثة
هذه ألن الحاكمة للطبقة عليه سلطان ال الشعبي، األدب يف الشعب رأي هو وهذا
شابهها، وما الهاللية السرية قصائد بها نظمت التي اللغة تجهل كانت الحاكمة الطبقة
الدولة عىل سلطان لها يكن لم اآلباء من شئت من وبني تغلب وبني هالل بني قبائل وألن
مثالهم. عىل املجتمع نظام يف جارية أو بهم معتزة الحاكمة الدولة كانت وال الحاكمة،
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تزيد؟ أو قرون سبعة سماعها يمل وال يسمعها املالحم تلك عىل الشعب أقبل فلماذا
قبضة يف املخرجون وكان املخرجني، قبضة يف املرسحية والروايات األفالم كانت وإذا
تراه الفجر مطلع إىل العشاء من دراهم عرشة تسخره الذي الربابة فشاعر املال، رأس
االسرتخائية أو الحركية أو الربجوازية أو املرصفية املناورات هي وما كان؟ قبضة أي يف
املدمس والفول الرغيف يف الكالم عن الشاعر لرصف الستار وراء من تدبر كانت التي

وأخريات؟ وآخرين وسعدى مرعي وغرام والغزل البطولة يف الكالم إىل
عىل ثباته وإن واقعة، حقيقة بها الشعب غرام وإن واقعة، حقيقة املالحم هذه إن
واقعة. حقيقة الحاكمة والطبقات االقتصادية واألحوال الدول اختالف مع بها االفتتان
وأي الواقعة؟ الحقائق هذه بني اجتماعية مسألة بأنه األدب تعريفنا يذهب فأين

اإلهمال؟ غاية وإهماله التعريف بذلك األخذ بني فرق
الشعب؟ بلغة يكتب أن الشعبي باألدب املقصود أليس

الشعب؟ طبقة عند واإلقبال القبول يلقى أن به املقصود أليس
املستغلني؟ أو الحكام من يصدر وال الشعب صميم من يصدر أن به املقصود أليس
إكراه؟ وال تسليط بغري املستمعني إىل الناظم من طواعية يأتي أن به املقصود أليس
هذه كانت فلماذا مجراها. جرى وما الهاللية للمالحم موفوًرا كان أولئك وكل بىل،
ومن املدمس؟ والفول الرغيف عىل دائرة تكن ولم والغزل، البطولة عىل دائرة املالحم

عداها؟ عما واإلعراض املعاني هذه طلب عىل الشعب أكره الذي
أصحاب بها يلفظ التي الرطانة كلمات من بكلمة عنه الحيد إىل سبيل ال واحد جواب

اآلداب. تعريفات يف والنهي األمر
اإلنسان. شعور هو الجواب وذلك

البطولة ألريحية زمان كل يف تهتز اإلنسان ونفس يشء، كل قبل «إنسان» فالشعب
اختلفت كيفما والفن، لألدب غريها سنة ال التي الحياة سنة عىل ذلك يف وتجري والغزل،

واملستمعون. الناظمون واختلف املعيشة، أحوال واختلفت الحاكمة، الطبقة
بالرخاء ناعم الطعام موفور وهو زيد أبي مالحم إىل يستمع الشعب كان لقد
أن الحاكمني هم من يكن ولم والوباء، باملجاعة مهدد وهو إليها يستمع وكان والسالم،
والخطر، املوت عىل والهجوم املجازفة قدوة أمامهم ويعرضوا البطولة املحكومني يعلموا
بل باسمه، يسمعون وال زيد أبو هو من يعلمون ال وهم زمن عليهم مىض قد ولعلهم
منًعا مرات بعد مرات املالحم تلك فيها تنشد التي القهوات عىل الجلوس منعوا لعلهم

القليل. أو الكثري أسبابه من يدرون ال وهم والشجار، للضوضاء
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أو األمريكية، الرباري يف البقر رعاة بطولة وخلفتها زيد أبي مالحم بطلت ثم
دولة للعصابات وال البقر لرعاة تكن ولم الكربى، املدن يف العصابات بطولة خلفتها
املالحم تلك بعد املالحم هذه عىل الشعب إقبال يكن ولم النيل، وادي يف الدعوة لها تروج
وبقي البلدية القهوة محل املتحركة الصور دار حلت وإنما تعرب، أن بعد (تأمرك) ألنه
واملمثلون. القائلون كان ما كائنًا الحي يفهمها حياة ألنه كان، كما والغزل البطولة حب
االجتماعي العنوان هو فما والنبات الحيوان عالم إىل اإلنسان عالم من انحدرنا وإذا

العصفور؟ وتغريد الفول زهر تحته يندرج الذي
واالسرتخائيات الربجوازيات أصحاب من رطانًا اللحظة هذه يف نتخيل إننا
يسألون الذين الناس هؤالء من عجبًا وامتأل خده وصعر بأنفه شال قد واالنتهازيات
ووفرة والتناسل باللقاح متعلق األمر أن عليهم ويخفى الفضولية، األسئلة هذه أمثال

الربيع! يف الغذاء
شيئًا. يفيدونا لم وإن هللا وأفادهم

الشبع أليس شبع؟ إذا ترى يا العصفور يغني ملاذا ذلك: بعد مسئولون ولكنهم
هناك؟ الجنسية الغريزة أليست تغزل؟ إذا يغني وملاذا الكفاية؟ وفيه املقصود هو
اسرتخائيٍّا برجوازيٍّا ترًفا هذا أليس الفول؟ أوراق تزويق يف وقتها الطبيعة تضيع وملاذا

املنسوبات؟ هذه آخر إىل مظهريٍّا
منتفخني — إليها يهبط التي الحطة هذه دون حطة اإلنسان تاريخ يف عهدنا ما

بالتقدميني. أنفسهم يسمون من — الجهل بكربياء
عىل الغرية يزعمون الذين هؤالء من قسوة الشعب عىل أشد أحًدا عهدنا وما
املجتمع كان فإذا الشعور. من والحرمان املال من الحرمان بني عليه ويجمعون الشعب
يجرده من قسوة ذلك من فأفظع العيش رضورات فيحرمه الفقري عىل يقسو «الرأسمايل»
وإذا فقري. ألنه والعاطفة البطولة معاني يجهل أن عليه ويفرض اإلنساني الشعور من
يفرض من قسوة منه فأفظع لقوته يعمل أن الفقري يفرضعىل «الرأسمايل» املجتمع كان
غري يشء وال لقوته، ويعلم ويحلم ويصحو وينام لقوته ويرتيض لقوته يقرأ أن عليه

الخيال. يف وال الواقع يف وال األدب يف وال الفن يف وال العلم يف وال الصناعة يف قوته
أكرم إنسانًا سالم والزير الهاليل مالحم إىل املستمعني من جاهل أجهل كان لقد
األدب عىل عالة وهم طريقها، وللحياة طريقه لألدب يرسمون الذين التقدميني هؤالء من

الحياة. وعىل
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اقتصادية ومسألة تارة اجتماعية مسألة صورة: ألف عىل األدب تعريف وسيعاد
ولن موضوع عن بذلك يمتنع لن ولكنه تارات. أو تارة سكونية أو حركية ومسألة تارة
املثابة وبهذه اإلنسان، شعور من نصيب له يكن لم ما أدبًا يكون ولن ملوضوع، ينقطع
خربًا لنا فريوي البطولة خرب لنا ويروي قريب، عن فيحدثنا الشمايل القطب عن يحدثنا
حي: قائل له يقول فال الزهرية لنا ويذكر والكبري، والصغري والغني، الفقري نفس يهز
نفسه، إىل يرجع لم إن الطبيعة إىل يرجع إنسانًا دام ما املدمس، الفول قدرة واذكر دعها

الحياة. تربة من وزهرته الفول منبت فيلمس
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يستدعيها ال مقبولة محرتمة مذاهب أو مقبول محرتم مذهب أساسها يف الوجودية إن
ينتمي التي الجماعات غمار يف واستقالله الفرد وجود تلغي التي الهدامة املذاهب قيام
واستقالله كيانه للفرد يحفظ املذاهب لتلك فعل رد كأنها الوجودية قامت وإنما إليها.
وجميع األمم جميع يف اإلنسان بني من إخوته وبني قومه بني وواجباته بحقوقه ويعرفه
من رضبًا تصبح حتى بطبائعهم املنحدرين مع تنحدر قد الوجودية هذه ولكن الحقب،
األثرة ودوافع الفرد شهوات غري بيشء تعرتف ال التي اإلباحية من رضبًا أو العدمية

واألنانية.
الوجود معنى تنكر التي العقائد تلك العدمية اسم تستحق التي الوجودية ومن
التي وآبادها آزالها يف األكوان هذه ووجود اإلنسان وجود بني العميقة الوشائج وتقطع

إليها. نسبت إن العبث لكلمة معنى وال وراءها حقيقة ال
عن كتابه يف رسل برتراند العرص فيلسوف منها يسخر التي هي العدمية وهذه

الفرنسية: باللغة النشيد هذا لسانها عىل فيضع الكوابيس

األطراف شاسعة صحراء يف
الرمال من واسع فراغ
وأنقب أبحث فيه ذهبت

املفقود الطريق عن أبحث ذهبت
إليه أصل وال عنه أبحث الذي الطريق

هناك وتتيه هنا روحي تتيه
األربع الجهات من جهة كل يف
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شيئًا أجد لم بحثت وكلما
آخر له ليس الذي الفراغ ذلك يف

ينقطع ال الذي الفراغ ذلك
رمال … رمال … رمال

الخانقة الخادعة الرمال تلك
املحزنة الرتيبة الرمال تلك

األفق نهاية إىل تمتد
النهاية يف صوتًا وأسمع

يصعق حلًوا أو يحلو صاعًقا صوتًا
الصوت ذلك يل يقول ثم
ضائع؟ روح أنك أتحسب

روح؟ أنك أتحسب
غلطان! أنت

بروح لست أنت
بضائع لست أنت

عدم أنت
… موجود غري أنت

مذهبه. يثبت أن يريد «وجودي» أنفاس عىل راكب النشيد هذا يف والكابوس
غري وصاحبه موجود فالضمري الضمري. يف الشعور يخلقان والخجل األلم أن ومذهبه
النازية، معسكرات يف بالتعذيب «الوجودي» هذا يبتىل أن الكابوس تجارب ومن معدوم،
بتهمة مخلصة بريئة فتاة ليتهم الصينية الشيوعية يف يدخله وأن روسيا، يف يجيعه وأن
الوجود. إىل نفسه فينسب الضمري وتبكيت بالخجل يشعر لعله والجاسوسية الخيانة

إىل ويدعى ميادينه، من العائد باملجاهد ترحيبًا املجامع فتنعقد باريس إىل يعود ثم
وإذا غراب فيه فإذا الرشف ضيف مكان إىل ينظر وهو فيقبل املجامع هذه من مجمع

كله: املجتمع يسمعه بصوت له ينعب الغراب

وجود لها ليس هذا يا فلسفتك
عدم هذا يا فلسفتك
بيشء ليست إنها
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يصيح: نفسه فيسمع النعيب هذا صدى عىل أخريًا وينهض

موجود أخريًا أنت ها تتعذب. أخريًا أنت ها

املسخ يف شاكلتها عىل أخرى صورة ترادفها املمسوخة الوجودية من صورة هذه
يقولون كما أو وجود، له ليس وهم اإلنساني والنوع موجود الفرد أن وقوامها والضاللة،
كلمة اإلنسان «ماهية» هي التي اإلنسانية وأن للماهية، سابق الوجود أن باصطالحهم
فيما كله الواجب ومرجع كله الحق مصدر هو ألنه عليه حق لها وليس اللسان، عىل

بالذات. واالنفراد األنانية شعور من فيه يختلج

املتعددة، بمذاهبها الوجودية عن الالحقني الفصلني يف القول أوجزنا االعتبار هذا وعىل
أو به القائلني بانحدار انحدر الذي املذهب وموضع الصالح املذهب موضع منها ليتبني

إليه. الداعني
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الوجود. إىل منسوبة كلمة هي الوجودية؟ هي ما
موجود الحجر ألن الوجود، مطلق هو بها املراد أن بالبداهة منها يفهم ال ولكن
ألن غريها؛ إىل بالنسبة موجودة كلها تكون وقد موجود، والحيوان موجودة والشجرة

املوجودات. صفة لها ويعرف وجودها يحس الذي هو غريها
ال غريه إىل بالنسبة أيًضا موجوًدا يكون قد عاقًال حيٍّا مخلوًقا كونه عىل واإلنسان
قريبًا أو والحيوان والشجرة الحجر كحكم وجوده يف حكمه ويكون نفسه، إىل بالنسبة

التقدير. مجمل يف منها
املقصود هو هذا وال كال، الحياة؟ إىل منسوبة أنها إذن الوجودية من نفهم فهل
وال مماته، إىل مولده من الحياة يف يكون اإلنسان ألن الكلمة، لهذه الفلسفي باملعنى

وعيه. عن غاب أو النوم يف ذهب ولو ذلك خالل يف منها يخرج
يهتدي أن تعني ولكنها الحياة، مطلق وال الوجود مطلق تعني ال فالوجودية
وجدانه غور يسرب وأن نفسه، إىل بالنسبة موجوًدا يكون وأن بنفسه، وجوده إىل اإلنسان
يكون وأن فيه، تنازع ال متناسق اتجاه إىل تميض شاملة وحدة يف نقائضه ويستجمع
خالئق — موجودات هم حيث من — الناس ألن يتعدد، وال يتكرر ال شيئًا املثابة بهذه
غورها وسرب بنفسه اجتمع الذي اإلنسان ولكن والتكرار. التعدد فيها يجوز متشابهة،
امتناع يف وهو لكيانه، تكرار وال له تعدد ال واحد يشء قواها من قوة بكل الحياة يف وعمل
التقارب بلغ ما بالًغا اثنني إنسانني بني تكرارها يمتنع التي الكف من أحرى تكراره
الوجودين فتشابه كفان تتشابه أن امتنع وإذا والقسمات. املالمح يف أو النسب، يف بينهما

باالمتناع. وأقمن أحرى النفسانيني
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العالقة مدى به نعرف كما أنفسنا به فنعرف الوجود هذا إىل نهتدي كيف وتسأل:
الكائنات؟ هذه من كائن بكل املحيط العظيم الوجود وهذا وجودنا بني

الكائنات؟ هذه من أترانا
الباطنية؟ واملراقبة النفساني بالتحليل إليه نهتدي أترانا

والقوة تحلل التي القوة بني النفس يف انقساًما يفرتض النفساني التحليل ألن كال،
استطالعه، يراد وما املستطلع بني القرابة من نوًعا يفرتض أو للتحليل، تخضع التي
متناسًقا» «موجوًدا اإلنسان يعمل بأن ويتحقق الوجود، جوانب بكل الوجود يتحقق وإنما

العرفان. بمجرد ويقنع يعرف بأن يتحقق وال
اآلداب وأصول املقررة األخالق بهدي الوجدانية أو الوجودية إىل نهتدي ال كذلك
األفراد، نشوء قبل وتنشأ الجماعات، عىل تسيطر واآلداب األخالق ألن عليها، املتواضع

غريه. دون عليها ينطوي التي وجوده دخيلة يف الفرد أعماق من تنبعث وال
عاطفة يف بصدمة إليه نهتدي الوجود: هذا أعماق يف بثورة وجودنا إىل نهتدي وإنما
املجتمع من تفصلنا التجارب رضبات من برضبة أو الضمري، يقظات من بيقظة أو قوية،

والتبديل. بالتحويل منه مكاننا تتناول أو فيه نعيش الذي
وزواياها، رساديبها يف بحثنا وتطيل حياتنا أغوار إىل تردنا بمحنة إليه نهتدي
وماذا هذا كل يف «نزن» كم فنعرف وخيالنا، وتفكرينا شعورنا ميزان عىل أيدينا وتضع

فيه. االستطاعة نحاول فال عنده نقف وماذا نستطيع، ال وماذا نستطيع
الطريق مفرتق يف نرتدد وال اختيارنا» «نعقد أن علينا وجب اآلونة هذه أدركنا ومتى

التقاء. غري إىل حائرين نهجني بني
سنة يف ولد Soren Kierkegard كركجرد سورين الدنمركي املذهب هذا مؤسس

واألربعني. الثالثة يف وتويف ١٨١٣
تفسري. أتم مذهبه تفرس وحياته

أحب الشباب، مقتبل يف وهو «االختيار» إىل اإلنسان تضطر التي الصدمة صدم ألنه
وتبني بغريه، واقرتنت تركته ولكنها األمر، بادئ يف الحب وبادلته ألسن، ريجينا الفتاة
يتجه الذي املتجه فقرر املثمرة، الجنسية للصلة يخلق لم أنه عرشة الثامنة يف وهو له

الطريق. مفرتق عند إليه
أو». «إما. املسمى الباكر كتابه يف عناه ما هو االختيار وهذا

الفقدان. كل تفقدها أو نفسك تجد أن إما وفحواه:
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كركجرد وكان باألخالق، يدين وإنسان فنان إنسان بني الحوار عىل الكتاب أدار وقد
الفن تذوق عىل مطبوًعا التدين، عىل مطبوًعا كان ألنه اإلنسانني؛ من مزيًجا نفسه
للطمأنينة مثًال املتدين وجعل املضللة، للحرية مثًال كتابه يف الفنان جعل وقد والجمال،

والزواج! األرسة طمأنينة — العجب من — وهي الوادعة
الدنيا هذه يف املسيح السيد سنة عىل يعيش أن فاختار وجوده، كركجرد واختار
السيد فإن سيدين، يخدم ال أن شعاره واتخذ والوجاهة، القداسة فيها تجتمع ال التي
سيًدا يخدم ملن قدوة وكان الشائع، والعرف والوطن األرسة تبعات من خلص قد املسيح

بسواه. يدين ال واحًدا
يف كتابان له يصدر فقد أغرب، الكتابة يف وأسلوبه غريبة الفيلسوف أطوار وكانت
مقدمات كله كتابًا يؤلف وقد مستعار، بتوقيع واآلخر رصيح بتوقيع أحدهما واحد وقت
عبارة ويستخدم تارة الوعاظ عبارة يستخدم وقد موضوع، املقدمات غري فيه وليس
طبيعة وهي واحدة: لطبيعة صادًقا ذلك جميع يف ويبدو أخرى، تارة املتصوفني امللغزين

اإليمان.
يف الشائعة الفلسفية البدعة هو الكبري األملاني الفيلسوف «هيجل» مذهب وكان
وأن املطلق». األبدي «الكائن مرآة هو كله الكون أن املذهب هذا وخالصة كركجرد، شباب
وعرفان التجيل مراتب أقىص وبلغ جميًعا املوجودات يف تجىل املطلق األبدي الكائن هذا

الوجود. مظاهر أرفع يف اإللهي العقل صورة هو إذن فاإلنسان اإلنسان، يف الذات
ألنه عليه؛ كركجرد حمالت من أعنف قط لحملة هذا هيجل مذهب يتعرض ولم
عىل اإلنساني الوجود بأن ويؤمن اإلنسانية، الصورة هذه عن اإللهية بالصورة يرتفع
أن من وأرشف أعىل مرتبة إىل يسمو فال هللا، عرش إىل يتسامى الذي هو ذلك عكس
ولكن كركجرد، اعتقاد يف هللا من محبوب إنسان وكل إياه، هللا بحب ويشعر هللا يحب
به، يشعر ال ومن اإللهي الحب بهذا يشعر من بني الفرق هو وإنسان إنسان بني الفرق
الهوى كعالقة أو الطمع كعالقة العالقة: من أو الحب من أخرى ألوان يف مستغرق ألنه

واألبناء. األزواج عالقات أو
عليه املتفق العرف سنة غري الدين يف سنة عىل يتدين كركجرد أن القول عن وغني
الكنيسة حق من أعظم عقيدته اختيار يف الفرد حق بأن يؤمن ألنه الناس، سواد بني
ما وكل للتكرار، قابلة غري وحدة الفرد وجود بأن قدمنا كما ويؤمن الجماعة، وحق
أن إما وأنه مفتوح، االختيار باب أن املحسوس باملثل يريه أن للمؤمن املؤمن يستطيعه

يضيع. أو ضمريه بإلهام وجوده يختار
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من وأوفق أصح الشاعرية وذوي املتعبدين كبار بني كركجرد مكان أن نراه والذي
من يكن ولم الوجدان، عميق الذكاء ثاقب حساًسا كان ألنه الفالسفة، كبار بني مكانه

العظمى. القضايا بآفاق املحيط الواسع والفكر القوية العارضة أصحاب
الحقيقة، وعالم الفكر عالم بني ويباعد واملعرفة، العقيدة بني يفصل كان جرم فال

السديد. واملنطق املفكر الوعي يف التعمق بغري ممكنًا الوجود يف التعمق ويعترب

واستقر عندها وقف التي بالخاتمة تنته لم ولكنها بكركجرد بدأت قد الوجودية أن عىل
القصرية. حياته يف عليها

األوىل الحرب أعقاب يف نشاطه وتجدد األملانية البالد إىل رسى قد املذهب هذا فإن
إىل وببعضهم املادية، العقائد إىل ببعضهم وجنحت األملان، بها مني التي الهزيمة أثر عىل
فالسفة من واشتهر الوجدانية. أو الروحية النزعات من بنزعة ضمائرهم عن التنفيس
ومارتن Hasserel هسريل وادمند Karl Jaspers جسربز كرل مثل نابهون أعالم املذهب

سنوات. منذ مات وقد Zimmel وزيمل Dilthey ودلثي Heidegger هيدجار
وجود ينكر ومن كركجرد إيمان يؤمن من فيه وجد حتى املذهب أطراف واتسعت
املسائل بعض يف التقاء عىل كانوا ولكنهم اإلطالق، عىل إلهية ظاهرة الكون يف يرى وال هللا

الصميم. جوهرها يف الوجودية وبني بينها الصلة تخفي ال املتشابهة
الحياة، به يفرسون عقيل» «معنى عىل التعويل قليلو الوجوديني الفالسفة فجميع
أو سلطان إىل باألمر ترجع التي املقررات وسائر والعلمية املنطقية باملقررات متربمون

نظام.
الشخصية بها تستقل التي الرسيرة ودوافع النفس بتجارب معتصمون وجميعهم
الوجود مشكالت وبني بينها التوفيق نحو الدائم ونزوعها الباطني جهادها يف اإلنسانية

الكربى.
وتجريد الخلقي بالعمل النظرية الحرية ومقابلة األخالق بتماسك يويص ومعظمهم

الحياة. لكفاح جملتها يف النفس
فرنسا يف املذهب ظهر حتى سنوات أربع األوىل العاملية الحرب عىل تنقض ولم
فلسفة عن لها تبحث أن الفني الذوق ومن الثقافة من بلغت التي الطبقة به واشتغلت

الحديث. عرصنا يف الروحانية العقائد من الضمائر فراغ بها تمأل للوجود
الغرائب، طالب من عليلة فئة عىل مقصورة بدعة فرنسا يف تزل لم الوجودية لكن
فثارت النكراء. الهزيمة بتلك فرنسا فيها ومنيت الثانية العاملية الحرب كانت أن إىل
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الطبقة بني فيها واندفعت واحد وقت يف التقليدية الروحانية وعىل الشيوعية املادية عىل
يدين ال الذي اإليمان ولكنه الديمقراطية، بالحرية اإليمان إىل جامحة دفعة الوسطى

الهيئات. من هيئة أو مقررة لرياسة بالسلطان
Albert كاموس وألربت Sartre رستر بول جان هم: فرنسا يف املدرسة هذه وأعالم
قليلة غري طائفة ويتبعهم Simone de Beuavoire بوفوار دي سيمون ومدام Camus

الصحفيني! الكتاب من
واعتماد والشدة، باأللم الفخر وجودية هي رستر كتابة يف تتمثل التي فالوجودية
كيانها وفاق عىل رسيرتها، أعماق يف لها املرتسم الطريق اختيار يف النفس عىل النفس

املقادير. الختيار مناقًضا اختيارها كان ولو الشخيص،
الحياة. عبث إىل االطمئنان وجودية هي كاموس كتابة يف تتمثل التي والوجودية
رجل وهو سيسفوس. اإلغريقية األسطورة ببطل شبيه الدنيا هذه يف اإلنسان أن وعنده
عىل زوجته ليؤدب الدنيا إىل يعود أن املوت بعد منهم والتمس األرباب مشيئة عىص
مكرتث غري املحدود األجل هو وجاوز محدود، أجل إىل بالعودة له فسمحوا خيانتها،
وليس تحته طائل ال عمل يف مسخًرا الجحيم إىل يرتدى بأن عليه فحكموا القضاء، بنذير
قمته، إىل الجبل أسفل من عظيمة صخرة لريفع جهده يستجمع أن وذاك انتهاء، له
قصد ولغري معلومة نهاية غري إىل مرة بعد مرة رفعها إىل فيعود الصخرة تنحدر ثم

معروف.
والعبث الضائع الجهد هذا مثل يف مسخر سيسفوس هو كاموس رأي يف إنسان وكل
معنى كل من خلوه إىل ويطمنئ فيشقى، الكفاح هذا معنى عن يبحث ولكنه العقيم،
اإلنسان عىل قدر ومتى االنتظار، قلق من ويسرتيح والثبات الجلد ببطولة منه فيخرج
يف جهاده ذلك بعد الجهاد فأرشف األسباب معلومة رابحة قضية يف الجهاد يحرم أن

األسباب. مجهولة خارسة قضية
والتكلف الغلواء من بيشء عليها وتزيد النغمة، كهذه نغمة عىل ترضب بوفوار ومدام

التمثيل. لغة يف يسمونها كما «البوزات» أو األوضاع واتخاذ

القريب. التعليل تقبل ظاهرة — العاملية الحرب بعد — فرنسا يف الوجودية هذه
لنفسه اإلنسان باختيار أو الفردية، بالحرية اإليمان وفيها الوجدانية، النزعة ففيها
اإلجمال، عىل املقررة الرياسة وسلطان الكهانة سلطان عىل التمرد وفيها الضمري، عالم يف
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هذه تجمع عقيدة — العاملية الحرب بعد — الفرنسيني بني تروج أن بعجيب وليس
الزحامية، أو الجماعية الحركات لطغيان الطبيعية النتيجة ألنها واحد، نسق يف النزعات

الدين. رجال عىل واألمة الفرد ثورة مع الفردي اإليمان ويقظة
يجمعان شقيقني أخوين عن تمخضت قد «هيجل» فلسفة إن يقال أن ويمكن
اآلباء أرس بني األشقاء من كثري يف يشاهد كما متقابلني، طرفني يف كلها األرسة نقائض

واألبناء.
Dialectical الثنائية املادية هو أو الجماعية، املادية هو الشقيقني فأحد

املركسية. الشيوعية رشحتها كما Materialism
وهذه كركجرد، مذهب من تسلسلت كما الوجدانية، أو الوجودية هو اآلخر والشقيق
أمام امليدان يف مكانه التخاذ يتأهب الفردية والحرية الوجدان معسكر هي الوجودية

العمياء. والجماعة املادة معسكر
قرار. من للمعركة بد وال
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املقال! من األول السطر يف تعديله، أو نقضه، إىل لنرسع العنوان هذا نكتب ونحن
ألنها والخصوم؛ األنصار بني الشديد للتنازع قبوًال املذاهب أقل الوجودية كانت إذ
أناًسا الشامل عنوانها تحت وتضم الشمال، أقىص إىل اليمني أقىص من للنقائض تتسع

دين. كل من ويتحللون معتقد بكل يكفرون وأناًسا العجائز، إيمان يؤمنون
وبرداييف، كريكجرد، أمثال من فالسفة تحته يضم أنه الوجودية عنوان من وحسبنا

وآخرين! … وكرشنامورتي وسارتر، وهيدجر، مارسل، وجابرييل
الربوتستانتية. الكنيسة إىل يميل دانمركي Kierkegaard فكريكجرد

األرثوذكسية. الكنيسة إىل يميل رويس Berdayaef وبرداييف
الكاثوليكية. الكنيسة إىل يميل فرنيس Marcel ومارسل

موجود كل ينكر أن ويكاد اإللحاد إىل يميل يهودي أملاني Heidegger وهيدجر
الطبيعة. وراء

اإلفراط. غاية واإلنكار اإللحاد يف يفرط يهودي» «نصف فرنيس Sartere وسارتر
روح لكل ويجعل النساك تصوف يتصوف هندي Krishna Murti مورتي وكرشنا

الديانات. جميع عن بمعزل فيه تتعبد مستقالٍّ محرابًا برشية

الوجوديني مذاهب

االجتماعية. والواجبات األخالق مسائل يف االختالف هذا مثل «الوجوديني» بني ويوجد
يف راهب كأنه التقوى عىل نفسه يروض من ومنهم املطلقة، باإلباحة يدين من فمنهم

صومعة.
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وضعهم تسوغ جامعة من بينهم وليس واآلراء، واملذاهب العقائد بني متفرقون فهم
املاهية. عىل مقدم الوجود بأن جميًعا يؤمنون أنهم إال واحد عنوان تحت

يوم. كل يف الشائع الكالم بلغة وتقريبه تبسيطه يمكن فلسفي اصطالح وهذا
من اسم كله النوع وإنما األفراد، وجود هو إنما الحقيقي الوجود بأن يؤمنون فهم

الخارج. يف له وجود ال األسماء
شك ال حقيقيون موجودون هؤالء — وعالن وفالن ويوسف وإبراهيم وعمرو زيد
يراد وال الخارج، يف لها حقيقة ال كلمة اإلنساني النوع أو «اإلنسان» ولكن وجودهم، يف

واإلدراك. التصور تقريب إال بها
… كذلك األمر دام وما

الكلمة سبيل يف به نضحي أن الظلم فمن املوجودة الحقيقة هو الفرد دام وما
للعيان. تظهر وال اللسان عىل تجري التي الخيالية الصورة أو الوهمية

الفرد؟ وجود يتقرر كيف
يشء، كل قبل وجوده يثبت أن أو وجوده يقرر أن حقه فمن املوجود هو الفرد إن
أثر وال ذاك، عىل تصدق كما هذا عىل تصدق الجميع بني موزعة «اإلنسان» كلمة وليدع

الوجود. إبطال أو الوجود تحقيق يف لها
وجوديون. ذلك مع وكلهم أنفسهم، الوجوديني بني الخالف يبدأ هنا ومن

والخيال؟ الوهم من بها ويتحرر وجوده الفرد بها يقرر التي الطريقة هي فما
لرغباته العنان بإطالق ويتحقق يتقرر الفرد وجود أن الوجوديني من فريق عند

الدين. أو العرف يبايل وال يشاء ما يفعل وشهواته
األعظم، بالوجود اتصل إذا وجوده يتحقق الفرد أن الوجوديني من آخر فريق وعند

الربهميني. عرف يف «الكارما» وجود أو الكون، وجود أو اإلله وجود
واألخطار املخاوف بمواجهة يتحقق الفرد وجود أن وهؤالء هؤالء غري فريق وعند
والتغلب الخوف بتجربة النفس أعماق يف قوة كل واستخراج واملحنة للقلق والتعرض

االختيار. قبول األقدار وقبول عليه
تزييف التقليد وأن وتقليد، تكرار العقيدة يف االشرتاك أن جميًعا غريهم وعند

التكرار. تقبل ال التي بالعقيدة يكون إنما الصحيح الوجود وأن وتلفيق،
قديم! مذهب

العرشين؟ القرن أو عرش التاسع القرن مذاهب يف حديث املذهب هذا هل
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وأفالطون. أرسطو من أقدم باملاهية والقائلني بالوجود القائلني بني الخالف إن كال،
يف صورة، جمع بالصور، القول أو أفالطون مذهب يف مثال، جمع باملثل، والقول
أو النوع، ووجود الفرد وجود عىل الخالف من قديمة نسخة هما إنما أرسطو، مذهب

األقدمني. املناطقة لغة يف يقولون كما والفصل الجنس عىل
Realistsالواقعيني بني الوسطى القرون يف وأعنفه أشده عىل الخالف هذا تجدد وقد

.Nominalists واالسميني
— خصومهم رأي يف — واالسميون لألفراد، الحق الوجود إن يقولون فالواقعيون

عنوان. أنه فيه ما وكل والعيان، الحس يف له وجود ال اللسان عىل باسم يتعلقون
تعد الحديثة الوجودية ولكن املتأخرون، الوجوديون يخلقه لم قديم خالف فهذا
اليوم عرفها كما األقدمون يعرفها لم العرشين القرن ظواهر من ظاهرة — ذلك مع

املعارصون. الفالسفة

الحديثة الوجودية

الديمقراطية نشوء بعد نشأت اجتماعية ظاهرة هي الواقع يف الحديثة الوجودية هذه
الشيوعية. نشوء بعد وتضخمت وتجسمت

املجموع. غمار يف الفرد ضاع
الفردية. والخصائص للمزية ال للعدد الشأن كل الشأن أصبح

إثبات وهي الجماعات، طغيان عىل الفرد من احتجاج ثورة هي الحديثة فالوجودية
السواد. غمار يف وتفنيه تلغيه أن تكاد التي الكثرية الدعاوي أمام الفرد لحق

الحاجة وأن معقولة، طبيعية ظاهرة املعنى بهذا الوجودية أن فيه جدال ال ومما
وحقوق العددية الكثرة طغيان بني الفاصل الحد إقامة إىل الحارض العرص يف ماسة
حقه يثبت أن يريد هذا زماننا يف متدين غري أو متدين وجودي كل وأن الفردية، املزايا

السياسية. السلطة أو العرفية السلطة أو الدينية السلطة أمام
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االعتدال رشط

ترض كما بالفرد ترض هناك أو هنا من املغاالة ألن الطرفني، من محذورة املغاالة أن إال
باملجموع.

تضييًعا املحو هذا يف ألن الجماعة، سبيل يف محًوا الفرد حي يَمَّ أن املغاالة فمن
والكفايات. للمزايا

الفرد جسم يف موجود النوع ألن وحده، الفرد وإثبات النوع إنكار املغاالة ومن
بني الحب يف تمثلت سواء النفسية، دوافعه أقوى هي التي النوعية غرائزه يف متمثل

االجتماع. غريزة يف أو األبناء عىل األبوي الحنان يف أو واملرأة، الرجل
االنتفاع يف النوع صالح وأن موجود، النوع وأن موجود الفرد أن األمرين وقوام
ال التي اإلنسانية وعالقاته النوعية بغرائزه االعرتاف يف الفرد صالح وأن األفراد، بمزايا

منها. فكاك
وافرتاقها. تعددها عىل الوجودية املذاهب من النفساني االجتماعي الجانب هو هذا
بحواسنا للحقيقة إدراكنا مبلغ يف القديم البحث عىل فمداره الفلسفي الجانب وأما

وعقولنا.
ذواتها يف األشياء حقائق ذلك وراء أو والعقول، بالحواس الوجود نعرف نحن هل

العقول؟ إليها تنفذ وال الحواس تدركها ال
الوجود. عن يبحثون موجودون الدنيا يف دام ما قائًما ذلك عىل الخالف وسيظل
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باسم الفلسفة تاريخ يف سميت سياسية املايضحركة القرن يف فرنسا يف قامت
بالحرية هذه سياسته وتلخص Pierre Proudhon بزعامة L’anarchisme
الفوضوية تهدف بل دولة؛ وال دين األشخاصوال عىل إلزام وال جرب فال املطلقة
يقدر لم ولكن والعقل. العلم سلطان سوى للسلطة الخضوع عىل القضاء إىل

لدراسته. السياسة علماء إهمال عن فضًال نجاح أي السيايس املذهب لهذا
ومن الوجودي. املذهب هي واسعة وأخالقية أدبية حركة اآلن فرنسا ويف
يكون أن يجب عمله ويف يريد، ما يعمل إنسان كل أن املذهب هذا عن املعروف
نخضع أن فيجب املادة يف نعيش «إننا سارتر: قال وقد الخيال، عن بعيًدا

تريد.» ما تفعل ونرتكها للطبيعة
اآلن املوجود األدبي واملذهب السابق السيايس املذهب بني الشبه ولشدة
امتداًدا الوجودية اعتبار يمكن وهل املذهبني؟ بني عالقة هناك هل نسأل:

… األدب ثياب يف ولكن للفوضوية
فؤاد إدوارد
القاهرة بآداب طالب
التاريخ قسم

أليق الحركة ألن بالحركة. والوجودية الفوضوية تسمية يف أوًال األديب الطالب أحسن
بحكم للتمذهب مناقضة الوجودية تكون وقد ذلك، بعد ذكره الذي املذهب اسم من بهما
وينتمي وميوله، بآرائه الفرد استقالل عىل التعويل يف كلها تجتمع وهي األوىل، قواعدها
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يف إال باآلخر منهم واحد يلتقي ال مفكًرا عرشين من أكثر — الوجودية إىل أي — إليها
واحد. بمذهب وليست كثرية مذاهب فهي الطريق. عرض

وباكونني برودون فإن وأقاويلها، مدارسها وكثرة تشعبها يف الفوضوية وكذلك
بد وال بالعمل، يختلفون كما بالرأي يختلفون وإسبانيا روسيا من وأتباعهم وكروبتكني

البناء. خطط عىل تتفق وال كثريًا تهدم التي بالحركة القائمني بني االختالف هذا من
وهي سياسية إحداهما ألن الحركتني، بني التفرقة يف أيًضا الطالب وأحسن
العريض التوافق من بينهما وما الوجودية، وهي أدبية أخالقية واألخرى الفوضوية،
بعض يف القائمة لألسس املنكرون يتفق حيث السلبية، املصادفة طريق من هو فإنما

واألغراض. األسباب يف تفرقوا وإن األمور
الفارق إليه ويرجع منهما كال يميز أصيل مبدأ يف تتناقضان الحركتان تكاد بل

بينهما. األكرب
اآلراء من رأي يف وجودية وال التعويل، كل الفرد استقالل عىل تعول فالوجودية

االستقالل. هذا بغري
— الشيوعية بالفوضوية املعروفة وهي — الفوضوية حركات من الكربى والحركة
بمثابة إال الوجودية تنشأ ولم الجماعة، سبيل يف تمحوه وتكاد حسابها من الفرد تخرج
الحركات يف الفردي االستقالل شأن من وتهوينها الجماعة طغيان عىل الفرد احتجاج
التأميم لدعوات وال املعتدلة لالشرتاكية وال للديمقراطية ذلك يف استثناء وال االجتماعية،

والثروة. العمل لتنظيم املرسومة والخطط
عىل واحتجاج كلها الفوضوية عىل احتجاج الهامة نواحيها من ناحية يف فالوجودية
مصادفة هو فإنما التسلط إنكار من فيه يتالقيان وما غريها، قبل الشيوعية الفوضوية
التسلط إنكار ألن ونضال. شقاق عىل تتشعب حتى اتفاق عىل تبتدئ أن تلبث ال عرضية
الجمهرة إىل كله األمر ورد الفردية املزايا إنكار طواياه بني يحمل الفوضوية الحركة يف

والكفاية. القيمة دون والكثرة بالعدد الغالبة
عىل مفهومتني غري مًعا أنهما وهي واحدة خصلة يف تتشابهان الحركتني أن إال
بهما يلصقون الذين األدعياء وكثرة عليهما تتفرع التي الشعب لكثرة وجالء، اتضاح

اللباب. دون بالقشور منهما اآلخذين وكثرة
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النظام تنكر ال الفوضوية

أنها — العربية باللغة اسمها سيما وال — الفوضوية اسم من الذهن إىل يسبق فالذي
فيه. نظام ال اآلداب من مطلق مجتمع إىل وتدعو وتلغيه النظام تبطل

صحيح. غري وهذا
ال ولكنها خطابه، يف النجيب الطالب قال كما «التسلط» تنكر إنما الفوضوية ألن
الزمة واحدة هيئة تلغي وال واملشاورة، باملشاركة العامة األعمال تتوىل التي الهيئات تنكر

والحاجات. املطالب لتوزيع أو املصانع إلدارة أو الصحة لصيانة أو للتعليم
واستغنائها العامة املصالح هذه لزوم عىل قائمة الخصوص عىل برودون ودعوة
سائر عىل مصلحتهم تغليب يف غريها دون القوة عىل يعتمدون الذين «املتسلطني» عن

االجتماعية. املصالح
اغتصاب إن ثم من ويقول الرسقة، هي إنها ليقول امللكية؟» هي «ما كتابه: ألف وقد
وهو أيديهم يف رسقوه ما لحفظ آخر اغتصاب إىل يضطرهم املشرتكة للثروة السارقني

والقانون. الرشيعة واحتكار «السلطة» اغتصاب
الجريمة عىل األكرب الباعث هما السلطة واغتصاب امللكية اغتصاب أن برودون وعند

واملتسلطني. التسلط إىل حاجة وال فساد وال إجرام ال اغتصاب ال فحيث والفساد،
النجيب، الطالب قال كما االجتماع وعلماء السياسة علماء عند بطل قد الرأي وهذا
الحديثة واملجتمعات األوىل املجتمعات بني االجتماعية واملقارنات النفسية الدراسات ألن

االقتصادية. البواعث يف تحرصها ولم الجريمة ببواعث الناس عرفت قد

القتل إىل تدعو وال

برنامجها. السيايسلتحقيق االغتيال إىل أو القتل إىل تدعو أنها الفوضوية عىل الشائع ومن
عىل تصدق وال الفوضويني من قليل نفر عىل تصدق التي اإلشاعات من أيًضا وهذا
موقف يكن ولم بعده وعاش برودون عرص قبل السيايس االغتيال بدأ وقد كلها، الحركة

واالضطرار. اإلغضاء سبيل عىل إال والتقرير التأييد موقف منه الكبار الدعاة
اسم االغتيال عىل يطلق الفوضويني بني السيايس باالغتيال يدين الذي القليل والنفر
مقاصد إىل األذهان تنبه االغتيال حوادث أن ويعتقد املثرية، الدعاية أو بالفعل» «الدعاية
التساؤل هذا طريق من الناس ويفهمها يباليها وال يجهلها من عنها فيتساءل الفوضوية

عليها. فيقبلون
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دائرة إياه استكتبته الذي مقاله يف السيايس االغتيال مبدأ كروبتكني أنكر وقد
قبيل من إنه بقوله يفرسه أن وحاول عرشة. الحادية بطبعتها الربيطانية املعارف
الناس عىل يعتدون ال املغتالني وإن الحركة. هذه بأصحاب للتنكيل الفعل ورد القصاص
املعتدين عىل يعتدون ولكنهم األنظار. ولفت التنبيه ملجرد بينهم تفرقة بغري جزاًفا

والقانون. السلطة حماية يف فعلوه بما ويجزونهم
أنه وترى االغتيال بمقت تنادي اشرتاكية فوضوية طائفة روسيا يف نشأت ثم
يكن ولم املغتالني إدانة يف تشتد تكن لم ولكنها منها. واملنفرات الدعوة معوقات من
بني الجوهري الفارق كان فإنما األخرية. الوجهة يف كبري فارق الشيوعيني وبني بينها
لقمع االنتقال فرتة أثناء السلطة قيام عن ترىض الشيوعية أن والشيوعية الفوضوية
جهد بغري فتسقط شجرتها عىل تذبل أن املوقوتة السلطة هذه وتمهل الرجعية، العنارص

إليها. الحاجة النتهاء املجتمع من

االعتقاد تنكر وال

صورة يف الديانة ينكرون أو االعتقاد، ينكرون جميًعا الفوضويني أن الصحيح من وليس
املبتدعة. أو التقليدية صورها من

تبني الحكومات مقام النقابات إقامة فيها ويقرتح سوريل يقودها التي الشعبة فإن
إنسانية. حركة لكل برضورتها وتؤمن myth ال تسميها التي العقيدة عىل كلها دعوتها
عىل للسيطرة ذريعة املتسلطون يتخذها التي الديانات الفوضويون ينكر وإنما

العالء: أبو عنها قال التي املذاهب قبيل من وهي الضعفاء،

ال��رؤس��اء إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ج��ل��ب أس��ب��اب ال��م��ذاه��ب ه��ذه إن��م��ا

مؤسسها برودون وليس

إليها. األوىل الدعوة وصاحب الفوضوية أبو هو برودون إن دائًما يقال كذلك
ولكنه العرصية. النظم عىل وتطبيقها الفلسفة تنسيق به أريد إذا صحيح قول وهو

الحديث. الزمن يف أو القديم الزمن يف إطالقه عىل صحيح غري ذلك مع
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باملجتمع يؤمن كان امليالد قبل الرابع القرن يف نشأ الذي زينون الرواقي فالفيلسوف
سائر يصنعه ما طوًعا يصنعوا أن منه يتعلمون تالميذه بأن ويفخر السلطة من املتحرر

مهددين. أو مكرهني الرعايا
رشح عرش الثامن القرن يف ظهر الذي Godwin جدوين وليام اإلنجليزي واملفكر
يف ينحرص وال الهيئات بني يتوزع الذي الحكم وسائل السيايس» «العدل عن كتابه يف

واإلكراه. اإلرهاب وسائل تملك مركزية سلطة
مدرستني عرصعىل كل يف تشتمل كانت وجدت منذ الحكم فلسفة إن يقال أن ويمكن
من التضييق ومدرسة املجتمع، لتنظيم الحكومة سلطان يف التوسع مدرسة متقابلتني:
تطرًفا إال الفوضوية وليست األبرياء، لحماية يستطاع ما بأقل منه واالكتفاء السلطان هذا
عليه كان الذي النحو عىل االستبداد تطرف إليه يدعو اليسار، أقىص إىل املدرسة هذه يف

الفرنسية. الثورة قبل

الوجوديات

ألنها الفوضوية؛ قواعد يف االضطراب من أشد قواعدها يف فاالضطراب الوجودية أما
العرص يف الوجوديان الفيلسوفان تناقض وربما واحدة، وجودية ال كثرية وجوديات
الزهد يتناقض كما أو السافر، واإللحاد العميق اإليمان يتناقض كما الواحد والبلد الواحد
من املنطلقة األخالقية اإلباحية عن اللغط إال منها يفهمون ال الكثريين ولعل واإلباحية،
وهم وانحاللهم، ضعفهم به يسوغون فلسفي سند ألنها عليها فيقبلون القيود، جميع
الفكر إىل منسوب سند بغري واالنحالل الضعف من — يخجلوا أن ينبغي أو — يخجلون

والفلسفة.
الفرد ضمري إنصاف هو السليمة الوجوديات عليه تقوم الذي الصحيح واألساس
كثرية، ألغراض اإلنسان يلزم كاملال االستقالل ولكن استقالله، عىل الجماعة طغيان من
إليه. الذرائع وتيسري الزلل يف للتورط يلزمه ما ومنه الزلل، من للعصمة يلزمه ما فمنه
العواقب إىل نظر بغري اآلداب قيود من االنطالق يسوغ ال اإلباحية الوجوديات وأسوأ
يف حر فهو شهواته بإشباع الفردي كيانه يستويف أن الوجودي اختار فإذا والضحايا،
بما علم عىل واإلحجام الخطر بني يوازن أن حقيق وهو هواه، جرائر واحتمال اختياره
عرف يف املالئم «االختيار» قيمة هي وتلك األذى، من به يصاب وما املتعة من يصيبه

الوجوديني. هؤالء
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اإلسناد أسخف فهو اإلباحيون الوجوديون إليه يستند الذي الفلسفي املسوغ أما
والعقيدة. الفكر عالم يف ظهرت التي الفلسفية

وإنما وكيانه، بشخصه املعروف الفرد وجود هو الحقيقي الوجود إن يقولون إنهم
كلمة إال «اإلنسانية» وليست التصور، غري يف له جود ال خيال أو لفظة أو كلمة النوع

اإلنسان. وذلك اإلنسان هذا أو الفرد وذاك الفرد هذا عن بمعزل توجد ال خاوية
فيه. مراء ال للواقع تصويًرا ويحسبونه إليه ينتسبون الذي الوجودية اسم هنا ومن
وأنه وإنسانة، إنسان كل تركيب يف موجود النوع أن فيه مراء ال الذي الواقع أن إال
ذاته الفرد تمثيل من وأعمق أوىف تمثيًال النوع فيها يتمثل لم الفرد بنية يف خلية من ما

ومقوماته. خصائصه بجميع
وأن الصماء، وغري الصماء بالغدد مرتبط البنية قوام أن اليقني ثبوت ثبت ولقد
تتعاون التي وأعمالها املنفصل عملها يف ا جدٍّ وثيقة النوعية بالخصائص الغدد هذه عالقة

عليها.
النفساني فالتمثيل فيها ريب ال حقيقة «بيولوجيٍّا» أو حيويٍّا النوع تمثيل كان وإذا

والشعور. للوعي منها أبرز تكن لم إن ويقينًا ثبوتًا تضارعها السيكولوجي أو
وجود؛ له ليس وهم النوع وإن حقيقي موجود الفرد إن يقال أن يمكن ال هذا وعىل
خصاله من خصلة كل يف النوعية الخصائص من مجرًدا فرًدا نتخيل أن نستطيع ال ألننا
رأسه عىل ويميض هواه عىل ينطلق إنه قال ومن وشعوره، وعيه خلجات من خلجة وكل
«الوجودية» دعوى من يخرج أن يشء كل قبل فعليه الفناء إىل النوع بمصري مبال غري
أنه يزعم حني اإلنسانية، وفناء الفرد فناء إىل تقوده فلسفته ألن «العدمية»، دعوى إىل

جمعاء. اإلنسانية بمصري وال بمصريه يبايل وال بحارضه يبايل
آخر. يشء كلها الفوضوية واملدارس يشء كلها الوجودية فهذه وبعد

استقالل إىل االتجاه طريق من إال إليها تتجه وال الجماعة عىل ترسي ال الوجودية إن
حدة. عىل الفرد

األفراد إىل تنظر ال سياسية حركة وهي يشء، كل قبل جماعية فهي الفوضوية أما
للطغاة سلطة ال الذي النظام ظل يف عندها سواء وكلهم مستقلني، بهم تبايل وال متفرقني
إذا الفريقان يتضارب فقد التسلط كراهة يف والفوضويون الوجوديون اتفق وإذا عليه،

السلطان. أصحاب من الطغيان مسألة ال الجماعة طغيان مسألة املسألة كانت

94



والوجودية الفوضوية

وجودي أنا

وتقديس الفردي الضمري إنصاف الوجودية معنى كان إذا «وجودي» السطور هذه وكاتب
للفرد تهيئ التي الجماعة هي املثىل الجماعة أن وعندنا وخلقه. بفكره املستقل اإلنسان
ومحو الفرد فناء عىل وجودها توقف إذا وأنها واالستقالل، الكرامة من يستطاع ما غاية

بالفناء. جديرة جماعة استقالله
ليست هواه غري يذكر وال واجبه، لينىس الفرد بوجود تؤمن التي الوجودية أن إال
وإىل اآلحاد إىل بالنسبة واألغاليط املفارقات من وهي وفعلها، باسمها عدمية إال الحق يف

والجماعات. األنواع
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يقولون من يفسدها قد التي الصالحة املذاهب إحدى — كالوجودية — الرمزية واملدرسة
إليها. يدعون أو بها

عىل الوضوح يف يتفاوت وأنه املعنى، إىل رمز كله الكالم أن اعتربنا إذا صالحة فهي
يكون وقد املتخاطبني، بني عليه والتفاهم األلسنة عىل والجريان األلفة يف تفاوته حسب
التعبري ويستلزم املتخاطبني، جميع بني شائع رمز له يكون فال الذهن نوادر من املعنى
يكون كما والكناية املجاز قبيل من يكون قد عنده، من رمًزا صاحبه له يبتدع أن عنه

الرصيح. الخطاب قبيل من

ليلحق الحدود، هذه بني الفصل إىل يرمي التايل املقال يف الرمزية املدرسة عن والكالم
الرموز. هذه أساليب من إليها أدنى هو ما الهدم مذاهب أو البناء بمذاهب

األزياء حب (1)

الفخم بالطها وكان األوروبية، الحضارة عاصمة الوسطى القرون بعد فيما باريس كانت
املتبع والعرف واآلداب األزياء عنه تصدر كله، الغرب أرجاء يف والتقاليد املراسم مصدر
فال البلدان. جميع يف يومئذ — الشأن كل — الشأن لها وكان العليا، الطبقات مجالس يف
عن وحسانه البالط فرسان بني التنافس يسفر أن دون الزمن من يسرية فرتة تنقيض
والفن األدب عالم يف بها يتحدثون طرافة من بد لهم يكن ولم جديد، وزي جديدة شارة
الحديثة األحياء نهضة بدأت فلما واألزياء. الشارات عالم يف بالطرائف يتنافسون كما
فربموا العهد طال ريثما الجديد طالب بها رحب واليونانية الالتينية األساليب باستيحاء
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القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر بني األنماط فتوالت جديد. نمط إىل وتطلعوا بها
املدرسة إىل الربناسية املدرسة إىل الواقعية املدرسة إىل املجازية املدرسة من العرشين
أخرى، تارة الواقعية وراء وبما تارة باملستقبلية تسمى التي املدارس هذه إىل الرمزية،

حال. عىل طويًال تستقر وال
هو الجديد بعد الجديد منها وانتظارهم األزياء عاصمة إىل الناس التفات يكن ولم
هذه صادفت وإنما واآلراء، األسماء بمختلف املدارس هذه تعاقب إىل الوحيد الباعث
الزمة نتيجة التغيري حب فأصبح الفرنسية، السليقة يف االندفاع حب من لها معينًا الحالة

قواه. واستنفد مداه بلغ اندفاع لكل
كهذا سأًما وال املتالحقة، األدبية باملدارس الولع كهذا ولًعا فرنسا غري يف تجد فال

صبغة. بعد وصبغة أسلوب، بعد أسلوب من السأم

الرمزية املدرسة

األدب أفذاذ من البارزة األعالم أو العالية القمم يف املدارس هذه تجد ال نفسها فرنسا ويف
ملوجات يخضعون الذين األوساط وأشباه األوساط بيئات يف تجدها وإنما املعدودين،

واالصطناع. التكلف وحركات التقلب
والمرتني وشاتوبريان وفولتري وراسني موليري أمثال من الفرنيس األدب أعالم أما
الرايات، هذه من راية تحت تجدهم ال فأنت وبروست فرانس وأناتول وموسيه وهوجو
تلك أو الصبغة هذه من مسحة أحدهم عىل بدت وإذا الشارات، هذه من شارة عىل وال
إىل بينهما االنقسام يرجع اللذين الخالدين اللونني عن قط به تنحرف ال مسحة فهي
أو املجازية ولون الواقعية لون وهما وجيل، جيل بني األزياء تقلب إىل ال اإلنسان طبيعة

األسماء. من تشاء بما ذلك بعد وسمهما التنسيق، ولون البساطة لون

الرمزية ظهور (2)

صف أو األحياء، صف هو املدارس هذه يف الطليعة صفوف من األول الصف وكان
عىل «الطبيعة» بساطة إىل دعوة من يخلو وال القديمة، واليونانية الالتينية األساليب

والشعراء. الفالسفة ألسنة
تتعدد أن يوشك التي املزوقة األساليب من شتى أنماط عىل املجاز يف األدباء تفنن ثم
دائم موكب يف كأنها الدنيا يريك مجاز ولكنه مجازي، هوجو فأسلوب اآلحاد. بتعدد
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يريك مجاز ولكنه مجازي المرتني وأسلوب واألسالب؛ الغنائم ومن واألبواق الطبول من
األصداء. فيه وتتخافت األرواح فيه تتهامس مسحور عالم يف أبدا منها تعيش كأنك الدنيا
ومقررات العلم مباحث شاعت أن املجازية املدرسة هذه من األخرية األيام يف واتفق
إىل كلتاهما ونزعت الربناسية واملدرسة الواقعية املدرسة فظهرت املحدثني، العلماء
العلمية الدراسات بلون ممزوًجا — واليونان الالتني أسلوب — البسيط املدريس األسلوب

التخصيص. عىل الربناسية املدرسة عهد يف مثقف عقل كل بها اشتغل التي
يسمون أصحابها ألن الداللة، بعض مذهبها عىل الربناسية املدرسة اسم ويدل
الفن وعرائس أبولون جبل وهو الربناس إىل منتسبني املعارصين بالربناسيني أنفسهم
األدب بأعالم االقتداء ناحية من مدرسيون املعارصون فالربناسيون القديمة، اليونان يف
يعرفه لم نمط عىل العرصي التجديد ناحية من علميون ومحدثون القديم، اليوناني

اليونان. قدماء
للتنميق تتجاوزه ال الذي موضعها يف الكلمة أي املحكمة» «الكلمة شعارهم وكان
األداء. وحسن التعبري إحكام غري آخر قصد بغري للفن» الفن «أن وعقيدتهم للتهويل، أو
الطرف إىل فيها فيندفعون الخاصة املدارس إىل الدعاة يفرط كما الربناسيون وأفرط
التسويغ بعض مسوًغا هذا إفراطهم وكان والرجوع، االرتداد يحسن حيث إىل أو اآلخر،

الرمزيني. لظهور

الرمزية مسوغات (3)

اإلنسان. بديهة يف قديمة عادة بل اإلنسان؛ تعبري يف قديمة عادة بالرموز والتعبري
فيها يتمثل رمزية بقصة الخوف أو الضيق شعور عن منامه يف يعرب مثًال فالحالم

مرهوب. مارد أو وحش صورة يف مخيًفا شيئًا
والرسوم، بالشخوص املعاني إىل يرمز األبجدية الحروف يعرف لم الذي والكاتب
إىل يلجأ وقد املكتوب، صورة أو القلم صورة أو الكاتب بصورة الكتابة عن لك ويعرب
التعبري. اختصار عىل يساعد الذي التصوير من نوع ألنها الحروف عرفان بعد االستعارة
لغة يجعلون ألنهم واأللغاز؛ الكنايات إىل كثريًا ويعمدون يرمزون الديانات وكهان
الرمز فيختارون دخائلها، عىل الناس سواد يطلعون وال بها ينفردون رسية لغة الدين

والترصيح. اإلفصاح عىل قدروا وإن التعبري يف
تجيش التي الغامضة املعاني يستوضحون ال ألنهم يرمزون املتصوفون والنساك
التشبيه فيؤثرون الذهول، نشوات من نشوة أو الغيبوبة كحالة حالة يف نفوسهم بها
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من وتورية هنا من برمز حالهم يعرف من ويخاطبون التوضيح، عن عاجزون ألنهم
إيضاح. زيادة إىل منهم يحتاج فال هناك؛

بغريها، يدينون وقد بها يدينون ال عقيدة عىل الرعية يقهر الدول بعض وكان
معانيها غري معاني الشائعة لأللفاظ ويجعلون يفهمونها برموز عقائدهم إىل فيشريون
واإلكراه. الضغط عنهم ارتفع إذا الرموز تلك ينبذون ثم املتداولة اللغة يف عليها املتفق
الرياضيني كرمز ظاهرة صورة أو مفهومة لعبارة اختصاًرا الرمز يكون وقد

املقادير. أو العنارص أو األفالك إىل والنقط بالخطوط والكيميني
حالة عىل مألوف ولكنه اإلنسان، طبيعة ويف اإلنسان تعبري يف مألوف يشء فالرمز
اإلفصاح، عن والعجز االضطرار حالة وهي والكناية، الرمز معرض منها يخلو ال واحدة
ملعنى واضحة كلمة يجد ولم والتوضيح، الترصيح عىل قادر وهو قط اإلنسان يرمز فلم

بااللتواء. شغًفا االلتواء عليها آثر ثم واضح
تنبه مدرسة إىل يحتاج ال عليه متفق أسلوب فالرمز الحالة هذه لوحظت فإذا
بالصور يحلم أن عليه لتشري املدارس من مدرسة يستشري ال فالخيال إليه. األذهان
إذا يعاب ال والشاعر الكيمياء، معامل يف والرتكيب التحليل بقواعد يحلم أو والتشبيهات
التخييل إىل فعمد اللفظ به ضاق ومن األحياء، ثياب فألبسها واألزهار الكواكب لنا مثل
يف عنها يصدر التي املدرسة ألن تلك؛ أو املدرسة هذه من يحسبونه ال فالناس والتشبيه
ألغز اللغات من لغة وبأي اإلنسان كان حيث اإلنسانية البديهة مدرسة هي الحالة هذه

أبان. أو
حني ويكنون يرمزون كيف الناس لتعليم مدرسة إىل حاجة ال أنه ذلك وفحوى
واحدة بحقيقة لتذكريهم مدرسة إىل يحتاجون قد ولكنهم الكناية، وتنبغي الرمز ينبغي
وأن األرسار، من كثري عىل تنطوي الحياة أن وهي واملغاالة، اإلفراط دفعة يف ينسونها قد
وال األلفاظ عنها ترتجم ال بمعاني أحيانًا يفاجئنا وأنه وخفاء، وجهر وظالم نور العالم

بالحجاب. والحجاب بالظل، الظل تمثيل عن أو واالستعارة، اإلشارة عن فيها غنى
القرن من األخري النصف يف التذكري هذا إىل بحاجة الفرنسية اآلداب كانت وقد
كانت ألنها الواقع؛ يف الفرنسية اآلداب عىل مقصورة الحاجة هذه تكن ولم عرش، التاسع
يكون حني تكون ما أظهر ولكنها بأرسه، العالم يف العقيل التطور حاجات من حاجة

األطراف. إىل األطراف من االندفاع
يكن لم طور اإلصالح: عرص منذ عقلية أطوار ثالثة يف تنقل قد األوروبي فالعالم
بالغ ثم املرشوعة لحقوقه العقل فيه ثار وطور الوجود، تفسري يف للعقل سلطان فيه
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لتذكر اإلنسانية البديهة فيه ثارت وطور سلطان، بكل يستبد أن أوشك حتى الثورة يف
العقل تشاطر اإلنسانية البديهة أن وهي وغلوائه، شططه يف نسيها التي بالحقيقة العقل

الوجود. بخفايا واالتصال العالم تفسري يف حقوقه
يساء التي النصوص وكانت الدين، ورجال للكهنة السلطان كان األول الطور ففي
واآلداب. والفنون والحكمة العلم يف كلها املراجع مرجع هي بها العمل ويساء فهمها،

وحدها التجريبية العلوم أن وزعم يشء كل بتفسري العقل تفرد الثاني الطور ويف
األرسار. وجميع الحقوق جميع عن بالكشف كفيلة

فثار األطوار، هذه أمثال يف املعهود صنيعه الفعل» «رد صنع الثالث الطور ويف
،Realism الواقعية عىل الفنانون ثار كما Rationalism العقلية عىل أنفسهم املفكرون
املنطق وفالسفة والروحانيني والنفسانيني املثاليني دعوات من شتى برضوب وسمعنا

والتحليل. بالقياس يدين كما بالبصرية يدين الذي الحديث
الظهور. يف حق لهم وكان الفرنسية اآلداب يف الرمزيون ظهر الفرتة هذه يف

عالم ويف األخرى، األوروبية اآلداب يف املذهب هذا رواد عن «متأخرين» ظهروا بل
اآلداب. عىل بني تأثري لها التي الفنون

املوسيقى تتحول أن قبل األوروبية القارة أرجاء بني تدوي «فاجنر» موسيقى فكانت
كولردج وكان والكنايات، األغوار لغة إىل الواقعية واملشاهد الطرب لغة من الفرنسية
الغامضة املعاني يتناولون اإلنجليزي الشعر أعالم من وتنيسون وسوينربن وبروننج
القراء يذكر أن ويكفي الغموض. يف تماثلها التي بالكلمات وتارة والكناية بالرمز تارة
يف الرمزية املدرسة أن ليذكر المرتني، يف بريون وتأثري وفولتري، روسو يف دافيدهيوم تأثري
التاسع القرن أواخر يف ظهرت حني األوروبية اآلداب بني فريدة تكن لم الفرنسية اآلداب

العرشين. القرن أوائل إىل وراجت عرش
ثم والشعور، التفكري يف التطور بدعوة الظهور إىل مدعوة سائغة ظهرت لكنها
عليها وصدقت الصحيح. األساس عىل الثبات من تتمكن أن قبل االحتجاب استحقت
يغني كان إنه قالوا حني املجنون، بهلول عن بغداد ظرفاء بها تحدث التي الفكاهة

بدرهمني. ويسكت بدرهم
مرتني، ذلك بعد سكوتها وجب مرة ظهورها وجب التي الرمزية املدرسة فإن
ولم Decadents واالنحدار الهبوط مدرسة اسم عليها أطلقوا أن الفرنسيون يلبث ولم
الرمز من ديدنهم جعلوا قد وكتابها شعراءها ألن الصادقة، التسمية بهذه يظلموها
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مزايا من ملزية ال لذاتها مطلوبة التعمية يعتربوا وأن خليع، وضيع كل إىل يرمزوا أن
لفضلوا السواء عىل تؤديانه عبارتان الواحد للمعنى لهم تهيأت فلو والتقرير. التعبري
الغموض يفضلون بل التفضيل، لهذا معقول سبب غري يف األوضح عىل منهما األغمض

األفهام. يف وأثبت البديهة إىل وأقرب اللفظ يف أجمل الوضوح كان ولو الوضوح عىل
النفسانيني العلماء وأقوال فرويد مذهب عن كلمة األفواه من تلقفوا أن إال هو وما
الرمزية من اندفعوا حتى النفس أطواء يف املكنون و«الالوعي» الباطن» «الوعي عن
مدرسة بينهم فنشأت والجموح. التطرف يف منها أبعد رمزية إىل الجامحة املتطرفة
هذه وراجت باأللغاز واأللغاز بالرموز الرموز ترتجم الواقع، وراء ما بمدرسة يسمونها
جمهوًرا يستلزم والشعر الكتابة عالم يف رواجها ألن التصوير، عالم يف الجديدة البدعة
اجتماع يتفق كما هؤالء، من كامل جمهور يجتمع وقلما واألدعياء، املخبولني من كامًال

األغنياء. بني امللفقة الصور طالب من اآلحاد
هو ما يفقهون ال أنهم الباطن الوعي من الغالة الرمزيون هؤالء وعاه ما وخالصة
تخلقه لم قديم الباطن الوعي فإن السواء. عىل الظاهر الوعي هو وما الباطن الوعي
وصفوا حني الباطن بوعيهم الناس كان وقد النفسانيني، العلماء كتب يف الحديثة التسمية
الباطن العقل شأن ومن والوجوه، والضمائر املناظر من صوروه ما وصوروا وصفوه ما
بروزها معنى فليس خباياه بعض لنا برزت فإن هللا، خلقه حيث باطنًا عقًال يظل أن
موجب وال واألشياء، األجسام معالم وتقلب الحواس عمل وتبطل الظاهر العقل تلغي أنها
الوعي عن والتنجيم بالتخمني — الريشة حاميل أو القلم حاميل — املصورين لتمييز
بالتدرب األشباه ونقل األلوان بمزج لصناعتهم يستعدون ألنهم الباطن العقل أو الباطن

األلغاز. ووضع الطالسم ونقش الكهانة عىل
وأطياًفا وكنايات رموًزا كلها الدنيا تجعل لم ما — املعقولة حدودها يف فالرمزية
يف برضورتها اإلنسان شعر ما رضورية وهي الضياء، يف تعيش وال الظالم يف تعيش —
لغري مطلوبة أصبحت إذا الرضر إىل الرضورة من تخرج ولكنها واألرسار الدقائق تمثيل

للتلفيق. والتلفيق للغموض والغموض للرمز» «الرمز شعارها وأصبح سبب
يحتاج ال اإلنسان ألن بذاتها قائمة مدرسة تصبح حني «خطر» الجملة عىل وهي
الرصيح، باللفظ التعبري له يتأتى حني الرصيح باللفظ يعرب إنسانًا ليكون مدرسة إىل
«االستعارة» الناس عرف وقد الكناية. وسيلة غري وسيلة تسعفه ال حني بالكناية ويعرب
تفسد ولم بالكالم، والتصوير الرموز من رضبًا إال استعارتهم تكن فلم اللغات جميع يف
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الصادقة البداهة وبني بينها ما وانقطع مصطنًعا فنٍّا أصبحت حني إال االستعارات هذه
السليم. والتخيل

ثورة ومثلوا املعقولة الحدود هذه التزموا حني الفرنسيون الرمزيون أفاد وكذلك
عامة األوروبي والشعر الفرنيس الشعر وأطلقوا والعقليني، العلميني غرور عىل البديهة
فيهم: يقال أن فاستحقوا ذلك عند يقفوا لم ولكنهم العتيقة، وقيوده املتحجرة أوزانه من

بدرهمني. وسكتوا بدرهم غنوا إنهم
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تطور يف الحاسمة األوقات من وقت يف والفصول األحاديث من املجموعة هذه تظهر
بوادر من ويبدو األدبية، ناحيته من األخري مصريها إىل اآلن تنتهي ألنها الهدامة؛ املذاهب

االجتماعية. ناحيتها من األخري املصري كهذا مصري إىل محالة ال منتهية أنها كثرية
ظهرت أنها االجتماعية الناحية من الظهور يف الهدامة املذاهب حق من ثبت ما وكل
ومطالبه، الزمن مواجهة عن لعجزها بقاؤها وتعذر العتيقة نظمها تقوضت بالد يف
ألنها تظهر ولم البقاء، حق لها يكن لم سبقتها التي النظم ألن الهدامة املذاهب فظهرت
والتعديل، الرتقيع يف جهيد بجهد إال واحًدا عاًما ذلك بعد تبق ولم البقاء، يف حق ذات هي
العناوين. غري عليها قامت أنها تدعي التي قواعدها من فيها وليس اليوم أصبحت حتى
واسًعا الباب ويفتحون الفردية بامللكية املذاهب تلك بالد يف اليوم يعرتفون فهم
العرض حسب عىل الحاجيات بتثمني ويسمحون املعيشة، وأنماط األجور بني للتفاوت
عامة من أجري اقتنائها يف يطمع وال باأللوف تباع التي الكماليات ويعرضون والطلب،
أقرانهم من ترًفا وأعظم أفخر رآهم الدولية املحافل يف رؤساءهم رأى ومن الصناع،

املال. رأس بالد يف والرؤساء الوزراء
املستغلة الطبقات خدع من خدعة يحسبونها كانوا التي بالوطنية اعرتفوا وقد
بالد من نزلوا حيث تحيتها يف وبالغوا الدينية والشعائر املعابد عن ا جدٍّ أخريًا وتغاضوا
يف يتقدمون أنهم يزعم أن بالدهم يف أحوالهم يرقب من يستطيع وال املتدينة، الشعوب
أو مبدأ عن سنة أربعني بعد يرجعون أنهم يعتقد بل سنة، بعد سنة املاركسية تطبيق
األمم سائر مع أصبحوا وقد إال أخرى سنة أربعون تنقيض فال دعوى. بعد دعوى عن

املاركسية. تلك وبني بينهم متساوية شقة عىل
مواطنها. يف لها حياة فال والثقافة األدب عالم يف شاعت التي الهدم مذاهب أما
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تظهر الذي األمريكي األدب يف ذلك قبل وماتت الفرنيس، األدب يف الرمزية ماتت
قليلة محدودة ولكنها األوروبية، للمذاهب املحاكاة سبيل عىل اآلراء من طائفة أحيانًا فيه

األتباع.
من واحًدا األمريكيني الرمزيني زعيم Orwell أورويل جورج نحسب ال ونحن
أو تشخيص بأسلوب وليس تعبري أسلوب الرمزي األسلوب ألن املدرسة. هذه أدباء
شخوصها يجعل أن قصصه بعض يف أورويل اختار وقد واألبطال. للشخوص خلق
به يتكلم كما مستقيًما رصيًحا ألسنتها عىل الكالم ألقى ولكنه العجماء، الحيوانات من

يشء. يف «التعبريية» الرمزية من هذا وليس الناطق، الحيوان
«إباحية» اليوم فهي املصري، هذا إىل املتداعية بالرمزية املريضة الوجودية ولحقت
ذلك عنها وسقط زمن، كل يف اإلباحيني سائر وبني يتعاطونها من بني فرق ال سافرة

جديد. بوجه خلفه من ترتاءى كانت الذي الربقع
املصطنع «الصناعة» أدب عىل ثورة الروسيني األدباء جانب من نسمع سنتني ومنذ
بدرت كلما واملصادرة العقاب من الحظر وتحت الرقابة بتوجيه كرًها عليه درجوا الذي
الشاعرة وكتبت والتنفيذ. التطبيق يف مخالفة أو استقالل بادرة املنكودين األدباء من
فصاح «الصعاليك» من جمع يف القصائد بعض تنشد كانت إنها تقول برجولتز أولجا
والجرارات. املكنات يف الغزل من ال اإلنساني الغزل من شيئًا أسمعينا منهم: صائح بها
األدبية: الجازيته صفحات عىل املصطنع األدب عىل شنتها التي حملتها يف وقالت
الكائن عنرص أو اإلنسانية عنرص وهو أدبنا يف ناقص األدب جوهر يف يشء أهم «إن
نرى أننا فالواقع اإلهمال، كل أدبنا يف مهملة اآلدمية الكائنات أن أعني ولست اآلدمي.
بارًعا وصًفا أحيانًا يوصفون والبستانيني والوقادين السواقني من شتى نماذج هناك
هو وذلك أشعارنا؛ يف ناقًصا األشياء أهم يزال وال الخارج من أبًدا موصوفون ولكنهم

وبالطبيعة.» بالدنيا الفردية العالقة ذو العاطفي الغنائي البطل
وقسطنطني فردوسكي وهما نابهان شاعران حملتها يف لها استجاب وقد
«امللقنة املرسحيات يف التذمر عىل جميًعا فأطبقوا النقاد، اتحاد ومعهما بستوفسكي

املوحاة». واآلداب
يدعون الذين الفنيني املربني وصايا من التهكم عىل أنبار فريا الشاعرة واجرتأت
العرصية، الحضارة يف «االندماج» عىل الطفولة من الناشئة بتدريب الخربة ألنفسهم
الطفل عليها لينام الربجوازية األمم يف توضع األطفال أغاني أن يزعمون «إنهم فقالت:

منامه.» وتقلق لتوقظه توضع روسيا يف ولكنها
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وأنه امليكانيكية، باآللة ليس املؤلف الكاتب «إن يقول: نبورج أهر كبريهم وكتب
— السوفيت كتاب مجمع يف عضو ألنه وال الكتابة صناعة يعرف ألنه كتابه يؤلف ال
يشعر ألنه يؤلف الكاتب ولكن بعيد، زمن منذ كتابًا يؤلف لم باله ما يسألوه أن يجوز
«… منه يتخلص حتى الشعور هذا ويلعجه نفسه ذات من شيئًا الناس إبالغ برضورة
ذلك قبل تكن ولم كالًما اليوم تتطاير الصدور، يف الكامنة النار من رشارة هذه
وسعهم يف كان بما عنها يعربون كانوا ولكنهم بها، املكتوين قلوب يف منطفئة أو خامدة

األليم. الفاجع التعبري رضوب من
باالنتحار. عنها يعربون كانوا

وهم والثالثني، الخامسة سن قبل منتحرين أدبائهم أكرب من ثالثة مات ولهذا
ولم الشكوك، بها تحيط غامضة ميتة غريهم ومات وباجريتسكي، وايسنني مايكوفسكي

سالم. يف الشباب جاوز أنه املوهوبني أدبائهم من أحد عن يعرف
استقالل عن أو بها بصرية عىل املذاهب هذه يعرف من العربي الرشق يف وليس
غريب بكل ولًعا عليها يتهافتون أو «ببغاويٍّا» تلقينًا يلقنونها ولكنهم والشعور، بالرأي
بها ويرتنمون لها يهتفون دعاة الرشق يف ولها الغرب يف املذاهب تموت وقد مجهول؛
إنهم األضاحيك نوادر يف قيل الذي األصم زميلهم بها اإلعجاب صيحات يف ويشبهون
سكوته بعد املبدع، للمطرب مصفًقا نومته من فهب السامر؛ انقضاض بعد أيقظوه

بساعات.
ولم يقرءوه لم مايكوفسكي به برش كما الحياة أدب إىل الداعني من أناًسا ولعل
ملا بذلك علموا أنهم ولو الطراز، هذا عىل الحياة أدباء من وزمياله هو انتحر أنه يعلموا

الحياة! وأدب الحياة لطالب قدوة ليتخذوه املقال يف أقحموه
إملامهم يف الشك جاز إذا ينتقدونه ما يقرءون ال أنهم فيه شك ال الذي اليقني بل

واألحياء. الحياة سنة عىل به» «املقتدى األدب بنماذج
مليزان واستبقاء القديم عىل جمود ألنها األدبية دعوتنا عىل أثريوا، أو ثاروا، فقد
البيت بوحدة ندين إننا وقالوا واالنحالل، الضعف عصور يف املقلدون عليه غرب كما النقد
األبيات فيها تحل حية» «بنية كأنها كلها القصيدة وحدة ونجهل القصيد ببيت ونتغنى
القراءة يتعلموا لم مساكني أنهم لهم االعتذار يف يقال ما وأجمل واألعضاء، الجوارح محل
عالم يف يومئذ لقرءوا وإال سنة. وأربعني نيف منذ أمهاتهم بطون من خروجهم قبل

القصيد! لبيت نقًدا أو البيت لوحدة نقًدا كتبناه ما الغيب
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األمة أدب يف وال األمم آداب يف لها نظري ال التي األعجوبة لهذه تسجيل ييل وفيما
االنقطاع، كل األدب عن منقطعة ظاهرة األعجوبة هذه ألن حديث، إىل قديم من العربية
ولوال القديم، عىل جامد رديء إنه يقال وما الحياة عن معرب جيد إنه يقال عما معزولة
موضع لها يكون أن وال تذكر أن استحقت ملا بابها يف فريدة ظاهرة األعجوبة هذه أن
لغة يف األدبية للدعوات نوعه من تزييف أول ألنها تسجل وإنما واألدب، النقد تاريخ يف
وقديًما اللغات، من لغة يف األدبية للدعوات نوعه من تزييف كان وقديًما اللغات، من
تزييف فأما كان. كيف املعدن من بخليط الذهب وتزييف بالنحاس الذهب تزييف كان
قط قامت وهل حساب. يف تقع ال التي الزمن أعاجيب فمن بالرتاب أو بالحىص الذهب
وراءها ما تداري أن الغفلة من وتبلغ تقرأه لم ما وتنتقد تقرأه لم ما تنكر أدبية دعوة

غشاء! وال الغشاء، هذا بمثل

املقال. هذا يف عام منذ سجلناها كما والكمال بالتمام القصة وهذه
عىل جامد إنني وهو السطور هذه كاتب عن قيل هذا من أغرب بل هذا، من يشء
البنية أصول وال القصيدة وحدة أفهم ال وإنني واألدب، الشعر نقد يف األقدمني مذهب
كالمهم هنا ننقل أن القائلني هؤالء عن الحكاية يف االستطراد من وخري الكتابة، يف الحية

هللا: أفادهم قالوا قالوه. كما

وكما السواء، عىل وشعره نثره األدبي التعبري ويف النقدي الحكم يف هذا نجد
وبيتًا العرب قالته ما أبلغ الشعر من بيتًا يعدون القدامى العرب نقاد كان
نقادنا يزال ال التفضيل، أفعال من ذلك غري وإىل العرب، قالته ما أهجى آخر
البيت أو الواحد املعنى بهذا كذلك يحتفلون القديمة املدرسة من وأدباؤنا
بهذا يرتنم مثًال فالعقاد … شائق ومعنى رائق أسلوب من فيه ملا املنفرد

البيت:

ال��ق��ل��ب ت��ل��ف��ت ال��ط��ل��ول ع��ن��ي خ��ف��ي��ت ف��م��ذ ع��ي��ن��ي وت��ل��ف��ت��ت

يف مثله العقاد ألن ملاذا؟ قصيدة. ألف عنده يساوي أنه يقرر أن يلبث فال
العضوية الوحدة يف األدبية بالظاهرة يبرص ال القدامى، أدبائنا بقية مثل ذلك
العبارة يف اللطيفة، النادرة يف املعنى، يف البيت، يف وإنما األدبي للعمل املتكاملة

املفردة.
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الخلط ذلك هو أنه األدب يف مذهبه العقاد؟ مذهب هو ما إذن القارئ أيها أعلمت
وسخافاته. عيوبه ويرشح وينكره عليه ينحي حياته قىض الذي

١٩٠٩ سنة من

يف كتبناه ما لكثرة والعجن، اللت يف باإلفراط بل والعجن باللت يتهموننا كادوا قراءنا إن
سنة. وأربعني نيف منذ املعنى هذا

وأن كاملة، بنية القصيدة أن ونعيد نكتب ونحن الصحافة يف القلم حملنا منذ
ونعفي نحطمه أن يجب النقد يف وميزان واألدب بالشعر جهل القصيد ببيت اإلعجاب

عليه.
مطلعها: يف يقول التي قصيدته إبراهيم حافظ نرش ١٩٠٩ سنة ويف

ه��ي��ام أم ن��وم��ك ذاد أه��م ت��ن��ام ف��م��ت��ى ال��دج��ى ن��ص��ل ل��ق��د

من وقطعة الحرير من قطعة أخذ أنه خالصته ما الدستور صحيفة يف فكتبنا
ولكنها ولونه، نسجه من فاخر كساء لصنع صالح منها وكل الكتان، من وقطعة املخمل

الدراويش». «مرقعية هي فتلك واحد كساء عىل أجمعت إذا
القصيدة، بنية فيه تالحظ ال الذي الشعر لنقد مستقالٍّ كتابًا أصدرنا ١٩٢١ سنة ويف

الديوان: كتاب الكتاب، ذلك من واألربعني السابعة الصفحة يف وقلنا

متصًال عضًوا ال بنفسه قائًما جزءًا القصيدة من البيت يحسبون ورأيتهم …
بيت وهذا بيت، وأشجع بيت وأغزل بيت أفخر فيقولون أعضائها، بسائر
منها كل تشرتى عقد حبات القصيدة يف األبيات كأنما العقد وواسطة القصيد

جوهرها. من شيئًا الحبات سائر عن انفصالها يفقدها فال بقيمتها

مقام منها قسم كل يقوم الحي كالجسم الشعرية القصيدة «إن ذلك: قبل وقلنا
القدم أو العني عن األذن تغني كما إال موضعه يف غريه عنه يغني وال أجهزته جهاز
وفائدتها مكانها منه حجرة لكل املقسم كالبيت هي أو املعدة، عن القلب أو الكف عن

وهندستها.»
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تقسيًما وال املنطقية األقيسة كتعقيب تعقيبًا نريد ال «إننا قائلني: البحث هذا وختمنا
بيت كل ينفرد وال القصيدة يف الخاطر يشيع أن نريد وإنما الرياضية، املسائل كتقسيم

«… املنسقة باألعضاء منها أشبه املعلقة باألشالء أسلفنا كما فتكون بخاطر،

١٩٢٨ سنة إىل

الفرق عن الزيات حسن عبده األستاذ من سؤال عن جوابًا ١٩٢٨ سنة البالغ يف وكتبنا
…» طويل: رشح بعد فقلنا عمومه عىل اإلنجليزي والشعر القديم العربي الشعر بني
فاألبيات القصيدة. عندهم وحدته وكانت البيت عندنا الشعر وحدة كانت هنا ومن
التيار من تنفصل ال موجة يف تدخل موجة اإلنجليزية واألبيات طفرة، بعد طفرة العربية

الفياض.» املتسلسل
طبعات. ثالث اآلن حتى قبيلها من مقاالت ثماني مع املقالة هذه طبعت وقد

١٩٣٠ سنة إىل

إىل تدعونا التي األسباب لرشح خصيًصا الرومي ابن عن كتابًا ألفنا ١٩٣٠ سنة ويف
أول عرصه وأن نختاره، الذي املذهب إىل األقدمني الشعراء أقرب أنه وأولها به، اإلعجاب

األسلوب. هذا عىل الشعر لتجديد فطنت التي العصور
يقول: حيث الحاتمي بكالم واألربعني السادسة الصفحة يف واستشهدنا

انفصل فمتى ببعض، أعضائه بعض اتصال يف اإلنسان مثل القصيدة مثل
محاسنه تتخون عاهة ذا الجسم غادر الرتكيب صحة يف وباينه اآلخر عن واحد

… معامله وتعفي

(٣١٦) ال الصفحة يف عليها وعقبنا الرومي ابن قصائد من الشواهد استقصينا ثم
استقصائه وشدة نفسه، طول هي الرومي ابن قصائد يف البارزة العالمات «إن فقلنا:
البيت جعلوا الذين النظامني سنة عن خرج االسرتسال وبهذا فيه، واسرتساله املعنى
فيه يتواىل أن قل واحد سمط يضمها متفرقة أبياتًا القصيدة وجعلوا النظم، وحدة
الرومي ابن فخالف والتحوير، والتبديل والتأخري التقديم عىل يستعيص تواليًا النسق
الذي النحو عىل أراده الذي املعنى بتمام إال يتم ال واحًدا كالٍّ القصيدة وجعل السنة هذه
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تنتهي وال األغراض، فيها وتنحرص العناوين، تقبل كاملة موضوعات فقصائده نحاه.
اللفظ ذلك سبيل يف خرس ولو وأطرافها، جوانبها جميع وتفرغ مؤداها، ينتهي حتى

والفصاحة.»

١٩٤٧ سنة إىل

أن أولها يف فعددنا الحسن الشعر رشوط خالصة الكتاب مجلة يف كتبنا ١٩٤٧ سنة ويف
قطًعا وليست حية بنية القصيدة «إن قلنا: ثم لسانية، بقيمة وليس إنسانية قيمة الشعر
وال فيه األبيات أوضاع تغري شعر الرفيع الشعر من فليس واحد. إطار يجمعها متناثرة

ومعناه.» الشاعر قصد يف تغيريًا منه تحس
هذه خالل إليها وعدنا وكررناها رشحناها التي املزية هي خاصة املزية وهذه
مرات ثالث طبعها أعيد متوالية كتب يف القراء وتداولها متفرقة، مقاالت يف السنوات
يسبق ولم الديوان، كتاب وهو واحد أسبوع بعد طبعه أعيد كتاب ومنها مرات. وأربع

واالنتشار. الذيوع هذا مثل حديث عربي لكتاب

قرن ربع قبل للمجتمع األدب

نكتب كنا — املجتمع كلمة يتهجون كيف األدعياء يعرف أن قبل أي — قرن ربع وقبل
بالبالغ كتبناه ما ذلك ومن األمة، عن بمعزل يعيش أنه املرصي األدب آفة إن فنقول
الحياة بني الدائمة والفوارق والحكومة، الشعب بني العزلة «إن فقلنا: ١٩٢٧ سنة يف
الرسمية، مرص آداب عىل يالحظ الذي الغريب الجدب علة هي الرسمية والحياة القومية

والحديث.» القديم العرصين يف والرواة الحاكمني تقاليد عىل تجري التي اآلداب أي
من مجموعة أنه الشعب نذكر حني به ونعني نردده نزال وال ورددناه هذا كتبنا
من مجموعة الحيوانيون املاديون يريده كما وليس واألخالق واألذواق والضمائر النفوس

وكفى. والجلود البطون
برئ مرص أدب أن هللا بحمد معها نسجل أن نستطيع األعجوبة هذه تسجيل وبعد
وحي من قط يصدر لم املذاهب تلك يستوحي الذي النقد ألن الدخيلة، املذاهب لوثة من
تقدير من نوعيه، عىل التقدير موازين يف صحيح سند عىل قط يعتمد ولم بديهتها،

وتفنيد. استهجان تقدير أو واقتداء استحسان
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ولًعا الدخيلة املذاهب يستوحون أناس به يلصق أن لبابه يف املرصي األدب يضري ولن
أصحاب عند املصطنع األدب يضريه أال ونرجو والرتغيب، لإلغراء مجاراة أو بالغريب
بالدها، صميم يف قواعدها عىل تنهدم ألنها الهدامة؛ مذاهبه أصحاب أو الكربى جرثومته

والسالم. بالعمار بشري انهدامه يف كان إال قائم ركن منها تهدم وما
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