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مقدمة

واملكاني، الزماني بالوسط متأثًرا اإلنسان يعيشها التي الواقع حياة حياتان؛ منا لكلٍّ
الوجود بني الفرق هو الحياتني بني والفرق يعيشها. أن يف يرغب التي الخيال وحياة
يوجد أن يجب ما وبني منا، الرغم عىل موجود هو ما بني أو الكامل، التخيل الناقصوبني

رغباتنا. وطبق خيالنا وفق
الواقعة الحقائق يف ناقًصا يراه ما بخياله يُتم أن عىل مطبوع اإلنساني والعقل
النوم؛ وقت ولو منا، ينفلت فإنه يهوى، فيما التفكري من ومنعنا العقل قيدنا ومهما حوله،
يف أكل صحوه وقت النهار يف جاع فمن ًما، متوهَّ كماًال الحقيقي نقصنا من فيعوضنا
يتهادى طيفها رأى حبيبته لرؤية النهار يف تحرق ومن نومه، وقت األطعمة أشهى الليل
الجميلة؛ للخواطر فنستسلم يقظتنا يف نحلم نحن بل سباته، يف مستغرق وهو الليل يف
نرى كما عرباتنا، تجر املطهمة والجياد بخيالنا، فيه نسكن الذي الفخم القرص لنرى
وأوالد محبة، زوجة لنا؛ وثري فراش يف ونحن الرياسة، بلهجة نخاطبهم واألتباع، الخدم
بالنقص نشعر ألننا خيالنا؛ يف نراه منه وأكثر هذا كل فيها، نتنزه غنَّاء وحدائق مطيعون،
التوازن يعيد أن العقل إليها يلجأ التي الراحة رضوب ومن حولنا، الواقعة الحقائق يف
يعقبه الضحك يف االستغراق أن يف السبب هو وهذا النفس، وشهوات الجسم رغبات يف
حقائق كانت فإذا والفتور، االشمئزاز من يشء يليه الشهوة يف واالنغماس الغم، من يشء
رضوب من كان وآالمها، تكاليفها ملالقاة بالتدبري وتكده الذهن صفاء تعكر مؤملة الحياة
عامًلا لنفسه فريسم الخيال من الحقائق هذه يناقض ما إىل يعمد أن الذهن لهذا الراحة

ورسور. نعيم كله العالم هذا غري آخر
أبًدا وهو الخيال وعالم ناقص، أبًدا وهو الواقع، عالم عاملني: يف إذن يعيش منا فكلٌّ
قل أو الحياة، إىل لجأنا الحقيقة آملتنا فإذا الكمال، معنى به نفهم الذي النحو عىل كامل،
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داخل الخيال إىل منه فررنا مؤمًلا مختالٍّ ناقًصا خارجنا الواقع رأينا إذا أخرى: بعبارة
حلًما. الحقيقة من فاعتضنا أذهاننا

… األحالم واحتقار وإياك
اآللهة؟ تحتقر وهل

والكهنة األمراء من العدد قليلة فئة األمة بسواد استبدت ملا القدماء املرصيون اعترب
حرمان، يف يعيشون أنهم السواد هذا أفراد ورأى البالد، ثروة عىل واستحوذوا واألجناد،
فيه يعيش آخر عامًلا فاخرتعوا خيالهم إىل فعمدوا الحياة هذه نعم من بيشء ينعمون ال
هناك وينعمون العالم، هذا يف قاسوه ما عىل حسنًا أجًرا يؤجرون املظلومون، املحرومون
الباطن عقلهم وخرج الحقيقة، عىل ثار قد خيالهم فكأن هنا، به ينعموا أن يقدروا لم بما
ملذات من توهمه ما جعل بحيث حياتهم؛ يف التوازن من نوًعا وأوجد الظاهر، عقلهم عىل
النزعة تلك تدرك هنا من لعلك األول، العالم هذا آالم من واقع هو ما بنسبة الثاني العالم
األديان يقاومون حني والشيوعيني االشرتاكيني الشياطني بعض تعرتي التي اإللحادية
وما آخر، بعالم اإليمان يحدثه الذي التوازن هذا يخشون إذ تركها؛ عىل السواد ويحضون
نفوسهم، يف واالستعار القلق إحداث يف يرغبون إنما وهم العمال، لنفس تهدئة من يعقبه
اضطربت إذا وحلًما خياًال أكثر وهم ويحلم يتخيل كلهم واألديب والعاِلم والفيلسوف
نكبة أو تقع أزمة كل يف ونحن الحتم، الواقع مع املشتهى الخيال وتنافر املعيشة، أحوال
الناسك؛ يفعل كما نفر أن فإما واحًدا، منها نختار أن لنا حلول ثالثة إزاء نجدنا بنا، تلم
أن وإما مغارته، إىل يذهب الجريح كاألسد مهزوًال صومعته إىل فيلجأ الحياة يف يزهد
أو العالم أو األديب يفعله ما وهذا نهاجم أن وإما معظمنا، يفعله ما وهذا مدافعني نكافح
بديًال يجعله وسًطا يتخيل وإنما باملكافحة، يكتفي ال أيًضا وهو يفر ال فهو الفيلسوف؛
بحقائقهم يستبدلوا حتى حلمه إىل الناس ويدعو به فيهاجمه الحقيقي؛ الوسط هذا من
يف يفكر ال من فينا فليس متداخلة الناس أمزجة ولكن خاص، مزاج إنسان ولكل خياله،
من فينا وليس أوروبا، من فراًرا إال أمريكا إىل املهاجرة تكن ولم األحيان، بعض الفرار
يتخيل ال من فينا ليس أنه كما النهار، طول شأننا هو هذا بل األحيان، بعض يكافح ال
قيد بال الخواطر وتتسلل الظاهر العقل يطمو حني الغداء، بعد دقائق بضع ولو ويحلم،

رشط. وال
يمثل الذي القديم املرصي الكاهن عن يختلفون املفكرين من إليه ومن والفيلسوف
همومهم فإن الثاني؛ العالم يف حلمهم ميدان يجعلون ال إنهم حيث من األمة سواد أحالم
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هم — السماء يف املالئكة ال — األرض عىل والناس العالم، هذا عىل مقصورة الذهنية
ومن االجتماعية، الهيئة يف والخلط الخبط من يرون فهم وخيالهم؛ كالمهم موضوع
أكمل لهم يضمن أوىف نظام اخرتاع عىل يحثهم ما الناس معامالت يف واإلرساف الظلم
هذه عىل أحياء ونحن لنا يحلمون فهم والعمار؛ والصحة العدالة صور من يتوهمون ما
وغاية تفكريهم موضوع هي — املوت ال — الحياة ألن موتنا؛ بعد بنا يبالون وال األرض
إنما املستقبل، يف سيحدث أو املايض يف حدث إصالح كل أن ننىس وال اإلصالح، يف نظرهم

قوله: يف فرانس أناطول صدق وقد املفكرين، أحالم من حلم هو

كانوا كما اآلن إىل يعيشون الناس لكان املاضية األزمنة يف الفالسفة أحالم لوال
من خياًال مدينة أول إنشاء كان لقد الكهوف، يف أشقياء عراة قديًما؛ يعيشون
هو فالخيال النافعة، الحقائق ظهرت السخية األحالم ومن … املفكرين أخيلة

الحسن. املستقبل إيجاد محاولة وفيه التقدم مبدأ

يقظتهم، يف الفالسفة رآها التي الشهرية األحالم بعض للقراء لخصنا قد ييل وفيما
القارئعىلرضورة يقف ومنها مجتمعهم، إصالح بها يرجون وتدبري، روية عن وتخيلوها
كانوا وكيف منهم، كلٍّ يف الوسط أثر من كان وما الفالسفة، هؤالء تخيلها التي اإلصالح
للرتبية نظام وخري الزواج رضوب وأحسن الفاضلة والحكومة الفاضلة املدينة يتخيلون

ذلك. إىل وما
برنامج إىل برنامج ومن ترسيم، إىل ترسيم من يتنقل وهو القارئ أن يف شك وال
األحالم، هذه بني يحرش بأن جدير أنه يظن قد حلًما أيًضا هو يحلم أن إىل سيدفعه آخر،
كاملة توهمها «طوبى» يف بينها وحرشحلمه تجرأ قد فاملؤلف يكن؛ لم أم هذا أكان وسواء

السعادة. كفاية به ملن السعادة رشوط مستوفية
موىس سالمة
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يزالون وال اإلغريق كان السبب ولهذا والحرية؛ املجازفة، بشيئني: اإلغريقي األدب يتسم
كذلك يكون ال الناهض أو املجدد ألن األدب؛ يف تجديد أو نهضة لكل الوحي مبعث لآلن
لن هو ثم التقاليد، أو الرشائع مصدرها أكان سواء العديدة، القيود من تخلص إذا إال
غريه يعده فما بها، غريه إحساس من أكثر بالحرية إحساسه كان إذا إال مجدًدا يكون
اإلغريق قرأ فإذا املجازفة، من يشء فيها ليس فكرية رياضة نفسه هو يراها مخاطرة فيه
االستنتاج يف والجراءة التفكري حرية يف نسقهم عىل يجري مثلهم؛ صار روحهم وأرشب

اإلغريق. هؤالء مع باأللفة اكتسبها قد فيه طبيعية الجراءة هذه تصري حتى
عىل عرش الخامس القرن يف أوروبا نهضة تقوم أن التاريخ عجائب من أنه والحق
وينظر باله، يف القديم يرتك أن املجدد من ننتظر إننا إذ عام، ألف أناسمىضعليهم درس

آثارهم. يف يزال ال وبالهم قدمهم عىل اإلغريق ولكن املستقبل، إىل ويتطلع الحارض يف
غري زاوية من نعالجه موضوع أي يف النظر إىل ويضطرنا أذهاننا ينبه ما الفكرية
معرفته، إىل نحتاج ما معارفهم أو اإلغريق معلومات يف وليس البحث، يف ألفناها التي تلك
حركة أو نهضة كل يف إليها تحتاج التي هي البحث يف واملجازفة الحرية نزعة ولكن
األدب يف الفكرية النهضات مبعث الدوام عىل اإلغريقية الروح كانت هنا ومن تجديدية؛

والفلسفة.
… تفكريهم يف اإلغريق جرأة عىل األمثلة بعض ولنرضب

تبدل أن تستطيع ال قدرتها من الرغم عىل اآللهة أن يقرر «أرسطوطاليس» كان فقد
الناس عىل ينعى «توقيد» وكان بمعجزات، لها يقر ال بذلك فكان الطبيعية؛ النواميس
مما أكثر والخيول الخراف بتأصيل نعنى إننا ويقول: انتقاء، غري من جزاًفا زواجهم
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يف الحق الناس من أحد لكل ألن الخيل؛ كرام من أقل الناس كرام وإن باإلنسان، نعنى
التناسل.

السعادة. رشوط من رشًطا الجمال يعد أيًضا «أرسطوطاليس» وكان
النساء. شيوعية يف يبحث «أفالطون»1 وكان

قلنا كما اآلن إىل يزال ال القيود، من خلو نزيه، أدب نشأ الحر الوسط هذا مثل ففي
الجريء. الحر النزيه التفكري روح واألدباء الكتَّاب إىل يوحي

لنرى الفالسفة؛ أحالم من نبحث ما أول يف أفالطون حلم نبحث أن بنا يجدر ولذلك
هذا عالجوا من جميع فإن وراحتهم؛ الناس سعادة لضمان تخيلها فاضلة مدينة أي
واحد من فما لهم، يعده أن قبلهم من هو حاول طريق عىل ساروا قد بعده املوضوع
وتجرئه تلهمه ذهنه وراء أفالطون» «جمهورية وكانت إال الفاضلة» «املدينة يف كتب منهم

وتسدده.
اإليحاء، يف أفالطون إىل ترجع «الفارابي» توهمها كما الفاضلة املدينة أن يف شك وال
عرصه يف سائدة كانت التي النزعة وراء جريًا الفارابي ولكن أيًضا، الرتسيم بعض يف بل
الجمهورية ترسيم عىل اعتمد مما أكثر ورشحها وبحثها أفالطون «إلهيات» عىل اعتمد
و«الجمهورية» للفارابي الفاضلة» «املدينة بني الصلة اإلنسان يفقد ليكاد حتى اإلنساني،

ألفالطون.

يستظهر أن وقتئٍذ التعليم يف ما أهم وكان أثينا، مدارس إحدى يف صبي وهو أفالطون تعلم
والعزف املوسيقى ذلك بعد تعلم ثم الشعراء، وسائر هومريوس قصائد من مقدار أكرب
يفرت ال وشبابه صباه طوال وكان فيها، فربع الرياضية العلوم عىل وأكب القيثارة، عىل

بجوائز. فيها فاز وقد الرياضية، األلعاب ممارسة عن
ولكنه للمرسح، شعرية درامة ألف وقد شاعًرا، يكون أن الذهنية شهواته أول وكانت
عندئٍذ عمره وكان بسقراط، التقى أن إىل الفلسفة، إىل الشعر يهجر صار السن يف بتقدمه
فأحرقها قصائده جميع إىل وعمد املوضوع، هذا يف البت عىل قراره فقر سنة، عرشين
يتناول وهو ورآه سنوات، ٦ سقراط يالزم وبقي للفلسفة، الوقت ذلك من نفسه وأرصد

٣٤٧ق.م. سنة ومات ٤٢٧ق.م سنة أفالطون ولد 1
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ذلك بعد ا رشٍّ توجس فإنه ذهنه؛ يف مؤمًلا أثًرا الحادث هذا ترك وقد ٣٩٩ق.م. سنة السم
الشعب. وحكومات الجماهري من

فيه؛ يعيش أن يستطيع الذي املأمون املكان ذلك تعد لم «أثينا» أن أفالطون ورأى
األمم عادات ودرس وإيطاليا، مرص فيها زار طويلة رحلة يف سنوات وقىضبضع فرتكها
يؤلف رشع عندما ذلك بكل وانتفع وأديانها، السياسية ونظمها املتوسط البحر حول التي

«الجمهورية». كتابه يف األعىل مثله أو «طوباه»
أبيه، عن ورثها صغرية ضيعة إىل فقصد األربعني، بلغ وقد أثينا إىل أفالطون وعاد
يلقي وكان يديه، عىل للتعلم إليه يهرعون الشبان وصار فيها، فأقام أثينا من قريبًا
ألحد رضيح من بالقرب الزيتون من حائش عىل أو منزله يف محارضاته أو أحاديثه
إىل تطلق التي اللفظة وهي أكاديمي مدرسته سميت هنا ومن أكاديموس؛ يدعى األبطال
يف الجامعات أوىل أفالطون أنشأها التي األكاديمية كانت وربما العلمية، املجامع عىل اآلن
وإنما بيشء، يجزم أفالطون يكن ولم الحديث، النسق عىل التعليم فيها انتظم فقد العالم،
أن قبل الرياضيات يدرسوا أن الطلبة جميع يفرضعىل وكان العقل، إىل ويحتكم يناقش

الفلسفة. درس يف يرشعوا
بلغة يتكلم — الثابتة العلمية لثقافته ثم األوىل، األدبية لرتبيته — أفالطون وكان
يديه عىل تخرج ولقد ببيانه، الطلبة يستهوي كان ولذلك العالم؛ تفكري ويفكر األديب
لو فيه: قيل وقد العلمية، الكتابة حتى الكتابة يف البيان قيمة منه وتعلم أرسطوطاليس

أفالطون. ينطق كما بها لنطقت اإلغريقية باللغة تتكلم اآللهة كانت
بالد يف املدن بناء عرص امليالد، قبل ٣٠٠ سنة وبني ٦٠٠ سنة بني العرص، وكان
خارجة ومستعمرات وقرى مدن عدة من تؤلف اآلن نعرفها كما الدولة تكن فلم اإلغريق،
الفرس عند عنها سمعوا قد كانوا وإن بالدهم، يف اإلغريق عند معروفة منها بعيدة أو عنها
القرص أما املدينة، سوى أذهانهم يف يتجسم لم حكومة، تصوروا إذا فكانوا واملرصيني،
املثل حلم تخيل الذي الوحيد هو أفالطون يكن ولم عندهم، قانونية شخصية له تكن فلم
مثل تخيل قد «فالياس» يدعى من أن أرسطوطاليس ذكر فقد واملجتمع، للحكومات األعىل
وضع قد أيًضا «هبودامس» وأن االمتالك حقوق يف املساواة بوجوب وقال الخيال، هذا

الفاضلة. املدينة تخطيط يف كتابًا
تلك عقب تخيلها وقد األحالم، تلك من الباقي األثر هي أفالطون جمهورية ولكن
جملة إىل لهيبها وامتد مدتها وطالت أثينا، وبني أسبارطة بني نشبت التي الرائعة الحرب
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تحدثها التي والفوىض والدمار والخراب مجتمعاتها، يف الفوىض ونرشت فخربتها بالد
القديمة النظم بسوء اإلقرار إىل وتحوجهم والرتسيم، التفكري عىل الناس تجرئ الحروب
عقب األمم عصبة إيجاد يف ولسون الرئيس فر وكما الجديدة، الخطط اختطاط ورضورة
نظام إيجاد يف وأثينا أسبارطة حروب عقب أيًضا أفالطون فكر األوىل، العاملية الحرب

والرخاء. السعادة للناس يضمن جديد
املدينة عىل حلمه قرص لذلك مدينة؛ كانت بل قطًرا أفالطون عهد يف الدول تكن لم
لخطيب سكانها جميع اجتماع يمكن بحيث صغرية مدينته يجعل هو بل القطر، عىل ال
يكون فال واملصادقة التعارف ويمكنهم واحدة، لعبة يف يشرتكوا أن يمكنهم أو واحد،

اآلخر. عن غريبًا أحدهم
موجودة تكن لم اآلن بيننا املوجودة والتعارف الرأي يف االشرتاك وسائل أن ولنذكر
وسائل إن ثم والربيد، والتليفون والتلغراف بالصحف كبري حد إىل نتعارف فنحن زمنه؛ يف
بعد من الرغم عىل ممكنًا االجتماع وتجعل املسافات، من البعيد تقرب نفسها املواصالت
مدينته جعل ولذلك أفالطون؛ زمن يف كذلك تكن لم الحال ولكن املجتمعني، بني الشقة

فقط. نفس آالف خمسة سكانها عدد يبلغ صغرية
يف وأهلها للزراعة، بها خاصة حقول حولها متمدينة قرية هي أفالطون فجمهورية
والحواس، الجسم تبلد التي الرخاوة الرتفيكسبهم فال الفاقة؛ الرتفوبني بني وسط حال
يعود كليهما والرتف الفاقة إن ثم الشاق، العمل يف وتكدهم أجسامهم تضعف الفاقة وال
فيه الناس يعنى ال أعىل مثل يف يفكر أن إغريقيٍّا يمكن وال الفنون، عىل العواقب بأسوأ
والثاني والرخاوة، الرتف يلد األول ألن الفقر؛ ومن الغنى من خالية فجمهوريته بالفنون،

االستياء. يحدث وكالهما والرذيلة، الدناءة يلد
عن إليه يحتاجون ما عىل ويحصلون يملكون، فيما سواء الجمهورية يف والناس
السعادة توفري أفالطون غاية وكانت إليه، يحتاجون ال ما ينالون وال حقيقية، حاجة
من أنفسنا يف بما بل الدنيا، عرض من تملك بما تنال ال السعادة هذه ولكن للناس،
سعادة بل الطعام، التهام له يلذ الذي النهم سعادة ليست فسعادته وزكاوة؛ خصوبة
بني يساوي لذلك فهو ورشاقة؛ خفة من فيها وما حركاته له تلذ الذي العازف أو الراقص
السعادة. حيث من آخر عىل شخًصا يميز االمتالك أن يرى ال ألنه يملكون؛ فيما الناس

هؤالء اجتماع ولكن أفراد، من بالطبع مؤلفة الجمهورية هذه يف االجتماعية والهيئة
شخصه. يف اإلنسان جسم أعضاء ائتالف مؤتلف هو إذ اعتباطيٍّا؛ اجتماًعا ليس األفراد
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الجسم، العضو يخدم كما وقدرته كفايته وفق يخدمها الهيئة هذه يف إنسان فكل
ال بوظيفته عضو كل اختص إذا الهيئة هذه أعضاء بني والوفاق السالم يحدث وإنما
يكون وأن إنسان، لكل مكان «إيجاد هو الجمهورية هذه يف فالعدل غريها، إىل يتعداها
الجوقة يصيب الخلل فإن املوسيقية، الجوقة يف نرى ما نحو عىل مكانه» يف إنسان كل
منها واحد قام إذا يزول نغماتها بني والوفاق مكانه، من منها إنسان أي خرج إذا جميعها

جميعها. للجوقة العام اللحن إليجاد النغم من به كلف ما بتبديل
يتخطاهما ال ومكانه صناعته يف إنسان كل بقاء يضمن أن أفالطون يمكن كيف ولكن

غريهما؟ إىل
وتدبري الحكمة بدرس تختص فطبقة الطبقات؛ نظام إيجاد إىل أفالطون احتاج هنا
تختص وطبقة األوصياء، طبقة هي وهذه والحكومية السياسية الجمهورية شئون
وهذه والصناعة بالزراعة تختص وطبقة املقاتلة، طبقة فهذه املدينة، لحماية بالجندية

العمال. طبقة هي
بها يبايل فال الثالثة الطبقة أما األوليني، بالطبقتني بالطبع هي أفالطون وعناية
املقاتلة طبقة ودونها وينهون، يأمرون األوصياء طبقة فوقها حكومية رعية هي إذ كثريًا؛
طبقة إىل طبقة من يرتقي أن أحًدا تمكِّن ال جامدة الطبقات هذه وليست أوامرهم، تنفذ

تربيته. يمكن صغري بعُد وهو كفايته منه ظهرت إذا
وطبقة األوصياء طبقة بني الزوجات امتالك وحقوق األشياء امتالك حقوق ألغى وقد
هاتني بني واالمتالك الزواج ألغى إنما وهو العمال، طبقة بني أبقاهما ولكنه املقاتلة،
كل أفراد ينشأ حتى خاص لنظام أفرادهما يخضع أن يريد ألنه بهما؛ عناية الطبقتني

خاصة. صبغة عىل طبقة
عىل بالطبع ينبني فإنه بمكان؛ الصعوبة فمن الطبقات تقسيم يف االبتداء أما
صبي يُختار ثم خاصة، تربية فريبى وصيٍّا يكون لكي الذكي الصبي يُختار االنتخاب،

املقاتلة. لطبقة فيُختار القوة دالئل عليه وتبدو البدنية الرياضة إىل يميل آخر
فهذه بقائه، ودوام النظام هذا لتخليد أفالطون يتخذها التي الوسائل يف ولننظر

اليومية. الرياضة ثم الرتبية ثم التوليد وهي: أشياء، ثالثة يف تتلخص الوسائل
بينهم؛ مقصود توليد هناك فليس ويصنعون، يزرعون الذين العمال طبقة يف فأما
والصناع، الزراع بني الشائعة الرتبية فهي أوالدهم تربية أما وينسلون، يتزوجون فهم
الحرفة هذه ويحرتف عليه، ويتخرج حرفته منه فيتعلم صانع أو زارع عند الصبي يتتلمذ

خاصة. يومية رياضة له وليس
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وإنما يتزوجون وال يملكون فال خاصة، ثكنة يف فيعيشون املقاتلة طبقة أما
ينشأ بل — معروف أب إىل االبن ينتسب لم منهم حملن فإذا النساء إىل يتعارفون
مدينته، لغري بمصلحة يبايل وال وطنه، لغري والءً يعرف وال الطبقة، تربية يرتبى — مقاتًال
صناعة جسمه وافق إذا أما ونُبذ، ُقتل عاهة به كانت فإذا قاسية، تربية الطفل يربى ثم

وذهنه. جسمه لتقوية خاصة تداريب وُدرب به وعني به احتفظ القتال
بعينها امرأة تعيني بدون والرجال النساء يتالقح األوصياء، طبقة يف الحال وكذلك
فأجمل باالنتقاء؛ العناية مع وهذا والديه، أحد يعرف وال النسب يضيع حتى بعينه، لرجل
يف صفاته ويرثوا أوالده يكثر حتى التناسل عىل يشجع وعقًال حكمة وأكثرهم الرجال
صاحبه يمنح أن يجب الجمهور خدمة يف التفوق أن يرى أفالطون وكان والعقل، الشجاعة
أفالطون قال هل الواضح من وليس غريه، يمنح مما أكرب النساء من عدد مع التالقح حق
من اإلكثار يريد ألنه أو الجمهورية؛ خدمة يف بالئه لحسن الويص مكافأة سبيل عىل ذلك

العقل. يف تفوقه دليل الخدمة يف تفوقه ألن نسله
ورجالها نساؤها طبقة فلكل الجنيس، باالختالط للطبقات يسمح أفالطون يكن ولم
صفات لها خاصة ساللة طبقة كل يجعل أن يريد كان فكأنه غريها، إىل يتعدونها ال
جميع بقتل يقول فكان واملرض، الضعف يكره املزاج «أسربطي» قلنا كما وكان خاصة،
األرض. غالت عىل يفيضوا ال حتى العمال طبقة أطفال عدد وتحديد املؤوفني األطفال

التعديالت مع أفالطون زمن يف املعروفة اإلغريقية الرتبية فكانت األوصياء تربية أما
يعهد مربني إىل يوكلون أوالدهم فإن عائلة، لألوصياء يكن لم وملا نظامه، إليها يحتاج التي
ثم صبيانًا. داموا ما باملوسيقى عقولهم وثقافة الجمبازية باأللعاب أجسامهم ثقافة إليهم
وإنما للتعليم، يكد أنه يشعر ال بحيث اللعب، طريقة عىل املعارف رضوب الصبي يلقن
الشبان يمتحن ثم التعليم، يف آخر نظام له وضع شب فإذا مرسوًرا، يلعب وهو يتعلم
يتولوا ألن أهل أنهم باالمتحان ثبت الذين سوى األوصياء طبقة يدخل فال آلخر، وقت من
بيتًا يقتني أن منهم ألحد يجوز وال الثكنة، يشبه فيما األوصياء ويعيش املدينة، حكومة
يستغني التي الرضورية األشياء تلك إال يشء أي يمتلكوا أن لهم يجوز وال مخزنًا، أو
بضيق يشعرون ال بحيث حاجتهم؛ تكفي معتدلة مكافأة يكاَفئون وهم اإلنسان، عنها
الفضة. أو الذهب يجمعون وال مًعا يأكلون وهم الرتف، إىل سبيًال أيًضا يجدون وال الفاقة
النظر عن الخاصة مشاغله تشغله ال نزيًها الويص يبقى أن النظام هذا كل من والقصد
يحابيه قريب له فليس خاصة؛ مصلحة ملراعاة حكم يف رأيه وينحرف املدينة شئون يف
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طبقته؛ غري من أحًدا يعارش وال بالناس يختلط ال أيًضا وكذلك املال، له يدخر ولد أو
النزاهة. دون تحول مصادقة أو مصاحبة إىل املعارشة فتستحيل

أجسامهم تثقيف يف وقتهم يقضون املقاتلة، طبقة من شبابهم يف يكونون واألوصياء
الجيش أقسام بعض يف الرياسة إليهم عهدت والعرشين الخامسة بلغوا فإذا وعقولهم،
صاروا الشاقة، االمتحانات وجاوزوا الثالثني بلغوا فإذا التجارب، اكتساب عىل وجرئوا

الحكم. نظم ووضع الفلسفة درس عىل أعمالهم تقترص وعندئٍذ أوصياء؛
الدساتري وضع أو الحكم نظم اخرتاع هي وإنما القوانني، َسن األوصياء مهمة وليست
ويعدها أفالطون له يهتم الذي األول الهم هي فالحرية األفراد؛ حرية لضمان للمدينة،
عليهم يجب الذين األوصياء إىل حراستها يوكل لذلك فهو به؛ العناية ينبغي ما أخطر
أنفسهم، يحكمون أفالطون مدينة يف فالناس بها. العبث عدم تضمن التي األنظمة اخرتاع
فهم املقاتلة، لطبقة أم العمال لطبقة ذلك أكان سواء لهم، الدساتري األوصياء يضع وإنما
ال مثًال العمال لطبقة املوضوع الدستور أن وجدوا فإذا بالحكام، منهم باملرشفني أشبه

غريه. به استبدلوا بحاجتهم يفي
الكون هذا وراء أن يعتقد أفالطون فإن الجمهورية، يف ما أعقد هي األفكار وهذه
اليشء هي األفكار وهذه والروح، األصل بمثابة منه وهي سبقته، قد أفكاًرا املحسوس
بقلم مثًال اآلن أكتب فأنا الزائل، اليشء هي بها نحس التي املحسوسات بينما الثابت،
فهي العادة وأما الثابتة، هي والفكرة القلم مادة سبقت قد القلم فكرة ولكن محسوس،
لكل يرىرضورتها وهو أفكار. كلها ألنها بالرياضيات؛ أفالطون اهتمام هنا ومن الزائلة،
يعيشوا أن وعليهم املجتمع، إىل األفكار درس بعد الطلبة يخرج ثم الناس، حكم ينشد من
للدولة. وصيٍّا عني الخمسني بلغ إذا حتى له، يتيرس وكما الفردي بمجهوده منهم كلٌّ

تبدأ أن يجب الرتبية «إن رصاحة: بكل يقول فهو أفالطون، يقنع ال هذا كل ولكن
بني يتزوج أن الرجل عىل ويجب سليمني، األبوان يكون أن يجب فلذلك الوالدة»؛ قبل
كالهما املشوه والولد — الزنى ثمرة أي: — النغل والولد والثالثني، والعرشين الخامسة

والدتهما. عقب قتلهما يجب

يف واالمتالك الزواج إلغاء توهمه يف للخيال استسلم قد أفالطون أن القارئ يرى وقد
الرهبانية أن نتذكر أن ينبغي ولكن ما، حد إىل صحيح وهذا واألوصياء، املقاتلة طبقتي
فالراهب النظام؛ هذا من نحو عىل سار قد — منها اليسوعيني نظام وخاصة — املسيحية
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استسهل قد اإلنسان كان وإذا النظام، هذا نجح ذلك ومع آخر، شيئًا وال زوجة يملك ال
ال فلَم الدينية، الخدمة سبيل يف التملك وغريزة الجنسية بغرائزه والتضحية الذات إنكار
حياتهم يرصدون جماعات الناس يف كان وإذا اإلنسان؟ خدمة سبيل يف ذلك يستسهل
يف أيامهم يقضون حياتهم، مدى منها يخرجون ال أديار يف أنفسهم يحبسون هللا، لخدمة
النظم وإيجاد الحكمة درس سبيل يف ذلك يفعل من بينهم يكون ال فلَم والتعبد، الصالة

لألفراد؟ الحرية وضمان للحكومات
يكل أن يريد فهو االستسالم، كل للخيال استسلم قد أفالطون أن نتوهم أال فيجب
مجبنة الولد أن — اإلسالم نبي بعده رأى كما — يرى وهو الفلسفة، إىل الناس حكم
الويص يبقى أن عىل حرًصا فألغاه الزواج؛ يف فوجده ذلك سبب إىل فعمد ألبيه؛ ومبخلة
نزول إمكان عىل دليًال الرهبان ذكرنا وقد مدينته، ملصلحة إال يعمل ال نزيًها املقاتل أو
األتراك عند اإلنكشارية جيش ونذكر واالمتالك، بالزواج التمتع حق عن البرشية الطبيعة
من يؤلف كان الجيش هذا فإن الناس، شجاعة من يقلل العائيل الرباط أن عىل دليًال
من هذا فكان عائلة، لهم يعرفون ال وهم فينَشئون يؤرسون الذين النصارى صبيان

القتال. يف واستماتتهم شجاعتهم أسباب
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بقي منها بصيًصا إال العالم أنحاء جميع يف الفكرية الحرية ماتت اإلغريق مات أن بعد
يف يجازف جريئًا اإلغريقي كان فقد واملكان، للزمان تبًعا ويخبو يومض العرب، عند
ذلك لهما يكن لم كليهما والناس اآللهة ألن وذلك بالناس؛ أو باآللهة يبايل وال الخيال
كانت فقد وامللوك، واألباطرة املسيحية ظهور بعد أي بعد، فيما لهما صار الذي السلطان
املسيحية إله حرمة له تكن فلم بعمل، مختص منها كلٌّ العدد، كثرية اإلغريقية اآللهة
يشء كل وإمالء يشء، بكل والعلم األتوقراطية، السيادة من لهما ما أو اإلسالم، إله أو
أشكال يف التفكري من الناس يمنعون مستبدون ملوك لهم يكن لم وكذلك الناس، عىل

الرشائع. وَسن الدول وسياسة الحكومات
أينما تسبح حرة تنطلق وهي أفكارهم فكانت اإلغريق، عند ذلك من يشء يكن لم
وال دين من يتورعون ال تحرج، بال لهم يعرض ما كل يف يكتبون فالسفتهم وكان تشاء،
فخرج يشء، بكل عارف يشء كل عىل قادر وإلهها املسيحية كانت ثم ملك، بأس يخشون
«أفالطون» كان فإذا اآلخر، العالم إىل العالم هذا ومن هللا، يد إىل اإلنسان يد من امللكوت
السعادة الناس فيه ينال أريض، ملكوت إيجاد يف ويحلم يتخيل ألن واسًعا املجال وجد قد
بديًال اآلخرة يف النعيم جنة من أوجدت ألنها املجال؛ هذا ضيقت قد املسيحية فإن والهناء،
وتجربة بالء دار سوى املسيحية نظر يف األرض هذه تكن ولم األحالم، هذه مثل من
وخلفاء النصارى ملوك كان ثم اإلسالم، نظر هو أيًضا وهذا النعيم، جنة إىل الناس يعربها
االجتماعية؛ والهيئات للحكومات العليا امُلثل يف والبحث التخيل يمنع آخر عائًقا املسلمني
خليفة أو ملك يرىض ال التي املوجودة النظم عىل السخط دليل املوضوعات هذه بحث ألن

بانتقادها.



الفالسفة أحالم

بتاريخ تعنى وأخذت القديمة نفسها إىل أوروبا فعادت األوروبية النهضة كانت ثم
فصار جديدة، إغريقية نزعة نزعت حتى وتتمثله، ثقافتهم تدرس فصارت اإلغريق،

ويحلمون. ويتخيلون يتنبَّأون وفالسفتها علماؤها
فلم الثامن، لهنري وزيًرا وكان اإلنجليزي، مور»1 «توماس الحاملني هؤالء من وكان
للسياسة الطويلة ممارسته من وعرف الدول خرب فقد الخيال، أسس عىل مبنيٍّا حلمه يكن
من أساس عىل خياله يبني ولكنه يتخيل، لذلك فهو البرشية؛ الطبيعة حقائق بعض

الحقائق.
اعتاد وقد اإلغريقية، يعرف كان «هيتلوداي» يدعى برتغايل مور توماس حلم وبطل
رجًال عرف فقد فقط، كتب رجل يكن لم ولكنه اللغة، هذه فالسفة من الفكرية املجازفات
وهناك الرشقية، الهند وجزائر والجنوبية الشمالية أمريكا معه زار «فسيوتيوس» يدعى
االجتماعية؛ الهيئة وتركيب والنظم املؤسسات حيث من بالده يف ألفه ما تخالف بالًدا رأى

الرؤيا. هذه يف رآه ما يروي لذلك فهو
بهيئة املحيط وسط يف خطت قد ميل، مائتا طولها جزيرة زار إنه هيتلوداي: يقول
وبالجزيرة عدو، أو غارة من عنها الدفاع يسهل بحيث كبري؛ خليج حول يتقوس الهالل
منها، يوم مسرية عىل تكون وأبعدها ميًال، ٢٤ بمقدار األخرى عن تبعد أقربها مدينة، ٤٥
من حولها ما عىل اختصاصقضائي بلدة ولكل «أموروط»، تدعى بلدة الجزيرة وعاصمة

ميًال. بعرشين عنها يبعد ما إىل األرض
الصناعة، هذه يجهل من فيها فليس الدولة، هذه يف املعيشة أساس هي والزراعة
عند ولكن الريف، يف منبثة دساكرهم لهم الحقول، يف حياتهم كل يقضون فالحون فهناك
رجًال أربعني عىل تحتوي دسكرة وكل الفالحني، ملساعدة املدن من عمال يرسل الحصاد
عرشون بهم ويستبدل املدينة إىل العدد هذا من عرشون يعود عام كل ويف امرأة، وأربعني

الفالحة. يتعلموا كي الدسكرة إىل املدينة من يرسلون آخرون
إنتاج كيفية يعرفون فهم واإلنتاجي، االقتصادي وجهيها من متقدمة والفالحة
ما فيزرعون الجزيرة ألهل املطلوب الطعام مقدار ويعرفون صناعية، بطريقة الدجاج

الكفاية. عن قليًال يفيض ما أو يكفي
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فإنهم عمرهم، بعض مارسوها وقد الفالحة، يعرفون الجزيرة سكان جميع أن ومع
وجميع والحياكة، والحدادة والتجارة كالبناء يزاولونها، أخرى صناعة يعرفون جميعهم
الصناعات، يف آباءهم والناسيتبعون أخرى، واحدة تفضل فال القيمة متساوية الصناعات
أبوه يزاوله ما تخالف صناعة إىل واحد مال وإذا األفراد، ال العائالت تمارسها فالصناعة
أن — أراد إذا — ويمكنه صناعتها، تعلم يف ويأخذ العائلة، فتتبناه أخرى عائلة إىل ذهب

منهما. شاء ما يختار أن له ثم نفسها، الطريقة هذه باتباع أخرى صناعة يتعلم
أهل أن هذا معنى وليس العمل. عىل الناس إجبار يف تقريبًا القضاة عمل وينحرص
ثماني ينامون فهم والراحة، للعمل توقيتًا لهم فإن نهار، ليل أنفسهم يكدون الجزيرة
العدد هذا يشتغلون وهم يشاءون، كما اليوم بسائر ويترصفون ستٍّا ويشتغلون ساعات،
أو أمراء أو أرشاف بينهم فليس العمل، عىل مجرب إنسان كل ألن الساعات من القليل
املدرسة يف الطالب سوى اإلجبار هذا من يعفى وال غريهم، عىل عالة يعيشون شحاذون

القايض. أو
الفالحون فيأخذ شهر، كل عام باحتفال تحدث مقايضة القرى ودساكر املدينة وبني
غالت من إليه يحتاجون ما املدن أهل ويأخذ املدن أهل صناعة من إليه يحتاجون ما

النظام. هذا يذكر لم هيتلوداي ولكن نظاًما، املقايضة لهذه أن بد وال الريف،
قال الفرد، ال العائلة تمارسها قلنا كما والصناعة عائالت، من مؤلفة واملدينة
تحرضه فما سوق، قسم كل وسط ويف أقسام، أربعة مقسمة مدينة «كل هيتلوداي:
اآلباء يذهب ثم خاصة، أمكنة يف نوعه إىل كلٌّ ويصف يؤخذ مصنوعاتها من العائالت
عىل منه بدًال شيئًا يضعوا أو ثمنه يدفعوا أن بدون األشياء هذه من حاجاتهم ويأخذون

املقايضة.» سبيل
من معروض هو ما لوفرة وذلك طلبه؛ أحد عىل ينكر أن إىل يدعو ما هناك «وليس
يغريه ما هناك ليس إذ حاجته؛ من أكثر يأخذ أن أحد من خوف ال وألنه األشياء؛ هذه

الدوام.» عىل األشياء هذه وجود من متأكد ألنه بذلك؛
ولكن الحيوان، نفوس يف والطمع النهم يوجد الذي هو الحاجة خوف «إن يقول: ثم
أن اإلنسان يتوهم حيث الكربياء؛ هي أخرى خصلة اإلنسان عند نجد الخوف جانب إىل
ذلك يفعل أن يسعه أحد ليس ولكن وعظمته، مجده يف يزيد مما األبهة يف غريه عىل تفوقه

الجزيرة.» يف
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بشيوعية يحلم ولكنه — أفالطون حلم كما — النساء بشيوعية يحلم ال فتوماسمور
بدون حاجاتهم يأخذون فالناس النقود؛ يلغي الشيوعية هذه يحقق لكي وهو األمالك؛

ثمن.
فينظرون «أموروط» العاصمة يف أيًضا) الحكام (وهم القضاة يجتمع عام كل ويف
من إليه تحتاج ما السلع بعض إىل املحتاجة املناطق إىل ويرسلون منطقة، كل غالت يف

األخرى. املناطق فائض
كما فالرؤيا ولذلك الجزيرة؛ أهل عند قيمة الجواهر أو الفضة أو للذهب وليس
يقصد األوىل أن مع والآللئ، الزينة حيث من يوحنا، رؤيا إىل تقاس ال مور توماس يراها
إىل الدنيا رجل يدعو أن وغريب السماء، يف إال تتحقق ال والثانية العالم هذا يف تحقيقها

السماء. ملكوت يف الدين رجل إليها يدعو حني يف والجواهر، الزينة من خلو ملكوت
عىل مشيدة واملنازل سور، وحولها تل عىل فتقع الجزيرة عاصمة «أموروط» أما
منزل كل ووراء قدًما، عرشون الشارع وسعة واحد، بناء الشارع كأن حتى واحد نسق
قاعات شارع كل ويف دائمة، نضارة يف تبقى حتى ويتعهدونها بها السكان يعنى حديقة
يف ينظر منهم وكلٌّ (الحكام) القضاة فيها يقيم متساوية، مسافات عىل مبنية خاصة

اآلخر. الجانب يف اآلخر والنصف الشارع من جانب يف نصفها عائلة ثالثني شئون
الثالثني نساء الطعام بطهي ويقوم غذاءهم، السكان جميع يتناول القاعات هذه ويف
تأتي الذين األطفال للعب آخر ومكان معبد، القاعة هذه جانب وإىل بالتناوب، عائلة

نوباتهن. يف للطبخ أمهاتهم
عائلة ثالثني وكل املجتمع، أساس هي فالعائلة الجزيرة، هذه حكومة يف اآلن ولننظر
يبلغون الذين الجزيرة قضاة وجميع رئيس. قضاة عرشة ولكل قاضيًا، عام كل تختار
األهايل، استعباد بمحاولة يتهم لم ما حياته مدة إمارته وتكون أمريًا، يختارون ٢٠٠
جميع عىل مرشوع يعرضكل الحكومة، نظام قلب محاولة من غريه أو األمري يمنع ولكي
يتناقشون ثم اختصاصه، يف الداخلني الثالثني العائالت عىل القايضيعرضه فإن السكان،

الشيوخ. مجلس إىل قرارهم هو ويرفع فيه
سارت فإذا صناعية، وحدة أيًضا هي بل فقط، بيتية وحدة ليست رأيت كما والعائلة

بقاؤها. بذلك ضمن للحكومة الديمقراطي النظام ضمن لالنتخاب قاعدة
عن فيها يخرج أن مور توماس يستطع لم باالنتقاد جديرة أشياء الحلم هذا يف ولكن
لهم، الغذاء وتوافر األهايل بصحة العناية مع السكان، تكاثر أن مثًال يدرك فلم بيئته، حكم
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السكان، جميع بني الفاقة إيجاد وإىل طعامهم عىل السكان يفيض أن إىل حتًما سيؤدي
املواليد، تعادل تكاد كثرية كانت عهده يف الوفيات فإن توماسمور، فيها يعذر غلطة وهذه
كان وإن السكان، عدد فيه يحدد للمجتمع أعىل مثًال يتخيل أن أحد ببال يخطر يكن فلم

األوالد. من الفائضني بقتل ويويص االحتمال لهذا يحسب جعله قد أفالطون ذكاء
يكن لم عنده األعىل املثل مستوى أن مور توماس عالجها أخرى مسائل من ويظهر
انتقال مسألة معالجته يف ا خاصٍّ هذا ويظهر نتخيلها، أن يمكننا التي الدرجة إىل عاليًا

الحرب. ومسألة آلخر مكان من األهايل
الجزيرة، أمري من جواز عىل يحصل أن فرد كل عىل يحتم االنتقال مسألة ففي
وإذا إليه، انتقل الذي املكان يف صناعته يمارس أن عليه يجب يوم من أكثر غاب فإذا
عومل الفعل هذا عاود فإذا يعاقب، فإنه جواز معه وليس مكان يف يجول إنسان وجد
عناية أقل يعَن لم أنه املسألة لهذه مور توماس معاملة من للقارئ ويبدو العبيد، معاملة
أعمال من أن وجد فإنه لجزيرته، عبيد عىل يحصل أن أراد أنه أو فيها، الجدي بالتفكري
مثل باختياره، أحد بمزاولته يرىض ال طبيعته يف قدر هو ما إليها يحتاجون التي الناس
بالرق وأوجد األعمال، بهذه بالقيام العبيد فخص إليها، وما الطرق وتنظيف البهائم ذبح
مزاولته يف ما كل عن منزهني أفرادها يعيش حتى املجتمع، نظام يف األسباب بأوهى
االستبداد ألفنا وإذا األسياد، يف تؤثر العبيد معارشة أن وهو آخر شيئًا نيس ولكنه قذارة،

للسيد. األمري من مألوًفا أيًضا صار للعبد السيد من
التجار واضطهاد األرض، عن الدفاع منها رشوط، عىل يجيزها فهو الحرب أما
أهلها، من يزرعها من وليس أرضها زراعة يمكن بالد إىل الهجرة من األمم ومنع األجانب
جرت التي بالحوادث مستضيئًا يكتب كان توماسمور أن القارئ يرى الرشوط هذه ومن
سفن وكانت متصلة، إليها والهجرة باالكتشاف العهد حديثة أمريكا كانت فقد عرصه، يف
بطريقة الجيش يؤلف ولكنه السلع. من فيها ما ويسلب املوانئ يف عليها يقبض التجارة
األمة استفادت قتلوا إذا حتى الحرب، يف لتجنيدهم الرجال أسوأ يصطفي فهو «يوجنية»

حقله. من الضارة األعشاب الزارع يقلع ما نحو عىل بفقدهم
بأن للعروسني يسمحون الجزيرة هذه فأهل والدين، الزواج رشوط يف اآلن ولننظر
التواء والثانية الزنى، األوىل علتان وللطالق الزواج، قبل عريان وهو اآلخر منهما كلٌّ يرى
أن يمكن وال بالرق، عليه يحكم زنى ومن تقويمه، يمكن ال بحيث اآلخر عىل الزوجني أحد

امرأة. أم كان رجًال يتزوج،
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وراء ولكن بعيد، خيال أو مبتكرة فكرة فيه وليس مور، توماس حلم هو هذا
أن ال بها، ويتمتع املمتلكات عىل اإلنسان يسيطر أن وهي واحدة، فكرة كلها مقرتحاته
املحافظة يف جهده ويجهد واختزانها جمعها، يف حياته يقيض لها عبًدا نفسه هو يكون
تملكه التي هي أنها والحقيقة مالكها، أنه بذلك يحسب ورعايتها، وحراستها عليها
أن الجميع عىل ويحتم املمتلكات، ادخار وسيلة ألنها النقود؛ يلغي لذلك وهو وتسرتقه،
كل عىل يحتم ثم منتج، أنه إنسان كل يشعر حتى وقتهم، بعض ولو الزراعة يف يشتغلوا
ما منها يأخذون الناس كل عىل السلع جميع يعرض ثم يزرع، لم إن شيئًا يصنع إنسان

إليه. حاجة يف هو مما أكثر ويدخر إليه سيحتجن أحًدا أن يخىش ال يشاءون،
إنسان كل يحاول واآلداب، العلوم طلب فتقىضيف — كثرية وهي — الفراغ أوقات أما

إخوانه. فيه يناقش بما أو يقرؤه بما ذهنه يرقى أن
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وحلمه أندريا

املسيحية املدنية تحقيق به يراد وحلمه أيًضا، ومسيحي أملاني أندريا»1 فالنتني «يوحنا
كثريًا يفيق — الدين رجال سائر مثل — ولكنه الديانة، بهذه مؤمن رجل يتوهمها كما

القارئ. يسأم حتى ويعظ يعظ يزال فما الديني، الوعظ لهجة عليه فتغلب حلمه من
عىل سفينته تتحطم حيث البحر يف له رحلة للقارئ يروي بأن حلمه يبدأ وهو
«كريستيانوبوليس» مدينة: الجزيرة بهذه كان فقد الحلم، هذا مرسح هي جزيرة صخور
واألخالق الفضائل يف أوًال أهلها امتحنه املدينة هذه يدخل أن أراد فإذا املسيحية، املدينة أو

بالدخول. له أذنوا مناقًضا شيئًا فيه يروا لم وملا والثقافة،
وهي قدم، ٧٠٠ جانبه طول مربع هيئة يف كانت املدينة: هذه وصف اآلن وإليك
مبنية والبيوت للعالم، األربعة األركان عىل تطل لذلك فهي وسور؛ أبراج بأربعة محصنة
سوى فيها وليس صفوف، أربعة فهي واملخازن الحكومة حسبت إذا ولكنك صفني، عىل
مستدير معبد املدينة وسط ويف األول، الطراز من ولكنها واحدة، وسوق واحد، شارع
عىل وتجد متصلة، «بلكونات» كلها ولها طوابق، ثالثة البيوت جميع ويف قدم، ١٠٠ قطره
النقي والهواء قذر أو رسف هناك فليس بعًضا، بعضها يماثل البيوت أن العموم وجه
اإليمان هدوء يف السكان من أربعمائة يعيش املدينة هذه ويف كلها، البيوت خالل يجوس

واملصانع. بالزراعة خاصة فإنها الجزيرة سائر أما والسالم، الديني
للصناعات واحد أقسام: ثالثة إىل منقسمة الصناعة حيث من املسيحية» و«املدينة
فيها وتبقى وقود إىل تحتاج ال التي للصناعات وآخر نار، إىل تحتاج ال التي الخفيفة
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هذه تؤذي أال القسمة هذه والغرضمن الريفية، واألعمال الحيوان لرتبية والثالث النربان،
والعمال ضابط. بال املدينة أنحاء يف متفرقة كانت إذا بجوارها الساكنني الناس الصناعات
قبًال تعلموا قد هم بل األنغام، سوق إليها يساقون ال املصانع هذه يف يشتغلون الذين
هذه رضورة يف الحلم صاحب ونظرية العلمية»، للمسائل صحيحة «معرفة عىل وحصلوا
عن تستعض لم وإذا بالتجربة، املادة تحلل لم إذا «أنك وهي: للمصانع، العلمية الرتبية

منك.» فائدة فال آالتك، بتحسني معلوماتك نقص
وبإمكان للصناعة العلم بفائدة يقول إذ رؤياه؛ يف أندريا من عجيبة ملحة وهذه
الناس من بل لآلن، املتمدينة األقطار جميع يف يتحقق لم غرض وكالهما الصانع، تعليم
يقولون كما أيديهم استعمال أو عملهم «إن للصناعة: وصفه اآلن وإليك بهما. يؤمن ال من
الصانع ويأتي عمومي، مخزن إىل يحمل يصنع ما وجميع خاص، نمط عىل يجري هناك
الحقيقة يف املدينة ألن وذلك القادم؛ األسبوع يف لعمله إليه يحتاج ما كل هذا من فيأخذ
فإن املصنوعات، من كبرية مدخرة كمية باملخزن كان وإذا الصناعات، متنوع واحد مصنع
يحمل وال يشاءون، فيما أذهانهم واستعمال العمل قيود من باالنطالق لهم يؤذن الصناع
خزانتها، فللجمهورية ذلك ومع عندهم، فائدة أية للنقود وليس الناس من أحد النقود
وإنما غريه، من ماًال أوفر منهم أحد ليس املساواة، ميزة لهم االعتبار هذا من والسكان
يشتغلون التي الساعات وعدد وصالحهم، بأخالقهم ويتفاضلون أذهانهم بقوة يمتازون
يأخذ أن أحد عىل العار من ألنه األعمال؛ من كبريًا شيئًا يتممون فهم ذلك ومع قليلة، فيها

له.» يؤذن مما أكثر الراحة من
والحصاد كالحفر صناعاتهم، جانب إىل السكان يؤديها وطنية واجبات وهناك

مجاريها. إىل املدينة أقذار ورصف والبناء الطرق وتعبيد
هيئة يد يف هي بل لحسابهم، يشتغلون أفراد يد يف فليست الخارجية التجارة أما
سائر مقايضة بل والربح، الثروة زيادة التجارة هذه من الغرض وليس املدينة، تعينها

املسيحية». «املدينة يف تصنع ال التي السلع من عندهم ما األقطار
الرابعة يبلغ شاب فكل املسيحية، العائلة هو أندريا عند النظام هذا وأساس
جديدة. عائلة وأوالدهما هما ويؤلفان يتزوجان عرشة الثمانية تبلغ فتاة وكل والعرشين،
ثمن، بال الحكومة تقدمه الجديد البيت أثاث حتى الزوجان، يتكلفه ما هناك وليس
املسيحية املدينة يف ليس ولذلك عناء؛ بأقل تنظفه أن للزوجة يمكن بسيط األثاث وهذا
الخياطة عدا ما البيت عمل يف زوجته يساعد والزوج متعلمات فالنساء للبيوت، خدم
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قد تكن لم إذا الطعام من إليه تحتاج بما الزوجة يزود عمومي مطبخ هناك ثم والغسل،
لنفسها. طبخت

يدخلون ذلك وبعد عمرهم، من السادسة إىل األم رعاية يف فيبقون األطفال أما
ويمكن املعلمني، أفضل املدارس هذه ويف الشباب، سن إىل عنايتها يف فيبقون املدارس
يدوية أعماًال التالميذ يعمل الدراسة أوقات غري ويف شاءوا، كلما أبناءهم يروا أن لآلباء
فتقىض الفراغ أوقات أما طبعه، إليه يميل ما يختار كلٌّ والعلوم، بالفنون ويتميزون
أن أولهما باعتبارنا: جديران شيئان املسيحية» «املدينة مدارس ويف الجسم، رياضة يف
من ينتقون املعلمني أن والثاني صغرية، بجمهورية يشء أشبه فهي دستوًرا، للمدرسة
يقوله ما اآلن وإليك دونهم، مقفلة ليست الدولة يف الوظائف أعىل إن حتى السكان، خرية

الطبيعي: التاريخ تعليم عن

من مقدار بأعظم الجدران عىل بالتفصيل مرسوًما هنا الطبيعي التاريخ يرى
اإلنسان وشعوب مختلفة، مناطق يف األرض ومناظر السماء فهيئة املهارة،
كلها والجواهر، األحجار وصنوف األحياء، وهيئة الحيوان، وأمثلة املختلفة،
الحق من أوليس … وأوصافها طبيعتها الطلبة منها يتعلم ومسماة، مرسومة
إىل توضح أمثلة هناك كانت إذا اإليضاح يف وأسهل األرض هذه أشياء معرفة
العني سبيل عن الذهن إىل يجوز العلم ألن وذلك الذاكرة؟ يساعد دليل جانب

األذن. سبيل عن إليه يجوز مما بأيرس

املدارس هذه يف كبرية وال صغرية يرتك ال لذلك فهو أملاني؛ املؤلف إن قلنا: وقد
كأنه بدقة، والصيدلة والترشيح الطبيعة ومعامل الرياضة معامل يصف يحصيها، حتى
فهو الفنون، أمر يهمل ال للعلوم األملاني حبه عىل وهو سيتحقق، ملرشوع ترسيًما يهيئ
العناية املدينة ألهل يلذ فن وهو التصويري، للفن وسيعة دكان الصيدلة معمل أمام يقول:
— املختلفة األرض أشكال تمثل ورسوم بصور مزينة أنها عن فضًال — املدينة ألن به؛
صور إن ثم لهم، التعليم هذا وتسهيل الشباب لتعليم الدكان هذه يف الرسوم تستعمل
هؤالء تقليد عاطفة الشباب يف يبعث ما كلها وفيها مكان، كل يف ترى وتماثيلهم العظماء

فضائلهم. يف العظماء
غريه، يحويه ما الفن بدائع من ويحوي بناياتها، أهم بالطبع هو املدينة ومعبد
فهو «كالفن»؛ تأثري تحت ووقع جنيف زار وقد دين، رجل قلنا كما كان أندريا ولكن
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أن كما املعبد، هذا يف تعقد العمومية واالجتماعات إجبارية، املعبد يف العبادة يجعل لذلك
فيها. تمثل الدينية «الكوميديات»

الحكومة؛ عن شيئًا فلنقل والعائلة، والتعليم الصناعة عن شيئًا ذكرنا وقد واآلن
ثالثة من مؤلفة املجلس لهذا التنفيذية والهيئة عضًوا، ٢٤ من مؤلف مجلس املدينة ففي
الفهم، والثاني األمة، ضمري يمثل وأولهم التعليم، ومدير والقايض الوزير هم: أشخاص،
املسيحية املدينة قضاة «إن املجرمني: عقاب عن اآلن يقوله ما وإليك الحقيقة، والثالث
إنسان من تقع التي الجرائم تلك بأقىصالعقوبات يعاقبون أنهم وهو العادة، هذه يتبعون
ما وأخف الناس، نحو أحد من تقع التي الجرائم تلك قسوة بأقل يعاقبون ثم هللا، نحو
الدماء؛ إراقة يكرهون املدينة وأهل باألمالك، تقع التي الجرائم تلك هو أحد عليه يعاقب
ال ولكن يقتل، أن يمكنه إنسان كل ألن اإلعدام؛ عقوبة ألنفسهم يستبيحون ال لذلك وهم

الناس.» خري إال اإلصالح عىل يقدر
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إيطايل، وثانيهما إنجليزي وأولهما بحلمه، مشهور كالهما «و«كامبانيال»2 «بيكون»1
أضغاثًا األحالم هذه ألفيت االجتماعية للهيئة األعىل املثل عن أحالمهما تفحصت إذا ولكنك
طفيفة زيادات مع قبلهما، من ومور أفالطون ألهمها التي الرائعة الرؤى تلك من مجموعة

كتابيهما. املؤلفان هذان فيه وضع الذي الزمن روح عىل تدلنا
عن تختلف ال وهي االستواء، خط وراء الشمس» «مدينة يسميه بما يحلم فكامبانيال
كامبانيال يف نجد وإنما األمالك، وشيوعية النساء شيوعية حيث من إال أفالطون جمهورية
سكان عند إن مثًال: يقول فهو عرش، والتاسع عرش الثامن بالقرنني تنبئ عبارات بعض
«اخرتاع ب وإنما املجاديف، بقوة وال الربح بقوة ال املاء، عىل تسري زوارق الشمس مدينة
عندنا املنجمون يقوله ما تسمع أنك لو «آه فيقول: يحدثه املدينة سكان أحد إن ثم عجيب»
آالف أربعة يف مما أكثر التاريخ من منها الواحد القرن يف فسيكون القادمة؛ األزمة عن
«… واملغناطيس واملدافع العجيبة، الطباعة مخرتعات فيها ستكون أجل، ماضية، سنة
املدينة أهل فإن النجاح، طريق يف وسائرة الشمس» «مدينة يف كثرية املخرتعات كانت وملا
ال ألنهم وفقراء؛ يشء إىل يحتاجون ال أغنياء هم ثم الرقيق، استعمال إىل حاجة يف ليسوا
هذه يستخدمون أنفسهم هم وإنما للظروف، عبيًدا ليسوا فهم ذلك وعىل شيئًا يملكون

الظروف.

.١٦٢٦ سنة ومات ١٥٦١ سنة بيكون ولد 1

.١٦٢٦ سنة ومات ١٥٦٨ سنة كامبانيال ولد 2
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ضمري بدأ فقد كامبانيال. به يحس كان الذي املستقبل إىل إيماء الكالم هذا ففي
يقره بأن جدير الرق من القديمة اآللهة قررته ما هل ويتساءل: زمنه يف يستيقظ اإلنسان
لعنة عنه تزول بحيث اإلنسان بعمل ما يوًما املخرتعات تقوم ال وهل الجديد؟ اإلنسان
يحتاج الذي العمل ويقرص الرق، ويلغي باإليجاب كامبانيال يجيب ثم توشك؟ أو آدم
لهم توفر املخرتعات وألن يشتغلون، كلهم ألنهم وذلك فقط؛ ساعات أربع إىل الناس إليه

وقتهم.
مور كان ملا إنه نقول: ذلك وعىل ومألوفنا، ملزاجنا تبع العموم وجه عىل وأحالمنا
االجتماعية الهيئة أسس من أساًسا العائلة كانت عائلة، منهما لكلٍّ متزوجني وأندريا
النساء شيوعية كانت أعزبني، وكامبانيال أفالطون كان ملا ثم منهما، كلٌّ تخيلها التي
طبعه وفق يتخيل اإلنسان رؤياه، يف منهما كلٌّ رآها التي االجتماعية الهيئة أركان أحد
يؤمن يكن لم — أعزب كان أنه مع — نفسه أفالطون إن نقول: أن يجب ولكن ومألوفه،
أما السائدتني، الطبقتني عىل الشيوعية هذه قرص هو وإنما النساء، بشيوعية اإليمان كل
شيوعية يقبل لم فإنه — األمة أو املدينة جمهور بالطبع وهم — والصناع املزارعني طبقة
لكثرة رضورة العائلة يؤسس الذي الزواج أن يدرك كان أنه عىل يدل مما بينهم؛ النساء
العائلة، وتأسيس الزواج من املقاتلة وطبقة األوصياء طبقة رجال حرمانه يف وهو األمة.
أوجدت التي الفكرة وهي غرضني؛ خدمة باستحالة تقول: التي الفكرة تلك إىل ينقاد إنما
أن فكما الزواج، عن فنه ملصلحة كثرية أحيانًا يمنع الفن رجل تجعل التي وهي الرهبان،
العبادة، عىل ملواهبه ووقًفا الدين، خدمة عىل لنفسه إرصاًدا يتزوج ال املسيحي الراهب
ال األمة مصلحة عىل جهوده كل يقف أعزب الويص يرى أن يف أفالطون يرغب كان كذلك
املقيدة. اإلباحة فهو االستثناء أما الزواج، هي أفالطون عند فالقاعدة وأوالده، زوجته عىل

وكذلك بطائل، يأت لم كامبانيال أن رأينا فقد أحالمه، وأضغاث بيكون يف اآلن ولننظر
يف ثم كامبانيال، خيال إىل قيس إذا الجناح مقصوص بيكون خيال بل بيكون، يف الحال
رأيناه قد املستعار الريش هذا من وكثري كامبانيال، جناح يف ما أكثر مستعار ريش جناحه

التكرار. إىل حاجة فال أفالطون؛ رؤيا ويف أندريا خيال يف أصله عىل
الغاية بالكليات، يشء أشبه مؤسس وهو سليمان» «بيت هو بيكون رؤيا يف ما وأهم
عن يعجز ال حتى اإلنسان سلطة وتوسيع وأرسارها، األشياء يف الحركة علة «معرفة منه:
التالل، جوانب يف محفورة مختربات أو معامل املؤسس هذا ويف ممكن، يشء أي عمل
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يبدو العذب، واملاء امللح املاء من برك وفيها ميل، نصف أبراجها ارتفاع يبلغ ومراصد
املائية، األحياء وسائر األسماك لرتبية مختربًا تكون أن منها يريد أنه بيكون أقوال من
لعرض كبرية وقاعات األدوية، لتجربة مصح أيًضا هناك ثم األشياء، تدير اآلالت فيها ثم
الصيدلية املعامل ثم التطعيم، يف التجارب لعمل كبرية زراعية ومراكز الطبيعية، التجارب
فهذه والطعوم؛ والطيوب والضوء الصوت يف االختبارات لعمل أخرى ومعامل والصناعية،
يشء أشبه تنسيق، بال مشوشة ركاًما ويجمعها سليمان» «بيت يف إنها بيكون: يقول كلها
عامًلا عرش اثنا يخرج سليمان» «بيت أو الكلية هذه ومن املرتبة، بالرؤيا منها باملذكرات
واألشياء املخرتعات عن التقارير وكتابة الغريبة، الكتب وجلب للسياحة األجنبية البالد إىل
التي بيكون مدينة يف يشء أهم هي الكلية وهذه سياحاتهم، يف يرونها التي العجيبة
أفالطون يف رأيناه عما يختلف ال املدينة هذه يف ما وسائر الجديدة» «أتلنتيس يسميها

وأندريا.»
الكليات، علماء لآلن به يحلم يزال ال الذي الحلم هي بيكون وصفها كما الكلية وهذه
عىل يدلنا وهو املتحدة، الواليات يف روكفيلر» «مؤسسة يف مثًال بعضه يتحقق أن أوشك وقد
األوروبية. النهضة أركان أحد يكون بأن جدير عالم رجل هموم كانت وأنها بيكون هموم
وأن واالختبار، التجربة عىل الحقائق يبني أن يريد النقل، بدل بالعقل القائل فهو
التي الكفايات جميع الرتقية لهذه ويحشد واملعارف، العلوم ترقية إىل اإلنسان قوى يعبئ
طبٍّا أو زراعة أو كان صناعة اإلنسانية، املعارف فروع من فرًعا يرتك ال هو ثم األمة، يف
أو العلم هذا أصول تبنى عليه الذي واالختبار التجربة وسائل له ويهيئ إال ذلك، غري أو
يكون أن يوشك توسيًما لنا رسم قد فإنه والخلط، التشوش من رؤياه يف ما ومع الفن،

املعارف. وترقية العلوم تقدم منها يقصد كلية عن كامًال
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قيست ولو ووفرتها، الصناعية املخرتعات عرشبظهور عرشوالتاسع الثامن القرنان يتسم
سنة ألف خمسني منذ اآللية اإلنسان مخرتعات إىل القصرية املدة هذه يف املخرتعات هذه
الكثرة فهذه أعمالها، وتنوع أصنافها تعدد ففي الفائدة يف يكن لم إن عليها؛ ألربت
منها يرجو وأن اآلالت، مستقبل يف اإلنسان يفكر أن إىل القوية الدواعي من كانت وحدها
الناس وإقبال اآلالت ظهور من كان ثم راحته. عليه وتوفر نفسه العامل مقام تقوم أن
فحدث محدثني؛ أفراد إىل القديمة البيوت من الضخمة الثروات انتقلت أن الصناعة عىل
إىل الحال وانتهى القديم، عىل الجديد انطباق لعدم املجتمع يف تزعزع االنتقال هذا من
يتنافر الذي القديم إلصالح عنيفة محاولة إال الحقيقة يف الثورات وليست الفرنسية، الثورة
تربة األحوال هذه وكل الهدم، إىل يعمد الثائر فإن اإلصالح ينجح لم فإن الجديد، مع
من به يحلم وما اجتماعية هيئة من يتوهمه ما األعىل املثل رجل فيها يغرس ألن صالحة
أو بفساده ويشعر فيه يعيش الذي الوسط إزاء اإلنسان إن قلنا: أن سبق وقد إصالح.
أن وإما يوافقه، آخر وسط إىل عنه ويتحول منه يفر أن إما فهو ثالثة: أحد أنظمته، ثقل

إبداله. متعمًدا يهاجمه أن وإما منه، ويحتمي يدافعه
يبغون األول؛ الصنف من ألفيناهم عرش الثامن القرن رجال إىل نظرنا إذا ونحن
«روبنسون روح جميعهم ففيهم معالجته. عىل تركه فآثروا الفساد تعاظمهم فقد الهروب،
من كفافه له منفرًدا ويعيش َقصية جزيرة يف الساذجة البداوة بحال يرىض كروزو»
«جان ف وعجيج، وتكلف ترف من فيها وما املدن حضارة عىل الحالة هذه يؤثر العيش،
األذى من واآلداب العلوم نرش يف وما الحضارة فساد عن الكتب يؤلف مثًال روسو» جاك
الجمال يرى ال «شاتوبريان» هناك ثم الطبيعة، إىل عودوا أن بالناس ويصيح للناس،
يفحص ثم أمريكا، بادية يف الفطرة عىل يعيش الذي النبيل املتوحش ذلك يف إال والجالل
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هناك ثم الحضارة، من الهروب يهوى الذي النبيل» «املتوحش ذلك نفسه هو به فإذا نفسه
يمثل مرسًحا يجد فلم وتكاليفها الحضارة من نفسه اشمأزت قد بيري» سان «برناردين
وحيث بكًرا، تزل لم الطبيعة حيث أفريقيا جنوب أقايص يف إال السعادة من خياله عليه
الفتاة وتخطئها الشاب يدريها فال مفاجئة؛ الجسم يف تدب الغرام ووساوس الحب سعادة
رأي يف السعادة أساس وكالهما والسذاجة، الجهل يغمرهما العيشبحيث بداوة من ألنهما
وحريتها، البداوة وإىل وسذاجتها، الطبيعة إىل والنزوع الحضارة مكافحة من الفار هذا
تكثر عندما الردة هذه بقوة شعوًرا نكون ما أكثر ونحن إنسان، كل نفس يف ردة هو
يفرون الذين الرهبان هؤالء طينة من العليا امُلثل رجال كل كان ولو الحضارة، تكاليف
أحالمهم، رسد يف تعنينا ملا — تحقيقه يمكن ال فردوس م بتوهُّ — الحقائق مواجهة من
جديدة حضارة بناء لنا يرسمون الذين املهاجمني املكافحني بأولئك هنا نعنى نحن فإنما

فيها. يعيشون التي تلك غري كاملة شبه أو كاملة
أرقى هو ما النظم من فيها تخيلوا التي أحالمهم أو الفالسفة «طوبيات» عدت وإذا
إىل الباقي والثلث عرش، التاسع القرن إىل ينسبان «الطوبيات» هذه ثلثا لكان لديهم، مما
واختالف فيه، الصناعة وانتشار القرن هذا مخرتعات لكثرة ذلك وإنما القرون، سائر
تستبد الناس من طبقة وظهور واضًحا، فادًحا اختالًال االجتماعية هيئته يف التوازن
بأقل أو بكفافهم يقوم الذي باليسري إال لهم ترضخ وال العظيم بالربح وتستأثر بالعمال

منه.
فالَحذَّاء بأيديهم، يشتغلون صناع أيدي يف اآلالت ظهور قبل الصناعة كانت فقد
ويبيعها األحذية فيصنع دكانًا، فيها يفتح املدينة ناحية وينتحي األثمان، بأقل آالته يشرتي
له هيأت التي الحضارة وعن حكومته وعن نفسه عن راٍض وهو كله ذلك يفعل بنفسه،
قصري وقت يف األحذية آالف تصنع فسارت اآلالت؛ ذلك بعد ظهرت ولكن النظام، هذا
تدفعه فهي البسيط، الَحذَّاء ذلك يصنعه ملا تتسع تكاد ال حتى ببضائعها السوق وغمرت
ذلك مثل وقل باآلالف، أشياءه يصنع الذي الكبري املصنع ذلك يف عامًال يكون أن إىل
عماًال، استحالوا قد بأيديهم بضائعهم يصنعون الذين الصناع فإن الصناعات، سائر يف
قيمة أحط إىل أجورهم وينزل بضائعه، تكدس عند املصنع يطردهم لهم، مال رأس ال
فقر يف العمال يبقى أنه كله ذلك عن وينتج لبعض؛ بعضهم العمال مزاحمة تضمنها
إىل الحظني بني التفاوت هذا يدعو وأن فاحًشا، إثراءً املصانع أصحاب يثرى وأن مدقع،

االشرتاكية. الحركات ظهور وإىل العمال تذمر
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وليس ،١٨٢٥ سنة حوايل االشرتاكية أي: Socialism لفظة تظهر أن غريبًا وليس
اآلن فهي األيام، مقتبل يف تحقيقها العمال يتمنى «طوبى» سوى االشرتاكي النظام
صائرون أنهم الغربية األمم يف السياسية األحوال تصفح من يبدو ولكن وحلمهم، أمنيتهم
القرن يف العليا املثل رجال أو الطوبويني ومعظم يشبهها، ما أو الطوبى هذه تحقيق إىل
يرون االشرتاكيون فهؤالء االشرتاكيني، من السبب لهذا — أكثرهم أو — هم عرش التاسع
هذه األمة تملك ال لم فيتساءلون: البضائع من تنتجها التي العظيمة واملقادير اآلالت تقدم
الزراعة؛ يف اآلالت هذه تستعمل ال ولم اللباس؟ من الناس يكفي ما بها وتصنع اآلالت
املمولون يربح ولَم عنها؟ والرتفيه نفسه تربية يف يشاء ما ليقيضمنه وقته للفالح فيتوافر
املخرتعات تكون أن العدل من أوليس والنار؟ الحديد عليهم يغلها التي األموال هذه كل

الحكومة. شخص يف األمة أفراد كل يستغلها شائعة
من وهو فورييه»1 «شارل رؤيا هي عرش التاسع القرن رؤى من نصفها رؤيا وأول
عددها يبلغ جماعة أن اليقظان يرى فيما فورييه رأى وقد فرنسا، يف االشرتاكية زعماء
هذه منها التي واألمة حاجاتهم، بجميع أعضاؤها ويقوم مًعا، تعيش نفس ١٦٠٠ نحو
إىل االلتجاء دون بحاجاتها تتكفل منها كلٌّ النمط، هذا عىل جماعات مقسمة الجماعة
بينه املؤالفة يبغي صناعي فهو مثلثة: شخصية فورييه رأي يف واإلنسان أخرى، جماعة
الجماعة وبني بينه املؤالفة يبغي اجتماعي وهو بالصناعة، فيه يعيش الذي الوسط وبني
الكون، هذا لنظام تعمل التي النواميس كشف إىل يحتاج ذهني وهو إليها، ينتسب التي
املناظر مختلفة بقعة نفسيف ١٦٠٠ من املكونة جماعته يضع املثلثة الشخصية لهذه وهو

واملدينة. والسهل والغابة والنهر الجبل فيها والنواحي،
الفنون جميع يمارسون ذلك مع األهايل ولكن الزراعة، هي األصلية األهايل وصناعة

األخرى. عن مستقلة جماعة كل إن إذ األخرى؛ والصناعات
املجتمعني، بحاجات قرصكامل «وهو بناء: الجماعة فيها تقيم التي البقعة وسط ويف
وقاعاتها، املصانع األول ففي ذهني، وآخر اجتماعي وآخر صناعي أحدها أجنحة؛ ثالثة له
الجناح أما ذلك، ونحو الفن وقاعات واملتاحف العلمية واملجموعات املكتبة األخري ويف
القرص أقىص ويف والسمر واالستقبال الطعام قاعات يحتوي وهو الوسط ففي االجتماعي

.١٨٣٧ سنة وهلك ١٧٧٢ سنة فورييه ولد 1
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ويف ذلك، ونحو والرسم والشعر واملوسيقى بالرقص خاص وهو الحسية، املؤالفة معبد
باتحاد الالئقة بالشعائر فيه يحتفل الذي االتحاد معبد األخرى الناحية من القرص أقىص

الجماعات.» بسائر لالتصال تلغراف به ومرصد برج وهنا بالكون، اإلنسان
الصغر ومنذ واحد، مطبخ لهم مًعا، أهلها يعيش كلها، املدنية بالطبع هو البناء وهذا
إنسان كل يتناول أن املمكن من كان وإن مًعا، يأكلون وهم الطبخ، كيفية األطفال يتعلم
والغذاء الطعام من معلوم مقدار الجماعة من واحد ولكل عزلة، عىل بمفرده طعامه
الذي العمل عن النظر بغض الجماعة أفراد سائر مع فيه يتساوى وامللهى واملسكن
يف األسهم من له ما إياها يخوله أخرى امتيازات عىل يحصل أن له ذلك فوق ثم يزاوله،
ترخيص أيًضا وهنا املخل، والعامل املجد العامل بني تمييز فهنا الجماعة، هذه رشكة
يتساوون مشرتكة عيشة يعيشون مساهمون فالجماعة ما، درجة إىل الفردي باالمتالك
قليل االمتياز هذا ولكن غريه، من أكثر أسهم عىل الحاصل منهم يمتاز ثم كلهم، فيها
به، يؤبه ال صغريًا يكون — العيشة هذه عىل اإلنفاق بعد — النهاية يف الربح ألن األثر؛

واالنفرادية. االشرتاكية مبدأي بني توفيق شبه القارئ، يرى كما — فهذا
من بجزء يختص عامل كل النفقة، يف اقتصاًدا واسع نظام عىل تمارس والصناعات
هيئة كأنها مجتمعة تتجر والجماعة الوقت، من القليل يف منه الكثري ينجز حتى العمل
بنسبة أعضائها عىل األرباح وتوزع عنه، غنًى يف هي ما األخرى للجماعات فتبيع واحدة،

اآلن. التعاونية الجمعيات تفعل ما نحو عىل فيها األسهم من لهم ما
الزواج أن فورييه ويرى الرجال، يشتغل كما تشتغيل حرة، النظام هذا يف واملرأة
يعبأ ال جيش وللجماعة الرضع، األطفال لرتبية مكان البناء ففي الحرية، هذه يوافق ال
وتجفيف الجسور وبناء الغابات وزرع األنهار لشق الطبيعة: ملكافحة يسري وإنما للحرب
الحرب. مقام يقوم الشباب لنشاط منرصًفا ذلك يف فورييه ويرى ذلك، ونحو األرضالنازة
للخيال يستسلم لم إنه حيث من ذكرناهم من بعض عن أوين»2 «روبرت ويختلف
نفسه هو عاش فقد إقامتها، تتسري اجتماعية هيئة إيجاد إىل قصد وإنه االستسالم، كل
وسيلة جعلها وإمكان واإلنسان اآللة بني العالقة تلك وعرف املصانع وأدار عمال، بني
مصانع جملة فأسس العمل؛ إىل عمد بل والرشح بالكتابة يكتِف ولم لإلفساد. أو لإلصالح

.١٨٥٨ سنة ومات ١٧٧١ سنة أوين ولد 2
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هذه العلمية تجاربه وانتهت الشهري، املرشع «بنتام» مع باالشرتاك آرائه وفق أجراها
باإلخفاق.

— باألحرى — أو دعا كالهما سيمون» «سان الفرنيس املفكر وكذلك أوين، ولكن
تمزج أن سيمون سان دعوة حاصل وكان اآلن، نعرفها التي االشرتاكية األفكار نحو نحا
ما كل يربح أن إىل اإلنسان يعمد فال باألخالق؛ والعامل، السيد بني املعاملة أو التجارة،
هذا بني وهو العامة، املصلحة فيه ما إال يصنع وال معتدل، بربح يقنع بل ربحه، يمكن
فينحو املغلة، للعقارات الفردي االمتالك مساوئ يرى أن إىل مضطرٍّا نفسه يرى وذلك
«االشرتاكية» لفظة واضع وهو أوين، روبرت وأما االشرتاكي، التفكري إىل منه الرغم عىل
القرن يف االشرتاكي التفكري عليها قام التي األسس عىل أعماله فتدلنا اآلن، املستعملة

عرش. التاسع
القطن، يغزلون عامل خمسمائة نحو به «منشسرت» يف مصنع له غنيٍّا رجًال أوين كان
يكن لم اإلثراء ولكن ثروته، وزادت غزله وراج أعماله اتسعت حتى عمله يف دائبًا زال وما
تأسيس إىل أثرى عندما عمد فإنه عنهم؛ والرتفيه العمال بأحوال يهتم كان ألنه األكرب؛ همه
كافة مستوفيًا املصنع بناء وكان عامل، ٣٠٠٠ به كان بإنجلرتا نيوالنارك يف كبري مصنع
وكانت الوقت، ذلك يف جائًزا كان الصبيان استخدام أن ومع والجمال، الصحة رشوط
ممكن مقدار أقل إىل العمل يخفضساعات وكان استخدامهم، رفض فإنه قليلة، أجورهم
من تنشأ التي اإلجبارية العطلة وقت أجوًرا يمنح وكان مقدار، أعىل إىل األجور ويزيد
يمكن املؤلفات هذه أسماء ومن املجتمع، إصالح يف يؤلف فراغه أوقات يف وكان الكساد،
و«رأي اإلنسانية» األخالق ن «تكوُّ عن مقاالت فمنها أفكاره؛ من يشء عىل يقف أن للقارئ
السيئة األحوال إىل األنظار للفت سببًا هذه كتاباته وكانت إلخ، إلخ … املجتمع» يف جديد
بحماية خاص ترشيع سن إىل الربيطاني الربملان بعث حيث العمال؛ فيها يعيش التي

املصانع. يف العمل من األطفال
أسهم وله أصدقائه، من الشهري اإلنجليزي املرشع «بنتام» فكان أوين، شهرة وذاعت
امللكة والد وكان روسيا، عىل قيًرصا ذلك بعد الذيصار نقوال الغرندوق وزاره مصانعه، يف
بعضهم فدعاه املتحدة، الواليات شهرته وبلغت زياراته، من ويكثر له صديًقا فيكتوريا
تراكم ولكن مصانع، جملة وأسس إليها فسافر نيوالنارك، مصنع يشبه مصنع إنشاء إىل

فيها. النجاح له يتح لم عليه األعمال
الفردي، االمتالك وحارب االشرتاكي، للتفكري نفسه فأرصد إنجلرتا إىل أوين وعاد
يحبه، أخذ الجمهور أن املسئولون ورأى زمنه، يف الفاشية الرشور جميع إليه ونسب
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كما الدين، وهو حساس مركز إىل فعمدوا وله، عنه لتكتب صدورها تبسط والصحف
صد حتى واإللحاد بالكفر يتهمونه به زالوا فما املجددين، مع عندنا الرجعيون يفعل

عنه. الناس
أو التاجر إىل يتجاوزه فال السلعة، ينتج الذي العامل يف الربح يحرص أن أوين أراد
يعمد أن االشرتاكية ولتحقيق لذلك، الطرق أمثل أن ورأى املصنع، صاحب أو الوسيط
لبيع الحوانيت يفتحوا وأن األسهم، من مقدار منهم لكلٍّ املصانع، تأسيس إىل العمال
للجمهور: مصنوعة يبيعونها ثم للمصنع الخام املادة ويشرتون بأنفسهم. مصنوعاتهم
جبينهم»، عرق من الوسيط أو املصنع صاحب عليها يحصل التي األرباح تلك «فيتفادون
العالم، يف التعاونية الجمعيات بداية وكانت العامل، شأن رفع عىل الفكرة هذه عملت وقد
وليس العمل بساعات القيمة عليه ترقم بنكنوت إيجاد أوين فيه فكر ما أغرب ومن
القروش؛ لغالء تبًعا تنقص أو فتزيد تختلف، النقود قيمة أن رأى فقد املتداولة؛ بالنقود
وقد رغيًفا، ٩٥ سوى الغد يف به نشرتي ال قد رغيف مائة اآلن به نشرتي الذي فالجنيه
يف تتغري ال والساعة بالساعات، العمل زمن يبني بنكنوتًا فاخرتع أرغفة ١٠٥ به نشرتي
بضائع حامله سلم العبارة: هذه باسمه، نرشه الذي البنكنوت هذا عىل كتب وقد وقت أي

أوين. روبرت بأمر ساعة عرشين قيمة من بدًال

وكان الرشق، يف أيامه أكثر عاش بكنجهام» «جيمس هو مشهور خيايل إىل اآلن ولننتقل
عدة فزار يستقر، ال رحالة آفاق جوابة ذلك مع وكان الهند، يف إنجليزية صحف عدة يحرر
وترسيم العملية والعالجية األهلية «الرشور عن كتابًا وضع ثم ويتبرص ينظر وهو أقطار
وهي تقريبًا، كلها أوروبا شملت التي الثورات سنة الكتاب هذا وظهر أنموذجية»، لبلدة
املفكرين. عقول يف األخيلة هذه تبعث التي البواعث عىل يدلنا ما هذا ويف ،١٨٤٨ سنة

مشرتكون أفراد يؤسسها «فكتوريا» تدعى بلدة هي األنموذجية؟ البلدة هذه هي وما
جميع عىل البلدة هذه وتحتوي املسئولية، املحدودة املساهمة الرشكة طريقة عىل
واملاء والبناء والتهوية املجاري ورصف والرتسيم الصنع حيث «من الجديدة: التحسينات
آالف عرشة عىل يزيد ال سكانها وعدد مربع، ميل ومساحتها املمتعات»، وسائر والضوء
الذين لألفراد ال للرشكة ملك ومصنوعاتها املصانع، تؤسس املدينة طرف وعىل نفس،
أن كما أيًضا، للرشكة ملك هي فدان آالف عرشة تبلغ ضيعة املدينة وحول يصنعونها،
كل تستغل الرشكة وهذه الرشكة، تملكها وإنما األفراد يملكها ال العقارات وسائر البيوت

38



وأحالمه الصناعة عرص

االشرتاك يجوز وال فيها، أسهم من لهم ما بنسبة األفراد عىل األرباح وتوزع األشياء هذه
عىل ويكتب للمدينة، نيته حسن ويثبت سهًما، بعرشين األقل عىل يكتتب لم ما ألحد فيها

التبغ. أو العقاقري أو الخمور تناول عن االمتناع فيه نفسه عىل يرشط عهًدا نفسه
لرتبية أيًضا عمومي ومكان عمومية، ومطاعم ومطابخ مغاسل باملدينة ويكون
قضاة باملدينة يكون ولن الجيش، يف يجري كما باملجان التعالج ويكون الرضع، األطفال
اختالف حدث فإذا عليها، بالسري األهايل يتعهد مسنونة رشائع تكون وإنما ومحاكم،
يتعهدون ما جملة يف — يتعهدون واألهايل خالفهم، يف ليفصل حكًما املتخالفان اختار
التعهدات وهذه املختار، الحكم به يحكم بما والرىض املحاكم إىل الشكوى عدم — به
التعهدات هذه من لذلك بد فال دولة، أي وسط إقامتها يراد فكتوريا مدينة ألن رضورية؛

وقضائها. إدارتها يف حولها عما مستقلة تعيش حتى
يجرب فال مكان، أي يف إقامته يمكن عميل فهو إليه؛ نظرت أينما إنجليزي واملرشوع
يقوم أن املرشوع لنجاح يكفي إذ بأرسها؛ أمة تجربة أن إىل حاجة يف هو وال عليه، الناس
سارت ونجحت، الرشكة هذه مثل تأسست إذا إنه بكنجهام:3 ويقول نفس. آالف عرشة به
تبيع كبرية تعاون رشكة — القارئ يرى كما — لبه يف وهو طريقتها، عىل البالد سائر

مساهميها. عىل األرباح تقسم ثم بنفسها الغالت

.١٨٥٥ سنة ومات ١٧٨٦ سنة بكنجهام ولد 3
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االشرتاكية أحالم من

اآلالت أحالم كلها هي العرشين، القرن ربع من يليه وما كله، عرش التاسع القرن أحالم
تمتاز ولكنها املاضية، األحالم جميع شأن اشرتاكية وجهة بالطبع تتجه وكلها والعمال،
كلتاهما امليزتان وهاتان االجتماعية، للهيئة أساًسا اآلالت وبجْعل بالعمال بالعناية منها
والعمال، الصناع مسألة ذهنه من حذف القارئ يذكر كما فهو يعرفهما، أفالطون يكن لم
املجتمع يف واألثر الخطورة من لها تكن فلم زمنه يف اآلالت أما املباالة، أقل إال بهم يبال ولم
إذ عرش؛ التاسع القرن يف تغريت قد األحوال هذه كل ولكن شأنها، يف التفكري إىل يدعو ما

مًعا. اآلالت وعرص العمال عرص أنه يف وقرننا يشرتك هو
سنة ولد الذي كابيه» «أتيني عرش التاسع القرن يف املعدودين األحالم أصحاب ومن
فرأى ،١٨٥٦ سنة الثالث نابليون إمرباطورية بداية عند وتُويف ،١٧٨٨ الفرنسية الثورة
الكربى بثوراته عرش التاسع القرن وعرب — الكبري نابليون — التاريخ مردة أحد صباه يف
النظم يف الثورات من أثًرا أبعد الحقيقة يف هي التي العديدة وبمخرتعاته ،١٨٤٨ سنة
إىل الفرنسية الثورة طريقة عىل مقسم إقليم وهي «إيكاريه» الحلم وميدان االجتماعية،
هذه وكل السكان، وعدد املساحة يف كلها تستوي مديرية مائة فيه أعشارية، أقسام
السهل اختالف ذلك يف كابيه يراعي ال أيًضا، متساوية مراكز عرشة إىل ينقسم املديريات
رسم كأنها مملكته يقسم هو فإنما الخصب، الوادي من الجدب الوادي أو الجبل، من
ويف املرتية، الطريقة أسست التي الفرنسية الثورة بقوة النزعة هذه ينزع الورق، عىل
نهرها لها بباريس، يشء أشبه وهي عاصمتها «إيكاره» مدينة تقوم «إيكاريه» وسط
ويقوم متساويني، نصفني نهرها يشقها مستديرة واملدينة السني، نهر لباريس كما أيًضا

انهيارهما. ملنع الحجر من مشيدان جداران الشطني عىل



الفالسفة أحالم

وتنقل فيه تمخر األقيانوسات بواخر صارت وحتى قعره، بعد حتى النهر كرى وقد
تقطعه، أخرى وخمسون النهر توازي شارًعا خمسون وبها ومنها، إيكاره إىل البضائع
تتفق فكيف مستديرة، فذكرنا سبق كما املدينة ألن هنا؛ العرشية الطريقة خانته (وقد
عىل يحتوي منها كلٌّ حيٍّا، ٦٠ إىل مقسمة واملدينة الشوارع؟) هذه ونظام استدارتها
تحيط منزًال ١٥ عمارة بكل عمارات، مبنية واملدينة وحوانيت، ومعبد ومستشفى مدرسة

عمومي. ببستان
بالعناية مهموم واملؤلف التخطيط، حيث من املدينة تشبه إيكاريه إقليم يف والقرى
كذلك بالزجاج، مظللة الشوارع جانبي إىل الناس فممايش الشارع، يف وبالرفاهية بالصحة
خارج فتقع واملستشفيات، واملجازر اإلصطبالت أما كذلك؟) اآلن هي (أليست املحطات
لتسهيل الحديدية السكك إىل أو النهر عىل واملخازن املصانع وتقوم املدينة، أو القرية

النقل.
… السكان عليه يجري الذي السائد النظام يف لننظر واآلن،

فيه يشمخ نابليون وكان فيه، عاش الذي الزمن بروح مشبًعا كابيه أتيني كان
نظام الناس عىل يميل ا مستبدٍّ أمريًا «إيكار» تخيل بأن حلمه كابيه بدأ ولذلك كاملارد؛

السكان. أحد حالة وصف هو النظام هذا يوضح ما وخري أحد، يخالفه فال حكومته
وقد املصنع، يف أو املطعم يف فطوره فيتناول السادسة، الساعة يف يومه اإليكاري يبدأ
بك وكأني املفطرين، صحة إىل قرارها يف نظرت العلماء من لجنة الفطور ألوان قررت
وأذن كابيه قبلك شك وقد العلماء، قرار من الرغم عىل يساغ وهل الطعام، هذا يف تشك
فيشتغل عمله إىل قصد اإليكاري أفطر وإذا شاءوا، وأينما شاءوا كما يفطروا بأن للسكان
العمل إىل يرتاح الباردة البالد أهل من (واملؤلف ستٍّا، الشتاء ويف ساعات ٧ الصيف يف
من العدد هذا يعملون إيكاريه أهايل وجميع عندنا)، حاصل هو ما عكس عىل الصيف يف

آخر. عىل ألحد امتياز بال الساعات
تملك التي وهي العمل، أوقات تنظم التي وهي املصانع، صاحبة هي والحكومة
«رحلة كانت هنا ومن فيها، غش ال اشرتاكية فهي البضائع، تنقل التي واملركبات الخيول
هذا وكان ،١٨٤٥ سنة األوىل طبعته منذ كثريًا العمال تداولها التي الكتب من إيكاريه» إىل

االشرتاكي. بالفكر أوروبا يف العمال تشبع يف أثر ذا الكتاب
«لجنة قررتها التي املالبس تلك مالبسه، يخلع عمله من اإليكاري يفرغ وعندما
قد جنود اإليكاريني أن والواقع الجنود، مالبس الجيش إدارة تقرر ما نحو عىل املالبس»

شئونهم. جميع يف الجيش نظام عليهم يجري للصناعة، عبثوا
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االشرتاكية أحالم من

الخامسة بلغ فإذا األمومة، واجبات يف دروًسا أمه تتلقى اإليكاري يولد أن وقبل
سن إىل اإليكاريني شباب جميع فيه يتفق لربنامج طبًقا بالرتبية الحكومة يد تناولته
دراسة يف شابة أو شاب كل يسري وعندئٍذ لإلناث، عرشة والسابعة للذكور عرشة الثامنة
ترأسها معينة محدودة الصناعات وهذه بعد، فيما سيتخذها التي الصناعة توافق خاصة
البضائع مقدار وتحيص عام. كل املصانع جميع يف الصناع عدد تحيص لجنة كلها
متخرجي من وتأخذ صناعة، كل يف املطلوبني الصناع عدد إىل حاجتها تعني ثم املخزونة،
الخامسة بلغ إذا املعاش عىل يحال والرجل والفتيات، الفتيان من إليهم تحتاج املدارسمن

الخمسني. بلغت إذا واملرأة والستني،
بلوغها عند ذلك فيمكنها الفتاة أما العرشين، بلوغه قبل يتزوج أن اإليكاري يمكن وال
شخًصا «إيكار» تخيل كابيه ألن استبدادية؛ نشأتها يف فكانت الحكومة أما عرشة، الثامنة
مديرية لكل نيابية صارت موته بعد ولكن لإلصالح، ويعمل وسلطانه نابليون إدارة له
تدير التي التنفيذية هيئته وله املجالس هذه من منتخب مجلس كله ولإلقليم مجلسها،
دون األخبار إيراد عىل مقصورة الصحف هذه ولكن الصحف، تصدر والحكومة البالد،

الحكومة. قدم لتثبيت ذريعة منها تكون لكيال اآلراء ارتياء
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٢٠٠٠ سنة

إىل ويقصد بتدبري، ويحلم يقظة، عىل يتخيل اشرتاكي، كالهما و«كابيه» «أوين» كان
يف خيالهما وتحقيق نظرياتهما لتجربة مستعمرة منهما كلٌّ أنشأ وقد والعمل، التطبيق

كالهما. وأخفق وأمريكا، إنجلرتا
العمران يدرسان مصلحني كالهما كانا فقد مثلهما؛ يكن لم بالمي»1 «إدوارد لكن
قصته فوضع االشرتاكية اعتنق أمريكيٍّا أديبًا فكان بالمي أما والصناعات، العمال وأحوال
يف الراهنة أحوالنا وينتقد ،٢٠٠٠ سنة يتخيله كما العالم فيها يصف الوراء» إىل «نظرة
تزال ال ولذلك القصص؛ فن حذق قد أديب بلهجة ذلك وكل البعيدة، السنة تلك ضوء

العمال. أوساط يف وخاصة واألمريكي اإلنجليزي الجمهور بني ذائعة قصته
،٢٠٠٠ سنة يف إال يستيقظ فلم مغناطيسيٍّا تنويًما نومه أحًدا بأن قصته يبدأ وهو
سنة بحفيدتها القديم غرامه يصل وهو ،١٨٨٧ سنة آنسة مع غرام قصة له وكانت
الرتسيمات من لنا وضعه ما وصف هي غايتنا ألن تفصيله؛ يف لنا شأن ال مما ،٢٠٠٠

لإلصالح.
بناءه فإن املتانة حيث من أما الحجم، حيث من إال عظيًما شيئًا بالمي يصف ولم
قصدها ورفعك راٍق، خيال أدبها بك سما القصة قرأت أنت فإذا تداعيًا، وأكثره بناء أرك

العواطف. أسمى إىل العايل
وأن ورق، من كبرية مدينة لك يصف بالمي كأن شعرت وتأملت وقفت إذا ولكنك
الذي الحلم هذا من نظاًما وأوثق دعائم أمتن — سذاجة من به ما عىل — أفالطون خيال

.١٨٩٨ سنة ومات ١٨٥٠ سنة بالمي ولد 1



الفالسفة أحالم

التي الرشيفة الدوافع بتلك تشعر ذلك مع ولكنك العرشين، القرن ختام يف بالمي يراه
فيها يقعد اجتماعية هيئة يرى أن يف يرغب فهو الخيال، هذا يتخيل أن عىل بالمي بعثت
عىل يحسده منه قريبًا واقًفا إنسانًا يرى وال الفاخر، بالطعام ينعم لكي املائدة إىل الفرد
الجميع؛ شامًال والتعليم عامة الرتبية يرى أن يف بالمي ويرغب جوًعا، ويتضور نعيمه
جهلة من يستوقرون الذين األمة أفراد جميع عىل أثره ينعكس كريًها منظًرا للجاهل ألن
نخص الذي العبء ذلك من شيئًا عاتقه عىل يحمل أن يف ويرغب بحمله، لهم ِقبل ال ما
تحتملها أن من وأقذر أشق األعمال هذه مثل ألن وغريهم؛ والكناسني الزبالني طائفة به
الثروات تكون ال بحيث اإلثراء فرص يف الناس يستوي أن يف أيًضا ويرغب وحدها، طائفة
أديب ذلك كل فوق وهو اآلخر، البعض ويخطئها الناس بعض يصيبها التي الصدف من
يف عثرة حجر الخياط أو البقال أو الجزار اعتبارات تقف وأال الحب، يمتهن أال يف يرغب
كذا رشاء يستطيع ال الفتي ألن الزواج؛ عن يحجمان وفتاة فتى بني املثمر الحب سبيل
عن وكفهم الساذجة، الحياة عىل الناس حمل يف ويرغب الزوجة، إليه تحتاج مما كذا أو
تشاء ما تلبس أن ويجب تحبه، بأنها حبيبها الفتاة تصارح أن فيجب والتصنع، التكلف
حياء أو حائر بعرف تتقيد أن بدون بآرائها الناس إىل تفيض وأن البسيط، اللباس من

متكلف.
يف تحقيقها يريد عندما يخطئ بالمي ولكن ذاتها، يف حسنة الرغبات هذه وكل
أخيلة وبني أفالطون خيال بني الفرق يف نتأمل لكي هنيهة نقف أن يجب وهنا خياله،

عرش. التاسع القرن أبناء من الحاملني هؤالء
ولكن عليه، كانوا ما عىل تركهم بل بالعمال، كثريًا أو قليًال يعن لم أفالطون فإن
هي العمال مسألة وكانت إال للمجتمع إصالح يف يفكروا لم املايض القرن فالسفة جميع
وصاروا القرن هذا يف كثر قد العمال عدد أن هي ذلك وعربة املسائل، كل عىل املقدمة
تفيش ذلك وعلة القديمة، االجتماعية الهيئات بخالف وهذا وكثرتها، األمة جمهرة هم
هو وهذا الكبري، املالك أمام الصغري املالك وانهزام قليلة، أيٍد يف الثروات وتمركز اآلالت
العمل، مسألة بحل االجتماعية للهيئة األعىل مثله أو «طوباه» يبدأ فإنه بالمى، شأن
تنظيم عىل تدربوا قد عرش التاسع القرن يف كانوا املتحدة الواليات أهايل إن يقول: فهو
يف الرشكات هذه اندمجت حتى القرن هذا يختم أن فما كربى، رشكات بواسطة أعمالهم
يتألف كبريًا جيًشا الرشكات هذه عمال وصار الحكومة، من قسًما وصارت واحدة إدارة
نظامها، عليه ويجري الحكومة، عليه تسيطر كالجيش، يشتغلون وهم األمة، شباب من
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العسكرية الجيوش يف هو كما إلزامي، الجيش هذا يف والعمل أجوره، منها ويتناول
الشاقة األعمال فيها يؤدي سنوات ثالث فيه انتظم الكلية من الشاب تخرج إذا الحارضة،

الوضيعة.
تعلن التي الفنون أو الصناعات إحدى يف للتخصيص تقدم املدة هذه تخرج فإذا
ذلك وبعد ينتقيها، التي الصناعة هذه تعلم يف فيبقى لها، عمال إىل حاجتها عن الحكومة
عمله كان مهما عامل وكل الحكومة، تديره الذي العظيم العمال جيش يف جنديٍّا يصري
ذلك يف يمتاز ال العام، يف جنيه ٨٠٠ قدره العمال من وغريه هو فيه يستوي أجًرا يتناول
األعمال كانت وملا يعاقب، واجبه يؤدي ال من وكل لكسله آخر عامل عن لنشاطه عامل
األعمال عىل الناس إقبال من تحرتز الحكومة فإن والسهولة الصعوبة حيث من تختلف
ذلك مع واألجر تلك، يف وإطالتها هذه يف العامل مدة بتقصري الصعوبة وتجنبهم السهلة،
يف جنيه ٤٠٠ معاش عىل ويحصل يستقيل أن للعامل ويجوز العملني، كال يف يختلف ال
عندئٍذ ويحصل واألربعني الخامسة إىل عمله يف يبقى أن أو والثالثني الثالثة بلغ إذا العام

جنيه. ٨٠٠ قدره كامل بمعاش االستقالة عىل
الذين أولئك عدا ما فيه بالعمل الشباب جميع يلزم فإنه ثغرة، الجيش هذا يف ولكن
للعالم ويجوز النظام، هذا عن خارجان واالخرتاع التأليف فإن املؤلف، حرفة إىل ينتمون
الجمهور من ويكتسب اآلن، الحال هو كما حرٍّا يمارسصناعته أن األديب أو املكتشف أو
ما صناعته أرسار من عرف قد — قصيص مؤلف وهو — بالمي أن بد وال يشاء كما
وبقاء الجمود إىل تميل وجودها بطبيعة الحكومة ألن بالحكومة؛ الثقة عدم إىل يدعوه
الخروج من شيئًا صناعتهم تقتيض كلهم واألديب واملكتشف واملخرتع الحارضة، الحال

أذهانهم. فيها تزكو صالحة بيئة الحكومة يف يجدون ال لذلك وهم املألوف؛ عىل
يف واستنفاد إنتاج من األعمال جميع إن فنقول: العمال، جيش إىل اآلن ولنرجع
الصناعات من طائفة حظريتها إىل تضم مصالح عرش إىل قسمت قد ٢٠٠٠ سنة حكومة
األجور من يتوافر وما بها، الخاصة السجالت به خاص، قلم صناعة ولكل املتجانسة،
يقرر الذي هو القلم وهذا الصناعة، هذه إليها تحتاج التي واألبنية اآلالت إىل يئول فيها
إال الزيادة يحظر الدولة قانون ألن يستبد؛ أن يمكنه ال ولكنه يصنعها، التي السلع أثمان

السلعة. عىل أنفق ملا معينة بنسبة
جميع مباًرشا انتخابًا ينتخبه الذي املتحدة الواليات رئيس العمال جيش ويرأس

باألهايل. الجيوش استبداد ملنع وذلك العمال، جيش استثناء بعد السكان،
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رئيس له يعني بأن كرتثه عىل الجيش هذا يرىض هل وهو: آخر فرض يبقي ولكن
وهو العمال رفاهية لزيادة شيئًا الرئيس هذا يعمل وهل تعيينه، يف صوت له وليس

الكيفية؟ بهذه منتخب
كبرية أمة يف األعمال بجميع تقوم أن كامل جيش إدارة يمكن أنه يف شك هناك
جميع يف تتحقق أن عن بعيدة الحكومية االشرتاكية هذه ألن نفس؛ مليون نحو تبلغ
الحكومية االشرتاكية سبيل عن تنجح الصناعات بعض أن ننكر ذلك يف ولسنا الصناعات،
السكك يف نرى كما األفراد، يد يف تنجح مما أكثر — البريوقراطية االشرتاكية بل —
عىل عولج إذا إال تنجح أن يمكن ال ما الصناعات من هناك ولكن املرصية، الحديدية
صناعاتها، يف تظهر شخصية بقعة ولكل املساحة، محدودة إدارات ويف صغرية، مقاييس
ال الحكومية فاالشرتاكية صناعاتها؛ إحدى يمارس الذي الصانع عىل طابعها بيئة ولكل
التي البلدية» «االشرتاكية ب القائل الرأي االشرتاكيني بني نشأ ولهذا صناعة؛ كل يف تنجح

الحكومة. عن ذلك يف مستقلة األفراد، به يقوم بما فيها البلديات تقوم
«طوباه» يف نجد فنحن بالمي، تخيلها كما االجتماعية الحياة عىل اآلن نظرة ولنلِق
العالم آفاق ويجوبون الرتفيه، عيشة يعيشون الذين املتقاعدين من ا جدٍّ كبرية طائفة
أو يهوونها التي الصناعات إحدى يمارسون أو يتناولونه، الذي الكبري املعاش بفضل
أول الخبز كان «إذا يقول: إذ بالرياضة؛ كبرية عناية بالمي يعنى وهنا الرياضات، إحدى

الثانية.» الحاجة هي الرياضة فإن الحياة، حاجات
وهو عاًما ٢٤ الفرد فيه يقيض الذي العمال» «جيش هي أخرى كبرية طائفة ونجد
الهيئة بناء من متداٍع ركن اعتقادنا يف وهذا عوقب، فيه تهاون إذا إرغاًما العمل عىل مرغم

بالرىض. إنسان يتحملها أن من أطول املدة فإن بالمي، عند االجتماعية
من حي من جزء أو طائفة لكل ألن الطبخ؛ عن غنى يف ولكنها مسكنها، عائلة ولكل
تستعمل ال التي التليفون أداة املنزل ويف عائلة، بكل خاصة غرفة فيه كبري مطعم املدينة،
ساعة يف العائلة فتقعد الصوت يضخم بوًقا لها ألن األغاني؛ لسماع بل فقط، للتخاطب
الراديو من شيئًا بالمي ملح وقد املغنِّني، وأناشيد والساسة الوعاظ لخطب وتستمع معينة

الخاطر. هذا بباله خطر عندما أوروبا يف مكان كل يف اآلن يستعمل الذي
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عن حكى كيف هينه» «هنريخ الذهن الفرنيس الجسم األملاني الشاعر ذلك يعرف كلنا
الديمقراطية أن رأى إذا حتى عنها، للدفاع واندفع للديمقراطية، بالتحمس بدأ أنه نفسه
حماسته واعتاضمن نفسه وتقلصيف دفاعه عن فانكف عاد العامة أو الدهماء حكم هي

خوًفا. أو فتوًرا السابقة
هذه فشل عرص أيًضا وهو الديمقراطيات، ظهور عرص املايض القرن كان ولقد
الظلم، وزال االستبداد انتفى لألمة الحكم صار إذا أنه أوًال الظن كان فقد الديمقراطية،
تضطلع لم الحكم تبعات استوفت إذا األمة كثرة أن القرن هذا تجارب من ظهر ولكن
تنزل ولن للحكم، «آلهة» إيجاد يف التفكري إىل العرشين القرن أبناء جنح لهذا بها؛ دائًما
بإيجاد أفالطون حلم ما نحو عىل اإلنسان، من تستولد هي وإنما السماء، من اآللهة هذه
املباالة إىل تحتاج أن دون املدينة مصالح يف النظر عىل نفسها تقف الحكام من طبقة

تشغلهم. عقارات أو عائالت ألفرادها يكون أن ودون بمصالحها،
التطور نظرية ظهور عرص أيًضا كان الجمهوريات، املايضعرص القرن كان وكما
واألحالم النظريات وتصبغ التفكري، مسالك العقول عىل تملك منتصفه منذ أخذت التي
أنه يف العمرانية الوجهة من تتلخص النظرية وهذه بصبغتها، العمرانية والرتسيمات
من املايض يف اإلنسان ارتقى كما سربمانًا، أو إلًها، يصري حتى اإلنسان يرتقي أن يمكن
بها النفوس وإرشاب إليها، الداعني عدد حيث من — النظرية وهذه منه، أدنى حيوانات
قد اإلنجليز مفكري كبار من ثالثة أن نستغرب أن إىل يدعو ما ليس ولذلك إنجليزية؛ —
مع رقيها يكون وال الناس، من راقية طبقة وجود إىل يؤدي صناعي انتخاب بإيجاد حلموا
وأذهانها. أجسامها يف يكون بل الطبقة، هذه فيه تعيش الذي الوسط أحوال يف رقيٍّا ذلك



الفالسفة أحالم

ألقى وإنما كاملة، طوبى يؤلف لم ألنه تركه؛ إىل سنُضطر ولكننا «شو»، حلم هكذا
بنظرية الذهن مشبع وكالهما و«هدسون»2 «ولز»1 حلم وهكذا مقرتحات، عدة جزاًفا
عن يؤلف اآلن وهو األدب، ترشيح عن كتاب بتأليف األدبية حياته ولز بدأ فقد التطور،
استأنف فقد هدسون أما الحيوان، أدران من طاهرة نقية اإلنسان جسم من تخرج اآللهة
من أديب فهو مرصاعيه، عىل الطبيعة باب له فتح بأن اإلنجليزي لألدب جديدة حياة
فن كأنها العلوم درس أدبها ويتناول املستقبل يف ستكثر التي الجديدة األدباء عشرية
والجبال والغراب واألسد القط عن لك يكتب فهو كله؛ األدب كأنها بل األدب، فنون من
الكالم بتأليف العرب أدباء منه حرمنا الذي العظيم امللكوت ذلك وسائر واإلنسان، واألنهار

واالستعارات. الكنايات ولربيق اللفظي، للجرس استحسانًا
رسيعة نظرة نلقي أن يجب وهدسون، ولز من كلٍّ «طوبى» نصف أن قبل ولكن
طوبى بها نعني عرش، التاسع القرن من تولدت التي الطوبيات من أخرى طوبى عىل
موريس كان وقد العرشين، بالقرن منها عرش التاسع بالقرن أشبه ألنها «موريس»؛
— الحارض االقتصادي النظام أن وجد فإنه فنية؛ لبواعث املذهب بهذا تمذهب اشرتاكيٍّا
وأسخفها املصنوعات أرذل يصنع أن عىل الصانع يبعث — شديدة مزاحمة من فيه بما
ساعات فيعملون أقىصحد، إىل عماله يستغل العمل صاحب وأن السوق، يف يروجها لكي
نفسه هو وكان وأزراها. عيشة أضنك لذلك ويعيشون قليلة؛ أجوًرا ويتناولون طويلة
والحروف املذهبة التزاويق ويصنع الحريري القميص يلبس النزعة عصامي الذوق رسي
نفسه زكت الذي البار الرجل نزعة االشرتاكية إىل نزعته فكانت الكتب، ألغلفة امللمعة
ويجب ورسور، وملعة جمال من بيته يف يراه ما مدينته يف يرى أن يريد حتى وسخت
حرير، من يلبسه ما يلبسون وصحة، ثقافة من نفسه يف يراه ما البرش سائر يف يرى أن
الجميلة الرؤى لرتسيم الذهن تهيئ النزعة هذه ومثل ترف، يف بل رفاهية يف ويعيشون

بآالمها. والرىض باالشرتاكية القناعة من االشرتاكي عقل يشوب ما لوال
فيها تطهرت ثورات عقب جاءت بأنها طوباه يصف بأن حلمه موريس3 وليم ويبدأ
التحف تجمع كما النقود، يجمعون ناًسا يرى فهو عرش، التاسع القرن يلوث كان مما

.١٩٤٦ سنة ومات ١٨٦٦ سنة ولز ولد 1

.١٩٢٤ سنة ومات ١٨٦٠ سنة هدسون ولد 2

.١٨٦٩ سنة ومات ١٨٣٤ سنة موريس وليم ولد 3
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املايض القرن نساء فيها يخالفن وعافية صحة يف النساء ويرى للتعامل، ال والعاديات
ساذجة؛ واملعيشة نحول، أو ترهل من الجهد أو البطالة آثار عليهن تنطبع كانت اللواتي
للمنافسة سابًقا إليها يحتاجون كانوا التي العروض جميع عن استغنوا قد الناس ألن

الحقة. للحاجة ال واملباهاة
يكفي العمل من القليل صار حتى قلت قد حاجاتهم ألن كدح؛ بال يعملون لذلك وهم
هذا معنى وليس اليدوية، الصناعات إىل العمل إتقان إىل ميلهم مع عادوا وقد لسدادها،
ذلك من خري مهل عىل باليد املنسوج القماش أن عرفوا ولكنهم اآلالت، عن استغنوا أنهم
يف ذلك مثل وقل خاص، طابع صانعه شخصية من وعليه أمتن هو إذ باآللة؛ املنسوج
من فيها يرشع بيديه، ما سلعة يعمل الذي الصانع إن ثم الصناعات، من آخر كبري عدد
يف األم ترى ما اللذة من عمله يف يرى تتم، حتى قطعة بعد قطعة أجزاءها ويتم البداية،
لليشء الخالق بلذة نفسه يف يشعر إنه أي كتاب، تأليف يف املؤلف يرى ما أو ابنها، تربية
ال العمل من بجزء عامل يختص حيث اآلن؛ الكربى مصانعنا يف نرى ما بخالف الجديد،

األجر. يجذبه ما بمقدار إال عليه يقبل وال مكرًها، يصنعه يتعداه،
الحاجات تقليل وإىل اليدوية، الصناعات إىل الرجوع اقتضت التي السذاجة إن ثم
كل ألن العظيمة؛ والقاطرات املركبات عن واالستغناء الكبرية املدن إلغاء أيًضا اقتضت قد
بناء سوى العظيمة لندن أطالل من يبَق ولم إليه، تحتاج ما كل تنتج مما تستنفذ بلدة
بوحي يشتغل ولكنه العمل قليل والعامل البهائم، لروث مخزنًا اآلن صار الذي الربملان
امللهم، الفن صاحب تجويد فيها ويجود يتذوق ولكنه للتجارة، السلع يصنع ال فهو الفن،
باحث أو عالم كلهم رجال يف األعىل مثله تخيل مور» «توماس إن أخرى: بعبارة ونقول
تجميل يف وقتهم أكثر يقضون فن رجال تخيلهم فإنه موريس» «وليم أما علم، طالب أو

وتحفهم. تماثيلهم وصنع منازلهم تشييد يف والتذوق مدنهم،
وليس كانت، نوع أي من إدارية أو سياسية حكومة االجتماعية الهيئة هذه يف وليس
ومن يحقد، أو يغضب ال الناسمن هؤالء بني ليس أنه ذلك معنى ليس ولكن قضاء، هناك
يعاقب ال ولكنه ذلك يفعل من ففيهم الجرائم، ارتكاب إىل والحقد الغضب به ينتهي ال
وفري، الخري ألن قليلة؛ الجرائم العام، الرأي أمام به يلصق الذي وللعار لضمريه، يرتك بل
يسكنونها مليونًا ثالثني من بدًال نفس ماليني خمسة نحو سوى فيها ليس كلها فإنجلرتا
الناس، بني النزاع أسباب من كثري يشء انتفى الخريات، وكثرت السكان قل وإذا اآلن،
يجري كما األعمال عىل والتزاحم الكربى املصانع إىل االستباق إىل يحتاجون ال وعندئٍذ

اآلن. بيننا
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وأن بالناس، الظن حسن يف يرسف «موريس» أن العجالة هذه من القارئ ويرى
يف يفكر وال للنظام، قواعد بإيجاد يبايل ال فهو االشرتاكية، عىل تغلب فيه الشيوعية
نحن وإذا بنفسها، شئونها جميع إدارة عىل قادرة الصغرية البلدة أن وعنده الحكومة،
نفس، ألفي أو ألف عن سكانها يزيد ال صغرية البلدة دامت ما ممكن ذلك أن فرضنا
أن بدون كاألرانب تنسل بلهاء امرأة النساء بني ليس كأن العدد؟ هذا يدوم أن يمكن فهل
يشبه يكاد نظام إىل تحتاج وافدة أدواء البرش بني ليس كأن أو الجماعة، مصلحة ترعى
ويحتاج آخر نظام من أوىف للتعليم نظام هناك ليس كأن أو العرفية، األحكام قسوته يف

صغرية؟ حكومة يشبه ما إىل تنفيذه يف
املساكن يف واملتانة الجمال يرى أن يشء كل قبل يريد فن، رجل «موريس» ولكن
ما عرش التاسع القرن يف الكربى واملصانع اآلالت انتشار من رأى وقد واملصنوعات،
االستفراد إىل القوية بنزعته عرش التاسع القرن يكره فهو الغرضني، هذين عليه أفسد
ميله يف ويفرط الشيوعية، إىل بطبعه فيميل املبدأين هذين يقابل ما ويبغي واملزاحمة،

االستفراد. شأن إكبار يف القرن ذلك يف الناس إفراط بمقدار لها واستحسانه إليها،
قفزة نقفز هدسون إىل موريس من انتقالنا يف ونحن «هدسون»، إىل اآلن لننظر ثم
بعد الحارضة روسيا اشرتاكية تكون قد التفكري، عادي األرض، من موريس فإن كبرية،
أما املقدسة، األناجيل من فيها اآلن يعد كتابه أن بد وال بحلمه، شبيهة طفيف تحوير
يلتفت أن من أقرب عرش التاسع فالقرن السنني، آالف بنا يتخطى السماء يف فإنه هدسون
الحيوان من اإلنسان تطور إىل ينظر فهو تشغله، أن من أتفه واالشرتاكية موريس، إليه

جديدة. آلهة اإلنسان هذا من يستولد أن ويود املايض، يف
الغرف؛ عرشات من مؤلف كبري قروي بيت هي الرؤيا لهذه االجتماعية والوحدة
التي رشائعه أيًضا وله صغرية، دولة كأنه وفنونه، وآدابه القديم تاريخه البيت ولهذا
األفراد أحد بعزل يحكم الذي وهو األكرب البيت» «أبو تنفيذها عىل ويسهر سكانه يتبعها
فصارت تطورت التي وخيوله كالبه وله مزرعته، البيت هذا وحول ما. لجريمة مثًال
يف منهم كلٌّ البيت هذا يف يعيشون وهم إشارة، بأيرس غرضه وتؤدي اإلنسان مع تتفاهم
مثمر؛ غري عقيًما قضاءً الجنسية الشهوة يقضون وهم الزواج، يعرفون ال ولكنهم غرفته،
كوارة يف نرى ما نحوه عىل البيت» «يعسوب هي واحدة بامرأة خاصة اإلثمار وظيفة ألن
الجديد الجيل أبناء فيكون التناسل وظيفة النحل، يعسوب أو امللكة، تحتكر حيث النحل
فيضعونها فتياتهم إحدى إىل عمدوا «األم» انتقاء البيت أفراد قرر فإذا غريها، دون لها
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من غريها عليه يقف أن يجوز ال ما واألرسار األشياء من تعرف حيث خاصة، مكتبة يف
يف تُرى ال فيها بارزة وسمات لصفات يختارونها السكان أن بذلك نفهم ونحن السكان،
يجب وأنها التناسل، وظيفة بقداسة خاصة املكتبة يف تعرفها التي األرسار وأن غريها،
عن تخربها تقرؤها التي الكتب وأن القادم، للجيل آلهة ليكونوا الرجال أفضل تنتقي أن
أفراد ألحد األبوة رشف يحوز حتى الرجل يف تتوافر أن يجب التي والنبل الفضل صفات
إكرام بني تعيش فهي األم؛ هذه حرمة له من اآلدمية الكوارة هذه يف وليس اآلتي، الجيل
طفًال ٤٠ أو ٣٠ نحو للبيت فتنجب التناسل يف تقيضحياتها وهي لكلمتها، مرد ال الجميع
العائلة هذه أو البيت، يسري وهكذا عملها. لتأدية غريها اختري ماتت إذا حتى حياتها، يف
الحسنة؛ الصفات وتخلد وتنتقي السيئة الصفات منه فتحذف جيل؛ بعد جيًال الكبرية،
يف درجة بيتها ترفع أن واجبها أن وعرفت والوراثة، التناسل موضوع درست قد األم ألن
حظ له يكون ال األخالق أو الصحة أو الذكاء أو الخيال نقصيف به من فكل التطور، سلم
من ونفهم عقيمة، جسدية شهوة فيهن يشبع ما األخريات النساء من له كان وإن األبوة،
صغرية دويلة ولكنهم شخص، أو١٠٠ ٨٠ عن يزيدون ال قد البيت سكان أن النظام هذا

األخرى. الصناعات أو الفنون أو الزراعة أو بالعلوم يختص من فيها
فإن وهلة، ألول القارئ يتوهم كما البرشية الطبيعة يخالف ما النظام هذا يف وليس
إن ثم السكان، جميع بني القرابة صلة هي التي األم بوجود موجودة تزال ال «العائلة»
ينتفي وبذلك منتفية؛ األبوية واألثرة الشخصية فاملنفعة معينًا؛ أبًا لهم يعرفون ال األبناء
يتمتعوا أن األفراد لجميع ألن مقيدة؛ غري الجنسية الشهوة إن ثم البيت، أفراد بني التنازع
العرب كان «الضمد» يدعى الزواج من نوًعا اإلنسان عرف وقد نسًال، تعقب أال برشط بها
إخوة) العادة يف (يكونون الرجال من أربعة أو ثالثة يتزوج حيث آسيا، يف يمارسونه

األكرب. لألخ األوالد وينسب واحدة امرأة

،١٩٠٦ سنة نرشت إذ الطوبيات أحدث وهي «ولز»، طوبى عىل عاجلة نظرة اآلن ولنلِق
ولكنها درامة، قالب يف شو» «برنارد وضعها عهًدا منها أحدث أخرى طوبى ننىس ولسنا
يخلو ال واألحالم، األخيلة كثري طوبوي كاتب و«ولز» التخليص، تستعيصعىل السبب لهذا
دق وما فيه جل ما وبسط تفصيله يف يأخذ ثم يتخيله، ثم ينشده أعىل مثل من له كتاب

محسوًسا. شيئًا يصف كأنه
تتنازع وطوائف أمًما منقسًما ليس ولكنه عاملنا، مثل عالم يف طوباه يتخيل وهو
ويريدها الحديدية سككها تدير واحدة حضارة لها واحدة أمة هو إذ واالستعمار؛ للتوسع
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ولكنه األرض، تاريخ يشبه تاريخ العالم ولهذا عامة؛ رشائع عليها وتجري عامة إدارة
القديمة، األقطار بني الحدود ومحت الجديد، النظام هذا أحدثت ثورات أو بثورة انتهى
تجد فلست للوراء، ينظرون ال فنونهم يف وهم حد، أقىص إىل اآلالت يستعملون والسكان
الثورة مصادر وسائر واألرض بائدة، حضارة إىل يومئ أو قديًما ينحو طراًزا املباني يف
هذا سكان به يتسم ما أهم ومن األفراد، دون املحلية الهيئات تستغله للجميع شائع ملك
التي األماكن وأسماء أصبعه وطابع ورقمه اسمه عىل يحتوي سجالٍّ فرد لكل أن العالم
الوراثة؛ ويف الحياة يف وكفاياته الفرد أحوال درس السجل هذا من والغرض فيها، تنقل

موته. بعد تستعمل ألنها
اإلدارة يتولون الذين العاملة الطبقة وهم طبقات، أربع العالم هذا يف الناس وينقسم
ثم والتخيل، التفكري يحرتفون الذين الذهن رجال من وتتألف الشعرية والطبقة والحكم،
مجرمني من املنحطني طبقة هي والرابعة الوضيعة، باألعمال يقومون الذين البلداء طبقة
ويمارسون يعيشون حيث منفردة خاصة جزيرة إىل يحذفون وهؤالء ذلك. ونحو ومدمنني
بمقدار ويتناسلون يبقون إنما وهم الناس، سائر عن بعيدين نفوسهم تشتهي كما رذائلهم
صاحبها، قتلت مورست إذا الرذيلة ألن وذلك الفناء؛ إىل فمصريهم وإال خري، من فيهم ما

صاحبها. عنها تنفي ألنها مًعا ودواء داء للجماعة بالنسبة فهي
نظام وتحرس واإلصالح بالتعليم تقوم أخرى طائفة األربع الطبقات هذه فوق ولكن
السامراء، طائفة تدعى الطائفة وهذه الحكماء، من املؤلفة أفالطون طبقة تشبه العالم،
شباب من والجسمية العقلية قواه فيه تُفحص طويل اختبار بعد يُختار والسامرائي
والرياضة. والطعام اللباس يف نظام عليه فيُفرض والعرشين، الخامسة جاز الذي العالم
وعليه نقوًدا، أو قلًما أو سالًحا أو كتابًا يحمل ال الغابة، إىل السامرائي يخرج عام كل ويف
ذلك بعد يعود ثم الدنيوية، املتع جميع ُحرم وقد خلوتها يف ويتأمل الغابة من يقتات أن
ملصالح أوسع ونظرة الجسم يف وعافية الخلق يف متانة الطبيعة من اكتسب وقد الدنيا إىل
الطبقات من طبقة تخالفهم ال إرادتهم، وتُنفذ لكالمهم، يُسمع السامراء وهؤالء العالم،
بمالذ ضحوا قد هؤالء أن فكما اليسوعيني، بطائفة نظامهم يف يشء أشبه وهم األربع،
طائفة يف السامرائي يدخل فكذلك عاملنا، يف للمسيحية خدمة النسك وارتضوا الدنيا،
تسري أن ينبغي التي الوجوه أمثل ودرس إلصالحه يتفرغ العالم، يف يشء بكل مضحيًا

عائلة. أو جامعة يف أكانت سواء إدارته، عليها
من طائفة يحث ما القوة من الدين يف كان إذا ألنه غريب؛ يشء املقرتح هذا يف وليس
يخلفها ولد يف تفكر وال فيه تتعبد قيص، دير يف واالعتكاف النسك تقبل أن عىل الناس
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«رهبانية» بينهم تتألف أن العرشين القرن أبناء عىل الكثري من فليس له، تعقبه أو مرياث
اآللهة. خدمة من بدًال اإلنسان خدمة غرضها يكون
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نبحث ثم أوًال نتوهم الوهم، ابن أيًضا هو البحث فإن البحث، بنت هي الحقيقة كانت إذا
مواده عن نبحث ثم مشيًدا، قائًما مخيلتنا يف ونتوهمه البيت ببناء نحلم نتحقق، ثم
أسبابها توافرت إصالح أو انقالب أو ثورة من وما األول، توهمنا طبق نبنيه ثم وأسبابه

مفكريها. أحد قبًال يتوهمه وهًما وكانت إال ما ألمة
ألنها إما هباءً؛ ذهبت وأحالمهم العلماء أوهام من كثريًا فإن تنعكس؛ ال والقضية
طائفة عرضنا لو ولكننا أوانها، قبل جاءت ألنها وإما منسقة؛ غري وركاًما أضغاثًا كانت
وقد واملفكرون، الفالسفة رآها التي العليا امُلثل أثر فيها لرأينا الحديثة االنقالبات من
مجتمعنا، يف ضعيف األحالم هذه أثر أن بالحقائق الصق هو ما لفرط القارئ يظن
فلو يكون، أن يجب كان مما الحاالت بعض يف أكرب هو بل ا، جدٍّ كبري أنه والحقيقة
مثل بالشيوعية حلموا ملن االستسالم كل يستسلموا لم مثًال روسيال يف الشيوعيني أن
نقائضه. من كثري عن الثورة أعقب الذي بنظامهم لعدلوا وغريهما و«كرويتكني» «باكونني»
إيجاد يف املسيحية لحلم تحقيًقا إال ليست األمم» «عصبة أن يف شك هناك ليس ثم
يف ولز ورأى األوروبية»، املتحدة الواليات «حكومة ب نيتشه حلم وقد العالم، يف السالم

كله. العالم لها يخضع عاملية حكومة طوباه
تلك أو املتحدة، الواليات بتأسيس انتهت التي األمريكية الثورة تلك مثًال واعترب
أحالم عقب جاءتا إنما أنهما تجد فرنسا، من امللوكية بمحو انتهت التي الفرنسية الثورة
الناس يزال ال التي األفكار هذه وسائر واملساواة، الحرية عن وأمريكا فرنسا يف الفالسفة

تحقيقها. سبيل يف يجدُّون لآلن
لآلن يزال ال وهو الفالسفة من كثري إليه دعا فقد إليه، والدعوة العام التعليم اعترب بل
التعليم مسألة يف وهنا حقيقة، هو مما أكثر خياًال — املدارس انتشار من الرغم عىل —
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فإن العقل، عىل وسيطرته النفس يف الخيال فعل من شيئًا نرى لكي نقف أن يجب هذه
ترشفوا الذين أن كما وتعميمه، التعليم يف يفكروا أن ينسوا لم العليا املثل تخيلوا من جميع
هي التعليم فرصة يف املساواة أن يذكروا أن ينسوا لم تحقيقه ورجوا املساواة عهد إىل
عرش التاسع القرن ينتصف لم أنه ذلك نتيجة وكانت وأعدلها، املساواة رضوب أرقى
ولكن التعليم، تعميم وجوب أبنائها أذهان يف رسخ قد األوروبية األمم جميع كانت حتى
املتوسطني أيدي تتناولها الحقيقة وبني املثقف، رأسه ينضجه الفيلسوف خيال بني فرًقا
وقًرشا صورة يزال ال ومجانيته، أوروبا، يف عمومته عىل اآلن التعليم فإن الناس، من
الورق أدواتها لعبة يكون أن عن يزيد ال الراهن الواقع يف هو إذ ولبٍّا؛ حقيقة منه أكثر
الورق، عىل التاريخ من وشيئًا الورق، عىل الجغرافية من شيئًا يتعلمون فالصبيان والقلم،
تحفظ واألشعار الورق، إىل الورق من ينقل والرسم الورق، عىل والرشاء البيع وحساب

الورق. من
الكتب، يسمى بعض، إىل بعضه مضموًما ورًقا تجد أكثرها أو البيوت جميع ويف
رصنا حتى الورق كثر أن التعليم هذا من نشأ وقد مفيدة، معلومات فيها أن كلنا ندعي
ورق من ينقل آخر مثًال التمثيل من نعتاض ورصنا يوم، كل ورق من صحف عدة نقرأ
العام التعليم تخيلوا الذين الفالسفة أولئك ولكن يشبهه، ما أو ورق إىل الورق يشبه ما أو
يجب كيف سألتهم: لو وهم أحالمهم، نتيجة هي الورقية الثقافة هذه أن قط يعتقدوا لم
قطعان وعند األسواق، ويف الغابات ويف الحقل، يف الفور: عىل ألجابوك الرسم؟ يعلم أن
أو الجغرافيا نعلم أن يجب كيف ولز: من طلبت أنت ولو األشجار، بواسق وأمام الغنم،
إىل آخر سبيل العالم يف وهل يسأل؟ السؤال هذا مثل وهل الفور: عىل ألجابك التاريخ؟
أو البحر يعرف لم العالم هذا يف إنسان يموت أن العدل من وهل السياحة؟ غري تعلمها

هما؟ ما الجبل،
ملا الكيمياء؟ وشبابنا صبياننا نعلم كيف العظام: الكيميائيني أحد سألت أنت ولو
ولكن أخرى، أداة ثالثني أو عرشين ونحو بوتقة بال يكون ال ذلك بأن اإلجابة يف تردد
األمة يكلف الطرق بهذه التعليم أن يجدون حق بغري األمم شئون يديرون الذين الساسة
بقلم تصنع مملة أالعيب جملة يجعلوه حتى التعليم يمسخون لذلك فهم طائلة؛ نفقات
كيت هو البحر حيوان أن كتابه يف الشاب يقرأ أن السهل من يرون وهم ومداد، وورق
هذا ألن قلب؛ ظهر عن فيحفظها الفنادق، يف تكتب كما قائمة يف أنواعه له تكتب وكيت،
ومن جنيه، آالف عرشة نحو العالم تكلف كبرية سمكة إيجاد من السياسة رجل عىل أيرس
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ورق من بقلمه رسومه وينقل الورق، من النبات عن درسه التلميذ يحفظ أن أيًضا السهل
يجد حق بغري اآلن األمم حظوظ يدير الذي السياسة رجل ألن ُكنَّاَشته؛ ورق إىل الكتاب
هو إن يخىش كبرية نفقات األمة يكلف والغابة الحقل من النبات حياة التلميذ تعليم أن

والورق. القلم لعبة يؤثر لذلك فهو االنتخاب؛ يف تسقطه أن األمة من طلبها
ويالبسها، بالطبيعة اإلنسان يحتك أن هو الحقيقي التعليم أن يعرفون العلماء ولكن
من بالنار أصبعه تلسع أن للصبي خري وأنه مبارشة، يعرف أن يريد ما منها ويعرف
ويستنشق رملها عىل يقضيه الصحراء، يف واحًدا يوًما وأن تحرق، النار إن له: يقال أن
البداوة عالقة عن الكتب آالف يقرأ أن من له خري بداوتها وتكتنفه ظمأها ويحس هواءها

الصحاري. يف والحيوان النبات وحياة بالحضارة
والحق والورق، القلم بواسطة اآلن يجري التعليم كل إن نقول: أن العدل من وليس
يف علمه يقرص العربي الطبيب كان فلقد الهندسة، وال الطب تقدم ملا كذلك كان لو أنه
فبقي الترشيح؛ من األطباء يمنعون الخلفاء وكان والورق. بالقلم تعلمه ما عىل األمراض
النحو هذا عىل يجري الوسطى القرون علم وكان املشعوذين، أيدي يف سخيفة لعبة الطب
إىل ولَجئوا الورق علوم هجران يف العلماء أخذ الحديثة األوروبية النهضة كانت فلما أيًضا،
ولكن العلمية، التجارب بأيديهم ويجربون والحيوان، النبات يرشحون فصاروا الطبيعة،
تقرتن ال لذلك وهي الورق؛ ثقافة هي اآلن ثقافتنا معظم فإن تماًما، يتم لم الهجران هذا
مثًال أنا فلو عقيمة، مخاللة أذهاننا تخالل هي بل املنجب، الرشعي االقرتان ذلك بأذهاننا
منا كلٌّ وأصبح معرفتنا ألثمرت — ومتحجرة حية — وأنواعه بأقسامه النبات نعرف كنا
إنا فيها: عنا يقال أن يصح التي العجيبة اململكة هذه يف مخرتع أو بمكتشف يشء أشبه

نراها. وال عنها نسمع
الفالسفة بها حلم التي األشياء سائر عن مثله يقال أن يمكن التعليم عن يقال وما
قائم أكثره نظام من فيها وما الحارضة، املدن فإن لبها، وتركنا العامة قشورها فأخذنا
ولكن به، تنبَّئوا التي عرصاآلالت عن الفالسفة أحالم إىل يرجع النقل، مخرتعات وفرة عىل
الناس عىل يوفروا أن إىل منه ينظرون كانوا اآلالت، اخرتاع يف يفكرون كانوا عندما هؤالء
من أخذت األمم عامة ولكن لراحتهم. وأدعى لنفوسهم أزكى هو فيما يشغلوه كي وقتهم
العمال جهد زيادة ذلك يف كان ولو املصنع، أصحاب ثروة لزيادة ذريعة اآلالت اخرتاع

للمعاش. بالكفاح واشتغالهم
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الطلعة بهي أمري من النائم يرى فيما رأت ما تأويل عن فتاة تخرب أن القحة من يكون قد
لعقلها اتهاًما الصحيح التأويل يف فإن فمها، أو يديها يقبِّل أن وحاول حياها القدقد وسيم
الصحو. وقت العقل منها قيد ما الجسم لشهوات ويفرج النوم، وقت ينطلق الذي الباطن،
أو شهوات عىل دليل — النوم رؤى من أم اليقظة رؤى من أكانت سواءٌ — واألحالم

التامة. اليقظة أو الوعي يحققها ال رغبات
ما، أمة تاريخ لدرس نفسه نصب هو إذا عليه، وأجدى للمؤرخ أسد يكون وقد
الشهوات تلك منها ويعرف فيدرسها أحالمها، فيها تتكشف التي خرافاتها إىل يعمد أن
من فيه بما مثًال الفراعنة تاريخ فرسد أبنائها، نفوس بها تعتلج كانت التي والنوازع
من األمة تاريخ معرفة يف جدوى أقل يكون قد ذلك، ونحو وانتصارات وأرسى حروب
األحدوثة هذه يف ألن سمرهم؛ يف العامة بها تتحدث كانت واحدة خرافية قصة تحليل
وصف يف أصدق وهي نفوسهم، تشتهيه كانت ما تمثل وهي العامة، هؤالء رغبات تتجسم

وفاتهم. قبل أنفسهم عن أحيانًا يكتبونها الفراعنة كان التي األكاذيب من أحوالهم
يف دخلت التي الخرافية الطوبيات من اإلنسان فيها فكر «طوبى» أول كانت وقد
املحال، من الدنيا يف الحال إصالح أن وجد عندما مثًال، القديم املرصي فإن الدين، صلب
أخذ الشمس، وهج يف فيكدح النهار طول ر يُسخَّ وأنه عليه، متألبة االستبداد قوى وأن
شهوات فيه ويصدمون الظلمة الوالة ويتهضمه هنا يكدح فهو املوت، بعد يراه بنعيم يحلم
ويرى الظلمة، هؤالء ملعاقبة منصوبًا ميزانًا اآلخرة نعيم يف يرى فهو ذلك وعىل نفسه،
الحلو الخيال هذا يف وهو املاء، جداول بينها تتغلغل التي األشجار ظالل يف والراحة الهناء
والرشاب مبسوطة، املوائد سوى نومه يف يرى ال الذي العطشان أو الجائع عن يختلف لم
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رواية إىل الفرد رواية وخرجت بأرسها، األمة حلم صار قد حلمه إن حيث من إال ى، مصفٍّ
املجموع.

بمصري يبايل وال املوت بعد بما يعبأ ال العالم، لهذا طوباه فرسم الفيلسوف جاء ثم
امللموسة، الحقائق عىل اعتماده لفرط األرضية، األحالم ذوي من الفيلسوف ولكن الرمم،
تتصفح ما كثريًا ولذلك الغاية؛ من أكثر وبالوسيلة باملبدأ، عني مما أكثر باملادة عني
نتعوض ما هذه هل أو والرقي، السعادة هي هذه هل خاتمته: تبلغ عندما فتتساءل الحلم

البدل؟ بإزاء أم األصل بإزاء نحن وهل … منهما
السنني مئات ميض مع األحالم هذه من حلم يتحقق لم ملاذا أيًضا: نتساءل قد ثم

بعضها؟ عىل
قبل الدين فإن املفكرين، من دونهم ومن الفالسفة أحالم عىل األديان ميزة نرى وهنا
نفسه تتبدل وأن قلبه، باإليمان يغري أن الفرد من يطلب كان اآلخر العالم بطوبى يعد أن
نفس السابقة، نفسه من بدًال به، الرايض إيمانه إىل املرتاح املؤمن نفس هي أخرى نفًسا
كل املؤمن ييرسعىل ألن كافيًا وحده اإليمان هذا وكان الشكوك، إليها توسوس الذي الكافر
بعبارة ونقول ذلك، وغري الحكومة ونظام والزواج واالجتماع املعاش طرق يف يراه تغيري
من يخلقه بل فيغريه، الفرد قلب يبلغ أن بعد املجتمع تغيري يحاول كان الدين إن أخرى:
فإذا الفرد، هو الغرض هذا تحقيق أداة ألن غرضه؛ تحقيق يف ينجح لذلك وكان جديد.

مجتمعه؟ طرق يغري أن منه نطلب فكيف تغري، قد هو يكن لم
الوسط تبديل جعلت فاألديان الفالسفة؛ أحالم وبني األديان بني الفرق هو وهذا
يهودية، أو مسيحية أو مسلمة االجتماعية هيئته توجد أن فاستطاعت الفرد، بتبديل رهنًا
مباالة، أقل بالفرد تباِل لم — عرش التاسع القرن يف وخاصة — الفالسفة طوبيات ولكن

بالوسط. عنيت وإنما
صيحة هي نربة أعالها عديدة إصالحية صيحات نجد عرش التاسع القرن ففي
نحو أو الرتبية أو الحكومة إصالح إىل يدعو كان ما أيًضا منها ولكن االقتصادي، اإلصالح
أساسيني رشطني من خالية وكلها اإلنسان، فيه يعيش الذي الوسط مالبسات من ذلك

دعاية: أية لنجاح
اإلدارة حسن أو الجمال أو الصحة هي هل واضحة، تكن لم الغاية أن األول: الرشط
من األحالم ذوي غاية — بعضها أو هي — كانت األشياء هذه أن وهب املال، كثرة أو

والرقي؟ السعادة إىل تؤدي كانت فهل الفالسفة،
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غريت األديان فإن الفرد، لتغيري وسيلة أية إيجاد من خلًوا كانت أنها الثاني: الرشط
يغريوا لم الطوبويني ولكن إصالًحا، حسبته ما إنفاذ من بذلك وتمكنت الناس، قلوب

برامجهم. لقبولهم تمهيًدا الناس قلوب من شيئًا
يميلون مما أكثر القرد إىل يميلون أوباش، بل فقط، عامة ليسوا أمة كل الناسيف وجمهور
ماكر طاغية أو مفوه خطيب زمامهم بها يملك التي السهولة تلك هنا ومن السربمان؛ إىل
الفيلسوف أما خطابهم، إىل تستجيب التي عواطفهم يخاطبون هؤالء ألن أبله؛ ويل أو
من طبيعتها يف وأرسخ أقدح والعواطف ملبيًا، فيهم يجد فال عقولهم فيهم يخاطب الذي

العقل. عىل طغت بنا طمت إذا وهي العقل،
يغريوا لم ما تحقيقها يف أصحابها يفلح لن األرضية الطوبيات إن نقول: ذلك وعىل
يغري أن الدين استطاع فقد القارئ؛ يتصور كما العظيم باليشء هذا وليس األفراد، نفوس
يرتقي حتى التناسل، من والضعفاء البله بمنع عقولهم اليوجنية تغري ال فلَم قلوبهم،

نفسه؟ اإلنسان رقي مع الوسط رقي فيتمىش جيل، بعد جيًال اإلنسان
ثالثًا: تطورت قد الطوبيات أن هذا فصلنا وخالصة

لهم تكمل سلواهم وهي والحديثة، القديمة أحاديثهم يف نراها التي العامة طوبى (١)
الحياة. حقائق من نقصهم ما

إىل ترمي وهي اآلخر، العالم يف واحدة طوبيان: الحقيقة يف وهي األديان، طوبى (٢)
يف تعارض لم اإليمان وقبلت النفوس تغريت فإذا باملكافأة، بوعده املؤمن نفس تغيري

األرض. عىل الحياة لنظام الدين يرسمها التي األرضية الطوبى
السعادة وهو واحًدا، غرضها يكن لم ما تحقيقها يمكن ال وهي الفالسفة: طوبى (٣)
تحاَرب لم وما األجيال، وارتقاء وهنائه الفرد لراحة تعمل التي الطيبة الحياة أو والرقي،

التناسل. من واملضعوفني البله بمنع األمم يف البالهة
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فاصل يكن فلم أدب، كلها واحدة، «أرسطوطاليس» ظهور إىل اإلنسان معارف كانت
رجل وهو العالم وكان عامًلا، أيًضا كان الخيال رجل وهو األديب ألن والعلم؛ األدب بني
نزع الطبيعي» «التاريخ تأليف يف ورشع أرسطوطاليس جاء فلما خياليٍّا، أديبًا الحقيقة
بعده وظهرت واألدب، العلم بني بذلك فميز والتجربة؛ الرشط عىل قائمة علمية نزعة فيه
العرب وجاء األدب، قيمة من أكرب به والعناية فيها العلم قيمة وكانت اإلسكندرية، مدرسة
من النفس يلحق وما األلفاظ عماده كان إذ بالخيال؛ النفس يغري مما أدبهم يكن ولم

التجريبي. العلم نحو كبرية جماعة منهم فاندفعت لرنينها؛ الطرب
سبيل عن القدماء، اإلغريق إىل األوروبيون عاد الحديثة األوروبية النهضة كانت فلما
بني الفرق وبيان اإلغريق، عن أدبية أخرى ونزعة العرب عن علمية نزعة فنزعوا العرب،
يبحث والعلم ذاتي، واألدب موضوعي فالعلم التفصيل؛ بعض إىل يحتاج واألدب العلم
لعالقته ينظر ال عنه بعيد وهو نباتًا، أو نجًما أو األمراض، من مرًضا أو املعدن، من قطعة
من سم إىل بحثه يف العالم يهتدي فقد لإلنسان، رضره أو البحث هذا بمنفعة يبايل وال به
العدو، لقتل الحرب يف يستعمل أن يمكن السم هذا أن بحثه يف يدخل فال السموم، أوحى
اخرتاع إىل يهتدي وقد كله، البرشي النوع لقتل آخر سم سبيله عن يُكتشف أن ويمكن
بعالقة يعنى ال ألنه اآللة؛ هذه باستعمال عنهم يُستغنى الذين العمال بعدد يبايل فال آله
عنه غريب وهو فيه يبحث نفسه، بالعلم عنايته كل وإنما اإلنسان، فيه يبحث الذي العالم
اآللة كفاية زيادة أو الوقود، توفري يف يبحث عامًلا رأيت فإذا رضره، أو منفعته عن بعيد
هذه أمام الواقف العامل يف لتأثريها اعتبار أي دون األشياء بهذه مشغوًال ألفيته العمل، يف
الوقود يف الجديد الفرق لهذا الجديدة العالقة من اآللة صاحب وبني بينه ينشأ وما اآللة،

العمل. أو
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لذاته، األدب يمارس ال فهو باألشياء، ال باإلنسان يبايل فإنه األديب، بخالف وهذا
خيايل بذلك وهو باإلنسان؛ لعالقته أدبه يزاول هو وإنما لذاته، العلم العالم يمارس كما
والعلم اإلنسان، موضوعه إصالحي بطبيعته فاألدب والرشائع، واألخالق الدين يف يبحث
جميع يعكس واألديب فقط، األشياء موضوعه ألن إفساديٍّا؛ أو إصالحيٍّا يكون أن يمكن ال
فال كذلك يكن لم ما وأما فيزاوله، لإلنسان مفيد أيها منها يعرف لكي ذهنه يف املعارف
«يشء» كأنه إليه ينظر إنساني، يشء يف يبحث وهو العالم حتى له، يكرتث وال فيه يفكر

«مكروب». عن ناشئة والحمى «كربون»، املرأة زينة فاألملاس اإلنسان، عن مستقل
يف األشجار أن تعرف «أنت قال: فقد األديب، روح عىل يدل ما «سقراط» كلمة ويف

السوق.» يف الناس من وأنتفع أتعلم أنا وإنما شيئًا، تعلمني ال الحقول
قسمني: املعارف فقسم «أرسطوطاليس» جاء ولكن

بفروعه، األدب هي وهذه يتناولوها، الناسأن لجميع يمكن ال التي الخارجية املعارف
العلم، وهي ودرسها األشياء وموضوعها الداخلية املعارف ثم اإلنسانية، التجارب وأساسه

الخاصة. معارف فهي الثانية أما العامة، معارف هي واألوىل
شاء ما يكتب أو يتكلم أن العامة من فرد فألي التقسيم، هذا عىل نجري لآلن ونحن
أن له ليس ولكن االقتصاد، أو العمران أو القصص أو الشعر أو األخالق أو الدين عن

الهندسة. أو الطب أو الكيمياء عن يكتب
لآلن، كذلك تزال ال وهي علمية، نزعة نزعت الحديثة األوروبية النهضة إن قلنا: وقد
يأبى الكبري الذهن ألن األدباء؛ كبار من كانوا وقت كل يف العلماء كبار أن يف شك وليس
يف «الغاية قلت: وإذا قصد، أو غاية بال املعارف فيه تذخر مخزنًا يكون بأن يرىض أن
بل كربون، األملاس إن تقول: بأن تكتفي ال عندئٍذ ألنك أدب؛ إىل العلم قلبت فقد العلم»،
املصلحة من وهل استنباطه؟ بنفقة جدير هو وهل جميل؟ هو هل تتساءل: أن تُضَطر
أن اإلنسان: لبني وأنفع أجمل أيهما ثم الناس؟ من طبقة دون طبقة تلبسه أن العمرانية
ذاتها يف جميلة األصابع تكون أن أي: الصنعة، جمال أو الوجه جمال نحو نظرهم يتجه

باألملاس؟ مجملة أو
نذكر أن وحسبنا أدباء، العلماء وكبار علماء، األدباء كبار يزال وال كان لذلك
«دافنيش» أو الطبيعي، والتاريخ البالغة أصول عن يؤلف كان الذي «أرسطوطاليس»
وبتأليف بالترشيح يشتغل كان الذي «جيته» أو الطيارات، ويخرتع يمارس كان الذي
وهذا األدباء، طائفة عن بعيدة خاصة طائفة اآلن العلماء جمهور ولكن القصصوالشعر،
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نعيش التي االجتماعية الهيئة يف أثره أثر قد األخرى، عن الواحدة وانفصال بينهما البُعد
فيها.

والعلم العلم، أساس عىل قام إذا إال ويزكو يحيا ال فروعه بجميع األدب ألن وذلك
انفصل هنا ومن ذهنه؛ يف ومثلها األديب هضمها إذا إال لها غاية ال جوفاء معارف نفسه
قصص أو تصوير أو دين رجل أكان —سواء اآلن فاألديب الحياة، عن كالهما والعلم األدب
يدري ال وهو املنزلية، السعادة عن مثًال يبحث — األدب فنون من ذلك غري أو شعر أو
الصحية التهوية هندسة أو للزينة يستطرف الذي النبات أنواع أو البناء مادة عن شيئًا
يعرف وهو أيًضا، العالم ولكن به، ويختص العالم يعرفه مما ذلك غري أو املدن تطهري أو

مصنًعا. أو سجنًا يبني كأنه فيبنيه املنزل؛ يف الجمال عنرص يجهل األشياء، هذه
وهي عظيم، نقص جملتها يف يعتورها الفالسفة أحالم أن كله تقدم ما وخالصة
أو ولز أو أفالطون مثل عامًلا، أديبًا نجد وقلما العلماء، أفكار أو األدباء أفكار نتاج أنها
يف اإلنسان أن والحقيقة طوباه، تخيل يف والعلم األدب بني يجمع أن يحاول هدسون،
فروعه من بالتطرف العلم من قنع إذا إال االثنني بني يجمع أن عليه يشق الحارض زماننا
فروعه بأحد اإلحاطة وصارت تقدم قد العلم أن ذلك وعلة فيها؛ اإلمعان دون املختلفة
وإما ثالثمائة أو عام مائتي يبلغ حتى العمر يطول أن فإما بأجمعها، الحياة تستغرق

منه. الدرس بقليل نقنع
الناس يؤذي — اآلداب مع تتمىش ال بحيث — العلوم تقدُّم أن نعرف أن يجب ولكن
منها تفنى التي القاتلة الغازات هي وما الكيمياء، علم مثًال الناس عرف فإذا يفيدهم، وال
يف سامية، عقيدة أو راق خيال ذلك مع لهم يكون أن دون ساعة، يف املدن أو الجيوش
النفس أذى من رضبًا بالكيمياء عملهم كان للجمال مهذب معنى أو اإلنسان مستقبل

منه. الناس يحتاط أن يجب الذي
الصناعة حضارة أي: األدب، عن املنفصل العلم حضارة هي الراهنة وحضارتنا

أقىصحد. إىل اآليل االخرتاع إدمان عىل القائمة
الحياة وسائل من وسبب وسيلة إال هي إْن رقي من أوتيت مهما الصناعات ولكن
للحياة نظًرا أصح أينا الحارضنتساءل: الصناعي رقينا عىل نحن زلنا ما ولذلك وأسبابها؛

القدماء؟ اإلغريق أم القدماء املرصيون أم نحن والرقي، الجمال وتقدير والسعادة
أن يشء كل قبل يجب تحقيقها، يمكن صحيحة أخيلة تخيل يف نرشع أن أردنا فإذا
ال وحده تقدمه فإن الحالة، هذه يف األدب بتأخري عربة وال واألدب، العلم من افرتق ما نصل
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بعبارة أو الحياة، عن النفصاله وحده ارتقى إنما العلم أن نذكر أن يجب إنما فيه، فائدة
األشياء موضوعه وصار الشخيص العامل من تجرد حني ألنه ارتقى إنه نقول: أصح
أو املايل أو الحكومي السلطان ذوو يضعها التي القيود جميع من انطلق الناس، دون
فلن العمراني، أو الديني للبحث معاملتهم يف اآلن الواقع هو كما األدب، فنون عىل الديني
العمرانية التجربة عمل يجوز بحيث القيود، هذه من أيًضا هو ينطلق حتى األدب يرقى
آلة أية اخرتاع يجوز كما الدينية العقيدة ابتكار ويجوز الكيميائية، التجربة تعمل كما
التسلية، أو اللذة ملجرد ذلك يكن لم طوباه، ورسم خياله األديب تخيل فإذا للصناعة،
أو مدينة يف تجربته تتيرس عمليٍّا خياله يصري بحيث العلم، قواعد عىل يبنى هو وإنما

قطر. أو قرية
يجب مما أكثر فيه عني عرش التاسع القرن يف الطوبيات من وضع ما ومعظم
يف حدث الذي الكبري االقتصادي لالنقالب طبيعيٍّا هذا وكان لألمة، االقتصادي بالنظام

يشء. كل ليس االقتصادي النظام ولكن اآلالت، بانتشار املايض القرن
حل عىل االعتماد ألن أخرى؛ مسائل جانبه إىل تحل لم ما حله يمكن ال أيًضا وهو
أيًضا تحتاج الحياة ألن ناقص؛ موضوعي علمي حل هو اآلالت عمل بتنظيم الحياة مسائل
األديب يكون حتى ذلك يكون ولن واألخالقي، والثقايف الديني االعتبار فيه أدبي حل إىل

أديبًا. العالم أو عامًلا
باخرتاع عام كل مرة كاألتومبيل مركبة فيها ترقى التي األمة إن نقول: أخرى وبعبارة
عىل وينقح دينها يرتق لم ما الصحيحة الحضارة نحو سائرة أنها تعترب ال جديدة أداة

أيًضا. العام يف مرة األقل
تُعَن لم ما صحيحة حضارة تكون لن العلم بمكتشفات تعنى التي والحضارة
حياتها تكون لن األصباغ ملزج جديدة طريقة تجرب التي واألمة األدب، بمكتشفات
رقيها يساوي بحيث األفراد، بني للمعيشة جديدة طريقة ذلك إىل تجرب لم ما صحيحة

الصناعي. رقيها العمراني
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مرصية لطوبى مقدمة

يمكنني الحادثة، تلك حدثت سنة ألف منذ أقول: أن من فبدًال املكان، من نوع «الزمان
الفالنية األرض دورة يف الفضاء، يف الفالني املكان يف حدثت الحادثة تلك إن أقول: أن
تعيينهما يمكن والشمس األرض حركتي تحقيق كان لو … الفالنية الشمس حركة عند
حدثت سنة ألف منذ قويل: من أفهمه ما القول هذا من عندئٍذ فأفهم الفضاء، يف مكان يف

أوضح.» للحادثة وإدراكي أدق هنا فهمي يكون بل الحادثة، تلك
أوضح أن أريد عندما عادتي هي كما أسمعه، بصوت األلفاظ بهذه أتلفظ كنت
اللفظ. أساس املعنى وليس املعنى، أساس هي عندي اللفظة ألن غامًضا؛ شيئًا لنفيس

يتطور ويكاد يغلبني بالنعاس وإذا واملكان، الزمان بني أميز أن أحاول هذا، يف وأنا
بني الرتدد من فرتة ثم الباطن، العقل أحالم إىل ينقلب الظاهر العقل بوعي إذا ثم نوم، إىل
األعصاب باطن يف أما الجسم، ظاهر يف إال نوًما يكن لم ولكنه النوم، ثم والغفو الصحو
وبعد وتتبدد، تتشتت ثم وتتجمع، ترتادف والخواطر تتأرجح، األفكار كانت فقد والدماغ
ينقشع حيث إىل وئيًدا أنحدر كأني أحسست بمكانها) (أو بزمانها الشعور فقدت برهة
لم كأني فيها، وعببت منها كرعت بل الصباح، أنفاس استنشقت ثم الضوء وينبلج الظالم
ولكني تأخرت» «تأخرت! أقول: وأنا فرايش من وهببت سنني، منذ النقي الهواء طعم أذق
الفراش وال غرفتي، تكن لم الغرفة فإن حويل، ما إىل نظرت عندما الفراش يف ثانيًا قعدت
.٣١٠٥ فرباير ٧ األرقام هذه وبها نتيجة عليه معلًقا فوجدت الحائط إىل ونظرت فرايش،
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الكاوتشوك من مصنوعة كلها واللحاف والوسادة املرتبة فوجدت حويل ما وتأملت
إىل بي وجاءوا مريًضا كنت أني بد «ال نفيس: يف فقلت ناصعة، نظيفة والغرفة املنفوخ،
جاء وموىس موىس، من تبتدئ يهودية السنة هذه أن يف شك ال إذ اليهودي؛ املستشفى هذا
ملاذا أعرف ال ولكني تاريخهم، ينسون ال اليهود هؤالء سنة، ١٣٠٠ بنحو املسيح قبل

مرضت. أني أتذكر ال فإني هنا، أحرضوني
أبحث ذاكرتي فكددت أجده، فلم كرس أو جرح عالمة به ألرى جسمي إىل نظرت ثم
أخُط لم ولكني النافذة، نحو ورست الفراش من فقمت أهتِد، فلم املايض يف حادثة عن
«النائم تقول: وهي تعدو فتاة فرأيت الوراء إىل فالتفت أذنيرصخة، صكت حتى خطوتني

صحا!» النائم صحا!
صحا!» «النائم العبارة: هذه يردد كله املستشفى سمعت حتى دقائق تمِض ولم
من أقع أكاد وأنا النافذة إىل فتحاملت يتجاوبها. كله الشارع سمعت ساعة ربع نحو وبعد
ها صحا! «النائم يتصايحون: غريبة هيئة يف الناس من جموًعا فرأيت وأطللت الضعف،
واألطباء؟» املمرضات أين الفراش، إىل يرد أن يجب يعيش؛ ال قد شاحب! إنه ينظر! ذا هو
قريبًا الجو يف وحلقت الزحام، من يروني لكي أكتافهم عىل األطفال يحملون اآلباء وكان

ركابها. إيلَّ ينظر ووقفت صغرية، طيارة خمسني نحو النافذة من
رجًال ووجدت فالتفت كتفي، عىل توضع بيد وإذا املنظر، بهذا مشغول أنا وبينما
أن لك «هل عذب: بصوت يل يقول البنات، مالمح عليه الرأس، ضخم الوجه طويل نحيًفا،

ضعيًفا.» زلت ما أنت الفراش؟! إىل تعود
كريس عىل فقعد واضطجعت، الفراش، إىل فعدت وإغراء، حالوة ألفاظه يف وكان
قال: ثم جسمي، يف أجزاء ويتحسس لساني نبيضويفحص يجس وأخذ رسيري، بجانب

شأنك.» عىل لإلقرار األطباء من مجلس عقد يحسن ولكن عوفيت، قد أنك يل «يبدو
طويلة ضحكة فضحك البيت؟» إىل بالعودة يل يسمح ومتى علتي، كانت «ماذا فقلت:
إن سنة، ١١٨٠ هنا عليك ميض لقد يشء. كل تجهل أنك «يظهر وقال: القهقهة، دون
سائر وبقيت وعيك، عنك فذهب الدماغ، يف بفالج ١٩٢٥ سنة أصبت فقد غريبة؛ حادثتك
الفالج عنك ذهب حتى نائم وأنت نغذيك كنا صاحيًا، كنت لو كما تعمل جسمك أعضاء

سنة.» ١١٨٠ نمت لقد اآلن، فصحوت
فتجاهلت الرجل، هذا أجادل أن العبث من ورأيت عقيل، إىل يجز لم الكالم هذا ولكن

عائلتي.» أرى أن «أريد وعزم: بثبات وقلت قاله ما كل

70



خيمي

عندئٍذ وجهه عىل وتبدت ا، جدٍّ سخيفة أنها املرة هذه يل تراءت التي ضحكته إىل فعاد
يهيج بما يتهدج وصوتي فقلت كاذبة، أوهاًما وإيهامي لحبيس يتعلل الذي الوغد مالمح
وأنت وأنتحر، النافذة هذه من أقفز فأنا عائلتي إىل أذهب لم «إذا الغيظ: من نفيس يف

املسئول!»
قريبًا «ستخرج ويقول: عني ويرسي يتلطف وقام االضطراب، حمرة وجهه فعلت
انظر شيئًا، تخَش ال والراحة، الخري لك يحب كلنا شيئًا، تخَش ال املجلس، استفتاء بعد

األعضاء.» بعض حرض قد
وتأملتهم غرفتي، نحو يسريون أشخاص ستة أو بخمسة فإذا الباب إىل فنظرت
عىل وأقروا يفحصونني، جميعهم وأخذوا النساء، من اثنتني فيهم فوجدت دخلوا عندما

الطعام. تناول بعد الخروج يف يل وأذنوا جيدة، صحتي أن
فقلت: مطبوخ، يشء يل يقدم ولم أسماءها، أعرف ال مختلفة فواكه من طبق يل فقدم

الشديد.» بالجوع أشعر فإني وخبًزا؛ لحًما يل تحرضوا أن أرجوكم يقيتني، ال «هذا
الغذاء، من جسمي حاجة عىل يزيد ما الفواكه هذه يف بأن وأخربني أحدهم فالطفني
طعمها يف تشبه فكانت األثمار أوىل فأكلت يل رتبها ثم وملحة، حلوة مختلفة طعوم وفيها
ذكية اللون جميلة ثمرة تناولت ثم دهنًا، يسيل وكان الجوز، من شيئًا أكلت ثم اللحم،
اللذيذ. الطعام هذا من والري بالشبع وأحسست الكمثرى، من الطعم يف قريبة الرائحة

إىل تخرج أن تريد هل «واآلن يل: فقال األول، الشخص وبقي املجلس انفض ثم
املدينة؟»

معه. وخرجت لبستها ومعطًفا رساويل فناولني أريد.» ما هذا «أجل، فقلت:
لرؤيتي، أهلها يتزاحم غريبة مدينة يف رأيتني عندما دهشتي كانت ما أشد وما
يختلف ال األبدان، نحيفي الرءوس ضخام األجسام طوال رفيقي، يشبهون كلهم وكانوا
أو مكانها يف شعرات أرى فكنت اللحية أما دقيقني، شاربني له أن يف إال املرأة عن الرجل
أسنان لهم ليس أن عرفت بهم اختلطت أن وبعد صغرية، أفواههم وكانت شيئًا، أرى ال
الشخص هذا وأخربني أعجازها، إال منها يبَق فلم األعىل الفك أسنان أما األسفل، الفك يف
أني يل فحكى فيها، نسري التي وباملدينة بي خاصة كثرية أشياء عن بمرافقتي ُكلف الذي
كانت املعيشة هذه أن وكيف أعي، أن دون فرايش عىل مسطح وأنا نباتية، عيشة عشت
الجهد، أقل إال أجهد ال الشجرة بمثابة رصت ألني الطويل؛ العمر هذا أعمر أن يف سببًا
فدانًا، ٥٠ أملك كنت ١٩٢٥ سنة ففي الناس. أغنى من اآلن حتىرصت أموايل ربت وكيف
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باسمي، يتوافر الريع من تبقى وما فدادين، عرشة ريع إال الفالج بعد عيلَّ ينفق يكن ولم
لم يل مقاضاتهم من الرغم وعىل أحفادهم، وال هم ال مني شيئًا يرثوا لم أوالدي إن حتى
تاريخ عيلَّ قص ثم الطريقة، بهذه أموايل فرتاكمت موتي؛ عىل تقر أن محكمة تستطع
التجارب أخفقت وكيف اشرتاكية، ثورات فيها حدثت وكيف املاضية، السنة األلف مرصيف
املستشفى من لخروجي األول اليوم يف وأخذني الحارض، بالنظام انتهت ثم للحكومة األوىل
أرشطة جملة فعرضعيلَّ أمرض، أن قبل فيها أعيش كنت مرصأيام بعضمناظر وأراني
املائة من أخرى أرشطة عيلَّ عرض ثم أعرفها، كنت كما بالدي ورأيت فوتوغرافية، سينما
عرصه. مرصيف أي: «خيمي» مناظر أبلغني أن إىل جرَّا، وهلمَّ الثالثة، ثم التالية، السنة
حياتي يف كنت وقد مريضصحيح، عن يل رواه ما أن اآلن ذهني يف استقر قد وكان
الصعب من يكن فلم بها، اإليمان إىل أدعو بل التطور، نظرية عن شيئًا أعرف السابقة
كرامتي أسقط النظرية بهذه علمي ولكن الحارضة، الظروف يف بضوئها أستيضء أن إذن
سنة، ١٢٠٠ نحو الناس هؤالء عن متأخر كأني نفيس إىل أنظر كنت فإني اليشء، بعض
من الرغم عىل — إيلَّ ينظرون كانوا أنهم والحق حي، متحجر إنسان بمثابة بينهم وكأني
هيئة وتتفحص وجهي، يف تثبت عيونهم أرى كنت فقد املهينة؛ النظرة هذه — تأدبهم
كما خشونتها من ويتعجبون لحيتي، ملس عىل أحيانًا يتجرءون صبيانهم وكان دماغي،

رأيس. صغر من بتعجبهم أخرى أحيانًا يرصحون كانوا
الفاكهة من طعاًما يل قدت التي ممرضتي فوجدت غرفتي إىل األصيل عند وعدت
بالغرفة وحدتنا يف ونحن وشعرت رفيقي، غادَرنا قد وكان معها، الحديث يف وأخذت أيًضا،
ثالثني نحو بتمرييض عنيت أنها منها عرفت وقد الفتاة، هذه وبني بيني عائيل بشعور
ثم الطويلة. والِعرشة القديمة الصحبة بحق عليها أدل ألن كافيًا وحده هذا وكان سنة،
يف كنت أني يف تتلخص كانت إذ طويلة؛ القصة تكن ولم مريض، أيام حايل عيلَّ قصت
ال شهور أربعة أو ثالثة وتنام تتحجر حني تََشتِّيَها، وقت الحيوانات بعض حال سبات
رأى وملا ا، جدٍّ بطيئة دموية دورة مع التنفس عىل جسمها نشاط ويقترص فيها، تأكل
مرة نحو مغذية بمواد عروقي يحقنون صاروا أتغذَّ لم إذا محالة ال سأموت أني األطباء
وجعلوني معي الطريقة هذه األطباء واتبع رمقي، تمسك الحقنة فكانت تقريبًا، شهر كل
وآخر علل، بجملة وتعليلها هذه حالتي يف كتب أُلفت قد إنه يل: قيل حتى الدهر، أعجوبة
ارتأى وقد الصماء، الغدد بعض تركيب يف الناس سائر عن أختلف أني بعضهم ظنه ما

صحوت. إذ ظنهم أخلفت ولكني موتي، بعد ترشيحي بعضهم
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ضخمة طويلة، وكانت مستملحة، بحة فيه جميل بصوت تخاطبي الفتاة وكانت
بني لبس تلبس وكانت البارزة، النساء صدور يشبه صدر لها يكون يكاد ال الرأس،
من جسمها عىل وليس جورب، بال والحذاء عارية، والرأس والذراعان فالساقان عرصها،
العنق بني ما يغطي بالكاوتش يشء أشبه متخلخل واسع نسيج من قطعة سوى املالبس
يغطي حتى يرخى فكان الرأس شعر أما ذلك، يف سواءً والنساء الرجال وكان والساقني،

والقفا. الوجه
ألفتني، قد كأنها منها وشعرت «راديوم»، اسمها أن عرفت التي الفتاة هذه وألفت
كنت الذي االحتقار ذلك عينيها يف أرى أكن لم إذ إيلَّ؛ يحببها يشء يل نظرتها يف وكان
يف رءوسهم دون وكونها رأيس هيئة يف يتفرسون كانوا عندما «خيمي» أهل سائر يف أراه
يوم كل وكنت ونظامهم، ومعاشهم بأحوالهم خاص يشء كل يل ترشح وكانت الحجم.

أمه. جانب يف كالطفل جانبها يف أقف كنت حتى عليها، وتعوييل بها ارتباطي يزيد
قد ألنهم الحيوان؛ يذبحون وال الطبخ يعرفون ال أنهم فوجدت غذاءهم يل ورشحت
وبعض دواءً، يستعمل ما ومنها غذاءً، ينفع ما منها مختلفة، فواكه األثمار من استنبتوا
وكانت الكيماوي، بالرتكيب أي: الجماد، من يستخرجونه كانوا والسكر كالنشا غذائهم
فيه ويقايس الجديدة البذور فيه يستولد معمل منهم لكلٍّ خرباء، ناس أيدي يف الزراعة
حيث من باألثمار عنايتهم تكن ولم وامللحة، واملزيزة الحلوة طعومها مع املختلفة األغذية
طعام إىل اإلنسان يقعد ال بحيث واللون، األرج إىل أيًضا يلتفتون كانوا فقد فقط، الغذاء

اللسان. يلذ ما الطعم من يرى كما والخياشيم العني يغذو ما يرى حتى
عىل املسكن يحتوي طبقات، من مؤلف وبعضها العجب، غاية يف مساكنهم وكانت
كانت بينما واالجتماع، األلفة إىل يميلون الذين الناس أولئك من تقريبًا نفس مائتي نحو
درس عىل امُلنَْكبُّوَن أو بالعزلة املغرمون فيها يعيش الحقول بني منفردة منازل هناك
تسهل حياتهم وكانت قواهم. جميع إليه ويرصفون وقتهم كل يستغرق خاص موضوع
غرفته يف يجد كان إذ االجتماع؛ مالذ كل وحدته يف يجد كان ألنه االنفراد؛ اإلنسان عىل
نهاًرا، أو ليًال يشاء ما واألخبار واملحارضات الخطب من فيسمع األثريي، للتليفون جهاًزا
ال غرفته يف قاعد وهو صوته وسمع صورته له مثلت صديقه، يخاطب أن أراد إذا وكان
جميعها كانت الشوارع ألن نراه؛ كنا الذي الضوضاء أو الغبار ذلك باملدن يكن ولم يريم،
جوانبها عىل تقوم كذلك كانت الزراعية الطرق حتى الكاوتشوك، أو بالخشب مغطاة
أثاث كان ثم ينقطعان، ال وتنظيف كنس إىل تحتاج البيوت تكن فلم الكهربائية، املصابيح
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تدفأ الغرف وكانت الكاوتشوك، من تقريبًا كله صار ألنه النظافة؛ عىل يساعد املنازل
خاص أتومبيل تقريبًا فرد لكل وكان بالالسلكي، تدار مراوح أيًضا بها كان كما وتضاء

بالالسلكي. أيًضا يدار وكالهما صغرية، طيارة أو
الحسية، الوجهة من انفرادية العموم وجه عىل كانت حياتهم إن أقول: أن ويمكن
بينهم أعرف لم فإني املعنوية، الوجهة من منَّا اجتماًعا أكثر انفرادهم يف كانوا ولكنهم
ميل، بألف عنه يبعد قد مكان يف تمثل درامة يشاهد لم أو يوم كل غناءً يسمع لم إنسانًا
ويرى األقل، عىل أسبوع كل مرة أخرى أقطار يف عنه النائني أصدقاءه يخاطب لم أو
ثم مًعا، الناس هؤالء يعيش أن إىل يدعو ما ثَمَّ يكن فلم ويجادلهم، ويضاحكهم وجوههم

الريح. من بأرسع يشاء حيث إىل تنقله أرضية أو هوائية مركبة منهم لكلٍّ كان
يعرفون ال أنهم علمت عندما كثريًا امتعضت أني أنكر ال بهم إعجابي مع ولكني

نفهمها. كنا كما العائلية الحياة
هذه نحو العاطفة وسوء الجهل غاية يف «راديوم» وجدت أن امتعايض زاد ومما
«راديوم» مع زوجية حياة عن لذيذة وساوس إيلَّ توسوس عواطفي كانت فقد الحياة،
إليه نأوي نا عشَّ يكون مسكن يف إليها، وأسكن إيلَّ تسكن وزوجتي، معشوقتي فأتمثلها
يف ونشعر أطفاًال برؤيتهم نتمتع روقة صبيان املتبادل الحب ثمرة من لنا ويكون مًعا،

األبوة. بلذة تربيتهم
الغرامية؛ العاطفة سوء يف جنسها بني عن —تشذ يقال والحق — «راديوم» تكن ولم
بعواطفهم، يحسون كانوا مما أكثر بعقولهم ينظرون باردين، جامدين جميًعا كانوا فإنهم
غضبهم فأقىص الطرب؛ إىل يفرح أو االحتداد إىل يغضب منهم أحًدا رأيت أني أذكر وال
عىل قائًما لديهم الزواج يكن ولم لطيف، ضحك أو ابتسام فرحهم وأقىص امتعاض،
فتاة عن أحدهم سمع فإذا والنسل، والغاية املعيشة اعتبارات عىل بل العشق، اعتبارات
مًعا يعيشان بحيث ألفة؛ إىل تخابرهما وينتهي تخابرا، يدرسه ما وتدرس أبحاثه تبحث
بأنهما الحكومة من شهادة بعد إال النسل لهما يجوز ال ذلك مع ولكنهما واحد، مسكن يف

بالنسل. جديران
أحوالهم يف أتأمل عندما أنني والحق «خيمي»، حكومة له تعنى ما أخطر النسل وكان
يف كان اإلنسان أن الناس هؤالء يف استقر فقد بالنسل، العناية حول تدور كلها أنها أجد
حيوانًا يكون أن إىل يرقى أن يمكن واالنتخاب بالعناية وأنه القرد، يشبه البعيد الزمن
األرشطة أن النظر هذا عىل وشجعهم ساعدهم ومما والعقل، العواطف حيث من ا جدٍّ راقيًا
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آبائهم أحوال عىل وقفتهم قد عام ومائتي ألف تاريخ لهم حفظت التي السينماتوفرافية
فيهم يكن فلم حالتهم؛ إىل وصلوا أن إىل الرقي يف تدرجوا وكيف املنحطة، رقيهم ودرجة
فرتى السينماتوغراف لوحة عىل يُرى كان املجد هذا ألن اآلباء؛ بمجد التنطع يستطيع من
أني وأذكر الصغرية، والرءوس القذرة والشوارع املتطاير والغبار الدميمة الوجوه عندئٍذ
قد الرشكات إحدى كانت املوالد، بأحد ا خاصٍّ رشيًطا رأيت عندما الخجل من عرًقا تصببت
القذر؟ الوسط ذلك يف نعيش كنا كيف وتعجبت! القاهرة، من ١٩٢٤ سنة صوره أخذت
فإن فتفحصجسمه، العلماء، من لجنة للمنزل تحرض جديد غالم يولد عندما وكان
أسمع وكنت ذلك، من يغضبان األبوان يكن ولم املكان، يف قتلته وإال للحياة، يليق ألفته
فيخرجون أصلهم إىل يرتدون أنهم أي: «الردة» هو األطفال ألجله يقتل ما أكرب أن منهم

صغرية. برءوس
األطفال، قتل تستفظع ال فوجدتها املوضوع، هذا عن كثريًا «راديوم» مع تحادثت وقد
مصلحة وأن آخر، حيوان أي من أكثر باملوت يُحسون ال بأنهم ا جدٍّ باردة بلهجة وأجابتني
ما أفضل نظري يف فكانت الرتبية يف طريقتهم أما ذلك، تقتيض القادمة واألجيال األمة
املدارس إىل بعدها يؤخذ ثم سنوات، ست نحو أبويه مع يبقى الطفل كان فقد عندهم،
تعلم الطبيعي، التاريخ وأيًضا والتاريخ، الجغرافيا فكانت لذيذًا، عمليٍّا تعليًما يعلم حيث
املعارف من األشياء هذه يعرف العارشة يتجاوز لم الذي الصبي فكان بالسينماتوغراف،
املدرسة وكانت القديمة. مدارسنا يف الثالثني بلغ قد طالب يعرفه مما أكثر الصحيحة
امتحان أحدهما امتحانني: يمتحن وكان الطالب، بينهما يتنقل ومكتبة ورشة عن عبارة
ذلك ونحو والكيمياء والزراعة املختلفة اآلالت وتركيب الحكومة بنظام خاص حضارة
القديم واإلنسان األمم تاريخ يدرس حيث ثقافة امتحان واآلخر الحضارة، به تقوم مما
واآلداب واألديان البعيدة العصور من الناس أذهان من نبتت التي املختلفة والفلسفات
طويلة املدة هذه تكن ولم األربعني، قبل عادة املدرسة يرتك ال الطالب وكان ذلك. ونحو
السياحات وكانت سنة، وخمسني مائة نحو إىل يعمرون كانوا خيمي أهل أن اعتربت إذا
من — الشامخة الجبال إىل أو الصحراء، بوادي إىل أو الجنوبي، القطب ثلوج إىل البعيدة
العالم رأى وقد إال املدرسة من يخرج ال الشاب فكان الشاب، يرتباها التي الرتبية رضوب

تقريبًا. كله
يف لالشرتاكية الداعني من عنه نسمع كنا ما يشبه فإنه والتكسب، األعمال نظام أما
فدان، ألف نحو دسكرة كل يتبع دساكر، بها ضياع إىل مقسمة خيمي كانت فقد زماننا،
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األلف هذه من يحرث يكن لم ألنه قليلة؛ اآلن نفهمها كما الزراعة وكانت مصنع، وبها
األرض سائر أما السنوية، الغريبة النباتات لزراعة فدانًا ستني أو خمسني نحو سوى
من الري يكن ولم والوقود. واللباس الطعام منها يؤخذ املعمرة، باألشجار مغطاة فكانت
يزمون صاروا خيمي أهل ألن تقريبًا؛ جف قد كان النهر هذا ألن عهدنا؛ يف كان كما النيل
ما الكيميائية املواد من عليه ويطلقون بالطيارات فوقه يرتفعون علمهم، بأزمة السحاب
الدسكرة مصانع أما شاءوا، وقت أي ويف أرادوا جهة أي يف مطًرا ويقع يتكاثف يجعله
األخرى، عن معاشها يف مستقلة كانت دسكرة كل إن بحيث تقريبًا يشء كل تصنع فكانت
يكن ولم تعاون، برشكة يشء أشبه النقابة أهل وكان وغريها، تبادلها قليلة أشياء يف إال
يف يقضيه وليله نهاره وسائر اليوم، يف ساعة من أكثر ملعايشه العمل إىل أحدهم يحتاج
علمية أبحاث من فرد يخلو كان قلما إذ العلمية؛ أبحاثه متابعة ويف املختلفة الذهنية املتع

النساء. أو الرجال ذلك يف سواءٌ فراغة بها يمأل
والهيئة الترشيعية، الهيئة هيئات: خمس من مؤلفة «خيمي» حكومة وكانت
الهيئة فأما التنفيذية، الهيئة أخريًا ثم الدينية، والهيئة الصحافية، والهيئة القضائية،
تنتخبها كانت بل زماننا، يف نعهد كنا كما ينتخبونها أفراد من منتدبة تكن فلم الترشيعية
الحياة علماء أي: البيولوجيني، ولنقابة أعضاء ١٠ مثًال األطباء فلنقابة املختلفة، النقابات
يتألف حتى … جرَّا وهلم ١٠ التجاريني ولنقابة ،١٠ الزراعة علماء ولنقابة آخرون، ١٠

للترشيع. العليا السلطة هو عضو؛ ٥٠٠ نحو به مجلس ذلك من
وكان املتقاضني، عدد لقلة األمة، يف ظهوًرا الهيئات أقل فكانت القضائية الهيئة وأما
من قتله يجب من يف للفصل والبيولوجية العمران رجال طبقة من عادة ينتخبون القضاة

آخر. عقاب ثَمَّ يكن ولم التناسل، من منعه أو الناس
تشتغل مثًال فإحداها هيئات. عدة من الحقيقة يف مؤلفة فكانت الصحافية الهيئة أما
صحيفة تصدر وأخرى الكيمياء، عن مطبوعة وإما السلكية إما يومية، صحيفة بإصدار
الخاصة الهيئات من الجامعات وكانت جرَّا، وهلم الطب، عن وأخرى األدب، عن أخرى

عندنا. كان عما يختلف عندهم الجامعات نظام يكن ولم الصحف، بإصدار
يقبل يكن ولم الفالسفة، من عامة نقابة من مؤلفة فكانت الدينية الهيئات أما
ومزاجها األمة ذوق يف يؤثر ما تقرير يف األعىل هو رأيها وكان السبعني، دون أحد فيها
التاريخ لبعضمشاهري التماثيل بناء وتقرر تدريسالتاريخ تعنيطريقة فكانت وقصدها؛
امليادين. يف األخرى اإلنسانية بالكفايات أو بالجمال الخاصة التماثيل وتقيم هدمها، أو
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أهل ألن كلها؛ فيها وتنهى تأمر والرقص، والتصوير املوسيقى يف الحال وكذلك
من تتكون أن من األشياء، هذه من تتكون بأن أحرى اإلنسان ديانة أن يعتقدون «خيمي»
يتعبدون معابد «خيمي» وألهل أيامنا، يف نفعل كنا كما قلب ظهر عن املحفوظة العقائد
كل عىل كبري، مستطيل بناء عن عبارة واملعبد نفعل. كنا ما عكس وعىل انفراد، عىل فيها
تخيله ما ثم اإلنسان، إىل وتطوره األول الحي بزوغ تمثل صور األربعة جدرانه من جدار
كبري الرأس ضخم تمثله أخرى صور يف اإلنسان مستقبل عن به وتنبَّئُوا الفالسفة هؤالء
ارتقاء تمثل أخرى صور آخر جدار ويف واألنامل، األطراف دقيق الطلعة رشيف العينني
عجيبة صورة أخرى جدران ويف «خيمي» أهل زمن إىل الحجري اإلنسان عهد من الصناعة
الفضاء هذا يف مركزه يتأمل إنسان األرض وفوق إليه ونسبته الكون هذا يف األرض ملركز
كلمة منهم كلٍّ شفتَي وعىل العظام، واألنبياء الفالسفة صور الرابع الجدار ويف الواسع.
قصده ليتبني املعبد إىل يذهب إنما والخيمي التاريخ، يف أثر لها وصار عنه أثرت بارعة
وأن بالكون يتصل أن يحاول منفرًدا هناك فيقعد ضالل، أو بسأم أحس إذا الحياة، يف
أحد إىل قصد السأم به استمر وإذا ضمريه، ويهدأ قلبه فريتاح فيه، ومهمته مركزه يعرف

نفسه. بها ينشط أبوابًا له ويفتح به، ويعنى فيدرسه الدينية الهيئة رجال
وعليهم والعموميني املحليني الحكومة موظفي من مؤلفة فكانت التنفيذية الهيئة أما

الهيئات. سائر أوامر إنفاذ
الجامعة إىل يذهب ثم سنوات، ست نحو أبويه مع يبقى أنه يف الفرد حياة وتتلخص
يخرج ثم ويعايشهما، أبويه يرى املدة تلك يف وهو تقريبًا، األربعني حتى يربحها وال
رأي ذا فرًدا يصري وعندئٍذ نقابتها، إىل وينتمي اليدوية الصناعات إحدى يف فيشتغل
وأحيانًا والقضاة الترشيعية الهيئة يف النواب سبيلها عن ينتخب ألنه األمة؛ مصري يف

أيًضا. تعاون رشكة عن عبارة ونقابته الصحافيني،
الزراعية الدسكرة حاصالت من باعت ما الرشكة، حساب عمل السنة دارت فإذا
يستوي والجزاء عمله، بنسبة كلٍّ األفراد عىل األرباح توزع ثم اشرتته، وما الصناعية
أفراد هناك ولكْن «خيمي»، أهل عند قيمته انحطت املال ألن األعضاء؛ جميع بني تقريبًا
فهؤالء التحف، من شاءوا بما يزينونه صغري بيت امتالك مثًال يهوون خاصة، نزعات لهم
هذه من يشتهون ما به يقتنون ما املال من لديهم يتوافر لكي غريهم من أكثر يشتغلون
يئول املمتلكات هذه مال ألن عليه؛ تشجع بل ذلك يف تمانع ال الدسكرة ونقابة التحف،
ما ومعظم بعيد، زمان منذ ألغي قد كان اإلرث مبدأ إن إذ أصحابها؛ وفاة بعد إليها
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يسريان وهما عداد منهما (ولكلٍّ والطيارة واألتومبيل الطعام هو عليه ماله الخيمي ينفق
وللنقابة والحرارة، والنور املاء وكذلك باملجان. فرد لكل فيُعطى املسكن أما بالالسلكي)،

األثمان. بأبخس واللباس الطعام فيها يباع مخازن
١٩٢٥ سنة يف مرص كانت فقد بجودته، بل النسل، بكثرة يبالون ال «خيمي» وأهل
فيهم ليس ولكن فقط، ماليني ١٠ نحو إىل نزلوا فإنهم ٣١٠٥ سنة يف أما مليونًا، ١٥ نحو
أن دون منهم أحد يموت وقلما األخرى، العلوم من كبريًا مقداًرا أو الفلسفة يجهل واحد
هم كيف باألشخاص العربة أن وجدوا ألنهم وذلك منه؛ وعاد القطب إىل ساح قد يكون

هم. كم وليس

يف همته يستعمل أن لإلنسان) (يعني للعبد ينبغي «ال يقول: األندليس عربي ابن كان
يحكم كان كما نوًما بعقله يرصفه خياله، عىل حاكًما يكون بحيث مناماته، يف الحضور

«… يقظة عليه
— ذلك بعد — تهزأ فال النوم، يف نراه اليقظة يف نشتهيه ما إن … أخرى وبعبارة

باألحالم.
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