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ﻗﺼﺔ أدﻳﺐ ﻓﻴﻠﺴﻮف
ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ،
واﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن واﻟﻴﻘني.

ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي
ﺣﻴﺎﺗﻪ وآراؤه

ﻛﺎن ﺗﺮﺟﻨﻴﻴﻒ — وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻷدب اﻟﺮوﳼ اﻟﺤﺪﻳﺚ — ﻳﻌﺠﺐ ﺑﺘﻮﻟﺴﺘﻮي أﺷﺪ اﻟﻌﺠﺐ،
وﻳﻌﺪه أﻋﻈﻢ ﻛﺎﺗﺐ أﻧﺠﺒﺘﻪ اﻟﺮوﺳﻴﺎ ﻣﻨﺬ أول اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻇﻞ ﻳﺘﻤﺪح ﺑﺎﺳﻤﻪ ﰲ ﻛ ﱢﻞ ﻣﺠﻠﺲ وﻛﻞ
ﻣﻨﺘﺪى ،إﱃ أن ﻫﺠﺮ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي اﻷدب املﺤﺾ ،واﺗﺠﻪ إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ،ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ
أﺷﻔﻖ ﺗﺮﺟﻨﻴﻴﻒ ﻋﲆ ﻫﺬه املﻮﻫﺒﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أن ﺗﻨﻄﻔﺊ ﺷﻌﻠﺘﻬﺎ ،وﺳﺎءه أن ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻫﺬا
اﻷدﻳﺐ اﻟﻔﺤﻞ — اﻟﺬي أﺻﺎب ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ — ﻣﻦ
ﻛﺘﺎب ﺳﻮى اﻹﻧﺠﻴﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻟﺸﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺨﴙ ﺗﺮﺟﻨﻴﻴﻒ أن ﻳﺒﺬل
ﻛ ﱢﻞ
ٍ
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﺧري ﺳﻨﻲ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻼت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﻏﺎﻳﺔ وﻻ ﺗﻬﺪي إﱃ ﺳﺒﻴﻞ.
وأﻟ ﱠﻢ املﺮض ﺑﱰﺟﻨﻴﻴﻒ ،وأﻗﻌﺪه ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﻜﻨﻪ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
أﻟﻢ ،وﻳُﻜﺎﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻘﻢ ،أﻣﺴﻚ ﺑﻘﻠﻤﻪ ،وﻳﺪه ﺗﺮﺗﻌﺶ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻮﻫﻦ ،ودﺑﺞ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺎرة
إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﺎﺑﻐﺔ اﻟﺮوس ،رﺳﺎﻟﺔ — ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺗﺮﺟﻨﻴﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ — ﻻ
ﺗﻨﺒﻌﺚ إﻻ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﻠﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﻟﻘﱪ إﻻ ﻗﻴﺪ ﺧﻄﻮات ،وﻗﺪ أﻟﺢﱠ ﺗﺮﺟﻨﻴﻴﻒ ﻋﲆ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ أن ﻳﻬﺠﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺪﻳﻦ ،وأن ﻳﺮﺗﺪ إﱃ اﻷدب اﻟﺨﺎﻟﺺ،
ﻓﻬﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﺒﺰ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﻦ.
ً
وﻟﻜﻦ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻟﻢ ﻳُﻌﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺤﺔ املﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاش املﺮض أذﻧﺎ ﻣﺼﻐﻴﺔ ،وﻟﻢ
ﻳُﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،وﻣﺮت اﻷﻳﺎم ،وﻫ ﱠﻢ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﺪ
ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺿﺖ روح ﺗﺮﺟﻨﻴﻴﻒ وﺻﻌﺪت إﱃ ﺑﺎرﺋﻬﺎ ،وﻣﺎت اﻟﺮﺟﻞ دون أن ﻳﻌﻠﻢ
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أن ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺪ ﴐب ﺑﺮﺟﺎﺋﻪ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ .وﰲ اﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪًا ﻋﲆ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أن
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪﻋﻮة ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وأن ﻳﻌﻮد إﱃ اﻷدب؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻳﻦ ً
ﺗﺮﻓﺎ أو ﻏﺮو ًرا،
وﻟﻢ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻋﻦ ﺗﻄ ﱡﻠﻊ وﺗﺸﻮف وﺣﺴﺐُ  ،ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺣﺲ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻨﺴﺎق إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ً
اﻧﺴﻴﺎﻗﺎ ،وﻳﻨﺤﺪر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻐري إرادﺗﻪ وﻫﻮ راﻏﻢ.
ﻛﺎن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أول اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ إﻻ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻻ ﻳﻤﺘﺪ ﺑﴫه إﱃ ﻣﺎ وراء
اﻟﻮاﻗﻊ املﺤﺴﻮس ،ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أرﻫﻒ ٍّ
ﺣﺴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أدﻳﺐ ﺳﻮاه ،وﻟﻢ ﻳﺠﻨﺢ ﻳﻮﻣً ﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺨﺎﻟﺺ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻗﻂ ملﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜري ،إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳُﻌﻨَﻰ ﰲ ﻓﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾءٍ ﺑﻌﻨﺎﴏ
اﻟﺤﻴﺎة املﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ،ﻻ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ،وﻻ ﻧﺸﻚ أﻧﻪ ﺗﺤﻮل إﱃ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﻨﻈﺮ
اﻟﺪﻳﻨﻲ راﻏﺒًﺎ أو ﻋﺎﻣﺪًا ،وﻟﻜﻨﻪ أﺻﻴﺐ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﺻﺪﻣﺔ ارﺗﻌﺪت ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮاﺋﺼﻪ
واﻫﺘﺰ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻪ ،وأﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻬﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ دﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﻨﺪه ﻓﻼ ﻳﻀﻄﺮب ،وﻳﻄﻤﱧ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻼ
ﻳﻬﻮي.
ﺣ ﱠﻠﺖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻟﺴﺘﻮي وﻫﻮ ﰲ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻤﺴني ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،وﻫﻲ أزﻣﺔ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻔﻬﺎ ،وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺮدﻫﺎ إﱃ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻴﺸﺔ
ﻻ ﺗﺆدي ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ إﱃ ﺿﻴﻖ ،وﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺮج ،وواﺗﺘﻪ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻌﻴﺪة،
ً
رﺟﻼ ﻗﻮي اﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺪن ،ﺛﺎﻗﺐ اﻟﺒﴫ ،ﺣﺎد
وﺗﻮﻓﺮت ﻟﻪ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻌﻴﻢ :ﻛﺎن
اﻟﺬﻛﺎء ،ﻳَﻌُ ﺪه أﺗﺮاﺑﻪ ﻣﻦ املﺠﺪدﻳﻦ ﰲ اﻷدب ،وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺿﻴﻌﺔ واﺳﻌﺔ ،وﻣﺎل وﻓري ،ﻓﻼ
ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻤﺎدة ﺣﺴﺎﺑًﺎ ،وﻛﺎن ﻧﺎﺑﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺼﻴﺖ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﴎة ﻣﻦ أﻧﺒﻞ اﻷﴎ ،وﻳﺠﻴﺪ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ إﺟﺎدة ﺗﺠﻌﻠﻪ إﻣﺎم اﻟ ُﻜﺘﺎب وﺷﻴﺦ اﻷدﺑﺎء ،وﻗﺪ اﻧﺘﴩت رواﻳﺎﺗﻪ وﻗﺼﺼﻪ
ﻗﺎص ودان ،وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ املﻨﺰﻟﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺮوح
ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃ ٍّﺮا ﺣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻪ ﻛﻞ ٍ
اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺤﻨﺎن ،وﻛﺎن ﻟﻪ زوج وﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﻨﻮن … وﻣﻦ اﻟﻌﺴري ﺑﻌﺪ ﻫﺬا أن ﻧﻠﺘﻤﺲ ﺳﺒﺒًﺎ
ﻇﺎﻫ ًﺮا ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﺘﱪم واﻟﻀﺠﺮ.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣ ﱠﻠﺖ ﺑﺼﺎﺣﺒﻨﺎ ﺑﺮزت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻼم اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﺤﻴﺎة،
ً
ﻣﺨﻴﻔﺎ ﻳﻄﺎرده وﻳﺘﻬﺪده ،واﺳﻮدﱠت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،وﻛﺎد أن ﻳﻘﻒ ﰲ
ﻓﺄﺣﺲ ﻛﺄن ﺷﺒﺤً ﺎ
ﺑﻴﺪاء اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﺒﺪي ﺣﺮا ًﻛﺎ ،وﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻪ» :ﻣﺎذا دﻫﺎﻧﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﻜﺂﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﺗﻨﻲ ﺑﻐري ﺳﺒﺐ؟ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﱪم ،وﻣﺎ ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻋﺎج؟ إﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺪ أﺟﺪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺘﻌﺔ ،أو
أﺷﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻬ ﱡﺰ ﻣﻨﱢﻲ اﻟﺤﺲ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ زوﺟﻲ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻲ ،وﺗﺨﲆ ﻋﻨﻲ أﺑﻨﺎﺋﻲ
ً
ﺑﻐﻴﻀﺎ ﻣﻤﺠﻮﺟً ﺎ!« وﺑﻠﻎ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﺄس واﻟﻀﺠﺮ أن أﺧﻔﻰ
ﻏري آﺑﻬني ،وأﻣﴗ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻧﻔﴘ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﺼﻮﺑﻬﺎ إﱃ ﺻﺪره ﰲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻘﻨﻮط ،ﻓﻴﻘﴤ
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ﰲ ﻟﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﺮﻗﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ،وﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص رواﻳﺘﻪ »أﻧﺎ
ﺣﻲ ﻟﻦ أﺻﻴﺐ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏري اﻷﻟﻢ وﻏري
ﻛﺮﻧﻴﻨﺎ«» :ﻟﻢ ﻳَﻌُ ﺪ ﻋﻨﺪي ﺷﻚ أﻧﻲ ﻛﻜ ﱢﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﱟ
املﻮت واﻟﻔﻨﺎء ،إﻧﻲ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ،ﻓﺈﻣﺎ أن أﺟﺪ ﻟﻠﻐﺰ اﻟﺤﻴﺎة ٍّ
ﺣﻼ أو
أﻧﺘﺤﺮ«.
وﻟﻦ ﻧﺤﺎول ﻫﻨﺎ أن ﻧﺘﻌ ﱠﺮف إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي
ﻣﻔﻜ ًﺮا وﻣﺒﴩًا ،وﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أزﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﺟﺰﻋً ﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻦ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو
ً
ً
اﻧﻘﺒﺎﺿﺎ ﻋﺼﺒﻴٍّﺎ ﺛﻢ اﺳﺘﺤﺎل ﺟﻤﻮدًا روﺣﺎﻧﻴٍّﺎ ،وﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ املﻮت ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن
ً
ﺧﺎﺻﺔ — أن ﻳﻼﺣﻆ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وأن ﻳﺤﺎول أن
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺒﻘﺮي — واﻷدﻳﺐ
ﻳﻐﻠﺒﻬﺎ وﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻇﺎﻓ ًﺮا ،ﻓﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﺑﺼﺎﺣﺒﻨﺎ اﻟﻘﻠﻖ ﺗﺴﺎءل ﺟﺎزﻋً ﺎ» :ﻟﻌﲇ ﻟﻢ أﻋﺶ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﻋﻴﺶ «.وﴍع ﻳﺨﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻛﺎن ﻳﻨﺸﺪ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻳﻐﻮص ﻟﺠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻻ ﻋﻦ ﻟﺬة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻞ أو ﻋﻦ ﺗﺸﻮف ﻋﻘﲇ ،وﻟﻜﻨﻪ
أراد أن ﻳﺘﻘﻲ اﻟﻴﺄس ،وأن ﻳﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻨﻮط ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺎر — ﻛﻤﺎ ﺳﺎر ﺑﺎﺳﻜﺎل —
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻟﻢ ﻳﴬب ﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ ،وﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺨﻂ ﻳﺪه ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺤﺎﺋﺮ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ» :ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ أن أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ:
ملﺎذا أﻋﻴﺶ؟ وﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ وﺟﻮدي؟ وﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ؟ وﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑني اﻟﺨري
واﻟﴩ اﻟﺘﻲ أﺣﺲ ﺑﻬﺎ ﰲ دﺧﻴﻠﺔ ﻧﻔﴘ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﻋﻴﺶ؟ وﻣﺎ املﻮت؟ وأﻳﻦ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺨﻼص؟«
وﻟﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ اﻟﺬي أ ﱠﻟﻒ ،ﻓﺎﺿﻄﺮ إﱃ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﺿﻄﺮا ًرا ،واﺷﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺎ ٍّﻛﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻇﺎﻫ ًﺮا وﺑﺎﻃﻨًﺎ ﻋﻴﺸﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﺣﺮة
أﺑﻴﻘﻮرﻳﺔ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎط وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻤﻞ ،وملﺎ اﻧﻘﻠﺐ إﱃ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة — ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ — أﺧﺬ ﻳﻘﺮأ
اﻟﺜﻘﺎت ﰲ املﻮﺿﻮع ،وﻳﺘﻌﺮف إﱃ آراﺋﻬﻢ ﰲ ﻧﺸﺄة اﻹﻧﺴﺎن وﰲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﴍع
ﻳﻘﻠﺐ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ذات املﻨﺎزع املﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﺴﺘﻄﻠﻊ آراء أﻓﻼﻃﻮن وﻛﺎﻧﺖ
وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر وﺑﺎﺳﻜﺎل ،ﻟﻌﻠﻪ واﺟ ٌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻬﻴﺎ
ﺑﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ،وﻗﺪ أﺳﻒ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أﺷﺪ اﻷﺳﻒ إذ ﱠ
ﺗﺒني أن آراء ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻜﻤﺎء — ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل:
»واﺿﺤﺔ ﺟﻠﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻴﺎة املﺒﺎﴍة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﺪي اﻟﺤﺎﺋﺮ إﱃ
ﺳﺒﻴﻞ ،وﻻ ﺗﺒﻌﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ إﱃ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻀﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻘﺔ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻳﻘﴫ دون ﺳﺆاﱄ اﻟﺬي ﻃﺎملﺎ
ﺣِ ﺮت ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻫﻮ :ملﺎذا ﻧﺤﻴﺎ؟«
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ﻃ ﱠﻠﻖ اﻷدب ً
وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي إﱃ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ َ
أوﻻ ،وﻃ ﱠﻠﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺛﺎﻧﻴًﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻮﺟﱠ ﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﺪاه ،ﺗﻨﻜﺮت ﻟﻪ املﻌﺮﻓﺔ ﻓﺄﺧﺬ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة،
وازو ﱠر ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻤﺎل إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ،ودﻋﺎ ﷲ ً
ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺒﻨﻲ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻗﻮﻳٍّﺎ أﻣﻸ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻲ،
وأﻫﺪي إﻟﻴﻪ ﻏريي«.
وﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﻦ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻻ ﻧﺮاه ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻋﻘﻴﺪة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،أو
ﻳﺒﺘﺪع رأﻳًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺜﻮرة ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ ،وإﻧﻤﺎ أراد أن
ً
ً
وﻫﺪﻓﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺤﺎﺋﺮة ﻛﻲ ﻳﻌﻴﺪ إﱃ روﺣﻪ دﻋﺘﻬﺎ وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻬﺎ ،أراد أن ﻳﻨﻘﺬ
ﻃﺮﻳﻘﺎ
ﻳﻠﺘﻤﺲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺣريﺗﻬﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ
آﻧﺌ ٍﺬ أن ﻳُﻌﻠﻦ ﻋﲆ املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺛﻮرﺗﻪ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻟﻴﻌﺎود اﻟ ﱡﺰﻟﻔﻰ ﻟﺪى اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
— ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺨﲆ ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻦ اﻟﺼﻼة إﺑﺎن اﻟﺸﺒﺎب — وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ وﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ،وﻳﺆدي
ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺼﻮم ،وﻳﺤﺞ إﱃ املﻌﺎﺑﺪ واﻷدﻳﺮة ،وﻳﺨﴙ ﷲ وﻳﺠﺎدل اﻟﻘﺴﺲ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ،
وﻳﺘﻌﻤﻖ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب املﻘﺪس.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺪور وﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻜ ﱢﻞ ﺑﺎﺣﺚ وراء اﻟﺤﻖ ﺣﺎﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ ملﺲ ﻣﺎ أﺻﺎب أواﻣﺮ
اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮاﻫﻴﻪ ﻣﻦ إﻫﻤﺎل ،وأدرك أن ﻣﺎ ﺗﻌ ﱢﻠﻤﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ املﺴﻴﺢ دﺧﻴﻞ
ﻋﲆ املﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺮأى أن ﻣﻦ أُوﱃ واﺟﺒﺎﺗﻪ أن ﻳُﻔﴪ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﺠﻴﻞ اﻟﺤﻖ ،وأن
ﻟﺒﺲ أو ﻏﻤﻮض ،ﺛﻢ أﻣﴗ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻳﻌ ﱢﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻫﺬه املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ ﻛ ﱢﻞ ٍ
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي اﻟﺒﺎﺣﺚ ٍّ
ﻗﺴﺎ ،وﺑﺎت اﻟﻘﺲ ﻣﺒﴩًا ﺑﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وأﺧﺬ ﻳﺄﺳﻪ اﻟﺸﺨﴢ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮرة
ﻋﻘﻴﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وإﺻﻼح ﺧﻠﻘﻲ ،وﻗﺎﻋﺪة ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻴﺎن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،واﺳﺘﺤﺎل ﺳﺆاﻟﻪ
اﻷول اﻟﺬي ﻃﺎملﺎ أزﻋﺠﻪ وﻫﻮ» :ملﺎذا ﻧﻌﻴﺶ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻌﻴﺶ؟« إﱃ ﺟﻮاب ﴏﻳﺢ
وﻫﻮ» :ﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻌﻴﺶ«.
ً
إﺣﺴﺎﺳﺎ
وﻟﻜﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ — وﻗﺪ ﻋﺎﺷﺖ اﻵن زﻫﺎء أﻟﻒ ﻋﺎم — ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺲ
ً
دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﺘﻔﺴري اﻹﻧﺠﻴﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻛﻞ
ﻓﺮد ﻳﺤﺎول أن ﻳﺼﻮغ ﺣﻴﺎﺗﻪ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﷲ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
وﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ؛ وﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺻﺎدر أوﻟﻮ اﻷﻣﺮ »اﻋﱰاﻓﺎﺗﻲ« وﻫﻮ أول ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻮﻟﺴﺘﻮي ﻋﻦ
املﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺬﻳﻮع واﻻﻧﺘﺸﺎر ،وﺻﺎدر ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ املﻘﺪس ﻛﺘﺎﺑﻪ
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﺣﱰاﻣً ﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ »ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ« ،وﺗﺮددت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ اﺟﱰأت آﺧﺮ اﻷﻣﺮ وﻗﺮرت أن ﺗﺤﺮم اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ؛ ﻷن
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﺑﺪأ ﻳﻬﺰ أﺳﺎس اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم ،وﺑﺎت ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي — ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول ﻣﻦ
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ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد ﺑﺎملﺴﻴﺤﻴﺔ إﱃ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻷوﱃ ،وأن ﻳﻌﻴﺶ ﻋﲆ ﻛﻠﻤﺔ اﻹﻧﺠﻴﻞ وﺣﺪﻫﺎ — ﻋﺪو
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺪود ،وأﺻﺒﺢ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳٍّﺎ ﺛﺎﺋ ًﺮا ﻳﻬﺪد ﻛﻴﺎن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ
ﺑﻘﻮﺗﻪ وﻋﺰﻳﻤﺘﻪ وﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ املﺸﺎق وﺷﺠﺎﻋﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺨﻮر ،ﺑ ﱠﺰ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺢ
دﻳﻨﻲ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻟﻮﺛﺮ وﻛﻠﻔﻦ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ ﻋﺪوٍّا ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺧﻄ ًﺮا ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺴﺘﻤﻴﺘًﺎ ﰲ دﻓﺎﻋﻪ ﻛﻬﺬا اﻷدﻳﺐ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﻈﻴﻢ.
واﺷﺘﺪت اﻟﻌﺪاوة ﺑني اﻟﺮﺟﻞ وﺑني أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ؛ ﻷن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺮﻓﺎن
ً
ﻧﺒﻮﻏﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜريون اﻷرض وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أن أﺧﻠﺺ املﺼﻠﺤني وأﺷﺪﻫﻢ
وﻳﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻠﻮب اﻟﺒﴩ ،واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺮﻓﺎن أن املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷوﱃ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻻ ﰲ اﻷرض ،وأن ﻗﻮاﻧني املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷوﱃ ﺛﺎﺋﺮة ﺗﻨﻜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻷن املﺆﻣﻨني
ﻳﺮﻓﻌﻮن املﺴﻴﺢ ﻓﻮق ﻗﻴﴫ ،ودوﻟﺔ ﷲ ﻓﻮق دوﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وواﺟﺒﺎت اﻟﺮﻋﻴﺔ
املﺨﻠﺼﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻗﻮاﻧني اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻟﻢ ﻳﺪرك ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻫﺬه
املﺸﺎﻛﻞ املﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮده إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﻮﺛﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺮﺗﺪع ﻋﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﻘﺪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،وﺗﻔﻘﺪ
أﺑﻨﺎء اﻟﺮوﺳﻴﺎ آﻧﺌ ٍﺬ ﻓﻬﺪاه اﻟﺮأي إﱃ أن ﻋﺪم املﺴﺎواة ﰲ اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑني
اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻏﻨﻴﺎء ،وﺑني اﻟﱰف واﻟﺒﺆس ،ﻫﻮ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻜﱪى واﻟﺪاء اﻟﻮﺑﻴﻞ ،وﺗﺒني ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪه
ﻟﻨﻔﺴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻪ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،وأﺧﺬ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ
ٍ
ﻋﺴﻒ وﺣﻴﻒ ،وﻗﺪ
أن ﻳﺮد ﻫﺬا اﻟﻈﻠﻢ ﺑﻜ ﱢﻞ ﻣﺎ وﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﻮة ،وأن ﻳﺤﺮر اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣ ﱠﺮ ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ ذات ﻳﻮم ﻓﺸﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑني ﺣﻴﺎة اﻟﻐﻨﻲ وﺣﻴﺎة اﻟﻔﻘري،
ﻓﺄﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ؟« ﻳُﺼﻮر ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﱃ ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺎ ،وﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﻣﻦ
ﺑﺆس اﻟﺠﻤﺎﻫري ﰲ ﻫﺬه املﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ رأى ﺑﻌﻴﻨﻪ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺆس اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺷﻘﺎءﻫﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﺷﻘﺎء اﻟﻘﺮى واﻟﺮﻳﻒ ،ﻻ ﺷﻘﺎء املﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻤﻊ اﻷﻟﻮف
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس — ذﻟﻚ اﻟﺸﻘﺎء اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪه وﻟﻴﺪ اﻟﻌﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﺔ
»اﻵﻟﻴﺔ« ،وأﺧﺬ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي اﻵن ﻳﻄﺒﻖ آي اﻹﻧﺠﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺤﺎول أن ﻳﺤ ﱠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺆس
ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺎ واملﻨﺢ ،وﺑﻌﻄﻔﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻘري وﺣﺒﻪ ﻟﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ أدرك ﻋﺒﺚ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أدرك أن املﺎل وﺣﺪه ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺋﺴني ،إن أردﻧﺎ أن ﻧﺮﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء املﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﻘﻮل ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﰲ ﻫﺬا» :إن ﺑني اﻟﻐﻨﻲ
ً
ﺣﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺰاﺋﻒ ،وﻗﺒﻞ أن ﻧﻤ ﱠﺪ أﻳﺪﻳﻨﺎ ملﻌﻮﻧﺔ اﻟﻔﻘري ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺮﻓﻊ املﻌﺎول
واﻟﻔﻘري
وﻧﻬﻮي ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،إﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺪ أﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺜﺮوة ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺑﺆس
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﻘﺎﺋﻬﺎ«.
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ﻓﻜﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ إذًا ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ً
ﺧﻠﻼ وﺻﺪوﻋً ﺎ ،وأن ﻣﻦ واﺟﺒﻪ
أن ﻳﻨﺒﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ إﱃ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ واﻟﻀﻌﻒ ،وأن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس وﻳﺤﺬرﻫﻢ وﻳ ﱢُﺒني ﻟﻬﻢ ﺳﻌﺔ
اﻟﻬﻮة ﺑني ﻃﺒﻘﺔ وأﺧﺮى ،وﻛﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺛﻮرة ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻻ إﱃ ﺛﻮرة دﻣﻮﻳﺔ
ﻫﺪاﻣﺔ ،ﻛﺎن ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺛﻮرة ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺗﺆدي إﱃ املﺴﺎواة ﺑني اﻟﻄﺒﻘﺎت ،وﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺛﻮرة
ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﻀﻤري ،وﺗﺘﻢ ﺑﺘﻨﺎزل اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻃﻮﻋً ﺎ ﻋﻦ ﺛﺮواﺗﻬﻢ ،وﺗﺨﲇ اﻟﻜﺴﺎﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻟﺘﻬﻢ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤً ﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ،ﻓﻼ ﻳُﻐري أﺣﺪ ﻋﲆ أﺣﺪ ،وﻳﺘﺴﺎوى
ً
زﻋﺎﻓﺎ ﰲ ﺟﺴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﺤﺎﺟﺎت ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﺑﺎت أدﻳﺒﻨﺎ ﻳﺮى اﻟﱰف ﺳﻤٍّ ﺎ
ﺳﻤٍّ ﺎ ﻳﺠﺐ اﻗﺘﻼﻋﻪ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑني اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني.
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﺪأ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻳﻬﺎﺟﻢ املﻠﻜﻴﺔ أﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻫﺎﺟﻤﻬﺎ )ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ( وﻣﻦ
أﻗﻮاﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ» :إن املﻠﻜﻴﺔ اﻟﻴﻮم أﺳﺎس ﻟﻜ ﱢﻞ ﴍ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻷﻟﻢ ملﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن وﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن
ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء ،وﻫﻲ — ﺑﺎﻟﴬورة — ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻨﺰاع ﺑني اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء«.
وﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﱰف ﺑﻤﺒﺪأ املﻠﻜﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﰲ رأي ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي دوﻟﺔ آﺛﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ
أﺳﺎس ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻻﺟﺘﻤﺎع ،و»إﻧﻤﺎ ﺗﺘﺂﻣﺮ اﻟﺪول وﺗﺘﻘﺎﺗﻞ ﻷن ٍّ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺸﺪ املﻠﻚ،
ﻓﱰاﻫﺎ ﺗﺤﺎرب ﺗﺎرة ﻋﲆ ﺿﻔﺎف اﻟﺮﻳﻦ ،وﻃﻮ ًرا ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻃﻮ ًرا ﰲ اﻟﺼني أو ﰲ اﻟﺒﻠﻘﺎن،
إن أﺻﺤﺎب املﺼﺎرف واملﺘﺎﺟﺮ ،وأﺻﺤﺎب املﺼﺎﻧﻊ ﱠ
وﻣﻼك اﻷراﴈ ،إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻳﺪﺑﺮون
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،واملﻮﻇﻔﻮن ﻳﺘﻘﺎﺗﻠﻮن وﻳﻐﺸﻮن وﻳﻈﻠﻤﻮن وﻳﺄملﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ املﻠﻜﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ،
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺴﺠﻮن إﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ املﻠﻜﻴﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ«.
ﻳﺮى ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أن ﻫﻨﺎك ﻫﻴﺌﺔ واﺣﺪة ﻛﺒرية ﺗﴪق وﺗﺨﺪع وﺗﺤﻤﻲ ﻛﻞ ﻇﻠﻢ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ املﻠﻜﻴﺔ وﺣﺴﺐ ،واﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮاﻫﺎ املﺨﺘﻠﻔﺔ وزودﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧني
واﻟﻘﻀﺎة واﻟﺴﺠﻮن ورﺟﺎل اﻟﴩﻃﺔ واﻟﺠﻴﻮش ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض وﺣﺪه ،وأﻛﱪ إﺛﻢ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻫﻮ ﻓﺮض اﻟﺠﻨﺪﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ — ﺗﺒﻌً ﺎ ﻟﻬﺬا أن املﺴﻴﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺨﺮج ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ املﺴﻴﺢ وأﺣﻜﺎم اﻹﻧﺠﻴﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ أداة ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻳﻬﺪر ﺑﻬﺎ
دم اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎرﺿﺔ :ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﻮﻓﺎء
ﻻ ﺗﺮﻣﻲ إﻻ إﱃ ﺣﻤﺎﻳﺔ املﻠﻜﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻳﴩح ﻛﻴﻒ
أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﻘﺘﺎل إﻧﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﷲ ،وﻣﺎ ﻳُﻨﺎدي ﺑﻪ
اﻟﻀﻤري.
اﻧﻘﻠﺐ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي إذن ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ دﻳﻨﻲ إﱃ ﻓﻮﺿﻮي ﺛﺎﺋﺮ ،أﺧﺬ اﻵن ﻳﻨﺎدي ﺑﻤﻞء ﻓِ ﻴﻪ أن ﻣﻦ
واﺟﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد ذﻛﻲ ﻋﺎﻗﻞ ﻋﲆ ﳾءٍ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق أن ﻳﻘﺎوم اﻟﺪوﻟﺔ إذا ﻃﻠﺒﺖ إﻟﻴﻪ
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ﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ »اﻟﻌﻘﻴﺪة املﺴﻴﺤﻴﺔ« ،ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻘﺘﺎل ،وﻻ ﻳﺮى ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أن ﺗﻜﻮن
ﻫﺬه املﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺴﻼح ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪاء اﻟﺴﻠﺒﻲ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ،وﻣﻦ رأﻳﻪ أن ﻻ
ﻳﺴﺘﻐﻞ أﻗﻮﻳﺎء اﻷﻣﺔ ﺿﻌﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻴﺴﺨﺮوﻫﻢ ﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻄﺎﺋﻞ ،واﻟﺮﺟﻞ اﻟﴩﻳﻒ
ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮ وﻳﻌﻤﻞ ،ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ ،وﻻ
ﻳﻨﻲ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد املﻘﺪس ﰲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻴﻪ إﻟﻴﻪ ﺿﻤريه ،ﻻ ﻣﺎ
ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺮﻫﺎ إن ﺷﺬت ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼق ،وﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ﻟﻜ ﱢﻞ
ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﺆﻣﻦ أﻻ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻈﺎملﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺤﺘﻜﻢ إﱃ ﻗﺎض ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻗﻠﺒﻪ ،وﻳﺒﻘﻰ ﻧﻘﻴٍّﺎ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺬﻳﻞ.
وﻳﺮى ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أن ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻓﺮاد ﻻ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻈﻤﻬﺎ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ» :إن اﻟﻠﺼﻮص واﻟﻘﺘﻠﺔ واملﺰوﱢرﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺣﻲ ملﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻧﻌﻤﻠﻪ ،ﻧﻔﺰع ﻣﻦ ﺟﺮﻣﻬﻢ ،وﻧﺰدري ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﻦ إﺛﻢ؛ ﻓﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ أﻗﻞ ﺧﻄ ًﺮا ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﱰﻓﻮن اﻟﻘﺘﻞ واﻟﴪﻗﺔ واﻟﻌﺪوان ،وﻳﺘﻮارون وراء ﺳﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،
أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﱠ
ﻣﻼك اﻷراﴈ ،وأﻏﻨﻴﺎء اﻟﺘﺠﺎر ،وأﺻﺤﺎب املﺼﺎﻧﻊ ،ﻓﻬﺆﻻء ﺑﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑني
اﻟﻨﺎس ﻳﻮﺣﻮن إﱃ ﻏريﻫﻢ ،أن ﻳﺤﺬو ﺣﺬوﻫﻢ وﻳﻨﻬﺞ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﻢ ،إن ﺧﻄﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻣﻦ
ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺘﻬﻢ وﺣﺴﺐ ،إﻧﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ إﱃ أﻟﻮف اﻟﺒﴩ ﻓﻴﻔﺴﺪون ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻄﺮب
ﰲ أذﻫﺎﻧﻬﻢ ﻣﻴﺰان اﻟﺨري واﻟﴩ … إن ﺣﻜﻤً ﺎ واﺣﺪًا ﺑﺎملﻮت ﻳﻘﴤ ﺑﻪ ﻇﻠﻤً ﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﻘﻀﺎء ﻧﺎﺑﻪ ﻣﺜﻘﻒ — وﻳﺆﻳﺪه رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ — ﻳﻔﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﺴﺪﻫﺎ أﻟﻮف
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ،ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﺟﻬﺎل ﻣﺪﻓﻮﻋني ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ أو ﺷﻌﻮر ،إن اﻟﺤﺮوب — رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ
ﺗﺰﻋﻤﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻬﺎ ،ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺪﱠﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﴐورﺗﻬﺎ وﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ ،ورﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻃﻬﺎ
ﻣﻦ ﺛﻨﺎء وإﺟﻼل ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠني ،وﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻮﻃﻦ ،وإﻧﻘﺎذ اﻟﺠﺮﺣﻰ
وﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴني — إن اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ — رﻏﻢ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ — ﺗﻔﺴﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ
ﻋﺎم واﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﺴﺪﻫﻢ ﻣﻼﻳني ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻬﺐ واﻟﻘﺘﻞ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﺄﺛري اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
ﰲ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨني« ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى :إن اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺎﴐ ،ﻫﻲ أﻛﱪ آﺛﻢ
وأﻛﱪ ﻣُﻘﻮﱢض ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻫﻲ اﻟﴩ ا ُملﺠﺴﺪ ،وﻳُﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻛﻞ ﺗﺒﻌﺔ وﻛﻞ ﻋﺎر.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﴩ ،وﻫﻲ ﺳﺘﺎر اﻟﻔﻮﴇ ﻋﲆ اﻷرض ،ﻓﺈن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻳﺮى
إن واﺟﺐ املﺆﻣﻦ أن ﻳﺠﺘﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﺒﺢ اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻲ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﺮﻳﻪ ﺑﻪ ،إﻧﻤﺎ
املﺴﻴﺤﻲ اﻟﺤﻖ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﺮوﺳﻴﺎ — أو ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ أو إﻧﺠﻠﱰا — ﻷﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺪس وﻟﻬﺎ
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻔﻜريه ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﴎه ﻧﺼﺐ
ﻛﺮاﻣﺔ ،املﺴﻴﺤﻲ اﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
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ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻛ ﱠﻠﻤﺎ ﺧﻄﺎ ﺧﻄﻮة أو ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ،وﻫﻜﺬا ﺛﺎر ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺛﺎر ﻋﲆ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وأﻋﻠﻦ »أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﱰف ﺑﺎﻟﺪول واﻷﻣﻢ ،وﻻ أن ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺸﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﺠﺎر ،ﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﻌﺪاوة
ﺑني دوﻟﺔ وأﺧﺮى ،ﻛﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﴬاﺋﺐ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ املﻔﺮﻗﻌﺎت واﻷﺳﻠﺤﺔ ،وﻛﻞ ﺗﺄﻫﺐ ﻟﻠﺤﺮب أو
اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺎ «.اﻟﺮﺟﻞ املﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻻ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻ أن ﻳﺜﺮى
ً
ﻗﺎض ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ،
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﻻ أن ﻳﺒﻨﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ،وﻻ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ ٍ
اﻟﺮﺟﻞ املﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ،وﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻻ ﻳﺮﴇ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ املﺎﻟﻜني ،اﻟﺮﺟﻞ املﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﺪاول اﻟﻨﻘﺪ ،وﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻘﻄﺎر
أو ﺳﻴﺎرة ،وﻻ ﻳﺸﱰك ﰲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮملﺎﻧﻲ ،وﻻ ﻳﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻻ ﻳُﻘﺴﻢ ﻳﻤني اﻹﺧﻼص
ﻟﻘﻴﴫ أو ﻷي ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ إﻻ هلل وﺣﺪه دون ﺳﻮاه ،وﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ
أﻧﺰﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ املﺮﺳﻠني ،املﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي — أو ﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﻮﺿﻮي
اﻟﺜﺎﺋﺮ — ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻏري ﺿﻤريه ،وﻣﻦ أوﱃ واﺟﺒﺎﺗﻪ أن ﻳُﻨﻜﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن ﻳﻌﻴﺶ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ،وﻫﻮ ﺑﻬﺬا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﻳﻤﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ
ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ.
وﻳﺜﻮر ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻫﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳُﺸري ﺑﻤﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﺸﺪة
— ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ — ﻷن اﻟﺜﻮرة ﺗﺤﺎرب اﻟﴩ ﺑﺎﻟﴩ وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﺧري ،وﻣﻦ أﻗﻮال ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد» :إن املﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ املﴩوﻋﺔ ﻟﻠﻌﺮاك ،وﻋﲆ
املﺴﻴﺤﻲ أن ﻳُﻜﺎﺑﺪ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ دون أن ﻳﻘﺮﻫﺎ أو ﻳﻌﱰف ﺑﻬﺎ ،وأﻻ ﻳُﻌﺎرض
اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻟﻘﻮة؛ ﻷن اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻌﻨﺎه اﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﻮة وﻣﺒﺪأ اﻟﴩ«؛ وﻟﺬا ﻓﺎﻟﺜﺎﺋﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻳُﴬب وﻻ ﻳَﴬب ،وﻳُﻈﻠﻢ وﻻ ﻳَﻈﻠﻢ ،ﻻ ﻳﻄﻤﺢ إﱃ اﻟﻘﻮة ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮة ﻻ ﺗﺰﺣﺰﺣﻪ
ﻋﻦ رأﻳﻪ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﺎﻓﺢ »اﻟﺪوﻟﺔ« ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﺬﻫﺎ ﻏري آﺑﻪ ﺑﻬﺎ وﻻ ﻣﻜﱰث ﻟﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟﻴﻬﺎ.
واﻟﻔﺮق واﺿﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﺑني املﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺑني اﻟﻜﻔﺎح اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﻘﻮل» :إﻧﻨﺎ ﺣني ﻧﻘﺎﺑﻞ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﻧﻈﻦ ﺧﻄﺄ أﻧﺎ ﻧﻠﺘﻘﻲ وإﻳﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺮأي ،ﻓﻜﻼﻧﺎ ﻳُﻨﺎدي أن ﻻ
دوﻟﺔ وﻻ ﻣﻠﻜﻴﺔ ،وﻻ ﻇﻠﻢ وﻻ ﻋﺴﻒ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ً
ﻓﺎرﻗﺎ ﺑني املﺴﻴﺤﻲ املﺆﻣﻦ واﻟﺜﺎﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ،
ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻷول ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻔﺮض ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻄﻴﻤﻬﺎ ،واملﻠﻜﻴﺔ
ﻋﻨﺪ املﺆﻣﻦ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﺋﺮ ﻓﻴﻔﺮض وﺟﻮدﻫﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺤﻮﻫﺎ ،واﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ
ﻋﻨﺪ املﺆﻣﻦ ﺳﻮاء ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﺋﺮ ﻓﻴﻠﻤﺲ اﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﻄﺒﻘﺎت ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ إزاﻟﺘﻬﺎ ،واﻟﺜﺎﺋﺮ
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ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎح ،واملﺆﻣﻦ ﻳﺒﻄﻨﻪ وﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺗًﺎ«! وﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إذا
اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺣﺪود املﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ أﺧﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﴪﻳﺔ اﻟﻬﺪاﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ إن أردت أن ﺗﻐري ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ ً
أوﻻ أن ﺗﻐري ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس
وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﴿إ ِ ﱠن ﷲ َ َﻻ ﻳ َُﻐ ﱢريُ ﻣَ ﺎ ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم ﺣَ ﺘﱠﻰ ﻳ َُﻐ ﱢريُوا ﻣَ ﺎ ِﺑﺄَﻧ ْ ُﻔ ِﺴ ِﻬﻢْ﴾ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي إﱃ
ﺛﻮرة ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ،ﺛﻮرة ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﺴﻼح ،وإﻧﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﻀﻤري اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻠني ،واﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺸﻜﻮ أ ًملﺎ وﻻ ﻇﻠﻤً ﺎ — ﻫﻲ ﺛﻮرة اﻟﻘﻠﻮب ﻻ ﺛﻮرة اﻟﺴﻮاﻋﺪ.
وﻫﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ املﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮﺛﺮ »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ املﺴﻴﺤﻲ« ،وﻫﻲ ﻗﻮﻳﺔ وﻻ ﺷﻚ،
ﻓﻌﱠ ﺎﻟﺔ وﻻ رﻳﺐ ،وﻻ ﻳﺘﺒني ﺿﻌﻔﻬﺎ إﻻ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺪاء إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬات،
إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻗﺪ أدرك اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻓﺮاغ ﻻ
ﻣﻜﺎن ﻟﻪ ،وﻻ ﻳﺤﻴﺎ ﰲ ﺟﻴﻞ ﺑﻐري زﻣﺎن ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻷﻟﻮف اﻟﺒﴩ أن ﺗﺘﺠﻤﻊ ،وملﺨﺘﻠﻒ اﻵراء أن
ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ،وﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺤﻴﺎة ﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﺳﻮاء اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﻢ ﻧﻨﺘﻪ ،إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ أي اﻟﺤﺎﻟني أن ﻧﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺨري واﻟﴩ ،وﺑني اﻟﺨﻄﺄ
واﻟﺼﻮاب ،وﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺘﻮﻋﺮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻋﺮت ﻋﲆ
ﻣﺌﺎت املﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؛ ﻷن ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺷﻖ ﻣﻦ ﻫﺪﻣﻬﺎ.
وﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ إﱃ اﻟﻌﻼج ،ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﻬﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺎﴐ وإﻧﻜﺎره ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ اﻗﱰاح ﻳُﻘﺪﻣﻪ ﻹﺻﻼح
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ — ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺮى ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻤﺾ آراؤه وﻛﻴﻒ ﺗﻀﻄﺮب أﻓﻜﺎره ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺴﺘﺒﺪل »اﻟﺤﺐ« ﺑﻬﺬه »اﻟﺪوﻟﺔ« املﺴﺘﻘﺮة املﻮﺣﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺎﻧﻮن ،وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :اﻟﺤﺐ ﻋﻨﺪه ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ املﺼﺎﻟﺢ املﺘﻌﺎرﺿﺔ ،وﻫﻲ
وﺳﻴﻠﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ،وﻋﺠﻴﺐ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺑﺤﺜًﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ
إﻟﻴﻪ أﺣﺪ! وﻳﺮى ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أن اﻟﻬﻮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﺑني املﺎﻟﻜني وﻏري املﺎﻟﻜني،
ﺗﺰول إذا ﺗﻨﺎزل املﻼك ﻃﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﻢ وﻗﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﻴﺘﻨﺎزل اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ
ﺛﺮوﺗﻪ ،واملﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﺮوره ،وﻟﻴﺨﻠﻖ اﻟﻔﻨﺎن أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻴﻌﺶ ﻛﻞ ﻓﺮد
ﺑﻌﻤﻠﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻘﺎﴇ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺤﻴﺎة ﺳﺎذﺟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﱠ
وﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮأي ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺜﺎﺋﺮون ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺎدون ﺑﺎﻧﺘﺰاع املﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻮة ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ
ﻣﻦ أﻋﲆ ﺑﺘﻨﺎزل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺛﺮﻳﺎء واﻷﻏﻨﻴﺎء.
وﻛﺎن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻬﺒﻮط إﱃ ﻣﺴﺘﻮى وﺿﻴﻊ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻬﺪم ﻛﺜريًا
ً
إﺷﻔﺎﻗﺎ ﻣﻨﱠﺎ ﻋﲆ ﴏح ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺨﴙ ﱠأﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺮأﻳﻪ
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أن ﻳﺘﻘﻮض؛ وﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﻦ ﻳﺤﻂ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻛﺒﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧني ،ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
ﺷﻜﺴﺒري وﺑﻴﺘﻬﻮﻓﻦ ،ﻷن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ،ووﺟﻪ
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻛﻞ ﻫﻤﻪ إﱃ ﺗﺤﻄﻴﻢ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑني اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘري ،واﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ
ﱠإﻻ ﻛﻞ ﴍ ،ﻓﺈذا ﺳﻮﻳﻨﺎ ﺑني اﻟﻨﺎس ﰲ املﻄﺎﻟﺐ واﻟﺤﺎﺟﺎت ارﺗﺒﻄﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺮﺑﺎط املﻮدة
واﻻﺋﺘﻼف؛ ﻷن ﻏﺮاﺋﺰ اﻟﴩ ﻣﻦ ﺣﺴﺪ وﺑﻐﺾ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻻ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ً
ﻫﺪﻓﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﻪ
وﺗﺘﺠﻪ وﺟﻬﺘﻪ ،وﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أو إﱃ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻮة ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺴﻮد اﻟﻌﺪل إذا ﻟﻢ ﻳَﻌُ ﺪ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض ﺳﻴﺪ وﻣﺴﻮد ،وإذا
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑني اﻹﻧﺴﺎن وأﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻏري راﺑﻄﺔ اﻟﺤﺐ واﻹﺧﺎء.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﺗﻨﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻛﺎﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻪ ﺑني ﻃﺒﻘﺔ
وﻃﺒﻘﺔ ﺣﺪٍّا ً
ﺑﻠﻴﻐﺎ ،وﻛﺎن ﻧﻔﻮذ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻗﻮﻳٍّﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ،ﻓﺮﻏﺐ ﻛﺜري ﻣﻦ أﻫﻞ روﺳﻴﺎ ﰲ اﻷﺧﺬ
ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺣﺎول ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﻮل إﱃ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﺛﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه املﺤﺎوﻟﺔ
ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺪﺋﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ وﺑني أﻫﻠﻪ وذوﻳﻪ،
وﺣﺎول أن ﻳ ﱢ
ُﻮﻓﻖ ﺑني ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑني ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺒﻪ ﻟﻠﺼﻴﺪ ،وﻟﻢ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ
ً
إﺷﻔﺎﻗﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﻮان ،وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻘﻄﺎر أو ﺳﻴﺎرة ،ودﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ د ﱠره ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻤﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ إﱃ
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻹﺣﺴﺎن ،وأﺧﺬ ﻳَﻔﻠﺢ أرﺿﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وارﺗﺪى ﺛﻴﺎﺑًﺎ ﺧﺸﻨﺔ ،وﻋﻤﻞ ﺣﺬاءه ﺑﻴﺪﻳﻪ.
وﻟﻜﻨﻪ — رﻏﻢ ﻫﺬا — ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺼﺪ ﺗﻴﺎر املﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑني أﻓﺮاد أﴎﺗﻪ
وأﻗﺮﺑﺎﺋﻪ وأﻋ ﱠﺰاﺋﻪ ،ﻓﻘﺪ أﻧﻜﺮﺗﻪ زوﺟﻪ ،وﻟﻢ َ
ﻳﺮض أﺑﻨﺎؤه أن ﻳﻨﺸﺌﻮا ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻔﻘﺮاء ،واملﺎل
ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻓري ،وﻇﻨﻮا ﺑﺄﺑﻴﻬﻢ ٍّ
ﻣﺴﺎ أو ﴐﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮن ،وأﺧﺬ اﻟ ُﻜﺘﱠﺎب واﻷدﺑﺎء ﻳﻌﺎرﺿﻮن
رأﻳﻪ ﰲ املﻠﻜﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﱰف ﻟﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻴﺶ املﺴﻴﺤﻲ املﺆﻣﻦ ،وﻗﺪ أدرك
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ — ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒني ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ — أﻧﻪ ﻓﺸﻞ ﰲ ﺑﺚ أﻓﻜﺎره
ﺑني اﻟﻨﺎس ،وأن آراءه ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر ،وﻟﻢ ﻳﺜﺎﺑﺮ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﻴﺶ ً
وﻓﻘﺎ ملﺒﺪﺋﻪ ،وﻗﺪ
ﺟﺎءت ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة» :أي ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي! ﻫﻞ أﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﻴﺪﺗﻚ؟ ﻛﻼ ،إﻧﻲ
ً
ﺧﺠﻼ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،وإﻧﻲ ﻵﺛﻢ أﺳﺘﺤﻖ اﻻزدراء«.
ﻷﻣﻮت
وملﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧني أﺣﺲ ﺑﺎملﻮت ﻳﺪﻧﻮ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ً
ﻟﻴﻼ ،وﻃﻔﻖ
ﻳﻬﻴﻢ ﻋﲆ وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺮاء وﺣﻴﺪًا ﻣﺨﻴﱠﺐ اﻟﺮﺟﺎء ﰲ ﻧﻈﺮاﺗﻪ وآﻣﺎﻟﻪ.
وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻞ وﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ أن ﻧﻘﻮل إن رأﻳﻪ ﰲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻓﻼﻃﻮن اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ أو ﻧﻈﺎم
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ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻟﱧ ﻛﺎن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻗﺪ ﺿ ﱠﻞ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ رأﻳﻪ ،وﻓﺸﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﰲ ﺑﺚ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،ﻓﻠﻘﺪ أﺻﺎب ﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺄدﻳﺐ ﰲ ﻗﺼﺼﻪ ورواﻳﺎﺗﻪ وﺗﺼﻮﻳﺮ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا — ﻧﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﴫه وأﺑﻨﺎء ﺟﻴﻠﻪ ،وﻧﺤﻦ —
ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺛﺮ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ املﺒﺎﻟﻐﺔ أن ﻧﻘﻮل إن أﺣﺪًا ﻣﻦ املﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﴏﻳﻪ
— ﺣﺘﻰ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ أو ﻧﻴﺘﺸﻪ — ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﻼﻳني اﻟﺒﴩ ﻛﻤﺎ أﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ،
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻤﺲ رأﻳﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻜﺮة ﺛﺎﺋﺮة ﺗﻨﺒﺖ ﰲ رأي أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ ،وﻳﺨﻄﺊ ﺑﻌﺾ
ﻗﺎرﺋﻴﻪ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻴﺤﺴﺒﻮﻧﻪ ﺑﻠﺸﻔﻴٍّﺎ ،واﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﺑﺮاء ،ﻓﺎﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺳﺤﻖ ﻣﻦ
ﻳُﻌﺎدﻳﻬﺎ ،وﻳﺮﻣﻲ ﻫﻮ إﱃ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑني اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺤﺐ ،واﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﺗُ ِ
ﻌﻄﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ — وﻫﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي — ﻧﻔﻮذًا واﺳﻌً ﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺮد ،وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﻨﻜﺮ ﷲ،
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫري ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي أو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ،ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻮل إن أﺣﺪًا ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺮوﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ ﻟﻢ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ
ﻟ »ﻟﻴﻨني« و»ﺗﺮوﺗﺴﻜﻲ« ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻋﺪو اﻟﺜﻮرات ،اﻟﺬي ﻃﺎملﺎ ﻧﺎدى ﺑﺄن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑني اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﴍط ﴐوري ﻹﻧﺸﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﺧري ﻣﻦ ﻋﺎملﻨﺎ ﻫﺬا ،وﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﴩ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ،ﻓﻨﺴﺨﺖ ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ وﺑﻠﻐﺖ آﻻف ُ
اﻟﻘ ﱠﺮاء ،ودﻓﻌﺖ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ إﱃ اﻟﺠﺮأة ﻓﻜﺎن — رﻏﻢ
إرادﺗﻪ — أﻛﱪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﲆ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن روﺳﻮ أﻛﱪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﲆ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻋﻜﴘ ﻋﲆ أﻟﻮف أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎس،
ﻓﺒﻴﻨﺎ ﺗﺮى اﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺜﻮرة ﻋﲆ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﺗﺮى ﻏﺎﻧﺪي وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ ﻳﺄﺧﺬون
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺒﺪأ املﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،وﻳﻠﺠﺄ ﻏﺎﻧﺪي إﱃ ﺳﻼح ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻠﻄﺦ
ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء ،ﻓﻴﻬﺠﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻵﻟﻴﺔ ،وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ،وﻳﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ املﺎدﻳﺔ.
إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﻪ وﺟﻬﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺴريﻫﺎ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺗُﺴري اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،
وإﻧﻤﺎ اﻵراء ﻗﻮى ﻣﺤﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺤﺮﻛﺔ دون أن ﺗﻌﻠﻢ إﱃ أﻳﻦ املﺴري ،وﻟﻴﺲ ﻋﺠﻴﺒًﺎ إذًا أن
ﺗﻜﻮن اﻟﺮوﺳﻴﺎ اﻟﺜﺎﺋﺮة واﻟﻬﻨﺪ املﺴﺎملﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﺈﻧﻚ إن أردت ﻧﴩ اﻟﺴﻼم
أﻟﻘﻴﺖ ﺑني ﺳﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ رأﻳﻚ وﻳﻘﻮي ﺣﺠﺘﻚ ،وإن أردت ﺛﻮرة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﲆ
ﻗﺪس اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﺪت ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻏﺬاءً ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ!
إن ﻛﻞ رﺟﻞ ﺳﻴﺎﳼ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻟﻌﴫه ﺛﺎﻗﺐ
اﻟﺮأي وﻧﺎﻓﺬ اﻟﺒﺼرية ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ أدﻳﺐ أن ﻳﺴﺘﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،اﻟﺬي أﻧﺰل
ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻌﺬاب ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻛﻲ ﻳﺤﺎرب اﻟﻈﻠﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﻠﻢ!
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ﻛﺎن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻳُﺤﺘﺬى ﰲ ﻗﻮﻟﻪ وﻓﻌﻠﻪ ،وﻧﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ ،وﻟﻢ ﻳﺤﺎول أن
ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮذه ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،وﻟﻢ
ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻔﺎﺣﻪ ﻟﺨﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪ إﻻ ﻟﺴﻠﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﲆ اﻷرض :ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﻤري اﻟﺬي
ﻳﻬﺘﺪي إﱃ اﻟﺤﻖ وﻳﺴﻠﻚ إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
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ﻳﻘﻮل ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي:
وﻟﺪت ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴني ،وﻧﺸﺄت ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻴﺪة املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ،وﺗﻠﻘﻴﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ
ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وإﺑﱠﺎن اﻟﺼﺒﺎ واﻟﺸﺒﺎب ،وملﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﺘﺼﻒ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ دراﺳﺘﻲ
— وﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮي — ﻟﻢ أﻋﺪ أﻋﺘﻘﺪ ﰲ أيﱢ ﳾء ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﰲ
اﻟﺼﻐﺮ.
وﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ ذﻛﺮﻳﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ ﺟﺎدٍّا ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﻨﺖ
أرﻛﻦ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﱰدد ﻋﲆ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ ﺣﻮﱄ ،وﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﲆ أﺳﺎس وﻃﻴﺪ.
وأذﻛﺮ أﻧﻲ ﻗﺒﻞ أن أﺑﻠﻎ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة اﻟﺘﻘﻴﺖ ﰲ ﺑﻴﺘﻲ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻷﺣﺪ ﺑﻐﻼم
اﺳﻤﻪ ﻓﻼدﻳﻤري ﻣﻠﻴﻮﺗﻦ )وﻗﺪ ﻣﺎت ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ( ،وﻛﺎن ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺈﺣﺪى املﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﴏﱠ ح ﱄ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺸﻔﻮا ﺑﻤﺪرﺳﺘﻬﻢ ً
ﻛﺸﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ،ﻛﺸﻔﻮا أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك »إﻟﻪ« وأن
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﺧﱰاع املﻌﻠﻤني ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺎم ١٨٣٨م ،وأذﻛﺮ أن إﺧﻮﺗﻲ اﻟﻜﺒﺎر
ﻗﺪ اﻫﺘﻤﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺒﺄ اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ ﻋﻈﻴﻤً ﺎ ،وﻗﺪ دﻋﻮﻧﻲ إﱃ اﻻﺷﱰاك ﻣﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وأذﻛﺮ أن
ً
ً
ﻋﻨﻴﻔﺎ دار ﺑﻴﻨﻨﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ اﻟﻨﺒﺄ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﻈﻴﻢ ،وأﺟﻤﻌﻨﺎ اﻟﺮأي ﻋﲆ أﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻳﺤﺘﻤﻞ
ﺟﺪاﻻ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
وأذﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ أن أﺧﻲ اﻷﻛﱪ دﻣﱰي — وﻛﺎن ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ — ﻗﺪ ﻛ ﱠﺮس
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺠﺄة ﻟﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﺤﻤﺲ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،وﺑﺪأ ﻳﺆدي
ﱠ
ﻧﻜﻒ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ
ﺻﻠﻮات اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺑﻐري إﺧﻼل ،وﻳﺼﻮم وﻳﺤﻴﺎ ﺣﻴﺎة ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻃﺎﻫﺮة ،ﻓﻠﻢ
— ﺣﺘﻰ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻨﺎ — ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ،وأﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻟﺴﺖ أﻋﺮﻓﻪ اﺳﻢ »ﻧﻮح«.
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وأذﻛﺮ أن ﻣﻮﺳﻦ ﺑﻮﺷﻜﻦ — أﻣني ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎزان ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني — دﻋﺎﻧﺎ ﻣﺮة إﱃ اﻟﺮﻗﺺ
ً
راﻓﻀﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮة( ﺑﻘﻮﻟﻪ :إن داود
ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ،وأﺧﺬ ﻳﻐﺮي أﺧﻲ ﰲ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻜﻢ )وﻛﺎن أﺧﻲ
ﻧﻔﺴﻪ رﻗﺺ أﻣﺎم اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،وﻛﻨﺖ أﻋﻄﻒ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻤﻦ ﻳﻜﱪوﻧﻨﻲ ﺳﻨٍّﺎ،
واﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأن ﻳﺆدي اﻟﺼﻼة ﰲ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻟﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﺟﺎد.
وأذﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻲ ﻗﺮأت ﻓﻮﻟﺘري وأﻧﺎ ﰲ ﺑﺎﻛﻮرة اﻟﺼﺒﺎ ،وأن ﺳﺨﺮﻳﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺼﺪم ﻣﺸﺎﻋﺮي،
ﺑﻞ أدﺧﻠﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ﴎو ًرا ﻋﻈﻴﻤً ﺎ.
وﻫﺬا اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻨﻲ ﻳﺼﻴﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎد ًة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﻮ ﻳﺤﺪث ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن — ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻦ — ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة:
ﻳﻌﻴﺶ املﺮء — ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻏريه ﻣﻦ اﻟﻨﺎس — ﻋﲆ أﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺒﺘﺔ وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻦ.
إن اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ دو ًرا ﰲ اﻟﺤﻴﺎة أو ﰲ ﺻﻼت اﻟﻨﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻ ﻳﺤﺴﺐ
املﺮء ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈن ﺻﺎدﻓﺘﻚ
ﻣﺮة ﺻﺎدﻓﺘﻚ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻤﺎم اﻻﻧﻔﺼﺎل ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻚ أن
ﺗﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻨًﺎ أو ﻏري ﻣﺆﻣﻦ ،وإذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺧﻼف
ﺑني اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﱰف ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎ ًرا وﺑني اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳُﻨﻜﺮ اﻹﻳﻤﺎن ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺨﻼف
ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ املﺆﻣﻦ ،ﻓﺈن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﺰال ﺷﺎﺋﻌً ﺎ ﺑني اﻷﻏﺒﻴﺎء
واﻟﻘﺴﺎة واملﺘﻜﱪﻳﻦ ،وﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﺠﺪ املﻘﺪرة واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺜﻘﺔ وﻛﺮم اﻟﻄﺒﺎع وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﺑني
اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ.
إن املﺪارس ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﺒﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﺗﺮﺳﻠﻬﻢ إﱃ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ ﺻﺪق إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ﻃﺎﺋﻔﺘﻨﺎ اﻟﺬي أﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻴﻮم أن ﻳﻌﻴﺶ ﻋﴩة أﻋﻮام
أو ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣً ﺎ دون أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺮة أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑني ﻗﻮم ﻣﺴﻴﺤﻴني وأﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳُﻌﺪ ﻋﻀﻮًا
ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ )وﻛﺎن ذﻟﻚ أﻳﴪ ﻋﲆ املﺮء ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم(.
وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻨﻘﻬﺎ املﺮء — ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻣﴣ —
ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ،ﺗﺘﻼﳽ ﺗﺪرﻳﺠً ﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛري املﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺎق ﻋﲆ
واﻟﺨﱪة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳﺤﻴﺎ املﺮء ﻣﺘﻮﻫﻤً ﺎ أﻧﻪ ٍ
اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﻐري ﻣﺴﺎس ،ﰲ ﺣني أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳَﺒ َْﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ أﺛﺮ.
22

اﻋﱰاﻓﺎت ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي

ﱠ
ﻗﺺ ﱄ ﻣﺮة »س« ﻗﺼﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ ،و»س« رﺟﻞ ذﻛﻲ ﺻﺎدق ،ﻗﺎل إﻧﻪ وﻫﻮ
ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺧﺮج ﻣﺮة ﻟﻠﺼﻴﺪ ،وﺑﻠﻎ ﻣﻜﺎﻧًﺎ اﺳﺘﻘ ﱠﺮ ﺑﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﴤ ﻓﻴﻪ
املﺴﺎء ،وﻫﻨﺎك ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻐﺮوب ﺧ ﱠﺮ راﻛﻌً ﺎ ﻟﻠﺼﻼة ،وﺗﻠﻚ ﻋﺎدة اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ،
وﻛﺎن أﺧﻮه — ورﻓﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﺼﻴﺪ — ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ ﻓﻮق اﻟﻌُ ﺸﺐ ﻳﺮﻗﺒﻪ ،وملﺎ ﻓﺮغ »س« ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ
وأﺧﺬ ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻠﻴﻞ ،ﻗﺎل ﻟﻪ أﺧﻮه» :أﻓﻤﺎ زﻟﺖ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ؟«
وﻟﻢ ﻳﺘﺒﺎدﻻ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻣﺘﻨﻊ »س« ﻋﻦ أداء ﺻﻠﻮاﺗﻪ ﻛﻤﺎ
اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،وﻟﺒﺚ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻋﺮف ﻋﻘﺎﺋﺪ
أﺧﻴﻪ واﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ وﺻﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﻗﺮار ﻣﻌني ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻷن ﻛﻠﻤﺔ
أﺧﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻐﻤﺰة اﻹﺻﺒﻊ ﻟﻠﺤﺎﺋﻂ اﻟﺬي أوﺷﻚ أن ﻳﻨﻬﺎر ﻣﻦ ﺛﻘﻠﻪ ،وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﻪ
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ
أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺴﺒﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻘﻴﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ إﻻ ﺷ ٍّﻜﺎ
ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮات ورﺳﻢ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ واﻟﺮﻛﻮع أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة ﺣﺮﻛﺎت ﻻ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ ،وملﺎ
أدرك ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ.
وﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ،وﻻ ﺗﺰال — ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻦ — ﻣﻊ اﻟﻜﺜﺮة اﻟﻜﺎﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وأﻗﺼﺪ
اﻟﻨﺎس ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،املﺨﻠﺼني ﻣﻊ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻟﺴﺖ أﻗﺼﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن وﻳﺘﺨﺬوﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺂرﺑﻬﻢ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ )إن أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء ﻫﻢ أﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺎس ﻛﻔﺮاﻧًﺎ؛ ﻷن اﻹﻳﻤﺎن إذا ﻛﺎن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻮغ املﺂرب اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن
اﻟﺼﺤﻴﺢ( إن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﻮء املﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ
ﻳُﺒﺪد ذﻟﻚ اﻟﺤﺠﺎب املﺼﻄﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﱰ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺠﺎب ﻓﺄزاﻟﻪ،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪه ﺑﻌﺪ.
إن اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟُ ﱢﻘﻨﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ اﺧﺘﻔﺖ ﻋﻨﺪي ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﻏريي ،ﻣﻊ
ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻬﻢ :أﻧﻲ ﺑﺪأت ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة أﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،وأﻧﻲ
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﺟﺪٍّا ،وملﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة اﻣﺘﻨﻌﺖ
ﻋﻦ أداء اﻟﺼﻼة واﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻤﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﻮم ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻲ ،وﻟﻢ
أﺻﺪق ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ وإﻧﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪت ﰲ ﳾء آﺧﺮ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻲ أن أ ُ ﱢ
ﻋﱪ ﻋﻤﺎ ﻛﻨﺖ
أﻋﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ،اﻋﺘﻘﺪت ﰲ إﻟﻪ ﻣﺎ ،أو ﻋﲆ اﻷﺻﺢ ﻟﻢ أﻧﻜﺮ وﺟﻮد ﷲ ،ﻏري أﻧﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻗﻮل
ﻣﺎ ﻛﻨﻪ ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ ،وﻟﻢ أﻧﻜﺮ املﺴﻴﺢ أو ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻗﻮل ﻣﺎ ﻓﺤﻮى
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ.
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واﻵن إذ أﻋﻮد ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ أرى ﺑﺠﻼء أن ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ — وأﻗﺼﺪ اﻟﻌﻘﻴﺪة
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻔﺬة اﻟﺘﻲ آﻣﻨﺖ ﺑﻬﺎ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮاﺋﺰي اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺗﺤﻔﺰﻧﻲ إﱃ
اﻟﺤﻴﺎة — ﻫﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﴬورة اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻨﻔﴘ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻜﻤﺎل ،ﺑﻴﺪ أﻧﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن
أﻗﻮل ﻣﺎ ُﻛﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻜﻤﺎل وﻣﺎ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ،ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﻠﻎ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻌﻘﲇ ﻓﺪرﺳﺖ
ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ وﻛﻞ ﻣﺎ أﻟﻘﺘﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﺳﺒﻴﲇ ،وﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﻠﻎ اﻟﻜﻤﺎل ﰲ اﻹرادة ﻓﻮﺿﻌﺖ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ أﺳري ﻋﲆ ﻧﻬﺠﻬﺎ .وﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﻠﻎ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﺠﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻨﻤﻴﺖ ﻗﻮاي ورﺷﺎﻗﺔ
ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،وﻋﻮﱠدت ﻧﻔﴘ ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻤﺎل واﻟﺼﱪ ﺑﺠﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺤﺮﻣﺎن ،وﻗﺪ ﺣﺴﺒﺖ أن ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻠﻮغ اﻟﻜﻤﺎل ،وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أول ﻣﺎ ﺑﺪأت ﺑﻪ اﻟﻜﻤﺎل
اﻟﺨﻠﻘﻲ ،وﻟﻜﻨﻲ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻤﺎل املﻄﻠﻖ ،اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻪ رﻏﺒﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاي
ﻻ ﰲ ﻋﻴﻨﻲ ،وﻻ ﻋﻨﺪ ﷲ ،وﻟﻜﻦ ﰲ أﻋني اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﴎﻋﺎن ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ إﱃ
رﻏﺒﺔ ﰲ أن أﻛﻮن أﻗﻮى ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أي أن أﻛﻮن أﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﻴﺘًﺎ ،وأﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ،وأوﻓﺮ ً
ﻣﺎﻻ.
وﺳﺄﻗﺺ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﴩ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻲ،
وﺳﺘﺠﺪون ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ إﺣﺴﺎﺳﻜﻢ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪﻛﻢ ﻋﻠﻤً ﺎ ،وﻟﺴﺖ أﺣﺴﺐ إﻻ أن ﻋﺪدًا ﻋﺪﻳﺪًا ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻣﺮت ﺑﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻟﻘﺪ أردت ﺑﻜﻞ ﻧﻔﴘ أن أﻛﻮن إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻧﺰاﻋً ﺎ إﱃ اﻟﺨري،
وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ وأﻧﺎ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺨري ﺷﺎﺑٍّﺎ ﺗﻌﻤﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻗﻠﺒﻪ وﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس،
وﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻋﱪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﰲ ﻧﻔﴘ — وﻫﻲ رﻏﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ — ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻻزدراء ،وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﻠﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.
إن اﻟﻨﺎس ﻳُﻘﺪﱢﺳﻮن اﻟﻄﻤﻮح وﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻄﻤﻊ وﺣﺐ اﻟﴩ واﻟﻜﱪ واﻟﻐﻀﺐ
واﻻﻧﺘﻘﺎم ،ﻓﻠﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﻬﻮات ﴏت ﻛﻐريي ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل وﺷﻌﺮت أﻧﻬﻢ ﻋﻨﻲ
راﺿﻮن ،وﻛﻨﺖ أﺳﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﺔ ﱄ ﺷﻔﻴﻘﺔ ،وﻫﻲ وإن ﺗﻜﻦ ﻣﻦ أﻃﻬﺮ اﻟﻨﺎس ً
ذﻳﻼ إﻻ أﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤً ﺎ ﺗﻘﻮل ﱄ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺣﺐ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻲ وﺑني اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل» :ﻻ ﻳﻜﻮﱢن اﻟﺸﺎبﱠ ﳾء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﱢﻧﻪ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
ﻛﺮﻳﻢ« ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﱄ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺄن أﻛﻮن ﺳﻜﺮﺗريًا ﺣﺮﺑﻴٍّﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء
اﻟﺮﺟﺎل ،وﻟﻴﻜﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮر إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ أﻛﱪ ﺳﻌﺎدة ﱄ ﰲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺰواج
ﻣﻦ ﻓﺘﺎة ﺛﺮﻳﺔ ﺟﺪٍّا ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﻷﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ.
وﻟﺴﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﻮد ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات دون أن أﺣﺲ ﺑﺎﻟﻔﺰع واملﻘﺖ وأﻟﻢ
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺘﻠﺖ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺤﺮوب ،وﺗﺤﺪﻳﺖ اﻟﻜﺜريﻳﻦ إﱃ املﺒﺎرزة ﻛﻲ أﻗﴤ
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ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﻗﺎﻣﺮت وﺧﴪت ،واﺳﺘﻐﻠﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮد اﻟﻔﻼﺣني ،وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،وﻋﺸﺖ ﻋﻴﺸﺔ إﺑﺎﺣﻴﺔ وﺧﺪﻋﺖ اﻟﻨﺎس ،واﻗﱰﻓﺖ ﻛﻞ اﻵﺛﺎم — اﻟﻜﺬب واﻟﴪﻗﺔ
واﻟﺰﻧﺎ ﺑﻜﻞ ﴐوﺑﻪ ،وﴍب اﻟﺨﻤﺮ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﺘﻞ ،وﻗﺪ أﺛﻨﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺳﻠﻮﻛﻲ
ﰲ ﻛ ﱢﻞ ﻫﺬا ،وﻳﻌﺘﱪﻧﻲ املﻌﺎﴏون ً
رﺟﻼ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ.
وﻫﻜﺬا ﻋﺸﺖ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات.
وﰲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﴍﻋﺖ أﻛﺘﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋً ﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮور واﻟﻄﻤﻊ واﻟﻜﱪ ،وﻓﻌﻠﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﻓﻠﻜﻲ أﻇﻔﺮ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮة واملﺎل — وﻣﻦ أﺟﻠﻬﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻛﺘﺐ — ﻛﺎن ﻟﺰاﻣً ﺎ ﻋﲇ ﱠ
أن أﺧﻔﻲ اﻟﺨري وأُﻇﻬﺮ اﻟﴩ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ،ﻓﻠﻜﻢ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ أن أﺧﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر
ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻛﱰاث أو اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﴘ اﻟﺬي ﻳُﺤﻔﺰﻧﻲ إﱃ اﻟﺨري ،واﻟﺬي
ﻳُﻌﻄﻲ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﻨًﻰ وﻣﻐ ًﺰى ،وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ وﻇﻔﺮت ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء.
وملﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ﻋﺪت إﱃ ﺑﻄﺮﺳﱪج ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ،وﻫﻨﺎك
اﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻮﻧﻲ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻗﺎﺑﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ،وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﱄ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة اﻋﺘﻨﻘﺖ آراء املﺆﻟﻔني اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ،وﻫﺬه اﻵراء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺤﺖ ﻣﺤﻮًا ﺗﺎﻣٍّ ﺎ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﴘ ،ﻓﻠﻘﺪ أﻣﺪﺗﻨﻲ ﻫﺬه اﻵراء ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮرت ﱄ اﻧﺤﻼل
ﺣﻴﺎﺗﻲ.
وﻫﺬه ﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس — أﻗﺼﺪ زﻣﻼﺋﻲ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ — ﰲ اﻟﺤﻴﺎة:
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﺗﺘﻄﻮر ،وأﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻠﻌﺐ أﻛﱪ دور ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻄﻮر ،وأن اﻟﻔﻨﺎﻧني واﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﺑني رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻛﱪ ،ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة أن ﻧُﻌ ﱢﻠﻢ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺈن ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال املﻄﺮوق »ﻣﺎذا أَﻋ َﻠﻢ ،وﻣﺎذا أﺳﺘﻄﻴﻊ أن
أُﻋَ ﱢﻠﻢ؟« أﺟﺎﺑﻮه أن ﻫﺬا — ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ — أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﻳُﻌﺮف ،ﻓﺎﻟﻔﻨﺎن
واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﻏريه دون أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺪوﻧﻨﻲ ﻓﻨﺎﻧًﺎ وﺷﺎﻋ ًﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول،
وﺷﺎﻋﺮ أﻛﺘﺐ وأُﻋ ﱢﻠﻢ دون أن
ﻛﻔﻨﺎن
ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪٍّا ﱄ أن أﻋﺘﻨﻖ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ ،ﻓﻜﻨﺖ
ٍ
ٍ
ﺑﺸﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم
أدري أﻧﺎ ﻧﻔﴘ ﻣﺎذا أﻋﻠﻢ ،وﻛﻨﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ أﺗﻘﺎﴇ اﻷﺟﻮر ،ﻓﺄﺳﺘﻤﺘﻊ
ﱢ
وﺑﺎملﺄوى واﻟﻨﺴﺎء واملﺠﺘﻤﻊ ،وﻇﻔﺮت ﺑﺎﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﻲ د ﱠﻟﺖ ﻋﲆ أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أُﻋ ﱢﻠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ
ﻛﱪى.
وﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﻌﺮ وﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻧﺖ دﻳﻨًﺎ وﻛﻨﺖ أﺣﺪ املﺒﴩﻳﻦ ﺑﻪ،
واﻟﺘﺒﺸري ﺑﻪ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﺒًﺎ إﱃ ﻧﻔﴘ ﻳﺪر ﻋﲇ ﱠ ً
ﻣﺎﻻ واﻓ ًﺮا ،وﻋﺸﺖ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة دﻫ ًﺮا دون
ً
ﺧﺎﺻﺔ — ﻣﻦ ﻫﺬه
أن أﺷﻚ ﰲ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ — وﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
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اﻟﺤﻴﺎة أﺷﻚ ﰲ ﻧﺰاﻫﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت أن أﻓﺤﺺ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ،وﻛﺎن أول ﻣﺎ دﻋﺎﻧﻲ إﱃ
اﻟﺸﻚ أﻧﻲ ﺑﺪأت أﻟﺤﻆ أن املﺒﴩﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻋﲆ رأي واﺣﺪ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ
ﻳﻘﻮل :ﻧﺤﻦ ﺧري املﻌﻠﻤني وأﻛﺜﺮﻫﻢ ﻧﻔﻌً ﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌ ﱢﻠﻢ املﻄﻠﻮب ،وﻳﻌ ﱢﻠﻢ ﻏريﻧﺎ اﻷﺧﻄﺎء ،وﻳﻘﻮل
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ :ﻛﻼ! ﻧﺤﻦ املﻌﻠﻤﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن ،وإﻧﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن اﻟﺨﻄﺄ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎزﻋﻮن
ً
ﺑﻌﻀﺎ ،وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜريون ﻟﻢ
وﻳﺘﺸﺎﺟﺮون وﻳﺘﺴﺎﺑﻮن وﻳﺤﺘﺎﻟﻮن وﻳﺨﺪع ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻳﻌﺒﺌﻮا ﻣﻦ أﺻﺎب وﻣﻦ أﺧﻄﺄ ،وﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ إﻻ أن ﻳﺤﻘﻘﻮا أﻃﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﴬب ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺬي ﻧﺸﻄﻨﺎه ،وﻗﺪ اﺿﻄﺮﻧﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺸﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ.
وﻣﺎ إن ﺑﺪأت — ﻓﻮق ذﻟﻚ — ﰲ اﻟﺸﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﻴﺪة املﺆﻟﻔني ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت ﻛﺬﻟﻚ
أرﻗﺐ املﺒﴩﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،واﻗﺘﻨﻌﺖ أﺧريًا ﺑﺄن ﻛﻞ املﺒﴩﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ — أﻗﺼﺪ
اﻟ ُﻜﺘﺎب — ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻮﻣً ﺎ ﻻ ﺧﻼق ﻟﻬﻢ ،وأن أﻛﺜﺮﻫﻢ ذوو ﺷﺨﺼﻴﺎت وﺿﻴﻌﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ ،وأﻧﻬﻢ أﺷﺪ
اﻧﺤﻄﺎ ً
ﻃﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ املﻨﺤﻠﺔ ،ﻏري أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﲆ
ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،راﺿني ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ إﻻ رﺟﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ،أو رﺟﻞ
ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ،ﻓﺜﺎرت ﻧﻔﴘ ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﺛﺮت ﺿﺪ ﻧﻔﴘ،
وأدرﻛﺖ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪاﻋً ﺎ.
وﻣﻦ ﻋﺠﺐ أﻧﻲ أدرﻛﺖ ﻫﺬا اﻟﺨﺪاع وﻧﺒﺬﺗﻪ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻧﺒﺬ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﺧﻠﻌﺘﻪ
ﻋﲇ ﱠ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وأﻗﺼﺪ ﻟﻘﺐ اﻟﻔﻨﺎن واﻟﺸﺎﻋﺮ واملﻌﻠﻢ ،وﺑﻠﻐﺖ ﺑﻲ اﻟﺴﺬاﺟﺔ أﻧﻲ
ﺗﺼﻮرت أﻧﻲ ﺷﺎﻋﺮ وﻓﻨﺎن وأﻧﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أُﻋ ﱢﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ دون أن أﻋﺮف ﻣﺎذا أﻋﻠﻢ،
وﺳﻠﻜﺖ ﻣﺴﻠ ًﻜﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر.
وأﻛﺴﺒﺘﻨﻲ ﻋﴩﺗﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ رذﻳﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة :وﺗﻠﻚ أﻧﻲ زدت اﺳﺘﻜﺒﺎ ًرا إﱃ درﺟﺔ
اﻟﺸﺬوذ ،واﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﲇ ﱠ ﻋﻘﻴﺪة ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ أن ﻣﻬﻤﺘﻲ أن أُﻋ ﱢﻠﻢ اﻟﻨﺎس دون أن أﻋﺮف ﻣﺎذا أﻋ ﱢﻠﻢ.
وأﻧﻲ ﻷﺣﺰن وأﻓﺰع وأﺳﺨﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﺑﻞ إﻧﻲ ﻟﻴﺜﻮر ﰲ ﻧﻔﴘ إﺣﺴﺎس ﻳﺸﺒﻪ ﻛﻞ
اﻟﺸﺒﻪ ذﻟﻚ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﱃ ﻋﲆ املﺮء ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ املﺠﺎﻧني ،ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻋﻮد ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ إﱃ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ،وأذﻛﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎس )ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ً
أﻟﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﻴﻮم(.
ﻛﻨﺎ إذن ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻣﻘﺘﻨﻌني ﺑﴬورة اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﺑﴬورة إﺧﺮاج
اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺄﴎع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ،وأن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﴩ ،وﻗﺪ أ ﱠﻟﻔﺖ
ُ
اﻷﻟﻮف ﻣﻨﺎ اﻟﻜﺘﺐ وﻃﺒﻌﻮﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻌ ﱢﻠﻤﻮا اﻟﻨﺎس ،ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼف وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ
ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺒﺎدل ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺒﺎب ،وﻟﻢ ﻧﺪرك أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﺷﻴﺌًﺎ وأﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
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أﺑﺴﻂ ﺳﺆال ﰲ اﻟﺤﻴﺎة :ﻣﺎ اﻟﺨري وﻣﺎ اﻟﴩ؟ وﻟﻜﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ — ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ — ﺻﻤﻤﻨﺎ آذاﻧﻨﺎ ﻋﻤﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ،وﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،ﺣﻴﻨًﺎ ﻧﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻵﺧﺮون وﻧﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻧﻈﻔﺮ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ،وﺣﻴﻨًﺎ ﻣﺘﻐﺎﺿﺒني — ﻛﺄﻧﻨﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت املﺠﺎﻧني.
وأﻟﻮف اﻟﻌُ ﻤﱠ ﺎل ﻳﺒﺬﻟﻮن أﻗﴡ اﻟﺠﻬﺪ ،وﻳﻌﻤﻠﻮن ً
ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎ ًرا ،ﻳﺮﺻﻮن اﻟﺤﺮوف وﻳﻄﺒﻌﻮن
ﻣﻼﻳني اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﱪﻳﺪ إﱃ أﻧﺤﺎء اﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
وﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻷن ﻧُﻌ ﱢﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ،وﻻ ﻧﻔﺘﺄ ﻧﻐﻀﺐ ﻷﻧﻨﺎ
ﻻ ﻧﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻪ واﻻﻟﺘﻔﺎت.
ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻣ ًﺮا ﻋﺠﺒًﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ اﻟﻴﻮم أﻣﺮ ﻣﻔﻬﻮم ،ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻧﺤﺐ
أن ﻧﻈﻔﺮ ﻣﻦ املﺎل واﻟﺜﻨﺎء ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ،وﻟﻜﻲ ﻧﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﱠإﻻ أن
ﻧﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ وﻧﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ وراﺋﻪ ﺟﺪوى وﻟﻜﻲ ﻧﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻗﻮم ﻟﻬﻢ أﻫﻤﻴﺘﻬﻢ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎن
ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﱪر ﻣﺎ ﻧﺒﺬل ﻣﻦ ﺟﻬﺪ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﻐﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ،
ﻗﻠﻨﺎ »إن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻌﻘﻮل ،وإن ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﺘﻄﻮر ،وأن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺗﺘﻄﻮر
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗُﻘﺎس ﺑﻤﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺼﺤﻒ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﲆ
املﺎل وﻧﻈﻔﺮ ﺑﺎﺣﱰام اﻟﻨﺎس ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب وﻧُﺤﺮر اﻟﺼﺤﻒ ،وإذن ﻓﻨﺤﻦ أﻧﻔﻊ اﻟﻨﺎس
وﺧريﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ« وﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻮ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﰲ اﻟﺮأي ،وﻟﻜﻦ أﺣﺪﻧﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة
ﻣﺎ وﻳﻌﱪ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻛﻞ املﻌﺎرﺿﺔ ،وإذن ﻓﺄﻣﺮﻧﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺪﺑﺮ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ
أﻫﻤﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟﻨﺎ املﺎل ،وﻣﻦ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﺮأي ﻳﻜﻴﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺜﻨﺎء؛ وﻟﺬا ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﱪر ﻣﻮﻗﻔﻪ.
وﻳﺘﻀﺢ ﱄ اﻵن ﺑﺠﻼء أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ املﺠﺎﻧني ﰲ ﳾء،
وﻟﻜﻨﻲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻟﻢ ﺗﺴﺎورﻧﻲ إﻻ رﻳﺒﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ،وﻛﻨﺖ أﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻣﺠﺎﻧني،
وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﺎﻗﻞ ﺳﻮاي ،ﺷﺄﻧﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻛﻞ ﻣﺠﻨﻮن.
ً
ﻣﺴﱰﺳﻼ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﺗﺰوﺟﺖ ،وﰲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
وﻫﻜﺬا ﻋﺸﺖ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى
1
اﻟﻔﱰة رﺣﻠﺖ إﱃ اﻟﺨﺎرج ،وﻗﺪ ﻗﻮﱠت اﻟﺤﻴﺎة ﰲ أوروﺑﺎ وﺗﻌﺮﰲ إﱃ اﻟﻘﺎدة ورﺟﺎل اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻘﻴﻨﻲ — اﻟﺬي آﻣﻨﺖ ﺑﻪ — ﺑﴬورة اﻟﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎل ،ﻓﻘﺪ وﺟﺪت أن ﻫﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل
 1ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺮوﺳﻴﻮن ﻋﺎد ًة ﺑني أوروﺑﺎ وروﺳﻴﺎ.
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ﻳﻌﺘﻨﻘﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻴﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﻧﻔﴘ اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻜﺜﺮة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ املﺘﻌﻠﻤني ﰲ ﻋﴫﻧﺎ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﱪون ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﺟﻨﺒﻲ ﻫﺬا
»اﻟﺘﻘﺪم« وﻗﺪ ﺑﺪا ﱄ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ أن ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻢ أدرك ﺑﻌﺪ أﻧﻲ — وﻗﺪ أ ﱠرق
ﱠ
اﻟﺴﺆال :ﻣﺎ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ ﺣﻴﺎة أﺣﻴﺎﻫﺎ؟! وﻫﻮ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻛﻞ ﺣﻲ — ﻟﻢ أدرك أﻧﻲ
ﺣني أﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﻘﻮﱄ »ﻋﺶ ﻣﺴﺎﻳ ًﺮا اﻟﺘﻘﺪم« إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
املﻮج واﻟﺮﻳﺢ إذ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال »إﱃ أﻳﻦ ﻧﺪﻓﻊ اﻟﻔﻠﻚ« — وﻫﻮ اﻟﺴﺆال اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻬﺎم
اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ — ﺑﻘﻮﻟﻪ »إن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺴري ﺑﻨﺎ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ«.
وﻟﻢ أﻟﺤﻆ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ :إﻧﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺑني اﻟﺤني واﻵﺧﺮ — وﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻐﺮﻳﺰة ﻻ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻌﻘﻞ
— أﺛﻮر ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺨﺮاﻓﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ،وﻫﻲ اﻟﺨﺮاﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻔﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة … وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻧﻲ إﺑﺎن إﻗﺎﻣﺘﻲ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﻈﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪام ،ﱠ
ﻓﺘﺒني ﱄ ﻣﻤﺎ ﺷﻬﺪت أن ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ،
رأﻳﺖ اﻟﺮأس ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﺴﺪ ،ورأﻳﺘﻬﻤﺎ ﻳُﻠﻘﻰ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌً ﺎ ﰲ ﺻﻨﺪوق ﻓﺄدرﻛﺖ ﺑﻜﻞ ﻛﻴﺎﻧﻲ
— ﻻ ﺑﻌﻘﲇ — أن ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻋﴫﻧﺎ ﻻ ﺗﱪر ﻫﺬه اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺸﻨﻌﺎء ،ﻛﻤﺎ
أدرﻛﺖ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﳾء ﻻ ﴐورة ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ إن رآه ﴐورﻳٍّﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ
وﺑ ﱠﺮره ﺑﺄﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ،وإذن ﻓﺎﻟﺤَ َﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺨري واﻟﴩ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
اﻟﻨﺎس وﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ،وﻟﻴﺲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻠﺒﻲ وﻫﻮ أﻧﺎ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻮت أﺧﻲ
ً
ً
ﻋﺎﻗﻼ،
ﻣﺜﺎﻻ آﺧﺮ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻫﺎدﻳًﺎ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻛﺎن
ﻃﻴﺒًﺎ ،رزﻳﻨًﺎ ،ﺛﻢ أﺻﺎﺑﻪ املﺮض وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰال ﰲ رﻳﻌﺎن اﻟﺸﺒﺎب ،وﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻘﺎم ﻋﺎﻣً ﺎ
ً
ﻛﺎﻣﻼ ،ﺛﻢ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ أﻟﻴﻤﺔ دون أن ﻳﻔﻬﻢ ملﺎذا ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ،ﺑﻞ دون أن ﻳﻔﻬﻢ ملﺎذا ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ
أن ﻳﻤﻮت وﻟﻢ ﻳﺠﺪ — وﻟﻢ أﺟﺪ ﻣﺜﻠﻪ — ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﻼل
ﻣﻮﺗﻪ اﻟﺒﻄﻲء اﻷﻟﻴﻢ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه ﺳﻮى أﻣﺜﻠﺔ ﻧﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ،وﻟﻘﺪ واﺻﻠﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ً
ﻓﻌﻼ
ﻣﻌﻠﻨًﺎ إﻳﻤﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم ،وﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني أن أﺻﻮغ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة
»ﻛﻞ ﳾء ﻳﺘﻄﻮر ،وأﻧﺎ أﺗﻄﻮر ﻣﻌﻪ :أﻣﺎ ملﺎذا أﺗﻄﻮر ﻣﻊ ﻛﻞ ﳾء ﻓﺴﻮف أدرﻛﻪ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ
اﻷﻳﺎم«.
وﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻲ املﻘﺎم ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ،وﺣﺪث أﻧﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﻧﻔﴘ ﺑﺎملﺪارس
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻼﺋﻢ ذوﻗﻲ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن أواﺟﻪ املﻐﺎﻟﻄﺔ
اﻟﺘﻲ اﺗﻀﺤﺖ ﱄ وﻣَ ﺜُﻠﺖ أﻣﺎم ﻧﺎﻇﺮيﱠ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷدب ،وﻛﻨﺖ
اﻵن ﻛﺬﻟﻚ أﻋﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺘﻘﺪم« ،وﻟﻜﻨﻲ ﺑﺪأت أﻧﻈﺮ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻧﻈﺮة ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﻗﻠﺖ
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ﻟﻨﻔﴘ »إن اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻄﻮره ﻗﺪ ﺳﺎر ﺳريًا ﺧﺎﻃﺌًﺎ ،واملﺮء ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل
اﻟﻔﻼﺣني اﻟﺴﺬج أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﺤﺮﻳﺔ املﻄﻠﻘﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي
ﻳﺤﺒﻮن« ،وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻨﺖ داﺋﻤً ﺎ أدور ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺗُﺤﻞ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ :ﻛﻴﻒ ﻳﻌ ﱢﻠﻢ املﺮء
دون أن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎذا ﻳﻌﻠﻢ ،ﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ أﺛﻨﺎء اﺷﺘﻐﺎﱄ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻷدﺑﻲ أن املﺮء ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻠﻢ دون أن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎذا ﻳﻌ ﱢﻠﻢ؛ ﻷﻧﻲ رأﻳﺖ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻳﺘﻨﺎزﻋﻮن ﺑني أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻔﻠﺤﻮن إﻻ ﰲ إﺧﻔﺎء ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻫﻨﺎ
ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻔﻼﺣني ﻓﻜﺮت ﰲ ﺗﺤﺎﳾ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺄن ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻮن ،وإﻧﻲ
ﻷﺳﺨﺮ اﻵن ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ﺣني أذﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺜﺮ وأﻧﺎ أﺣﺎول أن أﺷﺒﻊ رﻏﺒﺘﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣني أﻧﻲ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﴘ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف ﺟﻴﺪًا أﻧﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋ ﱢﻠﻢ ﻏريي ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻷﻧﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺮف ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج ،وﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻴﺖ ﻋﺎﻣً ﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ املﺪرﳼ رﺣﻠﺖ
إﱃ اﻟﺨﺎرج ﻣﺮة أﺧﺮى ﻷﻛﺘﺸﻒ ﻛﻴﻒ أﻋ ﱢﻠﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ دون أن أﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ.
وﺑﺪا ﱄ أﻧﻲ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺨﺎرج ،وﰲ ﻋﺎم ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣني )ﺳﻨﺔ ١٨٦١م( ﻋﺪت إﱃ
روﺳﻴﺎ ﻣﺴﻠﺤً ﺎ ﺑﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻤﺔ ،وملﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺣَ َﻜﻤً ﺎ  2ﺑﺪأت أﻋ ﱢﻠﻢ اﻟﻔﻼﺣني ﻏري املﺘﻌﻠﻤني ﰲ
املﺪارس ،ﻛﻤﺎ أﻋ ﱢﻠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ املﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﴩﺗﻬﺎ ﺣﻴﻨﺬاك ،وﺑﺪا ﱄ ﻛﺄن اﻷﻣﻮر
ﺗﺴري ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺮام ،ﻏري أﻧﻲ أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،وأن اﻷﻣﻮر ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻋﲆ ﻫﺬا املﻨﻮال ،وﻛﺪت أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣً ﺎ ،ﻟﻮﻻ
ً
ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻟﻢ أﺗﻜﺸﻔﻪ ﺑﻌﺪ ،وﺗﻌﺸﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﺎدة ،وذﻟﻚ ﻫﻮ
أن ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻘﻲ
اﻟﺰواج.
ً
ﻛﺎﻣﻼ أﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺑﺎملﺪارس واملﺠﻠﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻣﻨﻲ اﻹﻧﻬﺎك ﻣﺒﻠﻐﻪ
وﺑﻘﻴﺖ ﻋﺎﻣً ﺎ
— ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺿﻄﺮاﺑﻲ اﻟﻌﻘﲇ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ — وﻛﻨﺖ ﻛﺤَ َﻜ ٍﻢ أﻛﺎﻓﺢ ﻛﻔﺎﺣً ﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻧﺸﺎﻃﻲ ﰲ املﺪارس ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ،وﻣﺠﻬﻮدي ﰲ املﺠﻠﺔ ﻛﺮﻳﻪ ﻣﻤﻘﻮت )وﻛﻨﺖ ﻣﻦ وراء ﻛﻞ
ذﻟﻚ أرﻣﻲ إﱃ ﻏﺮض واﺣﺪ :وذﻟﻚ أن أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،وأن أﺧﻔﻲ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺮف ﻣﺎذا
أﻋ ﱢﻠﻢ( أﻧﻬﻜﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﺣﺘﻰ أﺻﺎﺑﺘﻨﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﻋﻘﲇ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ أﺻﺎﺑﺘﻨﻲ ﰲ ﺟﺴﺪي ،ﻓﻨﺒﺬت
ﻛﻞ ﳾء ،وﻓﺮرت إﱃ أﻫﻞ ﺑﺸﻜري ﰲ ﻣﺮاﻋﻴﻬﻢ؛ ﻛﻲ أﺳﺘﻨﺸﻖ اﻟﻬﻮاء اﻟﻌﻠﻴﻞ ،وأﺣﺘﴘ ﴍاﺑﻬﻢ
)وﻫﻮ ﴍاب ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻦ ﻟﺒﻦ اﻟﻔﺮس( وﻛﻲ أﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎة ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ.

 2اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺮوﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻳُﺼﻠﺢ ﺑني اﻟﻔﻼﺣني وأﺻﺤﺎب اﻷراﴈ.
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وﺗﺰوﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﺸﻜري ،وﻗﺪ ﴏﻓﺘﻨﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ املﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﺗﺮﻛﺰت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني
ﰲ أﴎﺗﻲ وزوﺟﺘﻲ وأﻃﻔﺎﱄ — وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﺰت ﰲ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰود ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻴﺶ،
وﺷﻐﻠﻨﻲ ﺟﻬﺪي ملﺠﺮد ﺗﻬﻴﺌﺔ أﻧﺴﺐ اﻟﻈﺮوف املﻤﻜﻨﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ وﺣﻴﺎة أﴎﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﻟﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎل ﻋﺎﻣﺔ — وﻫﻮ
اﻟﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ »اﻟﺘﻘﺪم«.
وﻫﻜﺬا اﻧﻘﻀﺖ ﺧﻤﺲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ أﺧﺮى.
وﺑﺮﻏﻢ أﻧﻲ أﺻﺒﺤﺖ أﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺮت ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩ ،وﻗﺪ ذﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻏﺮاء ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :وﻫﻮ اﻹﻏﺮاء ﺑﺎﻟﺠﺰاء املﺎﱄ اﻟﻌﻈﻴﻢ
واﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻓﻪ ،ﻓﻜﺮﺳﺖ ﻧﻔﴘ ﻟﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاي املﺎدي واﻟﻘﻀﺎء ﰲ
ً
ﻋﺎﻣﺔ.
ﻧﻔﴘ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺳﺆال ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة
ﻓﻮاﺻﻠﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺑﺚ ﺑني اﻟﺴﻄﻮر ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺘﱪه اﻷﻣﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﺎدق :وﻫﻮ أن ﻳﺤﻴﺎ
املﺮء ﻟﻜﻲ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻷﴎﺗﻪ.
ﻫﻜﺬا ﻋﺸﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺪث ﱄ أﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﺟﺪٍّا ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﻲ ﰲ ﻣﺒﺪأ
اﻷﻣﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺤرية واﻻرﺗﺒﺎك ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻛﺄﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺮف ﻛﻴﻒ أﻋﻴﺶ أو ﻣﺎذا أﻋﻤﻞ،
وأﺻﺎﺑﻨﻲ اﻟﺨﻮر واﻻﻛﺘﺌﺎب ،ﺛﻢ اﻧﻘﺸﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ املﻈﻠﻤﺔ ،وواﺻﻠﺖ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ
أﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺛﻢ ﻋﺎودﺗﻨﻲ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺤرية أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺨﺬ داﺋﻤً ﺎ ﺻﻮرة
ﺟﻨﺒﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال :ملﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬا؟ وإﻻ َم ﻳﺆدي ﺑﻨﺎ؟
واﺣﺪة ،وأ ﱠرق
ﱠ
ﻧﺎب ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﻏﺮض ،وﻇﻨﻨﺖ اﻷﻣﺮ
وﺑﺪا ﱄ أول اﻷﻣﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺆال وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ٍ
ﺟﻠﻴٍّﺎ واﺿﺤً ﺎ ،وأﻧﻲ إن أردت أن أﺟﺪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ٍّ
ﺣﻼ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻨﻲ ﺟﻬﺪًا ﻛﺒريًا ،إﻻ أن
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﱄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،وﻟﻴﺲ أﻳﴪ ﱄ ﻣﻦ أن أﺟﺪ ﻟﺴﺆاﱄ ﺟﻮاﺑًﺎ إن أﻧﺎ
أردت ذﻟﻚ ،وأﺧﺬت ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺨﻄﺮ ﱄ ﰲ ﻓﱰات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،وأﻟﺤﺖ ﻋﲇ ﱠ إﻟﺤﺎﺣً ﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ
ﻣﻜﺎن واﺣ ٍﺪ ﻓﺘﺘﺠﻤﻊ
ﻳﻌﺪ ﱄ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وأﺿﺤﺖ ﻛﻘﻄﺮات املﺪاد ﺗﺴﻘﻂ ﰲ
ٍ
ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻘﻌﺔ واﺣﺪة ﺳﻮداء.
وﺣﺪث ﱄ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺾ ﻣﻀﺠﻌﻪ ﻣﺮض ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻗﺎﺗﻞ ،ﺗﺒﺪو ﻋﲆ املﺮﻳﺾ ً
أوﻻ
أﻋﺮاض ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻚ ﻻ ﻳﻌريﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎﺗًﺎ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻜﺮر ﻇﻬﻮر ﻫﺬه اﻷﻋﺮاض ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ
ﻓﱰة واﺣﺪة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎء واﻷﻟﻢ ،وﻳﺸﺘﺪ اﻷﻟﻢ ،وﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻞ أن ﻳﻠﺘﻔﺖ
ً
ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻗﺪ ﺑﺎت ﻟﺪﻳﻪ أﻫﻢ ﳾء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،إﻧﻪ املﻮت!
ﺣﻮاﻟﻴﻪ ﻳﺠﺪ أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺴﺒﻪ ﺗﻮﻋ ًﻜﺎ
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ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﱄ ،وأدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻮﻋ ًﻜﺎ ﻃﺎرﺋًﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﻠﻞ ،ﻛﻤﺎ أدرﻛﺖ أﻧﻪ
ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﲆ ﺧﺎﻃﺮي ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﻨﻲ ﻋﻦ اﻹﻟﺤﺎح ،وﺣﺎوﻟﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺑﺪت ﱄ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﺳﺎذﺟﺔ ﺻﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺪت أملﺴﻬﺎ وأﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﰲ اﻟﺤﺎل ً
»أوﻻ« ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺨﻴﻔﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺤﻴﺎة وأﺑﻌﺪﻫﺎ ﻏﻮ ًرا و»ﺛﺎﻧﻴًﺎ« ﺑﺄﻧﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻟﻦ أﺟﺪ ﻟﻬﺎ ٍّ
ﺣﻼ ،وﻗﺒﻞ أن أﺷﻐﻞ ﻧﻔﴘ
ﺑﻀﻴﻌﺔ »ﺳﻤﺎرا« أو ﺑﱰﺑﻴﺔ اﺑﻨﻲ أو ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ،ﻛﺎن ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﻋﺮف ملﺎذا أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ،
وﻣﺎ دﻣﺖ ﻻ أدرك اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﺑﻞ وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻋﻴﺶ ،ﻓﺈﻧﻲ اﻧﴫﻓﺖ
إﱃ إدارة ﺿﻴﻌﺘﻲ — اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﻐﻠﻨﻲ ﻛﺜريًا ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني — ﻗﻔﺰ إﱃ ذﻫﻨﻲ ﰲ اﻟﺤﺎل ﻫﺬا
اﻟﺴﺆال» :ﻧﻌﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﱄ ﺳﺘﺔ آﻻف دزﻳﺎﺗﻨﺎ  3ﻣﻦ اﻷرض ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺳﻤﺎرا« ،وﺛﻼﺛﺔ آﻻف
ﺟﻮاد ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ ﻫﺬا؟« … وﺗﺒﻠﺒﻠﺖ ﺧﻮاﻃﺮي ،وﻟﻢ أدر ﻓﻴﻢ أﻓﻜﺮ ،وإن ﻓﻜﺮت ﰲ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻲ أﺳري ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻲ ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ» :وﻟﻜﻦ ملﺎذا؟« وإن ﻓﻜﺮت ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ
ﻋﻦ اﻟﻔﻼﺣني ،ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ ﰲ اﻟﺤﺎل» :وﻣﺎذا ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟« وإن ﻓﻜﺮت ﰲ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻠﺒﻬﺎ ﱄ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻲ ﺣﺪﱠﺛﺖ ﻧﻔﴘ ً
ﻗﺎﺋﻼ» :ﺣﺴﻨًﺎ ،إﻧﻚ ﺳﺘﺼﺒﺢ أﺑﻌﺪ ﺻﻴﺘًﺎ ﻣﻦ »ﺟﻮﺟﻮل« أو
»ﺑﻮﺷﻜﻦ« أو »ﺷﻜﺴﺒري« أو »ﻣﻮﻟﻴري« أو أرﻓﻊ ذﻛ ًﺮا ﻣﻦ ﻛﺘﱠﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃ ٍّﺮا — وﻟﻜﻦ أي ﻃﺎﺋﻞ
ﻟﻚ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ؟« وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ اﻟﺒﺘﺔ أن أﺟﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻮاﺑًﺎ ،وﻟﻢ ﺗﻤﻬﻠﻨﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،وﻛﺎن ﻻ ﺑُ ﱠﺪ
ﱄ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮٍّا ،وإن ﻟﻢ أﺟﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻋﲇ ﱠ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺟﺪ ﺟﻮاﺑًﺎ.
وأﺣﺴﺴﺖ أن ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻗﺪ اﻧﻬﺎر ،وأﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺪ أﺟﺪ ﱄ ﻋﻤﺎدًا ،إن ﻣﺎ ﻋﺸﺖ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳَﻌُ ﺪ ﻟﻪ وﺟﻮد ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﱄ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻏﺮض.
آﻟﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ إذن إﱃ اﻟﺮﻛﻮن ،ﻓﻜﻨﺖ أﺗﻨﻔﺲ وآﻛﻞ وأﴍب وأﻧﺎم ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﱄ ﺑ ﱞﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪي وﺟﻮد؛ ﻷﻧﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪيﱠ رﻏﺒﺎت أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﺘﱪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻣﻌﻘﻮﻻ ،إن رﻏﺒﺖ ﰲ ﳾء ،أدرﻛﺖ ً
ً
ﺳﻠﻔﺎ أﻧﻲ ﺳﻮاء أﺷﺒﻌﺖ رﻏﺒﺘﻲ أم ﻟﻢ أﺷﺒﻌﻬﺎ ﻟﻦ
أﻣ ًﺮا
أﻇﻔﺮ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺑﻄﺎﺋﻞ ،وﻟﻮ أن ﺟﻨﻴﺔ ﻫﺒﻄﺖ إﱄ ﱠ وﺗﻄﻮﱠﻋﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎﺗﻲ ملﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎذا
أﻃﻠﺐ ،وإن ﻛﻨﺖ ﰲ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﻨﺸﻮة أﺣﺲ ﺑﴚءٍ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رﻏﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺎدة ﺧ ﱠﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻲ ﰲ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺼﺤﻮ أدرك أن ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ وأن ﻟﻴﺲ ﱄ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ

 3ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪزﻳﺎﺗﻨﺎ ﻧﺤﻮًا ﻣﻦ  ٢ ٣٤ﻓﺪاﻧًﺎ.
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ﻣﺎ أﺷﺘﻬﻴﻪ ،ﺑﻞ إﻧﻲ ﻟﻢ أرﻏﺐ ﺣﺘﻰ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻷﻧﻲ أدرﻛﺖ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ،وﻛﻨﺖ
أﺷﺒﻪ ﳾء ﺑﺮﺟﻞ أﻣﻌﻦ ﰲ ﻣﺴريه ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺣﺎﻓﺔ ﺟﺒﻞ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺪار ﻓﺮأى ﺑﺠﻼء أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳَﻌُ ﺪ أﻣﺎﻣﻪ ﻏري اﻟﻬﻼك ،وﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﲇ ﱠ أن أﻗﻒ ،وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﲇ ﱠ أن أﺗﻘﻬﻘﺮ ،وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻋﲇ ﱠ أن أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻲ ،أو أن أﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ :وﻫﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﻣﺎﻣﻲ ﺳﻮى
اﻷﻟﻢ واملﻮت املﺤﻘﻖ — وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻬﻼك املﻄﻠﻖ.
ﻛﻨﺖ إذن ً
رﺟﻼ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺜﺮاء ،وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻌﻴﺶ ،ودﻓﻌﺘﻨﻲ ﻗﻮة ﻻ ﺗﻘﺎوم إﱃ أن أﺧﻠﺺ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ
أن أﻗﻮل إﻧﻲ »رﻏﺒﺖ« ﰲ اﻻﻧﺘﺤﺎر ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺬﺑﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻧﺖ
أﻗﻮى وأﻋﻈﻢ وأﺑﻌﺪ ﻣﺪى ﻣﻦ أﻳﺔ رﻏﺒﺔ أﺧﺮى ،وﻫﻲ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺤﻴﺎة ،ﻏري أﻧﻬﺎ ﺗﺴري ﰲ اﺗﺠﺎه ﻣﻀﺎد ،ﺟﺬﺑﺘﻨﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺗﻲ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺗﻮاردت ﻋﲆ
ذﻫﻨﻲ ﺧﻮاﻃﺮ املﻮت ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮاردت ﻋﲆ ﺧﺎﻃﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﻜﺎر املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﻼح ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻮاﻃﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺷﺪﻳﺪة اﻹﻏﺮاء ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣً ﺎ ﻋﲇ ﱠ أن
أﻛﻮن ً
ﻟﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﴘ ﺧﺸﻴﺔ أن أﺗﴪع ﰲ إﺧﺮاﺟﻬﺎ إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻟﻢ أﺷﺄ أن أﺗﻌﺠﻞ؛
ﻷﻧﻲ أردت أن أﺳﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﺤﻞ املﺸﻜﻠﺔ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ »إن ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻣﻮر
ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﺪيﱠ داﺋﻤً ﺎ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ« وﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني — وأﻧﺎ رﺟﻞ ﺣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻆ
اﻟﺴﻌﻴﺪ — أﺧﻔﻴﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﴘ ً
ﺣﺒﻼ ﺧﺸﻴﺔ أن أﺷﻨﻖ ﻧﻔﴘ ﺑﻪ ﻋﲆ ﺣﺎﻣﻞ وﺳﻂ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﻛﻨﺖ
أﺧﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺑﴘ وﺣﻴﺪًا ﻛﻞ ﻣﺴﺎء .واﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻴﺴرية ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﻟﻢ أﻋﺮف أﻧﺎ ﻧﻔﴘ ﻣﺎذا أرﻳﺪ ،ﻛﻨﺖ أﺧﴙ اﻟﺤﻴﺎة،
وأرﻏﺐ ﰲ اﻟﻔﺮار ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ.
وﺣ ﱠﻞ ﺑﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻳﺤﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪه اﻟﻨﺎس اﻟﺤﻆ
اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻓﻠﻢ أﺑﻠﻎ ﺑﻌ ُﺪ اﻟﺨﻤﺴني ،وﻛﺎﻧﺖ ﱄ زوﺟﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺗﺤﺒﻨﻲ وأﺣﺒﻬﺎ ،وأﻃﻔﺎل
ﻃﻴﺒﻮن ،وﺿﻴﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ وﺗﺘﺴﻊ رﻗﻌﺘﻬﺎ دون أن أﺑﺬل ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺪًا ﻛﺒريًا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ،
وﻛﺎن أﻗﺎرﺑﻲ وﻣﻌﺎرﰲ ﻳﺤﱰﻣﻮﻧﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أيﱢ وﻗﺖ ﺳﺒﻖ ،وأﻃﺮى ﻋﲇ ﱠ اﻟﻨﺎس ،وﻛﻨﺖ
أﺳﺘﻄﻴﻊ — دون أن أﺧﺪع ﻧﻔﴘ ﻛﺜريًا — أن أﻋﺘﱪ اﺳﻤﻲ ذاﺋﻊ اﻟﺼﻴﺖ ،وﻟﻢ أﻛﻦ اﻟﺒﺘﺔ
ﻣﺠﻨﻮﻧًﺎ أو ﻣﺮﻳﺾ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ أﺗﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة ذﻫﻨﻴﺔ وﺑﺪﻧﻴﺔ ﻗ ﱠﻠﻤﺎ
ﺻﺎدﻓﺘﻬﺎ ﺑني أﴐاﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،ﻓﻜﻨﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أن أﺟﺎري اﻟﻔﻼﺣني
وﻫﻢ ﻳﺤﺼﺪون اﻟﺰرع ،وﻛﻨﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أن أﻋﻤﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ أو ﻋﴩ ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺘﻮاﺻﻼت دون أن أﺷﻜﻮ وﺧﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﻬﺎد ،واﻧﺘﻬﻴﺖ وأﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ إﱃ
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أﻧﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ،وملﺎ ﻛﻨﺖ أﺧﴙ املﻮت ﻛﺎن ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﻣﻜﺮ ﻣﻊ ﻧﻔﴘ ﻛﻲ أﺗﺠﻨﺐ
اﻻﻧﺘﺤﺎر.
وﺗﺒﺪﱠت ﱄ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة :ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﻮى ﻣﻬﺰﻟﺔ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ
ﻣﻌﻲ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،ﺣﺎﻗﺪًا ﻋﲇ ﱠ ﻛﺎﺋﺪًا ﱄ ،وﻣﻊ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﱰف »ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ« ﺧﻠﻘﻨﻲ ﻓﺈن ﻫﺬه
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﻲ ﻣﻬﺰﻟﺔ ﴍﻳﺮة ﺳﺨﻴﻔﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ إﻳﱠﺎي ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة — وﻫﻲ أن
اﻟﺪﻧﻴﺎ — ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﴘ ﺗﻌﺒريًا ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ.
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻠﻬﻮ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
وﺑﺪا ﱄ — ﺑﻐري ﻗﺼﺪ — أن ﻫﻨﺎك ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ
ً
وﻋﻘﻼ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻬﻮ
ﻋﺸﺖ ﺑﻬﺎ ﺛﻼﺛني أو أرﺑﻌني ﻋﺎﻣً ﺎ :وأﻧﺎ أﺗﻌﻠﻢ وأﺗﻄﻮر وأﺑﻠﻎ رﺷﺪي ﺟﺴﻤً ﺎ
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻲ — وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻌﻘﲇ ﻓﺼﻌﺪت إﱃ ﻗﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺘﻰ اﻧﺒﺴﻄﺖ أﻣﺎﻣﻲ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ووﻗﻔﺖ ﻓﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻤﺔ ﻛﺎﻷﺑﻠﻪ أرى ﺑﺠﻼء أن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺎرﻏﺔ ﻻ ﳾء ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﳾء ﻣﺎ ،وﻗﺪ ﴎه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮآي …
أدر إن ﻛﺎن ذﻟﻚ »اﻟﺸﺨﺺ« اﻟﺬي ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدًا أو ﻏري ﻣﻮﺟﻮد ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ
وﻟﻢ ِ
ً
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮ ٍد ﻣﻦ أﻋﻤﺎﱄ ،أو ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﺑﺄﴎﻫﺎ ،وإﻧﻤﺎ أدﻫﺸﻨﻲ أﻧﻲ
أن أرى ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻷيﱢ
ٍ
اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﺗﺠﻨﺐ ﻓﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ — وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻮن ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ،
واﻟﻴﻮم أو ﻏﺪًا ﻳﺤﻞ املﺮض واملﻮت ﺑﻲ أو ﺑﻤﻦ أﺣﺐ )وﻗﺪ ﱠ
ﺣﻼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ( ،وﻻ ﻳﺒﻘﻰ إﻻ اﻟﻨﺘﻦ
ﻋﺎﺟﻼ أو ً
ً
آﺟﻼ — ﺷﺌﻮﻧﻲ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ،
واﻟﺪود ،وﺳﻮف ﺗﱰدى ﰲ وﻫﺪة اﻟﻨﺴﻴﺎن — إن
وﺳﻮف ﻻ ﻳﻜﻮن ﱄ وﺟﻮد ،وإذن ﻓﻠﻤﺎذا أواﺻﻞ ﺑﺬل املﺠﻬﻮد؟ … وﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﺮء
أن ﻳﺮى ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻴﺶ؟ إن ﻫﺬا ﻷﻣﺮ ﻋﺠﺐ! إن املﺮء ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﺤﻴﺎ إﻻ وﻫﻮ ﺛﻤﻞ ﺑﻨﺸﻮة اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺻﺤﺎ اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺮى أن اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﺧﺪاع
ﰲ ﺧﺪاع! ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﲆ ﺑﻪ املﺮء أو ﻳﻠﻬﻮ ،واﻟﺤﻴﺎة ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺨﻒ
وﻗﺴﻮة.
ً
ً
روي ﰲ اﻷﺳﺎﻃري اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ أن وﺣﺸﺎ ﻫﺎﺋﺠً ﺎ أدرك رﺟﻼ ﻣﺴﺎﻓ ًﺮا ﰲ
اﻟﺒﻴﺪاء ،واﺳﺘﻄﺎع املﺴﺎﻓﺮ أن ﻳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺶ وﻟﻜﻨﻪ وﻗﻊ ﰲ ﺑﱤ ﺟﺎﻓﺔ ،ورأى ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﱤ
أﻓﻌﻰ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻠﺘﻬﻤﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ املﺴﻜني أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﱤ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻨﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻮﺣﺶ اﻟﻜﺎﴎ ،وﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ أن ﻳﻘﻔﺰ إﱃ ﻗﺎع اﻟﺒﱤ ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﻠﺘﻬﻤﻪ اﻷﻓﻌﻰ ،ﻓﺄﻣﺴﻚ ﺑﻐﺼﻦ
ً
ﻋﺎﺟﻼ
ﻧﻤﺎ ﰲ ﺷﻖ ﰲ ﺟﺪران اﻟﺒﱤ وﺗﻌ ﱠﻠﻖ ﺑﻪ ،وﻛ ﱠﻠﺖ ﻳﺪاه ،وأﺣﺲ أن ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ
إﱃ اﻟﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﱤ أو أﻋﻼﻫﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺼﻦ ،ﺛﻢ رأى
ﻓﺄرﻳﻦ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺑﻴﺾ واﻵﺧﺮ أﺳﻮد ،ﻳﺪوران ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺣﻮل ﺳﺎق اﻟﻐﺼﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ً
ﻗﺮﺿﺎ ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻠﻐﺼﻦ ﻣﻦ أن ﻳﻨﻜﴪ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑني ﻓﻜﻲ اﻷﻓﻌﻰ ،رأى
وﻳﻘﺮﺿﺎﻧﻪ
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ً
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻐﺼﻦ
املﺴﺎﻓﺮ ذﻟﻚ وأدرك أن ﻻ ﻣﻨﺎص ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﻼك ،وﺗﻠﻔﺖ ﺣﻮاﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰال
ﻓﺮأى ﺑﻀﻊ ﻗﻄﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻮق أوراق اﻟﻐﺼﻦ ،ﻓﻤ ﱠﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻴﻠﻌﻘﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا ﺗﻌﻠﻘﺖ
ﺑﻐﺼﻦ اﻟﺤﻴﺎة وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ أن أﻓﻌﻰ املﻮت ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﻲ وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺗﺘﺄﻫﺐ ﻟﺘﻤﺰﻗﻨﻲ إرﺑًﺎ إرﺑًﺎ،
وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻬﻢ ملﺎذا وﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺬاب ،وﺣﺎوﻟﺖ أن أﻟﻌﻖ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ
أﺗﻌ ﱠﺰى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺴﻞ ﻟﻢ ﻳَﻌُ ﺪ ﻳﻤﺘﻌﻨﻲ ،واﻟﻔﺄران اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد — وﻫﻤﺎ اﻟﻠﻴﻞ
واﻟﻨﻬﺎر — ﻳﻘﺮﺿﺎن اﻟﻐﺼﻦ اﻟﺬي أﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ،وﻛﻨﺖ أرى اﻷﻓﻌﻰ ﺑﻮﺿﻮح وﺟﻼء ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻌﺴﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﻠﻮ املﺬاق :وﻟﻢ أ َر ﺳﻮى اﻷﻓﻌﻰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎص واﻟﻔﺄرﻳﻦ ،وﻟﻢ
أﺳﺘﻄﻊ أن أﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮيﱠ  ،وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﻞ
ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن.
وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺨﺪﻋﻨﻲ ﻣﴪات اﻟﺤﻴﺎة املﻮﻫﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻓﺰﻋﻲ
ﻣﻦ اﻷﻓﻌﻰ ،وﻛﻢ ﻗﻴﻞ ﱄ »إﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪرك ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻜﻔﻴﻚ
أن ﺗﻌﻴﺶ« وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻧﻲ ً
ﻓﺘﻴﻼ ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺣﻴﺎ دون أن أدرك ﻣﻌﻨﻰ
ً
ﻃﻮﻳﻼ ،وﻟﻢ ﻳﺴﻌﻨﻲ اﻵن إﻻ أن أرى اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻳﺘﻌﺎﻗﺒﺎن
اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﺪًا
وﻳﺴريان ﺑﻲ ﻧﺤﻮ املﻮت ،ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ أراه؛ ﻷن ذﻟﻚ وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﺤﻖ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاه ﺑﺎﻃﻞ.
وﻟﻢ أﻋﺪ أﺟﺪ ﺣﻼوة ﰲ ﻗﻄﺮﺗﻲ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻠﺘني ﺣﻮﻟﺘﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ املﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أيﱢ ﳾء آﺧﺮ :وﻫﻤﺎ ﺣﺒﻲ ﻷﴎﺗﻲ وﺣﺒﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ — أو ﻟﻠﻔﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﺳﻤﻴﻬﺎ.
وﻓﻜﺮت ﰲ »اﻷﴎة« وﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ إن أﴎﺗﻲ — زوﺟﺘﻲ وأﻃﻔﺎﱄ — ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺒﴩ ،وﻫﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ املﻮﺿﻊ اﻟﺬي أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ :إﻣﺎ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﰲ
أﻛﺬوﺑﺔ أو ﻳﺮوا اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ املﺮة ،ملﺎذا ﻳﻌﻴﺸﻮن ،وملﺎذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ أن أﺣﺒﻬﻢ وأن أرﻋﺎﻫﻢ وأرﺑﻴﻬﻢ
وأراﻗﺒﻬﻢ؟ أﻟﻜﻲ ﻳﺼﻠﻮا إﱃ ﻫﺬا اﻟﻴﺄس اﻟﺬي أﺣﺲ ﺑﻪ أو ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻏﺒﻴﺎء! وملﺎ ﻛﻨﺖ أﺣﺒﻬﻢ ﻟﻢ
أﺳﺘﻄﻊ أن أﺧﻔﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ :وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻧﺨﻄﻮﻫﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ املﻌﺮﻓﺔ ﺗﺆدي إﱃ إدراك
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ املﻮت.
ﺛﻢ ﻓﻜﺮت ﰲ اﻟﻔﻦ واﻟﺸﻌﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﴘ — ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛري اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺜﻨﺎء اﻟﺬي ﻇﻔﺮت ﺑﻪ
— ﻗﺪ اﻃﻤﺄﻧﺖ ﻛﺜريًا إﱃ أن املﺮء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﺎرس اﻟﻔﻦ رﻏﻢ اﻗﱰاب املﻮت — ذﻟﻚ املﻮت
اﻟﺬي ﻳُﻬﻠﻚ ﻛﻞ ﳾء ﺣﺘﻰ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻲ وذﻛﺮاﻫﺎ — وﻟﻜﻨﻲ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ أدرﻛﺖ أن ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ
ﺧﺪاع ،واﺗﻀﺢ ﱄ أن اﻟﻔﻦ زﻳﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻣﻤﺎ ﻳﻐﺮي ﺑﻬﺎ ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻘﺪت ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻨﺪي ،وإذن ﻓﻜﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺟﺘﺬب اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ وملﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﴣ ﻻ أﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وإﻧﻤﺎ أﺣﻤﻞ ﻋﲆ أﻣﻮاج ﺣﻴﺎة أﺧﺮى — وملﺎ ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ،
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وإن ﻛﻨﺖ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻨﻪ — ﻓﺈن اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻔﻦ ﺑﻜﻞ ﴐوﺑﻪ ﻛﺎن
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﴪور إﱃ ﻗﻠﺒﻲ ،ﻓﻜﺎن ﻳﴪﻧﻲ أن أﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻣﺮآة اﻟﻔﻦ ،وﻟﻜﻨﻲ ملﺎ ﺑﺪأت
أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﴬورة إﱃ أن أﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ
املﺮآة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱄ ﻏري ﴐورﻳﺔ ،زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺑﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ وﻳﺒﻌﺚ
ﻋﲆ اﻷﻟﻢ ،وﻟﻢ أﻋﺪ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻫﺪئ ﻧﻔﴘ ﺑﻤﺎ أرى ﰲ املﺮآة — وذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺳﺨﻴﻒ
ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﻴﺄس ،ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ أﺷﺎﻫﺪ ﰲ املﺮآة ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﴘ أن
ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﻨﻰ ،ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻛﺎن ﻳﴪﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻮر اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﻬﻮ واملﺂﳼ وﻣﺎ ﻳﻤﺎزﺟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﻌﻮر وﺟﻤﺎل وﻓﺰع ،وﻟﻜﻨﻲ — ملﺎ أدرﻛﺖ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻔﺰﻋﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ — ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﴪﻧﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ املﺮآة ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺣﻼوة اﻟﺸﻬﺪ ﻋﺬﺑﺔ املﺬاق وأﻧﺎ أﺷﻬﺪ اﻷﻓﻌﻰ
وأﺷﻬﺪ اﻟﻔريان ﺗﻘﻀﻢ ﻋﻤﺎدي وﺳﻨﺪي.
وﻟﻴﺖ اﻷﻣﺮ وﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،ﻓﻠﻮ أﻧﻲ أدرﻛﺖ أن اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ واﻛﺘﻔﻴﺖ
ﺑﻬﺬا ﻻﺣﺘﻤﻠﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺻﺎﺑ ًﺮا وﻋﻠﻤﺖ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﺼﻴﺒﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻗﻨﻊ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻟﻮ
أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ وﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺮج ﻻﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻋﻴﺶ،
ً
ﻣﺤﺎوﻻ أن ﻳﺠﺪ
وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻛﺮﺟﻞ ﺿ ﱠﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺰع ﻟﻀﻼﻟﻪ اﻧﻄﻠﻖ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك
اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺨﻼص ،وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻳﺨﻄﻮﻫﺎ ﺗﺰﻳﺪه ارﺗﺒﺎ ًﻛﺎ واﺿﻄﺮاﺑًﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻌﻪ إﻻ أن ﻳﺘﺨﺒﻂ ﰲ املﺴري.
ٍّ
ﺣﻘﺎ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻬﻠﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،وﻟﻜﻲ أﺧ ﱢﻠﺺ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺰع أردت
أن أﻗﺘﻞ ﻧﻔﴘ ،ﻛﻨﺖ أﻛﺎﺑﺪ اﻟﻔﺰع ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ — وﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ أن ذﻟﻚ اﻟﻔﺰع أﺷﺪ ً
ﻫﻮﻻ ﻣﻤﺎ
ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻪ ،ﻏري أﻧﻲ — ﻣﻊ ﻫﺬا — ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻧﺘﻈﺮ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺻﺎﺑ ًﺮا ،وﺣﺎوﻟﺖ أن أﻗﻨﻊ
ﻧﻔﴘ أﻧﻪ إذا اﻧﻘﻄﻊ ﰲ ﻗﻠﺒﻲ ﴍﻳﺎن ،أو إذا اﻧﻔﺠﺮ ﳾء ﰲ ﺟﻮﰲ ،أو إذا ﺣﺪث ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا،
ﻓﺈن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﲆ أﻳﺔ ﺣﺎل ،وﻟﻜﻨﻲ — ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ — ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺻﱪ ﺣﺘﻰ
ﻫﺬه اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻓﺰع اﻟﻈﻼم ﺷﺪﻳﺪًا ﺟﺪٍّا ،وأﺣﺒﺒﺖ أن أﺣﺮر ﻧﻔﴘ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﴎع
ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ً
ﺷﻨﻘﺎ أو رﻣﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﺟﺬﺑﻨﻲ ﺑﺸﺪة ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
وﻛﺮرت ﻟﻨﻔﴘ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة »وﻟﻜﻨﻲ رﺑﻤﺎ ﺳﻬﻮت ﻋﻦ ﳾء أو أﺳﺄت اﻟﻔﻬﻢ ،إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن!« وأﺧﺬت أﺗﻠﻤﺲ ﺣﻞ ﻫﺬه املﺸﺎﻛﻞ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ
ً
ﻃﻮﻳﻼ أﻛﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻻ ﻣﺪﻓﻮﻋً ﺎ ﺑﻤﺠﺮد
ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮوع املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻇﻠﻠﺖ
اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻬﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﻠﻊ واملﻌﺮﻓﺔ ،أو ﺑﴚء ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻛﱰاث ،وإﻧﻤﺎ ﻛﻨﺖ داﺋﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﴫٍّا
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ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ أﻧِﻲ ﻋﻨﻪ ﺻﺒﺎﺣً ﺎ وﻻ ﻣﺴﺎءً ،وﻛﻨﺖ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﺑني ﻓﻜﻲ املﻮت ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎة — ﻏري
أﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺪ ﺑﻄﺎﺋﻞ.
ﺑﺤﺜﺖ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻇﻔﺮ ﺑﻤﺎ أردت ،ﺑﻞ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺜﲇ
ﻳﺒﺤﺚ ﰲ املﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺜﲇ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻟﻢ أﻇﻔﺮ ﺑﴚء ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ ،وﻟﻜﻨﻲ أﻳﻘﻨﺖ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻨﻲ إﱃ اﻟﻴﺄس —
وأﻗﺼﺪ ﺧﻠﻮ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ املﻌﻨﻰ — ﻫﻮ ذاﺗﻪ اﻟﴚء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﺷﻚ واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻹﻧﺴﺎن.
ﺑﺤﺜﺖ ﰲ ﻛ ﱢﻞ ﻣﻜﺎن ،وﺣﻴﺚ إﻧﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ،وﺣﻴﺚ إﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻴﴪ ﱄ أن أﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜني ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮوع املﻌﺮﻓﺔ،
وﻗﺪ أﻃﻠﻌﻮﻧﻲ — راﻏﺒني — ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ،ﻻ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ وﺣﺪﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﰲ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﺑني ﻳﺪي ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬه املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺻﺪق أن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
وﺑﻘﻴﺖ
ً
ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻓﻌﻼ ،وﺑﺪا ﱄ ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ — ﺣﻴﻨﻤﺎ رأﻳﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﺪ واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ،وﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ — ﺑﺪا ﱄ أن
ﻫﻨﺎك ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﺴﺖ أﻓﻬﻤﻪ ،ﻟﻘﺪ ﻃﺎل إﺣﺴﺎﳼ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ أﻣﺎم اﻟﻌﻠﻢ ،وﺑﺪا ﱄ أن اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﺑني ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﻪ وﻣﺎ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺟﻬﲇ ،ﻏري
أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱄ ﱠ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻮًا وﻻ ﻟﻌﺒًﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ املﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت ،واﻧﺘﻬﻴﺖ
— ً
ﻛﺮﻫﺎ — إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن أﺳﺌﻠﺘﻲ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ املﴩوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﻮم
املﻌﺎرف ﻛﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻴﺖ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ أن أُﻻم ﻋﲆ أﺳﺌﻠﺘﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ
ﺗﻘﻊ اﻟﻼﺋﻤﺔ إن ﻛﺎن ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ.
إن ﺳﺆاﱄ اﻟﺬي ﺣﻔﺰﻧﻲ إﱃ ﺣﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر وأﻧﺎ ﰲ اﻟﺨﻤﺴني ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ﻛﺎن أﻳﴪ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،وﻫﻮ ﻳﱰدد ﰲ ﺻﺪر ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻐﺮ إﱃ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ :ﻫﻮ ﺳﺆال ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﺮء أن ﻳﺤﻴﺎ دون أن ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻨﻪ — ﻛﻤﺎ ﱠ
ﺗﺒني ﱄ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻲ ،ذﻟﻚ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ:
»ﻣﺎ وراء ﻣﺎ أﻓﻌﻞ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﺳﻮف أﻓﻌﻞ ﰲ ﻏﺪي — ﺑﻞ ﻣﺎ وراء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ؟«
وأﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﱪ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﺄﻗﻮل» :ملﺎذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ أن أﻋﻴﺶ ،وملﺎذا
أرﻏﺐ ﰲ أي ﳾء أو أﻋﻤﻞ أي ﳾء؟« وأﺳﺘﻄﻴﻊ ﻛﺬﻟﻚ أن أﻋﱪ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺒﺎرة:
»ﻫﻞ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﻬﺪﻣﻪ املﻮت اﻟﺬي ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ واﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ؟«
وﻗﺪ ﺑﺤﺜﺖ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﻮاب ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻋﱪت ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ووﺟﺪت أن املﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳُﺸﺒﻪ ﻧﺼﻔﻲ
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اﻟﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﰲ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺒني ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﺎﻟﺐ واﻵﺧﺮ ﻣﻮﺟﺐ ،وﻟﻢ أﻫﺘﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ
أو ذاك إﱃ ﺣﻞ ملﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻴﺎة.
ذﻟﻚ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﺎملﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﻴﺐ
ﺑﻮﺿﻮح ودﻗﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ املﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻋﲆ
ﻗﻤﺔ ﻫﺬه املﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،أﻣﺎ املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺘﻌﱰف ﺑﺎملﺸﻜﻠﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ
ﻟﻬﺎ ٍّ
ﺣﻼ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﻓﻮق ﻗﻤﺘﻬﺎ املﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ )أو ﻋﻠﻮم ﻣﺎ وراء
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ(.
وﻗﺪ ﺷﻐﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﺣﺪاﺛﺘﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﺟﺬﺑﺘﻨﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ،وﻗﺪ ﻗﻨﻌﺖ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت املﺰﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﱄ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم إﱃ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺴﺆال ﰲ ذﻫﻨﻲ
وإﱃ أن ﺗﻀﺨﻢ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰲ ﻧﻔﴘ وﺑﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺠﻮاب اﻟﺤﺎﺳﻢ اﻟﴪﻳﻊ.
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ» :إن ﻛﻞ ﳾء ﻳﺘﻄﻮر وﻳﺘﻨﻮع وﻳﺴري ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﻜﻤﺎل ،وﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﱢ
ﺗﺴريﻫﺎ ،وﻣﺎ أﻧﺖ إﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻞ ،ﻓﺈن أﻧﺖ
درﺳﺖ اﻟﻜﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ،وإن أﻧﺖ درﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻄﻮر ،ﻓﻬﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻚ ﰲ املﺠﻤﻮع،
وﻋﺮﻓﺖ ﻧﻔﺴﻚ« وﻳﺨﺠﻠﻨﻲ أن أﻋﱰف اﻵن ﺑﺄﻧﻲ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺮأي ﰲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ،ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﻧﻔﴘ أﺳري ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﻄﻮر ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻀﻼﺗﻲ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﻘﻮى،
وﻛﺎﻧﺖ ذاﻛﺮﺗﻲ ﺗُﻐﻨﻰ وﺗُﺜﺮى ،وﻗﺪرﺗﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري واﻟﻔﻬﻢ ﰲ ازدﻳﺎد ،وﻛﻨﺖ أﻧﻤﻮ وأﺗﻄﻮر
ﺟﻤﻠﺔ وﻗﺪ أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﱄ أن أﻋﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺎملﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ أن أﻟﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ٍّ
ﺣﻼ ملﺸﻜﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﻏري أن ﻧﻤﻮي اﻟﺸﺨﴢ
ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺣني ،وﺷﻌﺮت أﻧﻲ ﻻ أزدﻫﺮ ،ﺑﻞ أذﺑﻞ :ﻓﻌﻀﻼﺗﻲ آﺧﺬة ﰲ اﻟﻀﻌﻒ ،وأﺳﻨﺎﻧﻲ
ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ،ورأﻳﺖ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻄﻮر ﻻ ﻳﻔﴪ ﱄ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ وﻟﻦ ﻳﻮﺟﺪ ،وأدرﻛﺖ أﻧﻲ إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻤﺎ وﺟﺪت ﰲ ﻧﻔﴘ ﰲ ﻓﱰة ﻣﻦ
ﻓﱰات ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ،وأﻧﻌﻤﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﺗﻀﺢ ﱄ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ،وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﲇ ﱢ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل» :إن
ﻛﻞ ﳾء ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﺪ ﻳﺘﻄﻮر وﻳﺴري ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
واﻟﺘﻨﻮع ﻻ ﻳﺪل ﻋﲆ ﳾء« ،إﻧﻤﺎ ﻫﺬه ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﻣﻌﻨﻰ؛ ﻷن اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﺪ
وﻻ ﺑﺴﻴﻂ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم أو ﺗﺄﺧﺮ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ أو ﻗﺒﻴﺢ.
وﻓﻮق ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﺈن ﺳﺆاﱄ اﻟﺸﺨﴢ »ﻣﻦ أﻛﻮن أﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻴﺶ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ رﻏﺒﺎت؟«
ﺑﻘﻲ ﺑﻐري ﺟﻮاب ،وأدرﻛﺖ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻘﺔ ﺟﺪٍّا ،ﺟﺬاﺑﺔ ﺟﺪٍّا ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ
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ﺗﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻔﻘﺪ دﻗﺘﻬﺎ ووﺿﻮﺣﻬﺎ ،ﻛﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة زادت دﻗﺔ ووﺿﻮﺣً ﺎ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة زادت
ً
ً
وإﻣﻼﻻ ،وإذا ﻧﺤﻦ اﺗﺠﻬﻨﺎ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﻳﺤﺎول أن ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ
ﻏﻤﻮﺿﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴﺎة — أي إﱃ ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع —
ً
وﻏﻤﻮﺿﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ،وادﻋﺎءً ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ اﻟﺒﺘﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻌﻴﺪة
ﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﻓﻘ ًﺮا ﻣﺮﻳﻌً ﺎ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ،
ً
ً
ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﺑني ﻛﻞ ﺛﻘﺔ ﰲ املﻮﺿﻮع وﺑني اﻟﺜﻘﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﺣﺘﻰ
وﺗﻨﺎﻗﻀﺎ
ﻋﻦ املﻮﺿﻮع،
ﺑﻴﻨﻪ وﺑني ﻧﻔﺴﻪ ،وإذا ﻧﺤﻦ اﺗﺠﻬﻨﺎ ﺻﻮب ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﺑﺘﻬﺠﻨﺎ ﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻟﻜﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ
ً
ﺳﻠﻔﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻴﺎة ،إن ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻫﻤﺎل ﺗﻠﻚ املﺸﺎﻛﻞ ،وﻳﻘﻮل
ﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ »ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال :ﻣﻦ أﻧﺖ وملﺎذا ﺗﻌﻴﺶ ،وﻟﻴﺲ ﻳﻬﻤﻨﺎ ذﻟﻚ،
وﻟﻜﻨﻚ إن أردت أن ﺗﻌﺮف ﻗﻮاﻧني اﻟﻀﻮء أو اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﻮر اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺤﻴﺔ ،وإن أردت أن ﺗﻌﺮف ﻗﻮاﻧني اﻷﺟﺴﺎم وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻷﻋﺪاد واﻟﻜﻤﻴﺎت،
وإن أردت أن ﺗﻌﺮف ﻗﻮاﻧني ﻋﻘﻠﻚ ،ﻓﺈن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻜ ﱢﻞ ذﻟﻚ إﺟﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋً ﺎ
ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ«.
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﱪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻬﺬه
اﻟﻌﺒﺎرة؛ اﻟﺴﺆال» :ملﺎذا أﻋﻴﺶ؟« اﻟﺠﻮاب» :ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﺗﺘﻐري
أﺷﻜﺎل اﻟﺠﺰﻳﺌﺎت املﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ إﱃ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻬﻤﺖ ﻗﻮاﻧني
ﺗﻐري اﻟﺼﻮر أدرﻛﺖ ملﺎذا ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻮق اﻷرض«.
ﺛﻢ ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ »إن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ وﺗﺘﻄﻮر ﻋﲆ أﺳﺎس
ﻣﻦ املﺒﺎدئ وا ُملﺜُﻞ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﺪي ﺑﻬﺎ ،وﻫﺬه املﺜﻞ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن
وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،وﻫﺬه املﺜﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ،وﺗﺘﻘﺪﱠم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ أﻗﴡ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ
ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،وأﻧﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وإذن ﻓﻤﻬﻤﺘﻲ أن أدﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎملﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم
وأن أﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ« ،وﻗﺪ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ وﻗﺖ ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺗﻀﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺠﻼء ﺗﺪﻫﻮرت ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﺤﺎل ،وﻻ داﻋﻲ إﱃ
أن أذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻻ ﺗﻤﺎزﺟﻪ اﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﺬي ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺴري ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻻ داﻋﻲ إﱃ أن أذﻛﺮ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑني اﻟﻄﻮاﺋﻒ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺮأي وﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﻪ ،ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﰲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وأﻛﺘﻔﻲ ﺑﺄن أذﻛﺮ أن ﻏﺮاﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ — وﻻ أﻗﻮل ﺳﺨﻔﻬﺎ — ﺗﻨﺤﴫ
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ﰲ أﻧﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن »ﻣﻦ أﻧﺎ؟« أو »ملﺎذا أﻋﻴﺶ؟« أو
»ﻣﺎذا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﻓﻌﻞ؟« ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ً
أوﻻ أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال »ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻴﺎة املﺠﻤﻮع«
)وﻫﻲ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻗﻄﺮة ﻳﺴرية ﰲ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺼرية ﺟﺪٍّا( ،إن املﺮء
ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﺠﺐ ً
أوﻻ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬه اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﻓﺮاد
ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أﺣﺪﻫﻢ اﻵﺧﺮ.
وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﻋﱰف أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻲ وﻗﺖ اﻋﺘﻘﺪت ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﱄ
ﻣﺜﲇ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺘﺰ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﺑﺮر ﺑﻬﺎ ﻧﺰواﺗﻲ ،وﻛﻨﺖ أﺣﺎول أن أﺻﻮغ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺗﻴﴪ ﻟﻠﻨﺎس أن ﻳﺤﺴﺒﻮا ﻧﺰواﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺄت ﰲ ذﻫﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺤﻴﺎة ﰲ وﺿﻮح ﺗﺎم ،ﺗﺒﺪدت ﻫﺬه اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺤﺎل ﻫﺒﺎءً ﻣﻨﺜﻮ ًرا ،وأدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻘﺪم اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق ﻣﻘﺪورﻫﺎ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻠﻘﺎت
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم املﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ،وأﺷﺒﺎه
اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز — اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ — ﺗﺤﺎول أن ﺗﺤﻞ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺰﻋﻤﻬﺎ — ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ — أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
ً
ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻛﻴﻒ ﻟﻪ
وﻛﻤﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن — ﰲ ﻣﻴﺪان املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ — اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ
أن ﻳﻌﻴﺶ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻨﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻮاب» :أدرس ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ اﻟﺘﻐريات
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﲆ اﻟﺬرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُ َ
ﺤﴡ ﻓﺘﻌﻘﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﰲ زﻣﻦ
ﻳﻤﺘﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،أدرس ﻫﺬا ﺗﻔﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻚ «.ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ املﺨﻠﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺘﻨﻊ
ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻮاب» :أدرس ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ وﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﺑﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ
ﻧﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﺴري ،ﺗﻔﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻚ« ،وأﺷﺒﺎه اﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺄﺷﺒﺎه اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻳﺤﻮﻃﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﺨﺎﻓﺎت واملﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻛﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪت ﻋﻦ املﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،
إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻫﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺴﺒﺐ واملﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻜﻮن املﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ
ﺗﻌﺮض اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أﺻﺒﺢ ﻫﺮاءً ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ ،وﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻌﻠﻢ املﻌﻨﻮي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻐﺰى اﻟﺤﻴﺎة اﻷول ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب واملﺴﺒﺒﺎت ﰲ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ املﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻛﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( أﺻﺒﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺮاء ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ.
ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ إذن ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺳﻮى املﻌﺮﻓﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻳﻌﺮض ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﻞ
ملﻮﺿﻮع اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﰲ ﺑﺤﻮﺛﻪ
ِ
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ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻠﻢ املﻌﻨﻮي ﻋﻠﻤً ﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻻ إذا اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺟﺎﻧﺒًﺎ املﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب واملﺴﺒﺒﺎت ﰲ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻮن ،وﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻮم املﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ )ﻣﺎ وراء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ( أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻗﻄﺒﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ،ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻌﺮض ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ وﺿﻮح وﺟﻼء
»ﻣﻦ أﻧﺎ؟ وﻣﺎ اﻟﻜﻮن؟ وملﺎذا وﺟﺪت ،وملﺎذا وﺟﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ؟« وﻣﺬ وﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن داﺋﻤً ﺎ
ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺟﻮاﺑًﺎ واﺣﺪًا ﻻ ﻳﺘﻐري ،وﺳﻮاء ﻳُﺴﻤﻰ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﴘ
واﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد »ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة« أو »املﺎدة« أو »اﻟﺮوح« أو »اﻹرادة« ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﻘﻮل
إن ﻫﺬه اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ،وإﻧﻲ أﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ملﺎذا ،وﻻ ﻳﻘﻮل ملﺎذا ،إن ﻛﺎن
ﻣﻦ املﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘني ،وأﻧﺎ أﺳﺄل »ملﺎذا ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﺻﺔ؟ وﻣﺎذا ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ وﺟﻮدﻫﺎ اﻵن
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؟« … واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﻟﺘﺴﺄﻟﻪ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ووﺟﻮدﻫﺎ
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻳﻨﺤﴫ ﰲ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰲ ﺻﻴﻐﺔ واﺿﺤﺔ،
وإن ﻟﺰﻣﺖ واﺟﺒﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال »ﻣَ ﻦ أﻧﺎ ،وﻣﺎ اﻟﻜﻮن؟« إﻻ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻛﻞ
ﳾء وﻻ ﳾء «.ﻛﻤﺎ ﺗُﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال» :ملﺎذا؟« ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻟﺴﺖ أدري«.
وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻗ ﱠﻠﺒﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻇﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ
اﻟﺠﻮاب ،ﻻ ﻷن اﻟﺠﻮاب ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺆاﱄ — ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻮاﺿﺢ — وﻟﻜﻦ ﻷن اﻟﺠﻮاب ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻌﺪم ،وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﻘﲇ ﻛ ﱠﻠﻪ ﻳﺘﺠﻪ
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺠﻮاب ﻳﻌﻮد املﺮء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺆال ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﺻﻮرة
ﻧﺤﻮ ﺳﺆاﱄ ﺑﺬاﺗﻪ،
ﻣﻌﻘﺪة.
أﺣﺴﺴﺖ أﺛﻨﺎء ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻦ ﺟﻮاب ملﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة أن ﻣﺜﲇ ﻛﻤﺜﻞ رﺟﻞ ﺿ ﱠﻞ ﰲ ﻏﺎﺑﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﻠﻎ
رﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻔﻀﺎء ﺑني ﺻﻔﻮف اﻷﺷﺠﺎر ،ﺛﻢ ﻳﺘﺴﻠﻖ ﺷﺠﺮة ،وﻳﺮى اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺤﺪ واﺿﺤً ﺎ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮى ﻛﺬﻟﻚ أن ﻣﺄواه ﻟﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ املﻜﺎن ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن،
ﻓﻴﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻐﺎﺑﺔ املﻈﻠﻤﺔ ،وﻳﺮى ﻇﻼﻣﻬﺎ اﻟﺪاﻣﺲ ،وﻳﺪرك ﻛﺬﻟﻚ أن ﻣﺄواه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك.
وﻫﻜﺬا أﺧﺬت أﺟﻮل ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎن ،وﺳﻂ أﺿﻮاء اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﱄ ً
آﻓﺎﻗﺎ واﺿﺤﺔ ﻏري أﻧﻬﺎ ﰲ اﺗﺠﺎه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﱄ ﻓﻴﻪ ﻣﺄوى،
وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺬت أﺟﻮل وﺳﻂ ﻇﻼم اﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻜﻨﺖ أﻣﻌﻦ ﰲ اﻟﻈﻼم ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻌﻨﺖ ﰲ
املﺴري ،ﻓﺎﻗﺘﻨﻌﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺮج ﱄ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن.
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وملﺎ أﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﴘ إﱃ اﻟﺠﺎﻧﺐ املﴤء ﻣﻦ املﻌﺎرف أدرﻛﺖ أﻧﻲ إﻧﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﺣﻴﺪ ﺑﺒﴫي
ﻋﻦ املﺸﻜﻠﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺎق املﻤﺘﺪة أﻣﺎم ﺑﴫي واﺿﺤﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ
ً
ﺧﺎﻃﻔﺎ ﻟﻸﺑﺼﺎر ،ﻓﻘﺪ ﻓﻬﻤﺖ أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ وﺿﺤﺖ
اﻻﻧﻐﻤﺎس ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم
ﻗ ﱠﻞ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺘﻲ وﻗﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆاﱄ.
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ» :إﻧﻲ أﻋﺮف ﻣﺎ ﻳﴫ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﻛﺸﻔﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺟﻮاب ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة« ،وأدرﻛﺖ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻬﺪف املﺒﺎﴍ ﻟﻠﻌﻠﻢ املﻌﻨﻮي
ﻫﻮ أن ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺆاﱄ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا املﻴﺪان ﺟﻮاب ﻏري ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻗﺪﱠﻣﺖ ﻟﻨﻔﴘ وﻫﻮ:
»ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟ ﻻ ﳾء «.أو »ﻣﺎذا ﺳﻴﻌﻮد ﻋﲇ ﱠ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة؟ ﻻ ﳾء «.أو »ملﺎذا ﺗﻮﺟﺪ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ،وملﺎذا وﺟﺪت؟ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة وﻷﻧﻲ وﺟﺪت«.
وﰲ ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻦ داﺋﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ املﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻇﻔﺮت ﺑﻌﺪد ﻻ ﻳُﺤﴡ ﻣﻦ
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻢ أﺳﺄل ﻋﻨﻬﺎ :ﻇﻔﺮت ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺠﻮم
اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻲ ،وﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺮﻛﻴﻮﻟﻴﺰ ،وﻋﻦ أﺻﻞ اﻷﻧﻮاع وأﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن،
وﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﺬرات اﻷﺛريﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ املﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ ،وﻟﻜﻨﻲ ﰲ ﻫﺬا املﻴﺪان ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ
املﻌﺮﻓﺔ ﻟﻢ أﺟﺪ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻋﻦ ﺳﺆاﱄ »ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟« ﻏري ﻫﺬا »إﻧﻤﺎ أﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ »ﺣﻴﺎﺗﻚ«.
ً
ً
واﺗﻔﺎﻗﺎ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ املﺘﺒﺎدل ﺑني ﻫﺬه اﻟﺬرات
ﻋﺮﺿﺎ
أﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺬرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺳﻜﺖ
واﻟﺘﻐﻴري اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳُﺤﺪث ﻓﻴﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ »ﺣﻴﺎﺗﻚ« ،وﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﱰة ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﺬرات ﻓﻴﻘﻒ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ »اﻟﺤﻴﺎة« ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻚ،
ً
ﻋﺮﺿﺎ ،ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﻐرية ﺗﺘﺨﻤﺮ،
ﻣﺎ أﻧﺖ إﻻ ﻛﺘﻠﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﺎ اﺗﺤﺪت أﺟﺰاؤﻫﺎ
وﺗُﺴﻤﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻤﺮ »ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ« ،ﺛﻢ ﺗﻨﺤﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ ،ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺨﻤﺮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻚ« ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳُﺠﻴﺐ ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﻌﻪ إﻻ أن ﻳﺠﻴﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ
ً
دﻗﻴﻘﺎ.
ﺳﺎر ﻋﲆ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﺳريًا
وﺗﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ،ﻓﺄﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،أﻣﺎ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻼ أﻗﻮل إﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ،ﺑﻞ أﻗﻮل إﻧﻬﺎ ﻳﻬﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻮﻓﻖ
ﺑﺼﻮرة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﻟﻌﻠﻢ املﻌﻨﻮي ،وذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻨﺤﴫ ﰲ
اﻟﺘﻄﻮر وﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻐﻨﻴﻨﺎ ﻛﺠﻮاب ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻐﻤﻮﺿﻬﺎ وﻋﺪم دﻗﺘﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ — اﻟﺠﺎﻧﺐ املﻌﻨﻮي — ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻟﺘﺰاﻣً ﺎ
ً
دﻗﻴﻘﺎ وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ املﺸﻜﻠﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﴍة ،ﻳﺠﻴﺐ داﺋﻤً ﺎ وﰲ ﻛﻞ ﻋﴫ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ،إﻧﻪ
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ﻳﻘﻮل »إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳾء ﻏري ﻣﺤﺪود أو ﻣﻔﻬﻮم ،واﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺰء ﻏري ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ ذﻟﻚ
»اﻟﻜﻞ« ﻏري املﻔﻬﻮم« ،وأﻧﺎ أﺳﺘﺒﻌﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑني اﻟﻌﻠﻮم املﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ً
ﻛﺎﻣﻼ أﺷﺒﺎه اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻠﻚ املﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا
ُ
ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﴍﻋﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﰲ أﺷﺒﺎه اﻟﻌﻠﻮم ﻫﺬه ﺗﻘﺤﻢ ﺧﻄﺄ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻜﺮة
اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ،ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﻮﺣﻴﺪ :وﻫﻮ أﻧﻪ ﰲ املﺮة اﻷوﱃ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻮر ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﳾء،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻏري ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻗﻊ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺘني ،ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم
ﰲ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﺗﺠﺎه أو ﻫﺪف ،وﻣِﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟ ﱠﺮأي ﺟﻮاب ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺴﺆاﱄ.
وﰲ اﻟﻌﻠﻢ املﻌﻨﻮي اﻟﺒﺤﺖ؛ أي ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ — ﻻ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ
ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر »اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ املﺤﱰﻓﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﴫ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ املﻮﺟﻮدة إﱃ
أﺑﻮاب ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﺪة — ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻐﺾ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻄﺮف ﻋﻦ
املﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﳼ ،ﻻ ﺗﻈﻔﺮ إﻻ ﺑﺠﻮاب واﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻐري .وذﻟﻚ اﻟﺠﻮاب ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻚ ﺳﻘﺮاط ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻚ ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر وﺳﻠﻴﻤﺎن وﺑﻮذا.
ﻗﺎل ﺳﻘﺮاط وﻫﻮ ﻳﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻤﻮت» :إﻧﻨﺎ ﻧﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﴍﻓﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
اﻟﺤﻴﺎة ،إذ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﺠﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ إﻧﻨﺎ ﻧﺠﺎﻫﺪ ﻟﻜﻲ ﻧﺤﺮر أﻧﻔﺴﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ وﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﴩور اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺴﺪ! وملﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻠﻤﺎذا إذًا ﻻ
ﻧﻔﺮح ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻨﺎ املﻮت؟ إن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ املﻮت ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ وﻟﺬا ﻓﺎملﻮت
ﻻ ﻳﻔﺰﻋﻪ«.
وﻳﻘﻮل ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر» :إذا ﻣﺎ أدرﻛﻨﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى »اﻹرادة« ،وأن
ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ — ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ إﱃ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻋﻲ — إن ﻫﻲ إﻻ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻬﺬه اﻹرادة ،ﻟﻢ ﻳَﻌُ ﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﱪر اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؛
وذﻟﻚ أﻧﺎ إن ﻧﺒﺬﻧﺎ اﻹرادة وﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﻌني ،أﻟﻐﻴﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ املﻈﺎﻫﺮ — ذﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﺪاﻓﻖ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻞ وﻻ ﻳﻬﺪأ ﰲ ﻛ ﱢﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ املﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر املﺘﻨﻮﻋﺔ املﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻮ إﺣﺪاﻫﺎ اﻷﺧﺮى ﰲ
ﺗﺪرﺟﻬﺎ ،وﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻛﻞ دﻻﺋﻞ اﻹرادة ،وﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮر
اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪﻻﺋﻞ — اﻟﺰﻣﺎن واملﻜﺎن ،واﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ أي إن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
ذاﺗﻲ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻼﳽ ،إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك إرادة ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻈﻬﺮ
ﻟﴚء وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻟﻢ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ أﻣﺎﻣﻨﺎ — ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ — ﺳﻮى اﻟﻌﺪم ،وﻻ ﻳﻘﻮم ﰲ
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وﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻌﺪم إﻻ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ وﻫﻲ إرادة اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻴﻨﻬﺎ — وﻫﻲ ﻧﺤﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎملﻨﺎ،
وﻛﺮاﻫﻴﺘﻨﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺪم ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى رﻏﺒﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺗﻌﺒري آﺧﺮ ﻋﻦ
إرادﺗﻨﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وأﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺳﻮى ﻫﺬه اﻹرادة ،وﻻ ﻧﻌﺮف ﻏريﻫﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ،وإذن ﻓﺈن ﻣﺎ
ﻳﺒﻘﻰ — ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﻹرادة إﻟﻐﺎءً ﺗﺎﻣٍّ ﺎ — ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ املﻤﺘﻠﺌني ﺑﺎﻹرادة ،ﻫﻮ ﻻ ﳾء اﻟﺒﺘﺔ ،ﺑﻞ ﻋﲆ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻋﺎملﻨﺎ ﻫﺬا — وﻫﻮ ﺟﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ — ﺑﻜ ﱢﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮاﻛﺐ وﻧﺠﻮم ﻫﻮ
ﻋﺪم ﻋﻨﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻹرادة أو ﻧﺒﺬوﻫﺎ«.
وﻳﻘﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن »ﺑﺎﻃﻞ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ — ﻛﻞ ﳾء ﺑﺎﻃﻞ ،ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أي ﻋﻤﻞ
ﻳﺘﻮﻻه ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ؟ ﺟﻴﻞ ﻳﺘﻮﱃ وﺟﻴﻞ ﻳﻘﺒﻞ واﻷرض ﺑﺎﻗﻴﺔ إﱃ اﻷﺑﺪ … إن ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻮف
ﻳﻜﻮن ،وﻣﺎ ﺣﺪث ﺳﻮف ﻳﺤﺪث ،وﻟﻴﺲ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﳾء ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﺗﻘﻮل ﻋﻨﻪ :اﻧﻈﺮ ،ﻫﺬا ﺟﺪﻳﺪ؟ ﻛﻼ ،إﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﺳﻠﻒ ،ﻟﻴﺲ ملﺎ ﺳﻠﻒ ذﻛﺮى،
وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ملﺎ ﻳﻘﺒﻞ ذﻛﺮى ،أﻧﺎ اﻟﺬي أﻋﻈﻜﻢ ﻛﻨﺖ ﻣﻠ ًﻜﺎ ﻋﲆ ﺑﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﺖ املﻘﺪس،
وﻟﻘﺪ وﻫﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻤﺎء ،ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ املﻀﻨﻲ ﻛ ﱠﻠﻒ ﷲ ﺑﻪ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺨﺘﱪﻫﻢ ﺑﻪ ،وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ،
ورأﻳﺖ أن اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﲆ ﺣﻨﻖ اﻟﻨﻔﻮس … وﻧﺎﺟﻴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﻫﻴﻪ ،أﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ
ﻟﻀﻴﻌﺔ ﻛﱪى ،وﻋﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﺑﺒﻴﺖ املﻘﺪس — أﺟﻞ ،إن ﻗﻠﺒﻲ
ﻣﻔﻌﻢ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﻜﻤﺔ واملﻌﺮﻓﺔ ،وﻟﻘﺪ وﻫﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻹدراك اﻟﺤﻜﻤﺔ وملﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﻮن
واﻟﺤﻤﺎﻗﺔ ،ﻓﺮأﻳﺖ أن ذﻟﻚ ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﲆ ﺣﻨﻖ اﻟﻨﻔﻮس؛ ﻷن اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ
اﻟﺤﺰن اﻟﻌﻤﻴﻖ ،وﻣﻦ ﻳﺰدد ﻋﻠﻤً ﺎ ﻳﺰدد ًأﳻ.
ﻗﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ :اﻵن اﻧﻄﻠﻖ ،وﻟﺴﻮف أﻣﺘﺤﻨﻚ ﺑﺎملﺮح ،وإذن ﻓﻠﺘﻨﻌﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ املﺘﻊ ،ﻓﻜﺎن
ً
ﺑﺎﻃﻼ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻗﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻀﺤﻚ إﻧﻪ ﺟﻨﻮن ،وﻋﻦ املﺮح ﻣﺎذا ﻳُﺠﺪي؟ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻧﻌﺶ
ذﻟﻚ
ﺟﺴﺪي ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ ،وﺣﺎوﻟﺖ أن أﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻗﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮﺷﺪ ﻗﻠﺒﻲ ،ﺣﺘﻰ
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أرى ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
وﻗﻤﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻛﺜري — ﺷﻴﺪت ﱄ ﺑﻴﻮﺗًﺎ ،وزرﻋﺖ اﻟﻜﺮوم ،وأﻧﺸﺄت اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗني ،وﻏﺮﺳﺖ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺠﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺜﻤﺎر ،وﺣﻔﺮت اﻟﱪك أروي ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺠﺎر،
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺨﺪم واﻹﻣﺎء ،ووﻟﺪت اﻟﺨﺪم ﰲ ﺑﻴﺘﻲ ،واﻣﺘﻠﻜﺖ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎن اﻟﻐﻨﻢ واملﺎﺷﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﰲ ﺑﻴﺖ املﻘﺪس ،وﺟﻤﻌﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻧﻮادر اﻟﻜﻨﻮز
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ املﻠﻮك واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﻇﻔﺮت ﺑﺎملﻐﻨني واملﻐﻨﻴﺎت ،وﺑﻜ ﱢﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻬﻮ ﺑﻪ اﺑﻦ آدم ،ﻛﺂﻻت
املﻮﺳﻴﻘﻰ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻛﻨﺖ ﻋﻈﻴﻤً ﺎ ،وﺗﻮﻓﺮ ﱄ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻜ ﱢﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﺑﺒﻴﺖ
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ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺘﺎ ،وﻟﻢ أﺑﻌﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻦ
املﻘﺪس ،وﺑﻘﻴﺖ ﺣﻜﻤﺘﻲ ﻣﻌﻲ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻟﻢ أﺣﺮم
ﱠ
أيﱢ ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﴪور … ﺛﻢ ﻧﻈﺮت إﱃ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻳﺪاي ،وإﱃ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﺖ،
ﻓﺮأﻳﺖ أن اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﲆ ﺣﻨﻖ اﻟﻨﻔﻮس ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﺟﺪوى ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ،ﺛﻢ
اﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺠﻨﻮن واﻟﺤﻤﺎﻗﺔ … وﻟﻜﻨﻲ رأﻳﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺎدث
واﺣﺪ ،ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ :إن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﻸﺣﻤﻖ ،ﻳﺤﺪث ﱄ أﻧﺎ ،ﻓﻠﻤﺎذا إذن ﻛﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻤﺔ؟
ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻫﺬا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷن ذﻛﺮى اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ذﻛﺮى اﻷﺣﻤﻖ إﱃ اﻷﺑﺪ ،ﻓﻜﻞ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ اﻟﻴﻮم ﺳﻮف ﻳُﻨﴗ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﰲ اﻷﻳﺎم املﻘﺒﻠﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻮت اﻟﺤﻜﻴﻢ؟ ﻛﺎﻷﺣﻤﻖ،
ﻓﺰﻫﺪت اﻟﺤﻴﺎة؛ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﺤﺰﻧﻨﻲ إذ أن اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﲆ
ﺣﻨﻖ اﻟﻨﻔﻮس ،أﺟﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﺮﻫﺖ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺎرﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ؛ ﻷﻧﻲ رأﻳﺖ أﻧﻲ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﺗﺎرﻛﻪ
ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻔﻨﻲ … إذ ﻣﺎذا ﻳﺠﺪي اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﺟﻬﺪه وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﺤﺰن ﻗﻠﺒﻪ ،وملﺎذا ﻳﻌﻤﻞ
ﺗﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﻤﺲ ،إن ﻛﻞ أﻳﺎﻣﻪ أﺣﺰان وﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ آﻻم ،ﻧﻌﻢ ،ﺣﺘﻰ ﰲ املﺴﺎء ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻟﻪ
ﺑﺎل ،إن ﻫﺬا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ،إن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﻛﻞ وﻳﴩب وﻳﴪي ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻛﻞ ﳾء ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني ،وﻫﻨﺎك ﺣﺪث واﺣﺪ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻄﻴﺒني ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻊ ﻟﻸﴍار ،وملﺤﺒﻲ اﻟﺨري وﻣﺤﺒﻲ اﻟﴩ ،وﻟﻠﻄﺎﻫﺮ واﻟﺪﻧﺲ ،وملﻦ ﻳﻀﺤﻲ وﻣﻦ ﻻ ﻳﻀﺤﻲ،
واﻟﻄﻴﺐ ﻛﺎﻟﺨﺒﻴﺚ ،وﻣﻦ ﻳُﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﻣﻦ ﻳﺨﴙ اﻟﻘﺴﻢ ،إﻧﻪ ﴍ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻤﺲ ،وﻛﻞ ﳾء ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺤﺪث واﺣﺪ ،ﻧﻌﻢ ،إن ﻗﻠﻮب ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﴩ،
واﻟﺠﻨﺔ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺎ داﻣﻮا أﺣﻴﺎء ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ املﻮﺗﻰ ،إن ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺑني اﻷﺣﻴﺎء ﻻ
ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻟﻪ أﻣﻞ :ﻷن اﻟﻜﻠﺐ اﻟﺤﻲ ﺧري ﻣﻦ اﻷﺳﺪ املﻴﺖ ،واﻷﺣﻴﺎء ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﻤﻮﺗﻮن،
وﻟﻜﻦ املﻮﺗﻰ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﺰاء؛ ﻷن ذﻛﺮاﻫﻢ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻷذﻫﺎن،
وﻗﺪ ﺗﻼﳽ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺒﻬﻢ وﺑﻐﻀﻬﻢ وﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺪ ،وﻟﻢ ﻳَﻌُ ﺪ ﻟﻬﻢ ﺿﻠﻊ إﱃ اﻷﺑﺪ ﰲ
أيﱢ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ 4 «.ﻫﻜﺬا ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ،أو ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻳٍّﺎ ﻛﺎن.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗُﺤﺪﱢﺛﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ:
ﺧﺮج ﻣﺮة ﰲ ﻋﺮﺑﺘﻪ »ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﻮﻧﻲ« وﻫﻮ أﻣري ﺷﺎب ﺳﻌﻴﺪ ،ﺧﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد
املﺮض واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واملﻮت ،ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻋﲆ رﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻣﻔﺰع ،ﺗﺤﻄﻤﺖ أﺳﻨﺎﻧﻪ وﺳﺎل
ﻟﻌﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻤﻪ ،ﻓﺪﻫﺶ اﻷﻣري اﻟﺬي ﺧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،وﺳﺄل ﺳﺎﺋﻖ
 4ﻫﺬه ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ملﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺎب املﻘﺪس وﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﺑﻌﺾ املﻮاﺿﻊ ﻋﻦ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
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ﻋﺮﺑﺘﻪ ﻋﻤﺎ رأى ،وﻛﻴﻒ آل ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل اﻟﺰرﻳﺔ املﻘﺰزة ،وملﺎ ﻋﻠﻢ أن ذﻟﻚ
ﻫﻮ املﺼري املﺄﻟﻮف ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ،وأن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮه ﺑﻐري ﻣﻨﺎص — وﻫﻮ اﻷﻣري
اﻟﺸﺎب — ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺴري ،وأﻣﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ أن ﻳﻘﻔﻞ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ راﺟﻌً ﺎ ﻛﻲ ﻳﺘﺪﺑﺮ
اﻷﻣﺮ ،ﺛﻢ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺴﻪ وأﺧﺬ ﻳﻔﻜﺮ ،ورﺑﻤﺎ وﺟﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺰﻳﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺮج ﺑﻌﺪﺋ ٍﺬ ﰲ
ً
ﻣﺮﻳﻀﺎ ،رأى ً
ً
اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻫﻮ ﻣﺮح ﺳﻌﻴﺪ ،ﻏري أﻧﻪ رأى ﻫﺬه املﺮة ً
ﻫﺰﻳﻼ
رﺟﻼ
رﺟﻼ
ﺷﺎﺣﺐ اﻟﻠﻮن ﻗﺎﺗﻢ اﻟﻌﻴﻨني ﻳﺮﺗﻌﺶ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻬﺰال ،ﻓﻮﻗﻒ اﻷﻣري ،اﻟﺬي ﺧﻔﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎملﺮض ،وﺳﺄل ﻋﻤﺎ رأى ،وملﺎ ﻋﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﻫﻮ املﺮض اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ أي إﻧﺴﺎن ،وأﻧﻪ
ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ — وﻫﻮ اﻷﻣري اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺪن اﻟﻬﺎﻧﺊ اﻟﻘﻠﺐ — ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻪ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﻏﺪه ،ﻋﺎد إﻟﻴﻪ
ذﻟﻚ اﻻﻛﺘﺌﺎب اﻟﺬي ﻳﺤﺮﻣﻪ املﺘﻌﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ،وأﻣﺮ ﺳﺎﺋﻘﻪ أن ﻳﻘﻔﻞ راﺟﻌً ﺎ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ،وﺑﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﻌﺰاء ﻣﺮة أﺧﺮى ،ورﺑﻤﺎ وﺟﺪه؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺮج ﰲ ﻋﺮﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻨﺰﻫﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﰲ ﻫﺬه املﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ رأى ﻣﺸﻬﺪًا آﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪًا :رأى ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺴﺄل» :ﻣﺎ ﻫﺬا؟«
وﻗﻴﻞ ﻟﻪ» :ﻫﺬا رﺟﻞ ﻣﻴﺖ «.ﻗﺎل» :ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ »ﻣﻴﺖ«؟« ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ» :إن املﺮء ﺣني ﻳﻤﻮت
ﻳﻤﴘ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ «.واﻗﱰب اﻷﻣري ﻣﻦ اﻟﺠﺜﺔ ،ورﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻐﻄﺎء ،وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ،وﺳﺄل» :ﻣﺎ
اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث ﻟﻪ اﻵن؟« ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ إن اﻟﺠﺜﺔ ﺳﺘﻮارى اﻟﱰاب» ،ملﺎذا؟« »ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد
إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻦ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻏري اﻟﻨﺘﻦ واﻟﺪود» «.وﻫﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺼري اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني؟ وﻫﻞ
ﺳﻮف ﻳﺤﺪث ﱄ ﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﴚء؟ ﻫﻞ ﺳﻮف ﻳﺪﻓﻨﻮﻧﻨﻲ ،وﻫﻞ ﺳﻮف ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻲ اﻟﺮاﺋﺤﺔ
اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ وﻳﺄﻛﻠﻨﻲ اﻟﺪود؟« »ﻧﻌﻢ» «.إﱃ اﻟﺒﻴﺖ! ﻟﻦ أرﻛﺐ ﻋﺮﺑﺘﻲ ﻟﻠﻨﺰﻫﺔ ،وﻟﻦ أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮة
أﺧﺮى!«
وﻟﻢ ﻳﺠﺪ »ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﻮﻧﻲ« ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺳﻠﻮى ،وﻗﺮر أن اﻟﺤﻴﺎة أﻋﻈﻢ اﻟﴩور ،وﻛ ﱠﺮس ﻛﻞ
ﻗﻮاه اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻴﺤﺮر ﻏريه ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﺮر أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺪد اﻟﺤﻴﺎة
ً
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪ ﻛﻠﻬﺎ.
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ املﻮت ،ﺑﻞ ﺗﻨﻬﺎر اﻧﻬﻴﺎ ًرا
وﻫﺬه إذن ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت املﺒﺎﴍة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،إذا وﺟﻬﻨﺎ ﻟﻬﺎ
اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة.
ﻳﻘﻮل ﺳﻘﺮاط» :إن ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺴﺪ ﴍ وأﻛﺬوﺑﺔ ،وإذن ﻓﺘﺤﻄﻴﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺴﺪ ﻧﻌﻤﺔ ،ﻳﺠﺐ
أن ﻧﺘﻤﻨﺎﻫﺎ«.
وﻳﻘﻮل ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر» :اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن — ﻫﻲ ﴍ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻌﺪم
ﻫﻮ وﺣﺪه ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺧري«.
وﻳﻘﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن» :ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة — ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻗﺔ وﺣﻜﻤﺔ وﺛﺮاء وﻓﻘﺮ وﻣﺮح وﺣﺰن —
ﺑﺎﻃﻞ وﻋﺪم ،ﻳﻤﻮت املﺮء وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﳾء ،وﻫﺬا ﺳﺨﻒ«.
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وﻳﻘﻮل ﺑﻮذا» :ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﲆ املﺮء أن ﻳﻌﻴﺶ وﻫﻮ ﻳﺪرك أن اﻷﻟﻢ واﻟﻀﻌﻒ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
واملﻮت أﻣﻮر ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ — ﻳﺠﺐ أم ﻧﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة املﻤﻜﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ«.
ﱠ
وأﺣﺴﺖ ﺑﻪ وﻋﱪت ﻋﻨﻪ ﻣﻼﻳني
وﻣﺎ ذﻛﺮه أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺠﺒﺎرة َﻓ ﱠﻜ َﺮت ﻓﻴﻪ
املﻼﻳني ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﴩ .وﻗﺪ ﻓﻜﺮت ﻓﻴﻪ وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﻪ أﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
وﻫﻜﺬا ﺗﺮى أن ﺟﻮﻟﺘﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﺰزت ﻟﺪيﱠ روح اﻟﻴﺄس ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺮرﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻓﺈن ﴐﺑًﺎ ﻣﻦ املﻌﺮﻓﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،وﴐﺑًﺎ آﺧﺮ أﺟﺎب إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﺗﺆﻳﺪ
ﻳﺄﳼ ،وﺗﺸري ﻻ إﱃ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺮة ﻟﻠﺨﻄﺄ أو ملﺮض ﻋﻘﲇ ،ﺑﻞ ﻋﲆ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺪل ﻋﲆ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﻜري وأن أﻓﻜﺎري ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻬﺎ أﻗﻮى اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺒﴩﻳﺔ.
وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ أن ﻳﺨﺪع اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ! وﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ :واملﻮت ﺧري
ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻳﺠﺐ ﻋﲆ املﺮء أن ﻳُﺤﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة.
وملﺎ ﻟﻢ أﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﻏﻠﺘﻲ ،ﺑﺪأت أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ املﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ،
وﺗﻌﺸﻤﺖ أن أﺟﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑني ﻣﻦ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﺑﺪأت أﻻﺣﻆ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﻫﺆﻻء
اﻟﻨﺎس — وﻫﻢ ﻣﻦ أﻣﺜﺎﱄ — وﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ إزاء ﻫﺬه املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻲ إﱃ اﻟﻴﺄس.
وإﻟﻴﻜﻢ ﻣﺎ وﺟﺪت ﺑني اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﺒﻬﻮﻧﻨﻲ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وأﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
وﺟﺪت أن ﻟﻠﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻴﻮن ﺣﻴﺎﺗﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎرج ﻣﻦ املﺄزق اﻟﺬي ﻛﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻧﱰدى
ﻓﻴﻪ.
املﺨﺮج اﻷول :ﻫﻮ اﻟﺠﻬﻞ ،وﻫﻮ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﴍ ﻋﺒﺚ ،ﺑﻞ وﻋﺪم إدراك ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
ً
ﺧﺎﺻﺔ أو ﺻﻐﺎر اﻟﺸﺒﺎن وأﻏﺒﻴﺎء اﻟﻨﺎس — ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮا
واﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ — واﻟﻨﺴﺎء
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر وﺳﻠﻴﻤﺎن وﺑﻮذا ،إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮون اﻷﻓﻌﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺮون اﻟﻔريان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮض اﻟﻐﺼﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﻪ ،وﻫﻢ ﻳﻠﻌﻘﻮن
ﻗﻄﺮات اﻟﺸﻬﺪ ،ﻏري أﻧﻬﻢ ﻳﻠﻌﻘﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺮات ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪ ﻟﻔﱰة وﺟﻴﺰة ﻓﻘﻂ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺒﻬﻮن
ﺑﻌﺪﺋ ٍﺬ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ إﱃ اﻷﻓﻌﻰ واﻟﻔريان ،ﻓﻴﻜﻔﻮن ﻋﻦ ﻟﻌﻘﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻟﻢ أﺗﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ.
واملﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻮ اﻷﺑﻴﻘﻮرﻳﺔ ،ﻳﺪرك املﺮء أن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ رﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﻐﻞ ﻣﺎ ﺑني ﻳﺪﻳﻪ
ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ،وﻳﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻷﻓﻌﻰ واﻟﻔريان ،وﻳﻠﻌﻖ اﻟﺸﻬﺪ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ
إذا ﻛﺎن املﻴﺴﻮر ﻣﻨﻪ واﻓ ًﺮا ،وﻳﻌﱪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا املﺨﺮج ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺛﻢ اﺧﱰت املﺮح ،إذ
أن ﺧري ﻣﺎ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻫﻮ أن ﻳﺄﻛﻞ وﻳﴩب وﻳﻤﺮح ،وأن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ
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ذﻟﻚ ﻃﻮال اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪر ﻟﻪ ﷲ أن ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ،ﻓﻠﺘﺄﻛﻞ إذن ﺧﺒﺰك ﻣﴪو ًرا،
ُ
واﺣﺲ ﺧﻤﺮك ﺑﻘﻠﺐ ﻣﺮح … وﻋﺶ ﰲ ﻫﻨﺎء ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ ﻃﻮال أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻚ
املﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮور … ذﻟﻚ ﻧﺼﻴﺒﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ … ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺗﻤﺪ إﻟﻴﻪ ﻳﺪاك ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻋﻤﻠﻪ ﺑﻜ ﱢﻞ ﻣﺎ أوﺗﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﻮة ،إذ أن اﻟﻘﱪ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﱰدى
ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻋﻤﻞ أو ﺣﻴﻠﺔ أو ﻋﻠﻢ أو ﺣﻜﻤﺔ«.
ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺠﻌﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻣﺜﺎﱄ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴﺘﻄﺎﻋﺔ ،وﻇﺮوﻓﻬﻢ ﺗﻤﺪﻫﻢ
ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺪﻫﻢ ﺑﺄﺳﺒﺎب املﺸﻘﺔ ،وﻏﺒﺎؤﻫﻢ اﻟﻌﻘﲇ ﻳﻤ ﱢﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺴﻮا
أن ﻣﻴﺰﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰة ﻋﺎرﺿﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺴﻮن أن ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ ﻛﻞ
اﻣﺮئ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﺼﻮر ﻋﺪﻳﺪة ،وأﻟﻒ زوﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ،وﻳﻨﺴﻮن أن ﻟﻘﺎء ﻛﻞ
رﺟﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻟﻒ زوﺟﺔ ُ
أﻟﻒ رﺟﻞ ﺑﻐري زوﺟﺔ واﺣﺪة ،وأن ﻟﻘﺎء ﻛﻞ ﻗﴫ أﻟﻒ رﺟﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺸﻴﺪوه ﺑﻌﺮق اﻟﺠﺒني ،وأن اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﻛﺴﻠﻴﻤﺎن ﻗﺪ
ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﰲ ﻏﺪي ﻋﺒﺪًا ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،إن ﺿﻌﻒ اﻟﺨﻴﺎل ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻮذا — وﻫﻲ ﴐورة املﺮض واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واملﻮت ،اﻟﺘﻲ
ﻧﺴﻴﺎن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ أ ﱠرﻗﺖ
ﱠ
ﺳﻮف ﺗﻘﴤ ﻋﲆ ﻫﺬه املﺘﻊ اﻟﻴﻮم أو ﻏﺪًا.
ﻫﻜﺬا ﻳﻔﻜﺮ وﻳﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﻣﻤﻦ ﻳﺴريون ﻋﲆ أﺳﻠﻮﺑﻨﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻗﺪ
ﻳﴫح ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺮوﻧﻪ ﺑﻔﻜﺮﻫﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﺧﻴﺎﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﴏ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت — ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ — وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﰲ رأﻳﻲ ﻻ ﻳُﻘﺼﻴﻬﻢ
ﻋﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﻘﻮن اﻟﺸﻬﺪ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻮاﺟﻬﻮا املﺸﻜﻠﺔ.
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻧﻬﺞ ﻧﻬﺞ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ،وملﺎ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻗﺎﴏ اﻟﺨﻴﺎل ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ
أن أﺧﻠﻖ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻘﺎﴏ ً
ﺧﻠﻘﺎ ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺑﻌﺪ ﺑﴫي ﻋﻦ اﻟﻔريان
واﻷﻓﻌﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ رﺣﻞ ﺣﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎه.
واملﺨﺮج اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻫﻮ اﻟﻘﻮة واﻟﻨﺸﺎط ،إذا ﻣﺎ أدرك اﻟﻔﺮد أن اﻟﺤﻴﺎة ﴍ وﻋﺒﺚ اﻧﻬﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ،وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻠﻤﻮن ذﻟﻚ ،وأوﻟﺌﻚ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺎرة واملﻨﻄﻖ
اﻟﺼﺎرم ،إﻧﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن ﺳﺨﻒ اﻟﻨﻜﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺪر ،وﻳﺪرﻛﻮن أن املﻮت
ﺧري ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،وأن ﺧري اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺪم ،ﻓﻴﻌﻤﻠﻮن ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﻳﺄﺗﻮن ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
دون ﺗﻮان ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﻨﺎك وﺳﻴﻠﺔ :ﺣﺒﻞ ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺒﺔ ،أو ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎء ،أو ﺳﻜني ﻳُﻄﻌﻦ
ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ،أو ﻗﻄﺎر ﻳﺴري ﻋﲆ ﻗﻀﻴﺐ ،وﻳﺰداد ﻋﺪد أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﺬون ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ﻃﺎﺋﻔﺘﻨﺎ ﻳﻮﻣً ﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ،وﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ذﻟﻚ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن وﻫﻢ ﰲ زﻫﺮة ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﲆ أﺷﺪﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻂ ﺑﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن.
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وﻗﺪ رأﻳﺖ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧري اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﺠﺎة ،وأردت أن أﻧﻔﺬﻫﺎ.
واملﺨﺮج اﻟﺮاﺑﻊ :ﻫﻮ اﻟﻀﻌﻒ ،ﻳﺮى اﻟﻔﺮد ﺣﻘﻴﻘﺔ املﻮﻗﻒ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﻮ
ﻳﻌﻠﻢ ً
ﺳﻠﻔﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﳾء ،واﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﴬب ﻳﻌﻠﻤﻮن أن املﻮت ﺧري ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﺎة ،ﻏري أﻧﻬﻢ ﺗﻌﻮزﻫﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ً
ﻃﺒﻘﺎ ملﺎ ﺗﻮﺣﻴﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ — وذﻟﻚ أن
ﻳﴪﻋﻮا ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻋﺔ وﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ — وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﱰﻗﺒﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ،
ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺨﺮج اﻟﻀﻌﻒ؛ ﻷﻧﻲ إن ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧري ﱄ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺪوري ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ
أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺨري؟ … وﻗﺪ أﻟﻔﻴﺖ ﻧﻔﴘ ً
رﺟﻼ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز.
وﻫﻜﺬا ﺗﺮى أن أﺑﻨﺎء ﻃﺒﻘﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻔﺎدون اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ املﺮﻳﻊ ﺑﺄرﺑﻊ وﺳﺎﺋﻞ ،وﻣﻬﻤﺎ
أﻋﻨﺖ اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻢ أﺟﺪ ﻏري ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷرﺑﻊ ،إﺣﺪاﻫﺎ أﻻ ﻳﺪرك املﺮء أن اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻠﻮ ﻣﻦ
املﻌﻨﻰ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻏﺮور وﴍ ،وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨري ﻟﻠﻤﺮء ﱠأﻻ ﻳﻌﻴﺶ ،وﻟﻢ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﱠإﻻ أن أدرك ذﻟﻚ.
وﻣﺎ إن أدرﻛﺘﻪ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻨﻪ ،واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﴬب ﰲ اﻟﺤﻴﺎة
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون أن ﺗﻔﻜﺮ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،وﻛﻨﺖ ﻣﺜﻞ »ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﻮﻧﻲ«
ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﺮج راﻛﺒًﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻷﻟﻢ واملﻮت ،وﻛﺎن ﺧﻴﺎﱄ
ﺣﻴٍّﺎ ﺟﺪٍّا ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﻛﺬﻟﻚ أن أﺑﺘﻬﺞ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ إﱄ ﱠ ﺑﺎملﺘﻌﺔ ﰲ ﻟﺤﻈﺔ
ﺛﻢ ﺗﺰول ،واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﻳﺪرك املﺮء أن اﻟﺤﻴﺎة ﴍ وﺳﺨﻒ ﻓﻴﻘﴤ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ،
وﻗﺪ أدرﻛﺖ ذﻟﻚ ،وﻟﺴﺖ أدري ملﺎذا ﻟﻢ أﻧﺘﺤﺮ .واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أن ﻳﻌﻴﺶ املﺮء ﻛﻤﺎ ﻋﺎش
ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر — ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻜﺘﺔ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺪر ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻮاﺻﻞ
ً
ﺑﻐﻴﻀﺎ إﱃ
اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻴﻐﺘﺴﻞ وﻳﻠﺒﺲ وﻳﺄﻛﻞ وﻳﺘﺤﺪث إﱃ ﻏريه ﺑﻞ وﻳﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻧﻔﴘ ﻣﺆ ًملﺎ ﺟﺪٍّا ،وﻟﻜﻨﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
ً
ً
ﻏﺎﻣﻀﺎ ﺑﺄن آراﺋﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻠﻴﻤﺔ
إﺣﺴﺎﺳﺎ
وأرى اﻵن أﻧﻲ ﻟﻢ أﻧﺘﺤﺮ ﻷﻧﻲ أﺣﺴﺴﺖ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪا ﱄ ﺗﺴﻠﺴﻞ آراﺋﻲ وآراء اﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﻨﺎ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺨﻠﻮ اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻦ املﻌﻨﻰ — ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪا ﱄ ذﻟﻚ ﻣﻘﻨﻌً ﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﰲ دﺧﻴﻠﺔ ﻧﻔﴘ ﺷﻚ ﻏﺎﻣﺾ ﰲ
ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ.
وﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :أدرﻛﺖ ﺑﻌﻘﲇ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﳾء
أرﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ )وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ أرﻗﻰ ﻣﻨﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻫﻮ أرﻗﻰ
ﻣﻨﻪ( ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ إذن ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﱄ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﱄ ﺣﻴﺎة ،وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻌﻘﻞ أن ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺤﻴﺎة وﻫﻮ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ؟ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى :إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺎة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻌﻘﲇ
وﺟﻮد ،وإذن ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ وﻟﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻞ ﳾء ،واﻟﻌﻘﻞ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﻨﺒﺬ
اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ! وﻗﺪ أﺣﺴﺴﺖ أن ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ.
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وﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺤﻴﺎة ﴍ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺸﺖ وﻣﺎ زﻟﺖ أﻋﻴﺶ،
وﻋﺎش اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ وﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ،ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ذﻟﻚ؟ ملﺎذا ﻧﻌﻴﺶ وﻣﻦ املﻤﻜﻦ ﱠأﻻ
ﻧﻌﻴﺶ ،وﻫﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﻜﻴﻢ ﻏريي وﻏري ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر ﻳﺪرك ﴍ اﻟﺤﻴﺎة وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ؟
إن اﻟﺘﻔﻜري اﻟﺬي ﻳُﻈﻬﺮ ﻋﺒﺚ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﺲ ٍّ
ﺷﺎﻗﺎ أو ﻋﺴريًا ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ
ً
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺬج ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺷﻮا وﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺟﻤﻴﻌً ﺎ وﻻ
ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﻢ ﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺤﻴﺎة أﻣﺮ ﻣﻌﻘﻮل؟
إن ﻋﻠﻤﻲ — ﺗﺆﻳﺪه ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻤﺎء — ﻗﺪ ﱠ
ﺑني ﱄ أن ﻛﻞ ﳾء ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻷرض —
ﻋﻀﻮي أو ﻏري ﻋﻀﻮي — ﻣﻨﺴﻖ ﺑﻤﻬﺎرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎذ ﺳﺨﻴﻒ ﻏري
ﻣﻮﻗﻔﻲ أﻧﺎ ،وأوﻟﺌﻚ اﻟﺤﻤﻘﻰ — وأﻗﺼﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫري اﻟﻐﻔرية ﻣﻦ اﻟﻨﺎس — ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮي وﻏري ﻋﻀﻮي ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ،وﻳﺒﺪو ﻟﻬﻢ أن
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﺣﻜﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ! …
ﻓﺨﻄﺮ ﱄ ﻫﺬا اﻟﺨﺎﻃﺮ» :رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﳾء ﻟﻢ أدرﻛﻪ ﺑﻌﺪ؟ ﻓﻬﺬه ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠُ ﻬﺎل،
إﻧﻤﺎ داﺋﻤً ﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻗﻮل ،إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﺎﻫﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﻗﺎل إن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺳﺨﻴﻒ،
وﰲ اﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻟﻴﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﻋﺎ ًملﺎ ﺑﺄﴎه ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ وﻻ زال ﻳﻌﻴﺶ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ
ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ دون ﻓﻬﻤﻪ ،وﻟﻜﻨﻲ أﻗﻮل إن ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻠﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ وإﻧﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﻴﺶ.
ﻻ ﳾء ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ إﻧﻜﺎر اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر ،إذن ﻓﻠﺘﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻚ ،وﻻ ﺗﺠﺎدل ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ،إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺗﴪك ﻓﻠﺘﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻚ! إﻧﻚ ﺗﻌﻴﺶ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ —
إذن ﻓﻠﺘﻘﺾ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻚ ،وﻻ ﺗَﺤْ َﻲ ﻋﺎﺑﺜًﺎ ،ﺗﻘﻮل وﺗﻜﺘﺐ إﻧﻚ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة ،إﻧﻚ ﺗﻀﻄﺮب ﰲ
وﺳﻂ ﻃﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺎﻧﻌﻮن ،وﻛﻠﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮن ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺗﺠﺪ اﻟﺤﻴﺎة
ﻛﺌﻴﺒﺔ ﻣﻨﻔﺮة ﻓﻠﺘﺒﺘﻌﺪ!«
ٍّ
ﺣﻘﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻧﺤﻦ — اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﴬورة اﻻﻧﺘﺤﺎر وﻻ ﻧﻨﻔﺬه — ﺳﻮى أﺿﻌﻒ اﻟﻨﺎس،
ً
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ ﻧﺤﻦ أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻏﺒﺎء ،ﻧﻤﻸ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺻﻴﺎﺣً ﺎ ﺑﻐﺒﺎﺋﻨﺎ ﻛﻤﺎ
وأﺷﺪﻫﻢ
ﻳﻔﻌﻞ اﻷﺣﻤﻖ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺢ ﺑﻐﺠﺮﻳﺔ ذات أﺻﺒﺎغ؛ ﻷن ﺣﻜﻤﺘﻨﺎ — ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎدﻗﺔ — ﻟﻢ
ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﰲ ﺣني أن اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮن اﻟﺤﻴﺎة — وﻫﻢ
ﻣﻼﻳني — ﻻ ﻳﺸﻜﻮن ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة.
ٍّ
ﺣﻘﺎ ﻟﻘﺪ ﻋﺎش اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻨﻬﺎ — ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﺤﻴﺎة
— وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺠﺪل اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺒﺚ اﻟﺤﻴﺎة ،اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﱄ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺷﻮا ﻳﻨﺴﺒﻮن إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ.
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ﻣﻨﺬ أن دﺑﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر وﺟﺪوا ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ،وﺣﻴﻮا ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪرت إﱄ ﱠ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﱠ وﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﱄ — ﺑﺪﻧﻲ وﻏري ﺑﺪﻧﻲ — ﺛﻤﺮة ملﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﺬه اﻷداة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﺗﺪﺑﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة وأﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ
اﺧﱰاﻋﻲ ﺑﻞ ﻣﻦ اﺧﱰاﻋﻬﻢ ،وﻟﻘﺪ وُﻟﺪت وﻧﺸﺄت وﺗﻌﻠﻤﺖ ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ ،اﺳﺘﺨﺮﺟﻮا اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ،وﻋﻠﻤﻮﻧﺎ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت ،واﺳﺘﺄﻧﺴﻮا اﻟﺒﻘﺮ واﻟﺨﻴﻞ ،وﻋﻠﻤﻮﻧﺎ أن ﻧﺰرع اﻟﺤﺒﻮب،
وأن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺠﺘﻤﻌني ،وﻧﻈﻤﻮا ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﻋﻠﻤﻮﻧﻲ أن أﻓﻜﺮ وأن أﺗﻜﻠﻢ ،وﻫﺎ أﻧﺎ ذا — وأﻧﺎ ﻣﻦ
إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ — وﻗﺪ أﻣﺪوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب ،وﻋﻠﻤﻮﻧﻲ — وأﻧﺎ أﻓﻜﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ وأﻟﻔﺎﻇﻬﻢ —
أﺟﺎدل ﰲ أﻧﻬﻢ ﻋﺒﺚ ﺑﺎﻃﻞ! ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ» :ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،وﻟﻘﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄ ﻛﺒريًا
ﺑﺼﻮر ٍة ﻣﺎ «.ﺛﻢ اﻧﻘﴣ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ أن أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﺄ.
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻵن أن أﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني
أن أﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ أﺣﺲ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺒﺚ اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ املﻨﻄﻖ — وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺒﺎر املﻔﻜﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ — ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﺄ ،وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري ﻧﻔﺴﻪ أو ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﺆال ،ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺮف
ذﻟﻚ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ ،إﻧﻤﺎ أﺣﺴﺴﺖ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ
ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ،وﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻨﻌﻨﻲ إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ أﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﺗﻔﻚ ﻳﺮي — أﻋﻨﻲ أن أﻗﺘﻞ ﻧﻔﴘ .وﻟﻮ أﻧﻲ ﻗﻠﺖ إن اﻟﻌﻘﻞ أدى ﺑﻲ إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﺖ — إذا ﻟﻢ أﻧﺘﺤﺮ — ﻣﻦ اﻟﻜﺎذﺑني ،ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻌﻤﻞ ،وﻟﻜﻦ ﺷﻴﺌًﺎ
آﺧﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ،ﺷﻴﺌًﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺳﻤﻴﻪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﻮة ﺗﻌﻤﻞ
وﺗﺮﻏﻤﻨﻲ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻲ إﱃ ﻫﺬا اﻟﴚء دون ذاك ،ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ أﻧﻘﺬﺗﻨﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻔﻲ اﻟﻴﺎﺋﺲ وﺣﻮﱠﻟﺖ ذﻫﻨﻲ إﱃ اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ،ﻫﺬه اﻟﻘﻮة أرﻏﻤﺘﻨﻲ ﻋﲆ أن أوﺟﻪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻲ إﱃ
أﻧﻲ ،وﻣﻌﻲ ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ أﻣﺜﺎﱄ ،ﻻ ﻧﻜﻮﱢن املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻧﺒﻬﺘﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أﻧﻲ
ﻟﻢ أﻋﺮف ﺑﻌ ُﺪ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﴩ.
ﱡ
واﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻠﻢ أر ﻏري ﻗﻮم ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮا املﺸﻜﻠﺔ ،أو ﻗﻮم
ﻓﻬﻤﻮﻫﺎ وﻟﻜﻨﻬﻢ أﻏﺮﻗﻮﻫﺎ ﰲ ﻧﺸﻮة اﻟﺤﻴﺎة ،أو ﻓﻬﻤﻮﻫﺎ وﻗﻀﻮا ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،أو ﻓﻬﻤﻮﻫﺎ
وﻟﻜﻨﻬﻢ — ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ — ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻴﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻳﺎﺋﺴني ،وﻟﻢ أ َر ﻏري ﻫﺆﻻء ،وﺑﺪا ﱄ ﻛﺄن ﺗﻠﻚ
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء املﺘﻌﻠﻤني ذوي اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﱢن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ،
وﻛﺄن ﺗﻠﻚ املﻼﻳني اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﻴﺶ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ —
وﻟﻴﺴﻮا ً
أﻧﺎﺳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴني.
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وﻳﺒﺪو ﱄ اﻵن أن ﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻟﻌﺠﺐ وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﻔﻬﻢ وﻻ ﺗﺼﺪق أن أﺳﺘﻄﻴﻊ
— وأﻧﺎ أﻧﺎﻗﺶ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ — أن أﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ،وأن أزل إﱃ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ وإﱃ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ
اﻟﺴﺨﻒ ﺣﺘﻰ أﺣﺴﺐ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﺣﻴﺎة ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر ،ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺣﻴﺎة املﻼﻳني ﺣﺪث ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﻟﺘﻔﺎت ،ﻫﻜﺬا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻲ ،ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﱄ
اﻟﻴﻮم ﺟﺪ ﻋﺠﻴﺐ ،وﺻﻮﱠر ﱄ وﻫﻢ اﻋﺘﺰازي ﺑﻘﺪرﺗﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻲ —
وﺳﻠﻴﻤﺎن وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر — ﻋﺮﺿﻨﺎ املﺴﺄﻟﺔ ﺑﺼﺪق ودﻗﺔ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ رأﻳًﺎ ﻏري رأﻳﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺼﻮاب،
وﻟﻢ أﺷﻚ ﻟﺤﻈﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻲ إﱃ املﻮﺿﻮع ،ﺣﺘﻰ إن ﺗﻠﻚ املﻼﻳني ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺄﻟﻒ ،ﰲ ﻋﻴﻨﻲ ،ﻣﻦ
رﺟﺎل ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺑﻌﺪ أن ﻳﺪرﻛﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ املﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ،وﺣﺘﻰ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ
دون أن ﻳﻄﺮأ ﱄ ﻣﺮة أن أﺳﺄل» :ﻣﺎ املﻌﻨﻰ اﻟﺬي أﺿﻔﺘﻪ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﻴﺶ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض؟«
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل اﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ — وﻫﻲ ﺣﺎل ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ )إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ(
ﻋﺸﺖ
ﻧﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﴩ اﻷﺣﺮار املﺘﻌﻠﻤني ،وﺑﻔﻀﻞ ﺣﺒﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴني ،ذﻟﻚ اﻟﺤﺐ اﻟﺬي أرﻏﻤﻨﻲ ﻋﲆ أن أﻓﻬﻤﻬﻢ وﻋﲆ أن أدرك أﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا أﻏﺒﻴﺎء ﻛﻤﺎ
ﺣﺴﺒﻨﺎﻫﻢ ،أو ﺑﻔﻀﻞ إﺧﻼﴆ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﺄﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻋﺮف ﺷﻴﺌًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺧري ﻣﺎ
أﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ أن أﺷﻨﻖ ﻧﻔﴘ ،ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻀﻞ أو ﺑﺬاك أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺰة أﻧﻲ إن أردت أن أﻋﻴﺶ
وأن أﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻼ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا املﻌﻨﻰ ﻻ ﻋﻨﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوه وﻳﺤﺒﻮن
أن ﻳﻘﺘﻠﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻋﻨﺪ أوﻟﺌﻚ املﻼﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ املﺎﴈ وﻣﺎ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ
اﻟﺤﺎﴐ ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻠﻘﻮن اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن أﻋﺒﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﰲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺴﺬج اﻟﺠﻬﻼء اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا وﻻ زاﻟﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن،
ورأﻳﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف ،رأﻳﺖ أن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ املﻼﻳني — ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﺎدر — اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺎﺷﻮا وﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ،ﻻ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﰲ أﻗﺴﺎﻣﻲ ،وإﻧﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺻﻤﻤﻬﻢ ﺑﺠﻬﻞ
املﺸﻜﻠﺔ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻳﺠﻴﺒﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻌﺠﺐ ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ
ﻛﺬﻟﻚ أن أﺣﺴﺒﻬﻢ أﺑﻴﻘﻮرﻳني؛ ﻷن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻷﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ
أﺳﺒﺎب املﺘﻊ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺘﺔ أن أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﺨﺒﻄﻮن ﺑﻐري ﻋﻘﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ؛
ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻔﴪون ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﻞ وﻳﻔﴪون املﻮت ﻧﻔﺴﻪ ،وﻫﻢ ﻳﻌﺪون ﻗﺘﻞ
اﻟﻨﻔﺲ أﻋﻈﻢ اﻟﴩور ﺧﻄ ًﺮا ،وﺑﺪا ﱄ ﻛﺄن اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة دراﻳﺔ ﻻ أﻗﺮﻫﺎ ﺑﻞ
وأزدرﻳﻬﺎ ،وﺑﺪا ﱄ ﻛﺬﻟﻚ أن املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻞ وﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ :ﰲ ﺣني
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أن املﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﻜﺴﺒﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻼﻳني اﻟﺒﴩ — ﺑﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ — ﻳﻘﻮم ﻋﲆ أﺳﺎس
ﻣﻦ املﻌﺮﻓﺔ زاﺋﻒ ﻣﺤﺘﻘﺮ.
إن املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ — ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺤﻜﻤﺎء — ﺗﻨﻜﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﰲ ﺣني
أن اﻟﺠﻤﺎﻫري اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس — ﺑﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ — ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻫﺬا املﻌﻨﻰ ﰲ املﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺖ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺼﻠﺔ ،وﻫﺬه املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻲ اﻹﻳﻤﺎن — وﻫﻲ
ذﻟﻚ اﻟﴚء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﻧﺒﺬه ،ﺗﻠﻚ املﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﷲ — اﻟﺜﺎﻟﻮث ،وﺧﻠﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ
ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ،واملﻼﺋﻜﺔ واﻟﺸﻴﺎﻃني ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ دﻣﺖ ﻣﺤﺘﻔ ً
ﻈﺎ
ﺑﻌﻘﲇ.
ﻛﺎن إذن ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻣﺮﻳﻌً ﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺟﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ املﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻏري إﻧﻜﺎر اﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﻨﺎك — ﰲ اﻹﻳﻤﺎن — ﻻ ﳾء ﻏري إﻧﻜﺎر اﻟﻌﻘﻞ ،وﻫﻮ ﻋﻨﺪي
أﺷﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﻧﻜﺎر اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﻘﺪ دﻟﺖ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺤﻴﺎة ﴍ ،وﻋﺮف اﻟﻨﺎس
ذﻟﻚ — ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎﺷﻮا وﻻ زاﻟﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ،وﻟﻜﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ
أﻋﻴﺶ ،رﻏﻢ أﻧﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ أن اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ وأﻧﻬﺎ ﴍ ﻣﺴﺘﻄري ،وأﻇﻬﺮ
ﱄ اﻹﻳﻤﺎن أﻧﻲ ﻟﻜﻲ أﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﻃﺮح اﻟﻌﻘﻞ ﺟﺎﻧﺒًﺎ — واﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ اﻟﴚء
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺣﺪه إدراك ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ.
وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ،وﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻪ ﺳﻮى ﻣﺨﺮﺟني ،إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺳﻤﻴﺘﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻏري
ً
ﻣﻌﻘﻮﻻ — وﻟﻮ إﱃ ﺣﺪ
ﻣﻌﻘﻮل — ﻛﻤﺎ ﻇﻨﻨﺖ — أو أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺣﺴﺒﺘﻪ ﻏري ﻣﻌﻘﻮل
— وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻇﻨﻨﺖ ،وﺑﺪأت أﺣﻘﻖ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أؤﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ً
ﻣﻨﺎﺻﺎ
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺄﻟﻔﻴﺘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺟﺪٍّا ،وﻟﻢ أﺟﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﻫﻲ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﳾء ،وﻟﻜﻨﻲ ملﺴﺖ ﻣﻮﺿﻌً ﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ
ً
ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ،ﻛﺎن ﺳﺆاﱄ »ملﺎذا أﻋﻴﺶ؛
اﻟﺨﻄﺄ ،وذﻟﻚ أن ﺗﻔﻜريي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
أي ﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻠﺔ — ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ وﺟﻮدي
املﺤﺪود ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏري املﺤﺪود؟« وﻟﻜﻲ أﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال درﺳﺖ اﻟﺤﻴﺎة.
وﺟﲇ ﱞ أن ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﻴﺎة املﻤﻜﻨﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻨﻌﻨﻲ؛ ﻷن ﺳﺆاﱄ — ﺑﺮﻏﻢ
أﻧﻪ ﺑﺪا ﺑﺴﻴ ً
ﻄﺎ ﰲ أول اﻷﻣﺮ — ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﻨًﺎ ﺗﻔﺴري املﺤﺪود ﰲ ﺣﺪود اﻟﻼﻣﺤﺪود.
ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ» :ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﺰﻣﺎن واملﻜﺎن واﻟﺴﺒﺐ؟« — وأﺟﺒﺖ ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻟﺴﺆال» :ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن واملﻜﺎن واﻟﺴﺒﺐ؟« ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﻧﻲ
أﺟﺒﺖ — ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ »ﻻ ﳾء«.
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وﻛﻨﺖ ﰲ ﺗﻔﻜريي داﺋﻤً ﺎ أوازن )وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﻏري ذﻟﻚ( ﺑني املﺤﺪود واملﺤﺪود ،أو ﺑني
اﻟﻼﻣﺤﺪود واﻟﻼﻣﺤﺪود ،وﻟﻜﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻬﺎ:
وﻫﻲ أن اﻟﻘﻮة ﻫﻲ اﻟﻘﻮة ،واملﺎدة ﻫﻲ املﺎدة ،واﻹرادة ﻫﻲ اﻹرادة ،واﻟﻼﻣﺤﺪود ﻫﻮ اﻟﻼﻣﺤﺪود،
واﻟﻌﺪم ﻫﻮ اﻟﻌﺪم — وذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ أن أﺻﻞ إﻟﻴﻪ.
ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﺷﺒﻴﻬً ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳُﻔﻜﺮ املﺮء ﰲ ﺣ ﱢﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻴﺠﺪ
أﻧﻪ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜري ﺳﻠﻴﻤﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ أن أ = أ ،أو س = س،
أو ص = ص ،وﺣﺪث ﱄ ﻧﻔﺲ اﻟﴚء ﰲ ﺗﻔﻜريي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺈن
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺆال اﻧﺘﻬﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺎﺑﻖ.
وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ — ﺗﻠﻚ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ دﻳﻜﺎرت،
ﺑﺎﻟﺸﻚ املﻄﻠﻖ ﰲ ﻛﻞ ﳾء — ﺗﻨﺒﺬ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ أﺳﺎس اﻹﻳﻤﺎن ،وﺗﺒﻨﻲ ﻛﻞ ﳾء
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻗﻮاﻧني اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة
إﻻ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ :وﻫﻮ ﺟﻮاب ﻏري ﻣﺤﺪود ،وﻟﻢ ﻳَﺒْﺪ ﱄ إﻻ أول اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ أن املﻌﺮﻓﺔ
ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻗﺎﻃﻌً ﺎ — ﻫﻮ ﺟﻮاب ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر :إن اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ وأﻧﻬﺎ ﴍ ،وﻟﻜﻨﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻌﻤﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ املﻮﺿﻮع أدرﻛﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺳﻤً ﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮري
اﻟﺬي ﺣﺴﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،أﻣﺎ إن ﻋﱪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاب ﺗﻌﺒريًا ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﱪاﻫﻤﻴﻮن وﺳﻠﻴﻤﺎن
وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﺷﻚ ﻏري ﻣﺤﺪود ،أو ﻫﻮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﺆال )س = س واﻟﺤﻴﺎة ﻋﺪم(؛
وﻟﺬا ﻓﺎملﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﻴﺐ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﺪ ﻟﻠﺴﺆال ٍّ
ﺣﻼ
— وأن اﻟﺤﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻏري ﻣﺤﺪود.
وملﺎ أدرﻛﺖ ﻫﺬا أدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﲆ املﺮء أن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻮاب
ﻟﺴﺆاﱄ ،ﻛﻤﺎ أدرﻛﺖ أن اﻟﺠﻮاب اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إن ﻫﻮ إﻻ إﺷﺎرة إﱃ أن املﺮء ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻈﻔﺮ ﺑﺠﻮاب إﻻ إذا وﺿﻊ اﻟﺴﺆال ﰲ ﺻﻴﻐﺔ أﺧﺮى ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ إن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﺆال
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني املﺤﺪود واﻟﻼﻣﺤﺪود ،وﻓﻬﻤﺖ أن اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻹﻳﻤﺎن — ﻣﻬﻤﺎ
ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ — ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻛﱪى ،وﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮاب ﻋﻼﻗﺔ ﺑني
املﺤﺪود واﻟﻼﻣﺤﺪود ،وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﺑﻐريﻫﺎ ﺣﻞ.
وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺆاﱄ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤً ﺎ ﺗﻈﻬﺮ
ﰲ اﻟﺠﻮاب ،ﻛﻴﻒ ﱄ أن أﻋﻴﺶ؟ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺎﻣﻮس اﻹﻟﻪ ،ﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻲ؟ اﻟﻌﺬاب اﻷﺑﺪي أو اﻟﻨﻌﻴﻢ اﻷﺑﺪي ،ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﴤ ﻋﻠﻴﻪ املﻮت؟ اﻻﺗﺤﺎد
ﻣﻊ ﷲ اﻟﺪاﺋﻢ :اﻟﺴﻤﺎء.
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وﻟﺬا ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﱄ ﻛﺄﻧﻬﺎ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ،اﺿﻄﺮرت إﱃ
اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ املﻌﺮﻓﺔ ﻏري املﻌﻘﻮﻟﺔ — ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻹﻳﻤﺎن
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻘﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﰲ ﻋﻴﻨﻲ ﻏري ﻣﻌﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻏري أﻧﻲ
ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أُﻗﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳُﻘﺪﱢم ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،وأﻧﻪ — ﻟﺬﻟﻚ — ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﻜﻨﺔ ،إن املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻲ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ — وﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻦ املﴤ ﰲ املﺴري وأردت أن أﻗﴤ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﻄ ﱠﻠﻌﺖ
ﺣﻮﱄ إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ رأﻳﺖ أن اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻴﺸﻮن وﻳﻌﻠﻨﻮن ﴏاﺣﺔ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﺛﻢ ﻧﻈﺮت إﱃ ﻧﻔﴘ ﻓﺮأﻳﺖ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ،ﻓﺈن
اﻹﻳﻤﺎن ﻛﺎن ﻗﺪ أﻛﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪي ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ أﻛﺴﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏريي ،وﺟﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ﺛﻢ ﻧﻈﺮت ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ،وإﱃ ﻣﻌﺎﴏيﱠ  ،وإﱃ ﺳﺎﺑﻘﻴﻬﻢ ،ﻓﺮأﻳﺖ ﻧﻔﺲ
اﻟﴚء ،رأﻳﺖ أﻧﻪ — ﻣﺬ ﺑﺪأ اﻹﻧﺴﺎن — إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺎة ﻓﺈن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وأن املﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻳﻤﺎن واﺣﺪة ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﻹﻳﻤﺎن ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ،وأﻳٍّﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي
ﺗُﻘﺪم ﻟﻪ اﻹﺟﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺗﻜﺴﺐ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن املﺤﺪودة ﻣﻌﻨﻰ ﻏري
ﻣﺤﺪود ،ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻬﺪﻣﻪ اﻵﻻم واﻟﺤﺮﻣﺎن واملﻮت ،وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﰲ اﻹﻳﻤﺎن وﺣﺪه ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻧﺠﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ أو أن ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻹﻳﻤﺎن إذن؟ ﻟﻘﺪ ﻓﻬﻤﺖ أن اﻹﻳﻤﺎن
ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد »اﺗﻀﺎح اﻟﺨﻔﻲ« أو ﻣﺎ ﻳُﺸﺒﻪ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﺲ إﻟﻬﺎﻣً ﺎ )إﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﻳﺤﺪد ﺟﺎﻧﺒًﺎ واﺣﺪًا
ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻳﻤﺎن( ،وﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻹﻧﺴﺎن وﷲ )إذ أن املﺮء ﻋﻠﻴﻪ ً
أوﻻ أن ﻳﺤﺪد
اﻹﻳﻤﺎن ،ﺛﻢ ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﷲ ،وﻻ ﻳﺤﺪد اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﷲ( ،ﻟﻴﺲ اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ املﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﻛﻤﺎ ﻳُﻔﺮض ﻓﻴﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن( ،إﻧﻤﺎ اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻘﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻻ ﻳﻘﴤ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻹﻳﻤﺎن
ﻗﻮة اﻟﺤﻴﺎة ،وﻣﺎ دام اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴٍّﺎ ﻓﻼ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﻨﻖ ﻋﻘﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪ
املﺮء أﻧﻪ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳾء ﻣﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض ،وإذا ﻟﻢ ﻳ َﺮ وﻳﺪرك
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ املﺤﺪود ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ أﻣﺎ إذا أدرﻛﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ
ﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ اﻟﻼﻣﺤﺪود ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻐري إﻳﻤﺎن.
واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻋﻘﲇ ﻓﺄﺻﺎﺑﻨﻲ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﻔﺰع ،ﻓﻘﺪ اﺗﻀﺢ ﱄ اﻵن
أن املﺮء ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ إﻣﺎ أن ﻳﻐﻔﻞ رؤﻳﺔ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ،أو أن ﻳﻔﴪ اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﻔﺴريًا ﻳﺮﺑﻂ املﺤﺪود ﺑﺎﻟﻼﻣﺤﺪود ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴري ،وﻟﻜﻨﻲ ﻃﺎملﺎ اﻋﺘﻘﺪت
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ﰲ املﺤﺪود ﻟﻢ أﻛﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴري ،وﺑﺪأت أﺣﻘﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ،وﰲ ﺿﻮء اﻟﻌﻘﻞ ﺗﺒﺪد
ﺗﻔﺴريي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻠﻪ ،ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﻔﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ املﺤﺪود ،وﺑﺪأت ﺑﻌﺪﺋ ٍﺬ
أُﺷﻴﺪ ﻋﲆ أﺳﺲ ﻋﻘﻠﻴﺔ — ﻣﻤﺎ ﻟﺪيﱠ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف — ﺗﻔﺴريًا ﻳُﻜﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ،ﻏري أﻧﻲ
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺷﻴﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻲ — وﺧري أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺒﴩﻳﺔ — وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻫﺬه
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ :وﻫﻲ أن س = س ،ودﻫﺸﻨﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﻨﺠﻢ
ﻏريﻫﺎ.
ﻣﺎذا ﻛﻨﺖ أﻓﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاب ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ؟ ﻛﻨﺖ أﺣﺐ أن
أﻋﺮف ملﺎذا أﻋﻴﺶ ،وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض درﺳﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻔﴘ ،وﺑﺪﻫﻲ أﻧﻲ ﻗﺪ أﻋﺮف
اﻟﻜﺜري ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻦ أﻋﺮف ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻤﺎ أردت ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.
ﺛﻢ ﻣﺎذا ﻛﻨﺖ أﻓﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاب ﰲ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ؟ ﻛﻨﺖ أدرس
آراء أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أ ْﻟ َﻔﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻌﻲ ،ﻳﻌﻮزﻫﻢ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال» :ملﺎذا
أﻋﻴﺶ؟« وﺑﺪﻫﻲ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻷﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏري اﻟﺬي ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ — وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳾء ﻣﺎ.
ﻣﻦ أﻧﺎ؟ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺗﻨﺤﴫ املﺸﻜﻠﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ.
ِأﻣ َﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ إﻻ ﻣﻨﺬ اﻷﻣﺲ ﻓﻘﻂ؟ وﻫﻞ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ أﺣﺪ ﻗﺒﲇ أن ﻳﻀﻌﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ — وﻫﻮ ﺳﺆال ﺟﺪ ﺑﺴﻴﻂ ،ﻳﻘﻔﺰ إﱃ ﻟﺴﺎن ﻛﻞ ﻃﻔﻞ
ﻋﺎﻗﻞ؟
ﻻ ﺷ ﱠﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﺬ ﻧﺸﺄ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﺬ
ﻇﻬﺮ اﻹﻧﺴﺎن أﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻘﺎرن املﺤﺪود ﺑﺎملﺤﺪود أو ﻏري املﺤﺪود ﺑﻐري املﺤﺪود ،وﻣﺬ ﺑﺪأ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أﺧﺬ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني املﺤﺪود واﻟﻼﻣﺤﺪود وﺣﺎول أن ﻳﻌﱪ
ﻋﻨﻬﺎ.
وﻧﺤﻦ ﻧُﺨﻀﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ املﻨﻄﻘﻲ ﻛﻞ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﺑني املﺤﺪود واﻟﻼﻣﺤﺪود،
أو ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة — وأﻗﺼﺪ ﻓﻜﺮة »ﷲ« أو اﻹرادة أو اﻟﺨري ،وﻛﻞ ﻫﺬه اﻵراء ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻘﲇ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻔﺰع ﻟﻪ املﺮء ،ﺑﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ ،أﻧﻨﺎ — ﻛﺎﻷﻃﻔﺎل — ﻧﻔﻜﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ أﺟﺰاء،
ﻓﺨﻮرﻳﻦ راﺿني ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﺛﻢ ﻧﺴﺘﺨﺮج اﻟﺰﻧﱪك ،وﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ أﻟﻌﻮﺑﺔ ،وﻧﺪﻫﺶ
ﺑﻌﺪﺋ ٍﺬ ﻷن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺴري.
ﻣﻦ اﻟﴬوري وﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﱪى أن ﻧﻮﻓﻖ إﱃ ﺣﻞ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑني املﺤﺪود
واﻟﻼﻣﺤﺪود ،وأن ﻧﻮﻓﻖ إﱃ ﺟﻮاب ملﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻴﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ
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اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻧﻠﻘﺎه ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻛﻞ زﻣﺎن ،وﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﴩ :وﻫﻮ ﺣﻞ ﻳﺘﺤﺪر ﻣﻦ اﻷزﻣﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮارى ﻋﻦ أﺑﺼﺎرﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻞ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﴪ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆﻟﻒ
ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ — وﻧﺤﻦ ﻧﻬﺪم ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﻣﺴﺘﺨﻔني ﻟﻜﻲ ﻧﻀﻊ اﻟﺴﺆال ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻫﻮ
اﻟﺴﺆال اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ،واﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب.
إن ﻓﻜﺮة اﻹﻟﻪ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،وﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﺮوح ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﷲ وﺷﺌﻮن اﻟﺒﴩ،
ووﺣﺪة اﻟﺮوح ووﺟﻮدﻫﺎ ،وﻓﻜﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﺨري واﻟﴩ ﰲ اﻷﺧﻼق — ﻛﻠﻬﺎ أﻓﻜﺎر ﺻﻴﻐﺖ
ﰲ اﻟﻀﻤري اﻟﺒﴩي اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﱄ وﻻ ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﺑﻐريﻫﺎ اﻟﺒﻘﺎء ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺒﺬت ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄﴎه وأردت أن أﺻﻮﻏﻬﺎ ﺑﻨﻔﴘ
وﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
إﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻓﻜﺮ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ،وﻟﻜﻦ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺪأت ﺗﺪب ﰲ
ﻧﻔﴘ ،ﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ ﰲ أول اﻷﻣﺮ أن ﻣﻮﻗﻔﻲ وﻣﻮﻗﻒ ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر وﺳﻠﻴﻤﺎن — ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ — ﺳﺨﻴﻒ ﻏري ﻣﺴﺘﺴﺎغ :إﻧﻨﺎ ﻧﺮى اﻟﺤﻴﺎة ﴍٍّا ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺟﲇ
أن ﻫﺬا أﻣﺮ ﺷﺎذ؛ ﻷن اﻟﺤﻴﺎة إن ﻛﺎﻧﺖ ﻏري ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وإن ﻛﻨﺖ ﻣﻐﺮﻣً ﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻞ ،إذن
ﻓﻼ ﺑُ ﱠﺪ ﻣﻦ ﻫﺪم اﻟﺤﻴﺎة ،وإذن ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪاﻫﺎ ،ﺛﻢ إﻧﻲ أدرﻛﺖ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻋﻘﲇ ﻳﺪور ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ،ﻛﺎﻟﻌﺠﻠﺔ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﱰس ،وﻣﻬﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ وأﺟﺪﻧﺎ
اﻟﻨﻘﺎش ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻈﻔﺮ ﺑﺠﻮاب ﻟﻠﺴﺆال ،ﻏري أن س = س داﺋﻤً ﺎ؛ وﻟﺬا ﻓﺎﻷرﺟﺢ
ً
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺧﺎﻃﺌًﺎ ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﻛﺬﻟﻚ أدرك أن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻹﻳﻤﺎن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ
أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻠﻚ
أﻋﻤﻖ ﺣﻜﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وإﻧﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ ﺣﻖ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻌﻘﻞ ،وأن ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة.
أدرﻛﺖ ذﻟﻚ ،ﻏري أن إدراﻛﻲ ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﱄ اﻷﻣﻮر ،ﻛﻨﺖ اﻵن ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل أي
ﴐب ﻣﻦ ﴐوب اﻹﻳﻤﺎن ،إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ إﻧﻜﺎ ًرا ﻣﺒﺎﴍً ا ﻟﻠﻌﻘﻞ — وإﻻ ﻛﺎن ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻣﻦ
املﻐﺎﻟﻄﺎت ،ﻓﺪرﺳﺖ اﻟﺒﻮذﻳﺔ واﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ،ودرﺳﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ املﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
وﻣﻤﻦ ﺣﻮﱄ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن أﻟﺘﻔﺖ أول اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد أﺑﻨﺎء ﻃﺒﻘﺘﻲ،
وأن أﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء :وﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﺮﻫﺒﺎن ،واملﺤﺪﺛني ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻞ وإﱃ
اﻹﻧﺠﻴﻠﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﺎﻟﺨﻼص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ اﻟﻔﺪاء ،وﺗﺸﺒﺜﺖ ﺑﺄﻫﺪاب أﺻﺤﺎب
ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة وأﺧﺬت أﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ وﻓﻬﻤﻬﻢ ملﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة.
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وﻣﻊ أﻧﻲ ﺗﻬﺎوﻧﺖ ﻛﺜريًا ،وﺗﺠﻨﺒﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻨﺰاع ،ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻗﺒﻞ
ﻋﻘﻴﺪة ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺪ رأﻳﺖ أن ﻣﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻻ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻞ
ً
ﻏﻤﻮﺿﺎ ،وأﻧﻬﻢ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪون ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻻ ﻟﻴﺠﻴﺒﻮا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻳﺰﻳﺪه
اﻟﺘﻲ أدت ﺑﻲ إﱃ اﻹﻳﻤﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻲ.
وإﻧﻲ ﻷذﻛﺮ اﻟﺸﻌﻮر اﻷﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ أن أﻋﻮد إﱃ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس — ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺎودﻧﻲ — ﻛ ﱠﻠﻤﺎ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻨﺎس.
ﻛ ﱠﻠﻤﺎ زادوﻧﻲ إﻳﻀﺎﺣً ﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ،اﺗﻀﺤﺖ ﱄ أﺧﻄﺎؤﻫﻢ ،وأدرﻛﺖ أن أﻣﲇ ﰲ أن أﺟﺪ
ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﺗﻔﺴريًا ملﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة أﻣﻞ وا ٍه ﻻ رﺟﺎء ﻓﻴﻪ.
ً
ﻣﻌﻘﻮﻻ
ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺮﻧﻲ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﰲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﻳﻤﺰﺟﻮن ﻛﺜريًا ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﴐورﻳٍّﺎ أو
ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤً ﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪي ،إﻧﻤﺎ ﻧﻔﺮﻧﻲ ﻣﻨﻬﻢ أن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺤﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﻮﺣﻴﺪ — أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ واملﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺜﻮﻧﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ،
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺠﻼء أﻧﻬﻢ ﻳﺨﺪﻋﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وأﻧﻬﻢ — ﻣﺜﲇ — ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨًﻰ ﻏري أن
ﻳﺤﻴﻮا ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺴﺘﻮﻟني ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻴﻪ أﻳﺪﻳﻬﻢ ،رأﻳﺖ ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻮ وﺟﺪوا
ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻬﺪم اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة وﻣﻦ اﻷﻟﻢ واملﻮت ملﺎ ﺧﺸﻮا ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ،وﻟﻜﻨﻬﻢ —
أﻗﺼﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ داﺋﺮﺗﻨﺎ — ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺜﲇ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻛﻔﺎﻳﺔ ووﻓﺮة
وﻳﺤﺎوﻟﻮن أن ﻳﺤﺘﻔﻈﻮا ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ أو أن ﻳﻀﺎﻋﻔﻮه ،ﻳﺨﺸﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻷﻟﻢ واملﻮت ،وﻫﻢ
ﻛﺬﻟﻚ — ﻣﺜﲇ وﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﰲ اﻟﺪﻳﻦ — ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻹﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
وﻳﺤﻴﻮن ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺌﺔ ،إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون.
وﻟﻢ ﺗﻨﻬﺾ ﺣﺠﺔ واﺣﺪة ﺑﺈﻗﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼﺪق إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ،وﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻷﻗﺘﻨﻊ إﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪل ﻋﲆ
أﻧﻬﻢ ﻳﺮون ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺠﺰﻋﻮن ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﺟﺰع أﻧﺎ ﻣﻨﻪ — اﻟﻔﻘﺮ واملﺮض
واملﻮت ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أملﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ املﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻃﺎﺋﻔﺘﻲ،
ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ أرى أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻛﻔﺮا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻃﺒﻘﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ5 ،
ً
وﻟﻢ أر ﻗﻂ أﺣﺪًا ﻣﻦ املﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ.
 5ﻫﻨﺎ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮد ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ،وﺷﻌﺎرﻫﺎ »ﻋﻮدوا إﱃ اﻟﺸﻌﺐ« ،ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳُﺨﺎﻃﺮ وﻳﻀﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ واملِ ْﻠﻚ ﺑﻞ وﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻏري ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﻮاب،
ﻣﺪﻓﻮﻋني ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺟﺪٍّا ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻣﻦ أن اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ
املﺠﺘﻤﻊ ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﲆ أود اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻮﻧﻬﻢ.
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ﻓﺄدرﻛﺖ أن ﻋﻘﻴﺪة ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذﻟﻚ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ،وأن إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن اﻟﺼﺎدق وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺰاء أﺑﻴﻘﻮري ﰲ اﻟﺤﻴﺎة.
وأدرﻛﺖ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻗﺪ ﺗﻨﻔﻊ ﻛﺴﻠﻮى أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻳﻨﴫف إﻟﻴﻪ ذﻫﻦ
رﺟﻞ ﻛﺴﻠﻴﻤﺎن ﻳﻌﺾ ﺑﻨﺎن اﻟﻨﺪم وﻫﻮ ﻋﲆ ﻓﺮاش املﻮت ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﻜﺜﺮة اﻟﻜﺎﺛﺮة ﻣﻦ
ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳُﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﻠﻬﻮا وﻫﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮن إﻧﺘﺎج ﻏريﻫﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻳُﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ
أن ﻳﺨﻠﻘﻮا اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء أن ﺗﻌﻴﺶ ،وأن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻴﺶ وﻫﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﱃ
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ املﻌﺎﻧﻲ ،ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻬﺬه املﻼﻳني ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة ﻏري ﻫﺬه ،وﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔٍّ ،
ﺣﻘﺎ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻗﺘﻨﻊ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻷﻧﻨﻲ أﻧﺎ وﺳﻠﻴﻤﺎن وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر ﻟﻢ ﻧﻘﺘﻞ
أﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﺑﻞ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ ﻷن ﺗﻠﻚ املﻼﻳني ﻣﻦ اﻟﺒﴩ ﻗﺪ ﻋﺎﺷﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﻴﺶ ،وﻗﺪ
ﺣﻤﻠﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﻨﺎ ﻓﻮق ﺗﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
وﺑﺪأت أﻗﱰب ﻣﻦ املﺆﻣﻨني ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺴﺬج اﻷﻣﻴني :اﻟﺤﺠﺎج واﻟﺮﻫﺒﺎن واﻟﻄﺎﺋﻔﻴني
واﻟﻔﻼﺣني ،إن ﻋﻘﻴﺪة ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة املﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻌﻠﻨﻬﺎ أﺷﺒﺎه املﺆﻣﻨني
ُ
وﺟﺪت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ًرا ﻛﺒريًا ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﻓﺔ ﻣﻤﺰوﺟً ﺎ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ املﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻏري
ﻣﻦ داﺋﺮﺗﻨﺎ ،ﻓﻘﺪ
أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻨﺎ ﻫﻮ أن اﻟﺨﺮاﻓﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨني ﻣﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﴐورة وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺘﻔﻘﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴﺎﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﴐب ﻣﻦ ﴐوب اﻟﻠﻬﻮ اﻷﺑﻴﻘﻮري وﺣﺴﺐ ،ﰲ ﺣني
أن ﺧﺮاﻓﺔ املﺆﻣﻨني ﻣﻦ ﺟﻤﻮع اﻟﻌﻤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎق وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﻟﻴﺴﺘﺤﻴﻞ
أن ﻧﺘﺼﻮرﻫﻢ ﺑﻐري ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺮاﻓﺔ ،ﻓﻬﻲ ﴍط ﻻزم ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ،إن ﺣﻴﺎة املﺆﻣﻨني ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘﻲ
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ،ﰲ ﺣني أن ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ملﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي أﻣﺪﺗﻬﻢ ﺑﻪ
ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ،ﻓﴩﻋﺖ أﻧﻌﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس وﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ،وﻛﻠﻤﺎ أﻧﻌﻤﺖ اﻟﻨﻈﺮ
زدت اﻗﺘﻨﺎﻋً ﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺻﺎدﻗﻮن ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ،وأن اﻟﻌﻘﻴﺪة ﴐورﻳﺔ ﻟﻬﻢ ،وﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﻜﺴﺐ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ،وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﻢ ،وﻋﲆ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﺑني أﺑﻨﺎء ﻃﺎﺋﻔﺘﻲ —
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻐري إﻳﻤﺎن ،وﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﺪ واﺣﺪًا ﰲ اﻷﻟﻒ ﻳﻌﱰف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ —
رأﻳﺖ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﺪ ً
رﺟﻼ واﺣﺪًا ﰲ اﻷﻟﻒ ﺑني ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻋﲆ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ
رأﻳﺖ ﺑني أﺑﻨﺎء داﺋﺮﺗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗُﻘﴣ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺧﻤﻮل وﻟﻬﻮ وﺳﺨﻂ ،ﻓﺈن ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء
اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﺎ ﺗُﻘﴣ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻫﻢ راﺿﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻋﲆ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳُﻌﺎرض ﺑﻬﺎ أﺑﻨﺎء داﺋﺮﺗﻨﺎ اﻟﻘﺪر وﻳﺸﻜﻮﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن وآﻻم ،ﻓﺈن ﻫﺆﻻء
اﻟﻨﺎس ﻳﻘﺒﻠﻮن املﺮض واﻷﺣﺰان دون ارﺗﺒﺎك أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﺑﻞ ﺑﻴﻘني ﻫﺎدئ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺄن ﻛﻞ ﳾء
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ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﻟﺨري ،وﻋﲆ ﻧﻘﻴﻀﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛ ﱠﻠﻤﺎ ازددﻧﺎ ﺣﻜﻤﺔ ﻗﻞ إدراﻛﻨﺎ ملﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة
ورأﻳﻨﺎ ﰲ اﻷﻟﻢ واملﻮت ﺳﺨﺮﻳﺔ وﴍٍّا ،ﻳﻌﻴﺶ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم وﻳﺘﺄملﻮن ،وﻳﻘﺎﺑﻠﻮن املﻮت واﻷﻟﻢ
ﺑﻬﺪوء ﺑﻞ وﺑﴪور ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺴﺐ أن املﻮت اﻟﻬﺎدئ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﻮﻃﻪ اﻟﻔﺰع
واﻟﻴﺄس ﻧﺎدر ﺟﺪٍّا ﺑني أﻓﺮاد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻫﻢ ﻋﲆ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ ﻳﺮون أن املﻮت
اﻟﺬي ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ املﺸﺎق وﺛﻮرة اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺸﻘﺎء أﻣﺮ ﻧﺎدر ﺟﺪٍّا ،وﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮزﻫﻢ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻧﺮاه وﻳﺮاه ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺨري اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة — وﻫﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻨﻌﻤﻮن ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﺎدة — ﺟﻤﻬﻮر ﻛﺒري ،وأﻧﻌﻤﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﱄ ،وﺗﺪﺑﺮت ﺣﻴﺎة أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﰲ املﺎﴈ
واﻟﺤﺎﴐ ،ورأﻳﺖ أن أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺤﻴﻮا
وأن ﻳﻤﻮﺗﻮا ،ﻻ ﻳﻌﺪون ﺑﺎﻵﺣﺎد أو اﻟﻌﴩات أو املﺌﺎت أو اﻷﻟﻮف ﺑﻞ ﻳﻌﺪون ﺑﺎملﻼﻳني ،وﻛﻠﻬﻢ
ً
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒريًا — ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻮن ،وﻫﻢ
— ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﻋﺎداﺗﻬﻢ وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ
ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻨﻲ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف ،ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ أﺟﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة واملﻮت ،وﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ
ﻫﺪوء ،وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻵﻻم ،وﻳﻌﻴﺸﻮن وﻳﻤﻮﺗﻮن ،وﻻ ﻳﺮون ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺜًﺎ ﺑﻞ ﺧريًا
وﻧﻌﻤﺔ.
وﺗﻌﻠﻤﺖ أن أﺣﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ،وﻛﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ — ﺣﻴﺎة اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﻣﻮات،
ﻳﴪا ،وﺑﻘﻴﺖ ﻋﲆ ذﻟﻚ ُﻗﺮاﺑﺔ
وﻣﻦ ﻗﺮأت ﻋﻨﻬﻢ أو ﺳﻤﻌﺖ ،ازددت ﺣﺒٍّﺎ ﻟﻬﻢ وازدادت ﺣﻴﺎﺗﻲ ً
اﻟﻌﺎﻣني ،ﺛﻢ اﻋﱰاﻧﻲ ﺗﻐﻴري ﻛﻨﺖ أﺗﺄﻫﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ ،وﻟﻢ ﺗﱪح ﻧﻔﴘ ﻗﻂ ﺑﺬرة اﻟﺘﻔﻜري
ﻓﻴﻪ ،واﻧﺘﻬﻴﺖ إﱃ أن ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ — اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء — ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮﻳﻬﺔ
ﻋﻴﻨﻲ ،وﺗﺒﺪﱠت ﱄ ﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻨﺎ وﻋﻠﻮﻣﻨﺎ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﻘﺪت ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﰲ
ﱠ
وآداﺑﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻮء ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻬﻤﺖ أن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إن ﻫﻮ ﱠإﻻ ﻏﺮور ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،وأﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﲆ
املﺮء أن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ أيﱠ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ املﻌﺎﻧﻲ .ﰲ ﺣني أن ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠني ﻛﻠﻬﻢ — وأﻗﺼﺪ
ﺑﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳُﻨﺘﺠﻮن اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن — ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﱄ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ
أدرﻛﺖ أن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وأن املﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﻮ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺎدق:
ﻓﺘﻘﺒﻠﺘﻪ راﺿﻴًﺎ.
وملﺎ ﺗﺬﻛﺮت ﻛﻴﻒ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﺮﻧﻲ وﺗﺒﺪو ﱄ ﺧﻠﻮٍّا ﻣﻦ املﻌﻨﻰ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻳُ ِﻘﺮ ﺑﻬﺎ ﻗﻮم ﺗﺘﻌﺎرض ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺠﺬﺑﻨﻲ وﺗﺒﺪو ﱄ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ أرى اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻴﺸﻮن ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻬﻤﺖ ملﺎذا ﻧﺒﺬت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﰲ أول اﻷﻣﺮ
ووﺟﺪﺗﻬﺎ ﻋﺪﻳﻤﺔ املﻌﻨﻰ ،ﺛﻢ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ اﻵن وأﻟﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎملﻌﺎﻧﻲ ،أدرﻛﺖ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺨﻄﺌًﺎ
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ﻛﻤﺎ أدرﻛﺖ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻄﺄ ،ﻟﻘﺪ أﺧﻄﺄت ﻻ ﻷﻧﻲ أﺳﺄت اﻟﺘﻔﻜري ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻷﻧﻲ ﻋﺸﺖ ﻋﻴﺸﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ،وذﻟﻚ أﺷﺪ اﻟﺴﺒﺒني ﺧﻄ ًﺮا ،أدرﻛﺖ أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﻒ ﻋﻨﻲ ﻷﻧﻲ أﺧﻄﺄت اﻟﺘﻔﻜري
ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﺧﻔﻴﺖ ﻋﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﺷﺎذة ﺗﻠﻤﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ
إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻲ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺑﻴﻘﻮر ،أدرﻛﺖ أن ﺳﺆاﱄ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ وﺟﻮاﺑﻲ ﻋﲆ ذﻟﻚ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﴍ أﻣﺮ ﺟﺪ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﺄ أن اﻟﺠﻮاب ﻳُﺸري إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻲ وﺣﺪﻫﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ،ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ ﻣﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﻇﻔﺮت ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻮاب :ﴍ وﻋﺒﺚٍّ ،
وﺣﻘﺎ
إن ﺣﻴﺎﺗﻲ — وﻫﻲ ﺣﻴﺎة اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﰲ اﻟﺸﻬﻮات — ﻛﺎﻧﺖ ﴍٍّا وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻮٍّا ﻣﻦ املﻌﻨﻰ؛ وﻟﺬا
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب» :اﻟﺤﻴﺎة ﴍ وﻋﺒﺚ« ﻛﺎن ﻳُﺸري إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻻ إﱃ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﴩ ﻛﺎﻓﺔ،
أدرﻛﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب املﻘﺪس ،وﻫﻲ »أن اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺒﻮن
اﻟﻈﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺒﻮن اﻟﻀﻮء ﻷن أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﴍﻳﺮة؛ ﻷن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﴩ ﻳﻜﺮه اﻟﻀﻮء
وﻻ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻪ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻠﻮم ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻪ« ،ورأﻳﺖ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻢ املﺮء ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ً
أوﻻ
أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻐري ﻣﻌﻨﻰ وأﻻ ﺗﻜﻮن ﴍٍّا ،ﺛﻢ ﻳُﻄﻠﺐ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ أن ﻳﻔﴪﻫﺎ ،وأدرﻛﺖ ملﺎذا
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻮح ،وأن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﻜﺮ
ﺣُ ﻤﺖ
وأن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﴩ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻔﻜﺮ وأن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﰲ ﺣﻴﺎة أﺣﺪ املﺘﻄﻔﻠني
ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ داﺋﻤً ﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻣﺠﻤﻮع اﺛﻨني واﺛﻨني أرﺑﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺻﺎدﻗﺔ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻋﱰف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻷﻧﻲ إن اﻋﱰﻓﺖ ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮع اﺛﻨني واﺛﻨني أرﺑﻌﺔ
ﻓﻼ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﻧﻲ رﺟﻞ ﺧﺒﻴﺚ ،وﻛﺎن إﺣﺴﺎﳼ ﺑﺄﻧﻲ رﺟﻞ ﻃﻴﺐ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
وﴐورة ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﺛﻨني واﺛﻨني أرﺑﻌﺔ ،وملﺎ أﺣﺒﺒﺖ اﻟﻨﺎس وﻛﺮﻫﺖ ﻧﻔﴘ
واﻋﱰﻓﺖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﺗﻀﺢ ﱄ ﻛﻞ ﳾء.
ﻣﺎذا ﻟﻮ أن ﺟﻼدًا ﻳﻘﴤ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﺣ ﱢﺰ رﻗﺎب اﻟﻨﺎس — أو ﻟﻮ أن
ﻣﺪﻣﻨًﺎ ﻋﲆ اﻟﺨﻤﺮ ﻻ رﺟﺎء ﻓﻴﻪ ،أو ﻣﺠﻨﻮﻧًﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﺠﺮة ﻣﻈﻠﻤﺔ دﻧﺴﺔ وﻳﺘﺼﻮر
املﻮت ﰲ ﺗﺮﻛﻬﺎ — ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺳﺄل ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ »ﻣﺎ اﻟﺤﻴﺎة؟« ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻈﻔﺮ
ﺑﺠﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻏري أن اﻟﺤﻴﺎة أﻛﱪ اﻟﴩور ،وﻳﻜﻮن ﺟﻮاب املﺠﻨﻮن ﺟﺪ ﺻﺤﻴﺢ —
وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ وﺣﺪه ،ﺛﻢ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻧﺎ ذﻟﻚ املﺠﻨﻮن؟ وﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء
اﻟﺨﺎﻟني ﻛﻬﺆﻻء املﺠﺎﻧني؟ ﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ أﻧﻨﺎ ٍّ
ﺣﻘﺎ أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء املﺠﺎﻧني ،أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ
أﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻐري ﺷﻚ.
ٍّ
ﺣﻘﺎ إن اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻟﻴﻄري وﻳﺠﻤﻊ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﻳﺒﻨﻲ ﻋﺸﻪ ،ﻓﺈن رأﻳﺖ ﻃﺎﺋ ًﺮا ﻳﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ اﺑﺘﻬﺠﺖ ﻟﴪوره ،واﻟﺸﺎة واﻷرﻧﺐ واﻟﺬﺋﺐ ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﺘُﻄﻌﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﺘﻨﺎﺳﻞ وﺗﻄﻌﻢ
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ﺻﻐﺎرﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ أﻳﻘﻨﺖ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة وأن ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،إذن ﻓﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻔﻌﻞ؟ إﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺤﻴﻮان،
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق :وﻫﻮ أﻧﻪ ﻳﻬﻠﻚ ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻔﺮدًا ،ﻓﻮاﺟﺒﻪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ أﻳﻘﻨﺖ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻚ أﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ وأن
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وﻟﻜﻨﻲ أﺳﺄل ﻧﻔﴘ :ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛني اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺘﻲ أﺣﻤﻞ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ؟ إﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻧﺘﺞ ﻟﻨﻔﴘ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻢ أودﻫﺎ ،وﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﻌﺪﻧﻲ ﻣﻦ أن
ً
ﻣﺘﻄﻔﻼ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ :ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻴﺎﺗﻲ؟ أﺟﺒﺘﻬﺎ:
أﻧﺘﺞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع ،ﻟﻘﺪ ﻋﺸﺖ
ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺤﴫ ﰲ ﻋﻮﻟﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﱄ إذن — وﻗﺪ
ﺷﻐﻠﺖ ﻧﻔﴘ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ ﻻ ﰲ ﻋﻮل اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻞ ﰲ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﴘ وﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ — ﻛﻴﻒ ﱄ
أن أﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺟﻮاب ﻏري أن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ وأﻧﻬﺎ ﴍ؟ … وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ً
ﻓﻌﻼ ﺗﺘﺼﻒ
ﺑﺨﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﴩ.
إن ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴري ً
وﻓﻘﺎ ﻹرادة ﻣﺎ — أﻗﺼﺪ أن إرادة ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺄﴎه وﺑﺤﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻟﻜﻲ ﻳﺄﻣﻞ املﺮء أن ﻳﺪرك ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻠﻚ اﻹرادة ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ً
أوﻻ أن
ﻳﻄﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﺐ إﻟﻴﻨﺎ ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﻟﻢ أﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﺐ إﱄ ﱠ ﻓﻠﻦ أدرك ﻗﻂ املﻄﻠﻮب ،ﺑﻠﻪ
أن أدرك املﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ وﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﴎه.
ً
ﻣﺘﺴﻮﻻ ﺟﺎﺋﻌً ﺎ ﻋﺎري اﻟﺠﺴﺪ ،وأﺗﻴﻨﺎ ﺑﻪ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻳﺘﺼﻞ
إذا اﻟﺘﻘﻄﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻄﺮﻳﻖ
ً
ﻣﻘﺒﻀﺎ إﱃ أﻋﲆ وإﱃ
ﺑﻌﻤﺎرة ﻓﺨﻤﺔ ،وأﻣﺪدﻧﺎه ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب ،ﺛﻢ أرﻏﻤﻨﺎه ﻋﲆ أن ﻳﺤﺮك
أﺳﻔﻞ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ — ﻣﻦ ﻏري ﺷﻚ — ﻗﺒﻞ أن ﻳُﻨﺎﻗﺶ ﰲ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃﻪ وﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺄل ملﺎذا
ﻳﺘﺤﺘﻢ أن ﻳﺤﺮك املﻘﺒﺾ ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻛﻠﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ ،أن ﻳﺤﺮك املﻘﺒﺾ ،ﻓﺈذا
ﺣﺮﻛﻪ أدرك أﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﻀﺨﺔ ،وأن املﻀﺨﺔ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ املﺎء ،وأن املﺎء ﻳﺮوي أﺣﻮاض اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ،
ﺛﻢ ﻳﺴﺎق ﻣﻦ ﻣﻜﺎن املﻀﺨﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻤﺮ وﻳُﺪﺧﻞ اﻟﴪور ﻋﲆ ﻗﻠﺐ ﺳﻴﺪه،
وﺑﺘﺪرﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺿﻴﻊ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻳﺰداد ﻋﻠﻤً ﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ،وﻣﺎ دام ﻳﺄﺧﺬ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻓﻠﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺳﺒﺐ وﺟﻮده ﻫﻨﺎك ،وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﲆ ﺳﻴﺪه
ﻟﻮﻣً ﺎ.
وإذن ﻓﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻌﻮن إرادة ﻣﻮﻻﻫﻢ ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﺬج اﻟﺠﻬﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻧﺤﺴﺒﻬﻢ ﻛﺎﻷﻧﻌﺎم ،ﻻ ﻳﻠﻘﻮن ﻋﲆ املﻮﱃ ﻟﻮﻣً ﺎ ،أﻣﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺄﻛﻞ ﻃﻌﺎم املﻮﱃ وﻻ
ﻧﻌﻤﻞ ً
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮاﻧﺎ ﻧﺠﻠﺲ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ وﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﺘﺴﺎﺋﻠني »ملﺎذا
وﻓﻘﺎ ﻹرادﺗﻪ،
ﻳُﺤﺮك ذﻟﻚ املﻘﺒﺾ؟ أﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺳﺨﻒ؟!« وﻫﻜﺬا ﻧﺼﻞ إﱃ ﻗﺮار ،وﻫﻜﺬا ﻗﺮرﻧﺎ أن املﻮﱃ
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ﻏﺒﻲ أو أﻧﻪ ﻏري ﻣﻮﺟﻮد ،وأﻧﻨﺎ ﺣﻜﻤﺎء ،إﻻ أﻧﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﻘﴤ ﻋﲆ
أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ.
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ إدراﻛﻲ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﰲ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻻق ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻌﻘﲇ ﻣﱰاﺧﻴًﺎ ،وأدﱠى ﺑﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ﻧﻔﺴﻬﺎ إﱃ ﺷﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﻟﻢ ﻳﻨﺠﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ إﻻ ﻗﺪرﺗﻲ ﻋﲆ اﻧﺘﺰاع ﻧﻔﴘ
ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻲ ورؤﻳﺘﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﱠ ﺎل اﻟﺴﺬج ،وإدراﻛﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻓﻬﻤﺖ أﻧﻲ ﻟﻮ أردت أن أدرك اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ ﱠأﻻ أﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎة
املﺘﻄﻔﻞ ،ﺑﻞ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وأن أﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ — ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺗﺨﺬ ﻟﻨﻔﴘ املﻌﻨﻰ
اﻟﺬي ﺗﻀﻔﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻌﺪ أن أزج ﺑﻨﻔﴘ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة.
وﰲ ﻏﻀﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺣﺪث ﱄ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ﰲ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻛﻠﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻛﺎد
أﺳﺄل ﻧﻔﴘ ﰲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﻫﻞ أﻗﴤ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ — وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ املﺸﻜﻠﺔ —
ً
ﺷﻨﻘﺎ أو رﻣﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ،ﰲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺎورﺗﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻜﺎر وﺑﺪت ﱄ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ املﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻌﻮر أﻟﻴﻢ ،ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن
أﺻﻔﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﷲ.
أﻗﻮل إن ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﷲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻢ
ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻨﺪي — وإﻧﻤﺎ ﻧﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﻌﻮ ًرا ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻴﺘﻢ
واﻟﻌﺰﻟﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﻳﺐً ،
وأﻣﻼ ﰲ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ.
وﺑﺮﻏﻢ اﻗﺘﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎم ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﱪﻫﺎن ﻋﲆ وﺟﻮد ﷲ )وﻗﺪ ﱠ
ﺑني ﻛﺎﻧﺖ أن ﻫﺬا اﻟﱪﻫﺎن
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،وﻓﻬﻤﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﻔﻬﻢ( ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﷲ ،وﻛﻨﺖ آﻣﻞ أن أﺟﺪه ،وﺗﻮﺟﱠ ﻬﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء —
ﻣﺪﻓﻮﻋً ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎدة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ — إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺬي أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ وﻟﻢ أﺟﺪه ،واﺳﺘﻌﺪت ﰲ ذﻫﻨﻲ ﻣﺎ أدﱃ
ﺑﻪ ﻛﺎﻧْﺖ وﺷﻮﺑﻨﻬﻮر ﻣﻦ ﺣﺠﺞ ﺗﺪل ﻋﲆ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﱪﻫﺎن ﻋﲆ وﺟﻮد ﷲ ،وﺑﺪأت أﺣﻘﻖ ﻫﺬه
اﻟﺤﺠﺞ وأﻧﺒﺬﻫﺎ ،ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ إن »اﻟﺴﺒﺐ« ﻟﻴﺲ ﰲ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻜﺮة ﻛﻔﻜﺮة »اﻟﺰﻣﺎن« أو »املﻜﺎن«،
إن ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮدًا ،إذن ﻓﻼ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻮﺟﻮدي ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻸﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺐ ،وذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ
اﻷول ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﺎس »ﷲ« ،ووﻗﻔﺖ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ،وﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻜﻴﺎﻧﻲ ﻛﻠﻪ أن
أﻋﱰف ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ،وﻣﺎ إن اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻮة ﺗﻤﻠﻜﻨﻲ ﰲ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ أﺣﺴﺴﺖ
ﰲ اﻟﺤﺎل أﻧﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﻴﺶ ،ﻏري أﻧﻲ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ» :ﻣﺎ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة؟
وﻛﻴﻒ ﱄ أن أﻓﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺬي أﺳﻤﻴﻪ »اﻹﻟﻪ؟« وﻟﻢ ﺗﻄﺮأ ﱄ ﺳﻮى
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اﻹﺟﺎﺑﺎت املﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻘﻠﺖ »ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻟﻖ واﻟﺤﺎﻓﻆ« ﻏري أن ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻌﻨﻲ وأﺣﺴﺴﺖ
أﻧﻲ ﻛﻨﺖ أﻓﻘﺪ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺣﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وأﺻﺎﺑﻨﻲ اﻟﺬﻋﺮ وﺑﺪأت أﺻﲇ ملﻦ ﻛﻨﺖ
أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ وأدﻋﻮه أن ﻳُﻌﻴﻨﻨﻲ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ازددت دﻋﺎء اﺗﻀﺢ ﱄ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﺪﻋﺎﺋﻲ،
ﱠ
وﺗﺒني ﱄ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ أوﺟﱢ ﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﺎء ،واﻣﺘﻸ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻴﺄس ﻣﻦ وﺟﻮد ﷲ وﻗﻠﺖ:
»رﺣﻤﺎك رﺑﻲ! اﻟﻠﻬﻢ ﻧﺠﻨﻲ! اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ!« وﻟﻜﻦ أﺣﺪًا ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻤﻨﻲ وأﺣﺴﺴﺖ
أن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﴩف ﻋﲆ اﻟﺮﻛﻮد«.
وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﻮد ﺑني اﻟﺤني واﻟﺤني ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻣﺘﻌﺪدة إﱃ اﻻﻋﱰاف اﻷول ﺑﺄﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن أﻛﻮن ﻗﺪ أﺗﻴﺖ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻐري ٍ
ﺳﺒﺐ أو ﻣﻌﻨًﻰ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻛﻮن ﻃﺎﺋ ًﺮا
ﻋﻠﺔ أو
ٍ
ﻣﻬﻴﺾ اﻟﺠﻨﺎح ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺸﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻨﻔﴘ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ ﻋﲆ
ﻇﻬﺮي أﺻﻴﺢ ﺑني اﻟﻌﺸﺐ اﻟﻐﺰﻳﺮ ،ﻟﺼﺤﺖ ﻷﻧﻲ أﻋﻠﻢ أن أﻣٍّ ﺎ ﺣﻤﻠﺘﻨﻲ وأﺧﺮﺟﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻀﺔ
وأدﻓﺄﺗﻨﻲ وأﻃﻌﻤﺘﻨﻲ وأﺣﺒﺘﻨﻲ — أﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻷم؟ وﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﻬﺠﻮ ًرا ﻓﻤﻦ ﻫﺠﺮﻧﻲ؟ إﻧﻲ ﻻ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺣﻤﻠﻨﻲ وأوﻻﻧﻲ ﺣﺒﻪ ،ﻓﻤﻦ ﻋﴗ أن ﻳﻜﻮن؟ ﻫﻞ
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﻔﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﴘ أن
أﻗﻮل ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ »ﷲ«؟ إﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ وﻳﺮى ﺑﺤﺜﻲ وﻳﺄﳼ وﻛﻔﺎﺣﻲ.
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ »إﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد« ،واﻋﱰﻓﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺤﻈﺔ واﺣﺪة ،ﺛﻢ دﺑﱠﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺠﺄة،
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻮﺟﻮد وﺑﻤﺘﻌﺘﻪ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻋﺪت ﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف ﺑﻮﺟﻮد ﷲ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ ،ﺛﻢ ﻋﺪت إﱃ ﺗﺼﻮﱡر ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ — اﻟﺨﺎﻟﻖ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ،اﻟﺬي أرﺳﻞ
اﺑﻨﻪ املﺨ ﱢﻠﺺ — وﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﺬوب ﻛﻜﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ ﻫﺬا اﻹﻟﻪ املﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻋﻨﻲ،
ﻳﺬوب أﻣﺎم
ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﳾء ،وﻳﺠﻒ ﻳﻨﺒﻮع اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻧﻔﴘ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻴﺴﺘﻮﱄ ﻋﲇ ﱠ
ﱠ
اﻟﻴﺄس وأﺣﺲ أن ﻟﻴﺲ ﻟﺪيﱠ ﻣﺎ أﻓﻌﻠﻪ ﻏري أن أﻧﺘﺤﺮ ،وأﺳﻮأ ﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ أﻧﻲ أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻻ
أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
ً
وﻟﻢ أﺑﻠﻎ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗني أو ﺛﻼﺛﺎ ،ﺑﻞ ﻋﴩات املﺮات وﻣﺌﺎﺗﻬﺎ :أﺷﻌﺮ ً
أوﻻ
ﺑﺎﻟﴪور واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻴﺄس وإدراك اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻴﺶ.
أذﻛﺮ أﻧﻲ ﻣﺮة ﰲ ﺑﺎﻛﻮرة اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻛﻨﺖ وﺣﻴﺪًا ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ أﺳﺘﻤﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻳﱰدد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺻﻮت ،اﺳﺘﻤﻌﺖ وﻓﻜﺮت ﰲ ﻧﻔﺲ املﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ داﺋﻤً ﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧرية اﻟﺜﻼث ،ﻓﻜﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﷲ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ» :ﺣﺴﻨًﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻟﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﱄ ﺑﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ
ﻛﺤﻴﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ ،إﻧﻪ ﻏري ﻣﻮﺟﻮد ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ املﻌﺠﺰات ﻣﺎ ﻳُﺜﺒﺖ وﺟﻮده؛ ﻷن املﻌﺠﺰات
ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﺧﻴﺎﱄ ﻓﻮق أﻧﻬﺎ ﻏري ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ«.
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ﺛﻢ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ» :ﻣﻦ أﻳﻦ ﱄ ﻓﻜﺮﺗﻲ ﻋﻦ ﷲ ،ذﻟﻚ اﻟﺬي أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ؟« وارﺗﻔﻌﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ
ﻣﺮة أﺧﺮى أﻣﻮاج اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﻬﻴﺠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﱄ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ودﺑﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﱄ
ً
ﻃﻮﻳﻼ ،واﺳﺘﻤ ﱠﺮ ذﻫﻨﻲ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻪ.
واﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ،ﻏري أن ﴎوري ﻟﻢ ﻳﺪم
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ» :إن ﻓﻜﺮة اﻹﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻹﻟﻪ ،إﻧﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮة ﳾء ﻳﺤﻞ ﺑﻨﻔﴘ ،وﻓﻜﺮة ﷲ
ﳾء أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أُﺛريه وأﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﺠﻨﺐ إﺛﺎرﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﴘ ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ،إﻧﻤﺎ
أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺑﻐريه ﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎة« ،وﺑﺪأ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﱄ وﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻳﻤﻮت ﻣﺮة أﺧﺮى،
وأردت ﻣﺮة أﺧﺮى أن أﻗﺘﻞ ﻧﻔﴘ.
وﻟﻜﻨﻲ ﻋﺪت وﺣﺪﱠﻗﺖ ﺑﺒﺼريﺗﻲ ﰲ ﻧﻔﴘ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺪور ﺑﺨﻠﺪي ،وﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ املﺌﺎت
ﻣﻦ املﺮات اﻟﺘﻲ ﻧﻀﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻌني اﻟﺤﻴﺎة ﺛﻢ ﻋﺎدت إﱄ ﱠ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻞ ﻣﺮة ،وﺗﺬﻛﺮت
أﻧﻲ إﻧﻤﺎ ﻋﺸﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗﺎت وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ وﺟﻮد ﷲ ،وﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،ﻳﻜﻔﻲ أن أدرك وﺟﻮد ﷲ ﻟﻜﻲ أﻋﻴﺶ ،وﻳﻜﻔﻲ أن أﻧﺴﺎه أو ﱠأﻻ
أﻋﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻲ أﻣﻮت.
ﻣﺎ ﻫﺬا اﻹﺣﻴﺎء وﻣﺎ ذﻟﻚ املﻮت؟ إﻧﻨﻲ ﻻ أﻋﻴﺶ إذا ﻓﻘﺪت اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ وﺟﻮد ﷲ ،وﻟﻮﻻ
أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻞ ﻏﺎﻣﺾ ﰲ وﺟﻮد ﷲ ﻟﻘﺘﻠﺖ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪ ،إﻧﻨﻲ أﺣﻴﺎ — ﺑﻞ
ً
وأﺣﻴﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺔ — ﺣﻴﻨﻤﺎ أُﺣﺲ ﺑﻪ وأﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻂ ،وﺻﺎح ﻣﻦ داﺧﲇ ﺻﻮت ﻳﻘﻮل» :ﻋﻦ أيﱢ
ﳾءٍ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ،ﻫﺬا ﻫﻮ ،إﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﺮءُ ﺑﺪوﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﺶ ،إن ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﷲ واﻟﺤﻴﺎة ﳾء واﺣﺪ ،أو ﻗﻞ ﷲ ﻫﻮ اﻟﺤﻴﺎة«.
»ﻋِ ﺶ ﺑﺎﺣﺜًﺎ ﻋﻦ ﷲ ،وإذن ﻓﻠﻦ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺪون ﷲ« ،وﻗﺪ أﺿﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻨﻔﴘ وﻛﻞ ﻣﺎ
ﺣﻮﱄ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أيﱢ وﻗﺖ ﺳﺒﻖ ،وﻟﻢ ﻳﺒﺎرﺣﻨﻲ اﻟﻀﻮء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
وﻧﺠﻮت ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎر ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل ﻣﺘﻰ أو ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻻﻧﻘﻼب ،وﻛﻤﺎ أن داﻓﻊ
اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻧﻔﴘ ﻗﺪ ﺗﻼﳽ ﺗﺪرﻳﺠً ﺎ وﺑﺪرﺟﺔ ﻏري ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻋﲇ ﱠ اﻟﺤﻴﺎة وأردت
إﻧﻬﺎءﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻋﺎد إﱄ ﱠ ﻫﺬا اﻟﺪﻓﺎع إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺪرﻳﺠً ﺎ وﺑﺪرﺟﺔ ﻏري ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أن ﻗﻮة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت إﱄ ﱠ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ — ﺑﻞ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪٍّا — وﻫﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳريﺗﻨﻲ ﰲ ﺑﺎﻛﻮرة ﺣﻴﺎﺗﻲ.
وﻋﺪت ﺗﻤﺎﻣً ﺎ إﱃ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﺒﺎي اﻟﺒﺎﻛﺮ وﰲ ﺷﺒﺎﺑﻲ ،ﻋﺪت إﱃ اﻟﻌﻘﻴﺪة
ﰲ ﺗﻠﻚ »اﻹرادة« اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﺗﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ،ﻋﺪت إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ أن اﻟﻬﺪف
اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻫﻮ إﺻﻼح ﻧﻔﴘ — أي أن أﻋﻴﺶ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ »اﻹرادة« ،وﻋﺪت إﱃ
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ أﻧﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺟﺪ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻹرادة ﻓﻴﻤﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻹرﺷﺎدﻫﺎ —
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﲇ ﱠ ﰲ املﺎﴈ اﻟﺒﻌﻴﺪ :أي أﻧﻲ ﻋﺪت إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ ﷲ ،وﰲ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﺨﻠﻘﻲ،
وﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻮى ﻓﺎرق واﺣﺪ ،وﻫﻮ أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﴣ أﻗﺒﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻐري وﻋﻲ ﻣﻨﻲ ،ﰲ ﺣني أﻧﻲ اﻵن أﻋﻠﻢ أﻧﻲ ﺑﺪوﻧﻪ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن
أﻋﻴﺶ.
إن ﻣﺎ ﺣﺪث ﱄ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ﻟﻜﺄﻧﻲ وُﺿﻌﺖ ﰲ زورق )وﻻ أدري ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ( دُﻓﻊ
ﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺠﻬﻮل ،ﺛﻢ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﲆ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺣﻞ املﻘﺎﺑﻞ ،وﺑني ﻳﺪي ﻣﺠﺎدﻳﻒ ﻟﻢ أﻣﺮن
ﻋﲆ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻗﺪ ﺗُﺮﻛﺖ وﺣﺪي ،ﻓﺠﺪﻓﺖ ﺟﻬﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ واﻧﻄﻠﻘﺖ إﱃ اﻷﻣﺎم ،وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺮ زادت ﴎﻋﺔ اﻟﺘﻴﺎر وﺣﻤﻠﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺮﻣﺎي ،وﻗﺎﺑﻠﺖ ﻛﺜريًا
ﻣﻦ أﻣﺜﺎﱄ ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎر ،وﻗﻞ ﻣﻦ املﺠﺪﻓني ﻣﻦ واﺻﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮح
ﻋﻨﻪ املﺠﺎدﻳﻒ ﻛﻠﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺰوارق ﻣﺎ ﻛﺎن ﺿﺨﻤً ﺎ ﻋﻈﻴﻤً ﺎ ﻳﺤﻤﻞ رﻛﺎﺑًﺎ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ،وﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻜﺎﻓﺢ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺘﻴﺎر ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻪ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺷﻄﻄﺖ ﰲ املﺴري ورأﻳﺖ
ﺗﻘﺪم أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﲆ ﺳﻄﺢ املﺎء ﰲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻴﺎر ،ﻧﺴﻴﺖ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي وﺟﻬﺘﻪ ،وﰲ
وﺳﻂ اﻟﺘﻴﺎر ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﺑني زﺣﺎم اﻟﺰوارق واﻷﻓﻼك اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺘﻴﺎر ﺿﻠﻠﺖ وﺟﻬﺘﻲ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ
وأﻟﻘﻴﺖ ﻣﺠﺎدﻳﻔﻲ .وﺣﻮﱄ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ذوو اﻷﴍﻋﺔ واملﺠﺎدﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋني
ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎر ،وﻛﻠﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﱄ وﻟﻐريي — وﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮن ﻣﺒﺘﻬﺠﻮن — أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻹﻣﻜﺎن
أي اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ،وﺻﺪﻗﺘﻬﻢ وﻃﻔﻮت ﻣﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺘﻦ اﻟﺘﻴﺎر ،وﺑَﻌُ ﺪ ﺑﻲ اﻟﺰورق ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ
ﻫﺪﻳﺮ اﻟﺠﻨﺎدل اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻨﺎص ﱄ ﻣﻦ أن أﺗﺤﻄﻢ ﻋﲆ ﺻﺨﻮرﻫﺎ ،ورأﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺰوارق اﻟﺘﻲ
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أدرك
ﺗﺤﻄﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻌﺖ ﻗﻮاي اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻟﻜﻨﻲ ﻟﺒﺜﺖ
ﻣﺎ ﺣﺪث ﱄ ،وﻟﻢ أر أﻣﺎﻣﻲ ﻏري اﻟﻬﻼك اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﻧﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ واﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﺧﺸﺎه ،وﻟﻢ أﺟﺪ
ﱄ ﻣﻨﻘﺬًا ﻟﻠﺨﻼص ،وﻟﻢ أدر ﻣﺎ أﻓﻌﻞ ،وﻟﻜﻨﻲ ﺻﻮﱠﺑﺖ ﺑﴫي إﱃ اﻟﻮراء ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎي ﻋﲆ
ﻋﺪد ﻻ ﻳُﺤﴡ ﻣﻦ اﻟﺰوارق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﱪ اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻘﻮة وﺑﻐري اﻧﻘﻄﺎع ،وﺗﺬﻛﺮت اﻟﺴﺎﺣﻞ
واملﺠﺎدﻳﻒ ووﺟﻬﺘﻲ ،وﴍﻋﺖ أﺗﻘﻬﻘﺮ ﺻﻮب اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺿﺪ اﻟﺘﻴﺎر.
ُ
ذﻟﻚ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻫﻮ ﷲ ،وﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،واملﺠﺎدﻳﻒ ﻫﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ
ﱄ ﻟﻜﻲ أﺳري ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺎﺣﻞ وأﺗﺤﺪ ﻣﻊ ﷲ ،وﻫﻜﺬا ﺗﺠﺪدت ﻋﻨﺪي ﻗﻮة اﻟﺤﻴﺎة ،وﺑﺪأت أﺣﻴﺎ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
اﻧﴫﻓﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ ﻗﺮﻧﺎﺋﻲ ،وأﻗﺮرت أن اﻟﻌﻴﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺣﻴﺎة ،وأﻗﺮرت أن اﻟﻮﻓﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﻨﻌﻢ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة،
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وأﻧﻲ إن أردت أن أﻓﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ ﱠأﻻ أﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺎذة اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻴﺎﻫﺎ ﻧﺤﻦ
املﺘﻄﻔﻠني ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﻴﺎﻫﺎ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ )أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺨﻠﻘﻮن اﻟﺤﻴﺎة( وذﻟﻚ املﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺟﻤﻮع اﻟﻨﺎس اﻟﺴﺬج اﻟﻌﺎﻣﻠني اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﺣﻮﱄ ﻫﻢ اﻟﺮوس ،ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﻢ وإﱃ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪﻫﻢ ،وﻫﺬا املﻌﻨﻰ — إذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ
أن ﻧ ُ ﱢ
ﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت — ﻫﻮ أن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻗﺪ أﺗﻰ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺈرادة ﷲ .وﻗﺪ رﻛﺐ ﷲ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ إﻣﺎ أن ﻳﻘﴤ ﻋﲆ روﺣﻪ أو أن ﻳﻨﺠﻴﻬﺎ ،وﻫﺪف اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻮ أن ﻳﻨﺠﻲ روﺣﻪ ،وﻟﻜﻲ ﻳﻨﺠﻴﻬﺎ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻴﺸﺔ ﺗﺮﴈ ﷲ ،وﻟﻜﻲ
ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺒﺬ ﻛﻞ ﻣﻼذ اﻟﺤﻴﺎة ،وأن ﻳﻌﻤﻞ ،وﻳﺘﻮاﺿﻊ ،وﻳﻜﺎﺑﺪ املﺸﺎق ،وأن
ﻳﻜﻮن رﺣﻴﻤً ﺎ ،وﻫﺬا املﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺪر إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رﻋﺎﺗﻪ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑني اﻟﻨﺎس ،وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﱄ ﻫﺬا املﻌﻨﻰ وﺣ ﱠﻞ ﺑﻘﻠﺒﻲ ،وﻟﻜﻦ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا املﻌﻨﻰ اﻟﺬي آﻣﻨﺖ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﺎﻫري اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﳾء ﻛﺜري ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﻣﻨﻪ وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﺗﻔﺴريه،
ﻛﺎﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺼﻠﻮات اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ واﻟﺼﻮم وﻋﺒﺎدة اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺻﻮر اﻟﻘﺪﻳﺴني ،وﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻔﺼﻠﻮا ذﻟﻚ املﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن أﻓﻌﻞ ﻫﺬا،
وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻐﻠﺖ ﰲ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺠﻴﺒﺔ ﰲ ﻧﻈﺮي ،ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ،
ﻓﺄدﻳﺖ اﻟﺼﻼة ورﻛﻌﺖ ﺧﺸﻮﻋً ﺎ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح واملﺴﺎء وﺻﻤﺖ وﺗﺄﻫﺒﺖ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻘﺮﺑﺎن املﻘﺪس،
وﻟﻢ ﻳﻌﱰض ﻋﻘﲇ ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﳾءٍ ﻣﻦ ﻫﺬا .واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﺪو ﱄ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻌﺚ ﰲ ﱠ اﻵن ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ أي اﻋﱰاض.
إن ﺻﻼﺗﻲ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﰲ أول اﻷﻣﺮ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﺪو ﱄ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎملﻌﻨﻰ ،وﻛﺎن اﻹﻳﻤﺎن ﻳﺘﺒﺪﱠى ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس اﻋﺘﺒﺎ ً
ﻃﺎ وﻫﻲ ﻋﻨﺪي ﻻ ﴐورة ﻟﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻞ وﻋﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ،ﺛﻢ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ :ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ؟ وملﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ املﻌﻨﻰ
ﻧﺒﺬﺗﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﻌﲆ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم املﻌﺮﻓﺔ أن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻐري ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ،
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻢ ﺗﺒﺪ ﱄ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺒﺘﺔ ﻏري ﴐورﻳﺔ — ﺑﻞ ﻋﲆ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ أدت ﺑﻲ اﻟﺨﱪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ
ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ،وﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ إﱃ ﻟﻐﻮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻻ ﴐورة ﻟﻪ اﻟﺒﺘﺔ ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻻ أﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻲ أﻋﺮف أن ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ،ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻨﻔﴘ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﺗﻌﻠﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ.
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واﻗﺘﻨﻌﺖ ﻧﻔﴘ ﺑﺄن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻳﻤﺎن — ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ — ﺗﺘﺪﻓﻖ
ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻮع ﻋﺠﻴﺐ ،ذﻟﻚ اﻟﻴﻨﺒﻮع ﻫﻮ ﷲ ،أﺻﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻛﻤﺎ أن
ﺟﺴﻤﻲ ﻫﺒﻂ إﱄ ﱠ ﻣﻦ ﷲ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﺒﻂ إﱄ ﱠ ﻋﻘﲇ وإدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﻣِﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﺈن املﺮاﺣﻞ املﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﻄﻮر ذﻟﻚ اﻹدراك ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻃﻠﺔ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﺨﻠﺼني ﻻ ﺑُ ﱠﺪ
ً
ﺻﺎدﻗﺎ ،ﻧﻌﻢ إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
أن ﻳﻜﻮن
أﻛﺬوﺑﺔ ،وإذن ﻓﺈن ﺑﺪا ﱄ أﻛﺬوﺑﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ إﻻ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻓﻬﻤﻪ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ ﻓﻮق ذﻟﻚ
أن ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﻴﺪة ﺗﻨﺤﴫ ﰲ إﻛﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﻬﺪﻣﻪ املﻮت ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أن اﻹﻳﻤﺎن ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪر ﻋﲆ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ املﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﱰف ،واﻟﻌﺒﺪ املﺴﻦ
اﻟﺬي ﻳُﻌﺬﺑﻪ إرﻫﺎق اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺸﺎذ ،واﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﻜﻴﻢ ،واملﺮأة اﻟﻌﺠﻮز اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺲ،
واﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة ،واﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﺗﺆرق ﺟﻨﺒﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ،واﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌني ﰲ ﻇﺮوف
اﻟﺤﻴﺎة املﺘﻨﻮﻋﺔ وﴐوب اﻟﱰﺑﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ — إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺟﻮاب واﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺤﻴﻮي
اﻷﺑﺪي اﻟﻮﺣﻴﺪ» :ملﺎذا أﻋﻴﺶ ،وﻣﺎذا ﻋﺴﺎه ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟« وإن اﺗﺤﺪت ﰲ روﺣﻬﺎ .ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن اﻹﻳﻤﺎن ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪر ﻋﲆ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه املﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ أن ﺗﻜﻮن إﺟﺎﺑﺘﻪ — وإن
اﺗﺤﺪت ﰲ روﺣﻬﺎ — ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺗﻨﻮﻋً ﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ،وﻛﻠﻤﺎ آﻟﺖ اﻷﺟﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
وﻛﺎﻧﺖ أدﻧﻰ إﱃ اﻟﺼﺪق وإﱃ اﻟﻌﻤﻖ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺒﺪو ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺷﺎﺋﻬﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺒري ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻔﻖ وﺗﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد وﻣﺮﻛﺰه ،ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﻜﺮي ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﱪر
ﰲ ﻧﻈﺮي ﻏﺮاﺑﺔ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻘﻮس ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻒ أن ﻳﺴﻤﺢ ﱄ ﰲ ذﻟﻚ املﻮﺿﻮع
ً
أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺒﺪو ﱄ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺴﺆال ،ووددت
اﻷوﺣﺪ اﻟﺨﻄري ﰲ اﻟﺤﻴﺎة — وأﻗﺼﺪ اﻟﺪﻳﻦ — أن أؤدي
ﺑﻜﻞ ﻧﻔﴘ أن أﻛﻮن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻳُﻬﻴﺊ ﱄ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﻨﺎس ،وأن أﻗﻮم ﺑﻄﻘﻮﺳﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻲ
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،وأﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ إن ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ أﻛﺬب ﻋﲆ ﻧﻔﴘ وأﺳﺨﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن
ً
ﻣﻘﺪﺳﺎ ،وﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ أﴎع إﱃ إﻧﻘﺎذي ُﻛﺘﱠﺎﺑﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﻮن اﻟﺮوس املﺤﺪﺛﻮن.
ﻟﺪيﱠ
وﺑﻨﺎءً ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺴري اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﻪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻨﻨﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﻛﻠﻬﺎ إﱃ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻻ ﺗُﺨﻄﺊ ،وإذا ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺼﺪق
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻤﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ املﺆﻣﻨني اﻟﺼﺎدﻗني ﻳﺆﻟﻒ
ﺑني ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﺤﺐ — وﻣِﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻠﻚ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ — أﺳﺎس ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ
ً
ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ املﺠﻤﻮع ،إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻜﺸﻒ ﻓﻘﻂ ملﺠﻤﻮع اﻷﻓﺮاد
إن اﻟﺤﻖ اﻟﺴﻤﺎوي ﻻ ﻳﺘﻴﴪ ﻟﻠﻔﺮد
ﺑﺄﴎه اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻮﺣﱢ ﺪ اﻟﺤﺐ ﺑني ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﻠﻜﻲ ﻳﻈﻔﺮ املﺮء ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ،
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺤﺐ وأن ﻳﺘﺤﻤﻞ أﺷﻴﺎء ﻗﺪ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺐ ،وإذا ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻄﻘﻮس اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﺘﺪي
ﻋﲆ اﻟﺤﺐ ،وﺑﺎﻋﺘﺪاﺋﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮم ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻟﻢ أ َر ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني
اﻟﺴﻔﺴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا املﻨﻄﻖ ،ﻟﻢ أر أن اﻻﺗﺤﺎد ﰲ اﻟﺤﺐ ﻗﺪ ﻳُﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ
ً
ﻣﺼﺎﻏﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت املﺤﺪدة اﻟﺘﻲ
أﻋﻈﻤﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻏري ﺷﻚ ﻻ ﻳُﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﺴﻤﺎوي
ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺴني  ،Nicene Creedوﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ أدرك أن اﻟﺤﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗُﺼﺎغ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﴍ ً
ﻃﺎ إﺟﺒﺎرﻳٍّﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد ،ﻟﻢ أدرك ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻫﺬه
املﺂﺧﺬ ﰲ ذﻟﻚ املﻨﻄﻖ .وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﻞ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻗﺒﻞ وأن أؤدي ﻛﻞ ﻃﻘﻮس اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ دون أن أﻓﻬﻢ أﻛﺜﺮﻫﺎ ،ﺛﻢ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ ﻗﻮة أن أﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﺟﺪل
ً
ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
أو ﺗﻨﺎﻗﺾ ،واﺟﺘﻬﺪت أن أﻓﴪ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻓﺘﻨﻲ ﺗﻔﺴريًا
وﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﻤﺎ أؤدي ﻃﻘﻮس اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أﺧﻀﻊ ﻋﻘﲇ وأﺳ ﱢﻠﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻌﺎء ،واﺗﺤﺪت ﻣﻊ أﺳﻼﰲ :أﺑﻲ وأﻣﻲ وﺟﺪودي اﻟﺬي أﺣﺒﺒﺖ ،إﻧﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﺘﻘﺪون وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ،وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﻠﻮﻧﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺤﺪت ﻣﻊ ﻣﻼﻳني اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻨﺖ
أﺑﺠﻠﻬﻢ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﴍٍّا ﻣﻦ اﻟﴩور )ﻓﻠﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﻋﺘﱪ »اﻟﴩ«
ﰲ اﺳﱰﺳﺎل املﺮء ﰲ ﺷﻬﻮاﺗﻪ( ،وﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﺒﻜ ًﺮا ﻟﺼﻼة اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أﻋﻠﻢ أﻧﻨﻲ أﻓﻌﻞ
ﺧريًا ،ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻷﻧﻲ أﺿﺤﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻛﻲ أُذل ﻛﱪﻳﺎﺋﻲ اﻟﻌﻘﲇ ،ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد
ﻣﻊ أﺳﻼﰲ وﻣﻌﺎﴏي ،وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ
أﺗﺄﻫﺐ ﻟﻠﺘﻨﺎول ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ دﻋﻮاﺗﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺘﴬﻋً ﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ
أﻳﺎم اﻟﺼﻴﺎم ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﻗﻮم ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨري ،ﻓﻠﻘﺪ
ﻛﻨﺖ أﺻﻮم وأﺗﺄﻫﺐ ﻟﻠﺘﻨﺎول وأؤدي ﺻﻠﻮاﺗﻲ ﰲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،وﻛﻨﺖ أﺛﻨﺎء
اﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أﺻﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ وأُﻛﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻌﻨًﻰ ﻛ ﱠﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ذﻟﻚ ،وﰲ
ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪي ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة »ﻟﻴﺤﺐ أﺣﺪﻧﺎ اﻵﺧﺮ وﻟﺘﺘﺤﺪ
ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ« أﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت» :إﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷب واﻻﺑﻦ واﻟﺮوح اﻟﻘﺪس« ،ﻓﻘﺪ
ﻛﻨﺖ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻣ ٍّﺮا ﴎﻳﻌً ﺎ ﻷﻧﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻬﻤﻬﺎ.
ﻛﺎن إذن ﻟﺰاﻣً ﺎ ﻋﲇ ﱠ أن أﻋﺘﻘﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﻲ أﻋﻴﺶ ،ﻓﺄﺧﻔﻴﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﴘ — دون أن أﺷﻌﺮ — ﻣﺎ
ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺎﻣﻀﺔ .وﻟﻜﻦ ﻗﺮاءة املﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬه ﰲ اﻟﻄﻘﻮس
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﺪودﻫﺎ ،ﻓﻠﱧ ازدادت ﱄ وﺿﻮﺣً ﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻺﻣﱪاﻃﻮر ،وﻟﱧ
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻋﺜﺮت ﻋﲆ ﺗﻔﺴري ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت» :إﻧﻨﺎ إن ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﻴﺪﺗﻨﺎ املﻘﺪﺳﺔ أم اﻹﻟﻪ وﻛﻞ
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اﻟﻘﺪﻳﺴني ،إن ذﻛﺮﻧﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ وذﻛﺮ أﺣﺪﻧﺎ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺪم ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ رﺑﻨﺎ«،
ً
ﺗﻌﺮﺿﺎ
ﺣني إﱃ آﺧﺮ ﺑﺄﻧﻬﻢ أﺷﺪ
وﻟﱧ ﻓﴪت ﻟﻨﻔﴘ ﺗﻜﺮار اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻘﻴﴫ وآل ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ٍ
ﻟﻺﻏﺮاء ﻣﻦ أي ﻗﻮم آﺧﺮﻳﻦ؛ وﻟﺬا ﻓﻬﻢ أﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳُﺪﻋﻰ ﻟﻬﻢ — إﻧﻲ إن ﻓﻬﻤﺖ
ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎع أﻋﺪاﺋﻨﺎ وإﺧﻀﺎع اﻟﴩ ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻨﺎ )ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺎوﻟﻨﺎ
أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺪو اﻟﺬي ﻧﺪﻋﻮ ﺿﺪه( ،ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات وأﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻣﺜﻞ »ﻧﺸﻴﺪ
ﺷﺎروﺑﻴﻢ« وﻛﻞ اﻟﻄﻘﻮس املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺪاء ،أو »املﺤﺎرﺑني املﺨﺘﺎرﻳﻦ« إﻟﺦ — وﻫﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻠﺜﻲ
اﻟﺼﻠﻮات ﻛﻠﻬﺎ — إﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻏري ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ،أو إن ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻔﺴريﻫﺎ ﻋﲆ أﻳﺔ ﺻﻮرة
ً
ﻛﺎﻣﻼ وﺗﺤﺮﻣﻨﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن
ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻲ أﻛﺬب ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻬﺪم ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎهلل ﻫﺪﻣً ﺎ
اﻻﻋﺘﻘﺎد.
وأﺣﺴﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وأﺗﺬﻛﺮ اﻵن ﻳﻮم
اﻷﺣﺪ ،وﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﻧﻜﺮس أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻴﻪ هلل ،وﻗﺪ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أدرك
ﻫﺬا املﻌﻨﻰ ،ﻏري أن اﻟﻌﻴﺪ اﻷﻛﱪ ﻫﻮ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺻﻮر ﻟﻨﻔﴘ أو
أن أﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،وﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ »اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« ﺗُﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ6 ،
وﰲ ﻫﺬه اﻷﻋﻴﺎد ﻛﻨﺎ ﻧُﻘﺪﱢم اﻟﻘﺮاﺑني املﻘﺪﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ أﻓﻬﻤﻪ اﻟﺒﺘﺔ ،أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد
وﻋﺪﺗﻬﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﴩ ﻳﻮﻣً ﺎ ﻓﻜﻠﻬﺎ — ﻣﺎ ﺧﻼ ﻋﻴﺪ املﻴﻼد — ﺗﺨﻠﻴﺪ ﻟﺬﻛﺮى ﺑﻌﺾ املﻌﺠﺰات —
وﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟﺘﻔﻜري ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ أﻛﻔﺮ :وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻋﻴﺎد ﻋﻴﺪ اﻟﺼﻌﻮد وﻋﻴﺪ
اﻟﻌﻨﴫة وﻋﻴﺪ اﻟﻐﻄﺎس وﻋﻴﺪ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﻌﺬراء إﻟﺦ ،وﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻄﻼت ﻛﻨﺖ إﻣﺎ
أن أﺧﱰع ﺗﻔﺴريًا أﻫﺪﱢئ ﺑﻪ ﻧﻔﴘ أو أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻲ ﻻ أﺷﻬﺪ ﻣﺎ ﻳﻐﺮﻳﻨﻲ؛ وذﻟﻚ ﻷﻧﻲ ﻛﻨﺖ
أﺣﺲ أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪي أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت أﻫﻤﻴﺔ ﻛﱪى.
وﻗﺪ ﺣﺪث ﱄ أﻛﺜﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺷﱰك ﰲ اﻟﻄﻘﻮس املﺄﻟﻮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ذات أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﱪى :ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻤﻴﺪ واﻟﺘﻨﺎول ،ﻫﻨﺎ ﻛﻨﺖ أﻟﺘﻘﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ أﻗﻮل إﻧﻬﺎ ﻏري ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﻞ أﻗﻮل
إﻧﻬﺎ ﺟﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪو ﱄ أﻧﻬﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻹﻏﺮاء ،ﻓﻮﻗﻌﺖ ﰲ ﺣﻴﺺ ﺑﻴﺺ — إﻣﺎ
أن أﺧﺎﺗﻞ أو أن أﻧﺒﺬﻫﺎ.
وﻟﻦ أﻧﴗ ﻣﺎ ﺣﻴﻴﺖ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر اﻷﻟﻴﻢ اﻟﺬي أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﻘﺮﺑﺎن املﻘﺪس ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة ،واﻻﻋﱰاف ،واﻟﺪﻋﻮات
إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺳﺎ ٍّرا ﺑﺄن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺪ ﱠ
ً
ﺗﻜﺸﻒ ﱄ ،وﻗﺪ ﻓﴪت
ﺟﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪي ،وﺑﻌﺜﺖ ﰲ ﱠ
 6ﻳُﺴﻤﻲ اﻟﺮوس ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
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اﻟﺘﻨﺎول ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺆدﻳﻪ ﻟﺬﻛﺮى املﺴﻴﺢ ،وﻳﺪل ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻹﺛﻢ وﻋﲆ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
املﺴﻴﺢ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻟﱧ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴري ﻣﺘﺼﻨﻌً ﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﻻﺣﻆ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻊ :وﻟﻜﻢ ﻛﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪًا
ﻷﻧﻲ أﺧﻀﻊ ﻧﻔﴘ وأذﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺴﻴﺲ — وﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎذج رﻳﻔﻲ ﻣﺘﻮاﺿﻊ
— وأﺧﺮج ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻨﻔﴘ ﻣﻦ ﻗﺬارة وأﻋﱰف ﺑﻤﺎ اﻗﱰﻓﺖ ﻣﻦ ذﻧﻮب ،وﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﴩح اﻟﺼﺪر
ﻷﻧﻲ أﺷﱰك ﺑﻔﻜﺮي ﻣﻊ اﻵﺑﺎء املﺘﻮاﺿﻌني اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻛﻢ ﻛﻨﺖ أﺑﺘﻬﺞ
ﻻﺗﺤﺎدي ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ آﻣﻦ وﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﺣﺘﻰ إﻧﻲ ﻟﻢ أﻻﺣﻆ اﻟﺘﺼﻨﻊ ﰲ ﺗﻔﺴريي ،وﻟﻜﻨﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ أﺑﻮاب املﺬﺑﺢ ،ودﻓﻌﻨﻲ اﻟﻘﺴﻴﺲ إﱃ أن أﻗﻮل ﺑﺄﻧﻲ أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺬي أوﺷﻚ
ً
أن أﺑﺘﻠﻌﻪ ﻫﻮ ﻟﺤﻢ ودم ً
ﺑﺎﻃﻼ
ﻓﻌﻼ ،أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻳﺤﺰ ﰲ ﻗﻠﺒﻲ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ إﱄ ﱠ
ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﺒًﺎ ﻗﺎﺳﻴًﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺠﲇ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف
ﻗﻂ ﻣﺎ اﻹﻳﻤﺎن.
وأﺳﻤﺢ ﻟﻨﻔﴘ اﻵن أن أﻗﻮل إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﺒًﺎ ﻗﺎﺳﻴًﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺣﺴﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺤني ،إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻟﻢ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ إﱃ درﺟﺔ ﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﻠﻢ أﻋﺪ ﰲ املﺮﻛﺰ
اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻪ أﻳﺎم اﻟﺸﺒﺎب ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﺣﺴﺐ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﺿﺢ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻲ
ﻗﺪ آﻣﻨﺖ ٍّ
ﺣﻘﺎ ﻷﻧﻲ — ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن — ﻟﻢ أﺟﺪ اﻟﺒﺘﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏري اﻟﺪﻣﺎر؛ وﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ
املﺴﺘﺤﻴﻞ أن أﻧﺒﺬ ذﻟﻚ اﻹﻳﻤﺎن ،ﻓﺴﻠﻤﺖ ،وأﻟﻔﻴﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ ﺷﻌﻮ ًرا ﻳﻌﻴﻨﻨﻲ ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻠﻪ ،ذﻟﻚ
ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ وإﻧﻜﺎر اﻟﺬات ،ﻓﺄذﻟﻠﺖ ﻧﻔﴘ وﺗﻨﺎوﻟﺖ ذﻟﻚ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪم دون إﺣﺴﺎس
ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﰲ ذات ﷲ ،ﺑﻞ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻹﻳﻤﺎن ،ﻏري أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ،وملﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أذﻫﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى.
وﻟﻢ أﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ أداء ﻃﻘﻮس اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،وﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﻟﺤﻖ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﱄ واﻗﻌﺔ أﻓﻬﻤﻬﺎ اﻵن ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪت ﱄ ﺣﻴﻨﺬاك
أﻣ ًﺮا ﻋﺠﻴﺒًﺎ.
ﻛﻨﺖ أﺻﻐﻲ إﱃ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻼح أﻣﻲ ﺣﺎج ﻋﻦ ﷲ واﻹﻳﻤﺎن واﻟﺤﻴﺎة واﻟﺨﻼص ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻜﺸﻒ ﱄ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ،واﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وأﺻﻐﻴﺖ إﱃ آراﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﰲ اﻹﻳﻤﺎن،
وزدت إدرا ًﻛﺎ ﻟﻠﺤﻖ ،وﺣﺪث ﱄ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺪﻳﺴني« ،وﻗﺪ
أﺻﺒﺤﺖ أﺣﺐ اﻟﻜﺘﺐ إﱃ ﻧﻔﴘ ،وملﺎ ﻏﻀﻀﺖ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ املﻌﺠﺰات واﻋﺘﱪﺗﻬﺎ ﺧﺮاﻓﺎت
ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻵراء ﻛﺸﻔﺖ ﱄ ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻗﺮأت ﺣﻴﺎة ﻣﻜﺎرﻳﻮس
اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وﻗﺼﺔ ﺑﻮذا ،وﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺣﻨﺎ ﺧﺮﻳﺴﺴﺘﻢ ،وﻗﺼﺺ املﺴﺎﻓﺮ واﻟﺒﱤ واﻟﺮاﻫﺐ
اﻟﺬي وﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻫﺐ ،وﺑﻄﺮس ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎن ،وﻗﺮأت ﻗﺼﺺ اﻟﺸﻬﺪاء ،وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ أن
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املﻮت ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻗﺮأت ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﻏﺒﻴﺎء اﻟﺠﻬﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻦ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻇﻔﺮوا ﺑﺎﻟﺨﻼص.
وﻟﻜﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺖ املﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أو ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺛﺎر ﰲ ﻧﻔﴘ
اﻟﺸﻚ واﻟﺴﺨﻂ واﻟﺠﺪل واﻟﺤﻨﻖ ،وأﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻤﻘﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻼم ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس،
ازددت ﺑُﻌﺪًا ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻗﺎرﺑﺖ ﺷﻔﺎ ﻫﻮة ﺳﺤﻴﻘﺔ.
وﻟﻜﻢ ﻏﺒﻄﺖ اﻟﻔﻼﺣني ﻋﲆ أﻣﻴﺘﻬﻢ وﻧﻘﺺ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ! ﻓﺈن ﺗﻠﻚ املﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻠﻬﺎ املﺬاﻫﺐ
املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ رأﻳﻲ ﺳﺨﺎﻓﺎت واﺿﺤﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﰲ رأﻳﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺎن
ُ
اﻋﺘﻘﺪت ﻓﻴﻪ ،ﻏري أﻧﻲ — أﻧﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺲ
ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ أن ﻳﻘﺒﻠﻮﻫﺎ وأن ﻳﻌﺘﻘﺪوا ﰲ ﺻﺪق ﻣﺎ
اﻟﺸﻘﻲ — ﻛﻨﺖ أرى ﺑﺠﻼء أن اﻟﺤﻖ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻴﻮط دﻗﻴﻘﺔ؛ وﻟﺬا ﻓﻠﻢ
أﺳﺘﻄﻊ أن أﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة.
وﻫﻜﺬا ﻋﺸﺖ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﰲ أول اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ رﺑﺎط وا ٍه
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎري ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻟﻠﺘﻨﴫ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺗﺤﺴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﱄ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﺿﻮح ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻨﻲ ﻻ ﺗﺼﺪﻣﻨﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺳﺘﻌﴡ ﻋﲇ ﱠ ﻓﻬﻢ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ »ﻫﺬا ﺧﻄﺄي ،وإﻧﻲ ﻵﺛﻢ« ،وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﺗﻌﻠﻤﻬﺎ،
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻜﻴﻨًﺎ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ،واﺷﺘ ﱠﺪ ﻋﺴﻒ ﻫﺬه املﺼﺎدﻓﺎت وإﻳﻼﻣﻬﺎ ،واﺷﺘﺪ وﺿﻮح اﻟﺨﻂ
ﺻﺎرت
اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑني ﻣﺎ ﻻ أﻓﻬﻢ ﻷﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻤﻪ ،وﻣﺎ ﻻ ﻳُﻔﻬﻢ إﻻ أن ﻳﻜﺬب املﺮء ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺑﺮﻏﻢ ﺷﻜﻮﻛﻲ وآﻻﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﻣﺘﻤﺴ ًﻜﺎ ﺑﺄﻫﺪاب اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺸﺄت أﻣﺎﻣﻲ وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺒﺖ ﰲ ﻫﺬه املﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ — وﻫﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ أﺳﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﺸﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ — اﺿﻄﺮﻧﻲ أﺧريًا إﱃ أن أﻧﺒﺬ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ،وﻫﺬه املﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲً :
ً
أوﻻ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻟﺘﻨﺎول ﻋﲆ املﺬﻫﺐ اﻷرﺛﻮذﻛﴘ وأﻋﺪه أﻣ ًﺮا
اﻟﴩﻗﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻷﺧﺮى — ﺑﺎﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ وﺑﻤﻦ ﻳﺴﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴني،
وﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎملﺆﻣﻨني ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ املﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ واﻟﱪوﺗﺴﺘﻨﺖ وﺑﺎملﺆﻣﻨني اﻟﺮاﺳﺨني وﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﰲ اﻟﻄﻘﻮس
رﺟﺎﻻ ﻛﺜريﻳﻦ ذوي أﺧﻼق رﻓﻴﻌﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺪﻳﻨني ٍّ
ً
ﺣﻘﺎ،
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،وﺑﻐريﻫﻢ ،وﻗﺎﺑﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وأردت أن أآﺧﻴﻬﻢ ،ﻓﻤﺎذا ﺣﺪث؟ إن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﴩ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ ﻋﻘﻴﺪة واﺣﺪة
وﺣﺐ واﺣﺪ — ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺷﺨﺺ ﺧري ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺧﱪﺗﻨﻲ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﻛﺬوﺑﺔ ،وأن اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻫﻢ ﻗﻮة اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻮ إﻏﺮاء اﻟﺸﻴﻄﺎن ،وأﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ وﺣﺪﻧﺎ
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ﻧﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ٍّ
ﺣﻘﺎ ،ورأﻳﺖ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺈﻳﻤﺎن ﻳﺘﻔﻖ وإﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ
ً
زﻧﺪﻳﻘﺎ ﻋﻨﺪ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ وﻏريﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪون اﻷرﺛﻮذﻛﺲ زﻧﺎدﻗﺔ ،ورأﻳﺖ
أن اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﻳﻨﻈﺮون ﺑﻌني اﻟﻌﺪاوة إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺎرات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ )وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن إﺧﻔﺎء ذﻟﻚ( ،وﻫﺬا
أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲً :
أوﻻ ﻷن إﻗﺮارك ﺑﺨﻄﺌﻚ وﺻﻮاﺑﻲ أﻗﴗ ﻣﺎ ﻳﻌﱰف ﺑﻪ إﻧﺴﺎن ﻵﺧﺮ ،وﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻷن
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺐ أﺑﻨﺎءه وإﺧﻮاﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻳًﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮن أن
ﻳﺮدوا أﺑﻨﺎءه وإﺧﻮاﻧﻪ إﱃ ﻋﻘﻴﺪة ﺧﺎﻃﺌﺔ ،وﻫﺬه اﻟﻌﺪاوة ﺗﺰداد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،واﺗﻀﺢ ﱄ — وأﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺤﻖ ﻳﻨﺤﴫ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺐ
— أن ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪم ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺒﻨﻴﻪ.
وﻫﺬا اﻹﻏﺮاء واﺿﺢ ﺟﺪٍّا ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ املﺘﻌﻠﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺸﻨﺎ ﰲ ﺑﻼد ﻳُﻌﱰف ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺪﻳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ورأﻳﻨﺎ اﻻﺣﺘﻘﺎر وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬات واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬه اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ﻧﺤﻮ اﻹﻏﺮﻳﻖ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ وﻧﺤﻮ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ،واﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬه اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
واﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ،واﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ اﻻﺛﻨني ،واملﻮﻗﻒ املﺸﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﻔﻪ املﺆﻣﻨﻮن اﻟﺮاﺳﺨﻮن
واﻟﺒﺎﺷﻜﻮﻓﻴﺖ )اﻟﺮوس اﻹﻧﺠﻴﻠﻴﻮن( واﻟﺸﻴﻜﺮ وﻛﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ،اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﺟﺪٍّا ،ﺣﺘﻰ إن
ﺷﺪة اﻟﻮﺿﻮح ﺣريﺗﻨﺎ أول اﻷﻣﺮ ،ﻳﻘﻮل املﺮء ﻟﻨﻔﺴﻪ :ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
وﻻ ﻳﺮى اﻟﻨﺎس أﻧﻪ إذا ﺗﻨﺎﻗﺾ رأﻳﺎن ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻮي أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻹﻳﻤﺎن ،ﻫﻨﺎ ﳾء آﺧﺮ ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴري ،ﻇﻨﻨﺖ ذﻟﻚ ،وﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺴري ،وﻗﺮأت ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا املﻮﺿﻮع ،واﺳﺘﴩت ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن
أﺳﺘﺸري ،وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﱄ أﺣﺪ أي ﺗﻔﺴري ﺳﻮى ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻮﻣﺴﻜﻲ ﻫﻮﺳﺎر ﻳﻌﺘﱪون
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧري ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﺠﻌﻞ اﻷﻫﻼن اﻷﺻﻔﺮ ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧري اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ،إن ﻛﻞ
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﻞ ﻟﻢ ﻳﺨﱪوﻧﻲ ﺷﻴﺌًﺎ — ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧري ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ — ﺳﻮى أﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺤﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺣﺪﻫﻢ ،وأن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﺧﻄﺄ ،وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﻤﻠﻪ
أن ﻳﺪﻋﻮا ﻟﻬﻢ ،وﻗﺼﺪت رﺟﺎل اﻟﻜﻬﻨﻮت واﻟﻘﺴﺲ ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺗﺒﻬﻢ واﻟﺮﻫﺒﺎن وﺳﺄﻟﺘﻬﻢ،
وﻟﻜﻦ أﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺎول أن ﻳﴩح ﱄ اﻷﻣﺮ ﺳﻮى رﺟﻞ واﺣﺪ ﻓﴪ ﻛ ﱠﻞ ﳾء ،وﻓﴪه
ً
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺳﺆال ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻗﻠﺖ إن ﻛﻞ
ﺑﺼﻮرة ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻨﻲ إﱃ أن أﺳﺄل
رﺟﻞ ﻣﻦ ﻏري املﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﻳﺮﺗﺪ إﱃ اﻟﻌﻘﻴﺪة )وﺷﺒﺎب ﺟﻴﻠﻨﺎ ﻛﻠﻪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ذﻟﻚ(
ﻳﺼﻄﺪم ً
أوﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺆال :ملﺎذا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻮﺛﺮ أو ﰲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ وإﻧﻤﺎ
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ؟ وملﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ املﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻌﻪ إﻻ أن ﻳﻌﺮف
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— ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻔﻼﺣﻮن — إن اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء ﻳﺆﻛﺪون أن ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ
ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺎدﻗﺔ ،إن ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ؛ ﻷن ﻛﻞ دﻳﻦ ﻳﺤﺮﻓﻬﺎ وﻓﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﴘ :ﻫﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻓﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﻤﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﻔﺮوق
ً
ﺻﺎدﻗﺎ؟ ﻫﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺎﺑﻊ
ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻋﺘﻘﺎدًا
اﻟﺴري ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻧﺴﻠﻜﻪ ﻣﻊ املﻌﺘﻘﺪﻳﻦ اﻟﺮاﺳﺨني؟ إﻧﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪون أن ﻟﺪﻳﻬﻢ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ وأن أﻧﺎﺷﻴﺪ ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ واملﻮﻛﺐ اﻟﺬي ﻳﺴري ﺣﻮل املﺬﺑﺢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺻﻠﻴﺒًﺎ
ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ :إﻧﻜﻢ ﺗﻌﺘﻨﻘﻮن ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺴني ،واﻟﻄﻘﻮس املﻘﺪﺳﺔ
اﻟﺴﺒﻌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻦ ،ﻓﻠﻨﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬا ،وﻟﺘﻔﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﰲ ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر،
واﺗﺤﺪﻧﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ املﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻮق ﻏري املﻬﻢ ،واﻵن أﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
أن ﻧﻘﻮل :إﻧﻜﻢ ﺗﻌﺘﻘﺪون ﰲ ﻛﺬا وﻛﺬا ،وﻫﻲ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،إﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻓﻠﻴﻮك Filioque
وإﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ،وﻫﻞ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ،وﻧﺘﺤﺪ
ﻣﻌﻬﻢ ﰲ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر؟
وواﻓﻘﻨﻲ ﻣﺤﺪﱢﺛﻲ ﻋﲆ رأﻳﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ أﺧﱪﻧﻲ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻳﺠﻠﺐ اﻟﻠﻮم ﻋﲆ
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﺨﻠﻮن ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة أﺟﺪادﻧﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺐ اﻻﻧﻘﺴﺎم ،وواﺟﺐ
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أن ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
املﻮروﺛﺔ ﻋﻦ أﺳﻼﻓﻨﺎ.
وﻓﻬﻤﺖ ﻛ ﱠﻞ ﳾء ،أﻧﺎ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن وﻋﻦ ﻗﻮة اﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺧري اﻟﻄﺮق
ﻷن ﻳﺆدوا ﰲ أﻋني اﻟﻨﺎس واﺟﺒﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وإذا أدوا ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ
ﻳﺆدوﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ إﺷﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﲆ إﺧﻮاﻧﻬﻢ املﺨﻄﺌني ،وﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮش املﻜني — ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻏﺮاض اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻨﻒ،
وﻗﺪ ﻛﺎن داﺋﻤً ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ وﻣﺎ ﻳﺰال وﺳﻮف ﻳﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك دﻳﺎﻧﺘﺎن ،وﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ واﻷﺧﺮى ﺧﺎﻃﺌﺔ ،إذن ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺠﺬب اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ
اﻟﺼﺪق ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺸري ﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ،وإذا ﺑ ﱢُﴩ أﺑﻨﺎء ﻛﻨﻴﺴﺘﻬﻢ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺨﱪة ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
ﺧﺎﻃﺌﺔ )وﻛﻨﻴﺴﺘﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ( ،ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﺎ إﻻ أن ﺗﺤﺮق اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻠﻞ أﺑﻨﺎءﻫﺎ وأن ﺗﺒﻌﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ،ﻣﺎذا ﻳﺼﻨﻌﻮن ﺑﻄﺎﺋﻔﻲ — ﻳﺘﺤﺮق ﰲ
رأي اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﺑﻨﺎر ﻋﻘﻴﺪة ﺧﺎﻃﺌﺔ — وﻫﻮ ﰲ أﻫﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﻴﺎة — ﰲ اﻹﻳﻤﺎن — ﻳﻀﻠﻞ
أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ؟ ﻣﺎذا ﻳﺼﻨﻌﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى أن ﻳﻘﻄﻌﻮا رأﺳﻪ أو أن ﻳﺰﺟﻮا ﺑﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ؟
ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻘﻴﴫ أﻟﻜﺴﺲ ﻣﻴﺨﺎﻟﻮﻓﺘﺶ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳُﺤﺮﻗﻮن؛ أي أن أﻗﴗ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
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ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒﻊ أﻗﴗ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﺎب — وأﻗﺼﺪ
اﻟﺤﺒﺲ ﰲ ﺳﺠﻦ ﻣﻨﻌﺰل7 .
ﱠ
أﺗﺨﲆ ﻋﻦ
ﺛﻢ وﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮي إﱃ ﻣﺎ ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﺷﺘ ﱠﺪ ﺟﺰﻋﻲ ،وﻛﺪت أﻗﺴﻢ أن
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﺑﺘﺎﺗًﺎ.
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻹﻋﺪام.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮوﺳﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ،وﺑﺪأ اﻟﺮوس ﺑﺎﺳﻢ املﺤﺒﺔ املﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻳﻘﺘﻠﻮن إﺧﻮاﻧﻬﻢ ،وﻛﺎن ﻣﻦ املﺴﺘﺤﻴﻞ أﻻ أﻓﻜﺮ ﰲ ذﻟﻚ وأﻻ أرى أن اﻟﻘﺘﻞ ﴍ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ
املﺒﺎدئ اﻷوﱃ ﻷي إﻳﻤﺎن ،وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻠﻮات ﺗُﻘﺎم ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻟﻨﺠﺎح ﺟﻴﻮﺷﻨﺎ ،وأﻗ ﱠﺮ
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن ،وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺘﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب رأﻳﺖ
ﺧﻼل اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﺤﺮب أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ورﺟﺎﻟﻪ وﻛﺒﺎر اﻟﺮﻫﺒﺎن وﺻﻐﺎرﻫﻢ
ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﲆ ﻗﺘﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﺟﺰ املﺨﻄﺊ ،ودوﱠﻧﺖ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻪ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن
اﻋﺘﻨﺎق املﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻛﺎن ذﻋﺮي ﺷﺪﻳﺪًا.
ً
ﺻﺎدﻗﺎ،
وﻟﻢ أﻋﺪ أﺷﻚ ،واﻗﺘﻨﻌﺖ اﻗﺘﻨﺎﻋً ﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ أن ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﻋﺘﻨﻘﻪ
وﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أﻗﻮل إن ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل ذﻟﻚ اﻵن ،إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻨﺎس ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﱠ
وإﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﻌﻴﺶ ،وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ — ﻓﻮق ذﻟﻚ —
ﻣﻴﺴﻮر ﱄ؛ ﻷﻧﻲ أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻪ وﻋﺸﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻋﺪ أﺷﻚ ﰲ أن ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻃﻞ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻣﴣ ﻳﻨﻔﺮﻧﻲ ﻳﺘﻀﺢ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻲ اﻵن ﺑﺠﻼء ،وﻣﻊ أﻧﻲ رأﻳﺖ أن
اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺎدﻗﺔ واﻟﺘﻲ أﻧﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺑني اﻟﻔﻼﺣني أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑني
ﻣﻤﺜﲇ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻓﻘﺪ رأﻳﺖ أن اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻤﺘﺰج ﺑﺎﻟﺤﻖ ،ﰲ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻨﺎس ﻛﺬﻟﻚ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺎء اﻟﺤﻖ وﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺎء اﻟﺒﺎﻃﻞ؟ إن ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ املﻘﺪﺳﺔ
واﻟﻜﺘﺎب املﻘﺪس ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء ،وﻛﻼ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻗﺪ ﺗﺤﺮر ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
ُ
رﺿﻴﺖ أو ﻟﻢ أرض اﺿﻄﺮرت إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ
وﺳﻮاء
ﻛﻨﺖ ﺣﺘﻰ آﻧﺌ ٍﺬ أﺧﴙ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ.

 7ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻫﺬه اﻻﻋﱰاﻓﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻣﻠﻐﺎة ﰲ اﻟﺮوﺳﻴﺎ.
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ﺛﻢ اﺗﺠﻬﺖ إﱃ ﻓﺤﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وازدرﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻏري
ﴐورﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﺪو ﱄ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﴐورة ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺤﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻛ ﱢﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو ﱄ واﺿﺤﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎملﻌﺎﻧﻲ ،واﻵن
ﻛﺎن ﻳﴪﻧﻲ أن أﻧﺒﺬ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﺴﺖ أﺟﺪ ﱄ ﻣﻼذًا ،ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
ً
ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎ ً
وﺛﻴﻘﺎ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﻃﺎ
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ ،وﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪت ﻧﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻘﲇ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻬﻲ اﻷﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ
اﻟﻨﺠﺎة ،وﻳﺠﺐ أن ﺗُﻔﺤﺺ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ واﻧﺘﺒﺎه ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻬﻢ ،وﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن أﻓﻬﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﻓﻬﻢ ﻓﺮوض
اﻟﻌﻠﻢ :إﻧﻨﻲ ﻻ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ،وﻟﻦ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺴري ﻛﻞ ﳾء ،ﻓﺈﻧﻲ أﻋﻠﻢ أن ﺗﻔﺴري ﻛﻞ ﳾء — ﻛﺒﺪء ﻛﻞ ﳾء —
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮارى ﰲ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ أن أﻓﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي ﺑﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ
ﻋﺪم ﺗﻔﺴريه ،أﺣﺐ أن أُﻗ ﱠﺮ ﺑﺄن أي ﳾء ﻳﺴﺘﻌﴢ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺴري إﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﴢ ﻻ ﻷن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻘﲇ ﺧﺎﻃﺌﺔ )ﻓﻬﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻓﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻨﻬﺎ( وإﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﻷﻧﻲ أﻋﱰف
ﺑﺤﺪود ﻗﻮﺗﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،أﺣﺐ أن أﻓﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﳾء ﻳﺴﺘﻌﴢ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺴري ﻳﺒﺪو
ﱄ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴًﺎ ﺑﺎﻟﴬورة ،وﻻ ﻳﺒﺪو ﱄ ﺷﻴﺌًﺎ أﻧﺎ ﻣﻀﻄﺮ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻴﻪ اﺿﻄﺮا ًرا.
وﻻ ﺷﻚ ﻋﻨﺪي أن ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق .وﻟﻜﻨﻲ ﻣﻮﻗﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺑﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ،وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﱄ أن أﻣﻴﺰ ﺑني اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ ،وﻻ ﺑﺪ ﱄ أن أﺧﻠﺺ ﻫﺬا ﻣﻦ ذاك ،وأﻧﺎ
ﱢ
وﺳﺄﺑني ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ وﺟﺪت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻞ وﻣﺎ وﺟﺪت ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻘﺒﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ،
ﺣﻖ وﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أﻧﻲ ﺳﺄﻗﻮم ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ ﻳﻮﻣً ﺎ ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ أي إﻧﺴﺎن8 .
١٨٧٩م
ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺳﻮف أﻗﻮم ﺑﻄﺒﻌﻪ.
واﻵن ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أراﺟﻌﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻌﺪت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ واملﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﺘﻨﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ رأﻳﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻮم ﺣﻠﻤً ﺎ ،ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ ﻳُﻌﱪ ﰲ
إﻳﺠﺎز ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﱪت وﻛﻞ ﻣﺎ وﺻﻔﺖ؛ وﻟﺬا ﻓﺈﻧﻲ أﻇﻦ أن وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ ملﻦ ﻓﻬﻤﻮﻧﻲ

 8وﺿﻊ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺳﻤﺎه »ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ« ﺣﻠﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻴﺪة املﺴﻴﺤﻴﺔ ﱠ
وﻓﴪ ﻟﻨﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ.
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ﺳﻴُﺠﺪد ﻟﻬﻢ وﻳﻮﺿﺢ وﻳﻮﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ رأﻳﺖ
ﰲ اﻟﺤﻠﻢ:
رأﻳﺖ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ ﻓﻮق اﻟﻔﺮاش ،وﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺮاﺣﺔ أو ﺗﻌﺐ ،وﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ ﻋﲆ
ﻇﻬﺮي ،وﻟﻜﻨﻲ ﺑﺪأت أﻓﻜﺮ ﻛﻴﻒ وﻋَ ﻼ َم ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ — وﻫﻮ ﺳﺆال ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﱄ ﺣﺘﻰ آﻧﺌﺬ،
وملﺎ ﻧﻈﺮت إﱃ ﴎﻳﺮي أﻟﻔﻴﺘﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ ﻓﻮق وﺳﺎدات ﻣﻦ اﻷوﺗﺎر املﻀﻔﻮرة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ
ﻗﺪﻣﻲ
اﻟﴪﻳﺮ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻗﺪﻣﺎي ﻋﲆ إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎدات ،وﺳﺎﻗﺎي ﻋﲆ أﺧﺮى ،وأﺣﺴﺴﺖ أن
ﱠ
وﺳﺎﻗﻲ ﻣُﺘﻌَ ﺒَﺔ ،وﻛﺄﻧﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف أن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎدات ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﻓﺒﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻲ دﻓﻌﺖ
ﱠ
اﻟﻮﺳﺎدة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ؛ وﺗﺼﻮرت أﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ أﻛﻮن أﻛﺜﺮ راﺣﺔ ،ﻏري أﻧﻲ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺪﻣﻲ ،وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ أن
دﻓﻌﺖ اﻟﻮﺳﺎدة ﺑﻌﻴﺪًا ﺟﺪٍّا وأردت أن أﻣﺴﻬﺎ
اﻧﺰﻟﻘﺖ اﻟﻮﺳﺎدة اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻗﻲ ،وﺑﺎﺗﺖ ﺳﺎﻗﺎي ﻣﻌﻠﻘﺘني ﰲ اﻟﻬﻮاء ،ﺛﻢ ﺣﺮﻛﺖ
ﻳﻘني ﺗﺎ ﱟم أﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮٍّا ،ﻏري
ﺟﺴﻤﻲ ﻛﻠﻪ ﻛﻲ أﺗﺰن ﰲ ﴎﻳﺮي ،وأﻧﺎ ﻋﲆ ٍ
أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﺒﺒﺖ اﻧﺰﻻق اﻟﻮﺳﺎدﺗني اﻷﺧﺮﻳني ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻲ ،واﺧﺘﻠﻄﺘﺎ ﺑﻐريﻫﻤﺎ ،وﺳﺎرت اﻷﻣﻮر
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ وﻟﻮ أن ﻗﺪﻣﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺴﺎ
ﻋﲆ ﻏري ﻣﺎ ﻳﺮام ،واﻧﺰﻟﻖ اﻟﺠﺰء اﻷﺳﻔﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻲ وﻇﻞ
اﻷرض ،وﻟﻢ ﻳﻤﺴﻜﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮاش ﺳﻮى اﻟﺠﺰء اﻷﻋﲆ ﻣﻦ ﻇﻬﺮي ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﻌﺒًﺎ
ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أزﻋﺠﻨﻲ ،وﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻓﻘﻂ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ ﻋﻦ أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺳﺄﻟﺖ
ﻧﻔﴘ :أﻳﻦ أﻧﺎ ،وﻋَ ﻼ َم أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻠﻖ؟ وﺑﺪأت أﺗﻠﻔﺖ ﺣﻮاﱄ وأﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء ﰲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻴﻪ ،وﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ أن أﺳﻘﻂ ﴎﻳﻌً ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻧﻈﺮت
ﻛﺎن ﺟﺴﻤﻲ
إﱃ أﺳﻔﻞ وﻟﻢ أﺻﺪق ﻋﻴﻨﻲ ،ﻟﻢ أﻛﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ارﺗﻔﺎع ﻳُﻀﺎرع ارﺗﻔﺎع أﻋﲆ اﻟﱪوج أو اﻟﺠﺒﺎل،
وﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻋﲆ ارﺗﻔﺎع ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﺼﻮره.
ً
وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﺣﺘﻰ أن أﺗﺒني إن ﻛﻨﺖ أرى ﺷﻴﺌﺎ إﱃ أﺳﻔﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻮة اﻟﺴﺤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ،وإﱃ أي اﺗﺠﺎه أﻧﺠﺬب ،واﻧﻘﺒﺾ ﻗﻠﺒﻲ وﺣﻞ ﺑﻲ اﻟﺮﻋﺐ ،إن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ
ﻛﻨﺖ
اﻻﺗﺠﺎه ﻛﺎن ﻣﺮﻋﺒًﺎ ،إﻧﻲ إن ﻧﻈﺮت ﻫﻨﺎك أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺄﻧﻲ ﻻ ﺑُ ﱠﺪ أن أﻧﺰﻟﻖ ﰲ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻓﻮق
اﻟﻮﺳﺎدة اﻷﺧرية ،وﻳﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻼﻛﻲ ،وﻟﻢ أﺗﺠﻪ ﺑﺒﴫي إﱃ ﻫﻨﺎك ،وﻟﻜﻦ ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺎن
أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ؛ ﻷﻧﻲ ﻓﻜﺮت ﻣﺎذا ﻋﺴﺎه ﻳﺤﺪث ﱄ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻮﺳﺎدة اﻷﺧرية،
وأﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ أﻓﻘﺪ ﺳﻨﺪي اﻷﺧري ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ،وأن ﻇﻬﺮي ﻳﻨﺰﻟﻖ ﺗﺪرﻳﺠً ﺎ إﱃ أﺳﻔﻞ،
وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ أن أﺳﻘﻂ ،ﺛﻢ ﱠ
ﻋﻦ ﱄ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﻴٍّﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻠﻢ،
ﻓﻸﺗﻴﻘﻆ! وﺣﺎوﻟﺖ أن أﻧﻬﺾ وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ،ﻓﻤﺎذا ﻋﺴﺎي ﻓﺎﻋﻞ؟ وأﺳﺄل ﻧﻔﴘ ﻫﺬا
اﻟﺴﺆال وأﺷﺨﺺ ﺑﺒﴫي إﱃ أﻋﲆ ،وﰲ أﻋﻼي ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻀﺎء ﻻ ﻳﺤﺪ ،ﺛﻢ ﻧﻈﺮت إﱃ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ وﺣﺎوﻟﺖ أن أﻧﴗ اﺗﺴﺎع اﻟﻬﻮة اﻟﺴﻔﲆ ،وﻧﺴﻴﺘﻬﺎ ً
ﻓﻌﻼ ،إن اﻟﻬﻮة اﻟﺴﻔﲆ
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ﱢ
ﺗﻨﻔﺮﻧﻲ وﺗﺒﻌﺚ ﰲ ﱠ اﻟﺮﻋﺐ ،واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻠﻮي ﻳﺠﺬﺑﻨﻲ وﻳﺸﺪ أزري ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ ﻓﻮق
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ أﻧﻈﺮ
اﻟﻬﻮة اﻟﻮﺳﺎدات اﻷﺧرية اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻲ ،وأﻋﺮف أﻧﻲ ﻣﺎ زﻟﺖ
إﱃ أﻋﲆ ﻓﻘﻂ ﻓﺘﻨﻘﺸﻊ ﻣﺨﺎوﰲ ،وﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ اﻷﺣﻼم ،ﻧﺎداﻧﻲ ﺻﻮت ً
ﻗﺎﺋﻼ» :اﻧﺘﺒﻪ إﱃ
ﻫﺬا ،إﻧﻪ ﻫﻮ!« ﺛﻢ أﻧﻌﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﻗﻲ وأﺣﺲ ﺑﺎﻟﻬﺪوء ،وإﻧﻲ ﻷذﻛﺮ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ
ﺣﺪث ،وأذﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﺣﺪث ،وﻛﻴﻒ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﻗﻲ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺪﻟﻴﺖ ،وﻛﻴﻒ اﻣﺘﻸت ﻧﻔﴘ رﻋﺒًﺎ،
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻛﺬي ﻗﺒﻞ؟
وﻛﻴﻒ ﻧﺠﻮت ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﻋﲆ ،ﺛﻢ أﺳﺄل ﻧﻔﴘ :واﻵن أﻟﺴﺖ
وﻻ أﺗﻠﻔﺖ ﺣﻮﱄ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺣﺲ ﺑﻜ ﱢﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻻرﺗﻜﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻜﻨﻲ ،وأرى أﻧﻲ ﻟﻢ
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻛﺄﻧﻲ ﻋﲆ وﺷﻚ اﻟﺴﻘﻮط ،ﺑﻞ أراﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻻرﺗﻜﺎز ،وأﺳﺄل ﻧﻔﴘ ﻛﻴﻒ أﻧﺎ ﻣﻌﻠﻖ
أﻋﺪ
ﻫﻜﺬا ،وأﺗﺤﺴﺲ ﺣﻮﱄ ،وأﺗﻠﻔﺖ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،وأرى أن ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺘﻲ — ﺗﺤﺖ ﺟﺬﻋﻲ — وﺳﺎدة
وﺿﻊ ﻣﺄﻣﻮن اﻻﺗﺰان ،وأﻧﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ
واﺣﺪة ،وأﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻈﺮ إﱃ أﻋﲆ أﺳﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ٍ
ﺗﺴﻨﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺛﻢ ﺗﺼﻮرت — ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ اﻷﺣﻼم — اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺴﻜﻨﻲ:
وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﺪٍّا ،ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،أﻛﻴﺪة ،وإن ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻋني اﻟﺮﺟﻞ
املﺘﻴﻘﻆ ،ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أدﻫﺸﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺤﻠﻢ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺪا ﱄ ﻛﺄن ﻋﻨﺪ رأﳼ
ﻋﻤﻮدًا ،وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻨﺤﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮن ﻻ ﻳُﺸﻚ ﻓﻴﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺬا
ﻣﻠﺘﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ،وإن اﺳﺘﻠﻘﻰ اﻣﺮؤ ﺑﺨﴫه ﰲ
اﻟﻌﻤﻮد ﻳﺘﺪﱃ ﺣﺒﻞ ٍ
ﻫﺬا اﻟﺤﺒﻞ املﻠﺘﻮي وﺷﺨﺺ ﺑﺒﴫه إﱃ أﻋﲆ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻃﻪ ،وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﱄ
ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ،وﴎرت وﻫﺪأت ﻧﻔﴘ ،وﺑﺪا ﱄ ﻛﺄن أﺣﺪًا ﻳﻘﻮل ﱄ» :ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬا داﺋﻤً ﺎ«.
ﺛﻢ ﺗﻴﻘﻈﺖ.
١٨٨٢م
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