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مقدمـة

املاضية. األربعني السنني يف اإلنجليزي لألدب ونقد عرض هو الكتاب هذا
ومجددون األدب هذا يف التقاليد عىل ثائرون أدباء ظهر املدة هذه ويف
وعندي التجديد. هذا من املغزى العربي للقارئ أبني أن حاولت وقد له.
يف التجديد سوي آخر شيئًا يعني ال األيام هذه األدب يف التجديد أن
يف نعرضهم الذين اإلنجليز املجددين من نفهمه ما هو وهذا الحياة.
ويؤثر بها، ويتأثر بالحياة يتصل اإلنجليزي األدب فإن التالية؛ الفصول
وهذا الكتابة. أسلوب ينتقد مما أكثر العيش أسلوب ينتقد وهو فيها.
كبري االهتمام حيث مرص، يف التقليديني األدباء طبقة من نجد ما خالف
العيش؛ بأسلوب أصًال اهتمام هناك ليس حني يف الكتابي، باألسلوب
وال فيحتذيه، الكتابي الجاحظ بأسلوب مثًال يُعنى التقليدي األدب فإن
إصالحه. ويطلب فينتقده العيش يف املرصي الفالح بأسلوب مثًال يُعنى
ونكباتها مرص عن يكتب وال وتاريخهم، ومجدهم العرب عن يكتب وهو
اجتماعية. أو سياسية أو اقتصادية مظالم من تعانيه وما الحارضة،
عزلة يف وهو يعيش يجعله الذي الكتب أدب هو سلفي، أدبه فإن ولذلك
أدباء يشبه هنا وهو عاجي. برج يف كأنه به يحيط الذي الوسط عن

العربي. والعالم أوروبا يف الوسطي القرون
أدب هو اإلنجليزي، األدب وخاصة الحديث، األوربي األدب ولكن
أو القصة يف سواء موضوعه، ويجعلهما والغايات املعايش ينتقد الحياة؛
يف رأيه فلألديب كله؛ البرشي النشاط بأنواع يتصل لذلك وهو املقالة.
األدباء من بل والصحافة. والتعليم، والزواج، واالقتصاد، والصناعة، العلم



الحديث اإلنجليزي األدب

يدعو من ومنهم الطبية. النظريات ينتقد من شو» «برنارد مثل اإلنجليز،
جديد. بدين اإليمان إىل

كانت فقد الفلسفة؛ يف التجديد يشبه األدب يف التجديد أن والحق
لدرس نفسها وترصد الدنيا، الحياة درس عن ترتفع القديمة الفلسفة
وكانت اليشء. هذا وماهية اليشء عن نعرفه ما بني والفرق األشياء، كنه
تبتعد كله ذلك يف وهي بعده. وما الوجود قبل ما أي الغيبيات تبحث
البحث عن الكف إىل تدعو الجديدة الفلسفة ولكن ومعايشهم. الناس عن
هذا أن وواضح اإلنسان. ملصلحة باستخدامها وتقنع األشياء، كنه عن
لبحث وإيثار الغيبيات فهم عن بالعجز اعرتاف ولكنه أبديٍّا، ليس الكف

مستطاعنا. تتجاوز ال التي البرشية الشئون
عن ويرتفع الكتب بني يعتكف كان فإنه األديب، يف الحال وكذلك
يدأب األديب وكان واالقتصادية. االجتماعية األنظمة وغاية املعايش نقد
يتغذى ولكنه حوله مما يتغذى ال العاجي برجه يف ويعيش االجرتار، يف
األدب إىل ينظر يكاد الجديد األديب فإن اآلن أما القديمة. باملؤلفات
واالختبار التجربة يطلب فهو القديمة، العلوم إىل «بيكون» نظرة القديم
قيمة يف يشك ألنه وذلك النهضة، علماء به طلبهما الذي الروح بنفس
الجديد الفيلسوف يستخدم كما أدبه، يستخدم هو ثم القديمة. املقاييس
يكاد وال واالجتماع، العيش أساليب فيبحث اإلنسان، ملصلحة فلسفته،

الكتابة. بأساليب يبايل
املاضية، األربعني السنني مدي يف األدباء من لطائفة عرضت أني ومع
كان أنه اآلن أرى فإني التعليق، أو النقد أو بالرشح آراءهم وعالجت
بالدرس. عليه فاقترصت منهم واحد إىل قصدت أني لو يل أروح يكون
من يتناول األديب، حياة هي قصرية، فرتة رشح يف اإلسهاب ألن وذلك
عنه التجاوز إىل الكاتب يضطر ما الطريفة، والتفاصيل املفيدة الدقائق
قد الذي اإليجاز مع أفراده يصف األدباء من كامل موكب إىل يعمد حني
األدب يجهل الذي العربي القارئ ولكن األحيان. بعض يف مخالٍّ يكون
بطبقة اإلملام أن وعنده الفرد، رؤية عىل املوكب رؤية يؤثر اإلنجليزي
هذا يف حق عىل وهو منهم. بواحد اإلحاطة من خري املجددين األدباء
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مقدمـة

غريه. ينتحها لم التجديد يف ناحية انتحى قد منهم كالٍّ ألن وذلك الرأي،
للكل. التلخيص مقام يقوم ال منهم لواحد األدب رشح يف واإلسهاب

حقيقته يف هو الكتاب هذا إن أقول أن يمكنني االعتبار هذا وعىل
يف أوفق أن وأميل إنجلرتا. يف التجديد لدرس املقدمة هو أو مسهبة، مقالة
هذا فيكون شو». «برنارد لعله املجددين هؤالء من واحد درس إىل القريب
التاريخية» «البيئة للقارئ يهيئ للصورة، الفرش بمثابة الراهن الكتاب

العظيم. األديب هذا منها تكون التي والثقافية
التجديد لدرس مقدمة أنه اعتبار عىل الكتاب هذا إذن القارئ فليقرأ
واملجتمع، األدب بني املستمر التفاعل إىل يلتفت أن وعليه إنجلرتا. يف األدبي
عند وخاصة مرص يف عليه نحن ما وبني الحال هذه بني يقابل وأن
من يزاولونه ما وبني الراهنة الحياة بني قطعوا الذين التقليديني أدبائنا

واملوضوع. والغاية األسلوب يف قديم أدب

١٩٣٣ م س.

وزدت وتنقيًحا قراءة عليه عدت الثانية للطبعة الكتاب هذا يقدم أن قبل
الكتاب. من األخرية هي فصول ثالثة فيه

١٩٤٨ م س.
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األدباإلنجليزي يف التجديد

قضتها سنة سبعني نحو بذلك عنى الفيكتوري» «العرص عبارة اإلنجليزي ذكر إذا
املدة وهي ١٩٠٠ وسنة ١٨٣٧ سنة بني واألدب األخالق يشمل خمول يف إنجلرتا

فيكتوريا. امللكة الحكم فيها تولت التي
«داروين» ظهر ففيه العلوم؛ يف ثورة بل تجديد عرص العرص هذا كان وقد
املذاهب تشبه مذاهب إىل نظرياته واستحالت عقب. عىل رأًسا البيولوجيا وقلب
الذي سبنرس» «هربرت ظهر وفيه املقت. أو الحماسة ابتعاث حيث من السياسية
وصف عليه يطلق من الناس ومن رصيحة. مادية عن يدافع طويلة حياة قىض
هذا يف وظهرت بالعلم، إال يؤمن ال هو إذ الفلسفة، أعداء أعدى أنه مع الفيلسوف،
ونقلت التجربة، إىل والسحر الكهانة من الطب نقلت كثرية علمية نزعات العرص

والكيمياء. الطبيعات درس إىل والالتينية اإلغريقية اللغتني حفظ من الرتبية
إىل الزراعة من تنتقل الفيكتوري العرص هذا يف اإلنجليزية املدينة وكانت
ذلك مع تبقى ولكنها الحرفة، اختالف حيث من تتجدد الناس ومعايش الصناعة،

البائد. الزراعي املجتمع بعادات متشبثة االجتماعية العادات حيث من جامدة
يستعمل اإلنجليزي يزال ال اآلن وإيل االجتماعية. الحياة شمل الجمود وهذا
السيدة أو املسز هذه فإن الجمود، هذا عىل تدلنا التي جرندي» «املسز هي لفظة
واالحتشام، الوقار منزلها أعضاء عىل تحتم كانت التي اإلنجليزية البيت ربة هي
اتخاذ أو الشبان مع املزاح أو وحدها بالخروج للفتاة تسمح تكن فلم التزمت؛ بل
العرص ذلك مدة اإلنجليزي البيت وكان الجديدة. اآلراء ارتياء أو املخترصة املالبس
تصون أنها تعتقد كانت التي املحرتمة السيدة هذه لوجود الكمود، بل للجمود، مثاًال

بتزمتها. األخالق



الحديث اإلنجليزي األدب

يؤلف أو مقالته، يكتب األديب فإن االجتماعية، الحياة يساير بطبيعته واألدب
هذا ذوق عن ينبو رأيًا، ارتأى هو فإذا يسمعه، جمهوًرا يفرض وهو قصته،
هذا يريض مما غريه وأبدى وكظمه نفسه يف أكنه أخالقه، أو عقائده أو الجمهور
القارئ عىل يجب ولكن ذلك. بغري تقول الرأي حرية إن هنا يقال وقد الجمهور،
ولذلك سواء. القوانني منها تحد مثلما الرأي حرية من يحد الجمهور أن يعرف أن
يخالفونها وال جرندي» «املسز آراء يحرتمون الفيكتوري العرص يف األدباء جميع كان
عرش التاسع القرن طوال اإلنجليزي األدب اتجه السبب ولهذا وذلة. تواضع يف إال
املؤرخ «ماكويل» قرأنا إذا فنحن واالقتحام؛ التفكري دون اللفظية الصياغة نحو
حيث من يشء بال منه نخرج ولكننا املنغمة، امللحنة وعبارته املنمق أسلوبه راعنا

القصصيني. و«ثاكري» «سكوت» مع الحال وكذلك التفكري.
يصفهما وأن و«بريون» «شييل» الشاعرين يذكر أن القارئ يستطيع وقد
ولكنهما صحيح، وهذا اإلغريق، حرية إىل والنزوع والعرف التقاليد عىل بالثورة
مؤلفاتهما، وتقتني صغرية فئة تقرؤهما إنجلرتا، عن غريبان وكأنهما وماتا عاشا
جرندي». «املسز املحرتمة السيدة هذه عني تراها ال حتى الحجر زوايا يف وتدسها
أخذت حني ١٨٨٠ سنة حوايل إىل واألدب للمجتمع شامًال الجمود واستمر
الصناعة فهذه الجديدة، العلوم من قوتها وتستمد التجديد أو الثورة أسباب ترتاكم
رشوح مع االشرتاكية رضورة يف كتابه تأليف عىل ماركس» «كارل تبعث مثًال
الشاعر «أبسن» يبعث «البيولوجيا» الجديد العلم وهذا املجتمع. فساد يف مؤملة وافية
نقائص األبناء يرث وكيف الوراثة، «سلطان» تصف دراما تأليف عىل النرويجي
عيل «سونربن» الشاعر تبعث الجديدة املادية هذه ثم والغريزة. الجسم يف آبائهم
إليها يدعو الَجمال إىل دعوة نرى ثم العقائد. عىل االنتقاض يف القصائد يؤلف أن
االثنني بني اختالف مع أخرى، ناحية من باتري» و«ولرت ناحية، من وايلد» «أوسكار
ويتغنى الحديثة باريس يحب األول فإن منهما؛ كل له يتعبد الذي الجميل الوثن يف
والحديث املطهمة، واملائدة الرائع، الجسم يف قيمته املادي للرتف ويعرف بلياليها،
ويساوي وفالسفتها آلهتها ويذكر القديمة، أثينا يحب والثاني اللحم. ولذة البارع،
يف يري كما اإلنساني للجمال فذٍّا نموذًجا أفلون الرب تمثال يف ويرى االثنني، بني

اآللهة. لجمال أخرى نماذج اإلغريق شبان
إن حتى االجتماعية شعائره أو الجمهور آراء من الرغم عىل يحدث هذا وكل
ما إىل بالواقع ونزل قال، بما عمل ألنه السجن يف سنتني قىض وايلد» «أوسكار
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بريون لورد

يعيشها كان التي الحياة تلك نحو عىل يعيشها حياة األدب من وجعل يتخيله، كان
من وقصيدته وواقعه خياله يختلف ال كما أدبه، من تختلف ال وهي نواس، أبو

معيشته.
أسباب االنفجار ولهذا االنفجار، نجد حتى ١٩٠٠ من نقرتب نكاد ما ولكن
التقدم يف تنحرص وهي الداخلية األسباب هذه ذكرنا وقد داخلية. وأخرى خارجية
عىل أشعته عكس الذي الصناعي والتقدم األدب، عىل أشعته عكس الذي العلمي
يف األمم مقدمة يف عرش التاسع القرن طوال إنجلرتا وكانت االجتماعي. التفكري

وحدها. إليها يرجع الناحيتني هاتني من األدب وتأثر والصناعة. العلم
هذه أعظم أن هنا يذكر ما أغرب ومن أخرى. مؤثرات أوروبا يف كان ولكن
وأدباء إنجلرتا. يف كبريًا أو صغريًا أثًرا يرتك لم الرويس، األدب وهو املؤثرات،
لم الذي الرائع اإلنساني األدب وأنه األدب، هذا بسمو يعرتفون جميعهم اإلنجليز
ولست به. تأثر قد واحد، وال واحد، فيهم ليس ذلك ومع العالم، يف مثله يخلق
كانت االجتماعية) (االقتصادية اإلنجليزية البيئة أن إىل إال ذلك أعزو أن أستطيع
القيارصة أيام الرويس املجتمع أن ذلك الروسية؛ البيئة عن االختالف جد تختلف
طريقني: أحد عىل األديب يحمل كان مما والذل والشقاء بالفوىض حافًال كان
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أن وإما جوركي»، «مكسيم مثل واآللهة القيرصية بالسلطة ويلحد يثور أن إما
وكال «دستوفسكي» مثل روحية غبطة املادي البؤس من ويتعوض للقدر، يستسلم

اإلنجليزي. الذهن عن غريب الطريقني
أن يمكن الذي النرويجي الشاعر «أبسن» إىل بعضها فريجع املؤثرات سائر أما
شو» «برنارد أنكر وقد شو». «برنارد سبيل عن اإلنجليزية الدراما جدد إنه يقال
االعرتاف إال يستطيع ال االثنني يقرأ الذي ولكن النرويجي، الكاتب لهذا مدين أنه
استقالل إىل ودعوته العرف، عىل وثورته وآرائه فنه يف لألول مدين الثاني بأن
إنه شو» «برنارد ويقول االسرتجال. أقول وال الرجولة، إىل املرأة ودعوة الشخصية،
هذه ادعاء يف صادق أنه يف شك وال بطلر». «صموئيل هو إنجليزي ألديب تلميذ
و«نيتشه»، «داروين»، من مزيج فإنه تلمذته؛ يف يشء كل ليست ولكنها التلمذة،

و«برجسون». و«بريون» و«أبسن»،

شيليل

14



اإلنجليزي األدب يف التجديد

النفيس» «التحليل لنظرية نجد اإلنجليزي األدب يف القوية الحديثة املؤثرات ومن
الجدد. الشبان يف وأعظم أكرب األثر وهذا األثر، أكرب الكامن والعقل

أطوار: ثالثة هي أقسام، ثالثة إىل املجدد، أو الجديد، األدب نقسم أن ويمكن
الثائرين. طور وأخريًا املجددين، طور ثم الرائدين، طور

ففي التعيني؛ بها نريد وال التجديد، فهم إىل التوصل بها نريد التسمية وهذه
العقائد عىل يثور إنما وهو الشاعر، «سونربن» وهم الرائدين نجد األول الطور
العرف عىل ثائر وهو «شو»، أستاذ بطلر» «صموئيل ثم االجتماعي. العرف دون
دينيٍّا استقالًال الفرد واستقالل الشخصية احرتام إىل يدعو وكالهما االجتماعي.
إىل يدعو وكالهما باتري» و«ولرت وايلد» «أوسكار يعارصهما أنه تجد ثم اجتماعيٍّا.
طور يف ذلك بعد ندخل ثم بيناه. أن سبق فرق مع الشائعة األخالق دون الَجمال
هو بل الدين، عىل باالنتقاض يقنع ال املقدمة، يف شو» «برنارد فنجد املجددين،
عنده، ويسكت بالهدم يرىض هداًما ليس وهو والعرف. املجتمع عىل أيًضا يثور
الستخراج الطرق ويرسم الشخصية واستقالل االشرتاكية إىل فيدعو يبني، ولكنه
أبيض خروف توليد عن حسابية بعملية ويقوم مقاييسه يضع وكأنه «السوبرمان».
روحي، أنه يظن ومادي مؤمن، أنه نفسه يف يعتقد كافر وهو سود. نعاج من
وجوهرة الجديدة البرشية كهنة من وكاهن له، احتقاره ويعلن األدب يمارس وعالم

الحديث. األدب جواهر من
من كثرية وجوه من شو» «برنارد يشبه وهو «ولـز» أيًضا املجددين ومن
عالم. «شـو» بينما أديبًا، املزاج حيث من هو كان وإن لألدب العاملي النظر حيث
يف األمم عصبة من أثًرا أكرب وهو العالم، يف الخري قوى من قوة اآلن و«ولـز»
ويعظ يعظ فإنه الوعظ، أجل من بالفن بالتضحية ريض وقد اإلخاء. إىل الدعوة
وسائل عىل ويدلهم واألمراض، الحروب يتوقون كيف للناس ويبني يعظ يفتأ وال
وعاد فشل أنه إال املحاولة، يف وأخلص يؤمن، أن حاول وقد اإلنسانية. الخدمة

الجديد. اإللحادي إيمانه بقوة غلواء يف اإللحاد أو الكفر إىل يدعو
الحرب من كابدوا الذين الجدد الشباب وهم الثائرين، طور يف ندخل ثم
عىل اإلنسانية إليها تهوي أن يمكن التي العميقة السفالة منها وعرفوا ويالتها
والعقل النفيس التحليل درسوا قد الثائرين هؤالء وجميع النظيف. طالئها من الرغم
من أكوام بها تحيط بجواهر الدرس هذا من وخرجوا التطور، ونظرية الكامن،
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الحديث اإلنجليزي األدب

الذي إن بحيث الكتابة عرف حتى ورفضوا القصة، أوضاع خالفوا وقد «الزبالة»
«العقل أو الكامنة هو ومفتاحهم يكتبونه. ما يفهم يكاد ال مفتاحهم يتسلم لم
إىل أنه يعرفون ذلك مع ولكنهم وأفاع. حرشات من رءوسنا داخل يف وما الكامن»
وذاك هذا جنب إىل ثم جميل. وفراش زاهية طواويس واألفاعي الحرشات هذه جنب
«لورنس»، هم الطور هذا وأبطال الكمال. نحو البرشية النفس يف غامض نزوع

و«جويس». و«هوكسيل»،
خلط من بل وتردد، ضعف من فيهم مما الرغم عىل لهؤالء واملستقبل
عنها وأبانوا وكشفوها البرشية النفس حقائق عيل حطوا قد ألنهم واضطراب،
فيه جرى جديد ميدان يف يتسابقون فهم حسنًا، أو قبًحا منها يسرتوا ولم عارية،

عنه. كف ثم شوًطا نفسه «ولز»
الرشح. يف إسهاب إىل يحتاج مخترص كله كالم وهذا
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العرصالفيكتوري مجود

يوهم ،١٩٠٠ وسنة ١٨٣٠ سنة بني الواقعة الفرتة أي الفيكتوري، العرص كان
الجميلة. الفنون من فنٍّا األدب باعتبار األدب يف بالجمود

يف جديدة نهضة يبعثا أن منهما ينتظر كان شاعران العرص هذا سبق وقد
.١٨٢٤ يف مات الذي و«بريون» ١٨٢٢ يف مات الذي «شييل» هما اإلنجليزي األدب
إىل يرجع فذلك األيام هذه يقرؤهما أحد كان وإذا يعيشا. لم وكأنهما ماتا ولكنهما

.١٨٩٠ حوايل ابتدأت التي الحديثة النهضة
اإللحاد» «رضورة يف كتاب بتأليف طالب وهو الثائرة حياته «شييل» بدأ
إىل دعا وهناك أيرلندا عاصمة دوبلني إىل رحل ثم السبب. لهذا الجامعة من وُطرد

الثالثني. سن يف ومات أيرلندا، استقالل
حريتها. عن الدفاع يف القصائد يؤلف اإلغريق بالد إىل رحل فقد «بريون» أما

بها. يتغنى بل اآلن إىل القارئ يقرؤها الحرية أناشيد هي وقصائده
للعرص خلًفا لهما يرتكا أن دون ماتا قلنا، كما و«بريون» «شييل» ولكن
يقرأ الظالم، عرص كأنه طوله عىل العرص هذا ومىض الحرية. إىل يدعو الفيكتوري
وعظمة ومجدهم وإمرباطوريتهم بأنفسهم فيعجبون «ماكويل» تاريخ الناس فيه
للحكم تكفيه عنه واحدة حقيقة يعرف أن اآلن للقارئ يمكن املاكويل وهذا برملانهم.
طينة من ُجِبَل إنه يقول وكاد الرقي. يقبل ال أنه الهندي عن ذكر فقد عليه،
ما الذي االستعماري الرأي هو وهذا اإلنجليزي. منها جبل التي الطينة غري أخرى
وال «كبلنج» ليس أنه اآلن يعرف املرصي والقارئ الشاعر. «كبلنج» به يقول يزال
«نهرو» أو «غاندي» حذاء سيور أحدهما يحل بأن جديرين اإلنجليزيان «ماكويل»

الهنديني.



الحديث اإلنجليزي األدب

الفيكتوري؟ العرص يف الجمود هذا يعزى فإالم
الثروة بتدفق اإلنجليز بني انترش الذي املادي الروح أولهما: شيئني؛ إىل يعزى
عن اإلنجليز ورثه الذي الديني الروح والثاني: االستعمار. يف ونجاحهم عليهم

الطهرية. النهضة
إنجلرتا وكادت املصانع، يف اآلالت استعمال ازداد الفيكتوري العرص ففي
مصنوعاتها وتصدر املعادن، وتصنع وتنسج، تغزل فكانت اآللية، بالصناعات تختص
فاحًشا، إثراء أثرت وقد الفحم، عىل واالعتماد البخارية اآلالت باخرتاعها أوروبا إىل
يف الفيكتوري العرص طوال فكانت باالستعمار، األسواق لها يفتح أسطولها وأخذ
املايل والنجاح الرتف شأن من واإلكبار املادي الروح فيها بعثت اقتصادية نهضة
الثاني بالدور تقوم التي األمريكية املتحدة الواليات يف اآلن نرى ما نحو عىل
أقوى هما مايل نجاح من يعقبه وما املادي النظر وهذا اآللية. االقتصادية للنهضة

األدبية. الحركات لتثبيط العوامل
شكًال واتخذت إنجلرتا يف فشت التي الدينية النهضة فهو الثاني العامل أما
الطهرية الحركة تلك بها نعني العرب، جزيرة يف الوهابية النزعة من يقرب ا خاصٍّ
وهذه املالهي. عن واالبتعاد الفنون وكراهة التقشف إىل تدعو التي «بيوريتانزم»
نرى زلنا ما التي وهي للرجال، الكابية السود املالبس اخرتعت التي هي النهضة
اللحم طعام تناول عن يمتنع حني شو» «برنارد مثل مجدد رجل يف حتى أثرها
هذا أمام تنجح أن القصة أو للدراما يمكن وال الزهد. إىل يميل وحني الخمر، أو

والغرام. الحب رواية يف مثًال يرتخص أن للمؤلف يجيز ال الذي الروح
التقشف وروح االقتصادية، النهضة مادية أي — العاملني هذين من ونشأ
اإلنجليزي املجتمع ألن البدع، وكراهة العرف لزوم إىل األمة يف نزوع — الديني
وتوسع الصناعية اآلالت ارتقاء أحدثه الذي بالتقدم مؤمنًا متفائًال، مستقرٍّا كان

وجمد. لذلك اإلنجليزي األدب فاستقر واالستعمار الصناعة
بالتعطل يتقلقل اإلنجليزي املجتمع رشع عرش التاسع القرن أواخر يف ولكن
القصيص، وأصبح أيًضا. يتقلقل األدب ورشع والفقر، الغنى بني الفاحش والتفاوت
وحركة ذلك. استطاع ما الواقع عن ويبتعد خياله إىل يعمد النقد، يتجنب كي
األدب هذا عىل ثورة لبابها يف هي الفيكتوري العرص عقب قامت التي التجديد

الحياة. حقائق عىل ينطبق يعد لم الذي السخيف الفيكتوري الخيايل
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الفيكتوري العرص جمود

ينيس فجعله «ماكويل» املؤرخ ذهن أتلف قد املادي الروح أن كيف رأينا وقد
اإلمرباطوري والتوسع املايل والنجاح الثروة زهو ويبعثه الهنود. ويحتقر إنسانيته
بعظمتهم. فيه ويزهى اآللهة مقام إىل فيه يرفعهم لإلنجليز تاريًخا يؤلف أن عىل
بشخصيته، فيكتوريا امللكة تاريخ يغمر آخر رجال نجد «ماكويل» جانب وإيل
الروح أتلف كما ذهنه أتلف الديني الروح فإن ،١٨٨١ يف مات الذي «كارليل» هو
أديبًا، يكون أن منه يرجى كان أن بعد واعًظا فاستحال «ماكويل»، ذهن املادي
(١٨٨٩) الفرنسية الثورة عن كتاب بتأليف حياته بدأ وقد اعتربناه إذا وخاصة
الثورة درس كان فإذا «جوته»، األملاني العظيم ذلك عنده لألدب األعىل الطراز وكان
أديبًا للناس يخرج ال لجوته التتلمذ ثم لها، هيئوا الذين الذهن ورجال الفرنسية
أن برصيته تستطيع ال صفيق حاجز «كارليل» عند هناك يكون أن بد فال عظيًما،
معني موضوع يف و«كارليل» «جوته» بني مقابلة مثًال لذلك ولنرضب منه. تنفذ

منهما. كل عالجه
نرتك فال الدنيا يف نعمل أن يجب وكيف الواجب، موضوع «جوته» عالج فقد
ولكنه عليه حزن الوحيد ابنه مات وملا مفيد. بعمل نمألها حتى حياتنا من ساعة
العمل. إىل وهب الحزن نفسه عن نفض بل والهمود، للكمود يستسلم ولم يجزع لم

التعطل؟ وكراهة الواجب من «جوته» إليه يقصد كان ماذا ولكن
حرية بذلك فيزداد وقوة عرفانًا شخصيته تزداد أن إىل ذلك من يقصد كان
الطالب. بروح واآلداب العلوم يدرس فكان تقييًدا، الجهل يف يرى وكان واستمتاًعا.
يبايل وال يشء، كل يخترب فكان لشخصيته، تضييًقا واالنكفاف الدعة يف يرى وكان
وسياسية. إدارية بأعمال يقوم أن من درسه يمنعه وال يعشق. أن الثمانني يف وهو
ما ويستغل الحياة ويلتذ الدنيا عىل يقبل فكان شخصه، يف ثقافته اندغمت وقد
أو مركًزا نفسه يرى وكأنه شخصيته، تقوى كي ومعارف اختبارات من كسب
ونقبل العمل شأن من نكرب أن «جوته» رأي يف علينا، يجب فنحن للكون، محوًرا
وفهًما بالدنيا استمتاًعا ونزيد شخصيتنا به نستكمل كي فيه واجبنا ونؤدي عليه،

لشئونها.
الطهرية املبادئ من إليه انحدرت أخرى لغاية الواجب إىل يدعو «كارليل» ولكن

يقول: فهو الديني، بالروح وصبغتها إنجلرتا يف شاعت التي

الغاية ندري ولسنا غريب، قطر يف نحارب جنود األرض عىل هنا نحن
أن علينا وإنما ندريها، ألن حاجة يف ولسنا الحرب، هذه من املقصودة
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الحديث اإلنجليزي األدب

والشجاعة بالطاعة كالجنود نؤديه أن وعلينا تأديته. يجب ما نؤدي
البطولة. وطرب

وقد واعظ. عبد و«كارليل» أديب سيد «جوته» االثنني، بني واضح والفرق
الدينية النهضة تفضل بذلك وأنت «جوته»، عىل «كارليل» تفضل أن تستطيع
تقول أن يمكنك كما االستمتاعية، اإلقدامية األدبية النهضة عىل االنكفافية اإلنكارية
الباريسيني من خري وااللتذاذ، واالستمتاع والرتف للفنون كراهتهم يف الوهابيني إن
ولكن النظر، هذا يف حر وأنت التقاليد. يخالف مما يفعلون ما يبالون ال الذين
يف ليس ولكن رائًعا، وأدبًا جميلة فنونًا باريس يف أن تعرتف أن ذلك بعد يبقي

ذلك. من يشء نجد، عاصمة الرياض،
اإلنجليزي األدب صبغوا وقد املسيحية. الديانة وهابيو هم إنجلرتا يف والطهريون

الفيكتوري. العرص يف التقشف بصبغة
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لألدباإلنجليزي االقتصادي التفسري

والعادات والتعليم كالحكومة االجتماعية الظواهر سائر مثل اجتماعية ظاهرة األدب
أي اقتصادي، أساس عىل ومكان زمان كل يف ينهض واملجتمع والعقائد. واألخالق
آخر معينًا طراًزا يستتبع والصناعي الزراعي إنتاجها يف األمة تتبعه الذي الطراز أن
صناعية. أمة يف املجتمع من زراعية أمة يف املجتمع يختلف ولذلك االجتماع. من

أمتني. بني األدب أيًضا ويختلف
من مختلفة أخرى طرًزا تُحدث الزراعي اإلنتاج من مختلفة طرز هناك بل
الوسطي، القرون يف اإلقطاعي النظام تقارب زراعة مرص ففي االجتماعية؛ النظم
ويف الشيوخ. مجلس يف أوضحه عىل نراه معني مجتمع النظام هذا عىل نشأ وقد
املتحدة الواليات ويف ديمقراطيٍّا. مجتمًعا أحدث قد تعاوني زراعي نظام الدنمرك
أن نستطيع ولذلك السابقني، النظامني من االختالف كل يختلف آيل، زراعي نظام

ريفيٍّا. وليس مدني األمريكي الزارع إن نقول
وتنشأ عواطف، له تتكون واالرتزاق، اإلنتاج يف اليومي عمله بمحض واإلنسان،
أن أي إنتاجه، وفق يعيش فهو ولذلك وأخالق، وآراء عقائد العواطف هذه من له
االجتماع ينبني أخرى، وبكلمة اإلنتاج. طراز مع يتفق معينًا طراًزا يتخذ مجتمعه

االقتصاد. عىل
تفسريًا واآلداب واألخالق واملذاهب واآلراء العقائد نفرس أن نستطيع وإذن

األمة. يف اقتصاديٍّا
يجعل جهل ومن سوداء، فاقة من فيها يفشو بما مرص، يف الزراعية فالبيئة
لليأس، أي للقدر، االستسالم عىل فالحنا تحمل الفاقة، هذه عالج عن عاجًزا الفالح
فقره. ملعالجة بالجريمة املغامرة عىل وأحيانًا جامدة، بعقائد التمسك عىل وأيًضا



الحديث اإلنجليزي األدب

الدنمركي املزارع أو الفالح يف تحدث الدنمرك يف التعاونية الزراعية والبيئة
الشعب. تخدم ديمقراطية بحكومة القمة يف وتنتهي باملساواة والرىض الحب عواطف
رجًال املزارع تجعل األمريكية املتحدة الواليات يف اآللية الزراعية والبيئة
املدينة. يف مصنعه إىل الثري ينظر كما (مزرعته) عزبته إىل ينظر «صناعيٍّا»
املدينة. ساكن عند نجد مما تختلف ال جميعها وآراؤه وعقائده وأخالقه وعواطفه
أيًضا، مرصية صناعية، بيئة إىل مثًال املرصية الزراعية البيئة من انتقلنا وإذا
وبني األوىل البيئة أفراد بني والعقائد واآلراء والعادات األخالق يف اختالًفا وجدنا

الثانية. البيئة أفراد
تكيف وهي معيشتنا. من كبري جزء هي بها نرتزق التي حرفتنا ألن ذلك
معيشته وأن معيشته. هي الفالح حرفة أن الريف يف وهو يحس وكلنا معيشتنا.

إنتاجه. مكان هو حقله، مثل بيته، ألن حرفته، هي
االقتصادية، البيئة من أسس عىل تنبني التي االجتماعية بيئتنا أيًضا يتبع واألدب
بل محافًظا األدب يكون اإلنتاج، وسيلة املرصي األسلوب عىل الزراعة تكون فحيث
بحق أو املرأة، بحرية األديب يؤمن وال التطور. ويكره الفالحني» «جمود جامًدا
بيئات من إلينا ترد التي العرصية اآلراء بسائر أو الديمقراطي، الحكم يف الشعب
يف نجد ولذلك االقتصادية. النظم من أخرى أنماط عىل نهضت أوروبية اجتماعية
اتباعية كالسية بلغة نكتب فنحن الرومانتية، عىل تغلب الكالسية النزعة أن مرص
الوسط استقرار ألن االبتداع، ونكره أبطاله، عن ونكتب األدب، يف القديم إىل ونَِحنُّ
كان وقد عندنا. األدباء يف والعقائد اآلراء استقرار يف انعكس قد عندنا الزراعي
(من قرويٍّا دينيٍّا، تقليديٍّا، األدب فكان أيًضا، زراعيٍّا العباسيني أيام العربي املجتمع
ابتداعية رومانتية نزعات أي فيه تظهر ولم اآلفاق) وضيق للقدر االستسالم حيث

ا. جدٍّ القليل إال
ُطرز يف تعيش التي املجتمعات فإن اآلن، وأمريكا أوروبا يف األدب إىل انظر ثم
هذه اإلنتاج. هذا تالئم العلمية الثقافة من طرًزا استحدثت قد الصناعي اإلنتاج من
هاتني شعوب تجرتئ ولذلك زراعي. وسط إليها يحتاج يكاد ال التي العلمية الثقافة
التي االقتصادية األزمات أحدثت وقد للقدر. تستسلم وال املستقبل وتقتحم القارتني
األوربي األدب يف أثرها انعكس نفسية أزمات للمصانع اآليل اإلنتاج من نشأت
واملرأة، الحكومة، بشأن جديدة وعقائد آراء إىل والدعوة التقلقل فكان األمريكي،

والدين. والرذيلة، والفضيلة، والعامل،
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يف حدث كما اآللية، الصناعة إىل اليدوية الزراعة من األمة تنتقل وعندما
األدباء بني رصاًعا نجد أواخره، يف باألحرى أو عرش، التاسع القرن يف إنجلرتا
األولون يدعو إذ (الصناعيني) الثائرين املجددين األدباء وبني (الزراعيني) التقليديني
االجتماعية، والعادات واإليمان، والتفكري، اللغة قواعد يف بالقديم االستمساك إىل
بالطبع الغلبة وتنتهي تقريبا. يشء كل يف والتغيري االبتداع إىل الثانون ويدعو
جديدة حريات وإيل لألخالق، جديدة مقاييس إىل يدعون الثائرين هؤالء ألن للثانني،
إىل الزراعة من اإلنتاج تغري إليها دعا إنما والحريات، املقاييس وكلتاهما، للمجتمع.

العظيم. اآليل اإلنتاج إىل الصغرية اليدوية الصناعات من بل الصناعة.
فريتد الواقع من يفر هو أو جموده، يف يبالغ فريق يقف الفريقني هذين وبني
كثريًا نرى مرص يف ونحن املستقبل. نحو القهقرى يسري وكأنه القديم التاريخ إىل
العرصية الحضارة يف ووجدوا واملستقبل الحارض مواجهة من يئسوا قد أدبائنا من
سنة ألف قبل العرب تاريخ إىل فعمدوا املخاوف، فيهم ويثري القلق عىل يبعثهم ما
أيًضا ذلك مثل اإلنجليز رأى وقد بهم. التمثل إىل ويدعون أبطالهم عن يؤلفون
القرون إىل العودة إىل دعوا الذين و«أرسكني» و«بيلوك» «تشسرتتون» من كل يف
بالقوات برصوا الذين األدباء أولئك عليهم وتغلب فشلوا بالطبع ولكنهم الوسطي
التغري. هذا تالئم جديدة أخالق إىل ودعت املجتمع غريت التي الجديدة االقتصادية
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بالناس يدفع مادي روح إنجلرتا يف عرش التاسع القرن يف االجتماعي الوسط ساد
األيدي، مقام وقيامها اآلالت انتشار الروح هذا بعث وقد املال. جمع عىل التكالب إىل
بل عرشات مقام اآليل الكبري املصنع وقيام األرباح، برتاكم املال جمع بذلك فسهل

اليدوية. الصغرية املصانع مئات
صانع كل الصانعني، أيدي يف تزال ال الصناعات كانت عرش التاسع القرن فإيل
تملك ال العمال من كبرية طبقة فهناك وصانع، عامل نفسه فهو بمصنعه، يستقل
وكانت الضخمة. املصانع تملك املمولني من صغرية أخرى وطبقة األجور، سوى
النجارة؛ يف اآلن إىل الحال هو كما الفنون إىل األشياء أقرب أو أشبه الصناعات
وينشد عمله ويلتذ يتأنق صانع، هو كما فنان هو — األقل عىل املرصي — فالنجار
جدرانه بني يضم الذي الكبري اآليل املصنع يف العامل ولكن ومصلحة. جماًال منه
بجزء يختص ألنه والصناعة، الفن بني يمزج أن يمكنه ال عامل ألف أو مائة نحو
فرشه أو بالطالء، بدهنه أو األتومبيل، من الكوتشوك بصنع يقنع كأن العمل، من
خالًقا الثاني هذا ألفينا النجار وبني بينه قابلنا فإذا ذلك، نحو أو مقاعده وتنجيد
يخرجه حتى به يزال فما أصلية، مادة وله ا تامٍّ شيئًا يديه بني من ويخرج يبتكر
يرقى وهو ويلتذه عمله يحب فنان هنا فالعامل بشخصيته، انطبع قد سويٍّا خلًقا
التي السلعة من صغري جزء سوى يصنع ال الكبري املصنع يف العامل ولكن به.
منه باآللة أشبه وهو أكثر، وال أقل ال عامل فهو جميًعا، العمال صنعها يقتسم

باإلنسان.
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روسكني

اآلن الحال هي كما قليلة أيد يف املال برتاكم تؤذن اليدوية الصناعة تكن ولم
جميع وجعلت املمولني من طبقة يف األموال رءوس جمعت التي اآللية الصناعات يف

مأجورين. عماًال الصناع
من االنتقال قرن إنجلرتا يف الفيكتوري، العرص أو عرش، التاسع القرن وكان
يوشك أشده عىل اآلن نجده االنتقال وهذا اآللية. الصناعات إىل اليدوية الصناعات
آالف عرشة نحو مصانعها أحد يصنع التي املتحدة الواليات يف أوجه ويبلغ يتم أن
االتجاه هذا يف كله للعالم اآلن الرائدة هي املتحدة الواليات وهذه اليوم. يف أتومبيل

يدوية. أو زراعية حضارات من قبلها ما تمحو صناعية حضارة إيجاد ويف
ونحن باملايض، املتشبثني اآلسفني السلفيني فريق فريقني، نجد انقالب كل ويف
الجديدة الحال يف الراغبني وفريق نكرههم، كنا إذا جامدين أو رجعيني نسميهم
فإننا نكرههم، كنا إذا أما نحبهم. كنا إذا املجددين نسميهم ونحن إليها، الداعني

والهوس. واملادية، واإلباحية، باإللحاد، نتهمهم عادة
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إىل يدعون أدباء ظهر فقد املايض، القرن أواخر يف إنجلرتا يف وقع ما هو وهذا
الكالم نقرص هنا ونحن بالقديم. االستمساك إىل يدعون وآخرون التجديد إىل النزوع
موريس». و«وليم روسكني» «جون هما إنجلرتا يف الرجعية عظماء من اثنني عىل
أوضح ألنه عرش التاسع القرن يف التجديد روح عىل بثورته أفاد وكالهما
الصناعة وتغلب املادي الروح انتشار حيث من الناس عيل تخفى كادت أرضاًرا
إيثار إىل الناس دعوة يف منهما كل أخذ وقد اإلتقان. عىل الرسعة وإيثار الفن، عىل
األوروبية النهضة وتقبيح العلم وكراهة اآللية، املصنوعات عىل اليدوية املصنوعات
[وهذا] عظيًما إخالًصا لدعوته منهما كل وأخلص الوسطي. القرون وامتداح العلمية
بل مؤلفاتهما من الناس يجنيها يزال وما جناها التي للفائدة األسايس السبب هو

حياتيهما. من
ما إىل الداعني «أخوية تدعى جماعه لندن يف وجد شبابه «روسكني» بلغ ملا
فقبحوها، األوروبية النهضة إىل عمدوا الرسامني من جماعة وهم رفائيل» قبل
يأتوا ولم الوسطي. للقرون الديني الروح إيثار إىل الفنانني ودعوا العلم، يف وطعنوا

«روسكني». ذهن بها َح لُقِّ بذرة كانت دعوتهم ولكن فتشتتوا، بطائل
هذا مثل اللغة بهذه الكتابة أحسن من اإلنجليز كتاب بني يكون ال وقد
فحواها وجمال وحالوة رقة من اللغة يف ما جمع فقد «روسكني» العظيم الرجعي
ثم نورداو) ماكس (هو بالجنون له عدو يصفه رجل يف تقول وما أسلوبه. يف
القارئ يقرؤها صفحة مائة أو خمسني يف السحاب يصف أن يمكنه بأنه له يعرتف

املزيد. يطلب بل يسأمها فال
ألف وهناك الوسطي، القرون مدينة البندقية، إىل ورحل بالده «روسكني» ترك
ثمرة هو البندقية يف القوطي البناء «إن فيه: يقول الذي البندقية» «أحجار كتابه

العائلية.» والفضيلة الطاهر اإليمان
وعن للمزاج السليمة الحال عن الظاهر التعبري هو الحسن البناء «إن وأيًضا:

األخالقي.» الشعور
مدة الفنية األعمال جميع فيرشح فخم رائع نثر يف ذلك بعد يميض ثم
األرسة وفساد الغدر ثمرة بأنها ويصفها الوسطي، القرون عقب أي النهضة،

األخالق. وسقوط
وهذه األخالق. عىل الداللة عن األشياء أبعد البناء فإن بليغ، هراء كله وهذا
الحياة تناقض بحيث والجمال الفخامة من فإنها القاهرة، يف املماليك مباني
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قصورها تزال ما التي البندقية وتاريخ هؤالء. من كثري عاشها التي اإلجرامية
ارتكبها التي العظيمة والسفاالت الدموية، الدسائس تاريخ هو قائمة، القديمة
الروح يف األصل كانت ألنها النهضة «روسكني» كره وإنما القصور. هذه أصحاب
يطيق ال متدينًا رجال وكان الديني. الروح مكان وأخذ أوروبا ساد الذي العلمي
السباب. سوى وسعه يف يكن فلم أمامها، ما كل تكتسح التي الجديدة النزعات
التأنق لهذا يغضون ثم عبارته، يف يتأنق ألنه الناس، له يسمع أنيق سباب وهو
فيها تقع التي الكوارث علل أن مرة ذات السخف به بلغ فلقد سخافاته، عن

عليها. هللا بسخط بريطانيا
بالدين، التمسك عىل الناس يحض دعايته، يف مخلًصا كان «روسكني» ولكن
املادي. الروح من واالبتعاد اليدوية، الصناعة إىل والرجوع اآللية، املصنوعات وكراهة
مليًما، منها ينفق ولم نفسه عىل فحرمها والديه من جنيه ١٥٠٠٠٠ نحو ورث
االشرتكية، نحو واتجه قلمه. من يجنيه بما قانًعا وعاش الخريية األعمال عىل ووقفها
شأن من ورفع الجامعات، يف للعمال كليات فأسس االشرتاكية، امليول باألحرى أو
الطرق. لتعبيد فرًقا منهم فيؤلف األغنياء أبناء من الطلبة يأخذ كان حتى العمل
الروح عىل حملها التي الحملة قيمة من وانتقصنا «روسكني» يف قلنا ومهما
شأن من لنا ينتقص حني التفكري يحسن بأنه نعرتف أن يجب فإننا الحديث
فوائد نحرم بينما فقط، رسعة نستفيد القطار نركب عندما مثًال وإننا الرسعة.
فهنا الجياد، تجرها التي العربة من أو الجواد من نجنيها التي والتفرج السفر
والقطار، األتومبيل مكان الطائرة أخذت حيث األيام هذه يف وخاصة للتفكري. يشء

األرض. عىل وليس السكائك يف بالسفر تنذرنا وحيث
أعظم، وأثره أبقى جهاده فإن اآلخر، العظيم الرجعى موريس» «وليم أما
ولكنه اآلالت، كراهة يف سواء و«روسكني» هو وكان بالفنون. الصناعات لقح فإنه
كان فقد بإصالحه؛ ويقنع به ويسلم الواقع يرى بأنه «روسكني» عىل يمتاز كان
يرى كان ولكنه الطبع حروف عىل ويؤثره اليد خط يحب مثًال، نفسه، ذات يف
يسبكها جميلة حروًفا يكتب بأن يقنع فكان منه، فرار ال واقًعا شيئًا الطباعة آلة
فيحمل يطغى املادي الروح أن يرى وكان الطباعة. فتتحسن الطبع آلالت ويقدمها
فصار األثاث، من بالبهرج ويزينونها املواد أسخف من املنازل يبنوا أن عىل البنائني
غايتها اآلن، إىل حية تزال ال الغاية لهذه رشكة وألف األثاث. يصنع نفسه هو
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يف الجميل أثره الرجعى ولهذا والتجارة. الجمال أو والصناعة، الفن بني الجمع
الجدران. وورق والسجاجيد اآلنية صناعة

الكتب بنفسه يبيع بل يؤلف طوبويٍّا، اشرتاكيٍّا صار بأن املادي الروح وحارب
األماني اشرتاكية هي الطوبوية واالشرتاكية الطرق. قوارع عىل االشرتاكية والرسائل
اإلنتاج وفرة عىل تنهض التي املاركسية العلمية االشرتاكية سبقت التي واألحالم

اآليل.
عنيًفا دفًعا تدفعنا بل وتسوقنا علينا تطغى منترصة، ذلك كل مع واآللة
عبثًا. التطور تيار قاوما اللذين «موريس» أو «روسكني» مثل وقفه يف ينجح ال

به. اآللية الصناعات وتلقيح بالفن العناية وجوب إىل تنبيهنا يف نجحا ولكنهما
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التجديد بواعث

جميعها البرشى النشاط ميادين التجديد ويصيب كثرية. بواعث التجديد عىل تبعث
حضارية. أم ثقافية أكانت سواء

من لطائفة املغزى عن تكشف جديدة فكرة إىل البرشى الذهن يهتدي فقد
«داروين» إليها اهتدى مثال التطور كفكرة ثقافة، امليتة املعرفة تجعل بحيث املعارف
«داروين» يعد هنا فمن البيولوجية، املعارف به انتظمت نظاًما تزال وما فكانت
فكرة إىل اهتدى ألنه السيكولوجيا يف مجدًدا «فرويد» يعد كما البيولوجيا يف مجدًدا
اهتدى ألنه السياسة يف مجدًدا «ولسون» يعد كما أو الكامن. العقل أو «الكامنة»

األمم. عصبة فكرة إىل
قد مرص يف الحضارية فحياتنا الثقافة، يصيب كما الحضارة التجديد ويصيب
اصطدمنا ألننا وذلك ثقافتنا. تجددت مما بأكثر املايض القرن نصف يف تجددت
ننتقل فنحن بها، والتسليم الغربية الحضارة اتخاذ إىل اضطرتنا جديدة بظروف
التعليم يف املؤسسات نؤسس ونحن الحمار. أو الجمل دون واألتومبيل، بالقطار
ورثناها التي األنظمة دون األوروبية األنظمة غرار عىل واإلدارة والربيد والقضاء
رجعي بيننا يوجد يكاد ال مجددون ذلك كل يف ونحن الرشق. من أو العرب من
عىل الرضائب جباية يف القديمة االلتزام خطة أو القطار، عىل الجمل بأفضلية يقول

الرضائب. فرض يف الحارضة الخطة
جزيرة أن مثًال فرضنا فإذا الوسط، تبدل هو التجديد عىل يبعث ما وأعظم
واملطر، البلل إىل والجفاف اليبس من فانتقلت فجائي تبدل لها حدث قد العرب
أن عندئذ العرب من ننتظر فإننا زراعية، أرًضا القاحلة صحراؤها واستحالت
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منهم يفعل ومن واإلقامة. الزراعة بأساليب ويأخذوا والرحلة البداوة من يقلعوا
الجديد. للوسط يستجيب ال رجعيٍّا يعد البداوة ويلزم يجمد ومن مجدًدا يعد ذلك
وتعلم بالزراعة األخذ إىل تدعو أن يجب الحال هذه مثل يف التجديدية فالثقافة
املعيشة يف منها بقي عما واإلقالع البداوة وهجران أخالقها، عىل والنزول أساليبها

واألخالق.
فإن االنتقال، هذا يشبه ما إنجلرتا يف عرش التاسع القرن يف حدث وقد
تأخذ كانت الصناعية الحضارة بينما وتتقلص ترتاجع أخذت الزراعية الحضارة
تستتبع وما اآلالت، حضارة هي الصناعية الحضارة وهذه عليها. والغارة التوسع
عامتهم ال الناس، أفهام عىل يدق كان االنتقال وهذا واألخالق. املعيشة يف تبدل من
ويكرهونه مغزاه ويدركون يفهمونه قليلون هناك وكان أيًضا. خاصتهم بل فقط،
اآلالت ترك إىل دعا كليهما إن إذ موريس»، و«وليم روسكني» «جون مثل ويقاومونه

اليدوي. بالعمل والقناعة الوسطي العصور إىل بالناس والرجوع
مدة الزراعية الحضارة عىل تغري كانت الصناعية الحضارة هذه إن قلنا وقد
النرص، لنفسها تتم ملا الغارة هذه يف اآلن إىل تزال ما وهي عرش. التاسع القرن
شو» «برنارد مؤلفات من نفهمها كما إنجلرتا، يف اآلن القائمة التجديدية فالدعوة
تدعو رسل» «برتراند مؤلفات يف أبلغها عىل أحيانًا نراها كما أو ولز» ج. «هـ. أو
العلم أحماض ألن حضارتنا، من استبدلنا ما بمثل ثقافتنا من نستبدل أن إىل
العرص يف يسود كان الذي النفيس االستتباب وزعزعت القديمة العقائد أذابت قد
الجديدة، الحضارة ومبادئ يتفق جديد بمنطق نأخذ أن لذلك فيجب الفيكتوري،
غريهم وكثري الكتاب وهؤالء املايض. يف عقولنا وندفن التقاليد أغالل يف نرسف وال
يوافق بما فيهما فننفتح وأخالقنا معيشتنا إىل نعمد ألن وسيلة أدبهم من جعلوا قد

واملادية. واآلالت العلم عرص الجديد العرص
الصناعي الوسط إىل نعود ثم يقتضيه. وما الزراعي الوسط يف اآلن ولننظر
يف املجددون إنجلرتا أدباء أخذ التي الوجوه وهي بينهما الفرق وجوه فنبحث

سواها. دون اعتمادها عىل اإلنجليز وحث رشحها
الزراعية. الحضارة مبادئ عىل يعيشون عرش التاسع القرن إىل الناس كان فقد
كأنها صغرية واملدن باألجري. منه باملالك أشبه فيها العامل يدوية، الصناعات وكانت
يف األموال رءوس وتراكم املصنوعات. انتشار عىل يساعد ال بطيء واالنتقال القرى،
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تالزمها أخالق الحضارة هذه وملثل الكبرية. واملدن الحديثة املصانع هي معينة بقع
وتعمل تستقل أن للمرأة يجوز ال حيث مثًال عندنا نراها زلنا ما التي األخالق هي
اسم الديمقراطية وحيث أقواه، عىل والقدر بالقضاء اإليمان وحيث الخاص، لحسابها
والنزول واالستنباط، الرأي مكان تأخذ والتقاليد العقائد نرى وحيث مسمى، بال
فوق وتوضع العائلية الرابطة تحرتم وحيث واالنفراد. االستقالل مكان العرف عىل

املفكرين. تفكري يف األوىل الحرمة للدين وحيث اعتبار، كل
أخذت رويًدا رويًدا ولكن عرش. التاسع القرن أوائل يف إنجلرتا حال هذه كانت
والريف. القرى فيهجرون السكان إليها تجذب واملدن الزراعة، تطارد الصناعة
ثمرة هي وأخالقنا الكبرية. املصانع يف العمال ويحتشد تموت، اليدوية والصناعات
نشأ هنا ومن تالبسنا. التي االقتصادية لألحوال تبع وهي فيه، نعيش الذي الوسط
ظهر هنا ومن الجديد. الصناعي الوسط وبني القديمة التقليدية األخالق بني النزاع
املرأة من فيطلبون القديمة، األخالق يف يرغبون كانوا الذين املحافظني بني التصادم
القناعة الفقراء ومن بهم، واالرتباط اآلباء طاعة األوالد ومن فقط، زوجة تكون أن
الذين املجددين وبني والتسليم، الدينية العقائد عىل النزول املفكرين ومن بالفقر،
تدعو أخالق وهي الجديدة. الصناعية البيئة توافق جديدة أخالق يف يرغبون كانوا
إذا ثم وتستمتع، فرتقى أوًال لنفسها تعيش مستقلة شخصية لها تكون أن املرأة
الوسط يواجه أن العامل تدعو كما وأمتها. وأوالدها لزوجها فلتكن ذلك بعد أرادت
النظام هو واإلنتاج الحكم يف االشرتاك له يحقق جديد بنظام الجديد الصناعي
بنظرياته والتسليم العلم مبادئ عىل النزول إىل املفكرين تدعو كما بل االشرتاكي،
إىل املجددون احتاج وإذن االجتماعي. العرف أو املوروثة بالعقائد التسليم دون
والدعوة القديمة واألخالق العرف عيوب عىل الربيطاني الجمهور وإظهار املصارحة
أن األديب يحاول نزعته، يف اجتماعيٍّا اإلنجليزي األدب وأصبح الجديدة. لألخالق
معايش وبني الصناعية البيئة بني يالئم كي لألخالق الجديدة القيم سبيله عن يبتكر

الناس.
وما اإلنجليزي، للجمهور تأديتها يف اإلنجليز األدباء أخذ التي املهمة هي هذه

اآلن. إىل التأدية سبيل يف زالوا
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يف تربطها جامعة وهي والثقافة. الحضارة من جامعة األوروبية األقطار بني تجمع
والثقافة الرومانية الحضارة تراث يف تشرتك هي إذ والنزعة، املزاج من العموميات
تدين واحدة أمة الوسطي القرون أيام جميعها كانت وقد واإلغريقية الالتينية

الحاكمون. األمراء تعدد وإن بالالتينية، وتكتب باملسيحية
األقطار من تميزه التي الخاصة سماته األقطار هذه من واحد لكل ولكن
جد تختلف الفرنيس األدب يف اآلن السائدة فالنزعات وثقافته، حضارته يف األخرى
حتى أحيانًا االختالف هذا ويشتد اإلنجليزي. األدب يف السائدة النزعات عن االختالف
يعرفون ال اإلنجليز أن الفرنيس باألدب تثقفوا الذين املرصيني بعض من لنسمع
وألنه األدبني. بني والنكهة العطر واختالف الشقة لبعد ذلك يزعم إنما وهو األدب.
االختالف هذا وليس الفرنسيني. أدب يف وتعود ألف ما غري اإلنجليز أدب يف يجد
حيث من املختلفة، األوروبية األمم عند واالستقالل الحيوية عىل يدل هو إذ غريبًا
من غريها عند ملا تأبه أن دون خاصة طرًقا وتتخذ مثلياتها إىل تنزع أمة كل إن

فتحتذيها. والطرق املثل هذه
منها ويحدث وتتصارع تتالقي األفكار فإن ذلك، مع ينقطع ال التفاعل ولكن
يف األدبية بالنزعات السبب لهذا اإلنجليزي األدب تأثر وقد التنافر. أو االمتزاج
يف نجد ونحن بغريه. تأثًرا األوروبية اآلداب أقل األرجح يف هو كان وإن أوروبا،
عند خاصة األدب ويف عامة التفكري يف األكرب األثر لهم رجال ثالثة الجديد األدب

اإلنجليز.
األفكار تجديد يف واضًحا أثًرا له فإن الفرنيس، «برجسون» هو هؤالء وأول
طعنته وكادت األدبي، العالم يف يؤثر أن استطاع فقد الداروينية، واملذاهب الدينية
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وإيمان مهزوًما. نقل لم إن حائًرا، املادي دونها وقف التي النجالء الطعنة تكون أن
هي الحياة إن يقول الذي «برجسون» عن منقوًال كله يكون يكاد شو» «برنارد
هناك كان وإذا التطور. يف دائبة وإنها املادة. مع مستمر رصاع يف وإنها الخالقة،
املستقبل، يف منه يشء يُنْتََظر كان إذا أو اآلن، الغيبي الديني التجديد من يشء

الربجسونية. األفكار هذه يعدو لن فإنه
األدب إىل نظرياته انسلت فقد النمساوي «فرويد» هو األجانب هؤالء وثاني
و«جويس» «لورنس» مثل الجدد األدباء موضوع الكامن» «العقل وأصبح اإلنجليزي،
والعقل النفيس التحليل هو الكربى الحرب أعقب الذي الجديد األدب وعماد وغريهما.

الكامن.
بل اإلنجليزي األدب يف أثًرا أعمقهم شك بال وهو «أبسن» فهو هؤالء ثالث أما
وبنى منه وشدا عليه نشأ شو» «برنارد فإن الدراما، أدب وخاصة األوربي، األدب
باألثر ألبسن تعرتف كلها اإلنجليزية والدراما طريقته. عىل األويل شهرته لنفسه
بنا يحسن ولذلك ذلك. استطاعت كلما طريقته وتتخذ سبيله، يف وتخطو الكبري

ومؤلفاته. حياته من بطرف نلم أن هنا
ثم املسارح، أحد إدارة واحرتف بالتمثيل التحق نرويجيٍّا، كاتبًا «أبسن» كان
فترتجم النرويجي، للمرسح يؤلف عمره سائر عاش حيث أملانيا إىل بالده عن رحل
الدراما وتجعل للمسارح الحياة فتبعث أوروبا، يف الحية اللغات إىل مؤلفاته جميع
«أبسن» استطاع وقد والجمهور. الصحفيني بني بل األدباء، بني املناقشة موضوع
تكن لم بغاية الدراما خص ألنه واآلراء، لألفكار ميدانًا بدراماته املرسح يجعل أن
أن سبق وقد والسياسة. واألخالق العادات ونقد االجتماعي البحث هي تعرفها،
خلفوه الذين ولكن عرش. الثامن القرن يف فرنسا يف األبحاث هذه «موليري» تناول
الدراما فبقيت غايته نحو يتجهوا ولم عمله يستأنفوا لم أوروبا، يف بل فرنسا، يف
لها أعاد «أبسن» جاء فلما كادت، أو الحياة عن انقطعت قد تنتعش، ال راكدة
دراما كل وكانت األخالق. وبحث املعايش لنقد ميدانًا املرسح وجعل الصلة هذه

الحل. إىل تحتاج اجتماعية «مسألة» دراماته من
اليأس. أو بالرجاء وتنتهي مشكلة تحتوى عائلية، قصة هي األبسنية والدراما
لم إذا ينتحرون فهم «شخصية»، ألبطاله يكون أن دراماته جميع يف املؤلف وغاية

وأوالدهم. أهلهم الغاية لهذه يرتكون هم أو الشخصية هذه تحقيق يستطيعوا
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رمى التي الغاية عىل منها نقف كي إملام نظرة دراماته إحدى يف ولننظر
مسلك من لها ويبدو عميًقا، حبٍّا زوجها تحب زوجة نجد عروس» «بيت ففي إليها؛
كي التزوير جريمة ترتكب أن إىل الحب هذا دفعها وقد يحبها. أيًضا هو أنه زوجها
التعالج ويستطيع املدينة عن يرحل حتى لزوجها تقدمه املال من مبلغ عىل تحصل
ولكن شيئًا، عنها يعرف زوجها يكن لم التي الجريمة هذه وتنوسيت أوفق. جو يف
الزوجة. هذه به يهدد أن استطاع وقد املؤلم الرس هذا يعرف كان آخر شخًصا

والعار نفسه سوى يذكر ال غضبه يف وهو فيغضب، الرس عىل الزوج ويقف
وكرامته نفسه يذكر زوجته. ارتكبتها التي الجريمة هذه فضح من سيلحقه الذي
الزوجة إن يقول أن «أبسن» ويريد زوجته. عن ذلك من شيئًا يذكر وال ورشفه
بعض تصويره يف يكون وقد رفيقته. ليست وأنها الزوج بها يلعب «عروس» هي
تستحق مسألة للمتفرجني وضع قد أنه يف أيًضا شك هناك ليس ولكن املبالغة.

وهى: والحل املناقشة
أن يشء كل قبل عليها يجب أو أوًال، إنسانا تكون أن املرأة عىل يجب هل

ا؟ وأمٍّ زوجة تكون
جرأة يف يوضحها، أو فيحلها، إليها «أبسن» يعمد التي املسألة هي هذه
موقف بل الزوجني، موقف للقارئ يتضح التايل الحوار ومن موجعة. صارخة

العرشين. والقرن عرش التاسع القرن القرنني بني العائلية الحياة
زوجته ارتكبتها التي التزوير لجريمة الزوج اكتشاف عقب يأتي الحوار وهذا
قد بالفضيحة هددهما الذي الشخص ذلك أن إىل ارتياحه ثم لكرامته. وغضبه
«هلمر» الزوج وعودة الجريمة. هذه فضح عىل عزمه عن فيه يرجع خطابًا أرسل
لرتك استعدت وقد وتعود الغرفة ترتك «نورا» الزوجة ولكن زوجته. مصالحة إىل

املنزل:

هذا؟ ما هلمر:
االثنني، نحن أننا ببالك يخطر أال سنوات. ثماني زواجنا عىل مىض لقد نورا:

جديٍّا؟ حديثًا مرة ألول نتحدث وزوجة، زوًجا
الجدي؟ بالحديث تعنني ماذا هلمر:

الحديث نتبادل لم تعارفنا، منذ ذلك قبل بل الثمان، السنوات هذه يف نورا:
جدي. موضوع عن
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تكوني لم التي همومي عن يوم كل أخربك أن املمكن من كان وهل هلمر:
تحملها؟ عىل مساعدتي تستطيعني

نتحدث كي مرة مًعا نقعد لم أننا أعني إنما العمل. هموم عن أتكلم ال نورا:
واألعماق. األصول إىل ونصل جد يف

الحديث؟ هذا مثل من تفيدين كنت ماذا نورا، عزيزتي يا ولكن هلمر:
لقد هلمر، تفهمني. أن قط تستطع لم أنك فيك. ظننت ما هو إذن هذا نورا:

بعده. أنت ظلمتني ثم أوًال، أبي ظلمني كثريًا، ظلمت
إنسان؟ أي من أكثر أحببناك الذين نحن االثنان؟ نحن تقولني؟ ماذا هلمر:
تظن أن لك يلذ أنك عندك ما وكل قط. تحبني لم أنت رأسها): (تهز نورا

تحبني. أنك
نورا؟ يا منك أسمعه الذي هذا ما هلمر:

آرائه عن يخربني كان أبي، عند ببيتنا، كنت ملا لك. أقوله الحق هو هذا نورا:
أن خشية آخر رأيًا يل أن أنكرت معه اختلفت إذا وكنت عنه. فآخذها األشياء يف
كما معي يلعب وكان «العروس» باسم يدعوني وكان رأي. يل يكون أن مني يكره

… دارك يف أسكن كي جئت وعندما عرويس. مع طفلة وأنا ألعب أنا كنت
زواجنا! عن به تعربين الذي التعبري هذا أغرب ما هلمر:

يشء كل ترتب رشعت وأنت يديك. إىل أبي يدي من أُِخذُْت أني أعني نورا:
أهوى أني ادعيت أو الذوق، هذا عنك أنا وأخذت ذوقك. يشاء وكما تهوى كما
أخرى. مرة وذاك املرة، هذه فعلت لعلني أو فعلت، أيهما أعرف ولست تهوى، ما
شيئًا. أملك ال مسكينة امرأة كأني هنا عشت قد كأني أراني نفيس أراجع وعندما
عيل. وأبي أنت جنيت لقد ذلك. يف ترغب ألنك الحيل لك أؤدي عشت لقد أجل،

لها. قيمة ال هباء حياتي أن وهي الحال، هذه أعزو االثنني أنتما وإليكما
تكوني ألم شكرانك، أقل ما الكالم؟ هذا من العقل عن أبعد يشء أي هلمر:

هنا؟ سعيدة
ولكن تالطفني، أنت وكنت فقط، مرحة كنت وإنما سعيدة، أكن لم نورا:
أبي عند كنت كما بها، تلعب زوجة لك كنت فقد ملعب، سوى يكن لم هذا بيتنا
كنت عندما أطرب كنت وكما ذلك. بعد لعبتي أطفايل أصبح وكما بها، يلعب طفلة
… زواجنا وهذا معهم. ألعب كنت عندما األطفال يطرب كان كذلك معي، تلعب
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ولكن — املبالغة من قولك يف ما مع — قلته ما بعض يف مصيبة أنت هلمر:
الدروس. تبدأ ثم اللعب، سينتهي املايض. غري املستقبل سيكون

األطفال؟ دروس أم درويس دروس؟ أي نورا:
نورا. عزيزتي يا األطفال ودروس دروسك هلمر:

الزوجة أكون كي تربيتي يستطيع الذي الرجل لست لألسف ولكنك نورا:
له. الحقة

هذا؟ وتقولني هلمر:
األطفال؟ أربي أن أستطيع كيف أنا، ثم نورا:

نورا! هلمر:
األطفال؟ لرتبية بي تثق ال أنك غضبك وقت تقل ألم نورا:

بذلك؟ تهتمني وكيف نعم، الغضب وقت هلمر:
أنا وعيل الواجب. لهذا كفء غري ألني ا محقٍّ كنت أنك الواقع ولكن نورا:
الذي الرجل أنت ولست نفيس. وأربي أجتهد أن هو أوًال، به أقوم أن يجب واجب
الذي السبب هو وهذا العمل، بهذا بنفيس أقوم أن فعيل ذلك، يف مساعدتي يمكنه

اآلن. أتركك ألن يدعوني
تقولني؟ ما واقًفا): (يهب هلمر

نفيس أفهم أن أريد كنت إذا نفيس عىل وأعتمد وحدي أقف أن يجب نورا:
ذلك. بعد معك أبقى أن يمكنني ال ولهذا حويل، يشء كل أفهم كما

نورا! نورا، هلمر:
البيت. من اآلن سأخرج نورا:

عنك؟ الناس سيقوله ما تبالني وال وأوالدك، وزوجك، بيتك، ترتكني هلمر:
رضوريٍّا. أراه ما أفعل إنما الناس، سيقوله ما أبايل ال نورا:

الواجبات؟ أقدس تهملني أهكذا عجيب، هذا هلمر:
واجباتي؟ أقدس هي وما نورا:

زوجك نحو واجباتك هي أليست أخربك؟ أن إىل حاجة يف أنت وهل هلمر:
وأوالدك؟

قداسة. عنها تقل ال واجبات عندي نورا:
هذه؟ واجبات أي هلمر:
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… نفيس نحو واجباتي نورا:
يشء. كل قبل وأم زوجة أنت هلمر:

أنت كما يشء كل قبل إنسان أني أعتقد ألني اآلن، هذا أصدق لست نورا:
معظم أن أعرف وإني إنسانًا. أصري حتى أجتهد أن يجب األقل عىل أو إنسان.
أقنع لن ولكني الكتب، يف به يُقال هذا رأيك مثل وأن رأيك، يف يؤيدونك الناس
بنفيس، أفكر أن عيلّ يجب إذ … الكتب تقوله بما أو … الناس يقوله بما اآلن بعد

وأفهم.

بامرأة، ينتهي القارئ يرى كما وهو الزوجني. بني يدور الذي الحوار من يشء هذا
تكون حتى نفسها برتبية تبدأ كي واألمومة الزوجية ترفض بأن وأم، زوجة هي

إنسانًا.
ذلك؟ يكون كيف ولكن

«نورا»؟ تذهب أين إىل ولكن خروجها. بعد الباب بإيصاد تنتهي الدراما إن
نفسها؟ تربية يف برنامجها هو وما

لنفسها وتكون وتعمل تتعلم كي املكاتب أو املصانع أحد إىل شك بال ستذهب
املصاعب ستلقي أنها بد وال واألوالد. الزوج يف فانية اآلن إىل كانت جديدة شخصية
تنشدها التي الشخصية هذه ولكن الجديد، الوعر الطريق هذا يف املشقات وتكابد

والنجاح. الفشل من تتعلمه وبما املصاعب بهذه إال ترتبى لن
األدب يف الزاوية حجر لذلك هو و«أبسن» الجديدة. األوروبية املرأة وهذه
خياًال كانت التي و«نورا» واإلنجليزي. األمريكي األدب وخاصة الجديد، األوربي
يف اآلالف أشباهها من نرى حقيقة، اآلن هي ١٨٩٠ يف املرسح عىل يتحرك وأمًال
مدرسة أصبح قد وبأمثالها، بها املرسح، أن نرى كما وبرلني، ونيويورك، لندن،

الحياة. لدرس
هذا عىل فعلت» التي «املرأة قصة اإلنجليزي األديب ألني» «جرانت ألف وقد
ثم استقاللها، من يحرمها الذي الزواج ترفض امرأة القصة بطلة أن أي النمط،
كان بالطبع وهو حريتها. وتصون شخصيتها فرتبي وتكسب تعمل كادحة تعيش
املعروف الفرنيس األديب مرجريت» «فكتور ألف وقد عروس». «بيت بدراما متأثًرا

«أبسن». إليها رمى التي بالغاية أيًضا متأثًرا الغالمية» «الفتاة قصة
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تتجه أصبحت قد خاصة، واإلنجليزية األمريكية واملرأة عامة، األوروبية واملرأة
أن بذلك نعني والعائلة. الزواج نحو تتجه كما شخصيتها وتكوين استقاللها نحو

اإلنسانية. إىل األنثوية من رفعها وإنما الزواج من يمنعها لم استقاللها
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اإلنجليزي. التجديد حركة يف ساهموا الذين األدباء جميع نذكر أن املمكن من ليس
لواحد املسهبة املفصلة الرتجمة يف يكون وقد األعيان. نذكر أن نستطيعه ما وكل
أكثر أسبابها، عىل ويقفه التجديدية، بالنزعات القارئ يبرص ما األعيان هؤالء من

واملؤلفات. األسماء ورسد املخترصة، الرتاجم إيراد يف يكون مما
إىل عمدنا إذا الفائدة من فيه ما مع ترجمتني، أو ترجمة عىل االقتصار ولكن
نقص وهو املجددين. بجملة اإلحاطة يف نقص يرافقه أن بد ال واالستيفاء، اإلسهاب

التضحية. سبيل عىل إليه نضطر
و«أوسكار و«سونربن» «دكنز» نهمل أن التجديدية الحركة نذكر ونحن بد فال
الكثري أو بالقليل ساهموا الذين الفيكتوري العرص رجال من وأمثالهم وايلد»
هذا فإن «دكنز»، ذكر عند هنا يشتد بالتضحية والشعور التجديدية. الحركة يف
أن وحسبك الشدة». «أيام بقصته الجديد الصناعي للوسط استجاب العظيم الكاتب
اإلصالح ميدان يف مقامه تعرف كي «كوكتاون» الصناعية للبلدة الوصف هذا تقرأ

قال: اإلنسانية، للخدمة وسيلة أدبه يجعل أن استطاع أنه وكيف االجتماعي،

كان الذي اآلجر من أو األحمر، اآلجر من بنيت قد كوكتاون بلدة كانت
كانت كوكتاون ولكن تكسوه. التي والرماد الدخان طبقة لوال أحمر يكون
طبيعية، غري ألوان يف السوداء الحمراء بجدرانها تبدو بلدة الطبقة بهذه

واألصباغ. باألدهان طاله قد متوحش رجل وجه كأنها
منها تنساب كانت التي السامتة واملداخن باآلالت حاشدة وكانت
افتكاك. وال لتحويها نهاية فال بعض عىل بعضها يتحوى األدخنة، ثعابني
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كريهة بصبغة حمراء مياهه تجري ونهر سوداء، قناة بها وكانت
بها كان ثم النوافذ. تملؤها التي املباني من أكوام بها وكانت الرائحة،
يهبط البخارية اآللة كباس كان حيث النهار طوال وارتجاف عجيج
كبرية، شوارع عدة بها وكانت الجنون. أصابه قد فيل رأس كأنه ويصعد
بيوتهم يدخلون متشابهون. كلهم ناس يقطنها باآلخر. شبيه منها كل
عندهم يوم كل وكان واحًدا. عمًال ويؤدون مًعا، وقت يف منها ويخرجون
القادمة والسنة املاضية السنة يشبه عام وكل غد، ويوم أمس يوم يشبه

…

الكبرية اآللية املصانع أحدثته الذي السيئ األثر الكتاب من أحد يصف ولم
بني التفاعل يرى أن للقارئ يمكن النبذة هذه ومن «دكنز». وصفه كما املدن يف
الصناعة. مساوئ عن ويكشف بأدبه املجتمع يخدم األديب أن وكيف واألدب، الحياة
ملن تراثًا ترك وقد الجديد. اإلنجليزي األدب يف رائًدا يعد الناحية هذه من و«دكنز»
بل «ولز». عند أوفاها عىل ترى التي االجتماعية» «القصة هو القصص يف خلفه
الناقد ألخطأها أصلها غري يف قرئت أنها لو «دكنز» عن نقلناها التي النبذة هذه

«ولز». إىل ونسبها
القصص من األمثلة أسمى إن نقول: كي قليال بالقارئ نقف أن يجب وهنا
وهناك نفسه. يف غاية وليس االجتماع، لخدمة وسيلة هو إنما اإلنجليزية الدراما أو
نظرة الفن إىل نظروا ممن وايلد» «أوسكار أو باتر» «والرت أو «مريديث» مثل
فرانس». «أناطول أو «بودلري» رأي هو كما األدب غاية الجماعة وجعلوا «فرنسية»
عليها نعثر كنا وإن اإلنجليزي. األدب روح عن إجماال بعيدة النظرة هذه ولكن

األمثلة. من القليل منها ونجد آلخر، وقت من
توخي ألن الحقائق، يتوخى ال إنه األدب عن يقول فرانس» «أناطول كان وقد
تكون أن يجب والقصة الفنون، من ففن األدب أما العلم، شأن هو إنما الحقائق
مذهب وهو املذهب. هذا عىل هو سار وقد غاية. وراءها ليس التمثال، أو كالصورة
بكل يتجه اإلنجليزي األدب أن عندئذ نقوله ما فكل صدق، وإذا باالحرتام. جدير
يصح الذين األدباء من كبريًا عدًدا إنجلرتا يف نجد أننا والواقع العلم. نحو رصاحة

علماء. أيًضا نسميهم أن لنا
تعلم إنه شو» «برنارد يقول الذي الرائد وهو بطلر» «صمويل هؤالء ومن
التطور. نظرية يف ألف كما القصص يف وألف والعلم، األدب بني مزج فإنه منه،
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دكنز

العائلية بالحياة تنديده حيث من الفيكتوري، العرص عىل الثائرين من يعد وهو
«برجسون» رأي فيه نرى أن فيمكن العلم يف أما والكنائس. االجتماعي والعرف
— فيها يرى أن إال وأبى للحياة اآليل نظره يف «داروين» كافح فإنه الفرنيس،
أن «داروين» فعند إليها؛ تسمو سامية غاية بل إليه، تقصد قصًدا — الحياة أي
املحتال، القوي ويبقى العاجز فيها يموت بحوادث تصطدم ألنها تتطور األحياء
هذه قبول يستطع لم «بطلر» ولكن مصادفة. محض أو عشواء خبط إذن فالتطور
قد سامية غاية نحو األحياء ترشد حكمة الحياة يف بأن يؤمن أن إال وأبى النظرية
عىل اإلنسان سيادة من نلمحها أن يمكننا لكن اآلن، من نعيها أن نحن نستطيع ال
أما للتطور تفسريه يف مادي «داروين» إن نقول: أخرى بعبارة الكائنات. سائر

الحياة. يف والغاية بالقصد يؤمنان فروحيان، و«برجسون» «بطلر»
التي النبذة هذه عنه ننقل ولذلك اعتباراته، من فمكتسبة «بطلر» قصص أما

والده: عن كتبها

وكم وأكرهه، أخشاه أكن لم وقتًا أذكر ولم أحبه. لم أني كما يحبني لم
ال ولكنني به، باس ال طيب رجل إنه لنفيس وأقول ألني كنت مرة من
ولست نحوه. مرارة نفيس ويمأل فيصدمني يعود حتى ذلك أفعل أكاد
لست أني كما مني االستياء عىل يبعثه مسلًكا معه سلكت أني يف أشك
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أن من واثًقا لست أني كما كثرية. ذنوبًا معه ارتكبت أني يف أشك
هذه عن النظر برصف الواقع، ولكن أخطائي. من أكثر كانت أخطاءه
فيه أفكر وكنت إال يوم بي يمر لم طويلة سنوات بقيت أني األخطاء،
من بدًال السيئ الجانب ويري ضدي يقف الذي الرجل فيه وأرى مرات،

أعمل. أو أقول ما كل يف الحسن الجانب

الذي وهو اللحم» «طريق بقصته «بطلر» حاربه الذي هو العائيل الوسط هذا
عىل تتسلط كانت التي اإلنجليزية العائلة تلك أي شو». «برنارد ذلك بعد حاربه

حريتهما. وتعوق بهما وتستبد والفتاة الشاب
فتيان أكثر اآلن هما املتحدة الواليات أو بريطانيا يف سواء الفتاة أو والشاب
األدب، إىل يعزى االستقالل هذا إن نقول أن املبالغة ومن األرسة. عن استقالًال العالم
املصنع يف تعمل املرأة جعل الذي الجديد الصناعي الوسط إىل يعزى الحقيقة يف ألنه
وكذلك األبوين. طاعة تبايل لذلك تكاد وال أهلها، عن بمعاشها وتستقل املكتب أو
عمل وكالهما والسينماتوغراف. األتومبيل مثل الجديدة املالهي وفرة إىل يعزى هو
«صمويل به نكب الذي ذلك يشبه أبًا اآلن نجد ولسنا اإلنجليزية. األرسة لتفكيك
أو االجتماعي العرف ذلك يف الجمود مقدار عىل تدلنا «بطلر» مؤلفات فإن بطلر»،
األرسة. يف الشقاء يفيش كان عرف وهو الفيكتوري، العرص مدة اإلنجليزية األخالق
ووصفه الجديد الصناعي الوسط عىل سخط وكيف «دكنز» هنا ذكرنا ولقد
وأنكرها. العائلية الحياة كره وكيف بطلر» «صمويل ذكرنا ثم وأبشعه. وصف أدق
هو كان الصناعي الوسط هذا بأن يعرتف أن إال يمكنه ال املرصي القارئ ولكن
بالحرية األبوي االستبداد ونقض قيودها فك ألنه اإلنجليزية، العائلة لجمود العالج
جعلت التي الكثرية واملالهي الصناعة يف اإلنجليزية الفتاة لقيتها التي الجديدة

البيت. خارج سلواه ينشد الشاب
حسناتها ومن حسنة. أخرى وجوًها لها ولكن سيئة، وجوًها للصناعة إن
العائلة ألن املتمدن، العالم يف والفتيات الشبان اآلن بها يتمتع التي الحرية هذه
وأخذت بادت. قد ويسود، يعول األب حيث الزراعة عائلة القديمة، البطريركية
كما بدخله الشاب فيستقل املصنع، من عيشهم أفرادها يكسب التي العائلة مكانها
اجتماعي استقالل إىل أدى قد االقتصادي االستقالل وهذا بكسبها. الفتاة تستقل

ما. حد إىل العائلة زعزع أخالقي
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جماعة فيه تناول «االنحطاط» عن كتابًا نورداو» «ماكس نرش القرن هذا أوائل يف
ألنهم الخاصة نزعاتهم نزعوا إنما بأنهم واتهمهم بالنقد، والشعراء األدباء من كبرية
العقل نزعات هي إنما ونزعاتهم الجنون. من اقرتبوا قد أو مجانني فهم منحطون،
يف ليس إصالح أو فلسفة من إليه يدعون ما كل فإن ولذلك املفتون. املضطرب

املحموم. هذيان أو األبله هراء سوى التأمل، وعند حقيقته،
النظر يلفت وكالهما بدعة، والرأي طريفة التهمة ألن الكتاب هذا ذاع وقد
لتأييد تكفي سنة خمسني نحو الكتاب هذا نرش عىل مىض وقد التأمل. عىل ويبعث
هؤالء وأن جميعها أُدحضت قد أنها اآلن نراه الذي والواقع دحضها. أو نظرياته
لم ألنهم تناساهم قد الجمهور أن إما نورداو» «ماكس ذكرهم الذين املنحطني
ألن ثبتوا قد أنهم وإما الذكر، دوام يستحقون بحيث والكفاية القدرة من يكونوا
القارئ وحسب األديب. الطبيب هذا إليهم وجهها التي التهم تزعزعها لم كفايتهم
عنده، املنحطني مقدمة يف وضعوا و«أبسن» و«تولستوي» «نيتشه» أن يعرف أن

األوروبية. النهضة زعماء من اآلن وهم
طائفة ظهرت عرش، التاسع القرن أواخر يف أي نورداو»، «ماكس قبيل ولكن
عرفت لقد بل باملنحطني. نسميهم أن لنا يجوز وإنجلرتا فرنسا يف الكتاب من
وفخاًرا. تحديًا نفسها عىل وأطلقتها الصفة هذه وارتضت نفسها اإلنجليزية الطائفة
الفرنيس، األدب يف املنحطني إىل بنسب يمتون اإلنجليزي األدب يف واملنحطون
مستقلني، ذلك مع كانوا ولكنهم و«جوتييه». «لبودلري» ما حد إىل تتلمذوا وقد
إنجلرتا بهم أخصبت وقد ألدبهم، والدسم السم نفسها اإلنجليزية البيئة يف يجدون

و١٩٠٠. ١٨٧٠ بني الثالثني السنوات يف
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أبى يف عاجلة نظرة فننظر نعود أن يجب إنجلرتا يف املنحطني نفهم وكي
االجتماعية بمقاييسنا كان، العظيم الشاعر هذا أن يف مثًال شك هناك ليس إذ نواس،
تأملنا نحن وإذا االنحطاط. هذا لنا توضح وأشعاره حياته وهذه منحطٍّا. الحارضة،
به شعر الذي الفعل» «رد أي الرجع يف تتلخص ألفيناها عليه بعثت التي البواعث
ثم وملذاتها، املدن فتنة من صنوف عىل تحتوي مدينة يف يعيش وهو الشاعر هذا
عىل ثائر فهو املدن، هذه حال عىل ينطبق ال بدويٍّا يزال ال الشعر أن فيجد ينظر
ألنه ويمعن يبالغ ثورته يف وهو وملذاتها. املدينة حياة إىل يدعو البدوي الشعر
النظر، وسالمة الفن صحة يتجاوز فيما تورط وبالغ أمعن وكلما االنتقام. يريد

منحط. تجديده يف ولكنه مجدد، هنا فهو
التاسع القرن أدب عىل ثاروا فإنهم اإلنجليز، املنحطني هؤالء مع الحال وكذلك
ال أشياء يف فتورطوا القديم، من للحديث االنتقام حد إىل الثورة يف وبالغوا عرش.
وحتى رذائله. بعض بعضهم مارس لقد حتى نواس. أبو فيه تورط عما تختلف
وضوضاءها جمالها يفضلون الريف، حياة عىل حياتها مؤثرين املدينة إىل دعوا لقد
الريف وسكون وألحان، موسيقى املدن فضوضاء وسكونها. الطبيعة جمال عىل
هذا يف حتى كانوا ولكنهم البادية. عىل املدينة نواس أبو آثر كما وأسن، ركود
منهم وبقي زبدهم ذهب قد أشخاصهم زوال بعد اآلن وهم مخلصني. االنحطاط

الناس. ينفع ما
العرف سلطان إحداهما بنزعتني، منكوبة عرش التاسع القرن يف إنجلرتا كانت
الفنية، امللذات وكراهة النسك إىل يجنح كان الذي الطهري الروح والثانية والعادة،
والبدع. التجارب من والخوف واإلحجام االنكفاف إىل النهاية يف تدعو النزعتني وكلتا
لقد حتى عنيًفا شديًدا وكان عرش التاسع القرن نهاية يف الرجع حدث ولذلك
كل مع ولكن الترشيد. أو املبكر املوت أو بالسجن به القائمني بعض عند انتهى
إنجلرتا ففي الحديث، اإلنجليزي األدب يف أثرهم «املنحطني» هؤالء من بقي ذلك
وجرأة العرف، عىل ثورة وفيها الجمال. إىل وتدعو اإلغريق نحو تنزع نهضة اآلن
إىل يرجع هذا وكل واالقتحام. التجربة إىل نزوع وبها األخالق. يف االبتكار عىل

فوائدها. الناس يَُعرِّفوا كي بالنار احرتقوا الذين املنحطني هؤالء
باإلحساس مشبًعا وأدبه فنه يف وكان باتر»، «والرت هو املنحطني هؤالء وأول
والجمال، اللذة إىل بالنزوع الناس وفتن اإلغريقية، الوثنية إىل دعا وقد اإلغريقي.
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اإلنجليزي األدب يف املنحطون

لكي ليس ولكن التجربة، ونجرب االختبار نخترب أن يجب إننا معناه: ما القائل فهو
االختبار للذة ونجرب نخترب أن علينا وإنما حكمة، فنزداد ثمرتهما منهما نجني
قائله يتحمل أن يستطيع ال مخيف مذهب وهذا منهما. ذلك وحسبنا والتجربة
عرش. التاسع للقرن الفعل» «رد أي الرجع عىل يدل ولكنه كله. به يعمل أو عواقبه
وحديثه. أسلوبه يف يتأنق كان الذي وايلد» «أوسكار فهو الثاني املنحط أما
لربيقها النادرة اللفظة يتحرى املتأنق الكاتب أن وكما الشذوذ. إىل التأنق دفعه وقد
يف باتر رأي عىل وينزل ملذاته يف الشذوذ يتحرى صار هو كذلك رنينها، أو
فإن ولذلك حياته. بعض هو الكاتب وأدب فقط. للذة االختبار أو التجربة توخي
الحياة أطايب يتطعم والتأللؤ، اللذة حياة للحياة، أسلوبًا اتخذ وايلد» «أوسكار
الشاذة. اللذة يف وقع حتى النادرة اللذة يطلب وصار اختيارها. يف ويتأنق وتوابلها
املعمدان» ويوحنا «سالومي لقصة واختياره والذهن. الجسم فسق يف بذلك وعاش
أزمة عند املوقف ويعشق الشاذ الجمال ينشد الذي الذوق هذا عىل القارئ يدل
الكتابني هذين نقرأ حني ونحن الشهوة. غلواء أمام الرزين العقل وهزيمة العواطف
ولكننا املتألقة. والكلمات املتأللئة العبارات ونتلذذ الذهن جنة يف نتنزه أننا نشعر
أحيانًا نجد بل مثليات. أو أهداًفا نجد ال إذ الروح صحراء يف أننا أيًضا نحس

واملثليات. باألهداف التهكم
يف التعمق هي جديدة دعوة يدعو وايلد» و«أوسكار باتر» «والرت أى وكالهما،
تجاربها أقل الحياة من يلمسون السطح، عىل يعيشون الناس عامة فإن الحياة،
االقتحام يخىش راهب كأنه ويحجم ينكف من منهم بل يكادون، وال وأبسطها
إذا إال والصميم اللباب إىل منها نصل أن يمكننا ال الحياة هذه ولكن واالنغماس
بالتعمق ذلك يكون وإنما اللذة، يف ننغمس كما الحياة يف ننغمس فيها، انغمسنا

والتجارب. االختبارات يف والتوغل
الثمرة تثمر كما املرة الثمرة تثمر أن يمكنها إغريقية وثنية دعوة وهذه
مثاًال فعلت»، التي «املرأة الني»، «جرانت قصة يف نرى أن نستطيع وقد الحلوة.
لحريتها، استبقاء الزواج ترفض فتاة لنا يصف هنا فهو الدعوة؛ هذه ثمرات من

املجتمع. وقيود العرف عىل وثورة
من وايلد» «أوسكار قصص بعض يعد كما القصة هذه اإلنسان يعد وقد
أثًرا ترك قد املنحطني هؤالء من واحد كل ولكن املنحطني. لهؤالء املرة الثمرات

49
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اإلنجليزي املرسح فإن سيئة، آثاًرا نظنه ما جانب إىل اإلنجليزي األدب يف حسنًا
لـ«برنارد مهد إنه نقول أن يمكن الذي وايلد» «أوسكار بفضل ارتقى قد مثًال
سبيل عن االجتماعي واالنتقاد املمثلني، بني البارع الحوار الناس بتعويد شو»
الجديدة الطبقة يف أثره نرى اآلن إىل زلنا ما باتر» «والرت وكذلك الالذعة. الفكاهة

هكسيل». و«ألدوس «لورنس» مثل الكتاب من
وللمنحطني الفرنيس. األدب يف خطري شأن — املنتظر هو كما — وللمنحطني
«سالومي» دراماته إحدى وايلد» «أوسكار ألف لقد حتى بهم قوية صلة اإلنجليز
يف حيٍّا االنحطاط يزال ال حني يف بادوا اإلنجليز هؤالء ولكن الفرنسية. باللغة
ال فإنه اإلنجليزي املنحط بلغ ومهما جيد». «أندريه مثال يف نرى كما فرنسا.
ويسلك واألصباغ، باملساحيق وجهه يدهن كان الذي لوتي» «بيري مستوى إىل يصل

الجنسية. ملذاته يف نواس أبي مسلك
ييل: فيما املنحطون بها اتسم التي السمات نلخص أن ويمكن

االجتماعي. العرف أو لألخالق اعتبار بال الجمال إىل الدعوة •
والسذاجة. الطبيعة عىل والصناعة املدينة إيثار •

الطبيعة. يف املألوف تخالف شاذة كانت لو حتى اللذة توخي •
الذهنية. الحياة فوق الحسية الحياة وضع •
الحقيقة. عىل بل الطبيعة، عىل الفن إيثار •
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االستعامر شاعر كبلنج:

ينافحون للرجعية عظماء دعاة بأنهم قارئهم لهم يشهد األدباء من ثالثة إنجلرتا يف
وقالبًا، قلبًا الحديث العرص يكرهان اثنان هؤالء ومن إيمان. وقوة بالغة يف عنها
بدعة يكره كاثوليكي وكالهما و«بيلوك». «تشسرتتون» هما وشكًال. روًحا أي
هما ثم فيه. كالهما لتجند البدعة هذه لقمع ديني جهاد قام ولو الربوتستنتية
كأنها بها ويتغنيان الوسطى، القرون إىل الحبىل، وحم كأنه عظيًما، حنينًا يحنان
زواله. عيل ويتحرسان «الطوائف» نظام مثًال منها يذكران فهما املفقودة، الجنة
وينكره «داروين» مذهب يكره وكالهما باإلعجاب. اإلقطاعي النظام «بيلوك» ويذكر
البابا عن يدافعان وهما خصومه. عقائد املتدين بها ينكر التي الجزم بلهجة

اليدوية. الصناعات عرص عن يدافعان كما والكاثوليكية
االستعمار. شاعر أي اإلمرباطورية، شاعر «كبلنج» فهو الثالث الرجعي أما
من وهو العرشين. بالقرن يؤمن إنه حيث من السابقني االثنني من يختلف وهو
والتلغراف. والقطار األتومبيل مدح يف القصائد يؤلفوا أن يستطيعون الذين الشعراء
دعاة من بليغ داعية هو إذ الجديدة. اإلنسانية النزعات يكره رجعي ذلك مع ولكنه
«املنحطني» نقيض وهو السالم. بتحقيق يؤمن وال األمم، عصبة يعرف ال الحرب،
يجعلون كانوا حني يف الربيطاني االستعمار لخدمة وسيلة الفن يجعل إنه حيث من
أساليب من فيها وما نعومتها منها يكره بالحضارة إيمانه مع وهو غاية. الفن
العصور يف يعيش كأنه واإلنسان الحيوان وقتال الغاية عن ويكتب التطرية،
القصة «أشخاص» يجعل فإنه ونظًما، نثًرا الوصف تتجاوز هنا وبراعته البدائية.
إال يستطيعها ال التي الذهنية األلفة من حال يف وتتناقش تتكلم التي الحيوانات من
يعرف ال هو ولكنه والتطرية. الرتف بفكرة ولعبوا املنحطون حلم وقد كبري. كاتب



الحديث اإلنجليزي األدب

انحطاطه يتجه فإنما انحط إذا وهو بالرجولة، املمتلئ الفحل سوى الرجال من
الناعم. املرتف بالرجل وليس املتوحش، بالرجل اإلعجاب نحو

اإلنجليزية الجاليات بني باإلقامة ا خاصٍّ مزاًجا واكتسب الهند يف «كبلنج» نشأ
أنهم ويظن الهنود يحتقر إنجليزي فهو القارة، يشبه الذي العظيم القطر ذلك يف
إال مغزى أو معنى لوجودهم وليس يخلقوا. لم والزنوج والبوير، واملرصيون، هم
االستعمارية الكلمة هذه صاحب وهو اإلنجليز. أي املختار، هللا شعب يخدموا أن
عظمة أن بذلك يعني إنجلرتا.» سوى يعرف لم من إنجلرتا يعرف «ال املشهورة:

الشمس. عنها تغيب ال التي مستعمراتهم يف تتضح اإلنجليز
صاحب أنه وينىس العالم، عظماء من ويعده كرومر»، «باللورد يعجب فهو
يبتز كان وأنه التقدم. عن كبرية أمة يعوق كي حياته أرصد وأنه دنشواي، فجيعة
بألوان مرىض العمال هؤالء أن يعرف وهو عمالها. حماية ويدعي لدولته، أموالها
يزيد كي مرص يف عممها التي الري مرشوعات هي األمراض هذه وعلة األمراض، من
ألنه رودس» «بسسل يعجب وهو وفريًا، رخيًصا مانشسرت فتشرتيه القطن، زراعة
يشنق، أن عليه يستحق كان ما البوير، عىل الويالت من وجر الجرائم من ارتكب
إنجليزيان ألنهما ورودس بكرومر يعجب ولكنه املتمدنني. معاملة عومل أنه لو

البوير. أو املرصيني ذكر إذا واملروءة والرشف اإلنسانية وينىس استعماريان،
يخرجه اإلنسان يكاد الخيال، وسمو الشعر قرض يف النادرة براعته مع وهو
أو قصيدة تأليف عىل تبعثه التي اإلجرامية البواعث تأمل كلما األدباء، زمرة من
عنه يدافع أن يجب الذي دينه هي إذ الفكرية بالحرية يؤمن األديب فإن قصة؛
يخون «كبلنج» ولكن أدبه. موضوع هي التي باإلنسانية ويؤمن حياته. طيلة
والنار، السيف إىل يدعو يشء كل قبل وهو اإلنسانية. ويخون الحرية يخون االثنني،
مع أملانيا، يف «تريتشكه» بمثابة إنجلرتا يف وهو والغواصات. باملدمرات ويتغنى
ظافرة، الحرب من خرجت إنجلرتا ألن عاليًا، يزال ال صوته أن وهو واحد فرق

أملانيا. انهزمت عندما خفت قد «تريتشكه» صوت بينما
ولكن أدبهم. فوق وطنيتهم يضعون الوطنيني، األدباء من أمة تخلو وقلما
إىل ويدفع نوباته، يف الحمى يشبه مرًضا صارت واحتدمت احتدت إذا الوطنية
أن يجب كله العالم أن يدعي األملاني «تريتشكه» كان وقد والعدوان. الهذيان
واالخرتاع العبقرية أن يدعي املتأملن اإلنجليزي «تشمربلن» وكان ألملانيا. يخضع
أملانيٍّا. زعمه يف كان نفسه، املسيح السيد حتى أملانية. ثمرات هذه كل واملثليات،
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االستعمار شاعر كبلنج:

تشسرتتون

واالستعمار. باإلمرباطورية يتغنى ولكنه الهذيان، هذا كل يهذي ال و«كبلنج»
كأن به، ويؤمن يقول ما ويصدق يعني كأنه األبيض، الرجل عبء عن ويتكلم
بني من والسمر والصفر السود لخدمة إال األبيض الرجل يخرتعه لم االستعمار
دوافع من رشيف بدافع والفرنيس اإلنجليزي يحمله عظيم عبء لذلك وهم اإلنسان.
نعاف ولكنا قصائده، برنني فنفتتن نقرؤه ما كثريًا ولذلك واإلنسانية. املروءة
من سيكولوجية رواسب تكون أن عىل تزيد ال التي ومثلياته أهدافه من ونشمئز

الصبيان. ومفاخر التلمذة أيام
مدة يقول أن عىل «كبلنج» بعثت التي هي املحتدمة الحادة الوطنية وهذه
البرشي النوع هما اثنان يسكنه العالم إن الكافرة: الكلمة هذه الكربى الحرب
ولن غرب، والغرب رشق، «الرشق قال: أن له سبق الروح هذه وبنفس واألملان.
وتدوسها بريطانيا تستعمرها التي األمم من مؤلف عنده والرشق االثنان.» يلتقي

والصناعة. العلم من وتحرمها بأقدامها
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املرأة من يطلب فهو عرش، التاسع القرن دعوة يدعو األخالق حيث من وهو
لهذين وهو ويقتحم. ويجرتئ نفسه عىل يعتمد أن الرجل ومن بيتها، تلزم أن
«صموئيل أن فتشعر تقرؤه وأنت العداء. ويناصبها االشرتاكية يكره الغرضني
شاعًرا انقلب قد النجاح» «تقديس يف ألفت التي العديدة، الكتب صاحب صميلز»
املال. جمع يف الناجح الرجل بها يمتاز التي األخالق قيمة لهم ويرشح الناس يعظ
بوجود يتعظ وال االجتماعي، النظام بحقائق يبرص أن يستطيع ال النظر قصري وهو
جمع يف املاليني «نجاح» هو عطلهم سبب بالده، يف عاطل عامل ماليني ثالثة نحو
نهضة وكذلك عينه. تفتح لم التجارة يف اليابان أمام بالده هزيمة وكذلك املال.

الغافل. ذهنه تنبه لم الهند
الجريمة عىل فيحرص املجنون، أو كالسكران قصائده «كبلنج» يؤلف وأحيانا
البورميني أو واملرصيني، الهنود ويقتل وينهب يرسق كيف الربيطاني للجندي ويرشح

الفاجرة: الكلمات هذه إىل انظر والزنوج.

يف املذهبة األرباب من رب حول املعبد تحطم وأنت الجندي، أيها تذكر،
الثمينة. باألحجار مرصعتان عينيه أن بورما

فإنه املطهر سوطك من جرعة الزنجي تعطي عندما أنك وتذكر
يملك. ما بكل لك سيعرتف

القصص. وتأليف القصائد نظم يف براعة من شئت ما فيه فقل ذلك بعد أما
شك فليس املجددين، أو الرجعيني من خاصة زمرة يف يسلكه أن الناقد عىل ويشق
إن ثم املجددين. عن أبعدهم أيًضا هو كما املنحطني عن الناس أبعد أنه يف مثًال
«تشسرتتون» أو «روسكني» أو «موريس» رجعية إىل نسب بأي تمت ال رجعيته
رجعية هي وإنما الحارض. الصناعي والعرص اآلالت كراهة حيث من «بيلوك» أو
باإلنسانية. يؤمن أن يأبى ولكنه الثروة، جمع يف اآلالت يستغل الذي االستعماري
والخيال األخالق يف «بريون» نقيض إنه نقول أن غرضنا يوضح مما يكون وقد
الوسط لوجد ١٨٤٠ أو ١٨٣٠ سنة أي سنة مائة قبل عاش لو وهو الشعري.
يتطعم مثقًفا إنسانًا نظن فلسنا اآلن أما ألدبه. مشاكلة وأكثر به أليق به املحيط
التالميذ يقرؤه اإلنجليزية، املدارس أبطال من بطل لذلك وهو نزعاته. ويسيغ أفكاره
اإلنجليزي ولكن قصائده. بها تفهق التي اإلمرباطورية بأمجاد ويتغنون والطلبة
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االستعمار شاعر كبلنج:

قد وطنه كان إذا وخاصة اإلنجليزي، غري أما يخجله. مما كثريًا فيه يجد املهذب
ويؤسفه يحنقه مما كثريًا فيه يجد والهند، مرص مثل الربيطاني باالستعمار نكب

العرشين. القرن يف يوجد الرجعي هذا مثل أن عىل
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يف تدخلت حتى القرن هذا أوائل منذ يشء كل تغمر االقتصادية املسائل أخذت
لكهنة ونقرأ املسيحية»، «االشرتاكية عن نسمع فرصنا واألدب، والسياسة الدين
دعوته. إىل دعا وأنه ماركس كارل سبق قد املسيح أن توهمنا أقواًال املسيحي الدين
كي أعضاءها وترشح واالشرتاكية، املسيحية بني تمزج أحزاب أوروبا يف ظهرت بل

اإلنجيل. إليها يدعو التي االقتصادية املبادئ ينفذوا
االقتصاد، نحو تتجه سنة خمسني من أكثر منذ أخذت السياسة وكذلك
والتجارة والزراعة بالصناعة إال أوقاتها معظم يف تشغل ال اآلن الوزراء فمجالس
أحد ترششل املسرت شعر لقد بل ذلك. ونحو الجمارك ورضائب األجور وزيادة
التي السود السنوات وهذه االقتصادية. املسائل بضغط السابقني بريطانيا وزراء
يذكر. شيئًا ليست فهي اقتصاًدا تكن لم إذا السياسة أن عىل تدلنا فيها نعيش

فقد االقتصاد، إىل اإلنجليزي األدب يف املجددون يلتفت أن إذن غريبًا وليس
ولذلك وأخالقها. األمة، حضارة يف واضحة آثاًرا االقتصادية للعوامل أن وجدوا
حتى والدرامات القصص فألفوا قويٍّا، اتجاًها االقتصادية األحوال درس إىل اتجهوا
اجتماعية. مساوئ أعقابها يف تجر التي االقتصادية املساوئ عىل الجمهور يقفوا

االقتصادية املسائل لدرس وسيلة األدب من جعلوا الذين اإلنجليز األدباء وأبرز
كثريًا أن نعرف هنا ومن املجددين. رأس عىل أيًضا وهما و«ولز». شو» «برنارد هم

اقتصادي. تجديد هو إنما إنجلرتا يف األدبي التجديد من
القارئ يستخرجها اجتماعية، عربة من «ولز» قصص من قصة تخلو تكاد وال
التي «تونوبنجاي» قصة من النفس يف أفعل يشء وأي االقتصادية. األحوال من
مظاهر يف تضاع كيف ثم والخداع، بالغش الضخمة الثروة تجمع كيف فيها يصف



الحديث اإلنجليزي األدب

طائفة يشفي أنه عنه ويعلن عقاًرا يؤلف رجًال نرى فهنا سخيفة؟ اجتماعية
صحفية. خدمة منها الظاهر الغرض واملجالت. الجرائد ويؤسس األمراض، من
ال يشء أي العقار هذا يف وليس العقار، هذا عن اإلعالن هو الباطن والغرض
اإلعالنات ألن رشائه، عىل يقبل الجمهور ولكن ميزة أي فيه وليس الناس، يعرفه
حتى النشاط هذا يف صاحبه يزال وال بفائدته. وتقنعه وتغريه تستهويه املتكررة
يجيز الذي هذا نظام أي هنا: «ولز» ويتساءل املعدودين. العالم أغنياء من يصبح
الذي الدواء هذا بمثل نقودهم عيل يستويل حتى السذج يخدع أن الرجل هذا ملثل

املرىض؟ من يستعمله ممن أحًدا يفيد ال
اشرتاكي ولكنه باملهنة، قصاص فهو القصة، عىل يقترص ال «ولز» ولكن
نفسه املوضوع إىل يعمد غرضه بتحقيق تسعفه ال القصة أن يجد وعندما بالنزعة،
للقدماء» جديدة «عوالم كتابه ذلك فمن مستقل، كتاب يف مرشوًحا مدروًسا فيخرجه
املوضوع هذا يف وهو األحذية» «شقاء وكتابه االقتصادية. املسائل رشح يف وهو
يربح وهو اآلن، حتى ينساها أن يستطيع ال «ولز» نفس يف مكانة ولألحذية أيًضا.
يف وضيع مسكن يف صغري وهو نشأ ألنه جنيه، ألف عرشين من أكثر العام يف
الشارع، يف السابلة من يرى ما ألول يري، فكان الكبرية، البيوت أحد بدروم

أحذيتهم.
أعظم هو كبرية صفحة ٨٥٠ عن يقل ال ضخم كتاب له صدر ١٩٣٣ عام ويف
وهذا االقتصادي. اإلصالح إىل األديب هذا تحدو التي الحارة الرغبة عىل شهادة
وقتئذ املستحكمة املالية األزمة يعالج وهو والسعادة». والثروة «العمل هو الكتاب
والكتاب األديب. عن فضًال االختصايص، من باإلعجاب جديرين وإحاطة ذكاء يف
يلهون وكيف والزراعة، الصناعة يف الناس يعمل كيف فيها يرشح باملوسوعة أشبه
الدنيا، هذه يف املرأة مهمة هي وما أسفارهم، يف الناس ينتقل وكيف فراغهم، يف

ذلك. إىل وما الحكومات. تتألف وكيف منها. ينتظر وما
االشرتاكية. نحو تتجه جميعها تكاد ودراماته مؤلفاته فإن شو» «برنارد وكذلك
و«االشرتاكية البلدية» املجالس «اشرتاكية منها املوضوع، هذا يف عدة كتب وله

االشرتاكية». عن الذكية املرأة «دليل الضخم كتابه ثم لألغنياء».
اقتصادي. أساس لها اجتماعية موضوعات تعالج تقريبًا فجميعها دراماته أما
إىل واألمراض، والجرائم، والحرب، كالبغاء، االجتماعية النقائص جميع يعزو وهو
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يشعر شو» لـ«برنارد والقارئ الناحية. هذه من جميعها ويبحثها اقتصادية، عوامل
فقراء العالم يف أن وهي الحقيقة، هذه له يربز أن يريد املؤلف أن يقرأ ما جميع يف
وال بغناهم يتمتعون كيف يعرفون ال وأغنياء وأخالقهم. صحتهم يف الفقر يؤذيهم
ال وهو مكافأته. عيل تزيد أحيانًا تكاد تكاليفه ألن الغني، هذا إىل مرتاحون هم
يكون أن يجب الضمري هذا بأن علينا يلح بل فقط، ضمري لنا يكون بأن يطالبنا

غافًال. بليًدا وليس مدربًا، ذكيٍّا
«البائسني» كتاب فإن سنة، خمسني قبل لألدباء، موضوًعا الفقر كان وقد
الفقر. هو البؤس ألن الفقراء، كتاب الحقيقة يف هو هوجو» «فيكتور ألفه الذي
كثرية أحيانًا تنحو و«جوركي» و«دستويفسكي» «تولستوي» ألفها التي والقصص
«دستويفسكي» أو «هوجو» عند واضًحا يكن لم القصد ولكن الغاية. هذه نحو
كانت اشرتاكيتهم وألن االجتماعي. القصد عىل هنا يتغلب الفن ألن «تولستوي»، أو
يف بالعلم معللة ليست وهي املستقبل. طوبي ينشدون األماني، عىل قائمة طوبوية
هذا مثل نقول أن نستطيع ال وقد السلع. ملاليني املنتجة اآللية املخرتعات ضوء
القارئ يسع ال ولكن علمية. واشرتاكيته واضحة غايته ألن «جوركي» عن القول

االجتماع. رجل من أبرز هنا الفن رجل أن يحس أن إال ذلك مع
يكون وقد يسفر. وقصدهم تتضح غايتهم فإن إنجلرتا يف املجددون األدباء أما
عىل تتفوق املذهبية الدعاية يف الرغبة ألن أو الفن، يف «جوركي» دون ألنهم ذلك
الدراما أو القصة ينسيان «شو» أو «ولز» نجد ما كثريًا ولذلك الفنية. الحاسة
الحوار. أو القصص بلهجة ال التدريس بلهجة اجتماعية حالة رشح يف ويأخذان

كبريًا عدًدا هناك فإن البارزين، األديبني هذين عىل االلتفاف هذا يقترص وال
وقد الدراما. أو القصة يف عندهم الزاوية حجر الفقر جعلوا قد اإلنجليز األدباء من
«إبتون مثال نجد فهناك األمريكيني، الكتاب إىل إنجلرتا كتاب النزعة هذه تجاوزت
جميع جعل سافر أسلوب يف االشرتاكية الدعاية ملعالجة نفسه خص الذي سنكلري»
مؤلف فهو بنفسه مؤلفاته يطبع أن إىل يضطر صار حتى يقاطعونه، النارشين

ونارش. وطابع
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«برنارد ناله ما مثل والخاصة العامة بني الذكر من ينال أن ألديب يتاح قلما
اسمه يعرفون األدب يف كتاب قراءة يعتادوا لم الذين الصحف قراء فإن شو»،
بني هذا وليس «ولز» أو «روسكني» أو «كبلنج» يجهلون هم بينما ويحبونه،
وبعض املتمدن. العالم يف القارئة الجماهري سائر بني بل فقط اإلنجليزي الجمهور
الكوكب. هذا عىل سنة تسعني من أكثر «١٩٤٨» اآلن إىل عاش أنه إىل يرجع هذا
وأصبحت كثريًا اخترب قد والعرشين عرش التاسع القرنني عرب الطويلة رحلته يف وهو

وطني. كنز كأنه أبناءها تورثه األجيال
والثانية للخاصة فاألوىل بالفكاهة، فلسفته يمزج شو» «برنارد ألن وذلك
وجهه يدهن لم يضحك أن أراد فإذا التهريج، عىل يسمو فكاهته يف وهو للعامة.
وينظر الفكرة، إعمال يف يتأنق هو بل واملجانني. البله تهريج لك ويهرج بالدقيق
ويقف ثوبه، العرف عن وينضو هيبته، الوقار عن فيزيل الظواهر وراء ما إىل
من يحرمنا ألنه يؤلم، املوقف هذا مثل كان ملا ولكن العارية. الحقائق حيال بك
تشنجات هي وفكاهاته بالفكاهة. األلم هذا من يخفف لذلك فإنه املحبوبة، أوهامنا
متأمًال عندها يقف املثقف الرجل ولكن العامي. منها يضحك قد التي الحكمة
كل عىل ضياء يشع نشيط، قلق بذهن شو» «برنارد ويمتاز متأمًلا. وأحيانًا مفكًرا،
يف كذلك وهو «ثائر». بأنه نفسه ينعت وهو يتألق. مفصفر جسم كأنه يمسه ما
التشنجية الحركة معنى األذهان يف «الثورة» لكلمة ألن ذلك للثورات، السامي املعنى
يف الفشل برهان املظاهر هذه إن يقول شو» «برنارد ولكن املنظرية. واملفاجأة
وهدوء، سلم يف يتغري حتى وتتخلله املجتمع إىل تتسلل أن يجب الثورات ألن الثورة،

تنفجر. فإنها والتخلل التسلل يف تنجح لم فإذا
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هم بينما إذ للنقيض. النقيض اختالف املنحطني من شو» «برنارد ويختلف
من يعرف وال والزهد. النسك إىل هو يدعو االستمتاع، إىل ويدعون باللذة يؤمنون
درسها، يف وينغمس الفنية الصورة عىل يتهالك فهو الذهنية، اللذات غري اللذات
رؤية أو املوسيقيني أحد الستماع املشاق بتكبد ويرىض املوسيقى عىل يتهالك أو
املمثلة عشق وقد الجنسية. اللذة عن مستغربًا صدوًدا يصد ولكنه الراقصني. أحد
وال يلتقيان فال يتجنبها ثم املرسح عىل تمثل وهي يراها فكان تري» «الني الجميلة

باملكاتبة. يقنعان ولكنهما يتواعدان.
طعام يف زهده منها مختلفة، بتعاليل الجنيس الزهد هذا النقاد أحد علل وقد
واللحم للنساء زهده إن يقال أن التعليل هذا من أصح ولكن الخمر. ورشاب اللحم
أمثلة له تجد الذي الطهري املزاج هذا هو نفسه يف واحد منبع إىل يعود والخمر
أيام منذ البالد تلك يف فشت التي الطهرية الدعاية ثمرة وهو إنجلرتا، يف عدة

الفنية. اللذات حتى وجحدت «كرومويل»
اإلمرباطورية للخدمة أداة الفن من يجعل «كبلنج» إن قلنا أن سبق وقد
يخدم ولكنه أداة. الفن استعمال حيث من يشبهه شو» و«برنارد واالستعمار.
العلمية. االشرتاكية إىل يدعو يشء كل قبل وهو االجتماعي» «اإلصالح األداة بهذه
إىل ينحاز شعبية، وعواطفه االشرتاكية. هذه تحقيق يف وماله وقته إنفاق يبايل وال
للعمال. منازل لبناء جنيه ألف ثالثني بمبلغ تربع وقد والفقري. واملظلوم الضعيف
«داروين» ضوء يف يعيش، زال وما عاش، يجده وحياته مؤلفاته يتأمل ومن
ويف و١٩٤٨. ١٨٨٠ بني تقع الذهنية حياته فإن غريبًا، هذا وليس و«ماركس».
والكتب. املجالت وموضوع املناقشة مثار التطور كان املدة هذه من األول النصف
التعاونية االشرتاكية بني بعد ينته لم الذي الكفاح فموضوعه الثاني النصف أما

التزاحمية. االنفرادية وبني
تجيد أمه وكانت بروتستانتيني. أبوين من أيرلندا يف شو» «برنارد نشأ وقد
وكان إنجلرتا، إىل أمه به ورحلت مستهرتًا. سكريًا أبوه وكان البيانو، عىل العزف
املوسيقى. من هي تتكسبه بما يعيش أن من شاب وهو يخجل ال شو» «برنارد

والدراسة. القراءة عىل يتوفر أن األم هذه بفضل استطاع وقد
نظريتها لكثرة الشبان إليها تجذب بدعة ١٨٨٠ حوايل االشرتاكية وكانت
املؤسسني أحد هو وكان إليها فجذبته بها، القائمني بني املذاهب واختالط وشكوكها
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باملؤلفات اإلنجليزي الجمهور تغذية نفسها عىل أخذت التي الفابية للجمعية
االشرتاكية.

كثريًا شيئًا اكتسب بأنه يعرتف أن إال يسعه ال شو» لـ«برنارد والقارئ
وراء بما يتعلق فيما يؤمن سني غري متدين فهو األجانب، واألدباء املفكرين من
أو «املوضوع» دراما «أبسن» عن أخذ وقد و«شوبنهور». بـ«برجسون» املحسوس
ولكن بالتطور يؤمن هو األخالق. يف «نيتشه» عن كثريًا شيئًا أخذ كما املسألة.
تزال، وما فكانت، اشرتاكيته أما «المارك» طريق عن بل «داروين» طريق عن ليس

العلمية. «ماركس» اشرتاكية
و«صموئيل «روسكني» منهم فكثريون. بهم تأثر الذين اإلنجليز الكتاب أما

و«داروين». و«دكنز» بطلر»
أو رسل» «برتراند مثل العلماء إىل الشبه يف أقرب وغايته أسلوبه يف وهو
عبارته فإن بينت». «أرنولد أو كبلنج» «رديارد مثل األدباء إىل منه أليس» «هلفاوك
مؤلفات من أتوهم وأكاد الرشاقة. أو التزويق من خلوٍّا وتخلو بالدقة، تمتاز
وتقلع بالعلم، تؤمن التي تلك هي األدباء من جديدة لساللة رائد أنه شو» «برنارد
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املعبدة األساليب يكره وهو زمانها. مىض التي العتيقة الوسائل من كأنه األدب عن
التوتر ذلك دراماته يف نجد وقلما كثريًا. الدرامي الفن يبايل وال املعبدة، واألفكار
املشوطة. بل الحريفة الذهنية باملناقشة يعني إنما ألنه أنفاسنا. يعلق الذي املرسحي

عرصه؟ لبني شو» «برنارد أداها التي املهمة هي ما واآلن

مدرسة منه وجعل والحياة، املرسح بني فوصل اجتماعية، الدراما جعل أنه (١)
االجتماعية. معضالتهم فيها يرون للكبار

الفاسد، والخيال والحب، للغرام كانت التي املكانة تلك املرسح من أزال أنه (٢)
مواقف إيجاد من املرسحي التهريج أساليب عىل يقيض، كاد أو قىض، أنه كما
تزال ال التي املواقف كتلك تفيده، وال الجمهور تستثري عنيفة، ومصادمات دموية،

وممثلني. مؤلفني من التمثيل يف السائدين العاجزين بفضل مرسحنا يف حية
الفلسفة. درس إىل وسيلة الفكاهة جعل أنه (٣)

األمم واستغالل االستعمار، يكره إنسانيٍّا روًحا اإلنجليزي العالم يف أفىش أنه (٤)
للطعام. الحيوان وقتل التالميذ، ورضب الحي، الحيوان وترشيح الصغرية،

ورفع البرش. إلصالح االجتماعي الربنامج مواد من مادة التطور جعل أنه (٥)
والتقدم. الرقي معنى يف االجتماعية القيم فوق البرشية القيم

عادات واألخالق التقاليد أن املستنرية القارئة الطبقة أذهان يف أثبت أنه (٦)
تغيريها. دون تحول قداسة أية عن لهذا بعيدة وأنها أقل. وال أكثر ال وعرف،

رجل شو» «برنارد أن يذكر أن املرصي القارئ عىل ولكن مقتضبة. خالصة هذه
يؤمن ما حد إىل هو بل بآسيا. اإليمان أقل يؤمن وال بأوروبا، يؤمن غربي،
الفاشية املبادئ بعض عىل عطف وقد البرش. زبدة وإنها األوروبية، بالسالالت

الناقصني. بتعقيم البرشي النوع لتطور تعمل وأنها البيولوجي التجاهها
وما اآلالت يكره هذا ألن «غاندي»، عن الناس أبعد إنه نقول أخرى وبكلمة
اليدوي، اإلنتاج سذاجة إىل العودة إىل ويدعو العرصية. الحضارة مظاهر من جرته

العرصية. والحضارة باآلالت يؤمن شو» «برنارد ولكن القروية. واملعيشة
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اإلنجليزي، املرسح يف االجتماعية الدراما لتعميم جهد من أول شو» «برنارد كان
النرويجي املؤلف لهذا عاليًا بوًقا وكان األبسنية، الدراما دخول إىل أوًال دعا فقد
١٨٩٠ منذ هو رشع ثم أوروبا. يف املثقفة الخاصة دراماته اكتسحت الذي «أبسن»
باألحوال وعالقته البغاء عن دراما فله االجتماعية، املسائل ويعالج للمرسح يؤلف

إلخ. … الحرب عن وأخرى باملسيحية. اإليمان عن وأخرى االقتصادية.
الهدم بأن هنا عنه يعتذر وقد يبني. وال يهدم الدرامات هذه بعض يف وهو
املكان وينظف القديم، بقايا تزول أن بعد إال البناء يمكن ال وأنه البناء، نصف

للجديد.
التاسع القرن عىل االنتقاض يمثل إنه شو» «برنارد عن قلنا أن سبق وقد
بالديمقراطية اإليمان نرى القرن هذا ففي ومؤسساته، عقائده عىل والثورة عرش
بعث قد الصناعي الرواج أن ونرى الفرنسية. للثورة املحتومة النتيجة هي التي
درس ولكن الذاتي. واالستقالل بالفردية اإليمان فزاد بالنجاح، آماًال النفوس يف
النظام يف كثرية علل عىل العرصيني املفكرين وقف االقتصادية والتقلبات األحوال

الحارض. االقتصادي
الذي التزعزع هذا يف العرص روح يمثل أنه نجد شو» «برنارد نقرأ وعندما
أو عقائدنا ووهنت كثرية، بأشياء إيماننا تزعزع فقد تقريبًا، يشء كل يشمل
من كثري عند نراه الذي الجهد وهذا جديًدا. إيمانًا مكانها نضع لم ولكنا انمحت،
جينز» «جيمس عند أو العقل، من بدًال بالبصرية القول يف «برجسون» مثل العلماء
إليجاد املحاوالت هذه كل — عظيم ريايض عقل الكون عىل يرشف بأنه القول يف
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الجامحة النفس ورغبة القديمة العقائد تزعزع عىل برهان هي إنما جديد إيمان
الخواء. تطيق ال ألنها يشء إىل االستناد إىل

االجتماعيني األدباء من بعده جاءوا من أو شو» «برنارد درسنا نحن فإذا
الناحية هذه من وهم البناء. من ا جدٍّ القليل مع الهدم من ا جدٍّ كثريًا شيئًا وجدنا
فساد عىل اآلن يجمعون هؤالء فإن الحارضة، األزمات يف االقتصاد علماء يشبهون
مقرتحات إيجاد منهم يطلب عندما ولكنهم الراهنة، االقتصادية النظم يف عظيم
عليه، واالعتماد به، األخذ يمكن إيجابي يشء أي اقرتاح عن يعجزون للعالج جديدة
برنامج عيل يعتمدون الذين االشرتاكيني باستثناء بالطبع وهذا التافه. القليل غري

واضح. إيجابي
عىل شو» «برنارد اقرتحها كثرية ومقرتحات أشياء عن أتعامى ذلك مع ولست
عن االعتذار مكان يف أنها التأمل عند عليها يبدو ولكنها والعالج، البناء سبيل
يف بعيًدا شوًطا ويسري املسيحية نقد يف يأخذ عندما فهو نفسه. البناء ال البناء،
يده يف يسقط وعندما فينا. كائنة األلوهية بأن التعلق إىل ضعف، يف ينتهي، الهدم
يلتجئ بالناس رضر من تجلبه وما صناعي عرص يف األفراد بني املنافسة قيمة عن
بالفاشية. أجلها من يتهمونه املفكرين من كثريًا تجعل عدة بتحفظات االشرتاكية إىل
وفائدته. بالعلم راسًخا اعتقاًدا يعتقد وأنه كبري إيمانه أن له القارئ يشعر وقد
أن بعد إال يراه ما عىل يعيش مجتمًعا لنا يصور أن ذلك مع يستطع لم ولكنه
زماننا عن يبعد املستقبل يف مجهول زمن إىل بالخيال ويطري العقل من يتخلص

واملستقبل. الحارض بني عالقة كل تنقطع حيث سنة ٣٠٠٠٠ بنحو
ويعملون االنحالل يمثلون الذين األدباء جميع أن هنا يالحظ أن يجب ومما
«ولز» من نرى ما وهذا بالعلم. اإليمان أعظم ويؤمنون باملستقبل يتفاءلون للهدم
سلطان من يتشاءمون رسل» «برتراند أمثال أنفسهم العلماء بينما مثًال. و«شو»
ويقولون العلم. ظل يف تعيش التي املجتمعات عن النبوءات أسوأ ويتنبئون العلم
عىل وتتسلط بالسلطان االستئثار يف ستأخذ العلمية الثقافة تحتكر التي الفئة إن

العامة.
الذي بهذا «شو» شأن نستصغر بأننا االعتقاد إىل سينتهي القارئ أن ونظن
اإلنجليزي لألدب خدمة أعظم أدى أنه ونعتقد نكربه أننا الحقيقة ولكن عنه. ذكرنا
التاريخية ظروفه يف هو ثم الوجهة. هذه بتوجيهه خاصة اإلنجليزي وللمرسح عامة
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يف نشأ فقد الهدم، عىل األدبي مجهوده معظم يقف أن من مفر له يكن لم
الدول، وعالقات والحكومة واالقتصاد األرسة يف عتيقة تقاليد ورث اجتماعي وسط
رشح يف فأخذ االنحالل، يف فعلها تفعل الصناعة يف جديدة اقتصادية ظروًفا ورأى

االقتصادية. الحال االجتماعية الحال تطابق حتى النقائص
أمكنة عىل اإلصبع وضع بأن اإلصالح إىل األعني فتح أنه «شو» من وحسبنا

الداء.
املعالجة هذه إىل تحدوه إنما االجتماعية املسائل يعالج عندما شو» و«برنارد
ال االقتصاديات يف كتابًا يؤلف تجعله التي العلمية النزعة تلك إحداهما: نزعتان؛
والعرض والنقد، البدل ومعنى النقد، قيمة فيها يرشح ٥٠٠ عن صفحاته تقل
العرف يف األشياء أبعد هو مما ذلك، ونحو العقار، وأجرة العامل، وأجر والطلب،
التي اإلنسانية النزعة تلك واألخرى: الدرامات. أو القصص يحرتف أديب عن األدبي
يحارب فإنه النزعتان، فيه تصطدم وأحيانًا و«روسو». «فولتري» ذكرى إلينا تعيد
الحيوان يف أحيانا تجاربهم يجربون ألنهم ووقته وقلمه بماله واألطباء العلماء
إنسانية ولكن البرشية، املنفعة إىل التجارب هذه من يقصدون بالطبع وهم الحي.
الحيوان إيالم من بد ال كان إذا املنفعة هذه يف التفكري من تمنعه شو» «برنارد
من فهو املتفاوتة، ودرجاتها املختلفة، بألوانها القسوة يكره وهو تحقيقها. ألجل
العلمية، التجربة يسمونه بما الحيوان يؤملون ألنهم والعلماء األطباء يلعن ناحية
لذة من تختلف ال اإليالم بهذا «سادية» خفية لذة يمارسون إنما بأنهم ويتهمهم
عالقته يتمم وال ويؤملها املرأة يرضب حني الجنيس بالشذوذ يصاب الذي الرجل
ويبكته اإلنجليزي الزوج يخاطب أخرى ناحية ومن وإيالمها. برضبها إال الجنسية
رسير يف بالنوم الزوجية حقوقه اقتضاء عىل يلح ألنه التقريع من الذعة لهجة يف

زوجته. مع واحد
ما كثريًا نزعة ينزع االجتماعية للمسائل معالجته يف نجده الطرفني هذين وبني
بالتفصيل دنشواي حادثة ويذكر االستعمار، يكره فهو االشرتاكية. وأغراضه تتفق
من «فولتري» موقف املجتمع من يقف البارة النزوات هذه يف أنه والحق املؤلم.
الروحي السليل هو أيامنا يف «شو» أن شك وليس عرش. الثامن القرن يف مجتمعه
تربية يسيئون آباء هناك بأن ويرصح باألطفال، الرفق يطلب وهو لـ«فولتري».
االستنارة إىل دعا بل التطور، بنظرية آمن وقد منهم. يفصلوا أن ويجب أبنائهم
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تكون «سوبرمان» اإلنسان من ينشأ حتى عضوية ترقية املجتمع ترقية يف بها
البقاء» «تنازع بمبدأ اصطدم عندما ولكنه القردة. إىل نحن كنسبتنا إلينا نسبته
الكون هذا يف أن يصدق أن إنسانيته أبت والناب، املخلب بني الحمراء والطبيعة
للتطور، آخر تفسري عىل يحتال وأخذ املبدأ بهذا اإليمان فرفض القسوة، هذه مثل
إنسان نفسه هو أنه يفهم ال كأنه أو أيًضا. إنسانية الطبيعة تكون أن يريد كأنه

الطبيعة. من أرقى ألنه
اخرتعت والطبيعة الحب. اخرتع اإلنسان ولكن الشهوة، اخرتعت الطبيعة

التعاون. اخرتع اإلنسان ولكن التنازع،
البصري. العقل هو اإلنسان منطق ولكن الوقتية، الغريزة هو الطبيعة ومنطق

القانون. هو اإلنسان عدل ولكن بالذراع، البطش قوة هو الطبيعة وعدل
إنما إنسانية من اإلنسان يف ما كل بأن نسلم أن أيًضا علينا الحق من ولكن

الطبيعة. إىل جذوره ترجع
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جديرين أنفسهم يعدون ال الحديثة وبعض القديمة األزمنة يف الفالسفة كان
املنطقي التفكري حدود يتجاوز وما والنهايات، األصول عن تكلموا إذا إال بالفلسفة
هنا ومن والفيلسوف. الصويف بني عظيًما الفرق يكن لم هنا ومن الغيبيات. إىل
الفهم، عىل التام االستعصاء أو واإلبهام الغاية يف متشابهة الفلسفات كانت أيًضا
أنفذ والبصرية الرأي، من خري العقيدة أن يرى الذي املعتقد إال يفهمها يكن فلم
يجرت ونسك، عزلة يف ويعيش الناس عن يبتعد لذلك الفيلسوف وكان الفهم. من
عن سنة ٢٣٠٠ قبل «أفالطون» يكتبه كان ما عرش التاسع القرن يف ويكتب ذهنه

إلخ. ذاته، يف واليشء عقلنا يف اليشء أو واملوضوع. الفكرة
منها، ينجو أال يجب أنه والواقع الذهنية. الشواغل هذه من مفكر ينجو وقلما
عىل تدل املاضية االختبارات ألن فيها، ينغمس أال برشط رياضة، منها له تكون وأن
أن إىل والذهن الصرب ونفاد الجهد بعد ننتهي وإننا بطائل، يأتي ال االنغماس أن
معرفته». يمكن ال «مما هي األشياء هذه كل إن سبنرس» «هربرت قال كما نقول
ويتكلم الناس عن ينأى الذي الناسك ذلك هو ليس إذن األيام هذه وفيلسوف
مسائلهم ويدرس بهم يختلط الذي هو وإنما يفهمون. ال بما رءوسهم فوق من
وأنت وعقولهم. أجسامهم إصالح بل أحوالهم، إلصالح املختلفة املحاوالت ويحاول
ألفيتها عرصنا يف الفيلسوف أو األديب منها يتغذى التي الخام املواد عن سألت إذا
يدرس اآلن فهو القديم، الفيلسوف أو األديب فيه يفكر كان عما تكون ما أبعد
يف ذهنه يجهد أن وعليه الجياد، ومضمار البورصة يف املقامرة من البرشية الطبيعة
واألجر النقد فمسائل األفراد، أو األمم وتحط ترفع التي االقتصادية العوامل درس
سعادة من كبريًا جزاءًا ألن باله، تشغل أن يجب والغنى والفاقة واالمتالك واإليجار
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يف يعد لم ألنه العلوم عن يستغني أن اآلن يمكنه ال هو ثم إليها. يرجع البرش
عىل ذلك يف يعتمد لم ما والرذيلة. والفضيلة األخالق عن يتكلم أن إنسان مقدور

الحديثة. العلمية املكاشفات
فلسفية بنزوات يمتاز حديثًا فيلسوًفا االعتبارات هذه من يعد شو» و«برنارد
املجتمع درس يف يلح فهو الجد، أكرب جد وباطنها وفكاهة عبث ظاهرها جميلة،
يبلغها كما البلدية املجالس واجبات يف الكتب ويؤلف التاريخ. درس قبل الحارض
بأن الناس ويجاهر الطبية الكتب ويقرأ سنة. ألف ثالثني بعد اإلنسان مستقبل عن
حرفة صارت التي الخرافات من مجموعة الصحيح، العلم جنب إىل يحتوي، الطب
يكن لم الذي عرش التاسع القرن بطب متأثر هنا وهو للعيش. األطباء يحرتفها
عىل فينكر األدب عىل يعود ثم العلم. عىل فينهض العرصي الطب أما محًضا. علميٍّا
يعدد الذي الرجل ذلك بأن ويرصح والغرام، بالحب اهتمامهم والدراما القصة أدباء
سواء. الطعام ألوان التهام يف مآثره يعدد الذي اآلخر كذلك هو إنما الغرامية مآثره
فيها هو أو الغرام، من خالية بأنها شو» «برنارد يؤلفها كما الدراما، وتمتاز
الغرامية. بالعواطف للتهكم املواقف يخرتع كثرية أحيانًا هو بل الثاني، املحل يف
يستطيع فال بديع، حوار يف الذكاء رشر منها يتألق األفكار مصطرع هي ودراماته
املرسح. عىل ممثلة شاهدها أو دراما له قرأ كلما يفكر أن إال الذكي أو البليد
فيها يرشح صفحة، ١٥٠ تبلغ مقدمة دراما لكل يكتب أنه هي جميلة بدعة وله
اضطر ما بيان يف ويسهب فلسفته، يرشح هنا وهو الدراما. تعالجه الذي املوضوع
باملقدمة. يقنع فال البدعة، هذه يف يبالغ أحيانًا هو بل الدراما، حوار يف اختصاره إىل
ففي نفسها. بالدراما ويلحقه الدراما أبطال أحد إىل ينسبه آخر كتابًا يؤلف بل
ألحد يقدمه ثم كتابًا، ألف إنه يقول رجًال املرسح عىل نرى والسوبرمان» «اإلنسان
شو» «برنارد ولكن شيئًا. الكتاب هذا أمر من املشاهدين نحن ندري وال أصدقائه.
والثائرين الثورة آداب يبحث جميل كتاب وهو املطبوعة. بالدراما ويلحقه يكتبه
جسمه يف اإلنسان تغيري بها يراد بيولوجية هنا والثورة العرشين. القرن ألبناء
عىل اإلنسان ثورة هي وإنما املجتمع، أو الحكومة عىل ثورة ليست فهي وعقله،
القردة. عيل اآلن اإلنسان يعلو كما عليه، يعلو آخر إنسان منه ينشأ حتى نفسه

«برجسون» أو لـ«شوبنهور» مثًال نرى كما فلسفي نظام شو» لـ«برنارد وليس
مقدمات من باألحرى أو دراماته من نستخرجها أن يمكننا فلسفية أفكار له وإنما

دراماته.

70



شو برنارد فلسفة

باألهم أو ببعضها نقنع ولكن األفكار. هذه من الكثري له لعددنا شئنا ولو
املهم. دون

من يشاء ما يفعل أن إنسان فلكل التامة، الفرد حرية يطلب األخالق يف فهو
ويبني الخمر. عن الناس يكف أن مثًال، للمجتمع ليس أن فريى رذيلة. أو فضيلة
حتى الناس لجميع الخمور تباح أن تقتيض الحقيقية مصلحته أن عىل هذا رأيه
باالنغماس الخمر تغريه ال الذي الصليب املتني الرجل فيبقى اإلرادات تصطرع
تقتل أن الرذائل شأن من أن وذلك الرشاب. يف ينغمس الذي الخريع اللني ويموت
يملكون ال الذين الضعفاء هؤالء ينقرض أن األمة مصلحة من وأن عليها، املتهالكني
أن شو» «برنارد يريد أخرى بعبارة أو األقوياء. غري فيها يبقى ال وعندئذ إرادتهم
طبائعنا، بعض كأنها بنا وتتمىش عروقنا يف تجري موروثة سجايا الفضائل تكون
منا تنقرض بأن إال ذلك يكون ولن وتعليًما. تكلًفا وليس وطبًعا عفًوا نلزمها
يستسلموا بأن إال يكون ال صحابها وانقراض أصحابها. بانقراض الرش عنارص
رذيلة ليست إذن فهي أصحابها، تقتل ال الرذيلة كانت وإذا فيها. وينغمسوا لها
والقذر، واملدمن، واملنغمس، فالنَِّهم، عنها، الناس نكف أن إىل يدعونا ما وليس
ترتكهم أن األمة مصلحة فمن يمارسونه، بما أنفسهم يؤذون هؤالء كل واملستهرت،
ألن عنها، تكفهم كي الحواجز تقيم أن مصلحتها من وليس منها يبيدوا حتى
ذلك مع ولكنها األخالقية. الواجبات من قفًصا تقيم أنها عندئذ تفعله ما قصارى
يرشبها الخمور فيها تستباح التي بفرنسا املثل يرضب وهو طبائعهم. تغري لن
ألن وإدمانًا، سكًرا األمم أقل الفرنيس فإن والشيوخ، واألطفال والكبار الصغار

املعتدلني. سوى يبق فلم نسلهم وباد هلكوا قد أدمنوا الذين
أن يمكنهم ال األوىل الحرب عقب مرص يف املخدرات تفيش رأوا الذين ولكن
املخدرات، تفرتسهم مرصي مليون نصف نحن رأينا فقد اإلباحية، بهذه يؤمنوا
هذه تقتلهم حتى نرتكهم أن علينا يجب إنه يقول أن يستطيع من فينا وليس
بأن جدير الضعف هذا وأن إرادتهم. لضعف فيها وقعوا إنما ألنهم املخدرات،
أن يستطيعون الذين املستعصمني األقوياء غري فيها يبقى ال حتى األمة منه تطهر

الغوايات. بهم أحاطت مهما ويتصونوا يعيشوا
يف هنا وهو التجديدية. شو» «برنارد نزعات يف األكرب األثر «داروين» وملذهب
القلوب يصيب تطوًرا منها يرجو ألنه اإلباحية هذه يجيز إنما األخالق موضوع
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وسن وتكلفها تعلمها إىل الناس يحتاج ال موروثة طباًعا األخالق فتستحيل والغرائز
مخالفتها. من للمنع الحواجز وإقامة القوانني

موضوًعا جعله لقد حتى عظيًما شغًفا شو» «برنارد به يشغف «التطور» وهذا
يكون للتطور» «وزارة إنشاء يقرتح منهما واحدة يف وهو دراماته. أقوى من الثنتني
وتهيئة الطرق تدبري الوزارة هذه من والقصد الوزراء. مجلس يف عضًوا رئيسها
وأصح عقًال وأذكى جسًما أقوى يكون الناس من جديد طراز الستنتاج الوسائل
فإنه اإلنسان، فوق ما أي «السوبرمان» ساللة هو الجديد الطراز وهذا منا. غرائز
نجعل أن يجب فإنه لألمم، فيه الحكم ديمقراطي، عرص يف دمنا ما إنه يقول
تمتاز اإلنسان من جديدة سالالت ظهرت القرون مرت إذا حتى يتطورون. الناس
اإلنسان جمود للقارئ يرشح هنا وهو جديدة. إنسانية بميزات القديمة السالالت من
الذي الوسط يف هو إنما به نفخر الذي الرقي هذا فإن اآلن، إىل املدنية فجر منذ
آالف عرشة من وآباؤنا الحارض العرص أبناء فنحن أنفسنا، يف وليس بنا يحيط
هذا وإنما يشء. يف نتقدم لم العقل، ذكاء أو الجسم صحة حيث من سواء سنة،
سواء واملتوحشني أننا عىل يستشهد هنا وهو فقط. الوسط يف هو املوهوم التقدم
قتالهم. رءوس فخار يف يحملون املتوحشني أن مثًال منها األمثلة، بآالف الغرائز يف
السودان. يف املدافع بقنابل بعثرها التي «املهدي» جثة مع «كتشنر» فعل وكذلك

الذي االنتخاب من اإلنسان من الجديد الطراز هذا الستنتاج بد ال أنه يرى وهو
التطور وزارة تكلفهم العلماء من هيئة وجود يفرض وهو الزواج. حدود يتجاوز
هنا وهو املنتظر. نسلهم من لألمة فائدة تزاوجهم يف ترى الذين األشخاص بتعيني
القارئ ذوق يطيقه ال فيما لتورطنا واإلسهاب الرشح أردنا ولو فيه. غش ال إباحي
وعرف، عادات إنها حيث من والرشائع القوانني إىل ينظر إنه نقول ولكننا العربي،
بالزواج، هنا املثل يرضب وهو التغيري. يف فائدة وجدنا كلما تغري أن يجب وأنه
تعني أنها اإلنسان ليظن حتى والقدسية االحرتام من بهالة تحاط الكلمة هذه فإن
تتناقض، بل تختلف عادات تعني أنها الواقع أن مع الناس. جميع عند واحًدا شيئًا
بضع يتزوج الذي الرجل وهناك «التبت». يف رجال بضعة تتزوج التي املرأة فهناك
هذا من وينتقل أكثر. ال وامرأة رجل سوى فيه يجاز ال الذي الزواج وهناك نساء.
زواج بال الناس من جديد طراز باستنتاج القول أن إىل القارئ استدراج إىل البيان
جديدة عادة ابتكار هو وإنما غريبًا قوًال ليس الزوجني بني دائمة وعرشة رشعي

الجديدة. قوانينه املجتمع يسن جديد، زواج هو أو التطور، وزير يقررها
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فإنه االشرتاكية، إىل نشري أن دون شو» «برنارد فلسفة نتناول أن لنا يجوز وال
السوبرمان. استنتاج يف السابق البيولوجي مذهبه عىل االقتصادي املذهب هذا يعلق
أن تستطيع فهي وتكسب تعمل االشرتاكية الناحية هذه من حرة املرأة دامت وما
السالالت ترقية إىل أدعى الغرائز هداية أن يرى وهو غرائزها. بهداية زوجها تختار
املرأة تنشد كأن الزواج، يف الحارضة االعتبارات من آخر اعتبار أي من البرشية
وزارة رأت إذا ومحبٍّا حبيبًا تنشد أن من بدًال العيش لها يكفل كفيًال الزواج يف

ذلك. التطور
بالتصوف يؤمن الدينية، املعاني حيث من أصح، بكالم أو الدين، حيث من وهو
نزعته يف يحمل التطور وأن الذهن، تهدي التي هي البصرية وأن «الربجسوني».
أنه عىل القارئ تدل لم وإن وهي الدين، عن درامات ثالث ألف وقد الرقي. عنارص
ولكن املوضوع. بهذا البال مشغول أنه عىل األقل عىل تدل فإنها باهلل اإليمان رصيح
وأن العضو، أصل هي الوظيفة أن يرى فإنه ملحد، إنه يقال أن ذلك مع يمكن ال
الظاهر الكون وراء وأن للمادة. األصل هي الفكرة وأن للجسم. األصل هو العقل
إليه نظر التطور موضوع عالج حني ألنه «داروين» عىل حمل وقد مختفيًا. عقًال
بقاء عىل وقًفا الجديدة األنواع ظهور وجعل والغاية، القصد منه فأزال مادية نظرة
وأن العمياء، املصادفات عىل االعتماد من أكثر «داروين» عند يعني ال وهذا األصلح.
تهدف الحياة أن يرى «شو» أي هو، أنه حني يف قصد. بال جزاًفا يجري التطور

هللا. هي الحياة إن يقول: وكأنه هادية. بصرية عىل نحوها تسري غاية إىل
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عناية إىل نلتفت أن دون األدب يف التجديد بحركة نُعنى أن العظيم اإلهمال من
بالدين. األدباء

كان كما كثريًا، الدينية املوضوعات يبايل ال اآلن األوروبي األديب أن صحيح
الديني االضطهاد أن إىل يرجع ذلك ولكن تقريبًا. قرنني قبل مثًال «فولتري» يباليها
سبيل عىل إال به العظيم األديب هذا اهتمام يكن فلم «فولتري»، أيام قويٍّا كان

فقط. للحرية الجهاد
يف نعيش والظالم الظلم حاربوا الذين من وغريه «فولتري» بفضل فإننا اآلن أما
املدنية محور إن ثم للحرية. الجهاد عىل األديب يبعث ال الديني التسامح من جو
معظم أو األدباء، هموم انتقلت ولذلك االقتصاديات، عىل حركته يف يعتمد الحارضة

االقتصاديات. معالجة إىل الدين من همومهم،
يرافقه إنجلرتا، يف سنة أربعني ومنذ اآلن مشاهد هو كما األدبي التجديد ولكن
اهتمام ويف األدباء. كبار يضعها التي املؤلفات كثرة يف عالماته ترى ديني تجديد
من بألوان املادية محاربة إىل الدعوة ويف عامة الرشقية بالفلسفات املتعلم الجمهور

والبرشية. والحيوية كالروحية «الدينية» العقائد
من أول «داروين» يكن ولم «داروين». هو املياه وعكر الحجر ألقى من وأول
«أرازموس ألبيه جده سبقه بل و«جوته» «المارك» سبقه فقد التطور، عن تكلم
عىل التدليل يف عليها اعتمد التي الشواهد بوفرة «داروين» امتاز وإنما داروين».
سلسلة يف الشواهد هذه وإيراد بائدة، قديمة أحياء من الحارضة األحياء تسلسل
املذهب فصار العداء، موقف وقفت الكنيسة إن ثم مفحمة. بل مقنعة، منطقية
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هذا أكسبت التي هي الحرب وهذه والتطوريني. الكنسيني بني حربًا الدارويني
وانتشاًرا. قوة املذهب

وجد وقد الكنيسة. غري جديد عدو ملذهبه ظهر «داروين» أيام منذ ولكن
عىل االنتصار ولكن عظيًما، شيئًا ليس الكنيسة عىل االنتصار أن «داروين» أنصار

كذلك. اآلن حتى يعد وال سهًال. يكن لم الجديد العدو هذا
وذلك بـ«داروين». يؤمن ال ولكنه والتسلسل بالتطور يؤمن الجديد العدو وهذا
العامالن كأنهما الطبيعي» و«االنتخاب البقاء» «تنازع عىل اعتمد «داروين» ألن
معناهما ألفينا العاملني هذين تأملنا نحن وإذا األحياء. تطور يف تقريبًا الوحيدان
وراءها ليس وكأنه التطور، يف تخبط عمياء الطبيعة فكأن املصادفة، يف ينحرص

الرصيحة. املادية هي وهذه عقل. أو إرادة
يؤمن كان الذي «بطلر» يتزعمها قوية حركة «داروين» أيام منذ نجد ولذلك
العقل. أو اإلرادة هو التطور لهذا املحرك أو األساس بأن يقول كان ولكنه بالتطور
لم اإلنسانية فهذه إنسانًا، يكون أن أراد ألنه إال إنسانيته يبلغ لم اإلنسان وأن
األرض عىل ظهورنا يكن ولم الطبيعي. واالنتخاب البقاء بتنازع مصادفة نبلغها
الغاية إىل وقصدنا أردنا ألننا كان وإنما «داروين». يعتقد كما ومصادفة، خبًطا
تعرف تكن لم الوضيعة األحياء من أسالفنا بأن بالقول عربة وال إليها. انتهينا التي
إرادة أن يمنع ال وهذا الوجدان. أو الشعور يقتيض ال بها عرفانها ألن الغاية، هذه

نفسها. يف مستقرة كانت اإلنسانية إىل التطور
خفية قوة الظواهر وراء بأن اإليمان أو للعلم، الصويف الغيبي النظر وهذا
التعمق فإن السطحي، البحث يبعثها التي بالسهولة حذفه يمكن ال للرقي، تعمل
املادية. يف الشك إىل األقل عىل سيؤدي فإنه اإليمان إىل يؤد لم إن املوضوع هذا يف
املعني ذلك أحدهما: املفكرين؛ أذهان يف معنيني اآلن تؤدي «املادية» وكلمة
أو املحسوسات عىل واالقتصار الروحية يخالف بما اإليمان به نعني الذي الفلسفي
تفسريًا التاريخ نفرس حني نقصده الذي االقتصادي املعني ذلك واآلخر: املعقوالت.
فيهما. تؤثر التي املحيطة الظروف سوى الشخص أو الحادثة وراء نرى فال ماديٍّا،
ذلك الشبه تمام يشبه «ماركس» أذاعه الذي للتاريخ» املادي «النظر هذا أن والواقع
فكل التطور، أي األحياء، تاريخ يف «داروين» عليه اعتمد الذي للحياة املادي النظر
الوحيد العامل إنه يقول يكاد بل الوسط، شأن من يكرب و«ماركس» «داروين» من
الوسط. ضحية يجعله ويكاد الحي شأن من ويصغر املجتمع، أو الحيوان تطور يف
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القول هذا وقائلو مات. قد «داروين» مذهب أن األوساط بعض يف تسمع واآلن
األصلح وبقاء البقاء تنازع أن يعنون وإنما بالتطور يؤمنون ال أنهم يعنون ال
غاية. وتتوخى قصد إىل تسمو «حيوية» األحياء وأن للتطور. املحركان هما ليسا

عادت وقد الفلسفة. يف املادية يعارض مذهب اآلن هي «الحيوية» وهذه
يف رأت ألنها به وتقول بالتطور تؤمن طويلة مشاكسة بعد اإلنجليزية الكنيسة
وكان يدبر. عقًال الكون يف بأن واعرتاًفا الروحية، من قريبًا شيئًا الحيوية هذه
بقوة أيًضا فقال شو» «برنارد بعده جاء ثم البذرة. هذه بذر من أول «بطلر»
يشق أن واستطاع وأسهب فرشح الفرنيس، العالم «برجسون» جاء وأخريًا الحياة.
وهو اآلخر. البعض أذهان يف الشك ويلقي البعض منهم فيكتسب املاديني بني ا شقٍّ
تفرت ال دائبة نفسها الحياة أن يرى وهو الروحيني. ورجاء املعركة محور اآلن إىل
نعرف بعيد يوم يأتي وقد معينًا. يكن لم وإن قصد إىل ترمي وهى التطور، يف
تاريخ يف طريقني أخذت قد الحياة أن وذلك أرسارها. عىل منها ونقف غايتها فيه

املايض: يف األحياء

اإلنسان. يف أكمله عىل نراه كما العقل، طريق •
الحرشات. يف أكملها عىل نراها كما الغريزة، وطريق •

وطلب الطعام عن للبحث الحيوان ملصلحة نشأ قد والغريزة العقل من وكل
هذا من لنا صار قد أننا اآلن نرى نحن ولكن ذلك. ونحو والدفاع والهجوم األنثى
إىل واللقاح الطعام مطالب من يتجرد أن يستطيع فلسفي ذهن الوضيع العقل
يف يكون ال ملاذا — «برجسون» يتساءل — وإذن وغاية. منشأ الكون يف التفكري
الحقائق بها يكشف أن يستطيع بصرية غرائزه من يستخرج أن اإلنسان مقدور
بال أنثاها أو فريستها إىل الحرشة تهتدي كما تفكري، وال عناء بال لدنيا كشًفا

تدبر؟ أو تفكري
أي يف إحياؤها يمكن ولكن العقل، عليها تغلب قد اإلنسان يف كامنة والغرائز
وأبلغه. أقصاه عىل الصويف النظر هو وهذا منها. الفلسفية البصرية واستنباط وقت
هؤالء مقدمة ويف الدين. تجديد يحاولون الذين األدباء من طائفة نظر أيًضا وهو
الرجاء فيه يرى أنه مع حقيقيٍّا خوًفا العلم يخاف األديب هذا فإن شو»، «برنارد
إىل مصريهم بأن الناس ينذر لذلك فهو للناس، الخريات بتوفري السعادة لتحقيق
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عىل املنكرة حملته حمل ولذلك الدين. عىل حياتهم يف يعتمدوا لم إذا والدمار الفناء
البقاء تنازع ووضع الكون، من العقل ألغى قد «بطلر» يقول كما ألنه «داروين»
إىل واملزاحمة والتناحر والحروب القتال جعل قد بذلك فكأنه مكانه، األصلح وبقاء
وهذا فيها. نسري أن من بأس فال الطبيعة، لنا رشعتها قد نواميس، أو سننًا، املوت

الدمار. هو
جميع يف يتضح دين، يرافقها لم إذا منها، والحذر العلوم، تقدم من والخوف
ولكنه والدين هللا عن مؤلفات جملة الثاني هذا كتب فقد و«ولز»؛ «شو» كتبه ما
أي بالبرشية القائلني يشبه وأصبح منه. الرغم عىل اإللحاد إىل وسكن أخريًا، ألحد
يدعو هذا إلحاده مع ولكنه لرقيها. ويعمل وغاية، أصًال فقط، باإلنسانية اإليمان
التنازع زيادة إىل تقدمه يؤدي وأن العلم، مادية يخاف ألنه البرشي الدين إىل

الحضارة. عىل التقدم هذا فيقيض والتناحر
عند بالدين االهتمام هذا إىل الحقيقي الباعث هل نتساءل: أن لنا يجوز وهنا
هو أو منها، الهروب يمكن ال بحقيقة االصطدام هو و«برجسون» و«ولز» «بطلر»

القايس؟ العلمي املنطق توازن رحيمة دينية عواطف إيجاد يف الحارة الرغبة
عىل ينطوي العلمي املنطق هذا أن هنا نقرر أن يجب ولكن اآلن. هذا لندع
املجتمع كيان بها يتماسك عقيدة أية إىل منه الفرار إىل باإلنسان تدفع تكاد قسوة
تعبري أحسن العلمي املنطق هذا عن رسل» «برتراند عرب فقد كاذبة، كانت ولو
العلمي الروح يستفيض حني الناس يكون كيف فوصف العلم» «طوالع كتابه يف
متقنة بجهنم هذا بعد يخرج به فإذا عامة، والنظام والتعليم الحكومة ويسود
فتكون بينهم فيما ويتزاوجون العبقريون يتغلب حيث األطراف، محبوكة الوضع
أفرادها عىل وتحرم بالعامة تستبد والعقل الجسم بناء يف منفصلة ساللة منهم

إلخ. العلوم درس يف التعمق
يدفعهم الذي هو إنجلرتا وغري إنجلرتا يف األدباء يخيف الذي القايس املنطق هذا
الجديدة الثقافة هذه ذلك فمن «برجسون»، بصرية غري جديدة دينية تجارب إىل
وخاصة الرشقية، األديان درس عن أوروبا يف املتعلمة األوساط يف تفشت التي
الطبيعيات لدرس التلهف هذا أو الحماسة هذه أيًضا ذلك ومن والهندوكية. البوذية
وراء بأن يقوالن اللذين اإلنجليزيني العاملني و«أدنجتون» «جينز» يد عىل الجديدة
من «أفالطون» غيبيات تشبه «عرصية» غيبيات إىل ويجنحان مدبًرا، فكًرا الكون

فكرة. املادة وراء أن حيث
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برجسون إىل داروين من

يوهم الذي ومنهم القديم، املؤمن فمنهم التجارب. هذه نهاية بعد يبلغوا ولم
إلحاده إىل سكن الذي امللحد ومنهم املرتدد، ومنهم جديد. بإيمان يؤمن بأنه نفسه
فيها ليس برشية ديانة إىل يسكن الذي «البرشي» أخريًا منهم ثم اليأس. سكون

أكثر. ال للرقي البرشي الجهد مجموعة هي إذ الغيبيات، من يشء
حتى األوروبية الثقافة عالم يف بل إنجلرتا يف التجديدية الحركة نفهم لن ولكن

انتباهنا. بعض األفكار هذه نويل
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واألدب والتاريخ الشعر درس يف تلمذته يقيض إنجلرتا يف الناشئ األديب كان
قبل األديب وكان واالجتماعية. االقتصادية اآلراء بدرس يبدأ فإنه اآلن أما القديم.
ينغمس فإنه اآلن أما يمسها، يكاد وال االجتماعية اآلراء حول يحوم سنه مائة نحو
املسائل تكن ولم معقًدا، يكن لم القديم الوسط أن إىل الظاهرة هذه وتعود فيها.
فيها التفكري عىل املفكرين وتقرص الحارض بروزها تربز واالقتصادية االجتماعية
ا جدٍّ بأكثر األدبية املذاهب يف يؤثر الوسط أن ننىس ال أن ويجب حلها. ومحاولة
من وعواطفه إلهاماته يستمد األديب أن وذلك الوسط. يف األدبية املذاهب تؤثر مما
يستجيب وهو ثقافية. أم اقتصادية أم اجتماعية أكانت سواء به تحيط التي البيئة
الحال كانت إذا ذهنه. بها يصطدم التي الصدمة بمقدار منها لواحدة أو لها
بمفاجأتها اآلن هي كما وتوقظ، تنبه بحيث التعقيد من االقتصادية أو االجتماعية
أكثر بها ويُعنى درسها إىل يضطر الناشئ األديب فإن وثوراتها، وأزماتها وحروبها

القديم. باألدب عنايته من
إن نقول اآلن اجتماعية. أصبحت اإلنجليزية الثقافة إن قلنا أن سبق وقد
عالم يغمران عظيمني أديبني بني قابلنا أننا ولو اجتماعيٍّا. أصبح اإلنجليزي األدب
أللفينا عرش التاسع القرن يف عاشوا الذين واألدباء و«ولز» «شو» مثل اآلن األدب
اآلن يمارسها كما االجتماعية القصة يعرفوا لم األدباء أولئك فإن واضًحا، الفرق

«شو». يمارسها كما االجتماعية الدراما يعرفوا ولم «ولز»
أن اآلن إىل يستطيعوا لم ولكنهم وحرارة. بريق لهم مجددون أدباء ظهر وقد
اإلنجليزية الحياة تناوال الكاتبني هذين ألن وذلك و«ولز». «شو» بربيقهم يكسفوا
تفكري اصطبغ حتى واألمراض العلل إيضاح يف منهما كل ودأب الجراح، بمرشط
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لـ«برتراند مرعب، بل مخيف، رأي عىل تقع حني وأنت بآرائهما. عامة املفكرين
(يف ابنته اآلنسة أو جولياس» لـ«هولدمان أو مانني» «إيثيل لآلنسة أو رسل»
عندما وأيًضا الكاتبني. هذين يف األوىل البذرة عن تبحث أن تستطيع فإنك أمريكا)
لهم يرصح حني املؤمنني شعور ويجرح كنيسته يف يقف برمنجهام أسقف تجد
هذه استقصاء يف ترجع أن تستطيع فإنك يستحم، يكن لم فرانسيس القديس بأن
ال عنده التقليدية القداسة أن وإيل «ولز» به يكتب الذي العلمي الروح إىل الوقاحة

الجسم. نظافة تساوي
املوضوعات يف دراساته فإن االجتماعية، القصة عىل «ولز» يقترص ولم
والتنبؤات والتاريخ االشرتاكية عن مستقلة كتبًا ألف فإنه تعددت؛ قد االجتماعية
فإن العلمية، النزعة وهي األوىل نزعته ينس لم وهو واالقتصاد. والدين االجتماعية
املعارف عن ضخًما كتابًا يؤلف، ولم حرر، وقد الترشيح. عن كان ألفه كتاب أول
البيولوجيا يف سواء علمية نظريات عىل فيها يعتمد قصص وله الحديثة. العلمية
العلم، عىل تعتمد التي الخيالية القصة يف فرن» «جول ورث وقد السيكلوجيا. أو
تنبض الجو أرجاء بعينيه رأى أن إىل عاش وقد القادمة. الهوائية الحروب يف وألف
علمية خياالت وله ولندن. برلني تدك الطائرات أساطيل رأي كما الجوية، باملواخر

النقص. ُمَرّكب من ينشأ الذي والجنون اآللهة، طعام عن
النابضة قصته تقرأ فإنك «ولز» ثقافة يسود الذي العلمي الروح هذا ومع
وله «دكنز» إىل املؤلفني أقرب وهو فنه. يف خلل أو نقص بأي تشعر فال بالحركة
البكاء عطف ليس عطفه ولكن والسكارى. واملرشدين الفقراء عىل خاص عطف
والحرمان. الفاقة بمشقات واالستهانة والضحك الحب عطف هو وإنما والدموع،

وتكمل. تبني كما وتهدم، تنقض التي باألفكار تغص قصصه أن كما
نحو ينحو جميعها فيها وهو والعقاقري. والحرب الزواج عن قصًصا ألف وقد
الشخيص، ومسلكه وعقائده تفكريه يف للفرد الحرية أي والتقييد، الحرية هما غايتني
ونقول األفراد. دون الجماعات به تقوم أن يجب الذي االقتصادي للنشاط والتقييد
عقيدة كأنها بمذهبها يتقيد أن يريد ال ولكنه االشرتاكية يطلب إنه أخرى: بعبارة

مخالفتها. يجوز ال ماركسية
كما املستقبل، لحضارة الروحي األب أوروبا يف كثريين عند اآلن «ولز» ويعد
الوطنية الدعوة ينتقض فهو السياسة، يف الرب إىل والدعوة الحر التفكري زعيم هو
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عنده املهضومون يجد لـ«موسوليني» اآلن اللدود الخصم وهو العاملية. إىل ويدعو
أن مع إنجلرتا يف الجمهورية إىل دعا وقد االستبداد. ملكافحة صارًخا صوتًا أبًدا
التي االجتماعية للميزات كراهته ذلك إىل دفعه وإنما هناك. مكروًها ليس العرش

املرياث. من تنشأ
أو كتابًا تناولنا أننا فلو صحفي، أدب هو ذكرنا، ما كل مع «ولز» وأدب
مثًال ألف فقد عليها، باديني والتأخر بالقدم لشعرنا سنة عرشين قبل ألفها قصة
تحقق قد وكالهما االنتخاب، وحقوق بالرجال املساواة تطلب التي املرأة عن قصة
عن كتابًا وألف الراهن. الوسط يف نعرفه حال عن اآلن تدلنا ال فالقصة اآلن،
هذه من وله الواقع. لخالف اآلن قرئ أنه لو ،١٩٠٣ سنة حوايل أمريكا مستقبل
وقتنا، لغري كتبت ألنها تماًما زالت أو قيمته نقصت كبري عدد «الوقتية» املؤلفات
االجتماعية مؤلفاته سائر تشبه هنا وهي ذلك. عند وانتهت الوقت ذلك قراء فخدمت
التاريخية. داللتها غري يبقى وال ستزول قيمتها فإن الحارضة، أحوالنا تعالج التي
ال لفنائه ستعمل الكاتب يف الصحفية النزعة فإن ولذلك التطور. يف دائبة والدنيا

جيله. أجل من بنفسه الكاتب تضحية الواقع يف هو الفناء وهذا لخلوده.
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قيمته ستزول املدنية من الحارض التطور عن يكتب ما كل أن نعني ولسنا
«ولز» قصص من كثريًا شيئًا أن نعني وإنما التطور، هذا يتبدل عندما الفنية
اآلتية األجيال فيه ستنقد ولذلك «الصحفية» الوقتية بالصبغة اصطبغ قد ودراساته

الواقع. ومرارة الحقائق لذعة من نحن نجده ما
يف مهمتها أدت ألنها فذلك تعيش لن «الصحفية» الكتب هذه كانت إذا ولكن
نجاحها. برهان موتها فإن الكتب هذه ماتت فإذا مؤلفها، نشده الذي اإلصالح

مثًال عروس» «بيت فإن «أبسن»، درامات يف ذلك مثل رأينا أن سبق وقد
الزوج عن مستقلة شخصية للمرأة تطلب ألنها الثائرة، الدرامات من تعد كانت
نحن ورصنا للمرأة األفكار بهذه آمنوا قد الناس ألن ضعفت، ثورتها ولكن واألوالد.
إذ فشلها، عىل ال نجاحها عىل برهان وهذا آراءها. نستهول وال نستطرفها ال لذلك

جديًدا. فيها نجد ال حتى بها أشبعت قد املتمدنني نحن نفوسنا إن
مثل املسلية القصص هو «ولز» من اآلتية لألجيال سيعيش ما أن الظن وأغلب
الفوىض لهذه الدرس سأم نفسه عن لريفه إال يؤلفها لم التي «بيلبي» أو «كبس»
هذه ألن وذلك اآلن. الدنيا، بل إنجلرتا، بها تجتاز التي واملالية والصناعية التجارية
املؤملة تفاصيلها عنها يقرءون أو القراء جمهور يباليها يعود فال ستزول، الفوىض
أثرى الذي كبس» «الفقري بقراءة الضحك إىل سيحتاجون ولكنهم «ولز». كتب يف
من الهارب الصبي «بيلبي» بقراءة أو األغنياء. عيشة يعيش كيف يعرف فال فجأة،
منه فيتعلم والرسقة، الترشد احرتف قد رجًال ويشارك الحقول يف يرشد الذي أمه
الترشيد، يف العيش قلق من تعب وقد أمه إىل يعود ثم نفسه، هو ويرسقه حرفته،

األم. ذراعي بني الحياة أمن ينشد
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معنى ليس ولكن بالبال. «القصة» خطرت اإلنجليزي األدب عن اإلنسان تحدث إذا
بكثرتها، تغمره أنها معناه وإنما اإلنجليزي، األدب يف ما أحسن هي القصة أن هذا
هو منها األلف يف ٩٩٩ قصة: آالف ثالثة نحو إنجلرتا يف يطبع عام كل ففي
من أوسع اآلن اإلنجليزي واألدب املبهرجة. والعواطف والسخف الهراء من مجموعة
بتناول أخرى وصيًغا ألوانًا يعالج األديب ألن «الدراما» أو القصة يف ينحرص أن
من لون إنجلرتا ويف التاريخ. أحيانًا يتناول بل التحليلية، السرية أي الرتجمة
«ستيل» إىل تقاليدها يف ترجع التي «املقالة» هو غريهم، يتقنه قلما األدب ألوان
وقد القصة. مقام عىل يزيد اآلن إنجلرتا يف مقام وللمقالة و«ماكويل». و«أدبسون»
و«بيلوك». و«شسرتتون» و«ولز» «شو» مثل والرجعيني املجددين جميع عالجها

بتفاصيل يفي الذي الكايف التحليل عن تعجز الدراما أن شو» «برنارد وجد وقد
قد بمقالة خمسني عىل صفحاتها تزيد ال التي الدراما يزود لذلك وهو املوضوع.
هل ثم قصصه. عن الفنية القيمة يف تنقص ال «ولز» ومقاالت صفحة. مائة تبلغ
«ليتون أو موروا» «اندريه كتبه ما عىل يسمو ما الحديثة القصص من هناك

التحليلية؟ السري من سنراتيش»
يغزو ألنه وذلك النواحي، هذه إىل االتجاه يف سيمعن اإلنجليزي األدب أن ويبدو
وكثريًا واالجتماعيات، االقتصاديات يف اآلن يكتب فاألديب الثقافة، يف جديدة ميادين
يؤلف املقالة إىل فيعمد بغرضه تفي ال ناقصة أداة الدراما أو القصة أن يجد ما
بموضوعه. الذهن يحرك بشكله، الذوق يروق كما فنيٍّا جسًما تستوي حتى أجزاءها
ذلك يف يكن ولم والكتب. املقاالت بتأليف وانتهى القصص، يؤلف «ولز» بدأ
من ذهنه تناول ثقافة ازداد كلما أنه وجد ألنه صاعًدا. كان وإنما منحدًرا،
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القصص غري — مؤلفاته راجت وقد حقه. إيفائه عن القصة تعجز ما املوضوعات
إىل وترجم األلوف، بمئات بيع العام التاريخ يف مؤلفه فإن ا، جدٍّ عظيًما رواًجا —
يباع الذي املزخرف األنيق فمنها طبعاته، وتعددت تقريبًا. الحية اللغات جميع

فقط. قروش بخمسة يباع ما ومنها بالجنيهات،
قصصه يصبغ الذي االشرتاكي التفكري أو االشرتاكية يف عدة كتب ولـ«ولز»
من مؤلفه أن يقرؤه من يصدق ال ضخم كتاب يف االقتصاديات عالج وقد أيًضا.
حرر ولذلك العلم، إىل نشاطه امتد قد هو ثم اآلن. إنجلرتا يف القصاصني أبرع
املعارف تلك فيه تناول هكسيل» «جوليان ابن بمساعدة العلمية املعارف يف كتابًا
مدرسة فيه وصف التعليم، عن كتابًا ألف لقد بل اإلنسان. سعادة يف تؤثر التي
للتعليم جديًدا نظًرا «ساندرسون» مديرها ابتكر التي «أوندن» مدرسة هي جديدة
التاريخ تأليف إىل بـ«ولز» حدا الذي هو النظر هذا الغاية. عاملي يكون أن هو

للعالم. العام
العلم كان املثىل للحياة «طوبي» تخيل فإذا العلم، عىل كثريًا «ولز» ويعتمد
سارع حتى الكامن»، «العقل يف «فرويد» نظريات ظهرت أن هو وما خياله. أساس
النفيس بالتحليل يعالج مجنون وهو كريستينا» «والد قصة فألف استغاللها، إىل

و«يونج». «فرويد» طريقتي عىل
التي الحرية هذه البرشية، باملأساة ويشعره القارئ له يأسف ما أعظم ومن
بدأ فإنه املادة، وراء روحاني بمبدأ يؤمن أن يحاول وهو «ولز» فيها تقلب
السيكولوجي «يونج» آراء إىل يستند أخذ ثم عنا. مستقلة شخصية هلل أن باالعتقاد
البرشي النوع عقل هو إنما عندنا الكامن العقل إن ويقول املعروف، السويرسي
بها نؤمن أن يجب كأننا عنا مستقلة شخصية الجماعي العقل لهذا وأن كله.
يتكلم كما تواضع يف يتكلم نفسه إىل انكفأ الطويل، التخبط وبعد وأخريًا، إيمانًا.
إىل يعودان الدينية، الغاية كذلك بل الديني، املرجع بأن يؤمنون الذي البرشيون
يرجع التي «املقدسة» والكتب غيبية. عقائد إىل حاجة بال اإلنسان هو واحد محور
األديان جميع كتب بل والفلسفة، واألدب العلم كتب هي البرشيون هؤالء إليها
ترشيح يف كتاب له علمية، نشأة نشأ رجل من عجيبًا هذا يكون ال وقد أيًضا.
بعد عرف قد كان وإن فإنه املادية، سبنرس» «هربرت مبادئ وأُرشب الحيوان،
طريق عن روحية دعوة دعا من أول األمريكي، السيكولوجي جيمس» «وليم ذلك
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االجتماعية ولز دراسات

فيه تؤثر لم امليل وهذا العلمي. التحليل إىل امليل نفسه يف بقي فقد السيكولوجية،
معقول، سبب بال و«جينس» «إدنجتون» من كل فيها انطلق التي الجديدة الروحية
لم وكذلك اليقني. عن بعيدة علمية شكوك هو إنما إليه يستندان ما كل إن إذ

«برجسون». به يقول الذي الحيوي باملبدأ «شو» تأثر كما يتأثر،
رشحها يف يتبسط كان التي الشباب آراء فإن عقائد، كتلة «ولز» أصبح وقد
عقائد عمره من (١٩٣٧ (يف السبعني بلغ أن بعد أصبحت، وقصصه مقاالته يف
وكأنه االشرتاكية. زعيم «ماركس» يف آلخر آن من يطعن اشرتاكي فهو جامدة،
أيًضا يكف ال ولكنه الوطنية، يف يطعن عاملي وهو استقالله. يثبت أن يريد بذلك
العاملية. عن تقصريًا فيها يرى إذ العاملية. بذرة أنها مع األمم عصبة يف الطعن عن
فراغ تزيد التي الضخمة اآلالت عىل قائمة غربية حضارة يريد هذا مع هو ثم
بحيث للحكومة علميٍّا نظاًما ويريد التطور، قوامها برشية ديانة ويريد الناس.
استنتاجهم، بل وتعليمهم، األطفال وإطعام املنزل، وبناء الشارع، تنظيف يصبح

األوىل. مهماتها من
هو «شو» ذهن إن نقول أن أمكننا و«ولز» «شو» بني نقابل أن أردنا وإذا

والبناء. التأليف نحو يتجه «ولز» ذهن بينما والهدم، والنقد التحليل ذهن
فهو قادمة، لحضارة الناس يعد وهو اآلن القائمة الحضارة يف «ولز» ويعيش
يطالب وهو القريب. االشرتاكي النظام إىل تنتقل أوروبا بأن شعوًرا الكتاب أكثر
من العظيم الخطر يرى هو ثم االنتقال. لهذا الناس يعدوا أن والكتاب املعلمني
نرشف ونحن فظيًعا. إتقانًا أتقنت التدمري آالت ألن الحقيقة، هذه فهم يف التهاون
النوع انقراض يكون وعندئذ فيها، نرتدى قد التي املستقبل هاوية عىل ومنها بها
من ترشع أن الطبيعة وعىل أخرى. وأنواع الديناصور نوع انقرض كما البرشي،
فإذا بها، نسلك لم التي بالحكمة، ويسلك مكاننا يأخذ آخر حيوان استيالد يف جديد
الطبيعي سريه يسري التجاري والتنافس مجراها تجري الحارضة السياسة تركنا
أن ومع الحضارة. عىل تقيض قد أخرى كربى حرب من مفر ثم يكون فلن
الجمهورية طلب يف يلح «ولز» فإن القائمة، امللوكية يقبلون اإلنجليز االشرتاكيني
الجديد الصناعي للنظام اإلنجليزية األمة إعداد وغايته الصحف يف بذلك ويرصح
رصيح خصم فهو خصومه، مع التسوية يعرف ال هو ثم اشرتاكي. نظام وهو
أو القومي والتعصب والحرب والوطنية للملوكية خصم هو كما والفاشية للبابوية

الديني.
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أن يعتقد ألنه الحارضة، الربملانية بالنظم يرىض ال العلمية بنزعته هو ثم
يف علماء أي خرباء إىل تحتاج بحيث التعقد من بلغت قد االقتصادية أحوالنا
أيدي عىل األمة شئون إدارة يف اآلن االعتماد وأن االقتصادية. والعلوم الصناعات
القائمة األزمة هذه يف ويرى بالنار. األطفال لعب بمثابة هو إنما وحدهم السياسيني

ذلك. عىل الربهان (١٩٣٣)
١٩٤٥ يف والتنقيح بالتصحيح إليها أعود وأنا .١٩٣٣ يف الكلمات هذه كتبت
«ولز» منهما وقف وقد الذرية. القنبلة واخرتاع الذرية للطاقة العظيم الكشف بعد
سيتطلعون الناس كان إذا يعرف ال بأنه يرصح هو إذ الواجل، بل املرتدد موقف
هم أم الكوكب، هذا تنظم عاملية حكومة فيؤلفون السعادة آفاق إىل الكشف بهذا
إىل األمم وتتقاتل الوطنيات تتناحر حني املستقبل هاوية عىل منه يرشفون سوف
ازداد قد األخرية سنيه يف هو ثم التفاؤل. إىل منه أميل التشاؤم إىل وهو الفناء.
العاملية إىل الدعوة وزادته الرصيح. اإللحاد إىل يدعو صار ولذلك برشيته، يف حدة
مكان تأخذ أن يجب والعلوم واالقتصاد الجغرافيا دراسة كأن اإللحاد، نحو اتجاًها

األرض. هذه عىل للبرش السعادة إليجاد للغيبيات الدراسة
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والعاملية بنيالوطنية ولز

يعزف يفتأ ال وهو «ولز» مثل العاملية إىل يدعو للوطنية خصم العالم يف ليس
حتى يتغري لم سنة، ثالثني نحو منذ الحال هذه عىل وهو املوضوع. هذا عىل
يدعو كان أنه أي الحرب» إلنهاء «الحرب عبارة وضع الذي هو فإنه الحرب، مدة
الحروب، نهاية الكربى الحرب هذه تكون كي األملان وقتال التجند إىل اإلنجليز
لدولة يحق فال األمم بني تقوم التي الخالفات يف النافذ القضاء تقيض هيئة بإقامة

جيًشا. تجند أن لدولة يجوز ال بل أخرى دولة عىل حربًا تعلن أن
أكسفورد، يف الصوفية األحرار مدرسة يف خطبة ألقى (١٩٣٣) العام هذا ويف
إىل يدعون الذين الفاشيني يقاوموا كي األحرار الفاشيني من عصبة إنشاء إىل فدعا

أملانيا. يف «هتلر» وأتباع إيطاليا يف «موسوليني» أتباع مثل الحادة الوطنية
يف وهو ١٩٠٢ حوايل إليها دعا التي األوىل دعوته عن يتغري لم فالرجل
اإلنجليز من البرشيني وسائر و«روسو» «فولتري» من الرسالة يرث الدعوة هذه
أمة كأنه العالم إىل ينظر وهو التاريخ» «خالصة كتابه ألف وقد والفرنسيني.
طعن أيًضا ولذلك البرش. لجميع الكربى» «القرية هي عنده األرضية والكرة واحدة.
هذا وترتيب والفتح. الحرب رجال من ألنهما و«نابليون» «اإلسكندر» من كل يف
حدتها. عىل أمة لكل تاريًخا فيه تجد ال فإنك التاريخ، تأليف يف بدعة هو الكتاب
التي األمة عن النظر برصف البرشي التقدم عىل يدلك سائًرا موكبًا تجد وإنما

التقدم. هذا إليها ينتسب
جميع من أعضاؤها يكون عصبة أو حزب تأليف اقرتح أيًضا سنة ثالثني ومنذ
بالناس واالتجاه الوطنية هدم غايتها مكشوفة» «مؤامرة سماه فيما يسريون األمم
مركزية حكومة لها واحدة أمة العالم يكون أن أي والعاملية، والعلم الحرية إىل



الحديث اإلنجليزي األدب

كبرية موسوعة للعالم تؤلف أن يجب الهيئة وهذه املايل. والنظام التعليم تتوىل
كي آلخر آن من تنقيحها يعاد الثقافة، دستور فتكون اللغات، جميع إىل ترتجم
السياسية آراؤهم اتفقت األمم مختلف يف الناس جميع قرأها فإذا معارفها، تتجدد

والحروب. التنافر عىل يبعثان وتعصب اختالف يكون فال فهم، عن
التاريخ تدريس مثًال فتمنع أيًضا، التعليم نظام الهيئة هذه تأخذ أن يجب ثم
يف التالميذ جميع يستوي أن يجب كما وطنيٍّا، روًحا التالميذ يف يبعث كان إذا
من ما أمة يف ينشأ الذي الجهل ألن الرتبية، من قسط أوىف عىل الحصول يف العالم
هذه تقوم أن يرى هو بل األمم. سائر عيل كبري خطر إىل يؤدي قد التعليم إهمال
ال بحيث األمم لجميع عام ديني مزاج أصح، بعبارة أو عام، دين بإيجاد الهيئة

العاملي. باألمن خطر إيقاع إىل منها واحدة يف الديني التعصب يؤدي
عاملي نقد إنشاء مع إال يمكن ال العاملي النظام هذا تحقيق أن يرى هو ثم
إصدار يتوىل للعالم بنك إنشاء من إذن بد فال البرش، جميع به يتعامل واحد

معدن. من أو ورق من أكانت سواء النقود
نفسه يف نشاط إحداهما: مؤلفاته؛ جميع يف تتضحان خصلتان، «ولز» ويف
يف دأبه والثانية: خصومه، من كانوا ولو اآلخرين، بنشاط اإلعجاب إىل يدفعه

والرتتيب. التنظيم
العالم وإعداد األذهان تهيئة يتولون الشبان من عصبة إنشاء إىل يدعو فهو
وفتيان الكشافة بالفتيان املثل يرضب هنا وهو ينشدها. التي العاملية للدولة
التنظيم، عن يكف ال هو ثم الوطنية. الحربية نزعاتهم يكره أنه مع الفاشيني،
عن نظاًما يرشح كي جنيس، وإغراء حب من فيها بما ويتعلل القصة يؤلف فإنه

مختلفة. موسوعات أو موسوعة تأليف
أن ومع أمة. كل يف املفكرين من كبريًا عدًدا الولزية النزعة هذه استهوت وقد
«ولسون» الرئيس مبادئ أن الناس وعرف خابت األمم بعصبة عقدت التي اآلمال
االسم، يف إال منه يختلف ال االستعمار هو االنتداب وأن الحائط، عرض بها رضب
بعثها التي النزعة هذه إىل يرجع العصبة هذه لقيته الذي التأييد من كثريًا فإن
العصبة من ويرجون األممية أو العاملية بعالالت يتشبثون الناس تجعل والتي «ولز»
العامة. العالم مصالح تدير قوية لحكومة بذرة وتكون فتنهض تعود أن املريضة
القارئ إقناع إىل منها يقصد التي والرباهني الشواهد يجمع «ولز» يفتأ وال
من األمم جميع بني الربيد» «اتفاق لك يذكر فهو يتحقق، أن يمكن خياله بأن
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هذا فإن روما، يف القمح إلحصاء األممي املعهد لك ويذكر عاملي. نظام إنه حيث
جميع يف مندوبون وله أوقاًفا. عليه وحبس أمريكي يهودي رجل أنشأه قد املعهد
كي القمح حاصالت عن العالم عىل تذاع التي اإلحصاءات يجمعون العالم أنحاء
املعهد هذا أن شك وليس القحط. من للمستقبل وتحتاط القمح مقدار األمم تعرف
املعهد هذا أعمال مثل فتزداد الخطة، هذه يف التوسع يمكن وأنه العالم أفاد قد
واملعدنية. الزراعية الحاصالت جميع عن عام كل إحصاء يخرج أن يستطيع حتى
يؤدي قد جهلها ألن الدقيق اإلحصاء هذا عىل تقف أن األمم جميع مصلحة ومن

كربى. خسائر يف توقعها اقتصادية نتائج إىل بها
اآلن السيايس العالم تسود التي النزعة ألن فقط، حلم اآلن هي العاملية وهذه
السدود إقامة إىل تسارع األمم جميع نجد ولذلك الوطنية. النزعة هي (١٩٣٣)
هذه «ولز» فيه يدعو الذي الوقت ويف االقتصادية. الوطنية إىل وتدعو الجمركية
«اشرتوا املشهور: بندائه وطنية دعوة بريطانيا عهد ويل فيه يدعو العاملية الدعوة

الربيطانية.» البضائع
االستعمار تاريخ وأمام الحارضة األزمة هذه ضوء يف العالم ألحوال واملتأمل
الجديدة االقتصاد مدرسة أخذت أن بعد وخاصة — للحروب الرئيسية واألسباب
إال يمكنه ال — وافيًا بسًطا وتبسطها نظرياتها ترشح دوجالس» «امليجر بقيادة
الخام املواد عىل الحصول يف والرغبة الخارجية التجارة يف التنافس بأن يعتقد أن
يعمل ما فكل وإذن لالستعمار. األسايس السبب هي األسواق واحتكار الرخيصة
نفسه الوقت يف ويمنع االستعمار لتخفيف أيًضا يعمل الخارجية التجارة لنقص
الجمركية الحواجز بإلغاء يقولون بالعاملية القائلني فإن الحرب، عىل البواعث أقوى
ما األخرى األمم تبادل ثم مناخها لها يليق التي بالصناعة أمة كل تختص وأن
بحكومة يقول من أن وبديهي الحاصالت. من تنتجه ما أو املصنوعات من تصنعه

معانيها. أوسع عىل التجارة بحرية يقول أن يجب عاملية
أسواق عىل لالستيالء والسعي التجارية املزاحمة عىل تبعث التجارة حرية ولكن
أن مع الهندي، األفيون رشاء عىل تجربها كي الصني بريطانيا حاربت وقد العالم.
السباق هذا هو الكربى للحرب األسايس والسبب به. االتجار منعت قد كانت الصني
الوطن، حماية منها يقصد ال واألساطيل وأملانيا. بريطانيا بني العالم أسواق إىل
الخارجية التجارة عىل تعتمد أمة وأكرب الخارجية. التجارة حماية منها يقصد وإنما

األساطيل. أكرب صاحبة أيًضا كانت ولذلك بريطانيا. هي
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ولز جـ. هـ.

الفصل هذا موته عقب كتبت وقد والسبعني. التاسعة يف وهو «ولز» مات ١٩٤٦ يف
هنا: إثباته ورأيت املرصي» «الكاتب مجلة يف التايل

آخر كان ولكنه اإلنجليزية. باللغة يكتب علميٍّا أديبًا ولز» جـ. «هـ. كان
القوميات يكافح كان فقد قوميته، يف إنجليزي بأنه نفسه يصف بأن يرىض من
نسري التي العاملية الدعوة لهذه كثريًا كتب وقد الكربى» «قريتنا بأنه العالم ويصف
من الحارض عاملنا بها يزدحم التي االنفصالية الدعوات من الرغم عىل تحقيقها إىل

واإلمرباطوريات. واملذاهب واللغات والوطنيات الدينية العقائد أثر
سنذكر أننا يف شك ليس ولكن املستقبل. يف «ولز» من كثرية أشياء ننىس وربما
التفاصيل وضع إىل عمد من أول وبأنه املتحد، الجديد للعالم الروحي األب بأنه
والرشوط النصوص لوضع أيًضا بل عاملية، وموسوعات عاملية ولغة عاملية لحكومة
الحاكمني استبداد من آمنون وهم العالم هذا أبناء بها يعيش أن يستطيع التي

اآلباء. حتى واألولياء
رجال إىل أقرب وجدناه «ولز» إليه ينتسب الذي الطراز نعني أن شئنا وإذا
«دافنيش» طراز من فهو عرصنا، إىل منه (١٦٥٠ إىل ١٤٠٠ (من األوروبية النهضة
استعمل األول ألن بسيط، بينهما واالختالف املستقبيل. البرشي الجيولوجي الرسام
وجدان عىل وكان العلم، قيمة عرف كليهما ولكن القلم، استعمل والثاني الريشة،

املستقبل. بهذا تفاؤل وعيل البرش مستقبل يف بمغزاه
رمًزا فكانت حمامه، رأسه عىل حطت مات حني أنه «دافنيش» عن ُرِوَي وقد
عرش الخامس القرنني يف املفكر هذا فيها فكر التي األمنية هذه اإلنسان، لطريان
هذا حياته من األخري العام يف بعينيه يرى وهو «ولز» مات وكذلك عرش. والسادس
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وصحيح اإلنسان. تخدم الذرية، الطاقة العظيم: الكوني أقول كنت العاملي، الكشف
هذا؟ يف ماذا ولكن والدمار، للرش كانت الخدمة هذه أن

ما ولكن تشاؤم. يف وتكلم تزعزع بل الكشف، هذا من «ولز» اهتز لقد أجل،
سريته وفق ويكافح، ينهض أن الكشف هذا بعد سنوات عاش أنه لو أحراه كان
فقد يظفر، كان أنه بد وال اإلنسان. خدمة يف الجديد العلم هذا الستخدام املاضية،
البعيدة الكواكب أحد أبناء غارة عن مرعب، بديع، علمي، خيال يف حدثنا أن سبق
رشعوا وكيف والسهل، والبحر األرض عىل قليلة أيام يف استولوا وكيف أرضنا، عىل
منهم نجونا كيف ثم دماءنا، مصوا جاءوا فإذا األرانب، نحن نربي كما يربوننا
ولكن أجسامنا، تعودتها وقد عاملنا بها يزخر التي امليكروبات هذه بامليكروبات،

وهلكوا. تعفنوا ولذلك تتعودها، لم الغرباء هؤالء أجسام
الخيال، هذا إىل ترمز «ولز» حياة من األخري العام يف الذرية الطاقة وجاءت
وقد السماء. إىل اإلنسان صعود إىل ترمز دافنيش رأس عىل الحمامة حطت كما
الكواكب؟ استعمار يف «ولز» رؤيا تحقق فهل «دافنيش» رؤيا األويل، الرؤية تحققت
العلميون األدباء أولئك أجل، أيامنا. يف يتكاثر األدباء من الجديد الطراز وهذا
الناس تحرر التي القوة تلك أي العلم، يف التحريرية القوة عرفوا الذين املوسوعيون
الحديد لنا يكد حني العريضة، الطويلة الحياة يف آفاًقا لهم وتبسط الكد من
بالدراسة االستمتاع سوى واهتمام هم من ذلك بعد لنا يكون وال والذرة، والكهرباء
النهضة أيام عاش «ولز» أن ولو الطبيعة. أرسار عىل والوقوف واالخرتاع والكشف
حماسة يف يدعو كان ألنه النهضة رجال من واحًدا لكان ،١٥٠٠ حوايل األوروبية
النهضة أيام من «البرشية» معنى تغري وقد «الغيبية». يكافح وكان «البرشية» إىل
فهي اآلن أما القدماء. والرومان اإلغريق مؤلفات قراءة إىل دعوة قبًال كانت أليامنا.

الغيبيات. مقاطعة إىل دعوة األوروبي األمريكي معناها يف
العلم حيث األمريكية املتحدة الواليات يف الدعوة هذه تنشأ أن غريبًا وليس
نقائصه، هذا لكل أن شك من وليس ديني، ومذهب عميل، وتطبيق نفيس، مزاج
امللحة الحاجة هنا ومن البرشية. النيات تتجاوز حتمية للحوادث ولكن رشوره. بل
تتمكن إحداها يجعل فال املعارف بني للتوفيق يعمل كي ولز» جـ. «هـ. مثل إىل
مثل يحدث أن أوشك وقد ونوجهها. منها نحن نتمكن أن من بدًال وتوجهنا منا

الذرية. الطاقة من هذا
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عىل آلثر َ ُخريِّ لو ولكنه ماهر، قصاص شك بال وهو القصة، إىل «ولز» عمد
األدبية حياته من األوىل الفرتة يف ألفها قصص وهناك املوضوعي. الرشح القصة
أو األخرية، السنني يف ولكنه فنية، براعة من فيها بما وُرسّ كتابتها التذ أنه يبدو
نرش إىل وسيلة القصة جعل اآلن، إىل األوىل الكربى الحرب بداية منذ باألحرى
من الطراز هذا اختار أنه فنزعم نخطئ أال يجب ولكن العلمية. االجتماعية بحوثه
األخري العقد يف يكتب ابتدأ حني أنه ذلك له. مكان ال االختيار ألن العلمية القصة
أو فرديٍّا نبوًغا ما حد إىل يتيح كالهما، والظرف، العرص كان املايض القرن من
فينجح، ويريد فيعمل، ينوي القصة، يف للبطل مجال هناك فكان شخصيٍّا، اقتحاًما
ذلك يف حتى مخطئًا فهًما كان أنه واألغلب العام. الفهم هو هذا كان األقل عىل أو
القوات وسط كان الفرد. عىل يتغلب الوسط أخذ القرن هذا بداءة منذ ولكن الوقت.
أصبحت ولذلك اإلرادات. وتوجه النيات «تكيف» األعمال فصارت اآللية، االقتصادية
االتجاه أو االقتصادي التضخم أو النفيس التحليل يف مسهبة رسائل «ولز» قصص

السبب. لهذا القصة يف الفرد شأن وانحط السيايس،
من اإلنجليزية اللغة يف قرأته كتاب أحسن عن القارئني أحد مرة ذات سألني
يف مازًحا أكن ولم األنواع. أصل «داروين» كتاب ببديهتي: له فقلت األسلوب، حيث
أسلوب من مرة ألف خري «داروين» عند الذهني التفكري أسلوب أن أحس ألني هذا
الفن من خري الذهني الفن ألن وايلد» «أوسكار عند الخالصة أو املزيفة العاطفة

العاطفي.
وايلد». «أوسكار أسلوب ال «داروين»، أسلوب هو العلمي األديب «ولز» وأسلوب
ألنه عالية، بقهقهة ألجاب هو الطرز أي من أسلوبه عن سئل نفسه «ولز» أن ولو
أحجم. ملا االنتشار سعة يف غايته إىل منها يصل وأن بالعامية يكتب أن استطاع لو
التي املهارة من أكرب القصة يف كبرية بمهارة العلم «ولز» استخدم وقد
أغراضه، إيضاح عىل تؤاتيه ال القصة أن وجد ولكنه فرين» «جول بها استخدمه
يتماس التي املوضوعات رشح يف مسهبة» «رسالة بأنه وصفناه ما إىل وعمد فرتكها

واالجتماعي. املادي العاملان: فيها
يجعلها منها البطل إغفال أن رأى أنه القصة ترك عىل حمله ما أعظم ولعل
الحيوية هذه مرتكز يجعل القصص وأغلب بأشخاصها. القصة حيوية ألن ماسخة،
من واالنتقال الغريزة. بهذه تتحرش القصص جميع تفتأ فما الجنسية، الغريزة
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يحدث الخطرية واالقتصادية واالجتماعية السياسية البحوث إىل العامي التحرش هذا
فيها عالج التي الخطرية القصص وهذه القصة. وفن تتفق ال صدمة للقارئ
بتغري غريها ويجد تتغري املشكالت هذه ألن تعيش، لن املجتمع مشكالت «ولز»
من يرافقهما وما وأمان، عواطف من لنا ما ألن االقتصادي، االجتماعي الوسط
القارئ فإن ولذلك االقتصادي. االجتماعي الوسط ثمرة كله هو إنما وتفكري، سلوك
قلبه عن غريبة يجدها سوف سنة ثالثني أو عرشين بعد االجتماعية «ولز» لقصص
مهما لذة يف تقرأ سوف «أبطاًال» تحوي التي األوىل القصص تلك أن حني يف وعقله،
بل تقارب التي فكاهاته إىل «ولز» فيها يعمد التي تلك وخاصة الزمن، عليها طال

عرش. التاسع القرن يف القصة أمراء أحد «ديكنز» خلفه ما تطابق أحيانًا
البرش مشكالت فيه يبحث كتاب وهو اإلنسان» «طوالع كتابه يف «ولز» قال

ومستقبلهم:

حياتي من كبريًا جزءًا املثمرة املعارف نرش ألجل كفاحي استغرق لقد
استغاللها يستطاع كي الراهنة املعارف أجمع أن حاولت فقد الوجدانية،
يقوموا أن عىل مني أكفأ هم ومن غريي أحمل وكي البرشية، املعيشة يف
من املتناسقة غري النظم بني أجمع كي عملت وكذلك العمل، بهذا مثيل
بالدة يف اآلخر، منها كل يتجاهل نظم، وهي الحقائق. بشأن التفكري
التفكري يف الذهني التشويش من كثريًا أن كما الفرصة، وإضاعة الذهن
لم التي املناقضة، والغيبيات الفلسفات هذه أن ذلك إليها. يعود البرشي
منها كالٍّ أن إىل يرجع هذا تناسقها وعدم البرشي. الذهن تزحم تتناسق،
أنها أجد أعالجها حني ألني املتناقضات، هذه أطيق ال وأنا اآلخر يتجاهل
يرجع إنما خاص نقص أو خاصة ميزة من لذهني وما وتربكني. تقلقني
ذممت وإذا املشكالت، يجابه عقيل أن لقيت مدحت فإذا واحدة، صفة إىل
األكاذيب أو املربكة التفاصيل أطيق ال فأنا للخفايا، يفطن ال إنه قلت
سندانًا كانت لو كما فكرتي أطرق وأنا … جميًعا أخشاها ألني العرفية

…

يف ولكن، تكرار. يف عليها ودق الفكرات، من طائفة «ولز» طرق لقد أجل،
ولذلك قبل. من عليها دق التي تلك غري منها أخرى ناحية يختار كان مرة، كل
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اجتماعية بحوثًا تتناول القصة جعل ثم االجتماعي، املقال إىل القصة من انتقل
االجتماع. يف الضخمة الكتب تأليف إىل كاد، أو القصة، ترك وأخريًا مختلفة.

االجتماعية. للبحوث الدراما استخدام يف و«شو» «أبسن» من كل نجح وقد
أو خمسني من بأكثر الثاني واحتفظ الدراما، فن من املئة يف بمئة األول واحتفظ
إىل حتى القصة استخدام يف نجح «ولز» إن يقال أن يمكن ال ولكن املئة. يف ستني
االجتماعية املشكلة معالجة للمؤلف يتيح املرسح أن والحق «شو». بلغه الذي الحد
رشح بال املشكلة يجسمون املرسح عىل األشخاص ألن القصة، تتيحه مما أكثر
فتنقلب الرشح، هذا مثل إىل يضطر القصة مؤلف ولكن عقد من تحويه ملا مسهب

فيها. الفن أصول مع يتعارض ما كثريًا اجتماعي، بحث إىل القصة
العلم، هي األوىل الذهنية شهوته أن أحس ومؤلفاته «ولز» حياة أتأمل عندما
نظرية من جعل الذي و«ألدوس» «جوليان» جد هكسيل» «توماس للعظيم تتلمذ فقد
هذه يجعل كي والغيبيني، املظلمني مكافحة يف حياته وقىض كفاحيٍّا، مذهبًا التطور
ويشء ذلك. يف نجح وقد العامة. بها ويسلم الصحف عنها تتحدث مألوفة النظرية
التاريخ»، «خالصة ألف حني فإنه «ولز»، إىل انتقل قد الكفاحي الروح هذا من
سمًكا كنا أننا إىل ينبه أن ينىس يكن لم عمره، من السنني أواخر يف حتى بل
يف السنني من املاليني هذه مثل بعد نكون فكيف سنة، مليون ٤٠٠ أو ٣٠٠ قبل
فمن البؤرة، هذه من والحقيقية، الخيالية املختلفة، تكهناته نبعت وقد املستقبل؟
التكهنات ومن كاآللهة». و«ناس العوالم» «حرب القصتان: هاتان الخيالية التكهنات
الذرية. والقنبلة والطائرات، والدبابات الثانية، الكربى األوروبية الحرب الحقيقية

ذلك. كل يف صادقة البرش، حظ لسوء بصريته، وكانت
درجة عىل حصوله عقب اضطر ألنه العلمي، البحث عن انقطع «ولز» ولكن
والفكاهية الخيالية القصة فاختار لرزقه، يسعى أن إىل العلوم» يف «بكالوريوس
كما أو االجتماعية العلمية البحوث إىل عمد امللحة الحاجة عنه زالت إذا حتى أوًال،
بهذه وكأنه االجتماعي». والنظام املادية املعارف بني التنسيق «محاولة هو قال

االجتماعي. امليدان يف ولكن األوىل العلمية شهوته إشباع استأنف قد البحوث
اعتبار يف أوىل محاولة إنه حيث من حسنًا يعد التاريخ» «خالصة وكتاب
يف والورق مرص، يف الكتابة الحضارة: موكب يف متساندة تسري واحدة أمة العالم
من أو، كله. العالم عىل الثقافة انفجار ذلك بعد ثم أملانيا. يف واملطبعة الصني،
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انفجار ثم وفتوحاته، وجيوشه «اإلسكندر» نقود ثم مرص، يف الزراعة ذلك: قبل
ويتشابك، العالم يتصل ثم املتوسط. البحر يف الرومانية املرصية اإلغريقية الحضارة
اإلسكندرية إىل يبعث امليالد قبل الثاني القرن بداية يف هنديٍّا ملًكا نرى إننا حتى
ثم عرش، التاسع القرن بمخرتعات التشابك يزداد ثم البوذية. إىل املرصيني يدعو
يجب إذ ضارٍّا، بل مستحيًال، وانفرادها األمم استقالل يعود أن إىل العرشين، القرن

واحدة. بحكومة للعالم السيايس التوحيد
تعيش التي لألرسة خادمة أمة وكانت بدروم. يف طفولته أيام «ولز» عاش وقد
إىل صعوده تخىش الخادمات، يف الشأن هو كما أمه، وكانت العليني. الطبقتني يف
يف يسكن الذي البعبع ذلك طفولته أيام من يذكر هو ولذلك الطبقتني. إحدى
املتوسطة، الطبقة إىل ذلك بعد ينتسب أن نجاحه له أتاح وقد العليا. الطبقة
يف هو، الخوف هذا أن وعندي وفاته. يوم إىل الفقر خوف نفسه يف بقي ولكن
أو املاركسية لالشرتاكية لكراهته السبب التحليلية، الفرويدية األعماق سيكولوجية
البدروم. ظالم يف معهم ولد الذين العمال طبقات يمثل أن أبى ألنه الطبقات، حرب
السلمي التطور اشرتاكية أي الفابية، الدعوة هي االشرتاكية إىل دعوته وأصبحت
وثريهم. فقريهم جميعهم األمة أبناء يقبلها أن يمكن التي املتدرجة باإلصالحات

فهم مثلما منها وفهم اشرتاكيتها، إىل يرتح فلم مرتني، روسيا زار وقد
املصانع بإدارة القائمني أن أي اإلدارية». «الثورة كتابه يف األمريكي «برنهام»
من القديم، النظام يف املالكني مكان الجديد النظام يف أخذوا قد واملكاتب واملزارع
أن يف شك ليس ولكن وغريها. العالية الرواتب أو األجور بامتيازات التمتع حيث
يف جهده من كثريًا أنفق وقد للماركسيني. مكافحته يف ا جدٍّ ضعيفة «ولز» حجة
األصيل موضوعه ألن وخاصة يرتكها، أن مستطاعه يف وكان العقيمة، املكافحة هذه
باالشرتاكية، هو آمن فقد املكافحة، هذه مثل إىل يحتاج ال العاملية» «الحكومة وهو
للماركسيني هنا ومشاجرته واألمم. لألفراد والطمأنينة للسالم رضورية أنها ووجد
وهي الفابية، الجمعية يف وقف حني ١٩٠٦ يف القديمة مشاجرته تشبه االشرتاكيني
حني يف السيايس، الكفاح إىل يدعو التدرجية، السلمية االشرتاكية إىل تدعو جمعية
أي ماركس، مبادئ ضد أيًضا نفسه ووجد الثقايف. بالكفاح قانعني زعماؤها كان
كانت «الدوليات» هذه أن مع والدوليات. الكالمي، واملنطق الطبقات، حرب ضد
عن الدفاع يمكن ولكن ذلك. بعد هو إليه انتهى الذي العاملي للربنامج الطليعة
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الفابية املبادئ إىل أقرب اإلنجليزي املزاج أن السنني تلك يف أيقن بأنه هنا «ولز»
سنة أربعني بعد اآلن، القائمة العمال وحكومة املاركسية. املبادئ إىل منه السلمية
كما السيايس، تكهنه يف أيًضا هنا صدق أنه عىل تدل الفابيني، مع مشاجرته من
االشرتاكية عن كتابه وضع الفرتة تلك ويف العلمية. تكهناته يف صدق أن سبق
يقبلوا أن يجب واملتوسطني األثرياء أن يثبت أن وغايته للقدامى»، جديدة «عوالم

ذلك. تقتيض مصلحتهم ألن العمال، مثل االشرتاكي النظام
وأول العاملي. التوحيد ألجل بجهاده القادمة السنني يف سيعرف «ولز» ولكن
الحضارة» «استنقاذ ١٩٢١ يف ألفه الذي كتابه يف فيه واضًحا االتجاه هذا نجد ما

عليه: تدل الكتاب وفهرست

للبرش. املرجح املستقبل •
العاملية. الدولة مرشوع •

العاملية. الدولة إىل الوطني التوسع من •
الحضارة. إنجيل •

البرش. تعليم •
والكتاب. والجريدة، الكلية، •

تهيئ عاملية حكومة إيجاد يقرتح فهو رشح. إىل تحتاج ال الفهرست وهذه
عاملية. وطنية إىل موحدة بتعاليم جميعهم البرش

دراسة وهو وسعادتهم» وثروتهم البرش «أعمال كتابه وضع ١٩٣٢ ويف
اعترب االجتماعية. الجغرافية كأنها السنة تلك يف للعالم القائمة للحال موضوعية

أيًضا: هنا الفهرست

اقتصاديٍّا. حيوانًا اإلنسان أصبح كيف •
واملادة. القوة عىل والتسلط التفكري اإلنسان تعلم كيف •

املسافات. عىل التسلط •
اإلنسان. يتغذى وكيف الجوع عىل التسلط •

املناخ. عىل التسلط •
وتُباع. السلع تُشرتى كيف •

العمل. ينظم كيف •
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الناس. يعمل ملاذا •
الثروة. تجمع وكيف العمل يكافأ كيف •
التقليدية. وخصومتهما والفقري الغني •

العالم. عمل يف املرأة مهمة •
واالقتصادي. الحربي والقتال البرش حكومات •

وصفاتهم. البرش عدد •
للبرش. الفائضة الطاقة •

ويدربون. البرش يعلم كيف •
البرش. طوالع •

الكتاب عن وتكهنات ورشوح تعقيبات وهو القادمة» األشياء «أشكال كتابه ثم
.١٩٣٣ يف وضعه وقد السابق.

الكتاب مثل أيًضا وهو .١٩٤٢ يف ألفه وقد اإلنسان» «طوالع كتابه وأخريًا
ورشوح. تعقيبات السابق

جميعها وهي كبرية. صفحة ألفي نحو تبلغ األربعة الكتب هذه وصفحات
أخرى. دراسات إىل واإلشارات باإلحصاءات حافلة

هو أجل، األدباء. من جديد طراز «ولز» أن القارئ يرى العجالة هذه ومن
ولن شقه. الذي الطريق عىل يسريون مئات القرن هذا يف نرى سوف علمي، أديب
يقفوا أن واجبهم من سيجدون العرشين القرن أدباء ألن ولكن للتقليد، هذا يكون
الجمود مع املادية العلوم يف الرائع التقدم وهي القائمة، املشكلة حل عىل حياتهم
املتكهنني املتبرصين جميع يف الرعب من هذا ينتجه وما االجتماعية، العلوم يف التام
بالوضع يصطدم العلمي واالخرتاع بالغيبيات، تصطدم الذرية الطاقة يرون الذين

االجتماعي.
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فإن األدب، قراء أو األدباء جمهور دهش لـ«جالزورثي» نوبل جائزة منحت ملا
الجائزة بهذه العالم أدباء جميع بني من وتمييزه اإلنجليزي األديب هذا اختيار
«جالزورثي» فإن قليًال، انخفض قد العالم يف األدبي املستوى أن عىل يدل السنية
بالبيئة محدودان وبصريته برصه فإن ولذلك لإلنجليز، يكتب «إنجليزي» أديب

األمريكية. القارة يف أو األوروبية القارة يف قراء له تجد وقلما اإلنجليزية،
هو ألنه فقط بالده يف األدب عرش بارتقاء يقنع ال اآلن العظيم واألديب
األدب، يف امللوكية إىل ال اإلمرباطورية إىل يسمو القائمة البرشية العالقات بطبيعة
الكربى. قريتنا «ولز»: قول حد عىل وأصبح العالم، إليه صغر قد عرص يف فنحن
منشوريا، يف الياباني االستعمار يف نفكر أن إىل الصباح يف الصحف تضطرنا
وقد األقىص. والرشق إنجلرتا يف عواملها ندرس أن إىل بالدنا يف األزمات وتضطرنا
البطالة وأصبحت باالستعمار. منكوبة بالد لكل وطني زعيم وكأنه «غاندي» أصبح
املتحدة، الواليات يف الجديدة األحوال ضوء عىل أملانيا يف تدرس عنهما واآلراء واألجور
الجنوبية أفريقيا ففي الكيماوي؛ املعمل يف العنارص تتفاعل كما تتفاعل اآلن فاألمم
من آالف ثمانية يمنح فرانس» و«أناطول تولستوي». «مزرعة «غاندي» يؤسس
و«برنارد روسيا. يف الفاقة لتخفيف نالها) التي نوبل جائزة مقدار (وهو الجنيهات
يغادر روالن» و«رومان الوطني. املرصي عنها يتكلم كما دنشواي عن يتكلم شو»

إلخ. أملانيا. مع الحرب عليها ينكر ألنه سويرسا إىل فرنسا وطنه
األويل الطبقة من أديبًا يعد أن اإلنسان يمكن ال العاملية الظروف هذه مثل ويف
كالدين األديب ألن كافة، البرش أوطان إىل وطنه واهتماماته همومه تتجاوز لم ما
لكان لـ«ولز» أعطيت «نوبل» جائز أن ولو الوطنية. الحدود يتجاوز أن يجب
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و«جالزورثي» «ولز» بني والفرق األمم. جميع من ا عامٍّ العمل هذا سداد عىل اإلجماع
بينما واألخالق، الثقافة يف بهمومه ويشتغل ويدرسه العالم يخدم األول أن هو

إنجلرتا. عىل درسه يقرص الثاني
نهمل أن نستطيع ال بواعثه، ونتحرى إنجليزي أديب عن نفحص عندما ونحن
ال كما واضحة نكبة العالم ينكب االستعمار هذا ألن الربيطاني، االستعمار عن رأيه
التقاليد. سحقتهما اللذين الفالح أو املرأة عن املرصي األديب رأي نهمل أن نستطيع
نحكم أن لنا جاز املوضوع هذا درس يف نقًصا أو إهماًال فيه ألفينا نحن وإذا
واملحافظني بالوالة العالم أقطار تمأل دولته يرى أديبًا فإن بالنقص، ضمريه عىل
ويعطلوا الحرية، فيها ويقهروا منها، الرغم عىل يحكموها كي السامني واملندوبني
بأن لجدير «غاندي»، مثل اإلنسانية زعماء من زعيًما فيها ويحبسوا الثقافة فيها
االستعمار استنكار يف كلمة يقل لم و«جالزورثي» سكت. إذا األدبي ضمريه يف يتهم

أخرس. شيطانًا بذلك فكان الربيطاني،
يف يشرتكان فإنهما بنيت»، «أرنولد بالبال يخطر حتى «جالزورثي» يذكر وال
إكبابها ويستنكر يدرسها «جالزورثي» ولكن املتوسطة. اإلنجليزية الطبقة درس
ما كل إال فيها يرى ال الثاني بينما الضمري، وجمود الفنون وإهمال املال جمع عىل
عرش. التاسع القرن أبناء من يعد بنيت» «أرنولد إن ثم اإلعجاب. ويستحق يحب
االقتصادي، والنزاع العلمية املادية يف سبنرس» بـ«هربرت ويؤمن االنفرادية إىل ينزع
شأن من ويكرب الحارض، الصناعي الوسط يف النفس عىل االعتماد بفضيلة ويسلم
املال وترف األغنياء حياة فيها يرشح املوضوع، هذا يف سخيفة كتب وله النجاح.

باإلعجاب.
النجاح خالل من يرى أن يستطيع هو إذ منه نظًرا أعمق «جالزورثي» ولكن
العرشين القرن أبناء من وهو األخالق. يف ونقًصا البيئة يف خلًال واالجتماعي املايل
عىل وعطف «سري» لقب رفض وقد بها. يرصح ال كان وإن االشرتاكية نحو ينزع
من يعد الفن حيث من وهو اقتصاديٍّا. أم اجتماعيٍّا الظلم أكان سواء املظلومني

الدراما. يف أم القصة يف هذا كان سواء األدباء أبرع
اآلم وصف فقد عالًجا، يقرتح وال والتصوير بالتقرير يقنع يكتب عندما وهو
بحيث والفظاعة الدقة من وصفه فكان «العدالة»، دراما يف املسجونني املظلومني
يبعث الذي القانون تصلح لم ولكنها السجون، إصالح يف الحكومة له استجابت
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ضاق قد مسجون الدراما هذه مشاهد أعظم ومن السجون. هذه إىل باملنكوبني
اندفع إذ عصبية، بثورة ضيقة عن فأفرج الزنزانة، أي الخلية، يف وانفراده بحبسه
سائر إىل عدواه انتقلت ثم وقدمه، ورأسه بيده الباب ويرضب الحيطان يخبط
كاظمني سكتوا تعبوا إذا حتى كاملجانني. وهاجوا فعله ففعلوا مثله، املسجونني

مهزومني.
مثًال، «أيرين» فهذه الواقع، غري يتخيل وال يزوق فال الحقائق، يلزم هو ثم
إىل عادة تنتمي التي الطبقة تلك من غنيٍّا رجًال تزوجت قد فقرية جميلة فتاة
فقط، الكنسية يف الدين وتعرف األبيض، الرجل بعبء وتؤمن املحافظني. حزب
التي واملزاحمة الحرة التجارة غري تعرف فال األسبوع سائر أما فقط. األحد ويوم
وال األثاث، بأفخر البيت تؤثث وهي فيها. جائز يشء كل الحرب، سنة عىل تجري

الطبع. املتقنة الضخمة والكتب الثمن يف الغالية الصور غري الفنون من تعرف
تضطرب ثم فقريًا. مهندًسا وتحب وتهجره، الزوج، هذا تسأم «أيرين» ولكن
الغني زوجها إىل الفقرية «أيرين» تعود ثم فينتحر. املهندس لهذا املالية األحوال

صاغرة. وهي
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هذه عىل يعلق وال الزوج. يلوم وال القارئ يعظ فال «جالزورثي» ويسكت
الحال هذه عن صدرك به يضيق الذي التنهد بهذا منك يقنع ألنه تعليق، أي الحال

«جالزورثي». تحب القصة هذه مثل تقرأ عندما وأنت املؤملة.
الخامسة يبلغ ولم (١٩٣٣) املايض العام يف كهًال «جالزورثي» مات وقد
استضاءت أن بعد به معلقة كانت آلمال مأساة السن هذه يف ووفاته والستني.

االقتصادية. واألزمة بالحرب بصريته
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الفنون ومماريس الدرامات مؤلفي من األدب رجال عىل مقصوًرا التجديد ليس
ألنهم غريهم، من فيه أثًرا وأعمق الجمهور إىل أقرب هؤالء كان وإن الجميلة.
أو درامات من يعرضون أو قصص من يؤلفون بما وخاصته بعامته يتصلون
أخرى هيئات هناك فإن صور، من يرسمون أو تماثيل من ينحتون بما حتى
آلراء دعاية لبث نفسها ترصد جمعيات الهيئات هذه تكون وقد للتجديد. تعمل
من طبقة وعطف محرريها بمجهود تعيش مجالت تكون قد أو خاصة، ثقافية
يف الكتب يؤلفون علماء أو أدباء أيدي عيل قائمة تكون قد أو عليها. الذهن رجال

األدبية. أو العلمية أو االجتماعية اآلراء يف جديدة نزعات
ماليني اآلن إىل ونرشت طبعت قد العقليني» «جمعية تدعى جمعية مثًال فهناك
العلمي الرأي عىل واالعتماد الحر التفكري إىل تدعو التي الكتب من املجلدات من
بني األفكار تطور يف األثر أعظم الجمعية لهذه كان وقد الدينية. العقيدة دون
التي الوضعية الفلسفة إىل تدعو أخرى جمعية وهناك شيوخهم. بل اإلنجليز، شباب
تصدر وهي سنة ثالثني من أكثر بقيت وقد الفرنيس. الفيلسوف «كنت» بها يقول
من نوع إىل فيها ويدعو هريسون» «فردريك الكبري األديب فيها يكتب كان مجلة،

والعاطفة. العقل أو والعقيدة الرأي من مزيج هو «البرشية»
الدين أو العلم إىل ينتمون الذين الذهن رجال الجمعيات، هذه إىل هناك ثم
يعملون وهم دراساتهم. من استنبطوها التي آرائهم نرش يف فيدأبون االجتماع، أو
العجيب اللورد ذلك هؤالء، عىل مثال وأعظم املؤلفات. بمختلف الجمهور بني لنرشها
«برتراند به نعني عقائد، من يحرتمونه ما وبهدم وثقافته، بذكائه الناس بهر الذي
الجامدين من يعد إليه بالنسبة شو» «برنارد أن يشعر ملؤلفاته القارئ فإن رسل».
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والدين، والصناعة والزواج الربيطانية اإلمرباطورية عن كتب هو إذ كثرية، أشياء يف
كتاٌب إليه نُِسَب الوسطي القرون يف املفكرين أحد أن ولو جريء. اقتحامي بروح
نظرة االجتماع إىل ينظر عالم وهو إلحراقه. كافيًا هذا لكان مؤلفاته من واحد
يف املداعبة يعرف ال هو إذ تفكريه، يف اإلخالص أشد مخلص هو ثم محضة. مادية
ويهيمون «إدينجتون» أو «جينس» مثل العلماء فيها يخرق التي العلمية الغيبيات
تاريخهم عن مديح بكلمة اإلنجليز الوطنيني يداهن أن يستطيع هو وال خاللها. يف
وأنه العالم، يف التقدم تعوق اإلمرباطورية هذه بأن يرصح هو إذ إمرباطوريتهم، أو

مرص. أو الهند بريطانيا تغتال ألن مربر أي هناك ليس
منذ اختص فإنه أليس» «هافلوك هو الذهن رجال من آخر مفكر هناك ثم
الضوء من فيًضا املوضوع هذا عىل فأشاع التناسليات، بدرس سنة ثالثني من أكثر
ولكنه الجمهور، إىل الوصول يستطيع ال وهو العلمية. ثقافته من استخلصه الذي
وال الجمهور. هذا يعلمون الذين والصحفيني األدباء من للخاصة الخمرية يهيئ

بها. يتأثر أن إال الرجل هذا مؤلفات يقرأ إلنسان يمكن
أن وإىل بالحياة، التمتع إىل يدعو أليس» و«هافلوك رسل» «برتراند من وكل
أو الذهن لذة عليها ينكر وال نفسه عىل يَُقرتِّ فال حياته، ملء اإلنسان يعيش
النهضة لدعوة الرشعي الوارث الناحية هذه من يعد منهما وكل العواطف. لذة
الغاية وصميم لبابها، يف هي النهضة هذه فإن عرش، الخامس القرن يف األوروبية
الجسم شأن من واإلكبار اآلخرة حساب عىل بالدنيا التمتع إىل دعوة نشدتها، التي
يف أكان سواء أوروبا يف والتجديد اآلن، إىل العرص ذلك ومن الروح. حساب عىل
وندركه ذلك نعرف أن «الرشقيني» نحن وعلينا االتجاه. هذا يتجه الفنون أو األدب
من املقصود أو األدبي، مزاجها أو أوروبا، ثقافة ندرس أن أردنا كلما اإلدراك حق
مما كثريًا فيها أن شك وليس النزعات، هذه نحن نكره وقد التجديدية. حراكاتها
لنا. تبدو ما غري أنها فنتوهم حقيقتها عن أنفسنا نخدع أال يجب ولكن يُكره.

القسيس اإلنجليزي التفكري يف صغري غري أثًرا أثروا الذين الذهن رجال ومن
أو إلحاًدا لعد بالدنا يف هنا أعلن لو ما اآلراء من يرتئي القسيس هذا فإن «إنج»،
سام. منصب وهو اإلنجليزية، الكنيسة يف بمنصبه يحتفظ ذلك مع ولكنه كفًرا.
يغب ولم إنجلرتا. يف الدين رجال بها يتمتع التي الحرية مدى عىل برهان وهذا
يف دكتور (وهو برمنجهام أسقف بها قام التي الصغرية الثورة تلك ذهننا عن
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أليس هافلوك

قداسته يثبت أن ألحد يمكن ال الكنيسة يف املقدس القربان بأن رصح حني العلوم)
فقط االحرتام يجد ال ذلك، مع منصبه يف الرجل هذا يزال وال الكيماوي. بالتحليل

الحر. الجمهور من العطف يجد بل
وينترش الدين. يف للتجديد يعمل كالهما برمنجهام وأسقف «إنج» والقسيس
الوسائل هذه ومن والخطابة. والقسيسني الصحف إىل الفكرية الحرية روح منهما
رسل» ولـ«برتراند «إنج» للقسيس ذكرنا ولكن فيه. فيؤثر الجمهور يبلغ ما األخرية
الفرق أن الحقيقة ولكن اآلراء. يف باشرتاكهما القارئ يوهم قد واحد فصل يف
وميدان ميدانه. يف مجدد كالهما إذ النزعة، يف يشرتكان هما وإنما شاسع، بينهما
العقبات كثري وهو الدين، هو الثاني وميدان حر، ميدان وهو االجتماع، هو األول

والقيود.
روسيا عن ألف وقد جونسون». «هيوليت هو آخر قسيس ظهر سنوات وقبل
حكومة تأليف إىل اإلنجليز فيه ودعا األلوف بمئات نسخه بيعت شعبيٍّا كتابًا

اشرتاكي. مذهب بأنها املسيحية فرس وقد اشرتاكية.
أثر عن يقل ال اإلنجليزي، الفكر تجديد يف آخر أثر األوربيني وللمفكرين
و«نيتشه» و«برجسون» و«فرويد» «أدلر» فإن أنفسهم، اإلنجليز من املفكرين
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مذاهبهم لدرس املجالت تؤسس بل برشاهة، مؤلفاتهم تقرأ و«كوهلر» و«سبنجلر»
والرجعية. التقدمية

للتجديد. الخام باملواد املفكرين تزود إنجلرتا يف إنها نقول املجالت ذكر وعىل
األسبوعية، اإلنجليزية املجالت مثل الجمهور بني للتثقيف يعمل يشء العالم يف وليس
سياسية، آراء من الناس عىل تنرش بما تعيش قليًال قرائها عدد كان وإن فإنها
ولها األحد، يوم تصدر أي أحدية، جريدة إنجلرتا يف نجد وقد وأدبية. واجتماعية،
عندما أصًال لها قيمة ال فإنها ذلك ومع ماليني. ثالثة أو مليونان، القراء من
مجلة كتبت إذا اهتزاًزا يهتز السيايس العالم بينما األدب، أو السياسة يف رأيًا تبدي
الخطط. إحدى أو األحزاب عن مقاًال إند» «ويك أو «نيوستيتسمان» أو «إسبكتاتور»

ألًفا. عرشين أو آالف عرشة عىل املجالت هذه إحدى قراء يزيد ال وقد
النفوذ ولهم األمة، صفوة قراءها ألن كبري، تأثري األسبوعية املجالت ولهذه
وقد استنكارها. أو البدع وتسويغ العام، الرأي وتكوين الخطط، تقرير يف والسلطان
العظيم محررها يد يف كبرية قوة (١٩١٩ (يف الحرب عقب «النيشن» مجلة كانت
نحو التسامح روح إنجلرتا يف السيايس التفكري أكسب الذي هو فإنه «ماسنجهام»،

العمال. حزب إىل يميلون الذين األحرار من نفسه هو كان إذ االشرتاكية،
نضع ونحن الحياة. نواحي جميع يف التجديد أدوات هي أخرى مجالت وهناك
فإنها جورنال»، «هربت بها نعني «جاكس» الدكتور يحررها التي املجلة املقدمة يف
أذهان فتمأل واملادية، واألفالطونية واإلسالم البوذية يف تكتب ولكنها دينية، مجلة
تقرص تكاد التي ريفيو» إنجلش «نيو مجلة وهناك الديني. للتجديد ذخرية املفكرين
«دوجالس» طريقة عىل االستهالك بزيادة االقتصادي التجديد إىل الدعوة عىل نفسها
الجديد. واألدب «نيتشه» إىل يدعو سنة ثالثني منذ معروف رجل «أوراج» ومحررها
نزعات وتنزع األدباء، من خاصة جماعات حولها تلتف صغرى، مجالت هناك ثم
رأوا اإلنجليزي األدب يف الثائرين جميع فإن و«أدلفي» «كريترييون» مثل خاصة

صفحاتهما. يف األدب عالم يف ميالدهم عقب النور
يمدون الذين هم بعضهم، ذكرنا الذين املفكرون أولئك ثم املجالت، وهذه
الجديدة النزعات يف الفضل يرجع وإليهم التجديد. بوسائل الحديث اإلنجليزي األدب
أي الخمائر يقدمون ألنهم و«جويس»، و«لورنس» هكسيل» «ألدوس يف نجدها التي
ذهنه يف فيصهرها مشعثًا مخلوًطا تربًا يأخذها األديب، بها يرتبى التي الخام املواد
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إنجلرتا يف الذهن رجال

من نقصد ولسنا وتستجمل. تستعذب دراما، أو قصة، يف ناصًعا ذهبًا ويخرجها
أنه أو فيها، يعيش التي االجتماعية البيئة يف بنفسه يبحث ال األديب أن إىل هذا
املجددين اإلنجليز أدباء إن نقول أن نريد وإنما مبارشة منها اختباراته يكسب ال
إليهما. تحفزهم بل والتجديد، التفكري عىل تعينهم صحفية ثقافية بيئة بهم تحيط
لنا سنوا اإلنجليز ألن الصحفية، الخمائر هذه من محرومون مرص يف ونحن
يف يرغب من كل عىل غرامة يفرض الذي املطبوعات» «قانون عاًما أربعني نحو قبل
مناوأة يف تستغله األحزاب ألن باقيًا، القانون هذا يزال وال جريدة. أو مجلة إنشاء
دام ما يتأخر وسوف تطورنا تأخر وبذلك الصحف. إنشاء من ومنعهم خصومها
تباح أشياء عيل ويعاقب الصحف إصدار يف الصحفي يقيد قائًما املطبوعات قانون
من اإلنجليز أيام نعده كنا فقد األبدي، عارنا هو القانون وهذا الحرة. أوروبا يف
مرصيون يستعمله املرصي، االستبداد وسائل من فهو اآلن أما االستعمار، وسائل

مرص. يف الحر التفكري ملنع

109





الثائرون

خطوا ولكنهم لهم، وتتلمذوا املجددين عقب جاءوا الذين أولئك بالثائرين نقصد
يفتحوها أن املجددون أولئك حاول جديدة ميادين وفتحوا منهم، أبعد أخرى خطوة

الفتح. أسباب بعد لهم هيأ قد يكن لم الزمن ألن يستطيعوا لم ولكنهم
ترضى املدنية ورأوا (١٩١٩) الحرب وعقب مدة جاءوا الثائرون وهؤالء
وقد منها فخرجوا أديان، أو أخالق من تعلموه ما وتهدم أعينهم، أمام وتستوحش
له يخلص جديًدا إيمانًا لنفسه يؤسس منهم كل ورشع تقريبًا. يشء كل أنكروا
والتأنق، الدرس إىل تحتاج صنعة الثائرين هؤالء عند األدب يعد ولم إليه. ويدعو
هو وإنما وغاياتها، الفنون أرسار عىل والوقوف القارئ، الجمهور يحبه ما وتوخي
الغاية لهذه وهم األرض. هذه عىل هناء يف نعيش ألن الطرق أرشد عن بحث عندهم
يف عرفوهم، الذين أصدقائهم تراجم أو تراجمهم ويكتبون أنفسهم، عىل يعتمدون
عىل الخروج من شئت ما تجد ولذلك يكتبون. لغة بأي يبالون وال القصة. صيغة
صبوًرا تكن لم إذا وأنت الرواية. وأسلوب القصة، وعرف اللغة، قواعد أي القواعد،

فصلني. أو فصل بعد الكتاب تطرح فإنك
يف التسامح يريدون ال الثائرين هؤالء أن وأهمها، أولها كثرية أسباب ولهذا
ما بكل الحياة مواجهة ويريدون الواقع، يقررون فهم الخيال، من كثري أو قليل
الناس وأن أقذاًرا الحياة يف أن لك يقول أن أحدهم يبايل فال رش، أو خري من فيها
حوادثها، تشتت أو القصة، تفكك عليهم عبت إذا ثم بيوتهم. يف املراحيض يبنون
وال متناسقة ليست كذلك الحياة بأن أجابوك صيغتها، يف مهذبة غري أنها أو
غاية يف ألفيتها وأفكارك خواطرك عن تفحص كي لحظة وقفت إذا وأنك مهذبة.
الخيالية. القصص يف إال حادثة ألي مهذبة صورة تجد ولن والتشتت. التشعب



الحديث اإلنجليزي األدب

الحياة يرتجموا أن يريدون وإنما لذيذة، عذبة قصًصا يرووا أن يريدون ال وهم
تزويق. أو تحلية بدون غريهم يف يرونها كما أو هم يعيشونها كما الحقيقية

ييل: بما فيهم أثرت التي العوامل نلخص أن ويمكن

التي األخالق مبادئ رأوا حني يشء كل يف للشك أذهانهم فتقت الحرب إن (١)
أصًال. لها قيمة ال تعلموها

نظريات أشاعت قد املجتمع، يف نشأت التي والنفسية العصبية األمراض إن (٢)
التي البواعث بحث يف جديدة حرية وبعثت «فرويد»، طريقة عىل الكامن العقل

الحياة. وغاية التفكري عىل تبعث
الجنسية الغريزة عن التفريج رضورة أكدت نفسها النظريات هذه إن (٣)

الشهوات. وقمع الكظم عن والكف

يعتمدون كانوا وإذا الحياة. والتمسوا «األدب» تركوا قد مخترصة بكلمة وهم
وإال النظر. ونقد العيش وصف من مختلفة أللوان تتسع ألنها فذلك القصة عىل
يف آرائهم لبسط أداة تلك أو هذه عندهم وسواء املقالة. عيل يعتمدون ما كثريًا فهم

واإلنسان. الدنيا
من ومنهم فهمه، إىل نوفق من منهم إنجلرتا يف اآلن كثريون الثائرون وهؤالء
و«هكسيل»، و«جويس» «لورنس» وهم أشهرهم، عن وسنتكلم ويستوعر. يعتاص
العهد وبداية الثائرين رأس كثريين زعم يف وهو ١٩٣١ يف مات فقد األول فأما
االثنني من وكل رأسهم. عىل «جويس» يضع من وهناك اإلنجليزي. لألديب الجديد
التمتع إىل الدعوة يف سواء جميًعا ولكنهم والغاية. الطريقة يف اآلخرين عن يختلف

مًعا. وبالغريزة بالذهن بالحياة
وبحثًا الجنسية، اللذة إىل كبريًا التفاتًا نجد و«جويس» «لورنس» من كل ويف
التداول. من مؤلفاتهم بعض الحكومة منعت أن أثره من كان فيها، مستفيًضا
قد أنه لهما القارئ ليشعر حتى الكامن العقل أعماق يف ينغمسان كالهما، وهما،
يذكرها التي الحوادث تلك من معينة حادثة قراءة إىل القصة، قراءة من انتقل
من الحرب قبل تعد ستوبس» «ماري كانت وقد محارضاته. بعض يف «فرويد»
أمام شيئًا تعد ال اآلن ولكنها الجنسية املسائل يف الرصاحة إىل الدعوة يف الغالة
حقائقها عىل والنزول الحياة مواجهة إىل شو» «برنارد دعوة أن كما الثائرين. هؤالء

هكسيل». «ألدوس فيها وغال بها عمل قد وتزاويقها بهارجها دون
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إىل منه «ولز» إىل أقرب وهو والعلم، الذهن رجل هو هكسيل» و«ألدوس
«واطسون» من يقرتب ما بقدر النفيس والتحليل «فرويد» عن يبتعد وهو الثائرين.
حالة عن خيالية بقصة الحياة من يهرب أن ويستطيع السلوكية. السيكولوجية يف

السنني. مئات بعد األرض عىل الناس
الغريزة إىل يجنح وكالهما الواقع، غري يعرفان فال و«جويس» «لورنس» أما
الذي املبتدئ أمارة هي فجاجة الثائرين هؤالء من كل ويف العقل. فوق ويضعها

ينضج. لم
إىل الفيكتوري العرص منذ اإلنجليزي األدب موكب نعرض أن هنا بنا ويجدر
ال. أم منطقيٍّا موقًفا املوكب هذا طرف يف يقفون الثائرون هؤالء هل لنرى اآلن

واإلبهام، الخيال إىل أدبه يف وانساق بالجمود، اتسم الفيكتوري العرص فإن
هو أصل، إىل ترجعان النزعتني وكلتا والنفاق. الغش إىل مجتمعه يف انساق كما
أسمى آخر شيئًا وتوهمها هي. كما الحياة وكراهة الواقعة الحقائق عن الصدود
فاشية وعادات اجتماعي عرف هناك كان وكما الحقيقة. يف هي مما وأقوم وأجل
يتوهم أن إىل املؤلف يدعو آخر عرف األدب يف كان كذلك بالنفاق، الحياة تكسو

وجمال. وسمو حسن من الناس كل يهواه ما غري فيها ليس وكأن الحياة
هو االجتماعي النفاق أن عرفوا وملا يكشفونه. النفاق لهذا املجددون صمد وقد
«برنارد مهمة هي وهذه تمزيًقا. يمزقونه االجتماع إىل عمدوا األدبي، للنفاق األصل
والشهوات باللذات التمتع أن إىل وجرأة رصاحة يف فدعوا «املنحطون» وظهر شو».

الشذوذ. بعض يف الدعوة بهذه تورطوا وقد عيبًا. ليس
من فعرفوا الكربى الحرب نار اصطلوا وقد الثائرون، جاء وهؤالء هؤالء وبعد
العرص من سنة سبعني يف أسالفهم يعرفه لم ما سنوات أربع يف املدنية نفاق

املجددين. ثورة من أشد ثورتهم فكانت الفيكتوري،
عظيم والخيال الوهم عن الصدود فإن وحدهم، عليهم مقصورة الثورة وليست
تروج كما العظماء، وأشباه للعظماء الرتاجم كتب تروج حيث إنجلرتا، يف اآلن
قصًصا يقرأ أن يريد نفسه الجمهور أن عىل يدل وهذا عظيًما. رواًجا التواريخ،
قد شو» «برنارد كان وإذا خياًال. أو وهًما يريد وال حقيقيني. أشخاص عن حقيقية
سوى األدب من ينشدون ال الثائرين هؤالء فإن املجتمع، إصالح عىل األدب قرص
وألذه، عيش أمتع نعيش أن بها نستطيع التي الطرق عن البحث هي واحدة غاية
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غايتنا أن حني يف غريبة، وواجبات بنظريات الحياة لذة عن شغلنا أننا يرون فهم
وإنما العيش، تحصيل أو البرش، خدمة أو العلم، أو الفلسفة، تكون أال يجب األوىل

وزوائد. فحواش ذلك عدا وما بالحياة. التمتع هي والوحيدة األوىل الغاية
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الثائرين أحد لورنس:

يدرسونه الكتاب فرشع (١٩٣١ (يف سنوات بضع منذ لورنس» هـ. «د. مات
االستهجان سوى يلقى ال حياته طيلة وكان إليها. رمى التي الغاية عن ويفحصون

االستهجان. من رش املؤلفني عند هو الذي اإلهمال، أو
مناجم يف يشتغل فحاًما كان أباه ألن العمال، بيئة يف «لورنس» نشأ وقد
والتطلع القراءة نحو الصبي فوجهت الثقافة، من يشء عىل كانت أمه ولكن الفحم.
املدارس إحدى يف التعليم يحرتف كان حتى الشباب، سن بلغ أن هو وما األدب. يف
دون وهو مات وقد واملقاالت. والقصائد القصص فيكتب املجالت ويراسل الريف يف
تجد هي إذ تموت، لن موته عقب أثريت التي الضجة ولكن واألربعني. الخامسة
األدب يف مذهبه عن القائم بالجدال ذكره عىل سيُبِقي ما والخصوم، األنصار من

الجديد.
إىل الحتجنا ألسبابه الرجوع أردنا لو إليه يدعو مذهب لـ«لورنس» كان وقد
عن يتكلم حني هو إذ «املنحطني»، إىل نزوًعا مثًال، فيه نجد فإننا طويل، رشح
من سليًما نفسه الوقت يف هو كان وإن وايلد» بـ«أوسكار يذكرنا الجنسية اللذة
من واإلكبار والتجارب، امللذات واشتهاء الحياة إىل دعوة فيه نجد كما الشذوذ.
نزعات تشبه دعوة وهذه واألخالق. النفس إهمال مع والدم واللحم الجسم شأن
فلسفيٍّا نظًرا للحياة ينظر ذلك مع وهو واملبالغة. الزيادة مع األوروبية النهضة
انتهى كما ينتهي، النظر هذا يف وهو أطايبها. ويتذوق أرسارها يعرف أن يريد
ما كثريًا الحياة إىل الدعوة ألن وذلك الجنسية. اللذة إىل قبل، من الصوفيني بعض
ما وتجربة تحسسها يف والرغبة والذهن. واألخالق العرف عىل الثورة نحو تسري
وعندئذ الذهن. عىل الغريزة إيثار يف رغبة الحقيقة يف هي لذة أو ألم من فيها
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يختلف منهما كل كان وإن واحد، ميدان يف املفلسف بالجاد املستهرت املهذار يلتقي
بواعثه. يف اآلخر من

من لنا وتخلق بشواغل تشغلنا وأنها القائمة، الحضارة تعقد هذا عىل زد
الواجب وأن حيواني. أصل من تنبت إنما إنسانيتنا أن ننىس يجعلنا ما الواجبات
عن يتكلم أن يمكنه ذلك بعد ثم بعيشه. ويتمتع منا كل يعيش أن هو األصيل
القائمة. الحضارة ثمار من شاء ما أو الفلسفة، أو األدب أو الصناعة أو الوطن

قبل صوته: بأعىل يصيح فإنه اإلنجليزي، األدب عىل الثائر «لورنس» هو هذا
وأبلغ أعيش أن أريد أني تذكر اإلنسانية، وواجبات الحضارة، فنون عن تهذر أن
عظيم بإيمان أؤمن «فإني … وتجاربها وآالمها الحياة ملذات من يمكنني ما أقىص

بالذهن.» اإليمان عىل يسمو وهو واللحم، الدم هو
يقول: حيث كالمه بعض من نقتبسها املثرية النبذة هذه وإليك

حني يف بأقذار يزحمنا الذي الصناعي النظام هذا من علينا يعود ماذا
ثورة تكون لن ولكنها ثورة، إىل نحتاج إننا بعيشه؟ أحدنا يتمتع ال
العمل أو املال ألن ذلك الحياة. سبيل يف بل العمل، أو املال، سبيل يف
الحياة. أجل من هي ثورتي ولكن ثورة، يوم كل أزداد إني عريض. يشء
إنما ألننا فيه، نحن مما خريًا «ماركس» بها يقول التي املادية وليست
ويصبح باإلنسان. اإلنسان يثق حيث الثقة وتبادل الحياة، إىل نحتاج
سيختار العالم وهذا مكسوبًا. شيئًا وليس حرٍّا شيئًا الدنيا يف العيش
املوت انتظار وإما والتسامح للسخاء كبرية بحركة القيام إما أمرين، بني

الكاسح.

فإن أكثر، ال أنانية فيحسبها الدعوة هذه يخطئ أال القارئ عىل ويجب
«روسو» بحب األشياء أشبه صوفيته كانت وإن صويف، قدمنا كما «لورنس»

القطعة: هذه من ترى كما للطبيعة،

لجسمه يؤدي أن إىل يشء كل وفوق يشء كل قبل حاجة يف اإلنسان إن
وأعظم به. ويقوى اللحم يف يعيش فقط، اآلن اآلن، هو ألنه حقوقه،
لم والذين املوتى عن قيل ومهما حي. أنه يحس أن اإلنسان عند العجائب
الحي عن نعرفه الذي الجمال يعرفون ال فإنهم يعرفون، وعما يولدوا،
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الثائرين أحد لورنس:

لورنس هـ. د.

التي الجاللة هذه ولكن الدنيا. وراء ما يعرفوا أن وللموتى اللحم. بحياة
معينة. ملدة ونعرفها نعرفها، الذين نحن إنما والجسم، الحياة عن نعرفها
ألني الكون. جسم يف ونلتئم نحيا ألننا طربًا نرقص أن إذن علينا ويجب
جزء أني تعرفان وقدماي مني. جزء عيني أن كما الشمس، من جزء أنا
أني تعرف نفيس وكذلك البحر. ماء من جزء دمي أن كما األرض. من
أن كما الكربى، البرشية النفس يف حي عضو هي وأنها البرش، من جزء
وليس أرستي. من جزء أنا نفيس أعماق ويف أمتي. من جزء هو روحي
ذاته. يف كيان للعقل ليس ولكن عقيل، سوى مطلق مستقل يشء عندي

املياه. سطح عىل الشمس ملعة من يختلف ال هو إذ
لن الذي العظيم الكل هذا من جزء ألني وهم، هو إذن وانفرادي
وكأني أعود حتى به صلتي أنكر أن يمكنني ولكن منه. الفكاك أستطيع
الصالت نحطم أن إىل نحتاج ونحن أشقى. وعندئذ منفصلة، شظية
باملال، تربطنا التي الصالت تلك وخاصة األحياء، بغري تربطنا التي الكاذبة
والناس واألرض، بالشمس، الكون، وبني بيننا الحيوية الصالت ونعيد
األخرى. الصالت نحو بطء يف نسري وعندئذ بالشمس، ولنبدأ واألرسة.
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الشمس ألن الطبيعة، إىل يدعو فإنما الشمس إىل إنجليزي كاتب دعا وإذا
الحضارة. تكلف عن بعيد ساذج وعيش املدن من وهجرة وريف خالء عنده

الجنسية. اللذة عن الكالم يدمن ألنه خصومه عند يستهجن «لورنس» ولكن
وألف الكامن، العقل عن كثريًا شيئًا وعرف الجديدة، الثقافة يف انغمس قد وهو
كأنها الجنسية للذة تنظر «فرويد» إىل تعزى التي الجديدة الثقافة وهذه فيه.
أو الجنس مسائل جميع يف الرصاحة إىل تدعو وهي اإلنساني. للنشاط املحور
املارستان يف املجانني أرباع ثالثة من أكثر أن عرفت ألنها واملرأة، الرجل شهوات
يبايل ال ولذلك بها. الترصيح من والخوف الشهوات هذه قمع إىل جنونهم يرجع
اإلنجليزية الحكومة يجعل وصًفا املرأة جسم يف الجمال لك يصف أن «لورنس»
إذ املوضوع، هذا عن بالكالم يلهو أو يعبث ال هو ثم التداول. من قصصه تمنع
نقمع إننا يقول وهو بالعيش. التمتع إىل ودعوته يتفق أنه يعرف أن القارئ يكفي
كالٍّ وكأن الجنسان ليقف حتى عنها، الكالم نخاف أو الجنسية، الشهوة أنفسنا يف

يقول: وهنا قامع. وإما متوجس إما فهو لآلخر، عدو منهما

تخافه فال آخر حي كل ووجود الجسمي الجنيس وجودك تقبل أن عليك
وبني بينك يقطع الذي هو خوفك فإن … الطبيعية وظائفك تخف وال
عادوا بينهم ما الناس قطع ومتى عليك. وأعزهم إليك الناس أقرب
للطبيعة وأعد اآلخر الجنس من الخوف فاهزم متهجمني، قساة متوحشني

مجراها.

غريه وعىل ويوقظ، ينبه داعية فإنه وقواعد، بنظام نطالبه أن حقنا من وليس
القواعد. ووضع التنظيم عبء يقع أن يجب
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إال الحرب هذه رأى إنسان من ما أنه (١٩١٩ (يف وعقبها الحرب مدة يقال كان
ما فإنه «فرويد»، درسوا الذين عىل يصح القول وهذا قبلها. كان ما غري صار وقد
غري وصار إال وأمانيه، وترهاته خفاياه عىل ووقف الكامن، العقل درس إنسان من
والنوم، اليقظة وأحالم الذاتي حديثنا يف أننا سيجد ألنه يدرسه، أن قبل كان ما
الناس يعرف أن يجب مما بأكثر تفاصيلها ونتخيل الجنسية العالقات إىل نلتفت
«فرويد» عنها كشف التي األعماق» «سيكولوجية درسوا الذين األدباء وجميع عنا.

قصصهم. يف كبريًا حظٍّا الجنسية الشئون أعطوا قد
جعل ألنه القصص يف جديدة طريقة ابتدع قد جويس» «جميس أحدهم وهذا
قصة يف فهو الحديثة، السيكولوجية عىل معتمًدا النفس خفايا درس موضوعه
وهو خواطرهم. لك يصف بل القصة، أشخاص يقوله ما إليك ينقل ال «أوليس»
محبوب. ألنه اآلخر يف يسهب وال مستكره، ألنه اليشء يهمل ال بإخالص، يصفها
وكأنه نحب. وعما نكره عما بعيًدا حرٍّا يكون أن يجب أنه الفن عن هو قال وقد

القول. بهذا العلم يصف
تتفيش الذين اليسوعيني عند وتربى ١٨٨٢ يف دوبلني يف جويس» «جيمس ولد
بالنتيجة املبالغة وجاءت الدينية، تربيته يف بولغ وقد أيرلندا. أنحاء يف مدارسهم

الكاثوليكية. الكنيسة أعداء من اآلن يعد ألنه املبالغة، من تنتظر التي العكسية
جويس» «جيمس أن عىل ومثابرة، حدة من فيها بما تدل، العداوة هذه ولكن
جميع إن بحق عنه قيل وقد واإلهمال. املجانة بعني الدين إىل ينظر أن يستطيع ال
عندما أحدهما: مكانني؛ يف إال وغلوائها حماستها أقيص تبلغ وال تحتدم ال مؤلفاته
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املوضوعني كال يف وهو الجنسية. الشهوة يعالج عندما والثاني: دينيٍّا، جدًال يعالج
ذلك. بعد النتيجة يبايل وال والتحقيق التقرير يريد وكأنه ويكتب يهزل، وال يجد
عىل يخرج يجعله مؤلفاته، يف كثريًا إليه يلتفت الذي الكامن، العقل هذا ولكن
الوقف عالمات من عالمة فيها وليس الصفحات. تلو الصفحات فيكتب اللغة، قواعد
الخواطر ألن األسلوب ويتفكك اإلنجليزية. قراء يعرفه مما نحوهما أو االستفهام أو
شخيص، عندئذ أسلوبه ألن ينتظر، ما هو وهذا تتصل. ال مفككة يرسدها التي

مختلط. مبلبل،
سائر وهو فجأة يتوقف أن يمكنه الجديدة، طريقته عىل القارئ يقف وكي
نفسه أمام فإنه ذهنه، إىل عفًوا ترد التي الخواطر عن ويبحث مثًال، الطريق يف
حديثه يف خواطره عن فحص لو ولكنه الناس. أحد وكأنه يسري الناس وأمام
منها لوقف يحللها كيف عرف هو ولو واالختالط. التبلبل غاية يف أللفاها الذاتي
حيث من حياته يف يختطها التي الخطة ولباب أمانيه، وصميم نفسه، حقيقة عىل

يدري. ال
أو األصدقاء ألحد جنازة خلف الشارع يف أسري أني لنفرض ذلك: مثال
املوت عن إىل ترد الخواطر من طائفة لوجدت ينطلق ذهني تركت فلو املعارف،
انتفاخ نوم، الفم، يف نتن النعش، عىل ورد اإلعدام، حكم الظهر، عىل استلقاء وهي:
صندوق، فرئان، امليت، جرس القرب، باب زلزال، لشبونة، «فولتري»، ظالم، البطن،

إلخ. … «برجسون» مادية، «سبنرس»، الجثث، إحراق
قد مفككة القارئ أمام ولكنها ذهني. يف وتتصل ترد الخواطر هذه فكل
قراءة يف الصعوبة هنا ومن أنا. بشخيص خاصة شخصية ألنها داللتها، عنه تغيب
الكامن. العقل مخابئ عن ويكشف الذهن، حياة لنا يصف ألنه جويس» «جميس
ذهن يف تمر التي الجنسية الخواطر تلك لنا يذكر أن إىل املوقف هذا ويضطره
تمر التي الخواطر تلك صفحتني عن يقل ال فيما لنا يذكر كما الفتاة، أو الشاب
ويتلبث، يرتيث، فهو إمساك، عقب املرحاض يدخل الذي األشخاص أحد بذهن

إمساكه. من التخلص يلتذ وكأنه
أيام من واحًدا يوًما فيها يصف التي «أوليس» قصة هي قصصه وأحسن
العقل بخواطر يُعنى أنه إىل يرجع اإلسهاب وهذا صفحة. ٧٥٠ من أكثر يف حياته
صديق. جنازة يحرض وهو القصة بطل لنا فيصف والسكر، الصحو حايل يف الكامن
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جويس جيمس

يف ثم والبغايا. الخمر بني دنس ماخور يف وهو يصفه ثم مطعم. يف وهو ثم
حد يبلغ إسهابا النساء إلحدى الجنسية الخواطر وصف يف ويسهب صديق. منزل
الثانية الساعة يف وتنتهي الظهر بعد الرابعة الساعة من تبتدئ والقصة البشاعة.

الصباح. من الثالثة أو
املطعم: يف القصة بطل دخول فيها يصف التي القطعة هذه وإليك

من صنان أنفاسه أدرك قد وكان املطعم. باب دفع عندما يدق قلبه كان
تأكل. الحيوانات هي ها الخرضوات. وغسالة للحم الحريفة العيارة

رجال. رجال، رجال،
الوراء. إىل نحيت قد وقبعاتهم املرشب إىل عالية مقاعد عىل قعدوا
ويلتهمون يرشبون مجانًا. مجانًا، الخبز الخبز. يطلبون املوائد إىل وقعدوا
وأخذوا عيونهم، جحظت وقد املرق، يف تعوم أطعمة من ضخمة لقًما
يمسح الثرب كشحم وجه له شاحب، شاب وهنا شواربهم. يمسحون
املكروبات. من جديدة مجموعة باملنشفة. وملعقته وسكينه وشوكته كوبه
وهو الصلصة. لوثتها قد أطفال منشفة صدره عىل علق قد رجل وهنا
غرضوف طبقه: يف يبصق ورجل بلعومه. يف ويصبها الحساء يغرتف
املشوي، اللحم من جامد طرف للمضغ. أسنان له ليس مضغه. يتم لم
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ال قضمة قضم حزينتان، عينان السكران لهذا منه. يتخلص كي يبلعه
كذلك؟ أنا هل يمضغها. أن يمكنه

… غرينا يرانا كما

موضوعية حوادث الذهن: بخواطر تختلط الحوادث رواية القارئ يرى فهنا
ما نقلناه الذي هذا يف هنا وليس الداخلية. الذاتية بإحساساتنا تختلط خارجية
يصف أن يبايل ال أخرى أمكنة يف ولكنه القارئ، عىل فهمه يغمض أو يستبشع

النتن. يف ترقص وهي الكامن العقل ديدان
من كثريين فإن الذهنية، الخواطر عالج من أول جويس» «جيمس وليس
اليقظة، يف ويحلم نفسه اإلنسان يكلم حني الذاتي، الحديث يف عالجوها القصصيني
جعلها جويس» «جيمس ولكن لنفسه. اإلنسان حديث هي الخواطر هذه ألن

تهذيب. أو تنقيح بال أصلها عىل ورواها األسايس، القصة موضوع
هذه يف «أبسن» درس وقد النرويجية يعرف الثقافة، متشعب و«جويس»
القيمة يف اإلنسان شك وإذا أوروبا. عواصم بني وتقلب فرنسا، يف وعاش اللغة.
القيمة هذه يف يشك أن يستطيع ال فإنه «هكسيل» أو «لورنس» ملؤلفات التجديدية
النقد يصهرها أن إىل تحتاج طريقته فإن عليه، الثناء يعني ال بالطبع وهذا عنده.

نفوًرا. وإن إقباًال إن أخرى، جهة من الجمهور عليها ويحكم جهة، من
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والده فإن هكسيل»، «ألدوس بمثال إيمانهم يؤيدوا أن بالوراثة يؤمنون للذين يمكن
نظرية عن دفاعه ولوال «داروين». اسم إىل مقرونًا اسمه ذكر الكبري، «هكسيل»
من اكتسبته ما كل النظرية هذه اكتسبت ملا إليها، الدعوة يف وجهاده التطور،
ونرشه العلم إىل الدعاة أعظم من يعد فإنه «جوليان» أخوه وكذلك وأعداء. أصدقاء

الحياة». «علم الضخم الشعبي كتابه يف «ولز» شارك وقد الشعب. بني
اآلن ذائع اسمه ولكن .(١٩٣٣ (يف عمره من األربعني «ألدوس» يبلغ ولم
العرص يف األدب عىل أو القديم، األدب عىل وثورته الراقية. األوساط جميع بني
وهذا العلمي. بالروح األدب يف يكتب الرجل فإن الذهن، ثورة هي الفيكتوري،

الذهن. فوق الغريزة يضعان اللذين «جويس» أو «لورنس» خالف
واعتماده العلمي ميله عن تنبئ والنقد الفلسفة يف جوالت هكسيل» ولـ«ألدوس
قصة أو النقد، يف فصًال اإلنسان له يقرأ وقلما الثقافة. يف وتعمقه ذكائه عىل
يميل نفسه الذكاء لهذا ولكنه الذهني. ونشاطه ذكاؤه ويبهره إال كبرية، أو قصرية
الهدم. إىل تحتاج كثرية أشياء يجد ألنه وذلك البناء. إىل يميل مما أكثر الهدم إىل
يذكر كما الرواية، وطريقة األشخاص وصف يف «ولز» يذكر لقصصه والقارئ
حميمة، القصة وبطل القارئ بني العالقة يجعل فإنه الذهنية، النزاهة يف «شو»
خصاله عرفنا قد قديم صديق كأنها آلخر آن من وتمثل الصورة لتثبت حتى
أن يمكنه إنه الرويس األديب «تولستوي» عن يقال كان وقد سنوات. منذ وأحواله
ولكن الكاتب. بقدرة التنويه يف يقال ما أحسن وهذا الحصان. عقل للقارئ يصف
ونذكره نحبه ويجعلنا الطفل، عقل يصف أن يمكنه و«هسكيل» «ولز» من كالٍّ

نحن. طفلنا بل القصة طفل ليس كأنه
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موسوعي فكالهما ا، جدٍّ كبرية هكسيل» و«ألدوس «ولز» بني املشابهة أن والحق
والهيدروبوتيا. والقالبيات األكولوجيا يدرس بل والتاريخ والعلم األدب يدرس الذهن،
بالحرية يؤمن فإنه فيه، واضح شو» «برنارد أثر فإن والنقد، الحوار يف أما
الدعاية. إىل الفن من بالحماسة يندفع كثرية أحيانًا هو ثم بها. اإليمان يف ويبالغ
املجددين جميع يعم يكاد فإنه هكسيل» «ألدوس عىل مقصوًرا ليس االندفاع وهذا
سـ. «تـ. مثل األدباء الشبان من الجديدة الطبقة فإن اإلنجليز، من والثائرين
الدعاية. لهذه مجلة منهما ولكل الشيوعية. إىل يدعو موراي» «مدلتن أو إليوت»

يف يأخذ األديب الدعاية. إىل األدب يستحيل االنتقال أطوار يف أنه وواضح
هذه تحقيق يف عمره يفني وقد القديمة. املبادئ ونقض الجديدة القواعد تقرير
لم إذا نفسه االستقرار هذا ولكن القديم. وينقض الجديد يستقر أن قبل الغاية
أدب كل يف إن نقول أن يجب ولذلك جمود. إىل ينتهي قد جديدة نزعات تزعزعه
يف االجتماعية التطورات تسري حيث هذه أيامنا يف وخاصة الدعاية. من بذرة حي

عجيبة. هرولة
السيكولوجيا درس يف والثائرين املجددين سائر مع هكسيل» «ألدوس ويتفق
التي املرأة فإن واألحوال، املواقف من كثري يف النفيس التحليل يفوته وال الحديثة،

القطعة: هذه من ترى كما وعناقه، وقبلته حبيبها تذكر الطفل تقبل

خده وقبلت العاطفة باندفاع إليه والتفتت فجأة، الطفل تذكرت ثم
ورقة كأنها باردة ناعمة البرشة وكانت الخوخ. حمرة علته وقد املستدير،
إىل عمله من يعود عندما يقبلها وهو فتخيلته زوجها، وتذكرت الزهرة.
قبالتها قعد قد هو يكون تخيط، كي هي تقعد عندما املساء وهذا البيت.
إنها عاٍل، بصوت الرومانية الدولة انحطاط عن «جيبون» تاريخ يقرأ
ينطق وكيف قراءته، وذكرت … نظارته يف يقرأ أمامها قاعد وهو لتعبده
إىل كان أنه لو حادة برغبة وشعرت ذكراها فاستعادت الكلمات ببعض

… وتقبله عنقه عىل ذراعيها فتطوي اآلن جانبها

جويس» «جيمس كان ولو للطفل. تقبيلها عقب وردت إنما الخواطر هذه وكل
الكامن العقل يفضح حتى عليها زاد ثم الخواطر هذه كل لذكر املوقف هذا يف هنا

كله.
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هكسيل ألدوس

يف طريقته عن ما حد إىل يعرب الحب أزياء عن مقال هكسيل» ولـ«ألدوس
عن كثريًا يبعد ال وهو القصصية. املواقف أحرج يف رأيه وعن القصص، معالجة
فهو االجتماعي، العالم هذا يقوله ما بكل يرصح ال كان وإن رسل» «برتراند
اآلن الشائع والزي أغمض. الحب أزياء ولكن للمالبس. كما أزياء للحب أن يرى
عن والفتاة الفتى ورثه الذي األمثل الحب ذلك أحدهما: يتصارعان؛ نوعان هو
السيكولوجيا عن اكتسباه الذي ذلك هو واآلخر: الخيالية. والقصص املسيحية ثقافة
ساعدت وقد إللغائهما. يعمل والثاني والعادة، العرف ملالزمة يعمل واألول الحديثة.
وليس الواقع، لتربير «فرويد» نظريات فجاءت الثاني، النوع تفيش عىل الحرب
الشهوات، قمع من الناشئ الرضر عن اآلن يتكلمون الشبان فإن إليه، للدعوة

بالتجربة. الخربة واكتساب والتنفيس التفريج ورضورة
أن وأريد أحب إني أذوي. أن وأريد أحب «إني يقول: «دوموسيه» كان وقد

أتألم.»
التمتع يف املبالغة ولكن التمتع. يريدان وإنما التألم يريدان ال والفتاة والشاب
نفسها. اللذة املرء عىل يتلف بل فقط، الشهوات يقتل ال تهالًكا، أو انغماًسا تعود
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الزي أن هكسيل» «ألدوس يرى ولذلك سواء. التقييد يف كاملبالغة الحرية يف واملبالغة
ويف القمة. عظيم ليس تحقيقه سهل الذي الحب ألن يزول، سوف للحب الحارض
عادوا واستهرتوا، وأباحوه، الحب يف ترخصوا حني الناس أن عىل يدل ما التاريخ
هنا يرى ولكنه الشهوات. عن واالنكفاف الزهد يشبه ما إىل واستنكفوا أنفوا وقد
ال وهو اإلباحة. دون وتحول للقمع تعمل التي النفسية الزواجر إيجاد إىل الحاجة
يجب إننا ويقول جديدة زواجر يخرتع لذلك فهو التقليدية، الدينية بالزواجر يؤمن
أبناءنا ونربي احرتامها، عىل ننشأ وأن اإلنسانية» «الشخصية يسميه بما نؤمن أن
التي األخالق يف يجدونها آباؤنا كان التي القيود تلك وفيها منها يجدوا أن عىل

الخيالية. والقصص املسيحية عن ورثوها
العقدة هي هكسيل» «ألدوس بال تشغل التي العقدة أن ترى إذن وأنت
إنجلرتا يف البرشية زعيم إليوت» سـ. «تـ. مثل برشي الناحية هذه من وأنه الدينية.
من كأنه يكتب تقليدي، رجعي هذه برشيته مع «إليوت» ولكن املتحدة. والواليات

العرشين. القرن أضواء عن ويعمى عرش الثامن القرن أبناء
أكرب وللدين إال به يؤبه أديب إنجلرتا يف ليس أنه إنكاره يمكن ال الذي والحق
القارئ يعد وقد الشيخ. أو والشاب الثائر أو املجدد ذلك يف سواء ذهنه، يف مكانة
ولكنه للدين، السني املذهب يعارضون ألنهم ملحدين أو كفاًرا األدباء هؤالء بعض
كي واآلراء األفكار ويستنبطون يجاهدون، بأنهم االعرتاف من ذلك مع يتمالك ال
للخري واالجتهاد اإلخالص موقف الكون من يقفون بأنهم وغريهم أنفسهم يقنعوا

العام.
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وجداني يف بارًزا يكن لم الذي الشاعر هذا عن ١٩٤٨ سنة يف الفصل هذا اكتب
الكتاب. هذا من األوىل الطبعة خرجت حني ١٩٣٣ يف

تعتز التي األمريكية األرس إحدى إىل ينتمي والنشأة. املولد أمريكي و«إليوت»
نحو قبل أمريكا إىل إنجلرتا من الهجرة يف السبق فضل لها أن حيث من بأصلها
تقاليد وتتوارث املتحدة، الواليات من الرشقية األقاليم تقطن األرس وهذه سنة. ٣٠٠

والرشف. النبالة تقاليد كأنها االجتماع، أو السياسة حيث من املحافظني
املدينة باريس إىل رحل ثم األمريكية الجامعات إحدى يف «إليوت» تعلم وقد
الشعراء: من الجديدة النزعات عرف وهناك األوربي. الفن عاصمة بل الفنانة،
ال التي األخرى األوروبية النزعات أيًضا عرف كما و«رامبو» و«فرلني» «بودلري»

باريس. يف يكن لم ما عليها يقف أن عاصمة أية يف ألحد يمكن
أوروبا. القلق عم و١٩٣٠ ١٩١٩ بني أي الحربني، بني تقع التي الفرتة ويف
وغريه «ماتيوتي» بقتل الديمقراطية دم يف «موسوليني» خاض عندما وخاصة
قام التي السوداء الثورة عقب القلق هذا وزاد االشرتاكيني. الديمقراطيني من
املدن لرضب واألملانية اإليطالية الطائرات فيها واستعدى أسبانيا يف «فرانكو» بها
هذه ضد أوروبا يف جبهة يعقدوا أن واالشرتاكيون الديمقراطيون وحاول األسبانية.
اليابان من كل وأخذت فشلوا. ولكنهم وأملانيا. وأسبانيا إيطاليا يف السود الثورات

األمم. عصبة يف تعربد وأملانيا وإيطاليا
ويدافعون إليها يتجهون كانوا التي واألهداف واآلمال املثليات أن األدباء ووجد
العاجي الربج أن اإلنجليزية األديبة وولف» «فرجينيا قالت حتى انهارت، قد عنها
الذي املائل» «الربج إىل استحال قد الكالسيني املاضية القرون أدباء رمز كان الذي
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يسقط أن يوشك كما بهم يسقط أن يوشك والذي الحارض، القرن أبناء فيه يعيش
إيطاليا. يف بيزا برج

هو هذا نعيبًا، أكثرهم أو املتشائمني، أول وكان األدباء. جميع التشاؤم وعم
«األرض ١٩٢٥ يف أخرج وقد لندن. يف استقر الذي «إليوت» األمريكي الشاعر
وهم الوهم؛ عنه انكشف الذي الشاعر نفس النفس، أحاديث وهي الخراب».
تسفر قد حرية يف ليس نفسه، وألفى والرشف. واإلنسانية والدين والثقافة الحضارة
القيم أن ذلك للرجاء. بصيص أي خالله يف يرى ال مظلم يأس يف بل يقني، عن
يف يعيش أن عىل قادًرا اإلنساني اإلنسان يعد ولم تعفنت، بل فسدت، قد األخالقية
يف يتمرغون ولكنهم املادة، برخاء يتمتعون فالناس ملجد، نفسه ينصب أو رشف
فانطرح املؤلم، الواقع من الهروب إىل اليأس بهذا «إليوت» عمد وقد الروح. فقر
فعل كما القلقة، لنفسه والطمأنينة السالم ينشد الكاثوليكية الكنيسة أبواب عىل
يوحم، بل يحن، الحارض العرص من نافر فهو و«تشسرتتون»، «بيلوك» قبل من

البلقع. إىل الفقر من يخرج الوحام أو الحنني هذا يف ولكنه القديم. إىل
الخراب»: «األرض يف قوله إىل انظر

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpieces filled with straw, Alas
Our dried voices, when
we whisper together
Are quiet and meaningless
Between the idea and the reality
Between the motion and the act,
Falls the shadow
Between the conception and the creation
Between the emotion and the response
Falls the shadow

الفارغون الرجال نحن

128



إليوت سـ. تـ. الشاعر

املحشوون الرجال نحن
نتساند

أسفا وا بالقش محشوة ورءوسنا
عندما الجافة، وأصواتنا

مًعا تتهامس
معنى وبال هادئة تكون
والحقيقة الفكرة بني
والعمل الحركة بني

الظل يقع
والخلق التوهم بني

واالستجابة العاطفة بني
الظل يقع

قوله: إىل انظر أو

I am tired with my own life
And the lives of those after me
I am dying my own death, and the death of those after me
Let Thy servant depart
Having seen Thy salvation
The word of the Lord came unto me, saying
O miserable cities of designing men
O wretched generation of enlightened men
Betrayed in the mazes of your proper ingenuities
Sold by the proceeds of your proper inventions
I have given you hands which you turn from Worship …

حياتي من تعبت لقد
سيعقبونني الذين أولئك وحياة

بعدي سيجيئون الذين أولئك وميتة ميتتي أموت وأنا
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يرحل كي رب يا عبدك عن خل
خالصك رأى إذ بعد

تقول: وهي هللا كلمة وجاءتني
مدبرون رجال أنشأها التي التعسة املدن أيتها
مستنريين رجال من املؤلف التعس الجيل أيها

براعتكم تيه يف بكم أوقع لقد
مخرتعاتكم من كسبتم بما تباعون رصتم ولقد
… العبادة عن بها تحولتم التي األيدي أعطيتكم

إليوت سـ. تـ.

طبقة منها، نشأ التي الطبقة بلسان يتكلم أنه لنا يبني اليأس بهذا «إليوت» ولكن
ألنهم السجون، ويتجنبون االستقامة، فضائل يمارسون الذين األمريكيني املحافظني
الحديث، العرص مجابهة عن يعجز وهو وثراء. مال من لهم بما الجريمة عن أغنياء
نقول أخرى وبكلمة الديمقراطية. القمة بلوغ يحاول وهو الشعب رؤية يطيق وال
التي اآللية الحضارة غري يرى ال ألنه العرشين، القرن رؤية عن يعمى «إليوت» إن
كان الجربوت أو القوة هذه أن ينىس ولكنه وجربوتها. بقوتها البرش تخنق تكاد

اإلنسان. خدمة يف يكونا أن اإلنتاجي النظام بتغيري يمكن
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عن التعبري يف جويس» «جيمس يشبه «إليوت» فإن األسلوب حيث من أما
«جويس» من يختلف ولكنه املطلقة. الخواطر أو اليقظة، أحالم أي العاطفي، التتابع
الكالسيني من فيعد «إليوت» أما التقاليد، يبايل ال طليق رومانتي هذا إن حيث من
نجد ذلك ومع التقاليد. إىل نزوعه مع يتناسق الكاثوليكية إىل ونزوعه التقليدين.
الحياة أو الريف أو الطبيعة يعرف ال شعره أن هي عرصية، سمة «إليوت» يف
واملصنع. واملقصف والشارع النادي شعر بل املدينة، شعر فهو الفطرية، الساذجة
املسيحي؟ املجتمع هذا هو ما ولكن املسيحي. املجتمع هو األمثل املجتمع أن وعنده
يصفه ملا املخالفة كل مخالًفا وصًفا يصفه أن يستطيع موسكو، يف االشرتاكي فإن

نيويورك. أو لندن يف الديمقراطي به
عرص الحارض، العرص يندب كي قصائده يؤلف «إليوت» إن القول وخالصة
التخلص عن يعجز ألنه فيه يعيش أن يستطيع ال الذي واالشرتاكية، الديمقراطية
مع وهو املتحدة. للواليات الرشقية األقاليم يف طبقته من ورثها التي األخالق من
وقد بعقولهم. يفكر كما التقليديني، إحساس يحس فإنه العرصيني، بلغة يتكلم أنه
العاملي. االتحاد إىل يدعو برشي بسخاء ملهًما منهما يخرج فلم عامليتني حربني رأى
الصغرية األنانيات تلك يبايل لن الذي القادم اإلنسان رؤية خاللهما من يبرص ولم
الذي تشاؤمه هنا ومن األلقاب. وأبهة بالرياش والتفاخر الثروة يف التفاوت بشأن

وظالًما. طوفانًا كان لو كما ذهنه عىل يطغى
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أي التعاون، نظام إىل اإلنتاج يف املباراة نظام من االنتقال عرص يف نعيش نحن
رأينا ما والصعوبات العراقيل من يجد االنتقال وهذا االشرتاكية. إىل االنفرادية من
وأرجنتينا. وبرتغال وأملانيا وإيطاليا أسبانيا يف الفاشية الحكومات قيام يف أماراته
بالرىض تنظر أن تستطيع ال باملباراة، وتسلطت وأثرت، انتفعت، التي الطبقات فإن
التي هي ألنها التفاوت، مقام املساواة تقوم حني التعاون، إىل االنتقال إىل واالرتياح
وجحد دساتريها تحطيم تبايل ال الطبقات هذه رأينا ولذلك التفاوت. بهذا تنتفع
الوصول من الديمقراطي التطور تمنع ديكتاتوريات تنشئ كي الديمقراطية النظم

االشرتاكي. النظام وهي املنطقية غايته إىل
يكافح ال وأحيانًا االنتقال هذا أجل من يكافح مكافًحا؛ األديب أصبح هنا ومن
إىل يقاتل حيث مثًال أسبانيا إىل وطنه ويغادر بندقيته إىل يعمد بل فقط، بقلمه

فرانكو. الديكتاتور ضد الجمهوريني جنب
جميع يُِحْل لم فيه نعيش الذي هذا االنتقال عرص أن نعرتف أن يجب ولكن
بالكالسية االستمساك يحاول «إليوت» الشاعر مثًال رأينا فقد مكافحني، إىل األدباء
فهو «االنتقاليني»، أساليب يستعمل أنه مع والدين، واالجتماع األخالق يف القديمة
يمتاز منزل يف ويعيش العرصية، بالطرق أفدنة خمسة يزرع الذي الفالح بمثابة
ينعى ثم والتدفئة والتربيد والطبخ اإلضاءة يف الكهربائية العرصية الوسائل بجميع
يقصد ما كل وكأن بها. نفسه هو يستمتع التي وأدواته آالته الحديث العرص عىل

منها. غريه ويحرم بها هو يستأثر أن إليه
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أودين

يجدون ال الذين الحائرين املرتددين جماعة التقليدين هؤالء غري هناك ثم
مثل نفسه «إليوت» يف أحيانًا نجد ونحن االنتقالية. الفوىض هذه وسط يف مراسيهم

الحائرة. املواقف هذه
وارتفعوا الجديدة، القوات وفهموا املستقبل، رؤية رأوا الذين البرصاء هناك ثم
جهودهم. جميع االشرتاكية األفكار تغمر مكافحني فأصبحوا اإلنتاجي، مستواها إىل

الخامس. العقد بداية يف يزال ال الذي «أودين» الشاعر هؤالء ومن
األدباء عىل وتتسلط تسود التي الثقافية العوامل لنا توضح الشاعر هذا وحياة
ونشأ املرىض. بتحليل يتكسب سيكولوجيٍّا أبوه كان فقد األيام، هذه املتمدنني
التي العرص هموم وهي املرىض. هموم وتفهم لغته فتعرف الجو هذا يف «أودين»
الطمأنينة ألن ومخاوف، ومحاسد مطامع من تحدث وما القاتلة، املباراة من تنشأ

الفقراء. عن فضًال األثرياء بني حتى معدومة تكون تكاد
فهو الكامن، والعقل السيكولوجيا كلمات من كثريًا «أودين» أشعار يف ونجد
أمًال نجد «إليوت» عند مخدًرا يأًسا نجد بينما ولذلك ماركيس. هو كما فرويدي
إىل دعوة ترافقه أمل ولكنه القادمة. االشرتاكية أمل هو «أودين»، عند منعًشا
اللهفة، بل والشوق، الهمة بمثل والفلسفات واآلداب العلوم يف ينغمس وهو الكفاح.
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املتحدة الواليات إىل إنجلرتا وطنه غادر وقد «هكسيل». أو «ولز» بها ينغمس التي
وهو وميزاتها. عيوبها ويعرف بلغته، طراز أعىل يف الراهنة الحضارة يدرس كي
وزواجه الراهنة. الحضارة درس هو اشرتاكيته وأساس ماركيس. اشرتاكي قلنا كما
النازيني تسلط عقب أملانيا من فر الذي األملاني األديب مان» «توماس بابنة هنا
بشأن أيًضا معناه بل فيها، يعيش التي الثقافية البيئة بشأن معناه له عليها

أشعاره. يف خارطته يرسم الذي املستقبل
قادمون بأننا العميق اإلحساس هو «أودين» أشعار به تمتاز ما وأعظم
واالجتماعي السيايس الكفاح من ألوان إىل ويحتاج باملشكالت، يحفل مستقبل عىل
أو الالتينية غري وهذا والسيكولوجية. العلمية بالتعابري تكتظ ولغته واألدبي.
وتفكريه إنجليزيٍّا. يكون أن قبل أوروبي «أودين» ألن أخرى. لغة أي أو الفرنسية
عواطفه. من عاطفة أي يف وطنيٍّا ليس أنه الحق بل وطنيٍّا. يكون أن قبل عاملي
التعطل مأساة يحس الذي «اإلنساني» اإلنسان هموم هي يشء، كل قبل وهمومه،
أقدام تحت الهنود فيه يعيش الذي األسود الشقاء يحس كما املتحدة الواليات يف
والدراسات الثقايف االنغماس حيث من هكسيل» «ألدوس يشبه إنه قلنا وقد اإلنجليز.
يدعو «هكسيل» إن حيث من كثريًا منه يختلف إنه نقول أن يجب ولكن العميقة،
للقرن علمية بصوفية يقول كأنه البرشية، املشكالت من منفصل موقف اتخاذ إىل
وقد فيه. يشرتك وال املجتمع يرى راهبًا يكون أن يجب األديب كأن العرشين،
املجتمع. يف فينغمس «أودين» أما كفاحه. يف يدخل أن دون ولكن عليه، يحكم
الطبقات. وحرب واالشرتاكية والتطور والسيكولوجيا السياسة أشعار هي وأشعاره

والصناعيني. للماليني املتعطلني كفاح للديكتاتوريني؛ االشرتاكيني وكفاح
اإلنجليزية يعرفون للذين ترجمة بال نرتكها أن األليق من أظن أبيات ييل وفيما
همومها يف وتعمقها انبساطها ومدى األودينية النفس عىل القارئ تدل وهي

ومعارفها:

Around me, pausing as I write,
A tiny object in the night,

∗∗∗
Whichever way I look, I mark
Importunate along the dark
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الحديث اإلنجليزي األدب

Horizon of immediacies
∗∗∗

The flares of desperation rise
From signallers who justly plead

∗∗∗
Their cause is piteous indeed
Bewildered, how can I divine
Which is my true Socratic Sign

∗∗∗
Which of these calls to conscience is
For mine the casus foederis,

∗∗∗
From all the tasks submitted, choose
The athlon I must not refuse,

∗∗∗
A particle, I must not yield
To particles who claim the field

∗∗∗
Nor trust the demagogue who raves
A quantum speaking for the waves,

∗∗∗
Nor worship blindly the ornate
Grandezza of the Sovereign State

«الحب»: عن التالية القطعة هذه األشعار، هذه من أسهل

Love has no position
Love’s a way of living

∗∗∗
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أودين الشاعر

One kind of relation
possible between
any things or persons

∗∗∗
Given one condition,
The one sine qua non
Being mutual need

التي بديهته أو الشاعر ارتجال وهي واضحة. التالية التهكمية القطعة وهذه
السيئ الجو عىل يأىس هنا وهو املختلفة. بالكلمات الزاخرة ثقافته فيها يستخدم

العلب) يف (املحفوظ السيئ والطعام

come to our bracing dessert
Where eternity is eventful
For the weather-glass
Is set at Alas,
The thermometer at Resentful

∗∗∗
Come to our well-run dessert
Where anguish arrives by cable
And the deadly sins
May be bought in tins
With instruction on the label

أمامه ينفسح املستقبل فإن ولذلك الخامس. العقد بداية يف «أودين» يزال وال
مختلفة. أدبية وأساليب ذهنية لتطورات
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