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المتشائمة الرؤیة
كمــا تجتـاحني الـتي ــائمة المتشـ الرؤیـة هــذه أســـباب عـــن نفســـي أنـاقش وأنـا أیـام منـذ
فأراهـا الیومیة الجرائد ــّفح أتصـ الفائت. العـام االندونیســیة الجــزر التســونامي اجتاح
وقـدرة االقتصـــادي واالزدهـار الوطنیـة الوحــدة مـن جدیـد عهـٍد بمیـالد تبّشر جمیعهـا
استقطاب مركز تغدو أن على وقابلیتها المالیة دبي أزمة من االستفادة على بیروت
الرؤیــة ـــذه هـ ولمـــاذا االحبــاط ـــذا هـ ــل كـ لمـــاذا إذن االجنبیــة. ــركات ــ والشـ ــامیل ــ للرسـ
والعــالم لبنـان فـي والثقـافي والـتربوي االدبـي الواقـع عـــن نفســـي ــألت فسـ التشـــاؤمیة؟
وحریـاتهم. ابنائهــا عقـول ــادرة بمصــ المنطقـة دول تبـاهي عــن نفســي ســألت العــربي
ـــوم لحـ ألیــس وقالـت: مـــني ـــي نفسـ ـــحكت ــ ضــ وظالمیاتهـــا. بــدكتاتوریاتها وافتخارهـــا
عملیـة إذن تســتغرب لمـاذا لألكـل الصـــالحة اللحــوم وحــدها هــي المجــتّره الحیوانـات
للسـالطین لذیذًة مائدًة نهـيء كیف دیارنا؟ في الموجـود والتربوي الثقافي اإلجـترار
ــون ــ نكـ أن اهللا ـــمح ــ ســ ال ــدنا تریـ ــل ــ هــ ـــا؟ ثقافتن ـــترار ــ اجــ ـــن ــ عــ ـــا امتنعن اذا ــذین والمتنفـ
نـار فـي ــالل ضــ وكـل ــالل ضــ بدعــة كـل أن عّلمتنـا ثقافتنـا أن تعلـم ألســت ابـداعیین؟
الشرك هو وهذا الخلق عملیة في الخالق مشاركة هو االبداع أن تعلم ألست جهنم؟
ألسـت ومحاورتهـا. نفسـك مناقشـة أعلى تتجـر أنك حـتى رجـل یا منك عجبًا بعینه.
الشــكلیة. العیـش أســالیب بتطــور للتطــور قابلٍة غــیر ســرمدیة أزلیـة الحقـائق أن تعلم
هـي النـاس أجســاد وأن تتحــرك التي وحــدها هـي الذرات الكترونـات أن تعلم ألســت
ـــا أمـ التغیــیر. ـــا یعتورهـ الــتي ـــي هـ فقــط االرض ــات ــ مناخـ وأن تتبــدل. الــتي ــدها ــ وحـ
الزمـان اطـار خـارج هـو الذي االزلي الفوق مـن هبطـت ألنهـا مقّدسـة فهـي الحقائق
صـــوته ونســمع بعیوننـا لنراه انســانًا وال لیكلمنـا فـردًا لیـس االزل أن وبمـا والمكـان.
ولـذلك بلســانه. االزل فیهــا یتكلـم الـتي الواســطة هــو المتســّلط او الحــاكم كــان بآذاننـا
أن ویجــب الســلطان. لهـذا الكـالم عملیـة ونـترك الكـالم عــن جمیعنـا نمتنـع أن یجــب
لنا یستنزف لم أنه یكفي أال السلطان. لهذا التفكیر شؤون ونترك التفكیر عن نمتنع
ومنعنـا والثرثرة. الهـذي لنـا أبـاح ولكنـه الكـالم مـن منعنـا أنـه ــحیح صـ عقولنـا. طاقـة
الـذهول لنـا أبـاح ولكنـه التفكــیر مــن ومنعنـا االجـــترار. لنـا أبـاح ولكنـه االبـداع مــن
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تســتحق نغمـًة هـذا ألیس الخیالي. والتحشــیش الشخصـــیة فـي واالزدواجیة واالحــالم
والشكر؟ الحمد

مزدوجــة ـــیات شخصـ یملكــون أناســًا تـرى هــل والمجتمعــات الـدول أرقـى فـي تجــول
وبنفس مكبوتین محـرومین أناسـًا ترى هـل ورفاهیة. غـنى عالمـة هـذا ألیس مثلنا؟
لیل یضاجعوهم الطمث من مطهرات حوریات خلیالت من بأقل یرضون ال الوقت
مـن بأقـل ــون یرضـ ال الوقـت وبنفـس حفـاًة أناســًا ترى هـل االمنیات؟ عــالم فـي نهـار
أناســـًا تـرى هــل الخیـالي. التحشـــیش عــالم فـي والیواقیـت بـالجواهر ـــعة مرصـ اخذیـة
اال للنقاش قابلة غـیر اوامـرهم مسـتّبدین أسـیادًا بیوتهم في ولكنهـم محتقرین مهـانین
الـدول ـــة سیاسـ فــي ــوا یناقشــ أن مســــتعدون ــم وهـ یقــرأون ال ـــًا أناسـ تــرى ــل هـ ــدنا؟ عن
وغرائــب ــورات ظهـ عجائــب مـــن یرافقهـــا العالمیــة ـــونیة الماسـ ــات ــ ومخططـ الكـــبرى
علیهـم انطلت ممـن أنـت الرجــل ایهـا منـك العجــب یأخــذني شــيء هنـاك ثـم احــداث.
الحر االنتخاب بواسطة لنفسه الشعب حكم هي الدیموقراطیة أن وصـدقوا االكاذیب
بنــت الـتي الـدیكتاتوریات أن ـــن تظــ ــل هــ ـــة. ــ ومعارضــ ــواالة مـ بیــن ــلطة الســ وتــداول
والعقول الحریات على خطـرًا أشـد هي واالسـتخبارات والمدفع الدبابة على سـلطتها
أهدافها وال اصحابها یعرف أحد ال والتي الجنسیات المتعددة الشركات من المبدعة
في زوجته یضـــرب ثم النهـار طــول یكـدح الذي الرجـل أن تظــن هـل مرامیهـا. وال
یتحول أن ویرید رجًال كونه یرفض الذي الرجل من المرأة على خطرًا أشّد المساء
الحریـة ــم باسـ المخـــدرات تشـــیر هــل أنوثتهــا. فـي المــرأة ــق حـ بـذلك ــــبًا مغتصـ امــرأة
وإن واحدة النتائج ألیست والثقافات؟ االفكار اجترار من خطرًا أقل االنسان وحقوق
الحـاالت جمیع في ــحیة الضـ هـو االنسـان ألیس االسـالیب؟ واختلفت الطــرق تعـددت
المجــال له فلنفســح االجتمـاعي العاقـل الكـائن االنســان إنـه الممارســات. اختلفـت وإن
والعمل والعلم والمعتقد والتعبیر التفكیر في بحقه انسانیته لیحقق الفرص له ونهیئ
غیبیـة افكــار ــب حسـ ولیـس القـول قـوانین ــب حسـ ــم منظــ عـــادل مجتمــع فـي والعیـش
وراء مـا عــالم مـن فـوق مـن أنزلت أنهـا اصـــحابها یدعي دائمـًا اســتبدادیة اســطوریة
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ادراك وحـدها تسـتطیع عاقلة ناطقة نفسـًا اهللا وهبه الذي االلهـي الكـائن االنسـان انه
الرسـول یقل ألم عنه. ــت فاضـ الذي اصـــلها مـع ــل والتواصـ المجـّردة الكلیة الحقائق
ـــراطه وسـ وكلمتـه وإرادتـه أمـــره وجعلـه العقــل اهللا خلـق مـــا أول أن ــریم الكـ ــربي العـ
ألم سـببه. یتبع فیهـا سـبب كـل صــارمة بقوانین الوجـود هـذا نظـام وضــابط المسـتقیم
كـل فـاض النـور ومـن النـور هــو االول الیـوم فـي ظهـر مـا أول أن القـدیم العهـد یقـل
كاملة حیة صــورة الشقشـقاني نوره من أظهر اهللا أن العرفان رجـال یقل ألم شـيء.
كلمــة العقـل تجســـد ثـم تكــوینهم وبهــا ــيء شـ كــل هیـولن وجعلهــا العقـل ســـماها فاعلـة
كـل أن الحدیثة العلمیة التجــارب تخبرنا ألم ودم. لحــم مـن انســانًا اصـــبحت والكلمـة
الكتابة في طریقتنا على كتبت لو تعلیمات داخلها في یوجـد DNAالـ خالیا من خلیة
الحدیثة العلم تجـارب لنا تقل ألم صــفحة. سـتمایة مـن كتاب على كتاب ألف لمـألت
ال ملیون مئة تحصل ثانیة كل في االنسان عیوب عن عین كل داخل في أنه ایضًا

حسابیة. عملیة
یجوز هل منتهاه وسدرة وغایته الوجود هذا جوهر هو الذي المعجزة االنسان هذا
عبر انسانیته تحقیق في وحقه وعقله حریته له نصادر أن العتیق الشرق هذا في لنا
العلـم عــبر نفســه تطویـر فـي وحقـه جوهــره داخــل فـي المختزنـة المكانیاتـه اكتشــافه
والعطـاء والكرم والشـرف العفاف في بربه التشـبه عـبر ربه مع والتواصـل والعمل
او أمـیر عنـد غــالم الى المعجــزة االنســان هـذا تحویـل یجــوز هـل واالبـداع. والخلق
لوجودهـا غایة وال عقل وال لهـا ارادة ال متحركـة لحـم كتلة او دیكتاتور عند مخـبر

هدف. وال
أودع وأنـه ــورته صــ علـى االنســان خلـق اهللا أن ونقـول عبادتنـا دور لنـدخل نعــود ثـم
بالكبــت ـــان االنســ أن لنقــول ـــود نعـ ــم ث االرض. ـــذه هـ علــى خلیفتــه وجعلــه ـــره ســ فیــه
قلبـه عــرش على اهللا یتجلى وزخاریفهـا الدنیا الحیـاة زینـة عــن واالبتعـاد والحرمـان
من ویتذوق سمعت أذن ال ما االنغام من وبسمع رأت عین ال ما السعادة من فیرى

تذوق. فم ال ما اللذائذ
الدین سري یوسف كمال


