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 بَين العِلم والأَدب
 **عِنْدنا: بَرْزَخ لا يبغيَان

 أحْمد سَليمْ ِسعيدانللد َكتور 
 سادتي الكرام!

 السالم عليكم ورحمة الله.
قدري أن يكون أول حديث لي إليكم شكوى. وال بد من شكوى إلى ذي مروءة 

أمل يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولكن شكواي ال للمواساة والتوجع، بل هي دعوة لت
وتفكررر يف رري إلررى عمررل جررالم. إ مررا الشرركوى ممررا أرا  ع ررد ا مررن ق ي رر  بررين ال لررم 
واألدب تف ي إلرى مرا   را ي م ر  مرن ألمر   كرير ، وجمرود ذه ري  ري عرالم مت رور 
متفجرررررر ي لرررررع كرررررل سررررراع  بجديرررررد،  ررررري كرررررل مرررررن مجررررراال  الفرررررن واألدب وال لرررررم 

 والتك ولوجيا،  ي جميع دروب الحياة.

 ررران توأمررران للفكرررر اطب سرررا ي،  بي تممرررا و ب ممرررا أن يكو رررا ابوال لرررم واألدب 
مت ررام ين متكررا لين، يسرر د كررل م ممررا أ،ررا  وي ذيرر ، سرركحمما الكلمرر  المكتوبرر  أو 

 المسموع ، وهد مما ال مل من أجل مستقبل أ  ل، ل ا ولإلب سا ي  جم اء.

امكم وقبل أن أشرع ب رض ما أشكو م  ، أستأذ كم أيما السادة أن أعرض أم
 صورة من ت ا ر ال لم واألدب  ي ال الم المتقدم:

 . أجرل إن جرذورها عربيرر  بيررالقرول إن علرروم اليروم هري صر اع  غر غ ري عرن 
غريقيرر  وبابليرر  و رعو يرر   ولكررن جررذوعما و روعمررا وأغصررا ما وأوراقمررا و مارهررا   –وا 

 وهرررررررررري مت ررررررررررورة  ،ررررررررررذ  بررررررررررال لو وال مرررررررررراء  ومفرررررررررراتي  ت ورهررررررررررا -كلمررررررررررا غربيرررررررررر 
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ركب لاد  ب دا  عن جذورها، كشجرة تفاح ت ال رب. وهي كلما الداد   موا   يدكلما ب
 ،  تؤتي  مارا  غير تفاحما األصيل. على  روعما شتى أ واع الفواك

كا ر  ل ر  الكتابر  ع رد   رب يتلقرى علومر  مرن الكترب ال ربير وع دما كران ال ر
رهم، بررل كلمرم، رجررال التي ير ، وكران المت لمررون  ير  هررم القلر  الترري تتق مرا، وكرران أك ر

ديررن.  ررم ت برر  ال رررب إلررى  رررورة إحيرراء ل اترر  البيتيرر ، وج لمررا ل ررا  كتابرر . و رري 
غ ررون ذلررك كرران إبداعرر  الفكررري الررذاتي قررد برردأ  بررواكير ،  قامرر   م ررت  الفكريرر ، 

وال لم ركن هام من أركا ما.  كان  -  كا   أو اجتماعي ، أو سياسي ، أو أدبي ي قا 
مكتوبر   ري ت ورهرا مرع ت رور ال لرم. حترى جراء  ارداب ال ربير  أن م   ل تر  ال

مجبول   بال لم، وهو الركن األساسري مرن أركا مرا، والملمرم األكبرر  ري ت ويرع إ تاجمرا 
وت وير ، ش را  كان أو قص ، أو  ن رسم أو موسيقى. ال لم  ي ال رب  ابع الحياة 

بيرررر  والشررررارع، والمل ررررب اليوميرررر ، ير رررر   ال فررررل مررررع حليررررب أمرررر ، ويتلقررررا   رررري ال
والملمرررى، والصرررحا   اليوميررر ، بلررر  المدرسررر .  ررري ال ررررب  جرررد رجرررال القلرررم واألدب، 
والصحا   والسياس ، والتاجر  ي متجر ، والصا ع  ي مص    والفكح  ي ملرعت ، 

مررن هررؤالء، ولرر  مررن ال لررم الم اصررر   جررد كررّك   –و جررد سررالت التكسرري وربرر  البيرر  
ر  وتفجر   يتلقا   ي الكتب المبس  ، والصرح  وال شررا ،  صيب، يجاري   ي ت و 

و رررري اطذاعرررر  والتلفررررلة ب بررررارا  ،بررررراء عررررار ين يفممررررون مررررا يقولررررون. حتررررى أحرررردث 
االبتكارا  ال لمي  والتك ولوجي   جد الحديث ع ما، وعمرا ي تررر مرن أ رر لمرا، علرى 

لمرء الم ق  ي ب ي من قيم الحياة  ي ال الم الم اصر أن السان ال،اص وال ام. إن 
أن يكون ملمرا  بمرا يجرري  ري حقرول ال لروم مرن مسرتجدا   ررير  وت بيقير . أ ر  

أداتررر   ،إلرررى ذلرررك أن ال رررالم المتقررردم ي رررير عصرررر صرررراع هرررو حررررب حيررراة أو مرررو 
 ال ا ذة صاحب  ال لب  الم لق  هي ال لم.

صرررر ا   رررير عصرررر تفجرررر علمررري رهيرررب،  م رررذ األرب ي يرررا  مرررن هرررذا القررررن



 - 123-  

ي  ي  أشد هروال  مرن الرراهر المرلري، ولكرن ال يرون اليقرر  واألذهران المتفتحر  الم،ف
ال تلبرث أن تكشرر  كررل ،فرري، وتحاربرر  بمررا هرو أك ررر ،فرراء. لرريً علررم اليرروم كماليررا  
مررن الكماليررا ، وا  مررا هررو، كالمرراء والمررواء وال ررذاء،  رررورة مررن  رررورا  الحيرراة، 

ن الصرورة مرا صرار يبردو اليروم مرن والسكح األقوى مرن أسرلح  الصرراع. ال ي يرر مر
 ا فراج بين أكبر قوتين  ي ال الم.

والدول المتقدمر  هممرا أن تقريم تفراعك  قويرا  مسرتديما  برين ال لرم وال راً وال لرم 
 واألدب وال لم واطب سا يا .

ما أن يتم إ جال علمي ذو شرأن، ممرا قرد يكرون لر  أ رر  ري  فعلى الصعيد الشعبي:
برري وسرالل اطبعركم ل شرر ، ت    بي أو ص اعي أو لراعري، حترى حياة ال اً، م ل كش

ذاعرر  والصررحا   والتلفررال،  ررم تصرردر الكتررب ال لميرر   بررأقكم ،بررراء علميررين تربررويين،  رري اطب
 المبس   تليد البحث  ي  تفصيك ، ب ب ا  ش بي  ر،يص  ال من.

ذا رمر كتاب قيم بل   أج بي ، مما قد يفيد الجمراهير،  رك يل برث أن يتررجم وا 
وي شر ب ب ا  ر،يص . وقد يكون ال شر سكحا  ذا حدين،  ترمر ال شرا  المفيدة 
إلررى جا ررب كتررب اللمررو والمجررون. ولكررن ال شررر  رري ال ررالم المتقرردم حررر، والقررار  هررو 

ولكر مم  ،الذي ي،تار مرا ير ري . والمربرون ي ر رون أن ب رض الكترب ت رر وال ت فرع
ك رري ال يررؤدي حجررب  يتركررون ال،يررار للقررار  كرري يبقررى الكترراب ذا جاذبيرر  ،اصرر ، و 

 ب ض الكتب إلى البحث ع ما ،لس .

نتاج األدبي: ب ذا رؤي  علمير ، يردرك تجاهرا  ي جد األد وعلى صعيد اإِل
م الحا ر وتشار  المستقبل،  علوم عصر ، ول   ي قرارة  فس   لسف  علمي  تقوِّ

ل   يست لع ما هو جاٍر  مو  ي ما يبدع من أدب مكتوب أو مسموع يحلت ب،يا
 الب يرررررررررررررررررد. وبرررررررررررررررررذلك ومرررررررررررررررررا قرررررررررررررررررد يجرررررررررررررررررري  ررررررررررررررررري المسرررررررررررررررررتقبل القريرررررررررررررررررب أو

يررررروحي إلررررررى لميلرررررر  ال لمرررررري بأ كررررررار جديرررررردة، ويد  رررررر  إلررررررى مليررررررد مررررررن البحررررررث 



 - 124-  

واالستقصاء، حتى ليج ل من ،يال األديب براأل مً وأوهامر  ب  را  مرن حقرالت 
يررد مررن ال،يررال اليرروم وعلومرر .  يررد ع الجديررد مررن حقررالت اليرروم أدب ال ررد إلررى جد

 وجديد من الرؤى والت ل ا .

هكررذا يت ررا ر األديررب وال ررالم المتقرردم، كررل م ممررا يسرر د ار،ررر وير ررد . ومررع 
ت ور ال لرم والتك ولوجيرا يت رور األدب والفرن، حترى لتقرام برين حرين وحرين م رارض 
 رداب ال،مسرري يا  والسررتي يا  و  و مررا،  تقررارن بمررا كرران قبلمررا ومررا جررد مررن ب رردها،

 ا أب د ما بين هذا وذاك.وم
حتررى الل رر  ي تريمررا مررا ي تررري ال لررم واألدب مررن ت ررور. إن الل رر  أداة ال لررم 

إ ما ل   األم ، ولما مرن  رم  –واألدب تتسع إذا اتس     اقمما وت يت إذا  اق  
 مررري مرررن  رررم مت رررورة قابلررر  لكتسررراع  ،كرامتمرررا وقداسرررتما. ولك مرررا أي رررا  ل ررر  حيررر 

 مر ة حياة األم ، ت لُّ إذا عل  األم ، وتمون إذا ها  .وال ماء. إ ما بحت 
إن ال لررررم المتجرررردد يلمررررم األدبرررراء بقرررردر مررررا يلمررررم ال لمرررراء،  ي وعررررون إ جررررالهم 
ويليدو رررررر  جاذبيرررررر ، مسررررررت دين إلررررررى ،لفيرررررر  علميرررررر  صررررررلب . وهررررررو قررررررد يلمررررررم غيررررررر 
المت،صصين بأك ر مما يلمم المت،صصين.  من قبل أن يبتكر ال لم سفن الف راء 

ي ررلل ال لمرراء أرض القمررر، و ررع األدب قصصررا  تصرر  م ررل هررذ  السررفن وتررتكلم و 
عررن رجررال الف رراء. ،يررال أدبرراء اليرروم يج لرر  علررم ال ررد حقيقرر ، و،يررال األدبرراء  رري 

 ال الم المتقدم يسبت إ جال ال لماء ويلمممم.
والمررروا ن  ررري ال رررالم المتقررردم ي ترررل بحا رررر  أل ررر  يمرررد  بال قررر  برررال فً، 

دت اال تمرراء،  ي مررل علررى تحقيررت أمجرراد ت ررا  إلررى مررا حقررت ويد  رر  إلررى صرر
 باؤ  وما يحقت لمكؤ . أما ما ري   ي ررر إلير  باعتبرار  صرفحا  م وير   ري 
سجل حيات ، إن يكن  يما بدالي  قاتم  وس ور م تم ،  تلك مراحل تجاولهرا، 
 وبقرررررررري الما رررررررري، ب،يررررررررر  وشررررررررر ، ترا ررررررررا  يحررررررررا ر عليرررررررر  ويصررررررررو   ألن  يرررررررر 

با  حا رر  وأمجراد . إن الفررت الح راري برين ما ري  وحا رر  يليررد  جرذور  ومسرب
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 قرر  بررال فً، وأمررك  بمسررتقبل أ  ررل، وت ل ررا  إلررى تحقيررت أمجرراد ت رري  اسررم  إلررى 
مررا أكبررر الفررت بررين  كررر المرروا ن  ري ال ررالم المتقرردم و كررر  ريررر   –قالمر  ال،الرردين 

، وهررذا يحررنُّ إلررى الما رري،  رري ال ررالم ال الررث: ذاك يت لررع إلررى مسررتقبل أك ررر إشررراقا  
كرم أتم رى لرو يت را ر ال لرم واألدب  .ويتبرم بالحا ر، وي،شرى المسرتقبل المجمرول

 ع د ا ت ا رهما  ي ال رب.

وقد يحسن قبل أن   تقل إلى وص  حال ال لم واألدب  ي ال رالم ال ربري 
أن  لقررري  رررررة سرررري   علرررى ال لرررم ال ربررري الت،صصررري علرررى الصررر يد ال رررالمي، 

 وض م   لل يان،  اهيك عن ال،في تح  ستار المجمودا  ال سكري .الم ر 

 في المستويا  الجام ير   جرد  ري كرل قسرم مرن أقسرام الكليرا  ال لمير  بحرث 
ي،صررص كررل ركررن مررن أركا رر  لفرررع مررن  ررروع البحررث، ويشرر ل كررل ركررن أسررتاذ أو 
ن  ريت من األساتذة أصحاب الت،صص الواحرد، أو الت،صصرا  المتقاربر ،  ي ملرو 

لون مررن ورالمررا تحقيررت إ جررالا  ب ررد الفرررا  مررن المحا رررا  اليوميرر   رري بحرروث يررأم
ت لمم ولجام اتمم شيلا  من المجد أو ب  ا  مرن الرد،ل. أو ي ملرون علرى إيجراد تحق

حلرررول لمشررركك  محرررددة ت ر رررما المؤسسرررا  الصررر اعي  أو اللراعيررر  أو التجاريررر ، 
م ولكليرراتمم مبررالي سرر،ي  يتقا ررون القالمرر  مررن حررولمم. وهررذ  المؤسسررا  ت تمررد لمرر

م ما أجورهم، ويشترون بما مرا يلرلم مرن م ردا ، ويشر لون بمرا مرن يحتراجون إلريمم 
 من عمال ومساعدي بحث.

ومرررن المت،صصرررين الرررذين ال ي ملرررون  ررري الجام رررا  مرررن ي ملرررون ،برررراء أو 
مستشرارين  رري الف اليررا  ال،اصرر  أو ال امر ، يسرراعدون  رري الت، رري  أو التصررحي  

 و الت وير.أ

ومررررن المت،صصررررين مررررن يمرررروون البحررررث واالستكشررررا ،  ي ملررررون أ رررررادا  أو 
جماعا ، بجمودهم، ال لم مع، ولكن ب ي  تأدي  رسال  ما، قومي  أو إ سرا ي . وقرد 
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ال يحققون جديدا  سوى إر اء  لعراتمم ال،اصر ، أو قرد يصرلون  يق ون ال مر كل 
مررا ير رريمم مررن سررم   مجليرر ، وقررد  إلررى اكتشررا  أو ابتكررار او ت رروير يرردر علرريمم

ما ير يمم من مال. هؤالء هم الذين يتحقت على أيديمم مجد يدر يدر عليمم أو ال 
الح رررارة اطب سرررا ي . ولكرررن علرررى أيرررديمم أي رررا  يتحقرررت صررر ع السررركح البلرررد وتقررردم 

ك رر مرا صر    الفكرر اطب سرا ي  ري أالذي قد يق ري  ري لحرر  ج رون علرى  المدمر
 تلك هي األسً التي ب ي عليما ال لم الم اصر المتفجر.قرون  ويل . 

بداع،  وعليما ب ي أي ا  صرح ارداب والف ون الم اصرة، وما  يما من ت وع وا 
علرى أن يبتكرر، مردعو  ري مرها جمي ا  م مجي  علمي  ت لم الفرد أ   سيد  فس ، قاد

عي  وأما ر  علمير ، إلى أن ي،   وي فذ، وا قا  من  فس ، مؤم ا  برب ، ي مرل بمو رو 
 –يرللرر  تحكرريم ال قررل ومقرراييً المرر مل ال لمرري المسررت د إلررى برهرران تجريبرري عقلرري 

عالمررا  كرران أو أديبررا  أو   ا ررا ،  بيبررا  كرران أو مم دسررا  أو ترراجرا  أو صررا  ا  أو لارعررا . 
 كلمم  ي ال مل ال لمي واألدبي سواء.

ي،  رإ ي أ،شرى إذا أ  ر  لم ال ربرا إذا جل ا إلى و ع ال لم واألدب  ي ال ر
تلرررك الفلررر  القليلررر  مرررن األدبرررراء  حبرررا أن أشررر ر باطب    صرررورتمما المليلررر  ررري وصررر

المبررردعين وال لمررراء ممرررن حققررروا إ جرررالا  ذا  قيمررر  عالميررر   ررري مجرررال االبتكرررار أو 
االكتشررا  أو الت رروير. ولكررن مممررا يكررن عرردد هررؤالء القلرر ،  ررإن عالمررا  عرردد أب الرر  

، ال يكرون حالرر  مر ريا  أن يقررل كرل مرن األدبرراء وال لمراء  يرر  يربرو علرى ملرر  مليرون
عن مليون، م مم أل  على األقل ي ملون على مستوى عالمي ويساهمون  ي ص ع 

 الح ارة اطب سا ي ، ويمدون لل رب جسورا   كري  مع ال الم المتقدم.

قليميررر  وال  الفيررر  غ ررري عرررن البيررران أن تربت رررا وأجواء رررا الفكريررر  وال قا يررر  واطب
كري تصرب  صرالح  ل مرو اطب تراج األدبري واطب جرال ال لمري  تحتاج إلرى ت روير كبيرر

 عالمي، أو صالح  للسير مع التيار الفكري ال المي.على مستوى 
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لقد قام  ال م   ال ربي ،  ي أوا،ر القرون الوس ى،  ي  ور الفكر ال ربي 
س سكمي الذي أقام  أجداد ا  ي رحاب الح ارة اطب كمي . ولكن كران قردر ا  حرن اطب

أن تقرروم الح ررارة ال ربيرر  الم اصرررة و حررن   رر   رري سرربا  عميررت وع رردما شرررع ا 
 رررالم  ررر مض مرررن سررربات ا،  ررري أوا،رررر القررررن التاسرررع عشرررر، ألفي رررا أ  رررا غربررراء  ررري ال

الم اصرررر،  رررك علمررر  سررراهم ا  ررري صررر   ، وال اجواؤ رررا الحا ررررة تكيفررر  م ررر ، وال 
تربت رررا الذه يررر  تكلمررر ، حترررى وال ل ت رررا المورو ررر  قرررد اتسررر   السرررتي اب . لقرررد ت رررور 

 الفكر ال المي وتقدم واتسع و حن بم لل ع  .

 جرررل سيصررردم قرررولي هرررذا أدبررراء يت  رررون بل ت رررا الجميلررر ، وعلميرررين يتبررراهون بمرررا أ
اربرراء. ومرراذا يجرردي الت  رري والتبرراهي إن لرررم   مررد إلررى ت رروير م رراهل حيات ررا وتفكير رررا 
وأسرراليب ترردريً ل ت ررا، إلررى أن تررتكءم مررع  ررابع حيرراة اليرروم المت ررورة السررري   الت ررور، 
ال،ا    للت وير. إليكم مر ك  واحردا  يبرين كير  وقف را جامردين  ري عرالم سرريع الحركر ، 

و  مررن شراهت.    رردما ابتكرر ال رررب ال باعر  بحرررو  متحركر ، كرران التوقر   يرر  كرالمب
أمرا  حرن  ،ما يلال يتلقى علوم  من كتب عربي ،  قام ال رب ب باع  هذ  الكتب ال ربي 

 قررد مك  ررا ب رردها  رري الشرررت  ك ملرر  سرر     سررو باليررد. وكا رر  أول م ب رر  ورد  علررى 
ع رردها شرررع ا   بررع  ، ررامن عشرررمصررر تلررك الترري جرراء بمررا  ررابليون  رري أوا،ررر القرررن ال

 كتبا   ب ما ال رب من قبل ا ب ك   قرون.

سرركمي  األولررى أعلررى المسررلمون صرررح المرر مل ال لمرري، بررأن   رري ال صررور اطب
ج لررروا اال،تبرررار والمشررراهدة رك رررا  مرررن أركا ررر . لقرررد أدركررروا أن التفكيرررر جمرررد إ سرررا ي 

 لميررررررررررر ، ألن مت رررررررررررور يت يرررررررررررر بت يرررررررررررر اللمررررررررررران والمكررررررررررران،   رررررررررررادوا برررررررررررأال رأي
بداعمم للمان غير لما  ا وأحوال غير أحوال ا.  الما ين ممما أبدعوا  إن تفكيرهم وا 
قالوا هم رجرال و حرن رجرال أدرى مر مم بمرا يرتكءم مرع أيام را. لقرد أوصروا برأن يقروم 
على رأً كل مل  س   مجتمد يجدد وي ور، حسب مقت يا  ال صر   إن لرم يقرم 

سكمي  أن ت مرل علرى إيجراد ، بالرعاير  الحكيمر  مجتمد، وجب على المجتم ا   اطب
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 والتربي  الماد  .

سررركمي، برررل  ولرررو امت رررل الكحقرررون لمرررذ  التوصررريا  لت يرررر مسرررار التررراريو اطب
ترراريو ال ررالم بأسررر . ولكررن تجررري الريرراح بمررا ال تشررتمي السررفن. ولقررد جررر  الريرراح، 

ير   رري عالم را ال ربري، مررن ومرا ترلال تجرري بمررا ال يشرتمي دعراة ت رروير الحيراة الفكر 
أجررل م الجرر  مررا   ررا ي مررن سرر حي  وألمرر   كريرر ، تحرر  ربقرر  سررتار حديرردي اسررم  

 المحا ر .

باسم المحا ر  على القديم، وبردعوى أن  ،رر األمرر ال يصرل  إال بمرا صرل  
واكتفرى األدبراء  .ب  أول ، ت كر أجداد ا لل لم باسم الردين، والردين ممرا يصر  ون برراء

ي المرردح والمجرراء،  فاقررا  وبمتا ررا ، واألدب والفررن ممررا يف لررون بررراء. وباسررم بالتبرراري  رر
سرركم  الرردين قيررد  الحريرر  الفكريرر ، وأعلررن الفقمرراء الحرررب علررى ال لررم، وقررد كرران اطب
أقوى دعوة إلي . وكما أحرت ال لوُّ األوروبي علماء  ري ررل محراكم التفترير، أحررت 

اب الرررأي الحررر، برردعاوى راهرهررا الحفررار ال لررو ال ربرري الكتررب الفلسررف  وأعرردم أصررح
 على الدين وبا  ما الت ا ً على موالد الوالة.

سرررركمي  قبيررررل ا تقرررال القيررررادة الفكريرررر   هرررذا مررررا جررررى  رررري أوا،ررررر ال صرررور اطب
شرررع ا   رريت وقررد   ربرري. و رري غ ررون القرررن التاسررع عشررروالسياسرري  إلررى ال ررالم ال

أ،ذ ا  ت  ى بأمجراد م ر ، مرن م ل   ي أذها  ا ذكريا  عصور ماجدة م  ،  
غير أن تحقت أمجرادا  مسرتجدة، ولريً مرن السرمل تحقيقمرا  ري عرالم يت رور بسررع  
 ،ا فرررررررررررر ، ويتفجررررررررررررر  يرررررررررررر  ال لررررررررررررم تفجرررررررررررررا   رررررررررررروت كررررررررررررل تصررررررررررررور،  رررررررررررري حررررررررررررين
أ  ررررا مررررا لل ررررا يم رررري ب ررررا اللمرررران وعيو  ررررا إلررررى وراء، تحررررن إلررررى الما رررري، وتتبرررررم 

إلى ال رب  ررة ريبر  و،رو ،  تحاشرى بالحا ر، وت،شى المستقبل  ما لل ا   رر 
 أن  فيد من تجربت  أو أن  ت مت أسباب   ف ا وقوت .

إ  ررري يررررا سررررادتي أعتررررل وأر ررررع رأسررري عاليررررا  بالشرررر ر ال ربرررري، الوجرررردا ي م رررر  
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  ذا  ال لعرر  القوميرر  عتررل وأر ررع رأسرري عاليررا  بلداب ررا الحدي ررأوالقررومي واطب سررا ي، و 
وأر ررع رأسرري عاليررا  وأتبرراهى بكررل عربرري أ جررل  رري   سررا ي ، وأعتررل أي ررا  وال لعرر  اط

البكد المتقدم  إ جالا  متميلا . ولك ي أتألم حسرة علير  إذا لرم يجرد  ري بلرد  مرا يمك ر  
مرررن م رررل هرررذا اطب جرررال. إن مرررا أشررركو لكرررم يرررا سرررادتي م ررر  أن أجواء رررا الفكريررر  ه رررا 

مررا تقرريم برل،ررا  بررين محا ررر  إلررى حررد يج لمررا ال تتررواءم مررع تيررار الحيرراة المت ررور. إ 
ج ل ررا  جمررد  رري وجرر  تيررار  كررري دا ررت ال ياألدب وال لررم ي رقررل مسررار كررل م ممررا، و 

 يلوي على شيء.
مرررا  حتررراج إليررر  كررري  ،ررررج مرررن جمود رررا الفكرررري م مجيررر  علميررر  ت رررم تحررر  
ج احيما أدباء ا وعلماء ا وكرل مفكري را علرى السرواء، م مجير  ترد  مم إلرى الت، ري  

باللرررر ، وا قررررين بقرررردرتمم ال قليرررر ، مت ل ررررين إلررررى المسرررراهم  مررررع  والت رررروير، مررررؤم ين
المساهمين  ي ب اء مستقبل أ  ل يأ،ذ  ي  ال ررب وال روبر  مكا ر  قومير  وا  سرا ي  

 تليت بتاري، ا الح اري المجيد.
غ رررّي عرررن البيررران أ  ررري، علرررى الررررغم مرررن تبرمررري بالحا رررر ومرررا  يررر  مرررن 

بمرررررا حققررررر  أق رررررار عربيررررر  مرررررن  سررررر حي  وألمررررر   كريررررر ، ألعترررررل كرررررل االعترررررلال
ا تصررررارا  عسرررركري  وسياسرررري  واقتصررررادي ، ومررررن ، رررروا  مو قرررر   حررررو الوحرررردة 
ال ربيرر ، أمررل كررل مرروا ن شررري .  رري تقررديري وحكمرري المو رروعي أ  ررا، أدبرراء 

تميم  ي الما ي القريرب، يروم ا قلرب الفكرر  دبين، ما تلال أ كار ا و،ياالت اومتأ
، وال يدعمما واألدب مجرد شكليا  جو اء ومحس  ا  لفري  يحليما سجع وجًر

  كرررررررررررررررر، وصرررررررررررررررار الشررررررررررررررر ر مررررررررررررررردي   فرررررررررررررررات وارترررررررررررررررلات، وهجررررررررررررررراء سررررررررررررررر، 
أن م رراهل الت لرريم مررا تررلال هرري هرري الترري   بمترران، أمررا ال لررم ع ررد ا  مررن ملسرريو 

رسمما االست مار. وما  رأ عليما من ت يير إ ما هرو سر حي ال يمرً الجرذور، 
 كار.وال يصل إلى حد االجتماد الحر واالبت

سركمي، وال رالم ال ربري ب،اصر ، علرى  إن الجو والتربر  بقيرا  ري ال رالم اطب
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م ررل مررا كا رررا عليرر   رري أوا،رررر ال صررور الوسرر ى: تفكيرررر تقليرردي مكرررر م ررراد، 
وت لررم تلقي رري ي تمررد علررى الحفررر ويت كررر لكجتمرراد، وأقرروال وشرر ارا  ال يسرر دها 

، وال ت  ررررى بالم ررررمون واقررررع وال دليررررل، وتربرررر  تتقبررررل الكرررركم المررررلوت األجررررو 
 وتر ض الم مل ال لمي المو وعي والم  ت ال لمي الجريء.

وما ال مل؟ أقول إن علي ا، باطب ا   إلى تيسير  شر ال لم بين ال لميرين 
واطب سرا يين علررى السررواء، ،لررت الجررو الم اسررب والتربرر  الم اسررب  ألن ي مررو ال لررم 

فكير ا وتصورات ا، وأن ي مو األدب ويشيع ويصب   ابع حيات ا والموج  الف ال لت
 الحر الم ب ث عن أصال   ي التفكير ورؤي   ا ذة وعلم غلير.

وحقررات وأ كررار ي ب رري أن تشرريع بي  ررا وتجررري  رري حيات ررا كمررا    مرر  مبرراد
يجري الدم  ي عروق ا، كري  حقرت الجرو والتربر  الكلمرين لت را ر ال لرم واألدب 

صرة و م ي مع الركب ب لة وكرام   اعلين ع د ا، كي  ساير تيار الحياة الم ا
ال م ف لررررررين، ،كقررررررين ال مقلرررررردين وال مت فلررررررين. مررررررن هررررررذ  المبرررررراد  والحقررررررالت 

 واأل كار:
يمرردها بسرركح السررلم والحرررب  أن العلممم  ممو بمماني الحيممار المعاصممرر  -1

والجررررد واللمررررو، وهررررو ملمررررم الشرررر راء والكترررراب واألدبرررراء، يمرررردهم بال ررررذاء الفكررررري 
برررداع، مرررع إدراك للحا رررر ومشرررار   للمسرررتقبل، ومرررع ويرررد  مم إلررر ى االبتكرررار واطب

دراك ما يأملون. بل إن ال لرم هرو الرذي ي لم را  ت، ي  سليم لتحقيت ما يب ون وا 
كررررالمج ون بررررين تقررررى اللاهررررد كيرررر    بررررد اللرررر  حررررت عبادترررر ،  رررري عررررالم يتررررراوح 

 و كل األحمت المفتون. المتصو 
دالمررا  إلررى كرري تم رري الحيرراة  كممون أن التطممور  ممو سممنة اللممه فممي ال -2

األ  رررل، ويشرررارك الفكرررر مرررا هرررو أرقرررى وأشرررر . مرررن أجرررل ذلرررك وهب رررا اللررر  ال قرررل. 
األ راد يولدون ويكبرون ويموتون. وقد ي تاب الفرد أو المجموع  أو األم  بأسرها ما 
ي ترراب األ ررراد مررن عجررل وهرررم. ولكررن الحيرراة ب امرر ،  رري هررذا الكررون الرحيررب، سررالرة 
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... والت رور قرالم م رذ األلل، ومراٍض إلرى األبرد. كران  بف رل اللر  إلرى األحسرن أبدا  
 ي الما ي يجري ب يلا  وهو اليوم ي رّذ السرير بف رل ال لرم، ويف ري إلرى الت روير 
أي عمررل ال قررل  رري تسررريع الت ررور. والت رروير إ مررا هررو عمررل بررإرادة اللرر ، و جاحرر  

 ر الل .يف ي إلى مليد من ال ق  بال فً ومليد من شك
وليً الت وير ش ل ال لماء واألدباء وحدهم،  كل موا ن مكلر  بت روير 
عمل  إلى األ  ل: الملارع  ي حقل  ي ور س ابل القم  كي تجود ب  اء أغلر 
وأجرررود، والصررررا ع  رررري مصررر    ي ررررور إ تاجرررر  ليصرررير أ  ررررل وأك ررررر، واألديررررب 

ن. إن كل  جاح هو والكاتب والشاعر وال اقد والمؤرخ يجددون ويبتكرون وي وعو 
 ، وة  حو  جاح أكبر.

 تطور العلوم والمعارف: -3
قدر ا أ  ا   ير  ي عصر تتفجر  ي  ال لوم والم ار  بسرع  مذهل .  ما 
أن تبتررردع عمليررر  جديررردة أو ت ررررض  كررررة جديررردة حترررى يمررررع التك ولوجيرررون إلرررى 

تويا  تفجرررر والتجديرررد قاصررررا  علرررى مسررراسرررت كلما بابتكرررار جديرررد. ولررريً هرررذا ال
الت،صص بل هو يمترد إلرى الحيراة اليومير  ويردهم ال راً  ري بيروتمم وم راب،مم 
ومجررررالي جرررردهم ولمرررروهم. الحاسرررروب الررررذي كرررران  رررري أوالررررل السررررتي يا  حررررديث 

اجر والمصررررار  تررررالجررررام يين صررررار اليرررروم الشرررر ل الشرررراغل  رررري المصررررا ع والم
ير والرررررردوالر ال امرررررر  وال،اصرررررر . ومرررررراذا  قررررررول عررررررن وسررررررالل ال اب رررررر  والتصررررررو 

واالتصراال  وال رالرا ؟ ومرراذا  قرول عررن عالم را الواسررع الرذي غرردا صر يرا   رررى 
  يرررررررر  علررررررررى شاشرررررررر  التلفررررررررال  تيرررررررران الشرررررررررت وال رررررررررب  رررررررري ت رررررررراملمم وجرررررررردهم
ولموهم. األقمار االص  اعي  ت مل على توحيد ال رالم سرلوكا  وعرادا ، شرل ا أم 

 أبي ا.
ال ترتم برالت كر لل مرل  ال بد من مواجمت . ومواجمتر  هذا ي   ا أمام تحد  

والتك ولوجيا، بل بالتكي  م مما أل مما أمر محتوم. وهذا التكي  يقت ي ت ييرا  
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جرررذريا   ررري مفررراهيم الرررت لم والت لررريم وواجبرررا  الم لرررم.  رررالت لم عمليررر  تمترررد مررردى 
الحيراة.  رري الما رري قررال  يلسررو : أ ررا أ كرر، إذن أ ررا موجررود. واليرروم يقررول كررل 

ذن أ ا موجود. والت ليم لم ي د يقتصر على إ مراء مقررر محردد،  رد: أ ا أت لم، إ
إ ما هو ي لرم المررء كير  يرت لم وكير  يبقرى علرى صرل  بالمسرتجدا   ري مم تر  
وميدان عملر ، كري يبقرى مواكبرا  لتيرار الحيراة المترد ت. والم لرم لرم ي رد المورر  

وراء جيل. إ ما  جيك   مو ي  ي  للمت لمين  ،الذي ت،رج وقد شدا من ال لم شيلا  
هررو صرراحب مم رر   –هررو مررت لم تتلايررد م لوماترر  يومررا  ب ررد يرروم، وتتسررع ،براترر  

 وصاحب رسال  حيات  مكرس  لتبلي ما.
أيمرررا السررررادة: إذا ك ررررا  ، رررر  بجررررّد ل كرررون  رررري صررررفو  األمررررم المتقدمرررر ، 
 ي ب ي أن  تدارك ما  ات ا من ع اصر الحياة الم اصرة أدباء وعلماء. إن تفجر 

ر رررر  قررررد ج ررررل أك ررررر الم ررررار  التقليديرررر  م لومررررا  بداليرررر  تجاولهررررا الت ررررور الم 
ال لمررري، أو م لو ررر   بررر  أ مرررا ليسررر  علرررى صرررواب. ومرررن  رررم  مبررراد  ال لررروم 
األساسرري  الترري ت لم اهررا قررد ج لمررا التفجررر ال لمرري غيررر ذا  مو رروع. ومررا لررم 

مرا  المحد ر  للت لم س بقى أك ر جمك  مما يقدر المقدرون. إن مرن الم لو   بادر
 ما البد لكل م ق  أن يلم ب ، علميا  كان أو أديبا  أو ل ويا .

إن لررم  سررمم  رري ت رروير الحيرراة الم اصرررة،  ررك أقررل مررن أن  تفاعررل م مررا 
ن لم  ف ل  أغلب ر ري أن الحيراة الم اصررة سرت،لف ا  على  حو يحفر بقاء ا، وا 

 وراءها وتم ي قدما  ال ت ترر.


