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ﻣﻘﺪﻣﺔ
تبرر السنوات الخمسون اﻷولى من القرن العشرين عرض
التعليم الثيوصوفي حول أصل الشر دون اعتذار أو مقدمة
مطولة .إن الجو الليبرالي و "التقدمي" لفكر هذه الفترة ،بما
في ذلك أخﻼقياتها السياسية ،واحتقارها للميتافيزياء وعدم
احترامها لما يسمى أحيانا ً الجانب "الشيطاني" من السلوك
اﻹنساني ،منذ ذلك الحين ،تفسح المجال أمام الشكوك والقلق
في المجتمع الحالي ،مع كثير من اﻷحيان بمزاج رد فعل صارم
استبدل اﻵمال التي طغت عليها فجأة الجرائم الفظيعة
والﻼإنسانية من أيديولوجية سائرة.
على نحو متزايد ،يمكن اعتبار نقاط الضعف في الوقت الحاضر
نقاط ضعف فلسفية .هذه هي المحاصيل اﻷخﻼقية للحضارة
التي تجاهلت أو تجاوزت اﻷسئلة الفلسفية اﻷساسية لﻸجيال
وسمحت للصيغ اﻻجتماعية والسياسية السريعة  -جميع
"عقائدية" في هذا العصر -ﻻحتكار انتباه البشر من حسن
النية.
في الربع اﻷخير من القرن الماضي ،سجلت بﻼفاتسكي ،في
مجلتها لوسيفر ،بعض المناقشات الكﻼسيكية حول اﻷخﻼق -
دون استثناء نطاقها حول علم الجمال  -والتي يمكن اﻵن
اﻻعتراف بأنها ذات أهمية عميقة وحاسمة لمشاكل ومعضﻼت
الحضارة الغربية .هذه المقاﻻت لها محتوى ميتافيزيائي
وأخﻼقي واجتماعي .وهي تنتقل من المبادئ اﻷولى لﻼفتراض
الكوني والفلسفي ،وفي كثير من اﻷحيان ،خﻼل المناقشات التي
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تعتبر أيضا ً "منشورات الوقت" وتتحول بسرعة إلى أسئلة ذات
أهمية اجتماعية أخﻼقية فورية ،منذ أن كتبت بﻼفاتسكي ليس
كمراقب مجرد وبعيدة ،بل كمراقب مهتم للغاية بمعاناة
واحتياجات البشر.
في هذه الصفحات ،نقدم ثﻼث مقاﻻت كتبها هيلينا بتروفنا
بﻼفاتسكي.
تم نشر "أصل الشر" ﻷول مرة في لوسيفر في أكتوبر عام
 .1887يقترح المؤلف اعتبارات ميتافيزيائية التي تظهر أن
عالم الفكر سيتأرجح حتما ً بين التفاؤل واليأس ،حتى أنه
سطحي ،إلى التفسير الفلسفي لسر الشر .فهم وإلقاء الضوء
على معضﻼت ومآسي الحياة البشرية.
تم نشر المقال الثاني ،سقوط ال ُمثل العليا ،في لوسيفر في
ديسمبر  ،1889عشية السنة الخامسة عشرة للجمعية
الثيوصوفية .إنه حكم ﻻ هوادة فيه للحضارة المسيحية في
السنوات اﻷخيرة من القرن التاسع عشر .في اختتام هذه
المناقشة )هنا اختصر النص اﻷصلي إلى حد ما( بﻼفاتسكي
تحول رمزية "الشيطان" ،التفسير الﻼهوتي للشر ،وتروي
المعنى الخفي وراء هذا الرمز المأساوي من "المﻼك الساقط"
إلى التحليل الميتافيزيائي الوارد في "أصل الشر" .إليكم بعض
العبارات اﻻستثنائية حول العﻼقة بين الدين الكهنوتي
واحتضارالنضال من أجل العدالة اﻻجتماعية والعدمية للثوار
المبعدين واليائسين.
تعتبر مقالة "الحضارة وموت الفن والجمال" الذي كتبته في
لوسيفر في شهر مايو من عام ) 1891وفاة السيدة بلوفاتسكي
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في ذلك الشهر( ترياقا ً قويا ً لغرور وفخر أولئك الذين يعتقدون
أن الحضارة الغربية تمثل قمم جديدة للثقافة والفنون .بينما
التعليقات الكاوية لبﻼفاتسكي تنحو لغرور القرن التاسع عشر
ولن يجد القارئ المهتم والمدرك صعوبة في العثور على
أخطاء مماثلة في الوقت الحاضر ،لتبرير أقوى انتقاداتها .كانت
بﻼفاتسكي من محبي القديم والمستقبل  -مستقبل عالم أفضل
سعت للمساعدة في خلقه .في الوقت الحاضر ،من اﻷمس إلى
اليوم ،قد يكون لديها القليل من المودة .يعطي هذا المقال ضوء
غير عادي على الشرور ،فاﻹنسان المعاصر معتاد عليه لدرجة
أنه يتكيف مع نفسه بشكل ﻻ مفر منه.
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أصل الشر
لوسيفر ،أكتوبر1887 ،

ﻻ يمكن معالجة مشكلة أصل الشر إﻻ من الناحية الفلسفية إذا
تم اعتبار الصيغة الهندية القديمة كأساس للحجة .الحكمة
مرض .إنه
القديمة وحدها تحل وجود شيطان عالمي بشكل
ٍ
يعزو وﻻدة الكوسموس وتطور الحياة إلى تمزق اﻻتحاد البدئي
المتجلي ،إلى التعددية ،أو إلى الوهم الكبير للشكل .لقد تحول
التجانس إلى عدم التجانس ،وبطبيعة الحال تم خلق التناقضات
أو الﻼتجانس ،ومن هناك انبثقت ينابيع ما نسميه الشر ،والتي
سادت من اﻵن فصاعدا ً في "وادي الدموع" هذا.
سميت بهذا اﻻسم بشكل
لم تتقاعس الفلسفة المادية الغربية ) ُ
سيء( في اﻻستفادة من هذا المبدأ الميتافيزيائي العظيم .حتى
العلوم الفيزيائية ،مع مراعاة الكيمياء ،ركزت اهتمامها مؤخرا ً
على الفرضية اﻷولى وتركز جهودها على إثبات تجانس المادة
البدئية على المعطيات التي ﻻ يمكن دحضها .لكن اﻵن يبدأ
التشاؤم المادي ،وهو تعليم ليس بفلسفة وﻻ بعلم ،ولكنه مجرد
طوفان من الكلمات الخالية من المعنى .أصبح التشاؤم ،في
تطوره اﻷخير ،بعد أن توقف عن كونه وحدة الوجود ،مرتبطا ً
بالمادية ،ويستعد لﻼستفادة من الصيغة الهندية القديمة .لكن
المتشائم الملحد ﻻ يرتفع أعلى من البﻼزما اﻷرضية المتجانس
للداروينيين.
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بالنسبة له ،فإن ثاليما 1الوحيدة هي اﻷرض والمادة ،وﻻ يرى
ما وراء المواد اﻷولية سوى فراغ قبيح ،عدم فارغ .يحاول
بعض المتشائمين التوفيق بين فكرتهم بطريقة القبور البيضاء
أو الجثث المكسيكية ،التي يتم تغطية خدودها وشفتيها البشعة
بطبقة سميكة من اللون اﻷحمر .إن تحلل المادة يخترق قناع
الحياة الظاهرة ،دون بذل كل جهد ممكن للبقاء منتصبا ً.
تقبل المادية اﻵن اﻻستعارات والصور الهندية .في كتاب جديد
للدكتور مانﻼندر حول موضوع "التشاؤم والتقدم" ،نتعلم أن
وحدة الوجود الهندي والتشاؤم اﻷلماني متطابقة ،وهذا هو
تجزئة المادة المتجانسة إلى مادة غير متجانسة ،واﻻنتقال من
الوحدة إلى التعددية ،مما أدى إلى مثل هذا الكون التعيس.
يقول التشاؤم:
]هذا – اﻻنتقال  -هو بالتحديد الخطأ اﻷصلي ،الخطيئة البدئية
تكف عنها اﻵن بمعاناة
التي يجب على كل المخلوقات أن ّ
شديدة .هذه هي الخطيئة التي ،بعد أن أطلقت كل ما يعيش في
الحياة ،اغرقتها في أعماق سحيقة من البؤس والشقاء،
للهروب إلى وسيلة واحدة ممكنة ،وهذا يعني ،لوضع نهاية
للوجود نفسه[.
هذا التفسير للصيغة الشرقية ،والذي يعطيه الفكرة اﻷولى
للهروب من بؤس الحياة من خﻼل "وضع حد للوجود"  -أن
هذا الكائن يُعتبر أنه ينطبق على الكون بأكمله أو فقط على
الحياة الفردية  -هو فكرة خاطئة وفظة .إن وحدة الوجود
الشرقي ،التي تعلمه فلسفته أن يميز بين الوجود أو الجوهر
مدينة اكتشفها أحد الرحالة اﻷغريق القدماء.
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والوجود المشروط والمحدود ،بالكاد ستفسح المجال لفكرة
سخيفة مثل افتراض مثل هذا البديل .إنه يُعلم أنه يستطيع
وضع حد للتكوين وحده وليس للوجود  -وهذا فقط على
مستوى الوهم اﻷرضي .من المؤكد أنه يُعلم أنه بقتل "تانها"
في نفسه )رغبة غير مرضية في الوجود أو "إرادة للعيش"(
فإنه بذلك سيهرب تدريجيا ً من لعنة الوﻻدة المتكررة والوجود
المشروط .لكنه يعرف أيضا ً أنه ﻻ يستطيع أن يقتل وﻻيستطيع
أن "يضع حداً" لحياته الخاصة ،باستثناء الشخصية التي هي
في النهاية تغيير اﻷزياء.
واعتقادا ً منه أنه في واقع واحد ،وهو الكينونة اﻷبدية "العلة
التي ﻻ علة لها ،السبب الذي ﻻ سبب له" التي نفى نفسه منها
إلى عالم من اﻷشكال ،فهو ينظر في المظاهر والتجليات
المعاصرة والتقدمية على حد سواء في حالة "مايا" )التغيير أو
الوهم( كما لو أنه أعظم الشر حقاً ،ولكن في نفس الوقت،
فإنها عملية في الطبيعة ،وﻻ مفر منها مثل آﻻم الوﻻدة .هذا
هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن ينتقل من حياة حزن محدود
ومكيف ،إلى الحياة اﻷبدية أو إلى هذا "الوجود" المطلق معبرا ً
عنه رمزيا ً في الكلمة السنسكريتية "سات".
إن "التشاؤم" للقائل بوحدة الوجود الهندوسي أو البوذي هو
الميتافيزيائية والمجردة والفلسفية .فكرة أن المادة وتجلياتها
ومظاهرها البروتينية هي مصدر وأصل الشر العالمي.
والحزن قديم جداً ،على الرغم من أن غوتاما بوذا كان أول من
أعطاها تعبيرا ً قاطعاً .لكن المصلح الهندي العظيم بالتأكيد لم
يرغب أبدا ً في تقديم حفنة للمتشائم الحديث ،وﻻ اعتصام
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للمادي الذي شنق عليه مبادئه المنحرفة والمشوهة! الرجل
الحكيم والفيلسوف ،الذي ضحى بنفسه من أجل البشرية من
خﻼل حياته ،ﻹنقاذه ،عن طريق التعليم ،ليرى في الوجود
الحسي البؤس الوحيد ،لم يسبق له في فكره الفلسفي العميق
فكرة تقديم مكافأة على اﻻنتحار ،بل كانت جهوده تهدف إلى
تحرير اﻹنسانية من اﻻرتباط والتعلق القوي بالحياة ،والذي هو
السبب الرئيسي لﻸنانية  -وبالتالي خالق اﻷلم والمعاناة
المتبادلين.
في حالته الشخصية ،ترك لنا بوذا مثاﻻ ً للقوة للسير على
خطاه ،بالعيش ،وليس بالهروب من الحياة .تُظهر عقيدته بأن
الشر المرير ،ليس في المادة اﻷبدية ،بل في اﻷوهام التي
أوجدتها :من خﻼل التغييرات والتحوﻻت في الحياة المولدة
للمادة  -ﻷن هذه التغييرات مشروطة ومحدودة وأن هذه الحياة
سريعة الزوال.
في الوقت نفسه ،يبدو أن هذه العلل ليست حتمية فحسب ،بل
ضرورية أيضاً .ﻷنه إذا أردنا تمييز الخير عن الشر ،والنور
عن الظﻼم ،وتقدير اﻷول ،فإنه ﻻ يمكننا فعل ذلك إﻻ من خﻼل
التناقضات بين اﻻثنين.
على الرغم من أن فلسفة بوذا ،في حرفيتها الميتة ،ﻻ تشير إﻻ
للجانب المظلم لﻸشياء على هذا المستوى الوهمي ،إﻻ أن
الباطنية فيها ،روحها الخفية ،تزيل الحجاب وتكشف لﻶرهات
كل أمجاد الحياة اﻷبدية في كل تجانس الوعي والوجود.
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سخافة ثانية ،بﻼ شك ،في نظر العلم المادي وحتى في نظر
المثالية الحديثة ،ولكنها حقيقة للحكيم واﻹنسان المؤمن بوحدة
الوجود الباطني.
ومع ذلك ،فإن الفكرة اﻷساسية هي أن الشر قد ولد ويتولد عن
المضاعفات المتزايدة باستمرار للمادة المتجانسة ،والتي تدخل
في شكل وتفرق أكثر فأكثر هذا الشكل بقدر ما يصبح أكثر
كماﻻً فيزيقياً ،ويقدم جانبا ً باطنيا ً ﻻ يبدو أنه يتبادر إلى الذهن.
تشائم معاصر .ومع ذلك ،فقد أصبح الجانب الحرفي الميت منه
موضوعا ً للتكهنات مع كل أمة من الفكر القديم.
حتى في الهند ،فإن الفكر البدئي اﻷولي ،الذي يستند ضمنيا ً
إلى الصيغة التي تم اﻻستشهاد بها بالفعل ،كان مشوها ً
بالطائفية وأدى إلى اﻻحتفاﻻت الطقوسية والعقائدية البحتة
للهاثا يوغي ،على عكس فلسفية الراجا يوغا .تكهنات ظاهرية
وثنية ومسيحية ،وحتى الزهد عند الرهبان في العصور
الوسطى ،استخلصوا كل ما في وسعهم من فكرة اﻷصل النبيلة
واخضعوها ﻵرائهم الطائفية الضيقة .لقد دفعت تصوراتهم
الخاطئة حول الموضوع ،المسيحيين منذ اليوم اﻷول إلى
التعرف على المرأة إلى بأنها تمثل الشر والمادة ،على الرغم
من عبادة السيدة العذراء من قبل الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية.
لكن التطبيق اﻷخير للشكل الهندي الذي لم يفهمه المتشائمون
في ألمانيا بشكل جيد هو وثيقة أصلية وغير متوقعة إلى حد
ما ،كما سنرى .لجعل التشبيه بين التدريس الميتافيزيائي للغاية
ونظرية دارون للتطور الفيزيائي ،قد يبدو في حد ذاته مهمة
10

ميؤوس منها ،ﻻ سيما وأن نظرية اﻻنتقاء الطبيعي ﻻ تبشر
بأي إبادة يمكن تخيلها من الوجود ،بل على العكس من ذلك
تطور مستمر ومتزايد للحياة .ومع ذلك ،فقد نجحت العبقرية
اﻷلمانية ،من خﻼل المفارقات العلمية والعديد من السفسطائية
في إعطائها ما يشبه الحقيقة الفلسفية .المبدأ الهندي القديم
نفسه لم ينجو من التقاضي على أيدي التشاؤم الحديث .لقد
اكتشف المستكشف السعيد للنظرية القائلة بأن أصل الشر يعود
إلى اﻷميبا البروتوبﻼزمية ،التي انقسمت من أجل اﻹنجاب
وبالتالي فقدت تجانسها النقي ،وقد ادعى أنها الصيغة اﻵرية
في حجمها الجديد .وبينما يمتدح فلسفته وعمق المفاهيم
القديمة ،فإنه يعلن أنه يجب اعتبارها "أعمق حقيقة مجردة من
الفكر الحديث من قبل الحكماء القدماء"!
ويترتب على ذلك أن وحدة الوجود الديني العميق للفيلسوف
الهندوسي والبوذي ،وكذلك التقلبات العرضية للمادة
التشاؤمية ،توضع في نفس المستوى ويتم تحديدها بواسطة
"الفكر الحديث" .يتم تجاهل الهاوية غير السالكة بين اﻻثنين.
ﻻ يهم ،على ما يبدو ،أن المختص باﻵلوهيات ﻻ يعترف بأي
حقيقة في وجود الكوسموس ويعتبره مجرد وهم من حواسه
ويجب أن يعتبر وجوده بمثابة حزمة من اﻷوهام .لذلك ،عندما
يتحدث عن طرق النجاة من معاناة الحياة الموضوعية ،فإن
رؤيته لهذه المعاناة ودوافعه لوضع حد للوجود تختلف تماما ً
عن نظريات المادي المتشائم .بالنسبة له ،اﻷلم والحزن هما
أوهام بسبب التعلق بهذه الحياة والجهل .لذلك ،يطمح إلى حياة
أبدية وثابتة ،وإلى وعي مطلق في حالة نيرفانا.
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في حين أن المتشائم اﻷوروبي ،الذي يأخذ "شرور" الحياة
كحقائق ،يطمح عندما يكون لديه الوقت للتطلع إلى شيء آخر
غير ما يُسمى بالحقائق الدنيوية ،إلى إبادة "الوجود" ،كما
يُعبر عنه.
بالنسبة للفيلسوف ،ﻻ توجد سوى حياة حقيقية واحدة ،الغبطة
النيرفانية ،وهي حالة تختلف بطبيعتها ،وليس فقط من خﻼل
درجتها ،عن حالة أي من مستويات الوعي في الكون المتجلي.
يُسمي المتشائم "النيرفانا" بالخرافة ويشرحها بأنها "وقف
للحياة" ،حياة له تبدأ وتنتهي على اﻷرض .اﻷول يتجاهل في
طموحاته الروحية حتى وحدة متكاملة متجانسة ،والتي يجعل
المتشائم اﻷلماني منها اﻵن مثل هذه اﻷساس .إنه يعرف
ويؤمن فقط بالسبب المباشر لهذه الوحدة اﻷبدية الدائمة ،ﻷن
"الواحد"غير مخلوق ،أو باﻷحرى ،لم يتطور .لذلك ،يتم
توجيه كل جهوده نحو لم شمل بأسرع مايمكن والعودة إلى
حالته البدائية بعد رحلة الحج من خﻼل هذه السلسلة الوهمية
من حيويات البصيرة ،مع خيالهم غير الواقعي من التصورات
الحسية.
ﻻ يمكن وصف وحدة الوجود هذه على أنها "متشائمة" من
قبل مؤمن في العناية اﻹلهية الشخصية ،من جانب الشخص
الذي يعارض نفيه لواقع كل ما هو "مخلوق"  -هذا ،مشروط
ومحدود  -بإيمانه اﻷعمى غير الفلسفي .ﻻ يسعى العقل
الشرقي إلى انتزاع الشر من أي قانون جذري ومن كل مظاهر
الحياة ،ومضاعفة كل الكمية الهائلة من خﻼل وحدات من الشر
الخيالي في كثير من اﻷحيان :الحلولي الشرقي )المؤمن بوحدة
الوجود( يخضع ببساطة إلى أمر ﻻ مفر منه ويحاول أن يﻼشي
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من طريقه في الحياة ،حيث "ينحدر إلى وﻻدة جديدة"
مايستطيع وبقدر إمكانه ،مع تجنب خلق أسباب كارمية جديدة.
يعلم الفيلسوف البوذي أن مدة سلسلة حياة كل إنسان  -ما لم
يصل إلى النيرفانا "بشكل اصطناعي " )"يأخذ ملكوت ﷲ
بالعنف" في اللغة القبالية(  -تُعطى بطريقة مجازية ،في
السنوات التسعة وأربعين التي قضاها بوذا أيامه تحت شجرة
البو .والحكيم الهندوسي يعلم أنه يجب أن يُستنار ً
أوﻻ ويطفئ
النار التاسعة واﻷربعين 2قبل أن يصل إلى خﻼصه النهائي.
مع العلم أن اﻹنسان الحكيم والفيلسوف ينتظران بصبر ساعة
الخﻼص الطبيعية ،في حين أن الناسخ التعيس ،المتشائم
اﻷوروبي ،مستعد دائما ً لﻼنتحار متجاهﻼً الرؤوس التي ﻻ
حصر لها لهيدرا الوجود ،فهو غير قادر على الشعور بنفس
اﻻزدراء الفلسفي للحياة كما هو الحال بالنسبة للموت وبالتالي
اتباع المثال الحكيم الذي قدمه له شقيقه الشرقي.
وهكذا ،فإن وحدة الوجود الفلسفي تختلف اختﻼفا ً كبيرا ً عن
التشاؤم الحديث .اﻷول يعتمد على الفهم الصحيح ﻷسرار
الوجود ،هذا اﻷخير هو في الواقع مجرد نظام أكثر ،يضاف من
الخيال غير الصحي إلى كمية كبيرة بالفعل من العلل
اﻻجتماعية الحقيقية .في الحقيقة الرصينة ،إنها ليست فلسفة
2

هذا مبدأ باطني ،ولن يحصل القارئ بشكل عام على الكثير منه .لكن
الثيوصوفي الذي قرأ البوذية الباطنية يمكنه حساب عدد  7أيام من أصل
سبعة وتسعة وأربعين "نار" من  7إلى  7ويفهم أن الرمز يشير بسرية
إلى اﻷجناس البشرية اﻷساسية السبعة المتتالية مع سبعة منها
التقسيمات الفرعية . .يولد كل واحد في اﻷول ويحصل على الخﻼص في
الجنس البشري السابع اﻷخير .يظهر فقط "بوذا" قدرته في الوصول إليه
خﻼل حياة.
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ولكنها مجرد افتراء منظم للحياة والوجود ،وهي التصريحات
الصفراء لعسر الهضم أو قصور الغدد الصماء .ﻻ يمكن أبدا
محاولة موازية بين نظامي التفكير.
كانت بذور الشر والحزن هي في الواقع اﻵثار اﻷولى ونتائج
عدم تجانس الكون المتجلي .ومع ذلك فهي مجرد وهم ينتج
عن قانون التناقضات ،وهو ،كما هو موصوف ،قانون أساسي
في الطبيعة .ﻻ خير وﻻ شر سيكوننا موجودين دون النور الذي
يلقونه على بعضهم البعض .تحت أي شكل من اﻷشكال ،قد
لوحظ منذ إنشاء العالم لتقديم هذه التناقضات ،والشر الذي
يسود في الكون بسبب اﻷنانية أو اﻹيغوية ،قد سلطت
اﻻستعارة الشرقية الغنية على تسليط النور على التجرد عن
العالم على معنى الطبيعة ،وكانت الروح البشرية )البسيشي(
تُعتبر اﻵن كبش فداء وضحية ﻻوعي النفس السامية .لكنها لم
تعطي التشاؤم ،بل أنها قد ولدت الحكمة.
إن الجهل وحده هو العامل الطوعي ،لكن المعرفة هي سيد
التشاؤم الطبيعي .تدريجياً ،من خﻼل عملية الوراثة  ،أصبحت
اﻷخيرة فطرية في اﻹنسان .إنه موجود دائما ً فينا ،مهما كان
موقفه الكامن والصامت في البداية .في خضم أفراح الوجود
البدئية ،بينما كنا ﻻنزال ممتلئين بالطاقات الحيوية للشباب ،إﻻ
أننا جميعا ً مستعدين ،في أول ألم حزن ،بعد الفشل أو الظهور
المفاجئ لسحابة سوداء ،ﻹلقاء اللوم على الحياة ،لنشعر بأن
الحياة هي عبء وغالبا ً لعنة وجودنا .هذا يدل على وجود
التشاؤم في الدم ،ولكن في الوقت نفسه ،دليل وجود ثمار
الجهل.
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عندما تتكاثر البشرية وتعاني )والتي هي النتيجة الطبيعية لعدد
متزايد من الوحدات التي تولدها( ،يزداد الحزن واﻷلم .نحن
نعيش في جو من الحزن واليأس ،ولكن هذا يرجع إلى حقيقة
أن أعيننا قد ذُبحت وانصبت على اﻷرض ،بكل مظاهرها
المادية والفظة .بدﻻ ً من ذلك ،إذا كان اﻹنسان الذي شرع في
رحلة حياته كان يبحث  -ليس في السماء ،التي كانت مجرد
لغة  -بل في نفسه وتركزت وجهة نظره حول اﻹنسان الداخلي،
وقال انه سيهرب قريبا ً من لفافة الجسم "ثعبان الوهم الكبير"
من المهد إلى اللحد ،تصبح حياته محتملة وتستحق العيش،
حتى في أسوأ مراحلها.
التشاؤم  -هذا الشك المزمن بإخفاء الشر في كل مكان  -له
طبيعة مزدوجة ويؤتي ثماره بطريقتين .إنها سمة طبيعية
لﻺنسان المادي وتصبح لعنة فقط للجهل .إنها نعمة للروحي
بقدر ما تجعل اﻷخير يصبح طريقا ً مستقيما ً ويؤدي إلى
اكتشاف اﻵخر كحقيقة أساسية ،لنعرف أن كل شيء في هذا
العالم تحضيري فقط ﻷنه مؤقت .يشبه هذا اﻻختراق في
الجدران المظلمة لسجن الحياة اﻷرضية ،والتي من خﻼلها
ينكسر شعاع من نور المسكن اﻷبدي ،الذي ينير السجين ،في
3
نور الحواس الداخلية ،على السجين في قشرة صلصاله
اﻷصلية وفي السر المزدوج لوجودنا .في الوقت نفسه ،يُعد
دليﻼً ضمنيا ً على وجود ما َيعرف ،دون أن يُعرف ،في اﻹنسان
أي أن يقول :أن هناك حياة ثانية ،أفضل ،ما أن تعبر لعنة
الحياة الدنيوية.
الجسد المادي.
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هذا التفسير للمشكلة وأصل الشر ،كما قيل من قبل ،هو ذو
طبيعة ميتافيزيائية بالكامل ،ﻻ عﻼقة لها بالقوانين الفيزيائية.
وبالتالي ،فإن اﻻنتماء إلى الجزء الروحي لﻺنسان ،ولمسه
بشكل سطحي ،يُعد أكثر خطورة من البقاء جاهلين .ﻷنه ،كما
هو في أساس أخﻼقيات غوتاما بوذا ،وﻷنه اﻵن في أيدي
الفلستينيين الماديينن المعاصرين ،فإن الخلط بين نظامي
التفكير المتشائم يمكن أن يؤدي إلى اﻻنتحار العقلي إن لم
يؤدي إلى اﻷسوأ.
تُعَ ِلم الحكمة الشرقية أن العقل يجب أن يمر بخبرة التجسد
والحياة ،وأن يُعمد بالمادة قبل أن يتمكن من اكتساب الخبرة
والمعرفة .بعد ذلك ،بمفرده ،يتلقى معمودية الروح ،أو وعي
الذات ،ويمكنه العودة إلى حالته اﻷصلية من ﷲ والخبرة
وينتهي بكل علم .بمعنى آخر ،يمكنه العودة إلى الحالة اﻷصلية
للتجانس بين الجوهر البدئي فقط من خﻼل إضافة ثمرة
الكارما ،التي هي وحدها القادرة على خلق ألوهية واعية
مطلقة ،ﻻ تُبعد سوى درجة واحدة عن الكل المطلق.
حتى وفقا ً لنص الكتاب المقدس ،يجب أن يوجد الشر قبل آدم
وحواء ،اللذان كانا بريئان بالتالي من تهمة الخطيئة اﻷصلية.
في الواقع ،إذا لم يكن هناك شر أو خطيئة أمامهم ،فلن يكون
ثعبان غا ِو أو شجرة معرفة بالخير والشر في عدن .يُشار
هناك
ٍ
إلى خصائص شجرة التفاح هذه في اﻵية حيث تذوق الزوجان
ثمارها" :وأصبحت عيون كل منهما مفتوحة  ،ووجدوا العديد
من اﻷشياء اﻷُخرى إلى جانب معرفة أنهم كانوا عراة .الكثير
من المعرفة حول أشياء المادة تصبح بحق شر.
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لكنها هي نفسها وواجبنا أن ندرس ونحارب النظرية الخبيثة
الجديدة .حتى اﻵن ،استمر التشاؤم في مجاﻻت الفلسفة
والميتافيزياء ولم يظهر أي ذريعة للتدخل في مجال العلوم
الفيزيائية البحتة مثل الداروينية .أصبحت نظرية التطور
عالمية تقريبا ً اﻵن ،وﻻ توجد مدرسة )باستثناء مدارس اﻷحد
ومدارس اﻹرساليات( حيث ﻻ يتم تدريسها ،مع تعديﻼت أكثر
أو أقل .بالمقارنة مع البرنامج اﻷصلي .من ناحية ثانية ،ﻻ
يوجد تعليم أكثر إساءة واستغﻼل من تعليم التطور ،وخاصة
من خﻼل تطبيق قوانينه اﻷساسية على حل أكثر المشاكل
تعقيدا ً وتجريدا ً للوجود المتعدد لﻺنسان .عندما يكون علم
النفس والفلسفة "خائفين" ،تُطبق البيولوجيا المادية مبدأها
اﻷساسي على التشابهات السطحية واﻻستنتاجات الخاطئة.
واﻷسوأ من أي شيء آخر ،هو اﻻدعاء أن اﻹنسان ليس سوى
حيوان متفوق ،وهو يحافظ على هذا الحق بﻼ شك في عالم
علم التطور .المفارقات في هذه "المجاﻻت" ﻻ تمطر اﻵن ،إنها
تتدفق كالسيل .بما أن "اﻹنسان هو مقياس كل اﻷشياء" فإن
اﻹنسان يتم قياسه وتحليله بواسطة الحيوان.
المادي اﻷلماني يدعي الروحي والنفسي التطور باعتباره
خاصية قانونية لعلم وظائف اﻷعضاء وعلم اﻷحياء .يُقال إن
أسرار علم اﻷجنة وعلم الحيوان وحدها قادرة على حل مشاكل
الوعي لدى اﻹنسان وأصل روحه .4يجد اﻵخر مبرره في مثال

هيغل.
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الحيوانات التي ،التي سئمت من العيش ،وضعت حدا ً للوجود
من خﻼل المجاعة.5
حتى ذلك الحين ،كان التشاؤم ،رغم وفرة وتألق مفارقاته نقطة
ضعف :عدم وجود أي أساس حقيقي وواضح يمكن اﻻعتماد
عليه .لم يكن لدى أتباعه فكرة عن الحياة ﻹرشادهم
ومساعدتهم على اﻻبتعاد عن ضفاف الحياة الرملية  -الحقيقية
والمتخيلة  -وزرعها بغزارة في شكل استنكار ضد الحياة
والوجود.
كل ما يمكنهم فعله هو الوثوق بممثليهم ،الذين قضوا وقتهم
ببراعة ،إن لم يكن مفيداً ،في تصحيح شرور الحياة العديدة
والمتنوعة مع المقترحات الميتافيزيائية للمفكرين اﻷلمان
العظماء ،مثل شوبنهاور وهارتمان ،.والصبية الصغار يقلدون
اللون .ذيول إلى الطائرات الورقية من شيوخهم ويتطلعون إلى
رؤيتها وقد ألقيت في الهواء.
ولكن اﻵن سيتم تغيير البرنامج .لقد وجد المتشائمون شيئا ً
أكثر صﻼبة وموثوقية ،على الرغم من كونه أقل فلسفية ،من
الطائرات الورقية الميتافيزيائية التي قام بها شوبنهاور .اليوم
الذي توصلوا فيه إلى اتفاق مع آراء هذا الفيلسوف ،الذي
أشار إلى اﻹرادة العالمية بصفتها مؤلفة كل العالم الشرير
رحلت لكيﻼ تعود .ولن يكونوا راضين بشكل أفضل بغموض
"الﻼ واعي" لدى فون هارتمان .لقد سعوا بجد إلى الحصول
على أرضية أكثر تعاطفا ً وأقل ميتافيزيائية تقوم عليها فلسفتهم
المتشائمة ،وقد تمت مكافأتهم بنجاح اﻵن بعد أن اكتشفوا
ليو باخ.
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سبب المعاناة الشاملة في القوانين اﻷساسية للنمو البدني.
الشر لن يكون متحالفا ً مع الشبح الضبابي وغير المؤكد الذي
يُدعى "اﻹرادة" ،ولكن إلى حقيقة حقيقية وواضحة :سوف يتم
اﻵن حب أنصار التشاؤم من قبل التطوريين.
تم توضيح الحجة اﻷساسية لممثلهم في الجملة اﻻفتتاحية من
هذه المقالة .ظهر الكون وكل شيء فيه نتيجة "تقسيم الوحدة
إلى تعددية.
الصيغة الهندية ليست دقيقة بما فيه الكفاية ،كما أوضحت
بالفعل في روح التشاؤم للوحدة ،إلى التجريد الفيدانتي -
بارابراهم :وإﻻ ،لن أستخدم بكلمات "انقطاع" بالتأكيد.
ﻻ تهتمو كثيرا ً بموﻻبراكريتي أو "حجاب بارابراهم" أو حتى
المادة البدئية اﻷولى التي تظهر ،باستثناء استنتاجياً ،كما يلي
من عرض السيد م .منلندر ،ولكن بشكل أساسي من
البروتوبﻼزم اﻷرضي .يتم تجاهل العقل أو اﻷلوهية تماما ً في
هذه الحالة ،من الواضح أن ذلك بسبب الحاجة إلى إظهار كل
شيء على أنه "المجال القانوني للعلوم الفيزيائية".
باختصار ،يُقال إن الصيغة العلمانية لها أساسها ومبررة في
النظرية القائلة بأن "من أشكال قليلة أو حتى من أكثر أشكال
الطبيعة البسيطة" )داروين( "جميع الحيوانات المختلفة"
والنباتات اليوم ،وجميع الكائنات الحية التي عاشت على
اﻷرض قد "نمت تدريجياً" .هذه البديهية للعلوم ،كما قيل لنا
هي التي تبرر وتوضح المبدأ الهندوسي الفلسفي .ما هذه
البديهية؟ يُعلم العلم أن سلسلة التحوﻻت التي يتم من خﻼلها
تمرير البذرة  -البذرة التي تنمو أو تصبح البويضة ،أو التي
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تتطور إلى حيوان  -هي في أي حال من اﻷحوال فقط في مرور
نسيج هذه البذرة ،متجانسة إلى شكل غير متجانس أو مركب.
هذه هي الحقيقة العلمية التي تتحقق من خﻼل الصيغة الهندية
وتعرفهم ،وبالتالي تزيد من الحكمة
من قبل أنصار التطور،
ّ
القديمة من خﻼل إدراكها بأنها تستحق الفكر المادي الحديث.
هذه الصيغة الفلسفية ﻻ تدعمها ببساطة النمو الفردي وتطور
اﻷنواع المعزولة ،كما يفسر متشائمنا ،لكنه يظهر بشكل عام
كما هو الحال في التفاصيل .ثبت أنه له ما يبرره في تطور
ونمو الكون وكذلك نمو كوكبنا .باختصار ،نشأ ونما وتطور
العالم العضوي بأسره في مجمله المتكامل ﻹظهار الحكمة
القديمة .من العالميين إلى اﻷفراد ،نكتشف أن العالم العضوي
يخضع لنفس قوانين التفصيل أكثر وأكثر تفصيﻼً ،وهو اﻻنتقال
من الوحدة إلى التعددية ،باعتباره "صيغة أساسية لتطور
الحياة اﻻجتماعية والمؤسسات العامة ،وتطوير اللغات والفنون
والعلوم ،كل هذا ﻻ محالة وحتميا ً يتبع من القانون العام تقسيم
الوحدة إلى التعددية ومرور المتجانس إلى التعددية".
لكن بينما يتبع الحكمة الهندية ،يبالغ مؤلفنا في هذا القانون
اﻷساسي بطريقته الخاصة ويشوهه .إنه يطبق هذا القانون
حتى على اﻷقدار التاريخية لﻺنسانية .إنه يجعل هذه المصائر
تابعة وتبرر صحة المفهوم الهندي .يجادل بأن اﻹنسانية ككل
متكامل ،حيث تنمو وتتطور في تطورها المستمر ،تنقسم إلى
أجزاء  -كل منها يصبح فرعا ً مستقﻼً ومنفردا ً كوحدة  -تبتعد
عن وحدتها اﻷصلية الصحية والمتناغمة .تعقيدات المؤسسة
اﻻجتماعية والعﻼقات اﻻجتماعية كتلك الفردية تؤدي جميعها
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إلى إضعاف القوة الحيوية وتخفيف طاقة الشعور وتدمر هذه
الوحدة المتكاملة التي بدونها ﻻ يوجد تناغم داخلي ممكن.
إن غياب هذا اﻻنسجام يولد خﻼفا ً داخليا ً يتسبب في أكبر بؤس
عقلي .الشر له جذوره في طبيعة تطور الحياة ومضاعفاتها.
كل تقدمه هو في نفس الوقت تقدم نحو حل طاقته ويؤدي إلى
ﻻمباﻻة سلبية .هذه هي النتيجة الحتمية ،كما يقول ،لكل تعقيد
تدريجي للحياة ،ﻷن التطور أو التقدم هو انتقال من حالة
متجانسة إلى حالة غير متجانسة ،تشتت كل شيء إلى عدد
أكبر ..إلخ .هذا القانون الرهيب هو عالمي وينطبق على كل
الخلق ،من الصغير بﻼ حدود إلى اﻹنسان ،إنه قانون أساسي
للطبيعة.
اﻵن ،في هذا المفهوم اﻷحادي الجانب للطبيعة الفيزيائية التي
يقبلها المؤلف اﻷلماني دون تفكير واحد لجانبها الروحي
والنفسي ،فإن مدرسته متجهة إلى فشل معين .ليست مسألة ما
إذا كان قانون التمايز وتبعاته القاتلة قد ينطبق أو ﻻ ينطبق،
في بعض الحاﻻت ،على نمو وتطور اﻷنواع الحيوانية ،وحتى
على اﻹنسان ،سيدعم كل نظرية المدرسة المتشائمة ،هل هو
حقا ً قانون عالمي وأساسي؟ نريد أن نعرف إذا كانت هذه هي
الصيغة اﻷساسية للتطور تشمل كامل عملية التنمية والنمو في
مجملها ،سواء في مجال العلوم الفيزيائية أم ﻻ .إذا كان "ليس
أكثر من اﻻنتقال من غير المتجانس إلى غير المتجانس" ،كما
يقول منلندر ،فيبقى أن نثبت أن العملية المعنية "تنتج هذه
التركيبة المعقدة من اﻷنسجة واﻷعضاء التي تشكل وتستكمل
الكمال.
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كما علق بعض النقاد بالفعل على "التشاؤم والتقدم" ،فإن
المتشائم اﻷلماني لم يشك لحظة .افتراضه" :تحويل الوحدة إلى
تعددية "وبالتالي تحديد عملية الذوبان والتحلل ،وكذلك إضعاف
جميع القوى والطاقات .سيكون منلندر محقا ً في القياس إذا
كان قانون التمييز بين المتجانس وغير المتجانس يمثل فعﻼً
القانون اﻷساسي لتطور الحياة.
لكن الفكرة خاطئة تماماً ،سواء كانت ميتافيزيائية أو جسدية.
التطور ﻻ يتم في خط مستقيم .ليس أكثر من أي عملية أُخرى
في الطبيعة ،ولكن كرحﻼت دورية ،مثل كل شيء آخر .الثعابين
الدورية تبتلع ذيولها مثل ثعبان الخلود .وفي هذا ،فإن الصيغة
الهندية ،التي هي تعليم العقيدة السرية ،تدعمها فعﻼً علوم
الطبيعة ،وخاصة علم اﻷحياء .إليكم ما نقرأه في "الرسائل
العلمية" لمؤلف وناقد روسي مجهول:
في تطور اﻷفراد المعزولين ،في تطور العالم العضوي ،في
تطور الكون ،كما هو الحال في نمو وتطور كوكبنا  -باختصار
ومهما كانت عملية التعقيد التدريجي ،نجد المقطع من الوحدة
إلى التعددية والتجانس إلى الﻼتجانس ،ثم التحول العكسي -
اﻻنتقال من التعددية إلى الوحدة ،من غير المتجانس إلى
المتجانس .. . .لقد أظهرت المﻼحظة الدقيقة لعملية التعقيد
التدريجي المحددة أن ما يحدث ليس فقط فصل اﻷجزاء ،ولكن
أيضا ً امتصاصها المتبادل ..في حين أن بعض الخﻼيا تندمج
وتتحد في كيان موحد ،يتم تشكيل ألياف العضﻼت واﻷنسجة
العضلية وغيرها في اﻷنسجة العظمية واﻷنسجة العصبية ..إلخ
وهو نفسه في تكوين النباتات.
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في هذه الحالة ،تكرر الطبيعة المادية القانون الذي يعمل في
تطور نفساني وروحي :ينحدر اﻻثنان فقط للشفاء واﻻختﻼط
عند نقطة البداية .الكتلة التكوينية المتجانسة أو العنصر
المتمايز في أجزائه ،تتحول تدريجيا ً إلى غير متجانسة ،ثم
بدمج هذه اﻷجزاء في كيان متناغم ،تبدأ مرة أُخرى في عملية
معكوسة أو إعادة دورة عكسية وتعود شيئا ً فشيئا ً في حالتها
البدئية أو اﻷولية.
ﻻ يجد التشاؤم دعما ً أفضل في المادية النقية ،التي كانت
مشوبة حتى اﻵن بالتحيز المتفائل بحزم .في الواقع ،لم يتردد
المدافعون الرئيسيون عنها في السخرية من العبادة الﻼهوتية
"لمجد ﷲ وجميع أعماله".
يتساءل بوكنر عن البانتيون )مجمع اﻵلهة( الذي يرى في عالم
"مجنون ومضرر" تجليا ً للمطلق .لكن ،بشكل عام ،يعترف
الماديون بالتوازن بين الخير والشر ،ربما كقوة عازلة ضد أي
ميل "خرافي" للبحث عن أمل أفضل .وبقدر ضيقهم وأفقهم
الروحي المحدود ،فإنهم ﻻ يرون سببا ً لليأس من انجراف
اﻷشياء عموماً .ومع ذلك ،لم يتوقف المتشائمون من وحدة
الوجود عن القول إن اليأس من الوعي هو النتيجة المشروعة
الوحيدة ﻹنكار اﻹلحاد .هذا الرأي هو ،بطبيعة الحال ،بديهي،
أو ينبغي أن يكون .إذا كان "في هذه الحياة وحدها هناك أمل"
فإنه ﻻ يوجد سبب لوجود مأساة الحياة وكذلك فإن إدامة
الدراما تكون حماقة بقدر ما هي غير مجدية.
حقيقة أن استنتاجات التشاؤم قد تم هضمها واستيعابها في
النهاية من قبل فئة معينة من الكُتاب الملحدين هي سمة ملفتة
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للنظر في اليوم وعﻼمة ثانية على العصر .هذا يوضح حقيقة
أن الفراغ الناشئ عن اﻹنكار العلمي الحديث ﻻ يمكن ملؤه أبدا ً
باﻻحتماﻻت الباردة التي يقدمها المتفائلون .إن الحماس
للبشرية فقير بما فيه الكفاية ليتم إبادة الجنس البشري ومن ثم
"تنطفئ نار الشمس ببطء"  -إذا ماتوا حقا ً  -ﻹرضاء العلوم
الفيزيائية في لحظة الحساب .إذا كانت كل اﻷحزان والمعاناة
موجودة ،والكفاح العنيف من أجل الوجود وجميع اﻷهوال التي
تصاحبها ،ﻻ تفعل شيئا ً على المدى الطويل ،إذا كان اﻹنسان
هو ضحية رياضة القوى العمياء ،لماذا نساعد على إدامة
مهزلة؟ ".
الطحن المتواصل للمادة ،والطاقة والقانون "لن يعجل سوى
بسقوط مﻼيين اﻷسراب البشرية في النسيان اﻷبدي ،ولن يترك
في نهاية المطاف أي أثر أو ذكرى للماضي ،عندما تعود
اﻷشياء إلى سديم ضباب النار الذي انبثق منه".
الحياة الدنيوية ليست كائن في حد ذاتها ،إنها مغطاة بالحزن
والبؤس .لذلك ﻻ يبدو غريبا ً أن صاحب "النفس  -اﻷعمى"
يفضل تشاؤم شوبنهاور على التفاؤل الذي ﻻ أساس له
لشتراوس وتﻼميذه ،الذين يتذكرون ،في تعاليمهم ،اﻷرواح
الحيوانية لحمار فتي ،بعد خير وجبة من اﻷعﻼف الشوكية.
هناك شيء واحد واضح :الحاجة المطلقة ﻹيجاد حل يشمل
حقائق الوجود على أساس متفائل .المجتمع الحديث مشبع
بالسخرية المتزايدة واﻻشمئزاز من الحياة .هذا هو نتيجة
الجهل التام بعمليات الكارما وطبيعة تطور الروح .إنه من
الوﻻء الخاطئ لنظرية التطور ،حتى لو كانت خاطئة ووهمية
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تماماً ،فقد أصبح هذا التشاؤم في غاية اﻷهمية .ما أن تُفهم
أسس القانون العظيم  -وما هي الفلسفة التي يمكن أن توفر
وسيلة أفضل لمثل هذا التعليق والحل النهائي من العقيدة
الباطنية للحكماء الهندوس الكبار  -لم يعد هناك مجال ﻹجراء
تعديﻼت حديثة على نظام الفكر الشوبنهاوري أو التفاصيل
الميتافيزيائية ،المنسوجة من قبل "فيلسوف الﻼشعور أو
الﻼواعي".
ﻻ يمكن إثبات معقولية الوجود الواعي إﻻ من خﻼل دراسة
الفلسفة البدئية  -اﻵن الباطنية .وهو مكتوب" ،ﻻ يوجد موت
وﻻ حياة ،ﻷن هذين هما وهمين ،الكينونة )أو المطلق( هي
الحقيقة الوحيدة .تكررت هذه المفارقة بعد آﻻف السنين من
قبل أحد أعظم علماء الفسيولوجيا في التاريخ .فقد قال كلود
برنارد "الحياة ميتة" .الكائن الحي يعيش ﻷن أجزائه تموت.
ويستند بقاء لﻸصلح بالتأكيد على هذه الحقيقة البديهية .تتطلب
حياة كل ما هو باﻷعلى يتطلب موت الدنيوي ،وموت اﻷجزاء
التي تعتمد عليها وتخضع لها .وبما أن الحياة هي الموت
والموت هو الحياة ودورة الحياة الكاملة برمتها ليست سوى
وجود واحد  -فبالتالي فإن أسوأ يوم هو على كوكبنا.
من "يعلم" سوف يستفيد أكثر .ﻷنه يوجد فجر لكل كائن،
متحرراً من الوهم والجهل بالمعرفة ،وسوف يعلن أخيرا في
الحقيقة وفي كل ضمير للمهامايا:6

الوهم الكبير.

6
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مكسور بيتك ،وجسر القطب  -المتبلور! الوهم في اﻷزياء!
آمن بالمرور ،أنا هناك  -للوصول للخﻼص..
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي H. P. Blavatsky
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سﻘوط ال ُمثل العليﺎ
لوسيفر ،ديسمبر1889 ،

لﻸسف ،سواء انتقلنا إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو
الجنوب ،فهو تباين بين اﻷمور الخارجية ،سواء كان المرء
يﻼحظ الحياة بين المسيحيين أو الوثنيين ،رجال الدنيا أو
المتدينين ،في كل مكان ،يجد المرء نفسه وجها لوجه مع
إنسان ،إنسان ملثم  -فقط إنسان .رغم أن القرون قد انقضت
على مر الزمن ،إﻻ أن إصﻼحات كبيرة قد حدثت ،فإن
اﻹمبراطوريات تتابعت وراء بعضها البعض ،وحتى أن جميع
اﻷعراق قد اختفت قبل مسيرة الحضارة المنتصرة .في أنانيته
الجامحة ،كان هذا اﻹنسان "اﻹنسان" الذي يتم الحكم عليه من
خﻼل العنصر التمثيلي للجمهور ،وخاصة المجتمع .لكن هل
يحق لنا أن نحكم على اﻹنسان بمقياس القاعدة المصطنعة
تماما ً لهذا اﻷخير؟
منذ قرن من الزمان ،كنا بإمكاننا أن نجيب سلباً .اليوم ،نظرا ً
للتقدم السريع لﻺنسانية نحو الحضارة ،وتوليد اﻷنانية
والسماح لها بمواكبة ذلك ،فإننا نجيب بحزم ،نعم .اليوم ،كل
شخص ،وخاصة في إنكلترا والوﻻيات المتحدة ،هو هذا
الجمهور وهذا المجتمع ،مع استثناءات ،لكنه يثبت ويعزز
القاعدة .ﻻ يقتصر تقدم البشرية على وحدات عددية ،خاصة
على أساس النمو الداخلي وليس الخارجي .لذلك ،لدينا الحق
في الحكم على هذا التقدم وفقا ً لمعايير اﻷخﻼق العامة لﻸغلبية
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وترك اﻷقلية تبكي سقوط ال ُمثل العليا .وماذا نجد؟ في المقام
اﻷول ،عارض المجتمع  -الكنيسة والدولة والقانون  -في
المؤامرة التقليدية ،عن اﻹفصاح العلني عن نتائج تطبيق مثل
هذا المعيار .إنهم يريدون من اﻷقلية المذكورة أن تأخذ
المجتمع والباقي معاً ،مرتدية مﻼبس جميلة ،وبالتالي تجنب
أي معاناة اجتماعية .باتفاق مشترك ،يزعمون أنهم يعبدون
ال ُمثل اﻷعلى ،على أي حال مؤسس الدولة المسيحية ،لكنهم
يتحدون لصياغة واستشهاد أي انتماء لﻸقلية التي تملك
الجرأة ،في هذا الوقت ،لتقليص حجم الفروقات اﻻجتماعية
والفساد ،لتصل إلى توازنها.
ألسنا جميعا نعرف الرجال والنساء المكرسين بيننا؟ ألم نتبع
جميعا ً مهن بعض اﻷفراد ،بطريقة المسيح في تطلعاته وفي
صداقته الملموسة ،رغم أنه ربما عيد الميﻼد والكنيسة
يتحديان فكره وكﻼمه ،من المحرمات لسنوات من قبل مجتمع
طائفي ،ورجل دين وقح واضطهاد من قبل ك ٍل منهما لغاية
حدود القانون؟ كم من هؤﻻء الضحايا وجدوا العدالة
واﻻعتراف الذي يستحقونه؟ بعد القيام بأكثر اﻷعمال النبيلة
للفقراء لسنوات ،وتجميل عصرنا البارد والتقليدي بإحسان
اﻹيثار ،الذي باركها كبار السن والشباب ،وأحبها جميع الذين
يعانون ،كانت المكافأة التي وجدواها لسماع نفسه ،وترجمته
واستنكاره ،إلى اﻻفتراء والتشهير سرا ً من قبل أولئك الذين ﻻ
يستحقون تخفيف مقاييس أحذيتهم  -المنافقون والفريسيون
المتدينون ،وسانهدرين عالم منافق!
وهكذا ،من بين العديد من ال ُمثُل النبيلة التي ألقاها المجتمع
الحديث في الوحل ،فالذي يعتبره العالم الغربي هو اﻷعلى
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واﻷكبر ،هو اﻷكثر سوءاً .الحياة التي بشر بها في عظة الجبل
والوصايا التي تركها للكنيسة من قبل معلمها هي بالضبط تلك
ال ُمثل العليا التي سقطت إلى أدنى مستوياتها اليوم .كل هذه
تداس تحت كعب من النفاق لطبقة تهدد بحكم اﻷمر الواقع -
على الرغم من اﻻعتراضات الشعبية ،من أجل منعهم من القيام
بذلك بحكم القانون  -ويتم استبدال "شمس" مكانهم.
إن الفضيحة الكبرى للدين الحديث كقاعدة للحياة هي أنه إذا
أخذنا المجتمع الحديث ككل ،فهذا ﻻ يجذب اﻻنتباه .لم تفشل
كثيرا ً في إظهار ما يجب القيام به وتُركت دون أن تتحقق  -ﻷن
بالطبع أقوال الكنيسة من حيث الكلمات تغطي الكثير من
اﻷرض  -ﻷنهم لم يظهروا بما فيه الكفاية لماذا هذا أو ذاك
ينبغي أن يكون مبدأ توجيهي .في الواقع ،لقد انهارت الكنيسة
الحديثة باعتبارها وكالة عملية تحكم تصرفات أتباعها  -أي
مﻼيين اﻷشخاص الذين يكتفون بأن يسمعوا رؤوسائهم لكنهم
ﻻ يحلمون ابداً بأن يُصغى لهم.
ندرك تمام اﻹدراك أنه يُقال إنهم صالحين جداً ،فإن من يرددها
)يجهلون مدى سوء البقية( يعتقد أنه بسبب انحراف البشرية
فإن الناس بشكل عام ليسوا أفضل منهم.
إنهم ﻻ يدركون أبدا ً أنهم  -اﻻحتكار الجاف للمكاسب
اﻻجتماعية  -هم المسؤولون بشكل أساسي عن طﻼقهم لقواعد
اﻷخﻼق الطيبة التي ورثوها عن الديانات في جميع اﻷزمنة،
والعقوبات اﻷساسية التي فرضت عليهم لعدم تقديرهم للعلم
الروحي الحقيقي كانت مناسبة.
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لقد حولوا التعاليم اﻹلهية ،التي هي فلسفة كل العصور ،إلى
كاريكاتير بربري ،ويتوقعون أن يجدوا في أصداءهم بببغاء
معتقدات سخيفة ،وهي صرخة تجذب العالمين إلى حضنهم
وهي دعوة سوف تحفز على تسامي المهمة الروحانية
لطبيعتهم الخاصة .إنهم ﻻ يفهمون أن وصية أحبوا بعضكم
البعض ،يجب أن تكون غير فعالة في حالة اﻷشخاص الذين
يعتمد مفهومهم على المستقبل على فرصهم في الحصول على
عدد سعيد من امتيازات المسؤولين المنتخبين ،أو تجنب
العقوبة التي من الطبيعي أن تكون مستحقة لهم .لحظة سعيدة
عندما تهتز الروح اﻹلهية بالتأمل في جمال التضحية
المسيحية.
في الواقع ،يجب على معلمي الدين الحديث أن يلمسوا الحكمة
التي تكمن وراء عقائدهم الضارة ،وقد فقد أتباع هؤﻻء القادة
العميان اتصالهم حتى بالمبادئ اﻷساسية لﻸخﻼق الجسدية
التي تستمر الكنائس في تكرارها ،دون فهم الغرض منها
وبقوة بسيطة من العادة.
باختصار ،كان مسؤولي العبادة في القرن التاسع عشر يأكلون
وضع
عنبا ً جافا ً حامضا ً من الجهل وأطفال بؤسهم أصبحوا في
ٍ
يصعب فهمه.
من بين كل ُمثُل الماضي الجميلة ،فإن المشاعر الدينية
الحقيقية التي تتجلى في عبادة الجمال الروحي وحده وحب
الحقيقة المطلقة هي تلك التي عوملت معاملة سيئة للغاية في
عصر اﻹخفاء اﻹلزامي هذا .نحن محاطون بالنفاق وأتباعه
الذين قال بولوك إنهم بشر:
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الذين سرقوا من بﻼط السماء
لخدمة الشيطان بها
أوه ،النفاق الذي ﻻ يوصف في عصرنا! عصر حيث كل شيء
تحت الشمس والقمر للبيع والشراء .العصر الذي يكون فيه كل
ما هو صادق وعادل ونبيل من الروح يبعث على السخرية من
الجمهور ويخضع لﻼهﻼك واﻻستهﻼك ،عندما يعامل كل إنسان
محب للحقيقة وبدون خوف من قبل مجتمع غير مهذب،
باعتباره ينتهك التقاليد المزروعة التي تتطلب من كل عضو
فيها قبول ما ﻻ يؤمن به ،يقول ما ﻻ يفكر فيه ويكذب على
روحه!
العصر ،عندما يتم التعامل مع السعي وراء أحد ال ُمثل العليا
العظيمة للماضي على أنه غريب اﻷطوار أو عملية احتيال شبه
مجنونة ،ورفض الشكل الفارغ  -الحرف الميت الذي يقتل -
وتفضيل الروح "التي توهب الحياة"  -يُسمى الخيانة الزوجية
ثم يتم إلقاء الصرخة" ،ارجمها حتى الموت!" إن التضحية
بالمواثيق الفارغة ﻻ تستغرق وقتا ً طويﻼً ،مما يحقق فوائد
وفوائد ،لكن بذلك يصنع المرء نفسه ،من أجل ترسيخ فكرة
إنسانية كبيرة إلى حد ما من شأنها أن تساعد الجماهير ،في
مواجهة عواء السخط والرعب المتدين اليقظ :أبواب مجتمع
عصري مغلقة على المذنب ،فم القيل والقال افتراء ليتخلى عن
اسمه.
ومع ذلك ،نتمتع كل يوم بخطابات متشائمة حول النعم التي
تمنحها الحضارة المسيحية والمزايا التي يقدمها كل منهما على
عكس لعنات "الوثنية" والخرافات والرعب في أقوال العصور
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الوسطى .تتناقض محاكم التفتيش ،بحرقها للهراطقة والسحرة،
وتعذيبها على المحار وعلى اﻷسياخ ،مع الحرية الكبيرة للفكر
الحديث ،من ناحية ،وسﻼمة حياة البشر وممتلكاتهم اﻵن ،فيما
يتعلق بعدم اﻷمان اﻷمني في اﻻيام الخوالي "أليس الحضارة
هي التي ألغت محاكم التفتيش وتقدم اﻵن للمتسول نفس
الحماية التي يتمتع بها الدوق الغني؟" .قيل لنا ذلك" ،نحن ﻻ
نعرف" ،نحن نرد .قد يجعلنا التاريخ نفكر بدﻻً من ذلك في أنه
كان نابليون اﻷول ،أتيﻼ ،التي حرمت حروبه الظالمة فرنسا
وأوروبا من أشدها قسوة ،والتي ألغت محاكم التفتيش ،وهذا
ليس ﻷسباب الحضارة ،ولكن ﻷنه لم يكن مستعدا ً للسماح
للكنيسة بحرق وتعذيب أولئك الذين سيخدمونه كرئيس شريعة.
أما بالنسبة لﻼقتراح الثاني المتعلق بالمتسول والدوق ،فيجب
أن نتأهل قبل قبوله على أنه صحيح .المتسول ،رغم صحته
سيجد صعوبة في العثور على العدالة الكاملة نظير ما يريد
الدوق .وإذا صادف أنه ﻻ يحظى بشعبية أو أنه هرطوقي،
فسوف يجد عكس العدالة .وهذا يثبت أنه إذا لم تكن الكنيسة
والدولة مسيحية ،فإنهم ﻻ يزاﻻن بالفعل كذلك ،إن لم يكن أكثر.
يجب معارضة المسيحية الحقيقية والحضارة الحقيقية للقتل،
حتى لو كانت قانونية .ومع ذلك ،نجد المزيد من اﻷرواح التي
تم التضحية بها  -بسبب تحسين النظام وأسلحة الحرب بفضل
التقدم في العلوم والحضارة  -أكثر من أنه لم يكن هناك سوى
نصف الحبر" .الحضارة المسيحية" ،فعﻼً! الحضارة ربما ،لكن
لماذا "مسيحية"؟ هل جسدها البابا ليو الثالث عشر عندما تم
افتتاح نصب برونو ،عندما غرق في اليأس ،وكان يعتبره موتا ً
 /قطعة من التاريخ الكنيسة؟ ولكن أﻻ يمكننا أن ننتقل إلى
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الحضارة ،النقية والبسيطة؟ يقول بيرك" :إن أخﻼقنا هي
حضارتنا" ،وكل اﻷشياء الجيدة المتعلقة باﻷخﻼق  ...في
عالمنا اﻷوروبي ،تعتمد منذ زمن طويل على مبدأين ....
أتحدث عن روح رجل نبيل وعن روح الدين .نحن مستعدون
تماما ً ﻻختبار شخصية القرن بهذه ال ُمثل العليا ،لكن كان من
الصعب دائما ً تحديد ماهية التعريف الذي يجب إعطاءه
لمصطلح" إنسان نبيل " على المستوى الديني ،سيجيب تسعة
من كل مائة شخص ،إذا ُ
طلب منهم ذلك ،لتوضيح أنهم خلطوا
بين الدين والﻼهوت.
ولكن ربما يجب أن نسعى إلى المسيحية الحقيقية والحضارة
والثقافة الحقيقية في المحاكم العليا الحديثة؟ لﻸسف ،هناك
قضاة عصريون يقول لهم ربهم )الكارما(" :اسمعوا ما يحكمه
القضاة الظالمون" .في أيامنا هذه ،يتم إعﻼن مرسوم العدالة
أحيانا ً بصوت المتعصبين الذين يجلسون في مقر القاضي
سليمان ،ويحكمون مثل محاكم التفتيش السابقة .في قرننا من
الحضارة المسيحية ،يستخدم القضاة الذين يقلدون أسﻼفهم في
محكمة أبناء "لويوﻻ "7أكثر أدوات التعذيب اﻷخﻼقي تطورا ً
ﻹهانة ودفع المدعين إلى اليأس أو المدافع الذي ﻻ دفاع له.
في هذا اﻷمر ،يساعدهم محامون ،وغالبا ً ما يكونون من نوع
القائد السابق ،الذي يكسر عظام البائس بحثا ً عن العدالة ،أو ما
هو أسوأ من ذلك ،تشويه سمعته وطعنه حتى الموت بقلب
معظم التلميحات الدنيئة ،التي افترضت اﻻفتراضات الخاطئة
لهذه المناسبة ،ولكن الضحية تعرف أنها ستصبح من اﻵن
فصاعدا ً حقائق حقيقية في فم القيل والقال والتشنيع .بين
المقصود أبناء دي لويوﻻ مؤسس الرهبنة اليسوعية السيئة الصيت.
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التعذيب الوحشي الذي هزمته محاكم التفتيش السابقة غير
المسيحية ،والتعذيب العقلي اﻷكثر دقة لنسخته غير المسيحية
ولكن اﻷكثر تحضراً  -محكمتنا والفاحصون المضادون ،ونخيل
"اللطف" واﻹحسان يمكن أن تُعطى تقريبا ً إلى القديم.
وهكذا ،نجد أن جميع ال ُمثل العليا القديمة ،اﻷخﻼقية والروحية،
متجذرة لتتوافق مع المفاهيم المتدنية لﻸخﻼق والروح غير
الروحية للجمهور .لقد توحشوا بسبب المجاعة النفسية التي
استمرت ﻷجيال ،وهم على استعداد لتقديم كل ما هو مثالي
لتجديد الطعام الروحي للكﻼب ،في حين أن نماذجهم اﻷولية
السكان الرومان تحت نيرون ،كاليجوﻻ وهيليوغابالوس
يهرعون لمشاهدة المعارك من الثيران في باريس ،حيث تجر
الخيول البائسة أحشاءها النزفية في جميع أنحاء الساحة
وتستورد شركة ألمس وهي ترقص رقصها المثير لﻼشمئزاز
وسكاكين المﻼكمة السوداء والبيضاء تسحق مﻼمح شقيقه في
عجينة دموية ،ابنه ذو عضﻼت الذرائع الطبيعية .لماذا تستمر
النكتة القديمة لفترة أطول؟ لماذا ﻻ تغير كارول عيد الميﻼد
كذلك:8
غﻼدياتور 9ناتوس هودي.
أو غيّر الترنيمة المعروفة بعد هذه الطريقة:

أسلوب بﻼفاتسكي أحيانا ً صعب ﻷنها تمزج بين الحدث والرمز.
المصارع في الحلبة على زمن اﻹمبراطورية الرومانية9 .
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المجد للذهب في العُلى وعلى اﻷرض المخالب

10

وفي الناس الشر
في عالم الوهم الذي يعمل فيه قانون التطور ،ﻻ شيء يمكنه
أن يذكرنا بطريقة طبيعية بحقيقة أن ُمثل اﻹنسان  -كوحدة من
الكل أو اﻹنسانية  -يجب أن تتغير إلى اﻷبد .جزء من الطبيعة
يحيط بها ،هذه الطبيعة البروتينية تتطور باستمرار ،كل جسيم
منها يتغير باستمرار ،بينما يظل الجسم المتناغم متطابقا ً
عالمياً ،مثل هذه الجسيمات ،واﻹنسان في تطور مادي ثابت
من الناحية الفكرية واﻷخﻼقية والروحية عند نقطة واحدة هي
في الجزء العلوي من دائرة التنمية ،لدائرة ثانية ،اﻷدنى من
الكل .وكما أنه يصعد ويهبط بالتناوب ،وجانبه اﻷخﻼقي يتطور
بطبيعته أو يتقلص استجابةً لذلك ،ويجسد قانونها اﻷخﻼقي ُكﻼً
من ال ُمثل العليا اﻹيثار والتطلعات الروحية ،في حين أن الوعي
المهيمن في وقت آخر ،سوف يعكس اﻷنانية والوحشية
واﻹلحاد.
ولكن هذا صحيح فقط على المستوى الخارجي الوهمي .في
بنيتهم الداخلية ،أو باﻷحرى اﻷساسية ،ﻻ يمكن الفصل بين
اﻹنسان والنية الداخلية ،حيث أن جوهرهما متطابق .الكل ينمو
ويتطور ويسعى لتحقيق الكمال في المستويات الخارجية
السابقة أو ،كما قال فيلسوف" ،أصبح دائماً" .لكن على
تحوير للترنيمة المسيحية )المجد
وفي الناس المسرة(.

في ال ُعلى وعلى اﻷرض السﻼم
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المستوى النهائي للجوهر الروحي ،كل شيء يبقى كما هو وما
زال غير قابل للتغيير.
في اتجاه هذا  -الكائن  -اﻷبدي ،كل شيء ،مثل كل كائن
ينجذب ،بشكل تدريجي ،وبشكل غير محسوس تقريباً ،ولكن
بشكل أكيد كما يتحرك عالم النجوم والعوالم نحو نقطة غامضة
معروفة بعلم الفلك وﻻ تزال تُسمى بعلم الغيبيات  -الشمس
الروحية المركزية.
حتى اﻵن ،لوحظ في جميع العصور التاريخية تقريبا ً أن هناك
فاصﻼً كبيرا ً تقريباً ،هو خليج ،يفصل الكمال العملي عن الكمال
المثالي .ومع ذلك ،فمن وقت ﻵخر ظهرت بعض الشخصيات
علَمت البشرية أن تنظر إلى ما وراء الوهم ،فقد
العظيمة التي َ
تعلم اﻹنسان أن الهوة ليست مستعصية على الحل :إنها
مقاطعة ومنطقة اﻹنسانية ،بأجناسها العليا واﻷكثر روحية
لملء الفراغ أكثر وأكثر مع كل دورة قادمة ،لكل إنسان
كوحدة ،القدرة على إضافة سوسه 11الصغير لملئه .نعم ،ﻻ
يزال هناك بشر ،على الرغم من الحالة الفوضوية الحالية
للعالم اﻷخﻼقي والحطام المقرب من أفضل ال ُمثُل اﻹنسانية،
يصرون على اﻹيمان والتعليم بأن الكمال البشري المثالي اﻵن
ليس حلماً ،ولكنه قانون الطبيعة اﻻلهية وهذا ،إذا كان على
اﻹنسانية أن تنتظر حتى مﻼيين السنين ،يجب أن تصل إليها
ذات يوم وتصبح مرة ثانية جنسا ً بشريا ً متأله.
في الوقت نفسه ،يحدث اﻵن صعود وسقوط الدورية للشخصية
البشرية على المستويات الخارجية ،كما كان من قبل ،ومتوسط
حشرة السوس.

11
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اﻹدراك العادي لﻺنسان ضعيف جداً بحيث يتعذر رؤية حدوث
العمليتين في كل مرة على مستوى أعلى من السابق .لكن هذه
التغييرات ليست دائما ً عمﻼً على مر القرون ،ﻷن التغييرات
المتطرفة غالبا ً ما يتم إجراؤها بواسطة قوى تتصرف بسرعة
على سبيل المثال  -عن طريق الحروب ،والتكهنات واﻷوبئة
المجاعات المدمرة أو التعصب الديني  -لذلك ،تتخيل الجماهير
العمياء أن اﻹنسان كان ،وسوف يكون هو نفسه.
في نظرنا ،القنفذ ،واﻹنسانية ،مثل عالمنا الثابت على ما يبدو.
وحتى اﻵن ،ك ٍل من اﻻثنان يتحركان في المكان والزمان
بسرعة متساوية ،من حولهم وإلى اﻷمام.
عﻼوة على ذلك ،أيا كانت نهاية تطوره ،منذ وﻻدة وعيه ،في
الواقع ،كان اﻹنسان وﻻ يزال وسيلة لروح مزدوجة :الخير
والشر .مثل الشقيقتين التوأم لقصيدة فيكتور هوغو العظيمة
بعد وفاته "الشيطان"  -نسل النور والظلمات على التوالي -
اختار المﻼك "الحرية " والمﻼك "إيزيس ليليث " اﻹنسان
كموطن لهما على اﻷرض ،هؤﻻء  -النور والظلمات  -في
صراع أبدي فيه )اﻹنسان(.
تقول الكنائس للعالم أن "اﻹنسان يولد في الخطيئة" ويضيف
يوحنا )الرسالة اﻷولى من الفصل اﻷول (8 ،أن "من يرتكب
الخطيئة هو من الشيطان ،ﻷن الشيطان قد أخطأ من البداية".
أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بأسطورة اﻷضﻼع والتفاح
والمﻼك المتمرد "الشيطان" يؤمنون بطبيعة الحال بشيطان
شخصي  -على عكس ديانة ثنائية  -بإله شخصي .نحن
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الثيوصوفيين في المدرسة الشرقية ،ﻻ نؤمن بواحدة أو بثانية.
ومع ذلك ،قد نذهب إلى أبعد من الحرف الميت للكتاب المقدس.
ﻷننا نقول إنه ككيانات خارج الكون ،ﻻ إله وﻻ شيطان وكﻼهما
موجود رغم ذلك .ونضيف أن كﻼهما يسكن على اﻷرض في
اﻹنسان ،كونه ،في الحقيقة ،اﻹنسان ذاته الذي ،ككائن مادي،
الشيطان ،هو أداة الشر الحقيقية ،وككيان روحي  -ﷲ او
الخير .لذلك ،فإن القول للبشرية" :لديك الشيطان" هو قول
الحقيقة كما في الميتافيزيائية القول ﻻتباعه" :هل تعرف أن
إلهك ﻻ يعيش فيك؟" كﻼً من العبارات صحيحة .لكننا عند نقطة
تحول في الدورة اﻻجتماعية العظيمة ،وهي اﻷولى التي لها
اليد العليا في الوقت الراهن.
ومع ذلك ،كما لو كان ﻹعادة صياغة نص بولين "هناك العديد
من الشياطين ..ولكن هناك شيطان واحد فقط " ،بينما لدينا
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشياطين التي تشكل مجتمع
إنساني ،وشخصيات شيطانية عظيمة مثل تلك التي رسمها
ميلتون ،وبايرون ومؤخرا ً فيكتور هوغوً ،
قليﻼ ،إن وجد
وبسبب هذا الرداءة ،فإن ال ُمثل اﻹنسانية تتراجع لتبقى بﻼ
إشراف ،وحياة نثرية ميتة روحيا ً مثل ضباب نوفمبر في لندن
وكحياة مادية وحشية وشريرة ،والخطايا السبع المميتة تشكل
جزءا ً منها ،تماما ً كما يحتوي هذا الضباب على الميكروبات
الفتاكة .اﻵن نادراً ما نجد تطلعات نحو المثالية اﻷبدية في قلب
اﻹنسان ،ولكن بدﻻً من ذلك ،كل الفكر يميل إلى الفكرة
المركزية الوحيدة لقرننا" ،أنا" العظيم ،لكل مركز عظيم يدور
حوله الكون ويتحول.
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عندما قام اﻹمبراطور جوليان  -الذي يُطلق عليه اسم المرتد
ﻷنه يؤمن باﻷفكار العظيمة ﻷسﻼفه ،المساررين ،فإنه لم يقبل
شكلها المجسم البشري أو أنسنتها  -قد رأى للمرة اﻷخيرة أن
آلهة حبيبته قد ظهرت له ،وبكى .لﻸسف ،لم تعد الكائنات
الروحية الرائعة التي كان يعبدها ،بل فقط الظﻼل البالية
الشاحبة الباهتة لﻺله الذي أحببته كثيراً .ربما كانت هذه هي
الرؤية النبوية لل ُمثل العليا في عصره ،وكذلك دورتنا الخاصة.
تعتبر هذه "اﻵلهة" اﻵن من قبل الكنيسة على أنها شياطين
وسمتها هكذا .في حين أن الشخص الذي حافظ على حب طويل
وشاعري لهما يشار إليه على الفور باسم المسيح الدجال
والشيطان الحديث.
يعط أحد تعريفا ً منطقيا ً
حسناً ،الشيطان مصطلح مرن ،ولم ِ
تقريبا ً للمعنى الرمزي لﻼسم .وكان أول من جسم أو أنسن
الشيطان هو جون ميلتون .إنه والده المثقف المزعوم ،ﻷنه من
المقبول على نطاق واسع أن الشيطان الﻼهوتي الساقط هو
"اﻻبن المولود من الروح" للشاعر اﻷعمى .إن الشيطان،
المحروم من سماته الﻼهوتية والعقائدية ،هو ببساطة عدو -
ليس بالضرورة "شيطان" أو "مضطهد للبشر" ،ولكن ربما
يكون أيضا ً عدوا ً للشر.
وهكذا يمكن أن يصبح الشيطان منقذا ً للمظلومين ،بطﻼً للفقراء
والبؤساء ،الذين سحقهم الشياطين الصغار )البشر( ،وشياطين
الجشع واﻷنانية والنفاق.
ميشيليت يصفه بأنه "كبير المحرومين" ويأخذه إلى القلب .إن
الشيطان العمﻼق بالمفهوم الشعري ،هو في الواقع ،مركب كل
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الفكر غير المقنع والنبيل في ذلك الوقت .لكن فيكتور هوغو
كان أول من فهم بشكل غامض الحقيقة الغيبية .الشيطان ،في
قصيدته في ذلك الوقت ،هو كيان عظيم حقاً ،ولديه ما يكفي
من إنسانية لوضعه في متناول العقول المتوسطة.
إن إدراك شيطان ميلتون وبييرون يشبه محاولة اﻻستيﻼء على
حفنة من ضباب الصباح :ﻻ يوجد شيء بشري فيهم.
ميلتون يخوض الحرب مع الشيطان مع المﻼئكة الذين هم نوع
من الدمى الطائرة ،بدون عفوية ،مرسومة في مشهد الوجود
والفعل من خﻼل السلسلة الخفية لﻸقدار الﻼهوتية.
يقود لوسيفر هوغو معركة رهيبة ضد عواطفه الرهيبة
ويصبح رئيسا ً مﻼئكة النور ،بعد آﻻم الرهيبة التي لم تفكر بها
عقول البشر ولم تُسجل بقلم بشري.
جميع ال ُمثل العليا الشيطانية شاحبة أمام روعته .ميفيستو
)غوته( هو شيطان حقيقي ﻻهوتي .أهرمان ) بايرون مانفريد
( شخصية خارقة للطبيعة ،وحتى مانفريد ﻻ عﻼقة له بالعنصر
البشري ،بغض النظر عن مدى عبقرية خالقه .كل هذه الصور
باهتة أمام الشيطان ،الذي يحب بقدر ما يكره .مانفريد وقايين
هم مظاهر متجسدة للفردية المضطهدة والمظلومة والمتمردة
ضد "العالم" و "المجتمع"  -هؤﻻء الوحوش العمﻼقة وهؤﻻء
الوحوش المتوحشة للظلم الجماعي .مانفريد هو نوع من
اﻹرادة التي ﻻ تُقهر ،فخور ،ﻻ يخضع ﻷي تأثير أرضي أو
إلهي ،ويقيم حريته المطلقة والتصرف المطلق ،فوق كل شعور
شخصي أو اعتبار اجتماعي ،متفوق على الطبيعة وعلى كل
شيء آخر محتوى فيها.
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لكن ،مع مانفريد كما هو الحال مع قابيل ،الذات" ،أنا" دائ ًما
بدئية ،وليس هناك شرارة لخﻼص الحب فيها ،وﻻ أكثر بما
يتعلق بالخوف .مانفريد لن يخضع حتى لروح الشر العالمية
وحده ،وجها ً لوجه مع الخصم المظلم "ﻷهورا  -مازدا" -النور
الكوني ،أهريمان وأتباعه من الظلمات الذين ﻻ حصر لهم ،ﻻ
يزال يدافع عن نفسه .تثير هذه اﻷنواع عجبا ً شديداً ،مندهشا ً
من جرأتها اﻻستفزازية ،لكنها ﻻ تثير أي شعور إنساني:
إنها ُمثُل خارقة للطبيعة .لم يفكر بايرون أبداً في تنشيط رئيس
المﻼئكة الخاص به مع شرارة الحب اﻷبدية التي تشكل -
ويجب أن تُشكل  -جوهر "البكر" من الجوهر المتجانس
لﻼنسجام اﻷبدي للنور وتُشكل عنصر المصالحة لذريته
اﻷرضية اﻷخيرة )وفقا ً لفلسفتنا( :اﻹنسانية .الخﻼف هو ما
يصاحب ذلك من تمايز ،والشيطان هو تطور ،ويجب أن يكون
في هذا المعنى خصماً ،على النقيض ،نوعا ً من المادة
الفوضوية .ﻻ يمكن أن ينطفئ جوهر الحب بل يمكن أن ينحرف
فقط .بدون هذه الطاقة المنقذة المخلصة ،المتجسدة في
الشيطان.
يبدو ببساطة وكأنه الفشل الغبي للحماقة الباطلة والكلية التي
يعارضها معارضو المسيحية الﻼهوتية ويبررونها عن حق:
معه يصبح كينونة مفكرة" ،أسورا "12اﻷساطير البورانية،
أنفاس براهما اﻷولى ،بعد محاربة اﻵلهة وهزيمتهم لها ،في
نهاية المطاف هزموا أنفسهم ،وبعد ذلك تم إلقاؤهم على
في كتب البورانا الفيدية الهندوسية ،سورا هم اﻵلهة ،أسورا هم
الشياطين.
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اﻷرض حيث تجسدوا في اﻹنسانية .وهكذا ،تصبح البشرية
الشيطانية مفهومة .بعد اجتيازها لدورة العقبات ،يمكنها ،من
خﻼل التجارب المتراكمة ،بعد كل آﻻم البشرية ،الظهور في
النور ،كما تعلم الفلسفة الشرقية.
لو عاش هوغو حتى نهاية قصيدته ،ربما برؤية معززة ،لكان
قد مزج مفهومه الشيطاني مع مفهوم اﻷجناس اﻵرية ،مما
يعني أن كل القوى الصغيرة ،الجيدة أو السيئة ،ولدت في
البداية وتموت في نهاية كل عصر .نظرا ً ﻷن الطبيعة البشرية
هي نفسها دائما ً ويتم التطور اﻻجتماعي والروحي والفكري
خطوة بخطوة ،فمن الممكن تماما ً أنه بدﻻً من استيعاب نصف
ال ُمثل الشيطانية كما فعل هوغو ،الشاعر الكبير التالي تماماً:
عبَ َر عن جيله عن الفكرة اﻷبدية للتوازن الكوني الذي تم
هكذا َ
التأكيد عليه في اﻷساطير اﻵرية.
النصف اﻷول من هذه ال ُمثل العليا هي قريبة بما فيه الكفاية من
المثالية اﻹنسانية بحيث يكون التعذيب اﻷخﻼقي لشيطان
هوغو ،مفهو ًما تماما ً للثيوصوفيين الشرقيين .ما هو التعذيب
الرئيسي لهذا الفوضوي الكوني العظيم؟
إنها المعاناة اﻷخﻼقية التي تسببها مثل ازدواجية الطبيعة -
تمزيق روح الشر ومعارضة العنصر الخالد للحب البدئي في
رئيس المﻼئكة .إن شرارة الحب اﻹلهي للنور والوئام ،والتي
ﻻ يمكن ﻷي كراهية قمعها بالكامل ،تجعله تعذيبا ً ﻻ يُطاق أكثر
بكثير من سقوطه ونفيه بسبب احتجاجه وتمرده .هذه الشرارة
المضيئة والسماوية ،المنبثقة من الشيطان في الظﻼم المظلم
في عالمه الليلي اﻷخﻼقي ،تجعله مرئيا ً للقارئ الحدسي .رآه
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فيكتور هوجو وهو يبكي في يأس فائق يتجاوز البشرية ،فكل
تنهد قوي يهز اﻷرض من قطب إلى قطب آخر .التنهدات
اﻷولى من الغضب انتشرت ولكن ﻻ يمكن أن تقضي على حب
الخير اﻹلهي )ﷲ( من طبيعته ،ثم أعرب عن أسفه لليأس
بسبب فصله عن هذا الحب اﻹلهي الذي كان يحلم به كثيراً .كل
هذا إنساني مكث .هذه الهاوية من اليأس هي خﻼص الشيطان.
في سقوطه ،تتساقط ريشة من جناحه اﻷبيض ،وكانت ذات يوم
طاهرة ،مضاءة بأشعة من اﻹشعاع اﻹلهي وتتحول على الفور
إلى كائن مضيئ ،المﻼك – الحرية.
وهكذا ،فهي )الحرية( هي ابنة الشيطان ،ابنة ﷲ ورئيس
المﻼئكة الساقطة ،نسل الخير والشر ،النور والظﻼم ،وﷲ
يعترف بهذه اﻷبوة المشتركة "السامية" التي توحدهم .هي
ابنة الشيطان التي تنقذه.
يسمع الشيطان الكلمات اﻹلهية في أشد حاﻻت اليأس شعورا ً
بالكره من النور" :ﻻ ،أنا ﻻ أكرهك" قال الصوت " هناك مﻼك
بيننا وأفعاله هي الفضل في ذلك .اﻹنسان ،المربوط بك ،هو
ُم َخلص اﻵن.
أيها الشيطان ،يمكنك أن تقول وأن تحاضر:
سأعيش! تعال.
أنا المﻼك الحرية ،إنها ابنتك وإبنتي
هذه الوحدة تتسامى بنا.

43

المفهوم كله هو إزهار المثالية الميتافيزيائية .هذه اللوتس
البيضاء من اﻷفكار تنبثق اﻵن ،كما في العصور القديمة ،من
تدهور عالم المادة ،وتولد اﻻحتجاج والحرية .ينبع بيننا وأمام
أعيننا ،في مستنقع الحضارة الحديثة ،سرير خصب من
الفضائل المتناقضة .في هذه التربة البشعة انتشرت الجراثيم
التي تطورت في النهاية إلى إنكار ظاهري.
الملحدين ،العدميين والفوضويين ،المسيح الدجال،رجل الرعب.
قد يكون بعضها سيئا ً أو عنيفا ً أو إجراميا ً ،لكن ﻻ يمكن اعتبار
أي منهم نسخة من الشيطان ،لكن في أخذ هذا الجزء من
اﻹنسانية الذي ُمزق ،يائس وحامض في مجتمعهم ،هم فقط
الشيطان نفسه ﻷنه التوليف المثالي لجميع القوى المتنافسة
وكل خطيئة بشرية منفصلة أو عاطفة ،ليست سوى ذرة في
كليتها.
في أعماق قلب هذا المجموع اﻹنساني الشيطاني ،تحترق
الشرارة اﻹلهية ،رغم كل النفي.
وهذا ما يُسمى "الحب من أجل اﻹنسانية" ،وهو طموح
متحمس لعهد شامل للعدالة ،وبالتالي رغبة كامنة في النور
واﻻنسجام والخير .أين نجد شرارة إلهية للغاية بين اﻷثرياء
والمغرورين؟
في مجتمع محترم وما يسمى باﻷرثوذكسية ،أو بالديانة ،وفي
قسم من الجمهور ،ﻻ نجد سوى شعورا ً سائدا ً باﻷنانية ورغبة
في الثروة على حساب الضعفاء والمعوزين ،وبالتالي ،في
نفس الوقت ،الﻼمباﻻة نحو الظلم والشر .قبل أن يتوب
الشيطان ،التائب المتجسد ،ويتحد مع زمﻼئه في نفس
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اﻷخوية ،فإنه يجب أن يكون اﻻحتجاج قد اختفى من على
اﻷرض .وهذا ﻻ يمكن أن يحدث إﻻ عندما يختفي الجشع
والتحامل أمام عناصر اﻹيثار والعدالة للجميع .الحرية ،أو
ليبرتي ،13ليست سوى كلمة عبثية في العالم المتحضر ،الحرية
ليست سوى مرادف ماكر لقمع الناس باسم الشعب ،وهو
موجود للطبقات ،وليس للوحدات أو اﻷفراد أبداً .لحكم عهد
الحرية كما يتصوره شيطان هوغو.
يجب أن تُولد "حرية المﻼئكة" في وقت واحد وبدافع من
الحب والموافقة المشتركة للطبقة "العليا" والطبقة "السفلية"
 الفقراء ،أي أن يصبحوا نسل "ﷲ" و "الشيطان" متوافقانومتفقان كﻼهما.
لكنه يوتوبيا )طوباوية( ،في الوقت الراهن .ﻻ يمكن أن يحدث
هذا حتى تختفي طبقات الﻼويين الحديثة وﻻهوتهم  -ثمرة
روحانية البحر الميت  -ويعلن كهنة المستقبل بأنفسهم للعالم
أجمع بكلمات إلههم:
وأنا سأمسح الليلة الكارثية ،ولن يبق شيء
مات الشيطان ،فلتولد من جديد يا لوسيفر السماوي

هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي H. P. Blavatsky

ليبرتي = هكذا بالنص ،وتعني أيضا ً الحرية.
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الحضﺎرة ،ﻣوت الفن والجمﺎل

في مقابلة مع عازف الكمان المجري الشهير ،السيد ريم.انيي،
يخبر الصحفي في جريدة بال مال الفنان عن بعض التجارب
المثيرة جدا ً في الشرق اﻷقصى .فقال "كنت أول فنان أوروبي
يلعب أمام ميكادو الياباني" .وقد رجع عازف الكمان إلى ما
كان دائما ً مصدر أسف عميق لكل محب للفن والخﻼبة
وأضاف:
]في الثامن من أغسطس عام  ،1886مثلت أمام جﻼلة الملك -
وهو يوم ﻻ يُنسى ،لﻸسف ،لتغيير الزي الذي أمرت به
اﻹمبراطورة .هي نفسها ،تخلت عن الجمال الرائع للزي
الياباني ،وظهرت في ذلك اليوم وﻷول مرة وخﻼل حفلتي في
اﻷزياء اﻷوروبية ،وجعلتني أشعر بالغثيان لرؤيتها .كان يمكن
أن أحييها لو تجرأت على نطق صرخة طويلة من اليأس على
عازفي الكمان .رافقها ست سيدات ،يرتدين مﻼبسهم اﻷصلية
ويمشون بنعمة وسحر ﻻ يوصف[.
لﻸسف ،هذا ليس كل شيء! والميكادو -هذه الشخصية حتى
اﻵن مقدسة وغامضة وغير مرئية وﻻ يمكن الوصول إليها.
]كان ميكادو نفسه يرتدي الزي العام اﻷوروبي! في ذلك الوقت
كانت آداب البﻼط الملكي صارمة إلى درجة أنه لم يُسمح
لمرافقي بالدخول إلى صالون صاحبة الجﻼلة ،وأخبروني بذلك
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مسبقاً .كان لدي بديل جيد ﻷن سفيري ،الكونت زالوسكي،
تلميذ من ليزت ،كان قادرا ً على مرافقتي .ستندهش عندما
أخبرك أنه بعد اختيار الجزء اﻷول من برنامج نسختي للكمان
لبولندي ثانوي لموسيقا شوبان ،قطعة موسيقية ذات قيمة
جوهرية وأعمق عمق شعري ،اقترح اﻹمبراطور ،عندما
انتهيت ،على الكونت إيتو ،رئيس وزرائه ،أن أعزف مرة
أُخرى .الذوق الياباني كان جيد ،كنت محمﻼً بهدايا ذات قيمة لم
يسمع بها أحد ،وكان معي مجرد صندوق مطلي بالذهب في
القرن السابع عشر .لقد لعبت في هونغ كونغ وخارج كانتون
ولم يُسمح ﻷي أوروبي بالعيش هناك .هناك قمت برحلة مثيرة
إلى ماكاو البرتغالية ،وزيارة الكهف حيث كتب كامونز لوزياد.
كان من المثير لﻼهتمام للغاية أن نرى خارج مدينة ماكاو
الصينية مدينة برتغالية أوروبية بقيت على حالها منذ القرن
السادس عشر .في خضم الغطاء النباتي اﻻستوائي الرائع
لجافا ،وعلى الرغم من الحرارة الشديدة ،فقد قدمتُ اثنين
وستين حفلة موسيقية في سبعة وستين يوماً ،وتجولت
بالجزيرة لتفقد اﻵثار ،وأهمها معبد بوذي رائع للغاية .وبورو
بودهور ،والمسمى العديد من بوذا .يحتوي هذا المبنى على
ستة أميال من اﻷشكال المنحوتة والبناء هو كومة من الحجر
الصلب ،أكبر من اﻷهرامات .لديهم ،هؤﻻء ل الجاويين،
أوركسترا حلوة للغاية في سامولينغ الوطنية ،والتي تتكون من
اﻵﻻت اﻹيقاعية التي عزف عليها سابقا ً ثمانية عشر شخصاً.
ولكن لسماع هذه اﻷوركسترا ،مع جوقاتها الشرقية ورقص
رقصاتها الغريبة ،كان من الضروري أن يكون لها شرف دعوة
سلطان سولو "اﻹمبراطور الوحيد في العالم" .لم أر شيئا ً
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حالما ً وشاعريا ً أكثر من رقصة سيريمبيس التي رقصتها تسع
أميرات ملكية[.
أين هي الجماليات قبل بضع سنوات؟ أم أن هذا الكونفدرالية
الصغيرة لعشاق الفن ليست سوى واحدة من فقاعات الصابون
في نهايتنا من ستيل ،وهي غنية بالوعود واﻻيحاءات المتعلقة
بالعديد من اﻹمكانيات ،ولكنها ميتة في اﻷعمال واﻷفعال؟ أو
إذا كان ﻻ يزال هناك من بين عشاق الفن الحقيقيين ،لماذا ﻻ
ينظمون وﻻ يرسلون المبشرين في جميع أنحاء العالم ﻹخبار
اليابان وغيرها من البلدان أنهم على استعداد ليكونوا ضحايا
بدﻻً من تقليد اﻹرادة المغلفة بالثقافة اﻷوروبية واﻻفتنان.
هذا يعني لبلد غير مسيحي ،اﻻنتحار .هو التضحية الفردية من
أجل مشهد وظل فارغ .في أحسن اﻷحوال هو تبادل اﻷصلي
والخﻼب ضد المبتذل والبشع .في الحقيقة ،لقد حان الوقت
لقيام شيء ما في النهاية في هذا اﻻتجاه وقبل الحضارة
الخادعة لﻸمم الباطلة ،لكن البارحة منوم باﻷعراق المنومة
باﻷعراق القديمة وجعلها تستسلم ﻷوهامها وتفوقها
المفترضين ..وإﻻ ،فإن الفنون القديمة واﻹبداعات الفنية ،وكل
ما هو أصلي وفريد من نوعه سيختفي قريبا ً.
بالفعل ستختفي اﻷثواب الوطنية وعادات اﻷجداد وكل ما هو
جميل وفني وجدير بالحفاظ عليها بسرعة .لﻸسف ،ﻻ يمكن
العثور على أفضل آثار الماضي في المتاحف ،في عينات
مهجورة ،انفرادية و ُمعلﱠمة ،تُحفظ تحت الزجاج.
هذا هو العمل والنتيجة الحتمية لحضارتنا الحديثة .في عمق
الواقع في آثاره المرئية ،في "البركات" التي من المفترض أنه
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أعطاها للعالم ،هي جذوره الفاسدة في القاعدة .وبسبب تقدمه
ظهرت اﻷنانية والمادية ،أعظم لعنات اﻷمم ،وهذا اﻷخير
سيؤدي بالتأكيد إلى إبادة الفن وتدمير تقدير ما هو حقا ً متناغم
وجميل .حتى اﻵن ،لم تؤد المادية إﻻ إلى ميل عالمي إلى
التوحيد المادي وتنوع مماثل في الفكر والروح .هذا اﻻتجاه
العالمي هو الذي تدفعه اﻹنسانية بطموحها وجشعها اﻷناني
إلى السعي المستمر للثروة والحصول على النعم المفترض
لهذه الحياة بأي ثمن.
في الواقع تمتص أو تنجذب إلى مستوى ،واﻷدنى من الكل -
المستوى ذو المظهر الفارغ .لقد أدت المادية والﻼمباﻻة تجاه
الجميع باستثناء التحقيق اﻷناني للثروة والسلطة واﻹفراط في
تغذية الغرور الوطني والشخصي تدريجياً ،في دفع اﻷمم
والبشر إلى النسيان التام تقريبا ً لل ُمثل الروحية .من حب
الطبيعة ،إلى التقدير الصحيح لﻸشياء .مثل ال ُجذام البشع،
تُلتهم حضارتنا الغربية في كل ركن من أركان العالم وتصاب
بتصلب القلب البشري.
الجشع للحصول على دخل إضافي من خﻼل اﻷفيون
والمخدرات وتطعيم الرذائل اﻷوروبية  -هو الهدف الحقيقي.
في الشرق اﻷقصى ،وصلت روح التقليد للطبقات العليا من
"الوثنيين" ،باستثناء الصين ،التي تستحق احترامنا لمحافظتها
الوطنية .وفي أوروبا ،قاموا بتطعيم اﻷزياء  -احفظوا العﻼمة
الماركة ،حتى على البروليتاريا القذرة والجائعة نفسها! على
مدى الثﻼثين عاما ً الماضية ،كما لو أن عودة مضللة على ما
يبدو إلى نموذج اﻷجداد  -أُعطيت إلى البشر من خﻼل النظرية
الداروينية التي تمت إضافتها إلى خصائصها الفيزيائية  -تم
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التفكير فيها من خﻼل عقل منحرف يغري البشرية ،جميع
اﻷعراق والشعوب تقريبا ً من العالم.
أصبحت الشمس في آسيا مجنونة في شغفها بغناء أوروبا.
هذا ،باﻹضافة إلى الجهود الجامحة لتدمير الطبيعة في جميع
اﻻتجاهات ،وكذلك جميع بقايا الحضارات القديمة  -التي تفوق
بكثير حضارتنا من حيث الفن والتقوى وتقدير العظمة
واﻻنسجام  -وذلك يجب أن يؤدي إلى مثل هذه الكوارث
الوطنية.
هذا هو السبب في أن اليابان ،حتى اﻵن الفنية والرائعة قد
استسلمت تماما ً ﻹغراء تبرير "نظرية القرد" من خﻼل محاكاة
سكانها من أجل وضع البﻼد على مستوى أوروبا الجهنمية
والجشعة والمصطنعة.
ﻷن أوروبا هي كل ذلك .إن دبلوماسييها ،وأوصياءها على
الدين ،وقوانينها السياسية ،وقوانينها اﻻجتماعية ،وأنانية
ووحشية تتجاوز أي تعبير في خصائص اﻻستيﻼء ،هم كاذبون
ومضللون .ومع ذلك ،هناك أولئك الذين تعجبوا من التدهور
التدريجي للفن الحقيقي ،كما لو أن الفن يمكن أن يوجد بدون
خيال ،دون خيال ودون تقدير سوى لجمال الطبيعة ،أو بدون
شعر وبدون تطلعات كبيرة ميتافيزيائية ودينية! نسمع أن
معارض اللوحات والمنحوتات تصبح كل عام أكثر فقراً من
حيث الجودة ،ولكنها أكثر ثراءا ً من حيث الكم .من المؤسف
أنه على الرغم من كثرة اﻹنتاجات العادية ،فإن ندرة الصور
والتماثيل الرائعة هي السائدة .أليس السبب في أن )أ( سيبقى
الفنانون قريبا ً دون أي نموذج أفضل من الحياة الساكنة )أو
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"الحياة الميتة"( ليكون مصدر إلهام لهم ،و )ب( أن الشاغل
الرئيسي هو ليس إنشاء أشياء فنية ،ولكن بيع سريع
وأرباح!! في مثل هذه الظروف ،يكون سقوط الفن الحقيقي
مجرد نتيجة طبيعية.
بسبب المسيرة المنتصرة وهيمنة الحضارة ،يتم التضحية
بالطبيعة ،وكذلك باﻹنسان وباﻷخﻼق ،وسرعان ما تُصبح
مصطنعة .المناخات تتغير وسيتم تغيير وجه العالم قريباً .تحت
اﻷيدي القاتلة لرواد الحضارة ،فإن تدمير الغابات اﻷولية
بأكملها يجف بسبب تجفيف اﻷنهار ،كما أن فتح قناة السويس
قد غير مناخ مصر ،في حين أن مناخ بنما سيحول مسار تيار
الخليج .أصبحت البلدان المدارية تقريبا ً باردة وممطرة ،وقد
تتحول اﻷراضي الخصبة بسرعة إلى صحاري رملية .بضع
سنوات ثانية لن يبقى داخل دائرة نصف قطرها خمسين ميﻼً
حول مدننا الكبرى ،مكان ريفي واحد ﻻ يمكن انتهاكه من
التكهنات المبتذلة .في المناظر الطبيعية ،يتم استبدال المناظر
الطبيعية الخﻼبة والطبيعية كل يوم بالفظاظة واﻻصطناعي.
المناظر الطبيعية نادرة في إنجلترا ،ولكن تدنيس أجساد
الطبيعة من خﻼل إعﻼنات "الصابون  -البودرة" و "حبوب
الجن 14والويسكي والبيرة .وبمجرد اختفاء
بيشام الطبية"ِ .
جميع المواقع الطبيعية للمناظر الطبيعية المحيطة بها ،ﻻ تجد
عين الرسام سوى المنتجات اﻻصطناعية والبشعة في العالم
الحديث ،والتكهنات ،يجب أن يتبعهم الذوق الفني ويختفي
معهم.
نوع من المشروبات الكحولية كالبيرة.
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يقول روسكين ،متحدثا ً عن الفن" :لم يعمل أي إنسان على
اﻹطﻼق أو سيعمل بشكل جيد ،ولكن سواء من منظور حقيقي
أو من وجهة نظر اﻹيمان" وهكذا ،خﻼل الربع اﻷول من القرن
القادم ،لن يرى رسامو المناظر الطبيعية مساحة فدان من
اﻷرض دون أي تحسين بشري ،والرسامين من الشخصيات
التي سوف تستند أفكارهم حول الجمال اﻷنثوي للشكل على
الخصر مقروص من دبابير المجتمع مع مشد الثدي اﻷجوف
وال ُمستهلك .ليس من هذه النماذج سيتم إنتاج صورة تستحق
تعريف هوراس " -قصيدة بﻼ كلمات"  .-ﻻ يمكن أبدا ً لبريزيان
وكوكنيز لندن المربوطين بشكل مصطنع ،والمجلسين على
الكونتاديني اﻹيطالي أو البدو العرب ،أن يحلوا محل المقالة
الحقيقية.
لقد أصبح ك ٍ ّل من البدو اﻷحرار والفﻼحين اﻹيطاليين
الحقيقيين ،بفضل "الحضارة" ،أشياء من الماضي .أين سيجد
الفنانون نماذج حقيقية في القرن القادم ،عندما يستضيف رواد
البدو الرحل في الصحراء وربما جميع القبائل السوداء في
إفريقيا  -أو ما سيبقى بعد هﻼكهم من قبل الشرائع المسيحية
والروم واﻷفيون للحضارة المسيحية :هل كان يرتدي المعاطف
اﻷوروبية والقبعات العليا؟ وهذا هو بالضبط ما ينتظر الفن في
ظل التقدم المفيد للحضارة الحديثة ،أمر بديهي.
لنتفاخر ببركات الحضارة بكل الوسائل .دعونا نلقي نظرة على
علمنا واﻻكتشافات العظيمة في ذلك الوقت ،وإنجازاته في
مجال الفنون الميكانيكية والسكك الحديدية والهاتف والبطاريات
الكهربائية ،ولكن دعونا ﻻ ننسى ،في غضون ذلك ،شراء
بأسعار مخيفة )تقريبا ً أعلى من تلك المعروضة اليوم لكلب
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حائز على جائزة ،أو ﻷغنية بريما دونا القديمة( واللوحات
والتماثيل من العصور الوسطى البربرية غير المتحضرة :ﻷن
مثل هذه اﻷعمال الفنية لم تعد مستنسخة .دقت الحضارة
ساعتها الحادية عشرة .بدا اﻷمر بمثابة موت الفنون القديمة
واستدعى العقد اﻷخير من قرننا العالم إلى جنازة كل ما كان
عظيما ً وأصليا ً في الحضارات القديمة.
رافائيل ،يا عشاق الفن هل كان سيخلق واحدة من العديد من
مادونا إذا كان لديه بدﻻ من فورنارينا ونساء تراستيفيرو من
روما القديمة التي تشبه جونو ﻹلهام عبقريته ،عن طريق
النماذج الحالية فقط؟ أو العذارى المتداخﻼت في الزوايا في
إيطاليا الحديثة ،في القرينول واﻷحذية ذات الكعب العالي؟ أم
أن أندريا ديل سارتو أنتج فيلمه الشهير "فينوس وكيوبيد"
عن أحد عمال إيست إند العصريين  -أحد آخر ضحايا الموضة
 يقف في ظل قبعة عمﻼقة للفارس ،ذات الريش مثل فروةالرأس الهندي ،وهو طفل قذرمن بلدة اﻷكواخ ذات الصفائح
الحديدية؟ كيف تمكن "تيتان" من تخليد سيداته اﻷرستقراطيات
ذات الشعر الذهبي في فينيسيا إذا كان قد أُجبر على تحريك كل
حياته في مجتمع "جمالنا المحترف"؟
مع شعيراتها المصبوغة والقش والتي تحول الشعر إلى فراء
قطة صفراء؟ لم يكن أحد يجرؤ على التأكيد بثقة تامة على أن
العالم ما كان ليحظى أبدا ً "بأثينا ليمنيا من فيديا"  -تلك
المثالية من الجمال في الوجه والشكل  -كان لها أسباسيا أو
الميلسيان أو فتيات هيﻼس الجميﻼت ،بريكليس أو أي شخص
آخر ،شوه هذا "الشكل" باﻹقامات واﻹثارة ،وغطى هذا
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"الوجه" بالمينا البيضاء ،مثل الخطوط المطلية من
المومياوات المصرية الميتة.
نرى نفس الشيء في العمارة .حتى عبقرية مايكل أنجيلو نفسه
لم يكن من الممكن أن يفوت ضربة الموت له من النظرة اﻷولى
لبرج إيفل أو ألبرت هول أو ألبيرت ميمو﷼.
عﻼوة على ذلك ،لم يكن بإمكانه تلقي أي فكرة موحية عن
المدرج وقصر قيصر ،في حالتهما البيضاء والمصلوحة! أين
سنذهب بعد ذلك ،في عصر الحضارة لدينا ،للعثور على
الطبيعة أو ببساطة الخﻼبة؟
هل ﻻ يزال في إيطاليا أو سويسرا أو إسبانيا؟ لكن خليج
نابولي  -على الرغم من أن مياهه زرقاء وشفافة مثل اليوم
الذي اختار فيه سكان -كوم -شواطئه لمستعمرة ،والمناظر
الطبيعية المحيطة به بشكل مجيد كما كان دائما ً  -بفضل هذه
الروح من المحاكاة التي أصابت البحر واﻷرض بالعدوى فقدت
اﻵن أكثر ميزاتها الفنية واﻷصلية.
إنه محروم من شخصياته الكسولة والقذرة ،لكن الخﻼبة بشدة
.من ﻻزاروني وباركالوروس ،صياديه والفﻼحين.
فبدﻻ ً من القبعة الحمراء أو الزرقاء  -الشريغيين على النمظ
القديم ،ذي الشكل العاري النحتي ،نصف عاري و ُخرق شعرية
لهذا اﻷخير ،نرى اﻵن فقط عينات كاريكاتورية من الحضارة
واﻷزياء الحديثة ..التارينتيل 15المثلية لم يعد يُسمع صداها
على رمل الشاطئ المضاء من القمر ،يحل محله تشهير
رقصة شعبية إيطالية.
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التيبسيكور ،الرقصة الرباعية اﻷسكتلندية الحديثة ،في
تراتويا 16ماتيلوت من بحار الجن الذي له رائحة بشعة.
اﻷوساخ ﻻ تزال تغزو البﻼد ،اعتبارا من أمس ،ولكن هذا اﻷمر
أصبح أكثر وضوحا ً على معطف البلدة البالية ،وقبعة المداخن
المختومة والقبعة اﻷوروبية التي أصبحت منسية اﻵن .تم
جمعهم في المزاريب في الفندق ،وهم يزينون اﻵن الرؤوس
المهملة من سكان نابولي ذوي الظرافة سابقا ً.
النموذج اﻷخير قد مات وﻻ يوجد ما يميز الﻼزوريين من
أصحاب الجندول لمدينة فينيسيا )البندقية( من قطاع الطرق
الكاﻻبريان أو من المتسولين المنتشرين في شوارع لندن .لم
تعد مياه القناة الكبرى الهادئة والمشمسة تحمل أجنحتها ،حيث
تمتلئ في أيام العيد بالفينيسيين )سكان البندقية ،فينيسيا(
الذين يرتدون مﻼبس مبهجة ورواد القوارب والفتيات
الجميﻼت .يُذكَر أن الجندول اﻷسود الذي ينزلق بصمت تحت
الشرفات الثقيلة المنحوتة "للبا  -ﻻز" اﻷرستقراطي القديم
يشبه اﻵن نعشا ً أسود عائماً ،مع متعهد مظلم ،يتجه إلى
ستيكس ،بدﻻً من الجندول الذي يبلغ طوله  30قدماً.
منذ سنوات .تبدو البندقية أغمق اﻵن مما كانت عليه في أيام
العبودية النمساوية التي أنقذها منها نابليون الثالث .وبمجرد
الوصول إلى اﻷرض ،ﻻ يمكن تمييز جندولها عن "رحلة"
النائب البريطاني ،خﻼل رحلته إلى مدينة دوج القديمة .هذه
هي يد تسوية الحضارة التي تدمر كل شيء.

مطعم إيطالي صغير.
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هو نفسه في كل مكان في أوروبا .انظروا إلى سويسرا .منذ
عقد من الزمان فقط ،كانت كل بلدة تتميز بزيها الوطني
المميز ،نظيفة وجديدة كما كانت فريدة من نوعها .اﻵن ،الناس
يخجلون من ارتدائه .إنهم يريدون الخلط بينه وبين الضيوف
اﻷجانب ،ليتم اعتبارهم أمة متحضرة تفعل الشيء نفسه ،حتى
في اﻷزياء .اذهب الى اسبانيا ،من بين جميع اﻵثار القديمة ،ﻻ
تزال هناك سوى رائحة النفط والحقد والثوم ﻻستعادة الشعر
في العصور القديمة من بلد "سيد".
لقد اختفت المانتيل 17الرشيق تقريباً ،لقد قام الغرور الفخور
بفصل نفسه عن زاوية الشارع .غرقت وتشوهت غراميات
روميو الليلية لمرضى الحب ،وتخطط " الدوينا "18للدفاع عن
حقوق المرأة .يمكن ﻷعضاء جمعيات "النقاء اﻻجتماعي" قول
"الحمد " وإحداث التغيير على باب اﻹصﻼحات المسيحية
واﻷخﻼقية للحضارة .لكن هل فازت اﻷخﻼق بشيء في إسبانيا
مع اختفاء عشاق ليلية ودوينات؟ لدينا كل الحق في قول ﻻ ﻷن
دون جوان خارج المنزل أقل خطورة من المنزل.
اجتماعيا ً ﻻ يزال الفجور منتشر ،إن لم يكن أكثر من ذلك ،في
إسبانيا ،ويجب أن تكون كذلك حتى لو كان "كتاب دليل هاربر"
يقتبس في عددها اﻷخير" :اﻷخﻼق في جميع الفصول،
وخاصة في الطبقات العليا ،في الدولة اﻷكثر تدهوراً .يتم إلقاء
الحجاب جانباً ،كما أن الغرامات نادرة ،ولكن الشجاعة
والمؤامرات نشطة كما كانت دائماً .يفكر البشر قليﻼً في
17

إيشارب طويل.
امرأة إصﻼحية ترافق البنات والعائﻼت وترشدهم.
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التزاماتهم الزوجية ،النساء . . .هم ضحايا التودد الزائد من
عديمي الضمير) .إسبانيا" ،مدريد" ،صفحة (.678
إسبانيا على قدم المساواة مع جميع البلدان المتحضرة أو على
طريق التحضر ،وبالتأكيد ليست أسوأ من العديد من البلدان
اﻷُخرى التي يمكن ذكرها ،ولكن ما يمكن القول بصدق أن ما
فقدته في الشعر من خﻼل الحضارة قد اكتسبت مقابله الﻼنفاق
واﻷخﻼق.
أصبح "كورتيفو" مزعز قليﻼً .أصبحت الصنابير صامتة ،ﻷن
صوت زجاجات الشمبانيا غير المستغلة ربما يعطي المزيد من
الحماس لﻸمة في حضارة كاملة ،والبشرة اﻷندلسية تجسد
مستحضرات التجميل والمينا للوجه ،يمكننا أن نقول أن
"الماركيزة أماندي" قد دُفنت مع أفريد دي موسيه.
كانت اﻵلهة مؤاتية بالفعل إلى قصر الحمراء .تركوه يحترق
قبل أن يتم أخيرا ً تدنيس جماله المغاربي ،وكذلك المعابد
المنحوتة في الصخر واﻷهرامات وغيرها من اﻵثار ،من قبل
العربدة في حالة سكر .هذه اﻵثار الرائعة من المغاربة عانت
بالفعل ،سابقا ً من التحسينات المسيحية .في غرناطة وفي
التاريخ ،من المعتاد أن رهبان فرديناند أند سابليﻼ قاموا بصنع
قصر الحمراء ،هذا "القصر المزهر بالزهور المتحجرة المليئة
بلون أجنحة المﻼئكة"  -هو سجن قذر للسارقين والقتلة .كان
من الممكن للمتكهنين والمنظرين الحديثون أن يكونوا أسوأ.
قد يمكن أن يسرقوا جدرانه وأسقفه المرصعة باﻵلئ والتذهيب
الجميل والجص ،واﻷرابيسك الجنية ،والمنحوتات الرخامية
والعندليب ،مع اﻹعﻼنات ،بعد أن قام المحققون بالفعل بتغطية
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مبنى الجير وسمح للحراس باستعمال قاعات قصر الحمراء
لحميرهم وماشيتهم .ﻻ شك في أن غضب المدريديين لتقليد
الفرنسيين واﻹنجليز كان يجب أن يكون ،في هذه المرحلة من
الحضارة الحديثة ،قد أصاب جميع مقاطعات إسبانيا ،ويمكننا
اعتبار هذا البلد الجميل ميتاً.
صديق يتحدث كشاهد عيان ،عن "كوكتيﻼت" ملقاة بالقرب
من النافورة الرخامية في قصر الحمراء ،وعلى آثار الدماء
التي خلفتها "ابانسيرج" المؤسفة التي قتلها "بوابديل"
والبذاءة الباريسية النقية التي غنى بها العمال والجنود في
غرناطة ،في محكمة اﻷسود!
ولكن هذه ليست سوى عﻼمات ضئيلة من الزمن وانتشار
الثقافة في الطبقات الوسطى والدنيا .أينما كانت روح اﻷغنية
التي تمتلك قلب اﻷمة  -الطبقة العاملة الفقيرة  -تختفي عناصر
الجنسية والبﻼد على شفا فقدان شخصيتها ويتغير كل شيء
إلى اﻷسوأ .ما الهدف من التحدث بصوت عا ٍل عن "مزايا
الحضارة المسيحية" ،وتخفيف اﻷخﻼق العامة ،والعادات
الوطنية والعادات المكررة ،وما إلى ذلك ،بينما أصبحت
حضارتنا الحديثة على عكس ذلك!
وفقا لبورك ،اعتمدت الحضارة منذ فترة طويلة على "مبدأين"
روح اﻹنسان وروح الدين .وكم عدد السادة الحقيقيين الذين
تركناهم مقارنة بأيام نصف الفروسية البربرية؟ أصبح الدين
نفاقا ً مزعجاً ،وأصبحت الروح الدينية اﻷصيلة في الوقت
الحاضر بمثابة الجنون .ويُقال إن الحضارة "دمرت السرقة
وأرست اﻷمن العام ،وأنشأت اﻷخﻼق ،وشيدت السكك الحديدية
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التي تنام اﻵن على سطح الكرة اﻷرضية" .دعونا نحلل كل هذه
"المزايا" بجدية وحيادية ،وسنرى قريبا ً أن الحضارة لم تفعل
شيئا ً من هذا القبيل.
في أحسن اﻷحوال ،وضعت أنف مزيف على كل شرور
الماضي ،مضيفة النفاق واﻻدعاءات الزائفة للقبح الطبيعي لكل
منهما .إذا كان صحيحا ً أن نقول إنها تحطمت في بعض المراكز
اﻷوروبية المتحضرة  -بالقرب من روما ،أو في غابة بولونيا
أو في الهامب بدﻻً من أرض ثانية -درب اللصوص والطرق
السريعة ،فمن الصحيح أيضا ً أن الحضارة قد دمر السرقة
كتخصص ،وأصبحت هذه اﻷخيرة مهنة مشتركة في جميع
المدن الكبيرة أو الصغيرة.
اللص وحلقه المقطوع لم يغيرا ثوبه وظهوره سوى من خﻼل
ارتداء زي الحضارة ،الزي الحديث القبيح .فبدﻻً من أن يسرق
تحت قبو خشبي سميك وتحت ظلمة الظﻼم ،يسرق الناس اليوم
على ضوء الصالونات وحماية القوانين واللوائح التجارية .أما
بالنسبة للعرقلة في ضوء النهار ،فإن مافيا نيو أورليانز وماﻻ
فيتا في صقلية ،والسلطات العليا والسكان والشرطة وهيئة
محلفين أجبروا على اللعب بين أيدي مجموعات من القتلة
واللصوص والطغاة 19التي تنتظم بانتظام في ضوء "الثقافة"
اﻷوروبية ،تُظهر إلى أي مدى نجحت حضارتنا في إرساء
اﻷمن العام أو الديانة المسيحية في تخفيف قلوب البشر وكذلك
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اقرأ "جنة الحنجرة المقطوعة" في أدنبره ريفيو في أبريل ،١٨٧٧
باﻹضافة إلى ملخصها في "بال مول جازيت" في  ١٥أبريل  ١٨٩١القتل
كمهنة.
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عادات الماضي البربري .تحب الموسوعات العمودية الحديثة
شرح انحطاط روما وأهوالها الوثنية.
ولكن إذا كانت اﻹصدارات اﻷخيرة من قاموس السيرة اليونانية
والرومانية صادقة بما يكفي لرسم "وحوش الفساد" للحضارة
القديمة ،مسالينا وفوستينا ،نيرو وكومودوس ،واﻷرستقراطية
اﻷوروبية الحديثة ،يمكن للمرء أن يستنتج أن هذا اﻷخير يمكن
أن يعطي الفرص لﻸولى ،على اﻷقل للنفاق اﻻجتماعي .بين
"الفجور المخزي والوحشي" ﻹمبراطور والفساد الوحشي
ﻷكثر من مسؤول رسمي رفيع "شرف" من الناس ،فإن الفرق
الوحيد هو أنه على الرغم من أن كومودوس كان عضوا ً في
جميع مؤيدي الكليات الوثنية ،قد تكون الفجوة الحديثة عضوا ً
بارزا ً في الكنائس المسيحية اﻹنجيلية ،وهي تلميذة متميّزة
ومتدينة من مودي و سانكي ،وما إلى ذلك .هؤﻻء ليسوا كﻼشا
هومر ،الذين كانوا نوع من أوبرا كﻼشا "ﻻ بيل هيلين" ،بل
القسيس الحديث بيكسنيف وأتباعه.
فيما يتعلق بنعم السكك الحديدية و "إبادة المكان والزمان"،
فإن السؤال ما زال غير محدد  -ناهيك عن البؤس والمجاعة،
وإدخال المحركات البخارية واﻵﻻت بشكل عام دربت لسنوات
أولئك الذين يعتمدون على عملهم اليدوي  -هذا إذا لم تقتل
السكك الحديدية عدداً أكبر من الناس خﻼل شهر واحد من
اﻷطقم من جميع أنحاء أوروبا الذين قتلوا في عام واحد.
باﻹضافة إلى ذلك ،يتم قتل ضحايا السكك الحديدية في ظروف
تتجاوز كل ما يمكن أن نتخيله .كل يوم تقريبا ً نقرأ عن كوارث
السكك الحديدية التي "يحترق فيها الناس حتى الموت في
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حطام الحريق"" ،مشوهة ومسحوقة" وموت العشرات
والعشرات .20إنها أسوأ قليﻼً من قطاع الطرق القدماء.
ولم تخف الجريمة على اﻹطﻼق بسبب انتشار الحضارة ،على
الرغم من التقدم العلمي في الكيمياء والفيزياء ،أصبح اكتشافها
أكثر أمانا ً وأصبحت أكثر فظاعة في عملها مما كان عليه من
قبل .يتم الحديث عن الحضارة المسيحية بأنها حسنت من
اﻷخﻼق العامة ،وأن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي أسست
واعترفت باﻷخوية العالمية! انظر إلى إحساس اﻷخوية الذي
أبداه المسيحيون اﻷمريكيون تجاه الهنود الحمر والسود ،الذين
تعتبر جنسيتهم مهزلة القرن .شاهد حب اﻷنجلو-هندي
للهندوسي اللطيف ،والمسلم ،والبوذي
انظر "كيف يحب هؤﻻء المسيحيين اﻵخرين" في التقاضي
المستمر ،وقذفهم ضد بعضهم البعض ،والكراهية المتبادلة
للكنائس والطوائف .الحضارة الحديثة والمسيحية هما الزيت
والماء  -ولن يختلطان أبداً .الدول التي تُرتكب فيها أبشع
الجرائم يومياً ،الدول التي تنتج نظير روبمان و جاك السفاح
وسيدات مثل السيدة ريفز ،ذابحة اﻷطفال  -التي يبلغ عدد
20

لنأخذ مثاﻻً .برقية أمريكية من رويترز ،حيث تحدث مثل هذه الحوادث
يوميا ً تقريباً ،تقدم التفاصيل التالية عن قطار مدمر" :ألقيت إحدى
السيارات الملحقة بقطار الحصى والتي تحتوي على خمسة عمال
إيطاليين في وسط الحطام واشتعلت النيران في الكتلة كلها .قُتل اثنان من
الرجال على اﻷرض وأصيب ثﻼثة آخرون بجروح في الحطام .عندما
وصلت إليهم النيران ،كانت صرخاتهم وأنينهم مفجعة .بسبب وضع
العربة والحرارة الشديدة ،لم يتمكن رجال اﻹنقاذ من الوصول إليهم
واضطروا إلى مشاهدتهم وهم يحترقون ببطء .من المفهوم أن جميع
الضحايا قد تركوا عائﻼتهم وراؤهم.
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ضحاياها  300ضحية ،كما يعتقد المرء  -ﻷسباب تتعلق بالربح
القذر ،الدول التي ﻻ تسمح بل وتشجع موناكو بالعديد من
حاﻻت اﻻنتحار ،والتي تفضل معارك اﻷسعار ،مصارعة
الثيران ،الرياضة عديمة الفائدة والقاسية وحتى التشريح
اﻷعمى  -هذه الدول ليس لها الحق في التباهي بحضارتها.
الدول التي ،عﻼوة على ذلك ،وبسبب اﻻعتبارات السياسية ﻻ
تجرؤ على وقف تجارة الرقيق مرة واحدة وإلى اﻷبد ،وبسبب
الجشع ،تتردد في إلغاء تجارة اﻷفيون والويسكي ،التي تتغذى
على البؤس وتدهور المﻼيين من البشر التي ﻻ توصف ،ليس
لها الحق في أن يُطلق عليه اسم مسيحي وﻻ حضاري .إن
الحضارة التي تؤدي في النهاية فقط إلى تدمير كل المشاعر
الفنية النبيلة في اﻹنسان ﻻ يمكن أن تستحق إﻻ لقب البرابرة.
نحن اﻷوروبيون في العصر الحديث أيضا ً رائعون ،إن لم نكن
متفوقين ،على أتيﻼ مع جحافله البرية.
اﻻستهﻼك موجود .هذا هو عمل الحضارة المسيحية الحديثة
وآثارها المباشرة .المدمر للفن ،شايلوك ،الذي يدعي ويستلم
مقابل كل رطل من اللحم البشري ،بدم القلب ،في المعاناة
الجسدية والعقلية للجماهير ،في فقدان كل ما هو صحيح
ولطيف .يمكن أن يدعي بالكاد يستحق اﻻعتراف باﻻمتنان أو
اﻻحترام.
باختصار ،فإن الكلمة النبوية دون وعي هي اﻷنا المتمددة
المتوقعة ،عندما ،وفقا ً لمانجونثا سوترا" ،سوف تكون العدالة
ميتة ،تاركة خلفا ً لها القانون اﻷعمى ،المعلم والمرشد -
اﻷنانية ،وعندما تُعتبر اﻷفعال واﻷعمال الضارة بمثابة أفعال
" جليلة وأعمال مقدّسة ،وهي ليست سوى حماقات
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تُطفأ المعتقدات ،نسخر من الحياة اﻹلهية ،الفن والعباقرة،
ويتم التضحية بالحقيقة والعدالة يوميا ً أمام "المامون" الذي ﻻ
يشبع في ذلك الوقت  -تجريد اﻷموال .والحقيقي ،في كل مكان
يُستبدل بالمصطنع والكاذب يحل مكان الحقيقي.
ﻻ وادي مشمس ،وﻻ بستان من الظل تُرك نقي داخل الطبيعة
اﻷم .ومع ذلك ،فإن ما يشبه نافورة رخامية في ميدان عصري
أو في حديقة حضرية ،وما يمكن أن تقارن به تماثيل اﻷسود أو
الدﻻفين التي سقطت ذيولها رأسا ً على عقب ،يمكن مقارنتها
ببئر قديم ،ومغطى بالطحلب ،وملونا ً بجمال الطقس،
أوبطاحونة ريفية في مرج أخضر!
ما يمكن أن يقارن قوس النصر مع قبو منخفض لكهف أزورا
في كابري ،وما هو متنزه المدينة أو الشانزليزيه ،منافسه
سورينتو" ،الحديقة البرية في العالم" ،مسقط رأس تاسو؟
الحضارات القديمة لم تضحي بالطبيعة على اﻹطﻼق من خﻼل
اعتبارها إلهية ،وقد كرمت جمالها الطبيعي عن طريق إقامة
اﻷعمال الفنية ،ولكن حضارتنا الكهربائية الحديثة لن تكون
قادرة على هذا اﻹنتاج حتى في اﻷحﻼم.
لقد ألهمت الروعة الرائعة والحزن الكئيب وجﻼل معابد
بايستوم المدمرة ،التي بقيت لعدة قرون كحراس قبل قبر
الماضي واﻷمل الضائع في المستقبل وسط الصحراء الجبلية
في سورينتو قد ألهمت بشر أكثر من خﻼل عبقرية من
الحضارة الجديدة سوف تُنتج أكثر من أي وقت مضى .اعطونا
اللصوصية التي كانت تنتشر بين هذه اﻷنقاض مرة واحدة،
بدﻻ ً من الطرق التي تعبر مقابر اﻷترورية القديمة :اﻷولى
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يمكن أن تأخذ محفظة وحياة عدد قليل من الناس ،أما هذه
اﻷخيرة فهي تقوض حياة المﻼيين من الناس وتسمم الغاز
الضار للنفس بالهواء النقي.
في غضون عشر سنوات ،في القرن العشرين ،يمكن لجنوب
فرنسا مع مدينتيها نيس وكان 21أن تأمل في التنافس مع جو
لندن مع ضبابه ،وذلك بفضل زيادة عدد السكان والتغيرات
المناخية .نسمع أن التكهنات تستعد لظلم جديد ضد الطبيعة:
يتم النظر في السكك الحديدية المدخنة على شكل طائر مائي
دهني وشبيه بالرائحة الكريهة في بعض الجبال المشهورة
عالميا ً.
إنهم يستعدون للزحف مثل الكثير من الزواحف المثيرة
لﻼشمئزاز التي تطلق النار على جسد  -جنغفرو  -الطاهر،
وسوف يخترق نفق للسكك الحديدية قلب الجبل البكر الثلجي،
مجد أوروبا .ولما ﻻ؟ ألم تدمر التكهنات القومية بقايا المعبد
الكبير لنبتون في روما ،للبناء على جثته الضخمة وأركانها
المنحوتة العادات الحالية؟
هل نحن مخطئون للغاية في الحفاظ على تلك الحضارة الحديثة
بروحها المضاربة بعبقرية الدمار؟ وعلى هذا النحو ،ما هي
أفضل من هذه الكلمات التي يمكن توجيهها إليها بهذا التعريف
من بورك:

كان ،مدينة فرنسية مشهورة.

21
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]عادة ما تكون روح اﻻبتكار نتيجة لمزاج أناني ووجهات نظر
محصورة .لن يتطلع الناس إلى اﻷجيال القادمة ،ولن ينظروا
أبداً إلى أسﻼفهم[.
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي H. P. Blavatsky
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