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ولد 28 اآب 1749
فرانكفورت الرومانية . 

تويف 22 اذار 1832 )عن عمر يناهز 82( فاميار. 
 يوهان فولفغانغ غوته هو اأحد اأ�سهر اأدباء اأملانيا املتميزين، والذي ترك اإرثًا اأدبيا وثقافيًا �سخمًا للمكتبة الأملانية 

والعاملية، وكان له بالغ الأثر يف احلياة ال�سعرية والأدبية والفل�سفية، ومازال التاريخ الأدبي يتذكره باأعماله اخلالدة 
التي مازالت اأرفف املكتبات يف العامل تقتنيها كواحدة من ثرواتها، وقد تنوع اأدب غوته ما بني الرواية والكتابة 

امل�سرحية وال�سعر واأبدع يف كل منهم، واهتم بالثقافة والأدب ال�سرقي واطلع على العديد من الكتب فكان وا�سع الأفق 
مقباًل على العلم، متعمقًا يف درا�ساته. ونظراً للمكانة الأدبية التي مثلها غوته مت اإطالق ا�سمه على اأ�سهر معهد لن�سر 
الثقافة الأملانية يف �ستى اأنحاء العامل وهو "معهد غوته" والذي يعد املركز الثقايف الوحيد جلمهورية اأملانيا الحتادية 

الذي ميتد ن�ساطه على م�ستوى العامل، كما نحت له عدد من التماثيل.

الن�ساأة 
هذا هو املنزل الذي ولد فيه غوتهولد غوته 
عام  اأغ�سط�س  من  والع�سرين  الثامن  يف 
كان  باأملانيا،  فرانكفورت  مبدينة  1749م 
والداه مي�سورين احلال، والده هو يوهان 
اأما  كا�سبار غوته، وكان جده يعمل حائكًا 
الذي  الأمر  جدته فكانت متلك فندقًا، وهو 

جعل العائلة يف �سعة من العي�س.
ع��م��ل وال����دا غ��وت��ه ج��اه��دي��ن م��ن اأج���ل اأن 
العلم،  من  واف��ر  ق��در  على  ابنهما  يح�سل 
وكان والده يرجو اأن يتبواأ ولده منا�سب 
ال����دول، وب��ال��ف��ع��ل ح��ق��ق غوته  ع��ال��ي��ة يف 
املختلفة  التعليم  مراحل  يف  فتدرج  اأملهما 
ح��ت��ى در�����س امل��ح��ام��اة وت��خ��رج م��ن كلية 
ال��رغ��م م��ن درا���س��ة غوته  احل��ق��وق، وعلى 
للأدب  كان  وع�سقه  ميوله  اأن  اإل  للحقوق 
لها  للأ�سياء من حوله وا�سفًا  متاأمًل  فكان 

يف جمل رقيقة معربة.

الإبحار يف فكر غوته
ي�سجل  عاديًا  �ساعرًا  جم��رد  غوته  يكن  مل 
ق�سائده  خ���لل  م��ن  واأف���ك���اره  خ���واط���ره 
ال�����س��ع��ري��ة، وك��ت��ب��ه الأدب���ي���ة، ب��ل م���ال اإىل 
دار�سًا  فاأنكب  العلوم،  خمتلف  يف  التبحر 
الريا�سة  مثل  املختلفة  والفنون  العلوم 
والت�سوير،  واملو�سيقى  وال�سعر  والر�سم 
والهند�سة  النبات والطب  بدرا�سة  قام  كما 

واحلقوق وال�سيا�سة.
وال��ده  و�ساعده  اللغات  تعلم  على  وعكف 
يف ذلك فدر�س كل من اللتينية، اليونانية، 
الإي���ط���ال���ي���ة، ال��ف��رن�����س��ي��ة، الإجن��ل��ي��زي��ة 
التعرف  نحو  غوته  �سعى  كما  والعربية، 
الأدب  ف��ت��ع��م��ق يف  اأخ�����رى  ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى 
ال�سيني  الأدب  ع��ل��ى  ف��اأط��ل��ع  ال�����س��رق��ي 
لتعمقه يف  والفار�سي والعربي، بالإ�سافة 
الفكر الإ�سلمي، ومل يكتف غوته يف جممل 
ال�سعر  على  العربية  الثقافة  على  اإطلعه 
النحو  كتب  على  اأط��ل��ع  ب��ل  فقط  ال��ع��رب��ي 
وال�سرف متلهفًا و�ساعيًا نحو املعرفة، كل 
هذه الأمور اأهلته لن يكون �ساعرًا متمكن 
وا�سع الثقافة مطلع على العديد من العلوم.

نظرة يف حياته
غ��وت��ه يف  ك���ان  ع���ام 1759 وع��ن��دم��ا  يف 
العا�سرة من عمره قام الفرن�سيون باحتلل 
ال�سباط  اأح���د  وق���ام  ف��ران��ك��ف��ورت،  مدينة 
غوته،  عائلة  منزل  باحتلل  الفرن�سيون 

�سن  ويف  نف�سيته،  يف  بالغ  اث��ر  ت��رك  مما 
بكلية  باإحلاقه  وال��ده  ق��ام  ع�سر  ال�ساد�سة 
ميول  تكن  ومل  "ليب�سك"،  جامعة  احلقوق 
غوته تتوافق كثريًا مع درا�سة احلقوق فلم 
يحقق بها الكثري من النجاح فقد كان الأدب 
هو ع�سقه الأول، وعلى الرغم من ذلك اأكمل 

درا�سته بها.
"ليب�سك"  بجامعة  درا�سته  ف��رة  واأث��ن��اء 
ح��ي��اة  يف  احل����ب  ق�����س�����س  اأوىل  ج�����اءت 
كاترين  اآنا  با�سم  عرفت  فتاه  فاأحب  غوته 
حانة  ميتلك  رج��ل  ابنة  كانت  �سونكويف 
كان غوته يردد عليها، وهناك راآها وهام 
ال��ع��دي��د من  ذك��ره��ا يف  ان��ه  بها ح��ب��ًا حتى 
مطلقًا  ال��ف��رة  ه��ذه  يف  الأدب��ي��ة  ق�سائده 
ق�سة  ت�ستمر  مل  ولكن  "اآنيت"،  ا�سم  عليها 
تقابل  الفتاة  ك��ادت  فما  كثريًا  ه��ذه  احل��ب 

حبه بحب مثله حتى اأن�سرف عنها.
العديد  غوته  نظم  "ليب�سك"  جامعة  ويف 
اأهمها  من  الأدبية  والروايات  الق�سائد  من 
املاأ�ساة املو�سومة "مبزاج املحبني" والتي 
جعلته  التي  الأ�سباب  بتو�سيح  فيها  ق��ام 
يرك حمبوبته الأوىل، وماأ�ساة " ال�سركاء 
العادات  فيها  عر�س  والتي  اجلرمية"  يف 
يف  الأ�سر  يف  منت�سرة  كانت  التي  ال�سيئة 
من  وغريها  "ليب�سك"  مبدينة  الوقت  ذلك 
الأملانية، ويف عام 1767م قام  باقي املدن 
بن�سر جمموعة من اأ�سعاره بعنوان"اآنيت" 

.
يف عام 1768م عاد غوته اإىل فرانكفورت 
تاركًا جامعة "ليب�سك" قبل اأن يتم درا�سته 
حيث  ب��ه��ا،  م��ر  مر�سية  ملحنة  ن��ظ��رًا  ب��ه��ا 
لقيامه  نظرًا  اأ�سعفه  ح��اد  بنزيف  اأ�سيب 
ال��درا���س��ة، فلزم  ب��ب��ذل جم��ه��ود ���س��اق يف 
فرة  واأثناء  كبرية،  لفرة  املر�س  فرا�س 
مر�سه هذه قام بالإطلع على كتب الفل�سفة 
وال�����س��ح��ر وال��ت��ن��ج��ي��م وال��ك��ي��م��ي��اء، وك��ان 
لإحدى �سديقات والدته اأثر كبري يف نف�سه 
تفكري  وج��ه��ت  متدينة،  �سيدة  ك��ان��ت  فقد 
غوته نحو الروحانيات، فاأ�سبح غوته بعد 

فرة من املت�سوفني.

غوته يف �سرتا�سبورغ
وال��ده  ق��ام  �سحته  غ��وت��ه  اأ���س��رد  اأن  بعد 
من  "�سرا�سبورغ"  جامعة  اإىل  باإر�ساله 
وعلى  احل��ق��وق،  يف  تعليمه  اإك��م��ال  اأج���ل 
كانت  �سرا�سبورغ  مدينة  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
كانت  اأن��ه��ا  اإل  الفرن�سية  ال�سيطرة  حت��ت 

تتمتع بال�سبغة الأملانية والتي ت�سبعت بها 
روح جوتة وانعك�ست على اأعماله بعد ذلك.
ك���ان���ت ك���ل م��رح��ل��ة يف ح���ي���اة غ���وت���ه لها 
اأث��اره��ا واإجن��ازات��ه��ا ففي اأث��ن��اء ت��واج��ده 
اللزمة  املادة  بجمع  قام  �سرا�سبورج  يف 
برليخنجن"  فون  "جوت�س  روايته  لكتابة 
ه����ذه ال����رواي����ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ال��ك��ث��ري من 
ال�سجة عند ظهورها نظرًا لكونها خرجت 
هذه  يف  الأدب���اء  عند  ال�سائدة  ال��روح  عن 
الفرة والتي كان الأدب الفرن�سي م�سيطرًا 
عليها، واعتربت دائرة املعارف الربيطانية 
عامل  يف  ج��دي��د  فتح  مبثابة  غ��وت��ه  رواي���ة 
راأي  هذا  من  الرغم  وعلى  الأمل��اين،  الأدب 
ترتقي  مل  الرواية  هذه  اأن  النقاد  من  عدد 
مثل  الأخ��رى  غوته  رواي��ات  م�ستوى  اإىل 
"فاو�ست" و"ولهلم ماي�سر" وغريها وان 
فكر  اأدخ��ل��ت  ق��د  كونها  م��ن  ت��اأت��ي  اأهميتها 
واأ�سلوب جديد على الأدب الأملاين ال�سائد 

يف هذه الفرة فقط.
عام  القانون  اإجازته يف  على  ح�سل غوته 
م�سقط  اإىل  اأخ����رى  م���رة  وع���اد  1771م، 
ذلك  وبعد  املحاماة،  مهنة  ليمار�س  راأ�سه 
املحاكم  م��ق��ر  وه���ي  "فتزلر"  اإيل  ان��ت��ق��ل 
الإمرباطورية وحمكمة ال�ستئناف العليا، 
وذل���ك ح��ت��ى ي��ق��وم ب��ال��ت��م��رن ع��ل��ى اأع��م��ال 
امل��ح��ام��اة، واأث��ن��اء ذل��ك ت��ع��رف غ��وت��ه على 
وتوطدت  ال�سلطة،  ورجال  الق�ساة  الكثري 

�سلته بهم.

اآلم فرتر
غوته  حياة  يف  موؤثرة  ق�سة  الرواية  لهذه 
والتي اأبدعها عقب تعر�سه ملاأ�ساة غرامية، 
حياة  يف  الثاين  احلب  "فتزلر" كان  ففي 
فتاة  على  تعرف  فهناك  بانتظاره،  غوته 
تدعى �سارلوت، اأحبها غوته كثريًا، ولكنها 
كانت خطيبة اأحد اأ�سدقائه، وتاأمل يف حبه 
ف��ق��ام بتخليد ه��ذا احل��ب يف رواي��ت��ه  ل��ه��ا، 
من  واح���دة  تعد  وال��ت��ي  "فرتر"  ال�سهرية 
اأه���م رواي����ات غ��وت��ه واأك���ره���ا ان��ت�����س��ارًا، 
ال�سخ�سية  جتربته  عن  خللها  من  وع��رب 
اأقدم  البطل  ولكن  الرواية  بطل  خلل  من 
على النتحار يف النهاية، وقد حازت هذه 
الرواية على اإعجاب ال�سباب وتعاطفوا مع 

اأمل العا�سق فرتر.
اأع���وام 1771  ال��واق��ع��ة ب��ني  ال��ف��رة  كانت 
غوته  ت��اري��خ  يف  ه��ام��ة  ف���رة  1775م  و 
اأ���س��ه��ر رواي��ات��ه نذكر  ف��اأن��ت��ج بها  الأدب����ي 

ف��رت��ر،  اآلم  ك��لف��ي��ج��و،  "جوت�س،  م��ن��ه��ا: 
من  وال��ع��دي��د  واروين"  ج��وت��ر،  �ستيل، 
املوؤلفات الأدبية الأخرى، مما جعله يرتقي 
الأمل��ان، وفاقت �سهرته  الأدب��اء  �سريعًا بني 

وجتاوزت حدود اأملانيا.

غوته والدوق
"كارل  على  غوته  تعرف  1774م  ع��ام  يف 
"كال�سر"  مبدينة  فيمار  دوق  اأوج�ست" 
فيمار  لزيارة  فقام بدعوته  بادن،  مبقاطعة 
وبعد عام تقابل مرة اأخرى يف فرانكفورت 

لبى  وبالفعل  فيمار،  لزيارة  ثانية  فدعاه 
غوته الدعوة وذهب اإليها يف 7 نوفمرب عام 
1775م، وقد توطدت علقة كل من الدوق 
وقام  حميمني،  �سديقني  فاأ�سبحا  وغوته 
وكانت  ال��دول��ة،  منا�سب  اأح��د  يف  بتعينه 
فيمار على الرغم من كونها دوقية �سغرية 
اأنها  اإل  الفلحني،  اأهلها من  فقرية ومعظم 

كانت قبلة لرجال الفن والأدب والعلم.
فيمار  يف  البقاء  على  غ��وت��ه  �سجع  ومم��ا 
الدوقة اإماليا والدة الدوق، والتي كانت من 
املهتمني بالأدب واملو�سيقى، فرحبت بغوته 

مركزًا  ال���دوق  ق�سر  وك��ان  وا�ست�سافته، 
اأدبيًا يلتقي فيه العديد من العلماء والأدباء 
اإقامة غوته  وال�سعراء، وكانت بداية فرة 
فلم  له  بالن�سبة  اأدب��ي  رك��ود  ف��رة  بفيمار 
يخرج اأي موؤلف له يف هذه الفرة، ولكنه 
قال اأن هذه الفرة كانت فرة اإعداد لإبراز 

موؤلف جديد.

العمل يف حياة غوته
بتعينه  الدوق  قام  الذي  كان من�سب غوته 
به يدر عليه مبلغًا ماليًا مرتفعًا، فكر حوله 

هذا  بكل  ال���دوق  ي��اأب��ه  مل  ولكن  احلاقدين 
وتوطدت علقته بغوته كثريًا وقام مبنحه 
منزًل فخمًا على �سفاف اأحد الأنهار ليمكث 

به.
على  �سنوات  ع�سر  خلل  غوته  عكف  وقد 
عمله،  يف  والتفاين  الدولة  �سئون  درا�سة 
والعلوم  بالفنون  اله��ت��م��ام  على  وع��م��ل 
بتنظيم  ق��ام  كما  بها،  والرت��ق��اء  املختلفة 
م��دي��ن��ة ف��ي��م��ار وجت��م��ي��ل��ه��ا وحت�����س��ي��ن��ه��ا 
وتنظيم  بها،  والزراعة  احلدائق  واإ�سلح 
النواحي احلربية واملالية وتنفيذ خمتلف 
الأعمال التي تعود بالنفع يف النهاية على 
الدولة، وقد بذل غوته الكثري من اجلهد يف 

�سبيل ذلك.
ومل متر هذه الفرة يف حياة غوته دون اأن 
العديد  فقدم  مميزة  اأدبية  اأعمال  بها  يقدم 
على  منها  بع�س  قدم  والتي  الروايات  من 
م�سرح فيمار ، وكانت من �سمن الروايات 
التي قدمها يف هذه الفرة رواية" انت�سار 

العواطف".

يف اإيطاليا
اإىل  ب��ال�����س��ف��ر  غ��وت��ه  ق���ام   1786 ع���ام  يف 
اإيطاليا ومكث هناك اأكر من عام ون�سف، 
وك��ان��ت ه��ذه ال��رح��ل��ة مبثابة ف��رة راح��ة 
بال�سحر  انبهر  ال���ذي  لغوته  وا�ستجمام 
ح�سارتها  يف  فتعمق  الإيطايل،  واجلمال 
و���س��ح��ره��ا وق���ام ب���اإب���داع ع���دد م��ن اأج���ود 
واأف�سل رواياته التمثيلية مثل "افيجينيا، 
ايجمونت، نا�سو"، وقد اعترب غوته رحلته 

لإيطاليا اأف�سل �سيء حدث له يف حياته.
عقب عودة غوته اإىل فيمار قام الفرن�سيون 
بقيادة بونابرت باحتللها، وقد كان هناك 
ترك  وقد  ونابليون  غوته  من  كل  بني  لقاء 
اأب��دى  ال��ذي  نابليون  يف  طيب  اأث��ر  غوته 
عنه  وق���ال  ب�سخ�سيته  ال�����س��دي��د  اإع��ج��اب��ه 
عقب ان�سرافه "هذا اإن�سان"، ومن اجلانب 
الأخر تعاطف غوته مع نابليون عندما بداأ 
عهده  اأواخ���ر  يف  ال�سمحلل  يف  ن��ف��وذه 
ي�سكك يف  البع�س  عام 1813م، مما جعل 

وطنيته.

غوته و�سيلر
فاميارمن  مدينة  �سيلر،يف  و  غوته  متثال 
غوته  حياة  يف  اأث���رت  التي  ال�سخ�سيات 

يوهان فولفغانغ فون غوته

اآلم ال�ساب فريتر 1774 )رواية يف �سكل ر�سائل( 
املتواطئون 1787 )م�سرحية هزلية( 

جوت�س فون برلي�سنجن ذو اليد احلديدية 1773 )م�سرحية( 
بروميتيو�س 1774 )ق�سائد( 

كلفيجو 1774 )م�سرحية ماأ�ساوية( 
اإيجمونت 1775 )م�سرحية ماأ�ساوية( 

�ستيل 1776 )م�سرحية( 
اإفيجينا يف تاور�س 1779 )م�سرحية( 

توركواتو تا�سو 1780 )م�سرحية( 
فاو�ست )ملحمة �سعرية من جزءين( 

من حياتي..ال�سعر واحلقيقة 1811/ 1831 )�سرية ذاتية( 
الرحلة الإيطالية 1816 )�سرية ذاتية عن رحلته يف اإيطاليا( 

املرثيات الرومانية 1788/ 1790 )ق�سائد( 

من اأعماله
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الكبري  امل�سرحي  والكاتب  الأملاين  ال�ساعر 
ب�سداقة  غوته  مع  ارتبط  والذي  "�سيلر" 
املناف�سات  على  بها  منهم  كل  ترفع  قوية، 
ال�سعراء  ب��ني  تن�ساأ  ق��د  ال��ت��ي  والأح���ق���اد 
والأدباء الكبار، وعلى الرغم من حماولت 
البع�س للإيقاع بينهما اإل اأن هذا مل يحدث 
وظل الثنان يف علقة وطيدة حتى جاءت 
غوته  فنعاه  1805م،  ع��ام  "�سيلر"  وف��اة 
قد  " اإنني  يقول  اأ�سدقائه  اأحد  اإىل  وكتب 
التي  اجلملة  وه��ي  حياتي"  ن�سف  فقدت 
�سيلر  يحتلها  ك��ان  التي  املكانة  ع��ن  تعرب 
اأن �سداقته  يف حياة غوته، كما قال �سيلر 

لغوته اأهم حدث يف حياته.

اجتاهه الأدبي
ك��ان غ��وت��ه مييل يف اجت��اه��ه الأدب���ي اإىل 
هو  ه��ذا  وك��ان  والتيار"  "العا�سفة  منهج 
التيار ال�سائد يف هذا الع�سر والذي وقف 
"ع�سر  ب���  اأخ���ر ع���رف  ت��ي��ار  يف م��واج��ه��ة 
التنوير" اأو ع�سر الدليل املادي، هذا التيار 
الذي كان يعمل العقل يف كل النواحي، ول 
هناك  كان  اإذا  اإل  �سيء  اأي  بوجود  يوؤمن 
منهج  كان  بينما  مادي على وج��وده،  دليل 
العا�سفة والتيار منهج متجدد مفعم بروح 
ال�سباب راف�سًا و�سع اأي قيود على امل�ساعر 

والأحا�سي�س، موؤمنًا بحرية التعبري.
ثم ما لبث غوته يف مرحلة اأخرى من حياته 
ت�سري  "الكل�سيكية" والتي  اإيل  حتول  اأن 
اليونانية  الرومانية  احل�سارة  نهج  على 

القدمية.

موؤلفاته
ت��ن��وع��ت م���وؤل���ف���ات غ���وت���ه ب���ني ال���رواي���ة 
موؤلفاته:  من  نذكر  وامل�سرحية  والق�سيدة 
نذكر  امل�سرحيات  م��ن  ف��رت��ر،  ال�ساب  األم 
ن�����زوة ع��ا���س��ق، امل���ت���واط���ئ���ون، ج��وت�����س 
ال��ي��د احل��دي��دي��ة،  ف����ون ب��رل��ي��خ��ن��ج��ن ذو 
اإفيجينا  �ستيل،  اي��ج��م��ون��ت،  كلفيجو، 
يف ت���اور����س، ت���ورك���وات���و ت��ا���س��و، وم��ن 
"ملحمة  فاو�ست  بروميتيو�س،  ق�سائده 
الرومانية،  املرثيات  جزاأين"،  من  �سعرية 
حياتي..ال�سعر  من  بعنوان  ذاتية  و�سرية 
الأن�ساب  الإيطالية،  الرحلة  واحلقيقة، 
اأعماله  اأروع  املختارة كما قدم واحدة من 
وهي " الديوان الغربي وال�سرقي" والذي 
والفار�سي  العربي  بالفكر  تاأثره  فيه  ظهر 
�ساعر  اأول  هو  غوته  ولعل  والإ���س��لم��ي، 

الغرب  عن  دي��وان  بتاأليف  يقوم  اأوروب��ي 
والتفاهم  الت�سامح  قيم  جم�سدًا  وال�سرق 
بني احل�سارتني، هذا بالإ�سافة للعديد من 

املوؤلفات القيمة الأخرى.

عالقته بالإ�سالم
للإ�سلم  وتقديره  باحرامه  غوته  ع��رف 
العظيمة،  القيم  م��ن  الكثري  يحمل  كدين 
وك����ان م��ن امل��ه��ت��م��ني ب��الإ���س��لم وال���ق���راآن 
ال�سلة  "عليه  الر�سول  وب�سرية  الكرمي، 
املوؤلفات  على  بالإطلع  فاأهتم  وال�سلم"، 
التي �سدرت عن الإ�سلم وال�سرق، والتي 
نذكر منها الرجمة الأملانية للقراآن الكرمي، 
املعجم التاريخي، املكتبة ال�سرقية، الديانة 
كل  ال�سرق  كنوز  حممد،  حياة  املحمدية، 
ومفكرين  مل�ست�سرقني  كانت  الكتب  ه��ذه 
الهامة  امل��راح��ل  اإح���دى  و�سكلت  اأج��ان��ب 

لغوته للتعرف على الإ�سلم ور�سوله.
الأمل����اين  "هريدر" ال��ف��ي��ل�����س��وف  ل���  وك����ان 

العظيم تاأثري بالغ على فكر غوته حيث كان 
اأول من اأر�سده للإطلع على ال�سعر العربي 
وال��ق��راآن ال��ك��رمي، وك��ان ه��ريدر فيل�سوف 
اأمل�����اين ذا ت���اأث���ري ك��ب��ري ع��ل��ى احل�����س��ارة 
نظر  وال��ت��ي  اللغة  وفيل�سوف  الأمل��ان��ي��ة، 
الفروق  هام لحرام  اأ�سا�س  اأنها  على  لها 
الثقافية بني احل�سارات، كما كان من اأكرب 
الأدباء املن�سفني للإ�سلم وهو ما اأو�سحه 
من خلل كتابه " اأفكار حول فل�سفة تاريخ 
الإن�سان" وقام فيه بالإطراء على �سخ�س 
عليه  الله  �سلى  "حممد"  الكرمي  الر�سول 
الدين  بتعاليم  اإعجابه  اأو�سح  كما  و�سلم، 

الإ�سلمي.
فاأهتم  غوته  على  هريدر  فكر  اأنعك�س  وقد 
يف  املتمثلة  العربية  والقيم  بال�سعر  غوته 
والتي  ال�سرف  ومعاين  والكرامة  العزة 
والوقائع  امللحم  ي�ست�سفها من خلل  كان 
ال�سعدي،  دواوي��ن  على  فاأطلع  ال�سعرية، 

وحافظ ال�سريازي، والفردو�سي.

وقد بداأت علقة غوته بالقراآن الكرمي من 
خلل لقائه مع هريدر مبدينة �سرا�سبورج 
عام 1770م، حيث قام بالإطلع على ن�سخ 
غوته  به  اأعجب  وقد  القراآن،  من  مرجمة 
ك���ث���ريًا ومت��ع��ن يف م��ع��ان��ي��ه وم��ف��ردات��ه، 
القراآنية،  بالآيات  متاأثرة  كتاباته  فجاءت 
كما قام باقتبا�س بع�س منها واأوردها يف 
"كتاب  اأ�سعاره، وقام بو�سف القراآن باأنه 

الكتب".
اأ���س��ت��اذة  مومزن"  "كاترينا  قالته  ومم��ا 
اأعجب  غوته  "اإن  عنه  الجتماعي  الأدب 
 .. التوحيد  م��ب��داأ  نظره  ولفت  ب��الإ���س��لم 
لله  النقياد  اإىل  تدعو  التي  العقيدة  تلك 
من  الإن�سان  حترر  اإىل  والدعوة  الواحد، 

كل �سنوف العبودية الدنيوية"
ل��ذل��ك اأط��ل��ع غ��وت��ه ع��ل��ى ال�سرية  اإ���س��اف��ة 
الر�سول  ب�سخ�سية  معجبًا  وكان  النبوية، 
الفكر والدين  تاأ�سي�س  به من  قام  ملا  نظرا 
على  ح��ي��ات��ه  يق�سر  مل  وان���ه  الإ���س��لم��ي، 

جمرد بث التعاليم الدينية، وانه ا�ستخدم 
يف تو�سيل ر�سالته ودعوته و�سائل كفاح 

دنيوية.
وقد ظهر اإعجابه ال�سديد بالدين الإ�سلمي 
وب��ال��ر���س��ول ال��ك��رمي م��ن خ��لل اأ���س��ع��اره، 
ن���ذك���ر منها  واأع���م���ال���ه الأدب����ي����ة وال���ت���ي 
"تراجيديا حممد" هذا الكتاب الذي اأنق�سم 
بعثة  ع��ن  فيه  حت��دث  الأول  ف�سلني  اإىل 
الف�سل  اأم��ا  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  حممد 
الثاين فقام بت�سوير معاناة الر�سول اأثناء 
امل�سركني  من  ق�ساه  وم��ا  الر�سالة  تبليغه 

خلل ذلك.
"�سلى  حممد  الر�سول  غوته  اخت�س  كما 
طويلة،  م��دح  بق�سيدة  و�سلم"  عليه  الله 
معه  ي��ج��ر  ال���ذي  العظيم  بالنهر  م�سبهة 
اجلداول وال�سواقي يف طريقه اإىل البحر، 
كما قام بكتابة م�سرحية اأي�سا عن الر�سول 
وقد  غوته،  لوفاة  نظرًا  تكتمل  مل  ولكنها 
امل�سرحية  لهذه  املخطوطات  بع�س  وج��د 
والتي عمد فيها اإىل التاأكيد على اأن حممد 
�سلى الله عليه و�سلم، جاء باأفكار جديدة 
لن�سر الإ�سلم وروح امل�ساواة والإخاء يف 

العامل.
ومما قاله يف الإ�سلم يف ديوانه ال�سعري 
الديوان ال�سرقي " اإذا كان الإ�سلم معناه 
نعي�س  الإ�سلم  فعلى  لله،  اأمرنا  ن�سلم  اأن 

ومنوت جميعًا".

اللغة العربية يف حياة غوته
العربية"  للغة  و�سفه  يف  غوته  قاله  مما 
من  القدر  ه��ذا  لغة  اأي  يف  يحدث  مل  رمب��ا 
واخل��ط  والكلمة  ال���روح  ب��ني  الن�����س��ج��ام 
وان��ه   ، ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  ح���دث  مثلما 
واحد"،  ج�����س��د  ظ���ل  يف  غ��ري��ب  ت��ن��ا���س��ق 
ال�سريعة  ع��ل��ى درا���س��ة  غ��وت��ه  ع��ك��ف  وق���د 
على  واأط��ل��ع  متعمقة،  درا���س��ة  الإ�سلمية 
بعدد  وت��اأث��ر  العربية  وامل��لح��م  الأ���س��ع��ار 
ب��اإدراج  وق��ام  املتنبي،  مثل  ال�سعراء  من 
ب��ع�����س م��ن م��لم��ح اأ���س��ع��اره يف رواي��ت��ه 
"فاو�ست"، كما تاأثر باأبي متام، واملعلقات 
الأملانية  اللغة  اإىل  منها  عدد  برجمة  فقام 
"هريدر"،  معلمه  مب�ساعدة  1783م  ع��ام 
القي�س،  اأم��روؤ  مثل  ال�سعراء  لفحول  وق��راأ 
زهري  ���س��داد،  ب��ن  عنرة  العبد،  ب��ن  طرفة 
للأ�سعار  وكانت  وغريهم،  �سلمى  اأبي  بن 
اأ�سعار  على  بالغ  تاأثري  العربية  واملفردات 

واأدب غوته.

جاءت وفاة غوته يف الثاين والع�سرين من اذار 1832م بفيمار، وهو 
يف الثانية والثمانني من عمره، وذلك بعد اأن اأثرى املكتبة الأملانية 

والعاملية بالعديد من املوؤلفات الأدبية القيمة، وقد كان لغوته اأثر كبري 
يف احلياة الأدبية يف ع�سره الأمر الذي اأهله لأن يظل التاريخ يردد 

ا�سمه كواحد من اأعظم الأدباء.

الوفاة

يف  غوته  ف��ون  فولفغانغ  يوهان  ول��د  وق��د 
عائلة  يف  فرانكفورت  يف   1749/8  /28
للبحث  متف�رغًا  متنع�مًا  فن�ساأ  ار�ستقراطية 
ي��ق��ول ع��ن ولدت���ه يف  وال��در���س والدب. 
اآب، مع  ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��ري��ن م��ن ظ��ه��رية 
يف  ع�سرة،  الثانية  املعلنة  الكني�سة  دق��ات 
ف��ران��ك��ف��ورت ق���رب م��اي��ن، ج��ئ��ت ل��ل��ع��امل.( 
. ك���ان وال����ده ي��وه��ان ك��ا���س��ب��ار ووال��دت��ه 
كاترينا اليزابيث. ويعتّز بكونه من �سللة 

القيا�سرة.
يف عام 1762 و�سع اأول خمطوطة �سعرية 
بخط يده. ويف العام التايل عندما اقيمت 
ف��ران��ك��ف��ورت،  يف  مو�سيقية  ح��ف��ل��ة  اأول 
م��وت��زارت  اأم��ادي��وي�����س  فولفغانغ  للطفل 
ال��ذي   )1791/12/5-1756/1/27(
منا�سبة  كانت  ي��وم��ذاك،  ال�سابعة  يف  ك��ان 
للتعارف بني الثنني ونواة لعلقة م�ستمرة 
مبنية على الوّد والحرام. يف عام 1765 
ب����داأ درا���س��ت��ه يف لي���ب���زغ وه���ن���اك اأجن���ز 
جمموعته ال�سعرية )انيتا( بعد عامني وبداأ 
 1770 العا�سقني(.  ال��درام��ي)ه��وى  عمله 
ليح�سل  �سرا�سبورغ  جامعة  يف  ي�سجل 
يف1774  ع��ام.  بعد  املحاماة  اج��ازة  على 
اأوغ�ست  ك��ارل  ف��امي��ار  ام��ري  على  يتعرف 
 . التايل  العام  يف  للزيارة  يدعوه  وال��ذي 
وبعد  �سوي�سرا  اىل  ب�سفرة  يقوم   1775
الدولة. 1779  رفيعًا يف  مركزًا  يتقلد  عام 
ي�سبح مديرًا للجنة احلرب وبناء الطرق، 
برفقة  �سوي�سرا  اىل  ثانية  ب�سفرة  ويقوم 
حركة  اىل  ي��ن�����س��ّم   1780 ك����ارل.  الم���ري 
ال��ب��ن��ائ��ني الح��رار)امل��ا���س��ون��ي��ة(. يف ع��ام 
ايطاليا.  اىل  خا�سة  ب�سفرة  يقوم   1886
ويلتقي  ف��امي��ار  اىل  ي��ع��ود  ع��ام��ني  وب��ع��د 
عام  يف  �سيلر.  ال�سهري  ال�ساعر  مواطنه 
بعد  الكبري)فاو�ست(.  عمله  ينجز   1790
فرن�سا  اىل  ك����ارل  الم����ري  ي��راف��ق  ع��ام��ني 
 1795 ال�سليبية.  احلركة  يف  للم�ساركة 
ماي�سرز  وليم  )�سنوات  كتابه  من  ينتهي 
مع  بالتعاون  اأج��زاء،  �ستة  يف  التعليمية( 

الكلى.  يف  مبر�س  ي�ساب   1797 �سيلر. 
ويتوفى �سديقه ال�ساعر �سيلر يف اخلام�س 

من ال�سهر اخلام�س.
يدخل  الفرن�سي  اجلي�س   1806 ع��ام  يف 
ب��اد،  ك����ارل  يف  ل��لق��ام��ة  فينتقل  ف���امي���ار. 
ويتزوج من ن�سياتا. يف عام 1808 يلتقي 
ينتهي   1811 ف��امي��ار.  يف  ن��اب��ل��ي��ون  م��ع 
واحلقيقة(  )ال�سعر  من  الول  اجل��زء  من 
ال��ت��وايل  الخ���رى على  الج���زاء  ث��م يكمل 
 1814 الع���وام  ويف   .1814-1812 بني 
)دي��وان  ال�سهري  عمله  ينجز   1820 حتى 
تتم  ال��ع��ام 1815  وال���غ���رب(. يف  ال�����س��رق 
كبرية:  مقاطعات  يف  اأملانيا  تنظيم  اأع��ادة 
���س��اخ�����س��ن، ف���امي���ار، اي�����س��ن ب����اخ. 1816 
اليطالية(  )ال�سفرة  رحلته  وقائع  ي�سجل 
اجلزء الول. ويف العام 1823 تظهر عليه 
القلب  جتاويف  اأحد  يف  اللتهاب  اأعرا�س 
 -1827 الع��وام  بني  منه.  يب��ّل  ل  وال��ذي 
اربعني  يف  الكاملة  اأعماله  ت�سدر   1730
عر�س  اأول   1829 العام  وي�سهد  جم��ل��دًا. 
�سنوات  ف��او���س��ت،  اأع��م��ال��ه:  ع��ن  م�سرحي 
 .2 اليطالية/ج  ال�سفرة  ما�سرز،  وليم 
اأوغ�ست متاأثرًا مبر�س  1830 ميوت ابنه 
الثاين  اجل���زء  م��ن  ينتهي   1831 ال��رئ��ة. 
كتاب  من  ال�سابع  واجل��زء  )فاو�ست(،  من 
ع�سر  ال�ساد�س  يف  واحل��ق��ي��ق��ة(.  )ال�سعر 
وط���اأة  عليه  ت����زداد   1832 ع���ام  اآذار  م��ن 
املر�س ويفارق احلياة بعد �ستة اأيام. ويف 
تقام  ال�سهر نف�سه  ال�ساد�س والع�سرين من 
 1842 عام  يف  فاميار.  يف  الدفن  مرا�سيم 

يعاد طبع اأعماله يف ع�سرين جملدًا. 
اأما ع�سق غوته لل�سرق، فقد ارتبط باطلعه 
قام  وال��ذي  ال�سريازي  حافظ  دي��وان  على 
-1774( يورك�ستال  هامر-  ف��ون  يو�سف 
1865( املولود يف غرات�س/ �سرق النم�سا، 
لدرا�سة  ح��اف��زًا  فكان  للأملانية،  برجمته 
ال�����س��رق وال��ت��اري��خ ال��ع��ث��م��اين يف ال��ق��رن 
فكانت  غوته  الكتاب  ا�ستثار  وق��د   .18/
�ل  مثَّ جديدًا  كتابًا  الديوان،  على  هوام�سه 
ال�سرق  لقاءات  الغد،  بلد  اىل  غوته  رحلة 
بعنوان   1819 �سدرعام  وال��ذي  والغرب، 
اأبرز  )ديوان ال�سرق والغرب( فاعترب اأحد 
موؤلفاته التي تربز جوانب ثقافته وم�سادر 
كان  ذل��ك  ج��ان��ب  واىل  الفكرية.  مكوناته 
العربي  ال�سعر  دي����وان  يف  ول��ع��ه  ل��غ��وت��ه 
القدمي و)األف ليلة وليلة( والقراآن الكرمي. 
فكانت اأجواء ال�سرق ورموزه وا�سحة يف 
الذي  الم��ر  معا�سريه،  وكتابات  كتاباته 

عزز تاأليفه للديوان. 

غـوته والـمــراأة:
نظرة  عن  للمراأة  غوته  نظرة  تنف�سل  مل 
ال��ت��ق��ال��ي��د الر���س��ت��ق��راط��ي��ة امل��ت��وارث��ة يف 
زمانه، والقائمة على اأ�سا�س البذخ والتمتع 
لديه  فاملراأة  ممكن.  حّد  اأبعد  اىل  باحلياة 
تعّدت  ورمبا  الآنية  واللذة  باملتعة  ترتبط 
ال��ذي  البل�سم  اأو  الأن��ي�����س  دور  اىل  ذل���ك 
اأي��ام��ه، �سيئًا م��ن هوى  ي���داوي ب��ه ج��راح 
ولكنها  والعزوبة،  الدرا�سة  واأيام  ال�سباب 
بدللته  احل��ب  مفهوم  اىل  ذل��ك  تتعدى  ل 
وال�سوفية.  اوال�سامية  العذرية  او  املادية 
هذا  يف  اأث���ره  ال�سرقي  ل��ل��راث  يكن  ومل 
وليلة  ليلة  األ��ف  اأدب  ا�ستثناء  مع  املجال، 
يف  املعي�سي  ال��رف  ملرحلة  يرجم  ال��ذي 
بال�سور  فعجت  العبا�سية،  ال��دول��ة  �سدر 
احل�سية واملادية وانت�سرت اأ�سواق الرقيق 
و�سار  والنخا�سة،  وال��ق��ي��ان  واجل����واري 
اأميانهم  ملكت  وم��ن  وامل��رف��ون  الم����راء 
وتلك  ه��ذه  على  امل����زاودة  يف  يتناف�سون 
من  ي�سريها  ان  والتفاخر  التنابز  ويبلغ 
هذه  ويف  ل��ه.  هديتها  رف�����س  اذا  م��وله��ا 
النقطة من التاأريخ العبا�سي التقى ال�سرق 
الر�ستقراطي،  الرف  والغرب يف �سورة 
وم��ا ي���داين امل��ف��ه��وم امل���ادي للحب )ال��ل��ذة 
 ، الن�ساين(  )التح�ّس�س  ولي�س  احل�ّسية( 
وهو ما يجعل الوربيني يهتمون بق�س�س 

العربي او  ليلة وليلة ولي�س بالراث  الف 
تكن  مل  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ككل.  ال�سرقي 
بها  ي�ستلذ  فاكهة  غ��ري  غ��وت��ه  ل��دى  امل����راأة 
ليجد غريها.  يلقيها جانبًا  ثم  واح��دة  ملرة 
وهو ما اأتاحته له تفا�سيل حياته واأملعيته 
الجتماعية وال�سيا�سية والدبية واأ�سفاره 
واأ�سله  الدبي  �سيته  ولعل  اجلنوب.  اىل 
النبيل ما جعل الن�ساء يقبلن عليه ويتقبلن 
ومتكن  ال�سن  يف  تقدمه  رغ��م  مرا�سلته 

املر�س منه.
)ديوان  يف  ق�سائد  ثلثة  القل  على  وثمة 
ال�������س���رق وال����غ����رب( م��وج��ه��ة ل��ل�����س��اع��رة 
كانت  فيلمر.  ف���ون  م��اري��ان��ا  النم�ساوية 
البالغ  ال�ساعر  ت�سغر  ي��وم��ذاك،  م��اري��ان��ا 
اأطلقت  عامًا.  بثلثني  العمر،  من  ال�ستني 
عليه عا�سق ال�سرق حيث تقول يف ق�سيدة 

لها:
ارِخ بجناحيك املبتلني، ايها الغرب

كم اأح�ّس��ك..
اأمل  من  اأعانيه  ما  تنقل  ان  ت�ستطيع  لأن��ك 

البعاد
تتنهد ماريانا، فيجيبها غوته يف رباعيته:

اأتذكر اأي�سًا، الوجه احلبيب،
�سباحًا وم�ساء

هي تفكر بي، واأنا اأفكر بها
وكلنا ل ينفعنا ذلك ب�سيء.

غوته  حياة  يف  مررن  اللئي  الن�ساء  ومن 
اأو مّر يف حياتهن:

ت�سارلوت بوف
وهي متزوجة من ج. كي�سترن منذ 1773، 
غ��وت��ه يف مت���وز 1772،  ال��ي��ه��م��ا  ت��ع��رف 
فركت  ح�سنًا،  موقعًا  نف�سه  م��ن  فوقعت 

زوجها يف اأيلول لتتفرغ لل�ساعر.

ت�سارلوت فون �ستاين
املولودة عام 1742 يف اي�سنباخ. متزوجة 
لها  وك��ان��ت  ���س��ت��اي��ن.  ف���ون  يو�سي�س  م��ن 
ثمة  وم��ن  فاميار  جمتمع  يف  ب��ارزة  مكانة 
من  تعاين  كانت  ولكنها  غوته.  حياة  يف 
الزوجية،  حياتها  يف  وال��ف��راغ  الوح�سة 
غ��وت��ه عن  م��ع  ب��ع��لق��ة حميمة  ف��ارت��ب��ط��ت 
قبل  ف��امي��ار  يف  توفيت  املرا�سلة.  طريق 
خ��م�����س ���س��ن��وات م��ن وف����اة غ��وت��ه. وقبل 
فاحرقتها  منه  ر�سائلها  بعثت تطلب  موتها 
ايطاليا  اىل  �سفرته  اعتربت  وق��د  جميعًا. 
قطع  فقررت  لها،  اهانة  1886مبثابة  عام 
علقتها به. وبعد عودته بداأ علقة جديدة 

مع كري�ستينا.

ماريانا فون فيلمر
بعد   .1784/11/20 يف  لنز  مواليد  من 
���س��ه��ر م���ن ال��ت��ع��ارف ت��زوج��ه��ا غ��وت��ه يف 
يف  وا���س��ح��ة  واآث����اره����ا   ،1814/9/27
با�سم  نف�سه  �سور  حيث  ال�سرقي.  ديوانه 
)ح���امت( واأع��ط��اه��ا ���س��ورة )زل��ي��خ��ة(. وقد 

توفيت يف فرانكفورت عام 1860.

كر�سيانا فولبيو�س
يف  م��رة  اأول  التقاها   .1765 مواليد  م��ن 
ك��ب��ار  رج���ت  ق���د  وك���ان���ت   1788  /7/12
طاقمه ايجاد عمل لأخيها كري�ستيان لإعانة 
العي�س.  �سعوبة  من  تعاين  التي  العائلة 
م�سافرة  ال��زه��ور  م�سنع  يف  عملها  تركت 
ع�سيقة  ثم  منزل  مديرة  لتعمل  فاميار  اىل 
 .1789 ع��ام  منه  طفًل  اجنبت  وق��د  غوته 
ورغم مظاهر ال�سرعية على وجودها ال ان 
جمتمع فاميار تنكر لها وقطع ذكرها حتى 

وفاتها يف 1816/6/6.

اأولريكا فون ليفت�سوف
من مواليد ليبزغ عام 1804. تعرفت اىل 
منتجع  يف  نقاهة  فرة  ق�ساء  اثناء  غوته 
يف  ال�ساعر  وكان   .1823-21 بني  �سيفي 
الرابعة وال�سبعني من عمره. وقد انعك�س 

اأثرها يف م�سرحيته )تريلوجيا املكابدة(.

عاشق الش��رق والنساء
غ����������وت����������ه..

توزعت حياته احلافلة بني كتاباته الدبية والفكرية وابحاثه العلمية يف الكيمياء والطبيعة والفل�سفة اىل جانب اأملعيته 
الجتماعية الر�ستقراطية واملراكز ال�سيا�سية التي �سغلها. وقد اأتيح له ان يرتبط ب�سبكة عالقات مع اأبرز م�ساهري 

ع�سره بدءاً مبواطنه ال�ساعر ال�سهري �سيلر والديب النم�ساوي يو�سف فون هامر- يورك�ستال، موتزارت اىل امري فاميار 
كارل الذي كان وراء املراكز الرفيعة التي �سغلها يف حكمه. ان ع�سر غوته هو ع�سر التاأ�سي�س الثقايف والفكري الذي جتاوز 
حدود اأملانيا واأوربا لي�سبح اأحد اأعمدة الرتاث الن�ساين الرفيع. لقد جاءت هذه الحتفالية لتقول ان غوته بعد مائتني 

وخم�سني عامًا على ولدته مايزال مقروءاً ومرغوبًا من الدباء واملثقفني كما من ال�سباب وطلبة املدار�س.

ــــــــع الـــعـــبـــيـــدي ودي

يو�سف فون هامر

 �سيلر
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حوار يف ال�سماء 
تبداأ م�سرحية »فاو�ست« التي جرى عر�سها 

لأول مرة بتاريخ 1854/1/19م، بحوار 
يف ال�سماء، حيث ميجد امللئكة رفائيل 

وجربيل وميخائيل الله، لقدرته على القيام 
باملعجزات، التي ل يقدر عليها �سواه، واأنه 

زرع اخلري يف الإن�سان، اإل اأن ال�سيطان 
)مفي�ستو( الذي كان موجوًدا بني امللئكة، 

يخالفهم يف الراأي، وي�سري اإىل ال�سكوى 
امل�ستمرة من الب�سر، فيتدخل الرب متحدثًا عن 
الدكتور فاو�ست، الذي ي�سميه الرب )عبدي(، 

فيقول ال�سيطان اإنه قادر على اأن ي�سرف 
فاو�ست عن عبادة الله، فيقول الله لإبلي�س اإنه 
�سيتيح له الفر�سة ملحاولة اإغراء فاو�ست طاملا 

كان على الأر�س فقط، ويعرف ال�سيطان 
عندئذ والأمل يعت�سره باأن )الإن�سان ال�سالح 

يبقى مدرًكا للحلل واحلرام، حتى عندما 
يرتكب اأكرب الكبائر(، ويرك الرب لل�سيطان 

اأن يحاول غواية فاو�ست، ويطلق على 
ال�سيطان ا�سم )اخلبيث(، ويقول الأديب اإن 
الله ل يكره اإبلي�س ول بقية ال�سياطني، فهو 

يعلم اأن الإن�سان يحتاج اإىل بع�س املحفزات 
والختبارات، حتى يثبت �سدق اإميانه.

ويرى النقاد اأن جوته قد تاأثر يف هذه املقدمة 
مبا ورد يف العهد القدمي، كتاب اأيوب، 

الإ�سحاح الثاين )فقال الرب لل�سيطان: هل 
جعلت قلبك على عبدي اأيوب، لأنه لي�س مثله 

يف الأر�س، رجل كامل وم�ستقيم يتقي الله 
ويحيد عن ال�سر(. 

ولكن معرفته املوؤكدة بالقراآن، جتعل تاأثره 
بالآيات القراآنية التالية من �سورة الإ�سراء 

غري م�ستبعد.

عقد مع ال�سيطان
يرى امل�ساهد فاو�ست وهو يف غرفة الدرا�سة 
يف الليل البهيم مت�سائًل عن جدوى احلياة، 

ويرى اأن العلوم التقليدية وهي الفل�سفة، 
واحلقوق، والطب واللهوت، مل تعد قادرة 

على اإعطائه �سيًئا، ومل يعد يجد يف غري 
ال�سحر، ما يجعله قادًرا على الولوج يف 

اأ�سرار الكون، وي�ستدعي بال�سحر عفريًتا 
قزًما، ولكنه ل ي�سفي غليله، فيفكر فاو�ست 
يف التخل�س من كل ذلك الهم، وي�سع ال�سم 

يف الفنجان لينتحر، واأثناء ذلك تدق اأجرا�س 
الكنائ�س، واأغان تّذكر مبعجزة قيام ال�سيد 

امل�سيح، فريجع عن حماولة النتحار، ويخرج 
اإىل الطريق، حيث يحييه كل من يلقاه 

باحرام واإجلل لأنه يف �سبابه ا�ستطاع اأن 
يتو�سل اإىل علج لوباء الطاعون، الذي كاد 
يق�سي على املدينة باأكملها، ثم يرى فاو�ست 

ال�سم�س وهي تغرب، فيعود من جديد لل�سوق 
اإىل ما وراء الطبيعة، ويقول لنف�سه اإن هناك 
روحني يف �سدره، كل منهما تريد النف�سال 

عن الأخرى. 
ويف طريق العودة اإىل غرفته، يتبعه كلب 

اأ�سود مثري للريبة، ويف الغرفة ي�سعى 
فاو�ست لرجمة بداية اإجنيل يوحنا، اإىل 

اللغة الأملانية التي يذوب ع�سًقا فيها، ولكنه 
 Logos يتوقف عند الكلمة اليونانية

التي تعني الكلمة، ولكنه ل يجدها منا�سبة، 
في�ستبدل بها كلمة الفعل، وبذلك يرجم بداية 

الإجنيل بعبارة )يف البدء كان الفعل(، بدًل 
من الرجمة املعتادة )يف البدء كانت الكلمة(. 
ثم يلحظ اأن الكلب الذي دخل وراءه الغرفة، 
بداأ يعبث مبحتوياتها، ثم يعرف هذا الكلب 

لفاو�ست بحقيقة هويته، واأنه ال�سيطان، 

في�سكو له فاو�ست من الهم الذي يتملكه من 
جراء الوجود يف هذا الكون، ويتو�سل 

ال�سيطان اإىل اتفاق مع فاو�ست، وقعه الأخري 
بنقطة من دمه، وين�س هذا التفاق على اأن 

يكون ال�سيطان يف خدمة فاو�ست، يحقق 
له كل رغباته، ومينحه قوة خارقة لقوانني 

الطبيعة، على اأن ت�سبح روح فاو�ست حلظة 
وفاته ِملًكا لل�سيطان، وعلى اأن يخدمه فاو�ست 

يف الآخرة كما خدمه ال�سيطان يف الدنيا، 
ولكن ب�سرط اأن ي�سل فاو�ست اإىل اللحظة 

التي ي�سعر فيها بروعة ل حد لها، ويتمنى اأن 
تتوقف عقارب ال�ساعة، حتى ل تنتهي متعته 
بهذه اللحظة، ويف املقابل ت�سبح روحه ملًكا 

لل�سيطان.
تبداأ رحلة الثنني يف حانة يف مدينة ليبزغ، 
لي�ستمتع فاو�ست باحت�ساء اخلمر، ثم يتوجها 
اإىل مطبخ ال�ساحرات، وهناك ي�ساهد فاو�ست 

يف مراآة، �سورة لمراأة يقع ع�سقها يف قلبه 
فوًرا، وحتى يثري هو الآخر اإعجابها تعطيه 

ال�ساحرة �سرابا �سحرًيا، يجعل منه وهو 
الكهل الطاعن يف ال�سن، فتى ولهاًنا يف ريعان 

ال�سباب، ل ت�ستطيع اأي ح�سناء اأن تقاومه، 
ولكن الفتاة التي راآها يف املراآة تختفي عن 

ناظريه. 
فيجل�س على قارعة الطريق، وعندها ي�ساهد 

فتاة اأخرى ا�سمها )جريت�سن(، عائدة من 
الكني�سة بعد اأن اأدت فري�سة العراف مبا 

اقرفته من ذنوب للكاهن، لأنه ل ميكن مغفرة 
الذنوب، دون العراف، فاأراد اأن تكون من 

ن�سيبه، فعر�س عليها باندفاع كبري اأن تبادله 
م�ساعره، ولكنها تاأبى، فيطلب فاو�ست من 

ال�سيطان اأن يجمعه بها، ولكن ال�سيطان 
يتحجج بطهرها وعفافها، فيهدده فاو�ست 

بف�سخ العقد بينهما، فيكيد ال�سيطان ليوقعها 
يف حبائله، حتى ير�سي �سهوات فاو�ست، 

فو�سع لها �سندوًقا من التحف واحللي، 
اأخذ بلبها ملا راأته، ولكن اأمها ا�ستمت فيه 
رائحة احلرام، فا�ستدعت الق�سي�س لأخذ 

راأيه، ف�سادره حل�ساب الكني�سة، قائًل اإن 
الكني�سة »وحدها التي ت�ستطيع اأن ته�سم 

املال احلرام«.
وملا عجز ال�سيطان عن التاأثري على جريت�سن 

مبا�سرة، جلاأ اإىل جارتها القّوادة ال�سريرة 
التي تقوم مبهمة اجلمع بني فاو�ست 

وجريت�سن، وتعرف الفتاة العذراء الربيئة 
لأول مرة باحلب لفاو�ست، ولكنها ترى 

ال�سيطان، وتعرف اأنه يحيك الد�سائ�س بينها 
وبني حبيبها فاو�ست الذي ل تعرف مدى 

التزامه بالدين، حتى بعد اأن قال لها يف 
حما�س اإنه عميق الإميان بدينه، ويغويها 

ال�سيطان لتعطي لأمها �سراًبا منوًما لتغط يف 
�سبات عميق، ثم يدخل فاو�ست اإىل خمدعها، 

وتقع يف املحظور. 
يريد اأخوها فالنتني، اأن يثاأر لها، فياأمر 

فاو�ست باأن ينازله ب�سيفه، فيتدخل ال�سيطان، 
وي�سل يد اأخيها، فيقتله فاو�ست، وتتحول 
حياة جريت�سن اإىل جحيم، متوت اأمها من 
جرعة املنوم التي اأعطاها ال�سيطان اإياها، 

وميوت اأخوها على يد فاو�ست، وحتمل 
فاًحا، فما كادت تلد حتى اأغرقت  جريت�سن �سِ

املولود خ�سية الف�سيحة، وت�سلم نف�سها 
للمحكمة، وينتهي بها املاآل اإىل ال�سجن، 

حيث تفقد عقلها هناك، ومل تفلح حماولت 
ال�سيطان لإلهاء فاو�ست عما ح�سل جلريت�سن، 

فريى فاو�ست كيف جتمعت اآلم الب�سرية 
كلها يف �سخ�س هذا الكائن الذي كان بديًعا، 

قبل اأن يعرفه، ويدرك ما يحدث للإن�سان 
الذي ينقاد وراء ال�سيطان، وعجز فاو�ست 

عن اإخراجها من ال�سجن، ولكنها عندما 
راأت ال�سيطان، اأدركت من كان وراء كل هذه 

التعا�سة، فمدت اأيديها مت�سرعة لله، حتى 
يغفر لها ذنوبها، ويف م�سهد موؤثر للغاية، 

يقول ال�سيطان، اإنها قد انتهت و�ساعت اإىل 
الأبد )كتب لها الهلك(، فياأتي �سوت من 

ال�سماء يقول، بل اإن ذنوبها قد غفرت )كتبت 
لها النجاة(، ويكون ال�سيطان قد خ�سر هذه 
املعركة، برغم كل ما فعلته، لأن هذه الفتاة، 

بقيت رغم كل ما اقرفته من اآثام مدركة 
لل�سواب واخلطاأ، ومل تردد يف طلب الرحمة 
من ربها، الذي بقي ملذها الوحيد، فغفر لها. 

اجلزء الثاين من فاو�ست
ومع اأن اجلزء الثاين من امل�سرحية، لي�س 

مرابًطا مثل اجلزء الأول، لكنه يت�سمن 
الكثري من املعارف التي جمعها جوته يف 

حياته، وفيه يكون فاو�ست مع خادمه 
ال�سيطان، وهما يف بلط القي�سر، حيث 

ينجح فاو�ست يف حل ال�سائقة املالية للبلد، 
وي�سارك مع مفي�ستو يف الأعياد، وي�ستح�سر 

فاو�ست روح الفتاة البديعة التي راآها يف 
املراآة يف اجلزء الأول، وتقبل اأن ترافقه اإىل 
ق�سره، بعد اأن اأ�سبح اأمرًيا للبلد، ويرزقان 

مبولود بديع ا�سمه اأوريفوريون، اأراد اأن 
ي�ساعد والديه بعد اأن ا�ستد عوده، فدخل 

احلرب معهما، وتخيل اأنه ي�ستطيع الطريان، 
فقفز من فوق اجلبل، فوقع على الأر�س 

ا، مما  ومات، ومبوته تختفي الأم اأي�سً
يو�سح اأن هذه املراأة وهذه الزيجة كانت كلها 

وهًما، فاأراد فاو�ست اأن يقوم بعمل حقيقي، 
ينجزه بكده وتعبه، دون م�ساعدة من 

ال�سيطان، في�سعى لإيجاد اأماكن ل�سكن الكثري 
من الب�سر، عن طريق جتفيف مياه البحر، 
وك�سب اأرا�س جديدة، ويف النهاية يقول 
اإنه لو ا�ستطاع اأن يوفر لكل هوؤلء النا�س 

ال�سكن يف الأر�س الواقعة بني اله�سبة وبني 
البحر، فعندها ميكنه اأن يقول اأيتها اللحظة 

ما اأبدعك، ليتك تبقني ول مترين. ويتحقق 
الكثري من اأحلمه، وميوت يف هذه اللحظة، 

ويبدو كما لو كان ال�سيطان هو الذي ربح 
الرهان، واأ�سبحت روح فاو�ست ملًكا له، 
ولكن تنزل امللئكة من ال�سماء، وحتيط 

بفاو�ست، لتحمل اأغلى ما فيه، وهي روحه، 
ويقولون اإن من ق�سى العمر جماهًدا، فاإنه 

يحظى باخلل�س، وينال املغفرة والرحمة. 
ال�سيطان الأملاين يف الأدب العربي

وقد �سقت م�سرحية فاو�ست طريقها اإىل 
الأدب العربي، فقد جرى ترجمتها يف عام 

1929م على يد حممد عو�س حممد، ويف عام 
1959م على يد عبداحلليم كرارة، ويف عام 
1975م على يد م�سطفى ماهر. كما اقتب�س 

منها اآخرون لكتابة اأعمال اأدبية عربية متاأثرة 
بدرجات متفاوتة بهذا الن�س، كما فعل كل من 

توفيق احلكيم يف عمله املن�سور عام 1938 
با�سم )عهد ال�سيطان(، وعلي اأحمد باكثري 

)فاو�ست اجلديد( 1967م، وحممد فريد اأبو 
حديد يف كتابه )عبد ال�سيطان( ال�سادر عام 

1929م، وكتاب حممود تيمور )اأ�سطر من 
اإبلي�س(، وفتحي ر�سوان )دموع اإبلي�س(، 
وحممود طاهر ل�سني يف ق�سته الق�سرية 

)ميف�ستوفولي�س(. كما كتب اآخرون درا�سات 
اأو مقالت تتناول هذا العمل، مثل عبا�س 

حممود العقاد يف كتابه )تذكار جيتي( الذي 
�سدر يف بريوت عام 1981م، وطه ح�سني 

يف مقدمتة لرجمة فاو�ست ملحمد عو�س 
حممد عام 1930م، وعبدالغفار مكاوي يف 

)خواطر عن فاو�ست(، يف كتاب البلد البعيد، 
القاهرة1968م.

اإ�سافة اإىل املقالت القيمة الواردة يف جملة 
ف�سول القاهرية املجلد الثالث العدد الرابع، 
يوليو 1983م، لكل من كمال ر�سوان )فكرة 
فاو�ست منذ ع�سر جوته(، وم�سطفى ماهر 

)فاو�ست يف الأدب العربي املعا�سر(، وع�سام 
بهي يف )ال�سيطان يف ثلث م�سرحيات(. 

وكذلك مقال عبدالغفار مكاوي، بعنوان 
)ماأ�ساة فاو�ست وبع�س ظللها على الأدب 

امل�سري احلديث(، يف كتاب )غوته العبقرية 
العاملية( ال�سادر عن اإذاعة �سوت اأملانيا عام 

1999م. 

ال�سيطان بني جوته وقومه
يف الثقافة الأملانية هناك الكثري من الأ�سماء 

لل�سيطان، منها ما يلي:
التنني العملق، الثعبان، اأمري الظلم، 

اأمري هذا العامل، اأمري الذباب، الثالث ع�سر، 
ال�ساقط، عبد الكذب، الأناين املطلق، مفرق 
اجلماعات، اأمري اجلحيم، املخادع، امل�سلل، 

جنم ال�سباح، اخلا�سر، حيوان جهنم. 
ومن القتبا�سات ال�سهرية التي ورد فيها 

ا�سم ال�سيطان يف اللغة الأملانية ما يلي:
- »ال�سيطان هو اخراع اأملاين« فريدري�س 

فون �سليجل.
- »غادر ال�سيطان العامل، لأنه يعلم اأن النا�س 

ا« فريدري�س روكرت.  يعذب بع�سهم بع�سً
- »الذي بنى اأف�سل الكنائ�س منذ القدم هو 

ال�سيطان« هايرني�س هاينه.
- »ال�سيطان متفائل، اإذا اعتقد اأنه قادر على 

اأن يزيد النا�س �سوًءا« كارل كروا�س.
- »يجب اأن يكون امل�سيحي اإن�ساًنا �سعيًدا، 

فاإن مل يفعل، فقد م�سه ال�سيطان« مارتني 
لوثر.

- »اإذا مل ياأت ال�سيطان بنف�سه، فاإنه ير�سل 
امراأة« فريدري�س نيت�سه.

- »املتج�س�سون واملتظاهرون هم من ين�سج 
ع�س ال�سيطان« مثل اأملاين.

- »ال�سك ياأكل مع ال�سيطان من نف�س الوعاء« 
مثل اأملاين.

- »من مي�سه ال�سيطان، ت�سيبه العجلة« مثل 
اأملاين.

- »اإذا ذكرت ال�سيطان، جاءك مهروًل« مثل 
اأملاين.

لعل غوته قد تاأثر يف ر�سمه ل�سورة 
ال�سيطان باخللفية الدينية والثقافية التي 
كانت �سائدة يف ع�سره، اإل اأنه - كما ورد 

يف مقال ع�سام بهي �سالف الذكر - قد 
ا�ستطاع اأن ي�سفي عليها طابًعا مميًزا من 

نف�سه وقدراته الفنية، فمفي�ستو عند غوته، 
نقي�س الإميان والتفاوؤل، وجت�سيد لروح 

ال�سخرية، فقليلون هم الذين اأمكنهم اأن 
يهربوا من نظرته التهكمية املريرة. وهو 
واقعي، يوؤكد احلقيقة، وحا�سر البديهة، 

وذكي ي�ستمتع اإىل حد ال�سعادة ال�سريرة، 
عندما يقوم ب�سروره. مما جعل من ال�سيطان 

�سخ�سية متكاملة حية ذاتية امللمح، ل 
تلتب�س باأي �سخ�سية اأخرى. ولعل هذا هو 
ما جعل لهذه ال�سخ�سية جاذبيتها الآ�سرة، 

التي مل ي�ستطع كاتب بعد غوته اأن يتخل�س 
منها. 

مل ي�سع غوته من خلل ت�سخي�سه لل�سيطان، 
اأن يجعله حمبًبا للنف�س، اأو اأن يربر اأفعاله، 
على الإطلق، لكنه يلجاأ اإىل اأ�سلوب خمتلف 

عما تعودناه من ترهيب من كيد ال�سيطان، 
ل غوته اأن  وتخويف من غوايته لنا، اإذ ف�سّ

ي�ستخدم اأ�سلوب الإقناع، يو�سح لقارئه 
اأنه مهما ا�ستطاع الإن�سان املطيع لل�سيطان 
اإر�ساء ل�سهواته، فاإن �سعادته زائلة، ومهما 

ح�سل على يديه من مال، فاإنه لن ي�سبح 
غنًيا، بل �سيظل �سدره خاوًيا من ال�سعادة، 

وحتى لو �ساعده يف تكوين اأ�سرة، فاإنها 
�ستزول يف ملح الب�سر، واأن اخلل�س ل 

يكون اإل باللجوء اإىل الله، الذي ل ي�سد 
من يطرق بابه، ول يحرم من رحمته اإل 

من اأبى. 

وم��س��رح��ي��ت��ه

الشيطان في األدب األلماني

ـــــــني  ــــــة اأم ــــــام ــــــس اأ�

بداأ اأعظم ال�سعراء الأملان يوهان فولفجانغ فون جوته اأهم اأعماله )فاو�ست( وهو 
�ساب يف الرابعة والع�سرين من عمره، وانتهى منه وهو كهل يف الثانية والثمانني، و�سع 
فيه ع�سارة فكره، وهو الفيل�سوف ورجل الدولة وعامل الفيزياء، وجعل العمل يدور 
حول ال�سيطان والإن�سان، وعما اإذا كان ال�سيطان قادًرا على اأن يجلب ال�سعادة لالإن�سان 
املتعط�س اإىل املعرفة واحلرية، وعلى اأن يخلط احلق والباطل يف قلب هذا الإن�سان.
جوته كان له فل�سفته اخلا�سة يف عالقته بالأديان، كان يقتب�س منها ما يتفق مع 
نظرته اإىل احلياة، ولذلك فاإن م�سرحية )فاو�ست(، التي يعتربها البع�س اأرفع 
الأعمال الأدبية مكانة يف اللغة الأملانية، لي�ست انعكا�ًسا ملفاهيم دينية �سائدة يف 
ع�سره، رغم اأنها تعالج ق�سية دينية بحتة، متعلقة بالإله وال�سيطان والإن�سان، 
ورغم اأنه جعل الغلبة لالإميان، على عك�س اأدباء عرب ح�سلوا على جوائز عاملية، 
لأنهم جعلوا الغلبة للعلم على الدين يف اأعمالهم التي �سمنوها خال�سة فل�سفتهم يف 
احلياة. خال�سة القول اإن جوته كان )اإن�ساًنا( فح�سب، كما اأمر بالكتابة على �ساهد 
قربه، )اإنك كنت بحق اإن�ساًنا(، وهو الذي قال يف )الديوان ال�سرقي للموؤلف الغربي(، 
»لأنني كنت اإن�ساًنا، فهذا يعني اأنني كنت من املجاهدين« 
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ولوحظ اأي�سًا اأن نقده للرومان�سية وموقفه 
الرف�سي من الفن الرومان�سي ينمان على 
نوع من ال�سلة الروحية بجداله �سد علم 

الطبيعة ال�سائد. 
ولقد قيل وكتب الكثري يف هذا املو�سوع، 

كما �سلطت الأ�سواء من �ستى اجلوانب على 
امل�سكلة الكامنة وراء هذا كله بحيث مل تعد 

هناك اأية اإمكانية اأخرى اإل تتبُّع الأفكار 
�سها  التي ُطِرحت مرارًا وتكرارًا وتفحَّ

انطلقًا مما تو�سل اإليه عامل التقنية 
والعلوم الطبيعية احلديث من معرفة 

وعلم، وعلى الأخ�س اإعادة النظر يف اأحدث 
التطورات على �سعيد العلوم الطبيعية. 

وهذا ما ينبغي التطرق اإليه فيما بعد. 
واإننا، يف اأثناء ذلك، لن منيل اإىل الراأي 
املت�سائم كما فعل كارل يا�سربز]1[ وهو 

اأن غوته مل يعد لديه اأي �سيء يقوله لنا، 
ل ل�سيء اإل لأنه اأعر�س عن عامل التقنية 

ال�ساعد ولأنه مل يدرك املهمة باأن يجد يف 
هذا العامل اجلديد الطريق اإىل الإن�سان. على 

ها  اأننا نريد اأن ن�سلِّم مبطالب غوته ونعدَّ
�سارية املفعول، كما اأننا نريد اأن نواجه بها 

عاملنا احلديث، اإذ اإننا ل نعتقد اأن ثمة ما 
يدعو اإىل الت�ساوؤم. 

ويف املئة واخلم�سني �سنة التي خلت، ومنذ 
اأن فكر غوته بالظاهرة الأ�سلية لن�سوء 

الألوان وكتب فيها الق�سائد، تطور العامل 
تطورًا يختلف اأَّميا اختلف عما كان غوته 

يتوقعه. 
على اأن ال�سيطان الذي كان فاو�ست قد اأبرم 

معه العقد اخلطري مل يجّر هذا العامل اإىل 
الهاوية جرًا نهائيًا. وهذا ما ينبغي اأن 

نواجه به نقاد ع�سرنا الأ�سداء، يف حني 
ينبغي علينا اأن ننظر مرة اأخرى اإىل اجلدل 

القدمي مبنظارنا الع�سري. 
كان غوته يرى اأن كل النظرات اإىل الطبيعة 
وكل فهم واإدراك لها يبداأ بالنطباع احل�سي 

املبا�سر، اأي باحلادثة الطبيعية احلرة 
املك�سوفة مبا�سرة اأمام احلوا�س، ولي�س 
بالظاهرة الفردية التي غربلتها و�سفَّتها 

اأجهزة وا�سُتخِل�ست من الطبيعة ق�سرًا 
بح�سب الظروف. ولنقب�س اأي مو�سع 

نختاره من ف�سل "األوان فيزيولوجية" من 
كتاب غوته يف علم الألوان. 

فالهبوط من جبل الربوكني )الهارت�س( 
املكلل بالثلج يف م�ساء �ستائي دفع بغوته 

اإىل اأن يديل بامللحظة التالية: "وملا كانت 
ثمة ظلل بنف�سجية خفيفة وا�سحة مرئية 

يف النهار عند �سبغة الثلج ال�ساربة اإىل 
ال�سفرة كان لبد من اأن يوؤكد املرء باأنها 

ذات لون �سديد الزرقة وذلك حني انعك�ست 
من الأجزاء امل�سيئة �سفرة متزايدة. 

ولكن حني اأذنت ال�سم�س بالغروب ونفذت 
باأ�سعتها املعتدلة من خلل ال�سباب الكثيف 

وغمرت الكون املحيط بي باأجمل الألوان 
الأرجوانية، عندها ا�ستحال اللون الظليل 

اإىل اأخ�سر كان بالإمكان مقارنته يف �سفائه 
بخ�سرة البحار ويف جماله بخ�سرة الزمرد. 

ثم �سارت الظاهرة اأكر حيوية. وح�سب 
يات، اإذ اإن كل  املرء نف�سه اأنه يف عامل اجلنِّ

�سيء قد ازدان بلونني متوهجني متناغمني 
تناغمًا جميًل اإىل اأن اختفت اأخريًا ظاهرة 

البهاء مع غروب ال�سم�س يف الغ�سق، ثم يف 
ليل القمر والنجوم." 

على اأن غوته مل يقف عند حد الر�سد 
املبا�سر. ولقد عرف حق املعرفة اأن النطباع 
املبا�سر ميكن اأن ي�ستحيل اإىل معرفة اأي�سًا 

وذلك عن طريق علقة تقوم يف بادىء الأمر 
على الفرا�س ثم ل تلبث اأن ت�ستحيل 

بالنجاح اإىل يقني. 
ول�سوف اأقب�س على �سبيل املثال �ساهدًا من 

مقدمة علم الألوان مفاده "اإن جمرد النظر 
اإىل �سيء ما ل ميكن اأن ي�سدي اإلينا اأي 

عون اأو خدمة. فكل روؤية ت�سري اإىل تاأمل، 

وكل تاأمل يتحول اإىل تفكري، وهذا بدوره 
اإىل ربط؛ وعلى هذا كان بو�سعنا القول 

اإننا ن�سع نظرية لدى كل نظرة فاح�سة يف 
الكون. ولكي نقوم بذلك ونعتزم فعله عن 

م، اإذا ما  وعي ومعرفة للذات وبحرية وتهكُّ
جاز لنا ا�ستخدام هذه الكلمة اجلريئة، لبد 

اإذن من مثل هذه املهارة حني ي�سري التجريد 
الذي نخ�ساه غري ذي �سرر وت�سري نتيجة 

التجربة التي نتوخاها حية ونافعة." 
وبعبارة "التجريد الذي نخ�ساه" ي�ستبني لنا 

متامًا اأين ينبغي اأن تفرق طريق غوته عن 
طريق علم الطبيعة ال�سائد. ويعرف غوته 

اأن كل معرفة حتتاج اإىل ال�سور والربط 
ة. ومن دون ذلك فاإن املعرفة  والبنى املعربِّ

حمال. على اأن الطريق اإىل هذه البنى 
�سيوؤدي لحمالة اإىل التجريد. وكان غوته 

قد عرف هذا وهو منكب على بحوثه يف 
عة  مورفولوجيا النبات. ففي الأ�سكال املتنوِّ

للنباتات التي �ساهدها غوته واأنعم النظر 
فيها، ل�سيما اأثناء رحلته اإىل اإيطاليا، ظن 

اأن درا�سة دقيقة �ساملة قد تهديه، مبزيد من 
د.  الو�سوح، اإىل معرفة قانون اأ�سا�سي موحَّ
وتكلَّم على "ال�سكل الأ�سا�سي الذي متار�س 

الطبيعة لعبتها معه اأبدًا وعلى نحو كما 
تبدع، وهي تلهو، �ستى �سروب احلياة". 

ر ظاهرة  وعلى هذا تو�سل غوته اإىل ت�سوُّ
اأ�سا�سية، اأي اأنه اهتدى اإىل البنية الأ�سلية. 

ويقول غوته: "اإنه بهذا النموذج وبهذا 
املفتاح اأي�سًا ي�ستطيع املرء اأن يوجد نباتات 

ل ح�سر لها، وحتى ولو مل يكن لها وجود 
ميكن اأن يكون لها عندئذ وجودها وحقيقتها 

و�سرورتها." 
وهنا، وبهذا يقف غوته عند حدود التجريد 

الذي كان يخ�ساه. فهو نف�سه مل يفلح يف 
ر اأي�سًا  جتاوز هذه احلدود. وكان قد حذَّ

واأ�سار على الفيزيائيني والفل�سفة باأن 
يلتزموا هذا احلد اأي�سًا. "فلو مت اكت�ساف 

مثل هذه الظاهرة الأ�سا�سية لظل ال�سر 
قائمًا يف اأن املرء ياأبى العراف بالظاهرة 

كظاهرة، واأننا جند يف البحث عن �سيء 
اآخر يكمن وراء هذه الظاهرة اأو فوقها على 

حني جندنا م�سطرين اإىل اأن نعرف باأن 
للنظر حدوده. وما على العامل الطبيعي اإل 

اأن يرك الظاهرات الأ�سا�سية و�ساأنها يف 

عظمتها اخلالدة و�سكونها الأزيل." 
وعلى هذا فلي�س ب�سروري جتاوز احلدود 

ية اإىل التجريد. ومتى مت بلوغ  املوؤدِّ
حدود الروؤية لبد اأن تكون عندها نهاية 

الطريق حني ي�ستبدل املرء الروؤية بالتفكري 
التجريدي. وكان غوته على يقني باأن 

ر من عامل املح�سو�سات الواقعي  التحرُّ
والدخول اإىل عامل التجريد اللمتناهي لبد 

اأن يقود اإىل ال�سر اأكر منه اإىل اخلري. 
على اأن علم الطبيعة كان قد �سلك منذ عهد 
نيوتن �سبًل اأخرى. فعلم الطبيعة هذا مل 

يخ�س التجريد منذ البداية. فالنجاح الذي 
اأحرزه علم الطبيعة، �سواء يف اإي�ساحه 
نظام الكواكب ال�سيارة اأو بال�ستعمال 

التطبيقي للميكانيكا اأو بت�سميم اأجهزة 
واآلت ب�سرية اأو جناحه يف اأمور اأخرى 

عديدة، هذا كله اأثبت �سحة هذا العلم 
و�سرعيته؛ و�سرعان ما اأدى هذا النجاح كله 
اإىل اأن حتذيرات غوته مل تلق اآذانًا م�سغية. 

على اأن علم الطبيعة هذا تطور تطورًا 
هادفًا منطقيًا بدءًا من موؤلف نيوتن ال�سخم 

املبادىء الريا�سية للعلوم الطبيعية 
والفل�سفة اإىل يومنا هذا، يف حني غريت 

نتائج علم الطبيعة على �سعيد العلوم 
التقنية �سورة الأر�س تغيريًا جذريًا �سامًل. 

هل ا�صتهان غوته باخل�صم؟ 
يكتمل التجريد يف علم الطبيعة ال�سائع يف 

مو�سعني خمتلفني بع�س ال�سيء. على اأن 
الواجب يق�سي اأن ندرك ال�سيء الب�سيط يف 

�ستى اأنواع الظواهر. 
وعلى هذا كان �سروريًا باأن ي�سعى 

الفيزيائيون اإىل الك�سف عن حوادث ب�سيطة 
. ولكن ما  يف ن�سيج الظواهر املعقد املحريِّ

هو الب�سيط؟ وياأتينا اجلواب، بدءًا من عهد 
غاليليه اإىل عهد نيوتن، باأن الب�سيط هو 

احلدث الذي ميكن ت�سوير جمراه املنتظم 
بكل تفا�سيله ت�سويرًا كميًا وريا�سيًا من 

غري ما م�سقة اأو �سعوبة. فاحلدث الب�سيط. 
اإذن، لي�س ذلك احلدث الذي تقدمه لنا 

الطبيعة املبا�سرة؛ بل ينبغي على الفيزيائي 
اأن يف�سل بادىء ذي بدء خليط الظواهر 

املتنوع بوا�سطة اأجهزة جّد معقدة، كما 
ينبغي عليه اأي�سًا اأن يخلِّ�س ال�سيء 

املهم من كل امللحقات الفرعية لكي يظهر 
احلدث "الب�سيط" وحده بجلء في�ستطيع 

جتريدها. ولي�س هذا اإل �سربًا من �سروب 
التجريد. ويرى غوته بهذا ال�سدد اأن 

الطبيعة نف�سها اأبِعَدت بذلك وانتفت فيقول: 
"ح�سبنا اأن نواجه الزعم اجلزئي القائل باأن 

هذا ليزال ي�سكل طبيعة، وذلك بابت�سامة 
هادئة على الأقل اأو بهزة راأ�س خفيفة. ثم األ 

يخطر يف بال املهند�س املعماري باأن يّدعي 
اأن ق�سوره ماآٍو اأو ُنُزٌل جبلية وغابات." 

وتكمن ال�سورة الأخرى للتجريد يف 
ا�ستخدام الريا�سيات لت�سوير الظواهر 

ور�سمها هند�سيًا. ولقد ات�سح يف ميكانيكا 
نيوتن للمرة الأوىل – مما كان ال�سبب يف 
جناحه العظيم – اأنه بالإمكان اجلمع بني 

ميادين جتريبية وا�سعة جمعًا مت�ساكًل 
بالو�سف الريا�سي. وبهذا يكون بالإمكان 

فهمها اأي�سًا بب�ساطة. وما قوانني غاليليه يف 
�سقوط الأج�سام ودوران القمر حول الأر�س 

وحركة الأجرام ال�سماوية حول ال�سم�س 
وذبذبات ناب�س وم�سار حجر مقذوف اإل 

ظواهر ميكن ا�ستقاقها من املعادلة التي 

تن�س على اأن الكتلة × ال�سرعة = الطاقة. 
ي�ساف اإىل هذا اأي�سًا قانون اجلاذبية 
الأر�سية. فاملعادلة الريا�سية املت�سكلة 

كانت، اإذن، املفتاح املجرد للفهم التام مليادين 
طبيعية يف غاية من الت�ساع. ولقد ناه�س 

غوته من غري طائل الركون اإىل الطاقة 
املنت�سرة لهذا املفتاح. ولقد كتب غوته يف 
اإحدى ر�سائله اإىل ت�سيلر]2[ قائًل: "اإن 

ال�سر الأعظم للفيزياء احلديثة هو اأن املرء 
عزل التجارب عن الإن�سان على نحو ما، 

ويريد اأن يدرك الطبيعة يف ال�سيء الذي 
تك�سف عنه اأجهزة ا�سطناعية، لي�س غري؛ ل 
بل اإنه يريد بذلك اأن يحدَّ مما ميكن للطبيعة 

اأن تقوم به مقدمًا الدليل على ذلك ]…[ 
وتلك هي احلال اأي�سًا مع احل�ساب، واحلق 

اأن هناك الكثري مما ل ميكن ح�سابه، كما 
اأن هناك الكثري الذي يتاأبى على التجربة 

املحددة الوا�سحة." 
اأمل يدرك غوته حقًا القوة املنظمة اأو ما 

اأجنزه منهج العلوم الطبيعية من معرفة 
على �سعيد التجربة والريا�سيات؟ وهل 

ا�ستهان باخل�سم الذي قاومه بل كلل يف علم 

الألوان وموا�سع اأخرى؟ اأم اأنه مل يرغب يف 
معرفة هذه القوة لأن القيم كانت يف نظره 

مهددة ومل يكن على ا�ستعداد للت�سحية 
بها؟ ول�سوف يجد املرء نف�سه م�سطرًا اإىل 

اأن يجيب باأن غوته رف�س اأن ي�سلك هذا 
الطريق املجرد املوؤدي اإىل الفهم الكامل 

لأن هذا الطريق كان يف نظر غوته حمفوفًا 
باملخاطر. 

اأما املخاطر التي كان غوته يخ�ساها فلم 
ا مو�سع حتديدًا تامًا.  يحددها يف اأميَّ

على اأن فاو�ست – اأعظم ال�سخ�سيات يف 
اأدب غوته واأ�سهرها – يجعلنا نح�س ما 

هي امل�ساألة. وفاو�ست، عدا عن اأ�سياء 
اأخرى كثرية، فيزيائي خاب فاأله. وجنده 
يف حجرة املكتب، وقد اأحاطت به اأجهزة 

واآلت، يخاطبها قائًل: "اأيتها الآلت! احلق 
اأنك لتهزاأين مني بالعجلت والأم�ساط، 

بالأ�سطوانة والذراع. ولقد وقفت بالباب. 
وكان عليك اأن تكوين املفتاح. ولئن 

كان الل�سان لولبيًا، اإل اأنك لن ترفعي 
املزلج."]3[ 

ولعل العلمات الغام�سة التي يبحث عنها 
يف كتاب نو�سرادامو�س]4[ مماثلة للرموز 
الريا�سية. ثم اإن عامل الرموز والآلت وذلك 

التعط�س ال�سديد اإىل معرفة تزداد عمقًا 
وجتريدًا يدفعان باليائ�س القانط اإىل اأن 

يربم عقدًا مع ال�سيطان. اإذ اإن الطريق الذي 
يقود من و�سط احلياة الطبيعية اإىل املعرفة 
املجردة قد ينتهي عند ال�سيطان. وكان هذا 
هو اخلطر الذي طبع موقف غوته من عامل 

العلوم الطبيعية والتقنية. ولقد اأح�س غوته 
بالقوى ال�سيطانية التي �سار لها مفعولها 

يف هذا التطور. وكان على يقني من اأن 
الواجب يق�سي عليه باأن يتفاداها. على اأنه 
قد ياأتي الرد باأنه لي�س من ال�سهولة مبكان 

جتنب ال�سيطان وحتا�سيه. 
وكان غوته نف�سه م�سطرًا منذ البداية، 

ويف وقت �سابق، اإىل اأن يلجاأ اإىل حلول 
و�سطية. وكان اأهم هذه احللول هو الت�سليم 

مبذهب كوبرنيكو�س يف احلياة. حتى 
اإنه مل ي�ستطع اأن ي�سمد اأمام قوة الإقناع 

التي ات�سم بها هذا املذهب. وهنا عرف 
غوته اأي�سًا اأن هذا املوقف لبد اأن يكلف 

ت�سحيات كثرية. واأعود لأقب�س من كتاب 

علم الألوان حيث يقول: "احلق اأنه ل مثيل 
ملذهب كوبرنيكو�س بني جميع الكت�سافات 

واملعتقدات يف تاأثريه البالغ يف العقل 
الإن�ساين." 

وما اإن مت العراف باأن العامل دائروي وتام 
يف ذاته حتى كان عليه اأن يتنازل عن احلق 

املكت�سب الهائل باأنه حمور الكون. ورمبا 
مل يحدث اإىل الآن اأن ُطِلب من الإن�سانية 

مطلب اأعظم. اإذن فاأي �سيء مل يذهب هباء؟ 
هذا العراف: عامل الفردو�س الآخر وعامل 
الرباءة والفن والتقوى و�سهادة احلوا�س 

والقتناع باإميان ديني �سعري. 
ولعجب يف اأن املرء مل يرغب يف التخلي 

عن هذا كله وعار�س يف الأحوال كلها 
مثل هذا املذهب الذي يحرم معتنَقه احلقَّ 

يف حرية فكرية مل تكن متوقعة من قبُل 
نه من خلق  ومل تخطر ببال اأحد اأو مل ميكِّ

"عظيم ومل ي�ستحثه اإىل اأي منهما". وجندنا 
م�سطرين اإىل اأن جنابه بهذا ال�ساهد 

اأولئك الذين يحاولون يف ع�سرنا احلا�سر 
كوا ب�سحة علم الطبيعة احلديث  اأن ي�سكِّ

والتزاماته وذلك لكي يكونوا مبنجاة من 
الأخطار التي كان غوته يخ�ساها. وعلى 

هذا لبد من الإملاع اإىل اأن علم الطبيعة هذا 
قد يغري اأي�سًا من اآرائه على مدى الأيام اأو 

لها واأنه، على �سبيل املثال، مل يعد  قد يعدِّ
معرفًا ب�سحة ميكانيكا نيوتن واأن النظرية 

الن�سبية ونظرية الكم قد حلَّتا حمله واأن 
هناك م�سوغًا لل�سك يف ادعاءات علم الطبيعة 

هذا. 
على اأن هذا العرا�س ينه�س على �سوء 

فهم، وهو اأنه كيف ال�سبيل اإىل املعرفة 
من ال�سوؤال عن مكانة الأر�س من نظام 

الكواكب. ولئن كان عني ال�سواب اأن 
نظرية اأين�ستاين يف الن�سبية مل ُت�سِقط من 

احل�ساب اإمكانية اعتبار الأر�س �ساكنة واأن 
ال�سم�س ل تكف عن احلركة حول الأر�س، 

فاإن هذا مل يغري �سيئًا يف الفر�سية احلا�سمة 
لنظرية نيوتن باأن ال�سم�س حتدد م�سار 
الكواكب بتاأثري جاذبيتها القوي. وعلى 

هذا فلي�س من �سبيل اإىل فهم نظام الكواكب 
فهمًا حقيقيًا اإل بالنطلق من ال�سم�س 

ص�����ورة ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��ن��د غ��وت��ه

اإن �سورة الطبيعة عند غوته وعامل التقنية والعلوم الطبيعية مو�سوع 
قدمي مثله كمثل م�ساعي غوته وجهوده الرامية اإىل فهم الطبيعة؛ كما 
اأنه مو�سوع قدمي قدم بحوثه العلمية؛ اإذ اإن غوته نف�سه عا�سر بدايات 
عامل التقنية والعلوم الطبيعية الذي نعي�س فيه الآن. 
ولقد قيل الكثري يف هذا املو�سوع بدءاً من غوته ومعا�سريه اإىل علماء 
طبيعيني وفال�سفة جاوؤوا بعده. ونحن نعرف منذ زمن طويل اأنه كان 
لهذه امل�ساألة دورها املهم يف حياة غوته. كما نعرف اأي�سًا كل ما اأ�سبح يف 
عاملنا احلديث مو�سع ال�سك والت�ساوؤل. وكثرياً ما اأ�سري اإىل رد الفعل الذي 
اأبداه غوته بحدة وانفعال حيال الهوة الفا�سلة بني علم الألوان اخلا�س 
به وعلم ال�سوء لدى نيوتن، مع اأنه مت العرتاف بهذا العلم بعامة. 
كما اأننا نعرف اأي�سًا كم كان جداله �سد نيوتن عنيفًا وذاتيًا بني احلني 
واحلني. 

ــر هــايــزنــربغ  ــرين  ف

ترجمة:  �سالح حامت
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كمركز لقوة اجلاذبية. ولبد من التاأكيد 
اأي�سًا اأنه ل ميكن اخلل�س من نتائج علم 

الطبيعة احلديث اإذا ما قبلنا مبنهجه القائل 
بالر�سد الذي يتطور اإىل جتربة وبالتحليل 

العقلين الذي يتخذ �سكله الدقيق يف �سورة 
ريا�سية. 

ولي�س بو�سع املرء اأن يرتاب بجد يف �سحة 
النتائج اإذا ما قبل بالتجربة والتحليل 

العقلين. ورمبا كان بو�سع املرء اأن يطرح 
�سوؤاله عن القيمة فيت�ساءل عما اإذا كانت 

املعرفة املكت�سبة بذات قيمة. واإذا مل يحاول 
املرء اأن يجيب على هذا ال�سوؤال مبفهوم 

غوته، بل مبا ينا�سب روح ع�سرنا احلا�سر 
اأو اأن ي�سلِّم بحجة النفع ولو بقليل من 

ال�سك، عندها ميكن التنويه اإىل منجزات 
العلم احلديث والتقنية احلديثة والإ�سارة 

اإىل العلج الفعال لكثري من العلل واإىل 
تخفيف اآلم املري�س بالدواء احلديث واإىل 

راحة النقل واملرور وغريها. 
ومما ل�سك فيه اأن غوته الذي اأراد اأن يقف 

من احلياة وقفة الرجل الفعال ما كان ليجابه 
مثل هذه احلجج اإل مبزيد من الفهم. ومتى 
انطلق املرء من موقف اإن�سان هذا الوجود 

�س عي�سه اأو  ومن ال�سعوبات التي تنغِّ
ر عندئذ عايل  بة عليه، قدَّ من املطالب املرتِّ

التقدير اإمكانية الن�ساط العملي الفعال 
وم�ساعدة الآخرين وحت�سني الظروف 

املعا�سية بعامة. 
وح�سب املرء اأن يقراأ لغوته اأجزاء كبرية 

من رواية فيلهلم ماي�سر �سنوات التجوال 
اأو اأن يقراأ الف�سول الأخرية من م�سرحية 

فاو�ست ليدرك مدى اهتمام غوته بهذا 
اجلانب من م�سكلتنا. 

ومما لريب فيه اأن الناحية العملية كانت 
مفهومة لدى غوته اأكر من غريها من 

النواحي املختلفة لعامل العلوم الطبيعية 
والتقنية. على اأن غوته مل ي�ستطع رغم ذلك، 
اأن يتخل�س من اخلوف باأن لل�سيطان �سلعًا 
يف الأمر. ويف امل�سهد الأخري من م�سرحية 

فاو�ست ينقلب جناح احلياة العملية 
وغناها اإىل �سيء تافه و�سخيف وذلك مبقتل 
فيليمون وباوكي�س.]5[ وحتى هناك اأي�سًا، 

وحيثما ل يتدخل ال�سيطان مبا�سرة تبقى 
احلادثة معر�سة خلطر تاأثريه. وعلى هذا، 

عرف غوته ما كان و�سيك احلدوث. كما 
فكر مليًا بالأثر الذي �ستحدثه هذه احلادثة 

يف ال�سلوك الإن�ساين. ويف مرا�سلته 
مع ت�سيلر كتب قائًل: "اإن ال�سيء الذي 

ي�ستحوذ على اإعجاب النا�س والذي يطمح 
اإليه كل اإن�سان هو الراء وال�سرعة. فال�سكك 
احلديدية والربيد ال�سريع وال�سفن البخارية 

وكل ت�سهيلت و�سائل الت�سال هي غاية 
ما يطمح اإليه العامل املثقف بغية التناف�س 

املتبادل والتفوق، على حني يبقى هذا العامل 
املثقف يف حدود املعدل املتو�سط. واحلق 

نة  اأن هذا القول هو قول العقول املتمكِّ
واملوهوبة وقول الب�سر العمليني ال�سريعي 

الفهم الذين تزودوا ب�سيء من املهارة 
والرباعة مما يجعلهم ي�سعرون بال�ستعلء 

على العامة، هذا اإذا مل يكونوا هم اأنف�سهم 
على جانب عظيم من الذكاء والنبوغ." 

ويف رواية �سنوات التجوال يقول: "اأما 
الآن فاإن هذا الع�سر هو ع�سر التحيُّز 

و�سيق الأفق. وطوبى ملن يدرك هذا من 
اأجل �ساحله و�سالح الآخرين ويعمل بهذا 

املفهوم." 
وعلى هذا ا�ستطاع غوته اأن يرى اأمامه 

جزءًا كبريًا من الطريق، كما نظر بقلق بالغ 
اإىل ما كان ينذر بحدوث �سيء. 

ويف اأثناء ذلك م�سى نحو قرن ون�سف 
القرن ونحن نعرف اإىل اأين قادت تلك 

الطريق حتى الآن. اإن اآخر املعامل التي 
�ساهدناها على جانب الطريق كانت 
الطائرات النفاثة والآلت احلا�سبة 

الإلكرونية والأقمار ال�سناعية والقنابل 
ده علم الطبيعة  الذرية. اأما العامل الذي حدَّ

النيوتوين وتوقع غوته اأن يبتعد عنه، فقد 
اأ�سبح واقعًا لنا لجدوى البتة من التفكري 

باأن لل�سيطان يدًا يف ذلك. 
وما على املرء اإل اأن ي�سلِّم بالأمر الواقع 

كما �سلَّم بذلك على مر الأزمان، على حني مل 
ن�سل بعد اإىل نهاية هذا الطريق. والأرجح 
اأن الوقت بات قريبًا لت�سمل عملية التطور 
التقني هذه علم الأحياء �سموًل تامًا. ولقد 

�سبق الكلم بني احلني واحلني على اأن 
الأخطار تكر، حتى حيال التهديد بال�سلح 

الذري. ورمبا وجدنا ذلك يف غاية من 
احلدة يف ال�سورة الكاريكاتورية لعامل 

م�ستقبلي ر�سمها هك�سلي]6[ بعنف وق�سوة 
حتت عنوان عامل جديد َج�سور. وبا�ستنتاج 

مرعب، ي�سع مو�سع ال�سخرية اإمكانية 
تربية الب�سر من اأجل الأهداف املعينة لهم، 
كما بني �سخف اإمكانية تنظيم احلياة كلها 
على الأر�س تنظيمًا عقلنيًا، اأي بال�سعي 

نحو خدمة الأغرا�س واملنفعة، وبهذا يكون 
جتريد احلياة من كل معانيها. على اأنه لي�س 

من حاجة اإىل امل�سي اإىل اأبعد من ذلك لكي 
يدرك املرء اأن خدمة الغر�س لي�ست بقيمة 

البتة، بل اإنها اأزاحت ال�سوؤال عن القيمة من 
مكانه مو�سعًا واحدًا، لي�س غري، وذلك من 

اأجل امل�ساألة الأخرى التي مفادها ما اإذا كان 
الغر�س الذي تلئمه املعلومات والإمكانيات 
اخلا�سة بذلك والتي من �ساأنها اأن تخدم هذا 

الغر�س بذات قيمة اأ�سًل. 
اأما الطب احلديث فقد ا�ستاأ�سل على نطاق 
وا�سع �ساأفة الأوبئة اخلطرية التي تف�ست 

على الكرة الأر�سية، كما اأنقذ حياة الكثريين 
من املر�سى وخفف عن الكثريين من النا�س 

الآلم املربحة. على اأن الطب احلديث اأدى 
اأي�سًا اإىل ذلك النفجار ال�سكاين فوق 

الكرة الأر�سية. ثم اإن هذا بدوره لبد اأن 
ي�سبب كوارث خميفة اإذا ما تعذر اإيقاف 

هذا النفجار واحلد منه على نحو ما ويف 
وقت عاجل، وذلك باتخاذ اإجراءات تنظيمية 

�سليمة. ومن ذا الذي ي�ستطيع اأن يعرف اإن 
كان الطب احلديث �سيحدد اأهدافه حتديدًا 

�سحيحًا و�سليمًا يف كل مكان يف الدنيا. 
نا  وعلى هذا فعلم الطبيعة احلديث ميدُّ

باملعلومات ال�سحيحة املنزهة عن ال�سك. 
ثم اإن التقنية املنبثقة عن هذا العلم تتيح 
ا�ستخدام هذه املعلومات لتحقيق اأهداف 
عري�سة وماآرب كبرية اأي�سًا. على اأنه مل 
يتم الف�سل اأبدًا فيما اإذا كان التقدم الذي 

اأحرزه العامل بذي قيمة. و�سيتقرر هذا 
قبل كل �سيء بالت�سورات عن القيمة، تلك 

الت�سورات التي ينقاد اإليها النا�س اأثناء 
حتديد الأهداف. على اأن هذه الت�سورات ل 

ميكن اأن ت�سدر عن العلم نف�سه، وعلى اأية 
حال فاإنها، اإىل الآن، مل تنجم عنه. 

اأما احتجاج غوته القاطع �سد مفاهيم 
العلوم الطبيعية امل�ستخدمة منذ عهد نيوتن 

ه �سد انهيار مفهومي "ال�سحة"  فهو موجَّ
و"احلقيقة" يف هذه املناهج. وكان غوته 

يرى اأنه ل ميكن الف�سل بني احلقيقة 

ومفهوم القيمة. ثم اإن مفهوم "الواحد 
الأحد واخلري واحلق" كان يف نظر غوته 
والفل�سفة القدامى مبثابة البو�سلة التي 

ا�ستطاعت اأن تهدي الإن�سانية عرب الع�سور 
يف اأثناء البحث عن مفهوم "احلقيقة". 

ومن ثم اإذا مل يعد النظام الإلهي يحدد يف 
العلم الجتاه تلقائيًا فاإن هذا العلم حمفوف 

بالأخطار اجل�سيمة، وهو، على حد تعبري 
غوته يف م�سرحية فاو�ست، واقع يف قب�سة 

ال�سيطان. وعلى هذا، رف�س غوته القبول 
بهذا العلم، حيث اإن عاملًا مظلمًا حالك 

ال�سواد مل يعد ي�سيئه النور املركزي، نور 
"الواحد الأحد واخلري واحلق"، لهو عامل ل 

قيمة فيه لأي تقدم علمي تقني، اإل اأن يكون 
هذا التقدم جمرد حماولت يائ�سة لتجعل 
اجلحيم مريحًا للإقامة، كما عرب األرب�ست 

هاللر ذات مرة بهذا ال�سدد. 
ولبد من توكيد ذلك اأمام هوؤلء الذين 
يعتقدون اأنهم قادرون على اأن يخلقوا 

ال�سروط الأ�سا�سية لع�سر ذهبي وذلك بن�سر 
ح�سارة العلوم الطبيعية والتقنية يف 

اأق�سى اأرجاء املعمورة. ومبثل هذه ال�سهولة 
ل ميكن الإفلت من قب�سة ال�سيطان. 

وقبل اأن نبحث فيما اإذا كان كل من 
الآخر  عن  "ال�سحة" و"احلقيقة" منف�سًل 

انف�ساًل تامًا، كما بدا اإىل الآن، علينا اإذن 
اأن ن�ساأل �سوؤاًل اآخر. وال�سوؤال هو: هل كان 

لزامًا على غوته اأن ي�ستعني بعلم الطبيعة 
اخلا�س به وبطريقته يف ر�سد الطبيعة 

ليجابه ب�سيء ذي فاعلية عامل العلوم 
الطبيعية والتقنية الذي تكون بعد نيوتن؟ 

ومع اأن اأدب غوته اأثَّر تاأثريًا كبريًا يف القرن 
التا�سع ع�سر فقد عرف اأن اأفكاره واآراءه 

يف علم الطبيعة مل تكن معروفة اإل عند فئة 
معينة من النا�س واأنها مل توؤت اأكلها. لكنها 

رمبا احتوت على البذرة التي رمبا لها اأن 
تنمو بالعناية الدقيقة، وذلك حني تراجع 

الإميان ال�ساذج بالتقدم اأمام نظرة واقعية 
عقلين. وعلى هذا، جندنا مدفوعني اإىل 

ال�سوؤال مرة اأخرى عما متتاز به نظرة غوته 
اإىل الطبيعة، وعما مييز طريقته يف النظر 

اإىل الطبيعة من طريقة نيوتن ومن جاء 
بعده. وعلى هذا، ويف املقام الأول، لبد 

من الإ�سارة اإىل اأن نظرة غوته اإىل الطبيعة 
تنطلق من الإن�سان واأن مركز كل �سيء 

هو الإن�سان وجتربته املبا�سرة للطبيعة. 
وانطلقًا من هذا املركز تنتظم الظواهر 
يف نظام منطقي �سليم. ولئن كانت هذه 

ال�سياغة التعبريية �سحيحة و�سائبة، ولئن 
بيَّنت بو�سوح �سديد اأن ثمة فارقًا كبريًا 

بني نظرة غوته اإىل الطبيعة ونظرة نيوتن، 
فاإنها، مع هذا، اأغفلت نقطة اأ�سا�سية، وهي 

اأن النظام الإلهي، على اعتقاد غوته، يتجلى 
للإن�سان يف الطبيعة. 

اإن غوته ال�سيخ مل يعد يرى يف التجربة 
الذاتية اأمرًا ذا بال، مع اأنها كانت قد 

ملكت عليه نف�سه وهو �ساب؛ اإن ما يهمه 
هو النظام الإلهي الذي ميكن معرفته يف 

هذه التجربة. فامل�ساألة بنظر غوته لي�ست 
م�ساألة جماز اأو ا�ستعارة فنية فح�سب، 

وذلك حني يتاأثر املوؤمن يف ق�سيدة "تركة 
عقيدة الفر�س القدامى" مبنظر ال�سم�س 

حني �سروقها فوق اجلبال مما يدفعه اإىل 
اأن "يب�سر الإله وقد ا�ستوى على عر�سه 

وي�سميه رّب منابع احلياة واأن ي�سلك م�سلكًا 
جديرًا بهذا املنظر ال�سامي الرفيع ويطوف 
يف هذا ال�سياء". ويعتقد غوته اأنه لبد اأن 

يتلءم املنهج العلمي مع م�سمون التجربة 
يف الطبيعة. وبهذا ينبغي اأن ينظر اإىل 

البحث عن الظاهرة الأ�سلية باأنه بحث عن 
نها  البنى التي هي اأ�سا�س للظاهرة والتي كوَّ

الله. وهذه البنى ل ميكن تكوينها بالعقل 
فح�سب، بل بالإمكان روؤيتها مبا�سرة ف�سًل 

عن الإح�سا�س بها مبا�سرة. 
ويبنيِّ غوته باأن "الظاهرة الأ�سلية ل ميكن 

م�ساواتها بقاعدة اأو مبداأ تتمخ�س عنه �ستى 
النتائج، بل ينبغي عدها ظاهرة اأ�سا�سية 
ميكن من داخلها العام النظر يف الينبوع 

وتاأمله جيدًا. 
واحلق اأن الروؤية واحلد�س واليقني وجميع 

حوا�س اللم�س التي ي�ستخدمها الإن�سان 
يف هذا الكون يجب اأن تتعاون معًا اإذا ما 

اأردنا اأن نوؤدي ر�سالتنا اجللية رغم كل 
�سعوبتها." 

ويرى غوته بو�سوح اأن البنى الأ�سا�سية 
يجب اأن تكون مت�ساكلة بحيث ي�سعب 

البت فيما اإذا كانت تنتمي اإىل العامل الذي 
متَّت معرفته املو�سوعية اأم اإىل النف�س 
الإن�سانية، على حني ت�سكل هي ال�سرط 
لكليهما. وعلى هذا يتوقع غوته اأن هذه 

البنى �ستكون ذات فاعلية يف "الروؤية 
واحلد�س واليقني". على اأنه لبد من 
ال�سوؤال التايل: من اأين لنا اأن نعرف 

اأو كيف يعرف غوته اأن اأعمق ال�سلت 
احلقيقية ميكنها اأن تربز مبا�سرة بحيث اإنها 

تبدو �سريحة؟ األ يحتمل اأن ميثل اأمامنا 
بو�سوح تام، يف اأعلى مرحلة من مراحل 
التجريد، ذلك ال�سيء الذي اأح�س به غوته 

واأدركه كنظام اإلهي للظاهرة الطبيعية؟ 
األي�س باإمكان علم الطبيعة احلديث اأن يعطي 

اجلواب على ذلك مع اأنه ا�ستطاع اأن يثبت 
اأمام مطلب القيمة لدى غوته؟ 

قبل اأن نتناول مثل هذه امل�سائل العوي�سة 
لبد من اأن ننوه بكلمة اإىل رف�س غوته 

للرومان�سية. فكثريًا ما تناولها باإ�سهاب، 
�سواء يف ر�سائله اأو مقالته اأو اأحاديثه، 
على حني كانت متثل بحق الجتاه الفني 

لع�سره. 
ولطاملا اأخذ على الرومان�سية املاآخذ 

نف�سها التي تتمثل يف الذاتية وال�ستغراق 
يف اأحلم اليقظة والإيغال يف التطرف 

واللمتناهي واحل�سا�سية املري�سة 
والغمو�س والهيام باملا�سي والورع اأو 

التاأمل الروحي الواهي ثم اأخريًا املجاملة 
والزيف واملداجاة. وقلما ا�ستطاع غوته 
اأن يجرب نف�سه على األ يغ�س الطرف عن 
منجزات الرومان�سية على �سعيد الفن اأو 

على اأن يقر بها ويعرف، لي�س غري، ذلك لأنه 
كان ينفر نفورًا �سديدًا مما هو مر�سي يف 

الظاهر – وهذا ما ات�سفت به الرومان�سية 
بالتطور  القوي  هاج�سه  عن  – ف�سًل 

اللجمدي املحتمل. 
اإن الفن الذي يبتعد عن العامل، كما هي 

احلال لدى الرومان�سية، ثم ل ي�سعى ليعرب 
عن الوجود احلقيقي، بل عن انعكا�س هذا 
الوجود يف نف�س الفنان، لهو مثل اأي علم 

ل يتخذ الطبيعة احلرة مو�سوعًا له، واإمنا 
يلتفت اإىل الظاهرة الفردية التي اأِعدَّت 

على نحو ما ثم �سري اإىل عزلها بالأجهزة 
والآلت. 

وبالإمكان اأن تعد الرومان�سية، ولو يف 
جانب منها، مبثابة رد فعل على عامل هبَّ 

يحول نف�سه من خلل العقلنية وعلم 
الطبيعة والتقنية اإىل �سرط تطبيقي 

ومنطقي من �سروط احلياة الظاهرية، 
بحيث اإن هذا العامل مل مينح الإن�سان 

الفرد يف كامل وجوده مكانًا منا�سبًا لآماله 
واأمانيه. 

وعلى هذا جلاأ الإن�سان الفرد اإىل عامله 
الداخلي لريكن اإليه. ورمبا كان ثمة انف�سال 

عن الواقع العياين املبا�سر حيث توؤدي 
اأعمالنا اإىل نتائج وعواقب ينبغي علينا 

جمابهتها. ولئن اأح�س املرء بهذا النف�سال 
على اأنه �سياع، فاإن الإن�سان الفرد، كما 

ن الأمر كثريًا، اإن مل يكن  خ�سي غوته، هوَّ
قد ارتاح له اأكر، ليهرب اإىل عامل الأحلم 

ولي�ست�سلم اإىل ن�سوة العاطفة وينف�س عنه 
وعن الآخرين عبء امل�سوؤولية ويق�سف 
يف عامل الأحا�سي�س اللمتناهي؛ ناهيك 

عن اأن غوته مل ي�ستطع اأن يحبذ فنًا ي�سعى 
اإىل اأن ي�سوغ الوجود املبا�سر يف �سورة 

فنية، كما اأنه مل يحبذ تهويل الأغوار يف 
النف�س الإن�سانية والغلوَّ يف ذلك، ومل يحبذ 

اخلطوة اإىل التجريد التي كان لبد لعلم 
الطبيعة من اأن يقوم بها. 

اإن رف�س غوته يف كل احلالتني يعود اإىل 
دوافع مت�سابهة. وهذا الت�سابه يقود اإىل 

اأبعد من ذلك. فاإذا كان غوته قد خ�سي 
التجريد يف علم الطبيعة وُذِعر من هول 

ات�ساعه فاإن ذلك مل يكن اإل لأنه اعتقد اأنه 
يرى يف ذلك قوى �سيطانية ل يريد اأن 

د هذه  يكون عر�سة لأخطارها. وكان قد ج�سَّ
القوى ال�سيطانية يف �سخ�سية ال�سيطان 
)ميفي�ستو(. كما اأنه راأى يف الرومان�سية 
القوى نف�سها والفاعلية نف�سها. ويطالعنا 
من جديد الت�ساع اللحمدود والن�سلخ 

عن الواقع والن�سراف عن معايريه 
الثابتة ال�سحيحة ثم خطر ال�سقوط فيما 

هو مر�سي. وف�سًل عن ذلك فاإن ال�سيء 
الذي رمبا كان له دوره يف مواقف غوته 

وت�سرفاته هو اأن ال�سيغة الفنية العليا 
لتلك املرحلة كانت غريبة عنه ن�سبيًا. 

فالريا�سيات التي ميكننا اأن نعدها ال�سيغة 
الفنية للتجريد مل ت�ستطع اأن تاأ�سر غوته 

اأو اأن جتذبه قط، مع اأنه كان يحرمها. 
اأما على �سعيد املو�سيقا، كما يبدو يل، فاإن 

الرومان�سية الأملانية قدمت اأعظم الإجنازات 
الفنية. على اأن غوته مل يتاأثر بهذه املو�سيقا 

كما تاأثر بال�سعر اأو بفن الر�سم. 

ونحن ل نعرف اأية اأفكار كانت �ستدور يف 
راأ�س غوته عن الرومان�سية لو ا�ستطاعت 

اللغة التي تنطق بها خما�سيات �سوبريت]7[ 
اخلما�سية اأن تبلغ م�سامعه. على اأن غوته 

لبد اأن يكون قد اأدرك اأن القوى التي 
كان يخ�ساها وكانت تعمل عملها يف هذه 

املو�سيقا اأكر بكثري مما كانت عليه يف 
املوؤلفات الأدبية الرومان�سية الأخرى مل يعد 

م�سدرها ال�سيطان )ميفي�ستو( ول تب�سر 
ب�سلطانه، ولكنها تب�سر ب�سيطرة ذلك الو�سط 

املنري الذي جاء منه لو�سيفر ]اإبلي�س[ ومنه 
طرد. 

ومما ل غرابة فيه هو اأن اخللف مل ياأبه 
لن�سيحة ال�ساعر الأملاين الأعظم يف تقومي 
الرومان�سية واأن الفن قد ان�سرف، اإىل حد 

كبري، اإىل الق�سايا واملو�سوعات واملهام 
التي كانت الرومان�سية قد اأولتها اهتمامها 

لأول مرة. فتاريخ املو�سيقا والر�سم والأدب 
يف القرن التا�سع ع�سر يري مدى خ�سب 

الرومان�سية يف البداية. وطبيعي اأن هذا 
التاريخ يرينا اأي�سًا، ل�سيما حني نتتبَّعه 

حتى ع�سرنا احلا�سر، كم كانت هموم غوته 
واعرا�ساته �سحيحة، كما هي عليه فيما 

يتعلق بعلم الطبيعة والتقنية. ول�سوف 
يرى املرء على �سعيد الفن بع�س ظواهر 

التحلل التي كثريًا ما كانت عر�سة للتهام، 
كما �سيجدها على �سعيد التقنية كا�ستخدام 

الأ�سلحة الذرية. وعلة ذلك هو �سياع تلك 
البيئة التي كافح غوته طوال حياته لكي 

ي�سونها ويحافظ عليها. 

ال�سيء الذي يجمع
 الكون ويربطه 

لنعد، اإذن، اإىل ال�سوؤال عما اإذا كانت املعرفة 
التي بحث عنها غوته يف علم الطبيعة 

اخلا�س به، اأي معرفة اآخر قوى اخللق 
والتكوين ذات الطابع الإلهي يف عامل 

الطبيعة، قد اختفت نهائيًا من علم الطبيعة 
احلديث الذي هو �سحيح، قبل كل �سيء، 

و�سليم، لي�س غري. "ملا كنت اأعرف باحلد�س 
ما يجعل الكون متما�سكًا ومرابطًا يف 

ال�سميم فاإين اأرى القوة الفاعلة والعنا�سر 
الأ�سا�سية ولن اأكون، بعد الآن، يف حاجة 
لأن اأنب�س يف الكلمات." هذا ما كان غوته 

قد دعا اإليه. 

وعلى هذا الطريق اإىل هذا املطلب كان غوته 
قد تو�سل يف نظراته يف الطبيعة اإىل النبتة 

الأ�سلية. ومع اأن هذه الظاهرة الأ�سلية 
ل ميكن اأن تكون مبداأ ت�ستمد منه �ستى 

الظواهر، واإمنا هي ظاهرة اأ�سا�سية نرى يف 
ع، فقد اأو�سح �سيللر لل�ساعر  داخلها املتنوِّ

غوته يف يينا يف عام 1794، ويف اأول لقاء 
ربط بينهما بروابط ال�سداقة، باأن الظاهرة 

الأ�سلية لديه لي�ست يف احلقيقة ظاهرة، 
واإمنا فكرة. ونود اأن ن�سيف اإىل ذلك باأنها 

الأفلطونية.  الفل�سفة  "فكرة" مبفهوم 
وملا كان مدلول ال�"فكرة" قد اتخذ طابعًا 

ذاتيًا غري مو�سوعي، فاإننا منيل الآن يف 
الوقت احلا�سر اإىل اأن ن�ستبدل بهذه الكلمة 

لفظة اآخر هي "بنية" اأو "�سكل". فالنبتة 
الأ�سلية، اإذن، هي ال�سكل الأ�سلي اأو البنية 

الأ�سا�سية اأو مبداأ النبتة اخللق الذي ل 
ميكن اإن�ساوؤه بالعقل فح�سب، بل ميكن 

د منه مبا�سرة يف املعرفة احلد�سية.  التاأكُّ
اأما الفرق الذي اأوله غوته اأهمية كبرية، 
فهو ذلك الفرق بني املعرفة املبا�سرة وبني 

ال�ستنتاج العقلين املح�س الذي يكاد 
يطابق املطابقة كلها ذلك الفرق بني نوعي 
املعرفة يف الفل�سفة الأفلطونية، اأي بني 

ال�اإبي�ستيمي وبني ال�ذيانويا. فالإب�ستيمي 
هي ذلك اليقني املبا�سر الذي ي�ستطيع املرء 
اأن يرتكز عليه ول يحتاج البتة اإىل البحث 
فيما وراء ذلك. اأما الذيانويا فهي اإمكانية 

التحليل الكلِّي ونتيجة ال�ستنتاج املنطقي. 
ومن الوا�سح لدى اأفلطون اأي�سًا هو 

اأن النوع الأول من املعرفة )الإب�ستيمي( 
فقط يقوم بدور الربط بني ما هو حقيقي 

وجوهري وبني عامل القيم، على حني ي�سنع 
النوع الآخر )الذيانويا( املعرفة على اأنها 

معرفة خالية من كل قيمة. وال�سيء الوحيد 
حه يف طريق  الذي حاول �سيللر اأن يو�سِّ

العودة من حما�سرة يف علم الطبيعة 
ح�سراها معًا مل يكن يف احلقيقة فل�سفة 

اأفلطونية. بل كان فل�سفة كانطية، حيث اإن 
"الفكرة" لدى كانط �سيء اآخر ذو مدلول فيه 

الكثري من الذاتية. 
ومهما يكن من اأمر، فالفكرة منف�سلة عن 
الظاهرة انف�ساًل �سديدًا، حتى اإن تعبري 

�سيللر باأن "النبتة الأ�سلية لي�ست اإل فكرة" 
اأقلق غوته يف ال�سميم، فجاء رده: "اإنه 
لي�سرين اأن تكون لدي اأفكار من دون اأن 

اأعرف واأن اأراها باأم عيني." ويروي غوته 
اأن النقا�س الذي جرى بعد املحا�سرة كان 
نقا�سًا حادًا. ولقد رد �سيللر يف اأثناء ذلك 
قائًل: "من اأين لنا بتجربة تكون مطابقة 

لفكرة ما؛ اإذ اإن يف ذلك ما هو مميز للفكرة 
بحيث ل ميكن اأن تطابقها اأية جتربة البتة." 

ويف �سوء الفل�سفة الأفلطونية ل يدور 
النقا�س حول مو�سوع اجلدال فيما هو 

فكرة، واإمنا هو جدال يتناول اأداة املعرفة 
التي بوا�سطتها تنك�سف لنا الفكرة. فاإذا ما 
ا�ستطاع غوته اأن يرى الأفكار بالعني، فاإن 
هذه العني، اإذن، هي عني تختلف عن العني 

التي يتحدث النا�س العاديون عنها. 
ومهما يكن فاإنه حمال اأن ن�ستبدل بهذه 

العني جمهرًا اأو رقاقة �سوئية فوتوغرافية. 
ومهما تكن نتيجة اجلدال فاإن النبتة 

الأ�سلية فكرة وتثبت باأنها فكرة، على حني 
ي�ستطيع املرء اأن يتخذ منها اأو، كما يقول 
غوته، من البنية الأ�سا�سية مفتاحًا لإيجاد 

نباتات ل ح�سر لها. وبذلك تو�سل املرء اإىل 
فهم بنية النبتة. ويعني "الفهم" الرجوع 

د. ولكن كيف  اإىل مبداأ ب�سيط مت�ساكل موحَّ
يبدو هذا يف علم الأحياء احلديث؟! اإذ اإن 

بنية اأ�سا�سية اأي�سًا توجد يف هذا العلم. 
وهذه البنية الأ�سا�سية ل حتدد �سكل النبات 

كله فح�سب، بل �سكل الكائنات احلية كلها 
جمعاء. اإنه ذلك ال�سيء ال�سغري البالغ 

الدقة؛ اإنه ال�سل�سلة املفتوحة، اأي ال�سل�سلة 
املزدوجة امل�سهورة للحام�س النووي. 

واإننا الآن لفي غنى عن ذكر ا�سمه الكيميائي 
الكامل الذي ل يزال معقدًا، مع اأن العاملني 
الأمريكيني واط�سن وكريك كانا قد �سرحا 
بنيته وتركيبه منذ خم�سة ع�سر عامًا ]قبل 

اإلقاء املحا�سرة[. وهذه البنية حتمل الإرث 
الكامل للكائنات احلية املعنية. 

وبحكم جتارب ل ح�سر لها يف ميدان علم 
الأحياء احلديث مل يعد بو�سعنا اأن ن�سك يف 
اأن هذا اجلري الدقيق هو نف�سه يحدد بنية 

الكائن احلي، ومنه تنبثق، على نحو ما، 
تلك القوة اخللقة التي حتدد بنية الكائن 

الع�سوي. وطبيعي اأنه ل جمال هنا للحديث 
عن التفا�سيل. وبالنظر اإىل �سداد هذا 

القول ي�سح اأي�سًا ما قيل من قبل عن �سحة 
الأقوال يف علم الطبيعة بعامة. 

وتنه�س ال�سحة على منهج العلوم الطبيعية 
وعلى امللحظة والتحليل العقلين. ولئن 

مت التغلب على اأوىل مراحل ال�سك يف 
تطور علمي متخ�س�س فاإن ال�سحة تنه�س 

على تلزم �ستى الوقائع الفردية يف عمل 
م�سرك، كما ترتكز اأي�سًا على ن�سيج معقد 

كبري من التجارب ي�سفي على القول �سحة 
هني عن الطعن وال�سك.  و�سدادًا منزَّ
فهل يف الإمكان الآن مفا�سلة البنية 

الأ�سا�سية اأو ال�سل�سلة املزدوجة للحام�س 
النووي بالبنية الأ�سلية لدى غوته؟ اإن 

ال�ساآلة اأو الدقة اللمرئية لهذا ال�سيء ل 
ت�سمح بادىء ذي بدء بعقد اأية مقارنة. وملا 

كان هذا اجلزيء ال�سغري يقوم بالوظيفة 
نف�سها يف نطاق علم احلياة، كالنبتة 

الأ�سلية لدى غوته يف نطاق علم النبات، 
ف�سيكون من ال�سعب اجلدال يف ذلك. 

وامل�ساألة يف كل احلالتني هي م�ساألة فهم 
القوى اخلالقة امل�سورة يف الطبيعة احلية، 

وهي اأي�سًا م�ساألة اإرجاع هذه القوى اإىل 
�سيء ب�سيط، اإىل �سيء ت�سرك فيه الأ�سكال 

احلية كلها. 
واحلق اأن هذا هو ال�سيء الذي اأجنزته 
البنية الأ�سلية لبيولوجيا اجلزيء يف 

يومنا هذا، مع اأن هذه البنية الأ�سلية لتزال 
على �سيء من الب�ساطة والروح البدائية لكي 

ت�سمى بالكائن احلي الأ�سلي، ذلك لأنها ل 
متلك بعد كل الوظائف التي تعود اإىل كائن 

ع�سوي كامل. على اأن هذا مينعنا اأن ن�سفها 
ب�سيء من هذا القبيل. فلها ما يجمعها اأي�سًا 
بالبنية الأ�سلية لدى غوته، ذلك اأنها لي�ست 

بنية اأ�سا�سية اأو فكرة اأو ت�سور اأو قوة 
مكونة لل�سكل فح�سب، بل اإنها اأي�سًا �سيء 

مدرك باحلوا�س اأو ظاهرة. ومع اأنه ل ميكن 
روؤيتها بعيوننا العادية، فلن يكون بالإمكان 
ال�ستدلل عليها بطريقة غري مبا�سرة. ويف 

الإمكان معرفتها بوا�سطة اآلت جمهرية 
ذات قوة حتليلية عالية اأو بو�سائل حتليل 
عقلين. وعلى هذا فهي حقيقة قلبًا وقالبًا 
ولي�ست جمرد وهم اأو خيال. من هنا فاإن 

هذا يكاد يفي بكل مطالب غوته التي طرحها 
على الظاهرة الأ�سلية. "قد يبدو الأمر مريبًا 

فيما اإذا كنا بقادرين على نب�سرها ونح�سها 
وندركها باحلد�س"، كما يقول غوته، اأم 



13 العدد )2213(ال�سنة التا�سعة - ال�سبت )6( اب  2011 العدد )2213(ال�سنة التا�سعة - ال�سبت )6( اب  122011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comhttp://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

ت�ستحيل اإىل مو�سوع للمعرفة اخلال�سة 
باملفهوم الأفلطوين. وعلى اأية حال، فاإن 

البنية الأ�سلية يف علم احلياة ل تدخل يف 
نطاق هذه النظرة. ول ي�سعنا اإل اأن نت�سور 
اأنها قد تظهر لأول مرة اأمام اأعني املكت�سفني 

على هذه ال�سورة. 
وحني ن�ساأل عن العلقة بني ال�سحة 

واحلقيقة يف علم الطبيعة احلديث فلبد لنا 
عندئذ من اأن نوؤكد، من الناحية الرباغماتية، 

على انف�سال كل من املفهومني بع�سهما 
عن بع�س انف�ساًل تامًا. لكنه لن يكون 

مب�ستبعد اأن يلحظ املرء �سيئًا من القراب 
هناك وحيث يدور املو�سوع، كما يف علم 
الأحياء، حول اإدراك اأو معرفة علئق جد 
كبرية وقائمة وموجودة يف الطبيعة منذ 

الأزل ولي�س للإن�سان يد يف �سنعها. ثم اإن 
هذه العلئق الكربى �سوف تظهر يف البنى 

الأ�سا�سية والأفكار الأفلطونية املتجلِّية. 
وملا كانت هذه الأفكار تعلن عن النظام 

ال�سامل الكامن وراءها، فلرمبا كان بالإمكان 
تلقي هذه الأفكار، ل من العقل فح�سب، بل 

من ميادين اأخرى للنف�س الإن�سانية ذات 
�سلة مبا�سرة بهذا النظام ال�سامل. وعلى 
هذا تكون اأي�سًا على �سلة مبا�سرة بعامل 

القيم. 
و�سيت�سح هذا، ل�سيما حني ننتقل اإىل 

القوانني العامة التي ت�سمل ميادين علم 
الأحياء والكيمياء والفيزياء ومل ت�ستنب 
علقتها بفيزياء اجلزئيات الأ�سا�سية اإل 

يف العقود الأخرية. فاملو�سوع هنا يدور، 
اإذن حول البنى الأ�سا�سية للطبيعة اأو 

الكون بعامة. وهذه البنى لتزال موغلة 
يف العمق اأكر من البنى الأ�سا�سية يف علم 
احلياة. وعلى هذا فهي لتزال اأكر جتريدًا 

مما يجعل اإمكانية الو�سول اإليها مبا�سرة 
عن طريق احلوا�س اأقل بكثري مما هي 

عليه البنى الأ�سا�سية يف علم احلياة. لكن 
مهمتها ت�سوير ما هو عام ل ما هو خا�س، 
وعلى حني ينبغي على البنية الأ�سلية يف 

علم احلياة األ متثل الكائن احلي لذاته 
فح�سب، واإمنا عليها اأي�سًا اأن متيز بني 

�ستى الكائنات احلية التي ل ح�سر لها وذلك 
من خلل �ستى الت�سنيفات املمكنة لبع�س 
املجموعات الأقل كيميائية على ال�سل�سلة. 

فاإن البنى الأ�سا�سية للطبيعة كلها ل حتتاج 
اإل لت�سور وجود هذه الطبيعة وحدها، 

لي�س اإل. وتتحقق هذه الفكرة يف الفيزياء 
على النحو التايل: اإذ اإنه ي�ساغ باللغة 

الريا�سية قانون طبيعي اأ�سا�سي اأو �سيغة 
كونية، كما ت�سمى بني احلني واحلني. 

وعلى جميع ظواهر الطبيعة اأن تفي بحاجة 
هذا القانون الذي يرمز، على نحو ما، اإىل 

الإمكانية واإىل وجود الطبيعة. 
واإن اأب�سط احللول للمعادلة الريا�سية هو 
ذلك الذي ميثل �ستى اجلزئيات اجلوهرية 
)والأ�سا�سية( التي هي بدورها، وباملفهوم 

نف�سه، �سيغ اأ�سا�سية للطبيعة مثلها مثل 
الأ�سكال الهند�سية للطبيعة كاملكعب 

والرباعي وال�سطوح التي عددها اأفلطون 
�سيغًا اأ�سا�سية للطبيعة. واإذا تذكرنا النقا�س 
الذي دار بني غوته و�سيللر راأينا اأنها، ف�سًل 

عن ذلك، "اأفكار" مثلها مثل البنية الأ�سلية 
لدى غوته، حتى لو مل يكن بالإمكان روؤيتها 

بالعني املجردة. واإذا ما كان بالإمكان 
معرفتها مبفهوم غوته فاإن هذا �سيكون 

وقفًا على و�سائل املعرفة التي نقدم بها على 
الطبيعة. 

ومما ل جدال فيه البتة هو اأن هذه البنى 
الأ�سا�سية ذات ارتباط مبا�سر بالنظام 

الكوين الكبري. على اأنه ما زال لنا اخليار 
فيما اإذا كنا راغبني يف اأن ن�ستحوذ على 

جزء حمدود من هذا الرتباط الكبري يكون 
بالإمكان اإدراكه عقليًا. 

فلنلِق مرة اأخرى نظرة على التطور 
التاريخي. فالعامل، �سواء يف علم الطبيعة 

اأم يف الفن، �سار من عهد غوته ف�ساعدًا 
ر  على الطريق نف�سه الذي كان غوته قد حذَّ

منه وراآه حمفوفًا باملخاطر. اأما الفن فقد 
ان�سحب من الواقع العياين املبا�سر وجلاأ 
اإىل عامل النف�س الداخلي، على حني حّث 

علم الطبيعة اخلطى نحو التجريد واأحرز 
تقدمًا هائًل على �سعيد التقنية احلديثة 

وتو�سل اإىل البنية البيولوجية الأ�سلية 
واإىل الأ�سكال الأ�سلية التي تطابق يف علم 

الطبيعة احلديث ال�سور الأفلطونية. 
ويف الوقت نف�سه باتت هذه الأفكار تنذر 

بال�سر كما كان غوته قد تنباأ. وما علينا 
اإل اأن نتذكر ت�سييء العمل وجتريده من 
كل روح. وعلينا األ نن�سى اأي�سًا �سخف 

الأ�سلحة الذرية وحمالها اأو الهروب اإىل 
الهو�س الذي كان قد اتخذ �سكل حركة 

�سيا�سية. فال�سيطان �ساحب حول وطول. 
ة التي �سبق الكلم  على اأن املنطقة النريِّ

عليها يف اأثناء احلديث عن املو�سيقا 
الرومان�سية والتي ا�ستطاع غوته اأن يراها 

يف كل مكان يف الطبيعة: هذه املنطقة 
ة باتت اأي�سًا يف علم الطبيعة احلديث  النريِّ

وا�سحة، وبالتحديد يف املكان الذي يعلن 
فيه علم الطبيعة احلديث عن نظام كبري 

د للوجود...  مت�ساكل موحِّ
... و�سيتاأتَّى لنا اأن نتعلم من غوته اأبدًا 

اأن ل نرك الو�سائل الأخرى كلها تت�ساءل 
وتفنى من اأجل اأداة واحدة، األ وهي 

التحليل العقلين، و�سنتعلم منه اأن الأهم 
من ذلك هو اأن ن�ستحوذ على الواقع بكل 

ما لدينا من اأدوات واأجهزة وو�سائل واأن 
نطمئن اإىل اأن هذا الواقع يعك�س ما هو 

جوهري اأي�سًا، اأي "الواحد الأحد واخلري 
واحلق". 

ولناأمل باأن يفلح امل�ستقبل يف هذا خري مما 
اأفلح ع�سرنا وخري مما اأفلح اجليل الذي 

اأنتمي اأنا اإليه. 

]1[ كارل يا�سربز )1883-1969( فيل�سوف 
اأملاين وجودي. وهو من اأوائل الذين طلعوا 

على امللأ مبوؤلفات ذات اجتاه وجودي. 
مار�س يف ال�سنوات الأوىل الطب النف�ساين 

واألف كتابًا بعنوان علم نف�س النظرات 
العاملية، ثم اجته اإىل الفل�سفة واألف كتابًا 

بعنوان الفل�سفة )1932( يف ثلثة جملدات 
ناهيك عن موؤلفاته الأخرى العديدة. يكتب 

بلغة �سهلة تنم على موهبة عالية وذوق رفيع 

يف التحليل املمتاز. )املرجم( 

]2[ كارل فريديري�س ت�سيلر )1758-
1832( من مدينة برلني. كان مو�سيقيًا 

و�سديقًا حميمًا لغوته ال�سيخ. حلن الكثري 
من �سعر غوته الغنائي كما اأنه كان مرجع 

غوته يف امل�سائل املو�سيقية. )م( 

]3[ م�سرحية فاو�ست، اجلزء الأول، م�سهد 
"الليل"، الأبيات 668-671. وكان مفرو�سًا 

اأن يرد املفتاح مزلج القفل، يف حني اأراد 
فاو�ست اأن يفتح باأجهزته العجيبة الباب 

املوؤدي اإىل عامل الغيب ومغاليق الطبيعة. 

]4[ اإ�سارة اإىل الفرن�سي مي�سيل دو نوتردام 
)1503-1566(. كان طبيبًا جراحًا وعاملًا 
يف الفلك والأر�ساد اجلوية وكان ميار�س 
التنبوؤ. كتب يف عام 1555 تنبوؤاته �سعرًا 

فكانت حمّط الهتمام. ومع اأن امل�سادر 
ل ت�سري اإىل اأن فاو�ست التاريخي كان قد 

وقع على كتاب نو�سرادامو�س، فلي�س 
مب�ستبعد اأن يكون فاو�ست قد ح�سل على 

خمطوط بيد املوؤلف نف�سه. ويزج غوته 
با�سم نو�سرادامو�س الرنان يف امل�سرحية 
مني  )420-421( م�ستخدمًا اإياه رمزًا ملنجِّ

خياليني. )م( 

]5[ فيليمون وباوكي�س، هما العجوزان، 
الزوج والزوجة، اللذان يعي�سان يف كوخهما 

على ال�ساطىء. ومن هناك يطل املرء على 
الأرا�سي اجلديدة التي ا�ست�سلحها فاو�ست. 
فهي �سورة فردو�سية، على حني يقوم ق�سر 

فاو�ست يف اجلوار. اأما فاو�ست فاإنه يريد 
اأن يقتني الكوخ لأنه ي�ستطيع اأن يلقي نظرة 

�ساملة على اأملكه. على اأن العجوزين، 
ل�سيما الزوجة باوكي�س، يريدان البقاء 

حيث هما ويرف�سان التخلي عن املكان لقاء 
م�سكن جديد يعر�سه فاو�ست عليهما، ويكلف 

فاو�ست ال�سيطان )ميفي�ستو( بتدبري الأمر 
فيوعز هذا اإىل ثلثة رجال اأ�سداء بامل�سي 
اإىل العجوزين لرحيلهما عن املكان. على 

اأن امل�سهد ينتهي بحرق الكوخ والعجوزين 
وقتل �سيفهما الذي حاول الدفاع عن الكوخ. 

ويحزن فاو�ست ملا حل بال�سيخني ويزجر 
ال�سيطان على فعلته ال�سنعاء. )م( 

]6[ األدو�س هك�سلي )1894-1963( كاتب 
اإنكليزي تت�سم كتاباته بال�سخرية اللذعة 

والطابع الأخلقي. فهو يعري عامل ال�سهوات 
واملتع املزري بغية الإقناع باأن الأهم هو 

التحرر من قيود الذات لتحقيق اخلل�س من 
الأهواء وال�سهوات والتحرر من الذات هو 
جتاوز هذه الذات. من موؤلفاته: عامل جديد 

َج�سور )1932(، يجب اأن يكون للزمن نهاية 
)1945(، ف�سًل عن مقالته ومنها: الأدب 

والعلوم )1963(. )م( 

]7[ فرانز �سوبريت )1797-1828( موؤلف 
مو�سيقي من�ساوي. حلن الكثري من الق�سائد 

التي نظمها كلوب�ستوك وغوته وغريهما. 
واألف هو نف�سه اأكر من �ستمائة اأغنية، من 
بينها جمموعة الأغاين "الطحانة اجلميلة" 

و"رحلة ال�ستاء" ثم "اأن�سودة البجع"، ف�سًل 
عن موؤلفاته املو�سيقية الرائدة الأخرى يف 

جمال ال�سمفونية. 

ة تذهب اإىل اأن  لكن ثمة درا�سات عدَّ
فاو�ست هذا لي�س �سخ�سية متخيلة، بل 

هو �سخ�س حقيقي عا�س بني 1480 
و1540. اإل اأنه لي�س بذي قيمة يف 

تقديري الإيغال يف قراءة هذه الأبحاث 
املتنازعة حول حقيقة هذه ال�سخ�سية، 

فلي�س بذي اأهمية احلر�س على الإجابة 
عن �سوؤال: هل كان ثمة وجود واقعي 

ل�سخ�س فاو�ست اأم اأنه جمرد نتاج 
للمخيل الجتماعي الولوع بابتداع 
ال�سخو�س العجائبية؟ فهو �سوؤال ل 

اأهمية له؛ لأننا نرى اأن »فاو�ست« غوته 
)1832/1749( اأكرب من اأن يختزل 

يف فرد! اإنه تعبري عن العقل والوجدان 
الأوروبي. وهذا ال�سخ�س املعنوي )اأي 

العقل والوجدان الأوروبي( الذي جت�سده 
�سخ�سية فاو�ست، هو ما ينبغي الهتمام 

به، ولي�س التنقيب يف دفر املواليد 
والوفيات لتحديد فرد اآدمي من بني 

الأملان كان ياأكل ومي�سي يف الأ�سواق عند 
نهاية القرن ال�15 وبداية ال�16.

اإذن لقد كانت �سخ�سية فاو�ست زمن 
غوته اأ�سطورة من اأ�ساطري الثقافة 

ال�سعبية املتناقلة على الأل�سن وال�سفاه، 
اأق�سد اأنها كانت جمرد حكاية ملقاة 
على قارعة الطريق، فالتقطها غوته 

ليعيد بناءها وت�سمينها اأبعادا دللية 
وفل�سفية باأ�سلوب فني بارع جذاب، 

حتى اأ�سبحت تقرن با�سمه وتتماهى 
مع �سخ�سه، اإىل درجة اأن جمرد ذكر 

فاو�ست اأ�سبح يحيل مبا�سرة اإىل غوته، 
رغم اأن هذه ال�سخ�سية كان لها قبله حظ 
مع الأدباء والكتاب؛ اإذ حولها امل�سرحي 
الإنكليزي مارلوي �سنة 1588 اإىل ن�س 
م�سرحي، كما اأن الأديب الأملاين لي�سنغ 

)1781/1729( كان قد اأ�سدر رواية 
بعنوان فاو�ست حوايل 1759. غري اأن 
هذين العملني مل ُيكتب لهما من ال�سهرة 

والذيوع ما كتب لن�س فاو�ست.
ونت�ساءل: ما اللحظات الأ�سا�سية لهذا 

املنت امللحمي؟ وما دللته يف �سياق 
�سريورة تطور الثقافة الأوروبية؟

تبداأ الق�سة بحوار بني الله وال�سيطان 
ب�سان مو�سوع اإخل�س الإن�سان وحبه 

لله وامتثاله لأوامره واجتنابه لنواهيه، 
وينتهي احلوار اإىل اأن يراهن ال�سيطان 

اأتقى  اإغواء  على  املعهود-  –بغروره 
النا�س واأف�سل العلماء.. ومينحه الله حق 

التجربة. وينزل ال�سيطان اإىل الدكتور 
فاو�ست )الذي كان اأعلم اأهل الأر�س 

وقتئذ(، واإذا بهذا النزول ي�سادف حلظة 
من حلظات ال�سعف الب�سري، فوجده قد 

يئ�س من العلم و�سبله الإدراكية املحدودة، 
كما وجد �سعوره الديني قد تخلخل 

وا�سطرب، ففقد وجدانه النف�سي الراحة 
والطماأنينة. هنا يلقى ال�سيطان فاو�ست 

وهو يف حلظة قلق وبحث عن �سبيل ثالث 

يحقق له الرتياح وال�سعادة وال�سيطرة 
على الطبيعة. فيدخل ال�سيطان من هذا 

املدخل، حيث يعر�س عليه اأن يحقق كل 
رغباته، لقاء �سرط واحد هو اأن يوافق 
فاو�ست على اأن تكون روحه بعد موته 

يف ملك ال�سيطان!! ويوافق على ال�سرط 
ويوقع العقد بدمه!

وكان اأول مطلب يهفو اإليه فاو�ست، وقد 
بلغ من العمر عتيا، هو اإك�سري احلياة 

ليعود اإليه �سبابه، ويتحقق املطلب وتبداأ 
اأحداث امللحمة الطويلة.. لكن النهاية 

�ستكون اإفل�سا لل�سيطان وعجزا له يف 
الرهان، فيعود فاو�ست اإىل الله.

ما الدللة الكربى الكامنة يف ن�س غوته؟
ميكن اأن نرى يف منت فاو�ست جت�سيدا 

لل�سراع الوجودي بني اخلري وال�سر، 
وطرحا لإ�سكال املعرفة، وتاأكيدا على 

حمدودية القدرات الفكرية الب�سرية 
اأمام الطموح الكبري الذي ي�سكن هذا 

الإن�سان، اأي الطموح اإىل امتلك ال�سيادة 
على الطبيعة، وحتقيق رغبات الذات 

واإ�سعادها. اإنها باخت�سار الق�سايا 
الكربى التي ت�سم الوجود الإن�ساين 
يف كل حلظات تاريخه. لكن اأ�سلوب 

معاجلة هذه الق�سايا كان متنا�سبا مع 
اللحظة الزمنية التي ُكتب فيها الن�س، 

اأي القرن ال�18. فلو عدنا قليل اإىل 
املا�سي �سنلحظ اأن الق�سد من املعرفة 
كان يف القرن ال�17 ، �سواء مع ديكارت 
اأو فرن�سي�س بيكون، هو ال�سيطرة على 
الطبيعة. وهذه ال�سيادة على الكينونة 

الطبيعية كانت املق�سد ذاته الذي عربت 

عنه �سخ�سية فاو�ست. لكن الفارق هو اأن 
الوعي الأوروبي يف الزمن الديكارتي 

والبيكوين كان واثقا يف قدرة العقل 
على اإجناز هذه ال�سيادة، وذلك �سواء 

بالرتكاز على املبادئ الفطرية البدهية 
وت�سغيل املنهج الريا�سي )ديكارت(، اأو 
بالثورة على املنطق املدر�سي الأر�سطي 

وبناء اأورغانون ا�ستقرائي )بيكون(. 
لكن بعد زوال القرن ال�17 قرن الديكارتية 
والعقلنية الواثقة، اأخذ الوعي الأوروبي 

ي�سعر مبحدودية اإمكانية العقل، فدخلت 
احلداثة الأوروبية يف القرن ال�18 يف 
ع�سر الإرها�س بالرومان�سية الناقدة 

لنمط العقلنة، والباحثة عن اأ�ساليب 
وطرائق اأخرى يف الإدراك غري طريقة 

العقل واأ�سلوبه. هذا القلق وال�سك 
يف القدرة العقلية هما ما جند غوته 

ي�سخ�سهما يف م�سرحيته امللحمية. فمنذ 
اللحظة الأوىل يقف فاو�ست اأمام العقل 

والعلم وقفة نقدية يتح�سر فيها على 
حمدوديتهما وعجزهما، طاحما اإىل اإيجاد 

�سبيل اآخر مغاير. فالعلم ف�سل يف اإيجاد 
و�سيلة لإدامة ال�سحة وال�سباب، وعجز 
عن الك�سف عن اأ�سلوب حتويل املعادن 
اخل�سي�سة اإىل ذهب، وعجز عن متليك 

الإن�سان ال�سيادة الكاملة على الطبيعة، 
وف�سل يف... ويف...

ما اأكثـر اإخفاقات العلم 
والعقل؟

لقد كان القرن ال�18 قرن مناه�سة 
الكل�سيكية ونزوعها العقلين ال�سارم، 

وحر�سا على التاأ�سي�س لتوجه فني جديد 
يعلي من �ساأن العاطفة والقوى الوجدانية 

اللعقلية، فبلور من َثمَّ الأر�سية امللئمة 
لنبثاق النزعة الرومان�سية. لذا ميكن 
القول: ثمة ترابط ن�سيجي بني الفكرة 
الفل�سفية العامة التي ت�سيع داخل منت 

غوته واجلو الفكري العام الذي �ساد 
القرن ال�18. فهل هي جمرد �سدفة اأن 

يظهر كانط مب�سروع نقد العقل يف القرن 
نف�سه الذي �سيكتب فيه غوته ملحمة 

»فاو�ست«؟
لقد كان امل�سروع الكانطي تعبريا عن 

حلظة مراجعة نقدية للعقلنية ل�ستنزال 
العقل من عليائه الديكارتي، وت�سخي�س 

بنيته والك�سف عن مقولته وبيان 
حدوده. ويف املقابل كان غوته برائعته 

»فاو�ست« يعرب عن التوجه النقدي ذاته، 
لكن باأ�سلوب فني �سردي.

اإن القرن ال�18 كان حلظة حراك زلزلت 
منظومة القيم العقلنية واجلمالية التي 
�سيدتها ثقافة القرن ال�17، وخلخلت من 

متا�سكها، فمهدت من َثمَّ للثورة عليها. 
وهي الثورة التي �سينجزها القرن ال�19 

التي �ستكون خامتته اإعلنا مبيلد ما بعد 
احلداثة.

ال����������ص����������راع األب����������������دي ب������ي������ن ال������خ������ي������ر وال������ش������ر
تعددت القراءات والتعاليق املقاربة لهذا املنت امللحمي ال�سهري، يف خمتلف اللغات والأل�سن، حتى ا�ستحالت اإىل ركام من ال�سحائف والكتب يكبو عندها العد والإح�ساء! واإين اإذ اأ�ستح�سر يف هذه 

ال�سطور هذا املنت الفريد، ل اأ�ستهدف بذلك تلخي�س رائعة من روائع الأدب، ول ت�سويقك اإىل قراءتها فح�سب، ول ا�ستعادة تعليق من هذه التعاليق الكثرية، بل اأريد اأن اأمزج يف هذه القراءة بني 
مطلبني: اأحدهما: تلخي�س اللحظات الأ�سا�سية لهذا املنت امللحمي؛ حيث ل ي�سمح املقام بالإيغال يف تفا�سيله. وثانيهما: التاأمل فيه من داخل ف�ساء الفكر والثقافة الأوروبية واإ�سكالتها يف زمن 

احلداثة والأنوار. و�سنقف ب�سكل خا�س عند املقارنة بني غوته وكانط. من املعلوم اأن فاو�ست كان يف الأ�سل �سخ�سية من �سخ�سيات الرتاث ال�سعبي الأملاين، �سخ�سية ن�سجت حولها اأ�ساطري وحكايات 
عجائبية تداولتها الأل�سن، ثم ن�سرت يف كتاب جمهول املوؤلف ظهر باأملانيا �سنة 1587.

ـــب بــوعــزة   ـــي ـــط د.ال
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التحرير
-----------------

نزار عبد ال�ستار

الخراج الفني
-----------------
م�سطفى التميمي

الت�سحيح اللغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

قال نابوليون بونابرت مل�ست�ساره الول تالريان، وقد 
انت�سرت فرن�سا على امم اوروبا وباتت تدق ابواب 
مو�سكو: اوروبا ل تر�سيني! انني اتطلع اىل ا�سيا 

و�ستكون ا�سطمبول حمطتي التالية! 
ملوك اوروبا وامراوؤها دانوا لهذا المرباطور الفرن�سي 

الكور�سيكي ال�سل ومن عائلة كانت اليطالية لغتها 
الوىل. لكنه عندما مّر بجيو�سه يف البلد الملانية، طلب 

من معاونيه ان يقف ليعرج على الديب الملاين الكبري 
يوهان غوته املقيم يف ولية فاميار. كان نابليون قراأ 
رواية “اآلم الفتى فرتر” لغوته وتاأثر بها ك�سواه من 

الوروبيني ولقى �سرفا كبريًا يف مقابلة موؤلفها! 
كانت جيو�س المرباطورية الفرن�سية حتتل البلد 

الملانية بكاملها، لكن نابليون وقف متوا�سعًا و�سعيفًا 
امام عظمة الثقافة املتج�سدة يف �سخ�س غوته. 

حتدد موعد المرباطور مع غوته يف بلدة اآرفورت 
الملانية، حيث كان نابوليون كعادته يف احلملت 

الع�سكرية العديدة يتخذ لنف�سه قاعة يف مكان اختاره 
م�ساعدوه كي ميار�س فيها �سائر �سوؤونه، من تناول 

طعام الفطور، اىل النوم ولقاء جرنالته وتوقيع 
الوثائق وا�سدار الوامر، بلوغا اىل خو�س احلوارات 

الفل�سفية والثقافية. 
ومل يكن غوته جاهل ب�سرية نابوليون بل تابع 

�سعوده يف ال�سنوات الخرية من جمرد “ليوتنان” 
يف اجلي�س الفرن�سي اىل امرباطور ي�سيطر على معظم 

القارة الوروبية. ودّون غوته يف مذكراته ان لقاءه 
بنابوليون كان من اهم الحداث يف حياته، وكان معجبا 

بهذا العبقري الفرن�سي. ويف املقابل كانت معلومات 
نابوليون عن الديب وال�ساعر الملاين �سئيلة با�ستثناء 

مطالعته لرواية “رتر” ومعرفته ببع�س الطرائف عن 
غوته التي طالعها هنا وهناك يف �سحف باري�س. 

ولكن الرجلني كانا �ساحبي ب�سرية ثاقبة، من النوع 
الذي يكتفي بالنظر يف عيني الن�سان لدقيقة ليعرفا 

كل �سيء عنه. كان نابوليون مرة يتناول طعام الفطور 
وامامه طاولة �سخمة بي�ساوية ال�سكل واىل املائدة 

معاوناه تالريان ودارو، عندما فتح الباب. ورفع 
نابوليون ناظريه لريى غوته واقفا هناك يف �سموخ، 

فرك فوطته �سريعا ودعا الزائر الملاين للدخول. ومرت 
دقائق يف �سمت ثقيل ونابوليون يحدق اىل غوته 

اجلال�س امامه يف اعجاب. امامه رجل فاق ال�ستني، هو 
الكر رفعة بني قومه، حتوطه هالة اجلمال ويف قمة 

عطائه، ومن وجهه وعينيه ي�سع ان�سجام روحي علمة 
ر�سى احلكيم الفيل�سوف. نابوليون الذي وقف خماطبًا 

جي�سه امام ابي الهول يف م�سر قائل: “40 قرنا من 
الزمن تطل عليكم يا ابناء فرن�سا”، مل يجد ما يقوله يف 

ح�سرة غوته. 
واخريا فتح نابوليون فمه وقال يف تاأثر بالغ وهو ينظر 

اىل م�ساعديه ومي�سح فمه بالفوطة: “هذا ان�سان”. 
Voilâ un homme. كانت هذه اللفظة اعظم لقب 

ميكن ان مينحه نابوليون يف كمال اجلن�س الب�سري. 
ونزلت الكلمة كال�سيف، نطقها نبي ب�سعور عميق اخرق 

قلوب ال�سخا�س الربعة وا�ساء القاعة ليف�سح عن 
اعراف �سبه الهي لعبقري باأخيه يف العبقرية. وكاأن 

تلقي قوتني ا�سا�سيتني يف الطبيعة التقتا ك�سواعد 
الربق بني الغيوم فتعرفتا والتحمت اطراف ا�سابعهما 

رغمًا عنهما لت�سكل برقًا عظيمًا. 

جمعت تفا�سيل هذا اللقاء من �سرية هوؤلء الربعة، 
لكنها نتف غري منظمة. بداأ نابوليون بتثمني رواية 

بداية  يف  هام�سيًا  عمل  غوته  يعتربها  “فرتر” )التي 
حياته مقارنة ب�”فاو�ست”(، وعلق نابوليون: “لكني مل 
احب خامتة الرواية!”. واجاب غوته: “ا�سدق ما تقول 

يا �سيدي. انك من النوع الذي يف�سل الروايات التي ل 
نهاية لها!”. وبلع نابوليون لعابه حيال هذا التهديد 

الفكري املبطن من غوته، وتابع م�سيدا بالرواية ومنتقل 

اىل العمال الدرامية يف فرن�سا مظهرًا انه مطلع كفاية 
على الفن الراجيدي وانه متعمق يف الدب وال�سعر 

وامل�سرح. وبعد ن�سف �ساعة من حديث طغى عليه كلم 
المرباطور الذي �سمت قليل وطرح على �سيفه ا�سئلة 

عابرة كانه يف حديث بني قائدين مت�ساويي الهمية: 
غوته؟” �سيد  يا  هنا  املعي�سة  تعجبك  “هل 

واجاب غوته: “جدا جدا!! وامتنى ان تكون اليام 
املقبلة مفيدة لبلدي”. 

نابوليون: “وهل �سعبكم �سعيد؟”
و�سرح غوته الو�ساع املعي�سية يف املانيا وولية 

�سك�سونيا حتديدا. ومل يكن نابوليون ليكرث بهذه 
التفا�سيل بل كان يحاول ان يك�سب �سداقة غوته فلعل 
هذا الخري �سيفيده ويكتب عنه �سيئا يخلده للتاريخ. 

وفكر نابوليون يف امكان ان يكتب غوته �سريته 
الذاتية كق�سة قي�سر امرباطور الرومان. وهذا يف نظر 

نابوليون اجناز عظيم يقدمه اىل ال�سعب الفرن�سي 

اعظم من اي معركة ع�سكرية خا�سها وانت�سر فيها. 
وتطرق يف خجل لهذا املو�سوع �سائل غوته: “ملاذا ل 
تكتب ق�سة “م�سرع قي�سر” يف طريقة اف�سل واكر 
قيمة مما كتبه فولتري؟ رمبا �سيكون اعظم عمل تكتبه 

يف حياتك. و�سيكون هدف ال�سرية ابراز اهمية قي�سر 
وكيف كانت م�ساريعه وافكاره �ستوؤدي اكرب خدمة 

للب�سرية لو ف�سح له املجال والوقت لتنفيذها. تعال معي 
اىل باري�س! ارجوك ان تفعل ذلك! هناك �ستجد كل ما 

حتتاج اليه من مواد وابحاث ومعلومات مما �سيخ�سب 
خيالك املبدع”. 

واجاب غوته يف لباقة: “ل �سك عندي يا �سيدي 
المرباطور يف ان عر�سك �سي�سعدين كثريا وانه 

عمل ي�ستحق اجلهد. لكني ل�ست يف مو�سع ي�سمح يل 
بالقبول”. 

وفكر نابوليون انه دفع الفكرة اىل حدها الق�سى ول 
يجب ان ي�سغط على غوته اكر من ذلك، فهو كاتب ذكي 

و�سيدرك فورا طابع امل�سلحة ال�سخ�سية الذي يتخذه 
عر�س نابوليون الذي ازعجه ان غوته مل يطلب منه 

�سيئا وانه فاق باأخلقه وتعاليه �سائر زعماء اوروبا او 
كبار القوم الذين التقاهم وكانوا دائمًا يتو�سلون من�سبًا 

او مال. 
و�سعر نابوليون بالو�ساعة امام غوته الذي مل يتو�سع 
يف الكلم امامه عن ادبه وثقافته كاأنه ل يهمه ان يربز 

وي�سع امام امرباطور اوروبا. فاجته احلديث اىل 
امل�سرح يف فرن�سا والعمال التي يهتم بها نابوليون 
وعدد امل�سارح وحفظه لن�سو�س ومقاطع خالدة من 

اعمال م�سرحية فرن�سية. 
ثم ان�سرف غوته من ح�سرة نابوليون تاركا اعمق الثر 

يف نف�س القائد الفرن�سي. 
ايهما اعظم: املثقف الديب املتوا�سع املن�سرف عن متع 
الدنيا كال�سلطة واملال، ام المرباطور الذي �سعر ب�ساآلة 

روحه امام الفكر؟

ي������������������وم ان������ح������ن������ى
نابوليون أمام غوته




