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 1لست أؤمن باإلنسان

 بقلم: ادلكتور زيك جنيب حممود
َت يف العدد   م3/2/1941من جملة الرسالة بتاريخ  396نُِشر

ع ما ه أنفوقع يل منذ سبع سنوات كتاب، لعل  
لب  عةقرأت من الكتب، ألنه اغص يب إىل ق  الطبي

بل قراءته ال أفهم إال عن بين  ها؛ فقد كنت ق وبلاب
 
 
 اإلنساااد نود أ

 
لوف من الاكئنات اليت تمأل لوف األ

ملاء، فعل  ف   يلابس وأغوار ا تاب جاج ا هذا الك مين 
ما يريد. فلنئ اكد  انلفيس كيف أفهم عن احليواد 

 وخببط به أىلع اويسااار   ااإلنساااد يلول لسااانه يمين  
واد ، فليس احليهذه احلراكت إىل معاد  وأسفل لريمز ب

                                                             
ن و امل ااااور يف العدد  1 ا ىلع مقال )أؤمن باإلنساااانأل لاساااتاا نبد املَّلعم َ،امل من جملة الرساااالة بتاريخ  394كتبه ادلكتور زيك جنيب حممود ردًّ

20/1/1941. 

قل   عاين بهز   بأ قل أفرانه امل نا لك. يت نه يف ذ  قدرة م
 األذناب وحتريك األهداب. . . 

ضوع فاكهة    وقد اكد عليم بلغة احليواد مو
ما ، يذلعونين بناكتهم لكامن أصدقايئ مجيع   وسخرية  

يت يف  محار أو زقزق عصاافور، ولكين متاا نهق 
يين ما لقيت يف ادلرس من مشااقة نراساايت ال ي ن

ي ف  وعناء، ألين رأيت أنه إد جاز ملعاهد العلم أد ت    ين 
من طالبها زهرات أعمارهم يف نراسااة لغة قديمة 
نيريس أهلها وطواهم الزمن يف جوفه العميق، فخليق 
بواحد من بين آنم أد يعتين بلغات )أقوام( تعارصنا 

ا. وأنسااا   هجة  ل نلا وحشاااة العالم بد  بي وتعارشنا وت  
وأمحد اهلل أد كتب يل اتلوفيق فأاعنين ىلع بلوغ ما 
أريد. فهاأنذا أجلس إىل مكتيب ذات مساااء، والليل 
سكود عميق ال  ضارب جبرانه، وال شور اذلوائب  من

اد ، وهاتاخافت   اوهمساا   اخفيف   اأساامع فيه إال حفيف  
ي  صبايح وأخذتا ت شتاد قد اتلقتا حتت م  راد  مي س  فرا

يث     رائع   حبد
 
عه إال أد أ لك م ي ل  جذاب، لم أم  ق 

 ألنصت. . . االكتاب جانب  

ث   - حدي لة  بأتين زمي قد أن ب   ال هذا املساااا :  انجي
سان قد رفع الق ابليغ   اأنبأتين أن اكتب   لم من بين اإلن
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جيول به ويصااول يف نااامته من بين  دمو  قول يف 
 ورع وإيمان إنه يؤمن باإلنسان!

 عَّلا ؟وفيم لك هذا ال -

ألنه واحد من بين اإلنسااان! يا  ت رااعرذ مااا  -
تقول األبقار لو حتركت بني حوافرها األقامو ومااا 

 من الالكم؟ اتزنم األطيار لو اكن تغريدها الكم  

وهل تؤمن ابلقرة إال بفصيلة األبقارو والعصفور  -
 إال بقبيلة األطيار؟

وجاء برغوث يقفز حول الفراشااتج جذالد 
 -أسفاه– ؛ ولم أل  اهابط   اوحيوم فوقهما صاعد  ، افرح  

قيد، ر وتعاقد أتقنت لغة الرباغيث ملا فيها من عس
ستطعت رغم ذلك أد أتلقط من حديثه مع  ولكين ا

ما  اإحدى الفراشااتج ألفا    ناثرة علمت منها  مت
 يريد.

شة حتدث الربغوث الوث   ضاق ااااقالت فرا اب، وقد 
 صدرها بلهوه وعبثه:

من اجلد يف سانة جيد  ايا أيخ ريئ   ها اصطَّلعت -
 فيها احلديث؟ ما لك سانة للهو والطرب

 ويف أذ أمر ،طم تتحدثان؟ -

 يف هذه ال اوة اليت أ،ذتك بغم مربر معقول -

وأذ حافز للطرب أراااد وأقون من  لم فساااي   -
 ،لقه اهلل يل أهلو فيه وأمرح؟. . .

 فقالت الفراشة اثلانية:

سي  لك أنأ،لق اهلل هذا  - ت؟ ومااا ااااالعالم الف
الطبيعة بعقله  رَ خمل تقول إان يف اإلنساااان اسذ ساااَ 

 ار؟!اجلبمل 

ن تقصااادين؟ أتريدين هذا احليوان اسذ ااااااوم -
يه ررجان وَط رَ مُ ضاااَ  لَ ْت ف هل تعلمني  ْت ا ررجان؟ 

ملااا ،لق اهلل هذا اإلنسااان؟ هل تعلمني فيم ساا  
نا  اللمل  ههذا املساااآني   َم عَ ْط ار؟  َ يل وأطران انل

صب  طعام   وفيجود حلمه ا للرباغيث. أال م ارهي   افي
يث إن لم يبن بني صاااَّلون  أرااال  لم الرباغ

 احليوان هذا اإلنسان!!

ها  ناحي جاءت بعوضاااة تسااز، تهز ج و
، وأخذت تدنو من الفراشتج ار  اونش االصغريين طي  

، ومالت برأسااها تسااتمع لل،ديث، فلما قليال   قليال  
 راشااتج وبلثتأطرافه اقرتبت من الفاسااتجمعت 

صامتة. وحد   شئت عم   ث  بينهما  يس من ما  ا مأل نف
لغت ين ببالالكم، ألن   رسور حج رأيت ابلعوضة تهم  

حبيث ال ختىف يلع من ألفا ها  ابعيد   ايف فهمها حد  
بة  مة عجي هدت يف ابلعوض حك ية، وألين ع خاف

ّ  اواسااع   اوعلم   ، وال أنفك   ه بمثله، لساات أنرأ  
رة الغريبة، فهل اااااعن اتلفكري يف هذه احلشاا ايوم  
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ب   جتاريب احلياة، أم هو  اجاءها العلم مكسااو من 
 ب  موهوب مفطور يف ج  

 ها؟ت  ل 

 قالت ابلعوضة بعد صمت:

 فيم احلوار؟ -

فأجابت الفراشة املت،مسة، ولعل محاستها مستمدة 
  -من شبابها: 

يف الطبيعة  يش    لكمل  زنم لقومه أنمل  يف  دمي 
حد   يرقب أما   ي تظر كبار  هو اإلنساااانو كما اوا

 ر  خمل سااَ يف ابليت مُ  يش    لكل  وابليت بلوغ طفل نزيز
للطفلو يضاااحك ذ إاا ضاااحكو ويألم إاا تألم! ثم 

هار يل وانلمل اللمل  أنمل  -ويا هول ما زنم  -لقومه  هر مر نْ زَ 
ها ر واحليوان اآلبد وادلاجنو واألزهار واثلمار واألن

 واجلبالو وألوان الافق يف األصائل واألسحار. . . لكل 
هذا من صاااَّلونر  ما يطوذ الآون بني  هذا وغم 

 لإلنسان!! َق لر ما ،ُ هو إنمل يْ تَ فمل دَ 

 قالت ابلعوضة:

 ومن يبون هذا اإلنسان؟ -

 .قرد نهض ىلع قدميه -

ذ بهذا لكه؟  أو يبون انلهوض ىلع األقدام كفيا   -
يا نزيزيت أنمل  حد   هل تعلمني  هذا اإلنساااان أ

 بهذه األرض. اصَّلون احليوان نهد  

 نرفت الك من زميليت مَّلذ دقائق. -

 َّلعم بها اإلنسان  ْت قَ لر إن اكنت اكئَّلات اهلل قد ،ُ  -
 وحدهو فمن اا اكن يستمتع بها قبل ظهوره؟

 فأجابت الفراشة العجوز يف رزانة:

َور   هذا ابلليغو إنمل هم قال اكتب - جا ت  الك لكه صااُ
ها حرون تتألف مَّلها قبله لزت،رن ذ املرسح. . . إنمل 

 لها اإلنسان!ث  مَ الرواية اليت يُ 

ومل  - اهلل قد  َر اخليال هلذا املغرور أنمل وحيه! هل صاااَ
يل  ُمترَع اإلنساااان  طاووس بريااااه اجلم َزيَََّن ال

يهو ورَ  نساااان و  َش األف   َّلظر إ ها اإلقمل ناظر
ة  حديقتتلون وتتحون يف صاااَّلدوقها الزجا  يف

ه  اجلراثيم اليت تفتك ببدنيفاحليوان؟ ومااا هو قائل 
لك اجلراثيم المل  حدة تلعيش؟ ت يت إن أفل  يف نزع وا

مَّلها مما يساابن يف جوفهو باضاات ذ ألون األلون 
-من صغارها؟. . . لو أنصف املسآني لعلم أن اهلل 

أبدع قصيدة الآون العظىم مَّلظومة  -قدرته ْت لمل جَ 
مَّلغومةو واإلنساااان بيت من أبياتها. إن ل الوجود 
ليسااتعلن يف اجلرثومة الضاائيلة كما يسااتعلن يف 

 ائ لكها تل ُق سر تمل ها أنغرام تَ اإلنسان والقرد واألف ! إنمل 
موسااايل الوجود! وهل يعظم الااااانر بحيت واحد 

 ؟ت والقوايفباألبيا  مرة   أكرث مما يعظم بقصيدة  

  -فقالت الفراشة العجوز: 
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عجبون وليس يف األمر مااا ياادنو إ   ت أراكم 
العجب! لقد اكرتم أن اإلنسان بني صَّلون احليوان 
هده ويلهوو  بث يف م ما يزال يع نه  فل و د. إ ط

من الطفل أن يتاااابث باألرااايا   اأفيآون نجيب  
: هذا لكه يلو يل وحدذ اويمسك بها يف قبضته صائ  

صبيانية حىتدون   سواذ؟ فاغفروا ذ هذه الزننة ال
 نظيم. . . ُتَعلمه ادلهور أنه جز  من لكي 

 وهنا قفز الربغوث قفزات لفتت  ه األنظار، فقال:

مااا حدا باإلنسان أن  -نادتبم اهلل  -ثوين حد   -
 يتبج  فزينم نلفسه ما زنم؟

 فأجابت الفراشة املت،مسة:

ه ،اق؟ وما يدرذ أنمل أغراه بذلك ما ذ من نلم وأ -
قص يف غريزتااه وفطرتااهو وأن انلمل  ُل ماار بْ بعلمااه يُ 

ها دون  ثل األىلع فيه أحام بامل أ،اقه حني حتلم 
ما يسود ممالك انلمل وانلحل من أ،اق! إن احليوان 

واجلوعو وأما اإلنساااان ببل ما ذ  ال يعرن العرذمل 
من نلم وأ،اق. . .  ه! وددت لو ،رج هذا الاكتب 

ل وفيةأل فيخوض يف برد الليابلليغ من لفائفه )الصاال 
سه قد ألقاهم ابلؤس يف العرا .  سانة فمن بين ج 

ىلع نلم اإلنساااان  حرمتهم الطبيعة الفرا  اتباال  
ئا هلؤال  هي  اااااوأ،اقهو فعجز العلم واأل،اق أن يُ 

يا  ور  لو ،رج الاكتب  ُت دْ در أو غطا ! وَ  ا   َط األراااق
ابلليغ حلظة من )تصااوفهأل اسذ يدفئه بني جدران 
داره وفوق حاايا خمدنه لمن كم من بطون قومه 

ون. . . ولآَّله لن يبارح هذا قد باتت ،اوية ىلع الطمل 
صويفأل لمن احلقيقة ) ريةأل حىت خيزه  اا  )ال الغ

 .يف رقاده وا،ز

 فقال الربغوث وهو يثب يف جذل طروب:

مضجعه هذا  نمل بم مين هذا الصَّليع. واهلل ألقُضمل ل -
سا و لعلمل  سل  امل هاد أن حيفزه ىلع اتلفآم يف هؤال  ال

القم  حىت يما األهرا  ثم ال يأكلونو  ونَ تُ بر  ْ ين يُ اسمل 
به املخازن ثم ال  ين يزرنون القطن حىت تغصمل واسمل 

 
ُ
ه يعيد هذا املسااا  لعلمل  هُ َّلمل قَ ر  ؤَ يبتسااون. . . واهلل أل

 افآم يف هذا اإلنسااان اسذ يقتل بعضااه بعضاا  اتلمل 
ض   ضه بع بزنوات من  ابأدوات من العلمو ويهلك بع

 األ،اق.

يل قد رف، واكد الل  اااا. . . وقال ذلك الربغوث وانص
  انتصااف، فأطفأت  

ي
إىل خمديع، ويب  ت  ي  وي رسايج وأ

 ج!عف من هذا الربغوث الل  ال  إشفاق ىلع صديق خي 

ُ امل ،َ  ! أفيآون هذا ْن رر اْس ُن يا صدي ي ال ُ
 ل حيل وادلمل اإلنسان اسذ جارت به السمل 

 مَّلك باإليمان؟ اجدير  

 


