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بؤساء. عرايا الكهوف يف يعيشون الناس لظل األخرى، العصور يوتوبيات لوال
تأتي السخية األحالم ومن األوىل، املدينة خطوط رسمت التي هي اليوتوبيات إن
مستقبل بلوغ محاولة وهي تقدم، كل مبدأ هي اليوتوبيا إن النافعة. الوقائع

أفضل.
فرانس أناتول

اليوتوبيا. مع تبدأ الحديثة االشرتاكية إن
كاوتسكي

يوتوبيا. يف إمارة من ألفضل ميدلسكس يف حقًال إن
ماكويل لورد

املؤكدة. املزايا بعض تقدم أن من يمنعها ا الرشحدٍّ من تبلغ يوتوبيا هناك ليست

كونت أوجست

أسماء االحرتاَم عليها أضفت أدبية غرائب أنها عىل عام بوجه اليوتوبيات إىل يُنظر
السياسية املشكالت يف جادة إسهامات بوصفها إليها ينظر مما أكثر مشهورة،

فيه. ظهرت الذي العرص أقلقت التي

رسل ف. ه.
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إليها، النظر مجرد حتى تستحق ال يوتوبيا، عىل تحتوي ال للعالم خريطة إن
ترسو وعندما إليه. دائًما البرشية سفينة تتوجه الذي الوحيد البلد تُْغفل ألنها
التقدم إن إليه. مبحرة انطلقت آخر، بلًدا ملحت فإذا األفق، يف تتلفت شاطئه، عىل

الواقع. يف اليوتوبيات تحقيق هو

وايلد أوسكار

جزيرة عىل وال األرض، تحت تقع التي املروج تلك يوتوبيا، يف نحيا أن نريد ال
أجمعني، عاملنا هو الذي نفسه، العالم هذا يف بل تكون. أين وحده هللا يعلم رسية
اإلطالق. عىل شيئًا نجد ال أو املطاف، آخر يف سعادتنا فيه نجد الذي املكان هذا
وردزورث وليم
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أو يوتوبيا كلمة صاغ من أول هو (١٤٧٨–١٥٣٥م) Thomas More مور توماس كان
Toposو «ال» اليونانيتنيOuبمعنى الكلمتني من اشتقها وقد اليوناني. نطقها يف «أوتوبيا»
وكتب Oحرف أسقط ولكنه مكان»، يف «ليس مجموعها يف الكلمة وتعني «مكان»، بمعنى
العرص يف يوتوبيا أشهر هو له لكتاب عنوانًا ووضعها ،Utopia لتصبح بالالتينية الكلمة

الحديث.
أيًضا، العربية ترجمته ويف األوروبية، اللغات كل يف الحني ذلك منذ اللفظ واستخدم
الرشور من ويتحرر منه، يقرتب أو الكمال فيه يتحقق مثايل خيايل ملجتمع نموذًجا ليعني
يف بل األرض، بقاع من محددة بقعة يف كهذا مجتمع يوجد وال البرشية، منها تعاني التي
فيما للكلمة وأصبح يشء. كل قبل وخياله نفسه الكاتب ذهن ويف متخيلة، وجزر أماكن
أي أو سيايس إصالح كل عىل تطلق فصارت مور، استخدمها التي غري كثريٍة معاٍن بعد
فلسفيٍّا تصوًرا اليوتوبيا تظل ولكن وفنية. علمية احتماالت أو مستقبلية، خيالية تصورات
يف معني اليوتوبي فالفكر مجتمعه. ومع اآلخرين ومع نفسه مع اإلنسان انسجام ينشد
األدبي الخيال عن يصدر وهو االجتماعي، لالنسجام وتصورات أفكار بخلق األوىل الدرجة
التي املستقبل بعلوم عرصنا يف يسمى عما االختالف كل ويختلف الفلسفي، التصور أو
الواقع يف الكامنة اإلمكانات أساس عىل للمستقبل، والريايض العلمي التخطيط عىل تقوم

الراهن.
املقالة منها مختلفة، أدبية أشكال يف عنها التعبري فتم اليوتوبية، النماذج تنوعت وقد
سيايس نظام صورة تقدم سياسية نظريات شكل يف أو والقصيدة، والرواية والقصة
توماس عند (كما الحياة تنظيمات لكل كامل تصور مع املختلفة، بمؤسساته نموذجي

كوندورسيه). عند (كما التاريخ فلسفة نظريات بعض يف أو مور)



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

جمهورية من بدءًا اليوتوبية واملرشوعات األشكال كل يف األكرب الدور الخيال ويلعب
ولكن العلمي. الخيال بروايات وانتهاء اليوتوبيات)، لكل األول النموذج (وهي أفالطون
التي للمجتمعات مختلفة استجابات غري تكن لم اليوتوبية واألحالم والخياالت األفكار
بحياة والحلم وتجاوزه، القائم الواقع تغيري يف الرغبة عن تعبريًا فكانت فيها، نشأت
حتى وحديثه قديمه اليوتوبي التفكري فهم يمكن ال ولذلك عدًال، وأكثر أفضل ومجتمع
أوضاع عىل احتجاج كانرصخة أنه لنعرف واالجتماعي، التاريخي التطور سياق يف نضعه
اليوتوبية املرشوعات من العظمى الغالبية تجد ولم وفاسدة. ظاملة اجتماعية وظروف
يكفَّ لم ذلك ومع اإلخفاق. مآله كان منها ُطبِّق الذي النادر والقليل التطبيق، إىل طريقها

األيام. من يوم يف عنه يتوقف ولن أفضل، إنساني بواقع الحلم عن البرشي الخيال

اليوتوبي، التفكري جذور عىل الضوء ألقت قد املؤلفة أن إىل الكتاب هذا أهمية وترجع
من يزيد ومما الحارض. العرص إىل أفالطون من بدءًا واملشوقة الشاقة رحلته وتتبعت
كما النسيان، أعماق يف تسقط كادت التي اليوتوبيات بعض تناولت املؤلفة أن أهميته
من الرغم وعىل الالحقة. العصور يف وال عرصها يف أهميتها إىل يُلتفت لم التي لتلك تعرضت
الثانية، العاملية الحرب انتهاء أعقبت التي السنوات يف (أي تأليفه بظروف الكتاب ارتباط
يزال ال فإنه الستالينية) الشمولية فظائع عن والكشف والفاشية، النازية عىل واالنتصار
ال وأشكال صور يف ذلك بعد توالت التي اليوتوبية األدبيات يف وأهميته بقيمته يحتفظ

لها. حرص

١٩١٨م. عام بإيطاليا فلورنسا من بالقرب برنريي لويزا ماريا الكتاب مؤلفة ولدت
الفاشية اضطهاد من هربًا فرنسا، إىل عائلتها مع فرت سنوات بثماني مولدها وبعد
السوربون، بجامعة الطفل نفس علم خاللها درست عرشعاًما، أحد قضت وهناك اإليطالية.
عاشت التي لندن إىل انتقلت ثم واالجتماعية، السياسية بالقضايا اهتماماتها وظهرت
١٩٤٩م. عام املفاجئة وفاتها حتى والسيايس، واإلذاعي الصحفي العمل ومارست فيها
الفوضوية، والحركات االجتماعية الثورة مظاهر عىل خاص بشكل اهتمامها انصب وقد
الثورة عن أيًضا كتبت كما ١٩٤٤م، عام الستالينية» روسيا يف «العمل عن كتابها ونرشت
الطويل الرصاع عنها تمخض التي النتائج الستخالص األجل يسعفها لم وإن اإلسبانية،
ولكن أيدينا، بني الذي الكتاب هذا إنجاز عىل عكفت ثم الفاشية، فرانكو دكتاتورية مع
السياسية الفلسفة أستاذ تصديرها كتب التي األوىل، طبعته يف لرتاه القدر يمهلها لم
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موضوعه ألهمية نظًرا اآلن، حتى طبعه يعاد الكتاب زال وما وودكوك. جورج واالجتماعية
سنة طبعة هي الرتجمة هذه يف عليها اعتمدت التي والطبعة اليوتوبيات، ألبرز تناوله ودقة

١٩٨٦م.
عالمات تعد التي اليوتوبية النصوص أهم تقديم هو للكتاب األصيل املرشوع كان وقد
من ممكن قدر أكرب بني الجمع آثرت املؤلفة أن غري اليوتوبي، الفكر طريق عىل أساسية
أرسفت إذ دائًما، فيه تُوفق لم الذي اليشء وهو والنقد، والتفسري التحليل وبني النصوص
التحليل حساب عىل املتاحة، وغري املعروفة غري النصوص اقتباس يف األحيان من كثري يف
بعضها يتشابه ربما متنوعة، يوتوبية مجتمعات من نماذج الكتاب ويقدم والتقييم. والنقد
اختالًفا فيها اليوتوبية والرؤى الظروف تختلف وربما اآلخر، البعض مع عديدة جوانب يف
العامل ولكن مجتمعاتهم. ملشاكل الحلول تقديم يف أصحابها اجتهادات وتتنوع بيِّنًا،
وقهر الفردية وإلغاء الشمولية طابع هو اليوتوبيات هذه معظم يجمع الذي املشرتك
الفرد واحرتام والتعبري التفكري حرية أن حني يف مثالية، أنها يفرتض مجتمعات يف الحرية

ومكان. زمان كل يف اإلنسان وغاية األفضل املجتمع أساس هما
ومصريها، وتحوالتها اليوتوبيا يائسعن بانطباع الكتاب نهاية القارئيف يخرج وربما
تتوهم عندما فادح خطأ يف تقع اليوتوبية الكتابات أن وهي مهمة، حقيقة يؤكد هذا أن غري
ستكون ألنها آيل، بشكل ومنظمة كاملة مجتمعات عن نهائية تصورات لنا تقدم أنها
الدروس أهم من يكون وربما الحرية. نسمات من وخالية وخانقة مغلقة مجتمعات بالتأكيد
تصور أو مجتمع هناك ليس أنه اليوتوبية املجتمعات أرجاء يف الرحلة هذه من املستفادة
مكان كل ويف املجتمعات كل عىل تطبيقه يمكن بحيث ناحية، كل من تام أو كامل يوتوبي
عىل يحتم مما باستمرار، املتجددة احتياجاته مجتمع ولكل عرصمتطلباته، فلكل زمان. أو

للتجدد. قابل ملجتمع وتصورات رًؤى يقدموا أن اليوتوبيني الُكتَّاب
عىل مكاوي الغفار عبد الدكتور أستاذي إىل بالشكر أتوجه أن إال يسعني ال وأخريًا
نصوص، من عيلَّ غمض ما توضيح يف ومساعدته الدقيقة، املراجعة يف بذله الذي الجهد
فؤاد الدكتور األستاذ ومستشارها املعرفة» «عالم أرسة إىل والتقدير باالمتنان أتوجه كما

النور. إىل العمل هذا لخروج الفرصة إتاحة عىل زكريا،

السعود أبو عطيات
القاهرة
١٩٩٦م مايو
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تصدير

وودكوك جورج بقلم

وصًفا التاريخ»، عرب الفاضلة «املدينة يف تقدم، أن عاتقها عىل برنريي لويزا ماريا أخذت
أشهرها)، بالرضورة تعني ال أنها القارئ (وسيالحظ اليوتوبية الكتابات ألهم نقديٍّا وتقييًما
واملجتمعات الذهبي العرص أحالم عىل أدبيٍّا شكًال «جمهوريته»، يف أفالطون، أضفى منذ
االجتماعية. للمشاكل الواعية املناقشات بدأت أن منذ شك، بغري اإلنسان الزمت التي املثالية
لتفسري كلمات بضع يف الذكرى سبيل عىل الوقائع بعض استعادة الرضوري من أن وأعتقد
مرشوع املؤلفة النرشعىل دار طرحت عندما ١٩٤٨م، عام ففي الكتاب. اتخذه الذي الشكل
أكدت ولكنها االختيار، عملية تتوىل أن عىل وافقت الشهرية، اليوتوبيات من مقتطفات جمع
متاحة الشهرية اليوتوبيات إن إذ كافية؛ تكن لم إليها قدمت التي األصلية الخطة أن
يكن لم ا حقٍّ مطلوب هو ما وأن عليها، االطالع عىل الحريصني للقرَّاء أخرى أو بصورة
نماذج فيقدم عليها، والتعليق املعلومات يجمع كتاب هو وإنما فحسب، النصوص جمع
الفكر تطور توضح بطريقة بينها ويربط النصوص، الوقت نفس يف ويناقش مسهبة،
عىل النرش دار ووافقت االجتماعية. واألفكار األوضاع تاريخ يف مكانته وتبني اليوتوبي،
املجهولة اليوتوبيات استقصاء يف املعهودة، بدقتها فرشعت، طفيفة، تعديالت مع الفكرة
لو حتى املهمة هذه يف نجاحها مدى القارئ يدرك وسوف سواء. حد عىل واملعروفة
بعض أن أيًضا القارئ يرى وسوف مراِجعه، وثَبْت الكتاب هذا عىل رسيعة نظرة ألقى
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Gabriel فوانيي دي جابرييل يوتوبيا مثل النسيان، غياهب من انتشلتها التي اليوتوبيات
التيارات يف تأمالت باعتبارها الفكرية واألهمية األدبية الطرافة بني تجمع ،De Foigny
إنجليزية ترجمة فيها تتوافر لم التي الحاالت بعض ويف عرصها. يف السائدة االجتماعية
اللغة عن بنفسها برتجمتها القيام إىل برنريي لويزا ماريا اضطرت اليوتوبيات، لهذه
إىل و«رحلة لديدرو، بوجانفيل» رحلة «ملحق حالة يف حدث كما اإليطالية، أو الفرنسية
ترجمة املؤلفة أعدت فقد لكامبانيال، الشمس» «بمدينة يتعلق فيما أما لكابيه. إياكاريا»
املرتجم عليه واعتمد سنوات، ببضع الالتينية النسخة سبق الذي اإليطايل األصل عن جديدة
عن صدرت التي العامة الكتب عىل اطالعي وبقدر ترجمها. أن سبق الذي اإلنجليزي
يف الكتاب هذا يعدل واحد كتاب بينها ليس أنه أؤكد أن أستطيع اآلن، حتى اليوتوبيات
الشائقة. الحية الصورة بهذه املوضوع لتقديم فيه بُِذل الذي الجهد يف أو نطاقه اتساع

املتسامح غري التسلطي الطابع لليوتوبيات، عرضها يف برنريي، لويزا ماريا أكدت وقد
ال فوانيي، ودي وديدرو موريس، يوتوبيات مثل االستثناءات إن بحيث الرؤى، هذه ملعظم
املاركسيني، أن وهي مهمة، حقيقة إىل كذلك املؤلفة أشارت وقد ا. جدٍّ ضئيلة أقلية إال تشكل
تجاربهم فإن اليوتوبيني، االشرتاكيني من النقيض عىل العلمية ادعائهم من الرغم عىل
بصفة متحجرة بنية يف التصلب إىل العلمية الناحية من تنتهي كانت الفعلية االجتماعية
الكالسيكية. اليوتوبيات بها اتسمت التي الفردية املؤسسية املالمح من كثريًا تبنت بل عامة،
أيامنا يف الناس أذهان عن تغب لم التطور هذا من املستخلصة العرب أن الحظ حسن ومن
وتحديد تنظيم فيه يتم الذي املثايل، املستقبل رؤى إن اًال. عمَّ أم مثقفني أكانوا سواء هذه،
وبيالمي كابيه مرشوعي يف الحال هي كما نموذجية، دولة يف ويدمج فائقة بعناية فعل كل
أي يحرز أن اليوم املستحيل ومن السابقة، بشعبيتها تتمتع تعد لم الرؤى هذه اليوتوبيني،
التاسع القرن نهاية يف لبيالمي للوراء» «التطلع يوتوبيا حققتها التي الشهرة منها كتاب
ال عرصنا يف االجتماعية بالرشور الواعني الُكتَّاب أن داللتها لها التي األمور ومن عرش.
الحياة تنظيم يف التمادي أخطار من الناس لتحذير مضادة؛ يوتوبيات فحسب يكتبون
التي الهزيلة الرؤى بها تمتعت التي الشعبية بنفس تتمتع كتبهم إن بل صارًما، تنظيًما

االشرتاكية. جنة عن ١٩١٤م عام قبل ُقدمت
كان املوضوع هذا يف مهمان كتابان صدر اليوتوبيا»، مع «رحلة كتاب ُوضع أن ومنذ
الحياة. قيد عىل تبقى أن لها ُقدر لو برنريي، لويزا ماريا إليهما تشري أن شك بال املمكن من
للمستقبل، فاجعة رؤية وهو هكسيل، ألولدس واملاهية» «الفرد هو الكتابني هذين وأحد
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مجتمًعا ويقيمون الشيطان، عبدة إىل كاليفورنيا سكان يتحول عندما النووية، الحرب بعد
الدرساملستفاد ويؤكد اليوتوبي، الرتاث يف مكانته يحتل كتاب إنه والحقد. الكراهية عقيدته
وهي املؤلف، لنفس السابقة املضادة اليوتوبيا يفرضاوته يفوق الحارضتأكيًدا لعرصنا منه
أورول، لجورج «١٩٨٤ «عام رؤية فهي الثانية املضادة اليوتوبيا أما طريفشجاع». «عالم
هي تكون أن توشك أنها كما السلطة، دمرته لعالم السابقة الرؤية من عنًفا أكثر رؤية وهي
اإلنسانية. للفردية املعادية األخرى اليوتوبيات ولكل أفالطون، لجمهورية املنطقية النتيجة
التفكري إن بل نهائية. بصورة الفردية تتحطم ألورول «١ رقم الطائرات «مهبط رواية ويف
استطعنا وربما املبكرين. اليوتوبيني من واحد ليتصوره يكن لم تنظيًما فيها يُنَظَّم نفسه
يف املتسلطني اليوتوبيني أحد بها يشعر أن يمكن كان التي السعادة مقدار نتخيل أن
يف كانت األشياء هذه كل ألن موحد، فكر خلق من يمكنه أسلوب عىل يده يضع وهو املايض،
أطبقت فقد أيامنا يف أما مريحة. تأملية رؤى موضوع تكون أن عن ا جدٍّ بعيدة األيام تلك
هذه أكثر أن النهاية يف ندرك وبدأنا حولنا، املايضمن يوتوبيات وتجسدت الكوابيس، علينا
لم ما رهيب، سجن إىل بالرضورة يتحول أن بد ال مظهره يف إغراءً اليوتوبية املرشوعات
الرائع، االستثناء ذلك يف الحال هي كما الفردية، الحرية من ومأمون ثابت أساس عىل يقم

مكان». ال من «أخبار موريس وليم يوتوبيا وهو
ليس فهو وحده. األكاديمي الجانب تقترصعىل ال برنريي لويزا ماريا كتاب أهمية إن
الوثيقة العالقة مدهش، بأسلوب يقدم، األمر واقع يف ولكنه لليوتوبيات، ونقد جمع مجرد
الكتب بني مكانه يحتل كما االجتماعي، والواقع اليوتوبي التفكري بني تربط التي والحتمية
املصري من مختلفة، نظر وجهات من تحذرنا، لكي األخرية السنوات يف ظهرت التي املهمة
التنظيم شديد عالم يف ثقتهم وضع حدِّ إىل الغباء بهم بلغ الذين أولئك ينتظر الذي املشئوم

واإلحكام.
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رشوًرا. أقل العالم لجعل والسعي الوسطى، والحلول التسويات، عرص هو عرصنا إن
العمليون» و«الناس االحتقار، أو السخرية موضع أصحاب الرؤى أصحاب من والحاملون
إلصالحه، بل املجتمع، لرشور جذرية حلول عن نبحث نعد لم حياتنا. يحكمون الذين هم
إلغاء نحاول ال إننا قليلة، سنوات تمتد فرتة لتجنبها بل الحروب، إللغاء نسعى نعد ولم
نسعى بل املجاعة، إلغاء نحاول وال الجنائية، القوانني بإصالح نكتفي وإنما الجريمة،
ما بكل عرصينشغل يف املرء يعيش وعنما واسع. نطاق عىل عاملية خريية مؤسسات إلنشاء
حلموا الذين األشخاص إىل يلجأ أن املفيد من يكون فربما الرسيع، للتحقق قابل عميل هو

الكمال. من األعىل َمثلهم مع يتالءم ال يشء أي ورفضوا باليوتوبيات،
تواضع من سنتحقق ألننا املثالية، واملدن الدول عن نقرأ عندما بالضعة نشعر سوف
بني املساواة أفالطون وعرف العاملية، النزعة عن زينون دافع لقد رؤانا. وفقر طموحاتنا،
بني اليوم حتى الناس ينكرها التي العالقة بوضوح مور توماس ورأى والنساء، الرجال
العمل نظام عن الدفاع عرش، السابع القرن بداية يف كامبانيال، وتبنى والجريمة. الفقر
واقرتح الجذَّاب، العمل عن أندريا األملاني الباحث وتحدث ساعات، أربع من املكون اليومي

به. يؤخذ نموذًجا اليوم يعد أن املمكن من زال ما للتعليم نظاًما
عقالنية، وغري أخالقية غري تعترب واألجور والنقود بشدة، تدان الخاصة امللكية سنجد
اعتبارها يمكن التي األفكار هذه وكل واضحة. حقيقة بوصفه به يسلم اإلنساني والتكافل
عام بقبول تحَظ لم وإن أنها، عىل دلَّت كبرية بثقة أصحابها طرحها قد جريئة، أفكاًرا اليوم
القرن ويف عرش السابع القرن أواخر يف ونجد لفهمها. استعداد عىل الناس كان حينها، يف
الحكومة وطبيعة الجنسية، والعالقات الدين عن وجسارة إثارة أكثر أفكاًرا عرش الثامن
بحيث عرش، التاسع القرن مع تبدأ التقدمية الحركات أن تصور اعتدنا وقد والقانون.
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أصبحت إذ الحني؛ ذلك يف بدأ قد اليوتوبي التفكري انحالل أن نجد عندما الدهشة تصيبنا
يف بالنقود والتعامل الخاصة امللكية وأصبحت بالجبن، تتسم عامة، كقاعدة اليوتوبيات،
ثماني عملوا إذا سعداء أنفسهم يعتربوا أن البرش عىل أصبح كما رضورية. أموًرا الغالب
النساء أصبح جذَّابًا. عملهم كان إذا عما السؤال يُطرح أن النادر من وصار يوميٍّا، ساعات
بعدوى اليوتوبيات تصاب أن قبل ولكن اآلباء. وصاية تحت واألطفال األزواج، وصاية تحت
تثري أن يمكن بدرجة ثراءً وازدادت وتنوعت ازدهرت قد كانت لعرصنا، «الواقعية» الروح

االجتماعي. التقدم من معني قدر تحقيق عن مزاعمنا رشعية يف الشك فينا
العظمى الغالبية كانت لقد وتقدمية. ثورية كانت اليوتوبيات كل أن هذا معنى وليس
اليوتوبيون الُكتَّاب كان كامل. بشكل ثوريٍّا كان منها القليل ولكن الصفتني، بني تجمع منها
مقدسًة، الخاصة امللكية فيه تَُعدُّ كانت وقت يف السلع مشاعية عن دافعوا عندما ثوريني
وكانوا الشحاذون، فيه يُشنَق كان وقت يف العيش لقمة عىل الحصول يف فرد كل حق وعن
أفضل املرأة فيها تُعتَرب كانت عصور يف واملرأة الرجل بني املساواة عن دافعوا عندما ثوريني
مخٍز، أو مهني عمل أنه عىل إليه يُنَظر كان الذي اليدوي العمل كرامة وعن العبيد، من قليًال
عىل مقصوًرا الحق ذلك كان أن بعد جيد، وتعليم سعيدة طفولة يف طفل كل حق وعن
بها، مرتبطة أو للسعادة مرادفة يوتوبيا كلمة جعل يف ساهم هذا كل واألغنياء. النبالء أبناء
البرشي الجنس حلم اليوتوبيا تمثل املقام هذا ويف فيه. مرغوبًا اجتماعيٍّا شكًال وجعلها

البعض. تصور كما املفقودة لجنَّته أو الذهبي، للعرص الخفي واشتياقه بالسعادة،
أفالطون، جمهورية يف عبيد هناك كان فقد املظلمة. جوانبه له كانت الحلم هذا أن بيد
وحروب، ليكورجوس، أسربطة يف للعبيد جماعية قتل جرائم هناك وكانت مور. يوتوبيا ويف
حد إىل التنويرية املؤسسات مع جنب إىل جنبًا ديني، وتعصب صارمة، ونظم وإجراءات
كانت التي اليوتوبيات عن املدافعون الغالب يف إليها يلتفت لم التي الجوانب هذه كبري.

الكاملة. الحرية تحقيق إىل تهدف
عن يبحث اتجاه العصور: عرب اليوتوبي الفكر يف فان يتكشَّ رئيسيان اتجاهان وهناك
ويف املجموع يف اإلنسان فردية وإذابة املادية، الرفاهية خالل من البرشي الجنس سعادة
نتيجة هي السعادة أن يعترب لكنه املادية، من معينة درجة يتطلب آخر واتجاه الدولة. مجد
استبدادي أخالقي قانون ألجل بها يضحي أال ويجب اإلنسان، شخصية عن الحر التعبري
اليوتوبيات ألن للتقدم، املختلفة التصورات مع النزعتان هاتان وتتطابق الدولة. ملصالح أو
التمايز درجة طريق «عن ريد: هربرت يرى كما التقدم، تقيس التسلطية للنزعة املضادة
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وقصرية فظة تكون ال حياته فإن املجموع، كتلة يف وحدة الفرد كان فإذا املجتمع. داخل
املجال لديه أي ذاته، يف وحدة كان وإذا وآلية. متبلدة حياة كذلك تكون بل فحسب،
سيستطيع ولكنه والحظ، للمصادفة خضوًعا أكثر يكون فربما املستقل، للعمل واإلمكانية
الوحيد الحقيقي باملعنى — يتطور أن يمكنه وسوف نفسه. عن ويعرب ينمو أن األقل عىل

والبهجة.» والحيوية بالقوة الوعي يف — التطور لكلمة
البرش من العديد «فهناك للتقدم: تعريًفا ليس ريد، هربرت أيًضا يؤكد كما هذا، ولكن
والكرامة مجهولني، يبقوا أن يف السعادة ويجدون الكبرية، األعداد وسط األمان يجدون الذي
يسوقه قطيع يف رأًسا يكونوا أن من أفضل يشءٍ إىل يسعون ال إنهم الروتيني. العمل يف
هم فقط منهم والقليلون طاغية. سطوة تحت عبيًدا أو قائد، إمرة تحت جنوًدا أو راٍع،
بإرادتهم اختاروا الذين ألولئك والقادة والرؤساء الرعاة يصبحون بحيث يتطورون الذين

تابعني.» يكونوا أن
سواء وطغاة، وقادة أغنام لرعاة الشعوب تسليم التسلطية اليوتوبيات هدف كان لقد

الساموراي. أو (الفيالركس) الحرَّاس اسم تحت
لكنها االقتصادية، املساواة عدم إلغاء أرادت ما بقدر تقدمية، اليوتوبيات تلك وكانت
عبيًدا الناس يعد فلم جديًدا، آخر نظاًما القديم االقتصادية العبودية بنظام استبدلت
عىل الدولة قوة وقامت الدولة. أو لألمة عبيًدا أصبحوا بل العمل، ألصحاب أو ألسيادهم
مدينة يف كما الدين عىل أو أفالطون، جمهورية يف كما والعسكرية، األخالقية السلطة
القرن يوتيوبيات معظم يف كما والتوزيع اإلنتاج وسائل ملكية عىل أو ألندريا، املسيحيني
من مجموعة التباع الفرد اضطرار وهي واحدة، دائًما بقيت النتيجة أن بيد عرش. التاسع

مصطنع. بشكل املحدود األخالقي السلوك قواعد أو القوانني
زعم فقد التسلطي. األسلوب لهذا ترجع اليوتوبيات معظم يف الكامنة التناقضات إن
أن عن توقفت منحوها التي الحرية ولكن للشعب، الحرية منحوا أنهم اليوتوبيات مؤسسو
الحق حتى نفسه عىل أنكر الذي القالئل اليوتوبيا ُكتَّاب أحد هو «ديدرو» وكان حرية. تكون
بأن تشبثوا اليوتوبيات مؤسيس أغلبية أن غري يريده، ما يفعل أن فرد لكل أن يعلن أن يف
يف تجدهم لشعوبهم، الحرية يمنحون أنهم يزعمون فبينما املتخيلة. دولهم يف أسياًدا يبقوا
عون املرشِّ فهناك برصامة. اتباعها يتعني التي القوانني من مجموعة يصدرون الوقت نفس
ذلك ومع يوتوبياتهم، يف الوطنية الجمعيات ورؤساء والكهنة، والقضاة، وامللوك، للقوانني،
وإجراءات السجن وأمور الزواج شئون ونظموا القوانني، سنُّوا قد أنهم أعلنوا أن فبعد
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أن الوضوح كل الواضح ومن يريد. ما يفعل حر الشعب بأن ادعائهم عىل ظلوا اإلعدام،
جعل بيكون وأن الشمس، مدينة يف الكبري» «امليتافيزيقي نفسه تخيل كامبانيال توماسو
إيكاريا، جزيرته يف ع املرشِّ نفسه نصب وكابيه سليمان»، «بيت ل الراعي األب نفسه من
«ال شديد: بتهكم الخفية أشواقهم عن ون يعربِّ كانوا مور، توماس ذكاء لديهم كان وعندما
كيف «وال إرازموس، لصديقه مور توماس كتب هكذا مبتهج.» أنا كم تتخيل أن يمكنك
ليوتوبيا، األعىل الحاكم دور يف نفيس أتصور كنت ما ودائًما عاليًا، رأيس ورفعت تعاظمت
عباءة البًسا الذرة، سيقان من تاج رأيس وفوق مشيتي يف أختال نفيس تخيلت إنني بل
بحشد ومحفوًفا بصولجان، أشبه الشعري من سنبلة يدي يف وحامًال فرنسسكاني، راهب
كما أحالمهم، تهافت إبراز إىل آخرون أناس يضطر وأحيانًا أموروت.» شعب أبناء من كبري
دولته يف لرفاقه يقول عندما لشكسبري «العاصفة» مرسحية يف Gonzales جونزالز نجد

جزيرته: عىل تأسيسها أراد التي املثالية

جونزالز:

األضداد. طريق عن يشء كل أنجز وسوف الدولة، أنا
التجارة، أنواع من نوع بأي أسمح لن

قاٍض، باستخدام وال
عليه، باالطالع يُسمح لن واألدب

خدمات، وال فقر وال غنًى ثمة يكون ولن
لألرايض، حدود وال توريث، وال عقود، ال

هذا، من يشء وال كرم، وال حرث، ال
الزيت، وال النبيذ وال الذرة، وال املعادن، باستخدام يرصح لن

متعطلون، كساىل جميعهم فالناس وظائف، ال
ونقيات. بريئات كن وإن أيًضا، والنساء

تسلُّط. وال سيادة ال

عليها. ملًكا يكون أن يتمنى ذلك ومع سبستيان:
البداية. تُنيس لدولته األخرية النهاية إن أنطونيو:

تتبع قوانينها أن عىل التأكيد يف يكمن آخر تناقض يف التسلطية اليوتوبيات وتقع
يحاول أن من فبدًال تعسفي. بشكل ُسنَّت قد األمر واقع يف أنها حني عىل الطبيعة، نظام
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«سجالت يف عليها يعثروا أو يخرتعوها أن فضلوا الطبيعة، قوانني اكتشاف اليوتوبيا ُكتَّاب
رأيه من كان ،Morelly مورليل أو Mably مابيل مثل بعضهم، أن ذلك القديمة». الحكمة
حية تجمعات عىل يوتوبياتهم يقيموا أن من وبدًال أسربطة، قوانني هي الطبيعة قوانني أن
التحديد وجه عىل هذا إن مجردة. تصورات عىل أقاموها يعرفونهم، الذين أولئك مثل وبرش
مخلوقات اليوتوبيون فالبرش اليوتوبيات: معظم يف السائد املفتعل الجو عن املسئول هو
العواطف من مجردون وهم متشابهة، أفعال وردود متماثلة رغبات ولهم واحد، نمط من
كل يف التوحيد هذا انعكس وقد الفردية عن تعبريًا ستكون األخرية هذه ألن واالنفعاالت،
االهتمامات إىل األخالقي السلوك ومن املواعيد، جدول امللبسإىل من اليوتوبية، الحياة جوانب
أنباء باستثناء ربما — التقريب وجه عىل اليوتوبيات «كل أن ويلز ج. ه. ويؤكد العقلية.
ومنشآت شخصية، بال ولكن صحيحة أبنية املرء فيها يرى — موريس لوليم مكان ال من
املالبس ويرتدون والسعادة بالصحة يتمتعون الذين الناس من وحشوًدا وكاملة، متجانسة
املنظر هذا يشبه ما وكثريًا نوع. أي من شخيص تفرُّد أي إىل يفتقرون ولكنهم الجميلة،
كانت التي والتجمعات واملؤتمرات والربملانات امللكي الزواج لحفالت الكبرية اللوحات إحدى
ذلك من بدًال نرى وإنما برشيٍّا، وجًها نرى ال اللوحات هذه ففي الفيكتوري، العرص يف تتم

الرسمي.» الدليل يف رقمه عليها مدونًا بيضاوية مالمح يحمل منها شكل كل أن
يناظرها أن بد ال املوحدة فاألمة لليوتوبيا؛ املصطنع التنظيم عىل نفسه اليشء وينطبق
الجبال يطمسون اليوتوبيني للتجانسيجعل التسلطي والعشق موحدة. مدينة أو موحد بلد
االستقامة. كاملة أنهاًرا وكذلك االستدارة، كاملة جزًرا يتخيلون يجعلهم بل األنهار، أو

طبيعية، مناطق توجد ال ممفورد) لويس يقول (كما القومية الدولة يوتوبيا «يف
الفارق أنه أرسطو أكد الذي وهو واملدن، والقرى البلدان يف للبرش الطبيعي والتجمع
أساس عىل إال به يُسَمح ال الطبيعي، التجمع هذا الحيوانات، وبقية اإلنسان بني األسايس
الشمولية سلطتها من قدًرا التجمعات هذه تمنح التي هي الدولة إن تقول التي الخرافة
سوء ومن املشرتكة. الحياة بممارسة لهم تسمح ثَم وِمن سيادتها، من — يقول كما — أو
يف كبرية جهوًدا الدولة ورجال املحامني من أجيال بذلت التي الجميلة، الخرافة هذه حظ
التيرب نهر عىل روما قامت فقد — طويل بوقت الوجود يف الدول سبقت قد املدن أن صنعها،
ليس الدولة ِقبَل من الكريم التسامح وهذا — طويل بوقت الرومانية اإلمرباطورية قيام قبل

.(…) بالفعل منجزة حقيقة عىل املطبوع الختم منزلة إال الواقع يف
أقامت للبرش، الطبيعية والتجمعات الطبيعية املناطق عىل التعرف من وبدًال
عليها أطلقت معينة مملكة املساحني، خطوط بواسطة القومية، النزعة ذات اليوتوبيات

21



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

مجموعة أو واحدة، دولة يف أعضاءً اإلقليم هذا سكان كل وجعلت القومي، اإلقليم اسم
كل من األعىل السلطة ولها األسبقية، لها أن ويفرتض أمة، تسمى منقسمة غري واحدة
اليوتوبيا يف رسميٍّا عليه املتعارف الوحيد االجتماعي التشكيل هو ذلك األخرى. املجموعات
من أهمية األكثر هو أنه يُعتَقد الذي هو اإلقليم هذا سكان كل بني املشرتك واليشء القومية.

صناعية.» أو مدنية مجموعات يف البرش بني تربط التي األخرى األمور جميع
لتحقيق ال الخاصة، امللكية فأُلغيت الوحدة، هذه عىل القوية القومية الدولة حافظت
تمثل الخاصة) امللكية (أي ألنها بل الفاسد، تأثريها بسبب أو فقط املواطنني بني املساواة
وحدة عىل املحافظة يف بالرغبة أيًضا األرسة من املوقف وتحدد الدولة. وحدة عىل خطًرا
بني املعقود والزواج األرسة فألغت األفالطوني، الرتاث ضمن كثرية يوتوبيات وبقيت الدولة.
األرسة خصوصية عن ودافعت مور، توماس أخرى يوتوبيات تبعت بينما وزوجة، زوج
وسط، بحل ثالثة مجموعة وأخذ األرسة. نطاق داخل وتعليمهم األطفال وتربية والزواج

األطفال. تعليم بمهمة للدولة عهدت وإن األرسية، املؤسسات عىل باإلبقاء وذلك
تلغي جعلتها التي األسباب نفس من األرسة إلغاء أرادت التي اليوتوبيات انطلقت لقد
وحدة تفكيك عىل ثَم وِمن األنانية، الغرائز تنمية عىل مشجًعا عامًال األرسة واعتربت امللكية.
بل املستقرة، الدولة عمادة هي أنها األرسة عن املدافعون يرى اآلخر الجانب ويف الجماعة.
للدولة. والوالء الطاعة فضائل عىل التدريب فيه يتم الذي والحقل فيها، األساسية والخلية
خطر عن البعد كل بعيدة هي التي التسلطية األرسة أن بحق الرأي هذا أصحاب ويعتقد
احرتام عىل ذلك، من العكس عىل تعوِّدهم، األطفال، نفوس يف الفردية االتجاهات غرس

اعرتاض. بغري الدولة أوامر النهاية يف يطيعون سوف وبالتايل األب، سلطة
السلطة بزمام تمسك فئة أو حاكمة، طبقة بالرضورة تتطلب القومية الدولة إن
السماح بعدم كبريًا اهتماًما املثالية الدول مؤسسو اهتم وبينما الشعب. بقية يف املتحكمة
لم العموم عىل فإنهم أعضائها، بني الشقاق توقع أو الحاكمة الطبقة تفسد أن للملكية
الشعوب. عىل الظلم ويُوقع بينهم ويفرق الحكام يُفسد السلطة حب خطر أن يدركوا
يف السلطة بكل ُحرَّاسه إىل عهد فقد الصدد. هذا يف الرئييس املذنب هو أفالطون وكان
لم وإن األسربطيون، يرتكبها أن يمكن التي باملفاسد وعي عىل بلوتارك كان بينما املدينة،
تمثل التي الدولة تصور وهو جديًدا، تصوًرا مور توماس وقدَّم منها. شافيًا عالًجا يقدم
بالنظام ندعوه الذي النوع من نظامه كان لقد العبيد. من قلة باستثناء املواطنني، جميع
هؤالء ولكن السلطة. يمارسون الذين هم الشعب ممثيل إن القول يمكن إذ الديمقراطي،
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القوانني جميع ألن صياغتها؛ أو وضعها سلطة من أكثر القوانني، تنفيذ يملكون املمثلني
التي القوانني من مجموعة الدولة عت رشَّ وهكذا ع. املرشِّ ِقبَل من وضعها تم قد األساسية
جعلت الدولة لتلك املركزية الطبيعة أن هذا، من واألكثر صنعها. يف الجماعة تشارك لم
أن دون الجماعة أقسام من قسم كل وعىل املواطنني، كل عىل ترسي ذاتها القوانني هذه
ُكتَّاب عارضبعض السبب، ولهذا املتنوعة. الشخصية العوامل اعتبارهم يف املرشعون يأخذ
ألنهم مركزية، لهيئة سلطتها تفوض التي الجماعة ونستنيل، جريارد مثل اليوتوبيات،
إن بل حكومتها. استقالل عىل الجماعة تبقي أن وأرادوا حريتها، الجماعة تفقد أن خشوا
ا. تامٍّ إلغاءً الحكومات بإلغاء ذلك من أبعد إىل ذهب قد وديدرو فواني دي جربييل من كالٍّ
الشعب تقسم ال ألنها األخالقي؛ السلوك قواعد من مجموعتني يتطلب الدولة وجود إن
إنكار للدولة الوالء يتطلب ما فغالبًا أمم. إىل البرشية تقسم وإنما فحسب، طبقات إىل
الدولة وتفرض الناس، بني طبيعي بشكل يوجد الذي املتبادل والتعاون التكافل مشاعر
«الربابرة»، أو والعبيد املواطنني بني العالقة تحدد التي السلوك قواعد من معينة أنواًعا
أولئك تجاه به مسموح املتساوين، املواطنني بني القائمة العالقات يف محرم هو ما فكل
يف الخلق ودماثة بالرقة اليوتوبي املواطن يتحىل وبينما منزلة. أدنى كائنات يعدُّون الذين
يحب إنه عبيده، مع تعامله يف بالفظاظة يتسم فإنه منزلته، نفس يف هم َمن مع تعامله
اليوتوبيات، جميع سمحت وقد الحدود. خارج الحروب أبشع يشن ولكنه وطنه، يف السالم
كما املجتمع، يف الثنائية هذه ووجود اإلنسان. يف الثنائية بهذه أفالطون، حذو حذت التي
هو كامل» «مجتمع يف منها التخلص عدم ولكن كافية، بصورة معروفة حقيقة نعرفه،
من البرش أخوة أعلن الذي زينون جمهورية يف العاملي النموذج إن غريبًا. أمًرا يبدو الذي
عىل اليوتوبيات معظم وتوافق اليوتوبيا. ُكتَّاب من تبناه من ندر نموذج هو كافة، األمم
وجود ألن كذلك، يكون أن بد ال األمر أن والواقع نظامها، من حتميٍّا جزءًا بوصفها الحرب

الدوام. عىل الحروب يولِّد الذي هو القومية الدولة
القوة من تكون شخصية أي بوجود تسمح ال التسلطية اليوتوبية الدولة إن
تعترب اليوتوبية املؤسسات دامت وما التمرد. أو التغيري إمكان تتصور بحيث واالستقالل،
دولة جوهرها يف اليوتوبية الدولة إن لإلصالح. قابلة تكون لن أنها البديهي فمن كاملة،

أفضل. بيوتوبيا يحلموا أن حتى أو يناضلوا بأن ملواطنيها تسمح وال سكونية،
هما الحكومة أو ع فاملرشِّ شمولية. سمة الغالب يف يتخذ اإلنسان لشخصية السحق هذا
وأفضل عقالنية املبادئ أكثر وفق الخطط هذه أُعدت وقد واملنازل؛ املدن يخططان اللذان
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املنزل، إن الجماعة. عن العضوي التعبري هي ليست الخطط) (أي ولكنها بالتقنية، معرفة
الذين أولئك روح يجسد أن ينبغي ولكن حية، غري مواد من يصنع قد املدينة، مثل مثله
املالبس من جاذبية وأكثر راحة أكثر اليوتوبية األزياء تكون ربما الطريقة وبنفس بنوه.

فرديته. عن بالتعبري للفرد تسمح ال ولكنها املعتادة،
ات والنحَّ ام والرسَّ فالشاعر الفنان. لحرية قمعها يف رشاسة أشد اليوتوبية والدولة
التعبري إن لها. الدعاية عمالء إىل يتحولوا وأن الدولة، خدمة يف يكونوا أن فيهم يفرتض
سحق هو الحقيقي الهدف ولكن أخالقية، أو جمالية ألسباب سواء عليهم محظور الفردي
يف ذريًعا فشًال ستفشل اليوتوبيات معظم أن يف مراء وال الحرية. مظاهر من مظهر أي
الشعراء الجميع، يعرف كما أفالطون، طرد «لقد ريد: هربرت اقرتحه الذي الفن» «اختبار
بعض استطاع ربما للكمال. مضلًال نموذًجا كانت الجمهورية هذه ولكن جمهوريته. من
آيل. بشكل أي كاآللة، إال وظيفتها تؤدي لن أنها غري الواقع، يف يحققوها أن املستبدين
أن أردت ولو عضوية. وغري ميتة مواد من مصنوعة أنها ملجرد آيل بشكل تعمل فاآلالت
تعرب أن فيمكنك سكونية، شمولية وحكومة وعضوي تقدمي مجتمع بني الفرق عن تعرب
الحرية ُمثُل يجسد أن املجتمع يستطيع وال الفن. هي الكلمة هذه واحدة: بكلمة هذا عن
برشط إال نحياها، بأن جديرة منا الغالبية نظر يف الحياة تجعل التي وهي العقيل، والتطور

بحرية.» عمله يمارس بأن للفنان السماح
الدولة مفهوم تعارض التي تلك هي االختبار هذا يف تنجح التي اليوتوبيات إن
دون شخصيته عن يعرب أن الفرد يستطيع حيث الحرة، للجماعات فيدرايل باتحاد املركزية
بشكل تتجىل بل مجردة، كلمة الحرية تكون ال وحيث مصطنع، قانون لرقابة يخضع أن
امليت بالبناء تتعلق ال اليوتوبيات هذه البَنَّاء. أم الرسام عمل أكان سواء العمل، يف عيني
أما األفضل. املجتمع عليها يقوم أن يمكن التي بامُلثُل تتعلق وإنما االجتماعي، للتنظيم
اليوتوبيات من أقل نفوذًا مارست وقد عدًدا، أقل فهي للتسلطية، املضادة اليوتوبيات عن
تتطلب وألنها متزمتة، غري جريئة أفكاًرا طرحت بل جاهزة، خطة تقدم لم ألنها األخرى،

القطيع. يف رأًسا وليس «متفرًِّدا»، يكون أن منا كل من
أن بغري أي خطة، إىل تتحول أن دون املثالية الحياة إىل اليوتوبيات تشري وحني
تصبح أن بجدارة تستطيع عندئٍذ حية، مادة عىل تطبق الحياة من مجردة آلة إىل تتحول

للتقدم. الواقعي التحقق هي
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يوتوبياتالعرصالقديم

أهم من يجعله والتنوع، الثراء من كبري بقدر اليوناني والسيايس الفلسفي الفكر يتميز
الذهبي، العرص ألساطري كان فلقد العصور. طوال اليوتوبيني الكتاب ألهمت التي املصادر
النظرية والكتابات البعيد، املستقبل أو باملايضاألسطوري الخاصة املثالية الدول وتصورات
توماس من املثالية واملجتمعات الدول مؤسيس عىل عميق تأثري هذا لكل كان الحكم، فن عن

ويلز. ج. ه. حتى مور
بني الفرق ألن يوتوبيات، اعتبارها يمكن األعمال أي تحديد دائًما السهل من وليس
شديد بعضاألحيان يف يكون التاريخية واألحداث الخيالية األحداث عن تقدم العروضالتي
وراءه ترك قد األحوال، معظم يف املتأخرون الكتاب إليه اتجه الذي نفسه، وأفالطون الدقة.
تصف وكريتياس طيماوس من فكل اليوتوبي. الفكر من مختلفة أشكاًال تتضمن أعماًال
مثالية مدينة أسس تضع والجمهورية مثالية، مجتمعات أو ودوًال أسطورية مجتمعات
إطار أرسطو عند ونجد األفضلية. يف تليها دولة أسس القوانني تضع بينما للمستقبل،
ويقدم اليونانية، الدول من العديد تحكم التي للمؤسسات وصًفا نجد كما مثايل، دستور
عن وأساطري مبكرة ملجتمعات تاريخيٍّا عرًضا 1Diodorus Siculus الصقيل ديودوروس
وعند مثالية. لجمهورية ا عامٍّ وتخطيًطا للحكومات دراسة زينون يقدم كما العرصالذهبي،
للمجتمع الدقة شديد وصف ٤٦–١١٩م) (من وبلوتارك ٦٤ق.م.–٢٠م) (من سرتابون

وأسربطة. كريت يف القديم
تأثريًا نفسه الوقت يف وأعظمها املثالية الدول تعريف من ذكرناها التي األعمال وأقرب
لبلوتارك؛ ليكورجوس» و«حياة أفالطون «جمهورية» هي لها، املدينة الالحقة اليوتوبيات يف
املفكرين يف تأثريهما ولكن اليوناني، الفكر يف والشيوعية التسلطية االتجاهات يمثل وكالهما
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أو الصغرية»، و«الربجوازية اإلصالحية أرسطو أفكار الغالب يف منه فت خفَّ قد املتأخرين
اليوتوبي، الفكر يف اإلغريق بالد تأثري تتبع هو هدفنا كان ولو والعاملية. املتحررة زينون ُمثُل
أعمالهما تناول علينا لوجب املثالية، للمجتمعات العامة املخططات بتقديم االكتفاء من بدًال
أخرى محاورات وترك أفالطون جمهورية اختيار التعسف من يبدو وربما بالدراسة. هنا
جراي، ألكسندر الحظ كما أفالطون، إنتاج ولكن والقوانني، وكريتياس طيماوس مثل
علينا يفرضها التي الحدود تتطلب أن من مفر وال شكسبري، إنتاج ضخامته يف يعادل

التعسف. من شيئًا اليوتوبيا لتاريخ املخترص املسح

«الجمهورية» أفالطون: (1)

فقد اليوناني. التاريخ يف تدهور فرتة «الجمهورية» أفالطون فيها كتب التي الفرتة كانت
يف وأسربطة أثينا بني األهلية الحرب وهي (٤٣١–٤٠٤ق.م. البلوبونيزية الحرب انتهت
الرصاع بتأثري فيها شاركت التي املستقلة املدن وضعفت ألثينا، الساحقة بالهزيمة املورة.)
األجنبي، للغزو عرضة تصبح أن إىل التفكك بها أدى وقد الداخلية. واملنازعات الطويل
الثالثة يف أفالطون كان وقد عليها. تنترص أن والتسلطية العسكرية أسربطة لدولة وسمح
السيايس اإلنهاك من حالة يف أثينا تاركة أوزارها، الحرب وضعت عندما عمره من والعرشين
السياسية بالقضايا شديًدا اهتماًما كتاباته تهتم أن الطبيعي من كان ولهذا واالقتصادي.
وانتصار أثينا هزيمة من املستفادة الدروس بعض استخالص يحاول وأن واالجتماعية،

أسربطة.
رشع فعندما الفاتحني، الغزاة بقوة مفتونًا يكون غالبًا املهزوم عقل أن املعروف ومن
لم بالطبع وهو له. نموذًجا واتخذها أسربطة إىل اتجه املثالية مدينته بناء يف أفالطون
منها ألسربطة التسلطي بالتنظيم أشبه جمهوريته ولكن العبيد، تقليد النموذج هذا يقلِّد
وقد السابقة. القرون غضون يف األخرى اليونانية املدن بها تمتعت التي الحرة بالتنظيمات
الحياة بها تميزت التي املتطرفة الفردية والنزعة االستقالل روح مقابل يف أفالطون وضع

تسلطية. مبادئ عىل وقائمة متجانسة قوية دولة عن تصوره وضع اليونانية،
بحثوا قد واملرير، املتواصل هجومه أفالطون لهم وجه الذين السوفسطائيون، وكان
العالج وكان أفالطون. لطريقة مخالفة بطريقة اليونانية الحياة تفكك ملواجهة حل عن
بعرص التقليدي اإليمان إىل رجعوا فقد منها. التقليل ال الحرية من املزيد هو اقرتحوه الذي
تقول التي نظريتهم وقدموا واملساواة، التامة الحرية من حالة يف البرش فيه عاش ذهبي
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التنظيمات ميالد مع الطبيعي» «حقهم هي التي والسعادة، الحرية تلك فقدوا البرش بأن
والحضارة» القومية «النزعة كتابه يف Rudolf Rocker وصفرودلفروكر وقد السياسية.

بقوله: االجتماعي املفهوم هذا
للرشور نقدهم يف اعتادوا الذين هم خاص، بوجه السوفسطائية املدرسة أعضاء كان
الظلم عواقب عرف قد فيها اإلنسان يكن لم ماضية، طبيعية لحالة يشريوا أن االجتماعية
يف يتحكم طاغية أصبح قد «القانون أن اإللييس2 هيبياس أعلن وهكذا بعد. االجتماعي
املذهب هذا أساس وعىل طبيعية.» غري أفعال إتيان عىل مستمر بشكل ويحرضه اإلنسان،
ق.م.) الثالث القرن منتصف يف عاش سكندري وعالم (شاعر وليكوفرون ألكيداماس دعا
مناٍف أنه باعتبار خاصة بصفة الرق نظام وأدانوا االجتماعية، االمتيازات إللغاء وغريهما
أعظم ومن فضيلة. الظلم من جعلوا الذين البرش ترشيعات عن نشأ وأنه اإلنسان، لطبيعة
بشكل القومية الحدود كل تخطوا أعضاءها أن عليها املفرتى السوفسطائية املدرسة مآثر
وضيق الوطني األعىل املثل بقصور شعروا لقد البرشي. للجنس الكبري املجتمع مع واٍع
هاديس». عن البعد يف متساوية األمكنة «كل أن أرستيبوس3 مع وعرفوا الروحي، أفقه

باعتبارها الدولة تنظيمات إىل نظروا الذين الكلبيون ذلك بعد تبناها األفكار هذه
أخذتها كما والقومية، الطبقية الفروق واستهجنوا لألشياء، الطبيعي للنظام مضادة
الخارجي، لإللزام الخضوع فرفضت الكيتيوني، زينون أسسها التي الرواقية، املدرسة
حرصعىل فقد املثايل زينون مجتمع أما الطبيعة». يف يتجىل الذي الداخيل «القانون وتبعت
بني الكاملة واملساواة الحرية عىل إال يُبِق ولم السياسية، التنظيمات أو الدول من التخلص
يخلط فلم ذلك ومع والنقود. واملدارس واملحاكم، واملعابد، الزواج، إلغاء مع البرش، جميع
للبرش االجتماعية الغريزة أن اعتقد لقد املسئولية. عدم أو والرتخص الحرية بني زينون
وأن بالعدل، اإلحساس يف عنها التعبري وتجد املشرتكة، الجماعية الحياة يف جذورها تمد

أفعاله. عن باملسئولية واإلحساس الشخصية الحرية إىل الحاجة بني يجمع اإلنسان
إذ عرصه، يف الفلسفي للفكر الرئيسية لالتجاهات املضاد الفعل رد يمثل أفالطون كان
الصارمة وبالقوانني والسلطة، املساواة وبعدم والخارجي، األخالقي اإللزام برضورة آمن
الفكر يف تأثريه أن من الرغم وعىل «الربابرة». عىل اإلغريق ق وتفوُّ الثابتة، والتنظيمات
بعض فيها نادى فرتات هناك فإن اآلخرين، الفالسفة تأثري من بكثري أعظم كان الحديث

الكاملتني. واملساواة الحرية يف للبرش الطبيعي» «الحق ب الرواقيني، مثل املفكرين،
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متوافقة تنظيماته بأن مقتنًعا كان والرواقيني، السوفسطائيني مثل أفالطون، أن ومع
وبعضهم حكَّاًما ليكونوا البرش بعض أوجدت قد الطبيعة أن رأى فإنه الطبيعة، قانون مع

الجمهورية: يف يقول محكومني. ليكونوا اآلخر

ينبغي فقريًا، أم غنيٍّا أكان سواء املريض، أن هي الطبيعة أقرتها التي الحقيقة إن
محكوًما، يكون أن إىل يحتاج إنسان كل وأن الطبيب، باب عىل ينتظر أن عليه

الحكم. عىل القادر باب عىل ينتظر أن عليه يجب

طبقة وجود رضورة وأقر نفسه، حكم إنسان كل يتوىل أن أفالطون استنكر أن وبعد
التي السلطة عىل قوتها تقترص ال قوية، حكومة إلقامة يتجه أن املنطقي من كان حاكمة،
والعقيل األخالقي تفوقها يف ذلك عن فضًال تتمثل بل الشعب، عامة عىل تمارسها أن يمكن
أساس عىل املثالية جمهوريته يف الحرَّاس أو الحكَّام اختيار يجوز وال الداخلية. ووحدتها
أن بد فال بمهمتهم؛ للقيام تؤهلهم التي الخصال أساس عىل ولكن ثروتهم، أو نسبهم
ويتلقوا راجح عقل لهم يكون وأن جيدة، بصحة يتمتعوا وأن طيبة، ساللة من ينحدروا
تتوافر أن ينبغي التي األساسية الصفات لجلوكون يرشح سقراط ذا هو وها حسنة. تربية

للحراس:
أعظم. وعناية وفنٍّا زمنًا تطلبت الحراس حرفة أهمية ازدادت كلما أنه ترى وهكذا –

شك. بال –
املحارب؟ يف فطرية طبيعية صفات أيًضا الفن لهذا يلزم أال ولكن –

يقينًا. –
الفطرية وقدرتهم طبيعتهم تؤهلهم الذين أولئك نختار أن استطعنا إن فعلينا، وإذن –

للدولة. حرَّاًسا ليكونوا
شك. دون علينا واجب هذا –

يف ما كل ولنبذل شجاعتنا، فلنستجمع ذلك ومع هيِّنة، تكون لن املهمة أن الحق –
طاقتنا.

رضوري. هذا –
عريق فتًى وبني أصيل، كل طبيعة بني فروًقا بالحراسة، يتعلق فيما أترى، حسنًا. –

الولد؟
تعني؟ ماذا –
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عليهم، االنقضاض ورسعة األعداء، مالحظة قوة له تتوافر أن بد ال كليهما أن أعني –
هوجم. ما إذا العراك عىل والقدرة

الصفات. هذه كل إىل بحاجة أنه شك ال –
القتال. ليجيد أيًضا الشجاعة إىل بحاجة وهو –

شك. بال –
غضوبًا يكن لم ما شجاًعا يكون أن حيوان أي أو كلب أو فرس أيستطيع ولكن، –
تخىش فلن نفًسا تملَّكت إذا وأنها تُقَهر، وال تُغَلب ال الحماسة أن تالحظ ألم ًسا؟ متحمِّ

ليشء؟ تلني أو شيئًا
بالفعل. ذلك الحظت لقد –

الحارس. يف املطلوبة الصفات بوضوح ترى وهكذا –
أجل. –

الفياضة. الحماسة هي النفسية الصفة أن كذلك وتدرك –
نعم. –

نحو بعضهم سلوكهم، يف عدوانيني يكونوا ألن الصفات، هذه لهم كانت من ولكن –
آخر؟ مخلوق كل ونحو بعض،

الشعور. هذا عىل يتغلبوا أن عليهم السهل من ليس أنه الحق –
مع والرشاسة مواطنيهم، مع الوداعة يُظِهروا أن عليهم املحتَّم فمن ذلك، ومع –

اآلخرون. يهلكهم حتى ينتظروا أن دون التهلكة، إىل بأنفسهم ألقوا وإال أعدائهم،
حق. هذا –

والرشاسة الوداعة إن والشدة؟ اللني تجمع طبيعة نجد أن لنا وأين العمل؟ ما ولكن –
وتتناقضان. لتتنافران

واضح. هذا أجل، –
الجمع أن عىل لعمله. صالًحا عاد ملا إحداهما، إىل الحارس افتقر فلو ذلك، ومع –

صالح. حارس إىل نهتدي أن املستحيل من أن يبدو وهكذا محاًال، يبدو بينهما
كذلك. األمر يكون أن أخىش –

تعني؟ ماذا –
الجمع بدا التي املتناقضة، الصفات هذه بني تجمع طبائع بحق توجد أنه أعني –

مستحيًال. بينها
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ذلك؟ يكون وكيف –
بحرَّاسنا. نقارنه كنَّا الذي ذلك يف وبخاصة متعددة، حيوانات يف ليتبدى ذلك إن –
الوداعة من قدر أعظم عىل تكون أن هي األصلية الكالب طبيعة أن شك وال تعلم فأنت
تعرفهم؟ ال َمن إىل بالنسبة ذلك عكس عىل تكون وأن عرفتهم، ومن ألفتهم من إىل بالنسبة

ذلك. أعلم أجل، –
إىل االهتداء إىل سعينا إذا للطبيعة مخالفني نكون ولن ممكن، املشكلة فحل إذن –

الصفات. هذه له تتوافر حارس
مستحيًال. يبدو ال ذلك –

الكمال يبلغ حتى معينة صفة إىل يفتقر زال ما حارًسا أردناه من أن يبدو أال ولكن –
الفيلسوف؟ صفات الفياضة الحماسة إىل يجمع أن وهي حراسته، يف

تعنيه. ما أفهم ال إنني –
صفة وهي أيًضا، الكلب لدى إليها االهتداء يمكن عنها أتحدث التي الصفة إن –

فيه. التقدير تستحق
تعني؟ صفة أي –

يرحب أنه حني عىل أذًى، أي منه ينله لم وإن غريبًا، رأى كلما يثور الكلب أن أعني –
قبل؟ من ذلك تالحظ ألم خريًا. منه يتلقَّ لم لو حتى يعرفه، بمن

يسلك الكلب أن املؤكد من ولكن مطلًقا، األمر هذا إىل انتباهي ه أوجِّ لم أنني الحق –
بحق. الفيلسوف صفة هي بل طيبة، صفة هذه أن يف جدال وال تقول. كما

ذلك؟ كيف –
وحدهما. املعرفة عدم أو املعرفة أساس عىل إال عدوه من صديقه يميز ال ألنه ذلك –
أن بد ال والجهل، املعرفة بمقياس يكرهه مما يحبه ما يميز حيوانًا أن معي ترى وأظنك

والعلم. املعرفة محبي من يكون
ذلك. خالف عىل األمر يكون أن يمكن ال –

واحد؟ يشء الفلسفة، أي الحكمة، ومحبة املعرفة محبة أن شك وال حسنًا، –
واحد. يشء ا حقٍّ إنهما –

أصدقائه مع املرء وداعة بأن نقول، ما صحة من ثقة عىل ونحن إذن، فلنسلم –
للحكمة. محبٍّا فيلسوًفا بطبيعته يكون أن تقتيض ومعارفه

مطمئنون. ونحن ذلك نؤكد أن يمكننا أجل، –
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الفلسفة بني يجمع أن بد ال لدولتنا، صالًحا حارًسا يكون أن أردناه فمن وإذن، –
والقوة.4 واالندفاع والحماسة،

يتميزون الذين الرجال من قليل عدد عىل ستقع الحرَّاس هؤالء اختيار مسئولية إن
يرشح وال الحاكمة. للطبقة املناسبني األشخاص ويعرفون حقيقيون، فالسفة بأنهم
الواجب من بأن بالقول يكتفي وإنما هذه، الفالسفة حكومة تنشأ كيف بوضوح أفالطون
الفالسفة يتوىل أن وبعد فالسفة. امللوك يصبح وأن ملوًكا، الفالسفة يصبح أن جمهوريته يف

حرَّاًسا. سيصبحون الذين هؤالء اختيار هي األوىل مهمتهم تكون الحكم زمام
ذلك: سيتم كيف الفقرة هذه وترشح

وهو األسايس، املبدأ لهذا إخالًصا أشدهم حرَّاسنا، بني من ننتقي، أن بد ال ذلك وعىل –
طفولتهم، منذ نختربهم أن وعلينا وحدها. الدولة مصلحة يفعل ما كل يف املرء يرعى أن
ثم الخطأ، إىل بهم تؤدي أو املبدأ هذا لنسيان تعرضهم التي باألعمال إليهم نعهد بأن
كذلك. يكن لم من نستبعد بينما إغراؤه، يصعب ومن به، يتمسك يظل من منهم ننتقي

عمله؟ ينبغي ما هذا أََوليس
بىل. –

نفس وجود مدى ونالحظ شاقة، ومعارك مرهقة ألعمال نعرضهم أن ينبغي كذلك –
فيهم. الصفات

هذا. يف معك الحق –
والنفوذ، بالسلطة نغريهم أن هي ثالثة، بتجربة ذلك بعد يمروا أن وينبغي –
الجلبة وسط القوي الحصان املرء يقود وكما بينهم. فيما يتسابقون وهم ونالحظهم
أشياء وسط صغرهم يف بمحاربينا نلقي أن ينبغي فكذلك جبانًا، كان إن لرُيَى والضوضاء
يخترب الذي ذلك من أقىس باختبار ذلك خالل عودهم ونعجم بامللذات، نغمرهم ثم مخيفة
كل يف استقامتهم عىل ويظلوا املغريات يقاومون كانوا إن لنعلم بالنار، الذهَب املرءُ فيه
كانوا وإن دروسها، تعلموا التي وللموسيقى ألنفسهم صالحني حرَّاًسا كانوا وإن الظروف،
أنفع الحراسهم هؤالء مثل وتوافق. إيقاع من املوسيقى يف بما لهم سلوك كل يف يحتفظون
كل شائبة، تشوبه أن دون اجتاز، شخًصا منهم وجدنا ما فإذا ولوطنهم. ألنفسهم الناس
يرعى حارًسا فلننصبه ورجولته، وشبابه طفولته يف متتابعة اختبارات من له وضعناه ما
القبور بأفخم ذكراه ونخلِّد مماته، وبعد حياته طوال الرشف بألقاب ولنكلله الدولة، شئون
جلوكون، يا تلك حتًما. نستبعده فسوف كذلك، منهم يكن لم َمن أما التذكارية. والنصب
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من اتباعها الواجب من أرى التي الوسيلة هي التفاصيل، يف الدخول ودون عامة صورة يف
والحراس. الحكَّام اختيار أجل

تُتَّبع. وسيلة خري هذه أن أيًضا يل يبدو –
الذين أولئك عىل الحرَّاس اسم نطلق أن فاألصح بدقة، نتكلم أن شئنا إن ولكن –
عىل املقدرة الخارج يف الدولة ألعداء يكون أال شأنه من ما يفعلوا أن عاتقهم عىل يأخذون
أو املساعدين اسم نطلق وأن ذلك، يف الرغبة الداخل يف ألتباعها وال بها، الرضر إلحاق

حرَّاًسا.5 نسميهم قبل من كنَّا الذين الشبان عىل الحكَّام قرارات منفذي
لالحرتام أوجب ستكون التي السلطة لهم ل تُخوَّ حتى الحرَّاس اختيار يتم إن وما
«أكذوبة أو رضورية» «كذبة أو أسطورة خالل ومن قبل. من ُمقدَّرة بأنها الناس آمن كلما
ُولِدوا وأنهم أسمى، لطبقة ينتمون بأنهم الحكَّام إقناع يتحتم أفالطون، يسميها كما نبيلة»،
ليكونوا ُولِدوا بأنهم االعتقاد عىل املواطنني باقي يدرب أن ذلك يف واألهم حكَّاًما، ليكونوا
يرجع الذي الخجل من وبيشء إلهي. نظام من جزء الطبقية الفروق هذه وأن محكومني،
البارعة أسطورته يعرض سقراط نجد بسهولة، النبيلة أكذوبته تصديق عدم من لخوفه

جلوكون: عىل
هذا أهل يا جميًعا، أنكم الصحيح من إن األسطورة، هذه مواصًال لهم، سأقول –
منكم الحكم يستطيعون الذين أولئك تركيب مزج قد فطركم الذي هللا أن غري إخوة، البلد،
الفالحني وتركيب بالفضة، الحرَّاس تركيب مزج ثم أنَفَسكم. هؤالء كان لهذا بالذهب.
عىل أبناءكم، فإن واحدة، بذرة من نبتُّم قد جميًعا كنتم وملا والنُّحاس. بالحديد والصناع
من أو ذهب، من ألبوين الفضة من أحيانًا يأتون قد عادة، آباءهم يشبهون أنهم من الرغم
أوًال الحكَّام إىل هللا عهد لهذا األخرى. املعادن يف الحال وكذلك الفضة، من ألبوين الذهب
نفوسهم. تركيب يف يدخل الذي باملعِدن الكربى وبالعناية األطفال، برعاية يشء كل وقبل
رحمة، بهم تأخذهم أال فينبغي الحديد، أو النُّحاس عنرصمن أبنائهم تركيب يف دخل فإن
أنجب إذا أما العمال، أو الصناع زمرة يف ويدخلوهم تستحقه، بما طبيعتهم يعاملوا وأن
قدرهم، حق يقدروهم أن فعليهم الفضة، أو الذهب بهم يمتزج أبناءً األخريون هؤالء
لو تفنى الدولة إن تقول نبوءة هناك إن إذ املحاربني، أو الحرَّاس مرتبة إىل ويرفعوهم
النفوس؟ يف األسطورة بهذه اإليمان لبث تعرفوسيلة فهل واآلن والنُّحاس. الحديد حرسها
أبناءه يدفع أن املرء وسع يف أن غري الحايل، للجيل تصلح وسيلة أي أعرف لست –

املستقبل.6 ورجال ذريتهم بعدهم ومن تصديقها، إىل
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لضمان حياتهم تنظيم مهمة تبقى السلطة، وتخويلهم الحرَّاس اختيار يتم أن وبعد
الخريات يف بعًضا بعضهم يشارك أن منهم يُطَلب بأن هذا ويتحقق الوحدة، من قدر أعظم
أو الجشع من نوع أي يعرفوا لن الحرَّاس أن هذا إىل أضف الطعام. ووجبات والبيوت

مهمتهم: أداء عن وترصفهم بينهم الخالف تزرع أن يمكن التي الشهوة
الرضورة عند إال وحده، هو يمتلكه يشء منهم ألي يكون أال أوًال الواجب من إن –
الغذاء أما غريه. يدخله ال مسكن أو منزل منهم لواحد يكون أال ينبغي ذلك وبعد القصوى،
لقاء مواطنوهم، منه يمدهم فسوف شجعان، أقوياء محاربني رياضيني لتكوين الرضوري
أن وعليهم ينقص. وال يزيد ال بالضبط، واحًدا عاًما تكفيهم التي بالكميات خدماتهم،
والفضة، الذهب وأما القتال. ساحة يف كالجنود جماعة ويعيشوا مًعا وجباتهم يتناولوا
ليسوا وأنهم هللا، لهم وهبهما وفضة ذهبًا الدوام عىل نفوسهم يف لديهم أن لهم فسنؤكد
اإللهي الذهب من يمتلكون ما يُفِسدوا أن العار من وأن وفضتهم، الناس ذهب إىل بحاجة
لرشور مبعثًا كان العامة عليه يتنافس الذي الذهب ذلك إن إذ إليه، األريض الذهب بإضافة
وحدهم، هم وأنهم نقي، معِدن من نفوسهم يف يكمن الذي الذهب أن حني عىل حرصلها، ال
هم يُئْويهم أن أو ذهبًا، وا يمسُّ أو ماًال يجمعوا أال عليهم ينبغي الذين املواطنني، بقية دون
من أكواب يف يرشبوا أن أو أجسامهم، بها تزدان حليٍّا يلبسوا أن أو واحد، سقف والذهب
بأنهم ذلك وخالصاألمة. خالصنفوسهم يكون وحدها الحياة هذه ففي الذهب. أو الفضة
حماة ومن وُزرَّاع، تجار إىل حراس من لتحوَّلوا وأمواًال، وبيوتًا حقوًال كاآلخرين تملَّكوا لو
ومخدوعني.7 خادعني ومبَغضني، مبِغضني حياتهم ولقضوا لها، وأعداء طغاة إىل للمدينة
إطالق عىل الناس من «األكرب العدد يتفق عندما وجه أفضل عىل املدينة تُحَكم وسوف
اللذة يف مشاركة هناك تكون أن ويجب اليشء. نفس عىل ملكي» «ليس أو «ملكي» كلمات
هذه تكون أن الواجب ومن التفكك». عىل عاملة قوة املشاعر هذه يف «الفردية ألن واأللم،
يف مشاعية هناك تكون أن يلزم السبب ولهذا خاصة، بصفة الحراس بني قوية الوحدة
أو أب أو أخت، أو له أخ هو يقابله شخص كل أن املواطن يعتقد حتى واألطفال، الزوجات
دون ويحول حقيقيني، حرَّاًسا سيجعلهم القانون هذا جد. أو حفيد أو ابنة، أو ابن أو أم،
مختلفة أشياء عىل «ملكي» كلمة فرد كل أطلق إذا يحدث أن يمكن الذي املدينة، تمزق
معهم وجروه ألنفسهم، أخذه يستطيعون ما الجميع أخذ وإذا اليشء، نفس عىل وليس
بذلك وغرس وأطفاًال، زوجة لنفسه فرد أي اتخذ وإذا املختلفة، الخاصة بيوتهم إىل عائدين

«… األفراد وأحزان الفردية املباهج املدينة يف

33



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

لتحسني صارمة ملبادئ طبًقا الجنسية، املعارشات أدق بمعنى أو الزيجات، وتتم
الرضورية». «األكاذيب استخدام إىل أخرى مرة يرجع أفالطون نجد وهنا النسل،

طبيعتهم، إىل النساء أقرب انتقيتهم الذين للرجال تختار أن فعليك ًعا، مرشِّ كنت فإن –
من دام ما الطعام، ونفس املسكن نفس مًعا للجنسني فيكون وأولئك، هؤالء بني تجمع ثم
البدنية الرياضة يف مًعا ويختلطون مًعا، ويعيشون لنفسه. شيئًا يملك أن أحد عىل املحظور
الرضوري من أليس بالطبيعة. بينهم تجمع قوية برابطة ويشعرون التدريبات، بقية ويف

هذا؟ يحدث أن
بالنسبة وهي الحب، عىل قامت رضورة ولكنها هندسية، رضورة هذه تكن لم ربما –

األوىل. الرضورة من بينهم الجمع عىل وأقدر أقوى البرش إىل
يتم بينهم، مشرتك آخر عمل أي أو األزواج، بني االجتماع ترك ولكن صحيح، هذا –
يحيا مجتمع أي يف الحكَّام به يسمح وال الرشائع، تقره ال أمر هو نظام، دون اتفاًقا

فاضلة. حياة مواطنوه
مستحبٍّا. أمًرا يكون لن هذا أن الحق –

وهذه تكون، أن يمكن ما أقدس الزيجات تكون أن نود أننا إذن الواضح فمن –
النتائج. أفضل تجلب التي الزيجات يف تتوافر القداسة

تماًما. رأيي هذا –
إذ جلوكون؛ يا إجابته عليك يتعني ال ما ذلك النتائج؟ أفضل عىل نحصل فكيف –
يف شيئًا الحظت أنك بد وال األصيلة، والطيور الصيد كالب من عديًدا بيتك يف أرى إنني

بينها. والتناسل التزاوج مسألة
هو؟ وما –

أصيلة؟ كلها تكن وإن الباقني، من خري هو ما ذاتها، الحيوانات هذه بني يوجد، أال –
بالطبع. –

أصلحها يتناسل أن تحرصعىل أنك أم تمييز، دون الجميع يتناسل بأن تسمح فهل –
فحسب؟

األصلح. –
الناضجني؟ أم األكرب، أم األصغر، الغرض: لهذا تفضل وأيها –

الناضجني. أفضل –
سيتدهور نوعها فإن وكالبك، طيورك تناسل إىل العناية هذه مثل ه توجِّ لم وإن –

كذلك؟ أليس كثريًا،
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بىل. –
الحيوانات؟ من وغريها الخيل حالة يف ذلك خالف عىل األمر وهل –

يتغري. أن محال –
جنس عىل يصدق هذا كان إن حكَّامنا، يف فائقة مهارة إىل سنحتاج إننا إلهي، يا –

أيًضا. البرش
املهارة؟ هذه فيهم تتوافر أن تعنيُّ كان لَم ولكن قطًعا، لكذلك إنه –

تحدثنا الذي الدواء ذلك من كبرية كميات يستخدموا أن عليهم سيكون ألنه ذلك –
أناس ملعالجة يكفي ، قطُّ ماهًرا يكن لم لو حتى واحًدا، طبيبًا أن يبدو إذ قبل، من عنه
كان إذا أما فقط، املآكل يف دقيًقا نظاًما يتبعوا أن يودون وإنما أدوية، إىل يحتاجون ال

ماهًرا. طبيبًا ذلك فسيقتيض رضوريٍّا، األدوية استخدام
ذلك؟ كل من إليه ترمي الذي ما ولكن صحيح، هذا –

نفع أجل من والخداع الكذب إىل كثريًا يلجئوا أن إىل سيضطرون الحكام أن يل يبدو –
دواءً. بوصفه نافع الكذب من النوع هذا إن قبل من قلنا ولقد تابعيهم،

ذلك. نقول أن يف الحق كل لنا إن –
ليس دوًرا األطفال إنجاب ويف الزواج يف سيلعب السليم املبدأ هذا أن يبدو وهكذا –

بالهني.
ذلك؟ وكيف –

من الرفيع النوع هذا يتزاوج أن أقررناها، التي للمبادئ تبًعا الرضوري، من –
بد وال ممكن. نطاق أضيق عىل األدنى النوع يتزاوج وأن ممكن، نطاق أوسع عىل الجنسني
الناحية ومن بأصالته. للقطيع نحتفظ أن نود كنَّا إن اآلخرين، ال األولني، أطفال تربية من
استطاعتهم قدر عىل يتجنبون كما اإلجراء، رسهذا وحدهم يدركوا أن الحكَّام فعىل األخرى،

الحرَّاس. قطيع داخل خالف كل
الصواب. عني هذا –

القرابني، فيها ونقدم والشابات، الشبان بني فيها نجمع احتفاالت فسنقيم ذلك، وعىل –
السنوية، االجتماعات هذه عدد أما الزواج. حفالت تالئم أناشيد بتأليف شعرائنا إىل ونعهد
مع اإلمكان، بقدر ثابتًا السكان بعدد يحتفظوا أن يستطيعوا حتى للحكَّام تحديده فسنرتك
فعليهم خسائر. من الحوادث من وغريها واألمراض الحروب تستتبعه أن يمكن ما حساب

ينبغي. مما أكثر صغرية أو كبرية دولتنا تغدو أال عىل اإلمكان، بقدر يحرصوا أن
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حسن. هذا –
األقل األعضاء معها يظن والتي املدبرة، القرعة من نوع اخرتاع عليهم أن يل يبدو –

الحكَّام. تدبري ال حظهم سوء هو االقرتاع نتيجة يف السبب أن شأنًا
تماًما. –

املهام، من وغريها الحروب يف حسنًا بالءً يبلون الذين الشبان فإن ذلك عن وفضًال –
الوقت يف تلك إن إذ للنساء، معارشتهم مرات عدد زيادة منها وامتيازات، مكافآت يمنحون

األطفال. من ممكن عدد أكرب عىل منهم للحصول معقولة ذريعة ذاته
صحيح. هذا –

من إما تتكون شئونهم، تتوىل هيئة إىل بهم يعهد يُوَلدون، فعندما األطفال، أما –
الرجال بني مشرتكة العامة املهام دامت ما مًعا، الجنسني من وإما نساء، من أو رجال

والنساء.
حسنًا. –

إىل بهم ويعهدوا املواطنني، صفوة بأبناء املوظفون هؤالء يُعنى أن الواجب ومن –
وأولئك مرتبة، األقل املواطنني أطفال أما املدينة، من ا خاصٍّ مكانًا وحدهن يقطنَّ مربيات
عن بعيد خفي مكان يف يُخبِّئُوهم أن فعليهم تشويه، أو عيب أجسامهم ويف يُوَلدون الذين

األعني.
الحرَّاس. نسل عىل املحافظة أردنا إذا أجل، –

تمتلئ عندما الحضانة ُدور إىل األمهات وينقلوا األطفال، بتغذية يُعنوا أن وعليهم –
لم فإن أطفالهن. عىل األمهات تتعرف بأال الكفيلة التدابري كل اتخاذ مع باللبن، أثداؤهن
الوقت تحديد الواجب ومن مرضعات. إيجاد من بد فال يرضعن، أن األمهات وسع يف يكن
وغريها هذه ألن األطفال، عىل بالسهر يقمن ال بحيث بالرضاعة، األمهات فيه تقوم الذي

والخدم. املربيات شأن من األعمال من
الحرَّاس. نساء إىل بالنسبة هيِّنًا أمًرا األمومة تجعل أن شأنها من التدابري هذه إن –
األطفال إنجاب إن قلنا لقد موضوعنا. بحث لنواصل ولكن تكون، أن ينبغي هكذا –

ناضجني. أناس بواسطة يتم أن يجب
صحيح. هذا –

للرجل؟ وثالثون للمرأة عاًما عرشون هي النضج لهذا املعتادة املدة أن معي تظن أال –
تعني؟ األعوام أي –
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الرجل، أما األربعني، حتى العرشين سن منذ أطفاًال للدولة تنجب أن للمرأة أن أعني –
الخامسة حتى أطفاًال للدولة ينجب يظل للسباق، حماسة العمر فرتات أشد يجتاز أن فبعد

والخمسني.
الجنسني، عند والذهنية، الجسمية القوى فيها تبلغ التي الفرتة هي هذه أن الحق –

مداها. أقىص
بأنه فسنتهمه بعدها، أو السن هذه قبل للدولة أطفاًال ينجب أن رجل حاول فإذا –
للدولة يأتي أنه ذلك فمعنى أطفاله، ميالد إخفاء يف أفلح لو إنه، إذ والعدل؛ الدين حق يف آثم
والكاهنات الكهنة بها يقوم التي والصلوات القرابني بربكات مولدهم يقرتن لم بأطفال
أبناءً الناس من املختارة الصفوة تنجب أن مبتهلني زواج، لكل الدولة يف دينية هيئة وكل
أولئك، يفعله الذي هذا أما منهم. لها أنفع أطفاًال للدولة النافعون ينجب وأن منهم، خريًا

شنيعة. وإباحية مخالفة ففيه
حسن. هذا –

من ينجب أن يحاول حني النضج، سن بلغ الذي الرجل عىل الحكم نفس وينطبق –
يهبانه الذي الطفل إن إذ بينهما؛ جمع قد الحاكم يكون أن دون السن نفس بلغت امرأة
بالنسبة يكون ال باركهما، قد الدين أو القانون يكون أن دون الظروف، هذه مثل يف للدولة

لقيًطا. إال إلينا
الصواب. عني هذا –

حرية للرجال نرتك أن فأرى للدولة، اإلنجاب سن املرأة أو الرجل تجاوز فإذا –
ونرتك جدته، أو أمه أو بناته، وبنات بناته، عدا فيما النساء، من يشاءُون بمن االختالط
تلك لهم نرتك إذ ولكنا واألجداد. واألحفاد واآلباء األبناء استثناء مع الحرية، نفس للنساء
فإذا طفل، أي للدولة ينجبوا أال الحرصعىل كل يحرصوا أن إىل ننبههم أن ينبغي الحرية،
أن تستطيع لن الدولة ألن منه، يتخلصوا أن أذهانهم يف فليضعوا احتياطاتهم، تفلح لم

كهذا. طفًال تربي
األقارب من وغريهم وبناتهم آباءهم يميزون نحو أي عىل ولكن حكيمة. تدابري تلك –

ذكرتهم؟ الذين
يبدأ الذي الوقت منذ الرجل، ينظر أن ينبغي وإنما قط. تمييزهم يستطيعوا لن –
عىل منهم الذكور العارش، أو السابع الشهر يف يُوَلدون الذين األطفال كل إىل زواجه، فيه
يعد أن وعليه باألب، يدعوه أن األطفال هؤالء وعىل بناته، أنهن عىل واإلناث أبناؤه، أنهم
ينظروا أن ينبغي كذلك لهم. جدة وامرأته لهم، ا جدٍّ هم يعدونه كما له، أحفاًدا هؤالء أبناء
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أشقاء أنهم عىل وأمهاتهم آباؤهم فيها ينجب التي الفرتة يف يُوَلدون الذين األطفال إىل
ذلك ومع جنيس. اختالط كل عن ذكرت، كما بينهم، فيما يمتنعون وبهذا لهم، وشقيقات
دلفي. نبوءة أيَّدته ما وإذا ذلك، االقرتاع شاء إذا األخت، من األخ بزواج يسمح القانون فإن

الصواب. عني هذا -
يف الحراس بني واألطفال النساء شيوع سيكون يشابهه، ما أو النحو، هذا عىل –

الدولة.8
من أرسهن، ورعاية األطفال تربية مهمة من تحررهن بعد الحرَّاس، زوجات وتتمكن
السؤال: هذا جلوكون إىل سقراط ويوجه املدينة. حكم أعباء تحمل يف أزواجهن مشاركة

أعني قبل، من قلنا كما يشء، كل يف الرجال مع النساء تشرتك أن عىل إذن توافق هل –
املدينة يف ظللن سواء النساء، عىل وأن املواطنني، بقية وحراسة واألطفال الرتبية شئون يف
إناث تفعل كما الرجال، مع ويشرتكن الدولة، حراسة يف يُسِهمن أن الحرب، إىل ذهبن أم
أتوافق يشء؟ كل معهم يتقاسمن وأن والحراسة، الصيد يف ذكورها تشارك حني الكالب
بني الطبيعة وضعته الذي النظام يُتَجاوز وأال وسعهن، يف ما بقدر هذا كل يفعلن أن عىل

فيها؟ التعاون عىل القدرة للجنسني ُخلقت التي األمور يف وذلك واملرأة، الرجل
ذلك.9 عىل أوافق –

والواقع املجتمع. بحياة تخلَّ أن والنساء الرجال بني للعالقات يسمح أن ينبغي وال
يف حتى يشرتط ولكنه الجنس، نفس من أشخاص بني بالحب إال يعرتف ال أفالطون أن

املشبوبة: العواطف من الحب يخلو أن الحالة هذه
وجميل.» متسق هو ما كل ومتناغمة معتدلة بروح تحب أن هو الصادق الحب «إن
يمكن قانونًا نضع سوف بتأسيسها، نقوم التي املدينة «ويف لجلوكون: سقراط ويقول
كان إذا — وذلك ابنه، كان لو كما ويعانقه يصاحبه وأن حبيبه، املحب يقبل أن بمقتضاه
جميع يف ستتوخى به يتعلق الذي بالشخص عالقاته ولكن الجمال، يف حبٍّا — به مقتنًعا
فسوف مخالفة، بصورة ترصف وإذا الحدود. هذه تجاوز شبهة تثري أال األخرى األمور

والسوقية.» السيئ بالذوق االتهام نفسه عىل يجر
املواهب ذوي من طبقة عاتق عىل املثالية أفالطون دولة يف الحكومة تقوم وهكذا
الزواج عىل وأقبلوا املادية، واالمتيازات امللكية عن تخلَّوا الذين والنساء الرجال من العالية
هناك ولكن األنانية. واملشاعر العواطف واحتقروا الدولة، مصلحة مع يتفق بما واإلنجاب
الطبيعة عليهم تغلب فالذين غريهم. من للحكم أصلح هم من أنفسهم الحرَّاس بني
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العنيفة للرياضة ميًال واألكثر ذكاءً منهم األقل يصبح بينما حكَّاًما، سيصبحون الفلسفية
محرتًفا: نظاميٍّا جيًشا ويشكلون جنوًدا، أو مساعدين

جيش بإضافة بعيد، حد إىل الدولة نطاق نوسع أن صديقي، يا علينا، يتعنيَّ وهكذا –
ما عىل ويستويل معتٍد، كل ضد الدولة ممتلكات عن ويذود األعداء ملالقاة يخرج كامل

األعداء. يمتلكه
بأنفسهم؟ ذلك يتولوا أن املواطنون يستطيع أال ذلك؟ ولَم –

فلعلك صحيًحا. الدولة أسسنا حني عليه اتفقنا الذي املبدأ كان ما إذا وذلك كال، –
واحد. آن يف ِحَرف عدة يجيد أن واحد فرد عىل املحال من أنه عىل اتفقنا أننا تذكر

صحيح. هذا -
وحرفة؟ فنٍّا الحرب أليست ولكن –

بىل. –
األقل؟ عىل الحذَّاء حرفة تتطلبه ما االنتباه من يتطلب فن وهي –

شك. بال –
يقترص جعلناه وإنما بنَّاءً، أو اًجا نسَّ أو زارًعا يكون بأن للحذَّاء نسمح لم أننا غري –
التي وهي واحدة، حرفة آخر صانع لكل جعلنا كذلك صنعته. يتقن كيما األحذية صنع عىل
يدخر يعد لم إنه بحيث أخرى، حرفة كل عنه فاستبعدنا حياته، طوال ومارسها أتقنها
األمور أعظم من أن ترى أال كذلك، األمر كان فإن الكمال. حد إىل حرفته يف للوصول وسًعا
بحيث املهنة، هذه ممارسة السهل من أن تظن وهل ينبغي؟ كما الحرب تمارس أن أهمية
أن حني عىل الوقت، نفس يف محاربًا يكون أن آخر صانع أي أو الحذَّاء أو الزارع يستطيع
أوقات يف اللعب عىل يقترص ولم طفولته، منذ عليها تدرب إذا إال النرد لعبة يجيد ال املرء
جنديٍّا الحال يف يصبح كيما آخر، سالح أي أو رمًحا املرء يتناول أن يكفي وهل فراغه؟
أدوات من تناولنا مهما أننا يقني عن نعلم نحن بينما الجيش، فروع من فرع أي يف مدرَّبًا
يكتسب لم ملن شيئًا تجدي لن األداة إن إذ رياضيني؛ أو ُصنَّاًعا نصبح فلن آخر، فن أي يف

فيه.10 الرضوري التدريب يتلقَّ ولم فن بكل معرفة
املدينة بأن أفالطون إيمان إىل يبدو، ما عىل تشري، «الجمهورية» بداية يف فقرة وهناك
يف يفكروا ولن بسيطة، حياة الناسسيحيون ألن جيش؛ وجود عن ستستغني بحق املثالية
بنيَّ ولقد الحروب. يخلق الذي هو الرفاهية حب وألن حاجاتهم، إلشباع أرضهم يف التوسع
واضطراره بنفسه، االكتفاء عن طبيعته بحكم اإلنسان عجز بسبب تنشأ املدن أن سقراط
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هذه تلبية عىل قدراتهم، تفاوت مع الحاجات نفس لهم الذين الناس، من غريه مع للتعاون
والسالم: بالرفاهية فيها يتمتعون حياة سيعيشون الناس وهؤالء الحاجات.

هذا عىل حياتهم نظَّمنا أن بعد الناس، أولئك سيعيش نحو أي عىل أوًال فلنتأمل –
يشتغلوا ألن بيوتًا؟ ويبنوا وأحذية، مالبس ويصنعوا ونبيذًا، قمًحا ينتجوا ألن النحو.
املالبس من يكفيهم ما الشتاء يف ويلبسوا أحذية، دون عراة، أنصاف وهم الصيف يف
منهما ويصنعون يخبزونهما وشعريًا دقيًقا طعامهم، أجل من سيصنعون، إنهم واألحذية؟
نظيفة، مورقة أغصان أو شجرة جذع من قطعة جانب إىل ألكلها يجلسون وأرغفة، شطائر
وهم الريحان. أعواد أو بالقش ُفرشت أخشاب، من يقطعونه مما ة أِرسَّ عىل ويضطجعون
تيجانًا، األزهار من رءوسهم اكتست وقد النبيذ فيحتسون الوالئم، أطفالهم مع يوملون
أن عىل حرصهم مع هنيئة، حياة مًعا يحيون وهكذا اآللهة. بحمد أغانيهم يف ويُسبِّحون

الحرب. من خوًفا أو إمالق خشية مواردهم، حسب أطفالهم عدد يف يتحكموا
فحسب. ا جافٍّ خبًزا الناس هؤالء أطعمت قد ولكنك قائًال: جلوكون اعرتض وهنا

امللح لديهم سيكون أنه يف شك ال ولكن الحافلة، األطباق نسيت لقد صحيح، هذا –
الفاكهة أما اليوم. حونا مالَّ يفعل كما والخرض الجذور وسيطبخون والجبن، والزيتون
منه ويرشبون النبيذ بصنع يقومون كما والبندق، والكمثرى التني منها لهم فسيكون
الشيخوخة، إىل ويصلون أبدانهم وتصح سالم، يف تميضحياتهم الغذاء هذا وبمثل باعتدال.

ألبنائهم. الحياة هذه فيورثون
ذلك. يخالف نحو عىل يعيشون جعلتهم ملا الخنازير، من مدينة تنظم كنت لو إنك –

إياه؟ تمنحهم أن إذن تود فماذا –
نُجلسهم أن العيش، من رغد يف نجعلهم أن شئنا إن علينا، فلزام املألوفة. الحياة متع –

اليوم. نعرفه ما والحلوى الطعام من إليهم ونُقدم مناضد، عىل ونُطعمهم أرائك، عىل
وإنما الدولة، قيام مسألة إذن ليس بحثنا فموضوع اآلن. فهمت لقد ا، جدٍّ حسنًا –
من يجعل كهذه دولة تأمل إن إذ رضر؛ البحث هذا يف يكن لم وربما املرتفة. الدولة قيام
للدولة رسمته الذي الرتكيب أن أعتقد أني عىل والظلم. العدل نشأة إدراك علينا األسهل
لديَّ فليس الرتف، قمة بلغت دولة ترى أن شئت إذا أما السليم. الصحيح الرتكيب هو
يودون وإنما البسيطة، الحياة هذه عن يرضون ال َمن هناك أن أعتقد إنني إذ اعرتاض؛
وكل والشطائر، والبخور والعطور والحلوى األثاث، من وغريها واملناضد األرائك إضافة
من أوضحته فيما تنحرص الرضوريات أن يرون ال فهم الكماليات. هذه من املمكنة األنواع
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الزخارف، أنواع وكل املرسومة اللوحات إليها يضيفون وإنما وأحذية، ومالبس مساكن
كذلك؟ أليس نفيٍس، غاٍل وكل والعاج الحيل واقتناء

أجل. –
هذه ففي كافية. تعد لم الصحيحة األوىل الصورة دامت ما دولتنا، فلنوسع إذن، –
سوى فيها وجودهم إىل يدعو ال الناس، من وافر بعدد وتمتلئ املدينة تحتشد الحالة
الذين واملقلدون والصيادين، القناصة أنواع مختلف أمثالهم ومن السطحية، الحاجات
يصاحبهم ومن الشعراء وهم باملوسيقى، وبعضهم واأللوان، باألشكال بعضهم يختص
وخاصة األدوات، مختلف وُصنَّاع املسارح، ومنظمي والراقصني املمثلني ومن املغنني، من
بحاجة نكون لن أننا تظن إخالك وال الخدم، عدد زيادة إىل وسنضطر للنساء. الزينة أدوات
الذين وهم للحيوان، ورعاة وطبَّاخني قني وحالَّ ووصيفات ومربيات، ومرضعات معلمني إىل
أنواع مختلف لرتبية الزمني اآلن أصبحوا وإنما السابقة، دولتنا يف إليهم بحاجة نكن لم

كذلك؟ أليس أكلها. شاء ملن الحيوانات
جدال. بال –

قبل؟ ذي من كثريًا ألزم األطباء وجود تجعل النحو هذا عىل الحياة ولكن –
بكثري. ألزم أجل، –

تكيفهم. أن من وأقل أضيق ساكنيها، إلطعام تكفي كانت التي األرض تصبح ثم –
ذلك؟ ترى أال

صحيح. هذا –
من لنا يكون أن شئنا إن جرياننا، أرض عىل نتعدَّى أن إىل نضطر ألن وعندئٍذ، –
أرضنا، عىل التعدي إىل بدورهم جرياننا يضطر ألن كذلك، والرعي؟ للزرع يكفي األرضما

الجامحة؟ التملك لشهوة الرضورة، حدود عبورهم بعد استسلموا، قد داموا ما
سقراط. يا منه مفر ال أمر هذا –
الحرب.11 نشن فسوف وإذن –

مدينة عىل الرقابة «لفرض رافًضا يبدو أنه من الرغم عىل سقراط، أن الغريب ومن
يف رغبتهم عن يتخلَّوا بأن لحديثه املستمعني إقناع يحاول ال مريض»، دستور من تعاني
إىل واالحتياج الحرب وهي الرغبة، هذه عىل املرتتبة النتائج يقبل وإنما راحة، أكثر حياة

دائم. جيش
الجمهورية، وتعد عامة، بصفة الرتبية بل الحرَّاس، تربية بالتفصيل أفالطون ويتناول
أقسام ع وتتوزَّ املوضوعات. من غريها بجانب الرتبية عن رسالة قبل، من ذلك إىل أرشنا كما
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التدريب تتضمن التي البدنية، الرتبية بني اإلغريق، عند السائد العرف هو كما الرتبية،
Lowes Dickinson ديكنسون لويس فيالحظ املوسيقى، عن أما واملوسيقى. العسكري،
الذي املعنى من بكثري أوسع كان اليونانية الكلمة معنى أن نتذكر أن علينا «يجب أنه
ذلك ومع والعقيل.» والجمايل الخلقي التثقيف أنواع جميع يضم كان إذ اليوم، منها نفهمه
يدرب أن ويجب واملوسيقية، البدنية الرتبية يف تنحرص أال يجب املستقبل حاكم تربية فإن
يكون حتى الرياضية، العلوم دراسة طريق عن الحواس فوق واالرتفاع التفكري عىل عقله

(الجدل): الدياليكتيك يسميها التي الحقة، الفلسفة لدراسة نفسه تكريس عىل قادًرا
لتعلم تمهد التي العلوم وكل والهندسة الحساب تدريس الواجب فمن إذن –
عىل تنطوي ال صورة الدروس تلك عىل نضفي أن ويجب الطفولة. سن يف الدياليكتيك

اإلرغام. من نوع أي
ملاذا؟ –

تؤدَّى التي البدنية فالتدريبات العبودية. من شيئًا يتضمن أال ينبغي الحر تعليم ألن –
يف عالقة تظل ال فإنها قًرسا النفس يف تقحم التي العلوم أما يشء، يف البدن تؤذي ال قهًرا

الذهن.
صحيح. هذا –

مع القوة تستخدم أن الكريم، الصديق أيها لك، فليس وإذن قائًال: فاستطردت
أن يمكنك الطريقة وبهذه إليهم. بالنسبة لهًوا يبدو التعليم تجعل أن عليك وإنما األطفال،

الطبيعية. ميولهم بسهولة تكشف
ا. حقٍّ حكيمة خطة هذه –

الحروب يشاهدون أطفالنا نجعل أن علينا أن قبل، من قلناه ما ضمن تذكر، أال –
لنذيقهم املعركة ميدان من بهم اقرتبنا خطرها زال ما إذا حتى الخيل، ظهور عىل وهم

الكالب؟ صغار مع نفعل كما الدم طعم
ذلك. ألذكر إنني –

بحيث واملخاطر، والتدريبات الدراسات هذه كل يف عينه اليشء فسنفعل وإذن –
منتقاة. قائمة يف لنضعه التفوق، من مزيًدا فيها يبدي من نختار

سن؟ أي يف –
خالل إنه إذ اإلجباري، البدني تدريبهم مرحلة األطفال فيها يرتك التي السن يف –
يفعلوا أن عليهم املستحيل من يكون سنوات، وثالث سنتني بني ما يدوم الذي الوقت، هذا
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عىل تنطوي البدنية املرحلة هذه فإن كذلك للدرس. عُدوَّان والنعاس اإلرهاق ألن آخر، شيئًا
البدن. أعمال تحمل عىل منهم كل قدرة مدى منه ندرك األهمية، عظيم اختيار

بالتأكيد. –
من مزيًدا عليهم ونضفي العرشين، سن بلغوا من الشباب من نختار ذلك، وبعد –
متجمعة صورة يف طفولتهم، يف منفصلة عرفوها التي العلوم تلك نلقنهم وهكذا التكريم.
الحقيقي بالوجود وتربطها ببعض، بعضها تربطها التي العالقات يدركوا حتى مرتابطة،

نفسه. الوقت يف
بحق. األذهان يف يرسخ الذي املعرفة من الوحيد النوع هو هذا أن يف شك ال –

الذهن إن إذ الدياليكتيك؛ دراسة عىل القادرة املواهب به تميز معيار خري أيًضا وهو –
للدياليكتيك. األصلح هو شاملة، نظرة األمور إىل النظر عىل القادر

ذلك. عىل ألوافقك إنني –
أكثر يملكونها الذين أولئك وتختار كثب، عن الصفات هذه تالحظ فسوف وإذن –
الجأش رباطة عىل قدرة وأكرب العلوم، استيعاب عىل قدرة أعظم يثبتون والذين غريهم، من
سنضفي الثالثني، سن يبلغون وعندما عليهم. املفروضة الواجبات من وغريها الحروب يف
الذين أولئك عن بذلك باحثني الدياليكتيك، طريق عن ونختربهم التكريم، من مزيًدا عليهم
حاسة أي أو العني معونة دون الحقيقة، وراء سعيًا الخالص الوجود إىل االرتقاء يمكنهم
حد.12 أبعد إىل نحتاط أن فيها علينا يتعنيَّ التي املرحلة هي الصديق، أيها وهذه، أخرى.
انقطاع، دون وحدها عليها وثابر الدراسة، لهذه تماًما نفسه املرء كرس ما فإذا –
السنني عدد ضعف لها يخصص أن يكفيه فهل جسمه، تدريب عىل قبل من ثابر مثلما

البدني؟ للتدريب خصصها التي
أربًعا؟ أم سنوات ست أتعني –

عنه، تحدثنا الذي الكهف إىل سنعيدهم ذلك وبعد نختلف، ال كي خمًسا لنجعلها –
يكونوا ال حتى الشبان، لها يصلح التي الوظائف وكل العسكرية املهام تويل عىل ونرغمهم
إذا مما أخرى، مرة تتحقق، أن يمكنك املهام هذه يف عملهم وخالل الباقني. من خربة أقل
لها. سينقادون أنهم أم الجهات، جميع من تتجاذبهم التي املغريات لكل سيصمدون كانوا

املرحلة؟ لهذه ص تُخصِّ الزمن من وكم –
الذين أولئك منهم نأخذ أن علينا الخمسني، سن يبلغون وعندما عاًما. عرش خمسة –
املعرفة، ويف العملية الشئون يف عداهم َمن كل عن تميزوا والذين التجارب، لكل صمدوا
الذي ذلك ليتأملوا النفس عني يرفعوا أن هؤالء وعىل النهائي. الهدف نحو بهم فنسري
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ينظمون نموذًجا سيتخذونه فإنهم ذاته، يف الخري عاينوا ما فإذا يشء. كل عىل النور يضفي
يكرسون العمر، من لهم تبقى ما وخالل أيًضا. أنفسهم وكذلك واألفراد، املدينة له تبًعا
السياسة، زمام يتولون فإنهم دورهم، جاء ما إذا ولكن وقتهم، من قدر أكرب للفلسفة
مفر ال واجبًا ذاته الحكم يف ويرون وحدها، العامة املصلحة أجل من الحكم ويتناوبون
شاكلتهم، عىل آخرين مواطنني جيل كل يف ينِشئُوا أن وبعد رشًفا. كونه من أكثر منه،
لهم تقيم فإنها الدولة أما السعداء. جزر سكنى إىل ينتقلون الدولة، رعاية يف محلهم ليحلُّوا
النبوءة سمحت إذا مباركني، آلهة وتعدهم القرابني، أجلهم من وتقدم التذكارية النصب

األقل. عىل اإللهية الروح من نفخة فيها برشية نفوًسا عدتهم وإال بذلك، «البيثية»
صوغها عن يعجز لصورة وإنها بحق، لرائعة لحكَّامنا قدمتها التي الصورة إن –

مثال. أبرع
الرجال عىل يرسي قلته ما أن تظن فال جلوكون؛ يا حاكماتنا عىل أيًضا تنطبق وهي –

الالزمة.13 باملواهب يتمتعن هؤالء دام ما مًعا، عليهما لينطبق إنه بل النساء، دون
واملنظمات وتربيتهم الحرَّاس اختيار عىل ينصب أن اآلن حتى اهتمامنا أوشك لقد
لم ولكننا عنها. والدفاع املدينة حكم يف بواجبهم للقيام يؤهلوا لكي شئونهم، تدبر التي
والتجار والصنَّاع الفالحني، عن وال والتوزيع، باإلنتاج تتعلق التي األمور عن شيئًا نذكر
ألنه قليًال، إال بهم يهتم لم أفالطون أن والواقع املدينة. يف الحياة عنهم تستغني ال الذين
بنفسه. يُعنَى أن يمكنه الدولة يف ما سائر فإن الصالحة، الحكومة وجدت إذا أنه تصور
للدولة وصف هي مما أكثر املثالية، الحاكمة للطبقة وصًفا تعترب الجمهورية فإن ولهذا
وبهذا القديمة. لتنظيماتهم تُِركوا أنهم يبدو الذين املنتجني عن قليًال تتكلم ألنها املثالية؛

الفالسفة: عاتق عىل «بالعامة» املتعلقة لألمور الترشيع مهمة تقع
البائعني بني كاملعامالت األسواق، شئون قوانني ننظم أن بنا أيجدر ني، خربِّ ولكن –
رفع وإجراءات القذف، أو بالسباب باالعتداء املتعلقة واألمور التجارية، والعقود واملشرتين،
وبقية واملوانئ، األسواق يف ودفعها الرضائب وجباية القضاة، وتكوين املحاكم، يف الدعوى

شاكلها؟ وما السفن ومرور الطرق وتنظيم األسواق بإدارة املتعلقة الشئون
يف لها تبًعا يسلكون قواعد الناس من لألمناء نضع أن إىل يدعونا ما أرى لست كال، –

معظمها.14 إىل أنفسهم تلقاء من يهتدوا أن هؤالء، وسع يف إن إذ األمور؛ هذه
لشئون املنتجني طبقة تدبري كيفية عىل يدل عما «الجمهورية» يف عبثًا املرء ويفتش
والحياة الزواج وأن تلَغ، لم الخاصة امللكية أن إىل تشري قليلة ملحات هناك أن غري حياتهم،
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نقده يف حق عىل كان أرسطو أن ويبدو القديمة. الطريقة عىل بهما ُسمح قد العائلية
فحسب، الحرَّاس من ن يتكوَّ ال الذي للدولة الرئييس الهيكل وضع يحدد لم ألنه ألفالطون،
أن أفالطون رأي يف يفضلون سوف املواطنني هؤالء إن اآلخرين. املواطنني مجموع من بل
يف للحياة األساسية بالرضوريات يزودوهم وأن الحرَّاس، أيدي يف الدولة شئون كل يرتكوا

عنهم. نيابة يتولونه الذي اإلداري العمل مقابل
يعِط لم ألنه تناقضشديد يف وقع قد ماركسية، نظر وجهة من أفالطون، يكون وربما
الذهب بلمس لهم يسمح وال امللكية، من األيدي صفر فهم اقتصادية. سلطة أي حرَّاسه
ستكون أنها الواضح فمن طبيعية، منتجات أو سلع شكل عىل أجورهم تلقوا وإذا والفضة،
السلطة فيملكون املنتجون أما عليهم. محظور الرتف يف االنغماس ألن متدنية، أجوًرا
الرضورية «والنتيجة سياسية. سلطة أي من حرمانهم من الرغم عىل الكاملة، االقتصادية
تتبادل وأن واحدة، دولة يف دولتان هناك تكون أن «هي أرسطو يقول كما هذا» عىل املرتتبة
الفكرة، هذه يف Alexander Grayجراي ألكسندر توسع وقد والعداوة.» الكراهية الدولتان
صعوبة يجد لن تُغرس، زالت وما االقتصادية، السلطة أهمية فيه ُغرست «عًرصا أن فالحظ

فائدة.» بأكرب السباق من سيخرج للعداوة املتبادلتني الدولتني أي تحديد يف كبرية
يبدو السياسية والسلطة االقتصادية السلطة بني بالفصل أفالطون قيام كان وإذا
رحمة تحت تماًما واقعون الحرَّاس بأن االعتقاد الخطأ فمن واقعي، غري أمًرا األوىل للوهلة
لو للجوع الحرَّاس يعرضوا بأن لهم يسمح وضع يف سيكونون الذين املواطنني، بقية
العسكرية؛ السلطة يملكون فإنهم اقتصادية، سلطة للحرَّاس تكن لم وإذا ذلك. أرادوا
بأن التكهن الصعب من وليس الحروب. خوض عىل املدربون الوحيدون املواطنون ألنهم
وهناك ذلك. عىل بإجبارهم املساعدون يرسع فسوف بالطعام إمدادهم رفضوا إذا املزارعني
بسهولة دائًما ستسري املثالية جمهوريته شئون أن يتخيَّل لم أفالطون أن تبني عديدة فقرات
الخارجي العدوان ضد الدولة عن الدفاع واجبهم من يكون لن املساعدين وأن ويرس،

الداخل. من عليها املتمردين ضد عنها يدافعوا أن أيًضا عليهم سيكون بل فحسب،
معسكراتهم، إلقامة املدينة يف مكان أصلح عن املثال، سبيل عىل املرء، يبحث وعندما
وإنما الخارجية، الهجمات عىل الرد من يمكِّنهم الذي املوقع باختيار يكتفون ال فإنهم
املدينة». داخل القانون عىل خروج ألي التصدي من كذلك «يمكِّنهم الذي املوقع يختارون
الدينية السلطة من بنوع الشعب، نظر يف يتمتعون، الحرَّاس أن أيًضا نتذكر أن وعلينا
هذه مثل أن يثبت والذي الناس. سائر عىل ومفضلون ذهب، من مخلوقون فهم املقدسة؛
اإلله ممثلو هم امللوك بأن قرون لعدة ساده الذي االعتقاد هو تصديقها، يمكن األسطورة
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املنتجة الطبقات ُوِضعت إذا الدولة قيام يمكن أنه بوضوح أفالطون أدرك وقد األرض. عىل
كله التاريخ استعرضنا ولو والدينية. العسكرية للهيمنة بقوتها تدين طبقة سيطرة تحت
ال الحاكمة الطبقة قوة ولكن طبقات، إىل املجتمع تقسيم يتضمن الدولة وجود أن لرأينا
هذه تكسو أيديولوجيا وجود إىل ترجع وإنما االقتصادية، ثروتها إىل بالرضورة ترجع

املسلحة. القوة تدعمها أعىل سلطة برداء الطبقة
من يعد كما الثوريني، أعظم النواحي بعض من «يعترب بأنه أفالطون ُوِصف لقد
الشمولية. للنزعة ممثل أكرب إنه نقول أن ذلك من األدق ولعل الرجعيني». أكرب أخرى نواٍح
لو مما أكثر الحرية من فيها فليس الفالسفة، يحكمها املثالية دولته أن من الرغم فعىل
عىل هؤالء من أقدر الفالسفة ألن أقل؛ فيها الحرية أن والواقع األقاليم. لحكَّام خضعت
وهم ألفكارهم. معارضة فكرة أي عن الكشف عىل أقدر أنهم بحكم وذلك الحرية، سحق
التجارة، مثل الشأن قليلة أمور يف الحرية من ضئيل بقدر للمواطنني للسماح استعداد عىل
يعرفون ال قساة فهم العقلية، بالحرية يتعلق ما كل يف أي والرتبية، الفن شئون يف أما
العتقادهم التعليم مجال يف ابتكار أو تجديد بأي يسمحون ال أنهم كما اإلطالق. عىل الرحمة

وخيمة: عواقب إىل يؤدي أن يمكن ذلك بأن
هواه، له يشاء كما شخص أي يفسد أن من يحذروا أن الدولة حرَّاس فعىل إذن –
يف املتبع للنظام مضادة ببدع أحد يأتي لئال دائمة، يقظة يف يكونوا أن واجبهم من ألن
ينشده ما إحداث إىل خاصة يميلون الناس «إن الشاعر: قال ما فإذا والنفس. الجسم تربية
طريقة يقصد الشاعر أن أحد يتوهم أال عىل الحرص كل فليحرصوا أغنيات.» من املغنون
لنا فليس البدعة. هذه اتباع عىل الناس يحض أنه أو جديدة، أغنيات ال الغناء، يف جديدة
يف جديدة طريقة ابتداع إن إذ النحو؛ هذا عىل نفرسه أن وال هذا، الشاعر قول نطري أن
يقول ما صحيًحا كان إذا للمجتمع، تام إفساد ذلك ففي نحذره، أن يجب يشء املوسيقى
املوسيقى طرق تغيري يستطيع ال املرء أن من بدوري، به أومن وما ،Damon دامون به

عقب. عىل رأًسا للدولة األساسية املوازين معها يقلب أن دون
الرأي. هذا أنصار ضمن أيًضا أنا تدرجني أن ينبغي –

حراستهم. يف يقظني يكونوا أن الحرَّاس عىل يتعني إذن هذا املوسيقى ميدان ففي –
أحد. به يشعر ال بحيث بسهولة امليدان هذا يف يتم الدولة قوانني خرق أن املؤكد من –

ضارٍّا. شيئًا يرتكب أنه املرء عىل يبدو أن دون اللهو، باسم ليتم إنه أجل، –
ويتغلغل رويًدا، رويًدا أقدامه ليثبت إنه بها، يحدث التي الطريقة هي فهذه تماًما، –
التي املعامالت إىل انتقل نفوسهم، من تمكن ما إذا حتى وطباعهم، الناس عادات يف خلسة
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يف سواء أركانه، وقوَّض إال شيئًا النهاية يف يرتك ال بحيث جرأة، بكل الحكومة عليها تسري
العامة.15 الحياة يف أو الخاصة الحياة

والتصوير والعمارة واألدب املوسيقى تتماىش أن أفالطون جمهورية يف الرضوري من
عليه ألن الفردية؛ الشخصية عن تعبريًا كونه عند الفن ويتوقف معينة. أخالقية معايري مع
هو وما رش، هو وما خري هو ما تحدد التي هي والدولة وحسب. الدولة مصالح يخدم أن
االنحطاط عن «تعرب التي واإليقاعات املوسيقية اآلالت تُمنَع أن يجب ولهذا قبيح. أو جميل
«يطبعوا أن عىل الشعراء يُجَرب أن يجب كما الرشور»، من غريه أو الجنون عن أو والغرور،
لهذا يستجيبوا لم وإذا الشعر»، قرض من يمنعوا أو وحده الخري صورة قصائدهم عىل
اإلبرة وأشغال والنسيج التصوير يعرب أن بد وال املدينة. مغادرة منهم يطلب أن فيجب
أن الواضح من كان وإن واالنسجام، الجيد اإليقاع عن األخرى الفنية والحرف والعمارة

الدولة. تقرهما اللذين واالنسجام اإليقاع بهما يعني أفالطون
بني اآلن، نقول كما أو، واألخالق الفن بني العالقة واضًحا إدراًكا أفالطون أدرك وقد
يريد أنه الواضح فمن والجمال، الحقيقة عن يدافع أنه زعمه من الرغم وعىل والسياسة. الفن
شأنها املنازل، عمارة فإن ولهذا الحر. للفن الضار التأثري من الدولة استقرار عىل املحافظة
ومؤيدة رشيرة، أو خرية بأنها يصفها معينة اتجاهات عن تكشف أن يمكن القصيدة، شأن
النظر وجهة عىل الحديثة، الشمولية الدول نشأت أن منذ تعودنا، لقد عليها. ثائرة أو للدولة
فحسب ذلك يرجع وال الدولة، عىل خطرين أعداءً يكونوا أن يمكن الفنانني أن تعترب التي
السنوات ويف فنهم. يتخذه أن يمكن الذي الشكل إىل يرجع وإنما عنها، يعربون التي لألفكار
كما الربجوازي، االنحالل مظاهر من اعتُربت ألنها فنية؛ أعمال ُصودرت أو رت ُدمِّ األخرية
برجوازيون أو للثورة مناهضون أنهم بحجة وموسيقيني وشعراء ُكتَّاب «تصفية» تمت
بالهجوم وينتهي أفالطون جمهورية وصف يبدأ أن املصادفة قبيل من يكن ولم صغار.
أفالطون عرص يف توجد لم ألنه الفكر؛ حرية عىل هجوم الحقيقة يف وهو الفنان، حرية عىل
الذي التعليم خالل من إال الناس أفكار تظهر أن املمكن من يكن ولم نرش، دور أو كتب
عليها تحرص التي األوىل املهمة إن والفني. األدبي إنتاجهم خالل من أو به يقومون كانوا
الذي األمر الدولة، يد يف أداة الفنان جعل ومحاولة الحرية، تلك قمع هي شمولية حكومة أي
إىل يصل أن يمكنه ال والفن الشمولية. النظم ظل يف وتدهوره الفن ركود إىل حتًما يؤدِّي
ثراء عليه يدل أن يمكن ما وهو الحرية، من بأقىصقدر له يُسَمح عندما إال عنه تعبري أسمى
كما شمولية جمهورية القديمة اليونان بالد كانت ولو اإلغريق. عند وتنوعه الفني اإلنتاج
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مثل رجال استطاع ملا حرة، مدن بني فيدراليٍّا اتحاًدا تكون أن من بدًال أفالطون، تخيَّلها
األدبية. روائعهم ينتجوا أن نفسه، أفالطون وحتى وأرسطوفان، وسوفوكليس هومريوس
يف أبًدا يتحقق أال قلوبنا، صميم من نأمل، يجعلنا ألن كاٍف سبب ذاته حد يف هذا إن
الحرية غياب ولكن الجمهورية. يف أفالطون يصفه الذي كالنظام اجتماعي نظام املستقبل
إن تقول التي فالفكرة املثالية. أفالطون دولة يف ر املنفِّ الوحيد اليشء هو ليس العقلية
إىل أدَّى مما فقط، واحدة ومهمة واحدة، بمهمة القيام عىل القدرة ُوِهب قد إنسان كل
عن البعد كل بعيدة فكرة هي وحكام، وجنود منتجني إىل للمواطنني املصطنع التقسيم
تفوق قدرات ُوِهبوا قد الناس بعض أن املؤكد من كان وإذا النفسية. املالحظات أبسط
أنشطة ينجز أن يمكن بعينه واحًدا إنسانًا فإن معينة، بمهمات القيام عىل غريهم قدرات
يستطيع وال شخصيته. إغناء إىل املتعددة اهتماماته تؤدي وأن الكفاءة، بنفس متعددة
بينما الحكم، يتولَّوا لكي «بطبيعتهم» ُولِدوا قد الناس بعض بأن كذلك يقنعنا أن أفالطون
مزدهرة ملجتمعات كثرية أمثلة التاريخ مر عىل نجد ألننا محكومني؛ يكونوا لكي غريهم ُولِد
بإرازموس إعجابًا يصفق أن إال املرء يملك وال بشئونها. النهوض يف أعضائها كل شارك

الفالسفة: حكم يف املفرطة ثقته بسبب بأفالطون الحماقة، قناع تحت يهزأ، الذي
التي الدولة هي «سعيدة الشهرية: أفالطون عبارة عىل الشديد الثناء ذلك إىل «أِضف
رأي أخذت لو ولكنك للفلسفة.» نفسه أمريها يكرس التي أو أمريًا، الفيلسوف فيها يكون
عهدهم يف اإلمرباطورية سقطت الذين هم دولهم عىل جناية األمراء أشد أن لوجدت املؤرخني
صدق عىل الكايف والدليل سطحية. معرفة األدب أو الفلسفة عرفوا الذين بعض رحمة تحت
الدولة سالم يزعج أحدهم كان لقد كاتو؛ اسم عليهم أُطلق الذين أولئك يقدمه الرأي هذا
حرية عىل قىض فقد اآلخر أما توجيهها. عن يكف ال التي املصطنعة بالتهم باستمرار
هذه عن حكمة من أوتي ما بكل الدفاع عن فيه يكف يكن لم الذي الوقت يف اإلمرباطورية
بل كاسيوس، أو بروتس باسم وا تسمَّ الذين األشخاص مجموعة هؤالء إىل أضف الحرية.
هؤالء جانب وإىل ألثينا. ديموستينس من لروما إيذاءً أقل يكن لم الذي نفسه، شيرشون
الصالح، اإلمرباطور عىل واحد كمثل لك أقدمه أن نيتي يف كان (الذي أنطونينوس لك أذكر
أبغضوه، الذين رعاياه عىل عبئًا أصبح فقد مشقة.) بغري هذا أفعل أن أستطيع ال ولكني
أرض فقد صالًحا، حاكًما كان بأنه سلمنا لو وحتى عظيًما. فيلسوًفا كان ألنه إال لسبب ال
الذين الرجال هؤالء أمثال ألن ذلك وراءه. خلَّفه الذي ابنه خالل من أشد رضًرا بالدولة
الطبيعة أن ويبدو أوالدهم، يف سيما ال الحظ، سيئو رجال عام بوجه هم للحكمة انرصفوا
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البرش. بني أوسع انتشاًرا الحكمة تنترشمصيبة ال حتى عنايتها، بفضل هذا دبرت التي هي
كما — سقراط أبناء كان وملاذا ، منحالٍّ ولًدا شيرشون ابن كان ملاذا لك يتضح السبب ولهذا

وبلهاء.» حمقى كانوا أنهم أعني بأبيهم، منهم بأمهم أشبه — بحق البعض الحظ
يتعذر التي األرسية، التنظيمات عن أفالطون فكرة يف أيًضا املرء يتشكك أن ويمكن
أن االجتماع علماء نظر وجهة من نجد بينما شمولية، دولة وجود مع تتوافق أن رأيه يف
األرسية. التنظيمات من عام بوجه تخلو الدولة فيها تظهر لم التي البدائية املجتمعات
األطفال ألن الستقرارها؛ رضورية هي بل الدولة، معاداة عن البعد كل بعيدة فاألرسة
والنظم الدولة. سلطة لتقبل استعداًدا أكثر سيكونون األب سلطة احرتام عىل تربوا الذين
إقرار إىل رجعت ما رسعان األرسية، الحياة تحطيم بمحاولة بدأت الحديثة الشمولية

الدولة. ألمن ضمان أفضل تقدم أنها من تحققت أن بعد األرسية، التنظيمات
الراحة مجرد حتى أو الثروة تفسد أن من الخوف به استبد قد أفالطون كان وإذا
Lord أكتون اللورد يقول كما السلطة، أن اإلدراك تمام يدرك يكن فلم حرَّاسه، نفوس
يشء املثالية جمهورية يف وليس مطلقة». مفسدة املطلقة السلطة وأن «مفسدة، Acton
املحاربني) (أو املساعدين يمنع أن يمكن شيئًا نجد ال أننا كما الحكَّام، سلطة مراقبة عن
شديًدا ابتهاًجا يبتهجون بلوتارك، يقول كما كانوا، الذين األسربطيني مثل الترصف من

عبيدهم. بذبح
العصور، مر عىل اإلعجاب هذا كل أفالطون جمهورية تثري أن املحرية األمور من إن
مباِدئُهم تعارضت رجال بها املعجبني رأس عىل يكون أن الغريبة املفارقات من أن كما
جمهوريته، من سيطردهم أفالطون كان شعراء امتدحها لقد أفالطون. مبادئ مع تماًما
نظام أن يدركوا لم أنهم ويبدو العبودية، إلغاء أجل من ناضلوا ثوريون عليها وأثنى
إن تقول التي الحقيقة من الرغم عىل ديمقراطيون وأطراها العبودية، عىل قام قد أفالطون
االستحسان نالت كما الحرَّاس، حكم من استبداًدا أشد حكًما يتصور أن يستطيع ال املرء
عىل إال ترسي ال السلع مشاعية أن الواضح من أن مع الشيوعي، للمجتمع نموذًجا بوصفها
مما العكس عىل — تملك ال طبقة أيدي يف مرتكزة الخاصة امللكية وأن الحاكمة، الطبقة

سياسية. سلطة أي — املاركسية املذاهب به تقول
يمكن أفالطون لجمهورية املستنريين املفكرين من العديد أبداه الذي التحمس إن
هؤالء بأن أخرى ناحية ومن اعتنقها، أنه له تمنوا أفكاًرا إليه نسبوا بأنهم ناحية من تفسريه
الدول. هذه عيوب يتصوروا لم الشمولية، الدول عن قليلة خربتهم كانت الذين املفكرين،

49



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

أصبحت قد الحكمة، ادعت مهما الشمولية، الدولة مزايا عن أوهامنا أن حظنا سوء ومن
نفسه. عىل حارس أفضل يكون أن يمكنه منا واحد كل بأن نشعر بدأنا قد وأننا قليلة.

ليكورجوس» «حياة ١١٩م): حوايل إىل ٤٦م حوايل (من بلوتارك (2)

لجمهورية مرادفة أثينا اعتُربت وكما اليوتوبي، الفكر عىل تأثريها يف أثينا أسربطة تنافس
قدمها التي النموذجية الصورة خالل من يشء كل قبل أسربطة إىل نُظر فقد أفالطون،
املأثورة التاريخية الرواية تصفه الذي ليكورجوس عن امليالد، قبل األول القرن يف بلوتارك
يقينيٍّا شيئًا عنه نعرف «ال إننا نفسه بلوتارك ويقول أسربطة. ترشيع وضع الذي هو بأنه
باسم شخصان ُوجد ربما بل فيه»، عاش الذي العرص هو عنه نعرفه ما وأقل مؤكًدا،
التي التنظيمات أن بلوتارك ويزعم مختلفني. عرصين يف أسربطة يف وعاشا ليكورجوس،

عام. خمسمائة ملدة بها العمل استمر قد األسطورية شبه الشخصية هذه إىل تنسب
خياله، وحي من كانت أو التاريخية، الحقائق عىل بلوتارك رواية اعتمدت وسواء
التي والتنظيمات القوانني تأثري عىل هنا اهتمامنا ينصب إذ كبرية، أهمية لذلك فليس
لو قوة يزداد أن التأثري لهذا يكن ولم الالحقة، املثالية واليوتوبيات الدساتري عىل وصفها

بالفعل. وعاش ُوجد قد ليكورجوس كان
التنقل يف عديدة أمىضسنوات قد أسربطة، شئون إدارة يتوىل أن قبل ليكورجوس، كان
علمي. بأسلوب سياسية معرفة ل يحصِّ أن استطاع إنه يقال حيث ومرص، وآسيا كريت بني
والقوية، الصحيحة باألجسام والعليلة الضعيفة األجسام األطباء يقارن ما نحو عىل
حكم عىل الساخطني األسربطيني تأييد كسب عندما محظوًظا ليكورجوس كان «كذلك
معاملتهم يف وقاحة أقل وجوده الناسيفظل يصبح أن أمل عىل أنفسهم امللوك وتأييد امللوك،
املتزنني، املصلحني من وال السالم، محبي من يكن لم أنه اكتشفوا ما رسعان ولكنهم لهم».
وإدخال الجزئي التغيري أن رأيه من كان إذ كاملة؛ بثورة القيام عىل النية يبيِّت كان وإنما
املريضاملعتل الجسم حالة يف «كما الرضوري من ألنه مجديًا، أمًرا يكون لن بعضالقوانني
العالج». يف جديًدا نظاًما يبدأ أن جديد، من وتشكله مزاجه األدوية تصحح الذي املزاج،

استثنينا إذا وذلك أيامنا، يف املألوف «االنقالب» طريق عن السلطة عىل استوىل وقد
إىل عام بوجه يلجئون عرصنا يف املستبدون (والحكام دلفي معبد لنبوءة استشارته
يف بالظهور املسلحني املواطنني من ثالثني أمر فقد األجنبية). القوى إحدى استشارة
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الخوف بثِّ يف ونجح معارضته». يف يفكر من كل يف الذعر «إلثارة النهار وضح يف األسواق
مكون للشيوخ مجلس بتشكيل مبارشة قام ثم تأييدهما، منحاه اللذين امللكني نفس يف
بحيث حزبه) يف أي مرشوعه، يف ساعدوه الذين الرجال (وهم عضًوا وعرشين ثمانية من
منه حرًصا — أوامره أصدر ذلك وبعد عضًوا. ثالثني من هيئة امللكني، مع منهم، تشكلت
الستني بلغوا الذين الشيوخ بني من املرموقني الرجال أفضل باختيار — فراغ أي سدِّ عىل

الشعب. بإجماع انتخابهم بالفعل وتم عمرهم، من
بال قوته وكانت امللوك، «سلطة يف يشارك قبل من كان الذي الشيوخ، مجلس أما
إبقائهم وسيلة هو كان فقد امللوك، لسلطة مساوية بسلطة يتمتع كان بل قيد، وال حد
عىل الحفاظ يف الة فعَّ مساهمة ساهم أنه عن فضًال االعتدال، حدود ضمن امللوك) (أي
السلطة إىل حينًا تميل وكانت ومضطربة، متقلبة ذلك قبل الدول أحوال كانت وقد الدولة.
عامل بمنزلة كان املجلس هذا مثل ولكن الخالصة، الديمقراطية إىل آخر وحينًا التعسفية،
املجلس أعضاء كان وهكذا مأمون، وضع يف ووضعها الدولة توازن عىل وحافظ استقرار،
كانوا كما حدوده، يتجاوز الشعب وجدوا كلما امللوك صف يف يقفون والعرشون الثمانية
مطلقة». سلطتهم يجعلوا أن امللوك حاول كلما الشعب صف يف يقفون أخرى ناحية من
اإلعجاب. تثري التي النزاهة هذه بمثل الشيوخ مجلس تحىل كيف أحد يخربنا فلم ذلك ومع
بل املناقشة، حق له يكن لم للشعب، مجلس أعماله يف الشيوخ مجلس يساعد وكان
(من ليكورجوس وأمر وامللوك، الشيوخ مجلس عليه يقرتحه ما رفض أو قبول سلطة
أن رأيه من كان إذ الطلق، الهواء يف اجتماعاته الشعب يعقد أن دلفي) معبد نبوءة خالل
انتباه تشتت ألنها العمل، تعوق وإنما فائدة، بأي املجلس عىل تعود «ال املغلقة القاعات
واالنشغال الفخمة والسقوف والصور التماثيل بتأمل وذلك بالتفاهات، وتشغلهم أعضائه

املرسحية». بالزخارف
املشكالت إىل اهتمامه ه وجَّ الحكم، استقرار عىل ليكورجوس اطمأن أن وبعد
توزيع إعادة عىل وصمم والفقراء، األغنياء بني الكبرية الفروق صدمته فقد االجتماعية.
ألسباب بعد، فيما سنرى كما تصدمه، لم املساواة عدم حالة أن والواقع الزراعية. األرض
تزعزع أنها كما األغنياء، عىل سيئ تأثري ذات فالثروة سياسية، ألسباب بل خالصة إنسانية
يهتمون الذين املحدثني، االشرتاكيني موقف عن يكون ما أبعد املوقف وهذا الدولة، استقرار
األغنياء، عىل الطائلة للثروات املفسد بالتأثري اهتمامهم من أكثر للفقراء الخاوية باملعدة
هو يكن لم األكرب، جدهم يجعلوه أن يريدون الذين هؤالء أنف رغم ليكورجوس، ولكن
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كان لقد الحاكمة. الطبقة داخل تمت قد الثروة توزيع إعادة أن كما والعبيد، املعدمني حامي
بنية لتكوين املستوى نفس إىل الرأسمالية» و«الطبقة الصغرية» «الربجوازية رفع هو هدفه
الطوائف. أو الطبقات إلغاء هو اإلطالق عىل هدفه يكن ولم وموحدة، متجانسة اجتماعية

قوية: شيوعية نكهة التالية الرواية الكتسبت قوله سبق ما كل أغفلنا ولو
فقد جرأة. واألكثر التايل السيايس املرشوع هو الزراعية لألرايض الجديد التقسيم كان
املعدمني من بالعديد تكتظ املدينة وأن هائل، االجتماعي التفاوت أن ليكورجوس وجد
العزم عقد قد كان وملا قليلة. فئة أيدي يف الثروة ترتكز بينما أرًضا، يملكون ال الذين
الدولة يف املتأصلة املفاسد وكل والرتف، والجشع والحسد الوقاحة رشور يستأصل أن عىل
السابقة التقسيمات كل بإلغاء أقنعهم فقد والثراء، الفقر بها وأعني مصريها، يف املتحكمة
املعيشة. وطريقة امللكية يف بينهم الكاملة املساواة يحقق جديًدا تقسيًما ليضع لألرايض
اختالف من يبَق لم إذ الفضيلة، يف يلتمسوه أن فعليهم التميز، إىل يطمحون كانوا وإذا
ُوِضع وقد الخرية. األفعال عىل الثناء أو الدنيئة، األفعال عار يجلبه الذي ذلك إال بينهم،
ووزعها أسربطة، إلقليم قطعة آالف تسعة فخصص التنفيذ، موضع ليكورجوس اقرتاح
ويقول أسربطة. أنحاء بقية يف للسكان قطعة ألف وثالثني املواطنني، من كبري عدد عىل
أما بعد، فيما آالف ثالثة أضاف بوليدوروس وأن للمدينة، آالف ستة خصص إنه البعض:
أربعة وهو ليكورجوس، حدده الذي العدد ضاعف بوليدوروس إن فيقول: اآلخر البعض
لكل الحبوب من «بوشل»16 سبعني تغل أرض قطعة كل وكانت قطعة. وخمسمائة آالف
أن رأوا وقد والزيت. النبيذ من متناسبة كمية إىل باإلضافة امرأة، لكل عرش واثني رجل،
يشء إىل يحتاجون ال وأنهم بدنه، وسالمة الفرد صحة عىل للمحافظة كافية الحصة هذه
التي الحقول يف جولة من عودته فبعد عنا، مرشِّ عن تُرَوى حكاية وهناك ذلك. من أكثر آخر
أشبه «ما مرافقيه: لبعض وقال ابتسم املتساوية، املحاصيل ألكوام ورؤيته حصدها، تم

اإلخوة.» من كبري عدد بني مقسمة جديدة بمزرعة أسربطة
إقناع يف نجاًحا أقل كان ولكنه املنقولة، امللكية تقسيم يف ذلك بعد ليكورجوس ورشع
أخرى أو بصورة يصبح املال جعلت مبارشة غري إجراءات اتخاذ إىل واضطر األسربطيني،

القيمة. عديم
الحديدية النقود باستخدام وأمر والفضية، الذهبية العملة تداول بوقف بدأ فقد
عرشة تخزين تطلب بحيث النقود، هذه من ضخمة وأوزان كبرية كميات من قلل ثم فقط،
وملا تقدير. أقل عىل ثورين إىل مكانها من نقلها احتاج كما كاملة، حجرة مساحة «مينات»17
ذلك بعد يفكر الذي ذا فمن الظلم. من عديدة ألوان أسربطة من اختفت الناس بني هذا شاع
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إذا ينهبه، أو غريه عىل يحتال أن باله عىل يخطر الذي ذا ومن رشوة، يأخذ أو يرسق أن يف
قطع إىل قسمت لو حتى استخدامها وال امتالكها يرشفه وال الغنيمة، إخفاء عن سيعجز كان
لكي الخل يف يغمسونها ثم للحرارة يعرضونها كانوا األسربطيني أن سمعنا فقد صغرية؟
أنه هذا إىل يضاف آخر. استخدام ألي صالحة غري ثَم وِمن للثني، قابلة غري صلبة يجعلوها
ذلك يفعل لم لو أنه والواقع ربح، أي تدر ال التي الرضورية غري الِحَرفية املصنوعات استبعد
ولم عليها. الطلب يوقف بأن كفيًال كان الجديدة العملة تداول ألن نفسها؛ تلقاء من لسقطت
أصبحت إنها إذ اليونان؛ أنحاء بقية يف الحديدية بعملتهم التعامل يتم أن املستطاع من يكن
أجنبية سلع أي رشاء عن عجزوا األسربطيني أن هذا عىل وترتب واالحتقار، السخرية موضع
وترتب موانئهم. يف حمولتها تفريغ عن التجارية السفن أعرضت كما مغرية، سلع أي أو
املتجولني، الطالع وقارئي للسوفسطائيني، أثر كل بالدهم من اختفى أن أيًضا ذلك عىل
بسيط لسبب كله وذلك والفضية، الذهبية الحيل وبائعي السمعة، السيئة البيوت وأصحاب
كل بالتدريج فقد أن بعد نفسه، تلقاء من الرتف اختفى وهكذا بالنقود. التعامل وقف هو
أدوات (من يملكون كانوا الذين وحتى وتدعيمه، ترويجه عىل تعمل كانت التي الوسائل
بصورة عرضها اإلمكان يف يكن لم إذ منها، االستفادة يستطيعوا لم ضخمة كميات الرتف)
هذا عن ونتج الخفية. املخازن يف ركود حالة يف تقبع أن الرضوري من كان ولكن علنية،
أن كما واملوائد، والكرايس ة كاألِرسَّ والرضوري، النافع أثاثهم يف الصنعة براعة ظهرت أن
عالية كانت كريتاس، يخربنا كما ،Cothon كوثون تسمى التي املشهورة األسربطية الكأس
الكأس، هذه يف يوضع الذي املاء ألن ذلك العسكرية؛ الحمالت خالل وخصوًصا القيمة،
كان ع املرشِّ أن والحقيقة الشفتني. إىل نقيٍّا يصل الحواف، عىل العكارة هذه تبقى بحيث
صنع أحد منهم يطلب يعد لم الذين الصناع اتجه إذ اإلصالحات، هذه كل عن املسئول هو

الرضورية. األشياء يف الفنية براعتهم إظهار إىل االستطالع، لحب املثرية األشياء
اعتبارها يمكن بحيث حديثًا، طابًعا تكتسب الكأساألسربطية عن بلوتارك ومالحظات
يف الفني التعبري عىل ُضيَِّق فقد حال أي وعىل الوظيفي». «بالفن اليوم نسميه ملا تعريًفا
التقشف ذلك قسوة عن فكرة يعطي ليكورجوس أصدره الذي التايل واألمر أسربطة،

األمثال: مرضب صار الذي األسربطي
تُشيَّد بأال وتقيض النفقات، يف واإلرساف الفخامة ملحاربة أخرى أوامر هناك «وكانت
عن يُرَوى وكما باملناشري، إال األبواب تُصنَع وال الفأس، غري أخرى بأداة املنازل سقوف
هذه تحت تختبئ ال الخيانة «إن بيته: يف الطعام مائدة وصف يف قال أنه إيبامينونداس18
أشكال من شكل بأي يسمح ال البيت هذا مثل أن قبله ليكورجوس أدرك فكذلك املائدة.»
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مسكن إىل اإلنسان يجلب أن السخف من أن والواقع لهما. رضورة ال اللذين واألبهة الرتف
ذهبية، وكئوًسا األرجوان، من وأغطية الفضة، من قوائم ذات ة أِرسَّ والتواضع البساطة شديد
توفري عن يستغنوا لن الجميع ولكن األشياء. تلك عىل ترتتب التي النفقات سائر إىل باإلضافة
«… الرضوري واألثاث املنزلية، األدوات وبقية الرسير، وغطاء للمكان، املناسب الرسير

االعتدال يعترب أفالطون أن رأينا وقد اليوتوبيات، ملعظم املألوف الطابع هو والتقشف
كأحد التقشف إىل ينظر فلم أسربطة يف أما جمهوريته. ملواطني األساسية الفضائل إحدى
حالة يف عاشوا «الكيديمونيا» أهل ألن حتمية، رضورة كان وإنما فحسب، األخالقية املبادئ
الحديثة، الدكتاتوريات ليكورجوس سبق وقد للحرب. استعداد حالة يف أي دائمة، حرب
الحرب من جعلت إذا إال تعيش، أن يمكنها ال املستبدة النظم أن املعرفة تمام عرف عندما
تحتمها رضورة مجرد الدخول يف املساواة األرايضوتحقيق توزيع يكن ولم دائمة. مؤسسة
وقد الحرب. أثناء يف املعنوية الروح رفع هو منها الهدف كان وإنما الحرب، اقتصاديات
محافظني دول رؤساء رأينا عندما األخرية، السنوات يف اإلجراءات هذه فائدة اختبار أُعيد
يمكن ال التي والتضحيات املسئوليات يف املساواة تفرض أن شأنها من تنظيمات يتبنون
هو الوحيد والفارق الحرب. أثناء يف العالية املعنوية الروح عىل للمحافظة عنها، االستغناء
لم ربما مطلق، بشكل والطعام التموين وقننت والثروات، األشخاص عبَّأت أسربطة أن

الحرب. حالة يف إليه لجأ أن بلد ألي يسبق
عندما ليكورجوس عىل تمردوا فقد األسربطيني، عند حتى حدوًدا للصرب أن ويبدو
العملية االعتبارات أن أخرى مرة نجد وهنا مشرتكة، وجبات يف طعامهم تناول عىل أجربهم

األهمية. حيث من الثانية املرتبة احتلت
ليكورجوس ع رشَّ الثروة، حب واستئصال الرفاهية عىل الكامل القضاء يف منه ورغبة
العامة، املوائد استخدام هو وذلك والطرافة، الحكمة من كافية درجة عىل كان ثالثًا تنظيًما
القانون، حددها التي اللحوم من معينة أنواًعا يأكلوا أن الناسجميًعا يفرضعىل كان حيث
الثمن، غالية ومناضد أرائك عىل بيوتهم يف الطعام تناول من نفسه الوقت يف ُمِنعوا كما
بني النهمة كالحيوانات يسمنوا أن أو والطهاة، بالقصاصني يستعينوا أن عليهم وُحرِّم
أيًضا، أجسامهم سيفسد وإنما فحسب، أخالقهم يفسد لن كله ذلك ألن بيوتهم، جدران
وحمامات أطول، نوم ساعات إىل الحتاجوا امللذات، أنواع كل يف لالنغماس تُِركوا ولو
بكل عظيًما شيئًا هذا تحقيق كان املزمن. املرض يستلزمها التي الرعاية ولنفس ساخنة،
ثيوفراسط،19 عرب كما والحسد، النهب من الثروات تأمني هو منه األعظم ولكن تأكيد،
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عىل مًعا وجلوسهم الطعام يف اشرتاكهم طريق عن نفسه وجودها من الثروات تجريد بل
األبهة الستعراض فرصة هناك وهل الثروات، بهذه استمتاع أو نفع فأي شحيحة. موائد
أن لوحظ هنا ومن واحدة؟ مائدة عىل الغني مع الفقري الرجل يجتمع حيث والفخامة،
من محروًما كالشبح وظل وحدها أسربطة يف أعمى بقي السائر، للمثل وفًقا بلوتوس،
ميزة، أي له تكن لم املنزل يف الوجبات تناول أن نالحظ أن أيًضا ويجب والحركة. الحياة
مع رشابه أو طعامه يتناول وال شهية دون العامة الوجبات إىل يأتي من كل أن كما
الوجبات عىل ومتمرد ومخنث كشخصمرسف ويلومونه بدقة، مراقبته تتم كانت املجموعة

العامة.
ذلك عن نقص أو العدد زاد وربما شخًصا، عرش خمسة مائدة كل إىل يجلس كان
وثمانية شهريٍّا، الطعام من حصة معه يحرض أن منهم واحد كل عىل يفرض وكان قليًال.
وكمية التني، من الرطل ونصف ورطلني الجبن، من أرطال وخمسة النبيذ، من جالونات
من األوىل بالقطفة أحدهم ى ضحَّ أن حدث وإذا والسمك. اللحم لرشاء النقود من قليلة
التضحية تقديم وبعد العامة، املأدبة إىل منها جزءًا يرسل أن فعليه غزاًال، ذبح أو الفواكه،
املواطنني بقية عىل يُفَرض كان ولكن بيته. يف عشاءه يتناول أن يف حرٍّا يصبح الصيد أو
هذه يف يشاركون أيًضا األطفال كان كما العامة. املوائد عىل املعتادة أماكنهم يف يوجدوا أن
النفس، وضبط النظام تعلمهم التي العديدة باملدارس شبيهة كانت التي العامة املوائد
الحرة. الرتبوية األساليب عىل ئُون ويُنَشَّ الحكم، بنظام تتعلق محارضات يسمعون وهناك
قوانني لكل مالزًما أمًرا كان للمواطنني، الفردية الحرية وتجاهل نفسه، التشدد هذا
وكان اللحد. إىل أيًضا) ذلك قبل (بل املهد من املواطن شئون تولت التي ليكورجوس،
االعتبار». يف وامليالد الحمل أخذ مع األوىل، النشأة «منذ الشباب تربية يبدأ ليكورجوس
أن من الرغم وعىل الدولة. ملصلحة وفًقا بل األفراد، مليول وفًقا الزواج يتم ال السبب ولهذا
بلوتارك عنها يعرب لم الدولة، حب محل يحل أن ينبغي ال األرسة حب بأن تقول التي الفكرة
«مدينة املتأخرة يوتوبياه يف كامبانيال عنه عرب الذي الوضوح بنفس ليكورجوس» «حياة يف
بني القوية الروابط عراها تفصم أال يجب املواطنني وحدة أن عىل تدل أنها غري الشمس»،
الغرية توقفت الحسد، استئصال يف سببًا الثروة توزيع يف املساواة كانت وكما واملرأة. الرجل
جيدة، بصحة يتمتع نسل إنتاج عىل قادرين رجال بمعارشة لزوجاتهم األزواج سمح عندما
العامة املضاجع يف فيناموا العزوبة، حياة يعيشوا بأن الزواج، بعد حتى للرجال، وُسِمَح

فحسب. الجنيس االتصال ألجل إال بزوجاتهم يلتقوا وال
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الزوجية: غري للعالقات ليكورجوس قدمه الذي التربير وإليك
حرًصا كذلك حرص الزواج، نحو الواجبة واللياقة التواضع أصول أقر أن «وبعد
مما فجعل العقيمة، النسائية وانفعاالتها الغرية مشاعر من الدولة تلك تخليص عىل شديًدا
يتجنبوا وأن املرموقة، املكانة ذوي من رجال مع باالشرتاك أطفاًال ينجبوا أن الرجال يرشف
إىل يلجئون الذين أولئك من سخر وقد زوجاتهم. مع تعاملهم يف العدوانية املظاهر كل
املسن الرجل يقدم بأن فسمح متزوجة، بامرأة يتصلون ممن لالنتقام الدماء وإراقة الحرب
هذا من طفًال تنجب وعندما واللياقة، بالرشف ويتسم عليه يوافق شابٍّا الشابة لزوجته
بامرأة رجل أُعجب إذا أخرى، ناحية ومن طفله. كان لو كما برتبيته يقوم الكريم، النسب
له الترصيح يف زوجها يستأذن بأن له يُسَمح أطفالها، وجمال تواضعها بسبب متزوجة
ممتازين. أبوين من ممتازين أطفاًال يثمر أن يمكن جميلة تربة زرع ألن بها، باالجتماع
ملك يكونوا أن قبل للدولة، ملًكا األطفال أن يعترب ليكورجوس أن إىل كله هذا ويرجع
كما الرجال. أفضل من ينحدروا أن بل عاديني، أبوين من يأتوا أن يريدهم ال ولذلك آبائهم،
الحصول يف الناس فيها يجتهد التي األخرى األمم تلك وسخف غرور الحظ ليكورجوس أن
يغلقون بينما املال، أو بالجهد ذلك عىل يبخلون وال والكالب، الخيول من ساللة أفضل عىل
أنهم من الرغم عىل سواهم، أحد من أطفال إنجاب من ويمنعونهم زوجاتهم، عىل األبواب
أطفال بني والنفع، الرضر بني يفرقون ال هؤالء وكأن القوة. واهني عاجزين يكونون قد
أطفال وبني آبائهم، تدمري عن فضًال ليشء، يصلحون فال مريضة أصول من يولدون
نسل إنجاب تؤمن كانت التي التعليمات هذه سليمة. أصول من أقوياء أصحاء يولدون
النساء انحراف تشجيع عن تكون ما أبعد الحقيقة يف كانت للدولة، نافع ثَم وِمن صحيح،

بينهن.» الزنا يُعَرف لم ولذلك تالية، فرتة يف ساد الذي
جهوًدا بذل فقد والنساء، الرجال بني نفهمه كما الحب يؤيد لم ليكورجوس كان وإذا
راقصة حفالت بتنظيم وقام الجنسية، الناحية من للرجال جذابات النساء يجعل لكي كبرية
الجنس عن ينزع لكي ال الشباب، عارياتيفحضور لشابات أخرى رياضية وتمرينات عامة
الحياة بخصوصية يرتبط الذي األمر وهو — فحسب والحساسية الحنان من يكتنفه ما
هذا أخفق وإذا الزواج. عىل اإلقبال عىل حافًزا كانت التدريبات هذه ألن كذلك بل — الزوجية
وصمات «فإن للزواج، رفضهم عىل وأرصوا أسربطة، شباب يف املرغوب التأثري إحداث يف
ويأمرهم العاريات، العذارى تدريبات بمشاهدة لهم يسمح وال ظهورهم، عىل توضع العار
العادل العقاب عن تعرب أغنية يغنون وهم األسواق، حول عراة الشتاء يف بامليض القضاء

للقوانني.» عصيانهم جزاء تلقوه الذي
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يف يسري األزواج بني الجنيس االتصال الزواج، إتمام بعد حتى ليكورجوس، يرتك لم
مدروسة: قواعد له خطط وإنما الطبيعي، مجراه

اختيار يتم وال بالعنف، عروسه عىل العريس يستويل أن الزواج يف عاداتهم «ومن
تأتي ثَم وِمن النضج، سن بلغت قد تكون أن بعد بل السن، صغريات بني من العروس
الرجال مالبس وتلبسها الجلد، حتى العروس وتقصشعر الزواج، شئون تدبر التي املرأة
وال بعقله، النبيذ يذهب لم الذي العريس، ويأتي الظالم. يف وترتكها الفراش عىل وترقدها
الرس فيميضيف العامة، املأدبة عىل عشائه تناول عىل واظب ألنه الرفاهية؛ حياة قواه أوهنت
هناك يمكث أن وبعد آخر. فراش إىل ويحملها حولها لفت التي األحزمة ويفك عروسه إىل
ويسرتيح رفاقه، مع ويقيضيومه الشباب، بقية مع لينام املعتاد ملسكنه يعود قصريًا، وقتًا
ويف وجوده، العائلة تكتشف ال حتى شديٍد حذٍر يف عروسه ويزور الليل، أثناء يف معهم
للقاءاتهما املالئمة الفرص إليجاد حيلة من لديها ما كل العروس تمارس نفسه الوقت
أن قبل أطفاًال ينجب بعضهم كان بل فحسب، قصرية فرتة يف يتم هذا يكن ولم الحميمة،
تدريب مجرد الجنيس االتصال من النوع هذا يكن ولم النهار، وضح يف بزوجاتهم يلتقوا
تنطفئ أالَّ عىل ويساعد أجسامهم نضارة عىل يحافظ كان وإنما فقط، والعفة االعتدال عىل
بصفة يمكثون الذين أولئك مثل رغباتهم يشبعوا لم وألنهم تخمد، أو األوىل حبهم حرارة

ومتوهجة.» متأججة تظل رغباتهم كانت فقد زوجاتهم، مع دائمة
باختيار اهتمامه من أكثر الزواج إجراءات بتنظيم اهتم قد ليكورجوس أن نرى هكذا
قراراتهم باتخاذ محدود نطاق يف أفالطون، خالف عىل ملواطنيه، سمح فقد الزوجني،
لهم تبني وإذا الجمال، من قدر عىل أصحاء أطفاًال منه ينجبوا أن يريدون من بخصوص
تربية حرية لألب ترتك ال ألنه دائًما؛ تصحيحه يمكن الخطأ هذا فإن خطأ، أي ارتكبوا أنهم
لفحصه ،Lesche ليسكيه يُدعى مكان إىل الطفل بحمل يُلَزم وإنما يريد، كما أطفال أي
األعضاء، ومتجانس قويٍّا الطفل كان فإذا هناك، يجتمعون الذين القبيلة شيوخ قبل من
الزراعية، األرض من قطعة آالف التسعة من قطعة له ويحددون بتعليمه، األوامر يعطون
،Apothetate أبوثيتات يدعى مكان يف به يلقى بأن فيأمرون ومشوًَّها، ضعيًفا كان إذا أما
حياته أن منه يفهم الذي األمر Taygetus؛ تايجيتوس جبل من قريب عميق كهف وهو
أو القوة البداية منذ تمنحه لم الطبيعة دامت ما العامة، للمصلحة وال له نافعة تكون لن

البنية. سالمة
يشاءون. كما أطفالهم تعليم حرية الحال، بطبيعة لآلباء، يكن ولم
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مجموعات، يف يسجلوا بأن ليكورجوس يأمر حتى العمر، من السابعة يبلغوا إن وما
ومن مًعا. التسلية وألوان التمرينات ويمارسون النظام، لنفس جميًعا يخضعون حيث
ويطيعون الباقون، به ويتمثل للمجموعة، قائًدا يعنيَّ واالنضباط، الشجاعة يف زمالءه يفق
تمرينًا كله الرتبوي نظامهم جعل مما بهم، ينزلها التي العقوبات بصرب ويتحملون أوامره،
الشجار أو الجدال إلثارة الفرص بتحني معهم املوجودون السن كبار ويقوم الطاعة. عىل

النزال. يف وثباته منهم، كل روح بدقة يالحظوا أن لهم يتسنى لكي بينهم،
نظام ُهيِّئ فقد املطلقة. الرضورة إليه تدعو ما إال منه ينالون فال التعليم عن أما
يزداد كان ولهذا والغزو. والقتال املشاق، ل وتحمُّ لألوامر، إلخضاعهم كله تعليمهم
األقدام، حفاة ويمشون تماًما، شعورهم فيقصون العمر، يف تقدموا كلما انضباطهم
عرشة، الثانية سن يف الداخلية مالبسهم وتنزع تماًما. عراة وهم األحيان أغلب يف ويلعبون
إذ القذارة؛ عليهم تبدو أن الطبيعي من كان ولذلك واحد، برداء العام طوال لهم ويسمح
وكانوا السنة. من معينة أيام يف إال عليهم محظوًرا بالزيوت والتطيب االستحمام ترف كان
دون بأيديهم، جمعوها التي القصب عيدان من مجدولة أرسة عىل جماعات، يف ينامون
لهم يسمح الشتاء ويف ،Eurotasأيروتاس نهر ضفاف من وأحرضوها سكاكني، استخدام
سنٍّا األكرب األوالد تعليم وأما الدفء. بعض فيهم لتبعث شائكة نباتات إليها يضيفوا بأن
العامة. اإلنجليزية املدارس بعض يف التعليم عن كثريًا يختلف لم وإن قسوًة، أشد فكان
الذين السن كبار برفقة حسنًا بالءً أبلوا الذين األوالد يحظى العمر من املرحلة هذه يف
كمراقبني ال والرباعة، القوة عىل فيها يتدربون التي األماكن إىل الحضور عىل يواظبون كانوا
من مكان وال زمان يخُل لم بحيث وحكَّاًما، حراًسا أو لهم، آباء بصفتهم بل عابرين،
رجال وأقدر أفضل من واحد يُعنيَّ كان ذلك إىل وباإلضافة ويؤدبونهم. أشخاصيعلمونهم
الشبان أولئك من شاب وأشجع ألحكم مجموعة كل قيادة فيسلم للشباب، مراقبًا املدينة
بعد سنتني أمىض الذي هو «األيريني» وكان .Irens األيرين اسم عليهم يطلق كان الذين
األوالد أكرب من واحًدا فكان Melliren امللريين أما األوالد. صفوف) (أو فصول من تخرجه
يتوىل ملن أوامره بإصدار — عمره من العرشين بلغ الذي — األيريني هذا ويقوم سنٍّا.
سنٍّا أكربهم ويرسل منزله. يف الخدمة عىل يجربهم كما الصغرية، معاركهم يف قيادتهم
وجدوها، حيثما فيرسقونها للطبخ، الصالحة األعشاب ليجمع وأصغرهم الخشب، ليجلب
وإذا العامة، املوائد تحت وحذر بمكر بالزحف أو الحدائق، من خفية عليها بالحصول إما
ما كل أيًضا يرسقون وهم الرباعة، إىل افتقاره أو إلهماله بقسوة جلد أحدهم، عىل ُقِبض
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الناس يكون عندما ومهارة بحذق لهذا ويخططون الطعام، من عليه الحصول يمكنهم
ولكن فقط، بالجلد يعاقبون ال أمرهم اكتُشف فإذا الحراسة، يف يرتاخون عندما أو نياًما
وذلك الدوام، عىل هزيًال كان لهم يقدم كان الذي العشاء طعام أن والواقع أيًضا. بالجوع

والنهم. الطمع ومقاومة والتحمل الشجاعة عىل لتمرينهم
عقولهن، قبل أبدانهن إلصالح وجهوها ولكنهم النساء، تربية األسربطيون يهمل ولم
الرماح؛ وإلقاء والرماية، واملصارعة، الجري، عىل العذارى تتدرب بأن ليكورجوس أمر فقد
املستقبل يف ويقوين شاكلتهن، عىل أطفالهن ويكون نشيطة، قوية أجسادهن تصبح حتى
أو الرجال يمدحن أن أيًضا حقهن من «وكان أمان. يف والوالدة الوضع، آالم تحمل عىل
فليس ذلك ومع والرشف.» الشجاعة بألقاب التكريم من يستبعدن لم إنهنَّ ويقال ينقدنهم،
الحال هو كما الدولة، شئون إدارة يف مبارشة مشاركة يشاركن كن أنهن عىل دليل أي لدينا
اشرتاك بسبب املايض، يف اكتسبنها التي القوية السلطة أن يبدو إذ أفالطون، جمهورية يف

تدعيمها. من بدًال كبحها تم قد املتكررة، العسكرية الحمالت يف أزواجهن
األسربطيني ألن أسربطة؛ يف العمل تنظيم عن قوله يمكن مما الكثري لدينا وليس
الناحية من العمل فيها حرم التي الوحيدة األمة هم كانوا وربما مرتفة، طبقة أساًسا كانوا
والتعلم، والتعليم، العسكرية، التدريبات مثل املنتج غري العمل إىل انرصفوا لقد الفعلية،
.(Helots الهيلوت (أو للعبيد كت فُرتِ اليومية باالحتياجات تزويدهم مهمة أما والتجارة،
كانوا البالغني املواطنني وأن العبيد، نظام عىل يقوم كان األسربطي املجتمع أن والواقع
املعجبني من كثري يتجاهلها حقيقة وهذه ذلك، أرادوا لو حتى بأيديهم العمل من محرومني

ألسربطة. املتحمسني
أي يكن فلم النضج، مرحلة بلغوا أن بعد حتى الصارم األسربطيني نظام استمر
كبري، واحد بمعسكر أشبه املدينة كانت إذ يريد، كما يعيش أن يف بالحرية يتمتع إنسان
لم بأنه إنسان كل ويقتنع العامة، واجباتهم ويعرفون محددة، بأمور للجميع فيه يسمح
بمراقبة أنفسهم يشغلون فإنهم معينة، أوامر لهم تصدر لم وإذا لبلده. بل لنفسه يولد
وكان سنٍّا. منهم أكرب هم ممن أنفسهم هم يتعلمون أو نافًعا، شيئًا وتعليمهم األوالد
وكان ملواطنيه، ليكورجوس منحها التي الكربى االمتيازات أحد هو الفراغ بوقت االستمتاع
منهم يستحق األمر يكن ولم آلية. حرفة أي ممارسة من منعهم عىل مرتتبة نتيجة ذلك
العبيد أما القيمة. عديمة عندهم الثروة دامت ما ثرواتهم، زيادة يف كبريًا جهًدا يبذلوا أن
إليها املشار االحتياجات تلبية عن مسئولني فكانوا األرض، يحرثون كانوا الذين (الهيلوت)،
انعقاد أثناء أثينا يف وجوده تصادف أسربطي عن حكاية الصدد هذا يف ولدينا سبق. فيما
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الرجل هذا كان وعندما الكسل. بسبب مالية بغرامة عليه ُحكم رجل عن وسمع املحكمة،
راحوا الذين بأصدقائه مصحوبًا سيئة، معنوية حالة يف وهو عودته طريق يف املسكني
كرامته. عىل محافظته بسبب أُدين الذي الشخص عىل يدلوه أن مرافقيه من طلب يواسونه،
الحصول يف رغبة وكل الحرفية، بالفنون اهتمام كل إسقاط حد إىل األمر بهم وصل وهكذا

اعتبارهم. من الثروة عىل
نقدية. مبالغ دفع مقابل أصحابها عن تُرفع أسربطة يف القضائية الدعاوى وكانت
لديهم كانت كما األهلية، يف متساوين كانوا وإنما الفقري، وال الغني األسربطيون يعرف ولم
يقضون السلم أوقات يف نجدهم ولهذا القليلة. احتياجاتهم لتلبية مكلفة وغري ميرسة وسائل
تجاذب أو البدنية بالتدريبات للقيام يلتقون أو والصيد، واالحتفاالت، الرقص، يف وقتهم
أمرهم ووالة ذووهم كان إذ السوق، إىل يذهب الثالثني دون أحد يكن ولم الحديث. أطراف
كبار يرشف شيئًا األسواق يف التسكع يكن ولم الرضورية. احتياجاتهم كل لهم يدبرون
تدور التي األماكن أو التدريب مدارس يف النهار معظم يقضوا أن بهم األليق كان بل السن،

األحاديث. فيها
وجرائم بليكورجوس، الشديد بلوتارك إعجاب من حدَّت فقد العبيد مسألة عن وأما
من كنوع األسربطيني الشبان أيدي عىل «الهيلوت» لها تعرض التي الجماعية القتل
تنظيمات عىل معتمة تلقيظالًال ليكورجوس، عهد بعد تمت أنها افرتضنا لو حتى الرياضة،
كانوا بعضالنواحي، من األسربطيني، بأن االعرتاف إىل بلوتارك اضطر وقد املثالية. أسربطة

إنسانية. غري بطريقة عبيدهم يعاملون
العامة، القاعات إىل يقودونهم ثم يسكروا، حتى الرشب عىل يجربونهم أحيانًا كانوا
رقصات ويرقصوا وضيعة، أغاني يغنوا بأن يأمرونهم وكانوا السكر، أرضار للشباب ليبينوا
الدعائية األساليب وبهذه ورقيق. مهذب إنسان أي يخالطوا أال عليهم ويفرضون مزرية،

الساللتني. بني الفصل يتم الفجة،
يتمتع كان أسربطة يف الحر الرجل إن يقولون الذين «هؤالء إن بلوتارك ويقول
أحسنوا أنهم يبدو حد، أقىص إىل للعبودية يخضع كان العبد وإن حد، أبعد إىل بالحرية
عبارته، من الثاني الجزء عىل بلوتارك نوافق أن ويمكننا الحالتني.» بني الفوارق تقدير
شاءوا متى لهم ويتعرضون غريهم، يستبعدون الذين الرجال كان إذا فيما نشك ولكننا

أحرار. رجال بأنهم يُوَصفوا أن يستحقون القتل، أو والتعذيب باإلهانة
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يف أنفسهم هم كانوا األحرار» «الرجال هؤالء بأن نسمع أن ذلك بعد عجيبًا وليس
بلدهم: يف سجناء األمر واقع

أن خشية الحدود، خارج بالسفر أخرى بالد رؤية يف يرغبون ملن يسمح يكن «ولم
شكل عىل أو انضباًطا، أقل للحياة أشكال عىل يتعرَّفوا أو أجنبية، عادات عىل يتعودوا
سببًا يحددوا لم ما أسربطة، دخول من الغرباء ُمنع كذلك الحكم. أشكال من مختلف
عىل إصالحات يدخلوا أو املدينة، تلك دستور يحاكوا أن من خوفه بسبب ال ملجيئهم مقنًعا
والرشور؛ الرذائل بعض شعبه يعلموا أن خشية ولكن توكيديديس، يقول كما فضائلها،
جديدة مناقشة وكل للمناقشة، جديدة موضوعات بظهور تقرتن األجانب زيارات ألن ذلك
النشاز مثل يمكنها، جديدة ورغبات مشاعر تنشأ اآلراء هذه ومن جديدة، آراء إىل تؤدي
حماية أن ليكورجوس اعتقد ولذلك املستقرة؛ للحكومة االضطراب تسبب أن املوسيقى، يف
الوباء انتشار منع من عليها أجدى السيئة السلوك وأساليب الفاسدة العادات من املدينة

فيها.»
فرح وأنه السيايس»، نظامه وعظمة بجمال «مفتونًا كان ليكورجوس أن يدهشنا وال
عىل القدرة يفتقد املرشع أن فالواقع العالم». خلق من فرغ عندما اإلله «فرحة بعمله
القوانني. لهذه تخضع أن األخرى الشعوب من يتوقع ما بقدر وضعها، التي القوانني نقد
التقدمي. بالفكر يسمى فيما أسربطة تركته الذي التأثري هو للدهشة مدعاة ذلك من واألكثر
ومن مابيل، إىل هارنجتون من والشيوعيون واملصلحون اإلنسان، حقوق وأنصار فالثوريون،
أكمل يعد الذي النموذج هذا استلهام حاولوا قد ستالني، إىل نابليون ومن مارا، إىل كامبانيال

الشمولية. للدولة نموذج

أرسطوفانيس (3)

الساخرة الهجائية اليوتوبيات عىل نظرة نلقي أن علينا ينبغي اإلغريق، بالد نرتك أن قبل
بتأثري قيس إذا ثانويٍّا، تأثريًا الواقع يف كان اليوتوبي الفكر يف تأثريها ألن ألرسطوفانيس؛

لسخريتها. تعرضت التي اليوتوبيات
الفالسفة ألفكار الناس عامة تلقي كيفية عن فكرة أرسطوفانيس مرسحيات وتعطينا
املدارس يف التالميذ فعل رد عن االختالف شديد كان عليها فعلهم رد أن بد وال الكبار.
الشباب بحماس وقبولها، الجديدة األفكار ملناقشة دائم استعداد عىل هؤالء ألن الثانوية؛

التحيز. عن وبعده
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بنربة نحس فإننا عرصه، يف العام للرأي مشوهة مرآة يقدم أرسطوفانيس أن ومع
يتحدث كما أفالطون، شيوعية عن تتحدث فشخصياته مرسحياته. يف ترتدد التي األصالة
اإلغريق غالبية يكون أن ويحتمل الفوضوية). عن (أو البلشفية عن أيامنا يف الناس معظم
كوضع الشيوعية من نفروا قد الحديث، العرص يف الناس أغلبية شأن شأنهم القدماء،
عىل إنسان كل و«يحصل عمل» أي أحد يمارس و«ال للجميع»، النساء فيه «تكون اجتماعي
أرسطوفانيس ويضحك بالتخمة». ويصاب يسكر حتى والطعام الرشاب من يشتهي ما
أفضل الشيوعية ملصلحة الحجج بعض أحيانًا يقدِّم ولكنه منها، ويهزأ األفكار هذه عىل
امللكية إلغاء سبيل يف النساء ثورة تتزعم التي براكساجورا إن نفسه. أفالطون فعل مما
هي وها سقراط. من إقناًعا أكثر بصورة الداعية دور تمثل والرخاء، الوفرة مملكة وإقامة

الحر: السعيد املجتمع هذا إيجاد عىل ستعمل كيف بليبريوس، لزوجها، تصف ذي

براكساجورا:

للناس، وأعلنها أسنها أن أعتزم التي القاعدة إن
بالتساوي ويقتسموا متساوين الجميع يصبح أن هي

اليوم، بعد يتحملوا وال واملتع، الثروات كل
وفقري، غني هناك يكون أن

الشاسعة، الواسعة الحقول الناس أحد يملك أن أو
فيه، يُدَفن قرب لتجهيز يكفي ما اآلخر يملك وال

العبيد مئات هذا ترصف تحت يكون وأن
اإلطالق. عىل يعينه أحد بال ذاك ويكون

األوضاع، هذه كل أصلح أن أريد
األحرار، مشاركة النعم كل يف الكل فيشارك

للجميع. واحًدا ونظاًما واحدة حياة أرتب وأن

هذا؟ ستدبرين وكيف بليبريوس:
براكساجورا:

أوًال أحرص سوف
إنسان أي يملكه ما وسائر واألرض الفضة تكون أن عىل

الجميع، ترصف وتحت الناس بني مشرتًكا
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واحد؛ رصيد منه يتألف بحيث
لشئون املدبرين أحكم يفعل كما شئونكم، وندير سنطعمكم الرصيد هذا ومن

بالرعاية. ونشملكم لكم، ونقتصد عليكم، فننفق البيت،

بليبريوس:

تماًما، أفهمه فإني باألرض، يتعلق ما أما
يمكنك مزارع يملك وال يده، يف نقوده عىل يستحوذ الجل كان إذا العمل ما لكن

عنك، يمنعها أن يمكنه وال تريها، أن
والذهب؟ الفضة من األوزان يمتلك وإنما

للمخازن. هذا كل يحرض أن عليه براكساجورا:
بليبريوس:

افرتيض لكن
الجميع؛ عن خربه وأخفى به، يحتفظ أن اختار أنه

باليمني؟ يحنث أن يف عليه بأس أي ولكن لليمني، حنثًا يعد هذا أن يف شك ال
الطريق. هذا عن البداية يف كسبه لقد

براكساجورا:

هذا. عىل أوافقك
اليوم. بعد إليه يحتاج ولن الفائدة، عديم اآلن سيصبح لكنه

تقصدين؟ ماذا بليبريوس:
براكساجورا:

الجميع، منه سيتحرر الحاجة ضغط أن أقصد
اإلنسان، يتمناه ما كل عىل فرد كل وسيحصل

الوفرية، واملالبس الجوز، وثمار الشعري، وأرغفة الكعك، عىل
والسمك، الزهور، وأكاليل والنبيذ،

والخداع؟ بالغش عليها حصل التي الثروة عىل يحرص فلماذا
يل. ترشحه أن فأرجوك السبب، تعرف كنت إن
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بليبريوس:

الخريات هذه معظم يملكون الذين إن
الدوام. عىل اللصوص أسوأ اعتقادي يف هم

براكساجورا:

الخوايل، األيام عىل يصدق تقوله ما أن عىل صاحبي، يا أوافقك،
إلغاؤه. تم الذي العتيق نظامكم عىل ويرسي

بثروته، االحتفاظ من عليه سيعود الذي ما ولكن
يل. تفرسه أن أرجوك ما هذا للجميع، مشاًعا ستصبح األشياء كل كانت إن

بليبريوس:

لفتاة، حبه يظهر أن شاب حاول إذا
بالهدايا. إليها سيتودد أنه شك فال

براكساجورا:

ال. … ال
ومشرتكني، أحراًرا سيكونون والرجال النساء كل
القيود. من ذلك غري وال زواج، ثمة يكون ولن

بليبريوس:

الجميع تطلَّع لو العمل ما لكن
البديع؟ جمالها يزينها التي للفتاة

براكساجورا:

والجالل الروعة تحفه الذي الجميل بجانب
والقبيح؛ واملشوه القزم سيقف

الجمال، يف آية هي لفتاة التودد لك يحق أن وقبل
اللسان. والسليطة الشمطاء العجوز تغازل أن عليك
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بليبريوس:

النساء، حول يحوم شك أي تبديد يف نجحت
العشاق. أحد من امرأة اليوم بعد تُحَرم ولن

الرجال؟ عن ماذا لكن
القبيح. ويُرَفض الوسيم سيخرتن الفتيات أن إيلَّ يخيل

براكساجورا:

ارتباط، أي بعقد لفتاة يسمح لن بالطبع
قوانني، يف الدولة سنتها التي القواعد مع يتوافق بما إال

والطويل، الوسيم حبيبها فبجانب
والضئيل، واملعاق القعيد سيوضع

الجميل، عىل الحصول لها يحق أن وقبل
والقبيح. لألخرق حبها تمنح أن عليها

بليبريوس:

ليزيكراتيس، يعرضه الذي األنف فهذا إذن
األنوف. وألطف أجمل أعتقد فيما سينافس

براكساجورا:

بديعة، ديمقراطية خطة هي أجل
إليه، يُسبق لم شعبي وأسلوب

واملغرورين، املنافقني من به نسخر
— العجوز الريفي سيقول هكذا — املتعجرفون أيها اآلن اذهبوا

والغرام. العشق يف اليوم دوري جاء فقد جانبًا، قفوا

بليبريوس:

األطفال؟ سيُعَرف يل، أذنت إذا كيف، لكن
أبناءه؟ األب يميز وكيف
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براكساجورا:

عليهم، أحد يدله ولن أبًدا، يُعرفوا لن
الشيوخ. لجميع أبناءً سيكونون الشبان فجميع

بكثري. هذا من أشد أذًى يلحقك ربما خريميسس:
هذا؟ وكيف بليبريوس:

خريميسس:

أبوه، أنك الحقري أرسطيلوس ادَّعى إذا
ليقبلك. عليك وهجم

رضبًا. أشبعه سوف اللعنة! وعليه فليشنق! آه. بليبريوس:
النعناع. برائحة ستفوح أظنك خريميسس:

براكساجورا:

تقول. مما يشء يحدث لن هراء، سيدي، يا هذا، لكن
القرار، صدور قبل ولد قد الوضيع فهذا

الحال. بطبيعة قبلته تلمسك ولن

بليبريوس:

واالشمئزاز. الرعب نفيس يف يثري املنظر هذا
املزرعة؟ يف سيعمل الذي من لكن

براكساجورا:

للعبيد، والشقاء العمل سترتكون
سدوله، الليل يرخي عندما عملكم، وسيبدأ

املزولة، وجه عىل أقدام بعرشة ويلقي
العشاء. وجبة تناول إىل وتهرعون

عنها؟ ماذا ومالبسنا، بليبريوس:
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براكساجورا:
الكثري، منها املخزن يف لديكم

املزيد. منها لكم سننسخ تبىل، وعندما
بليبريوس:

عيلَّ، الدعوى رفعوا إذا واحد. يشء يبقى
الغرامة؟ منه سأسدد الذي الرصيد هو فأين

املخازن. من تدفعيه لن أظنك
براكساجورا:

عليك! دعوى أقيمت إذا تدفع غرامة
شيئًا يعرف لن وشعبنا هللا، باركك وملاذا،
بالدعاوى؟ يسمى الذي اليشء هذا عن

بليبريوس:
هذا. يف أتشكك إني دعاوى. ال

معاشه؟ يف شعبنا سيترصف عليك باهلل وكيف
ذلك. عىل سيأسفون فالكثريون حق. عىل أنت خريميسس:

براكساجورا:
شك. ال

دعوى؟ ترفع أن يمكن يشء أي عن لكن
بليبريوس:

واحدة، بذكر وسأكتفي كثرية، أسباب هناك
عليك؟ باهلل تترصفني فكيف املدين، لك يدفع لم إذا

براكساجورا:

صديق، يا أخربني لكن حسنًا، املدين. يدفع لم إذ
له؟ أقرضها التي للنقود الدائن توصل كيف
املخازن. يف وضعت قد النقود كل أن أظن
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شديد، بأًىس وأقولها األمر، يف أتشكك إنني
تأكيد. بكل لص دائنك

بليبريوس:
ومالئمة. مفحمة إجابة هذه

غرامة؟ يدفع أن إىل رجل اضطر لو ماذا لكن
أظن. فيما أفحمتِك، لقد

براكساجورا:
حني، إىل ورشابه طعامه فسنوقف أبًدا،

اآلخرين، عىل بالعدوان يسارع وال لرشده يثوب حتى
اللعني. تهوره ثمن معدته من يدفع عندما

يظهرون؟ وال اللصوص سيختفي وهل بليبريوس:
اآلخرين؟ مع يتقاسمونه شيئًا يرسقون وكيف براكساجورا:

بليبريوس:
طريق، لقاطع إذن فرصة توجد ألن

األنيق؟ معطفك من ويجردك الشارع يف بالليل يقابلك
براكساجورا:

الوثري، فراشك عىل بيتك يف نائًما كنت سواء هذا يحدث لن ال،
سبيل، عابر كأي وتتمىش تخرج أن اخرتت أو

الوبيل، العمل هذا أحد يقرتف وملاذا
للجميع؟ متوافر يشء وكل

األثيم، املنكر فعله ارتكب أنه وافرض
والعويل، للضجيج داعي وال تصارعه، وال تقاومه ال
البديل. وسيعطونك للمخازن، تذهب أن فيمكنك
القمار؟ لعب من أيًضا سنحرم وهل بليبريوس:

الرهان؟ من تخرس أو تكسب وماذا تراهن؟ وعالَم براكساجورا:
الحياة؟ هذه نوع وما سنحيا؟ وكيف بليبريوس:
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براكساجورا:
واالستقالل، الحرية كنف يف للجميع مشرتكة حياة

والقضبان، الحواجز كل من األبد إىل تخلصت
االندماج. كل واحد نظام يف الخاصة األنظمة واندمجت

ستقام؟ إذن أين طعامنا ووجبات بليبريوس:
براكساجورا:

ستقام ورواق محكمة ساحة كل يف
الطعام. لتناول قاعة للمواطنني

بليبريوس:

عظيم.
والخطباء؟ الخطابة بمنصة ستفعلني ماذا ولكن

براكساجورا:
الرشاب، وأوعية الكبرية للكئوس منصة سأجعلها
الشجعان، أمجاد لريتلوا الغلمان عليها ويَُصفُّ

والفخار، الرشف معارك يف االنتصار بأفراح ويتغنوا
والعار، بالخزي الجبناء وا ويعريِّ

املكان، ويغادر جبان كل وجه يحمر حتى
العشاء. بطعام معدته حشو عن يتوقف أن دون

بليبريوس:
والجمال، الروعة بالغ شيئًا هذا سيكون آه،

االقرتاع؟ أماكن عن وماذا
براكساجورا:
ينطلقون هناك

طوال، صفوف يف السوق إىل
هارموديوس، بجوار مكاني أتخذ وهناك
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الناس، كل عىل االقرتاع بطاقات وأوزع
بانتظام، قرعته عىل فرد كل يحصل حتى
عالمة، ليضع الرجال بشجاعة وينطلق

الطعام. قوائم يف اسمه يدرج الذي الحرف عىل

االكليزيوزاي) النساء، برملان (عن

والضحك، املائدة، مباهج يحتقرون متفوقني، لبرش أفالطون دولة مت ُصمِّ لقد
ال عاديني ألناس مصممة فهي براكساجورا يوتوبيا أما والعشق. واملوسيقى عر، والشِّ
من قدر عىل يكونون الذين الرجال، أو النساء واجب من بأن الحظ، لحسن يؤمنون،
يعتقدون وال مثلهم، أطفال إنجاب هو واحد، لغرض لآلخر منهم كل يتودد أن الجمال،
التي والشيوعية املتواضعة. الحياة مباهج ببعض استمتع ما إذا رشيًرا يصبح اإلنسان أن
واملالبس الشعري وأرغفة «الكعك من الوفرة بل التقشف، شيوعية هي ليست لها تدعو

والسمك». الزهور وأكاليل والنبيذ الفاخرة
عنه قال فقد وأفالطون. بسقراط استهزأ ألنه بالرجعية؛ أرسطوفانيس ُوِصف وقد
الدين وعن … الغريزية «الحياة عن يدافع كان إنه املثال، سبيل عىل ديكنسون، لويس
النزعة جوهر عن تعرب «السحب» أن رأى كما القديم»، والرتاث القديمة والعادات القديم،
لم أرسطوفانيس بأن االعتقاد إىل املرء ويميل الطورية). النزعة (أو املستنرية املحافظة
اقرتحها التي الجديدة، التنظيمات تكون أن من لخوفه إال القديمة التنظيمات عن يدافع
امليثولوجيا من فحسب يسخر ال «الطيور» يف فهو القديمة. من أسوأ تسلطيون، فالسفة
السلطة، إىل يسعى الذي املحبط السيايس من أيًضا يسخر ولكنه اليونانية، (األساطري)
األثيني املغامر وصول وقبل «االستعمارية»، طموحاته إلرضاء الطيور استغالل يف وينجح
وحرة، سعيدة حياة ولكنها ما، حد إىل بدائية حياة تعيش الطيور كانت بيستيرتيوس،
الكلمات: بهذه حياتهم الطيور ملك ويصف دائم»، عرس «يوم كأنه عليها يمر الوقت وكان

رخيٍّا، ناعًما بنا يميض الوقت …
به. نتعامل ال ألننا اهتمامنا؛ دائرة خارج يقع واملال

الالهية، أيامنا من الصباح ونقيض الرياضية، لأللعاب ساحات لدينا
الحدائق، يف واللقاءات الوالئم مع
. املرِّ وأشجار الخشخاش وبذور
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الطيور، كربياء إيقاظ هي األثيني والغوغائي السيايس عاتق عىل تقع مهمة وأول
ملكهم وينربي األرض. يحكموا أن واجبهم من وأن اآللهة، من أسمى بأنهم وإقناعهم
األمم مثال يحتذوا أن الطيور من ويطلب بيستيرتيوس، أفكار عن للدفاع الساذج

«املتحرضة»:

املتنافسة، األمم إىل تطلعوا األرض! إىل انظروا
والتحصينات، الهندسة علوم عىل وتقبل والنشاط، بالحيوية تموج وهي

عالية، وطنية بهمة وبيوتها، أوطانها عن للدفاع
البناء. الشامخة األسوار من بسياج مدينة كل فتحيط
جديدة، بتصميمات القديمة الهجوم خطط وتعدل

الكمال؛ أوج تبلغ حتى والدفاع الهجوم أسلحة وتصقل
واالنضباط. النظام عىل الجيوش وتدرب وتسلحها، الحربية السفن وتجهز

الجوي مجالها يف مدينة بناء يف «القومية» الروح فيها دبت التي الطيور، ورشعت
وراء من شيئًا تجني ال ولكنها اآللهة، نفوس يف الخوف بث يف وتنجح بابل، من وأقوى أكرب
أسوارها، وحراسة وتقويتها املدينة رصوح بناء يف وقتهم يقضوا أن عليهم وأصبح ذلك؛

دائم». زفاف «عرس حياتهم تعد لم بحيث
املدن مخططي من أرسطوفانيس سخرية مع اإلنسان يتعاطف أال الصعب ومن
مملكة أن والحق للناس. الغريزية الحياة أفكارهم قاومت الذين والفالسفة، واألخالقيني

أفالطون. جمهورية من بهجة أكثر مكانًا تبدو بساطتها، كل من الرغم عىل الطيور،

هوامش

وضع هللينستي، مؤرخ ٢٩ق.م.)، حوايل إىل ٨٠ حوايل (من الصقيل ديودوروس (1)
كاملة بصورة منها يبَق لم كتابًا، أربعني يف قيرص عرص حتى بدايته من للعالم تاريًخا
من الرغم وعىل العرشين. الكتاب إىل عرش الحادي الكتاب ومن األوىل، الخمسة الكتب سوى
أسايس مرجع فهو منها، يُكِثر التي والحكايات الطرائف ومن التواريخ، ذكر يف دقته عدم

(املراجع) صقلية. وبخاصة املتوسط، البحر وجزر والهند األدنى الرشق تاريخ يف
إثارة إليه وترجع السوفسطائيني، صغار أهم من يعدُّ ٤٠٠ق.م. حوايل عاش (2)
باإلنسان يستبد الذي الوضعي، أو البرشي والقانون الطبيعي القانون بني املشهورة التفرقة
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الواسعة بمعرفته اشتهر … الخرية األصلية الطبيعة مخالفة عىل ويقهره الطغاة، استبداد
(املراجع) اسمه. عىل اهما سمَّ محاورتني يف غروره من أفالطون وسخر عرصه، بعلوم

أفريقيا بشمال قورينا يف اللذة مدرسة وأسس ٤٣٥–٣٥٥ق.م. حوايل من عاش (3)
والحكيم السعادة، عن األوحد والتعبري للحياة غاية أسمى هي عنده واللذة حاليٍّا)، (ليبيا
عىل يأَس فلم الحارضة اللحظة واغتنم فيه، بالتحكم لها يسمح أن دون باللذة استمتع من

(املراجع) آٍت. من يخْف ولم ماٍض
اليوناني األصل عىل راجعها زكريا. فؤاد د. ترجمة أفالطون، جمهورية عن (4)
ص٦١– ١٩٦٨م، والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار القاهرة، سالم. سليم محمد الدكتور

(املرتجمة) .٦٤
ص١١٣-١١٤. السابق، املرجع (5)
ص١١٥-١١٦. السابق، املرجع (6)
ص١١٧-١١٨. السابق، املرجع (7)

.١٧٥ إىل ص١٧٠ السابق، املرجع (8)
ص١٨٢. السابق، املرجع (9)

ص٦٠-٦١. السابق، املرجع (10)
.٦٠ إىل ص٥٨ السابق، املرجع (11)
ص٢٧٨-٢٧٩. السابق، املرجع (12)
ص٢٨٢-٢٨٣. السابق، املرجع (13)

ص١٢٨. السابق، املرجع (14)

ص١٢٦. السابق، املرجع (15)
اللرت. ونصف لرتًا ٣٢ يعادل ما أو جالونات ٨ يساوي للحبوب مكيال البوشل (16)

(املرتجمة)
(املرتجمة) القدماء. عند وزن وحدة املينا (17)

طرد بعد ٣٧٩ق.م. (عام الدولة بناء أعاد يوئتيا، من عسكري وقائد سيايس (18)
— الديمقراطية ونزعته وطنيته بفضل — ثيبة أصبحت الجيشحتى وتنظيم األسربطيني)
بتنظيماته األكرب واألسكندر املقدوني الثاني فيليب أخذ اليونان، بالد يف الثالثة القوة هي

(املراجع) وطوراها. العسكرية
وبخاصة القديمة، العصور يف املوسوعيني العلماء أبرز ومن إغريقي فيلسوف (19)
٣٧٣ق.م. سنة لسبوس) (بجزيرة أريزوس يف ُولِد النبات. سيما وال الطبيعي التاريخ يف
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املشائية، املدرسة رئاسة يف وخليفته وتلميذه أرسطو صديق وهو ٢٨٨ق.م. أثينا يف ومات
أرسطو نظرية إىل الرشطية األقيسة يف نظريته أضاف إذ أيًضا، ومصححه مذهبه ومكمل
يف وأثر مختلفة، شخصية ثالثني فيه تناول الذي الطباع عن كتابه اشتهر القياس. يف

(املراجع) والحديثة. القديمة الكوميديا
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الثاني الفصل

يوتوبياتعرصالنهضة

الفجوة أن هذا يعني وال النهضة، عرص دول إىل اليونانية املثالية الدول من اآلن ننتقل
االهتمام عن اإلنسان عقل خاللها توقف قد الزمان من قرنًا عرش خمسة امتدت التي
مظاهره يصف أن ينبغي اليوتوبي للتفكري الكامل فاالستقصاء خيالية، مجتمعات ببناء
عامة، بصفة عليها يطلق والتي أعقبته، التي الفرتة ويف الرومانية، اإلمرباطورية عرص يف
لهذا العجيبة الحكايات من الكثري يف املرء ويجد املظلمة. العصور اسم حق، وبغري
األساطري يف اتخذه الذي الشكل لذلك مشابًها بدائيٍّا شكًال يتخذ اليوتوبي الحلم أن العرص

املبكرة. اليونانية
اآلخر، العالم عىل املثالية الدول إسقاط يتم الوسطى للعصور الالهوتي التفكري ومع
للقديس De Civitate Dei هللا مدينة يف نجدها التي والفلسفية الصوفية بالطريقة سواء
الرحالة يرسدها التي القصة يف نلمسه الذي البسيط الشعري الشكل يف أو أوغسطني،
إىل سفينته جنحت كيف يروي الجسور الراهب فهذا برندان.1 القديس الكبري األيرلندي
بلدة إىل يوًما، عرش خمسة بعد ورفاقه هو وصل وكيف رحالته، إحدى خالل الشمال
ظالم يخيم أن بغري النهار، بعد النهار فيها وتتابع البللور، من كاتدرائيات فيها رأوا
الحكاية هذه يف اليوتوبيا أن ومع للمباركني. مقرٍّا كانت جزيرة عىل هبطوا وكيف الليل،
الفعلية الرحالت بني الجمع فإن الجنة، مع تتطابق كانت السادس، القرن إىل ترجع التي

املتأخرة. اليوتوبيات من للعديد املميزة السمة هو سيكون مثالية جزيرة ورؤية
اليونانية، للفلسفة الكثري باليشء يدينون النهضة لعرص اليوتوبيون الُكتَّاب كان وإذا
De Regimine الحكم وأصول املتأخرين. والالهوتيني املسيحيني لآلباء أيًضا مدينون فإنهم
بعض يتضمن عرش، الثالث القرن يف ُكتب الذي األكويني توما للقديس Principium
عرص يوتوبيات معظم فيها تشرتك أفكار عن تعرب ألنها باالقتباس، الجديرة الفقرات
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تعتمد كما األخالقية املبادئ عىل تعتمد اإلنسانية السعادة أن األفكار هذه وأول النهضة.
املادية. الرفاهية عىل

وأكثرهما الرشطني هذين وأول طيبة. حياة الفرد يحيا لكي وهناكرشطانرضوريان
رضية. حياة يحيا أن لإلنسان تتيح التي هي الفضيلة ألن فاضًال، سلوًكا يسلك أن أهمية
الخريات تلك كفاية فهو الوسيلة، أو األداة بمنزلة ويعد ثانوي أمر وهو الثاني، الرشط أما

فاضًال. سلوًكا املرء يسلك لكي رضوريٍّا استخدامها يكون التي املادية
يطلب الذي األعىل املثل هو بها املحيطة الزراعية املناطق مع للمدينة الذاتي واالكتفاء

تحقيقه:
خصوبة هي األوىل الغذائية. املواد من بوفرة املدينة لتزويد وسيلتان إذن «هناك
عىل تساعد التي التجارة هي والثانية الرضوريات. بكل البرشية الحياة تمد بحيث الرتبة
الوسيلة أن تماًما الواضح من ولكن مختلفة. أماكن من املدينة إىل الحياة رضوريات جلب
ما كل إن إذ الذاتي، االكتفاء من نصيبه زاد قدره سما كلما اليشء ألن األفضل، هي األوىل
الزراعية املناطق تزودها التي املدينة ولكن مرتبة. أدنى السبب لهذا يكون غريه إىل يحتاج
عىل للحصول تضطر أخرى مدينة من اكتفاءً أكثر تكون الحيوية حاجاتها بكل املحيطة
التي األرايض من الغذائية املواد فيها تتوافر التي واملدينة التجارة. طريق عن املؤن هذه
وستكون التجار. طريق عن عليها تحصل التي تلك من وكرامة رشًفا أكثر تكون تملكها
الوخيمة النتائج بسبب إما عنها، يمنع أن يمكن الغذائية املؤن استرياد ألن أمنًا؛ أكثر كذلك
يف النقص نتيجة املدينة هذه تهزم أن يمكن وبهذا الطرق. أخطار لتزايد أو للحروب،

الطعام.»
الجماعة: عىل للتجارة املدمر التأثري األكويني توما القديس أدرك وقد

لرذائل مفتوًحا الطريق فسيصبح التجارة لشئون حياتهم املواطنون كرس إذا «كذلك
ممارسة فإن املال، كسب إىل خاصة بصفة يقود التجارة من الهدف دام فما عديدة.
سيعرض املدينة يف يشء كل أن هي والنتيجة املواطنني. قلوب يف الجشع توقظ التجارة
أجل من فرد كل وسيعمل والخداع؛ الغش أنواع لكل الطريق ويفتح الثقة، ر وتُدمَّ للبيع؛
وهو الرشف، ألن الفضيلة، رعاية ستهمل العامة: املصلحة ويحتقل فقط الخاص ربحه
املدينة.» هذه مثل يف املدنية الحياة تفسد وهكذا فرد. أي عىل سيخلع الفضيلة، عىل املكافأة
املثالية مجتمعاتهم يتصوروا أن النهضة عرص كتاب عىل املستحيل من كان لقد
املجتمع بنية ألن اإلغريق، مفكرو تصورها التي املجتمعات تلك غرار عىل كامل، بشكل
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إن القديمة. اليونان يف مثيلتها عن أساسيٍّا اختالًفا مختلفة كانت أعينهم أمام املاثل
واقتصادها وعبيد، مواطنني إىل للسكان الصارم بتقسيمها — األسربطية أو األثينية املدينة
القرن مجتمع إىل تنتقل أن املمكن من يكن لم — الزراعة عىل أغلبه يف املعتمد البدائي

الجذرية. التغريات لبعض تخضع أن دون من عرش، السادس
كان أفالطون نظر يف اليدوي فالعمل اليدوي، بالعمل متعلًقا األهم التغيري وكان
تشغل بينما والحرفيني، والصنَّاع للعبيد يُرتَك أن ويجب الحياة، تقتضيها رضورة مجرد
العكس عىل الوسيطة، املدينة تجربة أثبتت وقد الدولة. بشئون نفسها الخاصة الفئة
ومجالس الحرفية النقابات خالل من نفسها حكم عىل قادرة كلها الجماعة أن ذلك، من
ا مهمٍّ وضًعا العمل اكتسب وهكذا املنتجني. من بأكملها مكونة الجماعة هذه وكانت املدن،

الجماعية. املؤسسات تفكك مع تماًما يفقده لم ومحرتًما
املواطنني، كل عىل واجب العمل أن يؤكدون النهضة عرص يف اليوتوبيني جميع إن
جديرة وضاعة، أكثرها حتى األعمال، كل أن يؤكد وأندريا، كامبانيال مثل وبعضهم،
املؤسسات عىل انعكس وإنما مبدأ، عن تعبري مجرد هذا يكن ولم والتكريم. بالترشيف
املؤسسات وهذه بسواء. سواءً واملعلم والفالح والحريف، للعامل متساوية حقوًقا منحت التي
مضنية جهوًدا بذلت كما والتجارة، األجور بإلغاء االرتزاق طابع من العمل جردت اليوتوبية
أن هذا إىل أضف العمل. ساعات عدد تخفيض طريق عن النفوس إىل محببًا العمل لجعل
لم حيث الوسيطة املدينة يف بالفعل وجدت قد بحداثتها، تدهشنا التي املؤسسات، هذه
بينما الدونية، عىل عالمة اليدوي العمل يكن ولم فعيل، بشكل وجود املأجور للعمل يكن
التعبري أحسن شائعة، فكرة النفوس» إىل محببًا يكون أن يجب العمل «أن فكرة كانت
بعمله، سعيًدا فرد كل يكون أن «يجب تقول: التي الوسيطة كوتنربج تعليمات يف عنها
يجب القوانني ألن والعمل؛ باملمارسة غريه عليه حصل بما يستأثر أن للمتعطل يجوز وال
التي وهي قصري، عمل ليوم اليوتوبية والفكرة والعمل.»2 التطبيق تحمي دروًعا تكون أن
— عرش التاسع القرن بأساليب املايض يف التفكري اعتدنا الذين نحن — اليوم لنا تبدو
أصدرها التي بالتعليمات قارناها إذا جديدة فكرة الحقيقة يف تبدو ال أساسية، فكرة
املناجم عمال يوم فيها وحدد اإلمرباطورية، الفحم مناجم بخصوص األول، فرديناند
القرن يف إنجلرتا يف العمال إن Thorald Rogers روجرز ثورولد ويقول ساعات. بثماني

األسبوع. يف ساعة وأربعني ثمانيٍّا يعملون كانوا عرش الخامس
وبدأ بالتدريج، استقاللها املدن فقدت عرش والخامس عرش الرابع القرنني خالل ويف
العامل. الشعب فئات بني عامة بصفة املدقع الفقر ساد ما ورسعان يضمحل، ازدهارها
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الدول بناء يف وعي غري أو وعي عن استُوِعبت إذ هباءً؛ تضْع لم الحرة املدن تجربة ولكن
املثالية.

املهمة. التجديدات بعض إدخال يف حال كل عىل النهضة عرص يوتوبيات نجحت
الفشل هذا وكان الفالحني، بطبقة نفسها تربط أن يف فشلت قد الوسيطة املدينة وكانت
وعىل العبودية، حالة يف الفالح بقي لقد تدهورها. إىل أدت التي الرئيسية األسباب أحد
البالد معظم يف الفالحون ظل فقد إنجلرتا، يف ألغيت قد كانت العبودية أن من الرغم
وقد أسربطة. يف «الهيلوت» نظرائهم عن قسوتها يف تختلف ال أوضاًعا يتحملون األوروبية
القديس فعل كما — عرش والسابع عرش السادس القرنني يف اليوتوبيون الُكتَّاب أدرك
والقرية، املدينة بني التكامل يحقق أن يجب املستقر املجتمع أن — قبل من األكويني توما
الحرف مع ومتساويًا ًفا مرشِّ وضًعا تأخذ أن يجب الزراعة وأن والفالحني، الحرفيني وبني

األخرى.
أوحى قد لألرض، العلمية للرعاية اليوتوبية الكتابات أولتها التي األهمية كانت وربما
تكوين يف الرهبنة لحياة األخرى األشكال كل دخلت وقد امليدان. هذا يف األديرة نشاط بها
الزي وتوحيد املشرتكة، الوجبات وتناول الصارمة، الزمنية بالجداول كااللتزام املدن،

والصالة. للدرس املكرس الوقت ومجموع امللبس، يف والتقشف
عرص حركات أحدثته الذي املبارش التأثري هو املايض تجارب من أهمية األكثر ولعل
فعىل مركبًا، تأثريًا التأثري هذا كان وقد اليوتوبي. الفكر عىل الديني واإلصالح النهضة
عرص روح كبري حد إىل تجسد وأندريا وكامبانيال مور توماس يوتوبيات أن من الرغم

لها. فعل رد بمنزلة كذلك تعد فإنها النهضة،
فتأكيد املجتمع. تفكك النهضة لعرص الرائعة والعملية الفنية الحركة صاحب لقد
تدمري عىل كلها عملت قد املعرفة، نطاق وتوسيع النقدية، ملكاته وتطوير اإلنسان، فردية
النهضة عرص إن بل املسيحي. العالم حدة عىل وقضت الوسطى، للعصور الجماعية الروح
والحريف والتقني، العامل بني بالفصل «مثقفني» طبقة تكوين إىل ذلك من أكثر أدى قد
عىل البداية يف تعتمد لم جديدة، أرستقراطية ولدت وبذلك واملهندس. البناء وعامل والفنان،
(١٨١٨–١٨٩٧م)، بورخارت يعقوب ح رصَّ وقد واملعرفة. الذكاء عىل بل والقوة، الثروة
أوروبا وأن شعبية، غري كانت الحركة هذه بأن النهضة، عرص عن الفذ املدافع وهو

مثقفة. غري وأخرى مثقفة طبقات إىل منقسمة مرة وألول خاللها من أصبحت
تكبحها وامللوك للنبالء الصاعدة القوة تعد ولم املجتمع. بتفسخ التقسيم هذا ل عجَّ
القديمة االتحادات وتفككت ومستمرة. منهكة حروب إىل أدى مما الشعبية، املجالس رقابة
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الفقر ذلك إىل وصلت حتى متزايد بشكل الشعب ظروف وساءت محلها. يشء يحل ولم
مور. يوتوبيا بدقة وصفته الذي الفظيع

العرص، هذا يف املتطرفة الفردية للنزعة فعل رد بمنزلة النهضة عرص يوتوبيات كانت
ضحت الغرض ولهذا األمم. بني جديدة وحدة لخلق محاولة اليوتوبيات) (أي كانت كما
املصورين وراعي اإلنساني العالم مور توماس فقدَّم النهضة، عرص مكتسبات بمعظم
للمنازل توحيد من الفردية، إىل واضح بشكل تفتقر يوتوبيا قدَّم إرازموس، وصديق
وحلول ا؛ تامٍّ غيابًا الفنية املظاهر وغياب الصارم، العمل بروتني االلتزام إىل واملالبس،
بوضع ينفرد الذي رابليه، وباستثناء النهضة. لعرص املتفرد اإلنسان محل النمطي اإلنسان
يف البخل شديدو مور، مثل هذا يف مثلهم اليوتوبيني، الُكتَّاب كل فإن وحده، به خاص

الشخصية. بالحرية السماح
أيًضا فإنها النهضة، عرص حركة ضد فعل رد تمثل اليوتوبيات هذه كانت وإذا
وطبيعي األغلبية. حساب عىل األقلية عند الفردية تطور تم لقد املنطقية. نتائجها تستبق
فرديته عن بوضوح تعرب واحد، فنان تصورها لخطة وفًقا بناؤها يتم التي الكاتدرائية أن
الذي العمال ولكن للجماعة، املشرتكة بالجهود بناؤها يتم كاتدرائية من بكثري أكثر

شخصياتهم. لتطوير كبرية فرصة لديهم تكون لن الخطة ينفذون
فقادة األفراد. من فئة إىل الشعب من املبادرة زمام أيًضا انتقل السيايس املجال ويف
والحروب العدالة شئون يف يترصفون الذين هم واألساقفة، وامللوك، واألمراء، املرتزقة،
املهام كل أي واإلنتاج، التجارة أمور وينظمون واملعاهدات، األحالف ويعقدون املأجورة،
أن نجد وهكذا املدن. مجالس أو الحرفيني واتحادات والنقابات للروابط تعهد كانت التي
تقوم أصبحت التي الدولة أوجدت التي كذلك هي الفرد، بتطور سمحت التي النهضة

الفرد. بإلغاء
يف مجتمًعا تواجه التي للمشكالت حالٍّ تقدم أن تحاول النهضة عرص يوتوبيات إن

للتنظيم. جديد شكل الستحداث سبيله
جديدة دفعة الجديد العالم اكتشاف أعطى الباحثني، بعض لذلك أشار أن سبق وكما
إىل مطمئنون ونحن نفرتض، أن ويمكننا فقط، ثانويٍّا دوًرا لعب ولكنه اليوتوبي، للفكر
مجتمًعا يتخيل أن الستطاع فسبوتيش، رحالت عىل مور يطَّلع لم لو أنه االفرتاض، هذا
كتب إىل بالرجوع يكرتثا لم اللذين أندريا أو كامبانيال مثل وذلك مختلف، شكل له مثاليٍّا
من جميًعا حركهم الذي الرئييس الدافع جاء لقد املثالية. مدنهما يصفا أن قبل الة الرحَّ
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للعصور والدينية الفلسفية والنظم االتحادات محل جديدة أخرى نظم إحالل إىل الحاجة
الوسطى.

محاوالت مشابهة، ظروف تحت اإلغريق عند وجدنا كما اليوتوبيات، بجانب ونجد
السياسية، اإلصالحات خالل من االجتماعية املشاكل حل إىل تسعى مثالية دساتري إليجاد
املثالية الدساتري أصحاب ومن بالكامل. جديد اجتماعي نظام إقامة إىل السعي من بدًال
قاوم لقد ا. جدٍّ بالًغا تأثريه كان ربما الذي (١٥٣٠–١٥٩٦م) بودان جان الفرتة تلك يف
وبغري خيالية «جمهورية بناء يف الرغبة إغراء شديدة مقاومة الفرنيس الفيلسوف هذا
مثل بودان، واعتقد إنجلرتا». مستشار مور وتوماس أفالطون تخيلها التي تلك مثل فاعلية
آمن ولكنه مساس، بغري تبقى أن يجب األرسية واملؤسسات الخاصة امِلْلكية أن أرسطو،
كانت األمة. وحدة عىل الحفاظ عىل قادرة تكون التي القوية الدولة وجود برضورة أيًضا
الدينية، بالحروب ممزقة (١٥٥٧م) جمهوريته بودان فيه كتب الذي الوقت يف فرنسا
تمنع بحيث القوة من تكون ملكية دولة إنشاء تؤيد حركة فيها تنمو بدأت قد وكانت
استجابت وقد والدينية. السياسية بالحرية نفسه الوقت يف وتسمح الدينية، الرصاعات
وقد أوروبا. أنحاء كل يف أعماله وُقِرئت امللحة، واملشاغل الحاجات لهذه بودان نظريات
أن بعد ١٥٨٦م، عام الالتينية إىل la Républigue «الجمهورية» برتجمة نفسه هو قام
مماثًال اهتماًما لقيت أفكاره أن ويبدو واألملانية. واإلسبانية، اإليطالية، إىل بالفعل تُرِجمت
كل يف خاصة محارضات ُعقدت ١٥٧٩م عام البلد لهذا بودان حرض فعندما إنجلرتا، يف

كتابه. لرشح وكمربيدج لندن من
دول بأنها توصف أن يمكن التي األعمال تناول عىل القسم هذا يف اقترصنا لقد
بودان، جمهورية مثل تعترب، التي األعمال تلك نتناول ولم خيالية، مثالية تجمعات أو
مفكرون رها تصوَّ قد التالية اليوتوبيات أن ومع السياسة. أو الحكومة عن وبحوثًا رسائل
عن بعضهم يختلف عديدة، جوانب يف أنهم، إال النهضة، عرص بأفكار عميًقا تأثًرا تأثروا
وعىل األرسية التنظيمات عىل يُبْقي ولكنه امللكية، يلغي مور فتوماس كبريًا. اختالًفا بعض
واألرسة. الزواج إلغاء يريد مخلص، كاثوليكي أنه من الرغم عىل وكامبانيال، العبودية.
ديني إصالح برضورة يؤمن ولكنه وكامبانيال، مور من أفكاره من العديد يستعري وأندريا
بامِلْلكية يحتفظ أن يريد وبيكون لوثر. إليه دعا الذي اإلصالح من تأثريًا أعمق جديد
من تتحقق أن يمكن البرشي الجنس سعادة أن يعتقد ولكنه امللكية، والحكومة الخاصة

العلمي. التقدم خالل
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«يوتوبيا» توماسمور: سري (1)

ويبدو والغموض. الحرية يف قرائه إيقاع لذة تملَّكته يوتوبياه مور توماس سري كتب عندما
أربعمائة من أكثر مرور وبعد اليوم، حتى ألنه توقعاته؛ يفوق الذي بالقدر نجح قد أنه
الكتاب، هذا يزال ال عنها، ُكِتبت التي والتعليقات الرشوح من الرغم وعىل نرشها، عىل عام
املطابقة يمكن هل أم فحسب، ومسليًا ساخًرا عمًال يعد فهل عويًصا. لغًزا البعض، رأي يف
ولكن خالصة، أكاديمية أهمية ذات األمور هذه إن يوتوبياه؟ سكان وأفكار مور أفكار بني
كانت انتقالية، فرتة يف كتبت أنها نتذكر أن صحيًحا فهًما «يوتوبيا» فهم عىل يساعد ربما
اضطرابات من هزها ما بكل الديني اإلصالح حركة بميالد تؤذن النهضة حركة فيها

عميقة. وسياسية اجتماعية
امللحة والدينية االقتصادية اإلصالحات إنجاز التاريخية الفرتة تلك يف املأمول كان
يمكن ال اإلصالحات أن واتضح قليلة، سنوات بعد تبدد األمل هذا أن غري السلمية. بالطرق
إنجلرتا مستشار مستطاع يف يعد ولم املذهبية، والرصاعات العنف طريق عن إال تتم أن
يضحي أن نفسه هو عليه ُقِيضَ كما املحرقة، عىل باملوت عليهم وحكم امللحدين أدان الذي
فيه يُراَعى مجتمًعا يتصور أن مستطاعه يف يعد لم — الدينية معتقداته سبيل يف بحياته

نطاق. أوسع عىل الديني التسامح
فقد العاصفة، يسبق الذي الهدوء فرتة يف كتابه وضع مور أن من الرغم وعىل
لم ولكنه . حالٍّ تتطلب التي والسياسية االجتماعية باملشكالت حقيقي وعي عىل كان
كان الواقع. عن كامًال انفصاًال منفصًال حالٍّ كان قدمه الذي والحل عمليٍّا، مصلًحا يكن
املؤسسات من للسخرية وسيلة الوقت نفس يف كان كما هروبي، حلم بمنزلة الحل هذا

ظلها. يف عاش التي والحكومات
املنابع فإن ولهذا الواسعة، مور قراءات ويعكس متمكن، باحث كتاب «يوتوبيا» إن
أعمال هي وضوًحا فيها املؤثرات وأكثر تُعد. وال تُحىص ال الكتاب هذا منها نهل التي
محارضات مور عنها ألقى التي أوغسطني للقديس هللا مدينة بجانب وبلوتارك، أفالطون
وبديًال لإلصالح ووسيلة عقوبة باعتباره العبودية مفهوم عنها أخذ أنه يُعتقد والتي عامة،

اإلعدام. عقوبة عن
بصفة ويُفرتض مور. «يوتوبيا» ل العام اإلطار حول أشد اختالًفا اح الرشَّ اختلف وقد
١٥٠٧م. عام نُرشت التي رحالته عن فيسبوتيش» «أمرييجو تقرير من مستوحاة أنها عامة
الربتغايل، هيثلوداي يوتوبياه بطل ألن الغرض، هذا تصديق عىل نفسه مور ساعد وقد
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رجًال وعرشين أربعة من واحد أنه يزعم يوتوبيا دولة وصف مهمة عاتقه عىل أخذ الذي
أن أيًضا ويفرتض الرابعة. رحلته أثناء Cape Frio فرو كاب يف وراءه فيسبوتيش تركهم
ريتشاردز س. ج. يقرتح كذلك والهند. الربازيل بني ما مكان يف اكتشفت يوتوبيا جزيرة
يف قابل مور أن الحديثة، اإلنجليزية إىل «يوتوبيا» ل ترجمته مقدمة يف G. C. Richards
جزيرة وشكل موقع بني القائمة الشبه أوجه يربز كما لليابان، وصًفا أعطاه اًرا بحَّ أنتورب
الجسماني املظهر بني الكائن الشبه وكذلك وشكلها، اليابان موقع وبني الخيالية مور
جديدة نظرية األخرية السنوات يف ُطِرحت وقد يوتوبيا. سكان عند ونظريه لليابانيني

املثالية.3 لدولته نموذًجا واتخذها األنكا حضارة عرف قد مور يكون أن ترجح
العني تخطئ وال بالرضورة. األخرى منها كل تستبعد ال جميًعا النظريات هذه إن
الكنيسة وآباء أوغسطني القديس تأثري وال مور، يوتوبيا يف والرومان اليونان الُكتَّاب تأثري
أنتورب يف قابل وربما الواطئة. األرايض إىل برحلته قيامه قبل واجتهاد بجد درسهم الذين
اليابان، إمرباطورية أو األنكا بإمرباطورية مرتبطة حكايات منه سمع مسافًرا أو اًرا بحَّ

وتنظيمها. يوتوبياه، شكل عن بفكرته له أوحى مما
وصف هي وال املثالية، بلوتارك دولة أو أفالطون دولة من نسخة «يوتوبيا» وليست
استطاع أصيل، عمل إنها اإلسباني. الغزو قبل بريو يف األنكا لحضارة الثانية الدرجة من
العالم اكتشاف إليه أدى وما الكالسيكيني، الُكتَّاب من تعلَّمه ما بني يؤلف أن مور فيه
ِقبَل من مور عىل األقوى التأثري جاء وسواء اآلفاق. يف اتساع من النهضة وعرص الجديد
أجابت فقد األنكا، حضارة يف الحكم بنظم الواضحة غري املعرفة من أو اإلغريق، الفالسفة

وبلده. عرصه تشغل كانت التي والهموم األسئلة كل عن «يوتوبيا»
الدقة وجه عىل نعلم ال ولكننا مختلفة، أوقات يف وضعا كتابني إىل «يوتوبيا» تنقسم
الذي الثاني، الكتاب اكتشاف بدأ قد مور يكون أن املحتمل ومن اآلخر. قبل ُكِتب أيهما
١٥١٥م، عام يف الواطئة األرايض يف إقامته أثناء اليوتوبية، الدولة وصف عىل يحتوي
«باألمور وصفه ما لتسوية الفلندرز إىل أُوِفدت التي البعثة يف عضًوا إليها ذهب عندما
صديق جيلز، بيرت قابل وهناك قشتالة». ملك املعظم شارل مع عليها املتنازع الخطرية
وأهدى الوطيدة الصداقة به جمعته الذي (١٤٦٦–١٥٣٦م) حوايل من إرازموس ومضيف

«يوتوبيا». له
سبتمرب من الثالث يف إرازموس إىل وأرسله كتابه استكمل لندن، إىل مور رجع وملا
من «بتوصيات اإلمكان بقدر وتزويده لنرشه مساعيه يبذل أن منه راجيًا ١٥١٦م، عام
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إرازموس وأنجز املعروفة». العامة الشخصيات عىل تقترص ال املرموقة الشخصيات بعض
واستُقِبل ١٥١٦م.4 عام نهاية يف وظهر لوفان يف الكتاب وطبع جيلز، بمساعدة املهمة،
إحداهما نرش أخريان، طبعتان األوىل طبعته تلت ما ورسعان رائًعا، استقباًال الكتاب
األخرى وأصدر ١٥١٧م، عام أواخر يف باريس يف Gilles De Gourmont جورمون جيلز
ظهرت ثم ١٥١٨م. عام مارس شهر يف (أوبال) بازل مدينة من .Froben فروبن النارش

١٥١٨م. عام نوفمرب شهر يف جديدة طبعة
األوروبيني الباحثني إىل مور كتاب لتقديم إلرازموس املخلص السعي من الرغم وعىل
اكتفى ولذلك الرضا. كل عنه راضيًا يكن لم أنه فيبدو بهم، اتصال عىل كان الذين
أسعدتني «لقد رقيقة: مجاملة إىل شكوكه فيها تحولت بمقدمة الثالثة الطبعة بتزويد
بأحكامي. الظن أيسء تجعلني كانت الحميمة صداقتي لكن مور، صديقي كتابات دائًما
تقدير يف يفوقونني إنهم بل رأيي، يؤيدون استثناء بال املثقفني جميع أن اآلن أرى ولكنني
أكثر أنهم إىل بل حبي، عىل له حبهم زيادة إىل هذا يرجع وال — الفذة الرجل عبقرية
عن املستقبل يف أتردد ولن عليه حكمي تأييد إىل اآلن ألميل وإني — واستنارة فطنة مني

رأيي.» عن التعبري
فكالهما عديدة. قضايا حول نظرهما وجهات يف اتفاق عىل وإرازموس مور كان
املذهبية، االنقسامات عن بعيًدا وإنسانيٍّا ليرباليٍّا إصالًحا الكنيسة إصالح برضورة مؤمن
هاجم وقد املدرسية، للمذاهب وكاره شديًدا إعجابًا اليونانية بالفلسفة معجب وكالهما
تخيل برضورة آمنا كما امللكي، الحكم ونظام الدين لرجال املستبدة السلطة كالهما
من ولكن األفضل. املجتمع إيجاد يف التفكري قبل ه وتكربُّ وشهواته أنانيته عن اإلنسان
بعض يف أثار فقد مور. عند الدولة» «شيوعية إىل انجذب قد إرازموس يكون أن املستبعد
عليه وأجاب ثرواتهم؟» من األغنياء حرمان علينا ينبغي «هل السؤال: هذا الحكيمة أقواله
من بأنفسهم يتخلصوا أن منهم أريد إنني التقوى. تعوزها الثروات كل ألن «ال، قائًال:
يملكوها لم وكأنهم لها مالكني ويظلوا ثرواتهم عنهم تنزع أن األقل عىل أو ثرواتهم،
يكون أن عىل يزيد ال وإرازموس امِلْلكية، من التقليدي املسيحي املوقف يمثل وهذا أبًدا.»
إذا بأنه آمن ولكنه القلب»، يف «تغيريًا مور أراد وكذلك املسيحيني. لآلباء صًدى مجرد
األخالقي بالتقدم ل يعجِّ سوف ذلك فإن املرشعني بعض طريق عن املؤسسات تغيري أمكن

للبرشية.
صارًما، دقيًقا تنظيًما املنظم مور ملجتمع انجذب قد إرازموس يكون أال أيًضا ويرجح
ضدها إرازموس) (أي كتب التي األديرة هذه بقوة، األديرة رائحة منه تُشتَم مجتمع فهو
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اعرتض قد مصطنع، بشكل املنظمة الحياة عارض قد كان وإذا قسوة. صفحاته أكثر
عقلية. آلية إىل لتحويله الطبيعية وعواطفه غرائزه من اإلنسان حرمان عىل القوة بنفس
اإلحساس عىل قادرين غري ألنهم بتاتًا، إنسانيني غري برش هم املثاليني مور رجال إن
إنهم ذلك، من ممنوعون ألنهم أو معينة، قوانني عليهم تمليها التي تلك غري مشاعر، بأي
مدح كتابه يف إرازموس منه سخر أن سبق الذي الحكيم» «الرجل ذلك يشبهون جميًعا

الحماقة:
منافس بغري وليحبوه به ليتمتعوا هذا؛ الحكيم رجلهم مع شاءوا ما فليهنئوا …»
الذي ذا ومن طنطالوس. بساتني يف أو امُلثُل، بلد وهي أفالطون دولة يف معه ويعيش
أو طبيعي غري حادث من يفزع كما منه يفزع وال الرجل هذا مثل عن بنفسه ينأى ال
يحرِّكه يعد ولم املألوفة، وباملشاعر بالطبيعة إحساس كل يف مات رجل إنه شبح؟ من
وال يشء رقابته من يفلت ال رجل صخرة، أو صوانًا تحرك ما بقدر إال شفقة وال حب
يقيس إنه اآلخرين، عىل 5Lynx لينكس كعيني عينني ويسلط خطأ، أي نفسه هو يرتكب
بنفسه؛ التلذذ عىل مقصورة الوحيدة ولذته يشء، يف يتسامح وال دقيق، بمقياس يشء كل
الرجل هو وباختصار الوحيد، وامللك الوحيد، والحر الوحيد، والحكيم الوحيد، الغني وهو
أي صداقة يحرصعىل ال إنه وحده، هو نظره وجهة من ولكن يشء، كل هو الذي الوحيد
جميع ويدين اآللهة، بدور يقوم وكأنه ويترصف أحًدا، يصادق ال نفسه هو ألنه إنسان،
ولكن الكامل. حكيمهم هو الوحش هذا فمثل ذلك ومع بها. ويستهزئ حياتنا ترصفات
قائًدا يتمناه أن يمكن جيش أي أو لها، حاكًما تختاره أن يمكن مدينة أي بربك يل قل
وأي بيته، يف ضيًفا يقبله أن يمكن إنسان وأي لها، زوًجا ترضاه أن يمكن امرأة أي له؟

سيده؟» يكون أن يتحمل أو يرغب أن يمكن خادم
لم بأفالطون إرازموس إعجاب أن عىل تدل عديدة فقرات الحماقة» «مدح ويتضمن
شبه قبوًال ناحيته من مور قبلها التي الفلسفة وهي التسلطية، فلسفته عن عينيه يعِم

تام.
إنجلرتا سادت التي للظروف وصًفا ما، حد إىل «يوتوبيا»، من األول الكتاب ويعدُّ
يف مور عقل شغلتا ملشكلتني مناقشة األساس يف ولكنه عرش، السادس القرن بداية يف
امللك، بخدمة االلتحاق عليه ينبغي هل شخصية: مشكلة األوىل املشكلة كانت الوقت. ذلك
وبذلك وخرباتهم، بنصائحهم امللوك مساعدة الفالسفة عىل ينبغي هل هذا، من واألعم
مور، كان فقد العقوبات. نظام بإصالح األخرى املشكلة وتتعلق الدولة؟ ملصلحة يسعون
بد وال العدل، شئون إدارة يف املتبعة باإلجراءات وثيقة معرفة عىل محاميًا عمله خالل من
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شديدة. معاناة له سبَّب التافهة الرسقة جرائم عىل حتى املوت عقوبة تطبيق يف اإلفراط أن
بأن امللكية، حق يف تُرتَكب التي الجرائم منع عن تكون ما أبعد العقوبة هذه أن رأى لقد
عن يبحث أن واجبه من يجد أن الطبيعي ومن يوم كل مستمر تزايد يف الجرائم هذه

معها. للترصف أفضل وسيلة
وهو هيثلوداي،6 ورفائيل جيلز بيرت بني يجري حديث يف املسائل هذه وتُناقش
مور أفكار واكتشاف األجنبية، البالد اكتشاف يف الحارة الرغبة تتملَّكه وباحث، فيلسوف
وعن رحالته عن روايته برسد هيثلوداي يبدأ أنتورب، يف مور، منزل حديقة ويف نفسه.
جيلز بيرت يعرب إليه االستماع وبعد زارها. التي الغريبة األمم بني صادفها التي العادات
أحد ببالط االلتحاق يف يفكر لم العالم بشئون الخربة هذه بمثل رجًال أن من دهشته عن
بإسداء يساعده وأن والشعب، بالبالد وخربته بمعرفته يمتِّعه أن يمكنه بحيث امللوك،

العامة. للمصلحة خدمة يؤدي وبذلك النصيحة،
يخدم لن بل استقالله، فحسب يفقد فلن ذلك فعل لو بأنه هيثلوداي عليه ويرد
يشغلون امللوك «معظم ألن امللوك، بخدمة االلتحاق طريق عن العامة املصلحة كذلك
أكثر فيها) أرغب وال معرفتها يل تتوافر ال أمور (وهي والفروسية الحرب بأعمال أنفسهم
جديدة، ممالك عىل بالحصول عام بوجه ويهتمون الرشيفة، السلم بأعمال يشغلونها مما
يملكونها التي املمالك بالعدل يحكموا بأن يهتمون مما أكثر الباطل، أو بالحق سواء
اكرتاثهم وعدم امللوك بالط يف املنترشة الرذائل فضح يف هيثلوداي ويستطرد بالفعل.»7
يف باإلعدام عليهم يحكم اللصوص أن إلنجلرتا زيارته أثناء عرف وقد شعوبهم. بمعاناة
منهم العرشين شنق األحيان بعض يف يتم بحيث مذهلة برسعة يشنقون وأنهم مكان، كل
حدود «تتعدى اللصوص مع الترصف يف الطريقة هذه أن يالحظ ثم واحدة، مشنقة عىل
ذلك ومع للرسقة، القسوة بالغة عقوبة فهي العامة، باملصلحة ضارة أنها كما العدالة،
ال أنه كما باملوت. عليه يُعاَقب كبريًا جرًما ليست وحدها فالرسقة كافيًا، رادًعا فليست
يكسبون أخرى حرفة إىل يفتقرون الذين أولئك الرسقة من تمنع بأن كفيلة عقوبة توجد
من كان حني يف اللصوص، عىل الرهيبة الصارمة العقوبات فرضت إذ … عيشهم منها
القصوى الرضورة تدفع ال بحيث عيشهم، بها ليكسبوا الوسائل بعض تدبري كثريًا األفضل

لذلك.»8 نتيجة يموت ثم يرسق، ألن باإلنسان
من يعودون الذين الرجال فإن الشعب، ألفراد العيش كسب سبل توفري من وبدًال
مجربين نجدهم العمر، يف التقدم بسبب العمل عن عاجزين أو ومعوقني مشوَّهني الحرب
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من حاًال أفضل ليسوا بدورهم، والنبالء للجوع، التعرض عىل أو واالستجداء، الرسقة عىل
خدموهم: الذين أولئك تجاه بالتزاماتهم الوفاء يف الدولة

ذكور مثل عاطلني يعيشوا بأن يكتفون ال الذين النبالء من الكبري العدد ذلك «هناك
والذين أراضيهم يؤجرون الذين أولئك وأقصد وكدهم، الغري عمل عىل معتمدين النحل،
الوحيدة الناحية هي هذه بأن علًما اإليجار، رفع طريق عن وكبرية صغرية كل يسلبونهم
املفرط إرسافهم أن لدرجة مرسفون فهم ذلك عدا فيما أما التقشف، فيها يمارسون التي
يف فقط أنفسهم هم يعيشوا بأن يكتفون ال النبالء هؤالء االستجداء، إىل بهم يؤدي قد
قط يتعلموا لم ممن العاطلني، الخدم من ضخًما قطيًعا وراءهم يجرُّون ولكنهم تعطُّل،
حتى املرض، بهم يحل أو سيدهم، يتوىفَّ إن ما الرجال، هؤالء عيشهم. منها يكسبون حرفة
باملرىض، االحتفاظ عىل باملتعطلني االحتفاظ يفضلون النبالء فهؤالء طردة. رش يطردوا
كان التي العظمة بمظاهر يحتفظ أن املتوىفَّ الرجل وريث يستطيع ال األحيان من كثري ويف
والده به يحتفظ كان الذي الخدم من العدد هذا كل عىل يبقي أن وال قبل، من البيت عليها
يكرسون العجاف، املواسم هذه يف األشخاص، هؤالء نجد وهكذا األقل. عىل األمر بادئ يف
ذلك؟ غري يفعلوا أن وسعهم يف وماذا للرسقة. يكرسوها لم إن جوًعا، للتضور جهودهم
ونتيجة صحتهم، وتعتلُّ مالبسهم تبىل بحيث الزمن من فرتة الطرقات يف يتجولوا أن فبعد
يجرؤ وال لخدمتهم، باستئجارهم النبالء يتنازل ال مالبسهم، وتمزق وجوههم لشحوب
للعمل يصلح ال أنه تماًما يعرفون هؤالء أن ذلك لديهم. بالعمل تكليفهم عىل املزارعون
الشخص، ذلك ضئيل، أجر ومقابل فقري، رجل خدمة يف والفأس، باملنجل املخلص الجاد
سيفه حامًال الطرقات يف ويختال واللذة، البطالة بني النعيم أحضان يف يتقلب كان الذي

الناس.»9 بني له مثيل أال منه ظنٍّا والكربياء، التباهي نظرة وجهه وعىل غمده، يف
فقر عن املسئولة الرئيسية األسباب أحد هو عليها اليد بوضع األرايض وتطويق
نما كما الطعام معتدلة أليفة تكون أن اعتادت التي أغنامكم «إن وترشدهم: الناس
ومدنًا ومنازل حقوًال وتدمر أنفسهم الرجال تلتهم مفرتسة، رشهة أصبحت سمعي، إىل
الصوف أنواع أرفع تنتج التي اململكة من األجزاء تلك جميع ففي سكانها. وتلتهم بأكملها
عليهم تدرها كانت التي السنوية، واألرباح بالدخول نبالؤكم يكتفي ال أغالها، ثَم وِمن
يف الدولة يفيدون وال وترف، بطالة يف يعيشوا بأن يقنعون وال وأجدادهم، آبائهم أرايض
حول األسوار ويقيمون للزراعة، أرًضا يرتكون فال األكيد، الرضر عليها يجلبون بل يشء،
يرتكون وال املدن، ويدمرون املنازل، ويهدمون مراٍع، إىل ويحولونها األرض من شرب كل
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ليس قدًرا تفقدوا لم وكأنكم لألغنام. حظرية إىل يحولونها التي الكنيسة سوى قائًما مكانًا
الطيبون الرجال هؤالء فيأتي صيد، وساحات غابات، إىل تحولت التي األرض من بالقليل
يوصل لكي وهكذا وقفار. براٍر إىل الزراعية واألرايض السكنية األماكن جميع ويحولون
بسور ويحيطها وآخر حقل بني — بالده عىل وباء هو بل — الشبع يعرف ال رشه رجل
أو واالحتيال، بالغش عنها فيبعدوا األرض، من والزراع املستأجرون يُطرد أن إما واحد،
كثرة من والوهن السأم يصيبهم أن وإما ممتلكاتهم، حتى منهم وتنزع والقهر، بالعنف
مفر هناك يبقى ال بأخرى، أو بوسيلة وهكذا يشء. كل بيع إىل فيضطرون واألذى، الظلم
والزوجات، األزواج والنساء، الرجال بيوتهم، تاركني املساكني، البؤساء هؤالء يرحل أن من
فما العتاد. قليلة األنفس، كثرية بأكملها، وأًرسا الصغار، بأطفالهم اآلباء واألرامل، األيتام
التي الوحيدة البيوت من ثقيلة بخًطى يسريون وهكذا أيٍد. من الزراعة إليه تحتاج ما أكثر
جميع بيع إىل ويضطرون إليه، يذهبون آخر مأًوى لهم يجدون وال واعتادوها، عرفوها
األثمان، بأبخس األوقات، أحسن يف بيع لو حتى له، كبرية قيمة ال مما بيوتهم، تحويه ما
مكان من يتنقلون وهم ينفقونه ما رسعان القليل وهذا بيوتهم. من فجأة يطردون عندما
تقول كما العدالة فيهم تنفذ ثم يرسقوا، أن سوى عليك، باهلل يفعلون، فماذا آخر، إىل
الترشد، بتهمة السجن يف بهم فسيُلقى عندئٍذ وحتى التسول. إىل يتحولون أو فيشنقون،
يف الرغبة أشد يرغبون أنهم من وبالرغم عمل. دون آخر إىل مكان من يتنقلون ألنهم
تدربوا التي الزراعية األعمال من يشء هناك يبَق فلم به. يكلفهم من هناك فليس العمل،

للزراعة.»10 أرض تبَق لم إذ عليها،
تؤدي وإنما فحسب، مؤثر وغري عادل غري شيئًا ليست باإلعدام الرسقة ومعاقبة
والضار املضحك من كم يعرف ال شخص من ما أنه املؤكد «فمن أكرب: جرائم إىل كذلك
تعرضه يقل ال أنه اللص يرى إذ والقاتل. اللص عىل العقوبة نفس تفرض أن بالدولة
كفيلة وحدها الفكرة فهذه قاتل، بأنه عليه ُحكم إذا عما لص بأنه عليه ُحكم إن للخطر
لخطر يتعرض لن أنه عن وفضًال برسعته سيكتفي كان الذي الرجل قتل إىل تدفعه بأن
تغطية يف أمًال وأقوى الرجل، من بالتخلص أمنًا أكثر سيكون فإنه به، أمسك إذا أكرب
اللصوص إرهاب نحاول بينما وهكذا، أحداثها. يروي من وراءه يرتك لم إذا جريمته

الصالحني.»11 باملواطنني الفتك عىل نغريهم فإننا املتطرفة، بالقسوة
الرومان قدماء عند شائعة كانت التي تلك هي الجريمة ملعاقبة طريقة وأنسب
حياتهم طوال بالعمل عليهم يحكم كان بشعة، بجرائم الرجال يدان عندما «كانوا الذين
باألغالل.»12 موثقني دائًما يظلوا وبأن املناجم، يف املعادن عن وبالبحث املحاجر يف
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األشياء برد اللصوص يلزمون الذين البوليلرييت13 شعب إليها لجأ التي بالطريقة أو
تكن لم «وما الشاقة. باألشغال ذلك عن فضًال عليهم يحكم ثم أصحابها إىل املرسوقة
من يمنعوهم ولكي باألغالل.» يوثقون وال بالسجن، عليهم يحكم فال فادحة، الرسقة
يحلق فال رءوسهم شعر أما اللون. نفس من مالبس سواء حد عىل الجميع يرتدي الهرب

منهما. أذن طرف ويقطع األذنني فوق مستدير بشكل يقص بل تماًما،
بحكمة متأثًرا مور، ويكرر إنجلرتا، يف الطرق هذه اتباع رضورة هيثلوداي ويقرتح
بالط يف العمل يزدري بأالَّ نفسه يقنع أن يجب بأنه جيلز نصيحة الحميم، صديقه
األثري، كاتبك «يرى شديًدا: إعجابًا هيثلوداي له يكن الذي بأفالطون ويستشهد امللوك،
ملوًكا، الفالسفة يصبح لم إن األمر نهاية يف السعادة لها تتحقق لن الدول أن أفالطون،
ولو الفالسفة يتنازل لم إن السعادة هذه أبعد فما الفلسفة. دراسة عىل امللوك يقبل أو
ما أفالطون من بدوره ويقتبس اللوم هذا هيثلوداي ويرفض للملوك.»14 املشورة بتقديم
رسور. بكل املشورة يقدمون ال بحيث الغلظة، بهذه الفالسفة «ليس نظره: وجهة يعزز
الحكَّام كان لو نرشوها، التي الكتب يف بالفعل بذلك قاموا قد منهم كثريين أن والواقع
مقدًما أدرك قد أفالطون أن فيه شك ال مما ولكن السديدة. مشورتهم لتقبل استعداد عىل
الفالسفة مشورة مطلًقا يقروا فلن الفالسفة دراسة إىل أنفسهم امللوك يتجه لم ما أنه
هذه أفالطون أدرك وقد أفسدتهم. التي الخاطئة باألفكار تشبعوا قد ألنهم الحقيقيني

ديونيسيوس.»15 امللك مع الخاصة تجربته من الحقيقة
يستطع لم مور توماس أن من الرغم عىل النبوءة، طابع تحمل تكاد الفقرة هذه إن
الرواية حسب جحودها، يف تفوق بصورة سيعامله الثامن هنري امللك بأن يتنبأ أن
تقودنا أن يمكن ألنها مهمة فقرة كذلك وهي ألفالطون. ديونيسيوس معاملة املعروفة،
لم الفكرة هذه ولكن فالسفة، يحكمها أن ينبغي ليوتوبيا املثالية الدولة بأن لالعتقاد
املثالية للدولة مور تصور أن عىل تدل أنها يبدو كما الكتاب، من الثاني الجزء يف تطور

الكتابني. تأليف بني تفصل التي الفرتة يف التغري عليه طرأ قد
تفتقر بطريقة يخوضونها التي بالحروب امللوك لولع شجبه هيثلوداي ويواصل
زائفة ادعاءات عىل بناءً لألموال وتحصيلهم للمعاهدات، احرتامهم بعدم وذلك لألمانة،
أن ويمكن والرشوة. الدسائس إىل لجوئهم عن فضًال بالدهم، يف العملة غش طريق وعن
هذا فعل ولو األعمال، هذه بسبب امللك إىل اللوم توجيه إىل مضطرٍّا نفسه الفيلسوف يجد
كان إذا الفيلسوف، أن عىل ويرص اقتناعه، عدم عىل مور ويظل الفور. عىل يطرد فسوف
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إىل هيثلوداي الحجة هذه وتدفع األمراء. يف التأثري بعض يؤثر أن يمكنه ماهًرا، سياسيٍّا
صالحني فالسفة يكونوا أن إىل فحسب يحتاجون ال فامللوك بأكملها؛ فكرته عن الكشف

برمته: املجتمع بناء تغيري يجب وإنما سديًدا، حكًما يحكموا لكي
وجدت حيثما أنه يل يبدو فإنه القلبية، مشاعري عن بصدق لك ألعرب كنت ما «إذا
املستحيل من يكون فيكاد يشء، كل به يقاس الذي املعيار هو املال وكان الخاصة، امللكية
تتدفق حيث قائم العدل أن حسبت إذا إال الرخاء، أو العدل املجتمع يسود أن تقريبًا
منهم قليلة قلة تتقاسم حيث يسود الرخاء أن أو املواطنني، أسوأ أيدي إىل األشياء أفضل
يف الباقون يعيش حني يف الثراء، من كبرية درجة تحقق ال القلة هذه وحتى يشء، كل
حيث والقدسية، الحكمة البالغة اليوتوبيني نظم بخاطري يجول فطاملا ولذا تام. شقاء
جزاءها. الفضيلة وتنال القوانني، من ا جدٍّ صغري عدد طريق عن سويٍّا تدبريًا األمور تدبر
أخرى ناحية ومن يشء. كل يف بالوفرة الجميع يتمتع التوزيع، لعدالة فنظًرا ذلك ومع
إصدار عن تكف ال التي األخرى األماكن يف الكثرية الشعوب وسياسة سياستهم بني أقارن
ما كل رجل كل يسمي وحيث الصالحة، الحياة إحداها تحقق فال ذلك ومع القوانني،
يوميٍّا تصدر التي القوانني هذه جميع تكفي ال ذلك ومع له، ا خاصٍّ ملًكا عليه يحصل
آخر، شخًصا يخص وما يخصه ما — بني يفرق حتى أو — عن يدافع أو املرء ليحتفظ
لها، حرص ال التي القضايا تلك من ذلك عىل أدل وليس يخصه، أنه بدوره كل يدعي وما
أكثر أصبح الحقائق، هذه أتأمل عندما إني أقول أبًدا، تنتهي وال يوميٍّا، تتجدد والتي
الترشيعات تلك رفضوا الذين ألولئك القوانني وضع لرفضه دهشة وأقل ألفالطون تحيًزا

السلع. جميع من متساوية أنصبة الجميع منحت التي
يوجه ال الذي الوحيد الطريق أن وبسهولة مقدًما الحكيم الفيلسوف هذا أدرك لقد
يمكن هذا أن يف وأشك األمور. جميع يف املساواة تحقيق هو للجميع الرفاهية لتحقيق سواه
امللكية إىل إنسان كل يهدف فعندما له. ا خاصٍّ ملًكا الفرد ممتلكات تعد حيث مراعاته
من حفنة بني تقسم فإنها السلع، كمية عظمت فمهما يداه، إليه تصل ما لكل املطلقة
ما تستحق األخرية الطبقة هذه أن يحدث ما وغالبًا وعوز. فقر يف الباقون ويُرتك الناس
الفقراء بينما منهم، فائدة وال لهم، ضمري ال جشعون، فاألغنياء ثراء، من األخرى به تتمتع
وإني ألنفسهم. عنهم اليومي بعملهم للدولة نفًعا وأكثر بسطاء، مهذبون، السلوك، حسنو
تتحقق أن وال للسلع، ومتساٍو عادل تقسيم إجراء يمكن لن بأنه االقتناع تمام مقتنع
فسيظل باقية دامت فما تماًما. الخاصة امللكية تلَغ لم ما اإلنسانية الحياة يف السعادة
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منه مفر ال ثقيل بعبء دائًما مثًال البرشي الجنس من بكثري واألفضل بكثري، األكرب الجزء
من أنه أنكر ولكني اليشء، بعض العبء هذا تخفيف املمكن من بأنه أعرتف الفقر. من

تماًما. منه التخلص املمكن
يكون وأال األرض. من معني قدر من أكثر شخص يملك بأال يقيض قانون يصدر فقد
تحول خاصة ترشيعات تصدر وقد القانون. يحدده ما عىل يزيد املال من دخل رجل ألي
الحصول يكون بأال أيًضا وتقيض جشعهم، وزيادة واألغنياء سيطرته، وزيادة امللك بني
تكاليف شاغليها تحمل وأال وتُشرتى، تُباع وأال والوساطة، بالهدايا العامة الوظائف عىل
طريق عن التكاليف هذه الشخص يسرتد ألن قويٍّا اإلغراء فسيكون (وإال باهظة شخصية
يشغلها أن بدل الرجال من األغنياء الوظائف لهذه بالرضورة يُعنيِّ وأن والنهب، النصب

منهم). الحكماء
عىل يُبَقى كما حدتها، وتقل الرشور هذه تخفف القوانني من النوع بهذا إنه أقول
تماًما تشفى أن أما املتكررة، الطبي العالج بأنواع شفائها يف رجاء ال التي املعتلة األجسام
نعم، الخاص. مللكه سيًدا فرد كل دام ما فيه أمل ال ما فهذا الكاملة، الصحة إليها وتعود
شفاء يؤدي بحيث آخر، جزء عىل املرض وطأة من تزيد ما، جزء إصالح تحاول بينما
دون من للواحد يشء إضافة يمكن ال دام ما آخر، عضو إصابة إىل بالتبعية واحد عضو

اآلخر.»16 من يؤخذ أن
األشياء كل كانت إذا راضية عيشة يعيشوا أن للبرش يمكن «ال قائًال: مور ويعرتض
نظام يسودها الجديد، العالم ذلك يف أمة أي «أن يصدق أن جيلز ويرفض بينهم.» مشاًعا
وصف يف يرشع نجده فكرته هيثلوداي يثبت ولكي بيننا»، السائد النظام من أفضل حكم

املزدهرة. الحكيمة يوتوبيا دولة
ومدنها: الجزيرة بوصف الثاني الكتاب ويبدأ

ميل، مائتي مسافة بها) نقطة أعرض (حيث منتصفها عند يوتوبيا17 جزيرة «تمتد
ن ويكوِّ طرفيها. قرب تدريجيٍّا تضيق ولكنها أجزائها، معظم يف كثريًا ذلك عن تضيق وال
كالهالل، تبدو الجزيرة ويجعالن ميل، خمسمائة قطرها طول يبلغ دائرة الطرفان هذان
عريًضا. بحًرا فيكون املضيق يتسع ثم ميًال. عرش أحد عرضه مضيق طرفيه بني يفصل
بحرية يشبه الخليج فإن الرياح، يحجز جانب كل من به يحيط الذي اليابس كان وملا
من الداخيل الجزء يصبح وهكذا االضطراب، إىل تميل مما أكثر الهدوء إىل تميل ضخمة،
كربى فائدة يحقق مما الجهات، جميع يف باملرور للسفن يسمح ً مرفأ تقريبًا كله البالد
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ضحلة أجزاء من به ينترش ملا الخطورة غاية فخطر الخليج هذا مدخل أما للسكان.
وصخور.

محاطة األوقات من وقت يف تكن لم أنها الجزيرة، مظهر عليه ويدل يقال ومما
تُدعى كانت أن (بعد اسمه الجزيرة تحمل الذي الفاتح يوتوبوس امللك ولكن بالبحر.
من الدرجة هذه إىل البدائي الفظ الشعب ذلك ل حوَّ والذي الوقت) ذلك حتى أبراكسا
البرش بني من عداهم من جميع من شأنًا أرفع اآلن تجعلهم التي واإلنسانية الحضارة
عىل ميًال عرش خمسة مسافة بحفر أمر ثم اليابس. إىل نزوله بمجرد النرص أحرز تقريبًا،

البالد. حول يجري البحر وجعل بالقارة البالد عنده ترتبط الذي الجانب
نفس ولها اللغة، بنفس جميًعا تتكلم جميلة كبرية مدينة وخمسون أربع وبالجزيرة
نظامها، يف أيًضا متشابهة جميًعا وهي والنظم. القوانني ذات وتسودها والعادات، التقاليد
وال مظهرها. يف حتى األرض طبيعة به تسمح ما وبقدر وجدت أينما أيًضا ومتشابهة
أيًضا األخرى عن إحداها يفصل وال ميًال، وعرشين أربعة من أكثر األخرى عن مدينة تبعد

واحد.»18 يوم مسرية من أكثر
لندن. مدينة من محسنة نسخة أموروت والعاصمة ، ممالٍّ تشابًها تتشابه املدن إن

املدن: أحوال بإصالح الشديد االهتمام عىل التايل الوصف ويدل
به تسمح ما بقدر متشابهة فكلها جميًعا، يعرفها منها واحدة يعرف فمن املدن «أما
أجدر يوجد هل ولكن أيها)، كثريًا يهم (وال فقط واحدة لكم سأصف ولذا املكان. طبيعة
األخرى املدن وألن منها، جدارة أكثر أخرى مدينة من ما ألنه أوًال أموروت؟ من بذلك
أعرفها ألني وثانيًا الشورى، دار أو القومي املجلس اجتماع مقر ألنها بالرئاسة لها تعرتف

كاملة. سنوات خمس فيها عشت التي املدينة ألنها املدن، من غريها من أكثر
ويبلغ تقريبًا. الشكل مربعة وهي االنحدار، قليل جبل سفح عىل أموروت وتقع
األنايدر، نهر امتداد عىل ثم بقليل الجبل قمة أسفل نقطة من ابتداءً ميلني حوايل عرضها
للنهر اآلخر بالجانب املدينة ويصل … عرضها عىل قليًال فيزيد النهر بمحاذاة طولها أما
ويقع فخمة، أقواس وله األحجار، من بل الخشبية الكتل أو األعمدة من ال أقيم جرس
املدينة من الجزء هذا كل بمحاذاة السفن تمر حتى البحر، عن املدينة من جزء أبعد يف
نفس من وينبع لطيف، هادئ ولكنه ا، جدٍّ كبريًا ليس آخر، نهر أيًضا وهناك عائق. دون
أحيط وقد أنايدر. نهر يف يصب حيث وسطها إىل وينحدر املدينة عليه بُنيت الذي الجبل
خشية متينة، بأسوار املدينة خارج قريبة مسافة عىل يقع الذي ورأسه، النهر هذا منبع
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هذه ومن تسميمها. أو مياهه تحويل أو بقطعه معاٍد، هجوم حالة يف األعداء يقوم أن
الجزء من املختلفة األجزاء إىل اآلجر من مصنوعة قنوات طريق عن املياه توزع النقطة
خزانات يف األمطار مياه تجمع بذلك، األرض طبيعة تسمح ال وحيث املدينة. من األسفل

الغرض. نفس وتؤدي كبرية
متقاربة، مسافات عىل واألبراج القالع عليه أقيمت عريض عاٍل سور باملدينة ويحيط
الشوكية الشجريات به ُزرعت عريض عميق جاف خندق السور من جوانب بثالثة ويحيط
جيًدا مهيأة والطرق الخندق. مقام ذاته النهر فيقوم الرابع الجانب عىل أما املرور، لتعيق
والتواضع الضآلة عن تكون ما فأبعد املباني أما سواء. حد عىل الرياح من وللوقاية للمرور
آخر صف ويقابله الشارع طوال يستمر طويل، صفٍّ يف بعض بجانب بعضها ومقامة
قدًما. عرشون عرضه شارع املتقابلة املنزل واجهات بني ويفصل املواجه. الجانب عىل
للمباني الخلفية بالجوانب تحيط فسيحة حديقة الشارع، طوال وعىل املنازل، وخلف
الحديقة. إىل واآلخر الطريق، إىل أحدهما يؤدي بابان. منزل ولكل الجهات. جميع من
تسمح اليد، تلمسها أن بمجرد تلقائيٍّا وتقفل تفتح التي األبواب، فهذه ذلك، إىل وباإلضافة
وبالفعل، مكان. أي يف ا خاصٍّ ملًكا يعد ما يوجد ال لذلك ونتيجة بالدخول. شخص ألي

القرعة. طريق عن سنوات عرش كل بيوتهم اليوتوبيون يتبادل
والفواكه، الكروم فيها فيزرعون بالحدائق، ا خاصٍّ اهتماًما اليوتوبيون ويهتم
تنسيًقا أو إثماًرا أكثر شيئًا، أبًدا أَر لم بحيث فتزدهر، بها ويعنون والزهور، واألعشاب،
من ذلك يف يجدون ملا نتيجة ليس لرعايتها، حماسهم ويزداد آخر. مكان أي يف منها
حول املختلفة الشوارع منازل مجموعات بني للتنافس نتيجة أيًضا ولكن فقط، متعة
أو نفًعا أكثر شيئًا كلها املدينة يف بسهولة تجد لن ا وحقٍّ تنسيًقا. وأكثرها حديقة أجمل
بهذه اهتمامه مثل بيشءٍ يهتم لم املدينة مؤسس أن يبدو وهكذا املواطنني. لرسور مدعاة
األمر. بادئ يف كلها املدينة تصميم وضع قد ذاته يوتوبوس امللك إن يقال فمما الحدائق.
حياة أن رأى التي التحسينات من ذلك غري وإتمام تزيينها أمر التالية لألجيال ترك ولكنه

لها.»19 تكفي أن يمكن ال واحد شخص
ذلك يف إنجلرتا يف الحال كان كما يوتوبيا، يف للثروة الرئييس املصدر هي واألرض
منها. واحد شرب يبور بأن يسمحون وال بمهارة، أرضهم يوتوبيا سكان ويزرع الوقت،
باألحرى أو تكامل فثمة املزارعني، أو الفالحني من خاصة طبقة عندهم فليس ذلك ومع
وتصبح مًعا. بالعملني يقوم مواطن كل ألن الريف، وعمال املدينة عمال بني كامل اندماج
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يبدو وقد عامني. ملدة مواطن كل يؤديها التي العسكرية الخدمة أشكال من شكًال الزراعة
سكان لكن األرض، زراعة يف كافية خربة الكتساب يكفي أن من أقرص الوقت هذا أن
هي «الزراعة األرض»: «جيش ب يلتحقوا أن قبل طويًال وقتًا الزراعة عىل تدربوا يوتوبيا
يف جميًعا ويتعلمونها استثناء، دون ونساءً، رجاًال الجميع، به يقوم الذي الوحيد العمل
الزراعية الرحالت طريق وعن ناحية، من املدرسة يف النظري التلقني طريق عن طفولتهم
يكتفون ال وهنا أخرى. ناحية من للرتفيه املدينة من القريبة املزارع إىل بها يقوم التي

البدني.»20 للتدريب الفرصة سنحت كلما الفعيل بالعمل يشاركون بل فقط، باملشاهدة
بعض يرسل عندما ولكن فرًدا، عرش سبعة عىل املدن يف العائلة أفراد عدد يزيد وال
األربعني: عن أفرادها عدد يقل ال ريفية بمنازل يلحقون فإنهم الريف يف للعمل أفرادها
األدوات أنواع بجميع مزودة ريفية منازل الزراعية املناطق أنحاء جميع يف «توجد
أرسة أي تضم وال بالتناوب. بها لإلقامة يجيئون الذين املواطنون ويسكنها الزراعية.
العبيد من اثنني إىل باإلضافة والنساء، الرجال من فرًدا أربعني من أقل البالد يف ريفية
وقوران. شيخان وكالهما وربتها. األرسة رب رعاية تحت والجميع باألرض. امللحقني

فيالرك. يدعى رئيس أرسة ثالثني من مجموعة ولكل
سنتني قضوا الذين أفرادها، من عرشون سنويٍّا املدينة إىل أرسة كل من ويعود
الذين أولئك بتدريبهم ويقوم آخرون. عرشون منهم بدًال املدينة من ويُرَسل الريف. يف
غريهم يدربون بدورهم وهؤالء الزراعة. بشئون خربة أكثر وأصبحوا هناك سنة قضوا
املواد كمية نقص عن ينجم خطر أي البالد تتجنب الطريقة وبهذه التالية. السنوات يف
الجميع كان إذا يحدث قد كما الالزمة، الخربة إىل االفتقار نتيجة سنويٍّا تنتج التي الغذائية
النظام هذا أن من وبالرغم بها. الخربة عديمي بالزراعة العهد حديثي األوقات من وقت يف
عىل إرادته غري عىل فرد يجرب ال حتى املتبعة، القاعدة هو الزرَّاع بتغيري يقيض الذي
يُسَمح أنه غري العمل، من الشاق النوع هذا مزاولة يف ينبغي، مما أطول فرتة االستمرار
بالبقاء مزاولتها، يف متعة ويجدون الزراعية، األعمال إىل يميلون الذي الرجال من لكثري
ونقلها األخشاب وقطع املاشية، وتربية األرض، بفالحة الزرَّاع هؤالء ويقوم سنوات. عدة
بطريقة الدواجن من كبرية أعداًدا ويربون أسهل. أيهما املاء، أو الرب طريق عن املدينة إىل
حرارة درجة يف منه كبريًا عدًدا الزرَّاع يحفظ بل البيض عىل الدجاج يرقد ال إذ مدهشة.
بني تتبع البيض، من تخرج فحاملا األفراخ أما ويفقس. الحياة فيه فتنبعث ثابتة، معينة

األم.»21 إىل نظرتهم إليهم وتنظر البرش
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للبضائع الحر التبادل طريق عن والريف املدينة بني الحميمية العالقة وتتوثق
ذلك: العمل يتطلب عندما الريف إىل للمواطنني الدوري والنزوح

املدينة، من طلبها يف فريسلون الريف، يف توجد ال أشياء من إليه يحتاجون ما «أما
مساومة. بأي القيام دون املحلية، باإلدارة العاملني من مقابل دون عليها ويحصلون
وقت يقرب وعندما العطلة، يوم لقضاء شهر كل ا جدٍّ كبرية أعداد هناك إىل وتذهب
الذين املواطنني بعدد البلدية موظفي الفيالرك من الزراعية املناطق رؤساء يخرب الحصاد،
املحدد، الوقت يف رسيًعا تصل الحصاد رجال جموع كانت وملا املدينة. من إليهم يحتاجون

واحد.»22 يوم يف كله الحصاد ينجزون فإنهم
املحيط والريف املدن من ن مكوَّ فيدرايل اتحاد عن عبارة بأكملها يوتوبيا وجزيرة

بها:
األمور ملناقشة تجربة، ذوو شيوخ ثالثة أموروت إىل مدينة كل من سنويٍّا «ويأتي
أصلح تماًما، الجزيرة وسط لوقوعها املدينة، هذه وتعدُّ للبالد. العامة باملصلحة املتصلة
عادًال توزيًعا فموزعة املحيطة األرايض أما البالد. أنحاء جميع من السفراء اللتقاء مكان
وقد ميًال، عرش23 اثني عن جانب كل من مدينة بكل يحيط ما يقل ال بحيث املدن بني
تفصل مما أكرب مسافة بينها تفصل التي املدن يف الحال هو كما األماكن، بعض يف يزيد
يعتربون أهلها ألن رقعتها، توسيع إىل املدن هذه من مدينة أي تسعى وال غريها. بني

لها.»24 ًكا مالَّ منهم أكثر زرَّاًعا أنفسهم
انتخابية ألغراض يقسمون نسمة، ألف مائة حوايل من مدينة كل سكان عدد ويتكون
أرسة. ثالثني من مكونة مجموعات إىل قطاع كل ينقسم كما قطاعات، أربعة إىل وإدارية،
عرشة وكل السيفوجرانت. اسم عليه تطلق لها حاكًما سنويٍّا أرسة ثالثني كل وتنتخب
معقول. لسبب إال يُغريَّ وال سنويٍّا يُنتَخب ترانيبور يحكمهم بعائالتهم سيفوجرانت
مجلس من نوًعا ويشكلون فرد مائتي عددهم يبلغ الذين للسيفوجرانت، الكيل واملجموع
األمري ويحتفظ الشعب، رشحهم أن سبق أشخاص أربعة من املدينة أمري يعني الشيوخ،
هيئة أو مجلس األمري ويساعد طاغية. يصبح أن نيته يف يَُشك لم ما الحياة، مدى بمنصبه

السيفوجرانت: من اثنني أو ترانيبور عرشين من مؤلفة
وأحيانًا يومني، كل مرة (الرتانيبور) األوائل والرؤساء الحاكم بني املشاورات «وتجري
نشأ فإذا الدولة. أمور بشأن األمري مع يتشاورون وهم األمر. اقتىض إذا ذلك، من أكثر
وينضم إبطاء. دون يسوونه فإنهم ذلك، يحدث وقلما الشعب أفراد من فردين بني خالف
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يناقش لم ما الدولة أمور من أمر يعتمد وال يوميٍّا. يتغريون الرؤساء، من اثنان املجلس إىل
العامة باملصلحة املتصلة األمور مناقشة أما القانون. صدور قبل أيام ثالثة املجلس يف

األوىل.25 الدرجة من جريمة فتعد الشعب مجلس خارج
األوائل والرؤساء الحاكم بني تآمر أي منع هو األنظمة هذه من الهدف إن ويقولون
الدولة. نظام تغيري إىل بسهولة يؤدي بالشعب استبداد أو ظلم أي منع أو (الرتانيبور)،
يتشاورون الذين الرؤساء، مجلس عىل الدولة أمور من ا مهمٍّ أمًرا يعد ما يعرضكل ولذلك
يبلغون ثم مجموعته، عىل رئيس كل يعرضه األرس، جماعات عىل األمر يعرض أن بعد

كلها.»26 للجزيرة األعىل املجلس عىل األمر يعرض وأحيانًا املجلس، إىل قرارهم
تنتخبهم، التي األرس إياهم تمنحها التي الثقة عىل بناء يتم الحكَّام اختيار أن ويبدو
االهتمام عىل يدل ما فهناك ذلك ومع العقلية. ومواهبهم معرفتهم أساس عىل يتم مما أكثر
من املعرفة هذه اكتسبوا سواء واألمراء، والرتانيبور الكهنة اختيار عند باملعرفة الخاص
الشعب، لهم سمح الذين أولئك أيًضا اإلعفاء بهذا «ويستمتع الحرف: أرباب من أو العلماء
من دائم بإعفاء املدينة، لرؤساء الرسي لالقرتاع ونتيجة الكهنة، من توصية عىل بناء
هؤالء أحد أن ثبت إذا أما تامة، دراسة املختلفة املعرفة فروع لدراسة ليتفرغوا العمل،
ناحية ومن العاملني. مصاف إىل ثانية يعاد فإنه عليه، املعقودة اآلمال يحقق ال الدارسني
باجتهاده ويحقق الدراسة يف فراغه ساعات يقيض حرفيٍّا أنه يحدث ما كثريًا أخرى،
جماعة بني ومن العلم. رجال طبقة إىل ويُرَفع اليدوي، عمله من فيعفى ملموًسا، تقدًما
وأخريًا الرتانيبور، أو األوائل والرؤساء والكهنة، السفراء يوتوبيا أهل يختار هذه الدارسني
لغتهم يف أما بارزينيس، القديمة لغتهم يف يدعونه كانوا والذي ذاته، األمري أو الحاكم

آديموس.»27 فيسمونه الحديثة
الوحدة أيًضا هي وإنما السياسية الوحدة هي فقط ليست «يوتوبيا» يف واألرسة

للمجتمع: االقتصادية
رابطة بينهم تربط الذين أولئك من تتكون فاألرسة أرس، من تتكوَّن املدينة كانت «ملا
األبناء أما أزواجهن، بيوت إىل يذهبن ويتزوجن، أنوثتهن تكتمل عندما فالفتيات، الدم.
وخرف، شاخ إذا إال سنٍّا، اآلباء ألكرب ويخضعون األرسة يف فيبقون األحفاد، ثم الذكور،
عن ينقص أو املدينة سكان عدد يزيد ال وحتى سنٍّا. يليه من يخلفه الحالة هذه ويف
ستة عىل يزيد أو عرشة عن أرسة كل يف البالغني عدد ينقص أال املقرر فمن املعني، الحد
يتعلق فيما أما بها. املحيطة األرايض عدا فيما مدينة، كل يف أرسة آالف ستة وهناك عرش،
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الحد هذا مراعاة ويمكن بالطبع. محدد، عدد هناك فليس املحددة، السن تحت باألطفال
تلك إىل الكبرية العائالت يف املحدد العدد عىل يزيدون الذين أولئك نقل طريق عن بسهولة

… عنه تقل التي
األبناء ويسهر أزواجهن، راحة عىل الزوجات وتسهر سنٍّا، األفراد أكرب األرسة يحكم
إىل مدينة كل وتقسم األكرب. راحة عىل سنٍّا األصغر يسهر وباختصار آبائهم، راحة عىل
أرسة كل وتحرض املنتجات. لجميع سوق منطقة كل وسط ويف متساوية مناطق أربع
ومن مستقلة. مخازن يف السلع من نوع كل ويوضع بالسوق. معينة مباٍن إىل منتجاتها
أو مال دفع دون معه ويحمله وأرسته هو إليه يحتاج ما كل أرسة كل رب يأخذ هذه

بديل.»28
نافعة، حرفة بالفعل، ذكرناها التي القليلة االستثناءات مع السكان، جميع ويبارش
لوقت كافية بفرتة والسماح العمل ساعات تخفيض بعد عليهم ثقيًال عبئًا العمل يعود وال

الفراغ:
خاصة معينة حرفة منهم كل يتعلم الجميع، فيها يشرتك التي الزراعة، جانب «وإىل
النجارة. أو املعادن صناعة أو البناء وإما الكتان، أو الصوف نسج إما عادة وهذه به.

… يذكر عدد بها يقوم أعمال توجد فال ذلك بخالف وأما
استمالته إذا أما طبيعيٍّا، ميًال إليها يميل التي أبيه، الشخصصناعة يتعلم ما وغالبًا
وال إليها. يميل التي الصناعة تلك تزاول أرسة إىل بالتبني ينقل فإنه أخرى، صناعة
وقور أرسة رب إرشاف تحت يوضع أن عىل أيًضا املعنية السلطات بل فقط، والده يحرص
أخرى، حرفة يتعلم أن يف معينة، حرفة يتعلم أن بعد شخص، رغب وإذا نعم، رشيف.
تكن لم ما يختارها، التي الحرفة يمارس أن فله الحرفتني، تعلم وقد أما بذلك. له ُسِمح

األخرى. من أكثر منهما واحدة إىل بحاجة املدينة
أن فهي السيفوجرانت، أو املدينة لرؤساء تقريبًا والوحيدة الرئيسية الوظيفة أما
ومع بجد، عمله كلٌّ يمارس بل عاطًال، رجل يبقى ال بحيث املدينة أمر ويدبروا يعملوا
من متأخر وقت حتى املبكر الصباح من املستمر، بالعمل الحمل دواب مثل يرهق ال ذلك
العاملني حياة هي تكون فتكاد ذلك ومع العبيد، حياة من أسوأ الحياة هذه فمثل الليل.
ساعة وعرشين أربع إىل اليوم فيقسمون اليوتوبيون أما يوتوبيا. عدا ما مكان، كل يف
يذهبون الظهر، قبل ساعات ثالث للعمل: فقط منها ساعات ست يخصصون متساوية،
ساعات ثالث العمل يعاودون ثم الغداء، بعد ساعتني ويسرتيحون الغداء، لتناول بعدها
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فهم الظهر، من ابتداء تحسب الواحدة الساعة كانت وملا العشاء. بعدها يتناولون أخرى
لذلك. ساعات ثماني ويخصصون الثامنة، الساعة حوايل النوم إىل يخلدون

كما الشخص فيقضيها والطعام، والنوم، العمل، ساعات تتخلل التي األوقات أما
كلٌّ النشاط، من آخر بنوع الفراغ وقت يشغل ولكنه والبطالة، اللهو يف يضيعها ال يشاء
املتبعة العادات فمن العقلية. للنشاطات عادة األوقات هذه وتخصص الخاص. مليله تبًعا
فقط إجباريٍّا الحضور ويكون الشمس، بزوغ قبل يوميٍّا املحارضات تلقى أن لديهم
ذكوًرا الفئات، جميع من كبريًا عدًدا ولكن للعلم. أنفسهم لتكريس اختريوا الذين ألولئك
وما كلٌّ تلك، اآلخر والبعض هذه، بعضهم يسمع املحارضات، لسماع يحتشدون وإناثًا،
الحال هو (كما العمل يف الوقت هذا يقيض أن شخص أراد إذا أما وميوله. وطبيعته يتفق
فال العليا) العقلية التدريبات من نوع أي مستوى إىل ترقى ال التي األذهان من كثري عند
يقضون العشاء وبعد للدولة. فائدة عمله يف ألن بالفعل يمتدح بل ذلك، وبني بينه يحال
شتاءً، الطعام فيها يتناولون التي العامة والقاعات صيًفا، الحدائق يف االستجمام، يف ساعة

يتسامرون.»29 أو املوسيقى يعزفون
يوم لساعات تخفيضه عىل احتجاًجا تثار أن يمكن كثرية باعرتاضات مور يتنبأ وهنا

يوتوبية: ليست فكرته أن بوضوح تبني بحجج ذلك يتم كيف ويرشح العمل،
سيؤدي ذلك أن للعمل، فقط ساعات ست يخصصون ألنهم األذهان، إىل يتبادر «فقد
أن لدرجة ذلك، عن يكون ما أبعد األمر لكن الرضورية. األشياء يف النقص بعض إىل
رضوريات من ال أشياء، من مطلوب هو ما كل إلنتاج فقط يكفي ال املذكور الوقت ذلك
إذا أيًضا الظاهرة هذه وستفهمون مريحة. الحياة يجعل مما أيًضا بل فقط، الحياة
فهناك عمل. بدون األخرى البالد يف يعيش الذي السكان من الكبري الجزء هذا تأملتم
فيغط النساء تعمل حيثما أما الكيل. العدد نصف ويشكلون تقريبًا، النساء جميع أوًال
الكهنة من الحشد هذا وأكسل أعظم فما ذلك عن وفضًال منهن. بدًال النوم يف الرجال
الضياع أصحاب وخاصة األغنياء جميع ذلك إىل أضف … يسمونهم كما الدين ورجال
الرجال من القطيع ذلك وأعني أتباعهم إليهم أضف النبالء. أو الوجهاء عادة ون يُسمَّ ممن
األقوياء األصحاء املتسولني أخريًا وأضف … ليشء يصلحون ال الذين األوداج املنتفخي
أولئك أن ستجدون أنكم املؤكد ومن للبطالة. حجة األمراض من مرض يف يجدون الذين
اليومية حياتهم يف البرش بنو إليها يحتاج التي األشياء تلك كل بعملهم ينتجون الذين
عدد يعملون، الذين أولئك بني من يبلغ كم لنتأمل واآلن تتصورون. كنتم مما بكثري أقل
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من باملال، فيه يشء كل يقاس الذي املجتمع ففي رضورية. بأعمال تشتغل التي القلة
إال تخدم وال رضورية، وغري الجدوى عديمة كثرية، حرًفا الناس يمارس أن الرضوري
ذلك عىل اآلن يعمل الذي الكبري العدد هذا ع ُوزِّ ما فإذا الشهوات. يف واإلفراط الرتف،
التي واملنافع الرضوريات من الصغري العدد مع يتناسب الذي الحرف، من الصغري العدد
إىل شك دون يؤدي مما بالرضورة، عظيمة بوفرة األشياء منه فسينتج الطبيعة، تتطلبها
ُكلِّف إذا أما عيشهم. كسب الحرف هذه أصحاب يستطيع ال بحيث األسعار، انخفاض
من الحشد ذلك كل وكذلك نافعة، غري بأعمال يشتغلون الذين أولئك جميع نافعة بأعمال
ضعف العاملني من غريه أعمال ثمرة من منهم كل يستهلك والذين والعاطلني، الكساىل
بأعمال باالشتغال جميًعا هؤالء ُكلِّف إذا (أقول) العاملني، هؤالء من اثنان يستهلكه ما
األشياء جميع إلنتاج ويزيد بل الوقت، من قليل يكفي كيف بسهولة فسرتون نافعة،
املتعة هذه دامت ما املتعة، تتطلبه ما حتى بل نعم، والنافعة، منها الرضورية املطلوبة،

وطبيعية.»30 صادقة
عدًال أكثر بصورة العمل توزيع طريق عن ليس العمل، ساعات تخفيض ويمكن

العمل: طاقة تبديد بتجنب بل فحسب، ومساواة
اليدوية الحرف معظم يف يحتاجون ال أنهم هي أخرى ميزة هناك ذلك، عن «وفضًال
إقامة تتطلب األول املقام ففي األخرى. الشعوب إليه تحتاج الذي العمل من القدر ذلك إىل
ما ألن األخرى، البالد يف مستمرة بصفة الكبري العدد هذا كل يعمل أن وترميمها املباني
كان فما لذلك، ونتيجة السقوط. إىل تدريجيٍّا املرسف االبن إهمال به يؤدي األب، يبنيه
الكثري. يكلفه مما بنائه إعادة إىل خلفه يضطر التكاليف، من بالقليل يصان أن يمكن
ثم املال، من طائًال مبلًغا ما شخًصا منزل بناء يكلف أن يحدث ما فكثريًا ذلك، عن وفضًال
بيتًا فيبني تساقطه، رسعة إىل إهماله ويؤدي فيهمله. الخاص وذوقه يتفق ال فيجده يأتي
تدبر حيث اليوتوبيني، بالد يف أما األوىل. التكاليف عن تقل ال بتكاليف آخر مكان يف آخر
مكان يف جديد بيت إقامة فإن منظمة، رعاية العامة املصلحة وترعى ينبغي كما األمور
عىل يحرصون بل حدوثه، بمجرد تلف أي برتميم يكتفون ال أنهم ذلك نادر، حدث جديد
طويلة مدة قائمة املنازل تظل أن هي النتيجة النتيجة؟ تكون فماذا التلف. حدوث تاليف
تقريبًا، عمل بغري أحيانًا أنفسهم والنجارون البناءون ويجد العمل. من قدر بأقل ا، جدٍّ
األحجار وقطع منازلهم يف األخشاب قطع من األثناء هذه يف به يكلفون ما عدا فيما

برسعة.»31 ذلك تم بناء، إقامة إىل الحاجة دعت إذا حتى وإعدادها،
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بوقت ينعم أن املرء يستطيع فال الرضورة، إليه تدعو التقشف من نوع كذلك وهناك
امللذات: يف اإلرساف يف الوقت نفس يف ينغمس أن الفراغ

من أنهم ذلك إليه. يحتاج الذي والعمل الجهد أقل فما أيًضا، باملالبس يتعلق «فيما
يخرجون وعندما سنوات. سبع يبقى الجلد، من بسيًطا لباًسا العمل أثناء يرتدون ناحية
من الرداء وهذا ما. حد إىل الخشنة العمل مالبس يغطي رداءً فوقه يضعون الخارج إىل
فقط يحتاجون ال لذلك ونتيجة الطبيعي. الصوف لون وهو كلها، الجزيرة يف اللون نفس
ناحية ومن كثريًا. أقل يكلفهم ذلك إن بل غريهم، إليه يحتاج عما الصوف من أقل كمية إىل
فيما أما أكرب. بقدر تستخدم فهي أقل، بجهد تُصنَع القطنية األقمشة كانت ملا أخرى،
نظافتها. هو يهم فما الصوفية أما بياضها، هو يهم ما فكل القطنية، باألقمشة يتعلق
أو بأربعة األخرى البالد يف الشخص يكتفي ال بينما وهكذا، التيلة. لرفع وزن يقام وال
يكتفي ال بل الحريرية، األقمشة من العدد هذا ومثل األلوان، مختلفة صوفية أثواب خمسة
سنتني معه يظل واحد برداء الرجل يقنع يوتوبيا ففي منها، بعرشة املرهفة األذواق ذوو
من أكثر لديه كان لو إذ ذلك، من أكثر يف يرغب ألن يدعو ما هناك ليس وبالطبع عادة.
فلما هنا، ومن اإلطالق. عىل هنداًما أحسن بدا وملا الربد، من وقاية أكثر كان ملا واحد
فعندما األعمال، هذه منتجات من أقل بقدر ويكتفون نافعة أعماًال يمارسون جميًعا كانوا
عامة طرق أي لرتميم الناس من غفريًا جمًعا يأخذون أحيانًا فإنهم السلع، هذه كل تتوافر
هذه من حتى يشء هناك يكون ال عندما أيًضا، األحيان، من كثري ويف ترميم. إىل تحتاج
تجرب ال السلطات أن ذلك العمل. ساعات بتخفيض للشعب بيانًا يصدرون فإنهم األعمال،
إىل األول املكان يف يهدف دولتهم دستور ألن رضورية، غري بأعمال القيام عىل املواطنني
أكرب توفري يجب الشعب، حاجات به تسمح ما وبقدر جميًعا، باملواطنني يتعلق فيما أنه
وتثقيفه. العقل لحرية وتخصيصه الجسد، خدمة يف يقيض الذي الوقت من ممكن قدر

الحياة.»32 سعادة ذلك يف أن يعتقدون فهم
فرد فكل أجور، وال نقود ال يوتوبيا، يف خاصة ملكية بالفعل توجد ال أنه رأينا لقد
أن يمكن التي الحتمية االعرتاضات أخرى مرة مور يستبق وهنا إليه. يحتاج ما يتسلم
إىل الناس يدفع الذي هو االقتصادي األمان بعدم الشعور أن ويؤكد كهذا، نظام ضد تثار

بالفعل: إليه يحتاجون مما بأكثر لالستعمال الصالحة البضائع من كميات تكديس
يحتاج مما أكثر شخص يطلب أن من يُخَىش وال يشء، كل من كبرية كميات «تتوافر
من واثًقا دام ما إليه يحتاج مما أكرب كمية سيطلب شخًصا أن يف أحد يشك فلماذا إليه.
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كل يف منشؤهما والطمع الجشع أن فيه شك ال فما اإلطالق؟ عىل يشء إىل يفتقر لن أنه
33«… الحاجة من الخوف هو الحية الكائنات من نوع

لوحدة مضادة بوصفها األرسية املؤسسات اليونانية املثالية الدول بناة استبعد لقد
أسربطة، أو أثينا برأي يتقيد أن من بكثري أكثر أرسة» «رب مور توماس وكان الدولة.
سلطة إىل تماسكها يرجع التي اليوتوبية، األرسة خطر أدرك قد يكون أن بد ال ولكن
تجنب يف ورغبته الجماعة. تجانس عىل أفرادها بني املشرتك والعمل فيها األكرب العضو
إجبارية يجعلها لم وإن املشرتكة، الوجبات نظام إدخال عىل حملته التي هي الخطر هذا
اليشء بعض يلطف مور أن الوجبات بهذه يتعلق فيما ويالحظ ليكورجوس. فعل كما

بها: يقول كان التي التقشف مبادئ رصامة من
والعشاء، للغداء املحددة الساعات يف كلها السيفوجرانت أو الثالثون األرس «تجتمع
يف إما وجباتهم يتناولون الذين أولئك عدا فيما نحايس، نفري صوت لذلك يدعوها
أن من للقاعات، الطعام يقدم أن بعد شخص أي يمنع وال بيوتهم. يف وإما املستشفيات
معقول؛ سبب دون ذلك يفعل لن أحًدا أن يعرفون فهم السوق، من بيته إىل طعامه يأخذ
يفعل شخص يوجد ال فإنه بيته، يف الطعام تناول من شخص يمنع ال أنه من بالرغم ألنه
مشقة املرء يتجشم أن الحماقة من وألنه سويٍّا، سلوًكا السلوك هذا يعد ال إذ راضيًا، ذلك
… منه القريبة القاعة يف جاهزة معدة شهية ممتازة وجبة هنا بينما رديئة، وجبة إعداد
وظهورهم الرجال ويجلس الجماعة. لعدد تبًعا أكثر أو موائد ثالث إىل األفراد ويجلس
قيء، أو ألم بهن ألم ما إذا حتى الخارجي الجانب عىل فيجلسن النساء أما الحائط، إىل
والذهاب ألحد، إزعاج دون القيام أمكنهن النساء، من الحوامل حالة يف أحيانًا يحدث كما
لهذا مخصصة للطعام حجرة يف األطفال مع وحدهن فيجلسن املربيات أما املربيات. إىل
املهود. ومن النقي املاء من وكمية مدفأة من األوقات من وقت أي يف تخلو ال الغرض،

أطفالهن. يُْرِقدن أن للنساء يمكن وهكذا
بقية أما الخامسة. سن حتى األطفال جميع يوجد للمربيات املخصصة األماكن ويف
بتقديم يقوموا أن فإما الزواج، سن دون هم ممن الجنسني كال من والشباب األطفال
الالزمة السن لهم تتوافر لم إن تام، سكون يف املوائد من بالقرب يقفوا أن وإما الطعام،
وقت لهم وليس املائدة عىل لهم يقدم ما املجموعتني من كل أفراد ويأكل الالزمة. القوة أو

الطعام. لتناول آخر
األماكن، أعىل وهو الرئيسية، املائدة وسط وزوجته السيفوجرانت أو الرئيس ويجلس
البعيد الطرف يف أفقي وضع يف املائدة هذه تقع إذ كلها، الجماعة رؤية لهما يتسنى ومنه
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كل دائًما يجلس إذ سنٍّا، املوجودين أكرب من اثنان يجلس وبجوارهما الطعام. لحجرة
فيجلس السيفوجرانتية، أو املنطقة يف للعبادة مكان هناك كان إذا أما مائدة. إىل أربعة
بعضالشباب، يجلس الجانبني وعىل املائدة. ويرأسهو السيفوجرانت مع وزوجته الكاهن
السن نفس يف هم من يجلس الدار، أنحاء جميع يف وهكذا أخرى، مرة الشيوخ بعض ثم
النظام هذا يف السبب إن ويقولون السن. يف عنهم يختلفون من مع يختلطون ولكنهم مًعا،
السلوك، أو الحديث إباحية وبني الشباب بني املحرتم الوقور الشيوخ سلوك يحول أن هو
كل يف الشيوخ يالحظه أن دون يشء يقال أو املائدة عىل يشء يوضع أن املستحيل فمن
تُقدَّم بل بعدها، ما تليها األوىل املائدة من ابتداءً بانتظام الطعام صحاف تقدم وال جانب.
الباقني. إىل متساوية أجزاء تقدم ثم بارزة. أماكن يف الجالسني الشيوخ جميع إىل أوًال
جوارهم، إىل يجلسون َمن مع طعامهم أطايب من جزءًا يرون، كما الشيوخ ويقتسم
من يستحقون ما الشيوخ ينال وهكذا للجميع. منها يكفي ما الدار يف يتوافر ال عندما

االهتمام. من القدر نفس عىل الجميع يحصل ذلك ومع تكريم،
عىل السلوك وحسن باألخالق متصلة هادفة بقراءة عشاء أو غداء وجبة كل وتبدأ
مالئمة ملواضيع قرئ، ملا استمراًرا الشيوخ، ويعرض امللل. إىل تؤدي ال قصرية تكون أن
الطعام، فرتة طوال بالحديث يستأثرون ال ولكنهم اململة. أو بالقاتمة هي ال للحديث،
ليختربوا عمًدا، الحديث إىل يستدرجونهم أنهم والواقع أيًضا الشباب بسماع يرحبون بل
لديهم الغداء ووجبات القيود. من الخايل املائدة جو يف يتكشف مما وشخصيته، كلٍّ قدرة
وجبة أما عمل، يتبعها الغداء وجبة ألن فأطول، العشاء وجبات أما اليشء. بعض قصرية
عىل تساعد الراحة هذه أن اليوتوبيون ويظن الليل. طوال والراحة النوم فيتبعها العشاء
وهم األطايب. من يشء إىل الحلوى تفتقر وال موسيقى، دون عشاء يمر وال الهضم. رسعة
قلوب إىل الرسور يدخل أن يمكن شيئًا ينكرون وال العطور، وينثرون البخور، يحرقون
وهو االعتقاد، هذا إىل اليشء بعض مفرط بشكل امليل شديدو فهم ويعملونه. إال الجماعة

رضر.»34 عنه ينجم ال املتعة أنواع من نوع يُمنَع أال
نجحوا بل بينهم، فيما التعامل يف والتجارة النقود بإلغاء اليوتوبيون يكتِف ولم
واخرتعوا املفسدة، وقوتها سحرها من الكريمة واألحجار والفضة الذهب تجريد يف أيًضا
األجنبية، الدول مع التجارة يف أحيانًا واستعمالها عليها الحفاظ من تمكنهم فذة طريقة

باحتقار: إليها نظروا إنهم حتى قيمة، أي عليها يضفوا أن دون
قليلة ولكنها الصنع رائعة والزجاج، الفخار من آنية من ويرشبون يأكلون «فبينما
كل يف لالستعمال األواني وأحط «القصاري» والفضة الذهب من يصنعون فإنهم القيمة،
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فهم ذلك، عن وفضًال أيًضا. الخاصة املنازل يف بل فحسب، العامة القاعات يف ال مكان،
العبيد، بها يوثقون التي الثقيلة والقيود األغالل لصنع عينها املعادن هذه يستخدمون
يف الذهبية الحيل يعلقون نفسه، عىل العار ويجلب جرًما يرتكب من كل فإن وأخريًا،
أخريًا رقبته، حول الذهبية والسالسل أصابعه، حول الذهبية الخواتم ويضعون أذنيه،
والفضة الذهب من اليد، متناول يف وسيلة بكل يجعلون، وهكذا صدغيه. عىل ذهبيٍّا تاًجا
جميع يف املعادن هذه فقد يعدُّ فبينما أيًضا، الطريقة لهذه ونتيجة والخزي. للعار عالمة
يوتوبيا ففي الحياة، أسباب أهم فَقَد فقدها يف وكأن العميق للحزن سببًا األخرى الشعوب
مليم مقدار بفقد أحد يشعر فلن والفضة، الذهب جميع فقد إىل الظروف دعت ما إذا
بعض من والعقيق واملاس البحر، شاطئ من أيًضا الآللئ اليوتوبيون ويجمع واحد.
بها وزينوا صقلوها، مصادفة، وجدوها فإذا عنها، للبحث يخرجون ال ولكنهم الصخور،
طفولتهم، من األوىل السنوات يف الحيل بهذه ويفخرون الصغار هؤالء ويفرح صغارهم.
حتى األطفال، إال يلبسها ال اللعب هذه مثل أن ويدركوا الطوق عن يشبوا إن ما ولكنهم
ويلقون يكربون، عندما أطفالنا يفعل كما ذووهم، بذلك يأمرهم أن دون خجًال، يخلعوها

وبليهم.»35 ودماهم بلعبهم بعيًدا
الحرص روعي فقد املهم، الدول هذا مثل األرسة فيها تؤدي دولة من ُع يُتَوقَّ وكما
مرتكبي فإن بالطالق السماح من الرغم وعىل اإلمكان، بقدر الزواج استقرار عىل الشديد

اإلعدام: وأحيانًا عليهم، العبودية بفرض يعاقبون الزنا جريمة
بأربع ذلك بعد إال الرجل يتزوج وال العمر. من عرشة الثامنة قبل املرأة تتزوج «ال
عقاب، أشد االثنان عوقب الزواج، قبل ا رسٍّ باملعارشة امرأة أو رجل أُدين فإذا سنوات.
كال فإن ذلك عن وفضًال جرمهما، عن الحاكم يعُف لم ما ا، تامٍّ حظًرا الزواج عليهما وُحظر
بواجباتهما. القيام أهمال ألنهما العار؛ يركبهما الخطأ هذا فيهما يُرتَكب اللتني األرسة ربي
منع يف الحرص يتوخَّ لم ما أنه مسبًقا يعرفون ألنهم القسوة بهذه الخطأ هذا ويُعاَقب
يجب الذي الزواج، برباط القلة إال ترتبط فلن املقيدة، غري املخالطة هذه من األشخاص
املتاعب جميع بصرب ل ويتحمَّ واحد، شخص برفقة الحياة بمقتضاه الشخص يقيض أن

به. املرتبطة
الحماقة من غاية يل بدت وحرصعادة جدية بكل يراعون الحياة رشيك اختيار وعند
عارية أرملة، أم عذراء كانت سواء املرأة، ترى محرتمة وقوًرا سيدة أن ذلك والسخف،
ضحكنا لقد الفتاة. أمام كذلك عاريًا الزواج راغب عاقل رجل يقدم كما الزواج، لراغب
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األخرى، الناحية من عجبوا، فقد هم أما أحمق. عمل بأنها عليها وحكمنا العادة لهذه كثريًا
القليل إال األمر يتطلب ال حيث مهًرا، يشرتون فعندما األخرى. الشعوب جميع حماقة من
يكون يكاد املهر أن من بالرغم إنه بحيث الحرص، هذا كل الشخص ى يتوخَّ املال، من
أن من خوًفا األغطية، من وغريه الرسج عنه رفع إذا إال يشرتيه ال فإنه تماًما، عاريًا
وهو زوجة، يختارون فعندما ذلك ومع األشياء. هذه تخفيه جلدي بمرض مصابًا يكون
تجعلهم درجة الحرص بهم يبلغ الحياة، طوال شقاؤهم أو رسورهم فيه سيكون عمل
مساحة عىل يزيد يكاد ال بما باملالبس، مغًطى تقريبًا كله وجسمها املرأة، عىل يحكمون
عظيم لخطر نفسه معرًِّضا بها ويرتبط الوجه، سوى منها الرجل يرى ال إذ منها، الكف
بحيث الحكمة من الرجال جميع فليس ًرا. منفِّ شيئًا ذلك بعد اكتشف إذا مًعا يتفقا لم إن
الجسد محاسن تعد ال الرجال من الحكماء زواج يف وحتى املرأة، بخلق فقط يهتمون
تشويًها تحتها تخفي قد املالبس تلك أن املؤكد فمن العقل. فضائل إىل هينة إضافات
الجسدي االنفصال يعد لم الذي الوقت يف ذلك زوجته، من تماًما الرجل ر ينفِّ قد كريًها
شخص كل واجب فمن الزواج، يتم أن بعد التشويه هذا حدث إذا أما به. مسموًحا أمًرا
َرشك يف يقع أن من الشخص يحمي أن القانون فعىل الزواج قبل أما بقدره، يرىض أن

والخداع. الغش طريق عن
األجزاء تلك يف الوحيد الشعب أنهم اليوتوبيني، لدى أهمية أكثر األمر هذا جعل ومما
باملوت،36 إال لديهم يفصم قلما الزواج أن كما واحدة، بزوجة رجاله يكتفي الذي العالم من
أو للزوج ذلك حدث ما فإذا منفرة. طباع من يطاق ال ما أو الزوجية، الخيانة بسبب أو
العمر بقية فيقيض اآلخر الطرف أما ثانية. يتزوج بأن املجلس من إذن له صدر الزوجة،
يكون أن ودون رضاها دون زوجته الرجل يرتك أن أما زواج. دون العار، وصمة يحمل
القسوة من أنه ويرون يرتضون، ال ما فذلك جسدها، أصاب مكروًها ألن ذنب، ذلك يف لها
يصحبه الذي السن، كرب وأن السلوى، إىل حاجة يكون ما أشد وهو الشخص تُهجر أن

اإلخالص. من عليه يعتمد ال ضئيل قدر سوى يجد ال ذاته، يف مرًضا ويعد املرض
من كل ويجد كافية، بدرجة زوجني طباع تتفق أال أحيانًا يحدث قد ذلك ومع
منهما، كل بموافقة ينفصالن ولذا أسعد، حياة معه يعيش أن يأمل آخر شخًصا الزوجني
فال املجلس أما املجلس. موافقة من لهما بد ال ولكن جديدين، ارتباطني يف ويدخالن
ال فإنهم ذلك بعد وحتى بعناية. األمر وزوجاتهم أعضاؤه يبحث أن قبل طالق بأي يسمح
الحب عرى توثيق سبيل يف سيقف عائًقا أن يعلمون ألنهم الطالق عىل باملوافقة يرحبون

سهل. جديد زواج يف أمل هناك كان إذا وزوجته، الزوج بني
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رصامة، العبودية أنواع بأشد فيعاَقبون الزوجي الرباط يخونون الذين أولئك أما
الخائنني الطرفني من بموافقتهما، املضاران، الطرفان يُطلَّق متزوجني، الطرفان كان فإذا
اللذين الطرفني هذين أحد كان إذا أما يريدان. بمن بالزواج لهما يسمح أو ويتزوجان،
قائًما، الزواج يظل أن ممنوًعا فليس بالحب، الجدير غري الرشيك ذلك يحب يزال ال أضريا
أن بعد الشاق العمل ومشاركته اآلخر الطرف بمصاحبة الطرف هذا يرىض أن برشط
واجتهاد وطاعة الواحد، توبة تثري أن آلخر وقت من ويحدث عبًدا. يصري بأن عليه يُحَكم
فعقوبتها الخطأ نفس ارتكاب معاودة أما الحرية. إليهما فيعيد الحاكم شفقة اآلخر

املوت.»37
يلجأ كان التي والحيل الترشيعي النظام بتعقيدات الظن سيئ كان مور أن بد وال

والعنف: بالحدة يتسم بأسلوب معهم يترصف نجده إذ املحامون، إليها
الطريقة بهذه ربوا الذين فاألشخاص القوانني، من ا جدٍّ القليل سوى لديهم «وليس
األخرى الشعوب عىل يأخذونه الذي األسايس والخطأ منها. ا جدٍّ القليل إىل إال يحتاجون ال
أنه فريون هم أما تكفيهم. ال تقريبًا لها حرص ال التي والتفسريات القانون كتب أن هو
من عدًدا أكرب أنها إما قوانني عليها تُفَرض الناس من جماعة أن يشء يف العدل من ليس

شخص. أي يفهمها أن من غموًضا أكثر أنها وإما كلها، تُقَرأ أن
يتناولون الذين املحامني، جميع بالدهم من كلية ينفون فإنهم ذلك عن وفضًال
الشخص يقوم أن الخري من ويرون بدهاء. القانونية األمور ويناقشون بمهارة القضايا
وتتكشف الغموض يقل وهكذا للمحامي. سيقوله ما للقايض ويقول قضيته عن بالدفاع
ويزن قضيته، بتقديم الخداع، محاٍم يعلِّمه لم شخص، يقوم عندما أكرب، بسهولة الحقيقة
اتهامات دحض عىل املدربة غري العقول ذوي ويساعد يقولها، جملة كل بحذق القايض
القوانني من الضخمة للكمية نظًرا األخرى، البالد يف تحقيقه يتعذر ما وهذا الكاذبة، اللئام
قليلة قوانينهم ألن أوًال، بالقانون، خبري منهم شخص فكل اليوتوبيون أما التعقيد. البالغة

التفسريات.»38 أصح هي القانون تفسريات أوضح أن يرون ألنهم وثانيًا، ا. جدٍّ
ثابتة عقوبات لديهم فليست الزوجية)، الخيانة (جرائم جرائم من ذلك عدا فيما «أما
احتمال أو شناعتها، ودرجة للجريمة، تبًعا العقوبة املجلس يفرض بل القانون، يحددها
الخطأ كان إذا إال أبناءهم، واآلباء زوجاتهم األزواج ويؤدِّب حدة. عىل كلٌّ عنها، الصفح
األخطاء أسوأ وتعاقب العامة. لألخالق فائدة علنًا عقابه يف يصب بحيث الخطورة من

بالعبودية.»39 عادة
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والربط واألجور، امللكية فإلغاء يوتوبيا. يف للحياة املرشق الجانب اآلن حتى أظهرنا
املمنوحة والفرص العمل، ساعات وتخفيض الصناعة، مع للزراعة املتكامل العقالني
أن علينا الصعب من يكون ربما ولكن كبرٍي. حدٍّ إىل إعجابنا تثري ربما الدراسة، يف للتوسع
إذ والنوم، الفراغ ووقت العمل أوقات يف يتحكم الذي الصارم الزمني الجدول إىل ننجذب
اإلنسان حياة تسيري من أفظع تخريف هناك يكون «أن — رابليه يقول كما — يمكن كيف
أيًضا الصعب ومن وتمييزه؟» الشخص حكمة أساس عىل ال جرس، دقات عىل وتوجيهها
يرتددن أن النساء حق من أن كما الزواج، يف تتحكم التي القوانني الحديثة أذواقنا تالئم أن
حول فكرتهن عن دقيًقا تعبريًا تعرب ال بوصفها وخدمتهم» األزواج «طاعة فكرة أمام

اليوتوبيا.
من املزيد تسبب التي والسمات املالمح بعض ذلك، عن فضًال مور، يوتوبيا وتتضمن
من ليكورجوس دولة يف بمثيلتها الواقع يف تقارن ال التي العبيد طبقة وهناك الصدمات.
يُلَقى ال العمل أن ومع حال. كل عىل قائم نظام أنها إال املعاملة، قسوة أو الكثرة حيث
أن إال النافعة، العمل أنواع من بنوع تُكلَّف بأكملها فالجماعة وحدهم، العبيد عاتق عىل
يف كما مغلقة طبقة يشكل وال القذر». «بالعمل مور يصفه مما يعفون األحرار املواطنني

التالية: بالطريقة يجندون ولكنهم القديمة، اليونان بالد
أنفسهم، اليوتوبيون خاضها معارك يف أُِرسوا إذا إال عبيًدا، الحرب أرسى يصبح «ال
من أُحرض عندما عبًدا كان آخر شخص أي أبناء وال عبيًدا، العبيد أبناء يصبح ال كما
بالدهم يف عبيًدا يصبحوا بأن عليهم ُحكم الذين أولئك إما عندهم، فالعبيد أجنبي. بلد
عقابًا آخر مكان يف باملوت عليهم املحكوم أولئك وإما ارتكبوها، منكرة جرائم عىل عقابًا
يشرتونهم الكثريين، منهم ويجلبون الثاني. النوع إىل األكرب العدد وينتمي ما. خطأ عىل
هذا يلزمون ال وهم أخرى. أحيانًا مقابل دون عليهم ويحصلون أحيانًا، بخسة بأثمان
من العبيد أما أيًضا. باألغالل موثقني بالبقاء بل فحسب، الدائم بالعمل العبيد من النوع
استحقاًقا وأكثر لألىس إثارة أكثر يعد سلوكهم ألن أشد، بقسوة فيعاملونهم بلدهم أبناء
يتسنَّ لم فاضلة، حياة ظل يف ممتازة تربية ُربُّوا وقد ألنهم، رادع، كمثل الصارمة للعقوبة

اإلجرام. من منعهم
األعمال أنواع بأحط يعملون الذين أولئك وهم العبيد. من أيًضا آخر نوع وهناك
معاملة األفراد هؤالء ويعامل يوتوبيا. يف عبيًدا يصبحوا أن ويفضلون آخر بلد يف وأشقاها
عدا فيما املواطنون، بها يُعاَمل التي تقريبًا الرقة بنفس يعاملوا أن ويكادون حسنة،
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أراد فإذا بالدهم. يف ذلك اعتادوا قد ألنهم نظًرا العمل، من قليًال أكرب بقدر يُكلَّفون أنهم
خايل يرحل يرتكونه وال إرادته، غري عىل يحتجزونه فال ذلك، يحدث وقلما الرحيل، أحدهم

اليدين.»40
نفعية ألسباب يرجع ذلك فإن يوتوبيا، يف نادًرا إال توقع ال اإلعداد عقوبة كانت وإذا

أخالقية: أو إنسانية منها أكثر
رهبة أقل ليست العقوبة هذه أن يرون ألنهم بالعبودية، عادًة األخطاء أسوأ «تعاقب
مبارشة، منهم والتخلص املجرمني بإعدام اإلرساع من للدولة فائدة أكثر وهي للجرم،

موتهم.»41 من فائدة أكثر فعملهم
العبيد، مع التعامل يف األسلوب هذا يكفلها التي الواضحة املزايا إزاء املدهش، ومن
فالواقع الحارض. عرصنا يف إال واسع نطاق عىل يطبق لم أنه الحكومات، نظر وجهة من
نفسه. مور بال عىل لتخطر تكن لم عنه تمخضت التي والنتائج تطبيقه يف التوسع أن
األخرية سنة العرشين يف بنت قد األلوف، مئات إىل أعدادها تصل التي العبيد، فجيوش
قلب يف هندسية منشآت وأقامت سيربيا، حديد سكك خطوط ومدت البلطيقي، البحر قناة
أعماًال أنجزت وبالجملة األرض، تحت املصانع وشيدت اليورانيوم، مناجم وحفرت سيربيا،
كل عىل التجربة، أثبتت وقد األطفال. بلعب أشبه عليها بالقياس األهرام بناء يبدو خارقة
امليسور من ألن األجر، زهيد العبيد فعمل محققة، أخطاًرا يمثل األسلوب هذا أن حال،
تخفى ال كما مزدحمة، ثكنات يف والعيش الجوع يشبع ال طعام تناول عىل إجبارهم
وقد حر. إنسان يقبلها أن يُتَصور ال ظروف يف العمل هذا إنجاز يف الحكومات مصلحة
ممكن جيش أضخم بتوفري الحكومات بعض ذلك يغري أن ذلك بعد الطبيعي من كان
يف — الكربى الجرائم بارتكاب املتهمون وبخاصة — املجرمني عدد كان وملا العبيد، من
من ضاعف أسلوب تدبري األمر استلزم فقد للسكان، اإلجمايل للعدد بالنسبة قليًال العادة

الجرائم. عدد
قام الذي بالعمل قورن إذا ممتًعا، بل خفيًفا عمًال يعد «يوتوبيا» يف العبيد عمل إن
فيها تُقدَّم التي القاعات ينظفون يوتوبيا يف فالعبيد العرشين. القرن يف العبيد بعض به

بالصيد. ويقومون البرشي، لالستهالك الحيوانات ويذبحون الطعام، وجبات
التي فاألغالل حر، غري نفسه الحر» «املواطن يكون بالعبودية يسمح مجتمع ويف
خروج جريمة، تعترب التي األمور ومن العبيد. تكبل التي تلك من قليًال أخف تقيده
ترصيح عىل الحصول دون الريف، يف األسبوع نهاية إجازة لقضاء «يوتوبيا» من مواطن
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التنقل حق بمنحه يشهد األمري من مرور وترصيح و«الرتانيبور»، «السيفوجرانت» من
من شهادة معه وليس به وأُمسك إقليمه، حدود شخص جاوز إذا غيابه. مدة ويحدد
ارتكاب بحماقة عاود فإذا بشدة. ويعاقب كهارب، ويعاد باحتقار، يعامل فإنه الحاكم،

عبًدا.42 يصبح بأن عليه الحكم استحق الخطأ، هذا
فإذا مور. لنا يصور مما وسعادة حرية أقل يوتوبيا سكان أن يف الشك يساورنا وهنا
مؤسساته، عن راضيًا الشعب كان وإذا واالحرتام، بالحب يتمتعون واألمري الحكام كان
«يوتوبيا» إن الريف؟ أنحاء يف التجوال يف ملحة برغبة يشعر شخص ملعاقبة الحاجة فما
التأكد يتم لكي النهار» وضح يف «يعيشوا بأن ملزمون الرجال أن آخر موضع يف تخربنا
الذي العمل كان لو رضوري غري يبدو الذي األمر العادية، واجباتهم يؤدون أنهم من
بحيث املخلصني رعاياها من الدولة يخيف الذي ما ثم بحق. وممتًعا يسريًا عمًال يؤدونه

بينهم؟ فيما أحزابًا يشكِّلوا أن خشية الرشاب عىل االلتقاء من تمنعهم
فهؤالء للحروب. يوتوبيا سكان إدارة أسلوب عن نقرأ عندما قوة شكوكنا وتزداد
سياسيني أبشع إىل يتحولون واملرح، والتواضع، األبوة، بمشاعر يتمتعون الذين الناس
اإليحاء حتى يستطيعون ال إنهم الحروب. يخوضون عندما القلوب متحجري ميكيافيليني
حصني موقع يف بلدهم ألن العدوان، ضد بلدهم عن الدفاع عىل يحملهم ما لديهم بأن
سياسة ويتبعون عدوانية حروبًا يخوضون أنهم هي فالحقيقة مهاجمته؛ يستحيل

توسعية:
من عدًدا يختارون فإنهم املعني، الحد عىل كلها الجزيرة يف السكان عدد زاد «إذا
أرض من جزء عىل لقوانينهم تخضع مستعمرة لهم ويقيمون مدينة كل من املواطنني
وغري املأهولة غري األرض األصليني السكان لدى فيه تكثر مكان يف لهم، املجاورة القارة
إليهم. باالنضمام لهم سمحوا معهم يسكنوا أن األصليون السكان أراد وإن املزروعة.
طرق نفس ويتبعان وبسهولة تدريجيٍّا مًعا الفريقان يندمج االتحاد، هذا يتم وعندما
يستخدمونها التي األساليب وباستخدام الشعبني. فائدة فيه بما العادات، ونفس الحياة
لسكانها قبل من بدت التي األرض تلك مًعا، يكفيهما ما تدر األرض يجعلون بالدهم يف
فإنهم اليوتوبيني، قوانني طاعة السكان هؤالء رفض إذا أما جدباء. فقرية األصليني
فهم الحرب. عليهم شنوا قاوموا، فإذا ألنفسهم. اختاروها التي األرض من يطردونهم
قانون من بالرغم وتملكها استخدامها منع غريهم أن هو للحرب مربر أعدل أن يعتربون

عليها.»43 يعيشوا أن لهم يجيز الذي الطبيعة
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وتقوم املجاورة. الصديقة لألمم والؤهم عليهم فيمليها األخرى حروبهم عن أما
ألسباب الحارض، الوقت يف الكربى القوى به تقوم الذي للدور مشابه بدور «يوتوبيا»
سكان فإن ذلك ومع الصغرى. الدول يف القوية أطماعها بها تربر مزعومة. إنسانية
يعوزه يشء هناك ليس أنه و«يعتقدون وحشيٍّا»، شيئًا باعتبارها الحرب «يمقتون يوتوبيا
انتصاراتهم تتم أن يفضلون إنهم الحرب». طريق عن يأتي الذي املجد من أكثر املجد
يشء تبني حد إىل ذهبوا لقد بل السياسية. املناورات أو البارعة الدبلوماسية بفضل
األمم عىل مجانًا أغذيتهم من الفائض توزيع من يمكنهم الدائم مارشال بمرشوع شبيه
األسلوب بهذا الترصف إىل يدعوهم الذي السبب لنا يفرس ال مور أن ومع املجاورة.
أن يمكن صالًحا، حكمها نظام كان مهما أمة، توجد ال أنه له تبني فربما ، الخريِّ اإلنساني
تسهل جائعة أمم بها تحيط كانت إذا الدائمني واالزدهار بالرخاء التمتع يف األمل يراودها

… جشعها إثارة
ولكنهم املنازعات، تسوية يف السياسية الوسائل تخفق عندما الحرب يعلنون إنهم
عىل يعتمدون مما أكثر الخامس» «الطابور أنشطة عىل يعتمدون الحالة هذه يف حتى

الحربية. املعارك
األماكن أكثر يف ا رسٍّ يقام أن عىل الوقت نفس يف يعملون فإنهم الحرب، تُعَلن «فحاملا
ذات لتكون الدولة ختم تحمل التي الالفتات من عدد األعداء، أرض يف لألنظار لفتًا
األعداء. ملك يقتل فرد ألي ضخمة مكافآت بمنح الالفتات هذه يف ويعدون أكرب، فاعلية
األفراد رءوس مقابل أيًضا، كبرية كانت وإن أقل، مبالغ بمنح يعدون ذلك، عن وفضًال
يعتربونهم الذين أولئك فهم الرجال، هؤالء أما الالفتات. تلك يف أسماءهم يذكرون الذين
املكافأة كانت ومهما ضدهم. اتُِّخذت التي العدائية اإلجراءات عن ذاته، امللك بعد مسئولني،
من طرف أي إليهم يحرض الذي للرجل يضاعفونها فإنهم اغتيال، ألي يحددونها التي
جميع حياة بتأمني يتعهدون كما املكافآت، نفس ويقدمون حيٍّا. عليهم املحكوم األطراف
أعدائهم يف الشك يدب ما رسعان وهكذا صفوفهم. إىل تحولوا إذا املذكورين، األشخاص
حالة يف ويصبحون بينهم، فيما والوالء الثقة ويفقدون ناحية، من الغرباء جميع نحو
حدث ما كثريًا أنه جيًدا املعروف ومن أخرى. ناحية من العظيم والخطر التام الذعر من
فيهم وضعوا الذين أولئك أيدي عىل بالخيانة ذاته امللك وخاصة منهم، الكثريون ُمني أن
أنواع من نوع كل ارتكاب إىل الناس الرشوة تدفع ما أسهل فما ثقتهم. من قدر أكرب

الجريمة.»44
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الدعاية: حرب يف بارعون أنهم كما بذكاء، اإلرهاب الستخدام أيًضا يلجئون وهم
جدير لعمل انعكاًسا األعداء) رشاء أجل من املزايدة عادة (أي فيها يرون «إنهم
معارك، دون كبرية حروبًا بواسطتها ينهون حكمة، من به يتسمون ما يعكس ألنه بالثناء،
من الكثري حياة يشرتون مذنبني أشخاص بضعة بموت ألنهم ورحمة إنسانية ومن أوًال،
جانبهم من كل يف القتال يف سيسقطون كانوا ممن منهم، رضر ال الذين األشخاص
عىل يشفقون كما األعداء من الشعب جمهور عىل يشفقون إنهم ثانيًا. األعداء، وجانب
بل إرادتهم بمحض ال الحرب يخوضون الشعب عامة أن يعرفون فهم شعبهم، أبناء
عىل الفتنة بذور بذروا الخطة، هذه تنجح لم فإذا امللوك. جنون نتيجة إليها مدفوعني
أو للملك أخ نفس يف العرش عىل الحصول يف األمل ببث الرصاع وشجعوا نطاق، أوسع

النبالء.»45 من نبيل
يرسفون فإنهم مواطنيهم، بحياة الحربية املعارك يف يوتوبيا أهل يبخل ما وبقدر
وهنا .Zapolets «الزابوليت» تدعى أمة من يجندونهم الذين املرتزقة بحياة التضحية يف
مساندة اعتادوا الذين للسويرسيني، وكراهيته احتقاره عن للتنفيس الفرصة مور يغتنم

عرصه: يف املرتزقة جيوش معظم
يشغلهم ال فذلك الهالك، إىل اليوتوبيون بهم يدفع الذين أولئك عدد بلغ «ومهما
من العالم خلَّصوا إذا كلها، للبرشية جليلة خدمة سيقدمون أنهم يعتقدون ألنهم مطلًقا،

البرش.»46 حثالة من الفاسدة الرشذمة تلك
يكفي ولكن بالتفصيل، يوتوبيا سكان حروب نصف أن أردنا لو املقام بنا ويطول
بعض ُصدم وقد أحد. به يعاملهم أن يحبون ال بما أعداءهم يعاملون بأنهم القول
عىل الحرب يصف لم أنه فافرتضوا الحروب، مع تعامله بأسلوب ملور املتحمسني املعجبني
معارصيه. عند الحروب أساليب رأيهم يف استهجن وإنما به، تتم أن ينبغي الذي النحو

االحتمال. بعيد الواقع يف فإنه النية، حسن عن ينم االفرتاض هذا أن ومع
يف وعادل عقالني ألسلوب وصًفا مور من نتوقع أن املعقول فمن حال أي وعىل
كان التي الوحيدة والوسيلة ا، جدٍّ وحيش يشء نفسه، هو قال كما فالحرب، الحروب. شن
جملة بإلغائها املطالبة هي إنسانية بطريقة معها للتعامل بها يستعني أن منه يُنتَظر

وتفصيًال.
مثله فمور، يوتوبيا. لسكان والفلسفية الدينية األفكار عن للحديث املقام يتسع وال
اإلنسان بأن يؤمن النهضة، عرص يف اإلنسانية النزعة أصحاب من والعديد إرازموس مثل
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ويكمن القلب من ينبع الدين ألن اإللهي؛ الوحي عىل يعتمد ال إيمانه وأن بالفطرة، مسيحي
وطوائف. فرق إىل يقسمهم أن ال البرش يوحد أن ينبغي ولهذا واإلنسان، هللا محبة يف

واحًدا إلًها تعبًدا منهم العظمى الغالبية ولكن املسيحية، يف يدخلوا لم يوتوبيا وسكان
والعقائد، املذاهب مختلف مع يتسامحون وهم يحكمه. الذي وهو العالم يخلق الذي هو
القانون يحرتمون وهم الجميع. بني يوحد أن يمكن للعبادة بسيًطا شكًال اتخذوا وقد
اعتناق حرية شخص لكل القانون «يكفل أن وهو يوتوبوس، ملكهم إياه منحهم الذي
باملنطق الدعوة يؤيد أن برشط دينه، إىل اآلخرين بدعوة له ويسمح يريده، الذي الدين
يستخدم وأال حججه، تنجح لم إذا بمرارة األخرى األديان يهاجم وأال ووداعة، وبهدوء
بالنفي عوقب متطرف، وحماس بعنف آرائه عن عرب ما فإذا السب. عن ويمتنع العنف،

عبًدا.»47 يصبح بأن أو
رجال الكهنة) (أي فهم رسي، اقرتاع يف الحكام، ينتخب كما الكهنة، الشعب وينتخب
مدينة، كل يف عرش الثالثة عىل عددهم يزيد ال قليلة»، فئة «فإنهم ولهذا التقوى، شديدو
نصح يف مهمتهم تنحرص إذ زمنية، سلطة لهم وليست ملعبد. منهم واحد كل ويخصص
ممارسة من العتاة «األرشار يحرمون فإنهم نصائحهم تُتَّبع لم وإذا وتحذيره. الشعب
كما الحروب، يف يشاركوا وأن يتزوجوا أن يوتوبيا يف الكهنة ويستطيع العبادة». طقوس

الكهنة. مناصب تقلد من النساء تُمنع ال
أن عىل هيثلوداي، رفائيل رأي يف تقترص، ال التي الدولة تلك دستور هو إذن هذا
عن االسم ذلك تستحق التي الوحيدة الدولة هي وإنما العالم، يف دولة «أفضل هي تكون
(أي املشرتكة الثروة عن يتحدثون عندما الناس أن آخر مكان كل يف فاملالحظ جدارة.
تنعدم حيث ولكن فحسب، الخاصة ثروته منهم واحد كل يعني فإنما املجتمع)، أو الدولة
جريئة، دعوة هذه أن والواقع العامة.» للمصلحة جهدهم بكل الجميع يسعى امللكية،
إعجابنا من أكثر عرصه، يف للمجتمع إدانته بسبب بمور إعجابنا نسجل أن نفضل ونحن

معاملها. رسم التي واملؤسسات بصياغتها قام التي القوانني بمجموعة

الشمس» «مدينة كامبانيال: توماسو (2)

إيمانًا يؤمن ومنجم وشاعر فيلسوف لراهب أخرى يوتوبيا ظهرت عاًما تسعني بعد
األدبي مور أسلوب أناقة من يشء لكامبانيال الشمس مدينة يف وليس بأفكاره. متعصبًا
الثقافة ذوي اإلنسانيني طريقة عىل يكتب لم — مور خالف عىل — ألنه اللطيفة، ودعابته
التفتيش. محاكم تعذيب من تتألم تزال ال كانت التي وأطرافه بعقله كتب وإنما الرفيعة،
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إيطالية والية وهي ستيلوبكاالريا، يف ١٥٦٨م، عام يف كامبانيال دومينيكو جوفان ولد
بعناد وترفض أنفسهم، لإليطاليني بالنسبة وأرسارها بغموضها اليوم إىل محتفظة تزال ال
إحدى يف للشهادة أبوه استُدعي وعندما فقرية، أرسة يف كامبانيال ولد أوروبا. يف تندمج أن
نابويل، يف كتابًا كتب ابني أن سمعت «لقد آرسة: ببساطة اعرتف املشهور، ابنه محاكمات
فال أنا أما تعس، رجل إنني الجميع يقول واآلن محظوظ، رجل إنني الجميع يل وقال

الكتابة.» وال القراءة أستطيع
عمره من عرشة الرابعة بلغ وعندما طفًال، يزال ال وهو الدير يف كامبانيال ُوِضع
اختار بأنه ذلك بعد رصح وقد توماسو. اسم عليه أُطلق الدومينيكاني النظام داخل
ظهرت ما ورسعان الدين. لنداء تلبية يخرتها ولم الدراسة، يف رغبته ليشبع الرهبنة حياة
عرشة الثامنة بلغ وعندما املدرسية. واملذاهب املناهج يهاجم وراح املستقلة شخصيته
الكبري، النهضة عرص فيلسوف (١٥٠٨–١٥٨٨م) تيليزيو برناردينو أعمال عىل اطلع
،Cosenza كوزينسا يف ليزوره الدير ترك أنه حد إىل ألفكاره شديًدا ًسا تحمُّ وتحمس
يف يقيم كان وعندما قصرية، بفرتة ذلك وبعد مبارشة. تيليزيو وفاة بعد إليها وصل ولكنه
بمواهبه عميًقا تأثريًا نفسه يف ترك (رابي) يهوديٍّا حربًا التقى ،Altomonte ألتومونته دير
طوال الشديد تعلقه يف السبب هو اللقاء هذا كان وربما التنجيم. بعلم ومعرفته التنبئِيَّة
والعلمية العقالنية األفكار بني الغريب التأليف أن يف ريب وال والتنبؤ. بالتنجيم حياته
مفكري من العديد يميز الذي وهو — للطبيعة الخارقة الظواهر يف الخرايف االعتقاد وبني

كامبانيال. كتابات كل يف ملحوظ بشكل يتجىل — النهضة عرص
أواخر يف إيطاليا وكانت الدينية. السلطات أنظار الفلسفية أفكاره لفتت ما ورسعان
بطابعه طبع الذي الجديدة األفكار مع التسامح ذلك عن تخلت قد عرش الخامس القرن
سلطتها الكاثوليكية الكنيسة الديني اإلصالح سلب فقد النهضة. لعرص املبكرة املرحلة
تحت بقيت التي الدول يف الحصار من حالة وأُعلنت الغربية، أوروبا من كبري جزء عىل
يفلت فلم املضاد اإلصالح قبضة يف إيطاليا ووقعت الكنيسة). سيطرة (أي سيطرتها
كامبانيال واستُدِعي التفتيش. محاكم مراقبة من مجهول، راهب أصغر إىل البابا من أحد،
فيها دافع التي كتاباته عن الستجوابه دومينيكية محكمة أمام للمثول ١٥٩٠م عام يف
بولونيا، يف الدومينيكاني الدير يف مقيًما كان وبينما سنوات، ثالث وبعد تيليزيو. عن
الفاتيكان، يف اشتبه الذي كامبانيال، وطالب مخطوطاته. كل للبابا الرسي البوليس رسق
هذه عىل ُعثر فقد ذلك، ومع باألمر. معرفتهم أنكروا ولكنهم مخطوطاته، باستعادة
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اتُِّهم ١٥٩٤م عام ويف املقدسة. األبرشية أرشيف يف سنة بثالثني ذلك بعد املخطوطات
روما يف التفتيش ملحكمة وُقدِّم الكون، بحيوية املتعلقة أفكاره بسبب باإللحاد كامبانيال
عام يف ورجع املراقبة. تحت روما يف بالبقاء أمرته ولكنها التهمة، إثبات عن عجزت التي
يف االعتكاف عىل وأُجرب الدينية، بالسلطات أخرى مرة اصطدم حيث نابويل، إىل ١٥٩٧م

ستيلو. دير
بل عميقة، تغريات معها ستجلب القرن نهاية بأن الوقت ذلك يف االعتقاد وشاع
بهذه شديًدا تأثًرا كامبانيال وتأثر اقرتبت. قد العالم نهاية بأن التكهن حد إىل األمر وصل
بعض وأن اإلسباني، الحكم تحت نابويل سادت التي االضطرابات بأن وشعر الشائعات،
عىل الدليل هي املذنبات وظهور والزالزل كالفيضانات الحني ذلك يف وقعت التي األحداث
التغريات أن فتصور غريب، حلم عقله عىل وتسلط الحدوث. وشيكة اجتماعية اضطرابات
عاملية، جمهورية إلقامة حانت قد اللحظة وأن للمجتمع، كامل إصالح إىل ستؤدي القادمة
هذه انطالق نقطة هي قيادته تحت ستكون — األصيل موطنه وهي — كاالبريا وأن
كتاباته، يف القديمة األفكار بمحاربة اآلن حتى اكتفى الذي الفيلسوف، وصمم الحركة.

عمل. رجل إىل يتحول أن عىل
ظروف تحسني مستويات: ثالثة عىل باإلصالح النهوض برضورة كامبانيال اعتقد
السيايس، الصعيد عىل العالم توحيد قيادة إسبانيا وتويل االجتماعي، املستوى عىل الشعب
أو كالفن طريقة عىل اإلصالح كامبانيال يتصور ولم الديني. املجال يف الكنيسة وإصالح
القومية. التطلعات بذلك عا وشجَّ روما، يف الكنيسة هيمنة عن االنسالخ أرادا اللذين لوثر،
الكاثوليكي. اإليمان لواء تحت العالم يوحد أن وأراد مخلًصا، كاثوليكيٍّا كامبانيال كان لقد
القديمة، (املدرسة) اإلسكوالئية للمذاهب والئها إىل الكاثوليكية الكنيسة هزائم وأرجع
بقبول بل الديني، االضطهاد بممارسة تقويها ولن سلطتها تستعيد لن أنها واعتقد

إصالحها. إىل ال الكنيسة تحديث إىل سعى ولذلك فحسب. الجديدة الفلسفية األفكار
ونقطة نموذًجا تكون ألن لتأسيسها خطط التي كاالبريا جمهورية تصلح وربما
ذا إيطاليٍّا أحيانًا، ُوصف كما يكن، لم كامبانيال أن والواقع عاملية. جمهورية إلقامة انطالق
الجمهورية هذه إقامة سبيل يف هذا فعل فقد إسبانيا، ضد تآمر قد كان وإذا وطنية. نزعة
عىل تمرده من الرغم وعىل الكاثوليكية. للكنيسة الروحية القيادة تحت املقدسة العاملية
تحقيق عىل القادرة الوحيدة القوة هي إسبانيا بأن مؤمنًا كان فإنه اإلسبانية، السلطات

العاملية. الجمهورية
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يف ونجح حانت، قد التمرد لحظة بأن ديرستيلو كنيسة يف يبرش كامبانيال وأخذ
الجمهورية بأن أيًضا الرهبان وبعض بالدير، الذوا الذي السياسيني الالجئني بعض إقناع
و«الرجال «الدعاة» إيجاد الرضوري من وأن العالم، نهاية قبل ستقوم املقدسة العاملية
تتحرك أن يمكن الشعب وأسلحة الرهبان ألسنة وأن تحقيقها، عىل القادرين العمليني»
الشمس» «مدينة يف ذلك بعد دت تجسَّ وقد أفضل. لعالم جديدة ومؤسسات قوانني لوضع

الوقت. ذلك يف إليها دعا التي والقوانني اإلصالحات بعض
إىل البحر طريق عن ترحيلهم وتم ورفاقه. كامبانيال عىل وُقِبض املؤامرة اكتُِشفت
مقيدين كامبانيال رفاق بعض وكان ١٥٩٩م، عام نوفمرب شهر من الثامن يف نابويل
امليناء يف تجمعوا الذين نابويل أهايل من مرأًى عىل وذلك رشاعية، سفن ظهر عىل باألغالل

وصولهم. عند الستقبالهم
من عرشة عىل باإلعدام وُحكم إسبانيا، عىل التآمر تهمة إىل الهرطقة تهمة وأُضيفت
كامبانيال واحتُِجز راهبًا). عرش أربعة بينهم (وكان اعتقالهم تم رجًال وأربعني مائة بني
أللوان وتعرض ومظلمة، رطبة زنزانة يف شهور خمسة ملدة باألغالل ساقاه ُكبِّلت الذي
التفتيش ملحكمة سمحت التي االعرتافات بعض منه وانتُِزعت املخيف، التعذيب من مختلفة
زنزانته، يف النار أشعل قليلة بأسابيع املحاكمة بدء وقبل الهرطقة. تهمة إليه توجه بأن
إن اليقني وجه عىل أبًدا نعرف ولن عقله. فقد بأنه توحي بطريقة ويترصف يتكلم وأخذ
ذهب قد الرهيب التعذيب كان إن أو املؤرخني، معظم يعتقد كما بالجنون، تظاهر قد كان

بالفعل. بعقله
يعذب أن من جنونه يحمه ولم املحاكمة، استؤنفت ١٦٠٠م عام مايو من العارش ويف
بغري ساعة وعرشين أربع ملدة التعذيب استمر املرات إحدى ويف أشد، بقسوة أخرى مرة
التفتيش، محاكم موظفي أحد َدوَّنه الذي ورصاخه، كامبانيال هذيان وسجل انقطاع.
املرة هذه رفض وقد ومرعبة. مروعة وثيقة بحق ويُعتَرب اليوم، حتى محفوًظا زال ما
ادعائه يف التفتيش محكمة وتشككت كاملجانني. الترصف يف واستمر أسئلة، أي عن اإلجابة
ألن باإلعدام عليه الحكم من يتمكنوا ولم تحقيقاتهم، مواصلة عىل أرصوا ولكنهم للجنون،
كامًال، عاًما استمرت محاكمة وبعد والهالك. باللعنة روحه عىل الحكم معناه كان ذلك

الحياة. مدى بالسجن عليه ُحِكم
الشمس». «مدينة كامبانيال كتب ١٦٠٢م، عام يف أي مبارشة، املحاكمة هذه بعد
من الرغم وعىل الحق، تاريخ يف بالالتينية ُوِضع قد الكتاب هذا أن عامة بصفة ويُعتَقد
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غريب حلم بأنه ُوِصف فقد األوىل للمرة الكتاب تأليف فيها تم التي الظروف تجاهل
مرتبطة الشمس مدينة أن والحقيقة الواقع. عن كامًال انفصاًما منفصم وبأنه وشاذ،
وال التعذيب ينجح ولم كاالبريا. جمهورية إلقامة الفاشلة كامبانيال بمحاولة وثيًقا ارتباًطا
ببساطة ليرشح أو التحدي، من كنوع كتبها قد يكون وربما روحه، تحطيم يف املحاكمات
يأمل كان أنه أيًضا املحتمل ومن محاولته. يف النجاح له ُقدِّر لو يحدث أن يمكن كان ماذا
للهرب. جديدة محاولة يف واملساندة التأييد لكسب الطريقة بهذه سعى وأنه الهرب، يف
التي السحرية املمارسات ببعض حراسه عىل السيطرة حاول إنه ذلك بعد بنفسه قال وقد
السجن، خارج إىل مخطوطاته تهريب عىل ساعدوه وقد كبريًا. تأثريًا فيهم وأثَّرت بهرتهم
والظاهر أخرى. قلعة إىل نقله يتم لم لو الهرب عىل مساعدته يف فكروا قد يكونون وربما
يف كتبها التي الغنائية القصائد وُرويت عرصه، يف كبرية شعبية اكتسب كامبانيال أن
عىل بالالتينية، ال باإليطالية الشمس» «مدينة ل كتابته ودلت نابويل. أنحاء كل يف زنزانته

اإلمكان. بقدر واسع بشكل تُقَرأ أن لها أراد وإنما أكاديميٍّا، عمًال يعتربها لم أنه
مدينته عىل واقعي طابع بإضفاء اهتمام أدنى يهتم لم كامبانيال إن مراًرا قيل لقد
إليها وصل كيف وال فيه، تقع الذي املكان عن شيئًا منها نعرف ال أننا والحقيقة املثالية.
يعظ كان أنه اعتبارنا يف وضعنا لو فهمه يمكن أمر وهذا القصة. يروي الذي ح املالَّ
رأسه مسقط يف مثالية جمهورية يقيم لكي التعذيب ويواجه املؤامرات ويدبر ويحرض
املدينة يتخيلوا أن أو خيالية، رواية وكأنه كتابه إىل قراؤه ينظر أن يشأ ولم كاالبريا.
أنفسهم يعتربوا وأن حولهم يتصوروها أن أراد وإنما أجنبي، بلد يف أو بعيد بلد يف املثالية
قصائده يف تجلت التي الشعرية واملواهب الخيال إىل يفتقر كامبانيال يكن ولم مواطنيها.
جاف عمل الشمس» «مدينة فإن ذلك ومع حياته، طوال كتبها التي وأشعاره الغنائية
منها. املقصود هو الواقع يف هذا ألن سيايس؛ عمل برنامج أو بمنشور أشبه وهي ومجدب،
عىل حصل ثم ١٦٢٦م، عام سبتمرب شهر حتى نابويل يف سجينًا كامبانيال بقي
عليه ُقِبض السجن، من خروجه من شهر وبعد مدريد. يف اإليطايل القنصل بفضل حريته
ملدة الفاتيكان يف احتجازه وتم البابا، من املرة هذه يف بالقبضعليه األمر وجاء أخرى، مرة
١٦٣٣م، عام حتى استمرت نسبي هدوء بفرتة رساحه إطالق بعد وتمتع سنوات. ثالث
البابا سياسة عن مسئوًال اعتربوه حيث جديد، من اضطهاده يف اإلسبانيون بدأ عندما
تخىلَّ إذ يربرها، ما لها كان الشكوك هذه أن املحتمل ومن لفرنسا. املؤيدة الثامن أوريان
أن يجب فرنسا أن واعتقد بذلك، يحلم كان كما للعالم إسبانيا توحيد يف أمله عن كامبانيال
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ريشيلو حماية تحت عاش حيث باريس، إىل للهرب ١٦٣٦م عام يف واضطر محلها. تحل
من الرغم عىل السوربون يف يحارض وأن أعماله ينرش أن واستطاع عرش، الثالث ولويس
والعرشين الحادي اليوم يف األديرة أحد يف إقامته أثناء املوت جاء ثم الفاتيكان. معارضة

١٦٣٩م. عام مايو شهر من
أكثر الشمس» «مدينة ويوتوبياه املأساوية حياته خالل من شهرته كامبانيال حقق
تكن لم إن مهمة، مكانة الواقع، يف تحتل، التي الفلسفية أعماله طريق عن حققها مما
موطنه يف الناس بني حية ذكراه زالت وما املتأخر. النهضة عرص فلسفة يف األهمية، شديدة
حكاية وهي املخبأة، الكنوز عن ليكشف األحالم يف يظهر إنه ويقال كاالبريا، يف األصيل
الناس يعتربه أن أحيانًا يحب كان الذي الفيلسوف تريض أن املمكن من كان خرافية

ونبيٍّا. ساحًرا
اإلطالق، عىل إنسانية غري ظروف تحت السجن، يف مؤلفاته معظم كامبانيال كتب
كما مخطوطاته، من كبري عدد وصودر بالعمل. املوت يصارع كان إنه بعد فيما قال وقد
أعماله، ملعظم كثرية طبعات وجود سبب ما حد إىل يفرس وهذا بعضها، انوه سجَّ دمر
للمرة الشمس» «مدينة ُكِتبت وقد مرات. خمس من أكثر كتابته تمت بعضها إن حتى
و١٦١٤م، ١٦١٣م عامي بني بالالتينية األوىل وللمرة ١٦١١م، عام يف باإليطالية الثانية
و١٦٣١م. ١٦٣٠م عامي يف بالالتينية الرابعة للمرة وروجعت الطبعة هذه ُعدِّلت ثم
األسلوب حيث من ليس اإليطالية، الطبعات عن ا تامٍّ اختالًفا الالتينية الطبعات وتختلف
تغريًا أفكاره تغري بسبب وإنما املتأخرة، الطبعات يف وتهذيبه صقله تم والذي فحسب،
تسلطية أكثر السنني مرور مع الشمس» «مدينة أصحبت فقد سجنه. فرتة أثناء شديًدا
آباء ولكن والنساء، السلع مشاعية تلَغ لم املثال سبيل وعىل الكنيسة. ألفكار مهادنة وأكثر
الجنسية الحرية أن إىل باإلضافة تربيرها، يف أخذوا — النص عنهم يعرب كما — الكنيسة
الطبعات يف أهمية أقل حيًزا يشغل أصبح التنجيم أن كما شديدة، قيود عليها ُفرضت

املنجمني. عىل يشنها الفاتيكان كان التي الحرب بسبب ربما املتأخرة،
التمرد روح عنه تخلت وعندما متمرًدا، مصلًحا كان بل أبًدا، ثوريٍّا كامبانيال يكن لم
سجنه من األوىل السنوات أثناء ويف شبابه يف كافح لقد القائم). (للنظام مهادنًا أصبح
مرور مع — ولكنه للمجتمع. أفضل نظام وتأسيس الجديدة الفلسفية أفكاره سبيل يف
من مقبولة أفكاره جعل بمحاولة حريته الستعادة يسعى أخذ — السجن يف عليه السنني
اضطهدته التي الكنيسة يف كارديناًال يصبح أن طمح حياته نهاية ويف السلطات، قبل

وريشيليو. فرنسا ملك بها يتملق قصائد وكتب
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جسده كان عندما شبابه يف الشمس» «مدينة من األوىل النسخة كامبانيال كتب
من بكثري أصدق اليوتوبية الناحية من النسخة هذه تعد ولهذا حرٍّا، يزال ال وعقله مقيًدا
برضورة وإحساسه الدائم السجن من الخوف سحب رؤيته غشيت ثم األخرى. الطبعات
واسع نطاق عىل ُعرفت قد الشمس» «مدينة أن حال أي عىل واملهم السلطات. مهادنة
ألنها ١٦١٩م، عام أملانيا إىل وصلت النسخ هذه أن بد وال الالتينية. نسخها طريق عن
يكون وربما العام. ذلك يف نرشت التي ألندريا املسيحيني» «مدينة يف واضًحا أثًرا تركت
اإلصالح حركة وتزعم الكاثوليكية إىل ل تحوَّ أملاني باحث وهو ،Scioppio سكيوبيوه
رساح إلطالق كبريًا جهًدا الرجل هذا بذل وقد أملانيا. إىل معه حملها الذي هو املضاد،
اإلمرباطور ملقابلة مخطوطاته ومعه أملانيا إىل إيطاليا من وسافر سجنه، من كامبانيال
فرانكفورت، يف ١٦٢٣م عام مرة ألول الشمس» «مدينة ونرشت لقضيته. تأييده وكسب
كامبانيال أعمال معظم نرش أملاني قاٍض وهو ،Tobias Adani أداني توبياس نرشها وقد
هاليداي و. ت. قام (التي اإلنجليزية الرتجمة تظهر ولم و١٦٢٩م. ١٦١٧م عامي بني
لهنري املثالية» «الدولة كتاب ضمن صدرت عندما ١٨٨٦م، عام يف إال (T. W. Halliday
عليها اعتمدت التي الالتينية، الطبعة إىل إشارة أي هناك وليس Henry Morley موريل
من خاليًا الحاالت بعض يف النص جعلت بحيث باألخطاء امتألت التي الرتجمة، هذه
لبعض «حذف بأنها األصل من أُسقطت التي الفقرات بعض موريل ويصف معنًى. أي
الحذف هذا أن ويبدو موضعني». أو واحد موضع يف عنها االستغناء يمكن التي التفاصيل

بالحيز. الخاصة االعتبارات من أكثر واللياقة باالنضباط الفيكتوري الحس أماله قد
إيطاليا يف نرشت التي األوىل اإليطالية النسخة طبعة عن التالية الفقرات ترجمنا وقد
الالتينيتني الطبعتني يبن النص يف االختالفات هوامشها يف وضمت ١٩٠٥م، عام يف
ذات أنها وجدت كلما االختالفات هذه ذكرت وقد و١٦٣٧م. ١٦٢٣م عام يف الصادرتني

خاصة. أهمية
حلم وبني الشمس مدينة بني التطابق مدى األوىل للطبعة الكامل العنوان ويوضح

مسيحية: بجمهورية كامبانيال

الجمهورية» عن «حوار أو الشمس» «مدينة (3)

القديسة هللا به وعد الذي للوعد طبًقا املسيحية الجمهورية إصالح لفكرة عرض وفيه
بردجيه. والقديس كاترينا
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التي املثالية املدينة يصف جنوا من ار وبحَّ هوسبيتالر الفارس بني الحوار ويدور
سهل فوق ،Taprobane تابروبان من بالقرب املدينة وتقع رحالته. إحدى خالل زارها

مبارشة: االستواء خط تحت يقع األطراف مرتامي
ولكن املدينة، من األكرب الجزء عليه أُقيَم تل يرتفع املنبسط السهل هذا فوق البحار:
املدينة قطر أن حد إىل حجمه اتساع يصل الذي التل هذا قاعدة وراء ما إىل تمتد دوائرها
منحدر، عىل مبنية املدينة وألن أميال. سبعة من يقرب ما ومحيطها أكثر، أو ميلني يبلغ

السهل. فوق بنيت قد كانت لو مما أكرب بيوتها عدد فإن
إىل دائرة من املرء ويمر السبعة، الكواكب بأسماء اة مسمَّ دوائر إىل مقسمة واملدينة
نُظِّمت وقد لألرض. األربع الجهات صوب تتجه بوابات وأربع شوارع أربعة خالل أخرى
وجهًدا الثانية، القتحام أكرب جهًدا سيتطلب األمر فإن األوىل، الدائرة اقتحام تم إذا بحيث
التمكن قبل مرات سبع مهاجمتها الرضورة لتقتيض حتى الدوائر، باقي القتحام منه أكرب
األوىل، الدائرة عىل حتى االستيالء املستحيل من بأن مقتنع ولكنني عليها. االستيالء من
املحيطة والخنادق واملدافع باألبراج قويٍّا تحصينًا ومحصنة السمك شديدة أسوارها ألن

الخارج. من بها
وفًقا وخفضها رفعها ويمكن بالحديد غطيت التي الرشقية البوابة من الدخول وعند
السورين بني خطوة خمسني عرضها يبلغ مستوية مساحة املرء يرى عبقرية، لخدعة
واحد، قرص كأنها تظهرها بطريقة السور حول مصفوفة قصوًرا ويجد والثاني، األول
أي رؤية يمكن وال األديرة، يف الرهبان أروقة يف كما بعمودين، أعىل من مدعمة إنها ثم
بحوائط ومقسمة جميلة والحجرات للقصور، املقعر الجانب عىل جميًعا لوقوعها مدخل،
الحائط سمك ويبلغ للمبنى. واملحدث املقعر الجانبني كال عىل نوافذ ولها السمك، قليلة
شرب عىل يزيد الداخلية الحوائط سمك يكاد وال ثالثة، املقعر وسمك أشبار، ثمانية املحدب

واحد.
ثالث أو بخطوتني األوىل من أضيق هي التي الثانية، الدائرة إىل املرء يدخل وهكذا
آخر حائًطا الداخل من يرى كما للنزهة، بأروقة املزودة الثانية الحوائط فريى خطوات،
بعمودين مدعم معرض يوجد املباني إىل الصاعد الطريق منتصف ويف القصور، ق يطوِّ
األرض وتكون األخرية، الدائرة إىل املرء يصل الطريق هذا ومن جميلة. صور عىل ويحتوي
الداخلية الحوائط بسبب املزدوجة األبواب خالل من املرء يمر حني إال باستمرار، مستوية
االنتباه يصعب ساللم بضعة املرء يصعد اآلخر إىل أحدها من االنتقال وعند والخارجية،

ارتفاعها. مالحظة يتعذر بحيث مائل اتجاه يف ترتفع ألنها إليها،
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عجيب. فني طراز من معبد فوقها أقيم مسطحة كبرية مساحة التل قمة وعىل
نظام معرفة يف رغبته عن هوسبيتالر الفارس يعرب املعبد البحار يصف أن وبعد

املدينة: يف الحكم
رئيسهم وهو امليتافيزيقي. لغتنا يف ومعناه 48،O يسمى مقدس أمري لديهم ار: البحَّ

األمور. كل يف إليه ويُرَجع والزمني الروحي
أسماؤهم وتعني ومور، وسني، بون، وهم متساوية، رتب من أمراء ثالثة ويساعده

والحب. واملعرفة القوة
وهو العسكرية، والفنون والسالم بالحرب املتصلة األمور كل عن مسئول والقوة
العسكريني، بالحكام ويعتني O ل إال يخضع وليس الحروب، يف العليا السلطة يملك

والتحصينات. والذخرية والجنود واملحاربني
الفنون يف املتخصصني واألساتذة الدكاترة وعن العلوم جميع عن مسئول واملعرفة
وعالم م، املنجِّ وهم العلوم، لعدد مساٍو القضاة أو املرشفني من عدد ويساعده واآللية. الحرة
والطبيب، والنحو، والبالغة، والفيزياء، الهندسة، يف والعالم (الكوزموجرافيا)، الكونيات
العلوم جميع عىل يحتوي واحد كتاب سوى لديه وليس واألخالق، السياسة، يف والعالم

الفيثاغوريني. عند املتبع التقليد حسب كله الشعب عىل ويقرأ
والخارجية الداخلية والجدران الحوائط جميع تغطى بأن أمر الذي هو واملعرفة
الستائر وعىل للمعبد الخارجية الحوائط وعىل العلوم. كل تصور برسوم للمعارض
صور توضع — املعبد داخل الصوت لحرص الدينية العظات أثناء يف تُسَدل التي —
األوىل للدائرة الداخيل الحائط وعىل الشعر. من أبيات ثالثة يف منها لكل ووصف للنجوم
إقليدسوأرشميدس، اكتشفها التي تلك عىل عددها يزيد التي الرياضية، األشكال كل تُرَسم
خريطة للحائط الخارجي الجانب وعىل واضح. برشح األشكال هذه من شكل كل ويرفق
به، الخاصة والقوانني والعادات األماكن مع إقليم، لكل لوحات وبجوارها كله، للعالم

لها. مقابلة أبجديتها توضع التي أبجديتها إىل باإلضافة
واملعادن العادية، واألحجار الكريمة األحجار كل توجد الثانية الدائرة داخل ويف
خارج أما الشعر. من بيتني يف منها نوع لكل رشح مع الطبيعة، وعىل مصورة والفلزات،
األخرى، والسوائل والزيوت واألنبذة، واألنهار، والبحار، البحريات، أنواع كل فتوجد الدائرة
مختلفة سوائل عىل تحتوي أوعية أيًضا وهناك وكيفياتها. وأصلها لفوائدها رشح مع
ثالثمائة اآلخر البعض وعمر عام مائة بعضها ويبلغ األمراض، جميع من تشفي أن يمكن

عام.49
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عىل بعضها ر ويَُصوَّ العالم، يف واألشجار األعشاب أنواع كل توجد الثالثة الدائرة ويف
مع األفاريز فوق توضع بالرتاب، مملوءة سالل يف بالفعل ينمو اآلخر وبعضها الحوائط،
وبني بينها التشابه وأوجه وفوائدها، مرة، ألول فيه عليها عثر الذي املكان تبني رشوح
توجد السور وخارج الطب. يف واستعماالتها البرشي، الجسم من وأجزاء واملعادن النجوم،
معيشتها وطريقة أنواعها، رشح مع والبحريات، األنهار يف املوجودة األسماك أنواع كل
األجرام ويبن بينها التشابه وأوجه استعماالتها إىل باإلضافة حفظها، وكيفية وتكاثرها،

الطبيعية. أو الفنية الناحية من سواء األرضية والكائنات السماوية
وأحجامها ألنواعها، ووصف الطيور أنواع لكل صور توجد الرابعة الدائرة وداخل
الحيوانات، أنواع كل توجد الدائرة وخارج حقيقية. عنقاء لديهم أن كما وعاداتها،
وغريها الثريان وذباب الذباب مثل والحرشات والديدان والتنانني، والثعابني والزواحف

نتصور. ما كثريًا تفوق التي وفوائدها وسمومها لخصائصها ووصف
األرض، عىل تعيش التي الحيوانات أنواع كل لديهم توجد الخامسة الدائرة وداخل
األلف. من واحًدا جزءًا منها تعرف ال التي املختلفة األنواع هذه كل رؤية ا حقٍّ املدهش ومن
فكم وحدها الخيول أما ،Ravelins األفاريز خارج مصورة الكبرية األحجام ذات واألنواع
من الجميلة الصور هذه عن املكتوبة األوصاف أبرع وما منها. متنوعة سالالت من هناك

بها! مرفقة شعرية أبيات
توصلوا التي االخرتاعات مع اآللية الفنون كل لديهم نجد السادسة الدائرة وداخل
هذه وخارج العالم. أنحاء شتى يف بها استخدمت التي املختلفة والطرق بأنفسهم لها
وجدت وقد العسكرية. والفنون والعلم القانون يف املخرتعني جميع صور ُرسمت الدائرة
وجدت الرشف عظيم مكان ويف غريهم. وكثريين وعطارد وجوبيرت وأوزيريس موىس بينهم
وجدت أيًضا وهناك منهم، كبري بتقدير يحظون الذين حواريٍّا عرش واالثني املسيح السيد

جميًعا.51 الرومان وعظماء وبريوس50 واإلسكندر قيرص
لغات يعرفون أنهم فأخربوني بالتاريخ، الواسعة معرفتهم من تعجبي أظهرت وقد
أو خري من لديها ما لتعلم العالم بالد جميع إىل السفراء إرسال عادتهم من ألن األمم، كل

جمة. فوائد ذلك من لوا حصَّ وقد رش،
أن وقبل مشقة، دون األطفال ويتعلم األمور، هذه يدرسون معلمون أيًضا وهناك
التاريخي. الرسد طريق عن العلوم جميع تعلموا قد يكونون عمرهم من العارشة يتموا

التي بالطريقة والنساء الرجال بني يجمع الذي وهو اإلنجاب، عن املسئول هو والحب
بتحسني االهتمام غاية نهتم ألننا منَّا؛ يسخرون وهم سليمة، سالالت ينجبون تجعلهم
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األطفال، بتعليم أيًضا الحب ويعتني البرشي. جنسنا نهمل بينما والخيول الكالب نسل
يتعلق ما وكل واألعشاب، والحبوب الفواكه محاصيل وجمع والزراعة والعقاقري وباألدوية
املعلمني من كبري عدد عمله يف وليساعده الجنسني. بني الحب وعالقات والكساء بالغذاء

الفنون. لهذه املكرسني واملعلمات
الذين الثالثة األمراء بقية مع بالتعاون األمور هذه بكل «امليتافيزيقي» ويعنى

… عليه يوافقون يقرره ما وكل دونه، من يشء يتم ال إذ يشء، كل يف يستشريونه
بأفالطون الشديد تأثره من الرغم عىل كامبانيال، أن التالية الفقرة يف وسنرى
واحدة لطبقة ال كله للمجتمع بالنسبة امللكية يلغي ألنه منهما أبعد ذهب قد وبلوتارك،

فحسب:
يقترص وال إدارتها. عىل باإلرشاف القضاة ويقوم السكان، بني مشرتكة األشياء كل
والتكريم، الترشيف وأوجه واملرسات واملباهج املعرفة يشمل بل الطعام، عىل االشرتاك

يشء. أي بتملك ينفرد أن شخص يستطيع ال بحيث
الزوجة وتملك منفصلة بيوت يف املعيشة عن نشأت قد امللكية إن يقولون وهم
والرتف، الثروة البنه يهيئ أن عىل الحريص فاألب الذات. حب يف األصل هي وأنها واألوالد،
يصبح أن وإما وجريئًا، قويٍّا كان إذا وذلك العامة، الثروة عىل لالستحواذ يسعى أن إما
الذي الحب إال بقي ملا الذات حب من الناس ُجرِّد ولو ضعيًفا. كان إذا ومنافًقا جشًعا

املجتمع. أعضاء بني يجمع
يف أحد يرغب لن الحالة هذه «يف الشائع: االعرتاض بطرح الفارس يتدخل وهنا
اعرتاض يف جاء كما وذلك به.» يقوموا أن اآلخرين من سينتظر بل عمل، بأي القيام

قائًال: ار البحَّ عليه ويرد أفالطون. عىل أرسطو
يحبون أنهم هو لك أقوله أن أستطيع ما وكل الفكرة، هذه أناقش أن يمكنني ال
ألنهم لبالدهم، الرومان حب من أعظم لوطنهم حبهم إن بل عجيبًا. صادًقا حبٍّا وطنهم
والرهبان القسيسني أن وأعتقد بكثري. منهم أبعد حد إىل امللكية عن التخيل يف ذهبوا
ألصبحت العليا، املناصب إىل طموح أي وعن واألصدقاء، العائالت عن استغنوا لو عندنا

… للجميع واإلحسان القداسة بروح بوا وترشَّ عليه) هي (مما أقل ملكياتهم
أكثر أو غريه يأخذه مما أكثر أحد يأخذ أال عىل الحرص أشد القضاة ويحرص
أثناء يف الصداقة وتتجىل إليه، يحتاج ما كل يأخذ فرد كل فإن ذلك ومع يستحق، مما
بعضهم ويعلم بعض مع بعضهم يتعاون عندما الدراسة، يف أو باملرض واإلصابة الحروب
عاًما عرش بخمسة يكربونهم من أما باألخوة، بعًضا بعضهم الشبان جميع ويدعو بعًضا.
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الذين القضاة، ويحرص باألنباء. عاًما عرش بخمسة يصغرونهم ومن باآلباء، فيدعونهم
أذى. بأي أخاه األخ يصيب أال عىل بعناية، يشء كل يراقبون

وكيف؟ الفارس:
واألسماء الفضائل. من بيننا يوجد ما بقدر القضاة من بينهم يوجد البحار:
واملدنية، الجنائية والعدالة والصالبة، والعفة والشهامة، التحرر، هي عليهم تطلق التي
هؤالء من واحد كل ويختار واإلحسان. بالجميل والعرفان والرحمة، والصدق، واالجتهاد
معينة. فضيلة إىل يميل أنه املدرسة يف منه يظهر عندما وذلك صبيٍّا، يعد يزال ال وهو
الحال هو كما زنا أو للمحارم انتهاك أو اغتصاب وال قتلة، أو لصوص بينهم يكن لم وملا
االستمتاع أحدهم يرفض (عندما النية سوء أو بالعقوق بعًضا بعضهم يتهم فإنهم بيننا،
والذين للطاعون. بعضهم من أكثر يبغضونه الذي بالخداع أو الربيئة) املرسات بإحدى
النساء، معارشة ومن املشرتكة املائدة من يحرمون التهم) هذه (بإحدى إدانتهم تثبت

… أنفسهم أصلحوا قد أنهم القايض يرى أن إىل وذلك
يف ينال اليدوي العمل ولكن مهمة، مكانة الشمس مدينة يف العلوم دراسة وتحتل

عاليًا: تقديًرا الوقت نفس
األطفال يتعلم العمر من الثالثة بلوغ وبعد … الفنون أنواع جميع فرد كل يتعلم
كبار من أربعة يقودهم صفوف، أربعة يف الحوائط حول بامليش األبجدية وحروف اللغة
األقدام حفاة السري عىل السابعة سن حتى ويعودون لهم. التدريس يتولون الذين السن
املختلفة بالحرف الخاصة الورش حول جوالت يف ويؤخذون ممشطة، غري وبشعور
واستعداداتهم. ميولهم يكتشفوا لكي — إلخ … والصائغني والنقاشني كالخياطني —
أكرب يصبحون وعندما … الطبيعية العلوم يف دروًسا األطفال يتلقى السابعة سن وبعد
مستمرة بصفة يتناقشون وهم العلوم، من وغريهما والطب الرياضيات يدرسون سنٍّا
اآللية الفنون أو العلوم أحد يف متخصصني قضاة يصبحون وقد بينهم، فيما ويتنافسون

… فيها برعوا التي
وكل واملراعي، الحقول يف العمل عىل ليتدربوا الريف إىل أيًضا األطفال ويذهب
إنهم النبل. من عالية درجة عىل يعترب بإتقان ومارسها الفنون معظم منهم درس من
الذي أولئك النبالء صفوف يف ونضع عمالنا شأن من ر نحقِّ الذين نحن منَّا، يسخرون
الخدم من كبرية بأعداد كذلك ويحتفظون متبطلني كساىل يعيشون بل حرفة، يتعلموا لم

الخراب. إىل بالجمهورية يدفع مما املرتاخني، الكساىل
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تبني التالية الفقرة ولكن البابا، بوضع امليتافيزيقي أو O ال وضع قورن طاملا لقد
مثايل، بابا نموذج فإنه البابا، نموذج عىل الشخصية هذه صاغ قد كامبانيال كان إذا أنه

عرصه: ببابوات منه نفسه) بكمبانيال (أي بالفيلسوف أشبه
وقرابينها وطقوسها الشعوب بتواريخ ا ملمٍّ يكن لم إذا O يصبح أن أحد يستطيع «ال
يومني كل منها يتعلم وأن اآللية، الفنون بجميع دراية عىل يكون أن يجب ثم وقوانينها،
معرفتها عليهم السهل من تجعل والتصوير الرسم وممارسة الخربة كانت (وإن جديًدا فنٍّا
ليس أنه كما والتنجيم، والفيزياء كالرياضيات العلوم، جميع يعرف أن وعليه جميًعا)،
يجب O أن هو كله ذلك من واألهم مرتجمني. لديه ألن كثرية لغات معرفة إىل حاجة يف
وعلم فن كل أصل معرفة من متمكنًا يكون وأن ضليًعا، والهوتيٍّا ميتافيزيقيٍّا يكون أن
وموضوع األشياء، جميع بني واالختالف التشابه وأوجه صحتهما، تثبت التي واألدلة
عليه وينبغي جميًعا. األمور وسائر وحبه ومعرفته هللا وقوة وانسجامه، ومصريه العالم
والبحرية، واألرضية السماوية باملوجودات وعالقتها الحية الكائنات أنواع كل يعرف أن
الذي هو من سلًفا يعلمون فإنهم ولهذا واملنجمني. للمتنبئني متأنية بدراسة يقوم وأن
الحصول له يتسنى لكي والثالثني الخامسة يتخطى أن يجب أنه يعلمون كما ،O سيصبح
علًما يفوقه رجل عىل العثور يتم حتى منصبه شغل يف يستمر وأن املركز، هذا مثل عىل

الحكم.» بأعباء النهوض عىل وقدرة
ألي يمكن وكيف املعرفة؟ من املستوى هذا يبلغ أن يمكنه الذي ذا ومن الفارس:

الحكم؟ يف ماهًرا يكون أن العلوم كل يف متخصص إنسان
قائلني: فأجابوا السؤال هذا سألتهم ار: البحَّ

ألنكم الحكم، عىل القدرة يملكنَّ املتعلم الرجل أن من منكم أكثر متأكدون «إننا
حزب قبل من انتخابهم تم أو نبالء، ولدوا أنهم ملجرد السلطة مراكز يف الجهلة تضعون
يكون أن من يمنعه الذي العلم من واسع قدر عىل اطلع قد يحكمنا الذي O ولكن قوي.
فيها، تفكر التي للبالد بالنسبة صحيحة حجتك أن يف شك وال طاغية. أو رشيًرا أو قاسيًا
عرف مما أكثر املنطق أو النحو قواعد من يعرف كان إذا متعلًما اإلنسان يعترب حيث
ألنه بالتبلد يصاب كما العبيد، ذاكرة إىل إال يحتاج ال اإلنسان ذلك ألن غريه، أو أرسطو
فال امليتة، األشياء بتأمل روحه وتنحط الكتب، من بل الوقائع من مالحظاته يستمد ال

… املختلفة األمم وعادات الطبيعة سنن يفهم وال يشء، كل هللا يدبر كيف يعرف
يف يعرف ال واحد، علم عىل علمه يقترص الذي أن الوعي تمام كذلك نعي ونحن
ويحصل واحد علم يف موهبته تظهر الذي وأن سواه، علم أي وال نفسه العلم هذا الحقيقة
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العقول يقلق ال هذا ولكن شيئًا. يحسن ال غبي إنسان هو إنما وحدها، الكتب من معرفته
العلوم أن هذا إىل أضف .O عقل يف مفرتض هو كما ويرس، بسهولة املعرفة تكتسب التي
واحدة سنة يف هنا يتعلم أن يمكنه املرء إن حتى شديدة، برسعة تعلمها يتم مدينتنا يف

«… سنوات عرش يف عندكم الناس يتعلمه مما أكثر
عىل الحرص إال يمليها ال الجنسية بالعالقات املتعلقة الشمس» «مدينة وقوانني
تحسني عن آرائه يف يذهب كامبانيال أن والواقع بالصحة. تتمتع سليمة ساللة إنجاب
األطباء يساعدهم أن ينبغي القضاة أن ويعتقد أفالطون، إليه ذهب مما أبعد إىل النسل
املدينة يمنح أن سائلني بالدعاء هللا إىل املصلون يتوجه االحتياط يف وزيادة واملنجمون.
باألخالق االلتزام عن كامبانيال بعد مدى هو (القارئ) يصدم ما أكثر ولعل معافاة. ذرية
وكذلك اإلنجاب، هو منه الغرض يكون ال جنيس اتصال أي تدين التي املتشددة املسيحية
حديثة وتبدو مثرية فكرة وهي تجنبه، ورضورة بالشباب الجنيس الكبت أرضار عن فكرته

ا: جدٍّ
كما عمرها، من عرشة التاسعة تبلغ أن قبل لرجل نفسها تسلم بأن المرأة يسمح «وال
السن هذه قبل أما … سنة وعرشين إحدى بلوغه قبل اإلنجاب عن الرجل يمتنع أن يجب
ا رسٍّ الرئيسات وتبلغ الجسدية. حاجاته لتلبية العقيم أو الحامل املرأة بمعارشة له فيسمح
إخبار قبل ليس ولكن لرغباتهم، ويستجبن تعذيبهم، يف فينوس تمعن الذين أولئك عن
اللواط، جريمة يرتكبون أنهم اكتشف وإذا … كبريًا طبيبًا كذلك يكون الذي القضاة كبري
بما يومني، ملدة رقابهم حول أحذية يربطوا بأن عليهم ويحكم شديًدا تأنيبًا يؤنبون فإنهم
رءوسهم.»52 يضعوا أن يجب كان حيث أقدامهم ووضعوا بالنظام أخلوا قد أنهم يعني
األغاني وتنشد االحتفاالت تقام والعرشين، الحادية سن حتى الجماع عن امتنعوا وإذا
يفعل كان كما ثيابهم، من والرجال النساء يتحرر القتال، عىل يتدربون وعندما لتكريمهم.
األعضاء وأي بينهم، من جنسيٍّا عجًزا العاجز يكتشفوا أن القضاة يستطيع بحيث اإلغريق،
وتزوج أمسيات، ثالث كل للجماع يهيئون جيًدا يغتسلوا أن وبعد اآلخر. منها كل يناسب
نوع لتحقيق للبدينني والنحيفات والفضالء، الطوال للرجال والجميالت الطويالت النساء
الجماع يف يرشعون وال والرئيسة، القايض بأمر الفراش إىل الجميع ويذهب التوازن، من
محط هم لرجال جميلة صوًرا ويتأملون الصالة، يف يبدءُون ثم طعامهم، يهضموا حتى
ذرية يهبهم أن السماء يف الرب ويدعون النوافذ نحو يتوجهون ذلك وبعد النساء. أنظار
أبواب الرئيسة تفتح وعندئٍذ التزاوج، ساعة تحني حتى صوامع يف وينامون صالحة.

… املنجم حددها التي الساعة تلك يف الصومعتني
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أنها ُوِجد وإذا آخر، رجًال به تستبدل فإنها معني، رجل من امرأة تحمل لم وإذا
للنساء يمنح الذي الرشف من تحرم ولكنها تشاء، رجل أي تصحب أن فيمكنها عاقر،
تجعل أن من امرأة أي ملنع هذا ويتم املعبد، يف أو املشرتكة املوائد يف سواء املتزوجات،

هواها. عىل الجنس تمارس لكي عقيًما نفسها
كن وإن الرجال، بها يقوم التي األعمال يف الشمس» «مدينة يف النساء وتشارك
املعلمني من أساتذتهن إرشاف تحت السالح استعمال عىل ويتدربن أخف. بمهام يكلفن
الدائرة املعارك يف الرجال مساعدة من الرضورة» حالة «يف يتمكنَّ لكي وذلك واملعلمات،

املدينة. من بالقرب
ال ولكنهم الشمس»، «مدينة سكان حياة يف ا مهمٍّ دوًرا العسكرية التدريبات وتؤدي
يخرجون (التي الحرب يشنون ال فهم أخرى. بالد غزو تستهدف حروب يف يشتبكون
وهم والنهب، للسلب مدينتهم تعرضت أو لإلهانة تعرضوا إذا إال منترصين) دائًما منها
يدافعون ألنهم الطغاة، أحد اضطهاد من تعاني التي األمم مساعدة إىل يبادرون كذلك
األمم يحتقرون ال أفالطون، جمهورية مواطني من النقيض عىل وهم الحرية. عن دائًما
الوقت يف بهم تحتذي سوف كلها «األرض بأن يؤمنون وإنما استنارة، عنهم تقل التي
البحث عىل دائًما يحرصون ولهذا وتقاليدهم، عاداتهم مع متفقة عيشة وتعيش املناسب

والتقدم.» الفضل يف غريها عىل تتفوق التي األمم عن
الرغم وعىل العلمية. األساليب فيها ويتبعون العظيم بالتقدير منهم الزراعة وتحظى
جميع فإن الزراعية، األعمال إىل تماًما املنرصفني العقول ضعاف من قليل عدد وجود من
بالسالح مدججني أعمالهم إىل يمضون وهم الحقول. يف بالعمل يقومون املدينة مواطني
من واحًدا شربًا يرتكون وال … واألبواق» الطبول أصوات عىل زاحفني األعالم «رافعني
كانت ولو حتى الرياح تدفعها بأرشعة مزودة عربات ويستخدمون حرث، بغري األرض

عجالت. داخل تدور لعجالت عجيب اخرتاع بواسطة وذلك عكيس، اتجاه يف تهب
وتعد الشمس. مدينة يف الطريفة االخرتاعات من آخر عدد هذا جانب إىل وهناك
هي أنها كما الطبيعية، للعلوم قياديٍّا دوًرا أعطت التي اليوتوبيات أول كامبانيال يوتوبيا
واجب هو وضيًعا، بدا مهما اليدوي، العمل أن وتعترب العبيد، عمل تلغي يوتوبيا أول
اليوتوبيات. من غريها يف كما قليلة، الشمس» «مدينة يف الحرية فإن ذلك ومع مرشف.
أحذية يلبسن أو الزينة أدوات يستعملن أنهن ثبت إذا باملوت النساء عىل يُحَكم أن ويمكن
تقرتف أو الجمهورية، حرية حق يف ترتكب التي الجرائم أن إىل باإلضافة عالية، بكعوب
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فإن كله ذلك ومع باإلعدام. كذلك عليها يعاقب الكبار القضاة أو اإللهية الذات حق يف
املثالية. مدينته يف التعذيب يحرم كما السجون يلغي طبيعي، أمر وهذا كامبانيال،

املسيحيني» «مدينة (١٥٨٦–١٦٥٤م): أندريا فالنتني (4)

من فقط عاًما عرش سبعة بعد أي ١٦١٩م، عام يف ألندريا املسيحيني» «مدينة نُرشت
يف االجتماعي اإلصالح بيوتوبيات أشبه فهي هذا ومع الشمس، ملدينة كامبانيال كتابة
والعالم الباحث أندريا، فالنتني ويشرتك كاالبريا. راهب بيوتوبيا منها عرش، التاسع القرن
أوين،53 روبرت الكبري واملصلح القطن مصانع صاحب مع كثرية أمور يف األملاني، اإلنساني
غري األحالم من نفوسنا إىل أقرب تبدو املثالية مدينته أن يف السبب هو هذا كان وربما
وإنما الرؤى، أصحاب من واحد وأصالة بخيال أندريا يكتب وال وكامبانيال. ملور الواقعية
من يخلو ال وهو لها مبارشة حلول ولديه حميمة، معرفة عرفها التي املشكالت يناقش
رسالة هيئة عىل كتابه وضع وقد املصلحني. معظم تميز التي والتبشريية الوعظية النربة
أقرب أسلوبه أن كما املثالية، مدينته إىل اللجوء يتمنوا أن يمكن الذين ألولئك موجهة
أو الهدايا إىل تهدف التي القصة إىل منه واملعنوية الروحية التعبئة كتب أسلوب إىل

التسلية.
اطالًعا يطلع أن رحالته وكثرة تعليمه شمول له وأتاح ١٥٨٦م، عام يف أندريا ولد
تحققت، قد املعرفية الثورة كانت وأدبائه. علمائه وكتابات النهضة عرص فكر عىل واسًعا
يحل وتعليمي تربوي منهج وضع مهمة ولكن األرسطي، باملنهج الهزيمة إلحاق وتم
وضع بل املهمة، لهذه حياته معظم أندريا كرس وقد بعد. اكتملت قد تكن لم محله
بعد نرش ثم الجامعة، يف طالبًا يزال ال وهو والتعليمي الرتبوي النظام إلصالح مخطًطا
— معلًما بوصفه — واستطاع كبريًا اهتماًما لقيت التي الرتبوية املؤلفات من عدًدا ذلك
املنظمة الثانوية للمدرسة برنامج أول يرسم وأن التنفيذ، موضع أفكاره بعض يضع أن

جيًدا. تنظيًما
مرشوعات لتخطيط واتجهت والتعليم الرتبية مجال جاوزت الواسعة اهتماماته أن بيد
هيلد األستاذ ويخربنا التنفيذ. موضع يضعها أن كذلك حاول االجتماعي لإلصالح عامة
أعمال عن األهمية بالغة بمقدمة املسيحيني» «مدينة ل اإلنجليزية ترجمته صدر الذي —
نهر عىل «كالف» مدينة يف عاًما وموجًها عميًدا أصبح أن بعد حاول، أنه — وتأثريه أندريا
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املسيحيني: مدينة يف وصفه الذي النظام غرار عىل اجتماعيٍّا نظاًما س يؤسِّ أن «ناجولد»،
املتعددة، أنشطته انطالق نقطة كنيسته رعايا تضم التي املؤمنني جماعة من جعل «لقد
املدينة، يف العاملة الطبقة إىل جهوده امتدت ثم ومادته موضوعه األطفال من جعل كما
االجتماعي للتكافل جمعية كذلك وأسس خارجها. من أو كنيسته أتباع من كانوا سواء
وأصدقائه.» رعاياه من املتطوعني باكتتابات ودعمها الصباغة وورش النسيج عمال لرعاية
يف الفضل لها كان التي هي االجتماعي اإلصالح يف املبارشة أندريا تجربة ولعل
وقد استلهمها. التي اليوتوبيات تفتقده الذي الواقعي الطابع ذلك يوتوبياه، تتخذ أن
كبري تأثري املسيحيني»، «مدينة يف بعناية وصفه الذي الرتبوي، برنامجه ملرشوع كان
اإلنجليز الُكتَّاب بعض ويف أندريا، تلميذ بأنه رصاحة اعرتف الذي «كومينيوس»54 يف
كما االجتماعي. باإلصالح مثله اهتموا ممن وغريهم، وملتون ودروري، هارتليب، مثل
شبًها أندريا يوتوبيا الجديدة» «سوليما يوتوبياه تشبه الذي جون، صمويل يف أيًضا أثر
من كل يوتوبيا نالتها التي الشهرة نفس حال أي عىل يحقق لم الكتاب ولكن ملحوًظا.55
اإلنجليزية إىل ترتجم ولم ١٧٤١م، عام يف إال األملانية الرتجمة تظهر فلم وكامبانيال، مور
روبرت بها بعث التي الرسالة تلك برتجمتها التعجل يف تفلح ولم ١٩١٦م، عام يف إال
إىل املسيحيني» «مدينة ترتجم أن فيها وتمنى ١٦٤٧م، سنة يف هارتليب، صمويل إىل بول
سنة ثالثمائة بعد إال الرتجمة هذه ظهور عدم من تخوفه عن فيها عرب كما اإلنجليزية،

بالذات. نيويورك ويف
ظهر الذي العرص ظروف اضطراب إىل ناحية، من العمل، هذا إهمال يرجع وربما
آخر، سبب السببني هذين إىل يضاف وقد أسلوبه. جفاف إىل أخرى ناحية ومن فيه،
توماس «يوتوبيا» من نسخة مجرد بأنه الكتاب بعض إليه وجهه الذي االتهام وهو
ومرشوع سطحية، معظمها يف هذه الشبه أوجه ولكن لكامبانيال. الشمس» «مدينة مورو
وإذا تماًما. ومبتكر أصيل مرشوع الكتاب، من األكرب القسم يشغل الذي الرتبوي برنامجه
تأثريًا — السابقة اليوتوبيات خالف عىل وذلك — أندريا يف اإلغريق الُكتَّاب تأثري كان
ففكرته القوة. شديد الوسطى العصور مدينة تأثري فإن القارئ، به يحس يكاد ال ضئيًال
يوليها التي واألهمية والتجارة، العمل من وموقفه اليدوية، للحرف واحرتامه األخوة، عن
ازدهاًرا ازدهرت التي الحرفية والنقابات الطوائف بنظام كلها تذكرنا واألرسة، للصنعة

الوسيط. العرص يف األملانية املدن يف عظيًما
قويٍّا، انطباًعا نفسه يف وتركت شبابه يف أندريا زارها التي جنيف، ملدينة كان وقد
الرفيع األخالقي باملستوى إعجاب أيما أُعِجب فقد املثالية. مدينته يف الجدة كل جديد تأثري
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العقيدة اختالف يمنعني لم «لو الذاتية: سريته يف عنه وقال جنيف، أهايل إليه وصل الذي
مغادرة عدم عىل وأخالقهم عاداتهم يوحد الذي االنسجام لدفعني جنيف) يف اإلقامة (من

أبًدا.» املكان ذلك
القواعد رصامة قلبه كل من أيد ولكنه (املتشددة)، كالفن تعاليم أندريا يتبنَّ ولم
يشهد حتى يعيش أن تمنى قد ولعله جنيف، مدينة سكان عىل فرضها التي األخالقية
فقرة وهذه الحديدي». «كالفن روح من ا مستمدٍّ جديًدا إصالًحا اللوثرية الكنيسة إصالح

لجنيف: زيارته بفضل اعرتافه مدى تبني الذاتية سريته من أخرى
الشوق وال ذكراه نفيس يف تموت لن ا مهمٍّ اكتشاًفا اكتشفت جنيف يف كنت «عندما
وإنما مطلقة، حرية الحر املجتمع عىل هناك وجدته ما يقترص فلم بموتي. إال إليه
ألخالق منتظمة اختبارات بعقد أسبوع كل تقيض التي األخالق عىل الرقابة مفخرة وجدت
عىل املرشفني بواسطة وبذلك مراعاتها. الواجب األصول عىل تعدياتهم وأبسط املواطنني
ملا وتبًعا القضاة طريق عن وأخريًا ثانيًا، الشيوخ مجلس أعضاء ثم أوًال، املحلية املجالس
والشجار، والبذخ، والقمار، السب، جرائم كل منع هي والنتيجة حدة. عىل حالة كل تتطلبه
األفدح الخطايا عن ناهيك ذلك، أشبه وما السفيه، والتبذير والخداع، والغش، والحقد،
املسيحي. الدين تاج عىل مجيدة زينة من له يا الخلقي، النقاء هذا لذكرها. حاجة ال التي
وإهماله بالدنا يف النظام هذا انعدام بسبب حظنا ونندب الدموع أمر نذرف أن علينا إن
حتى جهدهم غاية يبذلوا أن القويم الخلق أصحاب كل وعىل ا، تامٍّ يكون أن يوشك إهماًال

النظام.» هذا ملثل عندنا الحياة ترد
وهو اليوتوبيا، ُكتَّاب من آخر كاتب رحلة بدت كيف قادم فصل يف نرى وسوف
يف اإلعجاب هذا كل أثارت التي املدينة إىل فوانيي، دي جابرييل عباءة» بغري «الراهب
ملراقبة بانتظام أسبوع كل «االختبارات فيه تُعَقد الذي الحر» «املجتمع فهذا أندريا. نفس
كانت التي والوسيلة له. أندريا زيارة وقت وكئيبًا موحًشا كان أنه بد ال املواطنني»، أخالق
تبدو أن يمكن كان عما فكرة تعطينا جنيف يف األخالق» «نقاء عىل املحافظة بها تتم
أحد يخربنا كما ١٥٦٢م، عام ففي مخيلته. من تختِف لم أنها لو أندريا يوتوبيا عليه
وأُغِرقت السحر، بممارسة اتهامهم بسبب أحياء، وهم رجًال عرش اثنا أُحِرق املؤرخني،
من جنيف مواطني أحد عىل باإلعدام وُحِكم الزنا، جريمة الرتكابها «الرون» نهر يف امرأة
شابيالز جاك يدعى شخص عىل حكم كما نفسها، الجريمة هذه بسبب الوسطى الطبقة
أن يستطع لم وإن الشيطان أكل وأنه الرب لعن قد بأنه اعرتف أن بعد لسانه بقطع

… مشابهة تهمة بسبب وعقابه إدانته سبقت قد الشخص هذا وكان قرونه. يبتلع
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الرتبية عن أندريا آراء يف بقوة نفسها عن تعرب النهضة عرص روح كانت وإذا
تتضمن وال األخالقية. نظرته توجه التي هي الدينيني املصلحني عقلية فإن والتعليم،
هللا. وجود إنكار حق جنيف، سكان شأن هذا يف شأنهم املسيحيني»، «مدينة سكان حرية
سكان جميع عىل و١٦١٧م ١٦٠٩م عامي يف كالفن أصدرها التي التعليمات ُفِرضت وقد
أندريا مدينة يف نفسه اإللزام هذا ونجد بانتظام، الدينية العظات يحرضوا أن جنيف
الصارمة العقوبات وفرض املنازل، وتفتيش الكتب، عىل الرقابة فيها نجد كما املثالية،
عقوبة عن يقوله فيما واإلنسانية الرحمة من شيئًا يبدي األملاني املصلح أن ومع الزنا، عىل
الجرائم عن أقواله فإن يصلحون، مما أكثر يعاقبون الذين الرشيرين قسوة وعن اإلعدام،
جريمة أي به تعاقب مما بأقىس معاقبتها ورضورة اإللهية، الذات حق يف تقرتف التي

املخيف. النذير صوت فيها يرتدد أخرى،
كانت لو ألندريا، املسيحيني» «مدينة نحو أقوى بميل نحس أن إمكاننا يف كان ربما
سمح ولو اإلنسانية، املشاعر مع التعاطف من أكرب بقدر له سمحت قد الدينية مبادئه
يف بالسقوط لحظة كل يف تُتَّهم أن دون نفسها عن تعرب بأن البرشية للطبيعة كذلك
وصل الذي الرش بمدى آخر إىل سطر من يذكِّرنا املؤلف أن الواقع ولكن الشيطان. حبائل
بل واملتأصل، املتوطن الرش معه يحمل أندريا، يحذرنا كما إنسان»، «فكل اإلنسان. إليه
حتى منها ينجو ال مسمومة عدوى رفاقه به ويعدي األبوين من املوروث الفطري الرش
ألوان بكل كالعاصفة طريقها تشق وإنما ا، تامٍّ تكريًسا هلل حياتهم كرسوا الذين أولئك
طوال دفًعا لها يستطيعون فال الناس بأولئك وتستبد والفظاظة، والغلظة والخديعة الرش

املرشفة. املناصب أرفع تقلدوا ومهما حياتهم
وعاداتهم ألخالقهم أوصافه يقرن فإنه مدينته، سكان عن الشيطان أندريا يبعد ولكي
جميًعا». قراءتها عن تغني منها واحدة عظة «قراءة إن عنها نقول أن يمكن مطولة بعظات
يف والصحون األطباق فحتى مواعظه، لتقديم الفرصة يعطيه ال موضوًعا نجد أن ويندر
شديد حيًزا الكتاب من تشغل املواعظ وهذه التقية. الورعة باألفكار مزودة اإللهية مدينته
لدى األثري املوضوع من منها واحدة ذكرنا إذا القارئ عفو يف نطمع يجعلنا مما االتساع،
وبعد عنه، للحديثة عجيبة ذريعة الشوارع إضاءة من يتخذ فهو «النور». وهو أندريا،
مظلًما، يكون بأن لليل يسمحون «ال املسيحيني مدينة سكان أن شديد بإيجاز يقرر أن
الشوارع، يف التسكع ومنع للمدينة، األمن لتوفري وذلك مشتعلة، بمصابيح يضيئونه وإنما
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الداللة عن الطويلة الخطبة يف يستطرد نراه منفر»، غري شيئًا الليلية الحراسة وجعل
للنور: الرمزية

املظلمة الشيطان مملكة يقاوموا لكي الطريقة بهذه يناضلوا أن لهم يطيب «سوف
عدو يتوقعه ما أما األبدي. بالنور أنفسهم تذكر إىل يتوقون وسوف املريبة، وأالعيبه
أال نحن علينا ولكن بنفسه، يراه أن فعليه الشموع، من الكبري العدد هذا من املسيح
الذي الحجاب ويزيح الليل، ظالم يف يعمل إنسان خوف من يقلل نظام أي من نتهيب
عزيمتنا صحت لو آه … والفجور الفسق به تغطي أن عىل الحرص كل أجسادنا تحرص
الكبري العدد لهذا وال الخسة أنواع لكل فرصة هناك بقيت ملا إذن النور، نحو االتجاه عىل
محاوالتنا عن نكف وليتنا مستمرة، بصورة يتوقد قلوبنا نور ليت اقني. األفَّ األوغاد من
ليفتح ذريعة العالم يتخذه والظالم واآلن يشء. كل ترى التي هللا عني ملخادعة املتكررة
فماذا منها، يخجل التي األشياء فوق العمى ينرش بينما والدناءة، الحقارة أنواع بكل أبوابه
العالم فساد ويظهر ضباب، كل شمسه وتبدد املسيح يعود عندما املوقف يكون أن عىس
الشفاه، ورياء القلوب، شهوات تصبح وعندما األغطية، هذه بكل (الظالم) يحميه الذي
نظر يف وسخرية عليه عاًرا الفحش من اقرتفه ما وكل سيئ عمل من األيدي قدمته وما

املنعمني؟» املباركني
وحدبه طيبته كانت وإذا أندريا. شخصية عن كامًال تعبريًا تعرب الفقرة هذه إن
األمن لتوفري املدينة بإضاءة املطالبة عىل حملته قد العميل، حسه بجانب مواطنيه، عىل
هذه يتجاوز جعلته قد والدينية األخالقية مشاعره فإن الليل، حرَّاس عن العبء وتخفيف
بصفتهم بهم الثقة إىل يدفعه للناس حبه أن يوتوبياه قارئ ويشعر العملية. االعتبارات
إن له يقول تدينه ولكن ورش، بأمانة حياتها تعيش أن عىل وقادرة حساسة كائنات
وذلك الرضورة، اقتضت إذا والوعيد والتحذير واملوعظة الهداية إىل ويحتاج رشير اإلنسان
عجيبة تركيبة املثالية مدينته جعل الذي هو وهذا والخطيئة. اإلثم يف الوقوع من لحمايته
الكامل والخضوع الشخصية واملسئولية الديني، واالستبداد الحرة الطوائف من مؤلفة

للدين.
مثاليٍّا مجتمًعا منها أكثر مثالية جماعة بأنها املسيحيني» «مدينة وصف يكون وربما
عالم بأنها فيها تقع التي الجزيرة يصف أندريا أن من الرغم وعىل لها. األدق الوصف هو
ُوِجدوا قد سكانها أن يتصور لم فإنه الدولة، عنارص كل عىل تحتوي املدينة وأن مصغر،
من مجموعة بينهم وألفت قصد عن تجمعوا أنهم اعتقد وإنما املصادفة، بطريق فيها
تكوين حاول قد أنه املسيحيني ملدينة أندريا كتبها التي املقدمة من ويتبني واملبادئ. املثل
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األخوة56 هذه قلبه، من عزيًزا مكانًا احتل الذي الديني، اإلصالح لتنفيذ رسية جمعية
تستجب ولم قليلة، نخبة بها قصد الوردي)57 الصليب بأخوة عام بوجه توصف (التي
العرص فظائع وسط واألمان الراحة فيه يجد مالذ عىل للعثور اشتاق الذي الشعب لرغبة

الرغبة. لهذه تلبية املسيحيني ملدينة الكربى الجماعة وصف جاء وقد واضطراباته.
نقتنع أن علينا كان أو خالًصا أسطوريٍّا تنظيًما الوردي الصليب أخوة كانت وسواء
لن الحالني يف األمر فإن مثالية، بمدينة الخاص ملرشوعه أندريا قدمها التي باملربرات
من الهدف لكان حريف بشكل أندريا كالم أخذنا ولو والتخمني. التأمل دائرة عن يخرج
عدد يتجمع أن بمجرد تنشأ أن يمكن لجماعة نموذًجا تصبح أن هو املسيحيني مدينة
وفورييه، أوين من كل بها تصور التي الطريقة هي وهذه الغرض. لهذا الناس من كاٍف
قصته رسد يبدأ أندريا فإن ذلك ومع املثاليتني. جماعتيهما تكوين بقرنني، ذلك بعد
هي وها أمثولة. مجرد إال ليس كتابه أن يعتقدون الكثريين جعل خالص مجازي بفصل

شعري: جمال من تخلو ال التي الفقرة ذي
الطغيان من املعاناة ألوان بالصرب وواجهت األرض، عىل كالغريب تجولت أن «بعد
مرة أنطلق أن قررت طلبتي، عىل أعثر فلم إنسان عن طويًال وفتشت والنفاق، والسفسطة
الخيال سفينة ركبت أن وملا األذى. من منه نالني ما برغم األكاديمي البحر فوق أخرى
التي األخطار آلالف وشخيص حياتي وعرضت غريي، الكثريين مع امليناء غادرت الطيبة،
هبت ثم الزمن، من قصرية فرتة لرحلتنا مواتية الظروف وظلت املعرفة. يف الرغبة تالزم
يف أمل كل عىل وقضت اإلثيوبي البحر علينا وأهاجت املعادية واالفرتاء الحسد عواصف
حبنا يستسلم ولم جهدهم، قصارى بمجاديفهم والبحارة الربان وبذل هادئ. طقس
أنها دائًما تثبت البحر قوة لكن الصخور، قاومت نفسها السفينة وحتى للحياة، العنيد
الرضورة بحكم — للموت استعداًدا وتأهبنا أمل كل فقدنا أن بعد النهاية ويف األقوى. هي
بعضنا البحر ابتلع املاء. يف وسقطنا السفينة تهاوت — الروح شجاعة بتأثري وليس
أو العوم استطاعوا الذين القليلني، حمل بينما بعيدة، مسافات إىل اآلخر البعض وجرف
ونجا البحر. أنحاء يف متناثرة مختلفة جزر إىل عليها، يطوفون خشبية ألواًحا وجدوا
ا، جدٍّ صغرية جزيرة إىل واحد، رفيق بغري وحدي، أنا بي وأُلِقي املوت، من ا جدٍّ القليلون

أخرض.» مرج بساط من بقطعة أشبه بدت
واملراعي القمح بحقول «غنية» كانت التي ساالما» «كفار جزيرة عىل الرحالة هبط
كأنما بالحيوانات، ممتلئة والكروم، بالغابات مزدانة املتدفقة، والجداول واألنهار الخرضاء

مصغرة. صورة يف كامل عالم هي
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ممتحنني. ثالثة قبل من استجوابه تم املدينة إىل بالدخول للرحالة يؤذن أن وقبل
ولعلنا معني، اختبار باجتياز مرشوًطا يوتوبياه إىل الدخول جعل من أول هو وأندريا
مثل تماًما مدققني ليسوا ألنهم األيام هذه يف الهجرة مكاتب موظفي نحو باالمتنان نحس

… املسيحيني مدينة موظفي
ويخترب مرسحي. ممثل وال شحاذ، وال بدجال، ليس الرحالة بأن األول املمتحن ويقنع
إن — كثرية أخرى أمور ضمن — يعرف أن عىل الثالث ويحرص ومزاجه، خلقه الثاني
واألدوات الطبيعة، بحث يف والتمعن واألرض، السماوات «مالحظة يف تقدًما أحرز قد كان

«… مجموعه يف العالم وتجانس وأصلها، اللغات وتاريخ الفنية،
أنهم إال األسئلة، هذه عن لإلجابة االستعداد تمام ا مستعدٍّ يكن لم الرحالة أن ومع
قد نفسه البحر وكأن نظيف طاهر «بسجل معه جاء ألنه املدينة بدخول له يسمحون

أدرانه». من غسله
من قسم كل يؤدي واحدة كوحدة بناؤها تم وقد محكمة، ولكنها صغرية واملدينة
يف العمارة بطابعه طبع الذي الكامل التناسق حب عن تنم وهي محددة. وظيفة أقسامها

النهضة: عرص
تحصينًا محصنة وهي قدم، سبعمائة ضلعه مساحة تبلغ مربع شكل عىل «واملدينة
صفان وفيها … لألرض األربع الجهات عىل السبب لهذا وتطل وسور، أبراج بأربعة متينًا
شارع وهناك واملخازن، الحكومة مقر أضفت إذا صفوف أربعة إىل يصالن األبنية، من
املباني، ِقْسَت وإذا التنظيم. من عالية درجة عىل ولكنه واحد، سوق وكذلك واحد، عمومي
يف أعدادها وجدت قدًما، عرشين عرضه والبالغ املدينة قلب يف املمتد بالشارع مبتدئًا
طول يبلغ دائري، معبد يوجد النقطة هذه وعند املائة. إىل الخمسة من مستمر تزايد
… عامة رشفات إليها تؤدي طوابق ثالثة من مكونة املباني وجميع … قدم مائة قطره
للحريق، ومضادة عازلة حوائط بينها وتفصل املحروق، الحجري بالطوب مبنية وهي
تبدو حولك من األشياء وجميع … شديًدا تخريبًا تخربها أن النريان تستطيع ال بحيث
ما هنا ويعيش متوافران. والتهوية املنعش والهواء قذارة، وال بذخ فال التشابه، شديدة
(املحيطة الحوائط وخارج الساميني. والسالم اإليمان ظل يف مواطن أربعمائة من يقرب
وتوجد السلم. أوقات يف حتى منه االستفادة يمكن باألسماك مملوء خندق باملباني)
ال العملية لألغراض بها يُحتَفظ مفرتسة، حيوانات املستعملة وغري املفتوحة األماكن يف
والثاني بالغذاء، إلمدادها واحد أقسام، ثالثة إىل بأكملها املدينة وتنقسم والتسلية. للفرجة
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للزراعة مخصص فهو الجزيرة باقي أما للكتب. والثالث والريايض، العسكري للتدريب
الصناعية.» والورش

أمورات مدينة يف كما األبوية العائلة أساس عىل املسيحيني» «مدينة تنظيم يقوم وال
يوتوبيا (يف الشمس مدينة يف كما الدير يف الرهبان جماعة عىل أو مور)، يوتوبيا (يف
ففي منها. قسم كل يف يتم الذي العمل لنوع تبًعا أقسام إىل تنقسم وإنما كامبانيال)،
للصناعة وكذلك وتخزينه، الغذاء إلنتاج املخصصة األقسام نجد للمدينة الخارجي الطرف
جزأين إىل مقسم وهو التعاونية، املزارع منطقة يضم للرشق املواجه والقسم الثقيلة.
للجنوب املواجه والقسم املوايش. تربية (حظائر) اآلخر ويف املزارع، أحدهما يف يوجد
القسم أما واملخازن، اللحوم محالت به توجد للشمال واملواجه واملخابز، الطواحني تشغله

للحدادة. مخصص فهو الغرب ناحية املتجه
أركان، أربعة ذات املدينة أن «فكما أقسام: أربعة إىل املدينة داخل يف املهنيون ويقسم
املطلوبة واملواد واألخشاب، واألحجار، املعادن، خام: مواد أربع مع السكان يتعامل فكذلك
واملقدرة املهارة من أكرب قدًرا تتطلب التي املهن أن وهو واحد، فارق مراعاة مع للنسيج،
لتلك األكرب املربع أو الخارجي املربع يخصص بينما الداخيل، املربع لها يخصص الفطرية

فيها.» العمل إنجاز يسهل التي املهن
إعجاب أثار كما للمدن، الوظيفي التخطيط هذا املحدثون املعماريون تبع وقد
يقول الذي ممفورد» «لويس األستاذ وهو املدن، تخطيط يف الثقات الخرباء من واحد
لألحياء بتخطيطهم استبقوا قد عرش السابع القرن يف اليوتوبيات أصحاب إن …» عنه:
العشوائي. البناء من قرن بعد اليوم تطبق التي النظم أفضل املسيحيني، ملدينة الصناعية
وتجميع الخفيفة، والصناعات الثقيلة الصناعات بني والفصل مناطق، إىل املدينة فتقسيم
يجعل ذلك كل منها، قريبة زراعية بمنطقة املدينة وتزويد املتناظرة، الصناعية املؤسسات

املسيحيني.» مدينة من متأخرة نسخ مجرد بالحدائق الغنية مدننا
حد إىل قامت فقد املسيحيني»، «مدينة بها ُوِصفت التي الحداثة هذه كل من وبالرغم
إىل عادة تقسم إنها «كروبوتكني» األستاذ عنها يقول التي الوسيطة املدنية مثال عىل ما
أو التجارة يالئم حي وكل املركز، من ممتدة أحياء سبعة أو خمسة إىل أو أحياء، أربعة
اجتماعية أوضاع سكان وجود من هذا يمنع لم وإن سكانه، عىل تغلب التي املعينة املهنة

مختلفة. ومهن
أي الرشقي، القسم ففي للمهنة. تبًعا التقسيم هذا عىل تعتمد للمدينة املحلية واإلدارة
الذين املواطنون «يتجمع الربج هذا قبة وتحت املباني، عىل عاٍل برج يهيمن املزارع، حي يف
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ويتشاورون ذلك، إىل والتعليمات األوامر دعتهم كلما املدينة من الجزء هذا يف يعيشون
تعتمد املهنية» «الطائفة أن لنا يتبني هذا ومن املدنية». والشئون الدينية الشئون يف مًعا

فيه. يعيش الذي املكان وعىل العامل يؤديه الذي العمل عىل
اعرتافهم من الرغم عىل ألنهم، رجال ثالثة من مؤلف مجلس الحكومة شئون ويتوىل
الظن يسيئون أنهم كما املسيح، للسيد الرشف هذا يرتكوا أن يفضلون امللكي، الحكم بمزايا
املركزي القسم ويحكم ألنفسهم. البرش بحكم ذلك، عىل تحملهم التي األسباب ولديهم
مساعدين ثمانية ويعاونه الكبرية األبراج أحد يف منهم كل يعيش رجال، ثمانية للدولة
قبل من منتخبني مستشاًرا وعرشون أربعة أيًضا وهناك الصغرية. األبراج عىل موزعني
بمناصبهم واملستشارون الكبار واملوظفون الثالثي املجلس أعضاء يدين وال املواطنني.
الذي واالحرتام والحب العامة، بالشئون وخربتهم السامية لفضائلهم بل الثروة، أو للمولد
بالذهب، حروفه نقشت مزدوج، لوح وثمة الدولة، يحكم الذي هو والدين به. يوحون
«شعب ألنهم وقواعدها، اليومية الحياة وأهداف بها، يؤمنون التي عقيدتهم عليه ودونت

الرب». لرشيعة وفًقا دولتهم وتدار الحواريني دين مع دينهم يتفق الذين املسيح
الجماعة من يتسلم إنسان وكل خاصة. ملكية املسيحية الجمهورية هذه يف وليس
ومع الخاصة، بالنقود تعامل أي يتم وال نقود، أي يملك أحد «ال إليه: يحتاج ما كل
التي بالسعادة السكان ينعم الناحية هذه ومن لها. خاصة خزانة لها فالجمهورية ذلك
يمتاز بل يمتلكها، التي الثروات بحكم إنسان عىل إنسان يتفوق ال إذ سعادة، لها تعد ال
أسمى والتقوى القويمة األخالق وتنال وعبقريته، قوته بفضل اآلخر عىل منهم الواحد

االحرتام.» آيات
حذو يحذو أندريا أن من الرغم وعىل املسيحيني. مدينة يف مرشًفا مكانًا العمل ويحتل
للمتعطلني، العاملني إعانة عليه تنطوي الذي الظلم وإدانة العبودية إلغاء يف كامبانيال
صاحبه عىل عبئًا يكون أال يمكن نفسه الكريه العمل أن يبني حني منه أبعد يذهب فإنه

والحرية: باملساواة مشبع جو يف أداه إذا
الذي اإلنجاز عن يقل ال إنجازهم فإن ذلك ومع ا، جدٍّ قليلة ساعات يعملون «وهم
الراحة من يأخذ أن منهم واحد أي عىل العار من أن الجميع يعترب إذ أخرى، أماكن يف يتم
ال العاملني من عرشة أن األخرى األماكن يف صح وإذا به. مسموح هو مما أكثر والفراغ
العمل أن نصدق أن الصعب من فليس واحًدا، متعطًال يعولوا أن بالكاد إال يستطيعون
إىل يمضون جميًعا فإنهم ذلك ومع لألفراد. املمتع الفراغ وقت من نوع الناس هؤالء مع
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توجد ال وحيث يؤذونها. وال (بالعمل) أجسادهم يفيدون أنهم عىل تدل بطريقة أعمالهم
يضعفه.» أو اإلنسان جسد يرهق يشء فال عبودية،

واجبات أيًضا «وهناك اليدوي: العمل ضد املسبق التحيز يهاجم آخر موضع يف ونجده
وأعمال والكروم، الغالل وحصاد والحراسة، كاملراقبة، املواطنني، جميع بها يلتزم عامة
يف كاملساعدة األخرى، الواجبات بعض وكذلك األرايض، وتجفيف املباني، وتشييد الطرق،
كثريًا تتكرر ال ولكنها والجنس، للعمر طبًقا بالتناوب الجميع عىل تُفَرض التي املصانع،
إذا أنه إال الواجبات، بجميع بالقيام يُكلَّفون الخربة ذوي بعض أن ومع دائمة. بصفة وال
نحملها التي واملشاعر وقواه. بخدماته الدولة عىل يبخل لم الرجال، من املساعدة ُطِلبت
يخجل ال السبب ولهذا بيتهم. أنها بحق يعتربون التي مدينتهم نحو بها يحسون لبيوتنا،
يتم وهكذا نفسه. عىل ثقيلة أو منفرة غري دامت ما عامة، خدمة بأي القيام من منهم أحد
ألن اإلرهاق، شديد يبدو الذي العمل حتى صعوبة، وبغري املناسب الوقت يف عمل أي إنجاز
ممكن قدر أعظم توزيع، أو تجميع من بسهولة تمكنهم العاملني من األكرب العدد عزيمة
باالمتيازات ونستمتع نبتهج أن نريد جميًعا دمنا ما — يعرتف ال منا ومن األشياء. من
أكتاف عىل عادة يرزحان والعمل الجهد بأن — الجماعة لنا تقدمها التي الراحة وأسباب
عىل يمكنه، الذي ذا ومن والنهم؟ والجشع املستمر بالتبطل لألغلبية يُسَمح بينما القلة،
بأفضل للجمهورية مدين ووضعه، موقعه حسب مواطن، كل أن ينكر أن ذلك، من العكس
املتهالكني وأن وكتفيه؟ بيديه كذلك بل فقط، بلسانه ال بذلك، يعرتف أن عليه وأن جهوده،
واملاء، األرض، ملس من يستنكفون الزائفتني، والرقة بالحساسية مدفوعني امللذات، عىل
والكالب الخيول يمتلكوا أن األبهة عوامل من أن ويظنون ذلك، وأشباه والفحم والحجارة،

أنفسهم.» عن للرتويح املخلوقات من ذلك وغري والبغايا
أندريا نجد أصحابها، عىل مهني تأثري ذات الحرف بعض أن «مور» اعتقد وبينما
رشسني يصبحون ال املسيحيني مدينة يف الشاقة باألعمال يقومون الذين «الرجال إن يقول
وال معتدلون، بل نهمني ليسوا فالحرَّاس قلوبهم، برقة يحتفظون وإنما األكباد، غالظ
شمال يف يقع حي وهناك … التامة النظافة عليهم تبدو بل الكريهة الروائح منهم تفوح
الناس أن حني يف أبًدا، بالتوحش توحي ال املنطقة وهذه … للمذابح ويخصص املدينة
أو الدماء، سفك عىل يوم كل لتعودهم القلوب قساة خشنني يصبحون أخرى أماكن يف

ذلك.» شابه وما الحيوانات وجلود والدهون اللحوم مع التعامل
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إنجازه تم إذا وذلك اإلنسان، عىل مفروًضا عقابًا ليس العمل أن أيًضا أندريا ويبني
قواهم فإن املرهق، والجهد التعب من منا الواحد يهلك «وبينما الفراغ، تزجية من كنوع
يهيئ ال عمل أي عىل يقبلون ال بحيث والفراغ، العمل بني الكامل التوازن بمراعاة تتجدد

«… والبهجة الرسور لهم
والعمل اليدوي العمل بني الفصل برضورة أفالطون، خالف عىل أندريا، يؤمن وال

مًعا: بهما القيام يف فرد كل واجب يؤكد بل العقيل،
الذي فالتعليم كاملة. تكون أن تكاد بصورة متعلمون عندهم الحرفيني إن …»
هو بالفعل كان (وإن الناس من قليلة لفئة مميزة سمة أنه األخرى الشعوب تتصور
ينبغي التعليم) من نوع الخربات تراكم أن اعتربت إذا منهم، كبرية ألغلبية املميزة السمة
الشخص إن الصدد هذا يف يقولون وهم األفراد. جميع له يحصِّ أن املدينة سكان رأي يف
إذا فيهما والتفوق إتقانهما من العمل مشقة وال األدبية الدراسة دقة تمنعه لن األوحد

منهما.» الكايف القدر تلقى
اإلنتاج يفيد ال فالعلم وطريفة. مهمة آراء الصناعة عىل العلم تطبيق عن وآراؤه
العمل عىل إقبالهم يزيد وأن يعملون ما يفهموا أن للعمال أيًضا يسمح وإنما وحده،

به: واهتمامهم
املعادن لصهر معدة ورش سبع جانبيه أحد يف توجد للحدادة، املخصص «والقسم
الذين العمال ألولئك مخصصة محالت سبع اآلخر الجانب ويف وتشكيلها، وخلطها وطرقها
دائمة ناًرا تتطلب التي املصنوعات وسائر والخزف واآلجر، والزجاج، امللح، يصنعون
األرض تحتويه ما فكل لنفسها، الطبيعة اختبار من نوًعا الواقع يف تالحظ وهنا االشتعال.
يساق كما يألفوه لم عمل إىل الناس يساق وال وأدواته، العلم لقوانني يخضع أحشائها يف
باألمور الدقيقة املعرفة عىل طويل بوقت ذلك قبل تدريبهم يتم بل الحيوانات، من القطيع
صورة إىل هنا الشخص يصِغ لم وإذا الطبيعة. كوامن عىل باالطالع ويبتهجون العلمية،
لم وما شيئًا. يحقق لم رأيهم يف فهو األصغر. الكون عنارص أدق يف النظر ويمعن العقل
كفاءة، أكثر أدوات باستخدام املعرفة عيوب وتصلح التجربة، طريق عن املادة بتحليل تقم
ويتفحصها بالكيمياء يرحب أن لإلنسان يمكن وهنا … القيمة عديم نظرهم يف فأنت
الكيمياء أن حني عىل الة، الفعَّ والحرة األصيلة، الصادقة الكيمياء بها وأقصد كثب، عن
من أن ذلك ظهره. وراء من عليه وتتسلط األخرى األماكن يف اإلنسان لب تخلب املزيفة
وتلجأ االختبار، طرق بكل وتستعني الدقيق، بالفحص تهتم أن الحقيقية الكيمياء عادة

العميل.» العلم هنا نجد إننا أقول وباختصار التجارب. الستخدام
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هو فهذا الربح، ال االستعمال بغرض املسيحيني» «مدينة يف اإلنتاج يتم كيف أما
بقوله: أندريا يرشحه الذي

محددة بطريقة تسميته) يفضلون كما أيديهم»، «استخدام (أو عملهم «ويجري
املخزن من عامل كل يتسلم هنا ومن عام. معرض يف املنتجات كل وتوضع مرسومة،
بورشة أشبه بأكملها املدينة ألن األسبوع، طوال عمله يف إليه يحتاج يشء أي املختص
أصغر أبراج يف الواجبات هذه عن املسئولون ويقيم الحرف. أنواع كل تضم واحدة
منه، املطلوبة والكمية يُصنع، أن يجب ماذا مقدًما يعلمون وهم السور، أركان يف تقع
املواد من املخزون توافر حالة ويف األمور. بهذه امليكانيكيني ويبلغون له، املالئم والشكل
املبدعة.» لعبقريتهم العنان وإطالق العمل يف رغبتهم بإشباع للعمال يسمح املعرض، يف
ال تجعلهم الحكمة من كافية درجة بلغوا قد املسيحيني» «مدينة سكان كان وإذا
غري الحاجات من أيًضا أنفسهم يحمون فإنهم استعماله، يستطيعون مما أكثر ينتجون
شقق يف تعيش وإنما كبرية، منازل إىل صغرها، بحكم العائالت، تحتاج وال الرضورية.
بينها املساواة كانت وملا النادرة. املناسبات يف إال الخدم إىل كذلك تحتاج وال صغرية،
«وجميع له: داعي ال الذي بالرتف البعض بعضها عىل التباهي عن غنًى يف فإنها مطلقة،
أي تشوبها ال حتى بعناية وتنظيفها صيانتها وتتم واحد، طراز عىل مبنية تقريبًا املنازل
ويفصل ومطبخ، للنوم، وجناح وحمام، غرف، ثالث من العادي املنزل ويتكون شائبة.
واسعة، ونافذة صغري منور به األبراج داخل األوسط والجزء خشبي. حاجز هذين بني
بصيانة الدولة وتقوم … بكرات بواسطة الوزن الثقيلة واألشياء األخشاب ترفع حيث
يبدل أو يشء يخرب ال لكي الالزمة االحتياطات املفتشون ويتخذ نفقتها، عىل املنازل

اإلهمال. أو السهو بسبب
الذين االشخاص من ا جدٍّ قليل عدد فوجود املساكن؛ ضيق من للتعجب وجه وال
يف تعيش التي الشعوب من غريهم أما ا. جدٍّ قليًال أثاثًا كذلك يستلزم فيها، يعيشون
األشخاص، من ا جدٍّ قليل عدد من أيًضا عائالتها وتتكون والبذخ، الزهو عن تنم مساكن
إنها املكان. يف نفسها عىل توسع أن أبًدا يمكنها فال فظيًعا، تكديس األثاث قطع وتكدس
بل الرضورية، أشياءهم يصف أن يمكنه أحد وال نفسها، عىل تثقل كما غريها عىل تثقل

تحتمل. ال جامدة كتل بأنها إال راحتهم، وسائل وال
إىل الرضوري األثاث عىل يقترص أنه والواقع األثاث. بنوع نحدس أن اآلن ويمكننا
ملائدة الرضورية األطباق هناك … للغاية قليل الرضوري األثاث هذا وحتى حد، أقىص
هذه من كبرية أعداد عىل للحصول يدعوك الذي وما للطبخ. الكافية واألواني الطعام
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بصورة فيه ترغب ما كل عىل العمومي املخزن من تحصل أن تستطيع دمت ما األشياء
معقولة؟

موحدتان وهما لإلجازات، واألخرى للعمل، إحداهما فقط، بذلتني يلبسون وهم
أو الكتان من يصنع كما والعمر، الجنس عىل يدل امللبس وشكل الفئات. لجميع بالنسبة
للجميع، بالنسبة واحد واللون الرتتيب، عىل الشتاء فصل أو الصيف لفصل تبًعا الصوف
الذين األطفال ألن ونظًرا الخيَّاطني، مع يتعامل أحد وال الفاتح، الرمادي أو األبيض وهو
أو أربعة من األحوال معظم يف تتكون العائلة فإن آخر، مكان يف ينشئون الطوق عن شبوا
واللجوء طفلني. أو وطفل واألم األب من املتوسط) (ويف ستة، من أقل حاالت ويف خمسة،
املرىض، رعاية حالة يف إال ملحوظ، وغري نادر يشء النساء أو الرجال من الخدم إىل
يف العادية بالواجبات القيام يف يشرتكان والزوجة والزوج بالرضع. والعناية والوضع،

العامة.» املحالت يف الواجبات ببقية يقومان كما البيت،
ولكن املسيحيني، مدينة يف مشرتكة وجبات توجد ال اليوتوبيات، معظم خالف وعىل

التموين: يف موحًدا نظاًما يطبقون ألنهم بينهم؛ التفرقة من نوع ألي يؤدي ال هذا
من عليه الحصول يتم الطعام ولكن الخاصة، وجباتهم يتناولون جميًعا «إنهم
عدد يكون عندما والفوىض التذمر تجنب الغالب يف املستحيل من وألن العمومي، املخزن
بيوتهم. يف طعامهم األفراد يتناول أن يفضلون فإنهم ا، جدٍّ كبريًا الوجبات يف املشاركني
لعدد تبًعا أسبوعيٍّا تحدد حصصه فإن السنة، لفصول طبًقا يوزع الطعام أن وكما
سمحت إذا ذلك من أطول لفرتة أو العام، نصف تغطي النبيذ حصة ولكن العائالت.
منه ويأخذون اللحوم، محل من الطازج اللحم من حاجتهم عىل يحصلون وهم الظروف.
لحصة وفًقا عليهم ع توزَّ الطيور أنواع وجميع الطرائد ولحم والسمك لهم. املعني القدر
تعدها أطباق، أربعة العادة يف ولديهم االعتبار. يف والسن الوقت أخذ مع منهم، واحد كل
يف الحق إنسان ولكل وورعة. حكيمة كلمات بتالوة وتباركها بعناية، غسلها بعد النساء
أجنبيٍّا، الضيف كان فإذا بأطباقهم، الضيوف يشارك أن ويمكن يشاء، من استضافة

رضوري.» هو بما تزويدهم العامة املحالت من يطلبون
تتفرغ أن هو السابقة، اليوتوبيات يف الخاصة الوجبات إلغاء أسباب أحد كان لقد
اليوتوبية، املرأة وكانت املثال. سبيل عىل العسكري كالتدريب أكرب، بمهام للقيام النساء
أنثويٍّا دوًرا يعطيها أندريا ولكن خارقة.58 قوة قوية امرأة كامبانيال، إىل أفالطون من
مكانتها، عىل املرأة تحافظ أن يريد إنه «الفيكتوريني». معاملة يعاملهن لم وإن خالًصا،
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يف األوالد حقوق نفس البنات يمنح فإنه «التصويت»، يف تشارك أن يرفض كان وإذا
بالكليات: العايل بالتعليم االلتحاق

الصناعة تنجزه ما وكل املدرسة. من حصلناها التي املعرفة من الزوجات «تستفيد
النساء تمارسها التي الفنون مادة هو الكتان، أو والصوف الحرير باستخدام البرشية
والنسيج، اإلبرة، وأعمال والغزل، الخياطة، يتعلمن لهذا أيديهن. متناول يف هو كما
عملهن املالبس وتفصيل اليدوي، عملهن هو السجاد ونسيج أنواعها. بشتى والزخرفة
ويقمن واملطبخ البيت شئون يدبرن فهن ذلك عن وفضًال واجبهن. الثياب وغسيل املنتظم،
بفضل ، نَّ ويتحسَّ يتطورن فهن تلقينها التي الدراسة طبيعة تكن ومهما بتنظيفهما.
وليس بالتعليم. األحيان بعض يف يقمن لكي بل فحسب، يتعلمن لكي ال العقلية، مواهبهن
بتشكيل يقمن فهن ذلك ومع (مسموع)، صوت الشورى مجلس وال الكنيسة يف لهن
عىل يضن لم الرب إن السماء. حبتهن التي بالهبات ويتألقن واألخالق، التقوى مبادئ
هي األبد إىل املباركة فمريم والورع، بالتقوى يتمسكن دمن ما بيشء، الجنس هذا بنات
بها تتخلق ملا واحدة فضيلة وجدنا ملا (الشعوب) تواريخ قرأنا ولو لهن. قدوة أمجد
منهن الكثريات تفهم أن النادر من كان وإن فيها، تتفوق لم واحدة فضيلة وال املرأة،
(القديس) ذكرها التي بالزينة إال يتزين ال املسيحيني) مدينة (يف والنساء الصمت. قيمة
الخدم بأعمال بالقيام لهن يسمح وال املنزلية، الشئون عىل إال لهن سيادة وال بطرس،
الطارئة. الحوادث بعض أو املرض ظروف ذلك اقتضت إذا إال له) ستدهشون يشء (وهو
كذلك زوجها. حاجات تلبية من أيًضا تتعب وال املنزلية، واجباتها أداء من امرأة تخجل وال
عمل بأي يقوم أن من أسمى أنه يشغلها، التي الوظيفة تكن مهما رجل، أي يتصور ال

االعتدال.» املرء توخى إذا اإلطالق عىل يتعارضان ال والعمل الحكمة ألن مرشف،
وفًقا يتم ال فالزواج السابقة. اليوتوبيات من تحفًظا أكثر الزواج عن أندريا وآراء
يُقابَل لم إذا وذلك الطرفني)، (بني املتبادلة للميول استجابة يتم وإنما النسل، تحسني ملبدأ

والدولة: العائلة من بالرفض
كان وملا املكان. هذا من أكثر فيه الزواج إلتمام األمن يوفر أن يمكن مكان يوجد «ال
اليومي، الخبز إىل الحاجة قلق ومن للمهر، العرس تقديم بعادة املرتبط الشذوذ من خاليًا
البالغ للشباب ويسمح الجمال. قيمة عىل وأحيانًا الفضائل قيمة عىل الحفاظ إال يبقى فال
عاًما، عرش ثمانية عن عمرها يقل ال فتاة من يتزوج أن عاًما وعرشين أربعة العمر من
يحرتمون وهم الرب. ومباركة القانون، وتصديق األقارب، ومشاورة األبوين، موافقة برشط
هي الزوجي االرتباط عند االعتبار يف تؤخذ التي العوامل وأهم كبريًا. احرتاًما الرحم صلة
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مكان أي يف نجده أن يندر آخر عامل إىل باإلضافة واالستقامة، الطباع تجانس األغلب يف
تفرض التي الزوجية الخيانة هي األخطاء وأعظم (للعروسني). التقوى تزكية وهو آخر،
تساعد (التي الظروف تغيري عىل حرصهم ولكن قاسيًا. عقابًا مرتكبيها عىل القوانني
ضوضاء، وال نفقات بال الغالب يف الزواج ويتم الخطايا. عىل القضاء من يمكنهم عليها)
بالزفاف االحتفاالت أثناء (يف دنيوي سفه أو حماقة أي اإلطالق عىل يتوقعون ال وهم
األماكن يف املقدسة املراسم كل عادة به تبدأ مما اإلطالق، عىل ُسْكر بغري (… تتم التي
وليس املسيحية. والتهاني الرتاتيل من الزواج إتمام عند يستغنون ال كانوا وإن األخرى،
األبوين، يف املتمثلة الطيبة والقدوة املسيح، وعود سوى يهدونه ما لديهم أو العروس لدى
املنزل، مع العروسان، ويُزوَّد بالسالم. والبهجة والفرح العروسان، اكتسبها التي واملعرفة
بشكل يلخصون املقتصد األسلوب وبهذا العمومي. املخزن من تسلمه يتم الذي باألثاث
نصف أن اعتدنا ما وسائر والتطهر والعذاب، والعقاب، الصلب، قصص ورسيع مأمون

لدينا.» املشئومة الزيجات به
يسمح ال أنه يف كامبانيال عن أندريا يختلف وهنا اإلنجاب، هو الزواج من والهدف

وحدها: املتعة أجل من الجنسية العالقات تكون بأن
عليه، يشجعون إنهم بل حد، أقىص إىل ويقدرونه الزوجني بتعفف يشيدون «وهم
األطفال وإنجاب املعارشة. يف اإلرساف نتيجة بالضعف يصابوا أو أنفسهم يؤذوا ال حتى
بعضهم مع يعيشون غريهم كان وإذا عار. املجون ولكن وطبيعي، مقبول أمر رأيهم) (يف
قدر من عالقاتها) تخلو (ال التي املاشية من حتى يخجلوا أن فعليهم كالحيوانات، البعض
الحب عالقات خالل الدنيوية األمور يراعوا أن قبل أوًال السماء يراعوا وأن التحفظ. من
ال قد والتلوث الزنا أن املسيحيني مدينة مواطنو يعتقد وهكذا بينهم. املتبادلة والتعاون
الخطيئة ارتكاب من يخجلون ال الذين الشهوانيني ألولئك فيا نفسه. الزواج منهما يخلو

الرشعية!» وغري الرشعية املمارسات ظل يف
ليصبحوا األطفال ينشأ وال السواء. عىل والزواج الرتبية يف األساسية النغمة هو والدين
مرتبطتني والدولة العائلة كانت وملا صالحني. مسيحيني يصبحوا لكي بل للدولة، جنوًدا
ألن ونظًرا آبائهم، عن األطفال لفصل يدعو ما ثمة فليس واحدة. وحدة يف الدين مع
األطفال لجميع بالنسبة النظام نفس هو الرتبية نظام فإن متساوون، جميًعا املواطنني

والبنات. البنني من
عدد إنشاء وتم النهضة، عرص خالل هائًال تطوًرا بالرتبية الخاصة اآلراء تطورت
أبناء فيها تلقى التي الخصوص، وجه عىل إيطاليا يف والكليات، األكاديميات من كبري
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برتبية نفسه يشغل لم أندريا ولكن متحررة. شاملة تربية واألغنياء األرستقراطيني وبنات
املعلمني توفري يستطيعون الذين واألثرياء والتجار األمراء بأبناء أي متميزة، صغرية أقلية
الرتبوي برنامجه يخلو السبب ولهذا الخاصة. باملدارس وإلحاقهم ألبنائهم الخصوصيني
بأنه عنه تميز وإن املحظوظني، «ثيليما» أهل تربية نظام من يشع الذي السحر ذلك من

الجميع. متناول يف بقي
عرص بأفكار تأثر أدنى تأثرت قد عرصه مدارس من العظمى األغلبية تكن لم
بل فحسب، الرتبية مناهج يف ال جذرية، تغيريات إجراء إىل ماسة الحاجة وكانت النهضة،
الظروف نفس هي أندريا عرص يف الظروف وبقيت التعليم. مهنة ويف ذاتها املدارس يف
اللغة «ومعلمو الحماقة»: «مدح كتابه يف شديًدا استنكاًرا «إرازموس» استنكرها التي
قلت هل — الشديدة القذارة عن هيئتهم وتنم مدارسهم يف جوًعا يتضورون الذين (…)
وسط أعمارهم أفنوا وقد — سلخانات أو إصالحيات أو أديرة باألحرى هي بل مدارسهم؟
ذلك ومع والعطن. العفونة بهم والتصقت ضجيجهم، من الصمم أصابهم حتى الصبية
مجموعة بتخويف شديًدا تلذذًا ويتلذذون الناس، جميع من وأملع أذكى أنفسهم يتصورون
وتعذيبهم املتجهمة، العابسة ونظراتهم كالرعود، املدوية بأصواتهم املخيفني، األوالد من
يقلدون عقل، بال أمامهم متبلدون وهم وكأنهم والسياط، والعيص باملساطر بالرضب لهم

األسد.» جلد يف الحمار
مفتوح، يشء «كل جميلة: واسعة حجرات ذات املسيحيني» «مدينة يف واملدرسة
عقول ويشكلون األطفال، يجذبون الصور، تأمل طريق عن إنهم، حتى وسعيد، مشمس،
وال الصيف، شمس) (لهيب يف يحرتقون ال وهم للشباب. النصح ويوجهون والبنات، األوالد
األماكن يف يهدر ما وكل الوحدة تخفيهم وال الضوضاء، تزعجهم ال الشتاء، يف يتجمدون
وهو الرشيفة، واالهتمامات املحرتمة للتسلية هنا يكرس القصور، ولهو الرتف يف األخرى

ربًحا.» أكثر وال منه أفضل آخر مكان أي يف تجد لن والجهد) (للوقت استثمار
ينبغي املعلمني اختيار فإن املدرسة، عليه تبدو الذي باملظهر العناية جانب وإىل
ال ممن هم وال البرشي، املجتمع حثالة من ليسوا «ومعلموهم أكرب. بعناية يحظى أن
مكانتهم لهم أشخاص إنهم املواطنني. جميع اختارهم وإنما األخرى، للوظائف يصلحون
السن يف تقدموا الذين واملعلمون الدولة. يف املراكز أعىل إىل غالبًا يصلون كما الجمهورية، يف
والسخاء، والنشاط، والتكامل، النفس، عزة وهي األربع بالفضائل التمسك عنهم وُعِرف
اللطيفة، واملعاملة بالشفقة، يتحلون أحرار كأناس بمسئولياتهم ينهضوا أن عليهم يتحتم

والرصامة.» والعنف التهديد ويتجنبون املتحررة، والنزعة
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السادسة يتمون وعندما الجنسني من األطفال جميع تدريب عىل يحرصون وهم
اآلباء ولكن املدارس، يف وينامون الطعام ويتناولون للدولة. اآلباء يسلمهم عمرهم من
العناية وتتم برؤيتهم. لهم يسمح لم لو حتى شاءوا، كلما أطفالهم يزوروا أن يمكنهم
لتهيئة وذلك املدارس، مع اتبعت التي الطريقة بنفس فيها يعيشون التي باملساكن
وتكون وصحيٍّا، شهيٍّا الطعام يكون أن عىل يحرصون «وهم لهم. «الصحية» الظروف
التالميذ ويغتسل نظيًفا. الجسم يكسو ما وكل واملالبس ومريحة، نظيفة واألرسة األرائك
نظيف غري يشء أي ملنع الشعر ويمشط للتجفيف. الكتان من مناشف ويستعملون كثريًا
يف بهم يُعتَنى املصابني فإن باألمراض، الجسد أو الجلد أُصيب وإذا فيه. التجمع من

العدوى.» انتشار لتجنب عزلهم يتم كما املناسب، الوقت
هو الحال، بطبيعة أولها، أهداف، ثالثة لتحقيق موجهة املسيحيني مدينة يف والرتبية
العفيفة»، الفاضلة األخالق نحو «السعي هو وثانيها مخلصة»، خالصة بروح هللا «عبادة
باملعنى الرتبية يتصور لم أندريا أن الواضح ومن العقلية». القوى «تنمية هو والثالث
الطفل عقل بتشكيل يتم فهو املعرفة، تحصيل وهو اليوم، به نفهمها الذي الضيق

لها. حصَّ التي املعلومات بحجم اهتمامه من أكثر ملكاته وتنمية وشخصيته
فاألوالد الوقت، نفس يف ذلك يكن لم وإن الدروس، نفس والبنات األوالد ويتابع
اليدوي للتدريب وقتهم بقية ويكرس الظهر. بعد والبنات الصباح، يف دروسهم يتلقون

التعليم. مهمة العلماء مع املربيات وتتوىل والعلم. املنزيل التدبري وفنون
األول والقسم للتعليم. الثمانية لألقسام مطابقة قاعات ثماني إىل املدرسة وتقسم
أصغر ويبدأ التالميذ. لعمر تبًعا أقسام ثالثة إىل بدورها تقسم التي الفنون، مدرسة هو
واألفعال األشياء أنواع جميع «تسمية ويتعلمون واللغات، النحو بدراسة سنٍّا التالميذ
عىل يحرصون أنهم لنا يؤكد أندريا ولكن والالتينية»، واليونانية العربية هي لغات بثالث
به. مسموح أمر الحرة التسلية وأن طاقتها، فوق الهشة الرقيقة املخلوقات لوا يُحمِّ أال

الحجج أنواع جميع تفنيد من ليتمكنوا الخطابة، يتعلمون نضًجا األكثر والتالميذ
«زهور من قليل بعدد خطبهم يزينون كيف يتعلمون أنهم ومع الفن. هذا لقواعد طبًقا
أما املصطنع. بالشكل االهتمام عندهم يفوق الطبيعية بالقوة االهتمام فإن األناقة»،
لكي ال الحديثة اللغات كذلك فيتعلمون العمر من كافية مرحلة بلغوا الذين التالميذ
منها امليتة سواء األرض، عىل كثرية بشعوب االتصال ليستطيعوا بل املعرفة، من يستزيدوا
بدراسة االهتمام ولكن عالم. أنه يزعم من كل يف ثقتهم لوضع يضطرون وال الحية، أو

141



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

ما هو فاملهم باستخداماتها، االهتمام حساب عىل األولوية له تكون أن ينبغي ال اللغات
توافرت «إذا األم: لغة باستخدام أيًضا عنه التعبري يمكن يشء وهذا يقوله، أن املرء يريد
اإلنسان يزيد فلن غابا، وإذا عنهم، يعرب لسان بأي كثريًا يهم فال واألمانة، االستقامة

الالتينية.» أو باليونانية يرطن حني فضًال
محارضات يتلقون حيث الثاني، بالقسم التقدم بعض حققوا الذين الطلبة ويلتحق
يف كغاية ال كوسيلة املنطق يستخدم أن ويجب والثيوصوفيا.59 وامليتافيزيقا، املنطق، يف
مقدوره يف يكن لم ما املسبار، أو باملزولة املاهر العامل يتباهى أن يصح «وال ذاتها:
عن النظر برصف والثوصوفيا امليتافيزيقا دراسة ويف الناس.» عىل عمله يعرض أن
طريق عن املعرفة وتكتسب واالبتكار، بالبحث أو امللموسة، العينية باألشياء اهتمام أي

الرب». إىل والصعود اإللهية للشمس «التوجه
والهندسة كالحساب رسية، األقل العلوم إىل أخرى مرة نرجع الثالثة القاعة ويف
باجتهاد العلمية املسائل حل عىل وتساعد العقلية امللكات تنمي التي وهي والجرب،
يف األهمية بالغ دوًرا لعب الذي الصوفية األعداد علم الطالب يتلقى أيًضا وهنا ملحوظ.
يكون أال املستحيل من أن النهضة لعرص املخططون تصور فقد النهضة. عرص فلسفة
املؤكد ومن متناسقة. ومقاييس لقواعد وفًقا العالم نظَّم قد األول، املخطط وهو هللا،
بطريق املهولة (امليكانيزم) اآللية هذه يخلق «لم أندريا، يقول كما األعظم، املهندس أن
وأضاف والنسب، واألعداد باملقاييس أكملها العميمة بحكمته ولكن العشوائية، املصادفة
يمكن ال لإلعجاب املثرية الخطة وهذه العجيب.» بالتجانس املتميزة الزمن عنارص إليها
ليس الذي وحده، اإللهي الوحي طريق عن بل البرشية»، الفلسفة «ببوصالت اكتشافها
ينكر فال باملستقبل، التنبؤ عند الحذر نفس التزام ويجب بأرساره. اإلحاطة السهل من
ولم باملستقبل، (بالعلم) لنفسه احتفظ قد هللا أن إىل ينبه ولكنه التنبؤات، قيمة أندريا

ا. جدٍّ متباعدة فرتات وعىل الناس من محدود لعدد إال عنه يكشف
للموسيقى. املخصص الرابع القسم لدخول والهندسة الحساب معرفة وتُْشَرتط
«جنون تشجع وال السماوية املوسيقى ملحاكاة تتطلع املسيحيني مدينة يف واملوسيقى
من األشياء هذه كل طردت وقد البشعة. العربدة وصخب الشعبية، األغاني وعبث الرقص،
منها ومتنوًعا كبريًا عدًدا يملكون التي املوسيقية، وآالتهم عنها. يسمع يعد ولم الجمهورية
تطوف كما اإللهية اآلالت مع أنغامها تكييف يتم برباعة، تقريبًا فرد كل عليها ويعزف
كل مرة املدينة بشوارع الجادة، الدينية للموسيقى كذلك املخصصة املوسيقية، جوقتهم

العطالت.» أيام إىل باإلضافة أسبوع،
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فن كأي البرشي بالجنس «الجديرين والتنجيم للفلك الخامس القسم ويخصص
والذين الحيوان». غفلة عن تقل ال بغفلة السماء إىل ينظر «أن باإلنسان يليق فال آخر».
يُحَكم أن يجب وغباء، بحماقة ينكرونه أو البرشية، الشئون يف التنجيم قيمة يعرفون ال
ولكن ممكن. طقس أسوأ ويف ممكنة، فرتة ألطول الحقول، وزرع األرض بحفر عليهم
الشمس». «مدينة يف به قام الذي األسايس بالدور القيام عن يكون ما أبعد هنا التنجيم
يشء كل يف النجوم عىل لالعتماد يطمئنون ال إنهم املسيحيني» مدينة «سكان ويقول
هذه من ابتداءً واملوت الحياة يف بالقضاء للتسليم وال وامليالد، للوجود األوىل اللحظة «من
أن بها يمكنهم التي الوسيلة عن يبحثون أنهم ذلك من بدًال يؤكدون ولهذا اللحظة؛

وجد.» إذا لها العبودية نري من الصادق باإليمان يتخلصون كما النجوم، يف يتحكموا
يرون وهم والكنيس. املدني والتاريخ الطبيعية الفلسفة يتعلمون السادسة القاعة ويف
أحداث بمعرفة تقرتن أن يجب فيها تعيش التي واملخلوقات املختلفة العوالم معرفة أن
يحذر ولكنه التاريخية، الحقيقة ملعرفة (الشديدة) الحاجة أندريا ويؤكد البرشية. املأساة
والحروب الفظيعة، والجرائم البرشي، الجنس رشور إال يرون ال الذين أولئك من أيًضا
(والعهود البرشية، الروح وكرامة الفضيلة، بذور ويتجاهلون املرعبة، واملذابح البشعة،
عىل الكافية الجرأة تدفعهم باحثون «وهناك واالستقرار. السالم فيها توافر التي الطويلة)
أنفسهم هم يستحقون أنهم والواقع الخرافات، قبيل من واعتبارها الحقائق هذه إنكار

«… الخرافات عنهم تروى أن بجدارة
اهتمامه بقدر األخالقية بالرتبية بأكمله التعليمي أندريا مرشوع اهتم كيف رأينا لقد
تتضمن بحيث لألخالق، الخامس القسم خصص فقد هذا من الرغم وعىل املعرفة. بنرش
الحكم فن إىل باإلضافة والعملية، النظرية الناحيتني من اإلنسانية الفضائل جميع دراسة
السالم، يف والرغبة املساواة، هي اإلنسانية الخصال أقيم أن أكد كما املسيحية، واملحبة

الثروة. واحتقار
املقدس الكتاب عن دروًسا الطالب فيها ويتلقى لالهوت، مخصصة األخرية واملدرسة
العميل الالهوت يدرسون كما والعمق»، والتأثري، والبالغة، «القوة، جوانب من فيه وما
التكهن لتعليم ال للتنبؤ، مدرسة كذلك ولديهم والتأمل. الصالة كيفية منه يتعلمون الذي
الروح اتساق مدى ومالحظة التنبؤ، موهبة هللا حباهم الذين أولئك الختبار بل باملستقبل،

وصدقها. التنبئية
الطب لدراسة حجرتان توجد وصفها من انتهينا التي الثماني القاعات وبجانب
هناك ليست إذ بحتة، أكاديمية األخرية والدراسة الترشيع. لدراسة أخريان وحجرتان
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أو لسبب واملوثقون، املحامون يختِف فلم ذلك ومع املسيحيني. مدينة يف للمحامني حاجة
إليه، يحتاجون يشء أي بنسخ إليهم يعهدون أنهم أندريا يخربنا إذ املدينة، من آلخر،

والفراغ. للكسل يركنوا ال حتى وذلك
والترشيح الطبيعية والعلوم للكيمياء أندريا يعطي أن يف الدهشة يثري ما هناك وليس
بال عىل يخطر ال التي العلوم هي كانت إذ األهمية، من كبريًا قدًرا والفلك والرياضيات
أن يمكنه كان اإلغريقي أن تصورنا إذا إال يتجاهلها، أن النهضة عرص رجال من رجل
هو ا حقٍّ املدهش أن غري التعليم. نظام من ويسقطها البدنية والرياضة املوسيقى يتجاهل
فاملختربات التعليم. ملنهج عرضه يف أندريا يتخذه الذي والعقالني الحديث املوقف ذلك
نجده الذي سليمان بيت يف الحال هو كما العلماء لكبار مخصصة ليست يصفها التي
حد أقىص إىل جذابة بطريقة نظمت قد كانت إذا للطالب، متاحة هي وإنما بيكون، عند
العينني خالل من العقل) (إىل العلم «دخول ألن بل «العرض»، ملجرد ذلك يكن فلم ممكن،
الظروف يف النفس إىل محببًا يكون أنه كما األذنني، طريق عن دخوله من سهولة أكثر
يتم ال التعليم أن يتصورون والذين الكريهة. املتدنية الظروف يف منه أكثر املهذبة الراقية

أنفسهم.» الحقيقة يف يخدعون إنما متجهمة، وبمالمح املظلمة الكهوف يف إال
التعليمي مرشوعه خطة يف التصويرية الفنون تعليم أدخل من أول أندريا ويعد
التصوير»، لفن ا جدٍّ متسع «محل أو (مرسم) «ستوديو» املسيحيني مدينة ففي والرتبوي.
الجميلة والتماثيل بالصور املدينة تزيني عىل والنحت والتصوير الرسم أهمية تقترص وال
بالفرشاة العمل يمارسون «الذين ألن الفني، التعليم تشجيع إىل يتعداه بل والنافعة،
يجلبون كما املحاكاة، عىل املدربة وأيديهم املجربة، عيونهم ومعهم مكان أي يدخلون
العقم عن بعيًدا األشياء، عىل املتمرس املنصف الحكم وهو ذلك، من أهم هو ما معهم
يستعمل وهو حتى الشيطان حبائل يف للوقوع معرض املرء فإن ذلك ومع التدني.» أو
عىل يحرصوا بأن مشدًدا تنبيًها املسيحيني مدينة يف الفنانني عىل «ينبه ولهذا الفرشاة،

«… طاهرة غري بصور األبرياء أعني يسمموا ال حتى الطهر
يمكن جمعية أو «كلية» بتكوين التعليم، بإصالح اهتمامه بجانب أندريا، اهتم وقد
يف وضع وقد ببحوثهم. للقيام الرضورية بالوسائل وتزودهم العلماء جميع تضم أن
عام يف ذلك قبل مخطوطة توزيعها وتم ١٦١٤م عام يف نرشت التي — «الشهرية» رسالته
الباحثني من جمعية أو لكلية نموذًجا فيها وقدَّم العلمي، للبحث خطة معالم — ١٦١٠م
املقدمة يف «هيلد»، األستاذ بنيَّ وقد بأرسه. املتمدن للعالم عام» «بإصالح القيام يمكنها
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الكتاب يف أندريا آراء أثرت كيف املسيحيني»، «ملدينة اإلنجليزية ترجمته بها صدر التي
اطلع قد بيكون يكون أن أيًضا ويحتمل لندن. يف امللكية الجمعية أسسوا الذين والفالسفة
سليمان». «بيت عن املبتكرة فكرته يف أثرت قد األعمال هذه تكون وأن أندريا، أعمال عىل
هذا من يتضح وال الذكر، السابقة للكلية موجًزا وصًفا املسيحيني» «مدينة وتقدم
كانت إن أو والبحوث، بالدراسات القيام يف الراغبني جميع من مؤلفة كانت إن الوصف

مختارة: قليلة فئة عىل مقصورة
الذي وهو املدينة، قلب يف يقع الذي املقام من لالقرتاب حان قد الوقت هو «وها
هنا من والعلم، والعدل، الدين، يستقر هنا … الدولة نشاط مركز تدعوه أن بحق يمكنك
من العظيم القدر هذا مثل حياتي يف أَر لم إنني الفصاحة. تنطق وبلسانهم املدينة، تُحَكم

واحد.» مكان يف مجتمًعا البرشي الكمال
أندريا فإن خصائصها، أو الكلية طبيعة هي ما الدقة وجه عىل نعرف ال كنا وإذا
واملختربات، األسلحة، ومستودع للمكتبة، وملموًسا مفصًال وصًفا أخرى ناحية من لنا يقدم

بها. امللحقة النباتية والحدائق
املعدنية، واملياه املعادن، «خصائص تُفحص الكيمياء لعلم املخصص املخترب ويف
وذلك بينها، فيما وتوحد إليها، ويضاف تصفى، كما الحيوانات، وحياة بل والخرضاوات،
يف يتحكمون كيف الناس يتعلم هنا … العامة الصحة وملصلحة البرشي للجنس خدمة
املرء يجد صيدلية وهناك األرض». ويختربون املاء، ويفحصون الهواء، ويستغلون النار،
صحة عىل للمحافظة «ال الطبيعة يف متوافر هو ما كل من بعناية مختارة مجموعة فيها
مخصص مكان كذلك ولديهم عام». بوجه التعليم تقدم عىل للعمل ولكن فقط، الناس
شبابهم يعلمون املسيحيني مدينة سكان ألن الحيوانات، ترشيح يتم حيث للترشيح،
وهم الطبيعي الجسم أجزاء مالحظة) خالل (من وذلك املختلفة، واألعضاء الحياة عمليات
الهياكل من قليل غري عدد الغرض لهذا ولديهم للعظام، العجيب التكوين لهم يبينون
يفعلون ال كانوا وإن البرشي، الجسم ترشيح لهم يصفون كما مختلفة، أنواع من العظمية
نقاسيه. الذي العذاب مشاهدة من تشمئز الحساسية يف املفرطة العقول ألن نادًرا، إال هذا
التاريخ أن نجد وهنا العناية. من قدر بأعظم الطبيعي التاريخ مخترب ويحظى
وبأكرب بالتفصيل الحوائط عىل ر يُصوَّ — الشمس مدينة يف الحال كان كما — الطبيعي
األرض ومناظر السماء، يف تحدث التي املختلفة الظواهر إن واملهارة: اإلتقان من قدر
واألشكال الحيوانات، تمثل التي والصور املتعدد، البرشية واألجناس املختلفة، املناطق يف
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ومسماة متاحة ليست هذه كل النفيسة، والجواهر األحجار وأصناف النمو، عن املعربة
ال املخترب ولكن وصفاتها. بطبيعتها ويعرِّفون أيًضا يرشحونها إنهم بل فحسب، بأسمائها
فيه وتحفظ جيًدا، تنظيًما منظم متحف كذلك هو وإنما توضيحية، صور عىل فقط يحتوي
عن فضًال اإلنسان، لجسم مرضة أو نافعة تكون أن يمكن التي الطبيعية العينات جميع
املسيحيني» «مدينة سكان ويدين وخصائصها. استعماالتها رشح يتوىل كفء خبري وجود
«… صغرية عشبة يواجهون عندما «ويرتددون وحدها، الكتب من معرفتهم يستمدون من
الفلكية، لألدوات «أثرية» ورشة وهناك ا، مهمٍّ دوًرا الحال بطبيعة الرياضيات وتؤدي
مشابهة قاعة إىل باإلضافة للسماوات، البيانية الرسوم «تضم للرياضيات نفيسة وقاعة

لألرض». البيانية الرسوم عىل تحتوي للطبيعيات
اليوتوبيات يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب للحرب االستعدادات أو الحرب أن الحظنا قد كنا وإذا
األسلحة عن «أما شديد: باختصار تذكرهما املسيحيني» «مدينة فإن عنه، الكالم سبق التي
العالم بالد) (بقية أن من الرغم وعىل والنقد. التشكك إىل ميًال أكثر منها فموقفهم (…)
اآلالت من وغريها واملراجم امليكانيكية، باملحركات (وتفتخر) شديًدا، تمجيًدا الحرب تمجد
أو املميتة األدوات أنواع كل من بالفزع يشعرون الناس هؤالء فإن الحربية، واألسلحة
يستنكرون وهم الزوار عىل ويعرضونها ا، جدٍّ كبرية بأعداد واملكدسة املوت مع املتعاملة
— رغبتهم غري عىل ذلك يكن وإن — األسلحة يحملون فإنهم ذلك ومع البرش. قسوة
الطارئة الظروف يف إليها ليلجئوا األفراد عىل يوزعونها كما أعظم، رشوًرا بها يتقوا لكي

املفاجئة.» والحاالت
تعبريًا تعرب التي التالية الفقرات نقتبس أن نود املسيحيني» «مدينة نرتك أن وقبل
ستعود التي الفائدة هي ما تعرف أن يهمك «ربما أندريا: لجماعة املثايل الطابع عن جيًدا
املدينة، هذه يف الحياة من — املمتازة واملواهب الحميدة باألخالق يتصف — إنسان عىل
املدينة هذه يف املسيحي املواطن إن حسن! املكافآت. عن شيئًا تسمع لم أنك من الرغم عىل
… والكسب املجد من يكفي ما عنه هللا رضا ففي السهولة، بمنتهى املشكلة يحل املسيحية
السيطرة وعظمة الظالم، قهرت التي الطبيعة وكرامة خري، من قدَّمه عما الضمري ورضا
بصحبة عنها، التعبري يستحيل التي الطاغية، الفرحة يشء كل وفوق االنفعاالت، عىل
للخوف مجاًال ترتك ال بحيث بعمق فيها وتتغلغل املهذبة الروح تتملك كلها القديسني،

الدنيوية.» امللذات عن التخيل من
مكان يف إليها حاجة ال إنه العقوبات، عن نقول أن يمكننا أيًضا النحو هذا وعىل
تعيق أن املسيحية الحرية فيها تستطيع ال مختارة ودولة املقدس، الرب معبد يضم
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من بد فال ذلك ومع املسيح. نحو طائعة تتوجه وإنما التهديدات، عن ناهيك األوامر،
فإنه ولهذا مكان؛ أي يف تماًما عليه االنتصار يمكن ال البرشي60 اللحم بأن االعرتاف
من بد فال الجاد) التقويم من الرضورة حاالت (ويف املتكررة التحذيرات من يستفد لم
ويتم العالج، من ومختلفة مناسبة أنواع الغرض لهذا وهناك بالسياط. بالجلد إخضاعه
املرء تحرر لو ميسوًرا يصبح العالج أن والحق األفراد. لجميع تصلح بحيث اختيارها
من الوقاية إن والشبق. العشق بنغزات الغليظة العصا استبدل أو الجسدية، شهواته من
املرء يصب أن أقبح ما أخرى، جهة ومن الفنون. فن هي للخطيئة الناس ارتكاب سهولة
حال كل وعىل … عليهم الحجارة بإلقاء خرابهم يستعجل الذين أولئك عىل غضبه جام
بتلك العقاب أنواع أقىص إنزال عىل الصدد هذا يف يحرصون املسيحيني مدينة قضاة فإن
وأخفها الناس، ضد تُرتَكب التي بتلك قسوة منها واألقل الرب، حق يف تُقَرتف التي اآلثام
اللص تعاقب التي العالم (بالد) اختالف أشد وما بامللكية. ترض التي بالجرائم جميًعا
يلزمون املسيحيون املواطنون كان وملا الزاني! أو املجدف تعاقب مما بأقىص املسكني
من شكًال اإلعدام عقوبة تكون أن عىل يوافقون ال فإنهم الدماء، إراقة من دائًما الحذر
األخ، بدم حتى دائًما يديه يخضب الذي العالم، نجد ذلك من العكس وعىل العقاب، أشكال
سيف إىل يده يمد لم أنه الحيلة بهذه متوهًما باله، عىل يخطر حكم أول بإصدار يتطوع
(إذا املسيح عيلَّ وليشهد القانون. خدام بأحد استعان وإنما نار، وال عجلة وال حبل وال
لصوص، إىل الفسقة تحول حني السليم املنطق عىل بالتأكيد تسري الحكومات إن قلت)
وذلك رشيرات، ساحرات إىل واملحظيات قتلة، إىل واملتسكعني زناة، إىل املتعففني وغري
للرذيلة األوىل الفروع قطع إن هللا. إىل بدمه تتقرب الذي اإلنسان تجد أن لها يتسنى لكي
أن يستطيع إنسان أي أن ذلك الناضجة. سوقها برت من إنسانية ألكثر جذورها واقتالع

يصلح. أن يستطيع الذي هو الناس أفضل أن غري إنسانًا، يدمر

الجديدة» «أطلنطا بيكون: فرانسيس (5)

ملعهد وصًفا أو مثاليٍّا مجتمًعا تعترب الجديدة» «أطلنطا كانت إذا فيما الشك بعض هناك
مور يوتوبيا مثل الجوانب متعددة ليست بيكون يوتوبيا أن املؤكد ولكن مثايل، علمي
ناقصة، شذرة بأنها الفرعي العنوان يف «الخرافة» هذه وصف أن والواقع كامبانيال. أو
سوى يكن لم سليمان، بيت أو العايل، العلمي املعهد بأن االعتقاد إىل يدفعنا أن يمكن
ويقول لها. وصًفا يقدم أن ينوي بيكون كان أخرى تنظيمات بني واحد علمي تنظيم
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إن األدبية، تركته عىل والقيِّم بقرصه امللحق القسيس وهو Dr. Rawley «رويل» الدكتور
شكل أفضل يف السائدة للقوانني إطاًرا الخرافة بهذه وضع قد أنه «تصور اللورد فخامة
منه يستغرق أن يمكن العمل هذا بأن إحساسه ولكن تخيله، يمكن للمجتمع أو للدولة
املهمة وهي الطبيعي، التاريخ جمع يف رغبته إشباع إىل عنه ينرصف جعله طويًال، وقتًا

عليه.» األولوية ويعطيها يفضلها كان التي
فقد ال، أم الجديدة» «أطلنطا من الثاني الجزء كتابة إىل بيكون نية اتجهت وسواء
والعلماء العلم إعطاء وهو ملجتمعه، األسايس الطابع يغري أن عليه املستبعد من كان
حياة تحكم التي القوانني بالتفصيل وصف الذي أفالطون، فعل وكما فيه. الرئييس الدور
ال بيكون نجد كذلك جمهوريته)، (يف األخرى الطبقات عن القليل إال يذكر ولم الحراس،
يقومون الذي وبالعمل سليمان، بيت أعضاء وهم بحراسه، الخاصة بالتنظيمات إال يهتم
ما فإن ذلك ومع مجتمعه). (يف الناس بقية حياة عن يذكر شيئًا يقول يكاد ال ولكنه به،
الحاكمة، الطبقة إال وأفالطون هو يشغله ما هناك وليس قاله، عما أهمية يقل ال يقله لم
تعد أن يمكن املعنى وبهذا االهتمام. تستحق التي الوحيدة الطبقة هي رأيهما يف ألنها

مثاليٍّا. مجتمًعا الجديدة» «أطلنطا
عىل يقوم كامل علمي ملعهد يقدم وصف أول لكونه اإلعجاب بيكون عمل حاز لقد
أم نوعه، من األول هو األمر حقيقة يف مرشوعه أكان وسواء التجريبي. العلم أساس
يف نشأت التي العلمية األكاديميات من أو وكامبانيال، أندريا كتابات من اقتبسه قد كان
الدخول وبغري طويًال. خالًفا حولها املسألة هذه أثارت فقد النهضة، عرص خالل إيطاليا
بالبحث مختص معهد إقامة فكرة أن باطمئنان نقرر أن يمكننا الخالف، تفاصيل يف
كانت التجريبي العلم أهمية وأن مرشوعه، بيكون خطط عندما شائعة فكرة كانت العلمي
إنجازه تم ما سياق يف عمله إىل نظرنا ولو سبقوه. الذين الفالسفة من العديد تقدير محل
الذي الرجل، «هذا أن Harald Hoffding هوفدنج هارالد يالحظ كما لنا، لتبني أيامه يف
موىس باسم يسمى أن حتى يستحق ال قد التجريبي، العلم مؤسس بأنه ُوِصَف طاملا
ما كثريًا وأنه التنبئية، البصرية من نوًعا يملك كان أنه صحيح املوعودة. األرض رأى الذي
عىل ذلك إىل باإلضافة وكان اإلنساني، البحث مسرية أنارت أفكار عن ملهًما تعبريًا عرب
فتحت قد كانت املوعودة األرض أن غري املدرسية، للنزعة املعارض بموقفه كامل وعي
أنه تواضع يف يعلن إنه وجاليليو. وكبلر دافنيش بفضل — بذلك يشعر لم وإن — بالفعل
العلم أسس وضعوا الذين الرواد ولكن القتال. عىل محرض داعية مجرد بل محاربًا، ليس
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يحفزهم لكي فيه نفخ الذي البوق صوت سماع إىل حاجة يف يكونوا لم الحديث التجريبي
النضال.» عىل

ينكر فلم الفلسفية، أفكاره ألصالة العظيم والتقدير الثناء نال قد بيكون كان وإذا
عبء أُلِقي وقد العلم. طريق عن املجتمع تجديد إىل تطَّلع فيلسوف أول كان أنه أحد
الدينية، اإلصالحات أو االجتماعي، الترشيع عاتق عىل السابقة اليوتوبيات يف التجديد هذا
أو الشمس مدينة يف كما ا، مهمٍّ مكانًا يحتل العلم كان عندما وحتى املعرفة، نرش أو
أساس عىل بل فحسب، معرفتهم ضوء عىل الحكَّام اختيار يتم يكن لم املسيحيني، مدينة
سلطة تفوق «سلطة» الجديدة أطلنطا يف للعلماء أن والواقع واألخالقية. الدينية فضائلهم
التي امللكية كالجمعية رعايته، وتحت للملك تابعة جمعية سليمان بيت يكن ولم امللك،
محدودة غري مالية موارد ولديه الدولة، داخل دولة كان وإنما منه. فكرتها استلهمت
أفراد بقية عن أرساره يحجب أن يف الحق له كما رسيون، وكالء وله ترصفه، تحت
أعطاها التي القصوى األهمية بفضل ًدا ُمجدِّ يُعتَرب بيكون أن هذا إىل أضف الجماعة.
مكانه يحتل بدأ الذي التخصص اتجاه يف األمام إىل خطوة خطا فقد الطبيعية. للعلوم
متساويًا اهتماًما يهتم الذي املوسوعي» «اإلنسان عهد بانتهاء ويؤذن النهضة عرص يف

واألدب. والعلم والفن بالفلسفة
الضخم، بيكون إنتاج من ضئيًال حيًزا تشغل الجديدة» «أطلنطا أن من الرغم وعىل
عمل أي يف وضع مما أكثر العمل هذا يف نفسه من «وضع أنه من عنها قيل ما صح فربما
فيلسوًفا وال أندريا مثل دينيٍّا مصلًحا وال مور، مثل أخالقيٍّا فيلسوًفا بيكون يكن لم آخر».
هي الجديدة وأطلنطا للعلم، التحمس شديد سياسيٍّا كان لقد كامبانيال، مثل موسوعيٍّا
الحكم. يف سلطة أعىل بزمام ويمسكان والقوة العلم فيه يتحد تعوييض» «حلم الواقع يف
شبيه وهو ضخمة، مالية وموارد املساعدين، من كبرية وأعداد هائلة، بمختربات الحلم إنه
كذلك ولكنه واملساعدون. التمويل ويحبطه قارصة، بأجهزة وحده يناضل عالم أي بحلم
الثقة إىل افتقاره وعدم مواهبه برغم — ذريًعا إخفاًقا أخفق محبط، سيايس رجل حلم

تمناها. التي السلطة أو القوة عىل يحصل أن يف — بنفسه
منه يحتاج والعلمية الفلسفية مرشوعاته تحقيق بأن كامل اقتناع عىل بيكون كان
السلطة ولكن السياسة. إىل جهوده اتجهت ولهذا السلطة، مراكز أحد يف يكون أن إىل
بصورة الجديدة» «أطلنطا يف واملعرفة السلطة اتحدت وقد ذاتها. يف كغاية إليها جذبته
مما أكثر العلمي مرشوعه عوق واملجد للسلطة الخاصة حياته يف تعطشه ولكن مثالية،
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يتطلب عظيًما عمًال أمامه وجد «لقد يقول: الذي هوفدنج إىل أخرى مرة ولنرجع ساعده.
لم التي الوسائل تربر الغاية أن مثله واعتقد بميكافيليل وأعجب قوية. وسائل تحقيقه
ميكيافيليل، عند كانت كما عنده، الوسائل كانت فقد اختيارها يف حرج بأي يشعر يكن،
أو الوسائل تلك تكرس أن بدورها الغاية عىل وكان الغاية، فوق العليا اليد صاحبة هي

مقدسة.» تجعلها
إذا ولكنه قوة»، «املعرفة الشهرية بيكون لعبارة توضيح بمنزلة الجديدة أطلنطا تعد
فقد الطبيعة، عىل السيطرة من البرش يمكِّن أن يستطيع العلم أن إثبات يف نجح قد كان
سعادته من يزيد أن يمكن — اإلنسان لحاجات بتلبيته — العلم أن أثبت مما أكثر افرتض
التصور يستبق البرش أحوال لتحسني سالًحا بالعلم بيكون هيمان أن والواقع آيل. بشكل
السعادة أن ويفرتض مثاليٍّا، تصوًرا منه أكثر مادي تصور وهو التقدم، عن الحديث
من اليوتوبيون والُكتَّاب أفالطون رأى وقد املتزايدة. املادية الحاجات إشباع عىل تتوقف
حريته طريق يف عقبة يمثل اإلنسان حاجات تضاعف أن ذلك، من العكس عىل بعده،

وسعادته.
١٦٢٧م. عام بيكون وفاة بعد ونرشت ١٦٢٤م، عام حوايل الجديدة» «أطلنطا ُكِتبت
الالتينية. اللغة إىل ذلك بعد برتجمتها قام ثم اإلنجليزية، باللغة األمر أول يف وضعها وقد
الذي املكان يف أي الغايات» «غاية كتابه ضم الذي املجلد يف اإلنجليزي النص ظهر وقد
العملية النتائج رشح هو سليمان بيت وصف من هدفه كان إذ بنفسه، بيكون له حدده

الطبيعي. التاريخ دراسة عىل ترتتب سوف بأنها تنبأ التي
املثالية املجتمعات عن السابقة للتصورات الجديدة أطلنطا به تدين الذي والدين
أطلنطا قارة أسطورة من مستوًحى الخرافة هذه أصل أن من الرغم عىل كبريًا، ليس
وليس كريتياس. الناقصة محاورته ويف ألفالطون، طيماوس محاورة يف ذكرها جاء التي
كامبانيال إىل يشري ولكنه الشمس، مدينة عىل اطَّلع قد بيكون أن عىل حاسم دليل هناك
ومن الكتابني. بني التفاصيل يف التشابه أوجه من العديد هناك أن كما خطاباته، أحد يف
الجديدة أطلنطا كانت وإن ألندريا، املسيحيني مدينة قرأ قد بيكون يكون أن أيًضا املحتمل
فيها تلَغ فلم السابقة. اليوتوبيات عن الرئيسية تنظيماتها كل يف مهمة اختالفات تختلف
معظم يسود الذي الرصامة جو من وبالرغم الطبقية، والفروق والنقود الخاصة امللكية
الفاخرة، املالبس وصف من أبًدا بيكون يتعب فلم اآلن، حتى ذكرناها التي اليوتوبيات
من وفري عدد بجانب الفخمة، واألرائك النفيسة والجواهر واملعاطف، واألحذية، والخوذات،

سطحية. هي ما بقدر اململة التفاصيل
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لبنسالم، والسياسية االجتماعية التنظيمات عن قليلة ملحات بتقديم بيكون ويكتفي
Alfred جوف ب. ألفرد األستاذ والحظ املثايل. البلد هذا عىل يطلقه الذي االسم وهو
غائبًا بدا لألمة، العقلية الحياة عىل يغلب الذي التقدم أو الحركة روح أن B. Gough
عىل استمرت وقد ملكي، الحكومة فشكل واألخالقية، السياسية حياتها عن كيل بشكل
امللك أقامها التي للمملكة األساسية والقوانني األقل، عىل عام آالف ثالثة ملدة الحال هذه

سائدة. زالت ما عام وتسعمائة ألف قبل سليمان
يقيض كيف يخربنا ال أنه من الرغم وعىل األبوية، العائلة أساس عىل املجتمع ويقوم
الفخم االحتفال عن التفاصيل أدق تصف طويلة فقرة هناك فإن اليومية، حياتهم أفرادها
أنجبوهم الذين األطفال عدد وصل الذين للرجال تكريًما نفقتها، عىل الدولة تقيمه الذي
التي األم عامة بصفة الحديثة الحكومات (تكافئ طفًال ثالثني إىل عمرهم من الثالثة وتعدوا
روابطه، فك يمكن وال شديًدا احرتاًما الزواج ويُحرتم األب)، تكافئ مما أكثر كبرية عائلة لها
البعض بعضهم والنساء الرجال يرى بأن مور اقرتاح من بيكون سخرية من الرغم وعىل
الوكالء. طريق عن لهم اختبار بتنظيم يسمح فإنه املالبس، من عراة وهم الزواج قبل

وعاداتهم الجنس من موقفهم للرحالة بنسالم سكان أحد فيها يرشح فقرة وهذه
يف بنسالم أمة تداني أمة السماء قبة تحت توجد ال أنه تدرك «سوف بالزواج: املرتبطة
كتبكم أحد يف قرأت أنني وأذكر العالم، عذراء إنها والعفونة. التلوث من الخلو يف أو الطهر
حبيش له ظهر وهناك الفسوق، روح ترى أن نفسه اشتاقت مقدس ناسك عن األوروبية
مالك صورة يف له لظهرت بنسالم، يف الطهر روح يرى أن طلب ولو وكريه، قبيح صغري
الشعب هذا عقول وروعتها جمالها يف تفوق عقول الفانني البرش بني ليس إذ جميل، وسيم
من يشء أي وال مومسات ال فسق، وال دعارة بيوت عندهم توجد ال أنه إذن فلتعلم العفيف.
األمور. هذه بمثل تسمحون ألنكم األوروبيون أيها منكم ليشمئزون إنهم بل القبيل. هذا
غري الجنسية للمعارشة عالًجا يوصف ألنه الزواج، أبطلتم قد أوروبا يف إنكم يقولون وهم
لناس يتوافر عندما ولكن الزواج. عىل الحافز يبدو فيما هي الطبيعية واملعارشة الرشعية،
مستبعًدا. يكون أن يكاد الحالة هذه يف الزواج فإن الفاسدة، إلرادتهم مالءمة أكثر عالج
العزوبة حياة يفضلون بل يتزوجون، ال الذين الرجال من يحىص ال عدد فلديكم ولذلك
ذلك يفعلون الزواج عىل يقدمون والذين الزواج، لنري الخضوع عىل الطاهرة غري املاجنة
بالفعل يتزوجون وعندما ولت. قد وقوتهم شبابهم سنوات تكون أن بعد متأخرة سن يف
معلوم، نصيب أو رشاكة، عن يبحثون حيث تعقد، صفقة إال نظرهم يف الزواج يكون ال
رشع كما واملرأة الرجل بني املخلص الزواج عن ال القبيل، هذا من مطمع أي أو شهرة، أو
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قيمة يقدروا أن الحقري الشكل بهذا قواهم معظم بددوا ممن أيًضا ينتظر وال األصل. يف
تتعدل أن يرجى وربما الطاهرون. الرجال يفعل كما آبائهم) جنس من (وهم األطفال
ولكنها فقط، الرضورة بحكم األمور هذه عن التغايض أمكن لو الزواج أثناء األحوال
املتزوجني الرجال أن سوءًا األمور يزيد ومما للزواج. سافر كتحدٍّ عليه هي ما عىل تبقى
من أشد عقوبة عليهم تفرض ال البغايا بيوت عىل أو املشبوهة األماكن عىل يرتددون الذين
تتحول (حيث الخادعة بالقبالت والتلذذ الفاسدة، التغيري عادة أن ذلك إىل أضف العزاب.
الباهظة. الرضيبة أو الثقيل العبء من ونوًعا سخيًفا، شيئًا الزواج تجعل فن) إىل الخطيئة
كالزنا، أكرب، رشور من تحميكم أنها بحجة األشياء، هذه مثل عن تدافعون يسمعونكم وهم
هذه بأن عليكم يردون ولكنهم ذلك. شابه وما الجنيس والشذوذ العذارى، بكارة وفض
ضيوفه عىل بناته عرض الذي لوط، هدية بأنها ويصفونها والعقل، للطبيعة منافية حكمة
ُمجٍز؛ غري األفعال هذه من العائد أن ذلك إىل يضيفون وهم الفساد، عن يرصفهم لكي
مثل الرشعية غري الشهوة ألن كانت، ما عىل وستزيد باقية والشهوات الرذائل نفس ألن
الحب عن أما ناره، تأججت منفذ أي أعطيته وإذا انطفأ، تماًما اللهب أوقفت إذا الفرن،
عندهم. تجد كما وصادقة وفية صداقة العالم يف تجد ولن يقربونه، ال فإنهم الذكور بني
إنهم آخر. شعب أي عند الطهارة هذه مثل عن أقرأ لم فإنني سابًقا) قلت (كما وعموًما
كما نفسه، يحرتم أن يستطيع ال الطهر من املحروم اإلنسان بأن املألوف قولهم يرددون
الرذائل. كل جماح يكبح لجام أهم هو الدين، بجانب لنفسه، اإلنسان احرتام إن يقولون
بتعدد يسمحون ال فهم واملمتازة، الحكيمة الزواج قوانني من العديد كذلك ولديهم
تاريخ عىل شهر يمر حتى قرانه يعقد أو أحد يتزوج أال تعليماتهم وتقيض الزوجات،
يسلبون ولكنهم إبطاله، يف الحق يعطيهم ال الوالدين موافقة دون والزواج األول. اللقاء
بأن لهم يسمح ال الزيجات هذه ثمرة يكونون الذين األطفال ألن املرياث؛ حق الورثة من
الدول بعض عن كتابكم ألحد كتاب يف قرأت وقد الوالدين. مرياث ثلث من أكثر يرثوا
وهو اآلخر منهما كل يرى بأن قرانهما، عقد قبل للزوجني، فيها يسمح التي املزعومة
إنما الرجل أو املرأة أن يعتقدون ألنهم التقليد، هذا يكرهون بنسالم وأهل الجسد. عاري
سبب وألن الطريقة، بهذه التعارف بعد الزواج إتمام رفض إذا االحتقار نفسه عىل يجلب
أهل فلدى والنساء، الرجال أجساد يف الخفية الكثرية العيوب إىل يرجع ما غالبًا الرفض
بركتان مدينة كل من بالقرب فهناك املسألة)، هذه (ملواجهة تمدنًا أكثر طريقة بنسالم
صديقات إلحدى أو الرجل، أصدقاء ألحد يسمح حيث وحواء)، آدم اسما عليهما (يطلق

عاريني.» يغتسالن وهما يروهما بأن املرأة،
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أن نجد بنسالم، لشعب سليمان امللك وضعها التي الحكيمة العديدة القوانني ومن
األجنبية، بالبالد االتصال بمنع تتعلق بوصفها) بيكون اهتم (التي الوحيدة القوانني
برغم امللك، لهذا األكرب واإلنجاز بلدهم. إىل وصولهم يتفق الذين للرحالة الحذرة واملعاملة
كذلك عليها يطلق كان وقد سليمان. بيت اسم عليها أطلق جمعية، أو نظام إقامة هو ذلك،
هذه و«مصباح األرض»، وجه عىل املؤسسات «وأمثل الستة، األيام أعمال معهد اسم أحيانًا
الحقيقية الطبيعة الكتشاف … ومخلوقاته» الرب أعمال «لدراسة وخصصت اململكة»،
البرش يجنيها التي الثمار من ويزيد أبدعها، الذي الرب مجد من يضاعف بما األشياء لكل

استخدامها. من
بعملهم: الخاصة املعلومات بجمع املعهد هذا لطالب يسمح آخر أمًرا امللك أصدر وقد
هذا ذلك مع وضع لتاجه، يخضع ال جزء أي إىل اإلبحار شعبه عىل امللك حرم «ملا
عدة يف سفينتان عاًما عرش اثني كل اململكة هذه من تنطلق بأن يقيض الذي القانون
من إخوة أو طالب ثالثة من مكونة إرسالية السفينتني هاتني من كل تحمل وأن رحالت،
وأحوال شئون عن بمعلومات تزويدنا هي الوحيدة مهمتهم تكون أن عىل سليمان، بيت
واالخرتاعات والصنائع والفنون، بالعلوم، يتعلق فيما وبخاصة إليها، أُرِسلوا التي البالد
كل من والنماذج واألدوات، الكتب يحرضوا بأن تكليفهم مع كله، العالم لها توصل التي
هؤالء يبقى وأن البلد، ذلك شواطئ عىل اإلخوة إنزال بعد السفن تعود أن ويجب نوع:
وقدر املؤن، مخزون إال السفن تحمل وال جديدة، إرسالية وصول حتى الخارج يف اإلخوة
يعتقدون الذين األشخاص ومكافأة السابقة، األشياء اإلخوة يشرتي لكي يكفي املال من
عليهم يُحَظر العاديني البحارة أن كيف أخربك أن اآلن وعيلَّ يكافأوا. أن يستحقون أنهم
عىل البقاء عليهم يتحتم الذين أولئك أن وكيف بها) ينزلون (التي األرض عىل يُكتَشفوا أن
التي املحددة األماكن رس ويكتمون أخرى، أمم أسماء ينتحلون ممكنة، مدة ألي الشط
وغري الجديدة، اإلرساليات فيها تتجمع التي املحددة واألماكن الرحالت، هذه إليها تتجه
التي التفصيالت) هذه (يف أسرتسل لن ولكنني العمل، بهذا املحيطة الظروف من ذلك
أجل من ال التجاري، التبادل عىل نحرص أننا هذا من ترى أنك غري بها. تضيق أن يمكن
به يقصد آخر يشء أي أو والتوابل الحرير، أجل من وال املجوهرات، أو والفضة، الذهب،
يستمد لكي نوًرا، كان الذي األول، هللا ملخلوق إكراًما عليها نحرص وإنما املادية، الراحة

العالم.» أجزاء كل وازدهار تقدم من النور
هذه أن كما الرسية، هذه بمثل محاًطا العلم فيها نجد التي األوىل املرة هي هذه
ملصلحة بالتجسس يقومون بنسالم علماء إن الحداثة. كل حديثة نربة فيها ترتدد الفقرة
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ال فهم الجديدة وأفكاره اخرتاعاته كل من العالم يفرغون أنهم ومع معهدهم، أو دولتهم
تصور وهذا خاصة. لدولة بل البرشي للجنس ملًكا العلم يعد لم املقابل. يف شيئًا يعطون
حماية عىل الحرص عن والفضة الذهب حراسة عىل الحرص يقل حيث اليوم، مألوف
دعا التي العاملية التقاليد مع القطيعة من نوًعا يمثل أيامه يف كان ولكنه النووية، األرسار

النهضة. عرص يف اإلنساني املذهب أصحاب إليها
املدينة إىل املعهد آباء أحد فوصول سليمان. ببيت حتى نفسه الرسية جو ويحيط
يأتي كان و«إذا املاضية، عاًما عرش االثني طوال منهم واحًدا يروا لم أهلها ألن مهم، حدث

رس.» مجيئه سبب فإن علنًا،
مطوًال وصًفا ويعطيه املدينة زوار أحد يستقبل سليمان لبيت األعىل األب أن صحيح
الرب وبارك بني، يا الرب «باركك بقوله: يختتمه سليمان بيت يضمها التي الثروات عن
نعيش ألننا األخرى، األمم لخري وذلك نرشه، لك أجيز إنني لك. قدمته الذي التقرير هذا
رس، أي يفيش ال أنه التقرير من ويتضح معروفة.» غري وأرضنا الرب، قلب من بالقرب
تلك يف العمل أسلوب فهم عىل مساعدته يقصد مما أكثر ضيفه يف التأثري يقصد وأنه
املدرسة أو املعهد حول به يطاف الزائر كان كيف املسيحيني مدينة يف رأينا وقد املؤسسة.
أما األسئلة. من يشاء ما يوجه أن يستطيع كان أنه ذلك من نفهم بحيث يشء، عنه يُكتَم وال
بوصف فضولنا يثري الخيمة االستعراضخارج رجل وأن كبري، عرض يف بأننا فنحس هنا
من النظر نختلس أن علينا املحظور من ولكن الداخل، يف يحدث ملا األلوان وباهر ب خالَّ
توصف االخرتاعات إن بارع. استعراض رجل من لبيكون ويا … الستارة يف شق خالل
اندهش ولقد القارئ. نفس يف الدهشة إثارة هو واحد لهدف ولكن منهج، وال نظام بغري
االخرتاعات معظم أن غري للعادة، الخارقة التنبئية رؤيته عن وتحدثوا بالفعل، الكثريون
النهضة، عرص وعلماء فالسفة انتباه شغلت قد كانت إنجازها تم كأعمال يصفها التي
آلة اخرتاع محاولة املثال سبيل عىل ونذكر طويلة. بفرتة سبقوهم الذين الكثريين بجانب
وكذلك فرناس،61 بن عباس القاسم أبو األندليس العالم ٨٨٠م عام حوايل بها قام طائرة
النهضة) عرص (مؤرخ ذكر وقد غواصة. لتصميم بإبداعه اشتهر الذي دافنيش ليوناردو
الشديد اإلعجاب «أثار عرش، الخامس القرن يف ألربتي باتيستا ليون أن بوخارت يعقوب
النجوم تطلع كيف خاللها من بنيَّ التي املظلمة) الغرفة (أو الغامضة التصوير بآلة
يف وخلجان جبال مع شاسعة طبيعية مناظر تغوص وكيف صخري، تل فوق والقمر
أما املرشقة.» الشمس ضوء يف أو الظل يف املاء سطح عىل مرسعة وتنطق معتم، منظور
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لجمع الوكالء إرسال عن فضًال الحيوانات، حدائق وحتى النباتات، وحدائق املكتبات،
إيطاليا. يف النهضة عرص سمات عن تعبريًا كلها كانت فقد األجنبية، البالد من املخطوطات
بالتطبيق االهتمام غاية تهتم أنها الحديث للقارئ تشويًقا الجديدة أطلنطا يزيد ومما
البديلة الغذائية للمنتجات بيكون ووصف العلمية. لالكتشافات — الصناعي بل — العميل

املعارصين: الصناعة علماء من العديد قلوب يدفئ ربما املصنعة واملواد
أعمقها ينحدر األرض، باطن يف مختلفة مسافات عىل وعميقة واسعة كهوف «لدينا
حسبت لو إنك بحيث عظيمة، وجبال تالل تحت محفور وبعضها قدم، ستمائة مقدار
التل عمق أن وجدنا وقد أميال. ثالثة بعضها عمق لتجاوز مًعا، الكهف وعمق التل، عمق
السماء وأشعة الشمس عن بعيد وكالهما السطح، من قسناه إذا الكهف لعمق مساٍو
كل يف ونستخدمها املنخفض، اإلقليم اسم الكهوف هذه عىل نطلق هنا ومن الطلق. والهواء
كذلك منها نستفيد كما التلف)، (من األجساد وحفظ والتربيد، والتجفيف، التخمري عمليات
تركيبات طريق عن وذلك الجديدة، الصناعية املعادن وإنتاج الطبيعية املناجم تقليد يف

سنوات. لعدة هناك ونخزنها نستعملها ومواد
عدًدا نستخرج ونحن الذوق. الختبار معامل بها ألحقنا للعطور، بيوت كذلك ولدينا
مختلفة مركبات من نستخلصها التي الروائح بعض فننتج غريبة، تبدو التي الروائح من
لدرجة أيًضا، األذواق الصطناع متنوعة بعمليات أيًضا نقوم كما األصلية، عنارصها عن
املحفوظة، للفواكه مخصص مبنى أيًضا البيت هذا ويف … إنسان أي ذوق تخدع أنها
واملرق، واأللبان، املختلفة، النبيذ وأصناف والرطبة، الجافة الحلوى أنواع كل نصنع حيث

منها.» لديكم ما يفوق شديد بتنوع وذلك والسلطات،
يطيل الذي اإلكسري وأنواع الدائمة، الحركة مثل أخرى اكتشافات إىل بيكون ويشري
إال عنه يتخلوا ولم قرون لعدة والفالسفة الكيميائيني شغل الذي التلقائي والتولد العمر،

للعلم. خاطئ تصور إىل يستند أنه تبني عندما
للعمل: الصارم التقسيم عىل العلمي البحث تنظيم ويعتمد

تحت األجنبية للبالد يبحرون باحثًا عرش اثنا فلدينا عندنا، الباحثني وظائف عن «أما
البحوث، وملخصات الكتب لنا ويجلبون بلدنا)، اسم نخفي (ألننا األخرى الدول أسماء
النور. تجار اسم عليهم نطلق وهؤالء أخرى، جهات يف تمت التي العلمية التجارب ونماذج

امُلعدِّين. نسميهم وهؤالء الكتب، كل من التجارب جمع مهمتهم ثالثة ولدينا
أيًضا، الحرة العلوم وكذلك كلها، اآللية الفنون تجارب يجمعون باحثني ثالثة ولدينا

الرجال-الرسيني. اسم عليهم نطلق وهؤالء الفنون. يف تطبق لم التي واملمارسات
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تجارب أنها أنفسهم هم يعتقدون جديدة تجارب إجراء يحاولون ثالثة ولدينا
للمناجم. املستكشفني أو الرواد اسم عليهم نطلق وهؤالء صالحة،

إللقاء وذلك وجداول، عناوين يف السابقة األربع التجارب يصنفون ثالثة ولدينا
اسم عليهم نطلق وهؤالء منها. والبديهيات املالحظات الستخالص عليها الضوء من املزيد

املصنفني.
منها الفوائد استخالص يف ويتفننون زمالئهم، تجارب عىل يعكفون ثالثة ولدينا
والرباهني األدلة الستنباط أو العمل لخدمة سواء ومعرفته، حياته يف اإلنسان ملنفعة
مزايا واكتشاف الطبيعية، التنبؤات وسائل وابتكار واألسباب، العلل من للتثبيت الواضحة
أو املهور مقدمي اسم عليهم نطلق وهؤالء وواضحة. ميرسة بطريق األجسام وأجزاء

الخري. فاعيل
الجهود لتدارس الباحثني، جميع بني مختلفة ومشاورات لقاءات عقد وبعد
جديدة لتجارب األنظار لتوجيه عليها ينكبون ثالثة لدينا تجد السابقة، والتجميعات
نطلق وهؤالء األوىل. التجارب من الطبيعة صميم يف نفاذًا أكثر وتكون أسمى ضوءًا تلقي

املصابيح. اسم عليهم
النحو، هذا عىل املوجهة التجارب بإجراء مبارشة يقومون آخرون ثالثة ولدينا

امللقحني. اسم عليهم نطلق وهؤالء التقارير، عنها ويكتبون
طريق عن إليها التوصل تم التي السابقة االكتشافات يرفعون ثالثة لدينا وأخريًا
عليهم نطلق وهؤالء املأثورة. والحكم والبديهيات، الكبرية، املالحظات مستوى إىل التجارب

الطبيعة. مفرسي اسم
حتى التمرين، تحت وصبية مبتدئون هذا، تتصور أن منك ينتظر كما أيًضا، ولدينا
والسعاة الخدم من كبري عدد بجانب السابقني، واملوظفني املستخدمني تواصل ينقطع ال

والنساء.» الرجال من
ذلك إىل أشار كما معينة، أخطار عىل ينطوي العلمي العمل يف التخصص هذا إن
التي الجديدة أطلنطا لطبعة كتبها التي املقدمة يف A. B. Gough جوف ب. أ. األستاذ

١٩٢٤م: عام نُرشت
تجربته إليها دفعته التي العمل لتقسيم الجديدة املشكلة هذه بيكون واجه «عندما
املختلفة املراحل توزيع وهو غريبًا ً خطأ — الالحق التاريخ كشف كما — ارتكب الخاصة،
ينبغي أنه صحيح مختلفني. باحثني عىل املختلفة، العلوم ال العلمي، للبحث العام املسار يف
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كاملستكشفني، مختلفة، فئات من ثانويون مشاركون أو باحثون دائًما هناك يكون أن
الطلبة بجانب املواد، يجمعون الذين إلخ، … للطبيعة امليدانيني والباحثني والجامعني،
الذين واإلحصائيني والحاسبني البسيطة، األولية التجارب يجرون الذين واملساعدين
ويلخصون يجمعون الذين واملحررين األخرى، والتفاصيل الرياضية النتائج يستخلصون
يف وتنرش العالم من مختلفة مناطق يف تجري التي العلمية البحوث نتائج ويراجعون
األغراض عىل العلمية االكتشافات بتطبيق يقومون الذين والفنيني واملجالت، الحوليات
ولكن بيكون. عند نجدها التي الفئات بعض يمثلون العاملني هؤالء أمثال إن العملية.
«مفرسو أو «فاملصابيح» صارم. دقيق بشكل تحديدها أو وصفها يمكن ال وظائفهم
Davy ديفي اخرتع وقد أيًضا. املهور» «مقدمي اسم عليهم أُطلق ما كثريًا الطبيعة»
وعىل البحرية املغناطيسية اإلبرة عىل تحسينات Kelvin كلفني وأدخل األمان، مصباح
بيكون تجاهله الذي الشخيص العامل أهمية زادت العمل، مستوى ارتفع وكلما التلغراف.
يعكسه الذي املنطقي بيكون نسق شأن شأنه سليمان، بيت تنظيم أن والواقع الغالب. يف
بحرية للعبقرية يسمح أن يمكن ال بحيث مرونته وعدم آليته يف مرسف تنظيم عنه، ويعرب
أو داروين أو نيوتن، أو كوبرنيكوس، مثل لعاِلم بنسالم يف مكان هناك وليس الحركة.
قد يكونوا لم لو للطبيعة مفرسين يصبحوا أن أبًدا استطاعتهم يف يكن ولم باستري،
حريصة الدولة نجد أن الدهشة إىل يدعو ومما التواضع. شديدة بأعمال باستمرار انشغلوا
املنظمني املوظفني من — أقل وال أكثر ال — لثالثة العلمية البحوث تنفيذ إسناد عىل
وأسمى أندر كلَّف دءوب إلنجاز تتويج األمر حقيقة يف البحوث هذه أن مع مذهل، بشكل

كامًال.» عمًرا العلمية العبقريات
أرسار إخفاء يف الحق يخولون «املوظفني» هؤالء أن هو الدهشة يثري ما وأكثر

قوله: يف سليمان لبيت األعىل األب يرشح ما نحو عىل الدولة، عن اكتشافاتهم
يُسَمح أن يمكن اكتشفناها التي والتجارب االخرتاعات أي حول نتشاور ونحن …»
االخرتاعات تلك عىل والتكتم بالرسية التعهد عىل جميًعا ونُْقسم نرشه، يحظر وأيها بنرشه،
بعضها عن نكشف أننا من الرغم عىل ا، رسٍّ تبقى أن املناسب من نرى التي والتجارب

اآلخر.» البعض عنها ونحجب للدولة، أحيانًا
وأصبحت أبحاث ومحطات علمية معاهد الدول معظم لدى أصبح أن بعد واليوم
املستحيل من أن ندرك فإننا هائلة، مرتبات يتقاضون الذين العلماء من بجيش تحتفظ
ازدواجية إن بيكون. تصورها التي االمتيازات بكل تتمتع جمعية الدولة داخل يف توجد أن

157



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

اليوم، الحال هو كما الدولة، يد يف أدوات العلماء يكون أن فإما مستحيل، يشء السلطة
بنسالم. يف فعلوا كما الدولة، يحكموا أن وإما

يف جميًعا نعيش أصبحنا ألننا قليًال، إال اليوم تجذبنا تعد لم الجديدة وأطلنطا
يحتوي التي واملعجزات الثورات من بيكون، مثل الدهشة، تتملكنا كما سليمان، بيت
للسعادة مرادفني ليسا العلمي والتقدم املعرفة أن من بالتدريج نتحقق بدأنا وقد عليها.
حقيقيٍّا اهتماًما يهتموا لم للتقدم املتحمسني املؤيدين أن يف نشك بدأنا كما اإلنسانية،
هو وهذا التقدم. وهذا املعرفة هذه لهم تمنحها التي بالقوة بل البرشي، الجنس بسعادة
واالمتيازات الرشف، ألوان عن بالتفصيل الحديث يف بيكون اسرتسال سبب يفرس الذي
السعادة عن كالمه يف شديًدا إيجاًزا وإيجازه سليمان، بيت أعضاء بها يتمتع التي والقوة
«العلم أخطار نقدر بأن لنا يسمح أفضل موقف يف اليوم ونحن للشعب. جلبوها التي
ربما النووية الطاقة استغالل «إساءة» يف التفكري مجرد وأن الضمري»، إىل يفتقر الذي
الخري» «فاعل هو الَعاِلم يعد لم السحرية. هالته من العلم يحرم حضارتنا، نهاية يعني
بالذنب. الشعور أحيانًا عليه يغلب كما مشئوم، بدور إرادته غري عىل يقوم وإنما للبرشية،

تيليم» «دير (١٤٩٠–١٥٥٣م): رابليه فرانسوا (6)

«عرص يوتوبيات إىل لرابليه تيليم» «دير بضم الشديد اإلغراء مقاومة علينا يصعب ربما
مجتمع بأنها وصفها من تمنعنا األمانة بأن التام علمنا من الرغم عىل وذلك النهضة»،
تيليم أهل عليها سار التي القاعدة نتبع أن وحدها، املرة هذه يف سنحاول، ولكننا مثايل.
الخيالية رابليه جماعة ألن غ، مسوِّ بغري هذا نفعل لن أننا والواقع نشاء». ما و«نفعل

اآلن. حتى درسناها التي اليوتوبيات كل من أكمل بصورة النهضة عرص روح تجسد
العميق وإعجابه املوسوعية، فمعرفته النهضة. عرص إلنسان نموذج نفسه ورابليه
لحياة واحتقاره الوثنية، ومسيحيته املدرسية، للمذاهب وكراهيته اإلغريقي، باألدب
إنه اإليطاليني. لإلنسانيني مميزة سمات كلها كانت والجمال، للحرية وعشقه الرهبنة،
أضاف بل والفلسفة، األدب بدراسة يكتِف ولم شديًدا، شغًفا باملعرفة مثلهم شغوف
االجتماعية». «باملسائل يهتم لم اإلنسانيني، معظم مثل كذلك، وهو والقانون. الطب إليهما
االجتماعي. النظام عىل التمرد وبني بينه يربط ولم محًضا، فرديٍّا تمرًدا تمرده كان لقد
أو أسبابها عن يبحث أن يحاول ولكنه عرصه، يف املجتمع تجتاح التي بالرشور أحس
حركة كانت بل إصالح، حركة الحقيقة يف النهضة تكن ولم لها. العالج وسائل يقرتح
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اإلنسانيني، أن والواقع يشء. كل قبل ألنفسهم الحرية تحقيق إىل سعوا أفراد بها قام تمرد
عىل اهتمامهم تركز وإنما باإلنسانية، يهتموا لم عليهم، يطلق الذي االسم من الرغم عىل
يف تدخل بأي شديًدا ضيًقا يضيقون كانوا لقد عنها. التعبري ووسائل الخاصة فرديتهم
بحقوقهم، عميًقا إحساًسا يحسون كانوا كما الدينية، أو املدنية السلطات قبل من شئونهم

حقوقها. أو الجماهري حرية سبيل يف يناضلوا لم لكنهم
ريفي بيت مجرد هي وال مثايل، معهد أو لبالط وصف مجرد تيليم» «دير وليست
وهي النهضة، لعرص الجديدة األرستقراطية يوتوبيا إنها «ممفورد». األستاذ تصور كما
فيها يصف ورابليه الثروة. أو القوة عىل ال واملعرفة الذكاء عىل قامت التي األرستقراطية
والرتبية الطيب باألصل يتميزون الذين والنساء الرجال هؤالء حياة تكون أن ينبغي كيف
وال محامني، أو قوانني إىل حاجة يف ليسوا إنهم والصحة. باملوهبة ويتمتعون الراقية،
تتحكم قواعد أي عن غنًى يف وهم رهبان، أو دين وال مرابني، أو مال وال وعاظ، أو سياسة
ويمتعهم، يفيدهم فيما ممكن استغالل أفضل وقتهم يستغلون كيف يعرفون ألنهم فيهم،
بطبيعتهم ألنهم الخارج، من عليهم تفرض أخالقية قيود بأي التقيد إىل يحتاجون وال
الكاملة بالحرية االستمتاع عىل قادرون أنهم كما النبيلة، املشاعر عىل مفطورون أمناء

والنساء. الرجال بني الكاملة واملساواة
زهرة التعبري، جاز إذا يعدُّون، ونساء رجال عىل ترف أو جمال أي يستكثر وال
الثياب، أفخم ويرتدون «التورين»، قصور روعته يف قرصيفوق يف يعيشون فهم اإلنسانية.
والصناع الخدم من جيش ويخدمهم محدودة، غري مالية موارد يبدو فيما يمتلك راٍع ولهم

إليه: يحتاجون ما بكل يزودونهم الذين الحرفيني
مسافة امتدادها ويبلغ تيليم غابة بها تحف التي البيوت من صف هناك كان …»
بصياغة املختصون الصناع يسكنها والنظافة األناقة شديدة بيوت وهي فرسخ، نصف
والتذهيب والحياكة بالتطريز واملشتغلون الكريمة، واألحجار الجواهر وصقل الذهب
وهبها التي لحرفته متفرغ منهم وكل األسلحة، جراب وصنع والسجاد القطيفة ونسيج
الطراز من والراهبات الرهبان وهم ذكرناهم، الذين املرحني والنساء الرجال أولئك لخدمة

«… الجديد
البالط رجال أو املستقبل أمراء يالئم الذي النوع من تيليم أهل يتلقاه الذي والتعليم
عرص يف املثايل البالط لرجل كاستيليونه وضعه الذي التعليم بنظام شبيه وهو والحاشية،

النهضة.62
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ومنها النبيلة، الرياضية األلعاب بجميع ا ملمٍّ يكون أن البالط رجل عىل «ينبغي
وأن الرقص، يتقن أن يشء كل قبل ويجب واملصارعة، والسباحة، والقفز، الجري،
الالتينية وأهمها لغات، عدة يتقن أن وعليه الخيل. ركوب يف بارًعا الحال بطبيعة يكون

«… الجميلة بالفنون إملام ولديه األدب عىل مطَّلًعا يكون أن يجب كما واإليطالية،
وراهباته تيليم» «دير رهبان من املرحون واإلخوة األخوات يتلقاه الذي التعليم هذا
أي عن غريبًا انفصاًال منفصل ولكنه الفردي، الكمال من عاليًا مستًوى يبلغ أن يمكن
بل نافعة، حرفة أو مهنة أي بتعلم أنفسهم يشغلوا لم تيليم أهل أن ويبدو نفعي. غرض
أيًضا عليهم ويستبعد الحياة. مدى ترصفهم تحت الخدم من مجموعة لديهم يكون بأن
وال عقيل أو بدني تدريب مجرد كونه عن النهاية يف يخرج ال عمل بأي يستمتعوا أن

مفيد. يشء لتحقيق اإلطالق عىل يهدف
رسعان وأبهتها، روعتها من الرغم عىل رابليه، دير يف الحياة بأن االعرتاف من بد وال
نفوس عىل زحف كما تيليم أهل نفوس عىل سيزحف السأم وأن مملة، حياة تصبح ما
الفخمة. القصور من كثري بالط يف عاشوا الذين الحاشية ورجال األمراء من كبري عدد
وال ملك فيها ليس املثالية جماعته أن لرابليه، منصفني نكون لكي أيًضا، نتذكر أن بد وال

يسليه. أو يتملقه من ينتظر أمري
ينَس لم لو عنها، االستغناء املمكن من كان السابقة املالحظات إن نقول أن بقي
أولئك إال بها يقصد لم أنه تريد»، ما «افعل املشهورة رابليه لعبارة تحمسوا الذين معظم

إنهم: عنهم يقول الذين

والنشاط، والصحة، والظُّرف، بالحيوية، مفعمون …
واالبتهاج، والفرح، والذكاء، واملرح،

واملجون، للدعابة ميَّالون مهذبون، متأنقون،
رقيقون سادة هم وباختصار
جديرون واالعتزاز وبالحب

الكريم، األصل ذوات من والسيدات …
مرشقات، والشباب بالجمال ساحرات، حلوات،

وسيمات، خلوقات، محبوبات، طبيعيات،
ودودات، رائعات، رقيقات،
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مؤنسات، فاضالت، مرحات، خفيفات،
ساطعات، أنيقات، حنونات،
غاليات، نادرات، ناضجات،
كامالت، مغريات، فاتنات،
رائعات ودودات، حكيمات،
آرسات. والنضارة بالعذوبة

أهله إرساف ومن فيه، للقبول القاسية الرشوط من الرغم عىل — تيليم» «دير ويبقى
هنا نكتفي أن ويؤسفنا ومبهجة، ممتعة «فانطازيا» أو خيالية قصة — بالرتف التعلق يف

التاليني: الفصلني باقتباس

للراهب؟ الدير بإنشاء جاركانتوا أمر كيف
لدير رئيًسا يجعله أن جراكانتوا أراد الذي وحده، الراهب إال يبَق لم هنالك
بورجي دير يعطيه أن بإمكانه وكان العرض، هذا رفض ولكنه إشبيلية،
ذلك، شاء لو كليهما أو — منه أفضل كان الذي — فلونت القديس دير أو
يتحمل ولن الرهبان شئون يتوىل لن بأنه قاطًعا ا ردٍّ عليه رد الراهب ولكن
أمر أملك ال وأنا غريي أحكم أن بنفسه) قال (كما أستطيع كيف إذ مسئوليتهم،
املستقبل يف لك أقدم أن يمكن أو املايض يف لك قدمت أنني تصورت وإذا نفيس،
وأُعِجب — وخيايل تفكريي يوافق ديًرا أقيم بأن يل فأذن ترضيك، خدمة أي
يقع الذي تيليم إقليم فعرضعليه شديًدا، رسوًرا رسته التي بالفكرة جارجانتوا
العظيمة، هووا — بور غابة يف فرسخني مسافة ويمتد اللوار نهر من بالقرب
لكل املخالف الديني نظامه يؤسس أن جارجانتوا من الراهب طلب ذلك وعند
أال هو إليه االنتباه عليك ينبغي يشء أول جارجانتوا: له قال األخرى. األنظمة
مسورة األخرى األديرة جميع ألن إنشاءه؛ تزمع الذي الدير حول حائًطا تبني
رأى (إذ مربر بغري ذلك يكن ولم الراهب، له قال منيعة. وأسوار قوية بحوائط
وجد فقد خلفي وسور أمامي سور وجد حيثما مرتادفان): والسور الحائط أن
قد العالم يف األديرة بعض كانت وملا ينتهي. ال الذي والتآمر والحسد، الهمس،
رشيفة) طاهرة امرأة كل بذلك (وأعني تدخله امرأة أي بأن فيها العرف جرى
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رجل أي بأن األوامر صدرت فقد عليها، مشت التي األرض مسح مبارشة تكلف
هذا يدخال أن املصادفة وشاءت الدينية، األنظمة يف الدخول لهما سبق امرأة أو
ا، تامٍّ تنظيًفا وتنظيفها عرباها التي الغرف جميع غسل من بد فال الجديد، الدير
أصدر فقد بالساعة، وينظَّم ويحدَّد ه يوجَّ األخرى األديرة يف يشء كل كان وملا
ساعاتهم كل ترتب وأن مزولة، أو ساعة أي من الجديد املبنى بإخالء أمره
هو جارجانتوا) قال (كما هذا يف والسبب العارضة، والظروف املناسبات حسب
تعود التي الفائدة ما إذ الساعات، عدِّ من تأتي رأيه، يف الكربى الخسارة أن
اإلنسان يوجه أن من أعظم بالهة الدنيا يف وهل ذلك؟ وراء من اإلنسان عىل

وفطنته؟ تقديره ضوء عىل ال جرس، صوت عىل وينظمها حياته
إال األديرة، يف امرأة أي دخول يقبلوا لم العهد ذلك يف أنهم ذلك إىل أضف
مشوَّهة، أو الحظ تعسة عرجاء، أو مشلولة العىش، أو بالعمى مصابة كانت إذا
بدخوله رجل ألي كذلك يسمحوا ولم فاسدة، أو منحرفة الذهن، متبلدة أو بلهاء
هنا مشاكًسا، نكًدا سكِّريًا أو األصل قليل وضيًعا منحرًفا، أو عليًال كان إذا إال
وال جميلة هي ال امرأة من يرجى نفع فأي موضوعنا، إىل لنرجع الراهب قال
قائًال: الراهب عليه ورد راهبة، تصبح لكي بقوله: جارجانتوا أجابه طيبة؟ هي
هذا يف امرأة تُقبَل بأال التعليمات صدرت وهكذا والثياب؛ القمصان وتحيك
وال الطبع، حلوة املالمح، متناسقة جميلة، كانت إذا إال (الجديد) الديني النظام

املعرش. لطيف جذَّابًا، وسيًما، يكون ال رجل أي كذلك يقبل
طريق عن أو ا رسٍّ أو بالحيلة، إال الرجال يدخلها يكن لم النساء أديرة وألن
الرجال، غيبة يف نساء الجديد) الدير يف (أي فيه تعيش أال تقرر فقد التسلل،

النساء. غيبة يف رجال وال
الدينية األنظمة تلك يف يُقبَلون كانوا الذين جميًعا، والنساء الرجال وألن
أن عليهم يفرض كان لهم، املحدد االختبار سنة واجتيازهم تعليمهم إتمام بعد
الدير يف يُقبَل من كل بأن األوامر قضت فقد حياتهم، أيام طوال هناك يقيموا
رايض آمنًا يغادره أن يف الكامل الحق له يكون الرجال، أو النساء من (الجديد)

يشاء. وقت أي ويف النفس،
من والورعات الرجال من األتقياء يُْقِسم أن املعتاد) كان (وملا وأخريًا،
والطاعة، والفقر، العفة، عىل باملحافظة فيها يتعهدون أيمان ثالثة النساء
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الدير يدخل من لكل الحق تعطي التي القوانني وُسنَّت القواعد ُوِضعت فقد
هواه. عىل حرٍّا ويعيش الثروة يتملك وأن رشيًفا، زواًجا يتزوج أن يف (الجديد)
وعدد الجديد، النظام يف األشخاص لرتسيم املناسب التوقيت ناحية من أما
أن تقرر فقد النقصان، أو بالزيادة سواء لذلك صالحيتهم تحدد التي السنوات
الثانية من الرجال يُقبَل وأن عرشة، الخامسة حتى العارشة من النساء تُقبَل

عرشة. الثامنة حتى عرشة

تيليم يف واملعيشة الحكم طريقة

واللوائح بالقوانني مقيدين تيليم) دير سكان (أي حياتهم كل يقضوا لم
حني فراشهم من ينهضون كانوا الحرة. وإرادتهم هواهم وفق بل والقواعد،
ويجدون يحبون وقتما وينامون ويعملون، ويرشبون ويأكلون، ذلك، لهم يطيب
يفرض أو النوم، من بإيقاظهم يقوم أحد يكن لم لذلك. االستعداد أنفسهم يف
أوىصجارجانتوا. فبذلك آخر، عمل أي مزاولة أو الرشاب أو الطعام تناول عليهم
قاعدة مراعاة سوى حياتهم، يحكم الذي الدقيق النظام ظل يف منهم، يطلب ولم

تشاء.» ما «افعل واحدة:
حسنة، تربية تلقوا الذين والنشأة، املولد كريمي األمراء، الرجال ألن
تحركهم، التي والحوافز والغريزة الفطرة بحكم مدفوعون أمناء، رفاًقا وخالطوا
يطلق الذي هو وهذا الرذيلة، من معصومون أنهم كما الفاضلة األعمال نحو
ويخضعون للقمع يتعرضون حني أنفسهم، الرجال وهؤالء الرشف. اسم عليه
الفضيلة، إىل مىض فيما جذبهم الذي النبيل االستعداد ذلك عن يتحولون للقهر،
طبيعة من ألن الغاشم، الطغيان به كبلهم الذي العبودية قيد عنهم وينفضون

املحظور. يف ويرغب للممنوع يتوق أن اإلنسان
يسعد ما عىل يُقبلون جميًعا جعلهم محمود، تنافس يف دخلوا الحرية بهذه
رشبوا نرشب، تعالوا السيدات إحدى أو الشبان أحد قال فإذا منهم، واحد أي
وإذا اللعب، عن منهم واحد يتخلف لم نلعب، دعونا أحدهم قال وإذا جميًعا،
الخروج يف رغبوا وإذا معه، جميًعا ذهبوا الحقول، إىل ننطلق هيا أحدهم قال
وجلسن اللطيفة، الجياد صهوات السيدات امتطت الحيوانات، أو الصقور لصيد
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مختلفة أنواع بالقفازات املغطاة الرقيقة أكفهن وفوق الفخمة، الرسوج عىل
الذي والتعليم أخرى. أنواًعا الشبان أكف تحمل بينما الصغرية، الصقور من
ويغني، ويكتب ويقرأ إال منهن واحدة وال منهم واحد فال تعليم، أنبل هو تلقوه
ويؤلف مختلفة، لغات ست أو خمًسا ويتكلم متنوعة موسيقية آالت عىل ويعزف
الفرسان هؤالء مثل أبًدا أحد يَر ولم والنثر، الشعر من طريف هو ما كل فيها
والرباعة والكربياء، النبل من عنهم عرف ما مثل أحد يعرف وال البواسل،
خفة يفوقهم أحًدا شاهد وال الخيل، ظهور عىل أو مشيتهم يف سواء واملهارة،
أحد يَر ولم األسلحة. أنواع كل استعمال يف حذًقا أو ورسعة، ورشاقة وحيوية،
براعة أو خلق، ودماثة رقة أو ونضارة، حسنًا تيليم) (سيدات يفقن سيدات
الجنس هذا بنات به تتحىل حر نبيل عمل كل ويف واإلبرة، اليد استخدام يف
الدير أهل من واحد أي فيه يفصح الذي الوقت يحني فعندما ولهذا (اللطيف).
مغادرته، يف رغبته عن — آخر سبب ألي أو والديه من يُطَلب سواء — املذكور
وذلك خليلته، لتكون قبل من اختارها التي السيدات، إحدى معه يصطحب فإنه
الوفاء بينهما وألف تيليم دير يف عاشا قد كانا وإذا زواجهما. يعقد أن بعد
إىل به ويحلقان عراه، ويوثِّقان والوفاء، الحب هذا عىل يستمران فإنهما والحب،
حتى املتبادل الحب بهذا يستمتعان كما الزوجية، الحياة ظل يف الذرى أسمى
أول يف عليه كان عما وتوهجه عنفوانه يف يقل فال عمرهما، أيام من يوم آخر

زواجهما. أيام من يوم

هوامش

إىل الهند إىل رحلته وتحولت امليالدي، السادس القرن يف برندان القديس عاش (1)
طبعة عرشة ثالث طبعها بعد وبخاصة الوسطى العصور يف شهرتها ذاعت أسطورة
الليل يف مالك صوت سمع عندما رحلته بدأت وقد عرش. والحادي التاسع القرنني خالل
ملدة أيرلندا إىل غربًا فرحل عنها، يبحث التي املوعودة األرض إىل هداه هللا بأن يخربه
يحىص ال بعدٍد مليئة جزيرة ليجد شهور سبعة ملدة الهند إىل أبحر ثم يوًما، عرش خمسة
عاد سنوات سبع وبعد آخران. قديسان الجزيرة هذه إىل سبقه قد وكان الخراف، من

(املرتجمة) للقديسني». املوعودة «األرض فكرة ومعهم الرهبان ورفاقه القديس
(املؤلفة) املتبادل». «التعاون يف كروبوتكني بيرت اقتبسه (2)
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ملحق يف H. Stanley Jevons جيفونز إستانيل ه. األستاذ طرحها النظرية هذه (3)
فرباير ١٣ (عدد الرتيبيون يف طرحها أعاد ثم ١٩٣٥م) نوفمرب ٢ (عدد األدبي التايمز
إىل األنكا حضارة عن تقارير وصلت قد تكون أن املحتمل من أنه يعتقد وهو ١٩٤٨م).

بنما. خليج يف دائمة بصفة ١٥٢٠م من ابتداءً أقاموا الذين اإلسبان
األصليني البلد سكان من Vasco Nunez De Balboa بالبو دي نونيز فاسكو «تقرب
مسافة إىل ١٥١٣م عام ووصل ومنتجاته، البلد عن معرفته يمكن ما كل منهم كل ليعرف
إسبانيا ملك إىل اكتشافاته عن الكامل التقرير وصل وقد الهادي. املحيط جنوبي ميل مائة
أن املرجح من ويبدو ١٥١٥م. عام اليوتوبيا كتابة يف بدأ مور أن كما التالية، السنة يف
كانت الذين الوسطى أمريكا سكان إىل وصلت قد الهادي املحيط سواحل عرب التجارة
إليه الوصول يمكن مكانًا باعتبارها ووصفوها األنكا، إمرباطورية عن معلومات لديهم
وبحًرا. برٍّا هيثلوداي رفائيل رحالت عن مور تقرير مع يتطابق وهذا البحر. طريق عن
بنما من إسبانيا إىل رجع قد البحارة أو الرحالة أحد يكون أن املحتمل من أن يل ويبدو
أنتوب.» يف مور التقى قد يكون أن لذلك تبًعا يُحتَمل كما بالبو، دي فاسكو تقرير ومعه
كتاب يف مشابهة نظرية Arthur E. Morgan مورجان إ. آرثر. األستاذ قدَّم وقد
ويحاول كارولينا). نورث جامعة مطبعة نرشته (وقد ما» مكان يف كانت «الالمكان بعنوان
املعلومات وبني مور يوتوبيا بني التفصيلية املقارنة طريق عن يبني، أن مورجان األستاذ
أن من أكرب بينهما الشبه أوجه أن األنكا، حضارة ظل يف الحياة نظم عن توافرت التي
بد ال مور أن H. W. Donner دونر و. ه. األستاذ ويرى البحتة. املصافة إىل راجعة تكون
الجديد» «العالم كتاب وهو Peter Martyr مارتري بيرت كتاب عرف قد كذلك يكون أن
الغربية الهند جزر عن مرشًقا ورديٍّا تقريًرا فيه قدَّم الذي (١٥١١م) De Orbo Novo

(املؤلفة) كوبا. وجزيرة
١٥٥١م، عام إال اإلنجليزية الرتجمة تظهر ولم بالالتينية، «يوتوبيا» كتبت (4)

(املؤلفة) ١٥٥٠م. عام بالفعل ظهرت قد الفرنسية الرتجمة وكانت
دخال وقد إيدا، للبطل التوأم الشقيق — اليونانية والخرافات األساطري يف — هو (5)
وأبوهما ليدا هي وأمهما — الديوسكوربن باسم مشهورين آخرين توأمني مع رصاع يف
وعاجلت الرصاع، هذا يف لينكوس فُقتل عروسيهما، رسقا إنهم يقال — غريه أو زيوس
يف النفاذ درجة إىل برصه بحدة لينكويس أو لينكس اشتهر … زيوس من صاعقة شقيقه

(املراجع) لجوته. فاوست من الثاني القسم يف الربج حارس كذلك وهو الجماد،
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(املؤلفة) بالتفاهات». «العليم تعني التي اليونانية الكلمات من مشتق االسم هذا (6)
القاهرة، سمعان. بطرس أنجيل د. وتقديم ترجمة مور، توماس «يوتوبيا» عن (7)

(املرتجمة) ص٩٨. ١٩٧٤م، املعارف، دار
ص١٠١. السابق، املرجع عن (8)

ص١٠٢-١٠٣. السابق، املرجع (9)
(املرتجمة) طفيفة). تعديالت (مع ص١٠٥–١٠٧ السابق، املرجع (10)

ص١١١-١١٢. السابق، املرجع (11)
ص١١٢. السابق، املرجع (12)

(املؤلفة) «الثرثارون». اليونان عند اسمه يعني خرايف شعب (13)
ص١٢١. السابق، املرجع مور، توماس يوتوبيا عن (14)

ص١٢١-١٢٢. السابق، املرجع (15)
(املرتجمة) ص١٣٣–١٣٥. السابق، املرجع (16)

تعني مشابه نحو وعىل مكان. ال ومعناها اليونانية من مشتقة يوتوبيا كلمة (17)
األنايدر ونهر الظالل» «مدينة تعني العاصمة، وأموروت، شعب». بال «رجل يوتوبوس

مياه». «بال
األسماء لهذه باستخدام اتجه مور أن G. C. Richards ريتشاردز س. ج. الحظ وقد
رغبته كانت بينما الخيالية، صنعته أرسار إىل ينفذوا لكي باللغة العارفني إىل اليونانية

(املؤلفة) القراء. لكل ذلك يف الحكم يرتك أن هي الحقيقية
ص١٤١-١٤٢. السابق، املرجع مور، توماس يوتوبيا عن (18)

ص١٤٦–١٤٨. السابق، املرجع (19)
ص١٥١. السابق، املرجع (20)

اآللية املزارع يف الحضانات استخدام أن (يبدو ص١٤٤-١٤٥. السابق، املرجع (21)
(املؤلفة) الكتاكيت.) عند البنوة غرائز من يغري لم للدواجن

ص١٤٥-١٤٦. السابق، املرجع مور، توماس يوتوبيا ترجمة عن (22)
(املرتجمة) ميًال. عرشين األصل يف وردت (23)

ص١٤٣-١٤٤. السابق، املرجع (24)
عضو أي عىل باملوت الحكم بها املقصود كان إن الجملة هذه من يتضح ال (25)
ينطبق هذا كان إن أو الشيوخ، ومجلس املجلس خارج يتشاور الحكومة أعضاء من
العامة باملصلحة تتعلق التي األمور يف التشاور أن أحيانًا يفهم قد كما السكان، كل عىل
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أن بالذكر الجدير ومن (املؤلفة). كبري إثم املنتخبة الهيئة خارج أو الشيوخ مجلس خارج
كلمة من بدًال األوىل» الدرجة من «جريمة تستخدم مور توماس ليوتوبيا العربية املرتجمة
تفاوتًا هناك أن للمؤلفة السابق التعقيب من ويتبني األصل. يف الواردة باملوت» «الحكم

(املرتجمة) العقوبة. هذه فهم يف اح والرشَّ املرتجمني بني
ص١٤٩-١٥٠. السابق، املرجع مور، توماس يوتوبيا عن (26)

ص١٥٥. السابق، املرجع (27)
ص١٥٧–١٥٩. السابق، املرجع (28)
ص١٥١–١٥٣. السابق، املرجع (29)
ص١٥٣-١٥٤. السابق، املرجع (30)
ص١٥٥-١٥٦. السابق، املرجع (31)
ص١٥٦-١٥٧. السابق، املرجع (32)

ص١٥٩. السابق، املرجع (33)
ص١٦١–١٦٤. السابق، املرجع (34)
ص١٦٨-١٦٩. السابق، املرجع (35)

دقة: أكثر التالية، األفكار تسلسل إىل بالنظر ريتشاردز، س ج. ترجمة تبدو (36)
أضافت املؤلفة أن ويالحظ (املؤلفة). الزنا» أو املوت حالة يف إال الزواج يفصم ما «نادًرا
املوت. كلمة فيه ترد لم كتابها من ٨٠ صفحة عىل أوردته الذي النص ألن الهامش هذا
السابق. الهامش يف املؤلفة استدركته الذي اللبس هذا تالفت فقد العربية الرتجمة أما

(املرتجمة)
ص١٩٢–١٩٤. السابق، املرجع مور، توماس ليوتوبيا العربية الرتجمة عن (37)

ص١٩٦-١٩٧. السابق، املرجع (38)
ص١٩٤. السابق، املرجع (39)

ص١٩٠-١٩١. السابق، املرجع (40)
ص١٤٠. السابق، املرجع (41)
ص١٦٤. السابق، املرجع (42)
ص١٥٨. السابق، املرجع (43)
ص٢٠٣. السابق، املرجع (44)
ص٢٠٤. السابق، املرجع (45)
ص٢٠٦. السابق، املرجع (46)
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ص٢١٤. السابق، املرجع (47)
للداللة كامبانيال اختاره الذي الرمز هذا معنى فهم من الحقيقة يف أتمكن لم (48)
الدائرة ولعل … املثالية ملدينته واحد وقت يف األعىل وامللك البابا أو املقدس، األمري عىل
وشمول والدنيوي الديني الحاكم صفة عن للتعبري واألكمل األنسب الشكل هي تكون أن
تأثر قد يكون أن أيًضا ولعله واملعرفية، والسياسية الروحية النواحي من «العاملية» مملكة

(املراجع) … الدائرة كمال عن الرياضيني وعلمائهم اليونان فالسفة بعض ردده بما
تصويره يتم الهواء، يف يحدث ما وكل والرعد، والعواصف والثلج، الربد، إن (49)
الحجر، عىل الجوية الظواهر كل تصوير يف يتفننون السكان إن بل قليلة. أبيات يف ورشحه

(املؤلفة) إلخ. … قزح وقوس والرعد واألمطار كالرياح
مجموعة حكموا الذين — امليلوسيني امللوك أحد هو (٣١٩–٢٧٢ق.م.) بريوس (50)
وجعلوا — اليونان بالد شمال يف الغربية وثيساليا ملقدونيا املواجهة (أبريوس) جزر
األقاليم أحد وأصبحت ١٦٧ق.م. سنة يف الرومان احتلها حتى مزدهرة قوية دولة منها
عىل قوية دولة يبني أن واستطاع ٣٠٦ق.م. سنة من امللك توىل الشاسعة. دولتهم يف
التي الحروب فرصة واستغل وخلفاؤه. األكرب اإلسكندر أقامها التي الهلينية الدولة غرار
عىل وانترصت وثيساليا مقدونيا وأساطيله جيوشه فاحتلت اإلسكندر خلفاء بني اشتعلت
تهديد عىل وأوشك (٢٧٠ق.م.) وأوسكولوم ٢٨٠ق.م.) (سنة هرياكليا معركتي يف الرومان
بعد — بالفعل اضطر وقد أضيع). وسوف أخرى معركة القائل: املثل جاء هنا (ومن روما
الرومانية الجيوش أمام الرتاجع إىل — املحصنة قرطاجة لجزر وغزوه لصقلية احتالله
لم ذلك ولكن ٢٧٥ق.م.) (سنة بينيفنت معركة يف الساحقة الهزيمة به ألحقت التي
إىل وزحف ٢٧٤ق.م. سنة يف مقدونيا فاسرتد والتوسع، القوة إىل طموحه عن يردعه
وسقطت أرجوس، شوارع أحد يف الدائر القتال يف رصيًعا سقط حيث (املورة) البيلوبينيز

(املراجع) … الدبلوماسية وحيل الحرب فنون يف وبراعاته أطماعه معه
الرغم وعىل العظماء، هؤالء أسماء بني ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي اسم كامبانيال يضع (51)
سوء عن يكون ما أبعد املتشدد الكاثوليكي واملفكر اإليطايل الفيلسوف بأن اعتقادي من
املتن. من الكريم االسم حذف رأيت فقد اإلسالم، ضد عرصه يف الشائع التعصب وعن النية

(املراجع)
١٦٢٣–١٦٣٧م). طبعة (عن باإلعدام يعاقبون اإلثم هذا منهم تكرر وإذا (52)

(املؤلفة)
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االشرتاكي الفكر ممثل يوتوبي، اشرتاكي (١٧٧١–١٨٥٨م) أوين روبرت (53)
ولم املركزية. بالحكومة تقر لم التي الفيدرالية اليوتوبيات أصحاب رأس عىل اإلنجليزي،
التنظيمات أساس عىل لإلنتاج جديًدا نظاًما وضع بل للصناعة، كبريًا اهتماًما أوين ه يوجِّ
الثالثة عىل سكانها عدد تزيد ال التي املستقلة الزراعية بالتجمعات فاهتم التعاونية،
عىل املنتجة البضائع تقسيم طريق عن الغذاء يف الذاتي االكتفاء تحقق أن وعليها اآلالف،
الشئون ويدير مستقلة إدارة قبل من فيتم الحكم عن أما بالتساوي. الجماعة أعضاء
الثالثني بني أعمارهم ترتاوح الذين الجماعة أعضاء كل من يتكون عام مجلس الداخلية
الخارجية الشئون يحكم بينما البرشية، الطبيعة قوانني وفق ويحكمون عاًما، واألربعني
وعنما عاًما. والستني األربعني بني أعمارهم ترتاوح ممن أعضاؤه ن يتكوَّ آخر عام مجلس
ودعا وتختفي. رضورية غري الحكومات تصبح الزراعي الغذاء من االكتفاء حد العالم يبلغ
الدولة احتكارات مقابل يف العامة امللكية إىل (١٨١٣م) للمجتمع» جديدة «رؤية كتابه يف
ومن املهمة. الرتبوية األفكار بعض ضمنه كما املتأخرين، اليوتوبيني بعض إليها دعا التي
شيوعية نزعة أساس فيه وضع الذي (١٨٣٦م) الجديد» األخالقي «العالم أيًضا مؤلفاته
ولم رصاع. ودون السلمية بالتسوية املجتمع بإصالح وأوىص البرشي، الجنس لحب تدعو
صغرية. فيدرالية مجتمعات إىل بل كبري، صناعي مجتمع إلقامة اليوتوبي حلمه يتطلع

(املرتجمة)
أعظم يعد تشيكي كاتب (١٥٩٢–١٦٧٠م) كومينيوس أموس جان هو (54)
املدرسة يف وتعلم مورافيا، منطقة يف برود» «آوهارسكي يف ولد — عرصه يف الرتبويني
١٦١٦م عام يف الوزارة منصب تقلد بأملانيا. هيدلربج جامعة يف ثم هريبورن يف الكالفينية
عام يف املنترصون الرأسماليون خلعه أن يلبث ولم مورافيا، إىل وعودته دراسته إتمام بعد
تجاربه وسجل حياته، بقية أوروبا أرجاء يف وجهه عىل فهام وطنه، من وطردوه ١٦٢١م
لإلنجليزية وترجم (١٦٣١م القلب» وفردوس العالم «متاهة وهو األدبية كتبه أهم يف
نفس يف لإلنجليزية (تُرِجم األلسن» «بوابة كتابه ظهر العام نفس ويف ١٩٠١م) عام
سيجزموند دعاه ١٦٥٠م عام ويف — اللغات لتعلم جديًدا منهًجا فيه وضع الذي السنة)
يف أسسها التي الجديدة باملدرسة الخاصة والتنظيمات الربامج لوضع هنغاريا أمري
عنوان تحت الطفل أدب عرفها مصورة كتب أول بتأليف هذا إليه وأوحى «ساروسباتاك»،
يف املوت يوافيه أن قبل أمسرتدام يف حياته أواخر يف واستقر (١٦٥٤م). املصور» «العالم

(املراجع) الهولندية. ناردين
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العلمي التمهيد انظر وغريهما، وهارتليب كومينيوس عىل أندريا تأثري عن (55)
(املؤلفة) املسيحيني. ملدينة اإلنجليزية ترجمته هيلد األستاذ به صدَّر الذي الوايف

(املرتجمة) .Bruder Schaft وهي باألملانية األصلية الكلمة املؤلفة تذكر (56)
كما الوردي الصليب جمعية أسس الذي هو أندريا أن املؤلفة كالم من يفهم (57)
كانت كثرية، أخرى رسية وجمعيات الجمعية، هذه أن يؤكدون الباحثني ولكن عنه، شاع
القرن إىل ترجع أصولها وأن عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف أوروبا يف انترشت قد
تملك أنها السحرية، السيمياء استخدمت التي الجمعيات، هذه وتزعم عرش. الخامس
شبابه يف الوردي الصليب جمعية إىل انضم قد أندريا وكان والدين. بالطبيعة رسية معرفة

(املرتجمة) ١٦١٦م. وقبل قصرية فرتة بعد نهائيٍّا بها عالقته قطع ثم
األساطري يف وهن األمازونيات، إىل نسبة األصل، يف كما «أمازونية»، أو (58)
شجاعتهن عن تروى الصغرى، آسيا من املحاربات النساء من شعب اإلغريقية والحكايات
هرقل الشهريين البطلني إن يقال وخارقة، عجيبة روايات و«اسرتجالهن» ورشاستهن
أنيتوب، ملكتهن الثاني وخطف هيبوليت حزام األول فرسق بالدها هاجما وثيسبوس
صفوف يف حاربن إنهن أيًضا يقال — أثينا يف ُهزمن ثم «أتيكا» منطقة بغزو فانتقمن
مادة كن — بنتيسيليا ملكتهن قتل من أخيل وتمكن املشهورة الحرب يف الطرواديني
املزهريات عىل امليالد قبل السابع القرن (منذ التصوير يف اإلغريق الفنانني لعظام خصبة
أفيسوس يف أرتميس معبد يف وبخاصة الخامس القرن (منذ والنحت البارزة) النقوش ويف
واملعارص الحديث الفن استلهمهن وكذلك — وغريهما) أثينا من بالقرب دلفي ومعبد
فون هينريش العظيم األديب كتب كما وكوكوشكا، فويرباخ وأنسيلم روبنز لوحات يف
السفيل» «العالم فيها صور التي «بنتيسيليا» الرائعة مأساته ١٨٠٨م) (سنة كالبست

(املراجع) املخيفة. املضطربة لعواطفهن
عن خلقه وأرسار سبحانه هللا معرفة أي واإلرشاقية، اإللهية الحكمة هي (59)
يف عريق تراث ولها والبصرية، بالكشف والرؤية الباطنة والتجربة املبارش التأمل طريق
منذ — املعرفة أي اليونانية جنوزيس كلمة من — بالغنوصية يسمى (فيما الغربية الفلسفة
وغريهما) وسويدنربج بومه يعقوب وحتى املسيح بعد األوىل القرون يف الهرمسية الكتابات
للسهروردي اإلرشاقية والكتابات سينا ابن عند املرشقية الحكمة (يف اإلسالمية والفلسفة
تتصل العام املعنى بهذا وهي والرباهمانية) البوذية (يف الرشقية والفلسفة املقتول)،
الحيوية والتصورات والتنجيم والتنبؤ والسحر األرسار وعلوم الصوفية والنزعات بالتصوف
تتبع ويصعب (األنثروبوصوفيا) واإلنسان للوجود والحدسية الروحية والتفسريات للعالم،

170



النهضة عرص يوتوبيات

… والغرب للرشق الروحي الرتاث يف واملتالحمة املعقدة وتشابكاتها نسيجها خيوط
بأذهان عالقة ظلت التي الرتاث هذا برواسب الشديد أندريا تأثر القارئ ويالحظ
وبرونو فيتشينو (مثل والطبيعيني اإلنسانيني وعلمائها النهضة رواد من الكثريين وأقالم
طريق عىل حققوه الذي الهائل التقدم من الرغم عىل إلخ) … وكيبلر وباراسيلزوس

(املراجع) … واإلنسانية والتحرر العلمية واملنهجية والعقالنية االستنارة
وعذاباته ونزواته ضعفه بكل البرشي الجسد هو اإلنجييل التعبري يف به املقصود (60)

(املراجع) …
أمية. بني موايل من أندليس مخرتع ميالدية. ٨٨٧ عام تويف فرناس، بن عباس (61)
من الزجاج صناعة األندلس يف استنبط من أول بالفلك، علم وله شاعًرا، فيلسوًفا كان
وبروقها وغيومها بنجومها السماء بيته يف ومثل األوقات، ملعرفة «امليقاتة» صنع الحجارة.
سقط. ولكنه جناحني، له ومد بالريش نفسه فكسا الفضاء، يف يطري أن أراد ورعودها.
(املرتجمة) وطريانه. سمائه وصف يف شعر عرصه ولشعراء الجو، يف طار من أول ويُعتَرب
(املؤلفة) النهضة. عرص حضارة عن كتابه يف بورخارت يعقوب ذكره كما (62)
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من األكرب القسم عارض املطلقة، الحكومات سلطة تدعيم عرش السابع القرن شهد بينما
ويف الربملان. لرقابة امللوك وخضع املطلق، امللكي الحكم وتصميم بعزم اإلنجليزي الشعب
األول شارل سيق أنا»، هي «الدولة أن فرنسا يف عرش الرابع لويس فيه أعلن الذي الوقت
بسحق فرنسا مللوك سمح الذي للملوك، اإللهي الحق مذهب يلَق ولم املشنقة. إىل إنجلرتا يف
من النقيض عىل آمن، الذي اإلنجليزي الشعب لدى كبريًا تأييًدا والدينية، السياسية الحرية
الرضوري من وأن للفرد، الثابتة الحقوق احرتام عليها يجب الحاكمة السلطة بأن ذلك،

الدولة. رئيس لسلطة معينة حدود وضع
James هارنجتون جيمس تصورها التي املثالية الحكومة حاولت وبينما
السياسية الحقوق واحرتام قوية دولة بنيوجود تجمع أن (١٦١١–١٦٧٧م) Harrington
وجريارد (١٥٨٨–١٦٧٩م) Thomas Hobbes هوبز توماس من كل أنكر للمواطنني،
اقتسام إمكان متعارضة، ألسباب (١٦٠٩–١٦٦٠م)، Gerrard Winstanley ونستنيل

والشعب. الدولة بني السلطة
وأوقيانوسة هوبز (Leviathan (ليفياتان تنني عن شديد باختصار هنا نتكلم وسوف
أنهما عىل األحيان من كثري يف إليهما اإلشارة من الرغم فعىل هارنجتون، Oceane
إىل فينتمي الثاني أما الحكومة، عن بحث أنه هو األول للكتاب وصف أدق فإن يوتوبييان،
سنتناول أخرى ناحية ومن املثالية. الحكومات إىل ينتمي مما أكثر املثالية الدساتري فئة
وألنه عامة، بصفة التجاهل لقي قد جهة من ألنه لونستنيل، الحرية» «قانون بالتفصيل

وثورية. شعبية أشكالها أكثر يف اإلنجليزية الثورة روح يجسد أخرى جهة من
الدولة حق تأكيد عىل ١٦٥١م، عام نرش الذي هوبز، توماس «ليفياتان» قام لقد
أن إىل هوبز وذهب طبيعية». «حقوق ألي اإلنسان امتالك وأنكر املطلقة، السلطة يف
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هي الدولة وإنما األخالقي، بالحس مزوًدا وليس بطبيعته، اجتماعيٍّا كائنًا ليس اإلنسان
العقد بحكم — األوائل امللوك ُمنح وقد الجميع». ضد الجميع «حرب نهاية وضعت التي
هذا تحرتم أن التالية األجيال واجب ومن الشعب، بقية عىل املطلقة السلطة — املربم
باعتبارها املطلقة امللكية هوبز وأيد جريمة. أبشع بارتكاب يدان يخالفه ومن العقد،
كما الحكومة، لهذه الكامل بالخضوع ملزم الفرد أن إىل وذهب الحكومات، أشكال أفضل
وتتوىل بالدين تعرتف أن الدولة عىل وحتَّم دنيوية، زمنية سلطة أي الكنيسة عىل أنكر
1،F. A. Lange النجيه أ. ف. يقول كما (التنني) «الليفياتان» اسم أن والواقع تعليمه.
سامية، اعتبارات ألي مراعاة دون تحكم التي الدولة أي الوحش، لهذا تامة مالءمة مالئم
بشكل ويحدد بل وامللكية، والحقوق والعدل، القانون هواه عىل ينظم أريض إله وكأنها
أقدامهم عىل يركعون الذين أولئك حياة حماية مقابل وذلك والرش، الخري مفاهيم تعسفي

القرابني. له ويقدمون
وقت يف األول، شارل إعدام بعد ١٦٥٦م) (عام «أوقيانوسة» كتابه هارنجتون كتب
والسياسية االقتصادية املشكالت لحل حاسمة إصالحات إىل التوصل املمكن من أن فيه بدا
ببضع قبله ظهر الذي الحرية»، «قانون اهتم وبينما منها. تعاني إنجلرتا كانت التي
املعدمني، الزراعيني العمال ظروف بتحسني أسايس بشكل (١٦٥٢م)، قليلة سنوات
يف الكبار» «اإلخوة حق كان فقد الوسطى. الطبقة أوضاع لتحسني «أوقيانوسة» تعرض
كان كما باستمرار، عددها يتناقص الشعب من قلة أيدي يف امللكية يركز بكامله املرياث
بشكل تتكون املتطفلني من طبقة ويوجد البالد، يف للملكية االقتصادي التوازن يحكم

األصغر». «لألبناء الوحيد املالذ وتمثل واملحامني، الدين رجال من أسايس
وأراد اقتصادية، سلطة دون من سياسية سلطة وجود باستحالة هارنجتون آمن
قانون تطبيق طريق عن السكان من كبري قطاع عىل االقتصادية السلطة هذه يبسط أن
آالف بثالثة يقدر سنويٍّا دخًال تدرُّ التي باملساحة األرض ملكية حجم يحدد زراعي،
يشغل جمهورية حكومة عليه تحافظ أن للملكية الجديد التوازن هذا ويستلزم جنيه.
يستلزم كما محدودة، لفرتة أعمالهم ويزاولون باالقرتاع يُختَارون رجال مناصبها جميع
للتصويت. واآلخر للمناقشة املجلسني أحد يخصص بحيث املزدوج، املجلس نظام وجود
«االبتكار» عىل القدرة بني مهمة تفرقة وجود افرتاض عىل الغريب التقسيم هذا قام وقد
«الرجال إن الديمقراطية. الدولة عىل خطًرا تمثل الفصاحة أن وعىل «الحكم» عىل والقدرة
الدولة حكومة يف املشاركة لهم يحق الذين وحدهم هم امللكية، أصحاب أي األحرار»،
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االشرتاك استطاعتهم يف يكن فلم اقتصاديٍّا لغريهم التابعون «الخدم» أما (الكومنولث)؛
اإلغريق بالد يف العبيد خالف عىل الخدم، يرتفع أن املمكن فمن ذلك ومع الدولة. شئون يف

األحرار. الرجال منزلة إىل مجهودهم بفضل القديمة،
«لم إنه بنفسه قال وقد وأرسطو، وأفالطون ببلوتارك كبريًا تأثًرا هارنجتون تأثر
ولكنه، القديمة.» الفطنة سجالت يف وجدها وإنما الخيال، عالم يف أوقيانوسة يكتشف
من عمل أوقيانوسة، وكتابه هارنجتون عن بحثه يف H. F. Russel رسل ف ه. أشار كما
لبقعة وال للسماوات يكتب «لم مور، يوتوبيا أو أفالطون جمهورية عن مختلف طراز
وواضحة محددة آراء لديه مؤلفه أن كما إلنجلرتا، كتب وإنما األرض، عىل وجود لها ليس
سماه شكل يف اآلراء هذه يقدم أن الحية للصور حبه حفزه وقد بلده، احتياجات عن
يُنَظر أن يمكن املجازية، زخارفه من ُجرِّد إذا والكتاب، … الخيالية السياسية بالرواية

«… مكربة بحروف مدوَّنًا دستوًرا بوصفه إليه
بطل يعترب الذي — كرومويل2 إىل «أوقيانوسة» أهدى هارنجتون أن من الرغم وعىل
ليكورجوس حققه ما إلنجلرتا يحقق أن وهي الكبرية، املهمة إليه أُسندت كما الرواية،
يحظر جديد لقانون تنفيذًا املطبعة، يف وجوده أثناء يف ُصودر الكتاب فإن — ألسربطة
التاريخ، ذلك من عام بعد بنرشه ُسمح فقد ذلك ومع الفاضحة». والكتيبات «الكتب نرش
أنصار أن من الرغم عىل كبريًا، شعبيٍّا استقباًال استُقِبل ما ورسعان ١٦٥٦م، عام يف أي
باهتمام رسل، بنيَّ كما أوقيانوسة، وحظيت منه. السخرية طاقتهم قدر حاولوا كرومويل
األمريكية املستعمرات دساتري يف هارنجتون أفكار من كبري عدد وتجسد أمريكا، يف كبري

بنسلفانيا. دستور يف وبخاصة البناء، وإعادة التجديد فرتة يف
ترتكز أن يجب السياسية الحرية بأن اإليمان يف املساواة دعاة هارنجتون شارك لقد
الذين «الجنتلمن» الزراعيني املالك فئة عىل الحرية هذه قرص ولكنه األرض»، «ملكية عىل

العاملة. الطبقات عىل «حراًسا» يجعلهم أن أراد

الحرية» «قانون (١٦٠٩–١٦٦٠م): ونستنيل جريارد (1)

مور يوتوبيا يفصل الذي القرن ونصف القرن غضون يف اإلنجليز العمال ظروف ساءت
القرن كان والصناعة، التجارة يف التوسع من الرغم وعىل لونستنيل، الحرية قانون عن
بني متزايد بؤس «فرتة ،Thorold Rogers روجرز ثورولد تعبري حد عىل عرش، السابع
يف األغلبية سقطت بينما األغنياء، من قليلة قلة فيه أثرت إذ واملستأجرين، الشعب جماهري
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لألرايض، املستمر للتطويق نتيجة والترشد البطالة وازدادت والدائم.» املدقع الفقرة براثن
املفتوحة، الحقول يف يزرعونها كانوا التي األرض قطع من امللتزمون املستأجرون وُحرم
التي األرايض من الوقود حطب وجمع أغنامهم رعي حق من املعدمون العمال ُحرم كما
الشعبي السخط سحق إىل الحاكمة الطبقة سعت الثامن، هنري عهد ويف املشاع. عىل كانت
عىل «ر» حرف عالمة بوضع فأمرت واملرشدين، املتسولني ضد القوانني قسوة بتشديد
«يُحَكم الترشد أو للتسول أخرى مرة عادوا وإذا مرة، ألول منهم يعتقلون الذين ظهور

الكنيسة.» إىل الرجوع دون باملوت عليهم
االزدياد، يف أخذت والرسقة الترشد حاالت فإن اإلجراءات، هذه قسوة من الرغم وعىل
ويرسقون حادة، تصبح هؤالء معدة «تفرغ عندما أنه مور، قال كما ذلك، يف والسبب
يتمردوا، أن أيًضا إمكانهم يف كان ذلك؟» غري يفعلوا أن بإمكانهم وماذا حدة، أكثر بشكل
عىل كانت التي الحقول طوقت التي والحواجز األسيجة فحطموا بالفعل، تمردوا وقد
كذلك وقامت قصرية. فرتات عىل األخرى تلو واحدة الفالحني ثورات وتتابعت املشاع،
«املستقلني» وظهور امللكية سقوط ومع الشعب. لبؤس عالج عن للبحث سياسية حركات
السخط وامتد العمر. قصري كان األمل هذا ولكن جذرية، إصالحات إنجاز يف األمل بزغ
حركة أنصار من الكثريون وحتى تمردهم. لقمع بالجملة الجند طرد فتم الجيش إىل
يف ثقتهم يفقدون بدءوا السياسية، الدستورية اإلصالحات عن دافعوا الذين املساواة،
يذكر شيئًا يفعلوا لم الذين األرايض مالك عليه سيطر الذي وهو األمد»، طويل «الربملان
أولئك بأرس اهتمام أي يُبْدوا ولم األهلية، الحرب أحدثته الذي املتزايد الفقر وطأة لتخفيف
أنصار من األيرس» «الجناح ل وتأكد جيشهم. يف الخدمة بسبب قتلوا أو شوهوا الذين
إىل ودعوا الفالحني، ظروف إصالح عىل متوقف االقتصادي الوضع إصالح أن املساواة
بأسعار لألرايض اإلقطاعيني تأجري وإلغاء املعدمني العمال إىل املشاع األرايض كل إعادة

زهيدة.
حركة أو للمساواة» الحقيقيني «األنصار حركة انطلقت ١٦٤٨م عام وحوايل
للمساواة املؤيدين أكثر مطالب حتى تجاوزت التي الحركة وهي ،Diggers الحفارين
فقدوها، التي األرض للفالحني يرد أن يمكن القوة غري يشء ال أن وجدوا لقد تطرًُّفا.
بنية يف كامًال تغيريًا هذا وتضمن لألرض. الخاصة امللكية يف القلة حق أحيانًا وتحدَّوا
الحفارين، لحركة ومنظًرا قائًدا أصبح الذي ونستنيل، جريارد عرب كما يكفي، ال إذ املجتمع،
بالقوانني محتفظني زالوا ما آخرين رجال أيدي إىل امللك يد من املنترص سلطة تنقل «أن

القديمة.»
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وتم امللك، أُعِدم فقد امللك. يد من املنترص» «سلطة نُقِلت ١٦٤٩م عام بداية ويف
العامة الشئون بإدارة الدولة مجالس وُكلِّفت األرشار»، «أعضائه من العموم مجلس تطهري
عرش السادس ويف القديمة». «القوانني تغيري عاتقهم عىل أخذوا الحفارين ولكن إلنجلرتا.
املشاغبني» املتمردين من «نفًرا أن الوزراء مجلس علم إىل وصل ١٦٤٩م عام أبريل من
هضبة عىل يحفرون بدءوا منه» ُطِرد ثم الجيش يف يعمل كان إفرارد، يدعى «رجل يقودهم
والفاصوليا»، واألبيض األحمر بالجزر األرض «ويزرعون Surrey ي َرسِّ يف جورج سان
العرشين يتجاوز لم عددهم أن من الرغم عىل الحفارين، نشاط من الوزراء مجلس وانزعج
العام القائد وهو ،Fair Fax فاكس فري اللورد إىل تعليماته أصدر أنه حتى الثالثني، أو
مثل ومنع املتظاهرين، لتفريق الفرسان من قوة يرسل بأن للكومنولث، املسلحة للقوات
الزعم أن من الرغم «عىل قولهم: أضافوا مخاوفهم، يربروا ولكي املستقبل. يف األعمال هذه
أحداث بداية يكون قد الحشد هذا تجمع فإن السخف، بالغ أمًرا يبدو هناك بوجودهم
الكومنولث.» وهدوء سالم يُقِلق أن ويمكن الخطورة، وشديدة وخيمة عواقب عليها ترتتب
وزراء مجلس اهتمام مهمة، تاريخية فرتة يف الصغرية، ارين الحفَّ حركة شغلت هكذا
الحفارين دفعت التي األسباب كالهما عرف ولو للكومنولث. املسلحة القوات وقائد الدولة
جريارد سجل وقد عليه. كانت ما عىل مخاوفهم لزادت جورج سان هضبة الحتالل

نشاطهم: الحفارون يبدأ أن قبل األسباب هذه ونستنيل
بها، املحيطة البور واألرايض جورج هضبة حفر هو فيه سنرشع الذي العمل «إن

جبيننا.» بعرق خبزنا لنأكل الذرة بذور وغرس
للجميع، مشرتًكا كنًزا األرض ونجعل باستقامة، نعمل أن هو لذلك األول «والدافع
أنجبته التي األرض أمه من البلد هذا يف ُولِد فرد كل ويأكل الفقري، أو منهم الغني سواء

الخليقة.» يحكم الذي للمبدأ وطبًقا وربته،
فلم الحركة، قاعدة من كواحدة الفرتة تلك يف ظهر الذي ونستنيل، جريارد عن أما
اآلراء بعض عن معربة كتيبات أربعة نرش عندما ١٦٤٨م عام حتى يذكر يشء عنه يُعرف
بإنكار املتشددين، الكنيسة وزراء بعض قبل من بسببها، اتهم التي الجريئة الالهوتية
وضعت قد الكتيبات هذه تكون أن ويحتمل اإللهية. والرشائع املقدس والكتاب هللا وجود
اهتمام أي عن تكشف ال ألنها الحقيقية»، املساواة و«أنصار إفرارد بوليم اتصاله قبل
إىل دفعه ما األسباب من الوقت ذلك يف وجد قد ونستنيل كان وإن االجتماعية، بالقضايا
األحرار املواطنني كأحد يعيش صغريًا وِحَرفيٍّا تاجًرا كان لقد املجتمع. مظالم يف التفكري
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ذلك بعد قال وكما غريه، كثريين دمرت كما دمرته األهلية الحرب ولكن لندن، مدينة يف
يف وتفننهم أبنائك وبغش … فيك املحرتم وضعي يل «كان لندن: ملدينة ه موجَّ خطاب يف
وضعي من ُسِلبت الحرب، بداية يف الجنود أعباء تحمل وبسبب والرشاء، البيع يف الرسقة

الريف.» يف ألعيش األصدقاء معونة لقبول واضطررت وتجارتي،
بريلزفورد ن. ه. وصفه الذي لالستقامة»، الجديد «القانون نرش ١٦٤٩م يناير ويف
شيوعي بيان الواقع يف فهو … شخصيته عىل داللة كتبه «أكثر بأنه H. N. Brailsford
أنه إىل G. Woodcock وودكوك جورج أشار كما كذلك، وهو عرصه.» بلهجة مكتوب
جودوين قبل إنجليزي اجتماعي مفكر أي فيه سبق االجتماعية، باملشاكل وعي عن يكشف

قوله: يف يتجىلَّ شديًدا استنكاًرا لألرض الخاصة امللكية استنكر وقد ،Godwin
أن يدعون الذين الحكَّام هؤالء أمثال هناك دام فما يريدون، ما يقولوا الناس «دع
يحصل فلن وملكيتك، الخاصة ملكيتي عىل أيديهم يضعون داموا وما أرضهم، األرض
تغضب التي والشكاوى واملظالم املتاعب من األرض تخلو ولن حريتهم، عىل الشعب عامة

… باستمرار الخالق
بعض يملك أن والصواب العدل من بأن يُحَكم ودم لحم من هو الذي اإلنسان إن
الثروة هذه عىل حصلوا سواء أثرياء، رجال بأنهم يوصفوا أو األرض، خريات الرجال
بينما الفقراء، ويحكموا السادة هم يكونوا أن يستحقون وأنهم الخطأ، أو الصواب بطريق
هو الذي الروحي اإلنسان ولكن لألغنياء. عبيًدا بل خدًما، يصبحوا أن الفقراء عىل ينبغي
يف الحق البرش لكل يكون أن يجب بأنه والعقل العدل لنور طبًقا يحكم مسيحي، إنسان
يكون أن ينبغي ال وأنه األرض؛ هذه فوق ليعيشوا الكافية الحرية ويف كاٍف رزق مورد

املقدس.» جبله يف مسئول وال عبد هناك
اإلنسان: ألخيه اإلنسان استغالل بنهاية كذلك نادى وقد

أو بنفسه، استثمارها عىل قدرته عىل مساحتها تزيد أرض عىل إنسان يحصل «لن
العشائر كل مثل مًعا، الخبز ويأكلون مًعا، فيعملون بحب، معه يكدحون آخرين بمشاركة

أجًرا.» يأخذون وال أجًرا يعطون ال بحيث إرسائيل، يف والعائالت
تجريد أو العنف عىل الشعب يحرض لم فإنه ونستنيل، آراء ثورية من الرغم وعىل
«ودع مًعا: ويزرعوها البور األرايض عىل الفقراء يستويل أن أراد لقد أمالكهم. من األثرياء
ويأكلوا مًعا، يعملوا دعهم ملكي، وليست ملكنا، األرض إن يقولون الذين الشعب عامة

والتالل.» الجبال وفوق املشاع األرايض يف مًعا الخبز
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خالل جورج سان هضبة حفاري األرايض ومالك والعسكر اللوردات واضطهد
وأُتلفت منازلهم، وأُزيلت الزراعية، أدواتهم منهم وُسلبت فُرضبوا، التاليني، العامني
دفع عن عجزوا وعندما وُحوكموا، بعضهم عىل وُقبض عرباتهم. وُحطمت محاصيلهم،
لم واحد عام ميض وبعد الهزيلة. أمالكهم منهم أُخِذت عليهم، املفروضة الثقيلة الغرامات
صغرية «أكواًخا ونستنيل، يقول كما أقاموا، الذين الحفارين، من ضئيلة قلة سوى يتبقَّ
ولم والشعري، بالقمح متفرقة أرايض وزرعوا … فيها لريقدوا الحيوانات حظائر مثل قذرة
فقراء فهم اآلن، يكفيهم يعد لم الذي للطعام الحاجة سوى التقاعس عىل يشء يجربهم

حركتهم.» بدءوا أن منذ املختلفة النفقات أعباء تحملوا مساكني،
يف ما كل ونستنيل بذل وقد وصمودهم. شجاعتهم من الرغم عىل الحفارون ُهزم
السلمية، ونواياهم مطالبه عدالة اللهجة شديدة عديدة كتيبات يف وبنيَّ عنهم، للدفاع وسعه

اضطهادهم. وقف لندن ومدينة والربملان الجيش وناشد
حركة إىل تتحول أو تأييد أي تكسب أن يف جورج سان هضبة مغامرة إخفاق وبعد
الحرية» «قانون كتابه ١٦٥٢م عام ونستنيل نرش روادها، يأمل كان كما جماهريية،
من أقل بعد الكتاب تأليف تم وقد مثالية. (كومنولث) حكومة مرشوع فيه قدم الذي
الدينية آراؤه تطورت القصرية الفتوة هذه غضون ويف األول، كتيبه نرش من سنوات أربع
العقيل، اإللحاد من نوع إىل والدينية الصوفية النزعة من وتحولت رسيًعا، تطوًرا والسياسية
قد ونستنيل وكان الكاملة. الجماعية للمزارع الدعوة إىل الزراعي لإلصالح الدعوة ومن
األفضل. املجتمع لتحقيق ورفاقه هو األمل عليها عقد التي بالوسائل إيمانه يفقد بدأ
خالل ومن أهدافهم رشح طريق عن سيستطيعون، أنهم تصوروا قد الحفارون وكان
كما مشرتك، جماعي بشكل البور األرايض بزراعة الشعب يقنعوا أن قدموه، الذي النموذج
يف يلجئوا ولم أراضيهم، عن للتخيل استعداًدا أبدوا ربما أنفسهم األرايض ك ُمالَّ أن اعتقدوا
واملزارعني الجنود ضد أنفسهم عن الدفاع يف القوة يستخدموا ولم العنف، إىل مقاومتهم

هاجموهم. الذين األغنياء
من بأنه اإليمان إىل بونستنيل أدى قد جورج سان هضبة تجربة فشل أن ويبدو
كالرجال بها ويعمل األرض بزمام يمسك أن ضده، الجيش دام ما الشعب، عىل املستحيل
إىل برسالة الحرية» «قانون يفتتح جعله الذي السبب هو هذا كان وربما األحرار.
من أكثر استطاعته، يف وكان للجيش، األعىل القائد هو الوقت ذلك يف كان الذي كرومويل،
ولهجة مضمون من ويتضح املدى. بعيدة إصالحات بتنفيذ يقوم أن آخر، شخص أي
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ضعيًفا، أمًال كان كتابه يف املطروح الربنامج كرومويل ينفذ أن يف ونستنيل أمل أن الرسالة
يساعده أفضل موقف يف يكون حتى يفعل أن عليه «ينبغي» بما يبلغه بأن اكتفى وأنه
لو الطريقة بهذه كرومويل إىل ليكتب ونستنيل يكن ولم يعمل، أن «يمكن» ما نقد عىل

للمستقبل. واملرشع املحرر هو أنه ا حقٍّ اعتقد أنه
وشخصه امُلْضَطِهد قوة التخلصمن هو جانبك من به تقوم أن ينتظر الذي العمل إن
املظلومني العامة أيدي يف وللحريات لألرض الحرة امللكية وضع عىل تحرص وأن مًعا،
أمرين: بأحد تقوم أن عليك يجب يديك، يف األرض سلطة تملك وأنت واآلن … إنجلرتا يف
معك وقفوا الذين املضطهدين، الشعب عامة ترصف تحت األرض تجعل أن هو أولهما
وتنال به، تعهدت وبما املقدسة الكتب يف جاء بما تفي وعندئٍذ للجيش، مرتباتهم ودفعوا

تستحقه. الذي الرشف
مع آخرين، أناس أيدي إىل امللك يد من املنترص» «سلطة نقل إىل تعمد أن وثانيهما
وزًرا لألبد ورشفك حكمتك ستحمل وعندئٍذ عليه، هي ما عىل القديمة بالقوانني االحتفاظ
عبودة أسس القادمة لألجيال تضع أن وإما نفسك، تفقد أن إما الحالة هذه ويف ثقيًال،

عرفت. ما كل من أفظع
عمل أن يتصور أن من وعيه حدَّة منعته وقد ا، جادٍّ اجتماعيٍّا مفكًرا ونستنيل كان
ستكون القمة من تأتي التي الثورة أن من تحقق وقد املجتمع. يغري أن يمكن واحد رجل
مقتنًعا كان ولكنه عليه. هي ما عىل واألخالقية العقلية اإلنسان نظرة ظلت إذا عقيمة ثورة
عن يتوقفون فسوف الناس عقول يف النور» «انترش أو املسيح نفذ إذا بأنه ا تامٍّ اقتناًعا
بريلزفورد يقول كما شغف، لقد جديد. مجتمع للوجود يظهر وسوف والظلم، الرياء
األرض»، يف املهانني «للمحتقرين النرص أن تؤكد التي املقدس الكتاب نبوءات «باقتباس
عجالت تمر أن قبل الثورة هذه تتم بأن يتنبأ وهو والعويل، البكاء إىل األغنياء وتدعو
الذي التغيري خالل من أرادها التي الثورة تتحقق أن يتوقع وكان … عديدة سنوات

البرش».» قلوب يف العقل «روح ستحدثه
اللغة ومن املقدس الكتاب من اقتباساته كل من الرغم عىل ونستنيل، رفض وقد
يؤمن ال فهو الديني، التشدد إليها يستند التي األسس جميع يستخدمها، التي التوراتية
ذات قرر وقد والعقل. هللا بني د يوحِّ حني ذلك من أبعد إىل ويذهب شخيص، إله بوجود
القرار). هذا عن تراجع (ثم كتاباته يف هللا كلمة من بدًال العقل كلمة يستخدم أن مرة
كان املسيح) (أي أنه أعلن عندما االشرتاكي» «املسيح عن بفكرته (املعارصين) سبق كما
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بل التاريخية شخصيته بذلك يقصد لم ولكنه املساواة»، عن املخلص الصادق «املدافع
كما والنار، والجنة باملعجزات، االعتقاد أيًضا ونستنيل وأدان منه». املنترشة النور «قوة
قد رأيه يف فاإلنسان األوىل. الخطيئة مذهب وأنكر املوت، بعد الجسدي البعث يف تشكَّك
النظام ولكن العبودية»، وتمقت الحرية تعشق فيه الكامنة النور و«روح وحرٍّا، خريًا ولد

طبيعته. أفسد الذي هو والبؤس الفساد عىل القائم االجتماعي
تأثريها خشية الخاصة امللكية بعده، من اليوتوبيا كتاب ومعظم مور، توماس ألغى
لوسائل الخاصة امللكية أيًضا ونستنيل ألغى وقد الدولة. وحدة عىل املدمر وخطرها املفسد
ال الناس دام ما وجود لها يكون لن الحقيقية» «الحرية أن أساس عىل ولكن اإلنتاج،
املصدر هي األرض أن عينيه نصب واضًعا أعلن، كما االقتصادية، بالحرية يتمتعون

للثروة: الرئييس
وإن باألرض، الحر االستمتاع يف تكمن الكومنولث ملجتمع الحقيقية الحرية «إن
إليه يحتاج الذي الطعام لديه يكون أال من اإلطالق عىل جسد له يكون أال لإلنسان األفضل
والعبودية، االضطهاد هو إخوتهم دون من لألرض اإلخوة احتكار كان ثَم وِمن (جسده).
األرض بثمار التمتع حرية ومن الحقيقية.» الحرية هو األرض هذه بثمار التمتع وكان
الصحيح «البحث أن من — بنفسه يقول كما — واثق ألنني العقل، حرية كذلك تستمد
والخوف، والحسد، والنفاق، والغرور، كالرياء، — العقل يف الكامنة العبودية ألوان يف
فئة تفرضها التي الخارجية العبودية عن تنجم جميًعا أنها يؤكد إنما — والجنون واليأس،
نجد الحقيقي، الكومنولث حكومة تعريف يف الرشوع وقبل أخرى.» فئة عىل الناس من
«امللكية بأن إيمانه عن بذلك معربًا امللكية، عىل املرتكزة امللكية الحكومة يدين ونستنيل

الرسقة». هي
وبذلك والرشاء، البيع يف االحتيال بأفانني األرض عىل تسيطر امللكية الحكومة إن
ولو ضده. رجل كل ويد رجل، كل ضد يده تكون الذي واملنازعات املتاعب رجل تمثل
بابل مدينة تشبه مريضة حكومة أنها لوجدت أحوالها أفضل يف الحكومة هذه إىل نظرت
لدى والغرور الجشع إرادة عن تعرب ألنها واالضطراب، بالفوىض تضج فهي بعيد، حد إىل

املهزوم. الشعب يستعبد الذي املنترص
وسيوف وبنادق رماح إىل واملحاريث املناجل تحول التي هي امللكية الحكومة هذه
األصغر أخيه حق يأخذ أن الحكومة) هذه مللك (أي له يتسنى لكي وذلك للحرب، وأدوات
أخوه استأجر إذا إال ألخيه، وليست له األرض أن ويزعم بامليالد، الخالق إياه وهبه الذي

أخيه. جهد من هواه عىل متعطًال يعيش الحالة هذه ويف منه، األرض

181



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

األرض رسقوا الذين الطرق قطاع حكومة بحق تسمى أن يمكن الحكومة وهذه
ال الدماء، تريق حكومة وهي بالقوة. كذلك عنهم ومنعوها األصغر، اإلخوة من بالقوة

… مظلوًما مضطهًدا شعبًا وتحكم لتملك بل الظلم، من الشعب لتحرر
سالم، رجل تصبح وبذلك وبيع، رشاء دون األرض تحكم الكومنولث حكومة ولكن
بحاجتهم والبسطاء والضعفاء املقهورين تمد وهي القديمني. والحرية السالم وتعيد
السيوف تحول وهي بسواء. سواءً واألقوياء والحكماء األغنياء تمد كما الغذاء، مواد من
األرض.3 يف أحراًرا رجاًال والصغار الكبار اإلخوة وتجعل ومحاريث، مناجل إىل والرماح
امللوك، البرشية عىل فرضها التي والقهر العبودية أشكال كل تختفي وسوف
هذه بفضل كلها ستختفي الدين، ورجال األرايض ك وُمالَّ واملحامون، واإلقطاعيون

جميًعا. اسمها ويف قوتها يف واالستقامة الحق راعت إذا الحكومة،
تصبح وبهذا املفقودة، الحريات بحق ستستعيد التي هي الحكومة هذه ألن ذلك
ويجعل امللوك، لعنة يمحو الذي هو هذا ألن كلها. األرض عىل ونعمة األمم، لكل بهجة
الدين إىل تدعون من يا جميعكم، فلتنظروا ولهذا األرض. يف ممجدة القدس أورشليم

املحكمة. أمام ستمثل دعوتكم ألن تدعون؛ روح أي إىل انظروا الروحية، واألمور
ينظر أن قهر وال طغيان يستطيع فلن العرش عىل الكومنولث حكومة تربعت وإذا
أن عىل دليل فذلك اإلخوة، بيد اإلخوة عىل يقع عندما الظلم ألن حياته. ويواصل وجهها يف
قد الظلم وأن ملكية، حكومة ظل يف بل كومنولث، حكومة ظل يف يحدث أن يمكن ال هذا

وقهره. وغروره جشعه تحته يخفي معطًفا السالم صانع اسم من اتخذ
الحكومة هذه «ألن مخلِّص أو ع مرشِّ عمل من الكومنولث حكومة تكون أن يمكن وال
لحكومة الكبري املرشع أن كما … بعينهم أشخاص أو شخص إرادة عىل تعتمد ال
لتعلم اآلن وتنهض البرشي، الجنس تسكن التي الشاملة االستقامة روح هو الكومنولث
األشخاص، باحرتام كذلك تهتم ال وهي يعاملوه، أن يجب كما غريه يعامل أن إنسان كل
الفريسيني أنانية ودفنت الذات، حب الشاملة) االستقامة روح (أي الروح هذه قتلت وقد

املاضية.» السنوات طوال حقدهم مزابل يف
يدعوه ما أو (التكافل) املشرتكة» «الحماية من الحقيقي الكومنولث قوانني وتنبع
لخري يسعى إنسان كل يف كامن «مبدأ وهو املتبادل»، «التعاون 4Kropotkin كروبوتكني

نفسه»: لخري يسعى كما اآلخرين
التي الخاصة القوانني وكل والسالم؛ االستقامة وقانون الحكَّام، شجرة جذر هو «هذا
املشرتكة، والحماية الرعاية لتحقيق تطبيقها من بد وال والتجربة، بالخربة اكتشافها تم
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أنماط مختلف بني ينترش أن يمكن الجهل وألن وفروعها؛ جرة الشَّ تلك أغصان من وهما
حتى قائده، أو مرشده وليكون إنسان، كل قلب يف األصيل القانون هذا نقش فقد البرش،
أقل شخص ينبهه أن أمكن فيه، الجهل وتحكم املوظفني أحد والغرور الجشع أعمى إذا
كل يف الحكم أساس هما والسالم املشرتكة الحماية ألن الطريق؛ ضل قد أنه إىل شأنًا منه

الحكومات.»
جذر هو الذي العام، القانون «حفظ هي الحقيقي الكومنولث يف الحكَّام ومهمة
املبادئ كل من والتخلص فرد، كل عىل السالم الحماية وبسط الصحيحة، الحكومة

العام.» السالم وتدمر والظلم، الطغيان عىل تدفع التي األنانية واملصالح
محامني إىل يحتاج ال الذي املجتمع إىل لالستقامة» الجديد «القانون يف ونستنيل دعا
ولم املتخيلة. حكومته يف اإلدارة شئون يتولون الذين هم املنتخبني املوظفني ألن حكَّام؛ أو
احتياطات اتخذ ولذلك باآلخرين»، يستبد يديه بني سلطة يملك فرد «كل بأن إيمانه يفارقه
بثقة الكومنولث موظفي كل يتمتع أن فيجب االستبداد، هذا يقع أال يضمن لكي كبرية
أبًا الحاكم يكون أن هي الحكم سلسلة يف حلقة وأول بحرية. انتخابهم يتم وأن الشعب
هم أطفاله بأن مقنع!) غري بشكل (ولكن رأيه صحة عىل ونستنيل ويدلل عائلته، يحكم
ال باإلجماع اختياره إىل الصغار األطفال دفعت التي هي الرضورة «ألن اختاروه، الذين
قبل من انتخابهم يتم الذين املوظفون هم السلسلة يف األخرى والحلقات آخر.» بطريق

الوطن. أو املقاطعة أو اإلقليم أو الدائرة
استمرت ما إذا وخاصة مفسدة»، «السلطة بأن االقتناع تمام مقتنًعا ونستنيل كان وملا

عام: كل جدد موظفني اختيار إىل يدعو نراه فلذلك طويلة، فرتة
حالهم تبدل فسوف طويلة، لفرتات القضاء مناصب العموميون املوظفون شغل إذا
قلوبهم عىل تخيم أناس إىل إلخوانهم، الرقيقة واملعاملة والرشف بالتواضع االلتزام من
تقلدهم بداية عند نجدهم أننا من الرغم وعىل الزائف. واملجد والغرور الجشع سحب
ألنفسهم، ينشدونها كما لآلخرين الحرية وينشدون العامة، بالروح يتحلون الحكم ملناصب
يتغري واملجد، الرشف لهم تجلب التي املناصب هذه يف طويلة لفرتات االستمرار مع فإنهم
وذلك العامة، الحرية عن للدفاع ال مصالحهم، لتحقيق يسعون أنانيني ويصبحون حالهم
الدولة يف الكربى املناصب أن املأثور، للقول طبًقا األيام، هذه يف التجربة أثبتت كما

الرجال. أعذب أحوال تغري والجيش
املاء يحتفظ حني يف طويلة، لفرتة راكًدا بقي إذا يفسد املاء أن تعلمنا والطبيعة

العام. لالستعمال مالئًما ويكون بعذوبته الجاري
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القانون، إطار يف الشعب يتحرك بأن املشرتكة والحماية التكافل تقيضرضورة وكما
وعيون آذان يف صوت بأعىل بالرصاخ بل الشعب، بدعوة أنفسهم املوظفون يُختار وأن
عام، كل الدولة موظفي وانتخاب منهم، القدامى وتغيري جدد موظفني الختيار إنجلرتا

التالية: لألسباب وذلك
أنه وينىس عيناه تعمي املوظفني، أحد والشبع التكرب يتملك فعندما رشورهم، ملنع أوًال:
سقطاته تكون ما وغالبًا إخوته؛ فوق لريتفع جهده كل يبذل كما للكومنولث، خادم
الدولة. موظفي من وغريهم … واألساقفة املتجربين امللوك سقوط ذلك عىل والدليل كبرية،
تكرب يستفحل فعندما أخرى، مرة الكومنولث إىل والقهر الظلم تغلغل ملنع ثانيًا:
حساب عىل ولو وعظمتهم، مجدهم عىل اإلبقاء عىل حرصهم يتزايد وشبعهم، املوظفني
وقوانينهم امللوك ترصفات ذلك عىل تشهد الوحل، يف إخوتهم يمرغ الذي والضنك الفقر

الزمن. من طويلة فرتة إنجلرتا يف العموم مجلس أعضاء سحقت التي
العهد عليهم طال قد الكومنولث موظفي بعض أن كيف األيام هذه يف نرى أال
معارفهم مع يتحدثون يكادون ال وأنهم الطفيلية، األعشاب غطتهم حتى كراسيهم فوق
بينهم تجمع كانت واأللفة املودة أن من الرغم عىل شأنًا، منهم أقل كانوا إذا القدامى،

الحروب؟ هذه بداية قبل
يف طويلة لفرتات االستمرار إال واإلخوة األصدقاء بني البعد مسافة أوجد الذي ما

والثروة؟ والعظمة الرشف مناصب
إذا ألنه القادمة، أجيالنا يف حبٍّا عام كل جدد موظفني اختيار عىل لنحرص ثالثًا:
إىل الحاجة تدعو الذين وموظفينا قوانيننا عىل وتراكمت واملظالم األعباء تضخمت
إزالتها، إىل وتحتاج البالد بعض يف تنمو التي الضارة واألعشاب كالطحالب تغيريهم،
التخلص القادمة أجيالنا عىل وسيصعب والتعاسة، البؤس أسَّ بالتأكيد ستكون فإنها
يف األمور وضع فرصة — أجدادهم نحن — أعطانا الذي الزمن سيلعنون وحينئٍذ منها،
شيئًا. نفعل ولم املهمة هذه أداء عن تقاعسنا ولكننا راحتهم، عىل عمًال الصحيح نصابها
ألنهم واإلخالص، الصدق بطابق سيطبعهم عام كل الدولة موظفي تغيري إن رابًعا:
مسارها يف األمور وا يُسريِّ لم وإذا أعمالهم، سرياجعون سيخلفونهم الذين أن سيعلمون
عندما ولكن الجدد. املوظفون محلهم يحل عندما العار بهم يلحق فسوف الصحيح
عن التخيل يف يمانعوا فلن الكومنولث، حكومة يف وإخالص بجد املوظفون يعمل

سنويٍّا. موظفيها تغيري يتم عندما بسالمة لندن وستحتفظ مناصبهم،

184



اإلنجليزية الثورة يوتوبيات

يطيعوا، أن الكثريين شأن من كان إذا ألنه عام، كل املوظفني تغري الخري من خامًسا:
كل الوضع هذا يشجع وسوف ليحكموا، دورهم يأتي أن أيًضا الكثريين شأن فمن
املال يزيغ عندما ولكن واملجد. الرشف ابتغاء الحميدة واألخالق االستقامة عىل الناس

واالستبداد. الطغيان إال ورائهما من يأتي فلن الحكام، قلوب والثروة

املجد يحقق مما للحكم، وأَْكفاء ومتمرسني قادرين برجال الكومنولث سيزود سادًسا:
حتى طول وقت يمر ولن األطفال، برتبية العناية من أكرب قدًرا ويتيح لبالدنا، والسالم

األرض. أمم بني زنبقة إنجلرتا كومنولث يغدو
للقيام يصلحون الذين «لألشخاص الدقيق التحديد إىل ذلك بعد ونستنيل ينتقل ثم

الكومنولث»: يف موظفني ينتخبوا ألن يصلحون الذين أو االنتخاب بعملية
الخوَّافني، والجهالء واملشاغبني، كالسكارى، متمدنة، غري بطريقة يعيشون الذين كل أوًال:
يمكنهم وال مجوَّفون فارغون ألنهم والثرثرة، والرياضة اللذة يف وقتهم يبددون الذين
يف موظفني يختاروا ألن يصلحون ال فإنهم ولهذا مجربني، متمرسني رجاًال يصبحوا أن

االنتخاب. يف التصويت حق فلهم ذلك ومع الكومنولث،
أن وال ينتخبوا، أال ينبغي امللكية والحكومة بالسلطة مصلحة تربطهم الذين كل ثانيًا:
من يكونوا أن يمكنهم ال هؤالء ألن الكومنولث، شئون إلدارة موظفني انتخابهم يتم

نوعان: وهؤالء العامة. الحرية أنصار
هذا يف جنوًدا كانوا الذين أو امللكي، الجيش لتدعيم األموال قدموا الذين أولئك أوًال:
يتم وال ينتخبون ال هؤالء العامة. الحرية استعادة دون للحيلولة وقاتلوا الجيش
أن أرى فإنني ذلك ومع حريتهم. فقدوا ألنهم الكومنولث، يف موظفني انتخابهم
إخوتنا ألنهم خدم، إىل املهزومون يتحول عندما العادة هي كما خدًما، منهم نجعل
طغى قد الجهل كان وإن صادقة، حماسة عن شك بال صدر فعلوه وما الوطن)، (يف

عليهم.
العامة، حرياتهم يقدرون الذين هم الربملان أصدقاء من قليًال عدًدا ألن ونظًرا
عىل يصرب أن يجب الربملان حزب فإن الكومنولث، اسم يحملون أنهم من الرغم عىل
الوقت يف يجوز ال ولكن خدًما، منهم يجعلوا وال إخوة، ألنهم امللكي، الحزب جهل
روح فيهم تتفجر أن خشية وذلك موظفني، انتخابهم يتم أن أو ينتخبوا أن الحارض

العام. سالمنا صفو فيعكروا الجاهل االنتقام
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أوضاع يف وورطوها الكومنولث، أرايض ورشاء بيع عىل تهالكوا الذين أولئك ثانيًا:
متواطئون ألنهم إما موظفني، انتخابهم يتم أن وال ينتخبوا أال يجب مربكة، جديدة
ال فهم ولهذا كليهما، أو الكومنولث، حرية يتجاهلون ألنهم أو امللكية، املصالح مع
الرقابة يتولوا ألن يصلحون وال حر، كومنولث مجتمع تحكم قوانني لسن يصلحون

القوانني. تنفيذ عىل
سواء العامة، الحرية يساندون بأنهم أعمالهم تشهد الذين أولئك إذن فلتختاروا

املسيح. أمام واحد الكل ألن ال، أم الكنيسة يف أعضاء أكانوا
سلمي. حوار يف الدخول عىل القدرة ولديهم مساملة أرواح لهم رجاًال اختاروا

يقاسيها التي العبودية بآالم سيشعرون ألنهم امللكي، الظلم من عانوا الذين اختاروا
الوطن). (يف زمالؤهم

العبودية، من البالد لتحرير ومراكزهم حياتهم بفقد خاطروا الذين أولئك اختاروا
صامدين. ثابتني وظلوا

الصحيح. والنظام السلم عىل الحريصة الحكومة قوانني يف املتفقهني العقالء اختاروا
الكثريين يصم الذي العار هو هذا ألن الحق، قول يهابون ال الذين الشجعان اختاروا
وهم الناس، من الحقري الخوف وحل يف غارقون إنهم األيام، هذه يف إنجلرتا سكان من
بهم ويلقى السالم، مدينة خارج يطردوا أن وجزاؤهم هللا، يخشون ال جشعون، أناس

الكالب. وسط
يف ألنهم عمرهم، من عاًما األربعني جاوزوا الذين الرجال بني من موظفني تخريوا

الجشع. ويكرهون بصدق ويتعاملون والشجاعة، الخربة ذوي من رجال الغالب
«سلطة ألن الفقر عليهم أضنى الذين املبادئ، ذوي من كهؤالء رجاًال اخرتتم وإذا
من سنويٍّا دخًال لهم فخصصوا فقراء، املستقيمني الصالحني أكثر جعلت املنترص»
مثل إىل حاجة هناك تكون لن وعندئٍذ الكومنولث، حرية تتوطد أن إىل العامة، الخزانة

املخصصات. هذه
اطلع قد ونستنيل أن يبدو التي مور يوتوبيا يف رأينا كما املجتمع، وحدة هي والعائلة
عملهم: عىل أيًضا يرشف وإنما األبناء تعليم عىل اإلرشاف عىل األب دور يقترص وال عليها،
القراءة تعليمهم يبدأ ثم وأقوياء، عقالء يشبوا حتى أطفاله يرعى أن األب عىل
لتعلمها توجيههم أو الحرف، من حرفة يف للعمل تهيئتهم أو والعلوم، والفنون واللغات،

البرشي. الجنس تربية عن ذلك بعد سنذكره ملا طبًقا ودراستها،
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بقيامهم أو األرض، زراعة يف أوالده جميع بإرشاك يعنى أن األب عىل يجب وكما
بتوفري يهتم أن كذلك فعليه األخرى، الحرف يف عملهم من الرضورية املطالب بتلبية
العمل، عىل يحثهم أن وعليه اآلخر. حساب عىل أحدهم تفضيل وعدم لهم، املريحة الحياة
برضب وإما بالكالم، بتأنيبهم إما وذلك بالبطالة، لهم يسمح وال به، القيام عند ويراقبهم
األطفال يتشاجر ال حتى واالعتدال، العقل إىل السفهاء لرد ُجعلت العصا ألن املذنبني،
موظفي وطاعة القوانني طاعة عىل ويتدربوا كالعقالء، سالم يف يعيشوا بل كالحيوانات،

به. يعاملوه أن يحب كما اآلخر منهم كل ويعامل الكومنولث،
املوظفني: من أنواع خمسة دائرة أو مدينة أو بلدة كل يف توجد أن الرضوري ومن
(املكلفون واملندوبون األمن)، رجال نسميهم (الذين والضباط واملراقبون، السالم، صناع

التايل: النحو عىل منهم كل مهمة ونستنيل ويرشح والجالد. معينة)، بمهام

السالم صانع عمل

وتكون املواقع، اتساع حسب أكثر أو ستة أو أربعة أو السالم صناع من ثالثة اختيار يتم
مزدوجة. مهمتهم

ومنع الدائرة، شئون لتنظيم الشورى مجلس عضوية يف يشاركون أوًال: فهم
املجلس. أعضاء ون ويُسمَّ العام، السالم وحفظ االضطرابات

ترصفات أي أو شغب أو شجار بسبب وآخر رجل بني نزاع نشب إذا وثانيًا:
الذين السالم صناع من أكثر أو واحد أمام النزاع أطراف بإحضار الضباط يقوم حمقاء،
يضعون وبهذا سلمية، تسوية األطراف بني الخالف تسوية ويحاولون للقضية، يستمعون

ذلك. من ألبعد يذهبون وال القانون، لرصامة ا حدٍّ
أمرهم بينهم، الخالف تسوية أو النزاع أطراف إقناع عن السالم صانع عجز وإذا

القانون. حكم لتلقي لذلك، املحدد الوقت يف القضاء، ساحة إىل بالذهاب
إحدى يف القطرة أو البلدة أو املدينة سالم تهدد عامة اضطرابات أي حدثت وإذا
األمر، هذا حول ويتشاورون القريبة البلدان كل يف السالم صناع يجتمع املقاطعات،
األوامر تصدر — ذلك الرضورة اقتضت إذا منهم، أعضاء ستة عن أو — عنهم وتصدر

منهم. درجة األقل للموظفني
البلدة تلك يف السالم صناع قام فقط، املدينة أو البلدة بحدود األمر تعلق إذا ولكن
اختصاصهم. حسب عامة خدمة أي ألداء درجة منهم األقل للموظفني األوامر بإصدار
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استمر وإذا بتأنيبه، السالم صانع يقوم لواجبه، موظف أي إهمال ثبت إذا ثالثًا:
املذنب يلقى ومنها املحيل، الربملان أو باملقاطعة الشيوخ مجلس بإخطار يقوم إهماله

املالئم. العقاب
بالحرص إال للحكومة حياة ال إذ القوانني، إطاعة رضورة إىل يهدف سبق ما وكل

القانون. تنفيذ عىل

املراقب عمل

سنويٍّا. اختيارهم يتم الذين للمراقبني درجات أربع البلدة أو الدائرة يف يوجد
األرض أن ومع وآخر. رجل بني نزاع أي وقوع حالة يف السالم حفظ ملراقبة األول
جميع بني بالتعاون وحصدها زراعتها تتم أن ويجب للجميع، مشرتك كنز وثمارها
تأخذ وعندما للسكان، ملك عليه تحتوي الذي األثاث وكل املنازل جميع فإن العائالت،
األشياء هذه فإن إليها، تحتاج للزينة أدوات أي أو والطعام املالبس املخازن من عائلة أي

للعائلة. ملًكا تكون جميًعا
إلحاق عىل باإلرشاف هنا املراقب ويقوم بالحرف، خاصة للمراقب الثانية والوظيفة
توجيههم أو معينة، خدمة أو حرفة أو عمل يف الالزم التدريب لتلقي باملعلمني الشباب
والحق … دائرته يف عائلة أي يف عاطل يبقى ال بحيث العامة، املخازن يف الزبائن لخدمة
لشئون واملراقبون ا، جدٍّ ومنظم عقالني بشكل تدار لندن يف والرشكات العامة املباني أن
والحرف الرشكات هذه يف ومعاونني وموجهني، معلمني، يسموا أن يستحقون الحرف
أحد يعني أال عىل يحرص أن يجب الحرف لشئون املراقب فإن ذلك وفوق … املختلفة
حرفته، وتعلم سنوات سبع ملدة معلم إرشاف تحت تدرب إذا إال منزل مدير وظيفة يف
مرتف. شباب ال والخربة، بالرزانة يتصفون معلمون عائلة كل يحكم أن هذا من والغرض
واألعمال والعلوم الحرف بني واالنسجام التجانس عىل املحافظة هي هنا املراقب ووظيفة

عاطل. أو متسول الكومنولث يف يبقى ال بحيث السكان، جميع ملصلحة
يسلمون املختلفة الحرف أصحاب أن من يتأكد أن هي للمراقب الثالثة والوظيفة
أهمل وإذا … واجبهم يؤدون الزبائن خدمة عىل القائمني وأن واملحالت، للمخازن إنتاجهم
سلوكه، غريَّ فإن وتأنيبه. بتحذيره املراقب يقوم واجبه، مخزن أو محل يف مستخدم أي
السالم، صانع محكمة إىل ليأخذوه الرشطة ضباط مراقب يستدِع يفعل، لم وإن بها، كان
يرسله حاله ينصلح لم وإن يرام، ما عىل األمور سارت املحكمة، تأنيب معه أفلح فإن
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وإرساله ووظيفته، منزله من بطرده حكمه القايض فيصدر القضاء، ساحة إىل املراقبون
حتى واملنزل الوظيفة يف مكانه آخر شخص يشغل أن عىل األرض، يف للعمل املزارع إىل

نفسه. من يصلح
أن وعليهم عموميني. مراقبني الستني تجاوزوا الذين الشيوخ جميع يكون رابًعا،
يستدعوا وأن حريف، أو موظف أي يرتكبها التي األخطاء ملراقبة مكان أي إىل يذهبوا
عىل ويطلق الكومنولث، سالم نحو واجبهم يف إهمالهم عىل ملحاسبتهم غريهم أو املوظفني

الشيوخ. اسم هؤالء

الضابط وظيفة

ألنهم ضباط؛ الدولة موظفي كل أن والحقيقة تماًما، املوظف مثل حاكًما الضابط يعترب
قانون ألي الفظاظة تمتثل فلن املوظفني يد يف سلطة هناك تكن لم وإذا السلطة، يمثلون

الخاصة. إلرادتهم بل حكومة، أو
الرئيس، هو وألنه املدينة، قائد بمنزلة يكون عام كل ضابط اختيار يتم أن يجب لهذا

الرضورة. حالة يف ملساعدته الضباط من عدد ترصفه تحت سيكون
أمام للمثول وإحضارهم املذنبني ضبط يف السلم أوقات يف الضابط وظيفة وتنحرص

االضطرابات. أنواع كل من املوظف بحماية أيًضا يقوم كما القضاء، وأمام املوظف

السجن) (حارس باملهام املكلف عمل

بفقد القايض عليهم حكم الذين أولئك مراقبة هي وظيفته أو باملهام املكلف عمل إن
له. إنجازهم ومراقبة عليهم، املفروض العمل وتحديد حريتهم،

أبدانهم. صحة عىل للمحافظة كافية ومالبس بمؤن لهم يُسَمح بمهامهم قاموا وإذا
فيعاقبهم القانون، ألمر بهدوء يخضعوا ولم الكسل، أو التسيب أو اليأس أظهروا إذا أما
لظهور جعلت العصا ألن قليلة، غذائية وجبات وإعطائهم بالسياط بالرضب باملهام املكلف

للقانون. املغرورة قلوبهم تذعن حتى الحمقى
مذنبني، إخوة باعتبارهم العطف يد لهم يمد للقانون، خضعوا قد أنهم يجد وعندما
مراقبة يف ذلك مع ويستمر إصالحهم، يف أمًال كافية ومالبس غذائية بوجبات لهم ويسمح

القانون. بحكم رساحهم يطلق حتى عملهم
اإلنسان. بها يقوم التي األعمال من يشاء عمل أي باملهام املكلف لهم ويحدد
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القايضباملوت عليه ويحكم املطاردة، صيحة وراءه تطلق املذنبني هؤالء أحد فر فإذا
أخرى. مرة عليه القبض يتم عندما

الجالد عمل

الجالد يقطع املوت، أو السجن أو بالجلد، وعوقب القوانني، حرمة عىل أحد اعتدى إذا
القانون. لحكم طبًقا املذنب يجلد أو املوت حتى الرصاص يطلق أو يشنق أو الرءوس

املدينة. يف أو البلدة يف موظف كل عمل يسري كيف ترى وهكذا

القايض عمل

القانون بحكم للنطق اختياره يتم ومن البرش، أفعال كل يحكم الذي هو نفسه القانون إن
أن بمفرده شخص ألي ينبغي وال القانون، باسم املتحدث اللسان هو ألنه قاضيًا، يسمى

بتفسريه. يقوم أو القانون باسم يحكم
والشعب، الربملان وإرادة عقل هو — الرسالة5 يف جاء كما — نفسه القانون ألن

أعمالهم. كل يف الزاوية وحجر حياتهم قاعدة يكون أن هو منه وهدفهم
غامًضا، القانون معنى يجعل أن إما القانون تفسري عاتقه عىل يأخذ الذي واإلنسان
نفسه يضع وبالتايل آخر، معنًى إليه يضيف أن وإما فهمه، يصعب مشوًشا يجعله وبذلك

كله. الشعب وفوق القانون، وفوق الربملان، فوق
ويف عليه، تعرض قضية أي إىل يستمع أن هو بالقايض يسمى من عمل فإن ولهذا
إىل ويستمع أمامه، للمثول النزاع طريف بإحضار يأمر وآخر، إنسان بني النزاع حاالت كل
شاهد أي صدق من يتحقق كما محاٍم، يلقنه أن دون نفسه عن يتحدث وهو منهما كل

أمامه. قضية بإثبات يقوم
هذه من أمر بأي يتعلق فيما للقانون الرصيح النص يعلن أن أيًضا القايض وعىل
أمامه املطروحة املذنبني أفعال يف يحكم أنه ملجرد القايض باسم يسمى ال ألنه األمور،
القايض هو الواقع يف والقانون القانون، باسم الناطق هو ألنه بل وإرادته، لرأيه وتبًعا
وهذه القانون هذا يضع أن عليه سالم، يف الكومنولث يف يحيا أن يريد ما وكل الحق.

عينيه. نصب الشهادة
حني وذلك امللكية، للحكومة تخضع التي األمم يف كثري بؤس نشأ هنا من ولكن
والحكومة الربملان ورأي القانون، روح تحولت وعندما القانون. يفرس أن للقايض ترك
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مسار ومن واملحامني واملحاكم، القضاة، ظلم من الشكوى ارتفعت القضاة، صدور إىل
رشير. قانون هو وكأنما نفسه، القانون

قاٍض إلرادة وفًقا — ثابتة قاعدة كان الذي — القانون تحريف هو ذلك يف والسبب
يعرف وأال التعقيد، شديدة امللكية القوانني تكون أن عجب فال مغرور. أو حسود جشع،
صدر يف يكمن الحاالت معظم يف الحكم ألن الناس؛ من ضئيلة قلة سوى القانون مسار

القانون. نص يف وليس القايض
الذي الصالح البيض تشبه جاد برملان يضعها التي الصالحة القوانني أن والواقع
أن دون لآلخرين وترتكه سبيلها حال يف تذهب تضعه أن وبمجرد بلهاء، إوزة عليه ترقد
… بيضة أنه معتقدة عليه لرقدت عشها يف حجًرا وضعت لو إنك حتى وراءها، تلتفت

ليفرسها، القايض إلرادة تُركت إذا فإنها صالحة، كانت وإن القوانني أن نرى وهكذا
فاسد. تطبيقها أن األحيان أكثر يف بالتجربة ثبت

بكلمة الناطقني والقساوسة القانون باسم الناطقني القضاة من كالٍّ أن يف شك وال
ذلك نرش عاتقهم عىل أخذوا ألنهم للرب، وال لإلنسان ال مخلصني غري خدًما كانوا الرب،

منه. إنقاص أو إليه إضافة دون بطاعته التزموا الذي وهو وتفسريه، القانون
شيوخ مجلس أو (محكمة) للقضاء ساحة مقاطعة أو إقليم كل يف يوجد أن ويجب
الدائرة، تلك داخل تقع مدينة كل يف السالم وصناع قاٍض، من يتكون الذي املقاطعة،

فيها. يخدمون الذين والضباط املراقبني ومن

املحكمة

األمر، لزم إذا ذلك من أكثر أو السنة، يف مرات أربع املقاطعة يف املحكمة هذه تنعقد
الرشقي الجزء يف تنعقد السنة من األول الربع ويف الكربى. املدن يف سنويٍّا مرات وأربع
الرابع ويف الشمايل، يف الثالث ويف الغربي، الجزء يف منها الثاني الربع ويف املقاطعة، من

الجنوبي. الجزء يف
منهم واحد كل أن من للتأكد املقاطعة، حدود داخل املوظفني املحكمة هذه وتراقب
تصدر إنسان، أي حق يف خطأ موظف أي ارتكب وإذا بأمانة. بعمله يقوم موضعه يف

القانون. ضد ارتكبه الذي الجرم حسب وذلك املذنب، بعقاب حكمها
شكواه املحكمة تسمع ترضيته، عن املوظفون وعجز شكوى، بأي إنسان تقدم وإذا
رأي عىل االتفاق يمكنهم مناسب، قانون وجود عدم حالة ويف مشكلته. وتسوي بهدوء،
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ويرفعه عليه، وافق إذا الرأي، هذا يقر الذي الربملان ينعقد أن إىل املذنب مشكلة لتسوية
املستقبل يف تقع أن املحتمل من ألن الغرض، لنفس آخر قانونًا يصوغ أو القانون، ملستوى

وضعه. أثناء يف القانون مرشعو بها يتنبأ لم كثرية أحداث
نصابها يف األمور بوضع املحكمة تقوم الشعب، جماهري بني الفوىض اندلعت وإذا
ويعلن لقضيته، القايض يستمع املحكمة، هذه أمام للمثول أحد اضطر وإذا الصحيح.

الجرم. لطبيعة طبًقا القانون، نص
من والهدف وروحه. القانون بنص النطق هو للقايض الوحيد العمل يكون بهذا

الكومنولث. يف السالم عىل واملحافظة القوانني، تنفيذ من التأكد هو كله ذلك وراء
وجيش. للربيد، وإدارة للكومنولث، ووزارة برملان، كلها للبالد وسيكون

الكومنولث برملان عمل

كل من ويُختار سنويٍّا. انتخابه يتم أن ويجب البالد، يف للعدالة األعىل املجلس هو الربملان
املجلس. هذا ليؤلفوا أكثر أو ثالثة أو رجالن يُختار املقاطعات، بعض ومن وبلدة، مدينة،
واألعمال واألشخاص، واملوظفني، األخرى، املجالس جميع مراقبة هي املجلس ومهمة
والعمل الشكاوى، جميع إلزالة — بأرسها للبالد ممثًال باعتباره — كاملة سلطة ولديه

املظلومني. راحة عىل
تقيضبحرية التي التعليمات ويصدر للموظفني، السلطة رحيم، كأب الربملان، يمنح أوًال:
كل عىل الطاغية وقوانينهم وامللوك الغزاة حرم التي الكومنولث، أرض وحصاد زراعة
بحرية زراعتها يف يرشعوا أن اآلن حقهم من وأصبح بحرية، استغاللها املظلومني
األرض، يف يعمل من حماية هي املوظفني ومهمة وملبسهم، مأكلهم عىل للحصول

الكسل. إىل يركن من ومعاقبة
قوة مصدر كانت التي القديمة والعادات القوانني كل إلغاء هي الربملان وظيفة ثانيًا:
برشط ولكن وحريته، الشعب راحة عىل للعمل جديدة قوانني وسن الظالم، (الحاكم)

بذلك. علم عىل الشعب يكون أن
ثالثية: مهمة هنا الربملان مهمة أن ذلك

إلغاءها يريد الذي الشعب، عىل عبئًا تمثل القديمة امللكية والعادات القوانني أن (١)
منها. أصلح أخرى قوانني ووضع
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الوسائل عن والعدل العقل ضوء عىل يبحثوا أن هي اآلن الربملان أعضاء ومهمة
العام. السالم عىل واملحافظة الشعب عن العبء بتخفيف الكفيلة

األعباء يخفف رأي عىل — املجلس مناقشات خالل من — يستقرون وعندما (٢)
يصدروا أن بل قانون، صيغة يف الفور عىل هذا يضعوا أال عليهم يكون الشعب، من
خالل عليه اعرتاض يصلهم لم وإذا فيه، رأيه ملعرفة انتخبهم الذي للشعب ا عامٍّ إعالنًا

موافقته. عىل دليًال الشعب سكوت يعتربون واحد، شهر
ليكون قانون، صيغة يف العام) اإلعالن (هذا يسنوا أن عليهم الثالث، املقام ويف (٣)
الشعب، بموافقة تم القديمة والعادات القوانني إلغاء أن فكما كلها، للبالد ملزمة قاعدة
بموافقته يتم أن بد ال جديدة قوانني ترشيع فإن إليه، وسعى بهذا طالب طاملا الذي

ومعرفته.
القوانني يف مصلحة لهم كانت الذين األشخاص موافقة أخذ عليهم ينبغي وال
موافقة عىل يحصلوا أن عليهم بل يفعلوا، أن امللوك اعتاد كما الظاملة، القديمة
ملزم بأكمله الشعب أن إىل هذا يف السبب ويرجع اضطهادهم. سبق الذين األشخاص
فيه وجد وإذا إصداره، قبل جيًدا يعرفه أن يجب ولهذا وللعقاب، للقانون بالخضوع

تعديله. ويتم عنه يكشف أن فيجب ظلم، أي

ثورة إخماد أو خارجي غزو لصد الحرب إعالن حالة يف أيًضا، الربملان ومهمة ثالثًا:
العام. السالم لحماية األمر هذا يف النظر هي داخلية،

الشئون إدارة هي ووظيفته الكومنولث، يف السلطة رأس هو الربملان أن نجد وهكذا
حماية بل معينة، فئة مصالح تأييد هي مهمته وليست والسلم، الحرب أوقات يف العامة
وهبها التي الحقوق من أحد يُحَرم ال بحيث البالد، يف فرد وكل كلها، البالد وحرية سالم

ذلك. عىل القوانني نصت كما غريه، عىل باعتدائه حريته يفقد لم ما له، الخالق
أو املأجورين الجنود من دائمة هيئة ونستنيل، كومنولث يف الجيش، يعترب وال
الذين املوظفني من الجيش ن ويتكوَّ فقط، الطوارئ حالة يف التعبئة تتم وإنما املجندين،
لزم إذا السالم تحت كله يوضع الذي الشعب ومن السلم، أوقات يف الحكم شئون يتولون

األمر.
بتنفيذ والحكومة البالد أمن عىل فيحافظ السلم، أوقات يف الحاكم هو الجيش ويكون
واالضطهاد. البطش يد من وخلصها القتال ميدان يف بدمه الجيش افتداها التي القوانني
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وقادة رؤساء هم البالد، برملان إىل األرسة رب من املوظفني، جميع يكون وهنا
املنظمة، الحكومة عن دفاًعا ومساعدتهم، املوظفني لحماية كله الشعب ويهب الجيش،

الجيش. جسد إال الشعب ليس إذ
املختلفة واملقاطعات الواليات بني االجتماعية الروابط تدعيم برضورة ونستنيل أحس
الذين الربيد، مديري وجود إىل تدعو الحاجة أن تصور ولهذا الكومنولث، منها يتألف التي
وحبٍّا إيثاًرا منهم أكثر كانوا وإن أيامنا، يف األخبار مراسيل دور عن دورهم يختلف ال

للغري:
فيه يتم الذي الوقت نفس (يف الكومنولث مقاطعات كل من رجلني انتخاب سيتم
أربعة إىل تنقسم البالد إن وحيث الربيد. مديري اسم عليهما وسيطلق املوظفني) انتخاب
سكان من رجلني انتخاب فسيتم والجنوبي، والشمايل والغربي، الرشقي هي أقسام
وآخرين للشمايل، ورجلني الرشقي، القسم بريد مدير يورده ما الستقبال الرئيسية املدينة

للجنوبي.
املقاطعات من شهرية، تقارير إرسال أو تسليم هي الربيد مديري مهمة وستكون
مخزية أو مرشفة تكون والتي تقع، التي األحداث عن الرئيسية، للمدينة بهم الخاصة
باملالحظة، جديرة أحداث الشهر ذلك يف تقع لم وإذا له. نافعة أو ضارة للكومنولث،

املقاطعة. تلك يف مستتبان النظام أو السالم أن يثبتون فإنهم
كل من شهاداتهم أو تقاريرهم باملقاطعات املختصون الربيد مديرو يعرض وعندما
هيئة عىل املقاطعات كل عن بنظام يشء كل التقارير لهذه املستقبلون يسجل البالد، أنحاء

أسبوعية. نرشة
للبالد األربعة األقسام أحوال عن التقارير بنرش األربعة املستقبلون هؤالء ويقوم
لديهم يكون بحيث بريد، مدير لكل الكتاب هذا من نسخة وترسل واحد، كتاب يف وطبعها

البالد. شئون جميع عن مطبوع كامل سجل
أو لوباء، منها جزء أي تعرض إذا أنه هي هذا، من البالد عىل تعود التي والفائدة
فرتسل البالد من األخرى األجزاء بذلك تبلغ طارئة، كوارث أي أو ثورة أو غزو، أو مجاعة

الرسعة. وجه عىل النجدة
من األخرى األجزاء تتخذ اإلهمال، أو الطيش بسبب خطرية حادثة أي وقعت وإذا

الخطر. لدرء الكافية االحتياطات البالد
أرسار من رس اكتشاف إىل العقيل النضوج أو املثابرة خالل من أحد توصل وإذا
القبيل هذا من يشء أي أو األرض فالحة أو التجارة أو الفن يف جديد اخرتاع أو الطبيعة،
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األشخاص هؤالء ينال والثراء، واالزدهار النمو من باملزيد الكومنولث عىل يعود أن يمكن
بهذا األخرى الجهات تسمع وعندما فيها، يعيشون التي الجهات من التكريم املتفوقون
اإلنجاز، هذا مثل لتحقيق جهدهم غاية ويبذلون أبنائها من العديد يتشجع التكريم
الحديدي العرص (بسبب خافية تزال ال التي األرسار من رس يبقى لن الوقت وبمرور
وبالدنا مجتمعنا فيزيد النور إىل آخر أو شخص ويظهره إال الظاملة) امللكية للحكومة

جماًال. (الكومنولث)
يكونوا أن فيهم يفرتض الذين الكومنولث وزراء مهام وصف يف ونستنيل ويستطرد
مجلس يعقد وعندما املقاطعة. أعضاء قبل من سنويٍّا انتخابهم ويتم الناس عامة من
والتقرير الكومنولث قوانني مرتفع بصوت الوزير يقرأ أحد يوم كل اجتماعه املقاطعة
موضوعات يف ومناقشات خطب ذلك تعقب ثم الربيد، ملدير الرسمية النرشة تتضمنه الذي
حل إذ ونستنيل، كومنولث يف مكان له ليس الدين أن نرى وهكذا متفرقة. وعملية تاريخية
وأهمية التجريبي العلم عن آرائه طرافة من يزيد ومما والتاريخ. الطبيعة دراسة محله
يف تعليمه تلقى رجل من جاءت بل عالم، أو فيلسوف من تأِت لم أنها والرتبية االكتشاف

متواضعة: لغات مدرسة
عدم بالكومنولث رضره يف يعادل بها، الشعب جهل مع صالحة قوانني وجود «إن

اإلطالق.» عىل قوانني وجود
يتوىل كان الذي وهو موىس، أسسه الذي إرسائيل كومنولث قوانني أحد يقرر لهذا
األسبوع أيام أحد يكون أن الخري ومن الرأي صواب من أن الوقت، ذلك يف الشعب حكم

اآلتية: الثالثة لألسباب عطلة يوم
الحب ويؤلف اآلخر وجه منهم كل فريى املقاطعة هذه مثل يف الناس يلتقي لكي أوًال:

بينهم. واملودة
لهم البدنية الراحة من قسًطا يأخذوا حتى العمل، عن انقطاع أو راحة يوم ليكون ثانيًا:

وألنعامهم.
ثالثة الشعب عىل — املقاطعة تلك عن العام لهذا انتخابه تم الذي — الوزير ليقرأ ثالثًا:

أشياء:

له. التابع املكتب وسجلها الربيد مدير تقرير يف جاءت كما البالد، أحوال جميع (١)
الشباب، يتعلم لكي بل فقط، الشيوخ ذاكرة يقوي لكي ال الكومنولث، قانون (٢)
أو الصواب يفعلون ومتى الرش، من الخري يميزون كيف بعد، تجربتهم تنضج لم الذين
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واملوت، والحياة والعبودية، الحرية سلطة يدها يف تمسك البالد قوانني ألن ذلك الخطأ،
بهم تقدم إذا حتى لهم، معلم خري هو والقانون بها، علًما الناس يحيط أن يتحتم ولهذا
ولكن وحكومتها. البالد قوانني عن الدفاع عىل قادرين أصبحوا النضج سن وبلغوا العمر
استخراج بحجة الواضح، القانون رشح ألن القوانني، هذه القارئ يرشح أن يجوز ال

ناحيتني: من الرش يجلب إنما الحريف، النص يبينه لم الذي املعنى

الكلمات من اإلكثار ألن الناس، عقول ويف القانون يف والتشوش الخلط سيشيع (أ)
الغموض. ظلمات املعرفة عىل يسدل

الطغيان يتولد الوقت وبميض القانون، مرشعي ويدين غروًرا القارئ سيمتلئ (ب)
األيام. هذه يف وزارتنا أثبتت كما ويرتعرع،

الترصيح يمكن ولهذا — عامة بصفة واألحاديث للخطب تميل الناس عقول ألن (٣)
التايل: النحو عىل والشيوخ الشباب لتدريب بها

الحرية مزايا إبراز مع الغابرة، الحكومات وطبائع املاضية العصور بوقائع للتعريف أوًال:
العبودية ومثالب إرسائيل، (مجتمع) كومنولث يف حدث كما الرشيدة، الحكومات ظل يف
امللوك من وغريه فرعون عهد يف حدث كما والظاملني، بالظلم دائًما ارتبطت التي

وحدهم. ترصفهم وتحت ملكهم والشعب األرض أن زعموا الذين والطغاة،
والتنجيم، والجراحة، كالفيزياء والفنون، العلم حول تُلقى التي واألحاديث الخطب ثانيًا:
جميع طبيعة عىل عالوة ذلك، شابه وما الحيوان وتربية والزراعة، واملالحة، الفلك، وعلم
سليمان. امللك أمر كما وذلك األرز، شجر حتى داود أشنان6 من والنباتات األعشاب

تكشف التي والسيارة، الثابتة الكواكب طبيعة عىل الناس يتعرف أن يمكن كذلك
التي والخلق، الطبيعة أرسار عىل يطلعون وبذلك السماء، يف وعظمته هللا قدرة عن

عنها. البحث عىل اإلنسان يف الداخيل النور وتحفز صادقة، معرفة كل عىل تنطوي
ونوره، ظالمه عن البرشي، الجنس طبيعة عن األحاديث بعض تُلقى أن ويمكن ثالثًا:
والظاهرة، الباطنة وعبوديته وأفراحه، وأحزانه وكراهيته، وحبه وقوته، وضعفه
الكنائس وزارة إليه تسعى الذي الهدف هو وهذا إلخ. … والخارجية الداخلية وحرياته
أحدهم يتكلف حني وذلك خيالية، ببحوث معرفتهم يخلطون ولكنهم عامة، بصفة

خربة. أو تجربة بغري الكالم
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األحيان بعض يف الخطب تكون أن يجب متعددة، بلغات تتكلم األخرى األمم وألن
تحصيل اإلنجليزي مجتمعنا يف للمواطنني يتيرس بحيث األم، باللغة وأحيانًا أخرى بلغات
حب ويكسب واجتهاده، جده عىل فرد كل ويشجع واللغات، والفنون املعارف جميع

باملوجودات. التجريبية ومعرفتهم حكمتهم عىل باالطالع جريانه
القلة: عىل مقصوًرا امتياًزا بقي امللكية ظل يف الحكومي التعليم أن ونستنيل أكد

تتوطد عندما األرض، يف الجهل انتشار سبب هي — يقول كما — امللكية «فالعبودية
ليس ولكن امللكية، العبودية أو الفريسيني عبودية من التخلص ويتم الكومنولث، حرية
عن تعليمه طفل كل يتلقى أن عىل املثالية حكومته يف ونستنيل حرص وقد ذلك.» قبل
بتدريب أيًضا االهتمام مع معينة، حرفة ذلك إىل باإلضافة يتعلم وأن الكتاب طريق

صالحني. مواطنني يكونوا أن عىل األطفال
يقومه حتى والطيش، الرعونة به تستبد غرٍّا فتًى شبابه أيام يف البرشي الكائن يشبه
دائًما كان الحكمة إىل تفتقر بطريقة تأديته أو الجانب هذا وإهمال والتوجيه، التعليم

العالم. يف واملتاعب الفرقة سبب هو يزال وال
وحدهم، اآلباء ال واملوظفون، املراقبون يتوىل أن كومنولث قانون يستوجب ولهذا
وعدم معينة، حرفة تعليمهم عىل والحرص الحميدة، االخالق عىل األطفال تنشئة مسئولية
فعل كما الشباب، متع يف واالنغماس فراغ يف بالحياة والية أي يف طفل ألي السماح
جادين حكماء برجال الكومنولث يزخر حتى كوحوش، ال كرجال يشبوا أن بل الكثريون،

العاطلني. باألغنياء ال مجربني،
والشباب، الطفولة، وهي األربع، مراحله يف البرشي الكائن إىل ننظر أن ويمكن
أثناء ويف األربعني، سن حتى مولده من يمتدان وشبابه فطفولته والشيخوخة. والرجولة
طبيعتها كانت إذا إال مربيته هي ستكون (التي أمه من فطامه يتم أن وبعد املرحلة، هذه
ذلك وبعد ومتواضعة. مهذبة معاملة الناس جميع يعامل كيف والداه يعلمه فاسدة)،
طفولته منذ ومواهبه ذكاءه وينمي الكومنولث، قوانني ويقرأ ليتعلم املدرسة إىل يرسالنه
ثالثة تحقيق هو هذا من والغرض واللغات. الفنون بجميع ويلم تعليمه يف يتقدم حتى

أهداف:
سيكونون التقليدية، معرفتهم خالل ومن العالم، شئون عىل التعرف طريق عن أوًال،
صالحني مواطنني يصبحوا أن يمكنهم ثانيًا، عقالء. كرجال أنفسهم يف التحكم عىل أقدر
وجدت إذا ثالثًا، الحكم. طبيعة عىل التعرف طريق عن حكومته ويساندوا الكومنولث يف
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أو لغتها، يعرفون أشخاص لدينا يكون أخرى، دولة ألي سفراء إلرسال الفرصة إنجلرتا
كالمهم. يفهم من لدينا فسيكون األخرى، الدول من سفراء إلينا حرض إذا

نعلمهم أن بغري وحدها الكتب من التعلم عىل األطفال بعض ئ ننشِّ أن يصح ال ولكن
ألن بالباحثني، ون يَُسمَّ من مع امللكية الحكومة ظل يف يحدث كما وذلك أخرى، وظيفة
وقتهم قضاء يف عليه، املدربة عقولهم ويكدون فيه يعيشون الذي الفراغ سيستغلون هؤالء
يفعل ما نحو عىل وذلك املجدين، إخوتهم عىل وسادة لوردات يصبحوا لكي التحايل يف

العالم. متاعب كل يف يتسبب مما وليفي، سيمون
املشرتك السالم وضمان العقل فإن الباحثني، بطالة عن الناجمة املخاطر نتالىف ولكي
الحرب تعلم — عقولهم وتنضج املدراس يف يشبوا أن بعد — لألطفال نهيئ أن يقتضيان
يبلغوا حتى ذلك يف واالستمرار والعقلية، الجسدية قدراتهم تالئم التي والعلوم والفنون

األربعني. سن
مور خالف عىل ولكنه اإلنتاج، لوسائل الخاصة امللكية ونستنيل ألغى كيف رأينا لقد

االستهالكية». «السلع ملكية عىل أبقى وأندريا، وكامبانيال
أطفاله، أو وزوجته وطعامه وأثاثه، منزله منه يأخذ أن آخر شخص أي أراد وإذا
آثًما، يعترب الشخص هذا مثل فإن السالم، قانون بذلك وخرق مشرتك، يشء كل إن قائًال

والقوانني. الحكومة حددته الذي العقاب يتحمل أن وعليه
ليس الخاص السكن فإن العام، املال من جزء العامة املخازن أن من الرغم فعىل
شخصه، يف اإلنسان سالم حماية هي الكومنولث قوانني ومهمة للدولة، العامة األمالك من

اإلنسان. يصيبا أن يمكن اللذين والجهل الفظاظة من الخاص وسكنه
حسب يعطي إنسان وكل أجور، وال نقود املثايل ونستنيل مجتمع يف فليس ذلك ومع
مجتمع لتنظيم يرجع نجده الحرية» «قانون نهاية ويف احتياجاته. حسب ويأخذ مجهوده

ييل: كما فيه الحياة أسلوب ويرشح نقود، بال
أراد وإذا أرسة. كل بمساعدة املخازن إىل نقلها ويتم الثمار وتجمع األرض «تزرع
إىل الذهاب فيمكنهم أخرى، مؤن أي أو ذرة عىل الحصول أرسة أي أو إنسان أي
إىل أو صيًفا، الحقول إىل يذهبون للركوب، حصانًا أرادوا وإذا نقود. دون وأخذها املخازن
بها، قاموا التي الرحلة تنتهي وعندما الحراس، من ويتسلمونه شتاء، العامة اإلصطبالت
فإما مؤنًا، أو طعاًما أرادوا وإذا نقود. دون وذلك منه، أخذوه الذي املكان إىل يرجعونه
األغنام قطعان إىل وإما نقود؛ دون يشاءون ما ويتسلموا القصابني محالت إىل يذهبوا أن
رشاء.» أو بيع دون لعائالتهم اللحوم من إليه يحتاجون ما ويأخذوا فيذبحوا املاشية، أو
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أن محاوًال القوانني، طبيعة الحرية» «قانون من األخري الفصل يف ونستنيل ويحلل
التي املكتوبة غري القوانني وبني املكتوبة، والقوانني والتقاليد، األعراف، بني الفرق يوضح

للعقل»: الداخيل «النور من تنبع
أن يمكن ال العبودية عصور يف صالحة كانت التي القديمة امللكية القوانني «إن
«بالضباط القوانني تلك فيشبه الواقعية بنزعته يستعني ثم الحرية.» لعصور أيًضا تصلح
يؤكد ولهذا يتغري». لم شيئًا وكأن حياتهم يتابعون ثم أسماءهم يغريون الذين العجائز
إنه البرشي». الجنس لكل سالم «اتفاق يكون أن يجب الحقيقي الكومنولث قانون أن
تستثني ال واحدة أخوة يف واألمميني اليهود بني ويؤلف للجميع «األرض يحرر قانون
مجتمعات أخرى مرة األرض ممالك ويجعل كان كما سليًما املسيح ثوب يعيد وهو أحًدا.
يعلم الذي الحق القانون هو الذي الصحيح، للفهم الباطنة القوة كذلك وهو كومنولث.
به.» يعاملوهم أن يحبون بما غريهم يعاملوا أن بالكلمات، يعلمهم كما بالفعل، الناس

قراءتها تعاد وأن ومخترصة «قليلة تكون أن فيجب املكتوبة، الكومنولث قوانني أما
يتخذ أن سيمكنه ضارة، كانت ومتى نافعة كانت متى يعرف من وكل … مرة من أكثر
العجيب ومن املحامني.» عن يستغني وبهذا وأفعالها، كلماتها من الشديد الحذر جانب
بقائمة املثايل «كومنولثه» وصف يختم ونستنيل نجد أن األخرية، العبارة ضوء عىل ا، حقٍّ
يقتل الذي التقليدي امللوك قانون عن كثريًا معظمها يختلف ال قانونًا، وستني اثنني من
يمهد ألنه املحاولة، سبيل عىل القوانني هذه يقدم ونستنيل أن والظاهر الحقيقية. الحرية
يمكن الذي القانوني، املنهج أو الخاصة، القوانني هي هذه تكون «قد الكلمات: بهذه لها
شأنه ونستنيل، نجد أن حال، كل عىل لألمل، املخيبة األمور ومن الكومنولث». به يحكم أن
وضعها يف يبدأ عندما النظرية آراءه كثريًا يلتزم ال اليوتوبيني، الُكتَّاب من العديد شأن
«كل االستقامة»: «قانون يف قال أن له سبق الذي الكاتب أن والغريب التطبيق. موضع
كانت وملا الحياة. يسلب أن أيًضا يستطيع فهو الحياة، يهب أن يستطيع إنه يقول من
باسم حياته، من مثله إنسانًا يسلب إنسان أي فإن وحده، الخالق يد يف واملوت الحياة قوة
الذي هو نفسه الكاتب هذا الخليقة.» ضد قتل جريمة تأكيد بكل يرتكب كان، قانون أي
سلطة يده يف وكأن وصاياه، بعض يقدم ذا هو وها املوت. عقوبة توقيع بحرية سمح
يفعل ومن مكافأة. أو مال إىل للتوصل القانون أحد يستغل أن يجوز «ال الحياة»: «إعطاء
فال باملال، ويُشَرتى العدل يباع فعندما للكومنولث، خائنًا باعتباره باملوت فسيعاقب ذلك

والقهر.» الظلم إال نتوقع أن يمكن
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صفقة يعقد أو يتاجر ثم والصالة، بالوعظ الحق اإلله لخدمة يعيش أنه يزعم «ومن
أن والواقع وغشاًشا.» ساحًرا باعتباره باملوت يعاقب أن بد فال األرض، عىل لالستيالء

كامل: بشكل بربري مفهوم العدل عن ونستنيل مفهوم
بسن، وسنٍّا بعني، عينًا وسيفقد برضبة، رضبة الجالد سيرضبه جاره يرضب «ومن
التعامل يف الرفق الناس يتعلم أن هي ذلك وراء من والحكمة بحياة، وحياة بعضو، وعضًوا

به.» يعاملوهم أن يحبون بما غريهم يعاملوا وأن البعض، بعضهم أجساد مع
الجرائم عىل كعقاب مور، يوتوبيا يف رأينا كما العبودية، تفرض بأن يويص وهو
يتم األوىل للمرة القوانني يخالف من «كل الذكر: السابقة الجرائم من أخف تكون التي
أما بالسوط، يُجَلد الثانية املرة ويف قبل، من بينا كما عامة، أو خاصة جلسة يف توبيخه
يشغل أن عليه يحرم كما لألبد، أو محدودة زمنية لفرتة إما حريته، فيفقد الثالثة املرة يف

وظيفة.» أي
ويطلب املهام» «فاريض إىل ويذهب حر، رجل ألي خادًما يصبح حريته فقد ومن
موافقة بعد بعمله الحر الرجل هذا يُلحقه وعندما به، خاص عمل بأي للقيام خادًما
من ينتهي أن بعد إال عنده للعمل يطلبه أن آخر حر رجل أي عىل يُحَظر املهام، فاريض

السابق. عمله
غذائية وجبة له وتقدم جلده يتم بالكالم، القواننَي املذنبني هؤالء أحد سب وإذا

خونة. باعتبارهم باملوت يعاقبون القوانني ضد السالح شهروا وإذا رديئة.
لقوانني وامتثالهم واجتهادهم تواضعهم عىل واضًحا دليًال العبيد يقدم وعندما
التي العبودية مدة انتهاء بعد حريتهم اسرتداد الحالة هذه يف بإمكانهم فإن الكومنولث،
عبيًدا يبقون فإنهم للقوانني، معارضتهم يف استمروا إذا أما عليهم. القايض بها حكم

أخرى. زمنية لفرتة
«بجهلهم يعتقدون الذين أولئك هاجم وقد األرسة، عن صلبًا مدافًعا ونستنيل وكان
الجماع بغرض والنساء الرجال كل يُجَمع أن يجب أنه عقل، يتصوره ال الذي الوحيش
أرسة كل أن لوجدنا الحر» «الكومنولث إىل نظرنا ولو البهائم.» عيشة يعيشون وبذلك
بزوجها، امرأة وكل بزوجته، رجل كل وسيستمتع اآلن، الحال هي كما مستقلة، «ستعيش
من الرغم وعىل حد. أقىص إىل بسيطة الزواج قوانني أن هذا إىل أضف اآلن.» يفعلون كما

جريمة: يعدُّ ال الزنا أن إال باملوت، عليه يعاقب الحاالت، بعض يف االغتصاب، أن
أن استطاع إذا وذلك منهما، كل يحبه بمن الزواج حرية وامرأة رجل لكل «سيكون
هذا الثروة وال اإلرث وال األصل يعوق ولن به. يقرتن أن يريد الذي الرشيك حب يكسب
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الثروة من منهما كل نصيب عن أما اإلنسان. دم هو واحد دم من جميًعا ألننا الزواج،
لكل األبواب مفتوحة وهي فتاة، وكل رجل كل نصيب من العامة املخازن فإن العامة،

السواء. عىل منهما
يتزوجها. أن فعليه طفًال، منها وأنجب فتاة رجل عارش إذا

عن هذا ثبت ثم استجابة، تجد ولم املرأة ورصخت بالقوة، امرأة رجل ضاجع وإذا
ألن املرأة، سبيل ويُخىل باملوت، عليه يُحكم الرجل، باعرتاف أو الشهود، من اثنني طريق

للمرأة. الجسدية الحرية رسقة قبيل من يعد هذا فعله
يعاقب العنيفة املحاولة هذه فإن بالقوة، آخر رجل زوجة اختطاف رجل حاول وإذا
بأن عليه يحكم الثانية املرة ويف الجمهور، أمام له السالم صانع بتوبيخ األوىل للمرة عليها
آخر رجل زوجة ضاجع إذا أما كامل، عام ملدة املهام فارض ترصف تحت خادًما يكون
باملوت. عليه فيحكم بالقوة، اغتصابها يتم التي الفتاة تفعل كما املرأة ورصخت بالقوة،
لجميع رغبتهما يبلغان فإنهما كزوجني، مًعا العيش عىل وامرأة رجل اتفق وإذا
يعلن جميًعا، يضمهم الذي االجتماع ويف أيًضا. الجريان ولبعض دائرتهما، يف املراقبني
ويشهد اليشء، نفس املرأة وتعلن زوجته، لتكون املرأة هذه اختار أنه الجميع أمام الرجل

الزواج.» عىل املراقبون
تسلطية روح عن املثايل الكومنولث لقوانني تخطيطه يف كشف قد ونستنيل كان إذا
التي القومية النزعة من تماًما متحرر أخرى جهة من فإنه اليوتوبيني، معظم فيها يشرتك
العدوانية، الحروب شن عن «الكومنولث» امتناع عىل األمر يقترص وال منهم. العديد تميز
املثايل، بمجتمعه باالقتداء تسارع سوف العالم يف األخرى األمم بأن آمن أنه كذلك يبدو بل

سالم: يف ستعيش كلها البرشية وأن
وستهرع الكومنولث، حكومة فيها ستقوم التي األمة تلك يف والوفرة السالم «سيزدهر
جبل من القانون كلمة وستنطلق ونظمها. أساليبها وتعلم جمالها، لرؤية أمم كل إليها
الرابع: اإلصحاح (ميخا، جميًعا» األرض ستحكم التي أورشليم من الرب وكلمة صهيون،

.(١-٢
ظاملون، محامون وال جشعون،7 كهنة وال إقطاعيون، وال طغاة، ملوك هناك يكون لن
املقدس الجبل هذا كل يف القبيل هذا من يشء أي وال القلوب، قساة أراٍض ك ُمالَّ وال
كل بها يهتدي التي القاعدة هو سيكون العادل القانون ألن والسالم؛ االستقامة غري للرب

البرش. أعمال كل عىل يحكم الذي القايض هو وسيكون إنسان،
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ضخمة: واحدة أرسة سيصبح بأجمعه العالم أن هذا ومعنى
وصفناها، التي بالطريقة روعي إذا الصحيحة، للحكومة الصحيح الحكم «هذا
واحًدا وكومنولث البرشي، للجنس واحدة أرسة بأرسها، األرض بل كلها، البالد سيجعل
من الرغم عىل الواحد، إرسائيل ببيت إرسائيل سميت كما تماًما صالحة، حكومة تحكمه

والعشائر.» واألرس القبائل من العديد من تتألف كانت أنها
كان الذي والسيايس األدبي ونستنيل نشاط نهاية يمثل الحرية» «قانون فإن وأخريًا
صدوره، عند ناجًحا استقباًال استُقبل أنه بد وال عمره. قرص من الرغم عىل مكثًفا نشاًطا
حدث كما الرسقة أو باالنتحال عليه اعتُِدي كما بقليل، ظهوره بعد ثانية طبعة ُطبع ألنه
واالستعباد امللكية رجوع بعد معناها فقدت ونستنيل رسالة ولكن األخرى. كتبه معظم مع
االجتماعيون واملفكرون املؤرخون كتبه تجاهل كما اإلنجليزية، العاملة للطبقة النهائي
شاملة دراسة تظهر حتى القرن هذا أوائل إىل االنتظار من بد ال وكان سواء. حد عىل
L. H. Berns برينز ه. ل. بها قام التي الدراسة وهي الجوانب، املتعدد ونشاطه لكتاباته
من مختارات الدراسة هذه بعد ظهرت ثم الكومنولث». أيام يف الحفارين «حركة بعنوان
التجاهل عىل «برينز» احتج وقد أمريكا يف الكاملة الطبعة صدرت كما إنجلرتا، يف أعماله
«لقانون املتأنية القراءة إن بقوله: اليوم إىل مستمرٍّا يزال وما ونستنيل منه عانى الذي
واحًدا بحق، كان، ونستنيل بأن االقتناع، هذا التالية بحوثنا قوَّت كما أقنعتنا، قد الحرية»
وأبعدهم للعالم إنجلرتا أهدتهم الذين االجتماعية بالعدالة الفلسفيني املبرشين أشجع من
ضمنت لقد حظوظها! توزيع يف واإلنصاف العدل عن الشهرة تبتعد فكم ذلك ومع نظًرا.
يقرأوها، لم ولو حتى عنها، يتحدثون فالجميع واسعة، عاملية شهرة ملؤلفها مور «يوتوبيا»

وطنه. ألبناء معروفة غري فهي ونستنيل يوتوبيا أما املتمدن. العالم بالد كل يف

هوامش

Rudolf روكر: لرودلف والحضارة» القومية «النزعة كتاب من مقتبس النص (1)
(املؤلفة) .Rocker, Nationalism and Culture

الجمهورية ورئيس اإلنجليزية الثورة قائد (١٥٩٩–١٦٥٨م) كرومويل أوليفر (2)
١٦٢٨م، منذ بالربملان عضًوا وأصبح بكيمربدج تعلم ١٦٥٤م، عام بإنجلرتا أقامها التي
الحرب أثناء ويف الربملان، يف عنهم للدفاع ونشط بقوة، (التطهريني) البيوريتان وعاضد
جيوش تنظيم يف وعبقريته الحربية، لكفاءته الزعامة مرتبة إىل رسيًعا ارتقى األهلية
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للملك املنارصين االسكتلنديني زحف وصد ١٦٤٥م، عام األول شارك امللك هزم الربملان.
قسوة يف ثورتها وقمع أيرلندا عىل تأديبية حملة قاد ١٦٤٩م عام ويف برستون. يف
إصالحات نفذ نفسه، الثاني شارل وهزم امللكيني عىل وانترص اسكتلندا غزا ثم ووحشية،
كبار مع باالشرتاك البالد وحكم ١٦٥٤م عام الربملان حل ثم مختلفة، وإدارية قانونية
والحكم الديني للتسامح كرومويل ميل من وبالرغم ديكتاتوريٍّا. حكًما الجيش قواد
للكنيسة التابعني غري والربوتستانت اليهود عىل إال التسامح هذا يطبق لم الديمقراطي،
الجميع أقرَّ ولكن بيِّنًا، اختالًفا كرومويل يف اآلراء اختلفت وقد الرسمية. األنجليكانية

(املرتجمة) وضعه. الذي النظام طويًال بعده يعمر ولم الحربية، برباعته
(اإلصحاح ميخا مثل القديم، العهد أسفار بعض من آليات هنا ونستنيل يشري (3)
بالخالص وتبرش تحذر وكلها (١ والثالثون، الثالث (اإلصحاح وأشعياء (٣-٤ الرابع،
وشعب أورشليم بمجد الجنود» «رب وعود يحقق بمستقبل التنبئية الروح عن وتعرب
مثل املقدس، الكتاب لغة عىل يعتمد الحفارين قائد كان وإذا أعداءه، قهر الذي إرسائيل
وتحديث وتعميم اللغة لهذه تحويل بعملية يقوم فإنه عرش، السابع القرن كتاب معظم
وسياسية. اقتصادية ألسباب واملستغلني املقهورين جميع عىل تنطبق بحيث لداللتها

(املراجع)
غنية أرسة ومن أمريًا ولد رويس. فوضوي (١٨٤٢–١٩٢١م) كروبوتكني بيرت (4)
اهتمامه ولكن مهمة، وعسكرية مدنية مناصب وشغل للقيرص، وصيًفا صباه يف وكان
وصودرت روسيا، يف وُسجن اإلمارة لقب عن النزول إىل قاده الروس الفالحني بحالة
قىض وهناك فرنسا، إىل السجن، يف عامني قضائه بعد الهرب، من تمكن ولكنه أمالكه،
روسيا إىل وعاد إنجلرتا، يف حياته أغلب قىض رساحه إطالق وعند سجونها، يف أعوام ثالثة
مجتمع بقيام نادى ثوري كاتب وهو للبلشفيني. معارضته من بالرغم ١٩١٧م، ثورة بعد
من األنانية. املصلحة رأيه يف تحركها التي املتبادلة املعونة فكرة عىل يعتمد فوضوي
وتطورها» املتبادلة و«املعونة (١٨٩٩م)، الصغرية» الكبرية واملصانع «الحقول كتبه أهم
الخبز». و«غزوة ١٩٢٢م) –١٩١٢) ثوري» و«مذكرات (١٩٢٢م) و«األخالق» (١٩٠٢م)،

(املرتجمة)
اإلنجليزية، الثورة قائد لكرومويل، ونستنيل كتبها التي الرسالة إىل إشارة لعلها (5)
الطويلة. النصوص هذه املؤلفة منه تقتبس الذي الحرية» «قانون كتابه بها وصدر

(املرتجمة)

203



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

اليهودي الرتاث يف وُعرف الزوفا، اسم عليه يُطلق النباتات أنواع من نوع هو (6)
(املرتجمة) داود. أشنان باسم

وقد ،Tithing Priests الزراعية األرض إنتاج من العرش يأخذون كهنة حرفيٍّا: (7)
(املرتجمة) الوقت. ذلك يف اإلنجليزية الكنيسة حقوق من ا حقٍّ ذلك كان
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الرابع الفصل

يوتوبياتعرصالتنوير

فقد والسياسية، االقتصادية باملشكالت ُعِنيت قد اإلنجليزية الثورة يوتوبيات كانت إذا
بصورة عرش، الثامن والقرن عرش الرابع القرن من األخري النصف يوتوبيات اهتمت
خاصة بصفة فرنسا يف اليوتوبي األدب واتخذ والدينية، الفلسفية بالقضايا أساسية،
امللكي الحكم سطوة تحت العقلية الحرية لغياب كان واألصلية املتنوعة أشكاله معظم
تدعي وال خيالية. روايات شكل يف آرائهم إخفاء إىل اضطرهم مما الُكتَّاب، يف أثره املطلق
فيها االجتماعي التنظيم ألن مثالية، ملجتمعات كاملة مرشوعات أنها اليوتوبيات هذه أكثر
تقبل ال حاسمة آراء ملناقشة العام اإلطار يمثل أويل تخطيط مجرد يكون أن يعدو ال

املهادنة.
الناس انتباه وجهت قد الديني واإلصالح النهضة لعرص الثورية التأثريات كانت
أو كانت بروتستانية القومية، الدول تدعيم مع ولكن االجتماعي، اإلصالح مشكالت إىل

للوقت. مضيعة االجتماعي اإلصالح عن الكالم أصبح كاثوليكية،
حتى أو خيالية، بالد إىل اللجوء وراء من معني غرض هناك كان فقد ذلك ومع
الرحالت ابتدع من وأول منها. والسخرية والحكومات العادات فضح وهو الكواكب، أحد
–١٦١٩) Cyrano De Bergerac برجرياك دو سريانو هو فرنسا يف الساخرة الخيالية
عنيًفا هجوًما وتضمنت و١٦٦٢م، ١٦٥٧م عامي بني أعماله أهم نرشت الذي ١٦٥٥م)
للحكم األسايس السند هما أنهما باعتبار خاص، بوجه الكاثوليكية وعىل الدين عىل
صيغة (١٦٦٧–١٧٤٥م) 1Swift سويفت استخدم عاًما سبعني بحوايل ذلك وبعد امللكي.
رائعته ترجمت حيث فرنسا، يف بدوره محاكاته وتمت عرصه، مجتمع لنقد مشابهة

مبارشة. ظهورها بعد جليفر» «رحالت
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عنها، بالحديث شديًدا إغراءً تغرينا أن يمكن الساخرة النقدية األعمال هذه أن ومع
«املثالية». للمجتمعات املقابل الضد تمثل ألنها الكتاب؛ هذا يف نتعرضلها أن نستطيع فلن
يتصوره الذي املثايل للمجتمع موجًزا وصًفا األحيان بعض يف نجد أن يمكن أننا صحيح
ولكن ،Houyhn Hnms «الهوهنهمز» بالد إىل سويفت رحلة يف الحال هو كما املؤلف،
العالم وغدر غباء عىل حية صورة إضافة هو األوصاف هذه مثل من األسايس الهدف

الكاتب. فيه عاش الذي الواقعي
شديًدا تأثًرا عرش والثامن عرش السابع القرنني يف الفرنسية اليوتوبيات تأثرت
يف ووضعتها يوتوبياه يف نجدها التي والتنظيمات املؤسسات نقلت فقد مور. بتوماس
الفلسفية لألفكار الجريئة املناقشات كانت وإن الطفيفة، التغيريات بعض مع جديد إطار

أكرب. مساحة احتلت قد والدينية
العظيمة أنتانجيل مملكة «تاريخ هي منازع بغري الفرنسية اليوتوبيات أسخف ولعل
التي Histoire Du Grand Et Admirable Royaume D’Antangil لإلعجاب» واملثرية
الذي — املؤلف استعار وقد فرنسية. يوتوبيا أول بأنها ووصفت ١٦١٧م عام نرشت
الدين موضوع مثله تناول كما مور، من أفكاره كل — اليوم حتى مجهوًال اسمه زال ما
لتنظيم كتابه من فصًال عرش خصصخمسة إذ عسكريٍّا، رجًال كان أنه بد وال حرٍّا. تناوًال

… الرشطة قوات
،«Sevarites السيفاريني «تاريخ Denis Veiras فرياس دينيس كتاب تأثر كذلك
الخمسة املجلدات نرشت ثم ١٦٧٥م، عام اإلنجليزية باللغة منه األوالن املجلدان ظهر الذي
مور، بيوتوبيا كبريًا تأثًرا ١٦٧٩م، إىل ١٦٧٧م من باريس يف الفرنسية باللغة الباقية
ودنيس الدين. عىل العنيف وبالهجوم الجريئة الفلسفية األفكار ببعض تميز قد كان وإن
عن ورثها التي الثروة وبدد القانون درس أن وبعد بروتستانتية، لعائلة ُولِد فرياس
وأرسل اإلنجليزي املجتمع يف النجاح بعض حقق أنه يبدو حيث لندن، إىل ذهب أبيه،
مهمة يف Halifax وهاليفاكس Arlington وآرلنجتون Bucking Ham باكنجهام مع
تاريخ من األول الجزء كتب لندن إىل عودته أثر وعىل .Hague الهاج إىل دبلوماسية
منها.2 متمكنًا كان أنه يبدو التي باإلنجليزية كتبه قد يكون أن ويُحتَمل السيفاريني،
الذي بالعار موصوًما واحد، بعام كتابه ظهور قبل لندن مغادرة عىل أُجِرب أنه أيًضا ويبدو
Histoire السيفارامب» «تاريخ أكمل حيث باريس إىل ورجع وآرلنجتون، باكنجهام لحق
نُِرش بينما امللك، من خاص بترصيح األوىل األربع املجلدات وظهرت ،Des Sevarambes

الرسمية. السلطات إذن بغري الدين، عىل هجوم أقوى تضمن الذي األخري، املجلد
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يف املحامني أحد وهو ،Claude Gilbert جيلبري كلود كتبها التي اليوتوبيا وكانت
Histoire De كاليجافا» «تاريخ طبع تم فقد سابقتها. من حظٍّا أقل ديجون، مدينة
املؤلف دمر واحدة نسخة منها تباع أن وقبل ١٧٠٠م، عام العقالء) جزيرة (أو Calejava
لنفسه. بها احتفظ واحدة نسخة باستثناء للمحاكمة، تقديمه من خوًفا بأكملها الطبعة

الدين. حول آرائه إىل فرياس، يوتوبيا مثل جيلبري، كلود أهمية وترجع
وبخاصة ودينية، اجتماعية نظر وجهة من داللتها لها املذكورة اليوتوبيات أن والواقع
مور يوتوبيا تقليد يف تبالغ مجملها يف ولكنها ظله، يف ُكِتبت الذي الحكم نظام تذكرنا إذا
يوتوبيا هو الوحيد واالستثناء الفصل. هذا يف منها يشء اقتباس من يمنعنا الذي الحد إىل
املثايل البلد ذلك عن ١٦٩١م) سنة ومات ١٦٣٠م سنة حوايل (ولد فوانيي دي جابرييل

معارصيه. يفوق جعله ما والجرأة األصالة من فيه وأظهر أسرتاليا، يف صوره الذي
الروايات برداء آرائهم تغطية عىل الفرتة هذه يف اليوتوبيا ُكتَّاب حرص من الرغم وعىل
أو الخارج يف كتبهم يطبعوا أن إىل املحاكمة من أنفسهم لحماية اضطروا فقد الخيالية،
أن كما العهد، ذلك يف الرسية لألدبيات تنتمي أنها والواقع مستعارة. أسماءً لها ينتحلوا
وحتى فيهم. لالشتباه تعرًضا أكثر جعلهم قد بروتستانتية أصول من مؤلفيها انحدار
١٦٩٩م عام يف نرشت التي 3Fénelon لفينيلون الشهرية Télemaqaue تليماك رواية
وضعها الذي هو األساقفة رئيس ألن االحرتام، تستحق التي الروايات فئة من واعتربت
لويس يكون أال ويُحتَمل مؤلفها. سمعة إىل باإلساءة انتهت قد فرنسا، عهد ويل لتهذيب
La Bétique البيتيك مثل الرعوية للبالد وصف من فيها جاء ما اعرتضعىل قد عرش الرابع
يتحول وحيث واالنضباط، بالنشاط تتسم حياة الناس يحيا حيث ،Salente وساالنت
املمكن من يكن لم حكمه لنظامه املسترت النقد ولكن الحروب، وتختفي محاريث إىل الذهب
تقريبًا األسباب لنفس عرش الرابع لويس فينيلون انتقد وقد الحياد. موقف يتخذ يجعله أن
للزراعة وإهماله للرتف، وعشقه بالحرب، ولعله الثامن، هنري ينتقد مور جعلت التي
املصدر هي األرض فيه كانت الذي الوقت يف مدقع، فقر يف يعيشون الفالحني جعل إهماًال

األمة. لثروة األسايس
أركان من ركنًا نجد أن يصعب بحيث عرش، الثامن طوال رواًجا اليوتوبيات ازدادت
أمريكا إىل أخذنا Le Lahontan الهونتان لو فالبارون مثايل. مجتمع فوقه ينشأ لم األرض
دو وتيسو الرشقية، الهند لجزر F. Leguat ليجوا فرانسوا ومغامرات ورحالت الشمالية
Daventer دافنتيه مدرسة من املتحررة الرياضيات مدرس ،Tyssot De Patot باتو
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وتنتقل الند. جرين يف «Cordelier لييه كورد املبجل «األب مغامرات يصف الشهرية،
بطبيعة أسرتاليا، ولكن مرص. إىل أو املحاربات النساء جزيرة إىل أيًضا الروايات هذه بنا
يف وجودها يفرتض التي املختلفة (واملجتمعات القوية بشعبيتها محتفظة تظل الحال،
Gauden لوكا دي ينشو جاد نرشها التي واملذكرات طويلة) قائمة تمأل أن يمكن أسرتاليا
بولونيا يف التفتيش محاكم آلباء مقدم تقرير أنها يُفرتض ١٧٤٦م، عام يف Cio Di Lucca
وعندما األفريقية. الصحراء وسط يف تقع مجهولة ألرض رحالته عن اعتقلوه، الذين
يف مثالية مجتمعات الُكتَّاب يتخيل اليوتوبيات، من املتزايد بالعدد املأهول العالم يضيق

.L. S. Mercier مرسييه يوتوبيا مثل وذلك املستقبل، يف أو آخر، عالم
ولكنه عديدة، سمات يف اليوتوبيات مع يشرتك الذي األدب من كامل نوع أيًضا وهناك
وقد كاملة، مجتمعات ر يصوِّ مما أكثر صغرية مثالية مجتمعات أو نموذجية أًرسا ر يُصوِّ
D. Defoe ديفو دانييل مؤلفا قدم وبينما كروزو. روبنسون قصة من األدب هذا استُلِهم
طموحهم وزاد قلدوه، الذين الُكتَّاب تخيل واحد، رجل من يوتوبيا (١٦٦٠–١٧٣١م)
مهجورة، جزيرة صخور عىل تحطمت سفينة طاقم من أو وامرأة، رجل من يوتوبيا عليه،
البرشي املجتمع أصل بناء إعادة الطريقة بهذه محاولني مثالية جماعة أو أرسة وأسسوا
قدم فقد الروايات. من النوع لهذا تنتمي L’isle Inconnue املجهولة والجزيرة وتكوينه.
الزوجي، الحب ونموذج الربيء، الحب «نموذج النارش، يؤكد كما العمل، هذا يف املؤلف
ونموذج الحميدة، األخالق ونموذج الكاملة، الرتبية ونموذج الصالحة، الحكومة ونموذج

املهذب». املجتمع ونموذج الزراعي، التجمع
النبالء» «باملتوحشني ازدحم قد عرش الثامن القرن يوتوبيات من العديد كان وإذا
(١٧١٢–١٧٧٨م) روسو جاك جان من كل خالًصا، أسطوريٍّا وصًفا وصفهم الذين
آخر عدًدا فإن (١٧٣٧–١٨١٤م)، 4Bernardin De St. Pierre بيري دوسان وبرناردان
… الحضارة تمسسها لم بلدان يف الحقيقيني املتوحشني اكتشاف حاول قد اليوتوبيات من
قارتي من جعلوا قد عرش والسابع عرش السادس القرنني خالل يف اليوتوبيون كان وإذا
لندن فيه ُوِضعت إطار مجرد — غامضة معرفة آنذاك ُعِرفتا اللتني — وأسرتاليا أمريكا
بذاتها، قائمة حياة عرش الثامن القرن يف تتخذ القارتني هاتني بالد بدأت فقد باريس، أو
أضف اليوتوبي. اإلطار يف واملبرشون الرحالة اكتشفها التي الشعوب عادات دت وتجسَّ
أصبح قد الكاملة، املساواة تحكمه مجتمًعا ر تصوِّ أن حاولت التي اليوتوبيات أن هذا إىل
سبيل عىل ديدرو، صورهم الذين تاهيتي فسكان حر. مجتمع ببناء يهتم اآلن منها الكثري
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املأكل يف االكتفاء السابقة اليوتوبيات حققت ولقد قوانني. وال حكومة يعرفون ال املثال،
الفرد يخضع أن املقابل يف تطلبت ولكنها جيد، وتعليم مريحة بمنازل وزودت وامللبس،
عن يشء كل قبل تبحث اليوتوبيا راحت فقد اآلن أما وقوانينها، للدولة كامًال خضوًعا

والحكومات. القوانني من التحرر
يتعلق فيما وبخاصة الحرية، من أكرب قدر تحقيق إىل عرش الثامن القرن سعى
الجنسية، باملسائل أفالطون عهد منذ دائًما اليوتوبيون اهتم وقد الجنسية. بالعالقات
ولذلك أخالقية، نظرة إليه النظر يف أو النسل تحسني يف محصوًرا كان اهتمامهم ولكن
الفالسفة كذلك اهتم وقد الدين. أو الدولة ملصالح الزيجات تُخِضع مشددة قوانني وضعوا
كانوا ولكنهم بالجنس، املتعلقة باملسائل قويٍّا اهتماًما عرش الثامن القرن يف الفرنسيون
شيئًا لهم بالنسبة كان لقد للتناسل، وسيلة بوصفه إليه النظر عن البعد كل بعيدين
األخالق عليهم فرضتها التي القيود عىل شديًدا سخًطا وسخطوا لذاته به االستمتاع يمكن
القواعد كل تدمري كذلك أرادوا فقد ديني، إلزام كل من التحرر حاولوا وكما الدينية.
القصائد يف ما حدٍّ إىل نفسه عن التمرد هذا وعربَّ الجنسية. للعالقة املنظمة األخالقية

قدرهم. من ينقص شيئًا كتابتها يف أكثرهم يجد لم التي «الشبقية» والروايات
رأيه يف البدائي اإلنسان أن (١٧١٣–١٧٨٤م) ديدرو عن الحديث عند نرى وسوف
وال الرتف، تعرف لم سعيدة حياة عاش وأنه واألخالقية، الدينية القوانني من متحرًرا كان
املاركيز يفوق عرش الثامن القرن يف كاتب يوجد ال وربما واحدة. بزوجة التقيد وال امللكية،
الدين بني التوفيق استحالة عن الواضح، تعبريه يف (١٧٤٠–١٨١٤م) De Sade صاد دي
ينبغي التي املبادئ املخدع» يف «فلسفة كتابه يف قدَّم فقد الحرية. وبني األخالقية والقواعد
األفكار بني التوفيق اليوتوبيات من العديد حاول وبينما حرة. دولة يف املواطنني توجه أن
للمساواة تقوم أن يمكن ال بأنه «صاد» آمن املسيحي، اإليمان وبني باملساواة املتعلقة
بأنفسهم: أنفسهم تحرير الفرنسيني وناشد الدين، نري من الشعب يتخلص لم ما قائمة
ببرت تقنعوا ال الخرافة، لشجرة النهائية الرضبة فوجهوا أيديكم، يف الفأس إن «آه!
بأن مطلق وعي عل كونوا املعدية، أرضاره استفحلت الذي العشب استأصلوا بل الفروع،
املهيمنني مع رصيًحا تناقًضا يتناقض لتحقيقه) تسعون (الذي واملساواة الحرية نظام
إيمانًا واملساواة) الحرية بنظام (أي به يؤمن واحد فرد فيهم فليس الكنيسة، مذابح عىل
الشعب ضمري عىل السيطرة من تمكن لو إسقاطه عن يتورع ال واحد فرد وال صادًقا،
ثمرة دامت وما … جهدكم يدمر أن يمكن ما عىل أبديٍّا قضاءً بالقضاء إذن بادروا …
عليكم يفرضان بقائكم وضمان واجبكم أن فتأكدوا وحدها، لذريتكم ستحفظ جهودكم
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ظلمات يف بهما تهوي أن يمكن التي الخطرية، الجراثيم بتلك يسممونهما ترتكوهم أال
األنفس. بشق منها نجونا التي الفوىض

الرسولية، املأدبة هجروا الذين اإليمان وأدعياء تتالىش، بدأت قد السابقة تحيزاتنا إن
فأوروبا الحد، هذا عند تتوقفوا ال الفرنسيون، أيها الفرئان. لتأكله املقدس الخبز يرتكون
لروما تسمحوا ال أرسعوا، عينيها، عىل املربوطة الُعصابة تمزقوا أن منكم تنتظر بأكملها
دخلت التي القلة باستبقاء — جهودكم لتعويق املحمومة محاوالتها تبذل التي — املقدسة
شجرة تلقي حتى شهران يمر ولن املرتنح، املتغطرس رأسها رحمة بال ارضبوا عقيدتها. يف
هذه كل املنترصة أغصانها وتغطي بطرس، القديس كريس حطام عىل بظاللها الحرية
وبروتوس.» كاتو أمثال من رجال رماد فوق بوقاحة أقيمت التي البائسة، املسيحية األوثان
القديم، الحكم نظام انهيار بعد ١٧٩٥م عام يف للفرنسيني املوجه النداء هذا كتب لقد
يكفي ال أنه بوضوح «صاد» ورأى قائمة. ظلت النظام ذلك عليها اعتمد التي األفكار ولكن
القديمة: األفكار تلك عن أيًضا التخيل يجب وإنما الحرية، لتحقيق الحكومة شكل يتغري أن
القومي تعليمكم يتكفل وسوف األوىل، الرضبات ستوجهون إنكم الفرنسيون، «أيها
اهتماماتكم أحد تصبح دعوها الفور؛ عىل املهمة هذه تؤدوا أن عليكم ولكن بالباقي،
5«… الديني التعليم أهملها التي األساسية األخالق عىل يشءٍ كل قبل وأقيموها الرئيسية،
واإلنجاب، التناسل هي للزواج الوحيدة املهمة أن إىل اليوتوبيني معظم ذهب وبينما
طبيعي فعل الجسدي الحب إشباع أن يرى «صاد» فإن الطبيعة، قانون به يقيض ملا وفًقا

املسبقة.6 وأحكامه الزواج بطقوس يتقيد أن يجوز ال
املستحيل «من ألن جديدة، عادات صاد، يقول كما الجديدة، الحكومة وتتطلب
األخطاء من الفظيع فالكم … مستبد ملك يدي بني كالعبد تترصف أن حرة دولة عىل
ظل يف شديد اهتمام نظرة إليها ينظر كان التي — الصغرية االجتماعية والجرائم التافهة
امللوك كقتل األخرى، البشعة الجرائم وستختفي معنًى، أي له يكون لن — امللوك حكم
دولة ظل يف أي الدين، وال امللوك تعرف تعد لم حكومة ظل يف املقدسات، حرمة وانتهاك

«… جمهورية
تدفع التي البواعث تفهم ال ألنها إنسانية غري القوانني إن قائًال «صاد» ويستطرد
الدستور أن كما اإلمكان، بقدر «رحيمة» تكون أن يجب ولذلك أفعالهم؛ إتيان إىل البرش

اإلعدام: عقوبة منه ستختفي سيضعه الذي
برضورة يشء كل وقبل رحيمة، قوانني إيجاد برضورة لهذا، نتيجة أشعر، «إنني
إنساني غري يكون الذي القانون، ألن ذلك اإلعدام؛ عقوبة وحشية عىل أبديٍّا قضاءً القضاء
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القاسية. القتل جريمة ارتكاب عىل ً امرأ تدفع التي باالنفعاالت يحس أن يمكنه ال نفسه، مع
اإلجرامي، الفعل ذلك للقاتل يغفر تجعله التي االنطباعات الطبيعة من يتلقى اإلنسان إن
لنفسه يسمح أن يجوز فال بيشء، لها يدين وال الطبيعة ضد دائًما هو الذي القانون أما
يحتم الذي الثاني والسبب … الحقوق نفس له تكون أن أيًضا يمكن وال ذاتها، بالدوافع
تزال ال ألنها الجريمة، عىل تقيض أن أبًدا تستطع لم أنها هو اإلعدام، عقوبة إلغاء رضورة
حساب يوجد ال ألنه العقوبة، هذه إلغاء ينبغي وباختصار، املشنقة. تحت يوم كل تُرتَكب
التي الواضحة فالنتيجة آخر، إنسانًا قتل ألنه باملوت إنسان عىل يحكم الذي ذلك من أسوأ
أن يف شك وال اثنني، سنخرس واحًدا إنسانًا نخرس أن من بدًال أنه هي اإلجراء هذا عىل ترتتب
الحساب.» من النوع هذا يؤيدوا أن يمكنهم الذين وحدهم هم بالوراثة والبلهاء الجالدين
بإضفائها التقليدي اليوتوبي الرتاث عىل وصاد وديدرو فوانيي كتابات خرجت بينما
أن 8،Morelly ومورليل 7Mably مابيل من كل أراد فقد الفرد، حرية عىل كربى أهمية
يضعا وأن ذلك، يؤكدان كما نفسها، الطبيعة أسستها التي البرش بني املساواة يقيما
بحق. متساوين البرش جعل إىل تهدف التي الصارمة والتنظيمات القوانني من مجموعة
أرادا كما البرشي، الجنس تعاسة ومصدر الرشور كل أصل باعتبارها امللكية هاجما وقد
وقد إليه. يحتاجون ما كل املواطنني عىل توزع وأن يشء كل مالكة هي الدولة تكون أن
بها تمتعت التي الشعبية تفرس وهي عرش. الثامن القرن يف مألوفة أفكاًرا هذه كانت

زميله). من أقل حد (إىل ومورليل مابيل أعمال
وهو ومابيل»، دوبونود جابرييل «األب نظريات يف األصالة من القليل إال هناك وليس
ال عدد وكتابة للدراسة نفسه يكرس لكي شبابه، يف يزل وملا العامة الحياة اعتزل حقوقي
وواجبات حقوق عن «بحث كتابه يف وصفها كما يوتوبياه، أن والواقع الكتب. من يحىص

كبريًا: شبًها مور توماس السري يوتوبيا تشبه املواطنني»،
كتاب يف وصًفا قرأت أن أبًدا يل يحدث فلم ضعفي. نقاط إحدى عن لكم «سأكشف
للذهاب واشتقت إال صافية ومياه زرقاء سماء ذات مهجورة لجزيرة الرحالت كتب من
فقراء، والجميع أغنياء، والجميع متساوين، فيها الجميع يكون جمهورية وإقامة هناك إىل
أن علينا يتعنيَّ سوف الخاصة. امللكية تحريم هو األول قانوننا ويكون أحراًرا، والجميع
مواطن. كل ومرياث الدولة ثروة هي وستكون جهودنا، ثمار العامة للمخازن نحرض
السلع توزيع هي مهمتهم متعهدين ينتخبوا أن عام كل يف اآلباء جميع عىل يكون وسوف

الجماعة.» تتطلبه الذي للعمل وإرشادهم فرد، كل الحتياجات طبًقا املواطنني عىل
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البرشي: الجنس لعنات باستمرار يؤكد كما هي الثروة وحب املساواة وعدم امللكية إن
األممية الحروب وتثري والكراهية الشقاق بذور وتزرع مهينة صفة املساواة عدم «إن

… البرشي الجنس تعاسة يف الرئييس السبب هي امللكية واألهلية.
والظروف الحظوظ يف املساواة عدم بأن باالقتناع شعوري زاد األمر يف فكرت وكلما

… الطبيعية قلبه مشاعر ويبدل اإلنسان يفسد
يصيب الذي الرتف، تولد أو جبنًا، الرذائل أكثر هي التي الحاجة، تولد والثروة
الجرائم بارتكاب إال يُشبعونه ال الذي بالجشع الفقراء يبتىل كما الفقر، رذائل بكل األغنياء
تضعف إذ وهي الثروات، اقتناء يثريها التي الشهوات وراء واالنسياق الخسة؛ أنواع وبأحط
واألريحية، بالكرم يتصف جهد بأي القيام عن عاجزين يصبحون بحيث األغنياء أرواح

والغباء.» الرشاسة إىل بهم ينتهي الذي البؤس يف بالناس تلقي فإنما
فسوف العمل؛ يف الرغبة تخلق الخاصة امللكية أن مابيل، يؤكد كما صحيًحا، وليس
«الفكرة هذه ألن بينهم، مشرتكة السلع جميع تصبح عندما أفضل بشكل الناس يعمل
يف حال كل عىل الحوافز لهم تقدم وسوف عليه. لإلقبال ستدفعهم التي هي الطيبة»

للعمال. تمنح التي التقدير أو التكريم من مختلفة أنواع صورة
أحضان بني نشأ عندما خريًا كان اإلنسان بأن روسو، جاك جان مثل مابيل، ويؤمن
روسو مثل يعتقد، ال ولكنه أنغامها. ونشزت اإلنسانية أوتاره مفاتيح فسدت ثم الطبيعة،
تسوده كانت الذي الذهبي للعرص والعودة الخاصة امللكية إلغاء املمكن من أن أيًضا،
فساد بسبب — يمكن ال يقول، كما السلع، يف املشاعية هذه «أن ذلك الكاملة. املساواة
هذه مثل إيجاد املستحيل ومن … العالم هذا يف خرافة محض تكون أن إال — األخالق
تتعلق التي الهينة اإلصالحات بعض بتقديم يكتفي ولهذا الحارض.» وقتنا يف الجمهورية
يف يربرها ما لها الثورات بأن اقتنع أنه والظاهر إلخ. … والرضائب والتجارة، باملرياث،
يعترب األحوال، كل يف ظلم أنها عىل األهلية الحرب إىل النظر «إن قال: فقد الحاالت بعض

العامة. للمصلحة الحميدة لألخالق مناقًضا» مذهبًا
الطبيعة خريية بني يوفق أن عرصه، مفكري من العديد فعل كما مابيل، حاول وقد
العبادة حد إىل يصل الذي اإلعجاب وبني الطبيعة، أقامتها التي الكاملة واملساواة البرشية
الُكتَّاب هؤالء يدرك ولم خاصة. بصفة وبلوتارك وبأفالطون القديمة، اليونانية بالحضارة
أسربطة نموذج أساس عىل املثالية تصوراتهم أقاموا عندما فيه وقعوا الذي التناقض مدى
عىل تأسسا نظامني يمثالن أنهما مع أفالطون، جمهورية وعىل ليكورجوس عهد يف

املواطنني. بني حتى صارمة تراتبية وفرضا العبودية
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عام ظهر الذي لقوانينها» الحقيقية الروح أو الطبيعة «قانون مورليل وكتاب
بني املساواة عدم وأسس «أصل روسو كتاب فيه صدر الذي العام نفس وهو ١٧٥٥م،
األساسية، طبيعته بحكم خري فاإلنسان العرص. هذا يف الشائعة األفكار نفس يكرر البرش»،
انسجام املجتمع دمر لقد أفسدته. التي هي الخاصة امللكية عىل القائمة املؤسسات ولكن
بأنه ا عامٍّ اعتقاًدا هناك ولكن مورليل، شخصية من التحقق يف أحد ينجح ولم الطبيعة.
وعربت ١٧٥٣م عام ظهرت «La Basiliade «البازيلياد بعنوان نثرية قصيدة مؤلف هو
اعترب أنه املؤكد من يكون فيكاد مورليل، شخصية حقيقة كانت وأيٍّا مشابهة. أفكار عن
الطبيعة» «قانون كتابه من األخرية الفصول أحد يف سجل إذ الطبيعة»، رس «أمني نفسه

الطبيعة. قوانني عىل قائم مثايل مجتمع دستور عن كثرية تفاصيل
وأن املجتمع، وحدة هي األرسة تكون بأن مورليل، يخربنا كما الطبيعة، قضت لقد
وأنه منها، وتوزع العامة املخازن يف البضائع تودع وأن بالتعاقب، دورية الحكومة تكون
والعرشين، الخامسة حتى العرشين سن من بالزراعة يعمل أن مواطن كل عىل ينبغي
القوانني تفرض وأن ا، عامٍّ تعليًما ليتلقوا الخامسة سن بعد البيوت من األطفال يؤخذ وأن
آمن من أول هو مورليل يكن ولم العامة. الواجبات إنجاز لضمان الصارمة الجنائية
الطبيعة أفسدوا الذين هم املرشعني أن أكد أن بعد ولكنه لإلنسان، الخرية بالطبيعة
القوانني تلك عن تشدًدا تقل ال التي القوانني من مجموعة يؤسس نفسه هو راح اإلنسانية،

هاجمه. أن له سبق الذي املجتمع يف تتحكم التي
الذي الرأي صح وإذا عرصهما، فكر عىل ملحوًظا تأثريًا ومورليل مابيل أثر لقد
هو بأنه «بابيف»9 يصفه أن رشًفا مورليل فيكفي مابيل، أتباع أنبغ هو روسو أن يرجح
يف مهمة مكانة يشغالن أنهما نجد وهكذا املساواة، دعاة مؤامرة عىل الحقيقي املحرض
الحظ قليلة اليوتوبي األدب أو الفكر إىل إضافتهما كانت وإن االشرتاكي، الفكر تاريخ

والجدة. األصالة من

املجهولة» لألرضاألسرتالية جديد «اكتشاف فوانيي: دي جربييل (1)

للقرن الثاني النصف عن معرب يوتوبي كاتب أهم هو فوانيي دي جربييل يكون ال ربما
قصة أن كما وممتعة، أصيلة يوتوبيا كتب ألنه به نشيد أن يستحق ولكنه عرش، السابع
كتابه وينرش يعيش عندما متدين، غري ليوتوبي يحدث أن يمكن ما عىل الضوء تُلقي حياته
املسيحيني مدينة اتخذت كيف رأينا وقد مؤمن. ملسيحي بالنسبة مثالية تعترب مدينة يف
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بخمسني ذلك بعد فوانيي طرد كيف اآلن وسنرى لها، نموذًجا كالفن مدينة من ألندريا
Les Aventures De سادير جاك «مغامرات روايته هناك كتب حيث جنيف، من عاًما
شنَّ التي الشيطانية الروح تلك تأثري تحت شكٍّ بغري وضعها التي ،«Jacques Sadeur
«الجريمة» هي ليوتوبياه فوانيي كتابة تكن ولم ضارية. حربًا وأندريا كالفن من كل عليها
ذلك يف اتخذت قد كانت جنيف مؤسسات أن حظه حسن فمن ارتكبها، التي الوحيدة

سلوكه. سوء عن أغىل ثمنًا لدفع ذلك ولوال ليربالية، أكثر خطٍّا الوقت
ألرسة ١٦٣٠م، عام حوايل «األردين» يف صغرية قرية يف فوانيي دي جربييل ولد
كوردلييه رهبان لنظام التابع الدير دخل التعليم من طيبًا قدًرا تلقى أن وبعد كاثوليكية.
أجربه ما رسعان املخزي سلوكه أن غري واعًظا. ليكون الخطابة يف موهبته رشحته حيث
قرر فرنسا، يف العيش عليه تعذر وملا الرهبنة، ثوب من وتجريده النظام ذلك ترك عىل
والتلهف الكامل الفقر من حالة يف جنيف إىل ١٦٦٦م عام وذهب وديانته، بلده يغري أن
من شخصيته من والتحقق إيمانه اختبار وبعد املدينة. يف باإلقامة له السماح عىل الشديد
تحوله عىل املوافقة تمت املدينة، يف السن وكبار الوزراء من املكون الكنيس املجلس قبل

باإلقامة. له وُسِمح الحق، اإليمان إىل
للندم الكافية املربرات جنيف مواطني من الصفوة وجدت حتى طويل وقت يمر ولم
املجلس تلقى فقد الربوتستانتية. إىل الكاثوليكية من تحوله دوافع يف والتشكك قرارها عىل
وعًدا ونكث خادمات عدة أغوى أن وبعد الفاضح، سلوكه عن مختلفة تقارير الكنيس

املدينة. من طرده بالفعل تم السمعة، سيئة أرملة من الزواج يف نيته وأعلن بالزواج،
أصبح حتى مستقرة، غري حياة عاش حيث برن إىل ثم لوزان إىل هناك من وتوجه
األثناء تلك يف وكان .Morges مورج كلية يف املعلمني أحد — الحظ رضبات من برضبة —
لو هادئة عائلية بحياة ينعم أن املمكن من وكان السمعة. السيئة األرملة من تزوج قد
وعرض للصالة». املغرية «املزايا عن الكتابة له زينت التي التعسة الفكرة تلك تراوده لم
املجلس أعضاء بعض أيدي إىل آخر أو لسبب ترسبت ثم أصدقائه، بعض عىل املخطوطة
إبعاده محاوالت وبدأت بفوانيي، ظنهم سوء فازداد البابوية، رائحة منها اشتموا الذين
ترصفاته إىل كر السُّ أضاف إذ لذلك، الفرصة نفسه فوانيي منحهم ما ورسعان منصبه، عن
جوفه يف ما وتقيأ ْكر» السُّ تأثري «تحت وهو املعبد يف الصالة أمَّ يوم وذات املشينة، األخرى

الرباني. العشاء لتناول املخصصة املائدة أمام
يحاول وأخذ جنيف، إىل الرجوع من تمكَّن الكلية، ترك عىل أُجرب أن وبعد
Marot مارو أدعية نرش بإعادة املبجلة، والجماعة الكنيس املجلس أعضاء قلوب اسرتضاء
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األعضاء شعر التي والصلوات املناقشات بعض عنده من إليها أضاف ولكنه ،Beze وبيزي
النسخ بجمع األوامر وصدرت الكتاب بيع ُمنع ولهذا البابوية، الوثنية برائحة تفوح بأنها

العامة.10 املكتبة يف ووضعها كلها
مواطنًا يصبح أن يف أمل كل عن التجربة هذه بعد تخىلَّ قد فوانيي أن ويبدو
األسرتالية»، األرض اكتشاف يف سادير جاك «مغامرات كتابة يف ورشع صالًحا، سويرسيٍّا
نُرشت التي املجهولة»، األسرتالية لألرض جديد «اكتشاف اإلنجليزي، عنوانها يقول كما أو
لم ولذلك بالكتاب، الرتحيب إمكان عن أوهام بأي نفسه فوانيي يعلِّل ولم ١٦٧٦م. عام
وهو جنيف يف النارش جعل مما عليه، اسمه يضع ولم بنرشه، ترصيح عىل للحصول يسَع
.Vannes فان من فريني جاك اسمه خيايل فرنيس نارش اسم يختلق «La Pierre «البيري
وعهد كالفن، أسسها التي املبجلة» «الجماعة به اهتمت حتى الكتاب ظهر إن وما
عنه. تقرير وتقديم قراءته الالهوت أساتذة من وطلبت املدينة، يف األخالق بحماية إليها
«ميلء أنه املبجلة الجماعة وأبلغا الكتاب، فحص جنيف أكاديمية أساتذة من اثنان وتوىل
كما والتجديف»، الضالل عىل تنم خطرية أخرى وبأشياء واألكاذيب، املتطرفة باآلراء

ودينهم. األسرتاليني عادات تتناول التي الفصول عىل خاصة بصفة اعرتضا
وروى الكتاب. مؤلف هو أنه وأنكر املبجلة، الجماعة أمام للمثول فوانيي استُدعي
ترصيًحا تسلم أنه أيًضا وزعم يده، إىل املخطوطة وصول كيفية عن مقنعة غري حكاية
ثالثة الجماعة وقضت بأسابيع. ذلك قبل مات قد كان حكومي موظف من الكتاب بنرش
السجن. وأودعا ونارشه هو عليه التحفظ وتم فوانيي، موضوع ومناقشة فحص يف شهور
بحاله الرأفة والتمس الكتاب، مؤلف هو بأنه اعرتف القضاة أمام أخرى مرة مثل وملا
أعضاء من عدد تأييد كسب يف السجن من خروجه فرصة واستغل بكفالة. عنه فأُفِرج

مسًمى. غري ألجل معلًقا بقي األمر ولكن القضائي، واملجلس الكنيس املجلس
الجديدة واملصائب جنيف يف فوانيي إقامة من األخرية الفرتة تناول هنا نستطع ولم
يف جنيف مدينة يف األخالقية الحياة عىل التعرف يف أهميتها من الرغم عىل به، أملت التي
الكاثوليكية الكنيسة وإىل فرنسا إىل حياته أواخر يف رجع إنه نقول أن ويكفي الوقت. ذلك
سكان ينجح لم الذين أطفاله وبعض أغواها) قد كان (التي الخادمة ومعه الرومانية
١٦٩٢م. عام مات حيث األديرة أحد يف األخرية سنواته قىض وأنه اختطافهم، يف جنيف
يكن فلم حياته، من أكثر النفس يف تؤثر فوانيي دي جربييل يوتوبيا أن من الرغم وعىل
من تخلو ال الدين حول آراءه أن والواقع جنيف. يف الالهوت علماء تصدم أن املستغرب من
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يؤمنون ال صورهم الذين فاألسرتاليون عليها. يقوم التي األسس كل يهاجم ألنه التجديف،
وهم غريهم. عىل مخلوقاته بعض الرب يفضل أن رأيهم يف املحال من ألن الوحي، بمذهب
بالسفر للموتى يسمح ألنه منطقي، غري أنه ويرون النفس خلود يف االعتقاد من يسخرون
الحركة بحرية يتمتعون املوتى أن هذا ومعنى ذلك، عن األحياء يعجز بينما اآلخر العالم إىل
ألنها التفكري، انعدام عىل يدل فعل نظرهم يف والصالة، تناقض. وهو األحياء، من أكثر
لنا يريد ال ولكنه يعرفها، بأنه آمنا وإذا تجديف، وهذا رغباتنا يعرف ال هللا أن تفرتض
املقدسات. حرمة انتهكنا فقد مباٍل، غري أنه تصورنا وإذا أتقياء، غري فنحن نُشبعها، أن
الوحيد واليشء محددة، أوصاف بأي وصفه يمكن وال الضعيف إدراكنا فوق هللا إن
يؤدي فلن ممكنة، هللا معرفة بأن سلمنا لو وحتى وجوده. نؤكد أن هو عمله يمكننا الذي

علينا. الشقاء وجر بيننا التفرقة إىل إال هذا
الكالم عدم هو «فدينهم أبًدا؛ عنه يتكلمون ال ولكنهم باهلل يؤمنون األسرتاليني إن
الدين تجرد وهكذا للصالة. وليس للتأمل يجتمع والشعب كهنة، لديهم ليس الدين». يف
يف انترش الذي الطبيعي11 التدين هو وأصبح املألوفة ووظائفه أوصافه كل من عندهم

عرش. والتاسع عرش الثامن القرنني
يف املتأصلة بالخريية بإيمانه عرش الثامن القرن فالسفة كذلك فوانيي ويستبق
وعاقًال حرٍّا ولد وإنما املسيحي، الدين يقول كما رشيًرا اإلنسان يولد فلم البرشية. الطبيعة
الخطيئة، يف السقوط قبل الجنة بأنها فوانيي يوتوبيا النقاد بعض وصف وقد وخريًا.
الدين. اخرتاع من اعتربها التي األصلية بالخطيئة يؤمن لم أنه هو الحقيقة إىل األقرب ولكن
الحكومة إىل يحتاجون ال فإنهم ولهذا أحراًرا، خريين األسرتاليون هؤالء ُولِد لقد
وال مكتوبة قوانني لديهم ليس ولكن الجماعة شئون ملناقشة يلتقون إنهم الدين. إىل وال
«أملك» بني الفرق يعرفون ال إنهم بل خاصة، ملكية الحال، بطبيعة لديهم، وليس حكَّام.

موجودة. غري ألنها املجتمع، وحدة تهدد ال واألرسة و«تملك».
الغموض، إىل فوانيي فكر يميل وهنا وتفصيًال، جملة الجنسية العالقات ألغيت لقد
بطريقة عندهم يولدون واألطفال الجنس، يمارسون وال واحد جنس من أمة فاألسرتاليون
ليتحاىش «الشيفر»، يفرتض كما الجنيس»، «غري الجنس هذا فوانيي اخرتع هل … غامضة
بعيد، احتمال هذا أن يبدو املبجلة»؟ «الجماعة يصدم أن يمكن موضوع يف آرائه مناقشة
مواطنيه تجاه سادير جيمس ملشاعر بوصفه القارئ «يصدم» أن عن يتورع ال ألنه
ولو الجنس. من املسيحي املوقف ينتقد أن فوانيي أراد ربما الجنسني». «غري األسرتاليني
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تماًما؟ الجنس يلغى ال فلماذا التناسل، هو الجنسية العالقات من الوحيد الغرض كان
ينظرون الذي والفزع التناسل، عملية األسرتاليون بها يحيط التي الرسية أن والواقع
معهم عاش الذين الكلفينيني عند شائًعا كان عما يختلفان ال الجنسية، العالقات إىل به
مجتمعات تعترب التي اليوتوبيات من كبريًا عدًدا نجد أن الغريب فمن ذلك ومع فوانيي.
تحسني بوظيفة مرتبط أفالطون جمهورية يف واملرأة الرجل بني فالحب جنسية. ال
ينظر الذي الفزع بنفس الجنسية العالقات إىل ينظرون لسويف و«الهويهنمز» النسل،
لهدسون الكريستايل» «العرص أهايل من والنساء والرجال فوانيي، عند األسرتاليون به
الشجاع الطريف العالم أما األخوية، باملشاعر إال بعض تجاه بعضهم يحس ال Hudson

معينة. إشباع عملية خالل من الالمباالة نفس حقق فقد هكسيل ألولدس
١٦٩٣م؛ عام لندن يف سادير» جيمس «مغامرات ل اإلنجليزية الرتجمة صدرت

التايل: النحو عىل العنوان صفحة فيها وظهرت

املجهولة» األسرتالية لألرض الجديد «االكتشاف
أو

الجنوبي» «العالم
بقلم

سادير» جيمس «الفرنيس

تلك يف عاًما وثالثني خمسة وعاش هناك إىل البحر به وألقى سفينته «تحطمت الذي
وقوانينه ودينه وعاداته الجنوبي الشعب ذلك ألخالق دقيًقا وصًفا يقدم «وهو البالد»،
من العديد إىل: باإلضافة املكان، بذلك الخاصة الحيوانات بعض مع وحروبه»، ودراساته

النادرة. األخرى األشياء
يف «الغراب بعالمة وُطبع ،Charles Hern هرن شارك باسم بالنرش الترصيح كان
األدبية بحيله مشهوًرا كان الذي ،John Dunton دنتون جون نفقة عىل الدواجن» محطة
إضافة عن املسئول هو يكون أن ويحتمل أبًدا. يوجد لم أثيني مجتمع أخبار نرش مثل

العنوان: صفحة لتزيني التالية العبارة

خزانة يف غرابتها لشدة املذكرات هذه حفظت
وفاته منذ نرشها يسبق ولم الدولة، يف كبري وزير
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(أو امللك من خاص بإذن نرشت التي الثانية الفرنسية الطبعة عن الرتجمة تمت وقد
الطبعة هذه وتختلف واحد. بعام فوانيي وفاة بعد وذلك ١٦٩٢م، عام املسئولة) الجهات
هو فوانيي كان إن يعرف وال منها، أقرص تعد كما األوىل الطبعة عن ملحوًظا اختالًفا

عليها. طرأت التي التغيريات هذه عن املسئول
ظهرت التي اإلنجليزية الطبعة من هناك سنقدمها التي االقتباسات أُخِذت وقد
مراجعتها (بعد الرتجمة يف األخطاء بعض حت وُصحِّ الشكل تحديث وتم ١٦٩٣م، عام
األوىل الطبعة من قليلة فقرات أضيفت كما ١٦٩٢م). لعام األوىل الفرنسية الطبعة عىل
بكثري أفضل امللك من خاص بإذن ظهرت التي الطبعة كانت وقد قوسني. بني ووضعت
من الالهوت لعلماء وإنصاًفا مزيف، نارش اسم وعليها جنيف يف ظهرت التي تلك من
كبرية. صدمة صدمتهم التي الفقرات ببعض االستشهاد رأينا املبجلة» «الجماعة أعضاء
أرجاء من العديد يف سادير» «جيمس مغامرات يتناول الكتاب من األول والجزء
الكتاب هذا فوانيي كتب وعندما ألسرتاليا. بأكمله مخصص فهو الثاني الجزء أما العالم،
من فكرته استوحى أنه والظاهر الوقت، ذلك يف الناس حديث هي األسرتالية القارة كانت
عام بالالتينية ونُرش إسبانيا مللك F. D. Quiros كريوس دي فرديناند قدمه الذي التقرير
دي إن كتابه مقدمة يف فوانيي ويقول ١٦١٧م. عام وبالفرنسية ١٦١٣م أو ١٦١٢م
يف بلد أي من بالسكان وازدحاًما خصوبة أكثر «بلًدا باعتبارها أسرتاليا وصف كريوس
بكثري». أيًضا منهم أطول وأعمارهم األوروبيني، من وأطول أضخم سكانها وأن أوروبا،
بحرية، رحلة أثناء ولد فقد مضطربة، طفولة سادير جيمس القصة راوي عاش
من وزاد كبرية. مصيبة له تحدث أن البحر طريق عن فيها يسافر مرة كل يف وتعوَّد
الصفات هذه أفادته فقد ذلك ومع محدد. جنس إىل ينتمي يكن لم أنه حياته صعوبة

قوله: من بنفسه يبني ما نحو عىل وذلك أسرتاليا، إىل وصوله عند املميزة
القدرية بالحتمية لالقتناع يدفعني أن استطاع يشء أي العالم هذا يف كان «إذا
قدر تكون التي السلسلة يف حلقات تمثل التي األحداث وقوع وبرضورة البرشية، لألحوال
مرت واحدة حادثة من وما اآلن، أكتبها التي القصة هذه بالتأكيد فهو البرشي، الجنس
يف أزري وشد مساندتي أو بإرشادي سواء نافعة، خدمة يل وقدمت إال حياتي يف بي
التي الكثرية املرات علمتني وقد يوم. ذات إليه أساق أن عيلَّ ُكتب الذي الجديد البلد هذا
بينهما) أجمع (اللذين الجنسني كال وكان األحداث، تلك أتحمل أن سفينتي فيها تحطمت
قصتي. سياق يف هذا سأبني كما وصويل، لحظة للسحق التعرض من لحمايتي رضوريٍّا
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يعيش بلد يف غريب أنني لعرفوا هذا ولوال عاريًا، عيلَّ عثروا أنهم طالعي حسن ومن
الوحشية الطيور ضد خوضها عىل أُجربت التي الرهيبة املعركة ولوال عراة، الجميع فيه
الضطررت ذلك لوال عليها، شهوًدا كانوا الذين أولئك بني كبرية شهرة عىل وجلبت الهائلة
خالل من بوضوح سيتبني أنه والخالصة املوت. إىل حتًما يؤدي عسري المتحان للخضوع
أن سيتبني لها، تعرضت التي واألخطار برحالتي أحاطت التي للظروف املفصل العرض
يقوى ال التي النتائج من وسلسلة اإلنسان، قدر يف يتحكم لألشياء حتميٍّا نظاًما هناك
إىل — املحسوسة غري والتقلبات التحوالت آالف عرب — بنا تعجل والتي منعها عىل يشء

علينا. املقدرة النهاية
طبعه معرفة لهم يسبق لم شخص أي بينهم يقبلوا أال البالد هذه سكان عادة ومن
بحيويتي الشديد واإلعجاب بها، أقاتل رأوني التي النادرة الشجاعة ولكن وبلده، وميالده
الحي يف باإلقامة استجواب أي دون يل يسمحون جعلتهم املعركة، انتهاء بعد ونشاطي
رءوسهم، فوق يحملوني أن أيًضا املمكن من وكان يدي. لتقبيل الجميع جاء حيث املجاور،
عندهم وهي رءوسهم، فوق شخص ألي يبدونه الذي الكبري التقدير عالمة عندهم وهي
هذا أن أدركوا ولكنهم اإلعجاب، له يكنون شخص ألي يبدونه الذي الكبري التقدير عالمة
أخذني استقبايل، تم أن وبعد التقليد. هذا عن عدلوا ولذلك الضيق، بعض يل سيسبب
عندهم يعني الذي ،Heb «هيب» ال منزل إىل راحتي عىل وعملوا بي جاءوا الذين أولئك
وذلك الرضورية، االحتياجات وجميع باملسكن زودوني قد ذلك قبل وكانوا التعليم، بيت

والتهذيب.» التمدن من حظٍّا األوروبيني أكثر بهما فاقوا وحدب بعناية
ينم بينما مور، توماس بالسري امللحوظ بتأثره البالد لهذه فوانيي وصف وييش

األديرة: يف املتبع بالنظام تأثره احتمال عن السكنية والوحدات للمباني
يمكن واحد جبل بها يوجد ال أنه هو األسرتالية األرايض يف ا حقٍّ املدهش «واليشء
دون مسطًحا الكبري البلد هذا أصبح وهكذا … جميًعا بتسويتها األهايل قام إذ رؤيته،
هذه إىل ويضاف … بالسكان مأهوًال كله صار كما صحارى، وال مستنقعات وال غابات
يف عينك عليه تقع يشء وكل واملباني والعادات للغات العجيب املوحد النمط ذلك املعجزة
األحياء، سائر عىل مؤكًدا حكًما تحكم لكي واحًدا حيٍّا تعرف أن يكفي بحيث البلد، هذا
منهم أحد يحمل أال عىل جميًعا ُفطروا الذين الناس، طبيعة من شك دون ينبع هذا وكل
يشرتك ال شيئًا منهم شخص أي حاز أن تصادف وإذا أحد، أي إىل اإلساءة يف رغبة أي

باستخدامه. ينفرد أن عليه املستحيل فمن حيازته، يف الجميع
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ستة عىل منطقة كل وتحتوي العجيب، البلد هذا يف منطقة ألف عرش خمسة وهناك
،(Hebs التعليم (بيوت هيبات واألربع التأمل)، (بيت Hab الهاب عن فضًال حيٍّا، عرش
يسكن شقق أربع عىل يحتوي منزل وكل منزًال، وعرشون خمسة يوجد حي كل ويف
آالف وستة منطقة، كل يف منزل أربعمائة هناك أن أي رجال، أربعة منها واحدة كل
األرض سكان عدد أن يتضح منطقة، ألف عرش خمسة يف رضبت إذا شخص، وأربعمائة
واملعلمني الشبان جميع إىل باإلضافة مليونًا، وتسعني ستة حوايل يبلغ بأرسها األسرتالية
كان وملا األقل، عىل شخص ثمانمائة منها كل يف ويوجد التعليم، دور يسكنون الذين
الذين واملعلمني الشباب فإن للتعليم، دار ألف ستون منطقة ألف عرش خمسة يف يوجد

مليونًا. وأربعني ثمانية من يقرب ما عددهم سيبلغ لهم، يدرسون
مبني فهو التسامي، منزل أي بالهاب، منطقة كل يف يسمونه الذي الكبري املنزل أما
بكميات متوافرة األحجار هذه ولكن لدينا، كريستال أفخر تشبه التي الشفافة باألحجار
والحيوية، الرقة شديدة األلوان وهذه واأللوان. األنواع كل ومن األشكال متنوعة عجيبة
حقوًال اآلخر بعضها ويف إنسانية، أشكاًال األحيان بعض يف املحدودة غري أنواعها وتمثل
االنبهار من اإلنسان يشبع ال بحيوية تفيض أخرى وأشكاًال شموًسا أو الجمال يف متناهية
لألحجار، الغريب القطع باستثناء لالنتباه، الفتة صنعة أي من خاٍل كله واملبنى بها.
حيويته تزيد الذي األحمر باللون مصبوغة كبرية مائدة عرشة وست بها، املحيطة واملقاعد

القرمزي. لوننا عىل
وتمتلئ عليها، القائمة الكربى األربع الطرق إىل تؤدي ضخمة، مداخل أربعة وهناك
حيث إىل درجة ألفي بواسطة قمتها إىل يصعدون وهم ا. جدٍّ نادرة باخرتاعات جميعها
بصفة املنصات هذه فوق أحد يعيش وال … شخًصا ألربعني سهولة تتسع منصة توجد
عرش اثني يكفي الذي بالطعام املوائد تزويد يف دوره حي كل يأخذ وإنما مستمرة،

… السبيل عابري إلنعاش شخًصا
،Hiebs «الهيب» اسم عليها يطلق ا عامٍّ منزًال وعرشون خمسة حي كل يف ويوجد
مسافات. أربع وقطرها حي، كل يف منزًال وعرشون خمسة وتعدادها الرجال، مساكن أي
كل يؤدي متميزة فواصل أربعة يكونان عاليني بحائطني التعليم، بيوت مثل مقسمة، وهي
«Cle «الكلية يسمونهم أشخاص أربعة فاصل كل يف ويسكن … الشقق إحدى إىل منها
يجلسون الحواجز، تشبه مقاعد أربعة باستثناء املباني هذه يف يشء يُرى وال اإلخوة. أي
من كبرية كميات وهناك … الغرض لنفس املختلفة املقاعد وبعض يسرتيحوا لكي عليها
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ألنهم جيًدا، استغالًال يستغلونها كيف األسرتاليون ويعرف الجبال من تنحدر التي املياه
بدور وتسهم بارعة، بطريقة والشقق واألحياء املناطق كل حول تتدفق قنوات يف يحولونها

أرضهم.» خصوبة زيادة يف كبري
األسرتاليني: وصف إىل اآلن ونأتي

واحد، جنس من طفل ُولِد أن حدث وإذا الجنسني كال من األسرتاليني جميع «إن
يميل والنشاط، الحيوية شديدو الحركة، خفيفو وهم مسًخا. باعتباره يخنقونه فإنهم
ثمانية حوايل عامة بصفة طولهم ويبلغ القرمزي، من أكثر األحمر إىل برشتهم لون
صغرية، وأفواههم بارزة، وعيونهم عريضة وجباههم ما، حد إىل طويلة ووجوههم أقدام،
وشعورهم ولحاهم االستدارة، من أكثر الطول إىل تميل وأنوفهم الحمرة، قاتمة وشفاههم
ومرتفعة طويلة وذقونهم نموها، ضعف بسبب يحلقونها ال ألنهم الدوام، عىل سوداء
ومنخفضة ضئيلة وأثداؤهم ومرتفعة، عريضة وأكتافهم نحيلة، ورقابهم قليًال، أعىل إىل
وأذرعهم القرمزي، اللون حمرة عىل قليًال تزيد وحمرتها وبارزة)، مستديرة (ونهودهم
بطونهم ولكن مرتفعة، وصدورهم أصابع) ست (وفيها وطويلة عريضة وأيديهم عصبية،
(وأقدامهم طويلة وأرجلهم عريضة، وأفخاذهم الحمل، شهور يف قليًال وتزيد مسطحة،
مالبس ارتدوا إذا أنهم يعتقدون ألنهم عراة، يمشوا أن اعتادوا وقد (… أصابع ست فيها
أوراك من يتدىل األماكن بعض ويف العقل. من ومجردين للطبيعة، أعداءً صاروا فقد
يمدوه أن ويمكنهم نحوًال، عليها زاد وإن طوله يف األذرع بقية يشبه كالذراع يشء بعضهم

األخرى. األذرع من أقوى أنه كما بإرادتهم
شديدة بطريقة به يأتون ولكنهم التعليم، بيت إىل بطفل يأتي بأن فرد كل ويُلزم
البرشي الجنس لتكاثر الزواج رضورة عن نظرهم يف الحديث يعد بحيث الخصوصية،

املحرمة. الجرائم إحدى
التناسل، عملية بينهم تتم كيف هناك قضيتها التي الفرتة طوال أبًدا أكتشف ولم
أكثر أحًدا يحبون وال قلوبهم صميم من بعًضا بعضهم يحبون أنهم فقط الحظت وإنما
بالعداوة إحساس أي أجد ولم واحدة، مشاجرة أَر لم أنني أؤكد أن وأستطيع اآلخر. من
من والتجرد التام اإلخالص بينهم ويسود وملكك، ملكي بني يفرقون ال وهم بينهم.

أوروبا. يف والنساء الرجال بني نجد مما أكثر املصلحة
قليًال أكثر الحرية لنفيس تركت ولكنني فيه، أفكر عما أعرب أن دائًما تعودت وقد
اإلخوة ألحد هذا عن أتحدث ورحت أخالقهم، من يعجبني ال عما اإلفصاح يف ينبغي مما
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من بيشء عريهم عن تحدثت الالزمة، بالحجج آرائي تعزيز مع آخر، حينًا ولغريه حينًا
وأثريهم اإلخوة بعض أالطف أن أحيانًا (وحاولت بعيٍد حدٍّ إىل مشاعرهم آذى الذي التقزز
ال بطريقة ولكن مداعبًا وسألته منهم واحًدا استوقفت األيام أحد ويف اللذة) نسميه بما
أن السخف من أن أعتقد إنني له وقلت ُولِدوا، الذين األطفال هؤالء آباء عن الجد من تخلو
األسرتاليون أبدى أن وأمثاله الحديث هذا نتيجة وكانت املوضوع. هذا يف الصمت يلزموا
انتهوا حتى رجل، نصف أنني يؤكدون منهم الكثريون وأخذ الكراهية، من شيئًا نحوي

تدمريي.» رضورة إىل
لألطفال: «يوتوبية» لوالدة وصًفا قدَّم من أول كان فوانيي أن يبني التايل والنص

يستقبل حيث «الهيب» إىل وينقل بالحمل، يشعر أن بمجرد شقته األسرتايل «يغادر
يذهبون مرتفع مكان ولديهم العمل. عىل يجرب وال الطعام له ويقدم بالَغني، وكرم بحفاوة
(أو األم تأخذه ثم األشجار، أوراق بعض فوق والدته بعد يوضع الذي الطفل إلنجاب إليه
قد أنه عليه أو عليها يظهر أن دون وترضعه، األوراق بهذه وتدلكه ولده) الذي الشخص

ألم. بأي أحس
يغذيه األم من الطفل يرضعه الذي واللبن مهود، أو أقمطة أي يستعملون ال وهم
فتكون يفرزها التي الفضالت أما عامني، ملدة آخر طعام أي عن ويغنيه جيدة تغذية

شيئًا.» يخرجون ال بأنهم القول يمكن بحيث ضئيلة، بكميات
الخامسة يف املدرسة من الطالب ويتخرج التامة، املساواة أساس عىل التعليم ويتم

والثالثني:
ويتم والتعليم، الرتبية بيت أي «الهيب»، يسمى بيت أحياء أربعة لكل «يخصص
من صنعه يتم الذي السطح باستثناء «الهاب» بها بني التي األحجار نفس من بناؤه

الداخل. إىل الضوء منها ينفذ التي الشفافة األحجار
صممت كبريًا، معبًدا عرش اثنا يقطعها أقسام، أربعة إىل األنيق املبنى هذا وينقسم
محيطه يبلغ كما ذراًعا، خمسني حوايل املبنى قطر ويبلغ أقطار، أنصاف أربعة شكل عىل
وهناك يتبعه، الذي الحي شباب عىل قسم كل ويوزع ذراًعا. وخمسني وثالث مائة حوايل
يغادرن ال ولكنهن بهم، يحملن أن بمجرد هناك أمهاتهم تدخل طفل، مائتا األقل عىل
يف األطفال تاركات ذلك بعد ينرصفن ثم عمره، من سنتني الطفل يتم أن قبل املكان
خمس إىل الشبان لهؤالء الكبرية األعداد وتنقسم لتعليمهم. هناك املقيمني الشبان رعاية
ترشح والثانية معلمني، خمسة من وتتكون األوىل، املبادئ تعليم وظيفتها األوىل مجموعات،
هي والثالثة معلمني، أربعة من وتتكون الطبيعية، للموجودات العامة واألسباب العلل
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الشباب من تتألف والرابعة معلمني، من وتتكون واملناقشة، بالجدل ألفرادها يسمح التي
الحياة. يغادرون الذين اإلخوة محل ليحلوا اختيارهم يتوقع الذين

نهاية يف امليش يبدءون كما الثامن، الشهر يف الكالم يف عامة بصفة األطفال ويبدأ
والفطام األول، العام يف التفكري يف ويرشعون الثاني، العام نهاية يف والفطام األول، العام
أمهاتهم، ترتكهم أن وبمجرد الثالث، العام يف التفكري يف ويرشعون الثاني، العام نهاية يف
للمبادئ الوقت نفس يف ويوجههم القراءة، مبادئ األوىل املجموعة يف األول املدرس يعلمهم
ثم األول، املدرس رعاية تحت سنوات ثالث عادة يبقون وهم املتقدمة. للمعرفة األوىل
أعوام، أربعة معه ويستمرون الكتابة يعلمهم الذي الثاني املدرس إىل ذلك بعد ينتقلون
التي السن وهي والثالثني، الخامسة سن يبلغوا حتى النسبة، بنفس اآلخرين مع وهكذا
حيث من سواء بينهم، فروق أي فيها تالحظ وال العلوم، أنواع كل يف معارفهم فيها تكتمل

تعليمهم. أو ذكاؤهم أو قدراتهم،
فيشغلون نوابًا، اختيارهم يتم الدراسية، دوراتهم النحو هذا عىل يتمون وعندما

الحياة. هذه عن أصحابها يرحل التي األماكن
يف يعتمدون السكان ألن شديًدا، تبسيًطا أسرتاليا يف العمل مشكلة بسطت وقد
يف يعمل وبعضهم العام. طوال األشجار فوق حولهم تنمو التي الثمار عىل غذائهم
األثاث من لديهم وليس املالبس يلبسون وال الطعام يطهون ال ولكنهم والبساتني، الحدائق
ومالبسنا الزاهية ألقمشتنا ينظرون إنهم الصناعة، إىل يحتاجون ال ولهذا القليل، أقل سوى
مثل أسماء تعني ماذا كثريًا يعرفون ال وهم العنكبوت، نسيج وكأنها الفخمة الحريرية،
أن عن تقديرهم يف يخرج ال النفائس من نعده ما كل فإن وباختصار، الفضة، أو الذهب
دراسة يف أو املدرسة يف يومهم من األول النصف األسرتاليون ويقيض سخيًفا، شيئًا يكون
معروفني غري ومهارة «بفن يزرعونها التي حدائقهم يف العمل يف الثاني والنصف العلم،

العامة. التمرينات يف فيقضونه يومهم من الثالث الجزء أما أوروبا»، يف
يلفظوا أن دون التأمل، إىل فينرصفون «الهاب» يف يوم ثلث يقضون أيام خمسة وكل
انتباه حالة يف جميًعا ويكونون وآخر، شخص كل بني خطوة مسافة تاركني واحدة، كلمة

أفكارهم.» عن يشتتهم أن يشء أي يستطيع ال بحيث فيه، يفكرون ملا شديد
ا: مهمٍّ دوًرا واملناقشة العلمي البحث ويؤدي

(بيت «الهيب» يف بالبقاء يُلَزمون «الهاب» إىل فيها يذهبون ال التي األيام «ويف
واالتساق. الوضوح شديد ومنهج بنظام عليها يعكفون التي العلوم يف ليبحثوا التعليم)،
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ثم قوية، بحجج أقواله مؤكًدا تواجهه التي الصعوبات جميع منهم واحد كل ويعرض
اقرتاح أي يدونون املناقشة تنتهي وعندما ضدهم. تثار التي االعرتاضات كل عىل يجيبون
اكتشف وإذا خاص. دفرت يف بعناية بتسجيله منهم فرد كل ويقوم العام، الكتاب يف مهم
فإنه بلده، ينفع أن يمكن أنه يحس يشء أي أو إليه، يسرتيح ال يشء أي منهم واحد أي
لهم يكون أن ودون الشأن، هذا يف املعقولة القرارات يتخذون الذين اإلخوة عىل يعرضه

العامة. املصلحة سوى هدف
فاألول املسلية، التمرينات من أنواع ثالثة بني موزع يومهم من الثالث والجزء
ما ونادًرا أجروها، أن سبق التي التجارب تكرار أو حديثًا، اخرتاعه تم ما إلنتاج مخصص
املخرتع اسم بتسجيل دائًما فيهتموا جديد، باخرتاع اقرتاًحا يقدموا أن بغري واحد يوم يمر
وقد األمجاد. أعظم لهم حقق أنه يعتربون العجيبة، واالكتشافات للطرائف عام سجل يف
وهو تسجيله، تم جديد اخرتاع آالف خمسة عىل يزيد ما عاًما وثالثني اثنني خالل الحظت

املعجزات. قبيل من عندنا يعترب أن يمكن يشء
شبًها الرماح منهما األول يشبه السالح، من نوعني ملعالجة الثاني التمرين ويكرس
بثقوب مجهزة عرش، اثني أو أنابيب عرشة من ويتكون األرغن، أنابيب يشبه واآلخر كبريًا،
ستة أجساد يخرتق بحيث شديدة، بقوة منها ينطلق أن للرصاص تسمح طرفيها أحد من

رجال.»
الذي والعجوز سادير جيمس بني دارت التي املحاورات الكتاب من مهم جزء ويضم
يقوله ملا واالستماع لألسرتاليني. الفلسفية واألساليب األفكار عىل وأطلعه حمايته يف أخذه
الفقرات بعض إن بل املوسوعيني، بعض يسمع بأنه انطباًعا النفس يف يرتك العجوز هذا

املساواة. دعاة ببيان تذكرنا
يف باملساواة االهتمام هذا مثل العالم يف يوجد «ال إنه سادير جيمس يقول أن وبعد

العجوز: يالحظ الناس»، تعليم
والكراهية والنزاع االضطراب من مختلفة ألوان يف هذا االنتظام عدم تسبب لقد
غريه بها يتفوق (التي املعرفة يف غريه من حظٍّا أقل بأنه يحس كان من كل ألن والشكوى،
فنؤمن نحن أما متساوين. ُولِدوا قد الكل أن مع الجميع، أتعس نفسه يتصور كان عليه)
وبنفس الرعاية بنفس وجديرين متكافئني كوننا يف يكمن ومجدنا متساوون، جميًعا بأننا
نشغل التي املتنوعة التدريبات بعض يف يظهر فهو بيننا، فرق هناك كان وإذا األسلوب.
للمصلحة املخرتعون يهبها أن يمكن جديدة الخرتاعات نتوصل لكي وذلك أنفسنا، بها

العامة.
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وال سطحية بأنها وصفها التي األوروبيني عادات بعض عن هذا بعد حدثني ثم
نفس وهو عاٍر، شخص رؤية عند شديد بفزع يشعرون أنهم له وأكدت لها. رضورة
لهذا أن وزعمت مالبسهم، مرتدين األوروبيني رؤية عند األسرتاليني يصيب الذي الفزع

والتعود. السنة، فصول بعض يف الجو وقسوة العفة، مثل مربرات
أن املرء ليعتقد حتى عقولكم عىل تسيطر العادات إن بقوله أذكر، كما أجابني، وقد
أن تستطيعون ال وأنكم عنه، غنى وال رضوري يشء هو مولدكم منذ تمارسونه يشء كل
طبيعتكم. تغريون وكأنكم الشديد، العنف إىل لجوء بغري عاداتكم من عادة أي تغريوا
بعض هناك إن له وقلت املناخ، اختالف إىل يرجع السبب أن عىل إرصاري مؤكًدا وأجبت
من وأضعف أرق هو الذي الجسد يتحمله ال ا حدٍّ الربودة فيها تصل التي األوروبية البالد
دون يعيشوا أن املستحيل ومن الجو، هذا بسبب يموت البعض وأن األسرتاليني، أجساد
(من الواحد أن حد إىل يصل الجنسيني كال طبيعة ضعف أن باختصار وأخربته مالبس،
لم ولو حتى بالخزي ويشعر خجًال، وجهه ويحمر إال عاريًا إنسانًا يرى ال األوروبيني)
عن صمت يف التغايض عىل أجربني التعفف ولكن املشاعر، لهذه الحساسية شديد يكن

املوضوع. هذا يف الخوض
أن هذا معنى أليس املادة؟ هذه جاءتكم أين ومن قلت، فيما اتساق أي أهناك يل: قال
فسوف أجسادنا غطيت ولو عراة، ولدنا لقد للطبيعة؟ مخالًفا شيئًا الناس عىل تفرضوا
قسوة عن تقوله ما أما الحال، هذه عىل أحد يرانا أن علينا العار من بأن حتًما نشعر
يطاق، ال ذاك أو البلد هذا كان إذا ألنه عليه، أوافقك أن يل، ينبغي ال بل يمكنني، فال الجو
تسميه الذي الضعف عن وأما … بلده؟ يعتربه أن عىل العاقل اإلنسان يجرب الذي فما
خطأ. بأنه شديد بصدق اعرتفت قد دمت ما عنه، أقوله ما لديَّ فليس تعفًفا، أو تواضًعا
املشاعر تلك من استياء بغري بعضنا إىل ننظر بأن يسمح ولن شديد، لضعف ا حقٍّ إنه
الرؤية هذه ولكن باستمرار، بعًضا بعضها يرى فالحيوانات عنها. تتحدث التي الوحشية
شأنًا أسمى بأنكم تؤمنون من يا أنتم األمر، بكم بلغ فكيف فيها، تغري أي تحدث لن

منهم؟ أضعف تكونوا أن منهم،
انتقل لإلجابة، فرصة يعطيني أن ودون املسألة، هذه إىل شيئًا ذلك بعد يضف لم

الجشع. موضوع إىل
منه طلبت حني ألني االسم، باستثناء عنه الكثري يعرف ال أنه البداية من وأدركت
الناس يجعل الذي العقيل الضعف من نوع هي عنه فكرته أن يل تبني معناه، يرشح أن

فائدة. بغري كثرية أشياء يكدسون
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ال ولكنهم لحياتهم، رضوري هو ما كل من وفرة يملكون األسرتاليني جميع إن
معيشتهم وطريقة للغد، يشء بأي يحتفظون وال التكديس أو التكوين معنى يعرفون

الجنة. يف به يستمتع األول اإلنسان كان الذي للوضع الكاملة الصورة تعد هذه
أن يف الناس رغبة هو بأنه عرفه إذ عنه، فجة فكرة لديه كانت فقد الطموح، عن أما

غريهم. من شأنًا أرفع يكونوا
الليربالية السمة الحظ وقد حكومة. بغري مجتمًعا يتصور يوتوبي أول فوانيي كان
التي الببلوجرافيا يف يذكرها الذي Max Nettlau نيتالو ماكس املؤرخ اليوتوبيا لهذه
وكل مركزية، حكومة لهم ليس األسرتاليني أن والواقع الفوضوية. اليوتوبيات عن وضعها
السكان بإمداد الدولة تقوم وال حدة. عىل حي لكل املحلية املجالس يف تتخذ القرارات
صباح كل منطقة كل أعضاء به يأتي وإنما السابقة، اليوتوبيات يف نجد كما بالطعام،
أكثر أن يل يبدو …» قادة: يوجد ال الحروب يف وحتى اليومي. مؤتمرهم يف يلتقون عندما
عليهم، ويص أو قائد أي عن مستغنني حياتهم يعيشون أنهم هو بهم اإلعجاب يثري ما
أو توجيهات أي يتلقوا أن وبغري بينهم، سابق اتصال أو اتفاق بغري — يلتزمون فهم
اإلنسان ليحسب حتى واالنضباط، النظام من األقىص بالحد يلتزمون — بذلك تعليمات
ومتفقون الخطة، بنفس أبيهم بكرة عىل مشغولون وأنهم متمرسون، قادة جميًعا أنهم

تنفيذها.» وسائل عىل
فيقول: الفوضوية»12 «فلسفته العجوز يرشح سادير جيمس مع الحديث هذا وخالل
للنظام تخضع لم إذا الجماهري أن مفاده مبدأ عىل يسريون أوروبا يف أنهم «أخربته
يفرتض النظام وأن الحياة، لطيبات التقدير يختفي حيث والفوىض، االضطراب أثارت
املذهب ليرشح الفرصة العجوز الرجل انتهز وهنا الجميع. له يخضع مدبر رأس وجود
القوية عباراته بمثل اآلخرين به أُعرِّف أن املستحيل من كان وإن معناه، أدركت الذي

أفهمه. أن يل يتيح لكي استخدمها التي الحاسمة
ألي إخضاعه فإن ولهذا حرٍّا، ويعيش حرٍّا اإلنسان يولد بأن قضت الطبيعة إن قال
ألن الحيوانات، مستوى من أدنى مستوى إىل به يهبط وأن طبيعته يفسد أن بد ال يشء
اإلنسان أما لها. بالنسبة طبيعي يشء والخضوع اإلنسان، لخدمة إال توجد لم الحيوانات
يصل الذي العنف من نوًعا سيكون الحالة هذه يف واإلكراه آخر، إنسان خدمة يف يولد فلم
ليثبت الفكرة هذه يف يتوسع أخذ ثم كإنسان، وجوده من حتى اإلنسان تجريد حد إىل
عبًدا اإلنسان وجعل ذاتها، البرشية للطبيعة إخضاع هو آخر لشخص شخص إخضاع أن
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يمكن والعنف التناقض من درجة أقىص عىل العبودية هذه يف تنطوي بحيث لنفسه،
الحرية منه تسلب أن يمكن وال الحرية، يف تكمن اإلنسان ماهية أن وأضاف تصورها،
بشكل يجعله فإنما حريته اآلخر يسلب الذي فإن ولهذا تدمريه، إىل هذا يؤدي أن دون

الخاصة. ماهيته دون يعيش ضمني
تكفلها التي الخارجية الحركة يفقد فإنه األرس أو القيد يف إنسان وقع أن حدث إذا
عنما ثقله يفقد ال الذي كالحجر تنتقص، ال كاملة تظل الداخلية حريته ولكن حريته،
سيسقط دام ما وثقله بوزنه محتفًظا سيظل ألنه الهواء، يف به يُلَقى أو أعىل إىل به يُقذَف
اإلنسان يعاني ال الطريقة وبنفس السقوط، من منعه عن نتوقف أن بمجرد األرض عىل
عىل أخرى مرة يظهر اإلجبار هذا يزول أن وبمجرد ذلك. عىل مجرب ألنه إال األرس من
األحيان من كثري يف يفعل ال أنه هذا يعني وال القهر. من له أكرم املوت أن ويعترب حقيقته
يأمرونه أو ذلك عىل يجربونه اآلخرين ألن يفعله ال أنه يعني وإنما اآلخرون، منه يريده ما
قانونه، هو وعقله عقله، عليه يمليه ما يفعل وهو نفسه، إىل بغيضة األمر كلمة وإن به.
أن هو البرش، وأنصاف الحقيقيني البرش بني يفرق الذي إن الوحيد. ودليله وحاكمه،
بالكامل، موحدة ألنها اختالف أي دون نفسها هي تبقى ورغباته األول النوع أفكار كل
العقالء يتبع ما وذلك معارضة، أي دون عليها يوافق لكي فرد ألي ترشح أن ويكفي
يملكون ال البرش أنصاف وألن عليه. أحد يدلهم عندما خاطر طيب عن الصحيح الطريق
اآلخر ويفكر يشء يف أحدهم يفكر أن من مفر فال ضعيفة، وأضواءً غامضة معرفة إال
بشتى اآلخر فيعارضه معينًا طريًقا يسلك أن يف شخص يرغب وأن مختلف، يشء يف
لن صحيحة، رؤية يرى أن يمكنه ال الذي فاإلنسان واضح، هذا يف والسبب االعرتاضات.

آخر.» يشء من بدًال يشء وأخذ األخطاء ارتكاب أخطار تجنب يستطيع
ديانة: ألي نفي الواقع يف هي قبل من أرشنا كما األسرتاليني ديانة إن

فمجرد ديانتهم، موضوع من ورسية إثارة أكثر موضوع األسرتاليني عند يوجد «وال
جريمة يعترب التفسري، أشكال من شكل بأي أو النقاش طريق عن سواء عنه، الحديث
بيوت من تعلمنه بما للمعرفة األوىل املبادئ مع ألطفالهن يوحني األمهات وحتى شنيعة،

َغْورُه. يُْسَربُ ال الذي الغامض الكائن عن (الهاب) التأمل
وهم مكان، كل يف موجود الفهم عىل يستعيص الذي الكائن أن األسرتاليون ويعتقد
بأن الشباب توصية عىل يحرصون ولكنهم والجالل، التوقري كل له ويكنون يبجلونه
الكاملة صفاته عن الحديث بأن مقتنعون أنهم كما عنه، يتكلموا أن دون دائًما يعبدوه
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عدم يف يكمن العظيم تدينهم إن نقول أن معه نستطيع الذي األمر كربى، جريمة يعد
الدين.» عن الكالم

فيقول: الدين حول املناقشات أخطار مبينًا العجوز ويستطرد
آراء منه يتخذوا أن بغري للفهم قابل غري يشء عن يتكلموا أن الناس يستطيع «ال
نصمت أن واألفضل … بعضها مع التناقض حد إىل تصل قد اآلراء هذه إن بل مختلفة،
عن مغلوطة كثرية آراء يف للتورط أنفسنا نعرض أن عىل األمر، هذا يف نخوض وال صمتًا
(الهاب) يف نجتمع فنحن ولذلك مداركنا. عىل كبريًا علوٍّا يعلو الذي الكائن ذلك طبيعة
التفكري حرية شخص لكل نرتك ثم املتعالية، قوته ونستعبد السامية، عظمته نمجد لكي
املزالق يف التورط خشية عنه، الكالم بتحريم قاطًعا قانونًا أصدرنا أننا بيد يشاء، كما

إليه. تيسء أن يمكن التي واألخطاء
حروب يف للدخول يضطرون ولكنهم أبًدا، يتقاتلون وال مسالم شعب واألسرتاليون
الدفاعية الحروب هذه يشنون وهم األخرى. األمم من الغزاة ضد بلدهم عن للدفاع كبرية
العدو، من جندي آخر عىل يقضوا حتى القتال عن يتوقفون وال رهيبة، وقسوة بكفاءة

آخره.» عن العدو بلد يخربون الحاالت بعض ويف
أسرتاليا، ملغادرة سادير جيمس اضطرار يف السبب هو الحروب هذه أحد كان وقد
من بدًال العدو نساء يأرسوا أن األفضل من أن وهي الحظ، سيئة فكرة عليهم اقرتح إذ
من كان وقد باملوت «الهاب» مجلس عليه وحكم جريمة، هذا اقرتاحه اعتُرب وقد قتلهن،
تضع معينة فاكهة يأكل أن عليه املحكوم من يطلبوا أن باإلعدام حكم تنفيذ عند عاداتهم
الحكم تنفيذ لحظة باختيار له يسمحون كانوا كما ومريحة، رسيعة بطريقة لحياته نهاية
يشء لديه كان «إن سألوه: وعندما امليزة، هذه من سادير جيمس استفاد وقد باإلعدام.

ييل: كما أجاب يقوله»
بالفعل، حياته توقفت كواحد نفيس إىل أنظر بدأت بأنني وأخربتهم فيهم «خطبت
أن عىل — املوت عىل موشًكا أبنائها أحد يكون حني — جرت قد أمتنا يف العادة كانت وملا
الذي الشخص نفس أكون بأن يل تسمح لن روحي وكانت التحفظ، شديدة عيشة نعيش
اللحظات أشغل أن أود لذلك قصري، وقت بعد الحياة عن سأتوقف أنني أعلم كما كنته،
هذه حظيت وقد فعلت. ما كل من بكثري أكثر ينفعهم قد أخري فعل يف بالتفكري املتبقية
مني وطلبوا أشاء، كما حياتي إنهاء يل يرتكوا أن فقرروا املجلس أعضاء برضا املربرات
فقد املوتى، عداد يف أصبحت قد كنت وملا أفعايل. أو كلماتي عن الكالم عن أكف أن
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حياته ينهي أن يف الحرية وله يُحتَرض شخص مجرد واعتربوني النائب، اسم عيلَّ أطلقوا
مناسبة.» أنها يعتقد التي بالطريقة

فقد سادير، وجيمس األسرتاليني بني الطباع يف الواضح التعارض من الرغم وعىل
أخالقهم عن أخري بتعليق اآلن له وسنسمح إليه، وصلوا الذي بالكمال شديًدا إعجابًا أُعِجب

وعاداتنا: أخالقنا عىل تسمو التي وعاداتهم
معه خجلت الذي الحد إىل املعيب لسلوكنا املخالف بسلوكهم اإلعجاب إال يسعني «لم
أننا أصحيح نفيس: وسألت الناس. هؤالء بلغه الذي الكمال عن بعيدون نحن كم أتذكر أن
وبيننا؟ الناس هؤالء بني الفرق فما كذلك، األمر يكن لم إذا قائًال: وأضفت برش؟ جميًعا
إليها الوصول نستطيع لن التي الفضيلة ذروة إىل العادية حياتهم يف ارتفعوا لقد
األخالقية تعاليمنا أفضل وإن النبيلة. أفكارنا عليها تقدر التي الجهود أقىص ببذل إال
يمارسون الذي والنظام واالنضباط الفهم ودقة التفكري سالمة يف مجاراتهم عن لعاجزة

تعليمات. وال قواعد وبغري طبيعي بشكل
النقاء وهذا الدنيوية، املصالح عن البعد وهذا يشء يغريه ال الذي االتحاد هذا
هو ملا ويوجههم وحدتهم يوطد الذي الصارم، بالعقل التمسك هذا وباختصار، الخالص،
نتصور أن علينا يستحيل التي الكاملة الفضيلة ثمرة إال يكون أن يمكن ال وعدل، خري
نحن نرتكها لم والنقائص الرذائل من كم أنفسنا نسأل أن بد ال بل منها، أكمل شيئًا
املستمرة، املنازعات وهذه الثورة، من يرتوي ال الذي العطش هذا فينا؟ تتحكم لكي
لبعض بعضنا يدبرها التي الدموية واملؤامرات الوحشية، واملجازر السوداء، والخيانات
بدًال فينا تتحكم التي هي االنفعاالت بأن االعرتاف عىل كله هذا يحملنا أال مستمرة، بصفة
الربابرة نسميهم الذين هؤالء من واحد إلينا يأتي أن الحالة هذه يف نتمنى أال العقل؟ من
الطبيعي، النور بفضل يمارسونها التي الفضيلة ضوء يف لنا ويتجىل أوهامنا، من فيحررنا
كالحيوانات؟» العيش عىل إال تساعدنا لم التي املزعومة بمعرفتنا االغرتار من ويخلصنا

بوجانفي» رحلة «ملحق ديدرو: (2)

اآلخرين، حكم يف الحق إنسان أي تعِط لم «الطبيعة بأن (١٧١٣–١٧٨٤م) ديدرو آمن
للقوانني.» مرشًعا معارصيه، من العديد مثل يصبح، أن برفضه إيمانه تأكيد عىل وحرص
عىل ملًكا نصب فقد «امللكية». إغراءات يقاوم أن استطاع أنه تبني طريفة حكاية وهناك
عرشة»، الثانية الليلة «ملك أصبح أنه أي الكعكة»، «بفضل متعاقبة سنوات ثالث مدى

229



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

قانونًا، يصدر أن ملًكا، بوصفه عليه، وكان به. الخاصة الكعك قطعة يف حبة عىل لعثوره
فيها: يقول صغرية شعرية مقطوعة يف بالفعل به قام ما وهو

القديمة، الحكمة هي تلك تَْسُد، فرق
عني، تصدر لم ولهذا طاغية، من جاءت

الحرية، أحب فأنا بينكم، أوحد أن نفيس عاهدت وقد
تحقيقها، أريد رغبة يل كانت وإن
واجبه. منكم كل يؤدي أن فهي

دينيس) (قانون

كل «يعمل أن يف حقه عن حتى فيها تخىل أخرى مقطوعة فكتب الثالثة السنة وحلت
أيًضا رفض فقد قانون، أي عليه يمَىل أن رفض قد دام ما أنه وأعلن يريده»، ما إنسان

قانون: أي اآلخرين عىل يفرض أن

بحقوقه أحد ضحى أن أبًدا يحدث لم
العامة املصلحة سبيل يف

وسادة، عبيًدا الناس تجعل لم والطبيعة
قانون عيلَّ يفرض أن وال قانونًا أفرض أن أريد ولست

القسيس؛ أحشاء بيديه انتزع لقد
امللوك. به يشنق حبًال يجد لم ألنه

عرشه) عن ملك عزل أو (األليتورومان

حر بدائي ملجتمع وصًفا يقدم أن جدية، أكثر بصورة حاول، قد ديدرو أن عىل
التي للعادات خيايل وصف بوجانفيي» رحلة و«ملحق القوانني. وال الحكومات يعرف ال
أنطوان «لوي وكان مرة. ألول الجزيرة أقدامهم وطئت عندما ورفاقه بوجانفيي اكتشفها
وذلك تاهيتي، جزيرة بينها من الهادي املحيط يف جزر مجموعة اكتشف قد بوجانفيي»
بالده إىل رجع وملا ١٧٦٩م. عام حتى ١٧٦٦م عام من استمرت التي الكربى رحلته أثناء
ذلك وبعد واسع. نطاق عىل قراءته عىل الناس وأقبل (١٧٧١م)، رحالته عن تقريًرا نرش
فيه وجه تقرير وهو لتاهيتي، بوجانفيي زيارة عن الخيايل تقريره ديدرو كتب بعام
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فرصة أعطاه ولكنه والدين، املسلحة القوة عىل تقوم التي «للحضارة» الشديد االتهام
يكون. أن رأيه يف ينبغي كما بل عليها، كان التي حالته عىل ال بدائي، مجتمع وصف
مجموعة عىل عنيف هجوم عىل الفرعي، عنوانه ذلك عىل يدل كما «امللحق»، ويحتوي
التي املادية األفعال ببعض األخالقية األفكار ربط «ومساوئ السائدة األخالقية القوانني
نرشه، دون امللحق تضمنها التي االنتقادات وعنف رصاحة حالت وقد معها». تتعارض
عام يف الفرنسية الثورة بعد إال طبعه يتم ولم ديدرو. حياة أثناء املخطوطة تداول وتم

١٧٩٦م.
هنا من فقرات اقتباس أو تلخيصه محاولة عن عدلنا وقد حوار، شكل يف امللحق كتب
عادات عن وافية فكرة يعطي ألنه بأكمله العجوز» الرجل «وداع تقديم وفضلنا وهناك،

… تاهيتي سكان

العجوز الرجل وداع (3)

الدهشة عليه تظهر ولم بازدراء، إليهم نظر األوروبيون وصل وملا كبرية. لعائلة أبًا كان
وانسحب ظهره لهم أدار ولكنه منه، االقرتاب حاولوا االستطالع. حب وال الخوف وال
ينعى راح ذهنه، يف دارت التي الحقيقية األفكار عن وقلقه صمته وكشف كوخه. إىل
وأخذت للرحيل بوجانفيي تهيأ وملا شمسها، أفلت أن بعد بالده عاشتها التي املجد أيام
تقدم ويبكون، رفاقه ويعانقون بثيابه يتعلقون وهم الشاطئ إىل تهرول األهايل حشود
كانت هذه ليت ابِك. املسكني! تاهيتي شعب يا «ابِك وقال: وتحدٍّ كربياء يف العجوز الرجل
بصورة فيه تعرفون يوم سيأتي رحيلهم. ساعة ال األرشار الطموحني هؤالء وصول ساعة
بحزام معلقة اآلن ترونها التي الخشب قطعة يديهم إحدى ويف ما، يوًما سيعودون أفضل.
أو ويقتلونكم سيستعبدونكم بهذين ذاك. حزام من املتديل السيف األخرى اليد ويف هذا،
وستصبحون خدمتهم، يف أنفسكم ستضعون األيام من ويوًما ورذائلهم. بنزواتهم يذلونكم

مقززين.» حقراء، فاسدين، مثلهم
الكارثة أرى حتى أعيش ولن رحلتي، نهاية بلغت لقد قائًال: نفيس أوايس «ولكنني
هذا من للنجاة وسيلة لديكم إن أصدقائي! يا آه تاهيتي! شعب يا آه بها. أتنبأ التي
دعهم لنفيس: أقول ولهذا بها. أنصحكم أن عىل املوت أفضل ولكني الفاجع، املستقبل

يعيشون.» دعهم طريقهم يف يمضون
تطيع التي العصابة هذه قائد يا أنت، أما قائًال: واستطرد بوجانفيي إىل اتجه ثم
بإمكانكم وليس سعداء، أبرياء، إننا شواطئنا. عن باالبتعاد وأرسع سفينتك فخذ أوامرك،
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الذي األثر محو حاولتم وقد النقية، الطبيعة غرائز نتبع ونحن سعادتنا. تفسدوا أن إال
من نعلمه ال بما أسماعنا مألتم وقد إنسان. لكل ملك هنا يشء كل أرواحنا. عىل طبعته
شاركتمونا وقد جميًعا. حقنا من وزوجاتنا بناتنا «ملكك». «ملكي» بني تميز التي الفروق
مجانني أصبحن قبل. من يعرفنها لم التي العواطف نريان فيهن وأشعلتم الحق، هذا
وقتلتم بعًضا، بعضهن يكرهن بدأن أحضانهن، بني متوحشني ورصتم أحضانكم، بني
أنتم وها حر، شعب نحن بدمائكم. ملطخات إلينا ورجعن أجلهن من بعًضا بعضكم
إذن، أنتم فمن شياطني، وال آلهة لستم املستقبل. يف عبوديتنا صكوك بلدنا يف زرعتم قد
قلت كما جميًعا، لنا قل الناس، هؤالء لغة تفهم أنت رؤساء! أو عبيًدا؟ منا لتجعلوا
أألن وملاذا؟ ملككم؟ البلد هذا ملكنا». البلد «هذا املعدني: اللوح هذا عىل كتبوا ماذا يل،
أو صخوركم عىل وحفر شواطئكم، عىل يوًما تاهيتي هبط وإذا أرضها؟ وطئت أقدامكم

عندئٍذ؟ به ستظنون فماذا تاهيتي» شعب ملك البلد «هذا أشجاركم: لحاء عىل
الحقرية أشيائكم من تافًها شيئًا يأخذ أحدنا كان عندما ذلك؟ يف وماذا األقوى! أنتم
أعماق يف كنتم ذلك ومع منه. وتنتقمون وراءه ترصخون كنتم سفينتكم، بها تمتلئ التي
أحد يتحمل وال املوت تتحملون بل عبيًدا. لستم بأكمله. بلد لرسقة املكائد تدبرون قلوبكم
ال التاهيتي أن تحسبون أو تستعبدونا. أن تريدون هذا من وبالرغم عبًدا، يكون أن منكم
تضعوا أن تريدون الذي التاهيتيَّ إن سبيلها؟ يف ويموت حريته عن يدافع كيف يعرف
عليه لكم حق فأي الطبيعة، أطفال كالكما لكم. أخ هو كارس وحش كأنه قبضتكم تحت
قبضنا هل سفينتكم؟ نهبنا هل إلينا، جئتم عندما هاجمناكم هل عليكم؟ حقه من كذلك
لقد ال. حقولنا؟ يف لتكدحوا الحيوانات مع قيدناكم وهل أعدائنا؟ لسهام وعرضناكم عليكم
فهي عليها، نشأنا التي لعاداتنا اتركونا إنسانيتكم. عن تختلف ال التي إنسانيتنا احرتمنا
العقيمة. بحضارتكم جهلنا تسمونه ما نقايض أن نريد ال عاداتكم. من وأرشف أحكم
للحاجات نتطلع لم ألننا االحتقار نستحق هل لنا. وصالح رضوري هو ما نملك فنحن
بالربد. شعرنا إذا يكسونا وما جعنا، إذا طعامنا يكفي ما لدينا إن الزائدة؟ السطحية

تسمونه عما شئتم ما ابحثوا رأيكم؟ يف ينقصها الذي فما أكواخنا، دخلتم لقد
يحصلونها التي بالخريات قنعوا إذا ذلك عن يكفوا أن للعقالء اسمحوا ولكن الرفاهية،
كدحنا؟ من سننتهي فمتى املحدودة، حاجاتنا بتجاوز أقنعتمونا وإذا املضنية. بجهودهم
ممكن؛ حد أدنى إىل الشاقة واليومية السنوية أعمالنا خفضنا لقد بحياتنا؟ نستمتع ومتى

الراحة. من أفضل شيئًا نجد لم ألننا

232



التنوير عرص يوتوبيات

ترهقونا ال سالم. يف اتركونا ولكن تريدون، كما أنفسكم لتعذبوا بالدكم إىل اذهبوا
منتصبو هم كم أترى الرجال، هؤالء إىل انظر الوهمية. بفضائلكم وال املصطنعة بحاجاتكم
وصحتهن. املعتدل، قوامهن أترى النساء، هؤالء إىل وانظر البنية؟ وأقوياء أصحاء، القامة،
أو ثالثة أو اثنني أو واحًدا استدِع قويس، إنه القوس، هذا خذ وجمالهن؟ ونضارتهن
األرض، أحرث وأنا بمفردي. ذلك أستطيع إنني ليَّه. ويحاولوا ليساعدوك رفاقك من أربعة
أقل يف السهول فوق فرسًخا وأقطع أجري أن بإمكاني الغابات. وأخرتق الجبال، وأتسلق

التسعني. تجاوزت أني برغم بي، يلحقوا أن الشبان رفاقك عىل وسيصعب ساعة من
الذي اليوم لذلك والويل القادمة، وألجياله تاهيتي لشعب الويل الجزيرة، لهذه «الويل
واإلنسان والحيوان البرش كل يصيب واحد بمرض نعرتف إننا مرة. ألول فيه زرتمونا

دماءنا.» ولوثتم آخر بمرض جئتمونا لكنكم الشيخوخة، وهو والنبات،
أولئك كل عىل وأطفالنا، وزوجاتنا، بناتنا، عىل بأيدينا نقيض أن علينا تحتم «ربما

رجالكم.» من اقرتبن الالئي وكل نسائكم، من اقرتبوا الذين
وإال عروقنا، إىل عروقكم من ترسبت التي الفاسدة دماءكم حقولنا تترشب «سوف
وأمهاتهم، آبائهم يف نفثتموه الذي الرش يرضعوا أن عليهم حكم الذين أطفالنا، فإن

ذريتهم.» إىل لألبد سينقلونه
وِعناقكم ُقبلكم علينا ستجلبه الذي املدمر املرض ذنب ستتحملون األوغاد! أيها

السم. انتشار لوقف سنرتكبها التي القتل جرائم ذنب أو املشئوم
عقابكم هو ما جريمتكم؟ من أفظع جريمة عن سمعتم وهل الجرائم! عن أتتكلمون
حرًقا. املوت السم؟ يدس الذي للجبان عقابكم هو وما بالسيف، املوت جاره؟ يقتل ملن
نوع هو ما بأكملها، شعوبًا تسممون َمن يا أخربوني، ثم بجريمته، جريمتكم قارنوا
نفسها تسلم التاهيتية الفتاة كانت بلحظات، إلينا تأتوا أن قبل تستحقونه؟ الذي التعذيب
عن النقاب ترفع حتى الصرب نافدة انتظرت الفياضة، ومشاعره التاهيتي الشاب ألحضان
بأن فخورة كانت الزواج. سن بلغت بأنها الجميع اعرتف أن بعد صدرها، وتعري وجهها
بالحب. املفعمة نظراتهم تجذب وأن وأمها، واألقارب، املجهولني، الرجال يف الرغبة تثري
الناي أنغام عىل األبرياء، التاهيتيني من حلقة ووسط أعيننا أمام خجل، وال فزع، وبغري
ثم الكامنة. مشاعرها وأيقظ الشاب قلبها أثار الذي الشاب قبالت تلقت الرقصات، وبني
والرعب. الندم خالطها الحلوة أفراحنا املرض. وخطر الجريمة فكرة معكم فجاءت جئتم
أعرف ال أوالدنا. مع تكلم لقد ويسمعني، بجوارك يقف الذي بالسواد امللتف الشاب ذلك

233



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

شئتم إذا توغلوا الخجل. يعرتيهن وبناتنا الرتدد، عليهم يبدو أوالدنا ولكن لبناتنا. قال ماذا
البسطاء الطيبني تاهيتي أهايل دعوا ولكن املنحرفة، لذاتكم مع املظلمة الغابة أعماق يف
أن يمكنكم هل الساطع. النهار ضوء ويف املفتوحة، السماء تحت خجل، بال يتناسلون
يحركهم؟ يزال وما فيهم بعثناه الذي الشعور ذلك من أنبل أو أرق شعوًرا قلوبهم يف تبثوا
بهذه يعتزون وهم حانت، قد جديد بمواطن وأرسهم أمتهم إغناء لحظة أن يحسون إنهم
وال ا رشٍّ ذلك يف يرون وال يتكاثروا، لكي ويكربون ويكربوا، ليعيشوا يأكلون إنهم اللحظة.

عاًرا.
أصبحوا حتى بأهلنا تختلطون كدتم ما املستمرة. جرائمكم قصص إىل استمعوا
الذي التاهيتي ذلك بالدماء. تخضبت حتى شواطئنا تطأ أقدامكم تكد ولم لصوًصا.
ملاذا ولكن قتلتموه. لقد صديق، يا صديق، يا تايوا يصيح: وهو ليستقبلكم نحوكم جرى
لكم قدَّم فاكهته، من وأعطاكم الصغرية. حياتكم بيض بتألق انبهر ألنه … قتلتموه؟
بغري أخذها خرز حفنة أجل من قتلتموه ذلك ومع كوخه، عن لكم تخىلَّ وابنته، زوجته
أنه ثقوا لكن الجبال. إىل فهرب القاتلة طلقتكم صوت من الفزع تملَّكه والشعب؟ إذن.
الفناء. هو املحتوم مصريكم لكان ولوالي أخرى. مرة يهبط حتى طويًال لينتظر يكن لم
ال اآلن؟ حتى عنكم أبعدتُهم وملاذا جماحهم؟ كبحُت ملاذا روعهم؟ من هدأت ملاذا آه!
أبًدا. الشفقة بهذه تشعر لن الرشسة أرواحكم وألن الشفقة، تستحقون ال ألنكم أعرف،
يشء، بكل استمتعتم باحرتام، عاملناكم جزيرتنا. يف مكان كل يف ورفاقك، أنت تجولت لقد
باستثناء فجلستم أكواخنا، إىل دعيتم طلب، لكم يُرَفض لم طريقكم، يف عائق يقف لم
كل أمهاتهن لكم أحرضت وصدورهن، وجوههن عن النقاب برفع لهن يسمح لم اللواتي
الزهور وكدست الضيافة، لكرم الضعيفة الضحية عىل استوليت تماًما. عاريات األخريات
يشء يفسد لم املوسيقية، آالتهم من املنبعثة األنغام ارتفعت وعليها، عليك الشجر وأوراق

حريتكما. عىل أحد يعتِد ولم وقبالتها، قبالتك حالوة
حنونًا امرأة تكون أن عىل طفلتنا وتحث رجًال، تكون أن عىل تحثك بأغنية ترنموا
أخاها، ذبحت ْكر السُّ بنشوة صدرها عىل استمتعت وبعدما فراشكما. حول رقصوا دافئة،

أباها. أو وصديقها
يغص الذي املستودع ذلك أترى هناك، انظر كله، ذلك من أسوأ هو ما فعلت ثم

باألسلحة؟
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التعساء. لذَّاتك لرفاق انظر أطفالنا. إىل اآلن توجه أعداءكم هددت التي األسلحة هذه
بأيديكم سواء باملوت، هؤالء عىل يحكم ملاذا أمهاتهم. ويأس آبائهم وتعاسة حزنهم تأمل

به؟ أصبتموهم الذي باملرض أو
املوت.» بمشهد تتلذذ القاسية عيونكم كانت إذا إال اآلن، «ابتعدوا

لنا وتثأر ذنبها. عن رحلتكم أمنت التي اآلثمة البحار ر ولتكفِّ اذهبوا، اآلن، اذهبوا
لبالدكم. ترجعوا أن قبل بابتالعكم

الغرباء هؤالء ودعوا جميًعا، اذهبوا أكواخكم، إىل امضوا تاهيتي! شعب يا «وأنتم،
املهجور الشاطئ يكسو وهو غضبه زبد ويرون املحيط، هدير يسمعون وهم يرحلون

بالبياض.»

هوامش

ألبوين أيرلندا يف ولد ساخر، إنجليزي كاتب (١٦٦٧–١٧٤٥م) سويفت جوناثان (1)
إخفاقه هي الكربى أمله خيبة وكانت وأيرلندا، إنجلرتا بني متنقًال قىضحياته بريطانيني.
دبلن يف باتريك القديس لكاتدرائية كاهنًا م ُرسِّ ولكنه إنجلرتا، يف أسقًفا يصبح أن يف
١٧٢٦م، جليفر» «رحالت رائعته هناك وكتب األيرلندية، الحياة مع تماًما تكيف حيث
الخيالية القصة وهي وطباعهم، البرش بأخالق السخرية يف لقلمه العنان فيها أرخى التي
ودهاؤهم. البرش وحشية تتجىل حيث والعمالقة، األقزام بالد يف وهمية أسفاًرا تحكي التي

(املرتجمة) حياته. أواخر يف بالجنون أصيب
وكان امللك، بقتل اتُّهم الذي توماس ابن سكوت، بالكولونيل لندن يف التقى وقد (2)
Aphra behn أفرابني وصديق هولندا يف املستديرة الرءوس ألصحاب السابق القائد هو
بدور ذلك بعد شارك أنه يبدو الذي لسكوت سكرتريًا واشتغل بالجاسوسية. عملها أثناء
الذين الشهود عن بحثًا كبرية مبالغ هذا ودفع البابوية. املؤامرة يف بيبيس تورد يف كبري
وعندما السابق، راعيه ضد بالشهادة بالفعل فرياس وقام االتهام، من يربئوه أن يمكن
الكتابة يف يستمر أن منه طلب صفه، يف شهادته عىل لفرياس شكره عن بيبيس عرب

(املؤلفة) األم. لغته يعرف كما تماًما اللغة هذه يعرف أنه وأخربه باإلنجليزية،
فرنيس أديب (١٦٥١–١٧١٥م) فينيلون دوالموت دوسالينياك فرانسوا هو (3)
من مقربة عىل األرايض، مالك من لعائلة سارال من بالقرب ُولِد أساقفة. ورئيس
من ابتداء أرسل ثم ١٦٧٥م، عام يف كاهنًا وُرسم بفرنسا، برييجور منطقة يف فينيلون
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حظرية إىل الرجوع عىل لحثهم الربوتستانتية دخلوا الذين «الهيجونوت» لتبشري ١٦٧٩م
الوعاظ أشهر بوسويه، أنظار إليه لفت قد املهمة هذه يف نجاحه أن ويبدو الكاثوليكية.
عام يف الفتيات» «تربية عن رسالته كتب البالد. ورجال عرصه، يف الكاثوليكية ودعاة
عرش، الرابع للويس األكرب واالبن فرنسا عهد لويل مربيًا بعامني بعدها وُعنيِّ ١٦٧٨م،
(نُرشت تليماك» «مغامرات روايته هي الرتبية هذه ثمرة وكانت بورجوندي. دوق وهو
يف تلميذه يحبِّب أن بها وأراد هومريوس أوديسة من استوحاها التي ١٦٩٩م) عام يف
امللكي للنظام املقنع النقد بجانب الرواية، تضمنتها التي األفكار أن ويبدو اليوناني، األدب
وجر الصوفية النزعة إىل فيه مال آخر كتاب إىل باإلضافة «امللك-الشمس»، ترس لم املطلق،
مما (١٦٩٧م) الباطنة» الحياة عن القديسني حكم «رشح وهو الفاتيكان، سخط عليه
هناك مات حيث ١٦٩٥م)، عام أساقفة رئيس ُرسم أن (بعد كامرباي إىل نفيه إىل أدى
بني اآلراء وتراوحت فينيلون، شخصية حول طويًال وقتًا الجدل ثار وقد تامة. عزلة يف
(١٦٩١م) املوتى» «أحاديث كتاب ولعل شأنه، من الحط يف واملبالغة تقديره يف املبالغة
بعد قرن من ألكثر قرائه يف واألخالقي الروحي تأثريه بقي إذ أعماله، أهم هو يكون أن
العربية إىل تليماك ترجم قد الطهطاوي رافع رفاعة التنوير» «أبا أن املعروف ومن وفاته،

(املراجع) تليماك». وقائع يف األفالك «مواقع عنوان تحت ١٨٦٧م عام يف
املتجدد وإبداعها الطبيعة لسحر وعشقه الطبيعي بالتاريخ اهتمامه انعكس (4)
روايته وعىل (١٧٨٩م) للطبيعة دراساته وعىل (١٧٧٣م) فرنسا جزيرة إىل رحلته عىل
«بول هي — طاهرة عاطفية حب قصة يف العشق هذا فيها تجىلَّ التي — القصرية
البليغة العربية صيغتها يف شكٍّ بغري القارئ عليها اطلع التي (١٧٨٧م) وفرجيني»
كبريًا تأثًرا تأثر (١٧٨٨م). «أركاديا» يتممها لم التي روايته عىل وكذلك املنفلوطي، بقلم
… النبيلة القلوب ذوي الفطريني أو البدائيني من وسكانها األصلية روسو «بطبيعة»

(املراجع)
املاركيز كتاب من نصوصها املؤلفة اقتبست طويلة فقرات ثالث هنا حذفنا (5)
عىل املدمرة الصارخة لعناته طوفان الكتاب هذا فيها وصبَّ املخدع»، يف «الفلسفة دوصاد
والفوضوية الفردية الحرية مجتمع مع تعارضهما إثبات محاوًال «القديمة» واألخالق الدين
وجرائمه بشذوذه اشتهر الذي الرجل هذا عىل يشء يُستَغَرب ال أنه والواقع إليه. دعا الذي
راح حيث وباريس، فنسني سجون يف حياته معظم قىض فقد أطواره، وغرابة الجنسية
الحرية بدعوى — إنسان كل وإغراق يشء كل تدمري عن املحمومة الفاضحة خياالته يجرت
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رواياته من العديد يف صوره الذي الجهنمي وفردوسها الجسدية اللذة فوىض يف — املطلقة
الغربيني النقاد بعض كان وإذا الجنون، إىل به انتهت التي الهستريية وأعماله الشبقية
املقام هذا تناسب ال التي نصوصه من الحذر جانب التزمنا فقد بكتاباته، اليوم يهتمون

(املراجع) …
وقيوده، الزواج نظام هدم إىل صاد فيه يدعو طويًال ا نصٍّ أيًضا هنا حذفنا (6)
«إسعاد بغية الجسدية املتعة يف املطلقة الحرية عىل بخاصة والنساء الرجال ويحرض
عن وبعًدا باملساواة، وعمًال الطبيعة»، «قوانني ل استجابة زعمه يف وذلك … الجميع»

(املراجع) «… األنانية
(١٧٠٩–١٧٨٥م) Gabriel Bonnet de Mably مابيل دو دوبونو جابرييل (7)
فكرة عن حارٍّا دفاًعا دافع عديدة. أدبية أعمال وله فرنيس، وسيايس تاريخي مفكر
بحيث البرشي، التاريخ فجر منذ رأيه، يف ُوِجد، الذي الشيوعي النظام وعن العامة، امللكية
الشعب حق عن دافع كما الخاصة. امللكية ظهور مع إال واألكاذيب الرشور تُعرف لم
الشيوعي املجتمع لتحقيق رشًطا الثورة يعترب أن دون الظاملة، القوانني عىل الثورة يف
عرصه. يف االشرتاكية األفكار انتشار عىل االجتماعية فلسفته جوانب بعض ساعدت املثايل.

(املرتجمة)
«قانون األسايس وكتابه عرش، الثامن القرن من يوتوبي فرنيس مفكر مورليل، (8)
امللكية تسوده الذي املجتمع عليها يقوم التي األسس يف بحث (١٧٥٥م) الطبيعة»
متوافق اجتماعي نظام عن نظريته لتكوين العقلية النزعة من انطلق وقد الجماعية.
النظام ويتمثل عرصه. يف الالعقيل االجتماعي النظام مع ومتعارض الطبيعة، قوانني مع
السلع إنتاج تنظم واحدة اقتصادية خطة توجه مركزي اقتصادي تجمع يف عنده العقيل
والعقل للطبيعة تستجيب أنها أعتقد أساسية قوانني ثالثة مورليل صاغ وقد وتوزيعها.
املواطنني جميع إلزام (٣) العمل. وحق الوجد حق (٢) الخاصة. امللكية إلغاء (١) مًعا:
١٩ ،١٨ القرنني يف اليوتوبيني االشرتاكيني من عدد يف كبري تأثري ملورليل كان وقد بالعمل.

(املرتجمة) وغريهم. وبالنكي وكابيه وأتباعه بابيف مثل
عارص سيايس، ومناضل فيلسوف (١٧٦٠–١٧٩٧م) بابيف نويل فرانسوا هو (9)
ومورليل ومابيل روسو (وكتابات التنوير عرص بفالسفة آراؤه وتأثرت الفرنسية الثورة
عىل تطبيقها كذلك حاول وإنما شيوعية، يوتوبيا أول بوضع يكتِف لم خاصة). بصفة
وفقراء والعمال للفالحني وتحريضه الصحفية بكتاباته كافح والسيايس. العميل املستويني
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مشهورة مؤامرة ودبر االجتماعية، والعدالة الزراعي اإلصالح سبيل يف املعدمني باريس
العامة. امللكيات وتأسيس الخاصة امللكية إلغاء طريق عن الكاملة املساواة لتحقيق باسمه
وأُعِدم الحركة، هذه عىل قضت — املخلصني باألنقياء دائًما املرتبصة — الخيانة ولكن
يف ومؤثرة حية بقيت أفكاره ولكن املقصلة. تحت ١٧٩٧م سنة مايو شهر يف بابيف
بوجه األفضل املستقبل تصورات ويف عرش، التاسع القرن يف واالشرتاكية العمالية الحركات

(املراجع) … عام
وهو — فوانيي حياة سرية عن كتابه يف F. Lachevre الشفري فردريك يالحظ (10)
مكتبة ال وأنه بالفعل، الكتب تدمري الواقع يف معناه كان هذا أن — هنا إليه رجعت الذي
(املؤلفة) لألدعية. الطبعة هذه من واحدة نسخة تمتلك الكنيس املجلس مكتبة وال جنيف
الالتينية من مشتقة والكلمة الطبيعي. التدين أو الربوبية مذهب ،Deism (11)
كإله وليس للعالم كسبب شخيص غري إله بوجود االعتقاد يؤكد مذهب وهو الرب، بمعنى
ويعتقد اآلخر. اليوم جحد مع باهلل اإليمان الغزايل عند وهو (السماوية). الكتابية الديانات
ثَم وِمن منه، تدخل ودون قوانينه وفق يعمل وتركه العالم خلق هللا أن Deist الربوبي
قادًرا هللا كان لو إذ الرش، وجود بذلك ويفرس هللا، عن املطلق والعلم املطلقة القدرة ينفي
أن يرى الذي Theist املؤله موقف عكس وهذا الرش، يمنع أن الستطاع مطلقة قدرة
كالفن، تلميذ فرييه، بطرس هو بالربوبية قال من أول إن ويُقال مطلقة. قدرة قادر هللا
يف يعتقدون الذين ملطلب جديد تعبري بأنه مذهبه ووصف املسيحي». «التعليم كتابه يف
ونيوتن ولوك وروسو فولتري وكان املسيحية. به تقول ما ذلك مع ويرفضون إله وجود
ربوبيٍّا كانط وكان الربوبية. دعاة من بني وتوماس فرانكلني وبنيامني وجيفرسون وتوالند

(املرتجمة) وحده. العقل حدود يف ديانة إىل دعا عندما مسيحيٍّا
بعض استلهمت وقد السلطات، لكل معاٍد اجتماعي سيايس اتجاه الفوضوية (12)
وباكونني وبرودون شترينر بأسماء ارتبطت ولكنها ونيتشه. شوبنهور فلسفة من أفكارها
و«بؤس األملانية» «األيديولوجية يف وبخاصة كتاباتهما، يف وإنجلز ماركس هاجمهم الذين
سواء املنظمة السلطة صور كل وترفض الدولة، بإلغاء الفوضوية وتطالب الفلسفة».
هي واألخالقية الرشعية الوحيدة السلطة أن وترى دينية، أو اجتماعية أو سياسية كانت
الفوضوية انترشت وقد نفسه. مرشع هو مواطن كل وأن ألنفسهم، الناس يمنحها التي

(املرتجمة) وروسيا. وإسبانيا وإيطاليا فرنسا من كل يف ١٩ ،١٨ القرنني يف
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أحيانًا ويصعب االشرتاكية، الحركة بميالد عرش التاسع القرن يف اليوتوبيات تاريخ يرتبط
اإلصالح فلك يف تدور التي تلك من اليوتوبي الفكر لعالم تنتمي التي املرشوعات تمييز
فرتة يف ووصف إال الحقبة هذه يف نُِرشت التي الكتب من واحد يوجد ال ويكاد االجتماعي.

يوتوبي. بأنه أخرى أو
العلمي. للتفكري املضاد التفكري تعني وأصبحت األصيل، معناها نفسها الكلمة وفقدت
علميون، أنهم زعموا الذين االشرتاكيني جانب من «يوتوبي»، كلمة استُعِملت ما وغالبًا
القضاة هؤالء وبفضل واالستهجان، التحقري عىل داللة خصومهم وجوه يف ليقذفوها

شديًدا. تضخًما عرش التاسع القرن يوتوبيات قائمة تضخمت املاركسيني
يوتوبي، كلمة والعلمية»، اليوتوبية «االشرتاكية كتابه يف إنجلز فردريك عرَّف وقد
تعني الحني ذلك حتى اليوتوبيا كلمة ظلت وبينما واسًعا. قبوًال التعريف هذا ولقي
أوسع معنًى إنجلز لها قدَّم فقد تحقيقه، يستحيل أو يصعب الذي املتخيَّل املثايل املجتمع
املجتمع بتقسيم تعرتف ال التي االجتماعية واملرشوعات الخطط كل إليه وضم بكثري،
سيمون سان أدخل كما االجتماعية، والثورة الطبقي الرصاع بحتمية وال طبقات، إىل
مصالح يمثل واحد فيهم «ليس أنه بحجة وذلك اليوتوبيني، زمرة يف وأوين وفورييه
ال الذين الفرنسيني الفالسفة مثل إنهم التاريخي. التطور أفرزها التي الربوليتاريا طبقة
واحدة.» دفعة بأكملها البرشية لتحرير يطمحون وإنما بعينها، طبقة بتحرير يكتفون

ممكنة تكون لن االشرتاكية أن يفهموا لم أنهم «اليوتوبيني» الُكتَّاب عىل إنجلز ويأخذ
التطور: من معينة درجة الرأسمايل النظام يحقق عندما إال

تقابلهما التي للطبقة السيئة والظروف الرأسمايل، لإلنتاج السيئة الظروف «إن
ظلت التي — االجتماعية املشكالت حل يستخرجوا أن اليوتوبيون حاول وقد سيئة. نظريات
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يف فاملجتمع البرشي. الذهن داخل من — املتطورة غري االقتصادية الظروف يف كامنة
من كان ولهذا األخطاء. هذه إزالة هي العقل ومهمة األخطاء، إال يقدم ال نظرهم
خارجه من املجتمع عىل وفرضه كماًال أكثر جديد اجتماعي نظام اكتشاف الرضوري
هذه دفعت وقد ذلك. أمكن كلما عليه النموذجية التجارب بفرض أو الدعاية، بواسطة
واستكمال رشحها يف أصحابها أمعن وكلما يوتوبية، بأنها الجديدة االجتماعية النظم

املحضة.» الخياالت إىل انزالقها زاد تفاصيلها،
فأغلبها جوهره. يف صحيح وصف االشرتاكية لليوتوبيات إنجلز وصف أن والواقع
أن تعتقد ال ولكنها مشرتًكا، ا عامٍّ ملًكا تكون أن والتوزيع اإلنتاج وسائل لجميع يريد
االقتصادية اآللية تسيري تتوىل أن الدولة بإمكان تتصور وهي هذا لتحقيق رضورية الثورة
ال وهي الحلول. أنسب هو هذا أن عىل السكان أغلبية يوافق عندما وذلك سلمية، بطريقة
عىل القادرة الوحيدة الطبقة هي الربوليتاريا بأن وال الطبقات، بني رصاع بوجود تؤمن
الجديد املجتمع أن — املاركسية النظريات خالف عىل — أيًضا تؤكد وهي بالثورة. القيام
ذلك، عىل والشعوب الحكومات تصمم أن برشط مكان، وأي وقت أي يف إيجاده يمكن
مجتمع إيجاد وإمكانية الرأسمالية تطور بني عالقة أي هناك أن ترى ال فإنها وأخريًا

جديد.
من واقعية أقل «اليوتوبية» املرشوعات بأن زعمه يف ا محقٍّ يكن لم إنجلز أن عىل
نحدد أن املايض، القرن تاريخ ضوء عىل الصعب، فمن العلميني. االشرتاكيني مرشوعات
«يوتوبية» بأنها توصف أن تستحق االشرتاكية املدارس من مدرسة أي الدقة وجه عىل
جديدة طبقة خلق بل الثورة، اندالع يوم اإلطالق عىل يقرِّب لم للرأسمالية الكبري فالتطور
تطابقت الذين العمالية االتحادات وقادة األجور، املرتفعي والعمال واملديرين، التقنيني من
حاوال، اللذان الوحيدان األوروبيان والبلدان الرأسمالية. الطبقة مصالح مع مصالحهم
تكن لم وإسبانيا، روسيا وهما اجتماعية، ثورات إحداث املاضية، عاًما الثالثني خالل
أن ذلك عن فضًال رأينا وقد التطور. من عالية درجة إىل بعد فيهما وصلت قد الرأسمالية
العاملة، الطبقة نضال بفضل ال عديدة، بالد يف جزئي بشكل تحققت قد الدولة اشرتاكية
من واألغرب منتخب. برملان خالل من السلطة بزمام أمسكت حكومات طريق عن بل
إصالحات تبني إىل اضطرت قد الفاشية الحكومات أن املاركسية، النظر وجهة من هذا

االشرتاكيون. إليها دعا التي اإلصالحات بتلك شبيهة اجتماعية
منها «اليوتوبيني» االشرتاكيني تصورات إىل أقرب اليوم،1 نعرفها كما االشرتاكية، إن
بحتمية تعرتف تعد لم وهي العلمية. االشرتاكية مؤسس ماركس كارل تصورات إىل
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تزيل أن يمكن تدريجية اجتماعية إصالحات تحقيق إىل تهدف وإنما الطبقي، الرصاع
التي روسيا، مثل بلد يف املجتمع بنية إن بل والعمال. الرأسماليني بني االقتصادية الفروق
وصفها التي املجتمعات ببنية أشبه الحقيقة يف هي ماركسية، ثورة حققت أنها تزعم
من يكون قد ولهذا لينني. أو ماركس بها تنبأ التي بتلك منها اليوتوبيني الُكتَّاب بعض
وعلميني، يوتوبيني إىل لالشرتاكيني تعسفيٍّا تقسيًما اليوم يبدو عما نتخىل أن الحكمة
تصويرها خالل من اليوتوبي الرتاث يف تدخل التي األعمال أهم دراسة عىل نقترص وأن

خيايل. مستقبل يف أو خيايل بلد يف مثالية ملجتمعات
الفلسفية األفكار من قوية دفعة تلقى قد النهضة عرص يف اليوتوبي الفكر كان
عرش التاسع القرن بداية ومع الجديد. العالم واكتشاف القومية، الدول وتأسيس الجديدة،
ترتبت التي اآلثار ذلك من جديدة، حياة فيه وبعثت خطًرا ذلك عن تقل ال أحداث وقعت
الثورة وكانت االشرتاكية. النظم وتبلور للصناعة، الرسيع والتطور الفرنسية، الثورة عىل
حقوق نفسه الوقت يف أكدت ولكنها (الربجوازية)، الوسطى الطبقة قوَّت قد الفرنسية
الربجوازية تستطع ولم بالقوة. عنها للدفاع استعدادهم أظهروا الذين والفالحني العمال
أن لحظة أي يف املمكن من كان التي االجتماعية املظالم عن عينيها تغمض أن املنترصة
أن البرش ومحبي اإلنسانيني املفكرين من قلة وحاولت قوية. ثورية حركة منها تنطلق
إليها دعا التي باملساواة املطالبة حد إىل البعض وذهب للشعب، املتفاقم البؤس من تخفف

تحقيقها. الثورة من الناس توقع التي األهداف أحد وكانت الثورة قبل ما فالسفة
النظام، لتغيري الثورية الوسائل إىل لجوئه من وأشفقوا الشعب، يف يثقوا لم أنهم غري
كما يكتبون، كانوا لقد االجتماعي. اإلصالح خالل من سلمي لحل التوصل إىل سعوا ولذلك
الثورة أعقبت التي الفعل رد فرتة أثناء الخبز» «غزو كتابه مقدمة يف كروبوتكني أوضح
بالجماهري، يثقوا فلم نجاحها، جوانب من أكثر فشلها جوانب أنظارهم ولفتت الفرنسية،
يف ثقتهم وضعوا بل رضورية، أنها اعتقدوا التي التغيريات إلحداث لها يلجئوا ولم
الجديدة الثورية الروح يفهم أن يمكنه اشرتاكي» «نابليون بمنزلة يكون عظيم حاكم
االتحادات، أو للمجتمعات الناجحة التجربة خالل من إليها والحاجة بأهميتها ويقتنع
بالرخاء البرشي الجنس عىل تعود التي الثورة شخصيته وبقوة السلمية بالطرق ويحقق
سوى ألوروبا حكمها عىل يمِض لم نابليون يف املتمثلة العسكرية العبقرية إن والسعادة.
يف الحياة وتبعث أوروبا تقود اجتماعية عبقرية ظهور دون يحول الذي فما قصري، وقت

الجديد؟ اإلنجيل
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الحل قدمت أنها الكثريون وتصور جديدة، آفاًقا تفتح أن الصناعية الثورة استطاعت
ما ثمة ليس وأنه حد، عند تقف لن اإلنتاج زيادة أن وبدا املساواة. وعدم الفقر ملشاكل
تضحية، أي أحًدا تكلف لن فاملساواة الربجوازي. يعيش كما يعيش أن من إنسان أي يمنع
الفقراء سريفع بل األغنياء، به يتمتع الذي الرخاء من ينتقص لن الجديد املجتمع دام ما
الخريات من التحرر إىل الحاجة أكدت قد املايض يف اليوتوبيات كانت وإذا مستواهم. إىل
املادية الحاجات إشباع من السعادة التمست قد عرش التاسع القرن يوتوبيات فإن املادية،
للمزيد الصناعي التقدم إتاحة عىل الواقع يف األمر يقترص ولم مستمرة. بصفة املتزايدة
كان ا. تامٍّ تغريًا برمته تغري قد املادية اللذات من املوقف إن بل والرفاهية، الرتف من
الفقر هو ذلك يف السبب يكن ولم قاسية، خشنة حياة يعيشون مور يوتوبيا يف الناس
األجنبية البالد من السلع رشاء وبإمكانهم لديهم متوافَرين والفضة الذهب كان إذ والعوز،
إىل حتًما سيؤدي الرتف بأن اعتقادهم إىل يرجع كان بل معيشتهم، مستوى وتحسني
بيكون، فرانسيس مثل منهم عدد باستثناء اليوتوبيون، الُكتَّاب وتصور واالنحالل. الفساد
وأن واألخالقية، والجسدية العقلية النواحي من الناس أحوال تحسني معناه التقدم أن
واللذات املتع يف الشديد باالنغماس وال املادية، بالسلع الزائد باالهتمام يتحقق لن ذلك
اليوتوبيا ُكتَّاب عند األخالقية االهتمامات هذه مثل نجد ولن العقل. تفسد أن يمكن التي
الفرد نصيب حساب عن يتورعون وال مخجل، بشكل ماديون فهم عرش، التاسع القرن يف
يف يتناوله الذي الطعام وألوان واملالبس األثاث قطع من يملك ما بمقدار السعادة من
يوتوبياه يف موريس وليم باستثناء االتجاه، هذا يناهض أحًدا نجد أن ويندر وجبة. كل

مكان». ال من «أخبار
كبريًا. تأثريًا عرش التاسع القرن يوتوبيات يف الحال بطبيعة االشرتاكية» «آباء أثَّر لقد
وحدها، النظرية كتاباتهم إىل اليوتوبيات يف وأوين سيمون وسان فوريه تأثري يرجع وال
«القرى وإىل االجتماعي، لإلصالح املحددة العينية ومرشوعاتهم خططهم إىل يرجع وإنما
والواقع املتأخرة. اليوتوبيات مالمح من العديد ألهمت التي االتحادات أو التعاونية»
عن الجوانب بعض من يشذان (١٧٧٢–١٨٣٠م) وفورييه (١٧٧١–١٨٥٨م) أوين أن
املركزية الحكومة إىل يدعَوا فلم عرش، التاسع القرن يف االشرتاكي للفكر الرئييس االتجاه
ومستقلة. صغرية زراعية تعاونيات إنشاء برضورة آمنا بل الريف، تصنيع يف والتوسع
يزيد ال التي الصغرية الزراعية التعاونيات هذه إنشاء باقرتاح بادر من أول هو وأوين
تعتمد أن واشرتاط املستنرية، الحكومات إحدى عىل نسمة، آالف ثالثة عىل سكانها عدد
مجلس فيها الداخلية الشئون بإدارة ويقوم مستقلة. إدارة تدار وأن الذاتي االكتفاء عىل
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واألربعني الثالثني بني أعمارهم ترتاوح الذين التعاونية الجماعة أعضاء كل من يتألف عام
أعمارهم ترتاوح ممن أعضاؤه يتألف آخر، عام مجلس الخارجية الشئون يدير بينما عاًما،

عاًما. وستني أربعني بني
املنتجة، السلع من متساويًا نصيبًا ويأخذون متساوون، «الكوميون» أعضاء وجميع
العالم تغطية تتم وعندما اإلنسانية. الطبيعة لقوانني وفًقا تُحَكم العامة املجالس أن كما
وتختفي رضورية غري الحكومات تصبح الزراعية، للتجمعات الفيدرالية باالتحادات كله
الُكتَّاب يف األكرب التأثري صاحبة هي التعليم عن «أوين» أفكار كانت وربما تماًما.
محدد — واحد استثناء بغري — اإلنسان «طبع أن كتاباته كل يف أكَّد فقد اليوتوبيني،
يمكن أو يعطونه، الذين وهم ذلك، عن أساًسا املسئولون هم أسالفهم وأن قبل، من
مهمة فإن ولذلك وتوجهه.» سلوكه تحكم التي القوى وهم وعاداته، أفكاره يعطوه، أن
عقاب». وال جريمة وال فقر، وال تعطل، «بغري يعيشوا أن عىل الناس تمرين هي التعليم
بنيوالنارك بدءًا وذلك العميل، التطبيق موضع أفكاره لوضع «أوين» محاوالت وتعددت
مصدر املحاوالت هذه وكانت أمريكا، يف أسسها التي بالكوميونات وانتهاء New Lanrak
أن نجد أن عرش التاسع القرن يف يندر وال املشابهة، التجارب من آخر لعدد إلهام

التعاونية. الحركات من العديد ظهور وراء كانت اليوتوبيات
السطحية الشبه وجوه بعض بسبب «أوين» باسم «فورييه» اسم ارتبط ما وكثريًا
به استخفافه عن تنم بعبارات أوين إىل الدائمة فورييه إشارات من وبالرغم املفكرين، بني
االشرتاكية»، «باب أوين، إىل بالقياس حق بغري وذلك فورييه، ب لُقِّ وقد شأنه. من وتقليله
أن ورأى شديًدا، نفوًرا الواقع يف منها نفر بل السلع، جماعية بفكرة يؤمن لم أنه مع
يف كان أنه من الرغم وعىل املثايل. مجتمعه يف الحياة الستمرار عنه غنى ال املساواة عدم
املستثمر، املال رأس لحجم وفًقا األرباح توزيع رضورة إىل دعا أنه إال األجور، إلغاء صف
املجتمع عىل بأن آمن فقد ذلك ومع الفردية. ومواهبهم املساهمني وقدرات العمل، وحصيلة
القهرية أو اإلجبارية طبيعته من العمل لتحرير ال العمل، يرفضون بالذين يتكفل أن

ينتجوا. لم أم أنتجوا سواء أفراده تجاه واجبات عليه املجتمع ألن بل فقط،
واالستمتاع البهجة عىل يبعث وأن جذَّابًا، محبَّبًا يكون أن بد ال نفسه العمل إن ثم

األدنى. الحد إىل واملتعطلني الكساىل عدد يقل بحيث
يمكنه ثريٍّا راعيًا يجد أن أمله كان بل مستنرية، حكومة أي يف ثقته فورييه يضع لم
الرائعة بنتائجها إعجابًا الناس يذهل وأن التعاونيات، إلنشاء الالزم التمويل قدم أن
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أنه هو إليه يدعو الذي النظام ميزة أن زعم وقد وقت. أرسع يف كلها األرض تعم بحيث
الفرد يف الوظائف هذه جميع بتوحيد واملستهلكني والعمال الرأسماليني مصالح يجمع
االتحادات) تكوين (أنصار االتحاديني من العديد بها أخذ التي هي األفكار وهذه الواحد.
من به بأس ال قطاع بها يتمسك زال ما بل عرش، التاسع القرن من األخري النصف يف
االقتصادية». املذاهب «تاريخ كتابه يف جيد شارل الحظ وقد أيامنا. يف االشرتاكية الحركة
بإعطائه األجري اختفاء عىل العمل إىل بل امللكية، إلغاء إىل فقط يهدف ال الذي الربنامج «أن
ال للنجاح، يتطلع والذي املشرتك، املال رأس يف املساهمة مبدأ أساس عىل امللكية يف الحق
رأس بني التعاون بتشجيع بل الطبقات، بني والرصاع الحرب إلثارة الدعوة طريق عن
للرأسمايل املتصارعة املصالح بني التوفيق يحاول والذي اإلدارية، والكفاءات والعمال املال
شخص يف جميًعا املصالح هذه بإدماج وذلك والدائن، واملدين واملستهلك، واملنتج والعامل،
هو ظل لقد متواضًعا. أو عاديٍّا شيئًا يكون أن يمكن ال الربنامج هذا مثل — واحد
الشمولية، املاركسية التجمعات محله حلت حتى الفرنسية العاملة للطبقات األعىل املثل

«… وقتية مسألة إال األعىل املثل ذلك عن التخيل يكون أالَّ النهاية يف ويحتمل
ولكن النطاق، الواسع التأثري وبني بينه حالت قد فورييه شارل شخصية غرابة إن
إللهام معينه ينفد ال منبًعا تجعلها التي األفكار من كبرية ثروة عىل تحتوي كتاباته
أن صحيح تأثريه. من ينجوا لم له عداوة خصومه أشد إن بل االجتماعيني، املصلحني
للمدن الضخمة الكتل محل ستحل التي بالحدائق املزدهرة املدن عن املستقبلية تصوراته
زراعة يف التوسع من بدًال كأسواق تستغل التي البساتني زراعة يف للتوسع ودعوته الكبرية،
جذَّابًا، العمل تجعل التي الوسائل بدراسة واهتمامه األرايض، من الشاسعة املساحات
انتباه سوى إليها تلفت لم كلها هذه أن صحيح الجنسية، والرتبية التعليم عن وتوصياته
يقرءوا لم ممن الكثريين إىل الطريق هذا عن حال كل عىل وصلت ولكنها ضئيلة، أقلية

كتاباته.
الفالينسرتات بإقامة حلمه يحقق أن أبًدا يستطع لم نفسه فورييه أن ومع
من كل يف (كوميونات) أو تجمعات أفكاره أساس عىل قامت فقد ،Phalansteries
2Brook Farm بروك مزرعة — طويًال تدم لم أنها رغم — أشهرها وكان وأمريكا، فرنسا
مبادئه وفق واملستهلكني للمنتجني االتحادات بعض أنشئت كما املتحدة، الواليات يف

النجاح. من قدًرا وحققت
آباء أحد بوصفه (١٧٦٠–١٨٢٥م) سيمون سان إىل اإلشارة من أيًضا لنا بد وال
األفكار من مجموعة — هذا يف عليه تفوقوا ربما الذين — وأتباعه هو قدم فقد االشرتاكية،
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التاسع القرن من الثاني النصف يوتوبيات من الكثري يف متضمنة نجدها أن يمكن التي
من نوًعا — الوجوه بعض من — يمثالن وفورييه أوين من كل كان حني وعىل عرش.
الزراعية للتجمعات بالرجوع بمطالبتهما وذلك التصنيع، إىل لالتجاه املضاد الفعل رد
الجديد الصناعي للنظام املتحمسني املؤيدين أحد هو سيمون سان كان فقد الصغرية،
الصناعة يف الرسيع التوسع وزاد الكربى الثورة أوجدتها التي الجديدة الحاكمة وللطبقة
غدا وقد القديم. النظام ظل يف املجتمع يحكمون الذين هم والكهنة النبالء كان ثرائها. من
تقدم تشجيع هي األساسية مهمتها كانت التي الربجوازية محلهم تحل أن الرضوري من
من الصناعي املجتمع يُحَكم أن سيمون، سان يقول كما السخف، ومن والصناعة. العلم
يعرفون ال الذين الساسة قبل من أو لوجودهم، مربر أي هناك يعد لم الذين النبالء قبل

الصناعية. املشاكل عن شيئًا
وقد للمجتمع. فائدة أي لها تعد لم التي للحكومات القديم الشكل يختفي أن بد وال
سيمون» سان «بأمثولة عرفت التي الشهرية الوثيقة يف وضوح بكل سيمون سان بنيَّ
والتقنيني العلماء من يتألف املجتمع من الحيوي الجزء أن ١٨٣٢م) عام (ونرشت
الكهنة: أو الدولة وموظفي السياسيني من ال األعمال، ورجال البنوك ورجال (الفنيني)
وخمسني أطبائها أهم من خمسني فجأة فقدت فرنسا أن قوله، حد عىل نفرتض، «دعونا
أكفأ من وخمسني الفسيولوجيا، علماء أنبغ من وخمسني فيها، الكيمياء علماء أكرب من
من وخمسمائة الزراعيني أبرع من وستمائة تجارها، أفضل من ومائتني البنوك، رجال
هؤالء ألن ونظًرا األساسية) الصناعات قائمة آخر (إىل … وأقدرهم الحديد صناع أمهر
املنتجات، أهم عن املسئولني وأبرز عنهم، االستغناء يمكن ال الذين املنتجني أهم هم الرجال
بال جسد مجرد وتصبح تتحلل أن فيها، تخرسهم التي اللحظة يف األمة، تلبث فلن
الوضع هذا يف وتبقى املهيمن، الضعف من حالة إىل املنافسة األمم أعني يف وترتدى روح،
نفرتضفرًضا اآلن ودعونا شاغرة. الرجال هؤالء وأماكن قائمة الخسارة بقيت ما الهاميش
الحرف يف أو والعلوم الفنون يف سواء عباقرتها، بكل احتفظت فرنسا أن تخيلوا آخر.
أنجوليم، دوق وهو امللك، شقيق اليوم نفس يف فقدت الحظ لسوء ولكنها والصناعات،
أكانوا سوا — الدولة وزراء وكل األكابر، البالط رجال وكل املالكة، األرسة أعضاء وكل
املختصني وكل الخاص، الرسي املجلس أعضاء وكل — يكونوا لم أم اإلدارة رأس عىل
والكهنة، القساوسة وكبار األساقفة، ورؤساء والكارديناالت، املارشاالت، وكل بالتظلمات،
أجمعني هؤالء رأس وعىل القضاء، وكل الحكومة، موظفي وكل الفرعيني، املديرين وكل
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بالتأكيد الفرنسيون يتألم سوف الدولة. نبالء صفوة وهم األمالك، أصحاب من ألف مائة
بحسن الدولة يف املعروفني األفراد من ألًفا وثالثني مائة فقد ولكن الرهيبة، الكارثة لهذه

يذكر».3 تأثريًا املجتمع يف يؤثر ولن الخالص، العاطفي النوع من حزنًا سيثري السمعة
املمكن من وأن اإلنتاج، علم هي السياسة أن ١٨١٦م عام أعلن قد سيمون سان كان
تنظم وأن مصنع، إىل فرنسا تتحول بأن وطالب االقتصاد. علم ضمن برمتها تدرج أن
كل الجديد املجتمع يف تختفي وسوف كبرية. عمل ورشة نموذج غرار عىل األمة شئون
بمعناها ستستخدم الكلمة هذه بأن العلم مع العمال، إال يبقى ولن الطبقية، الفروق
أن يعني ال هذا ولكن والفنانني. البنوك ورجال والعلماء املصانع أصحاب لتشمل الواسع
املال لرأس وطبًقا (بل لقدراته طبًقا سيأخذ فرد كل دام ما متساوين، الجميع يصبح

املستثمر).
الصناعة، رجال ألفضل البالد إدارة مهمة إعطائه يف سيمون سان أصالة وتكمن
السياسيني حكومة محل ستحل «املديرين» حكومة أن أي إلخ، … البنوك ورجال والعلماء،
أو اإلدارية الطبقة عن الحديث يف بدأنا قد أكثر أو عام مائة قبل كنا وإذا القديمة.
ظهور إىل ستؤدي الصناعية الثورة بأن تنبأ قد سيمون سان فإن اإلدارية» «الثورة عن
سان من أصداء بيالمي إدوارد يردد كيف بعد فيما نرى وسوف جديدة. حاكمة طبقة
وقد اشرتاكي. أساس عىل للوراء) (التطلع يوتوبياه إقامة حاول عندما وذلك سيمون،
الناس، حكم محل تحل أن يجب األشياء إدارة أن فكرة عرش التاسع القرن يف شاعت
التي العديدة املرشوعات أحد ويف اإلنتاج. مشاكل إىل ستتحول املجتمع مشاكل كل وأن
من يتألف نواب ملجلس التنفيذية السلطة يعطي نجده الحكومة، عن سيمون سان قدمها
االقرتاحات يرفضوا أو يقبلوا أن يمكنهم الذين والزراعة، والصناعة التجارة لرجال ممثلني
واملهندسني، والفنانني العلماء من مؤلَفني مجلَسني قبل من عليهم تُعَرض التي الترشيعية
هذا يرتك ولم للبالد. املادية الثروة زيادة عىل العمل هي «الحكومة» لهذه الوحيدة واملهمة
عىل سيمون سان فيهم يثق لم الذين العمال، لجماهري مبادرة بأي القيام فرصة النظام
أجل من تُحلَّ أن يجب االجتماعي التنظيم مشكلة «إن الشأن هذا يف يقول وهو اإلطالق.
بحث أي يف حسابنا من إسقاطه ويجب وكسول سلبي فهو نفسه الشعب أما الشعب.
الرؤساء أو القادة إىل العامة الشئون بإدارة يعهد أن هي لذلك وسيلة وأفضل للمشكلة.
إىل مرشوعاتهم آفاق يف يتوسعوا أن مبارش وبشكل دائًما سيحاولون الذين الصناعيني
حجم يف التوسع من قدر أعظم إىل االتجاه هذا يف جهودهم تؤدي بحيث ممكن، حدٍّ أقىص
بأن االشرتاكيني املفكرين اعرتاف من الرغم وعىل الشعب». جماهري تنفذه الذي العمل
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الفكرة أن إال شديدة، صدمة صدمهم قد «الربوليتاريا»، طبقة عىل سيمون سان تعايل
من تتكون أن ينبغي للدولة املسرية اآللة وأن الخرباء، شأن من البالد إدارة بأن القائلة
يف نجدها أن يمكن فكرة هي الصناعة، ورجال (الفنيني) التقنيني من مفوضيات أو لجان
ُمنحت إدارية طبقة أوجدت التي روسيا يف رأينا كما وذلك االشرتاكية، الكتابات من كثري
عىل وسياسية، اقتصادية امتيازات — سيمون سان ذلك يؤيد أن املمكن من وكان —
محرتفني. وبسياسيني سيايس بحزب االحتفاظ مسألة بشدة سيستنكر كان أنه من الرغم
الدولة تدخل عىل قليًال إال سيمون وسان وفورييه أوين من كل يُعوِّل لم وبينما
الذين األوائل االشرتاكيني أحد هو 4Louis Blanc بالنك لوي فإن املجتمع، بنية لتغيري
احرتام عىل الحرص هو الدولة واجب أن أكد وقد املجتمع. إصالح مهمة الدولة إىل أسندوا
تستطيع ولن الفقر. إىل بأجمعها ترجع التي الجرائم عىل نقيض وبذلك العمل» «حق
طريق عن إال عنهما ينتج الذي األخالقي واالنحطاط والفقر البطالة عىل القضاء الحكومة
تبدأ وأن لإلنتاج»، األعىل «املنظم بدور تقوم أن مهمتها تصبح بذلك املنافسة. عىل القضاء
بالتدرج فيها تتوسع وأن للصناعة، املهمة الفروع معظم يف اجتماعية عمل ورش بإنشاء
وسائل لجميع الوحيد املالك هي تصبح أن أيًضا الدولة حق ومن بأرسها. البالد لتشمل
املساواة تحقيق ألن املساواة؛ لعدم املختلفة األشكال فيها باقية دامت ما األقل عىل اإلنتاج،

الدول. تاليش إىل يؤدي سوف الكاملة
العمل» «تنظيم بعنوان كتيب يف االجتماعي اإلصالح عن اقرتاحاته بالنك لوي عرض
الوقت، ذلك يف كبرية بشعبية وتمتع ١٨٣٩م، عام نُِرش ،L’organisation Du Travail
تماًما، ذلك من العكس هو أنه من الرغم عىل يوتوبيا، بأنه الكتيب هذا ُوِصف ما وكثريًا
ومما لإلنتاج. جماعي نظام تأسيس وبداية مبارش، اجتماعي بإصالح اقرتاح مجرد إنه إذ
عمليٍّا تطبيًقا اقرتاحاته تطبيق بإمكان قويٍّا اعتقاًدا اعتقد قد نفسه بالنك لوي أن يثبت
الخطة لتنفيذ للتقدم وزارة بإنشاء ١٨٤٨م، عام ثورة بعد العمومية، الجمعية طالب أنه
حركة ستدفع التي هي التقدم وزارة أن رأيه من وكان العمل». «تنظيم يف رسمها التي
عمل ورش إقامة يف األموال وتستغل واملناجم، الحديدية والسكك البنوك م فتؤمِّ الثورة،
يف املصنع إلدارة موظفني بتعيني الدولة ستقوم كذلك الصناعة. فروع أهم يف اجتماعية
يقوموا حتى باملرشوع ويهتموا اآلخر عىل منهم كل العمال يتعرف إن وما األول، عامه
االجتماعية العمل ورش أعضاء من عضو لكل يكون وسوف ممثليهم. باختيار بأنفسهم
للحياة الواضح التدبري ولكن مناسبة، يراها التي بالطريقة عمله نتاج يف الترصف يف الحق
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من تحويلها إىل يؤديان ما رسعان إليه يتطرق ال الذي امتيازها إىل باإلضافة االجتماعية
بالنك لوي قدَّم كذلك وامللذات. الحاجات إلشباع طوعي تجمع إىل للعمل موجه تجمع
عىل تسري واجتماعية زراعية عمل ورش إيجاد طريق عن لألرض الجماعية للزراعة خطة
يوضع ولم االجتماعية. الصناعية العمل ورش عليها تسري التي للمبادئ مشابهة مبادئ
أهلية عمل ورش إقامة الحكومة محاولة أن كما التنفيذ، موضع أبًدا بالنك لوي مرشوع
العديد فإن ذلك ومع أفكاره، صحة يف التشكيك إال ورائها من يقصد لم ١٨٤٨م عام يف

كتاباته. لتأثري ترجع الحني ذلك يف فرنسا يف ظهرت التي التعاونية الجمعيات من
باختصار ذكرناها التي النظريات استوحت التي عرش التاسع القرن يوتوبيات إن
آلية إقامة إىل تهدف فهي واالكتئاب. للحزن تدعو بصورة الروح فاقدة يوتوبيات هي
فيه. فرد لكل املادية الرفاهية وتكفل املجتمع يف للحياة الكامل االنتظام ضمن اجتماعية
الدولة أن كما التعقيد. البالغة اآلليات هذه يف تماًما ضائعة اإلنسان فردية أن بيد
وإذا الخطأ، من الدوام عىل ومعصوم والكرم، الحكمة متناهي ال بإله أشبه فيها تغدو
عن للدولة اشرتاكية إدارة تمت وسواء لتصحيحه. القوة أحد يملك فلن ً خطأ ارتكبت
الصناعي التسلسل خالل من أو لكابيه، إيكاريا» إىل «رحلة يف كما العام، االقرتاع طريق
عن يعرب أن اإلنسان يستطيع ال واحدة؛ النتيجة فإن لبيالمني للوراء» «التطلع يف كما
الحركة ذاتي آليٍّا جهاًزا أصبح لقد الدولة. بها تسمح التي القنوات خالل من إال شخصيته
املهام ويؤدي القانون، عليه يفرضها التي الساعات من عدًدا يعمل فهو (أوتوماتون)،
مخازن يف يكدس عمله ونتاج شخصية. وغري مملة الزائد التصنيع جعلها التي والواجبات
ومركزيته ضخامته ألن حقيقية؛ صلة أي به تربطه ال مجتمع ليستهلكها األحجام هائلة
اإلحساس لخلق املحاوالت بعض أحيانًا وتبذل معه. حميمة عالقات بإقامة يسمحان ال
مثًال، مشرتكة مطاعم يف الواحد الحي سكان جميع حشد طريق عن الجماعية بالروح
يوتوبيات يف نجدها التي التنظيمات من العديد شأن شأنها مصطنعة وسيلة تظل ولكنها
وظيفية، وحدة السابقة اليوتوبيات يف الجماعة وحدة كانت لقد عرش. التاسع القرن
يتقابلون واحدة بمهنة يشتغلون الذين فالعمال ألندريا، املسيحيني مدينة يف رأينا كما
الطعام، كمية ملناقشة تلتقي أعضائها بكامل والجماعة بعملهم، املتعلقة املشاكل ملناقشة
أعضاء الحتياجات وفًقا منظم واإلنتاج إليه، يحتاجون ما وسائر إلخ … واألثاث واملالبس،
القرن يوتيوبيات يف أما الجماعة. حجم لصغر نظًرا قرب عن يعرفونهم الذين الجماعة
حجم املستهلكني التحادات أو املصانع للجان املمنوح االستقالل حجم فإن عرش التاسع
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يبقى فلن فيها اإلحصاء ومكاتب خربائها بفضل يشء كل الدولة تنظم فعندما مزيف.
قال: عندما «ممفورد» صدق وقد حوله. يتناقشوا أن للعمال يمكن الذي القليل سوى

الالصقة، الحمراء واألرشطة الصلب من شبكات إىل تتحول اليوتوبيات هذه «إن
أبًدا منه النجاة نستطيع ال وأننا امليكنة، عرص كابوس رشك يف وقعنا بأننا نشعر بحيث
الشك ويخالجني … للغاية الحقيقية املشكلة ونُِسيت الغاية، هي الوسيلة صارت لقد …
اليوتوبيات من الكم هذا من الخروج عىل الصني أو الهند من ذكي فالح أي قدرة يف
لو لإلنسان يتبقى ما أقل وما عاشها، التي الحياة يف تأثري أو معنى أي لها واحدة، بفكرة

والسياسية.» اآللية التنظيمات مشاكل تسوية من يفرغ أن أمكنه
مرة نفسه اإلنسان فيها يجد التي القليلة اليوتوبيات بعض الحظ لحسن وهناك
واملسكن امللبس وتدبري إطعامها يتعني التي اآللة مستوى إىل ينحدر ال حيث أخرى،
أقىص استخراج أُِريد إذا معها التعامل يف الحرص تتطلب «ماكينة» قطعة أي مثل لها،
مطيًعا مواطنًا أي صالًحا»، «مواطنًا ليصبح صباه منذ تشكيله يتم ال وحيث منها، عائد
اليوتوبيات هذه وأحب . مستقالٍّ تفكريًا لنفسه التفكري عن وعاجًزا كاملة، طاعة للقانون
ال من «أخبار موريس وليم يوتوبيا هي جاذبية وأكثرها الحرة االشرتاكية النزعة ذات
هذا داخل سواء القراء اجتذاب عىل القادر األدبي العمل بصفات تتصف فهي مكان»
«العرص رواية مثل الخيالية الروايات من عدد أيًضا وهناك خارجه. أو إنجلرتا) (أي البلد
W. H. Mallock ماللوك ه. و. ورواية W. H. Hudson هدسون» ه. «و. ل البلوري»
ملجتمع األخطاء من ً مربأ مرشوًعا تقدمان أنهما تدعيان ال اللتني الجديدة» «الجمهورية
مثل جنحت ومهما فيه. يعيشا أن املؤلفان يتمنى الذي املجتمع نمط تصفان وإنما كامل،
معظمنا يف تؤثر — نفسه هدسون قال كما — فإنها الخيال، يف اإلغراب إىل الروايا هذه
عىل بالسخط اإلحساس وهو بيننا مشرتك إحساس من تنبع ألنها متصًال، رقيًقا تأثريًا
يتحقق أن يمكن أفضل نظام غامضيف أمل أو بإيمان يمتزج الذي لألشياء، السائد النظام
ما األعىل؟ مثلك أو حلمك هو ما صاحبه: يسأل أن إال منا الواحد يسع (وال … ما يوًما
الجنس من الخايل «هدسون» مجتمع بأن اإلنسان يشعر ومهما مكان؟) ال من أخبار هي
االعرتاف إال يملك ال فهو إليهما، كثريًا يجذبانه ال «ماللوك» ل اللطيف الريفي» «املنزل أو
«املخلِّصني» أولئك إىل بالقياس اليشء بعض فؤاده ينعشان اليوتوبيني الكاتبني هذين بأن
أن بودي كان وقد عرش. التاسع القرن طريق بهم ُغصَّ والذي لهم، حرص ال الذين
عديدة أفكار من تسخر ألنها (أيروهني) بتلر رواية من مقتطفات القسم هذا ن أضمِّ
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بأن االعتقاد فكرة خاصة وبصفة عرش، التاسع القرن يوتوبيات يف عنها التعبري يتكرر
«أيروهني» ولكن آلية، بطريقة البرشي للجنس السعادة سيجلب اآللة استخدام يف التوسع
الروايات «فئة لنفس مكارثي، ديزموند الحظ كما تنتمي، ألنها يوتوبيا، اعتبارها يمكن ال
لكي املؤلف إليها يلجأ خيالية حضارة عن وتعرب جليفر)، (رحالت إليها تنتمي التي
من املقتطفات ببعض السابقة الروايات عن استعضت وقد حضارتنا». نقد من يتمكن
من خالية هجائية يوتوبيا وهي االشرتاكي»، املستقبل من «صور ريشرت، أويجني رواية
الذهن يف تثريها التي االعرتاضات من كبريًا عدًدا تقدم كانت وإن فلسفية، طموحات أي

اشرتاكية-الدولة. يوتوبيات
دون اليوم نقرأها أن يمكننا التي عرش التاسع القرن يوتوبيات من قليل عدد وهناك
وتصورهم ألنفسهم مؤلفيها بخداع تسليتنا يف نجحت إذا إال اللهم التام، بامللل نشعر أن
عديدة مالمح عىل النهضة عرص يوتوبيات احتوت ولقد البرشي. الجنس ُمخلِّصو أنهم
السابع القرن يوتوبيات أما االحرتام، يستوجب فيها الرؤية آفاق اتساع ولكن جذابة،
اذة نفَّ ساخطة عقول عن كشفت ولكنها املتطرفة، األفكار من العديد طرحت فقد عرش
القرن يوتوبيات عنه تعرب الذي الفكر أن من الرغم وعىل معها. نتعاطف أن يمكننا
عنَّا غريبة بأنها ذلك مع نشعر فإننا لنا، مألوًفا فكًرا كثرية نواٍح من يعد عرش التاسع
أقالمهم حركت قد اليوتوبيني الكتاب هؤالء أن ومع البعيد. املايض يوتوبيات من أكثر
كما عرش» التاسع القرن تجاه باملرارة «يشعر أن إال يسعه ال املرء أن إال سامية، دوافع
الُكتَّاب هؤالء يرسف الذي الحب من حتى باملرارة مكان»، ال من «أخبار يف العجوز شعر
الالئي القلقات الحنونات باألمهات أشبه يبدون ألنهم البرش، عىل إغداقه يف اليوتوبيون
واحدة بلحظة يستمتعون يرتكنهم أن من بدًال والعطف، االهتمام فرط من أبناءهن يقتلن

الحرية. من

إيكاريا» إىل «رحلة (١٧٨٨–١٨٥٦م): كابيه ايتيني (1)

مؤلفه: عنه يقول كتاب مع نتعامل ونحن والعصبية الضيق بعض القارئ لنا يغفر ربما
والفلسفة، األخالق، يف بحث الحقيقة يف ولكنها الرواية، شكل إيكاريا» إىل «رحلة «اتخذت
متواصل. وتأمل واسع، وبحث طويل، جهد ثمرة وهي والسيايس، االجتماعي واالقتصاد
من أكثر ودراستها قراءتها تعاد أن يجب بل صحيًحا، فهًما تُفَهم لكي قراءتها يكفي وال
خالص حب من «مستلهم كتابه: أن يخربنا نفسه كابيه أن صعوبة األمر يزيد ومما مرة.»
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ينتمي كابيه فايتيني األوىل. من دقة أكثر تكون أن الثانية العبارة ولعل للبرشية.» ومتوقد
مع للبرشية املحدود غري حبهم يتكافأ الذين االجتماعيني املصلحني من النمط ذلك إىل

إنقاذها. عىل بقدرتهم إيمانهم
وأصبح جيًدا تعليًما تلقى ولكنه العاملة، الطبقة من لعائلة ١٧٨٨م عام كابيه ولد
صف يف ووقف صباه، منذ السياسة إىل انجذب قد كان الشهرة. من بقدر يتمتع محاميًا
كبرية، آماًال عليه علق قد وكان امللك، فيليب لويس توىل وعندما املستنرية. للملكية املؤيدين
أن يمكن أنه له را صوَّ واندفاعه رعونته ولكن كورسيكا. يف العام النائب منصب يف ُعنيِّ
باريس إىل وعاد منصبه. وفقد الغضب عليه حل ما ورسعان امللك، عىل نصائحه يفرض
عام ويف وتحريرها، تأسسيها له سبق التي «الشعب» صحيفة يف للعمل نفسه كرس حيث
ملدة بالسجن عليه وُحِكم كتبها. التي املقاالت إحدى بسبب للمحاكمة تعرض ١٨٣٤م

إنجلرتا. إىل ولجأ النفي فاختار سنوات، خمس ملدة النفي أو سنتني
عليه فرضته الذي الفراغ وأرهقه ١٨٣٤م عام مايو شهر يف لندن إىل كابيه وصل
الجمعية يف ونائب وصحفي كمحاٍم مارسه الذي املحموم النشاط بعد املنفى يف الحياة
إليه، بالنسبة لندن وبقيت اإلنجليزي. بالشعب االتصال من باللغة جهله ومنعه الوطنية.
خمس ملدة حقيقيٍّا «سجنًا ،J. Proudhommeaux برودومو ج. حياته مؤرخ يقول كما
قاعة يف عكف حيث الربيطاني، املتحف إىل املنفيني، مشاهري من غريه مثل ولجأ، سنوات».
التي التسهيالت كانت وربما إيكاريا». إىل «رحلة لكتابة الواسعة» «بحوثه عىل املطالعة

األصالة. إىل كتابه افتقار عن نسبيٍّا املسئولة هي املتحف مكتبة أتاحتها
ألف ومألت يوتوبياه كتابة يف عليها لالعتماد كابيه جمعها التي املالحظات ُحفظت
يف يحدث كما إليها رجع التي «األصول» عن للسؤال محل فال ولذلك صغرية؛ صفحة
أن دائًما استطاع قد يكن لم وإذا عالية، وهمة بذمة العمل عىل أقبل وقد الحاالت. معظم
عىل وعكف اليوتوبيات، ملعظم تحليالت عىل األقل عىل اطلع فقد األصلية، النصوص يقرأ
نصدقه، أن لنا كان وإذا يشء. كل قبل مور يوتوبيا وعىل لهارنجتون، األوقيانوسة دراسة
«السبب أن اكتشف إن وما السلع مشاعية نظام لدراسة هته وجَّ التي هي ملور قراءته فإن
األساسية الرذيلة وأن للمجتمع، السيئ التنظيم يف يكمن وتعاسته البرشي الجنس رذائل يف
املفكرين عن منهجيٍّا بحثًا يبحث بدأ حتى املساواة»، عدم هي التنظيم هذا عليها يقوم التي
واكتشف مشابهة. نظر وجهة عن عربت التي السابقة الحركات أو واألنبياء والفالسفة
اليوتوبيني، الُكتَّاب عىل يقترصون ال وأنهم الرأي، يف حلفائه من كبريًا عدًدا هناك أن
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الديني، اإلصالح وحركة األوائل، واملسيحيني الكنيسة، وآباء املسيح، «السيد يضمون بل
وأنهم العلمي، والتقدم الفرنسية، والثورة األمريكية، والثورة عرش، الثامن القرن وفالسفة

واألمم». البرش بني واإلخاء املساواة إىل يدعون جميًعا
بهذا اعرتافه عدم من الرغم عىل مبارش— وغري مبارش وبشكل قويٍّا، تأثًرا كابيه تأثر
«مؤامرة حول بوناروتي فيليب كتب قرأ قد وكان بابيف. ألتباع الشيوعية باألفكار —
كثريًا يشده لم الكتاب هذا أن ورغم ١٨٢٨م. عام يف ظهر الذي بابيف» مؤامرة أو املساواة
الحركة ألهمت التي األفكار من كبريًا عدًدا واٍع غري بشكل استعار أنه إال الوقت، ذلك يف
يف الكربى القومية و«املشاعية املساواة مجتمع إقامة مرشع أن هذا إىل أضف البابوفية.
العامة اإلرادة وجعل مركزية، لدولة اإلدارية السلطات جميع وتسليم الثروة»، استهالك
تأثريًا أثر قد ورفاقه، بابيف إليه دعا الذي املرشوع وهو السيادة، صاحبة هي للمجتمع

فرنسا. يف عرش التاسع القرن من األول النصف يف االشرتاكي الفكر يف كبريًا
تومسون دافيد أوضح كما أسايس، بشكل الفرنسية االشرتاكية النزعة اهتمت لقد
سبيل يف وكانت الناس، بني الكاملة املساواة بتحقيق بابيف»، «مؤامرة عن كتابه يف
حتى حاول وبينما الدولة. مذبح) (عىل الفرد بحرية للتضحية استعداد عىل الهدف هذا
التمتع وبني املساواة بني يوفق أن ونستنيل، جريارد وهو إنجلرتا، يف املساواة أنصار أكرب
األدنى، الحد إىل الدولة اختصاصات يختزل وأن الشخيص، االستقالل من عالية بدرجة
الثروة» يف الكربى القومية «املشاعية تأسيس مهمة فرنسا يف الدولة إىل أُْسِنَدت فقد
الثروة، مشاعية مثل كلمات أن ومع املواطنني. جميع بني املساواة تحقيق ستضمن التي
يف ذلك بعد تكررت كما البابوفيني، كتابات يف مستمرة بصورة تتكرر واإلخاء، واملساواة،
أنها كما اإلطالق، عىل فيها تُذَكر ال الفردية والحقوق الحرية كلمات أن إال كابيه، كتابات

الفرد. ومصالح الدولة مصالح بني الرصاع إمكانية تماًما تتجاهل
دعا كما االشرتاكي البناء إلعادة العلمي الربنامج بني طفيف اختالف هناك كان وإذا
حول كامًال اختالًفا يختلفان فإنهما كابيه، وضعه الذي الربنامج وبني البابوفيون إليه
بمساعدة بالقوة الحكومة يقلب أن بابيف أراد فبينما الشيوعي. نظامها إقامة وسيلة
بسهولة تتحقق أن يمكن السلع «مشاعية أن كابيه اعتقد جيًدا، تنظيًما منظم حزب
بابيف تصور كما إقامتها يمكن ال املشاعية وهذه … حكومتها أو األمة تتبناها أن بمجرد

العام.» الرأي وقوة واإلقناع والدعاية باملناقشة بل والعنف، التآمر طريق عن
الصناعي «التقدم أن وأكد الصناعي، التطور يف سبقوه ممن أكرب ثقة كابيه وثق كذلك
غري فالتطور مىض، وقت أي يف عليه كان مما أيرس أمًرا السلع مشاعية تحقيق يجعل
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يهيئ أن يمكن واآلالت البخار استخدام بفضل الحارض الوقت يف اإلنتاج لقوى املحدود
املعقولة بامللذات والرقي بالفنون للنهوض منه أنسب نظام يوجد وال الوفرة، يف املساواة

للحضارة.»5
لندن، يف إقامته أثناء أعماله عىل كابيه اطَّلع الذي أوين، روبرت يكون أن ويحتمل
وذلك العميل، التطبيق موضع نظرياته يضع أن حاول عندما األخري به اقتدى الذي هو
ألول إيكاريا» إىل «رحلة ظهرت وقد أمريكا، يف «اإليكارية» التجمعات بعض بتأسيس
كريسدال وليم اللورد ومغامرات «رحلة عنوان تحت محدودة طبعة يف ١٨٣٩م عام مرة
وصدر فوريٍّا، نجاًحا وحققت ١٨٤٠م عام يناير يف الحايل عنوانها أعيد ثم إيكاريا»، يف
غمرة يف كابيه، يوتوبيا واستقبلت ١٨٤٨م عام إىل ١٨٤٠م عام من طبعات خمس منها
شديد بحماس الوقت ذلك يف الفرنسية العاملة الطبقة بني انترشا اللذين والفقر البطالة
يف وظهرت رشائه، عىل الكتاب ثمن يملكون ال الذين العمال وتعاون له. نظري ال وترحيب
األموال وُجمعت االجتماعي، اإلصالح عن كابيه بأفكار تنادي جمعيات فرنسا أنحاء جميع

أمريكا. يف اإليكارية التجمعات بعض إلقامة
موضع نظامه يضع أن ١٨٤٨م، ثورة عشية أي ١٨٤٧م، سنة حوايل كابيه وقرر
أمريكا. يف جديدة أمة نواة سيشكلون الذين األعضاء تسجيل يف وبدأ العميل، التطبيق
عليه تقام أن يمكن الذي املوقع عن أوين مع ليتشاور ١٨٤٧م عام لندن إىل وسافر
يكن لم االقرتاح هذا أن ذلك بعد ثبت وقد تكساس. يف بإقامتها فنصحه األوىل، املستعمرة
مستعمرة إىل اإليكاريني املستعمرين أول انتقل تكساس يف فاشلة محاوالت فبعد ًقا، موفَّ
اإلدارة كابيه توىل حيث لويس، سانت من بالقرب «ناوفو» يف املورمون.6 لطائفة سابقة
خاللها قام التي ١٨٤٨م، لعام باريس ثورة يف نشًطا دوًرا لعب أن بعد (وذلك بنفسه
عام باريس إىل للعودة اضطر ولكنه الواسع)، التأثري ذات االشرتاكية النوادي أحد بقيادة
الداخلية. الرصاعات جراء من شديًدا ضعًفا «الكوميونة» ضعفت رحيله وبعد ١٨٥٣م،
ومات للمستعمرة، واالستقرار النظام إعادة عن تماًما عجز أمريكا إىل كابيه رجع وملا
الكوميونات من عدد بقي ذلك ومع األوهام. جميع عن تخىل رجل ميتة ١٨٥٦م عام
يف آخرها تفكك أن إىل عقود، لبضعة التاريخ ذلك بعد اإليكارية التعاونية) (التجمعات

١٨٩٨م. عام
تزيد أنها والحقيقة اإليكارية، الشيوعية بإنجيل إيكاريا إىل كابيه رحلة وصفت لقد
عظيمة «أمة» فيه نُظِّمت خياليٍّا بلًدا يصف الذي األول فالقسم يوتوبيا. مجرد كونها عىل
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إقامة كيفية يرشح الثاني القسم ولكن الصحيح، باملعنى يوتوبيا اعتباره يمكن جماعة يف
قد التي االعرتاضات كل عن اإلابة مع ومذهبها الجماعة «نظرية ويناقش شيوعي، نظام
(أو الجماعة نظام عليها يقوم التي للمبادئ تلخيص فهو الثالث القسم أما ضدها»، تثار

الكوميونة).
التي األسباب غموضها يف تساوي شعبية اليوتوبيات إحدى تجعل التي األسباب إن
أن يمكن كابيه يوتوبيا فإن ذلك ومع الناس، بني كبريًا رواًجا يحقق كتاب أي يف تتحكم
الخصائص هذه أوىل أن ويبدو للنجاح. الالزمة الخصائص عىل الدالالت بعض تعطينا
إعجابه يف تحفظ أي عن اإلمكان بقدر الخيايل البلد يصف الذي اإلنسان يتخىل أن هي
حب قصة إقحام أن يف شك وال صارخ. بشكل األلوان زاهية صورة له يرسم وأن به،
العاطفية يف مغرقة القصة تكن مهما النجاح، فرص لزيادة مؤكدة وسيلة يعد رومانسية
اإلنجليزي اللورد أن القصة سحر من تزيد التي العوامل أحد أن كما االحتمال، وبعيدة
وصانعي الخياطات وأن الديمقراطية، بمعجزات إعجابه إخفاء يستطيع ال وسيم شاب
أمريات يكونوا أن القديم النظام ظل يف املمكن من كان اليوتوبيا يف قابلهم الذين األقفال
نجاح يفرس هذا ولعل منها. وأكثر العاطفية الخلفية هذه كل كابيه قدَّم وقد ودوقات.
ومن أجزائه، من كثري يف الشديد التكرار ومن لألصالة، افتقاره من الرغم عىل الكتاب
املغامرات به ساهمت الذي الدور كان وأيٍّا األيام. هذه يف قراءته يتعذر الذي أسلوبه
أكمل إىل رحلته أثناء بهن التقى الالئي إيكاريا وفاتنات كريسدال، وليم للورد الشخصية
ولذلك املقام، هذا يف إليها التطرق يمكننا فلن ورواجه، الكتاب نجاح يف العالم، يف بلد

البلد. لهذا مخترص بوصف سنبدأ
الشمال من تحوطها بجبال العالم بقية عن يعزلها مالئم موقع يف إيكاريا تقع
محافظة مائة إىل تنقسم وهي الغرب. من والبحر منها الرشق إىل يجري ونهر والجنوب،
عرش إىل محافظة كل وتنقسم السكان. وعدد الحجم يف أخرى أو بصورة متساوية
يف للمحافظة الرئيسية املدينة وتقع الحجم. يف متساوية محلية) (تجمعات كوميونات
كوميون، كل ويتكون مركزه. يف للكوميون الرئيسية املدينة تقع كما تقريبًا، مركزها
أراضيه. عىل بانتظام املوزعة املزارع من وعدد قرى ثماني من الرئيسية، مدينته بجانب
ويرجع البالد. أجزاء كل تربط والقنوات الحديدية والسكك الطرق من كثيفة شبكة وهناك
البالد منقذ إىل — مور يوتوبيا يف كما — والبلدان للمدن املتناسق الرتتيب يف الفضل

إيكاروس. وهو اسمه كذلك أعطاها الذي قوانينها ع ومرشِّ
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شكلها بتحديد تكتِف لم الرباعة، فائقة لخطة طبًقا إيكاريا العاصمة بناء أُعيد وقد
ضفتني بني وحرصته مستقيم خط يف النهر مسار كذلك حولت بل كاملة، شبه بدائرة
دائري شكل ذات جزيرة بينهما تقع فرعني إىل النهر يتفرع املدينة مركز ويف منيعتني.
الرئييس املبنى يقع وسطه ويف باألشجار، مزروع مربع الجزيرة ويف الحال. بطبيعة أيًضا
يعلوه هائل عمود يرتفع الحديقة هذه من املركز ويف فخمة، حديقة به تحيط للمدينة
بأقىص منظم إيكاريا يف يشء وكل األخرى. املباني كل عىل بشموخه يهيمن ضخم تمثال
خمسون وهناك ومتسعة. مستقيمة الشوارع وجميع التناسق. الحرصعىل من ممكن قدر
قائمة، بزوايا معه متعامدة أخرى وخمسون النهر، بموازاة املدينة تخرتق رئيسيٍّا شارًعا
املنازل جميع يف خلفية حدائق توجد كما جميلة، بحدائق مزينة ميادين الشوارع وبني

بزراعتها. تملكها التي األرس تقوم
التيسريات بكل لتزويدهم مكثفة بصورة الحديثة االخرتاعات املدينة سكان ويستخدم
تجرها التي العربات من مبكرة صورة وهي الشارع» «عربات وهناك للحياة. املمكنة
مختلفة، اتجاهات يف تمر األلوف تبلغ التي وأعدادها دقيقتني، كل وتسري الخيول،
الحوادث، ملنع الرضورية االحتياطات كل وتُتَّخذ مسقوفة، محطات يف الناس وينتظرها

الحالية. املرور عالمات تشبه عالمات تميزها التي املشاة، لعبور املحددة األماكن مثل
تميز التي الرياضية والدقة بالتخطيط، واالهتمام والكفاءة، والنظام، النظافة، إن
من بعناية منسق يشء فكل وجودهم. مظاهر من مظهر كل عىل تنعكس املواطنني حياة
للعفوية مكان هناك وليس بأجمعها. األمة مع التشاور بعد الخرباء وبمساعدة الدولة قبل
املدن تخطيط من بدءًا يشء، كل حدد قد فالقانون كابيه، يوتوبيا يف الخيال لغرائب أو
أيام من يوم لكل الطعام قائمة حتى الصارم الزمني الجدول ومن القبعات، شكل حتى
وإن الشعب، إلرادة فيها السيادة أن كما جمهوري، إيكاريا يف الحكم ونظام األسبوع.

النواب. طريق عن أو الوطنية الجمعيات خالل من إال نفسها عن تعرب ال كانت
االجتماعي التنظيم «مبادئ اإليكاري الكومنولث أعضاء أحد يرشح الفقرة هذه ويف

إيكاري»:7 يف
التعاون بغري مستحيلة السعادة بأن إيكاريا أهل أقنعت قد التجربة كان «ملا
أعوان جميًعا وهم التامة املساواة عىل قائًما مجمًعا مًعا يشكلون فإنهم واملساواة،
مسئوليات تحمل يف بالتساوي يشرتكون كما والواجبات، الحقوق يف متساوون ومواطنون
روابط أعضائها بني تؤلف واحدة أرسة ويكونون بمزاياها، والتمتع التعاونية حياتهم

اإلخاء.
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تحقيق إىل قوانيننا جميع تتجه أن بد وال اإلخوة، من أمة أو شعب فنحن ولهذا
مستحيلة املساواة هذه فيها تكون ال التي الحاالت كل يف وذلك بيننا، املطلقة املساواة
فإن واحدة، وأرسة واحًدا، وشعبًا واحًدا، مجتمًعا نشكل وكما … املادية الناحية من
ملكيتنا هي واحدة ملكية تشكل الخارجي، وببنائها أعماقها يف الكامنة بمناجمها أرضنا،

االجتماعية.
األرضوالصناعة، تنتجه ما كل مع شخصية، ملكية املتعاونون األعضاء يملكه ما وكل

واحًدا. اجتماعيٍّا مال رأس يشكل
يعمل الذي فهو تفرقة، بغري كله للشعب ملك االجتماعيان املال ورأس وامللكية
يتقاسم ثم نواب، طريق عن أو مبارش بشكل يديرهما الذي وهو بالتعاون، ويستغلهما

بالتساوي. املنتجات جميع
وأداء حرفة بممارسة ملزمون وهم ومتساوون، متعاونون رشكاء اإليكاريني وجميع
لتخفيض املمكنة الوسائل كل تدبري يف ذكاءهم يوظِّفون ولكنهم متساوية، عمل ساعات

األخطار. من وخاليًا للنفس محببًا وجعله العمل ساعات عدد
كل تُودَع كما الخام، واملواد العمل أدوات كل بتوفري االجتماعي املال رأس ويقوم

عامة. مخازن يف الصناعية واملنتجات األرض منتجات
طبًقا وذلك واألثاث، واملسكن واملالبس، الطعام االجتماعي املال رأس لنا ويوفر

القانون. يحددها التي األخرى والظروف والعمر للجنس
الذي وهو يشء، لكل الوحيد املالك هو التعاوني املجتمع أو الجمهورية تكون بهذا
كل وتوفري املنازل، وبناء األرض، حرث ويتابع ومخازنه، مصانعه وينشئ عماله، ينظم

مواطن. وكل أرسة لكل واملسكن وامللبس للمأكل رضوري هو ما
الجمهورية فإن عليها، يرتكز التي والقاعدة املجتمع أساس هو التعليم كان وملا
نفس الجميع ويتلقى الغذاء، لهم توفر كما تماًما أطفالها، من طفل لكل بالتساوي توفره
ويهدف منهم، كل مهنة يناسب الذي املتخصص التعليم إىل باإلضافة األسايس، التعليم
«… حقيقيني ورجال صالحني، ومواطنني طيبني وآباء مهرة، عمال تكوين إىل التعليم هذا
فيقول: إليكاريا» السيايس «التنظيم ملبادئ وصفه اإليكاريني باسم املتحدث ويواصل
جميًعا حقنا فمن متساوية، حقوًقا ونملك ومواطنون، متعاونون جميًعا أننا «وكما

الشعبي. الحرس ويف الشعب يف أعضاء أننا عن فضًال ونُنتخب، ننتخب أن
كل يشمل إيكاريا يف الشعب ألن الشعب، باألحرى أو األمة نكون باتحادنا ونحن

استثناء. دون السكان
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السيادة، إىل باإلضافة وحده، له وأن للشعب، السيادة بأن القول إىل حاجة يف ولسنا
أن نظرنا يف املستحيلة األمور ومن وقوانينه، ودستوره االجتماعي، عقده وضع سلطة
غري الطموح يدفعهم أن يمكن واحدة طبقة أو واحدة، أرسة أو واحًدا، فرًدا أن نتصور
خالل ومن كذلك، يملك العليا السلطة يملك الذي والشعب علينا. السيادة إىل املعقول
وملبسه، وطعامه، وملكيته، وأفعاله، بشخصه، متعلق يشء كل تنظيم والقوانني، الدستور

ولذاته. متعه وحتى وعمله وتعليمه، ومسكنه،
واٍد، أو قاعة يف متكررة فرتات وعىل بسهولة يتجمع أن إيكاريا شعب استطاع ولو
من مستحيًال أمًرا هذا دام وما وقوانينه. دستوره ويضع سيادته يمارس أن الستطاع
مبارش، بشكل ممارستها يمكنه ال التي سلطاته يفوض الشعب فإن املادية، الناحية
دستوره إلعداد السلطة الشعبي للمجلس يفوض إنه السلطات. ببقية لنفسه ويحتفظ
كل انتخاب بحق يحتفظ ولكنه تنفيذها، متابعة يف التنفيذية السلطة ويفوض وقوانينه،
رفضها، أو وأعمالهم اقرتاحاتهم عىل املوافقة وحق التنفيذي، املجلس أعضاء وكل ممثليه

العام. والسالم النظام عىل واملحافظة العدل، تحقيق بجانب
زمنية لفرتة انتخابهم تم وقد للشعب، ممثلون العموميني املوظفني كل فإن ولهذا
الرتاكم وملنع مناصبهم)، (من لإلعفاء ويخضعون الشعب، أمام مسئولون وهم مؤقتة،

التنفيذية. والوظائف الترشيعية الوظائف بني تعارض يوجد ال للوظائف، والطموح
وهو واحدة. قاعة يف مناقشاتهم تدور عضو ألفي من الشعبي التمثيل ويتكون
لتصديق قوانينه أهم وتخضع عام. كل أعضائه نصف ويُجدَّد االنعقاد، دائم مجلس

الشعب.
كل نصفهم تغيري يمكن عضًوا عرش وخمسة رئيس من التنفيذي املجلس ويتألف

تامة. تبعية الشعبي املجلس يتبع كما عام،
االنتخابات تتم وفيها املنتخبة، ومجالسه جمعياته خالل من حقوقه الشعب ويمارس

واألحكام. واملناقشات
صغرية، محافظة مائة إىل البالد مت ُقسِّ حقوقه، ممارسة يف الشعب عىل وللتيسري
السكان. وعدد الحجم يف متساوية محلية) (تعاونيات كوميون ألف إىل بدورها تنقسم

الكوميونات عواصم وكل املحافظة، مركز يف تقع املحافظات عواصم كل أن تعلم وأنت
اجتماعات حضور من املواطنني جميع يتمكن بحيث يشء كل ُرتِّب وقد الكوميون، مركز يف

بانتظام. الشعبية املجالس
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العامة بالشئون ممثليها خالل من املحافظات وجميع الكوميونات تهتم وبينما
املتعلقة بالشئون خاصة بصفة يهتم كوميون وكل محافظة كل فإن القومية، واملصلحة

مشكلة. أو قضية أي تهمل ال الطريقة وبهذه واملحافظة، الكوميون بمصالح
قوانينه، مناقشة يف الشعب يشارك كوميوني، مجلس ألفي إىل التقسيم هذا وبفضل

ممثليه. مناقشات قبل أن بعد سواء
املطروح باملوضوع تام علم عىل وهو املناقشة عىل قادر الشعب أن من وللتأكد
كل اإلحصاء قسم ويسجل العام، الرأي أمام النور يف يتم يشء كل فإن فيه، الرأي ألخذ

املواطنني. جميع عىل توزع التي الشعبية الجريدة يف يشء كل وينرش الحقائق،
الشعبي املجلس فإن وشاملة، دقيقة معالجة تعالج املسائل كل أن من أيًضا وللتأكد
تختص أساسية لجنة خمسعرشة إىل يقسم كله، الشعب أي الكوميونات، مجالس وجميع
إلخ. … واإلحصاء والتأثيث، واملسكن، وامللبس، والغذاء، والصناعة، والزراعة، بالتعليم،
الكيل العدد مجموع من مواطنًا عرش خمسة تبلغ نسبة أساسية لجنة كل تضم بهذا
وتعليمهم تربيتهم أحسنت الذين الشعب أبناء من األذكياء خرية يخصص كما للمواطنني،

العميل. التنفيذ موضع ووضعها املمكنة والتحسينات اإلصالحات كل الكتشاف
ديمقراطية باألحرى أو ديمقراطية، جمهورية السيايس تنظيمنا يكون هكذا

… خالصة
السياسية املساواة تحقيق نحو دائمة بصفة للشعب الجماعية اإلدارة وتتجه
التعليم، فحقوق واملطلقة؛ الشاملة واملساواة والحقوق، السعادة يف واملساواة واالجتماعية،
والصالحية االنتخاب، وحقوق واالستمتاع، والعمل واألثاث، واملسكن، وامللبس، والغذاء،
وكوميوناتنا محافظاتنا، وكل جميًعا، لنا متساوية حقوق جميعها واملناقشات للرتشيح
املساواة ستجد وباختصار اإلمكان. بقدر متماثلة ومساكننا، ومزارعنا وقرانا، ومدننا،

مكان.» كل يف والسعادة
لحياة املختلفة الجوانب وصف مهمة Eugene يوجني الشاب الفرنيس ام الرسَّ ويتوىل
يصور وهو يوليو. ثورة بعد له منًفى لتكون إيكاريا الفنان هذا اختار وقد اإليكاريني،
يبلغ بإعجاب اإليكاري النظام إنجازات باريس، يف البقاء آثر الذي ألخيه رسائله يف
رأى الذي الطفيف التحفظ ذلك جانبًا ليطرح يوجني قلم كابيه ويستعري االفتتان. حد
استخدام يف يرسف نجده ولهذا اإلنجليزي، اللورد عن الحديث عند مراعاته رضورة

… املعتاد من وأكثر بحرية والكبرية املائلة والحروف التعجب، عالمات
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لشقيقه يوجني رسالة
وأرى فرنسا يف أفكر عندما القلب بانكسار أشعر كم كاميل! عزيزي يا «آه
تعرف عندما بنفسك تحكم أن سيمكنك إيكاريا! شعب بها يتمتع التي السعادة

وامللبس. بالغذاء املتعلقة تنظيماتهم عن شيئًا

الغذاء

كل فإن الحاجات، سائر شأن ذلك يف شأنها اإلنسان، حاجات بأول يتعلق فيما
فكل هنا أما املخيفة. الترصف وإلساءة للمصادفة مرتوك التعس بلدنا يف يشء
والرعاية املستنري العقل ضوء عىل تنظيمه تم قد ذلك، من العكس عىل يشء

الكاملة.
القانون. نظَّمه قد بالغذاء يتعلق يشء كل أن العزيز، أخي يا أوًال، تخيل

التغذية. من نوع أي يرفض أو يقبل الذي هو والقانون
ومهمة املواطنني، مع بالتعاون العلماء من لجنة الشعب نواب شكل لقد
منها الصالح تبني املعروفة، األطعمة أنواع بكل قائمة إعداد هي اللجنة هذه

منها. نوع كل وخصائص والضار،
رضوري الطعام من الصالحة األنواع هذه أي بتحديد ذلك عىل زادوا وقد
حوزة يف منها نسخة توجد عديدة طبعات القائمة هذه وطبعوا ولذيذ، ومفيد

أرسة. كل
أنواع من نوع كل إلعداد املناسبة الطرق وصف ذلك إىل أضافوا إنهم ثم

الطبخ. لفن دليل أرسة كل ولدى الطعام،
بإنتاجها الجمهورية قامت الصالحة، األطعمة قائمة عىل املوافقة وبمجرد
عىل املستحيل من كان وملا العائالت، عىل ووزعتها الزراعة، يف العاملني بواسطة
تتبني فسوف توزيعه، يتم الذي الطعام غري آخر طعام عىل الحصول فرد أي

الجمهورية. عليه توافق ال يشء تناول يستطيع ال أنه هذا من
نافع هو ما تنتج ثم رضوري، هو ما بإنتاج البدء عىل الدولة وتحرص

ممكنة. كميات بأكرب وممتع لذيذ هو ما وأخريًا ومفيد،
نفس مواطن كل يتسلم بحيث متساوية، أنصبة األفراد لكل الدولة وتعطي
فرد كل منه ويأخذ الجميع، يكفي ما منه ُوِجد إذا معني طعام من الكمية

259



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

من معني لقطاع وبالنسبة يوم، كل أو عام كل وذلك توافره، حالة يف بالتناوب
السكان.

ابتداء بينهم، تفرقة دون األطعمة كل من متساويًا نصيبًا فرد كل يأخذ بهذا
تغذية إيكاريا سكان يتغذى ال ثَم وِمن تعقيًدا، أكثرها إىل البسيطة األطعمة من
… األخرى البالد يف الشعوب أغنى عليه تتغذى مما أفضل بل فحسب، جيدة

الوجبات، عدد وحددت قبل من إليها أرشت التي اللجنة درست وقد
اتباعه الواجب والنظام وطبيعتها الطعام ألوان وعدد ومدتها، تناولها، ومواعيد
الفصول حسب فقط ليس مستمر، بشكل األطعمة هذه تنويع مع تقديمه، عند
وجبة عن أسبوع كل وجبة تختلف بحيث األيام، حسب كذلك بل والشهور،

األخرى. األسابيع
كل يتناول العمل، يبدءوا أن وقبل يوم، كل صباح من السادسة ويف
املصنع مطعم ويقوم ورشهم، يف خفيًفا إفطاًرا املواطنني، كل أي العمال،

وتقديمه. بإعداده
زوجاتهم تتناول بينما الورشة، يف صغرية وجبة يتناولون التاسعة، ويف

املنزل. يف الوجبة هذه وأطفالهم
الجمهورية مطعم يف الواحد الشارع سكان جميع يتناول الثانية، ويف

الجمهورية. يف التغذية متعهدي أحد بإعدادها قام التي الرئيسية الوجبة
مساء، والعارشة التاسعة بني الخاص منزلها يف عشاءها أرسة كل وتتناول

الوجبات. هذه بإعداد الزوجات وتقوم
العمال، راعي العظيم، إيكار نخب برشب الوجبات هذه جميع وتبدأ

أجمعني. واملواطنني والعائالت،
الغداء وجبة ولكن والحلوى. والكعك، الفاكهة، من غالبًا العشاء ويتكون
تتسع والتي أنيقة، زينة املزينة الفخمة القاعات يف تناولها يتم التي املشرتكة،
يمكنك يشء أي روعتها يف تفوق واأللفني، األلف بني يرتاوح املواطنني من لعدد
إىل بالقياس شيئًا رأيي يف تعد ال باريس ومقاهي مطاعم فأجمل تخيله.
وفرة عن النظر برصف — لك أقول حني تصدقني ال قد الجمهورية. مطاعم
املوسيقى إن — عديدة أخرى وبأشياء بالورد مزينة وكونها الوجبات ولذة

الذكية. بالروائح الشم حاسة تستمتع بينما اآلذان تسحر العذبة
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السخيفة الوالئم عىل مهورهم إنفاق إىل يحتاجون ال الشباب يتزوج وعندما
مطعم يف الزوج يجدها التي الرئيسية فالوجبات أطفالهم، مستقبل تدمر التي
منزليهما، يف العائلتان وتحرضها الزوج، مطعم يف الزوجة وتجدها الزوجة،

األخرى. البلدان يف الوجبات أشهى تضارع
إىل بالقياس كبري حد إىل اقتصادية املشرتكة الوجبات هذه أن تأكد ولكن

أفضل. طعاًما تقدم أنها إىل باإلضافة املستقلة، الوجبات
كربى، مزايا لها والجريان العمال بني املشرتكة الوجبات هذه أن أيًضا وثق
… النساء عىل املنزيل العمل عبء وتخفف التآخي، عىل الجماهري تحث فهي

من أبسط يشء هناك ليس الطعام، توزيع يتم كيف تعرف أن تريد ربما
الثانية. للمرة حتًما إعجابك سيثري ولكنه هذا،

الطعام توزيع

تقوم وأنها الطعام، أنواع جميع إنتاج تحتكر التي هي الجمهورية أن أوًال اعلم
لها. حرص ال التي الضخمة مخازنها يف وتخزينه بجمعه

مثيالتها تشبه التي للكوميونات الجامعة القباء تتخيل أن بسهولة ويمكنك
والسمك، واللحم، والخبز، للدقيق، كربى مخازن وهي ولندن، باريس يف

إلخ. … والفاكهة والخرضاوات،
بيع ومحالت مخابزنا يف نظريه مثل الجمهورية، يف مخزن كل ولدى
التي والعائالت املستشفيات واملدارس والورش باملطاعم قائمة عندنا، اللحوم

منها. لكل يرسلها أن يجب التي والكمية باحتياجاتها، يمدها
الصالحة الرضورية واألدوات النقل ووسائل وأوعية، موظفون، املخزن ويف

الطعام. لتوزيع
العام، تكفي التي املؤن فإن طلبه، قبل املخزن يف يعد يشء كل كان وملا
مخزن. بكل الخاصة املنطقة يف للمنازل تسلم اليومية واملؤن واألسبوع، والشهر،
النظافة عن شيئًا لك أقول لن مدهشة. بطريقة املؤن هذه توزيع وينظم
أخربك أن يفوتني لن ولكن طبيعي، يشء أنها باعتبار مكان كل تعم التي التامة
عالمة وعليه أرسة، لكل مخصص ومكيال وإبريق سلة مخزن كل يف توجد بأنه
األوعية هذه وجميع إلخ، … واللبن الخبز من إليه تحتاج ما ومقدار أفرادها بعدد
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أخرى مرة الفارغ الوعاء يعاد اململوء، الوعاء تسليم تم إذا بحيث مزدوجة،
الفارغ الوعاء فيها املوزع يجد الجدار يف كوة توجد بيت كل مدخل ويف للمخزن.
ويتم محدد، وقت يف التوزيع يتم الطريقة وبهذه ممتلئًا، آخر وعاءً به ويستبدل
املوزع. لوقت تضييع أو لألرسة إزعاج بغري خاص، صوت بإصدار عنه اإلعالن
واملزايا الوقت يف االقتصاد مدى العزيز، صديقي يا تدرك، أن ويمكنك

التوزيع. يف املتبع النظام هذا بها يتمتع التي
أناس يسكنه الذي السعيد، البلد هذا يف كامل يشء كل أن هذا إىل أضف
ذلك دائًما يستخدمون األشياء أتفه يف حتى فهم بالبرش، تسميتهم يستحقون

السعادة. ليبلغوا اإللهية العناية به عليهم أنعمت الذي السامي العقل

املالبس

يتعلق يشء كل كذلك ينظم فهو بالغذاء، الخاصة األمور القانون ينظم وكما
يرتديها التي املالبس وفحصت الجميع، استشارات لجنة شكلت وقد باملالبس.
كتاب يف طبعت (وقد وألوانها بأشكالها قائمة وسجلت كافة، البالد يف الناس
وما منها اختياره يصح ما فيها وحددت منه) نسخة أرسة كل تملك رائع
وجمالها. وفائدتها رضورتها بحسب املالبس جميع رتبت كما تجنبه، ينبغي

حذاء يصنع ولم … الذوق إىل تفتقر التي الشاذة املالبس ارتداء ُحرِّم وقد
خطة وفق عىل للموافقة تمهيًدا له دراسة تسبقه أن دون للرأس واحد غطاء أو

معني. ونموذج
ومع التباهي. أو للحسد مجال يوجد فال املالبس، نفس يرتدي إنسان وكل
الحظ حسن فمن متنوًعا، ليس هنا املوحد الزي أن أحد يتصور أال فيجب هذا
املواطنون يلبس وال املوحد. الزي ومزايا التنوع بني تجمع أن يمكن املالبس أن
العمر حسب مالبسه منهم كل يبدل وإنما فقط، مختلف بشكل الجنسني من
ووضعه. الشخص ظروف عىل دائًما يدل املالبس يف االختالف ألن والحالة،
الزواج أو والرتمل الزواج، أو والعزوبة والنضج، والبلوغ والصبا، فالطفولة
املالبس. عليها تدل أوضاع كلها والوظائف، املهن ومختلف الثانية، للمرة
ألف ولكن موحًدا، زيٍّا يرتدون واحدة لظروف ينتمون الذين األفراد وجميع

مختلف. وضع ألف يقابلها األشكال مختلفة موحد زي

262



عرش التاسع القرن يوتوبيات

الخامات اختالف يف أحيانًا يكمن املوحدة األزياء هذه بني واالختالف
مميزة. عالمة يف أو الشكل يف أخرى وأحيانًا واأللوان،

يلبسن فإنهن السن، نفس من البنات كانت إذا أنه أيًضا اعتبارك يف وضع
لهن، مالءمته أو أذواقهن حسب اللون ويختلف والشكل، الخامة نفس من

للسمراوات. آخر ولون للشقراوات مناسب معني لون له فيكون
ومريحة بسيطة بذلة يرتدي الشخص نفس أن أيًضا االعتبار يف وضع
العامة، لالجتماعات وأخرى الضيوف الستقبال وواحدة للمنزل، وأخرى للعمل،
بعض. عن بعضها مختلفة وجميعها واالحتفاالت، للوالئم فخمة بذلة بجانب

حدود. بغري املالبس يف التنوع يكون بهذا
وأرسع بأيرس صنعه يمكن بحيث الثياب هذه من ثواب كل شكل ُحدِّد وقد

أيًضا. ممكن سعر وبأرخص ممكنة، طريقة
العملية، الناحية من باملرونة تتصف واألحذية والقبعات املالبس وجميع
بشكل سواء آليٍّا، تصنيًعا مصنعة جميًعا وهي املختلفة. األحجام تناسب بحيث
عليها. األخرية اللمسات إضفاء يف صعوبة العمال يجد ال بحيث جزئي، أو كيل
خمسة أو أحجام أربعة تناسب لكي تقريبًا املالبس كل تصنيع ويتم

مسبق. بشكل املقاسات ألخذ العمال يحتاج ال وبذلك مختلفة، أحجام
نفس يف األقمشة تصنيع مع هائلة بكميات املالبس هذه كل تُصنَع هكذا
كل سيجد أنه يف فرد كل يثق حيث ضخمة مخازن يف إيداعها يتم ثم الوقت،

للقانون. طبًقا يستحقه وما إليه يحتاج ما
هؤالء ستحب كم كاميل، عزيزي يا آه النساء، عن أحدثك أن وأود
التحف هذه نحو مشاعرك وتوقد ولطفك أدبك يف تشبهني وأنت اإليكاريني،
النساء يحوطون وهم رأيتهم إذا ستحبهم كم الخالق، أبدعها التي الرائعة
وهمومهم أفكارهم كل عليهن ويركزون والتكريم، واالحرتام، باالهتمام،
يف ما كل ويفعلون وإسعادهن، إلرضائهن جهدهم كل ويبذلون وسعادتهم،
لكي وذلك الطبيعي، جمالهن من الرغم وعىل جماًال، أكثر لجعلهن وسعهم
من لهم ويا سعيدات. نساء من لهن فيا لهن. بعشقهم ورسوًرا بهجة يزدادوا

فرنسا.» يا لتعاستك ويا السعيدة. إليكاريا ويا سعداء. رجال
التنظيم من األخرى الجوانب بالتفصيل نصف ألن داٍع هناك وليس
لجنة دائًما وهناك نفسه. النمط هذا عىل جميًعا ألنها إيكاريا، يف االجتماعي

263



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

يف منزل ألفضل نموذجية خطة دقيقة، دراسة بعد تضع، التي الخرباء من
نصب أو درايس برنامج وأفضل مزرعة، وأفضل للطعام، مائدة وأفضل املدينة،
القانون حدد كذلك قانونًا. ويصبح النموذج هذا باإلجماع األمة وتتبنى تذكاري،
الخامسة يف يستيقظوا أن عليهم فيتحتم السكان، لكل صارًما زمنيٍّا جدوًال
التاسعة، حتى أنفسهم عن ويروحوا الظهر، بعد الثانية حتى ويعملوا صباًحا،
من الخامسة حتى يستمر الذي التجوال بحظر مساءً العارشة بعد ويلتزموا

التايل. اليوم صباح
الساعات من معينًا عدًدا الجمهورية ألجل يعمل أن مواطن كل واجب ومن
عرشة، الثامنة سن يف املدرسة األوالد يغادر وعندما القانون. يحددها التي
وإذا مهنة. أو حرفة اختيار عليهما يتعنيَّ عرشة، السابعة سن يف والبنات
طريق عن األنسب اختيار يتم معينة وظيفة شغل عديدة طلبات ُقدِّمت
اختبارات يجتاز أن أيًضا فعليه كاتبًا املواطنني أحد يصبح ولكي املسابقات.
سن يف وللنساء والستني، الخامسة سن يف بالتقاعد للرجال ويُسَمح معينة.
باالستمرار معظمهم ويغري وممتع خفيف إيكاريا يف العمل ولكن الخمسني،
طويلة بفرتات بالسماح للمواطنني العمل ويحبب التقاعد. سن بعد الوظيفة يف
لآلالت. املكثف واالستخدام املصانع نظافة عىل واملحافظة واالستجمام، للراحة
إلنجلرتا الصناعي بالتطور وعميًقا واضًحا تأثًرا تأثر قد كابيه أن (والظاهر
أن أراد فإنه الزراعة، أهمية من يقلل لم أنه ومع فيها، إقامته فرتة خالل
يف وصف وقد إنجلرتا. من الصناعية الناحية من تقدًما أكثر إيكاريا يجعل
أحيانًا يفكر القارئ يجعل ا حدٍّ الكثرة من بلغ «االخرتاعات» من عدًدا يوتوبياه

(… االخرتاع براءات بتسجيل املختصة املكاتب أحد إىل الرجوع يف
يحرم القانون ألن اإلنسان، كرامة من تحط مهنة إيكاريا يف توجد وال
أصحاب املثال سبيل عىل هناك فليس أخالقي، غري أو صحي غري عمل أي
مثله األحذية صانع ويُحَرتم الخناجر. بصنع مواطن ألي يسمح وال حانات،
أن حني عىل أقفال، صانع املرموقني القضاء رجال أحد أن كما الطبيب، مثل
يستحيل العمل أن األجور إلغاء عىل ترتب وقد املالبس. حياكة يف تعمل ابنته
أضف جديدة. أرستقراطية خلق إىل ثَم وِمن املعيشة، مستوى رفع إىل يؤدي أن
للمجتمع مفيدة املهن جميع أن مواطن كل وعي يف يرسخ التعليم أن هذا إىل
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بإنجاز يتميزون الذين والعمال متساٍو. بقدر تُحَرتم أن ويجب متساٍو، بشكل
عام. بتكريم ذلك عىل يُكاَفئُون نافع يشء بابتكار أو لهم املحددة املهمة يفوق
العمل». «خطوط نظام عىل تسري ضخمة مصانع يف الصناعي اإلنتاج ويتم
توجد حيث املبنى، نفس يف عامل آالف خمسة يتجمع مثًال املطابع إحدى ففي
ويرتب عامل. ألف خمسني يتطلب الذي العمل بإنجاز تقوم عديدة ماكينات
وعندما الطباعة، يف مبارشة يُستعَمل ورق إىل األسمال تحول بحيث يشء كل
والتخريم املراجعة عمليات تجري حيث التجليد قسم إىل نقله يتم الورق يجف
الساعات مصنع يف العمل ويتم للمكتبات. لنقلها الكتب ز وتُجهَّ والتجليد،

عسكري. بنظام
ألف مساحة عىل يقوم مبنًى الساعات لصناعة املخصص املصنع يشغل
الحوائط من بدًال حديدية بأعمدة مثبتة طوابق ثالثة من ويتألف مربعة، قدم
إضاءة مضاءة واحدة حجرة من دور كل يتكوَّن الطريقة وبهذه السميكة،

كاملة.
املعدن خرط يف تُستعَمل وثقيلة ضخمة آالت األريض الدور يف وتوجد
األجزاء بعدد مجموعات إىل األعىل الدور يف العمال م ويُقسَّ األجزاء. وصب
يعملون وهم معينة. أجزاء بصنع تختص منها مجموعة وكل يصنعونها، التي

معسكر. يف وكأنهم دقيق وانضباط بنظام
العمل: الصغري» «الجيش هذا ينجز كيف العمال أحد ويرشح

مالبس ونرتدي مالبسنا ونغري صباًحا، ربًعا إال السادسة يف نصل «إننا
إىل ننزل التاسعة ويف الجرس. رنني مع تماًما السادسة يف العمل ونبدأ العمل.
الصباح جريدة منا واحد يقرأ بينما صمت، يف وجبتنا ونتناول الطعام قاعة
نهبط يشء، كل وتنظيف وترتيب الواحدة يف العمل انتهاء وبعد مرتفع. بصوت
الخروج مالبس نرتدي ثم لالغتسال، إليه نحتاج ما كل نجد املالبسحيث لغرفة
لنا. يروق كما اليوم بقية وقضاء الرئيسية الوجبة لتناول عائالتنا مع للذهاب
وخالل ساعتني، ملدة الشديد الصمت نراعي أن العمل أثناء يف تعوَّدنا وقد
ملن أو ألنفسنا الوقت بقية ونغني جرياننا، مع نتحدث التاليتني الساعتني

مًعا.» نغني ما وغالبًا إلينا، يستمعون
وذلك ا، حقٍّ يوتوبية كابيه تصورها التي النموذجية العمل ورشة بدت ربما
النظام ولكن عرش، التاسع القرن مصانع يف السائدة الظروف إىل بالقياس
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عمًال يكون أن يمكن الحياة، مدى اآللة من محدد جزء وتصنيع العسكري،
الصحية. غري الظروف شأن شأنه قهريٍّا

وعسكريون سياسيون وال إيكاريا، يف فقري وال غني يوجد ال أنه وبرغم
نكتشف عندما غريب ارتياح بعدم نشعر فإننا سجون، وال رشطة وال محرتفون،
فالعمارة عديدة، مالمح يف العرشين للقرن الشمولية النظم مع تشرتك أنها
باألزياء الشديد والولع موسوليني، عهد عىل بإيطاليا تذكرنا التي الضخمة
صورته تُعلَّق الذي إيكار امليت الديكتاتور وعبادة الحديدي، والنظام املوحدة
والخطب، األغاني يف دائمة بصفة اسمه ويردد العامة، امليادين جميع يف البارزة
أُحِرقت الكتب أن نسمع أن يدهشنا ولن املؤملة. الذكريات تستثري أمور هذه كل
كل إنتاج يف تتحكم الصارمة الرقابة وأن النظام، تأسيس بداية مع إيكاريا يف
تعرب بأن اإلنسان لفردية فيه يُسَمح واحد مكان عن عبثًا ونبحث الفنية. األعمال
يف الشك يثري الشعبية» لإلرادة «السيادة أن تأكيد عىل كابيه وإرصار نفسها. عن
التفاصيل كل عىل تتفق أن مجموعها يف لألمة يمكن كيف لنا يقول ال إذ نفوسنا،
أكثر قبولها يتعذر «لخربائه» الشاملة الحكمة أن هذا إىل أضف للحياة. الدقيقة
وفًقا يصممون التي املبادئ تلك عن عجب يف املرء يتساءل إذ ذكرناه، ما كل من
زوجها. وفاة بعد الثانية للمرة تتزوج التي اإليكارية لألرملة املوحد الزي لها
الدولة، وهيمنة واملركزية يشء، كل يف املوحد بالنمط الشديد الولع إن
حد إىل تصل إيكاريا» إىل «رحلة يف ولكنها اليوتوبيات، معظم يف موجودة أمور
النقدية باليوتوبيات عديدة، نواٍح من شبيهة، يجعلها الذي الشديد التطرف

فيه. نعيش الذي القرن هذا يف الساخرة

القادم» «الجنس (١٨٠٣–١٨٧٣م): ليتون لورد (2)
ليتون8 للورد القادم» «الجنس تحاول لم عرش، التاسع القرن يوتوبيات معظم خالف عىل
واقعي. بشكل التحقق تقبل أن يمكن االجتماعي لإلصالح مفصلة عينية خطة تقدم أن
الرؤية يف أهميتها وتكمن آٍت»، عهد يف القادمة األشياء «شكل عن خيالية رواية فهي
الرواية، هذه نُِرشت عندما أي خلت، عام مائة وقبل تصورها. التي للرعب واملثرية الجريئة
فريل»، «بعصا منهم واحد كل ُزوِّد البرش من جنًسا أحد يتخيل أن الغرائب أغرب من بدا
ولكننا ثواٍن، بضع يف بأكملها شعوب تدمري عىل القادرة النووية القنبلة من نوع وهي
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جدي بشكل يتناقشون الشعوب رجل ومعهم والصحفيني والفالسفة العلماء اليوم نجد
االكتشاف. هذا أوجدها التي املشاكل حول

األمريكيني ألحد ليتون اللورد يعهد أن السخرية عىل تبعث التي املصادفات ومن
قنابلها بفضل قادرة األرض، أحشاء يف تعيش قوية أمة وجود من العالم تحذير بمهمة
ما األذهان يف يؤكد أن أراد قد ولعله شاءت، متى األمريكي الشعب تهزم أن عىل النووية
بأنهم القادم» «الجنس هذا أفراد وصف عندما التواضع يف درس بأنه يُوَصف أن يمكن
وأضخم بنيتهم يف «أقوى فقط ليسوا وأنهم عديدة، وجوه من الحمر الهنود يشبهون
أجنحة كذلك يملكون وإنما األرض، سطح فوق يعيشون الذين البرش من حجمهم» يف

… الهواء يف والرقص النوافذ من الطريان من تمكنهم
حالة األمريكي الة الرحَّ نفس يف البرش من املتفوق الجنس بهذا احتكاك أول ويبعث
تنويمه عىل يحملهم مما املجنحني، ُمضيفيه عىل للهجوم تدفعه املحمومة، الدهشة من
باالستيقاظ له يُسمح وعندما أسابيع. لعدة الحالة هذه عىل وإبقائه مغناطيسيٍّا تنويًما
يتبادلون ثم لغتهم، وعلموه لغته تعلموا قد الخارقة، قوتهم بفضل مضيفيه، أن يجد
ويُبدي سطحها. تحت الواقع والعالم األرض سطح فوق يقع الذي العالم عن املعلومات
عالم عن الكالم من يمنعونه كما جليفر، له ينتمي الذي للجنس األخري العالم هذا سكان

… يفسدهم أن خشية األرض سطح فوق ما
حضارة عىل التعرف عىل قادًرا يصبح اللغة، صعوبة عىل الة الرحَّ يتغلب أن وبعد
استطاع الذي «الفريل» يستعملون أنهم هو إليه يتوصل اكتشاف وأول القادم». «الجنس

املذهلة: الخارقة قوته عىل يحكم أن
الفريل بتشغيل الطقس، يف أي الحرارة، يف تغيريات إحداث من يتمكون «إنهم
املغناطييس التنويم يف تستعمل التي بتلك شبيهة أخرى بطرق شغلوا وإذا معينة، بطرية
الفريل، موصالت خالل من علمي بشكل تطبيقها مع وغريهما، الكهربية والبيولوجيات

والنباتية. الحيوانية واألجسام العقول يف يؤثروا أن يمكنهم
املادة أشكال كل عىل األقىص الحد إىل فاعليته وتصعيد السائل هذا تنظيم ويمكن
الصواعق، وميض مثل ويسحق يدمر أن يمكنه كما السواء، عىل الحية غري أو الحية
يشفي وأن قوتها، من يزيد أو الحياة ينشط أن يمكنه مختلف بشكل استعمل إذا ولكنه
ويتوسعون صالبة، املواد أشد يف الطرق يشقون الفعالة القوة وبهذه … األمراض من
ومنها األرض، سطح تحت القاحلة الربية يف املنترشة الصخور بنسف الوديان زراعة يف
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األخرى املواد من وأصح وأنعم أنصع أنه لهم ثبت إذ مصابيحهم، إلضاءة النور يستمدون
قبل.» من استخدموها التي االشتعال الرسيعة

تحت تسكن التي لألمة االجتماعي التنظيم ل حوَّ الذي هو «الفريل» اكتشاف إن
جميع بني منترشة ليست الة الفعَّ قواه من واالستفادة الفريل ومعرفة كامًال، تحوًُّال األرض
نفسها تسمي معينة جماعات عىل تقترص وإنما األرض، تحت يعيشون الذين السكان
رس تكتشف لم التي األمم تلك عىل التفوق وتملك املتحرضة»، «األمم بمعنى يا» «فريل
عليه اطَّلع وإنما فقط، الحكومات أيدي يف املتحرضة األمم داخل الرس يبَق ولم «الفريل».
بنية يف كامل تغيري وإىل لنا، املألوفة بشكلها الحكومات إلغاء إىل أدى مما كله الشعب

املجتمع.
بشكل ملحوظة كانت للفريل القوة توجيه لوسائل املزعوم االكتشاف نتائج إن
التحكم وتم النتائج بهذه املعرفة شاعت وملا االجتماعية. السياسة يف تأثريها يف خاص
أي إلغاء حد إىل التدمري فن يف برعوا ألنهم الفريل، مكتشفي بني الحرب توقفت فيها
تتحكم قضيب جوف يف املستقرة والنار العسكرية. القدرة أو والنظام، األعداد، يف تفوق
طليعة من باللهب املتأجج طريقها تشق أو الحصون أقوى تبعثر أن يمكن طفل، يد فيه
ذلك فمعنى الفعالة، القوة هذه يمتلكان جيشان التقى وإذا مؤخرته. إىل املعادي الجيش
أدى ما رسعان الحروب توقف ولكن الحروب، عرص وىل وهكذا مًعا. عليهما القضاء هو
رحمة تحت اإلنسان أصبح فقد االجتماعي. الوضع يف مؤثرة أخرى نتائج ظهور إىل
واحدة، لحظة يف يهلكه أن أراد، إذا يستطيع، يقابله من كل ألن كامل، بشكل اإلنسان
واألشكال السياسية النظم من بالقوة الحكم مفاهيم بالتدريج اختفت أن هذا عىل وترتب
الكبرية الجماعات تماسك عىل املحافظة عىل جرت قد العادة كانت وإذا القانونية. والصيغ
عىل دولة لتفوق اآلن يدعو ما هناك يعد فلم القوة، طريق عن نائية، أماكن يف املتناثرة
أراضيها. يف بالتوسع للتفاخر أو وجودها عىل للمحافظة سواء السكان، عدد يف أخرى

جماعات إىل سلمية بطريقة قليلة، أجيال خالل الفريل، مكتشفي كيان تفتت وهكذا
أرسة، ألف عرش اثني عىل تزيد ال بينها حللت التي القبيلة يف األرس عدد وكان أصغر.
محددة فرتات يف الزائدون السكان ويرحل حاجاتها، تكفي أرض قطعة تشغل قبيلة وكل
لهؤالء التعسفي لالختيار رضورة أي هناك تكن ولم لها. تتسع أخرى منطقة عن للبحث

اختيارهم. بمحض للرحيل املتطوعني من كاٍف عدد دائًما هناك كان إذ املهاجرين،
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ومجلس الحاكم دور ولكن الخري»، الفرد «حكم هو الفريل أمم يف الحكم ونظام
تقدمه: وتشجيع العلمي البحث إدارة عىل مقترص الحكماء

يحتفظ وهو Tur؛ «تور» باسم يلقب أسمى حاكًما الواحدة الجماعة هذه «انتخبت
الشيخوخة. اقرتاب مع فيه البقاء يغريه أن يندر ولكن اسمي، بشكل الحياة طوال بمنصبه
باملناصب، بالتشبث أعضائه من عضو أي يغري ما املجتمع هذا يف يكن لم أنه والواقع
منصبًا يتقلد بأنه يشعره يشء يوجد وال التكريم، أشكال من شكل بأي يحاط ال فهو
كما مرتفع، دخل أو فخم بمسكن الشعب بقية عن األسمى الحاكم يتميز وال مرموًقا،
فائًقا مستًوى تتطلب وال عجيب، حد إىل وسهلة خفيفة عاتقه عىل امللقاة الواجبات أن
كما بجيوش، يحتفظون ال فهم تالىش، قد الحرب خطر كان وملا الذكاء. أو الطاقة من
نسميه وما للرشطة، قوات تعيني عن أغناهم القوة عىل القائمة الحكومة شكل اختفاء أن
محاكم عندهم توجد ال كما يا»، «الفريل أمم لدى اإلطالق عىل معروف غري يشء بالجريمة
طرفا يختارهم الذين األصدقاء تحكيم إىل املدنية للنزاعات النادرة الحاالت وتحال جنائية.
وقوانينهم محرتفون، محامون يوجد وال … فيها بالبت الحكماء مجلس يقوم أو النزاع،
عصاه يف يحمل الذي املعتدي عىل بالقوة القوانني لفرض مجال ال إذ ودية، اتفاقات مجرد
يف لها الخضوع عىل أجيال منذ الناس تعوَّد ونظم عادات وهناك قضاته. تدمري قوة
نفسه تلقاء من الجماعة ترك عليه، صعب أمر الخضوع هذا أن فرد أي شعر وإذا صمت،

آخر. مكان ألي وذهب
عائالتنا يف الحياة عليه قامت الذي لذلك املماثل االتفاق من نوع لديهم استقر وقد
أو «ابَق نستضيفها: أو نستقبلها التي األرسة من بالغ فرد ألي نقول حني وذلك الخاصة،
وجود عدم من الرغم فعىل ذلك ومع تعجبك.» ال أو ونظمنا عاداتنا تعجبك حسبما اذهب،
متقيد األرض سطح فوق جنس يوجد فال الكلمة، هذه من نفهمه الذي باملعنى قوانني
أشبه الجماعة هذه عند القانون طاعة صارت لقد املتحرضة)، األمة هذه (مثل بالقانون

فيهم.» الطبيعة غرستها التي بالغريزة
أو سياسية امتيازات أي يملكهما من تمنحان ال ولكنهما النقود، وال امللكية تلَغ ولم

اجتماعية:
السكان إليها ينتمي التي الكبرية العائلة اسم هو (وهذا Ana «آنا» أهل بني الفقر «إن
أن إىل هذا يرجع وال تماًما، الجريمة مثل مثله معروف غري األرض) تحت يعيشون الذين
مساكنهم، ترف يف أو أمالكهم حجم يف متساوون جميًعا أنهم أو بينهم، مشرتكة امللكية
قد والوضع، الدرجة جهة من الوظائف أو الثروة مستويات بني التفاوت انعدام ولكن
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حياة بعضهم فيحيا تنافس، أو حسد دون الخاصة ونزعاته ميوله يتبع منهم كالٍّ جعل
يكون أن عىل واحد كل ويحرص بالرفاهية، تتسم حياة اآلخر البعض ويعيش متواضعة،
يصعب فإنه السكان، عدد وتحديد املنافسة لغياب ونظًرا يحبها. التي بالطريقة سعيًدا
املتنافسني بني رصاع وال املحسوبة، غري للمخاطرات وجود فال محنة، يف أرسة تقع أن
لديه كان منهم واحد كل أن يف شك وال أعىل. وظيفة أو أكرب ثروة عىل الحصول بغية
الذين منهم، البعض ولكن بالتساوي، الجميع عل املوزعة األرض قطعة نفس األصل يف
أو املتاخمة، الرباري إىل ملكيتهم حدود مدوا قد املغامرة، إىل بامليل غريهم عن يتميزن
حرفية. أو تجارية عمليات يف دخلوا أو الخصبة، حقولهم إنتاج مستوى بتحسني قاموا
الفقر حد إىل أحد يصل لم ولكن غريه، من غنًى أكثر بعضهم يصبح أن تحتم وهكذا
ألي هذا حدث ولو نفسه. إليه تتوق يشء إىل ماسة حاجة يف بأنه أحد يشعر ولم املدقع،
خجل دون األغنياء إىل األحوال أسوأ يف يلجأ أن أو يهاجر أن دائًما ألمكنه منهم واحد
واحدة أرسة يف إخوة أنفسهم يعتربون املجتمع أعضاء ألن له، مساعدتهم يف تامة وبثقة

ومتماسكة.» متحابة
ولكن سليمان»،10 «بيت أيًضا ولديهم العلمي، التقدم عىل كبرية أهمية اآلنا9 ويعلق
احتقار من ينتقم لكي ربما النساء، من كاملة تدريس بهيئة البيت هذا يزوِّد ليتون

للنساء: العقلية للقوى الفيكتوريني
املنوطة النشطة األقسام بعض االتصال هي األسمى للحاكم الرئيسية املهمة «كانت
تتعلق األمور هذه أهم وكانت الخاصة. التفصيلية األمور بعض عىل اإلداري باإلرشاف
باألجانب، الخاص القسم اسم عليه يطلق أن يمكن آخر، قسم هناك وكان اإلضاءة. بتوفري
تُحال ثالث وقسم الجديدة، االخرتاعات بكل إلبالغها املجاورة الشقيقة بالدول ويتصل
للحكماء، معهد القسم بهذا ويرتبط لتجربتها. اآللية والتحسينات االخرتاعات كل إليه
وكذلك أطفال، لديهم ليس والذين آنا سكان من األرامل به االلتحاق يفضل معهد وهو
الدراسات تلك برعاية املعهد هذا يف النساء من األساتذة ويقوم … املتزوجات غري الشابات
وتاريخ التأملية، الفلسفة مثل — العملية الحياة يف شديدة ندرة استعمالها يندر التي
ولكن — إلخ … الرخويات وعلم الحرشات، علم مثل العلوم وبعض القديمة، العصور
تشمل فهي األنيقة. أو الدقيقة الدراسات هذه مثل عىل مقصورة ليست الحكماء أبحاث
يف األستاذات بها تهتم التي الفريل خصائص سيما ال أهمية، وأكثر متنوعة أخرى أبحاثًا
الحساسية. الشديد العصبي جهازهن ذلك عىل يساعدهن االهتمام، غاية املذكور املعهد
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الحاالت يف وذلك املستشارين، من ثالثة الرئييس الحاكم أو التور يختار املعهد هذا ومن
الطارئة.» الظروف أو املستجدة األحداث فيها تربكه التي النادرة

شديدة بسهولة اليوتوبيني، الُكتَّاب بال شغلت طاملا التي العمل، مشكلة حل ويتم
هنا يظهر الذي (الروبوت) اآليل اإلنسان طريق وعن لآلالت، املكثف االستخدام طريق عن
الغريب ومن املتأخرة. اليوتوبيات يف مألوًفا شيئًا يصبح أن قبل لإلنسان كخادم مرة ألول
أن الواضح ومن الخطرة. أو الشاقة اململة باألعمال القيام بمهمة األطفال إىل يُْعَهد أن
الغرائز أن اعتقد الذي فورييه من مستعارة فكرة القذرة» «األعمال ب األطفال تكليف فكرة
يشء يف يستغال أن يجب األطفال من كبري عدد لدى نلمسهما اللذين القذارة وحب املدمرة
تعاونيات يف األطفال كان وقد الطبيعة. له هيأتهم الذي بالعمل بتكليفهم وذلك نافع،
فينظفون صباًحا، الثالثة حوايل يف ويستيقظون صغرية، حشود يف «يوزعون فورييه
باإلصالحات الصغرية الحشود هذه وتقوم … املذابح يف ويعملون الحيوانات، حظائر
وجود عدم من وتتأكد العلوية، للطرق اليومية بالصيانة أي الرسيعة، للطرق الطارئة

الرسيعة.» الطرق من بالقرب سامة وأفاٍع ثعابني أو مؤذية زواحف
مهام إىل باإلضافة املهام هذه بكل فتقوم ليتون يوتوبيا يف األطفال مجموعات أما
من نشاًطا أكثر األطفال أن أساس عىل العمل معظم ينجزون أنهم والواقع عديدة، أخرى
اآلالت استخدام يستطيعون ألنهم الدوام، عىل الخفيف النوع من عملهم ولكن البالغني،

والفريل:
البيوت داخل األعمال كل يف تخيله يمكن ال واسع نطاق عىل اآلالت «وتستخدم
وال بكفاءة. استخدامها تعميم هو بإدارتها املكلف للقسم الشاغل والشغل وخارجها،
اآلالت لتسيري املطلوبة األعمال بجميع األطفال يقوم بل الخدم، أو العمال من طبقة توجد
سن وحتى أمهاتهم رعاية عن فيها يستغنون التي السن من بدءًا وذلك فيها، التحكم أو
لآلنا والعرشين (اإلناث) Gy Ei آي للجي عرشة بالسادسة يحددونها التي وهي الزواج،
بحيث رؤسائهم، إرشاف تحت وأقسام مجموعات يف األطفال هؤالء ويوزع (الذكور). Ana
تناسبه بأنها يشعر التي أو نفسه، إىل محببة أنها يجد التي الحرفة منهم كل يمارس
لألعمال والبعض للزراعة، والبعض اليدوية، للحرف بعضهم يتجه وهكذا غريها، من أكثر
األخطار ألن السكان، لها يتعرض التي الخطرة الوحيدة للخدمات والبعض املنزلية،
تحدث التي الطارئة التقلصات تلك يشء كل قبل هي القبيلة هذه تهدد التي الوحيدة
وكذلك الرباعة، األقىصمن الحد إىل منها يحتاجان منها والوقاية بها والتنبؤ األرض، داخل
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وهناك املترسبة. والغازات األرض، تحت تهب التي واألعاصري واملائية، النارية االنفجارات
هذه مثل إليها تصل أن يمكن التي األماكن كل ويف الحدود، عىل واقفون يقظون مراقبون
املختارون الحكماء فيها يعقد التي بالقاعة الربقي االتصال بوسائل مزودين األخطار،
سن من اقرتبوا الذين الصبية من املراقبني هؤالء اختيار ويتم بالتناوب. الدائمة جلساتهم
الجسدية القوى أن كما الحدة، شديدة تكون السن هذه يف املالحظة أن أساس عىل البلوغ،
هي سبق عما خطًرا تقل التي الثانية والخدمة أخرى. سن أي يف منها نشاًطا أكثر تكون
وأفظ لراحتهم. املقلقة أو زراعتهم، أو «األنا» لحياة املعادية املخلوقات كل عىل القضاء
وبض متاحفنا، يف منها عدد ببقايا يُحتَفظ التي الضخمة، الزواحف هي املخلوقات هذه
زواحف، هيئة عىل اآلخر ونصفها طيور، شكل عىل ونصفها املجنحة، العمالقة املخلوقات
توحًشا منها أقل حيوانات إىل باإلضافة وتدمريها، املخلوقات هذه صيد للصبية ويرتك
هنا القسوة أن «األنا»، رأي يف هذا، يف والسبب السامة، األفاعي أو النمور عندنا وتناظر

التدمري.» يف قسوة أكثر كان السن يف أصغر كان كلما الطفل وأن مطلوبة،
يقومون األطفال أن أساس عىل ضئيلة مكافآت الصغرية لحشوده فورييه قدَّم
«كائنات واعتربهم املجتمع، سبيل يف وتفانيهم الوطني حماسهم بسبب البغيضة باألعمال
عمًال باعتباره تؤديه الذي الكريه للعمل نفسها وتكرس الثروة تزدري للبرش محبة
مرتبات يتقاضون فهم األطفال، مع تعامله يف أريحية أكثر فكان ليتون أما مرشًفا».
يقضوا لكي يكفيهم مال رأس جمعوا قد يكونون الرجولة سن يبلغون وعندما عالية،

ذلك: يف رغبوا إذا متعطلني حياتهم بقية
بلوغهم حتى األطفال به يقوم الدولة إليه تحتاج الذي البرشي العمل كل إن «قلت
بها يُكاَفأ التي األجور من بكثري أعىل أجًرا العمل هذا مقابل الدولة وتدفع الزواج. سن
لديه يتوافر أن أنثى، أو كان ذكًرا طفل، كل حق ومن املتحدة. الواليات يف حتى العمال
حياة يحيا أن عىل يساعده املال من كاٍف قدر العمل فرتة وانتهاء الزواج سن بلوغ عند
كذلك آبائهم، ثروة عن النظر برصف بالعمل ملزمني األطفال جميع كان وملا مستقلة.
وعندما عملهم. طبيعة أو املختلفة أعمارهم حسب متساٍو بشكل أجورهم تُدَفع أن ينبغي
للخزانة يدفعوا أن فعليهم الخاصة، لخدمتهم بطفل االحتفاظ األصدقاء أو اآلباء يختار
املال من املبلغ هذا ويسلم تستخدمهم، الذين لألطفال الدولة تدفعه الذي الراتب نفس
االجتماعية املساواة مفهوم يجعل اإلجراء هذا أن شك وال خدمته. مدة تنتهي عندما للطفل

ومقبوًال.» مألوًفا مفهوًما
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األرض تحت تحيا التي األمة هذه يف النساء ألن عادي، غري وضًعا النساء وضع ويعد
«الفريل». استخدام يف براعة منهن أكثر أنهن كما الجسمانية، الناحية من الرجال من أقوى
ولهذا مصلحتهن، يف يكون لن هذا ولكن الذكور، كل يدمرن أن أردن إذا يستطعن وهن
ويهجروهن. الرجال فيهن يرتاب أن خشية الفائقة قوتهن إظهار عن حتى يتمنعن فهن
يتزوجن وعندما لهم، والتودد املستقبل أزواج اختيار يف حقهن عىل النساء وتحرص
ال لطاعتهم، ويمتثلن بل إلسعادهم، وسعهن يف ما كل يفعلن اخرتنهم الذين الرجال
لالحتفاظ وسيلة أفضل هي هذه أن يعلمن ألنهن ولكن األخالقي، الواجب منطلق من
الرجل بارتباط تُلزم ال الزواج قوانني أن عرفنا إذا رضوريٍّا أمًرا هذا ويصبح بأزواجهن.
ليتون اللورد بها تعامل التي الحرة الطريقة هذه أن بد وال محدودة. لفرتة إال واملرأة
غري مسألة الرواية ظهور عند بدت قد والطالق، الزواج ومع الجنسني، بني العالقات مع

الجد). محمل عىل أُِخذ قد كان لو (هذا أخالقية
إنجلرتا يف اليوم النساء وضع أصبح كيف نرى أن املسلية األمور من لعل ولكن

… األرض تحت يعيش الذي مجتمعه يف لوضعهن مشابًها وأمريكا
أكثر األيام هذه يف الحديث موقفنا الكتاب يعرضها التي الالأخالقية» «النزعة وتشبه
والحب الصارمة، األخالقية املبادئ كانت عندما عرش، التاسع القرن يف مثيلتها تشبه مما
عن أو الطبيعية» «الحقوق عن ليتون يتحدث وال السائد. األسلوب هما لإلنسانية الفياض
مقابلها يف توجد ال حيث حقوق، عن الكالم السخف «من أن يعلن وإنما الطبيعة»، «قانون
يف وبخاصة واسع، نطاق عىل تطبق التي القاعدة وهذه وتدعمها». تعززها التي القوى
أن نجد أخرى، ناحية ومن مجتمعنا. يف رصاحة بها االعرتاف يندر السياسية، الحياة
يعاملون فهم القوة؛ عىل رصيح بشكل تقوم القادم» «الجنس عليها يسري التي األخالق
ولكنهم «الفريل»، استخدام عىل قادرون جميًعا ألنهم أخوية، معاملة لهم املساوين رفاقهم
وال «الفريل»، استخدام رس يكتشفوا لم الذين أولئك أي الربابرة، لقتل ندم بأي يشعرون ال
املتحرضة األمم تلك ملحوظ بشكل يشبهون هذا يف وهم أنفسهم. عن الدفاع عىل يقوون
مختلف وبسلوك القوية، األمم من غريها تجاه معني بسلوك تلتزم التي اليوتوبية، وغري

املتخلفة. األجناس تجاه االختالف تمام
إن تقول التي النظرية يعرض عندما إقناًعا أقل يصبح ليتون اللورد أن والواقع
أسنانه. إىل قدميه من بالسالح مدجًجا فرد كل يكون أن هي الرصاع لتجنب وسيلة أفضل
بها أخذ كما واضحة، ألسباب السالح، صناع بها أخذ التي هي املتفائلة النظرية وهذه
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النووية، القنبلة اكتشاف أيام عربوا، حني الطيبة، التمنيات خالل من املفكرين بعض أيًضا
فلن القنابل، من النوع هذا صنع عىل قادرة األمم كل تصبح عندما أنه اعتقادهم عن
ولكن الحروب. نهاية يشهد سوف العالم وأن باستخدامها، االنتحار عىل واحدة أمة تقدم
يخلو فلن القوى، توازن من نوع تحقق لو حتى أنه عىل الحظ لسوء تدلنا املايض تجربة

اآلخرين. حياة أو بحياتهم للمقامرة استعداد عىل أناس وجود من األمر
أن يمكن ال التي اليوتوبية الروايات من النوع لذلك تنتمي القادم» «الجنس إن
أصًال وافق إذا وذلك الشديد، باالحتقار إال العلميني االشرتاكيني من واحد أي يعاملها
بعض بني التوفيق محاولة أن واملؤكد … الصغري الربجوازي األدب هذا مثل يقرأ أن عىل
تبدو أن بد ال يعمل»، «دعه وهو الرأسمالية عليه تقوم الذي املبدأ وبني االشرتاكية املبادئ
الذي جودوين،11 وليم من استعار قد ليتون يكون أن ويُحتَمل الغرابة. شديدة محاولة
يجمع فيدرايل اتحاد من يتكون الذي دولة، بال املجتمع فكرة شبابه، يف كبري تأثريًا فيه أثر
بالعمل، املتعلقة أفكاره بعض فورييه من استعار كما ومستقلة، صغرية مجتمعات بني
هذه عنها تمخضت التي والنتيجة املتعطلني. من الليربايل وموقفه باألرباح، كاالحتفاظ
فيه األرباح ولكن املبدأ، ناحية من باملساواة يعترب الذي املجتمع هي املتصارعة املؤثرات
سلطة، أي األغنياء تمنح ال والثروة قائًما، االستغالل يبقى ثَم وِمن املال، رأس من تتكون
ومع املميزة. الطبقة مصالح عن تدافع حكومة توجد ال كما مفسدة، غري فهي ثَم وِمن
الرضورية. التناقضات من تخلو أال الطبيعي ومن خيالية، يوتوبية رواية أمام فنحن ذلك
من غباءً أقل القادم» «الجنس فإن بفضلها، وربما التناقضات، هذه من الرغم عىل ولكن

عرش. التاسع القرن يف العلمية اليوتوبيات معظم

للوراء» «التطلع (١٨٥٠–١٨٩٨م): بيالمي12 إدوارد (3)

رواية — مفارقة من عنوانها عليه ينطوي مما الرغم عىل — للوراء» «التطلع كانت إذا
الصناعة، فتأميم بالفعل. لنا مألوًفا أصبح مستقبل فهو املستقبل، حول تدور خيالية
بالحارض تتصل أوضاع جميعها اإلدارية، الطبقة أهمية عىل والرتكيز العمالة، وتعبئة
بيالمي إدوارد بوصف هذا يغرينا أن املمكن من كان وقد املستقبل، إىل تنتمي مما أكثر
هذه بأن االعتقاد يف فاحًشا ً خطأ أخطأ قد يكن لم لو يوتوبيٍّا، كونه من أكثر متنبئ بأنه

السعادة. لنا ستجلب التغيريات
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— للدولة املركزي التحكم طعم بعد جرب قد يكن لم الذي — العام الرأي استقبل
بيرتوكروبوتكني ذكر وقد شديد. املايضبحماس القرن من التسعينيات يف بيالمي يوتوبيا
١٨٨٩م، عام أواخر يف La Revolte الثورة مجلة يف للوراء» «التطلع ل مراجعته خالل
مائة منها بيع للرواية األمريكية الطبعة أن أمريكا، يف الكتاب ظهور من سنتني بعد أي
وأنها نسخة، ألف أربعون اإلنجليزية الطبعة من بيع كما نسخة، ألف وثالثون وتسعة
واالس ر. أ. ورشيكه، داروين مساعد أما القراء. عقائد يف عديدة تحوالت إىل أدت قد
أن أقنعه بيالمي كتاب ولكن األرض، تأميم يؤيد كان أنه أعلن فقد A. R. Wallace

االشرتاكية. تتقبل أن يمكن املتحدة الواليات
أحد هي االقتصادية املشاكل إىل النظر يف والعملية الواضحة بيالمي طريقة كانت
نسيج يف أدمجها التي العاطفية الحب قصة إىل باإلضافة لنجاحه، الرئيسية األسباب
شديد أيًضا ييالمي وكان العرص. ذوق مخاطبة يف كذلك ونجحت املستقبل، ملجتمع وصفه
الفردية واملشاعر الحساسيات مع تتصادم ال بحيث التسلطية نزعته إخفاء عىل الحرص
الطبقات يف يفكر وهو يوتوبياه كابيه كتب لقد األمريكية. الوسطى) (الطبقة للربجوازية
برفاهية اهتمامها من أكثر واملأوى بالطعام ستهتم أنها افرتض التي والجائعة العاطلة
الطبقات عىل وعينه كتب أنه الواضح فمن بيالمي أما وتلبسه. تأكله ملا املستقل االختيار
للحياة، األساسية املتع إىل يفتقرون ال الذين أولئك اجتذاب عىل حرصه أن كما الوسطى،
إىل اإلحالة إمكانية مثل واملأوى، الطعام غري أخرى جذب عوامل عىل التأكيد إىل اضطره قد
الواضح ومن الخدم. عن البحث مشاكل من والتخلص واألربعني الخامسة سن يف التقاعد
أنها تعتقد التي األمور يف عليها وصاية أو إمالء أي لتقبل تكن لم املثقفة الفئات أن أيًضا
الدولة توجيه بني يربط أن شديدة برباعة بيالمي استطاع ولذلك العقلية، بحريتها تتعلق
وأن والفن، األدب شئون يف الشخصية املبادرة وبني والتوزيع باإلنتاج املتعلقة األمور يف

الصناعة. عمال من بكثري أكرب االستقالل من بدرجة الحرة للمهن يسمح
عرش، التاسع القرن أواخر يف بوسطن مدينة يف الرواية، بطل وْست، املسرت عاش
مجال يف الشديدة االضطرابات استرشاء يف والبطالة الفقر فيها تسبب فرتة يف وذلك
بناء تعطل هي الثري الشاب هذا حياة تؤرق التي األساسية املشكلة وكانت الصناعة.
بسبب أصيب وقد املستمرة. االضطرابات بسبب املستقبل زوجة مع فيه سيقيم الذي البيت
النوم عىل تساعده بطريقة األرض تحت حجرة لنفسه وأعد النوم، بمرض املشكلة هذه
مغناطيسيٍّا. تنويًما نومه طبيب بخدمات كذلك استعان ولكنه املدينة. ضوضاء عن بعيًدا
يعلم أحد يكن لم وملا تماًما، منزله احرتق ١٨٨٧م، عام مايو شهر من الثالثني ليلة ويف
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املدينة غادر قد كان الذي طبيبه باستثناء األرض، تحت تقع التي الحجرة عن شيئًا
املغناطييس نومه يف غارًقا تُِرك فقد الحريق، يف مات قد يكون أن يُحتَمل الذي وخادمه

والتنقيب. الحفر أعمال ببعض القيام أثناء يف اكتشافه تم عندما ألفني عام حتى
ويحاول الطويل، نومه من منزله، يف استضافه الذي ،Leete ليت الدكتور ويوقظه
يحاول كما الغريبة، تجربته يتجاوز لكي بيده يأخذ أن الجميلة، الشابة ابنته بمساعدة
الجانب نختم لكي — سبق ما إىل ونضيف الجديد. للنظام الشديد حماسه يستثري أن أيًضا
حيل التي األخرى إديث حفيدة هي باملصادفة كانت ليت إديث أن — القصة يف الرومانيس
موته بسبب ثم البناء، عمال اضطرابات بسبب وذلك منها، الزواج وبني وْست املسرت بني
زواجهما. إتمام من املرة هذه يف السكن مشكلة تمنع ولم الحب، يف االثنان ووقع املفرتض،
ويروي بوسطن، يف Shawmut شوموت كلية يف التاريخ كريس عىل وْست املسرت ويحصل

والعرشين. الواحد القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف تجارية قصة املؤرخ رواية
اإلرضاب بأخبار مزدحًما رأسه ظل الذي وْست، جوليان دهشة أثار يشء وأول
هناك يعد لم وأنه الجديد، املجتمع من اختفت العمل مشكلة أن هو واملقاطعة، واإلغالق
القرن بداية يف قامت كيف ليت الدكتور له ويرشح عمال. وال عمل ألصحاب وجود

فيقول: سلمية اجتماعية ثورة العرشين
وإىل املال لرأس املتعاظم الرتاكم طريق عن العمل دوالب تحريك إىل االتجاه «إن
بمعناه أخريًا االعرتاف تم قد جدوى، وبال يائس بشكل الكثريون قاومها التي االحتكارات
أبواب للبرشية تفتح كي املنطقي، تطورها استكمال إال تحتاج ال عملية بوصفه الحقيقي،

ذهبي. مستقبل
النهائي اإلدماج طريق عن املايض القرن من مبكر وقت يف التطور هذا اكتمل وقد
غري االتحادات خالل من وتجارتها البالد صناعة إدارة وتوقفت برمته. األمة مال لرأس
وعهد الربح، بغرض هواهم عىل األشخاص يستغلها التي الخاصة والنقابات املسئولة
شئون ونظمت العام. والربح العامة للمصلحة وتدار الشعب تمثل واحدة نقابة إىل بها
األخرى، املؤسسات جميع تستوعب التي الكربى العمل مؤسسة هي أصبحت بحيث األمة
الوحيد العمل وصاحب الرأسماليني، بقية محل حل الذي الوحيد الرأسمايل هي وصارت
يده يف ووضع — منه واألقل السابقني املحتكرين كل ابتلع الذي — النهائي واملحتكر
الواليات شعب أخريًا قرر وباختصار، املواطنني. جميع فيها يشارك التي واملدخرات األرباح
النهوض عام بمائة ذلك قبل قرر كما تماًما أعماله، بإدارة النهوض عىل املوافقة املتحدة
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األسس نفس عىل الصناعية لألغراض يشء كل ينظم اآلن أصبح بحيث حكومته، بإدارة
… السياسية لألغراض بها ينظمه كان التي

بحكم عماًال املواطنني جميع صار الوحيد، العمل صاحب هي األمة أصبحت وعندما
عىل بالفعل تعوَّد قد الشعب وكان … الصناعة احتياجات وفق توزيعهم وتم مواطنتهم،
للدفاع العسكرية بالخدمة — الجسمانية الناحية من عاجز غري — مواطن كل إلزام أن
كل عىل أن للجميع اتضح كذلك بالتساوي. الجميع عىل ويرسي مطلق إلزام هو األمة عن
حياة عىل للحفاظ العقلية الخدمات أو الصناعية الخدمات يف بنصيبه يشارك أن مواطن
من قدر بأي الخدمات من النوع هذا أداء يستطيعوا لم املواطنني أن من الرغم عىل األمة،

الوحيد.» العمل صاحبة هي األمة أصبحت أن بعد إال العدالة، أو الشمول
الواحد يف تعليمه انتهاء من بدءًا العامة الخدمة أعمال ألحد املواطن تجنيد ويتم
الوظيفة اختيار يف حر مواطن وكل عمره. من واألربعني الخامسة بلوغه حتى والعرشين
احتياجات لسد املتطوعني من ا جدٍّ كبري عدد توافر إذا إال وقدراته، ذوقه مع تتفق التي
ويُبذَل الوظيفة. لهذه أنسبهم قبول يتم الحالة هذه ويف الصناعة، فروع من معني فرع

متساٍو: بشكل جذابة الوظائف كل لجعل كبري جهد
متساوية، بصورة جذابة الحرف كل لجعل الدائم السعي هي اإلدارة مهمة «إن
املتساوية القدرة الحرف لكل تكون حتى بالعمل، املرتبطة الظروف به تسمح ما وبقدر
بجعل هذا ويتحقق إليها. الطبيعي امليل أنفسهم يف يجدون الذين األشخاص جذب عىل
الخفيفة فالحرف جهد، من تتطلبه ملا تبًعا متفاوتة املختلفة الحرف يف العمل ساعات
الحرف تتطلب بينما أطول، ساعات إىل تحتاج وممتعة، مالئمة ظروف يف أداؤها يتم التي
قاعدة وال نظرية هناك وليست ا. جدٍّ قصرية عمل ساعات التعدين، مثل املرهقة، الشاقة
العمل أعباء لتخفيف اإلدارة تلجأ وعندما املختلفة. الصناعات جاذبية مدى تحدد مسبقة
العمال آلراء بذلك تستجيب فهي أخرى، فئة كاهل عىل ووضعها العمال من فئة كاهل عن
أي عمل يكون أال هو حال كل عىل املتبع واملبدأ التطوع، نسبة تحددها كما أنفسهم
الذين القضاة هم ذاتهم العمال يكون وأن آخر، إنسان أي عمل من مشقة أكثر إنسان

األمر.» هذا يف يحكمون
ملدة الجدد املجندين عىل باإلرشاف القذر» بالعمل سيقوم الذي «من مشكلة وتحل
التي املهنة باختيار للشباب يسمح «وال العمل: حاجة تحدده مكان أي ويف سنوات، ثالث
تحت ويكون عمل أي يف خاللها يُعنيَّ التي الفرتة هذه انقضاء بعد إال فيها سيتخصص
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يحكمها التي الثالث السنوات هذه من أحد يعفى وال رشط. أو قيد دون رؤسائه إرشاف
الصارم.» النظام

يف أحراًرا ويصبحون الخدمة من والنساء الرجال يعفى واألربعني الخامسة سن ويف
ذلك. لوا فضَّ إذا متفرغني حياتهم بقية يعيشوا أن أو يحبون، بما أنفسهم يشغلوا أن

ثروة يف يشارك أن يف فرد كل لحق الجديد النظام إقرار هو املهم اآلخر والتجديد
ينتجه. الذي العمل كمية عن النظر برصف وذلك آخر، فرد كل مع املساواة قدم عىل األمة
يف الصناعية للخدمة بيالمي وَوْضع األجور، نظام إلغاء هو أخرى بعبارة هذا ومعنى
بشكل الرأسمايل املجمع يف األمة أفراد جميع يشارك وكما العسكرية. الخدمة موازاة
«جميع متساٍو بقدر يشارك كذلك الجيش، يكفلهما اللذين والرخاء الحماية يف متساٍو
جسمانيٍّا قادرين ضعفاء، أم أقوياء نساء، أم رجاًال أكانوا سواء ألفني عام يف األمة أفراد
تتفاوت ال التي املشاركة، وهذه الصناعي. الجيش ينتجها التي الثروة يف معوقني، أم
الوحيدة والوسيلة الوحيد الدخل هي القومي، للعمل العام االزدهار بتفاوت إال نسبتها
بعد أو النشط الصناعي العمل أثناء سواء حياتهم، حفظ يف الجميع عليها يعتمد التي
والدولة، الفرد بني املتبادل االلتزام أساس عىل الصناعة تنظيم ملنهج وطبًقا منه. اإلعفاء
التي الراسخة القاعدة هو وأصبح العقد، محل تماًما الواجب حل فقد والفرد، الدولة وبني

املجتمع.» تماسك عليها ويقوم الصناعة عليها ترتكز
الحاجة اختفت فقد الراحة، ووسائل السلع لجميع الوحيد املنتج هي األمة كانت وملا
محل األهلية املخازن من املبارش التوزيع نظام «حل األفراد: بني املتبادلة املعامالت إىل
مبسطة خطة وفق التوزيع ويتم نقود.» أي إىل النظام ذلك يف الحاجة وبطلت التجارة،
وتثبت لألمة السنوي اإلنتاج يف مشاركته حجم تناسب سلفة مواطن كل «يعطى للغاية:
يمكنه السلفة بهذه معتمدة بطاقة له وتسلم عام، كل بداية مع العامة السجالت يف
يشاء ما كل عىل التجمعات كل يف املوجودة العامة املخازن من يحصل أن بواسطتها
التجاري التعامل أنواع من نوع أي ا تامٍّ إلغاءً يلغي اإلجراء وهذا يشاء. وقت أي ويف
احتُِفظ وقد الدوالرات، من عدد مقابل البطاقة هذه وتصدر واملستهلكني.» األفراد بني
قيم ملقارنة جربي «كرمز تستخدم أصبحت أنها غري عليها، تدل التي القديمة بالكلمة
االحتياجات جميع بتلبية تسمح البطاقة توفرها التي والسلفة ببعض». بعضها املنتجات
يف مواطن احتاج فإذا والرفاهية، الرتف أسباب من كبري بعدد وتسمح بل الرضورية،
سلفة من الحساب تحت مبلغ عىل يحصل أن أمكنه إضايف، مبلغ إلنفاق استثنائي ظرف
منه.» للحدِّ كبري خصم تحصيل ومن اإلجراء، هذا تشجيع عدم من الرغم «عىل التايل العام
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الذوق فإن واحد، الدخل أن «ومع يريد: كما له املقرر املبلغ إنفاق يف حر مواطن وكل
اآلخر والبعض الجميلة، الخيول يحبون فالبعض إنفاقه. طريقة يحدد الذي الشخيصهو
اإليجارات وتتفاوت الفاخرة. الشهية املآدب يفضل من وهناك األنيقة، املالبس إىل يميل
كل يستطيع بحيث وموقعها، وأناقتها، لحجمها، تبًعا املنازل هذه عن األمة لها تحصِّ التي
«ألن ملبسه؛ أو بمسكنه غريه عىل يتباهى أن أحد يحاول وال يناسبه.» ما يجد أن فرد
جهة ومن آخر.» يشء يف يوفره أن يجب يشء يف ينفقه ما أن كما معروف، فرد كل دخل
يعد ولم طيب، يشء أي من أنفسهم حرمان إىل األمة، ثراء بسبب الناس، يحتاج ال أخرى

فضيلة. يعترب الشديد االقتصاد
(وإن الكفاءة شديد نظام عىل تسري التي األهلية املخازن من بأكمله التسوق ويتم
مجرد بل بائعات، أو بائعون يوجد وال الشخيص) الطابع إىل اليشء بعض يفتقر كان
يتوقع وال املعتمدة. البطاقة عىل املشرتاة السلع قيمة ويثقبون الطلبات يتلقون موظفني
مطبوعة العميل إليها يحتاج التي املعلومات كل ألن إطراؤها، وال السلع مزايا معرفة منهم
املتبع النظام وفق املحالت وتدار املعروضة. بالعينات امللصقة البطاقة عىل أنيقة طباعة
يتم حيث للمدينة املركزي املخزن إىل الطلبات وترسل للبيع، املطروحة للسلع معارضنا يف
عىل توزع ثم املدينة يف املختلفة األحياء إىل هوائية، أنابيب بواسطة وشحنها، تجهيزها
املوجود املحل من دقيقة نسخة قرية بأصغر محل يف املعروضة العينات وتعد املنازل.
«ومحالت الشعب. ترصف تحت املتنوعة السلع شتى من منتجات تضع وهي باملدينة،
عىل يكون أن يمكن الذي للمقاطعة املركزي باملستودع مربوطة القرى يف العينات عرض
الوقت إن بحيث الرسعة من كبريًا ا حدٍّ تبلغ النقل رسائل ولكن منه.» ميًال عرشين بعد

ضئيًال. يعد لذلك الالزم
فخامتها يف تعادل التي العامة، املطاعم أو املنازل يف الطعام وجبات تناول ويمكن
يكون أن بسيط، سنوي إيجار نظري الحي، يف أرسة كل تستطيع كما عندنا، ليون» «أركان

عليها. مستمرة بصفة استخدامه يقترص منفرد ركن لها
يمكنهم بل وحدها، املتحدة الواليات يف حصتهم إلنفاق مضطرين الناس وليس
التي الشمالية أمريكا من وأجزاء واملكسيك وأسرتاليا، أوروبا، يف منها االستفادة كذلك
صالحة املعتمدة األمريكية البطاقة «تعد املتحدة: الواليات مثل صناعية جمهوريات تعد
وهي تماًما، الرشوط وبنفس سبق، فيما األمريكي الذهب صالحية أوروبا يف لالستخدام
إىل يسافر الذي فاألمريكي إليه. تسافر الذي البلد يف السائدة بالعملة استبدالها يمكن أنه
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مقابلها يف ويتسلم العاملي، للمجلس التابع املحيل للمكتب املعتمدة بطاقته يسلم برلني
عىل أملانيا ملصلحة املتحدة الواليات من املبلغ ويُخَصم أملانية، بطاقة منها جزء مقابل أو

الدويل.» الحساب
الرغم وعىل الدولة، من العمالة استئجار يف أيًضا املعتمدة البطاقة استخدام ويمكن
عمال أو النظافة عمال عىل الحصول املمكن من فإن طويل، وقت منذ الخدم اختفاء من
األهم كان وربما تنظيف. إىل املنازل أحد احتاج إذا العمالة» «تبادل مكتب من الديكور
مبلغ بدفع فرد كل اشرتاك طريق عن وجرائده صحفه يملك أن يمكنه الشعب أن ذلك من
الخدمة من االختيار عليه وقع الذي املحرر ويُعَفى اإلنتاج، تكلفة يغطي املال من معني
لتكاليف مكافئًا تعويًضا لألمة يدفعون «املشرتكني ألن منصبه؛ توليه أثناء يف الصناعية

العامة». الخدمة من وإعفائه إعالته
هذا ويف الدين. ورجال الكنائس استئجار املعتمدة البطاقة طريق عن أيًضا ويمكن

ليت: الدكتور يقول
ملحوًظا. تغريًا قرن مرور بعد للشعب الدينية املمارسات الحال بطبيعة تغريت «لقد
كامًال. تعديًال يعدلها أن يمكنه االجتماعي نظامنا فإن تتغري، لم أنها افرتضنا لو وحتى
ويبقون اإليجار، سبيل عىل باملباني األشخاص من مجموعة أو شخص كل األمة وتزود
مجموعة أي فإن الدين، رجال عن أما اإليجار. دفع عىل مواظبني داموا ما مستأجرين
بعيًدا خاصة، مناسبة أو غرض ألي منهم معني فرد لخدمات تحتاج األشخاص من
موافقة بعد وذلك عليها، الحصول دائًما إمكانها يف يكون لألمة، العامة الخدمة عن
باملشاركة وذلك املحررين، خدمة توفري مع تماًما يحدث وكما الحال، بطبيعة الفرد هذا
العامة. الصناعة يف خدماته عن لألمة تعويض دفع يف — املعتمدة بطاقاتهم خالل من —
أن كما ذاته؛ للفرد اليوم تدفعونه الذي املرتب يطابق لألمة يدفع الذي التعويض وهذا
يف وذلك كامًال، أداءً دورها بأداء الشخصية للمبادرة تسمح املبدأ لهذا املختلفة التطبيقات

لألمة.» العام (املركزي) التوجيه عليها يطبق ال التي الحاالت كل
يف املعتمدة بطاقاتهم استخدام بإمكانهم ألن خاصة؛ فئة والفنانون املؤلفون ويمثل
يوفرها التي امللكية حقوق عىل الحصول حقهم ومن فني، عمل إنتاج أو كتاب، إصدار

عملهم. بيع
من بدرجة تسمح بيالمي عند الدولة اشرتاكية أن قوله سبق ومما هذا من يتبني
غري املبادئ. نفس عىل القائمة األخرى اليوتوبيات معظم يف نجد مما أكرب الشخصية الحرية
من «املعارضني أن كما تجنيدهم، بمجرد للمجندين تمنح أن يمكن التي الحرية هي أنها
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الدولة سلطة إنسان رفض وإذا الدولة. توفره ما كل من يحرمون الضمري» أصحاب
وصف «إن برشي: ككائن حقوقه كل يفقد فإنه الصناعية، الخدمة حتمية عىل واعرتض
نظامنا ويعتمد املطلقة. حتميتها عن ناقًصا تعبريًا يكون ربما إجبارية بأنها الخدمة
أي هروب إمكان تصورنا إذا بحيث عليها، ويرتتب الحتمية هذه عىل بأرسه االجتماعي
قد عندئٍذ وسيكون الحياة. له توفر وسيلة أي دون يُرتَك أن هذا معنى فإن منها، إنسان
االنتحار.» عىل أقدم قد باختصار يكون أي جنسه، بني واعتزل العالم عن بنفسه ابتعد
أبرمته الذي العقد باحرتام ملزم الجديد املجتمع يف مواطن كل أن هذا من نتبني
العاملة الطبقة ألن العقد، هذا مثل ملراجعة وسيلة ثمة وليس الدولة. مع السابقة األجيال
العام القائد كذلك وهو املتحدة، الواليات ورئيس السياسية. الحقوق كل من محرومة
قبل من انتخابه يتم لم الطبقات، كل عىل القوانني تطبيق عن واملسئول الصناعي، للجيش
التقاعد. إىل املحالني األعضاء قبل من بل للنظام، إساءة يعدُّ هذا ألن الصناعي، الجيش
التصويت، حق يملكون ال واألربعني الخامسة سن حتى والنساء الرجال أن هذا ومعنى

يحكمهم. الذي هو سنٍّا األكرب الجيل وأن
رجال من الحاكمة الطبقة تتألف األمة، ثروة يف بالتساوي مواطن كل يشارك وبينما
ما الصناعية األرستقراطية هذه وتشكل الصناعي. العمل مجال يف بقدرتهم متميزين
يجب أنه بيالمي ويرى املديرين». «طبقة اسم J. Burnham برنهام جيمس عليه أطلق
ويف الصناعي الجيش يف والسلطة الرفيعة واملناصب واالمتيازات، الرشف، ألقاب تُمنَح أن
والحكم القيادة تنتهي حتى وذلك إنجازهم، وتفوق الجتهادهم تبًعا والنساء للرجال األمة،
وإنما فحسب، إدارية طبقة توفر ال الصناعي امليدان يف اإلنجازات ومكافأة منهم. لألنسب
املايضهو يف هذا عىل األسايس الدافع كان وبينما ممكن. أقىصجهد بذل عىل كذلك تبعث
مواقع إىل للوصول يسعون الجديد املجتمع يف الناس فإن الثروة، عىل الحصول يف الرغبة
إىل الرتقي عىل الناس تدفع التي هي العسكرية، الجيوش يف كما هنا، واملنافسة السلطة.

القيادة: مناصب
القيادة، إىل أول مالزم من ثم ضابط، مرتبة حتى مراتب ثالث عرب الرتقية خط «يمتد
املهن بعض يف إضافية أخرى مرتبة مع يأتي ثم عميد. درجة أو اإلرشاف أو الرئاسة، أو
باملهنة. الخاصة العمليات كل عىل مبارشة يرشف الذي املهنية، الطائفة قائد نطاًقا األوسع
اإلدارة أمام املسئول وهو مهنته، يمثل الذي األهيل املكتب رأس عىل القائد هذا ويكون
الناس، معظم طموح يحقق مركز وهو مرموًقا، مركًزا الطائفة قائد ويحتل عمله. عن
العسكرية بالتشبيهات أخذنا إذا — مقارنتها يمكن التي رتبته، هي األعىل الرتبة ولكن
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أو لألقسام العرشة الرؤساء رتبة وهي اللواء، برتبة أو الكتيبة قائد برتبة — لكم املألوفة
الصناعي للجيش الكربى العرشة األقسام هذه ورؤساء املتحدة. للمهن الكربى املجموعات
إىل عرش اثني من يتبعه منهم واحد وكل لواءاته، أو جيوشكم، بقواد مقارنتهم يمكن
العرشة الضباط هؤالء رأس وعىل تقاريرهم. له يقدمون املختلفة املهن من قائًدا عرشين
الواليات رئيس وهو األعىل، القائد يرتبع عليه، يرشف الذي املجلس يشكلون الذين الكبار،

املتحدة.»
فتوفر لهم، تتيحه الذي النفوذ يف الطمع ملجرد السلطة ملراكز يتطلعون ال الذين أما

أكرب: امتيازات لهم
الرفيعة املراكز أن حقيقة تؤكده الذي وهو الجهد، بذل عىل األكرب الحافز «وبجانب
أقل نوع من مختلفة حوافز أيًضا هناك فحسب، العالية الطبقة ألفراد متاحة األمة يف
خاصة وحصانات امتيازات شكل وتتخذ — تأثريًا األكرب الحافز ذلك عن تقل لم وإن —
ليست جملتها يف األخرية الحوافز هذه أن ومع العليا. الطبقة أبناء يرعاه الذي النظام تعزز
أعىل.» مرتبة إىل لالرتقاء السعي رضورة إىل إنسان كل تنبه أنها إال كبرية، أهمية بذات

«ألن شديًدا: عقابًا الصناعي الجيش نظام عىل يخرجون من يُعاَقب أخرى جهة ومن
البذل عن عاجزين أناس قبل من الرصيح اإلهمال أو السيئ، والعمل العمل، يف الرتاخي
عىل القادر اإلنسان أما الصناعي. للجيش الصارم النظام به يسمح أن يمكن ال بسخاء،
البرشي.» املجتمع من تماًما يُستبَعد فإنه عنه، االمتناع عىل يرصُّ ذلك ومع الواجب، أداء
نظام عىل اإلبقاء يستلزم كما ضخمة، بريوقراطية آلية وجود املراتب يف التسلسل ويستلزم

األجور: إلغاء مع اختفاؤه يتوقع كان الذي بالقطعة العمل
ومهما ممكنًا ذلك كان حيثما — كله الصناعي العمل يتبع الكفاءة اختبار «ولتيسري
به يُستبَدل تماًما، ذلك استحال فإذا بالقطعة، العمل نظام — أرضار من عليه ترتب
تحتاج ال بحيث للفحص، سنويٍّا العاملون ويخضع القدرات. لتحديد ممكن نظام أفضل
وإال السابقة، لإلنجازات الركون يمكن وال للوجود، تظهر حتى طويًال لالنتظار الجدارة
يحدد الذي السنوي الفحص نتائج الرسمية الجريدة يف وتنرش األدنى. املرتبة إىل هبطوا

(الصناعي).» الجيش يف العاملني جميع وضع
األسمى «فالرشف األوسمة: يف التشجيعي الحافز يتمثل الصناعي الجيش وخارج
الواجب، أداء يف والتفاني السليم الذوق عن يعرب الذي وهو الرئاسة، من حتى األمة، يف
واملهندسني والفنانني املؤلفني لكبار شعبي، استفتاء بعد يُمنح، الذي األحمر الوشاح هو
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مائة من أكثر الوشاح هذا يحمل أن يجوز وال الجيل. أبناء من واملخرتعني الطبيعة وعلماء
الطويلة الليايل يقيض البالد يف نابه شاب كل أن من الرغم عىل واحد، وقت يف شخص

به.» يحلم ساهًرا
أن بيالمي رأي يف ويستحيل مركزية، إدارة البالد يف والتوزيع اإلنتاج مهمة وتتوىل
يف كله اإلداري العمل وألن وحكمتها، القوانني بساطة بفضل وذلك أخطاء، أي تحدث
الصناعي الجيش نظام يف تدخلها خشية املحلية الحكومات أُِلغيت وقد «خرباء». أيدي

وموحًدا. مركزيٍّا يكون أن الحال بطبيعة يتطلب الذي
ووزارتي والبحرية، الجيش اختفاء مع كبرٍي حدٍّ إىل الحكومية املهام تبسيط تم وقد
حد إىل املثايل بيالمي مجتمع يصل فلم ذلك ومع ومحصليها. والرضائب واملالية، الدولة
كما — وواجباتهما أعدادهما تخفيض من الرغم عىل والقضاء، الرشطة عن االستغناء
التعامل يتم «النكوص» حاالت كل ألن السجون اختفت كذلك األدنى. الحد إىل — ذلك يؤكد
وتعيني املحلفني نظام إلغاء إىل عابرة إشارة نشري أن أيًضا بد وال … املستشفيات يف معها
واألربعني. الخامسة أعمارهم تتجاوز الذين املواطنني بني ومن الرئيس، قبل من القضاة
ثقته إال يعادله ال و«اإلدارة» «الخرباء» بحكمة املحدود غري «بيالمي» إيمان إن
السلع كمية ازدياد يف تكمن اإلنسان سعادة أن تصور أنه ويبدو التقني. التقدم يف
ناطحات ويف املخازن، من السلع تسلم رسعة ويف وأفضل، أكرب مطاعم ويف االستهالكية،
بيالمي، و«اخرتاعات» السيئ. الطقس خالل للماء عازلة بمادة املغطاة والشوارع السحاب
مشوقة. توقعات باعتبارها لنا مسلية اليوم تعد الهاتف، طريق عن املوسيقى اخرتاع مثل
القرن من إنسان حماس مدى نعرف حني حظنا بحسن تشعرنا التالية الفقرة كانت وإذا
يمكن ال السعادة أن أيًضا نشعر فإننا منه، مفروًغا أمًرا اليوم نعتربه الخرتاع عرش التاسع

وحده: التقني التقدم عن تتولد أن يشء كل بعد
خاٍل بالخشب، مجهز ركن إىل وتبعتها املوسيقى.» حجرة إىل إذن، «تعاَل، «قالت:
جديدة، موسيقية آالت لرؤية تهيأت قد كنت املصقول. الخشب من وأرضيته الستائر، من
مظاهر أن الواضح من وكان بهذا. يوحي أن يمكن الحجرة يف شيئًا أَر لم ولكنني

شديدة. متعة إديث أمتعت قد وجهي عىل بدت التي والحرية االندهاش
قائلة: أضافت ثم بطاقة. تسلمني وهي هذا قالت األيام.» هذه موسيقى إىل «انظر

الخامسة.» تبلغ اآلن الساعة أن تذكر سماعه. تفضل ماذا «وأخربني
برنامج أطول وتتضمن ،«٢٠٠٠ سنة سبتمرب ١٢» تاريخ تحمل البطاقة كانت
احتوى فقد طويًال، كان ما بقدر متنوًعا الربنامج وكان حياتي. يف عرفته موسيقي
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ومؤلفات ورباعي وثنائي منفرد عزف من واآللية الصوتية األعمال من غريب صف عىل
أصبعها بطرف إديث أشارت حتى املذهلة القائمة أمام حائًرا ووقفت متنوعة. أوركسرتالية
الكلمات: هذه أقواسومعها بني عديدة أقسام ُوِضعت حيث خاص، لقسم باألحمر املصبوغ
كامل ليوم مخصص املدهش الربنامج هذا أن قليل بعد والحظت الظهر»، بعد «الخامسة
الخامسة بالساعة الخاص القسم أمام أجد ولم والعرشين. األربع الساعات عىل وموزع

غريها. عىل فضلتها لألرغن قطعة إىل فأرشت القليلة، املوسيقية القطع بعض سوى
اثنني، أو مفكٍّا وملست الغرفة، عربت ثم مريح، كريس عىل أجلس أن مني طلبت
أقول وال امتألت أقول األرغن، عن منبعث عظيم لحن بموسيقى الغرفة امتألت الحال ويف
الختام حتى أنصت الحجرة. مساحة مع كامًال تجانًسا متجانًسا كان النغم ألن تدفقت،

األداء. الكاملة املوسيقى هذه مثل سماع أبًدا أتوقع فلم بصعوبة، أتنفس وأنا
عظيم. قائًال: صحت الصمت لتتالىشيف وانحرست األخرية الصوت موجة تكرست وملا

نفسه؟ األرغن أين ولكن … األرغن مفاتيح ملس الذي هو نفسه «باخ» أن بد ال
الفالس هذا إىل تستمع أن منك أريد فأنا فضلك، من لحظة «انتظر إديث: قالت
أنحاء غمر تتحدث هي وبينما حد.» أكمل إىل ساحر أنه أعتقد أسئلة. أي تسأل أن قبل
يف «ليس قالت: الصوت توقف وعندما صيف. ليلة بسحر ممتزًجا الكمان صوت الحجرة
طيبة برشية أيٍد بل جان، أو عفريت يصنعها فلم تتصور. كما غامض يشء املوسيقى هذه
التعاون طريق عن الجهد، يف االقتصاد فكرة ببساطة طبقنا لقد الرباعة. وشديدة وأمينة
القاعات من عدد املدينة يف هناك آخر. يشء كل عىل طبقناها كما املوسيقى عىل بيننا،
القاعات وهذه املوسيقى. أنواع لجميع كامًال تكييًفا مكيفة وهي للموسيقى، املجهزة
أحد يتخلف لم أنه وتأكد بسيطة، رسوم مقابل املدينة يف البيوت بجميع هاتفيٍّا املتصلة
من كبري عدد من تتألف قاعة بكل امللحقة املوسيقية والفرق االشرتاك. عن السكان من
من الرغم عىل ساعة، والعرشين األربع مدار عىل اليومي الربنامج يستمر بحيث العازفني،
الربنامج. يف بسيط دور سوى يؤدون ال العازفني من مجموعة أو منفرد عازف كل أن
هذا من حفالت ألربع مميزة برامج بإمعان، النظر دققت إذا اليوم، هذا بطاقة عىل وتجد
واحد، وقت يف اآلن تُعَزف وهي األخرى، عن مختلف موسيقي نظام منها ولكل النوع،
يصل الذي الزر عىل بالضغط األربع القطع من تفضلها قطعة أي إىل تستمع أن ويمكنك
القطع تتيح بحيث الربامج تنسيق تم وقد العزف. فيها يتم التي بالقاعة منزلك سلك
األصوات بني ال االختيار، فرصة املختلفة القاعات يف الوقت نفس يف تُؤدَّى التي املوسيقية
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تناسب حتى فرح، إىل حزن من الوجدانية البواعث شتى بني كذلك بل فحسب، واآلالت
واألمزجة.» األذواق كل

بيته، يف إنسان لكل املوسيقى توفري استطعنا كنا لو أننا آنسة يا يل «يبدو لها: قلت
لكل ومالئمة الكم، حيث من محدودة وغري الكيف، حيث من كاملة تكون أن وراعينا
السعادة غاية بلغنا قد أننا العتربنا الرغبة، حسب وإيقافها لتشغيلها وقابلة األمزجة،

««… أخرى إصالحات ألي السعي عن وتوقفنا البرشية،
التقنية، االخرتاعات لنا تجلبها أن يمكن التي السعادة يف باالرتياب نشعر كنا إذا
عن النظر وبرصف العمل. ملشكلة «بيالمي» قدمه الذي للحل نتحمس أن الصعب فمن
ال الصناعية السخرة أو التعبئة أن وهي صحتها، الحديثة التجربة أثبتت التي الحقيقة
يحسب لم الناس لحياة الصارم تنظيمه فإن يأمل، كان كما بسالسة دائًما أمورها تسري
يلزم ملاذا نفهم أن الصعب ومن واملزاجي. النفيس التكوين يف الفردية الفروق حساب
بمهنة االرتباط الكثريون يفضل بينما والعرشين، الحادية سن حتى يدرس بأن فرد كل
أن حني يف واألربعني، الخامسة سن يف الناس يتقاعد أن يتحتم وملاذا معينة، حرفة أو
أننا هذا إىل أضف شبابهم؟ يف اكتسبوها التي التجربة ثمار َجنْي يف يبدءون منهم العديد
سنوات ثالث بعد — قادرين سنصبح إننا تقول التي للفكرة مسرتيحني غري بأننا نشعر
الوظائف معظم أصبحت إذ ألذواقنا، املالئمة الوظيفة اختيار عىل — القذر» «العمل من
عىل املصانع يف العمل الغالب يف تتطلب بالجملة، اإلنتاج يف الهائل التطور بعد املتيرسة،

السري». «نظام
أن عىل كاٍف دليل التقاعَد بيالمي مجتمع يف املواطنون به يستقبل الذي والفرح
عىل متفقون جميًعا إننا ليت: الدكتور يقول ثقيل. وحمل كريه يشء الصناعية السخرة
بالحق الكامل االستمتاع فيه نبدأ الذي الوقت باعتباره الخدمة من اإلعفاء ملوعد التطلع
والتوجيه، التنظيم من ونتحرر النضج إىل فيه نصل الذي والعهد بامليالد، اكتسبناه الذي
من عاًما وعرشين واحًدا بأن «بيالمي» اقتنع وقد نفوسنا. داخل حياتنا رصيد حاملني
جانب من معتدل مطلب اإلجباري، العمل من عاًما وأربعني وخمسة اإللزامي، التعليم
يف تبدأ الحياة بأن القائل الرأي فإن ذلك ومع عليه. أحد يعرتض أن يمكن ال وأنه الدولة،

عليه. املوافقة بعدم لإلنسان يسمح رأي هو واألربعني الخامسة
ولو اإللزام. إىل مستمرة بصفة لجوئه يف «بيالمي» مع بالتعاطف املرء يشعر وال
عىل إلجبارهم الداعي فما أوضاعهم، عن ا حقٍّ راضني الجديد املجتمع يف املواطنون كان
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تحول خطر أيًضا هنا نواجه أال باستمرار؟ لنا يؤكد كما والسار املبهج بل الخفيف، العمل
واإلرهاق الضجر عىل باعث عمل إىل بحريتنا، اخرتناه ألننا يمتعنا أن يمكن الذي العمل
النهائي الحل اكتشف قد بأنه مقتنًعا «بيالمي» كان لقد واإلجبار؟ باإلكراه به نقوم عندما
لرشحه عديدة كتبًا ونرش نظامه، إلكمال حياته بقية كرَّس أنه حد إىل العالم، مشاكل لكل
من أن لنا ستبني القادمة اليوتوبيا ولكن ما، حالٍّ وجد قد أنه ننكر ال ونحن بالتفصيل.

وجاذبية. تشويًقا أكثر آخر حل هناك يكون أن املمكن

مكان» ال من «أخبار (١٨٣٤–١٨٩٦م): موريس وليم (4)

البريوقراطية بأجهزتها وبيالمي، كابيه من كل يوتوبيا سادت التي الخانقة األجواء بعد
رواية يف اليوتوبية إنجلرتا تبدو السيطرة، شاملة الحكمة كاملة دولة تديرها التي املعقدة
طويلة لفرتة األقل فعىل لألبد، يكن لم إن فيها، اإلقامة نتمنى بواحة أشبه موريس وليم
دون ننام وأن العمال، رئيس من الوطأة ثقيلة رقابة دون نعمل أن يمكن هنا الزمن. من
األطعمة أفضل أنه الخرباء قرر ما وليس نشتهي ما نأكل وأن املنبه، جرس يوقظنا أن
عام رأي أو استبدادية لقوانني اعتبار أي دون نحب أن أيًضا ويمكننا لصحتنا، املناسبة
وقبل يعجبنا، ما ونقرأ نحبها، التي املالبس نرتدي أن يمكننا كما استبداًدا، عنها يقل ال
ه، نَُوجَّ ولم نَُصنْف لم ألننا حياتنا، نعيش أن نستطيع هنا نشاء. كما نفكر أن يشء كل

لنا. مالئمة أنها نعتقد التي بالطريقة حياتنا تدبري لنا تُِرك بل
(وهي العامة» «املصلحة جريدة يف مسلسل بشكل مكان»13 ال من «أخبار نرشت
١٨٩٠م. عام غضون يف موريس) وليم وحررها أسسها التي االشرتاكية الجماعة جريدة
للوراء»، «التطلع بيالمي رواية قراءة بعد يوتوبياه كتب قد موريس يكون أن ويحتمل
بتعاطف يشعر لم أنه ويرجح قليلة، بسنوات ذلك قبل إنجلرتا يف صدرت قد كانت التي
عارض ولكنه املستقبل، عن رواية شكل يف أيًضا كتابه موريس وضع وقد معها. شديد
الحكومة فيه أصبحت بمجتمع املثايل بيالمي مجتمع عىل تهيمن التي املركزية الحكومة
ال الطغيان ينتهي وعندما للطغيان»، «آلة سوى ليست الحكومة ألن رضورية، غري
األمريكية لليوتوبيا الرهيب الصناعي التنظيم أما اآللة. هذه مثل إىل حاجة هناك تبقى
بشكٍل تعمل وزراعية صناعية تجمعات من مؤلف فيدرايل باتحاد موريس عارضه فقد
شاء، وكيف متى يعمل أن يف الفرد بحق العسكري العمل نظام عارض كما ، مستقلٍّ
جميلة ولكن محدودة، لسلع اليدوي، اإلنتاج يف أو بالجملة، اآللية اإلنتاج يف يشارك وأن
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رواية مكان» ال من «أخبار فيه تُناِقض ال واحد يشء يوجد يكاد ال أنه والحقيقة الصنع.
للوراء». «التطلع بيالمي

عرش التاسع القرن يف اليوتوبيني الُكتاب معظم عن أيًضا موريس وليم ويختلف
بل فحسب، الصناعية الثورة فيه تسببت الذي البؤس عن ال الكامل، االبتعاد يف برغبته
اليوتوبيني، الُكتَّاب أغلبية مع بيالمي، اعتقد لقد الصناعي. بالتقدم اإليمان عن كذلك
للملكية الرأسمايل النظام عىل القضاء بمجرد للبرش السعادة سيجلب التقني التقدم أن
اعتقد، فقد موريس أما املتزايدة. حاجاتهم جميع يلبي سوف التقدم ذلك ألن الخاصة،
من األكرب الجانب وأن اإلنتاج، بزيادة لها عالقة ال السعادة بأن ذلك، من العكس عىل
إىل الجديد املجتمع يظهر عندما قيمة له تكون لن امليدان هذا يف سيتم الذي التقدم
االستحمام، أثناء مالبسه أضاع كرجل نفسه عرش التاسع القرن تصور «لقد الوجود:

«… املدينة شوارع يف عاريًا يميش أن فاضطرَّ
«نابليون عمل من يكون أن يمكن الجديد املجتمع بأن موريس وليم يؤمن لم
العالم أنه رأيه ففي آيل. بشكل القديم املجتمع عن يتولد أن يمكن بأنه وال اشرتاكي»،
الحرية يف البرش رغبة تقوى عندما إال للوجود يظهر أن يمكن ال والسعيد العادل، الحر،
يصف ذا هو وها القديم. بالنظام ويطيحون قوتهم مدى يدركون يجعلهم الذي الحد إىل

الثورة: حققت التي القوة مكان» ال من «أخبار يف
هي كانت التغيري عىل الدافعة الكربى القوة أن لوجدنا الوراء، إىل اآلن نظرنا «لو
عىل تستحوذ التي العارمة العاطفة تشبه قوة شئت إذا وهي واملساواة، الحرية إىل التوق
الحياة يف الكامنة السعادة مدى تدرك أن تستطع لم العبيد طبقة أن صحيح … العاشق
كما يقهرونهم، سادتهم أن أيًضا) شديدة (وبصورة فهموا أن يلبثوا لم ولكنهم الحرة.
عجزوا وإن عنهم، يستغنوا أن يستطيعون أنهم ترى، كما ذلك يف محقني وكانوا أيقنوا،
طاملا الذي موريس، وليم يرتدد وال ذلك.» إىل تؤدي أن يمكن التي الوسيلة معرفة عن
لتحقيق رضورية الثورة أن يف رأيه إعالن عن التفاؤل، وشديد واقعي غري بأنه اتُِّهم
هذا يتم أن املمكن من كان فهل الثاني، ميالده إىل يساق العالم «كان الجديد: املجتمع

مأساة.» دون
نموذًجا عرش التاسع القرن يعترب موريس، وليم وصفه الذي الغد عالم كان إذا
الوسيط، العرص من خاصة وبصفة املايض، من يتعلم أن يكره ال فإنه املرفوضة، للحياة
بني الصداقة أوارص بعقد يسمح الذي بالقدر صغرية تزال ال املجتمعات كانت عندما
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ال الحرفيون وكان املدينة، عىل تقترص محدودة لسوق ينتجون العمال وكان أعضائها،
الطوائف وكانت الخاصة، إبداعاتهم ينجزون وإنما األخرى، الشعوب مرشوعات ينفذون
يف الكلمة صاحبة هي مركزية، لدولة املجهولة السلطة وليست املدينة، ومجالس الحرفية
تصوًرا عرش الرابع القرن يف للحياة موريس تصور يكن لم ربما الجماعة. شئون كل
يف صورها التي — إنجلرتا كانت وربما التاريخية. النظر وجهة من الدقة كل دقيًقا
عن بعيدة — والسعادة والصحة اإلرشاق شديدة صورة يف بول» جون «حلم قصيدته
القرن إىل بالقياس وحرية ازدهار فرتة كانت أنها برغم الوسطى العصور ولكن الواقع،
للمحافظة مستمرة رصاعات يف الدخول إىل اضطرت الوسيطة املدن أن إال عرش، التاسع
بالجمال تكن لم الوسطى العصور يف الحياة أن حال كل عىل املهم وليس استقاللها. عىل
العصور تلك روح استوعب أنه املهم ولكن بها، يصورها أن موريس أراد التي والرباءة
أنها لدرجة الناس، نظر يف الواقعية شديدة األخرى والحياة السماء فيها كانت «التي
الزهد مذاهب من الرغم عىل الحب غاية أحبوها التي األرض عىل الحياة من جزءًا أصبحت

عنها.» والتخيل إدانتها إىل تدعوهم كانت التي
امللكية منها ألغيت مجتمعات موريس، وليم قبل اليوتوبيني، معظم تصور لقد
الجماعة. ثروة من متساٍو نصيب عىل الحصول يف إنسان كل بحق فيها واعرتف الخاصة،
التكريم وحوافز الخاصة، امللكية محل الدولة ملكية فيها حل مجتمعات كانت ولكنها
القديمة. للقوانني الخضوع محل الجديدة القوانني وطاعة املال، حافز محل واألوسمة
ضد تُرتَكب التي الجرائم فإن اختفت، قد امللكية ضد تُرتَكب التي الجرائم كانت وإذا
سبق. فيما عليه كان عما قسوة يقل ال عقابًا عليها يعاقب الجديدة واملؤسسات التنظيمات
سلطته عن يتنازل أن يرفض وهو نفسه، سيد هو مكان» ال من «أخبار يف إنسان كل إن
مساٍو إنه القوانني. هذه يحرتم ال من عىل العقوبات ويفرضون القوانني يرشعون ألناس
بل فقط، وامللبس املأكل من القدر نفس يتسلم ألنه ال حقيقية، مساواة البرش من لرفاقه

عليه. سلطة جاره يمارس وال جاره عىل سلطة أي يمارس ال ألنه كذلك
يف الحياة يف تكمن اإلنسان سعادة أن إىل اليوتوبيني الُكتَّاب معظم أيًضا وذهب
خطورة يدركوا لم أنهم ويبدو باحتياجاتهم. أفراده كل يزود التنظيم محكم مجتمع
حاول وقد مبدع. تعبري أي من لحرمانه والضجر الضيق حاالت ألفظع اإلنسان تعرض
أن يمكن الذي العمل يف يكمن البرش لسعادة األكيد الضمان أن يبني أن موريس وليم
يف العمل من األكرب الجانب وصار اإلنسان، عند اإلبداعية الدوافع لتحقيق وسيلة يصبح
فن «انبثق رسيع: بشكل يتم لم هذا كان وإن الفني، النشاط من نوًعا املثايل مجتمعه
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من نوع عن عفويٍّا، يكون أن يكاد بشكل — نسميها أن ينبغي فهكذا — لذته أو العمل
يبذل جعله مما املخيف، الشاق العمل إىل يائًسا يُساق يعد لم الذي الشعب لدى الغريزة
هذا عىل الحال استمر وملا فيه، والتفوق يديه بني الذي العمل إلتقان وسعه يف ما غاية
الناس، عقول يف استيقظ قد الجمال إىل الجارف الشوق أن بدا الزمن، من فرتة املنوال
سبيله يف انطلق أن العمل لبث ما ثم — مصنوعاتهم زخرفة يف ومرتبك فجٍّ بشكٍل وبدءوا
ثم عملنا، بلذة نشعر أن من بطيئة خطوات وبعد النهاية يف تمكنا أن إىل … ينمو وأخذ
هنالك … بها االمتالء عىل والحرص والرعاية بالصقل فتعهدناها اللذة: بهذه وعينا ازداد

سعداء.» وأصبحنا يشءٍ كل كسبنا قد أننا وجدنا
املؤسسات، عىل يقترص لم الجديد املجتمع يف التغري أن بالرضورة هذا عىل وترتب
كبريًا اعتماًدا تعتمد البرشية» «فالطبيعة بأكملها. ونظرته اإلنسان تفكري شمل وإنما
العبيد ملالك وثالثة للعبيد، وأخرى للفقراء، برشية «طبيعة وهنالك املجتمع، طبيعة عىل
تخلصوا بأناس الحر مجتمعه يمأل موريس وليم نجد لهذا الثروة»، أصحاب من ولألحرار
صورة إعطائنا من بدًال الناس هؤالء سلوك طريقة لنا يبني أن ويحاول العبيد، عقلية من
هو موريس عىل هذا أمىل الذي الدافع يكون وربما الجديد. املجتمع آليات جميع عن كاملة
كثري خالف عىل وذلك القليل، إال عنها يعرف ال التي األمور يف برأيه يديل أن يشأ لم أنه
إىل األطفال تربية من يشء، كل يف حكماء أنفسهم تخيلوا الذين اليوتوبيني الُكتَّاب من
فرصة يضيع ال موريس كان وإذا الصناعي. اإلنتاج إىل املنزيل التدبري ومن املدن، تخطيط
التام الصمت يلزم فإنه الخزف، أعمال أو والحفر والرسم، العمارة حول آرائه عن للتعبري
أو والتوزيع، اإلنتاج بتنظيم املتصلة التعقيدات مثل قرب عن يعرفها ال التي األمور يف
هذا يف السبب ولعل ببحوثهم. القيام من العلماء لتمكن اتخاذها يفرتض التي الرتتيبات
اكتشاف إىل يرجع — اخرتاعات عرص ليس املثايل عرصه بأن زعمه من الرغم عىل — كله
ويهتم حميمة معرفة يعرفها التي األمور عن إال يكتب ال موريس وألن جديدة. دافعة قوة
معظم بطابعهما يطبعان اللذين والتكلف الغباء من كتابه خال فقد صادًقا اهتماًما به

العرص. ذلك يوتوبيات
أنه أو الكامل، الوحيد املجتمع هو مجتمعه أن يزعم لم أنه ملوريس أيًضا يحمد ومما
G. D. كول ه. د. ج. أشار كما — مكان» ال من «أخبار تكن ولم فيه. املرغوب الوحيد هو
قال لقد شخيص. تفضيل أو اختيار عن تعبريًا كانت وإنما وعًدا، وال نبوءة — H. Cole
ومع مجتمعك.» عن حدثني فهيا فيه، أعيش أن أود الذي املجتمع نوع هو «هذا موريس:
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يتوهمون مؤلفيها أن إال شخصية، تفضيالت عن الحال بطبيعة تعبري اليوتوبيات كل أن
يستيقظون ممن كانوا فإذا قوانني، شكل يف تَُسن أن ينبغي الشخصية أذواقهم أن عادة
صباًحا، الرابعة يف أيًضا املتخيلة (مجتمعاتهم) تصحو أن بد فال صباًحا، الرابعة يف
جريمة. الزينة اتخاذ اعترب املساحيق، ويضعن النساء تتزين أن يستسيغون ال كانوا وإذا
ويعرتف باملوت. عليها يُعاقب جريمة الزوجية الخيانة ُعدت غيورين، أزواًجا كانوا وإذا
عقوبة يفرض وال أحد عىل ذوقه يفرض ال ولكنه يكرهه، وما يحبه بما رصاحة موريس
يرتب أن يمكن ال املجتمع حياة أسلوب بأن اقتنع وقد له. املخالفة األذواق أصحاب عىل
بشكل إبداعه يف املجتمع أفراد كل يشرتك أن يجب وإنما فرد، ذهن يف مصطنع بشكل
بدًال يحققه أن يشأ لم ولكنه األعىل»، «مثله سبيل يف ويعمل يحلم أن استطاع لقد تلقائي.
«الفردوس قصيدة يف يقول ولهذا تحقيقه. يملك الذي هو نفسه الشعب ألن اآلخرين، من

األريض»:

أيامي، عنها تمخضت بأحالم أنا حالم
املعوج؟ تقويم يف نفيس أجهد أن الداعي ما

الهامس شعري يخفق أن حسبي
العاجية، بالبوابة الخفيف جناحه ويرتطم
أحد عىل بها يثقل ال حكاية يحكي وهو
النعاس أرض يف الهاجعني أولئك من

األنفاس عىل يجثم الذي املغني صوت يهدهدهم
اإلحساس. مسلوب أجوف يوم يف

سكان يقدمها التي املقنعة الحجج يف يكمن ال مكان» ال من «أخبار سحر إن
الجمال جو يف يكمن ما بقدر الحياة، يف ألسلوبهم اختيارهم سبب ليوضحوا اليوتوبيني
يمكن يشء أي موريس يغفل ولم بأكملها. القصة تسود التي والسعادة والهدوء والحرية،
مالبس ويرتدين والجمال، والنشاط بالصحة تتمتع فالنساء حواسنا؛ ويجذب يشدنا أن
الغزل، يف بارعون املعرش، لطيفو وسيمون، والرجال املطرز، الكتان أو الحرير من فاتنة
النساء وجوه عىل واحدة تجعيدة توجد وال الحقيقي، عمره من أصغر يبدو إنسان وكل
مزينة بأنها القول إىل نحتاج ال التي املشرتكة الطعام قاعات ويف األربعني، بلغن الالئي
جاهزة وجبات تقدم البديعة، الزخارف ذات الجميلة األثاث وقطع والصور الحفر بأعمال
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فرتة أثناء يف ننعم أننا كما الفرنيس، النبيذ من زجاجة مع الطعم شهية ولكنها وبسيطة
ودافئ صحو بجو يخدعنا) موريس أن بحق نشعر (وهنا اليوتوبية إنجلرتا يف وجودنا

بديع. بشكل
تعطينا أن تستطيع ال وهي مكان»، ال من «أخبار من نقدمها قليلة مقتطفات وهذه
مجموعها يف الفنية اللوحة نتذوق كما تذوقه عن غنى ال إذ الكتاب، عن وافية غري فكرة إال

الكيل:
بعض مع فيها تناقش ليلة االشرتاكية الجماعة مقر يف جست» «وليم قىض أن بعد
يحلم وهو «هامرسميث» يف منزله إىل رجع الثورة، بعد يحدث أن عىس ما حول رفاقه
أنه يحلم أو نومه من ويستيقظ املبهجة. واملودة والنظافة واالستقرار، السالم بأيام
الجميلة البيوت من صفوًفا «التيمز» ضفتي عىل لريى عام مائتي مرور بعد يستيقظ
لندن أرجاء فيها يطوف التي األوىل رحلته يف نتابعه وسوف بالورد. املزدهرة والحدائق
مهمة يتوىل الخلق دمث وسيم مراكبي وهو Dick Hammaond هاموند ديك صحبة يف
شوارع عرب قوي رمادي حصان يجرها ولطيفة جميلة عربة يف معه ويحمله إرشاده،
ضخًما تجمًعا أصبحت فقد قليًال. شبًها إال القديمة لندن تشبه تعد لم التي الجديدة لندن
واملباني األكواخ وحلت والحدائق، والرباري الغابات بينها تفصل التي املتفرقة القرى من

نَاج. بالسِّ املتسخة القبيحة املنازل محل الجميلة
الذي الرئييس الطريق يف أنفسنا وجدنا ما ورسعان الحال، يف النهر عن «تحولنا
ن أكوِّ أن استطعت ملا للنهر، املحاذي الطريق من رحلتنا تبدأ لم ولو هامرسميث. يخرتق
الطريق وأخذ اختفى، قد كان امللك» «شارع ألن ذلك فيه، كنا الذي الوضع عن فكرة
الصغري النهر أما كالحدائق. تبدو وحقول واسعة مشمسة مروج خالل بنا يمر الرسيع
األنيق جرسه نعرب ونحن واستطعنا القذر، مجراه تطهري تم فقد الفور عىل عربناه الذي
املرحة القوارب وتغطيها والجزر، املد بتأثري قليًال فاضت التي الصافية، مياهه نرى أن
وبعضها الطريق، عىل بعضها حوله، كثرية منازل هناك وكانت األحجام. مختلف من
وكانت غناء. حديقة منها كالٍّ تحوط كما لطيفة، ممرات إليها وتؤدي الحقول وسط اآلخر
يوحي منظرها كان وإن متوقع، هو كما البنيان راسخة التصميم، بديعة املنازل جميع
املنازل مثل األحمر بالقرميد مبنيٍّا بعضها وكان املزارعني، بمساكن وأشبه ريفية بأنها
بنائه بحكم بدت ولذلك والجص، الخشب من كميات مع النهر، ضفة عىل بها مررنا التي
بأنني أحسست لقد حتى الوسطى، العصور منازل مثل فيها املستخدمة الخام واملواد
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أو قابلناهم الذين الناس مالبس اإلحساس هذا قوة من وزاد عرش، الرابع القرن يف أعيش
مرحة ثيابًا يرتدون الناس معظم كان «حديث». يشء أي فيها أالحظ لم إذ بهم، مررنا
لساني أمسك أن أستطع لم بحيث والنضارة الحالوة من كن الالتي النساء سيما ال زاهية،
الهم، عليها يبدو الوجوه بعض أن الحظت وقد الحقيقة. هذه إىل رفيقي انتباه جذب عن
يبدو وجه فيها ليس وأنه النبل، يف غاية بتعبري تكتيس مالمحها أن كذلك الحظت ولكنني
كبرية أعداًدا قابلنا (وقد الناس معظم إن بل التعاسة، ظالل من واحد ظل قسماته عىل

ورصيًحا. واضًحا مرًحا مرحني كانوا منهم)
يف يزال ال كان الذي التقاطع طريق عن الرئييس الطريق أعرف أنني تصورت
ولكنها املنخفضة، واملحاكم املباني من ا صفٍّ منه الشمايل الجانب عىل وأبرصت مكانه.
املنازل وبني بينها الشديد التباين يل تمثل بحيث بالزخارف، عامًرا أنيًقا بناءً مبنية كانت
بصفائح مغًطى عاٍل سطح املنخفض املبنى هذا فوق ارتفع بينما بها، املحيطة البسيطة
معماري طراز ذات كبرية، قاعة جدار من األعىل والجزء النتوءات وظهرت الرصاص،
مزايا أبدع تجمعت وكأنها بدت بأنها القول يمكنني بحيث والفخامة، الضخامة شديد
من الرغم عىل والبيزنطي، العربي املعماري الطراز مع أوروبا شمال يف القوطي الفن
وهو اآلخر، الجانب وعىل الطرز. هذه من طراز ألي تقليد أو نسخ أي أالحظ لم أنني
عن كثريًا يختلف وال عاٍل، سقف له األضالع مثمن مبنًى رأيت للطريق، الجنوبي الجانب
وقد به، ملتصقة أديرة أو برواق محاًطا كان أنه باستثناء فلورنسا، يف املعمودية مبنى

الرقيقة. بالزخارف املزينة املباني أجمل من أيًضا كان
املبهجة، الحقول نعرب ونحن فجأة صادفتنا التي املعمارية الكتل هذه كل تكن لم
يف ووفرة فياض كرم عن تعرب كانت وإنما فحسب، ذاتها حد يف ورائعة جميلة تكن لم
الرسور. فرط من ضحكت قبل. من أبًدا أجربها لم التي النشوة من بحالة غمراني الحياة
وراحت باالبتهاج. يفيض حقيقي بشغف إيلَّ ينظر وأخذ حالتي، فهم قد صديقي أن وبدا
والنضارة، الصحة مالمح عليهم بدت أناس جلس حيث العربات، من حشًدا تتخلل عربتنا
نحو متجهة عربات أنها واضًحا وبدا مرحة، زاهية مالبس يف وأطفال ونساء، رجال،

األنظار. تجذب التي الريف منتجات من بأكوام محملة كانت إذ السوق،
كذلك، أنه بوضوح أرى ألنني سوًقا، هذا كان إذا عما للسؤال حاجة يف «لست قلت:
هناك، الرائعة القاعة هذه هي وما والفخامة؟ األناقة عليه تبدو الذي هذا سوق أي ولكن

الجنوبي؟» الجانب عىل هذا مبنًى وأي
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ألننا الحد، هذا إىل إعجابك حاز أنه ويرسني هامرسميث، سوق هو إنه «آه. قال:
نلتقي ألننا الشتوي، مقرنا الحال بطبيعة فهي الداخلية القاعة أما بالفعل. به فخورون
املبنى هذا وأما Barn Elms إملز البارن أمام للنهر املحاذية الحقول يف الصيف يف غالبًا

مرسحنا».» فهو يمينك عىل يقع الذي
أشجار من غابات اآلن تكسوها التي — Kensington كينسنجتون عبور وبعد
إىل يصالن — األطفال من مجموعات فيها وتعسكر والجميز، والدلب والكستناء، البلوط
منبسطة مساحة فوق يمني عىل ملحت حتى أرضمرتفعة، قمة بلغنا إن «وما وستمينسرت:
وستمينسرت!» «كنيسة فوري: من وصحت يل، مألوًفا شكله كان راسًخا مبنًى الغابة يف

منها.» تبقى ما أو — وستمينسرت كنيسة هي «أجل! ديك: قال
بها؟» فعلتم ماذا «ملاذا؟ فزع: يف قلت

األجزاء كل أن تعلم ولعلك نظفناها. أننا فعلناه ما كل بها؟ فعلنا «ماذا قال:
التصفية تمت منذ بجماله محتفظ فهو الداخيل الجزء أما قرون، منذ تلفت الخارجية
منافذه سدت التي واملحتالني للحمقى البهيمية لآلثار عام، مائة من أكثر قبل الكربى،

أسالفنا.» يقول كما يوم، ذات
هذا؟ «ما الشك: يخالطه بصوت وقلت أخرى مرة اليمني إىل التف ثم قليًال ورسنا

تستخدمونها؟» زلتم أما الربملان. مباني
نفسه، يتمالك أن قبل الوقت بعض الحال هذه عىل وظل متواصل، ضحك يف انفجر
بها، احتفاظنا من تعجبت ربما جاري، يا األمر لك «سأرشح قائًال: ظهري عىل ربت ثم
اللعبة عن قرأتها التي الكتب بعض العجوز قريبي أعطاني إذ عنها؛ القليل أعرف وأنا
فهي للسماد، ومخزن إضايف، كسوق أجل. نستخدمها. فيها. يلعبونها كانوا التي الغريبة
تماًما لهدمها اتجاه هناك كان أنه أعتقد النهر. من بالقرب لوقوعها الغرض، لهذا تصلح
الذين السن كبار من غريبة مجموعة سمعت، كما هناك، كانت ولكن عهدنا، بداية يف
فعلوا كما الهدم، فكرة عىل بقوة اعرتضوا وقد الغابرة، األيام يف الخدمات بعض قدموا
ومصدر القيمة عديمة الناس معظم اعتربها التي األخرى املباني من العديد مع تماًما
فانترص الحجة وقوية النشاط شديدة املجموعة هذه وكانت العام. للرأي وإزعاج ضيق
عما راٍض إنني أقول أن بد فال املوضوع هذا حول اآلراء تشعبت ومهما النهاية! يف رأيها
جمال مدى يدرك أن يراها ملن تعلم كما تتيح السمجة القديمة املباني هذه ألن حدث،

اآلن».» نقيمها التي الحديثة املباني
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Piccadilly بيكادييل إىل يصالن عندما اآلخر» «العالم من القادم الرجل عجب ويزداد
األطفال فيه ويقوم شديًدا، إقباًال الناس عليه يقبل للتسوق، فخًما مركًزا زالت ما التي

عليها. يحصلون التي السلع مقابل نقود تُدَفع وال املحالت بإدارة
وكل الحائط، عىل ورفوف خشبي حاجز به يوجد معرًضا أو محالٍّ دخلنا قد «وكنا
يختلف لم وإن واالستعراض، التظاهر يف رغبة أي عن وبعيد النظافة شديد فيه يشء
حوايل يف البرشة أسمر صبي طفالن؛ بالداخل كان عليه. اعتدت عما كثريًا ذلك عدا فيها
تكربه جميلة صغرية وفتاة جالس، وهو كتاب يف يقرأ وكان عمره، من عرشة الثانية
شقيقان. أنهما الواضح من وكان الحاجز، خلف جالسة تقرأ األخرى وهي العام، بحوايل
وغليون، تبغ إىل بحاجة صديقي … الصغريَين جاريَّ يا الخري، «صباح ديك: قال

مساعدته؟» يمكنكما فهل
يف بائعة دور تمثل طفلة هدوء وجهها قسمات وعىل الفتاة، قالتها العزيز!» «جارنا

املحل.
تريده؟» الذي التبغ نوع «وما

أنني إيلَّ ُخيِّل كما أطفال، لعبة يف أشارك كأنني وأحسست «الالذقي.»14 قلت:
التمثيل. من نوع عىل سأتفرج

جرَّة إىل ومضت لها، املجاور الرف من جميلة صغرية سلة تناولت الفتاة ولكن
الخشبي. الحاجز عىل أمامي املمتلئة السلة ووضعت التبغ، من كمية منها وأخرجت

بعيني. ورأيته املمتاز الالذقي رائحة فشممت
منه؟» آخذ أن أستطيع وكم و… بوزنه، تقومي لم «ولكنك قلت:

أين فيه، تجده ال مكان إىل تذهب فربما حقيبتك، تمأل أن أنصحك «ماذا؟ قالت:
حقيبتك؟»

الغليون. دور جاء «واآلن قائلة: أمامي وضعتها ثم بالتبغ، الحقيبة تحشو وأخذت
اليوم.» وصلتنا جميلة أنواع ثالثة لدينا

البطن، منتفخ الحجم كبري غليونًا يدها يف تحمل عادت ثم أخرى، مرة واختفت
بعض فيه تلمع ذهبي بطالء وُكِيس املتقنة، النقوش بعض الصلب خشبه عىل حفرت
أجمل أَر لم مبهجة بلعبة أشبه باختصار كان النفيسة، األحجار من الدقيقة الفصوص

منها. أجمل وربما اليابان، يف املصنوعة الغليون أنواع بأفضل أو منها،
بالنسبة بل إيلَّ، بالنسبة ا جدٍّ فخم يشء هذا «وييل! عليه: برصي وقع أن بعد قلت
غالييني.» أضيع دائًما أنا سأضيعه. إنني ثم العالم. إمرباطور باستثناء آخر إنساٍن ألي
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جار؟» يا تريده «أال قالت: ثم قليًال الطفلة عىل ارتجَّ
بالطبع.» أريده بىل، «أواه! قلت:

سيجده هذا؟ يف املشكلة ما فقده. بمسألة تهتم وال إذن، خذه «حسنًا، الفتاة: قالت
آخر.» غليون عىل الحصول وبإمكانك وسيستعمله، بالتأكيد، ما شخص

«ولكن فقلت: التهور غلبني أتأمله كنت وبينما عليه، نظرة أللقي يدها من تناولته
كهذا؟» يشء يف سأدفع كم

تعبريًا عينيه يف وملحت إليه واستدرت الكالم، عن فتوقفت كتفي عىل يده ديك وضع
وأمسكت خجًال وجهي واحمر البائدة، التجارية باألخالقيات التمسك من يحذرني مضحًكا
واضًحا وبدا كالمه، يف يتخبط أجنبي وكأنني شديد باهتمام الفتاة إيلَّ نظرت بينما لساني،

أقصده. ما تفهم تكد لم أنها وجهها عىل
فقال: املتاجر يف يخدمون الذين هم عامة بصفة األطفال كان إن مرافقي وسألت
كذلك األمر يكن لم وإن الثقيلة، األوزان مع التعامل يتم ال حني وخصوًصا الغالب، «يف
سلع مع يتعاملون ألنهم لهم، نافع يشء أنه كما التسلية، يحبون فاألطفال دائمة. بصفة
أنه هذا إىل أضف وهكذا. جاءت، أين ومن ُصِنعت، كيف عنها، الكثري ويتعلمون متنوعة
األوىل األيام يف هناك كان إنه ويقال إنسان. أي به يقوم أن ويمكن للغاية يسري عمل
مبارشة جاءوا ألنهم الكسل، يسمى بمرض الوراثة بحكم املصابني من كبري عدد لعرصنا
وأنت خدمتهم، عىل اآلخرين إجبار عىل الغابرة العهود يف تعودوا الذين أولئك نسل من
األعمال. أصحاب أو العبيد مالك اسم التاريخ كتب يف عليهم يطلق الناس هؤالء أن تعلم
ال ألنهم التجارية، املحالت يف العمل عىل عمرهم طوال بالكسل املبتلون هؤالء تعود وهكذا
األعمال، هذه بمثل للقيام الوقت ذلك يف مضطرين كانوا أنهم وأعتقد آخر. لعمل يصلحون
تسوء أحوالهم جعل قد خاصة، بصفة منهم والنساء للمرىض، حاسم عالج وجود عدم ألن
إىل جريانهم بهم ضاق حتى شاكلتهم، عىل أطفاًال ينجبون جعلهم كما القبح، درجة إىل
تالىش قد املرض وأن اآلن، انتهى قد هذا كل إن أقول أن فيسعدني ذلك ومع حد. أقىص
يطلق وأحيانًا مسهل. دواء من جرعات بضع البسيطة آثاره عىل للقضاء يكفي أو تماًما،

غريبة؟»» أسماء هذه أليست القذر. الطعم أو الزرقاء الشياطني اسم اآلن عليه
واسعة ساحة إىل تحول الذي Trafa Lgar األغر الطرف ميدان ذلك بعد ويعربان
صغري خشبي مبنًى وسطه ويف خاصة، بصفة املشمش وأشجار البساتني فيها انترشت
لتناول املعدة باألكشاك شبيًها ويبدو براق، بطالء ومطيل بالرسوم محىلٍّ وجميل،
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سنة يف الرشطة فرقت عندما الدامي األحد ذكريات الزائر وتهاجم املنعشة. املرشوبات
هذه ذكريات وأثارت السجون. إىل وأُِخذوا املواطنون ب وُرضِ سلمية، تظاهرة ١٨٨٧م

عرش: التاسع القرن يف الناس سلوك عن الرفيقني بني مناقشة األحداث
الجميل البلد هذا يف مثلنا يعيشون كانوا أناس وجود نتصور أن أغرب «ما ديك: «قال
أن استطاعوا ذلك ومع واألحاسيس، املشاعر نفس يحملون أنهم فيهم ويفرتض السعيد،

املخيفة!» األعمال هذه يرتكبوا
تحسنًا تمثل األمر نهاية يف كانت نفسها األيام هذه ولكن «أجل. تعليمية: بنغمة قلت
قوانينها وقسوة الوسطى العصور عن نقرأ ألم سبقتها. التي األيام إىل بالقياس كبريًا
أوشكوا لقد مواطنيهم؟ بتعذيب يستمتعون األيام تلك يف الناس كان وكيف الجنائية،

آخر.» يشء أي من أكثر ان وسجَّ معذِّب صورة يف إلههم يصوروا أن ذلك بسبب
ولكنني منها. عدد عىل اطلعت وقد الفرتة، هذه عن جيدة كتب هناك «نعم، ديك: قال
يف الناس كان لقد عرش. التاسع القرن يف الكبري التحسن عن تقوله ما عىل أوافقك ال
(وهي إلههم عن مالحظتك تبني كما ضمريهم، من بوحي يترصفون الوسطى العصور
كان حني عىل لآلخرين، سببوها التي اآلالم لتحمل استعداد عىل وكانوا صائبة)، مالحظة
ذلك من بالرغم استمروا ولكنهم لإلنسانية، ومدعني اقني أفَّ عرش التاسع القرن يف الناس
كانوا أنهم سوى اإلطالق عىل لسبب ال السجون، يف وزجهم عمد عن إخوانهم تعذيب يف

مرعب.» يشء ذلك يف التفكري مجرد إن آه! عليه. يكونوا أن انوهم سجَّ لهم أراد ما
السجون.» تلك طبيعة عن فكرة لديك تكن لم ربما «ولكن قلت:

تلك كل بعد بهذا معرفتنا «إن وقال: الغضب عليه ظهر حتى ديك ثائرة ثارت
السجن أن عنهم غاب قد يكون أن يمكن ال جار، يا انظر بالعار. لوصمهم أدعى السنني

فظيًعا.» ترديًا أحوالهم برتدي ل عجَّ قد السجون وجود وأن املجتمع، عىل عار
اإلطالق؟» عىل سجون اآلن لديكم أليس «ولكن قلت:

ديك وجه احمر فقد خطأً، ارتكبت أنني فمي من الكلمات خروج بمجرد شعرت
أن يحاول وكأنه الفور، عىل قال ولكنه نظراته. يف واأللم الدهشة وبدت وتجهم، العجوز
نعرف إننا لك أقل ألم السؤال؟ هذا مثل تسأل أن يمكنك كيف «ويحك! غضبه: يف يتحكم
أهوالها؟ إىل مخيلتنا تضيفه ما مع منها، موثوق كتب عىل اطالعنا من السجون هي ما
الطرقات يف الناس وجوه عىل هنا تبدو التي السعادة ملالحظة نفسك أنت تدعني ألم
عليهم أُغِلقت قد جريانهم أن عرفوا لو السعادة عليهم تبدو أن يمكن كان وهل والشوارع؟
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عن تخفي أن تستطيع ال إنك ذلك؟ عىل فيه هم يصربون الذي الوقت يف السجون، أبواب
هذه ألن إنسان، ذبح جريمة عنهم تخفي وكأنك الجدران، وراء مساجني وجود الناس
كما بربود الذابح يؤيدون الذين الناس من مجموعة وجود ويف عمد عن تتم لم الجريمة

ال!»» ال. ال. سجون؟ السجن. يف يحدث
تم قد أنه القصري الوصف من ونشعر املصانع، أحد باب أمام وزميله ديك ويمر

الجديدة.15 الطاقة اكتشاف بفضل الصناعة مركزية من التخلص
قلت داخله. يدور ما نوع من عمًال أن منظره من بدا ضخم؟ مبنًى ببوابات «مررنا
ما يشبه شيئًا الغريبة األشياء هذه كل بني أرى أن رسني إذ املبنى؟ هذا «ما لهفة: يف

مصنع.» أنه عليه يبدو عليه: تعوَّدت قد كنت
أمثاله عىل نطلق ال ولكننا قلت، كما وهو تقصده، ما أعرف أنني أظن «نعم. قال:
فيها يتجمع التي األماكن أي العمل، ورش مجمعات نسميها وإنما املصانع، اسم اآلن

مًعا.» يعملوا أن يريدون الذين الناس
هناك؟» تستخدم ما نوع من طاقة هناك أن «أظن قلت:

يف يكون حني الطاقة، الستخدام التجمع إىل الناس يدعو الذي وما ال، «ال، قال:
اثنني أكانوا سواء مبارشة، بجوارهم أو فيها، يعيشون التي األماكن يف يجدوها أن إمكانهم
مجمعات يف يتجمعون الناس إن ال؛ كهذا؟ يشء ألجل واحد فرد أي حتى أو ثالثة، أو
يكون ما وغالبًا املشرتك؛ العمل بالرضورة يتطلب الذي اليدوي العمل ليزاولوا الورش
الخزف بصنع يقومون تجدهم مثًال املبنى هذا داخل ويف الرسور. عىل باعثًا العمل هذا
الحال بطبيعة العمل يسهل ومما هناك، العالية األفران سقوف ترى أن ويمكنك والزجاج،
أخرى وأشياء زجاجية وأوعية ومواقف، مناسبة، أحجام يف أفران يدك متناول يف يكون أن
أن السخف من يكون بحيث األماكن، هذه من وفرة فهناك ذلك ومع لالستعمال: كثرية
يف الحياة إىل ذلك من بالرغم ويضطر الزجاج، يف النفخ أو الخزف صناعة إنسان يحب

يمتعه.» الذي العمل مزاولة عن االمتناع إىل أو واحد مكان
األفران؟» من يتصاعد دخانًا أرى «لست قلت:

دخانًا؟» ترى وملاذا «دخان؟ ديك: قال
كما بسيًطا كان وإن الداخل، من جميل مكان «إنه قائًال: واستطرد لساني، أمسكت
يكون أن بد ال الصلصال تشكيل فإن اليدوية، للحرف بالنسبة أما الخارج. من تراه
الناس بعض ولكن الشديدة، الحرارة بسبب مرهق عمل الزجاج يف والنفخ مبهًجا، عمًال
يف تمرست إذا الطاقة معنى ستدرك ألنك يدهشني، ما هذا وليس كثريًا، هذا يمتعهم
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مصدًرا العمل يجعل أن شأنه من «وهذا مبتسًما: قال ثم الساخن.» املعدن مع التعامل
فيها العمل توقف ومهما السلع، هذه مثل يف جهد من بذلت مهما ألنك واملتعة؛ للبهجة

يشغلك».» ما دائًما تجد فسوف الوقت، من لفرتة
عمل «ديك»، ل عجوز قريب يعيش حيث الربيطاني املتحف إىل الصديقان ويصل
برفقة ضيفه الشاب ويرتك التاريخ. دراسة يف وتضلع عديدة لسنوات للمكتبة أمينًا
وحب اإلعجاب الزائر نفس يف أثارت جميلة امرأة مع هو ينطلق بينما العجوز، هاموند

االستطالع.
ولكني فظٍّا، كنت إذا «معذرة العصبية: من بيشء قلت ثم للحظات صامتًا «بقيت
أوجه أن أود ولهذا تماًما، الغريب وأنا عطفه، عيلَّ أسبغ فقد بريتشارد، االهتمام شديد

عنه.» سؤاًال
لتصور الغريب، مع عطوًفا تقول، كما يكن، لم لو «حسنًا، العجوز: هاموند قال
من تتحرج وال واسأل. تفضل لكن يتجنبوه. أن عليهم ولكان شاذ، شخص أنه الناس

السؤال.»
سيتزوجها؟» هل الجميلة، الفتاة «تلك قلت:

أن اآلن وأستطيع بالفعل، منها متزوًجا كان فقد منها. يتزوج سوف «حسنًا، قال:
أخرى.» مرة سيتزوجها أنه الواضح من إنه أقول

ا؟» «حقٍّ متعجبًا: قلت
اآلن وأتمنى ا، جدٍّ قصرية حكاية وهي بأكملها، الحكاية «إليك العجوز: هاموند قال
يزال ال كالهما كان سنتني، ملدة األوىل املرة يف مًعا عاشا لقد سعيدة. نهايتها تكون أن
أقول املسكني، ديك وتركت ما شخص غرام يف وقعت أنها تصورت ثم السن. يافع شابٍّا
ثم فقط، العام حوايل طويًال، تدم لم الحال هذه ولكن أخرى. فتاة يجد لم ألنه املسكني
أحوال عن وسألتني العجوز، للرجل مشاكلها تحمل أن تعودت كما ذلك، بعد جاءتني
ممهدة، أصبحت األرض أن رأيت القبيل. هذا من أخرى أمور وعن سعيًدا، كان وهل ديك،
بقية تخمن أن ولك األكاذيب. من ذلك وغري يرام، ما عىل أبًدا وليس ا جدٍّ تعس إنه وقلت
مني أدرى سيكون ديك ولكن طويًال، حديثًا معي لتتحدث اليوم كالرا جاءت القصة.
يف غًدا أرسل أن عيلَّ لكان مصادفة، اليوم إيلَّ يحرض لم لو أنه والواقع معها. بالكالم

طلبه.»
أطفال؟» لديهما وهل إلهي، «يا قلت:
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كانت حيث بناتي، من واحدة مع الحارض الوقت يف مقيمان وهما اثنان، «أجل، قال:
متأكًدا ألنني عيني، عن تغيب أال عىل حريًصا كنت الوقت. معظم كذلك معها تقيم كالرا
كان الرفاق، أفضل وهو ديك، أن والواقع أخرى. مرة لآلخر منهما كل سريجعان أنهما
كله، األمر دبرت وهكذا هي. فعلت كما يشغله، آخر حب هناك يكن فلم ذلك. عىل ملهوًفا

األمور.» هذه مثل يف قبل من فعلت كما
هي أنها وأظن املحاكم، عن وتبعدهما الطالق تجنبهما أن أردت أنك يف شك «ال قلت:

األمور.» هذه بتسوية املختصة الجهة
طائشة أشياء توجد كانت أنه أعلم إنني أساسه. من مغلوط الواقع يف «وظنك قال:
املنازعات عن تخرج تكن لم عليهم تعرض كانت التي الحاالت ولكن الطالق، محاكم مثل
الرغم عىل بإمكانك، أن العزيز ضيفي يا «وأعتقد يبتسم: وهو أضاف وهنا امللكية.» حول
الخالفات أن عاملنا عىل الخارجية النظرة مجرد من ترى أن آخر، كوكب من قادم أنك من

األيام.» هذه يف بيننا تستمر أن لها يكن لم الخاصة امللكية حول
السعيدة الحياة مالمح وكل بريي، بلومز حتى هامرسميث من جوالتي أن والواقع
املقدسة «الحقوق بأن لتخربني كافية كانت التسوق، عملية عن فضًال رأيتها، التي الهادئة
التقط حتى صامتًا جلست ولهذا اآلن. وجود لها يعد لم نصفها، أن اعتدنا كما للملكية»،
قد امللكية عىل الخالفات دامت «وما يقول: وأخذ أخرى مرة الحديث خيط العجوز الرجل
تنفيذ مهمتها محكمة تتخيل أن يمكنك هل األمور؟ تلك من للمحاكم تبقى فماذا اختفت،
هذا مثل عن غنًى يف لكنا العقد، تنفيذ إبطال مثل يشءٍ إىل األمر احتاج ولو عاطفي؟ عقد

الجنون.»
كل غرينا قد أننا نهائية بصورة تفهم أن «عليك قال: ثم قليًال أخرى مرة وسكت
أيًضا نحن تغرينا كما تغريت، قد إليها النظر يف طريقتنا أن باألحرى، أو األمور، هذه
بإمكاننا أن الحقيقة أن نعتقد وال أنفسنا، نخدع ال إننا األخرية. سنة املائتي غضون يف
أن يجب أننا نعلم نحن الجنسني، بني العالقات تفسد التي املشكالت كل من التخلص
العاطفة بني العالقات اضطرابات نتيجة والنساء بالرجال تحل التي التعاسة نواجه
عىل تساعد أن يرام، ما عىل األمور سارت إذا يمكنها التي والصداقة والشعور، الطبيعية،
من املزيد نضيف يجعلنا الذي الحد إىل مجانني لسنا ولكننا العابرة، األوهام غشاوة تبديد
وسلطة املعيشة ظروف حول الخسيسة، املنازعات يف بالدخول التعاسة تلك إىل املهانة

… الشهوة أو الحب ثمرة كانوا الذين األطفال عىل الوالية
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العقود بتنفيذ مختصة محاكم لدينا توجد ال أنه أخربتك عندما الصدمة عليك تبُد لم
ال أنه تعلم أن هو هنا الناس أحوال عن يصدمك ربما الذي الغريب األمر ولكن العاطفية،
تلك (أي تكون وقد املحاكم، تلك محل تحل لكي العام الرأي وضعها قوانني لدينا توجد
سلوك عىل أحيانًا يحكمون ال الناس إن أقول لست وحمًقا. استبداًدا منها أشد القوانني)
عليها ومتفق ثابتة قواعد مجموعة لدينا توجد ال أنه أؤكد ولكنني ظامًلا. حكًما جريانهم
نمد ستيس16 بروكر رسير لدينا يوجد وال الناس؛ سلوك عىل بمقتضاها الحكم يمكن
ويكره الكنيسة من — بالنفاق يتسم — حرمان وال نقيدها، أو وحياتهم عقولهم عليه
بنوع الضمني التهديد بسبب أو فيهم، املتأصلة العادة بحكم سواء إعالنه، عىل الناس
بالصدمة؟» اآلن شعرت هل أضعف. نفاقهم درجة كانت إذا منه أقل الحرمان من آخر

تماًما».» ذلك عن مختلف األمر إن ال، «ال، اليشء: بعض مرتدًدا قلت
الجديد: املجتمع يف املرأة وضع عن العجوز الرجل جست وليم يسأل ثم

أكتسب لم «إنني وقال: سنِّه يف رجل من يتوقع ال ضحًكا قلبه أعماق من «ضحك
القرن يف املرأة تحرير حركة بالفعل أفهم أنني وأظن مربر. دون للتاريخ كدارس شهرتي

مثيل.» اليوم يفهمها آخر رجل وجود يف أشك كما عرش، التاسع
«حسنًا؟» قليًال: مرحه ضايقني وقد قلت

فلم عقيًما. جدًال اليوم أصبح قد هذا كل أن بالطبع تدرك أن يمكنك «حسنًا، قال:
كال ألن بالرجال، النساء الستبداد أو بالنساء، الرجال الستبداد فرصة أي هناك تعد
ويعملن وسعهن يف ما اآلن يبذلن النساء إن القديمة. العصور تلك يف حدث قد األمرين
وال غيورين الرجال يجعل ال الوضع وهذا نفوسهن، إىل وأحبه عمله يمكنهن ما أفضل
به.» أرصح أن يخجلني يكاد بحيث املألوفة األمور من أصبح قد أنه كما مشاعرهم، يؤذي

فيه؟» بدور النساء تشارك أال الترشيع؟ عن وماذا «آه! قلت:
نصل حتى السؤال هذا عن اإلجابة تنتظر أن عليك أن «أظن قائًال: هاموند ابتسم
املوضوع ذلك يف عليك جديدة أشياء وجود تالحظ وربما الترشيع، موضوع عن للكالم

أيًضا.»
أن الضيافة بيت يف رأيت فقد املرأة. موضوع إىل لنرجع ولكن ا، جدٍّ «حسنًا قلت:

كذلك؟» أليس الرجعية؟ من نوًعا هذا يبدو أال الرجال، يخدمن النساء
وال تافهة وظيفة املنزل إدارة أن تصورت ربما كذلك؟ «أهو العجوز: الرجل قال
التاسع القرن يف (التقدمية) املرأة رأي عن يعرب التصور هذا أن وأظن االحرتام. تستحق
حكاية لك أرشح فإنني رأيك هو هذا كان وإذا الرجال. من لها املنارصين رأي وعن عرش،
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هذا من يشء أو ببيته، الرجل يهتم كيف عنوانها النرويجي الشعبي األدب من قديمة
من كل حاول أن — كثرية وأحزان متاعب بعد — االهتمام هذا نتيجة وكانت القبيل،
الرجل فبقي يربطه، الذي الحبل طرف عند توازنه عىل يحافظ أن البيت وبقرة الرجل
عادات حسب — يغطيه الذي السقف فوق تتأرجح مدالة البقرة وظلت املدخنة فوق معلًقا
من ذلك يكن لم األرض. نحو بميل وينحدر األعشاب فيه تنمو الذي الرتاب — البالد هذه
أن يمكن ال وبالطبع مكتوًما؛ ضحًكا يضحك وهو أضاف ثم أظن. فيما البقرة، مصلحة

مثلك».» أملعي لشخص املؤسف الحادث هذا مثل يقع
سأل قد ذلك قبل وكان التعليم. حول الجديدة اآلراء عن ذلك بعد الزائر ويسأل
ديك: «قال مدرسة. كلمة معنى يعرف ال أنه عليه وبدا غريبة، إجابات أعطاه الذي ديك
عالقة أي لها تكون أن يمكن كيف أفهم ال إنني الكلمة؟ بهذه تعني ماذا «مدرسة؟
تكلمنا وربما للرسم، ومدرسة الرنجة، ألسماك مدرسة عن ا حقٍّ نتكلم إننا باألطفال.
جاهل».» بأنني أعرتف أن يجب هذا عدا فيما ولكن لألطفال، مدرسة عن السابق باملعنى
الشاب يفهمه لم التعليم، نظام بمعنى الكلمة يستخدم أنه له يرشح أن حاول وعندما
مشتقة الكلمة بأن للقول يكفي ما الالتينية اللغة من أعرف إنني «التعليم؟ وقال: أيًضا
أبًدا أقابل لم ولكني يستخدمها، من سمعت وقد يوجه) أو (يقود Educere الفعل من
يتعلمون األطفال «إن يقول: واستطرد بوضوح.» تعنيه ما يرشح أن استطاع شخص أي
األطفال معظم فإن الكتب، من التعليم عن أما يدخلوه. لم أو التعليم نظام دخلوا سواء
ال ولكننا الرابعة، سن بلوغهم منذ قراءتها عىل ويقبلون حولهم، ملقاة الكتب يرون
واستنتج رديء.» بخط الكتابة عىل يعودهم هذا ألن مبكرة، سن يف الكتابة عىل نشجعهم
يقول وهكذا شيئًا. يتعلمون وال سجيتهم عىل يُرتَكون األطفال أن املحادثة هذه من الزائر

منه.» يشء لديكم يبَق لم حتى التعليم، بتصفية قمتم ««لقد للعجوز:
التي التعليم عن نظرك وجهة بالطبع أفهم ولكني فهمي. أسأت فقد «إذن قال:
يعربوا أن الناس اعتاد كما البقاء، أجل من الرصاع حول عندما املاضية، للعصور ترجع
عىل العبيد مالك حصول أجل ومن ناحية، من العبيد قوت أجل من الرصاع (بمعنى عنه
من ضئيلة جرعات إىل الناس ملعظم بالنسبة التعليم ل َحوَّ أخرى) ناحية من املزايا أكرب
من بد ال شيئًا الحياة فن يف للمبتدئ بالنسبة وجعله الدقة، إىل تفتقر التي املعلومات
النتيجة وكانت يحس؛ لم أو بالجوع نحوه أحس وسواء يرد، لم أو ذلك أراد سواء بلعه
ال ألناس ذلك بعد يقدموه لكي به يكرتثون ال أناس املرة بعد املرة وهضمه مضغه أن

أيًضا.» به يكرتثون
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أي عىل الطريقة بهذه تتعلم لم إنك «حسنًا، وقلت: العجوز، الرجل عضب أوقفت
غضبك.» من قليًال فخفف حال،

وكأني نفيس أتخيل دائًما فأنا انفعايل؛ تهدئة عىل وأشكرك ا، حقٍّ ا، «حقٍّ مبتسًما: قال
لقد االنفعال. عن بعيدة بطريقة فلنتكلم ذلك ومع عنه. نتحدث الذي العرص يف أعيش
أنها اعتبار عىل اصطلحتم التي السن يبلغون عندما املدارس يف األطفال تحرشون كنتم
أيًضا ودرجتم املختلفة، واستعداداتهم قدراتهم عن النظر وبرصف املناسبة، السن هي
صديقي يا ترى أال تعليمهم. بحجة معينة بمقررات إلزامهم عىل — للحقائق متجاهلني —
هذه من أحد يخرج لم والعقيل؟ الجسدي النمو حقيقة يتجاهل اإلجراء هذا مثل أن
التمرد روح تسكنهم الذين إال تدمريها من ينجو أن ألحد يكن ولم أذًى، بغري الطاحونة
ملا هذا ولوال الروح، بهذه يتمتعون العصور كل يف األطفال أن الحظ حسن ومن القوية.
كل جاء لقد األمور. هذه كل إليه آلت ما ترى بنفسك أنت وها الحارض. وضعنا إىل وصلنا
اللصوصية بسبب عرش، التاسع القرن يف املجتمع كان الفقر. من القديمة العصور يف هذا
أي معه استحال الذي والضنك البؤس من حالة إىل وصل قد عليها، قام التي املنظمة
وسيلة بكل العمل هي املزعوم لتعليمهم الكاملة النظرية وكانت إنسان، ألي حقيقي تعليم
ومن التعذيب، طرق عن ذلك كان ولو حتى الطفل، عقل يف هزيلة معلومات إقحام عىل
فسوف وإال شيئًا، تجدي ال أنها املعرفة تمام الجميع عرف التي الحمقاء الثرثرة خالل
آخر. بيشء يسمح ولم املدقع الفقر فيه زحف وقٍت يف معلومات، ألي مفتقًرا يقيضحياته
متناول ويف جاهزة واملعلومات شيئًا، نتعجل نعد لم املايض. من جزءًا أصبح كله هذا لكن
ومن الناحية هذه من أثرياء أصبحنا لقد عنها. للبحث الخاصة ميوله دفعته إذا فرد كل

للنمو.» الكايف الوقت ألنفسنا نوفر أن ويمكننا أخرى، نواٍح
املقدمة املعلومات يقبل لم الرجل أو الشاب، أو الطفل، أن افرتض ولكن «نعم. قلت:
والرياضيات، الحساب تعلم رفض أنه مثًال، افرتض، أردتموه، الذي االتجاه يف ينُم ولم له،
أم نموه، أثناء يف إجباره بإمكانك يكن لم كما يكرب، أن بعد إجباره بإمكانك يكون ألن

ألنفسكم؟!» هذا أجزتم أنك
والرياضيات؟» الحساب تعلم عىل أنت أُجِربت وهل «حسنًا، قال:

ما.» حد «إىل قلت:
اآلن؟» عمرك «وكم قال:

عاًما.» وخمسني ستة «حوايل قلت:
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والرياضيات؟» الحساب من اآلن تعرفه ما مقدار «وما سخرية: يف يبتسم وهو قال
اإلطالق.» عىل يشء ال أقول أن «يؤسفني قلت:

موضوع أسقط أن فرأيت اعرتايف، عىل بيشء يعلق لم ولكنه بهدوء، هاموند ضحك
طائل.»17 بأي منه أفوز لن أنني أدركت أن بعد التعليم،

املنزلية: الشئون حول هاموند قاله ما لسماع دهشته عن ذلك بعد الضيف ويعربِّ
أنكم تصورت قد وكنت املاضية، العهود يف الناس عليها درج التي بالعادات هذا ««ذكَّرني

ومشرتكة.» عامة حياة تعيشوا أن فضلتم
التي بالطريقة نعيش نحن حسنًا، التعاونية)؟ (الجماعة الفالنسرتات «حياة قال:
أخرى، مرة تذكر عليها. اعتدنا معينة أرسة أعضاء مع نحيا أن كقاعدة ونحب نحبها،
يف طبيعيٍّا أمًرا كانت مجراها يجري وما فورييه «فالنسرتات» وأن اختفى، قد الفقر أن
لم الحياة يف الطريقة هذه مثل إن والعوز. الفاقة من مالذ من أكثر تكن ولم الوقت، ذاك
عىل أنه تفهم أن يجب ولكن الفقر. أشكال بأسوأ محاطني أناس بال عىل إال لتخطر تكن
بصورة اختالفها من الرغم وعىل بيننا، القاعدة هي مستقلة أرس يف الحياة أن من الرغم
بأن ويقنع طيب بمزاج يتمتع شخص أي وجه يف يغلق ال الباب فإن العادات، يف أخرى أو
شخص يهبط أن الحال بطبيعة املعقول من وليس األرسة، أفراد بقية يعيش كما يعيش
بإمكانه دام ما يرضوه، لكي عاداتهم يغريوا أن أفرادها من ويطلب العائالت، إحدى عىل

له».» يحلو كما ويعيش مكان ألي يذهب أن
األحياء منها أزيلت التي الجديدة لندن يصف وهو العجوز الرجل إىل استمع أن وبعد
الحدائق، بها تحيط التي الجميلة البيوت أو الخرضاء املروج محلها حلت القذرة، الفقرية

قائًال: سؤاله عىل هاموند ورد … األخرى املدن عن شيئًا يعرف أن الزائر أراد
للصناعة، مراكز نعلم، كما يوم، ذات كانت التي املظلمة الكبرية لألماكن ««بالنسبة
واملالط. باآلجر مكدسة كانت التي املهجورة األماكن شأن شأنها لندن من اختفت فقد
ترتك فلم القمار، أسواق لخدمة إال تقم ولم فحسب، للصناعة مراكز سوى تكن لم وألنها
حدث الذي الكبري التغري أن وطبيعي لندن. مع الحال هو كما عليها يدل أثر أي وراءها
إزالة يف التفكري أن كما هيِّنًا، األمر هذا جعل (امليكانيكية) اآللية القوة استخدام بسبب
إليه، وصلت الذي الحد إىل لنصل عاداتنا نغري لم ولو حتى وارًدا أمًرا كان املراكز هذه
يف تضحية أي نستكثر بأال أقنعنا الذي هو عليها، كانت التي بالصورة وجودها ولكن
ذلك بعد تبقى ما أما الصناعية». «املناطق ب تسميته عىل اصطلح مما التخلص سبيل
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تطلبه التي الجهات إىل ويُرَسل يُعبَّأ فهو والعلف واملعادن الفحم من احتياجاتنا لسد
… الناس من البسطاء عىل جلبتها التي واملآيس والفوىض القذارة، من ممكن قدر بأقل

ذابت وقد اإلْعمار. لزيادة بالنسبة قليلة فيها اإلزالة أعمال فكانت الصغرى املدن وأما
توسيع وتم الريفية، املناطق يف — ضواحي فيها وجدت التي الحاالت يف — ضواحيها
وميادينها بشوارعها قائمة املدن هذه تزل فلم ذلك ومع ملحوظة، بصورة مراكزها
يف الصغرية املدن حالة عن فكرة ن نكوِّ أن األيام هذه أبناء نحن يمكننا بحيث وأسواقها،

أحوالها. أفضل يف أعني الخالية، العهود
وسط قائًما بلًدا يوم ذات كانت التي إنجلرتا يف املوقف حقيقة عىل نقف بهذا
كانت التي املتناثرة املدن من قليل عدد مع البور، واألرايض الغابات من شاسعة مساحات
ذلك بعد صارت ثم للحرفيني، تجمع وأماكن شعبية، وأسواًقا اإلقطاعيني، لجيوش قالًعا
موبوءة مهملة مزارع بها تحيط أقذر، قمار وأوكار وقذرة، ضخمة ورًشا يضم بلًدا
فيها يُْهَدر ال كبرية، حديقة اآلن أصبحت لقد الورش. أصحاب قبل من ومنهوبة بالفقر
من املتناثرة الصناعية والورش الرضورية، املساكن فيها وتتوافر يشء، يتلف وال يشء

وجميلة.» ونظيفة أنيقة وكلها جنوبها، إىل شمالها
القرى هذه بعض سأشاهد أنني ومع األفضل. نحو تغيري هذا أن يف شك «ال قلت:
لذلك.» نفيس أهيئ لكي وذلك كلمتني، أو كلمة يف حالتها يل تصف أن فأرجوك قليل، بعد
القرن نهاية يف تبدو كانت كما القرى لتلك مناسبة صورة رأيت قد «لعلك قال:

النوع.» هذا من كثرية صور هناك عرش. التاسع
منها.» كبريًا عدًدا رأيت «لقد قلت:

الصور)، تلك يف تراها (التي األماكن أفضل تشبه قرانا إن «حسنًا، هاموند: قال
توجد ال أنه تالحظ أن فقط عليك فيها. الرئييس املبنى هما الجريان مجمع أو والكنيسة
يلجأ التي الباهتة املناظر تلك فيها تجد لن أنك وصدقني الفقر؛ عىل تدل عالمة أي بها
حتى تعجبنا، ال األساليب هذه إن املعماري. الرسم يف عجزه إلخفاء عادة الفنان إليها
مرتبًا يشء كل يكون أن نحب الوسطى العصور أهل مثل فنحن البؤس. عن تعرب لم إن
سيعرفون ألنهم املعمارية، بالقوة إحساس لديهم من كل مثل هذا يف مثًال ومتألًقا، ونظيًفا
خالل شذوذ أو عبث أي يتحملوا ولن يريدون، ما عىل يحصلون كيف الحالة هذه يف

الطبيعة.» مع تعاملهم
متناثرة؟» ريفية بيوت أي القرى، بجانب هناك «هل قلت:
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عن البيوت تغيب أن السهل من ليس أنه والحقيقة وبوفرة. «أجل، هاموند: قال
الرملية والتالل والغابات البور األرايض تغطيها التي املساحات باستثناء وذلك برصك،
من بعضها البيوت تقرتب وحيث .(Surrey ي رسِّ منطقة يف Hindhead الهندهيد (مثل
يف روعيت وقد العادية. بالبيوت منها القديمة بالكليات وأشبه حجًما أكرب تصبح بعض
سيما ال البيوت، هذه يف يقيموا أن يمكنهم الناس من كبريًا عدًدا ألن املجتمع، مصلحة هذا
يف الزراعية األعمال يف يساعد أغلبهم كان وإن مزارعني، بالرضورة ليسوا الريف سكان أن
معظم أن خاصة للغاية، مبهجة الكبرية الريفية املساكن هذه يف والحياة األحيان. بعض
واملشارب األفكار يف بينهم الكبري التنوع أن كما فيها، يعيشون عرصنا يف واألفذاذ العلماء

والنشاط.» الحيوية عىل حولهم من املجتمع يحفز
فيها تكون أن ينبغي الريفية املناطق أن يل يبدو إذ يدهشني، كله هذا «إن قلت:

معقولة.» سكانية كثافة
القرن نهاية يف لعددهم تقريبًا الحارضمساٍو الوقت يف السكان وعدد «بالتأكيد. قال:
ساعدنا وقد واسعة. مساحات عىل بنرشهم قمنا أننا هو فعلناه ما كل عرش، التاسع
إىل أحد احتاج كلما وذلك أخرى، وبالد مناطق يف السكان نرش عىل الحال بطبيعة كذلك

ذلك. إىل دعانا أو مساعدتنا
االختفاء.» تمام اختفت الحكومة ألن الريف، إدارة يف أعظم تغيريات تمت وقد

التي األسئلة بعض أطرح أن فيها يمكنني التي املرحلة إىل اآلن وصلت «لقد قلت:
السابق الحوار أثناء شعرت ولكنني رشحها، عليك ويصعب عنها، اإلجابة يف تتحفظ ربما
هل لديكم؟ الحكومة نوع هو ما اآلن: ذلك يف وسأرشع لك، أوجهها أن عيلَّ يتحتم أنه
القرن يف الناس بعض اعتاد التي الديكتاتورية إىل وصلتم أم أخريًا؟ الجمهورية انترصت
السؤال أن الواقع للديمقراطية؟ النهائية النتيجة هي ستكون بأنها التنبؤ عىل عرش التاسع
أقمتم أين للروث. سوق إىل برملانكم حوَّلتم قد دمتم ما تماًما، للعقل منافيًا يبدو ال األخري

الحايل؟» برملانكم إذن
حسنًا، «حسنًا، وقال: قلبه أعماق من بضحكة البتسامتي العجوز الرجل استجاب
لم حيث األرض، يخصب الذي السماد منه يأتي فربما الفساد؛ أنواع بأسوأ الروث ليس
من يوم يف أنصاره ضمت التي الجدران هذه عليه تشهد الذي — اآلخر النوع من يأِت
الحايل برملاننا أن أخربك دعني العزيز، ضيفنا يا واآلن األقوات. وشح الجوع إال — األيام

برملاننا.» هو كله الشعب ألن واحد، مكان يف إقامته تصعب
تقصده.» ما أفهم «لست قلت:
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يمكن مما يشء لدينا يعد لم أنه بإبالغك أصدمك أن بد ال تفهم. أنك أظن «ال. قال:
الحكومة.» باسم — آخر كوكب من مواطنًا بوصفك — أنت تسميه أن

ولكن الحكومات. عن املعلومات بعض لديَّ ألن تتصور؛ كما كثريًا أُْصَدم «لم قلت:
الوضع؟» هذا إىل وصلتم وكيف أموركم، تدبرون كيف ني، خربَّ

تسأل أن اآلن يمكنك التي الرتتيبات بعض إلجراء مضطرون أننا «صحيح قال:
من األصح ولكن الجميع. عليها يوافق ال الرتتيبات هذه تفاصيل أن أيًضا وصحيح عنها،
وبحرية جيش من عليه يشتمل ما بكل كامل حكومي نظام إىل يحتاج ال اإلنسان أن ذلك
جهاز إىل يحتاج ما بقدر إال أنداده، من األغلبية إلرادة الخضوع عىل يجربه لكي ورشطة،
نفس يف املكان نفس يشغال أن يمكن ال الحجري والحائط رأسه أن يفهمه لكي مشابه

اللحظة.»
فقد بعض. من بعضهم جديًدا موقًفا والحكومة، امللكية إلغاء بعد الناس، اتخذ وقد
ذلك ومع فيهم. عادة الطيبة الزمالة وأصبحت واللصوصية، النزاع حياتهم من اختفى

االعتداء. حوادث بعض من خال قد األمر أن هذا معنى فليس
يعلمون املعتدون، ذلك يف بما الجميع فإن اعتداءات، حدثت إذا «ولكن هاموند: قال
أشخاص يقرتفها التي املعتادة األعمال من وليست أصدقاء، فيها وقع أخطاء مجرد أنها

للمجتمع.» العداوة تحركهم
جنائية.» جرائم لديكم توجد ال أنه تقصد ولعلك «فهمت، قلت:

ضد األعداء تحرض التي الغنية الطبقة غياب مع الجرائم هذه توجد «وكيف قال:
نفسها؟» الدولة ترتكبه الذي الظلم طريق عن الدولة

القانون ألغيتم قد أنكم قليل قبل منك صدر ما بعض من فهمت أنني «أعتقد قلت:
صحيح؟» هذا فهل املدني

تنعقد املدنية املحاكم كانت قبل من لك قلت وكما صديقي. يا نفسه ألغى «لقد قال:
يجرب أن القوة طريق عن يمكن أنه أبًدا أحد يدَِّع لم إذ الخاصة، امللكية عن للدفاع
بطبيعة بطلت الخاصة امللكية إلغاء وبعد طيبة. معاملة بعًضا بعضهم معاملة عىل الناس
أن الرضوري من وأصبح امللكية. خلقتها التي الجرائم كل وتوقفت القوانني جميع الحال
حياة تحيا لكي تعمل أن عليك «ينبغي عبارة: إىل ترسق.» أال عليك «ينبغي عبارة: ترتجم

العنف؟» طريق عن الوصية تلك لفرض داٍع أي هناك فهل سعيدة.»
يستوجب أال العنف؟ جرائم عن ماذا ولكن عليه، وأوافق مفهوم هذا «حسنًا، قلت:

الجنائي؟» القانون وجود رضورة أحيانًا) تحدث بأنها تعرتف (وأنت حدوثها
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عن لألمر ننظر ودعنا جنائي. قانون لدينا يوجد ال للكلمة، مفهومك «حسب قال:
يف الجرائم هذه من األكرب الجزء كان لقد العنف. جرائم تنطلق أين من لنرى قرب
إشباع من العظمى الغالبية حرمت التي الخاصة، امللكية قوانني عىل مرتتبًا الغابرة األيام
للقهر نتيجة كان كما متميزة، قليلة فئة عىل اإلشباع هذا وقرصت الطبيعية، رغباتهم
معظم يف السبب كانت التي الخاصة امللكية اختفت وقد القوانني. تلك سببته الذي الشديد
الجنسية، العالقات انحراف من أيًضا جاء العنف جرائم من الكثري إن ثم العنف. جرائم
املشاكل هذه يف النظر أمعنت ولو املشاكل. من يشببها وما التافهة الغرية سبَّب الذي األمر
ُحوِّلت التي الفكرة (وهي الرجل ِمْلك املرأة أن فكرة عىل أساسها يف تقوم أنها لوجدت
اختفت وقد كان. أيٍّا أو األخ، أو األب، أو الزوج، هو الرجل هذا كان سواء قوانني) إىل
معينة حماقات معها اختفت كما الخاصة، امللكية باختفاء الحال بطبيعة الفكرة تلك
وهو مرشوعة، غري بطريقة الطبيعية رغباتهن وراء االنسياق بسبب النساء «تدمري» عن

الخاصة. امللكية قوانني عىل ترتب عام تقليد بالطبع
موضوع كان الذي األرسة، استبداد وهو العنف لجرائم مشابه آخر سبب وهناك
الخاصة. امللكية عىل مرتتبة نتيجة كذلك كان كما املايض، يف عديدة وقصص روايات
أو القانوني القرس عىل يقوم ال العائيل التماسك دام ما انتهى، قد هذا كل أن وطبيعي
يحلو كما ويذهب يأتي أن يف حر فرد وكل املتبادل، والحب امليل عىل يقوم وإنما االجتماعي،
املعايري عن تماًما تختلف عندنا العام والتقدير الرشف معايري أن هذا إىل أضف لها. أو له
مغلًقا يظل أن يف نأمل ودعنا اآلن، مغلق الشهرة إىل كطريق جرياننا عىل فالتفوق السابقة،
إنسان كل أن كما ممكن، حد أقىص إىل الخاصة ملكاته تنمية يف حر إنسان وكل لألبد.
ويقينًا بالحقد، الشعراء قرنه الذي الكئيب الحسد من تخلصنا بهذا ذلك. عىل يشجعه
الغضب رسيعي جعلت ما كثريًا التي السيئ واملزاج التعاسة أكوام ترجع وإليه حق، عن

العنف.» إىل يلجئُون — الزائدة والطاقة النشاط ذوي أي — الحساس الطبع وذوي
بينكم؟» العنف وجود وتنفي اعرتافك تسحب اآلن فأنت «وإذن وقلت: ضحكت

تحدث. أن يمكن لك، قلت كما األمور، هذه فمثل شيئًا، أسحب لم «ال، قال:
ويقوم آخر، رجًال رجل يرضب وربما األحيان. بعض يف األخطاء سرتتكب الحارة والدماء
افرتضنا إذا هذا قتل، جريمة النتيجة وتكون ثانية، مرة الرضبة برد املرضوب الشخص
نزيد أن — والقتيل القاتل جريان ونحن — لنا يحق هل بعد؟ ماذا ولكن األحوال. أسوأ
يدعونا املقتول أن نتصور أن حد إىل البعض ببعضنا الظن سوء بلغ وهل سوءًا؟ األمور
هادئًا تفكريًا يفكر أن له وأتيح جرح قد كان لو — نعلم أننا خصوًصا له، لالنتقام
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يستطيع هل أم جارحه؟ عن العفو إىل سيبادر كان أنه — الظروف كل يزن أن واستطاع
فقده؟» سببها التي التعاسة ويشفي للقتيل، أخرى مرة الحياة يعيد أن القاتل موت

من نوًعا تستوجب املجتمع أمن حماية أن اعتبارك يف تضع أال ولكن «أجل، قلت:
العقاب؟»

الصميم. يف الحقيقة كبد أصبت لقد جار! يا «مرحى مبتهًجا: العجوز الرجل قال
بحماقة ذلك مع يترصفوا وأن بالغة بحكمة عنه يتحدثوا أن الناس اعتاد الذي العقاب ذلك
حكَّام أي — ألنهم الخوف، إىل حاجة يف كانوا لقد خوفهم؟ عن تعبريًا إال كان هل بالغة،
وسط نعيش الذين نحن لكننا معاٍد. بلد يف مسلحة كعصابة يعيشون كانوا — املجتمع
تحت — فكرنا لو أننا يف شك وال نعاقب. أن إىل وال نخاف أن إىل نحتاج ال أصدقائنا،
القتل ارتكاب يف — قاسية عرضية رضبة من أو محتملة قتل جريمة من الرعب تأثري
أال املتوحشني. الجبناء من مجتمًعا أصبحنا قد أننا هذا معنى لكان وقور، قانوني بشكل

جار؟» يا هذا عىل توافقني
«… الناحية تلك من األمر يف فكرت إذا سيما ال أوافقك، «نعم قلت:

حادث أي يُرتَكب عندما أنه تفهم أن عليك يجب هذا «ومع العجوز: الرجل قال
ذلك. يتوقع نفسه هو أنه كما ممكن، تعويض أي يقدم أن املعتدي من نتوقع فإننا عنف،
الغضب غلبه بإنسان الشديد األذى إيقاع أو التدمري كان إذا فيما أخرى مرة فكِّر ولكن
هذا أن ترى أال للمجتمع. تعويض أي فيه يكون أن يمكن معينة لحظة يف الجنون أو

له؟» أخرى إساءة بالتأكيد سيكون
كل إنسانًا يقتل مثًال وأنه العنف، عىل تعوَّد قد اإلنسان هذا أن افرتض «ولكن قلت:

عام.»
نتجنبه، حتى عقاب به يوجد ال مجتمع ويف معروفة. غري الحالة هذه مثل «إن قال:

الندم.» إىل العدوان يؤدي أن بد ال علينا، قهره يمارس قانون وال
قد أعتقد فيما ألننا معها؟ تتعاملون كيف ذلك، عن تقل التي العنف «وحاالت قلت:

فظيعة.» مآٍس عن قبل من تكلمنا
يتم أن يجب الحالة هذه (ويف مجنونًا وال مريًضا املذنب يكن لم «إذا هاموند: قال
واإلذالل بالحزن الشعور أن الواضح فمن جنونه) أو مرضه من يشفى حتى عليه التحفظ
غبيٍّا كان أن تصادف إذا هذا له سيوضح عامة بصفة واملجتمع فعلته، بسبب سيالحقانه
عىل رصيح اعرتاف أو — التعويض من نوع هذا يتبع أن بد ال أنه هذا إىل أضف يفهم، ال
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ربما جار؟ يا يعرتف أن عليه يصعب فهل والخزي. بالحزن يشعر بأنه — تقدير أقل
كذلك.» فليكن صعبًا. أمًرا هذا يكون
كاٍف؟» هذا أن «أتعتقد قلت:

الرجل، تعذيب إليه أضفنا ولو عمله. يمكننا يشء كل هو هذا إن ثم هذا. «أعتقد قال:
املمكن من كان اللذين والخزي اإلذالل عن يستعيض وجعلناه غضب، إىل حزنه لحوَّلنا
قد أنه عندئٍذ يحس سوف له. إيذائنا من االنتقام يف باألمل فعلته، بسبب بهما يشعر أن
مسرتيح. وهو أخرى مرة الخطأ ويرتكب يذهب أن بإمكانه وأن القانونية، العقوبة نفذ
يقول: أن قبل القانونية العقوبة ألغى قد املسيح أن تذكر الحماقة؟ هذه مثل نرتكب فهل
حقق الذي املجتمع يف تجد لن أنك تنَس وال أخرى». مرة الخطيئة ترتكب وال «اذهب
الكثريين وجدت وإن ان، السجَّ أو املعذِّب دور يؤدي أن يقبل فرد أي الجميع بني املساواة

الطبيب.» أو املمرضة بدور للقيام استعداد عىل
جنائية وقوانني إجراءات يتطلب ال عصبي مرض مجرد إذن الجريمة «أتعترب قلت:

معه؟» للتعامل
عامة، بصفة بالصحة يتمتع شعبًا لك، قلت كما دمنا، وما جميل، قول «هذا قال:

املرض.» بهذا أنفسنا نشغل ألن داعي فال
به تتمتع الذي واملساواة الحرية من القدر بنفس تتمتع العالم بالد كل أصبحت لقد
سياسية، أحزاب املجتمع داخل توجد وال األمم. بني والحروب املنافسات واختفت إنجلرتا،
أن إىل تحتاج ال وصلبة حقيقية أشياء حول خالفات فهي الرأي يف خالفات ُوِجدت وإذا
الدوام، عىل متعادية أحزاب إىل الناس تقسيم عىل — هاموند يقول كما — عندنا تقوم
عىل تنصب خالفاتنا إن … الزمن وتقدم الكون طبيعة عن مختلفة نظريات منها ولكل
تفرق أن الخالفات هذه ملثل يمكن وال عابرة، أحداث من له تتعرض وما العملية الشئون

مستمرة. بصفة الناس بني
إىل بالرجوع صغرية، أو كبرية كانت سواء الخالفات، هذه تسوون أنكم «أظن قلت:

األغلبية؟» إرادة
أن عىل توافقني لعلك الوسيلة؟ هذه بغري تسويتها لنا يتسنى وكيف «بالتأكيد، قال:
أن إنسان كل يحب الذي امللبس مثل — املجتمع مصالح يف تؤثر ال التي الشخصية األمور
شاكل وما كتابته أو لقراءته يميل وما يرشبه، الذي والرشاب يأكله الذي والطعام يرتديه،
أن يف حر إنسان كل ألن حولها، اآلراء تختلف أن يمكن ال الشخصية األمور هذه — ذلك
ويؤثر بأرسها، للجماعة العامة باملصلحة األمر يتعلق عندما ولكن يحب. كما فيها يترصف
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لجأت إذا إال برأيها، تديل أن األغلبية عىل فيجب فيها، فرد كل يف أحيانًا فعله عدم أو فعله
الحقيقية، األغلبية أو املؤثرة األغلبية هي أنها بالقوة تثبت أن وحاولت السالح لحمل األقلية
ذلك يف والسبب ومتساوين، أحرار، أناس من ن مكوَّ مجتمع يف وارد غري أمًرا هذا كان وإن
اآلخرين، أن كما الحقيقية، األغلبية هي املجتمع هذا مثل يف الظاهرة األغلبية أن إىل يرجع
منه يقفوا أو طريقه يف يقفوا أن يحاولون وال العلم تمام هذا يعلمون قبل، من أرشت كما
األمور.» هذه يف رأيهم عن للتعبري عديدة فرص لديهم كانت أنه وخاصة العناد، موقف

اإلدارية؟» الناحية من تترصفون «وكيف قلت:
التعاونيات إحدى تكون كأن اإلدارية، وحداتنا إحدى نأخذ دعنا «حسنًا، قال:
ال التي األسماء هذه كل لدينا ألن الدوائر؛ إحدى أو املحلية، املجالس أحد أو (الكوميون)
عن اختلف قد املايض يف األمر كان وإن حقيقية، فروق أي عىل الحارض الوقت يف تدل
(الرفاق) الجريان بعض يعتقد كذلك، تسميها أن شئت إذا املنطقة، هذه مثل يف ذلك.
إزالة أو للمدينة، جديدة قاعة كبناء عنه، النظر رصف يجب أو ما يشء تنفيذ يجب أنه
ويف وعتيق، قبيح حديدي بجرس حجري جرس استبدال أو للسكنى، تصلح ال التي البيوت
العادي االجتماع يف حسنًا، التنفيذ. عدم أو التنفيذ األمر يحتمل ترى كما الحاالت هذه كل
مستعملة كانت التي القديمة اللغة حسب نسميه كما Mote املوت أو — للجريان التايل
الجميع، وافق وإذا التغيري، فكرة الجريان أحد يقرتح — للبريوقراطية السابقة العهود يف
أحد يؤيد لم إذا وباملثل، بالتفاصيل. يتعلق ما باستثناء الحال، بطبيعة النقاش ينتهي
عنه النظر يرصف االقرتاح فإن — نقول أن اعتدنا كما يسانده لم أو — االقرتاح مقدم
مناقشته عىل يحرص االقرتاح مقدم ألن عقالء، أناس بني يحدث ال أمر وهو معينة، لفرتة
ومع مؤيدين، ووجد ُقدِّم االقرتاح أن لنفرتض ولكن العام. االجتماع قبل تفصيلية مناقشة
العتيق الحديدي الجرس إن مثًال يقولوا كأن الجريان، من قليل عدد عليه اعرتض ذلك
جرس بناء بفكرة أحد يزعجهم أن يريدون ال وإنهم أطول، مدة الخدمة يف يستمر أن يمكنه
املوضوع مناقشة وتؤجل املرة، هذه يف األصوات تُؤَخذ فال هذا حدث إذا له، داعي ال جديد
املعارضة أو املؤيدة الحجج وتقدم اآلراء، الناس يتبادل األثناء هذه ويف التايل. لالجتماع
يعقد وعندما املوضوع، بأطراف الجميع يلم بحيث وينرش، يطبع بعضها إن بل لالقرتاح،
بطريقة األصوات تؤخذ النهاية ويف منظم، بشكل املسألة مناقشة تتم أخرى مرة االجتماع
أخرى مرة املوضوع يؤجل محدوًدا، الرأي يف االختالف كان أن حدث فإذا األيدي. رفع
لرأي تخضع أن األقلية من فيطلب واسًعا، الخالف كان إذا أما موسعة، مناقشة ملناقشته
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للمناقشة يُطَرح املوضوع فإن رفضوا، إذا أما الطلب. لهذا تستجيب ما وعادة األغلبية،
زاد قد األقلية عدد يكن لم إذا سيما ال األغلبية، لرأي دائًما يمتثلون وحينئٍذ الثالثة، للمرة
التمسك يف الحق تعطيهم منسية شبه قاعدة هناك أن أعتقد كنت وإن ملحوظة. زيادة
ولكن خاطئة، نظرهم وجهة ألن ليس دائًما، النهاية يف يقتنعون إنهم أقول ولكن برأيهم،

تبنيها.» عىل إجبارهم أو بها الجماعة إقناع يستطيعون ال ألنهم
واسعة؟» الخالف ُشقة ظلت إذا يحدث ماذا ولكن ا، جدٍّ «حسن قلت:

املوضوع يسقط األحوال، هذه مثل يف املتَّبعة للقاعدة وطبًقا املبدأ حيث «من قال:
واجبي من ولكن الواقع. لألمر تذعن أن التصويت، يف فشلت إذا األغلبية، وتضطر برمته،
عام بوجه تخضع إذ بالقوة، القاعدة هذه تفرض ما نادًرا الواقع يف األقلية بأن أخربك أن

ودية.» بطريقة األغلبية لرأي
العكس عىل وأصبح، عقوبة، يكون أن عن الجديد املجتمع هذا يف العمل توقف لقد
األشكال، من شكل بأي صاحبه عليه يكافأ ال املتميز العمل وحتى ممتًعا. نشاًطا ذلك، من
أجًرا طلبت أنك ولو اإلبداع، هي الوحيدة واملكافأة السلطة. يف بزيادة وال مادي بكسب ال
العمل إتقان هو الوحيد أجره أن مع — العجوز الرجل يقول كما — اإلبداع لذة عن
أن بمجرد الحساب فاتورة إلينا يرسلون اآلباء أن ذلك بعد نسمع فسوف فيه، والتفوق
معاناة. العمل أن يتضمن العمل، عن الناس لتشجيع للحوافز اللجوء إن … بطفل يُرَزقوا
من الخوف من نوع بيننا نشأ لقد حتى الصورة، بهذه التفكري عن نكون ما أبعد ونحن
أمًلا. وليس نفقدها، أن نخىش متعة إنها العمل. يف نقص األيام من يوم يف عندنا يحدث أن
مصدًرا — الجديد املجتمع يف — أصبح قد ذاته، حد يف ممتًعا ليس الذي والعمل
الناس فيه انرصف الذي القديم املجتمع يف أما ومفيد. نافع بأنه الناس معرفة بسبب للمتعة
جهد أقل لبذل املتواصل السعي «هو العمل أصبح فقد رضورية، غري سلع إلنتاج أساًسا
وللتخلص السلع». من ممكن عدد أكرب صنع يف نفسه الوقت ويف سلعة، أي صنع يف ممكن
أسواق وفتح مصطنع، بشكل جديدة حاجات خلق الرضوري من كان السلع، هذه من
سخيفة سلًعا ينتج ال الجديد املجتمع يف اإلنسان أن غري املتحرضة». «غري البالد يف جديدة
حاجة الجماعة إليه تحتاج ما ينتج وإنما الرأسماليني، أحد ذلك من يستفيد أن ملجرد
العرصالوسيط: مدن يف الحال كان كما واملستهلك املنتج بني حيوية عالقة وهناك رضورية.
يحتاج ما يصنعون فالناس إليها، نحتاج التي السلع هي نصنعها التي السلع «إن
يعرفون ال مجهولة ألسواق وليس ألنفسهم، يصنعونه كانوا لو كما (رفاقهم) جريانهم إليه
الجنون فمن رشاء، وال بيع يوجد ال أنه وكما فيها، التحكم يملكون وال شيئًا، أمرها عن
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عىل إجباره يمكن إنسان لدينا يعد لم ألنه إليها، سنحتاج كنا إن ندري ال سلًعا نصنع أن
أن يمكن وال منه. للغرض املالءمة تمام ومالئم جيد نصنعه ما كل فإن ولهذا رشائها.
رديئة. سلًعا نصنع ال ولهذا استخدامه، إىل أصيلة حاجة هناك كانت إذا إال شيئًا نصنع
نحتاج مما أكثر نصنع ال ولهذا نريد، ما عرفنا قد أننا ذكرت، أن سبق كما هذا، إىل أضف
لدينا فإن الفائدة، عديمة أشياء من كبرية كميات نصنع ألن مضطرين غري أننا وكما إليه،
والعمل األشياء. هذه بصنع استمتاعنا مدى عىل نحكم تجعلنا التي الكافية واملوارد الوقت
تطوًرا املتطورة باآلالت نصنعه بأيدينا، صنعناه إذا الضيق عىل يبعث أن يمكن الذي
أي هناك وليست اآلالت. عن فيه نستغني بأيدينا، صنعناه إذا يمتعنا الذي والعمل هائًال،
أال عليه يرتتب الذي األمر فرد؛ لكل العقلية امليول يناسب الذي العمل إيجاد يف صعوبة
أن اكتشفنا كلما آلخر، وقت من عمدنا وقد آخر. إنسان حاجات لتلبية بإنسان يضحي
إنتاجه. عن واالستغناء العمل ذلك عن التخيل إىل متعبة، أو ا جدٍّ كريهة العمل أنواع بعض
تمرين هو الظروف هذه تحت به نقوم الذي العمل أن ترى أن بالتأكيد يمكنك واآلن
بدًال العمل إىل يسعى إنسان كل أن لدرجة مًعا، والجسد للعقل أخرى أو بصورة ممتع
فقد جيل، بعد جيًال العمل يف املهارة اكتسبوا قد الناس دام وما تجنبه. إىل يسعى أن من
قد إنتاجنا أن حني يف القليل، ننجز وكأننا األمر يبدو بحيث السهولة من إنجازه أصبح

مستمر.» تزايد يف يكون
التماس إىل أو املوت بعد أسعد بحياة اإليمان إىل حقيقية سعادة السعداء يحتاج وال
الناس أصبح كما املسيحي، بالدين اإلنساني الدين استُبدل فقد هللا.18 حب يف العزاء
منهم يستحقون ألنهم بل الواجب، بأداء شعور عن ليس اإلنسانية، يف رفاقهم يحبون

الحب.
قد فيهما، اإلنسان يعيش أن يمكن بلدان وكأنهما والجحيم، بالنعيم اإليمان «إن
ونضيف، البرش، لعالم املتصلة بالحياة مًعا، والفعل بالكلمة نؤمن، اآلن ونحن اختفى،
األيام من القليل الرصيد إىل املشرتكة الحياة هذه أيام من يوم كل القول، هذا جاز إذا
كان لقد لذلك؟ تعجب هل سعداء. أننا هي هذا ونتيجة الفردية، تجاربنا لنا توفره الذي
يؤمنوا وأن جنسهم، من هم الذين البرش يحبوا أن املاضية العصور يف الناس من يُطَلب
الذوق ورهافة العقل بسمو اإلنسان تمتع ما بقدر انظر، لكن جرٍّا. وهلم اإلنسانية بديانة
األفراد منظر من االشمئزاز أصابه ما بقدر الفكرة، هذه تقييم من يمكنه الذي الحد إىل
أن استطاعته يف يكن ولم عبادتها، يف يتفانى أن له أريد التي الجماهري منهم تتكون الذين
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التي البرشية لفكرة املألوف التجريد من بنوع القيام طريق عن إال االشمئزاز هذا يتحاىش
طغاة إىل رأيه يف ينقسم كان الذي البرشي، بالجنس تاريخية وال واقعية صلة تربطها
قبول يف الصعوبة هي فأين اآلن، أما أخرى. جهة من مهانني متبلدين وعبيد جهة من عمي
وسعداء، أحراًرا، اإلنسانية (معنى) يكونون الذين والنساء الرجال دام ما اإلنسانية، ديانة
جميلة بأجساد يتمتعون عام بوجه أنهم كما تقدير، أقل عىل والنشاط بالحيوية ومفعمني
ييسء وال بالبرش االحتكاك بها يرتقي وطبيعة صنعهم، من جميلة أشياء بهم وتحيط

إليها؟»»

االشرتاكي» املستقبل من «صور رشرت: أويجني (5)

يف وذلك أملانيا، يف رشرت ألويجني االشرتاكي» املستقبل من «صور كتاب ظهر عندما
املستقبل ملجتمع االشرتاكية املرشوعات كانت عرش، التاسع القرن من التسعينيات أوائل
االشرتاكية الحركة قوة أدت فقد الخالص. األكاديمي االهتمام يفوق باهتمام حظيت قد
بعيد غري وقت يف تصبح سوف االشرتاكية اليوتوبيا بأن االعتقاد إىل الناس من بالكثري
النقدية الرواية قراءة أثناء بها تشعر التي الشديدة املرارة يفرس وهذا واقعية. حقيقة
يفرس وربما (الرايشستاج). األملاني الربملان يف األحرار حزب زعيم رشرت ألويجني الساخرة
شهور بضعة يف النسخ من اآلالف مئات منه بيعت الذي الصغري، الكتاب هذا نجاح أيًضا

اإلنجليزية. اللغة إىل مبارشة تُرِجم كما قليلة،
واملحافظني األحرار منع قد إنجلرتا يف االشرتاكية الحركة ضعف أن من الرغم وعىل
االشرتاكية اليوتوبيات شعبية إىل نظروا أنهم بد فال لهم، ا جادٍّ تهديًدا يعتربوها أن من
اإلنجليزية باللغة الناطقة الصحافة أن عن فضًال الخطري، التحذير من نوًعا باعتبارها
National القومي» «املراقب جريدة أعلنت فقد حارٍّا، استقباًال رشرت كتاب استقبلت
ذوي األعمال رجال جميع إىل باإلضافة العمال كل يقرأه أن يستحق «أنه Observer
Sydney Morning سيدني يف تصدر التي هريالد مورننج صحيفة وقالت املرموقة». املكانة
اقرتحها التي العالج وصفات من يشفي ا مضادٍّ دواءً الكتاب هذا «سيكون :Herald
جريدة أما النهائي.» وانهياره االشرتاكي النظام مآيس يصور ألنه املجتمع، إلصالح بيالمي
غري أخرى نهاية لالشرتاكية تكون «لن جدية: أكثر بلهجة فقالت Spectator اإلسبكتيتور

الكتاب.» يصورها التي النهاية
— اإلنجليزية للصحافة السابقة املالحظات ضوء عىل — أقول أن إىل حاجة يف ولست
منصف، غري هجوم ذاتها حدِّ يف االشرتاكية عىل رشرت يشنه الذي الساخر الهجوم إن
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للمرشوعات ساخًرا نقًدا بوصفها إليها نظرنا إذا صالبة أرضأكثر عىل تقف روايته أن بيد
التاسع القرن خالل لها الُكتَّاب إنتاج وصل والتي الدولة، اشرتاكية عىل القائمة اليوتوبية
اإليمان ذلك الليرباليني، أو األحرار أحد باعتباره رشرت، ويدين التضخم. حد إىل عرش
حق يؤكد كما الضخمة، البريوقراطية وآلتها االشرتاكية للدولة الشاملة بالحكمة األعمى
إذا البالد يغادر وأن يريد، كما ويلبس يأكل وأن يحبه، الذي العمل يختار أن يف الفرد
أصبح إذا أحراًرا يكونوا أن يمكنهم الناس بأن تقول التي الفكرة من ف يسخِّ وهو شاء،
العمال توجيه من الدولة يمنع أن يستطيع الذي ذا فمن الدولة، يد يف كله والتوزيع اإلنتاج
إقامة من يمنعها الذي ومن تجويعهم، من حتى أو ممتعة غري وظائف إىل الساخطني
تكون أن يمكن وكيف والنظام»؟ «القانون عىل للحفاظ هائلة رشطة وقوات قوي جيش
الحكومة؟ يد يف الطباعة أدوات وجميع الورق مخزون يكون عندما للصحافة حرية هناك
السلطات تحرتم أن يضمن ما هناك وليس حرة تكون أن لالنتخابات يمكن كيف بل
جانب من السلطة استخدام سوء أن الدولة اشرتاكية تجربة أثبتت لقد االقرتاع؟ رسية
— حتمي أمر إنه البعض قال وربما — ممكن أمر الشيوعية) (أو االشرتاكية الحكومة
اشرتاكي نظام ظل يف الناس بأن األقوال هذه االعرتاضعىل الحال بطبيعة يمكن ذلك ومع
ممن غريهم يفعل كما الرشف، من ومجردة أنانية بطريقة يترصفوا أن يمكن ال حقيقي،
الذي كاملجتمع مثاليٍّا مجتمًعا ينتقد لم رشرت أن عىل الرأسمايل. النظام ظل يف يعيشون
موقًفا الناس يتخذ حيث عليه) ليوافق يكن لم بأنه القول أمكن (وإن موريس وليم وصفه
بجيش ليحتفظوا ال ألنفسهم، يعملون أنهم ويعلمون أحرار، ألنهم العمل من مخالًفا
مجتمع إىل انتقاداته وجه وإنما والضباط، والجنود الرشطة ورجال البريوقراطيني من
الناس عىل فيه وأُجِرب الرأسمالية، الدولة سلطة محل االشرتاكية الدولة سلطة فيه حلَّت
القوانني من استبداًدا أشد قوانني وهي السيايس، الحزب وضعها لقوانني الخضوع عل
العقلية النظر وجهة بأن املرء يقنع أن يمكن النظام هذا ظل يف يشء يوجد وال القديمة.
والنقدي الخاليف رشرت وكتاب األسوأ. من بدًال لألفضل تتغري سوف للناس واألخالقية
قامت إذا ألملانيا، يحدث سوف ما يصف كما لألسوأ، ستتغري بأنها الحال بطبيعة يسلم
والئه عىل محافًظا ظل متحمس، اشرتاكي عامل كتبها يوميات شكل يف االشرتاكية، الثورة
يسقط أن إىل حوله، من العام السخط وخذله شخصية مأساة أمله خيبت حتى للحزب

املضادة. للثورة ضحية أخريًا
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االحتفال يوم

برلني. يف العامة املباني وفوق القرص فوق الدولية لالشرتاكية األحمر العلم يرفرف
الوسطى: للطبقة يقول أن اعتاد لقد هذا لريى عاش قد «بيبيل»19 الخالد أديبنا ليت
عام هو ليكون ١٨٩٨م عام إنجلز فردريك حدد وقد األبواب.» عىل الوشيكة الكارثة «إن
لم ولكنه الرسعة، بهذه يأِت لم االنتصار إن حسنًا، االشرتاكية. لألفكار النهائي االنتصار

طويًال. وقتًا كذلك يستغرق

الجديدة القوانني

الجريدة محل حزبنا، بلسان الناطقة األوىل الجريدة هي كانت التي األمام»، «إىل حلت لقد
أصبحت أن وبعد املنازل. كل عىل باملجان توزع وهي اإلمرباطوري»، «املعلن القديمة
عن األخرى الصحف جميع الحال بطبيعة توقفت للدولة، ملًكا النرش مؤسسات جميع
نرشة مع األخرى املدن جميع يف األمام» «إىل جريدة من محلية طبعة وتصدر الصدور.
وقت يحني أن إىل البالد، شئون إدارة زالت وما حدة. عىل موقع بكل الخاصة باألخبار
سيتولون الذين القديم، الربملان يف االشرتاكيني األعضاء أيدي يف جديد، برملان انتخاب
يحتمها التي العديد القوانني، إصدار — حكومية لجنة شكل يف يجتمعون عندما —

الجديد. النظام استقرار
١٨٩١م، عام Erfurt إيرفورت مؤتمرات يف أُقر الذي القديم الحزب برنامج أُعلن وقد

للشعب. األساسية للحقوق ا عامٍّ إطاًرا باعتباره
ووسائل واآلالت، واملحاجر، واملناجم، وامللكية، املال، رأس كل أن اإلعالن ويتضمن
ما أو وحدها، الدولة ملك فصاعًدا اآلن من أصبحت قد امللكية، أنواع وجميع االتصال،
املواطنني جميع بإلزام يقيض آخر قرار وهناك بالجماعة، أفضل تسمية اآلن يسمى
والعرشين الحادية سن ومن إناثًا، أو ذكوًرا كانوا سواء كافة، األفراد ويتمتع بالعمل،
الحادية سن تحت هم الذين املواطنون ويتعلَّم الحقوق. بنفس والستني، الخامسة إىل
أيًضا الدولة فتتكفل والستني الخامسة تجاوزوا الذين أما الدولة، حساب عىل والعرشين
تتم أن وإىل الخاصة، اإلنتاجية املرشوعات كل بالطبع توقفت وقد نفقتها. عىل برعايتهم
العمل يف ويستمرون القديمة، مواقعهم يف األشخاص جميع سيبقى الجديدة التنظيمات

ألسيادهم. السابق يف يعملون كانوا كما للدولة
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ال بطاقة — يرأسها الذي الفذ املستشار بفضل — عملها الجديدة الحكومة وتبارش
أي لتجنب الالزمة االحتياطات كل وتتخذ الهدف. عىل التصميم قوة عن قوتها يف تقل
الرضائب، إلغاء وتقرر الجيش، ح ُرسِّ وقد القديم. لنفوذه املال رأس الستعادة احتمال
املعامالت من الدولة دخل من العامة لألغراض الالزمة األموال تحصيل الحكومة واقرتحت

ومجيًدا. جديًدا عهًدا نستقبل أننا تماًما الواضح ومن التجارية.

املهن اختيار

لتنظيمات طبًقا الناس، تذكِّر اإلعالنات لوحات عىل املعلقة الكبرية الحمراء والالفتات
الحادية بني أعمارهم ترتاوح الذين الجنسني من األشخاص بأن الجديد، العمل قانون
تمهيًدا أنفسهم تسجيل أيام ثالثة غضون يف منهم مطلوب والستني، والخامسة والعرشين
كل مهنة لتحديد تمهيًدا أنفسهم تسجيل أيام ثالثة غضون يف منهم. كل مهنة لتحديد
وتم العامة، املكاتب من وغريها القديمة الرشطة مراكز الغرض لهذا صت ُخصِّ وقد منهم.
العديدة الورش بإحدى العمل يف انخراطهن أن والفتيات النساء عىل خاص بوجه التنبيه
الطعام، وجبات وإعداد األطفال، رعاية مثل املنزلية األعمال جميع من يعفيهن للدولة
وتنشئة األطفال تربية مهمة الدولة وتتوىل إلخ. … املالبس وغسل املرىض، وتمريض
كل األساسية الوجبة تناول ويتم لها. التابعة العامة واملدارس الحضانة دور يف الشباب
غسل يتم وال املستشفيات، إىل املرىض ويُرَسل منطقة، بكل الخاص الدولة مطعم يف يوم
للمهن بالنسبة سواء للجنسني، العمل ساعات ُحدِّدت وقد املركزية. املغاسل يف إال املالبس

ساعات. بثماني الحارض الوقت يف العامة واإلدارات للدولة أو املختلفة

التعيينات

بتوزيع اليوم الرشطة قامت وقد محدد. غري ألجل فجأة و«آجنيس» «فرانز» زواج ل ويُؤجَّ
ومن مؤخًرا، تم الذي التسجيل عىل جانب من القائمة واألوامر بالوظائف، املتعلقة األوامر

واالستهالك. اإلنتاج لتنظيم الحكومة وضعتها التي الخطة عىل آخر جانب
ولكنه املطبعة، يف الحروف صف وهي بمهنته محتفًظا سيظل فرانز أن والواقع
برلني أن إىل هذا ويرجع ليبتزيج. إىل سريسل بل برلني، يف البقاء يستطيع لن الحظ لسوء
قبل، من بها يعملون كانوا الذين الحروف جامعي من عرشين عىل واحد إىل تحتاج تعد لم
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«إىل جريدة يف بالعمل لهم سيسمح الذين وحدهم هم بهم املوثوق االشرتاكيني أن كما
ببعض التفوه يف تهوره بسبب فرانز إىل الشك بعني تنظر السلطات بدأت وقد األمام».
يكتفي ال وهو االدخار. بنك إليه آل الذي املحزن املصري عن القرص ميدان يف العبارات
الكبار األرايض مالك وأن التعيينات، يف تدخلت قد السياسة بأن أيًضا ح يرصِّ بل بهذا،
العمل عىل يُجَربون النقاشني بعض وأن كحزب، وجود لهم يعد ولم ُشتِّتوا قد برلني يف
صرب نفد وقد برلني. بهم تعج بينما بها النقاشني لندرة 20Inowra Zlaw إنوفرازالف يف
الوطن خارج االشرتاكيني بنفي يقيض كان الذي القديم القانون أن له وبدا تماًما، فرانز
الشاب لفرانز العذر نلتمس أن فعلينا األمر، يكن ومهما أخرى. مرة الحياة إىل عاد قد
قلبه. أحبها التي الفتاة عن محددة غري ولفرتة فجأة أُبِعد قد نفسه وجد إذ اندفاعه، عىل
ُفرِّق قد لنا املجاور املنزل يف زوجني إن له فقلت قليًال فرانز أوايس أن حاولت
يف حسابات كاتب والزوج أوبلني يف ممرضة تعمل فالزوجة القانون، هذا بسبب بينهما
إبعاد عىل شخص أي يجرؤ كيف متعجبة: تسأل فأخذت زوجتي هذا وأثار ماجديربج،21
يف الزواج أن تماًما الطيبة زوجتي ونسيت … جرٍّا وهلمَّ عليهم عار هذا زوجته؟ عن زوج
عن كتابه يف واضح بشكل «بيبيل» ذلك رشح كما بحتة، شخصية عالقة الجديد مجتمعنا
جهة أي من تدخل أي ودون وقت أي يف يحل أن الزوجي الرباط يعقد أن ويمكن املرأة.
املتزوج تعرف بأن لها يسمح وضع يف اإلطالق عىل ليست الحكومة فإن وبالتايل رسمية،
يف أدرجوا قد — منطقي أمر وهذا — األشخاص جميع أن نجد ولهذا املتزوج. غري من
ومن عائالتهن. أسماء تحت النساء أدرجت كما املسيحية أسمائهم تحت األسماء سجالت
تصورها يمكن ال والتوزيع اإلنتاج تنظيم عىل قائم مجتمع يف الزوجية الحياة أن الواضح
عىل العمل تنظيم يتوقف أن املستحيل ومن العكس. ال الوظيفي السلم بها سمح إذا إال

لحظة. أي يف تفصم أن يمكن خاصة عالقة
بالجداول تحدد األمام» «إىل جريدة من فقرة عليهم قرأت روعهم، من أهدئ ولكي
أسماءهم كبري عدد سجل فقد بها. ُعيِّنوا التي والوظائف الناس اختارها التي املهن أنواع
األرانب عدد عىل عددهم زيادة من الرغم عىل الربية، األرانب صيد ملنع حرَّاًسا للعمل
أن املسجلة األسماء عدد من كذلك ويتبني برلني. حول ميًال أربعني تمتد دائرة داخل
لكل غابات وحارس برلني، يف باب كل أمام بواب تعيني يف صعوبة تجد لن الحكومة
من أكثر املمرضات من كبري عدد أسماء كذلك سجلت وقد حصان. لكل وسائس شجرة،
أعداد أيًضا وهناك اإلصطبالت. عمال من أكثر املركبات سائقي ومن املطبخ، خادمات
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وتنطبق والبائعات، البائعني يف نقص يوجد وال بالتمريض. العمل يف الراغبات من كبرية
بل الوظائف، من ذلك شابه وما العمال، ورؤساء واملديرين، املفتشني، عىل املالحظة نفس
النوع من الشاقة لألعمال املقيدون أما األكروبات. والعبي املهرجني يف نقص هناك ليس
أظهروا الذين مثل مثلهم ضئيل، فعددهم املعادن، وصاهر والوقاد املبلط به يقوم الذي

املجاري. يف العمل يف رغبة
خطتها بني توفق لكي تترصف أن الظروف، هذه ظل يف الحكومة، عىل ينبغي كيف
الوقت يف ظهر لقد الوظائف؟ سجالت يف املقيدين أسماء وبني واالستهالك اإلنتاج لتنظيم
األسماء فرزت األساس هذا وعىل القرعة. نظام اتباع من أصلح خطة توجد ال أنه الحارض
بالقرعة مهني فرع لكل الخطة يف املطلوبة الوظائف اختيار تم ومنها مهنة، بكل الخاصة
ُملِئت الوسيلة وبهذه مهنة، عىل يحصلوا حتى مرة بعد مرة الورق سحب طريق عن
يحصل أن الطبيعي ومن شحيًحا، عليها الطلب كان التي العمل فروع كل يف الفراغات

اإلطالق. عىل فيها يرغبوا لم وظائف عىل القرعة خالل من الناس من كبري عدد
أنواع وكل للكالب، ويانصيب للخيول، يانصيب الدوام عىل وجد قد إنه فرانز ويقول

البرش. عىل السحب فيها يتم مرة أول هي هذه ولكن اليانصيب،

األقاليم من أخبار

نُظِّم فقد أيام. ثالثة خالل أنفسهم تسجيل العرشين سن من ابتداء الشباب من ُطلب
الرسعة. وجه عىل تسليحه وتم يسمونه، كما الوطني» «الحرس

كان مما بأرسع الوطني الحرس يُستدعى أن لألقاليم الداخلية الظروف حتمت وقد
واملحافظون البداية. يف له ًرا مقدَّ كان مما بكثري أوسع نطاق عىل تنظيمه يتم وأن له، مقرًرا
تنفيذ عىل بها ليستعينوا العسكرية للمساعدات عاجلة طلبات باستمرار يرسلون الجدد
كتيبة تكوين تقرر السبب ولهذا الصغرية. واملدن الريفية املناطق يف الجديدة القوانني
الريف. أنحاء يف املهمة املراكز كل يف مدفعية وبطارية الفرسان، سالح من ورسية مشاة،
مقاطعات من مختارين رجال من القوات هذه تشكيل أيًضا تم األمن من املزيد ولتوفري

نائية.
التأميم يعارضون فهم العقل. إىل األفظاظ األجالف هؤالء إعادة تقتيض األمور إن
اإلنتاج، يف الخاصة ألدواتهم — رسميٍّا يسمى كما التعاوني النظام استيعاب أو —
شابه وما املزارع وخزين املاشية، وقطعان والبيوت، الزراعية، األرايض من وملمتلكاتهم
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عىل عليه، حصل بما والتشبث مكانه، يف البقاء عىل يرص الريف يف الصغري واملالك ذلك.
مغربها. إىل الشمس مطلع من يعانيه الذي الشقاء عن له تقوله أن يمكن ما كل من الرغم
اإلرباك يسبب هذا أن هي املشكلة ولكن هم، حيث الناس من النوع هذا ترك املمكن ومن
القوة استخدام من مفرٌّ يبقى ال ثَم وِمن اإلنتاج. لتنظيم املوضوعة الكبرية للخطة الشديد

مصلحتهم. معرفة عىل املتصلبة األدمغة ذوي الناس هؤالء إلجبار
— مؤخًرا صدرت التي — التنظيمات هذه أن لو األفضل من كان أنه يف شك ال
دون مؤقتة بصفة إقامته مكان أحد يغادر بأال اآلن تقيض فهي البداية. منذ أُعِلنت قد
موافقة بغري دائمة بصفة إقامته محل من أحد ينتقل وأال بالغياب، إذن عىل الحصول
التي العاصمة هي برلني تظل أن الحال بطبيعة ذلك كل من واملقصود العليا. الجهات
بل لهم، يحلو كما عنها وينرصفوا الناس إليها يأتي أن يجوز وال الزوار، إليها تجتذب
بطريقة ووضوح، ببساطة األمام» «إىل جريدة بينت كما الزيارات، هذه تنظم أن يجب
نقول كما الجماعة أو االشرتاكية، الدولة إن الدقيقة. وحساباتها الحكومة خطط مع تتفق
عىل التصميم تمام مصممة لهذا وهي بالعمل، الناس جميع إلزام يف الجد كل جادة اآلن،

الحديدية. السكك عربات يف بالترشد حتى وال نوع، أي من ترشد بأي السماح عدم

الجديدة املساكن

ال ولكن الجديد، بيتنا نمتلك اآلن وأصبحنا الجديدة، املساكن عىل العامة القرعة أُجريت
الجنوبية الغربية الناحية يف العيش عىل اعتدنا فقد تسحن. قد وضعنا بأن القول يمكنني
الذي املسكن أن ا حقٍّ والغريب للمنزل، األمامي الجانب يف يقع الذي الثالث الطابق من
يف وبالتحديد املنزل، من الخلفي الجانب يف ولكن املبنى، نفس يف يقع نصيبنا من صار
أن فبعد لزوجتي، شديدة صدمة كانت الثالث. الطابع يف أيًضا يقع كما الخلفية، الساحة
غرف عدة عىل الحصول يف باألمل متعلقة ظلت صغرية، فيال يف السكن فكرة عن تخلت

أنيقة. شقة يف نظيفة
ترصف تحت حجرة هناك أن ُوِجد قبل، من ذكرنا كما الجديد، النظام بداية ويف
ستمائة املختلفة، العامة للمؤسسات املطلوب العدد خصم بعد منها، ى تبقَّ وقد السلطات.
عنها االستغناء تم (التي املطابخ من األلوف مئات عدة إليها يضاف صغرية، حجرة ألف
املساكن إىل للمحتاجني اإلجمايل العدد كان وملا البيوت. أسطح عىل الواقعة والغرف اآلن)
حوايل هي منهم واحد لكل تخصيصها أمكن التي املساحة فإن شخص، مليون يبلغ

319



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

توزيعها تم الغرف، هذه توزيع يف الكاملة النزاهة ولضمان رأس. لكل واحدة غرفة
الخامسة حتى والعرشين الحادية سن من شخص كل تُسلَّم بحيث القرعة، طريق عن
هو التذاكر سحب نظام أن والواقع اقرتاع. تذكرة الجنس، عن النظر وبرصف والستني،
أدخل وقد املتاحة. الفرص يف تكافؤ عدم وجد حيثما املساواة مبدأ لتحقيق املثىل الطريقة

املسارح. يف املقاعد لتوزيع هذا السحب نظام برلني يف االشرتاكيون الديمقواطيون

الجديدة الدولة مطاعم

مطاعم من مطعم ألف برلني يف واحد وقت يف اليوم يفتتح أن ا حقٍّ رائًعا إنجاًزا كان
ستقدم أنها تخيلوا الذين أولئك أن صحيح شخص. أللف منها واحد كل يتسع التي الدولة
وكانت الخوايل، األيام يف الكربى الفنادق يف تقدم كانت التي بتلك شبيهة كاملة22 وجبات
ذلك تخيلوا الذين أولئك الطبخ، فن يف ممتع هو ما لكل الذواقة العليا الطبقة بها تستمتع
الحال بطبيعة هنا لدينا ليس أنه والواقع األمل. خيبة من قليل بغري شك دون شعروا قد
طولها يبلغ للطعام قوائم وال الخلف، من املفتوحة السرتات ذوي من متأنق نادل أي

القبيل. هذا من مظاهر أي وال كاملة، ياردة
فيها يجوز وال التفاصيل. أدق حتى الدولة مطاعم يف يشء كل حساب ُحِسَب لقد
حسبما بينها بالتنقل لإلنسان يسمح ال كما آخر، شخص أي عىل شخص أي تفضيل
مسكنه. فيه يقع الذي الحي مطعم يف غدائه تناول يف الحق له شخص فكل يشاء.
وعىل مساء، والسادسة ظهًرا عرشة الثانية الساعة بني يوم كل الرئيسية الوجبة وتُقدَّم
يف وإما النهار منتصف يف الراحة وقت إما الحي، مطعم يف وجوده يثبت أن شخص كل

اليوم. نهاية
أيام يف إال زوجتي مع وجباتي تناول اآلن بإمكاني يعد لم بأنه القول ويؤسفني
وعرشين خمس مدى عىل معها الطعام تناول عىل تعودت أنني من الرغم عىل اآلحاد،

عليه. كانت عما كليٍّا اختالًفا اآلن عملنا مواعيد الختالف نظًرا وذلك سنة،
الخاصة اإليصاالت دفرت من الغداء كوبون املوظف ينزع الطعام قاعة دخول وعند
أماكنهم ينهضبعضاألشخاصمن انتظارك فرتة وخالل دورك. يحدد رقًما ويناولك بك،
من كبرية قوة وهناك التقديم. موائد من طبقك لتتسلم الدور عليك ويأتي وينرصفون،
الذين — الرشطة أفراد أعطى وقد الصارم. النظام عىل يحافظون الذين الرشطة رجال
ولكن الدولة، مطاعم يف الشديدة األهمية مظاهر أنفسهم — ألًفا عرش اثني إىل عددهم زيد

320



عرش التاسع القرن يوتوبيات

للمشاريع مصغر نموذج برلني أن يل ويبدو ا. جدٍّ كبريًا كان الزحام بأن يشهد الواقع
الضخمة. االشرتاكية

التي املجموعة فإن عمله، من انرصافه عقب املطعم يف مكانه يتخذ فرد كل كان وملا
ان، طحَّ مواجهتي يف اليوم جلس وقد ما. حد إىل متنافرة تكون املائدة) (إىل مًعا تجلس
واملسافة ان. الطحَّ من أكثر قلبه أعماق من هذا من الكنَّاس وضحك كنَّاًسا، جاره وكان
فإن ذلك ومع بالحركة. تسمح تكاد وال ا جدٍّ ضيقة — الزحام لتكدس نظًرا — املوائد بني
شديدة. بدقة محسوبة الطعام لتناول املحددة الدقائق ألن طويلة، لفرتة يستمر ال هذا
يضبط ساعة يده ويف مائدة كل بجانب يقف رشطي وهناك — الدقائق هذه انتهاء وعند
بعدك. الدور عليه يجيء ملن مكانًا تفسح أن بربود منك يطلب — املحدد الوقت عليها

من اليوم نفس يف األطباق نفس برلني يف الدولة مطاعم تقدم أن ملهمة لفكرة إنها
الزوار هؤالء وكان عليه، يرتددون الذين الزوار عدد يعرف مطعم كل كان وملا أسبوع. كل
عدم عن فضًال يضيع، ال الوقت أن الواضح فمن طويلة، قائمة من االختيار عن غنًى يف
ارتفاع يسبب كان الذي األمر املتبقية، الكثرية الفضالت بسبب الطعام لهدر أثر أي وجود

العليا. الطبقات مطاعم يف الغداء أسعار
االشرتاكي. النظام حققها التي االنتصارات أعظم من يعد التوفري هذا أن يف نزاع وال
نهم زميل اليوم طلب وقد موحدة كميات ذات تقدم التي الطعام حصص وجميع
إىل توجه أن يمكن ال إذ القلب، أعماق من ضاحكة بقهقهات فقوبل الطعام من مزيًدا
بشدة ُرِفض السبب ولنفس اللطمة. هذه من أشد لطمة للمساواة األساسية املبادئ أحد
الضخمة األجسام ذوو فالرجال للنساء، حجًما أصغر حصص بتقديم الخاص االقرتاح
ما بقدر الترصف يحسنوا أن وعليهم املتساوية، األنصبة بنفس االكتفاء عىل مجربون
أن يرضهم لن بطونهم، بحشو لهم تسمح امليرسة ظروفهم كانت والذين يستطيعون.

والعافية. بالخري عليهم سيعود هذا ألن األحزمة، عليها يشدوا

الهجرة

صدر األثناء هذه ويف بعد. تناقش لم األحذية تلميع قضية فجرتها التي الوزارية األزمة إن
يفرض الذي املبدأ عىل قائمة واالشرتاكية السلطات. من ترصيح دون الهجرة بمنع قرار
النظام ظل يف التجنيد بها كان التي الطريقة بنفس وذلك يعملوا، أن جميًعا املواطنني عىل
العهد يف العسكرية للخدمة املؤهل الشباب ُمِنع وكما الجميع. من به معرتًفا واجبًا القديم
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يتوجب التي السن استوفوا ملن حكومتنا تسمح أن يمكن فال الهجرة، من باتٍّا املايضمنًعا
شواطئنا. من بالهجرة العمل فيها

لهجرة. ملنع صارمة إجراءات التخاذها الثناء الحكومة تستحق الظروف هذه ظل ويف
قوية تعزيزات إرسال املناسب من ُرئِي الفعالية، شديدة بصورة اإلجراءات هذه ولتنفيذ
وأُعِلن لسويرسا، املتاخمة بالحدود خاص بوجه السلطات اهتمت وقد واملوانئ. الحدود إىل
وقد الفرسان. سالح من ورسية مشاة كتائب بعدة ستعزز هناك املرابطة القوات أن
الرجوع دون الفارين جميع عىل النار بإطالق الحدود لحرس املشددة التعليمات صدرت

الرسمية. السلطات إىل

االنتخابات

االختيار وهذا االقرتاع. إلجراء القادم األحد يوم وُحدِّد العامة، االنتخابات موعد حل أخريًا
موضوعات هناك أن عرفنا إذا سيما وال الثناء، يستحق أمر العاملون فيه يسرتيح ليوم
نتيجة عىل تعتمد — املايض يف الحال عليه كان ما عىل املرات مئات تزيد — عديدة
لكل يحدد الذي هو فالقانون االشرتاكية، الدولة يف يشء كل هي القوانني إن االنتخاب.
تناولها، عليه ينبغي التي والرشاب الطعام وكمية عليه، الواجب العمل مدة شخص

ذلك. وغري ومسكنه ملبسه وطريقة
الجرأة يملكون الذين األشخاص ندرة من مرة شكوى املعارضة األحزاب وتشكو
الخصم مواجهة بشجاعة الحكومة ملواجهة — الجدي االختبار لحظة تحني حني — الكافية
وربما االنتخابية. االجتماعات يف متحدثني أو للربملان مرشحني باعتبارهم سواء لخصمه،
لتغيري الحكومة إليها تلجأ التي اإلجراءات إىل املعارضة جانب من التخاذل هذا يرجع
التغيريات هذه وأمثال النائية. لألماكن نقلهم أو فيهم، املرغوب غري العاملني وظائف
يف للمتقدمني وبخاصة واأللم، الضيق من الكثري األحيان معظم يف معها تجر املفاجئة
من نزوة يكون أن يشبه الذي النقل عىل يحتج أن إنسان أي حق من أن وطبيعي العمر.
محمودة، خطوة يكون لم النقل هذا أن من يستوثق أن للفرد كيف ولكن الحكومة، جانب

رضوريٍّا؟ أمًرا النقل جعلت العمل خطة يف أعم أخرى تغيريات تسوِّغه لم أو
وتُسلَّم رسمي ختم عليها أوراق بواسطة باألصوات اإلدالء بطريقة االقرتاع ويتم
أشد يف يتغلغل الذي الحكومي التجسس لجهاز نظًرا ولكن مغلق. ظرف يف شخص لكل
الجميع وخضوع العامة، الشئون من أصبحت قد فرد كل حياة وألن خصوصية، األمور
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التصويت أوراق رسية يف يتشككون الكثريون أخذ األسباب هذه لكل نظًرا الرقابة، لنظام
هذه مثل كانت لقد العميقة. اقتناعاتهم عن يعرب الذي التصويت عن كبديل ونزاهتها،
أصبح فقد اآلن أما الصغرية. االنتخابية املناطق عىل مقصورة السابقة العهود يف األشياء

جاره.23 عىل جاسوًسا إنسان كل

االنتخابات نتيجة

عن يعربِّ األخري خطاب يف فهو االنتخابات. بنتائج تنبُّئِه يف حق عىل كان أنه فرانز أثبت
عىل حتى — يحكم أن بد ال املجتمع عن والتجارية الشخصية الحرية غياب بأن إيمانه
أن ذكر وقد سيايس. استقالل أي تحقيق عن بالعجز — تحرًُّرا الحكومات أشكال أكثر
إىل العادية الحياة شئون يف حتى الحكومة، عىل كبريًا اعتماًدا يعتمدون الذين األشخاص
الشجاعة — الحاالت أندر يف إال — لديهم تكن لم اآلن، معنا الحال هو كما حد، أقىص
وقد التصويت. رسية عن قيل مهما وذلك للسلطة، املعلنة الرغبات ضد للتصويت الكافية
جاد معنى أي له يكون لن االشرتاكية الدولة ظل يف التصويت حق إن يقول فرانز كتب

السجون. يف السجناء أو الثكنات، يف للجنود بالنسبة معناه من أكثر
بني املنترش العام االستياء من بالرغم — الحكومة حزب أن االنتخابات نتيجة وتبني

االقرتاع. يف املسجلة األصوات بثلثي فاز قد — الناس
نيتي عن أتخىلَّ جعلتني الثقيلة، املحنة جراء من بأرستي حلَّت التي التعاسة إن
إليه يئُول أن يمكن كان ماذا الحكومة. مع َصوَّتُّ ثَم وِمن مضاد، صوت إعطاء يف األصلية
ناءٍ صغري مكان إىل أُرِسْلت أنني لو الراهنة، النفسية حالتنا يف ومصريي، زوجتي مصري

األقاليم؟ يف

الحرب واشتعال الكبري اإلرضاب

رفض بسبب وذلك اليوم، صباح باإلرضاب وضواحيها برلني يف الحديد عمال بعض قام
فوري بقرار اإلرضاب الحكومة وقابلت عملهم. عن الكاملة املكافأة تسلم يف مطالبهم
جميع يف املوظفون والتزم املظاهرة. يف املشاركني لكل والعشاء الغداء وجبات بوقف
هذا ُطبِّق وقد الحديد. عمال كوبونات قبول بعدم الصارمة بالتعليمات الدولة مطاعم
منها يتزوَّد التي واملحالت املطاعم كل عىل — الحكومية للتعليمات تنفيذًا — الحرمان
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من قوية وحدات وتراقب الرضورية. بحاجاتهم العادية األوقات يف األشخاص هؤالء
الحكومة تتوقع اإلجراءات وبهذه قرب. عن املختلفة واألماكن املحالت هذه الرشطة قوات
التي القليلة اللقيمات وأن تجويعهم، نتيجة قصري وقت خالل املتظاهرون يخضع أن

شيئًا. تجديهم لن وأصدقاؤهم زوجاتهم لهم ستعطيها
الخبز بتخفيضحصة قرار قليل قبل صدر فقد ذلك. بعد السيئة األنباء تتابعت وقد
اإلجراءات هذه من ويُنتَظر ا. تامٍّ إلغاءً اللحوم حصص وإلغاء النصف، إىل السكان لجميع
الحدود. عىل القائمة للقالع الالزمة اإلمدادات توفري من ما، حد إىل ولو الحكومة، تُمكَّن أن
زحفت إذ بالفعل، تنفيذها األثناء هذه يف بدأ قد أملانيا بها تهدد كانت التي الحجوز ألن ذلك

… األملانية الحدود عرب — لوكسيمبورج دوقية طريق عن — الفرنسية الخيالة قوات
أال ط واشُرتِ رجل، ألف بثالثني األخرية الفرتة يف ُحدِّدت قد الرشطة قوات وكانت
وهذه البالط. أنحاء جميع من اختيارهم تم الذين املتعصبني االشرتاكيني سوى فيها يخدم

… الفرسان وسالح املدفعية سالح من قوية وحدات كذلك تعزِّزها القوات
رسعة وبأقىص مستمرة، بصفة الخيالة، أو املشاة سواء الرشطة، قوات وتهرع
تم قد بأكملها املسلحة القوات أن عىل الظواهر جميع وتدل املدينة. وسط اتجاه يف ممكنة،
كله؟ هذا نهاية ستكون ماذا لندين».24 «انرتدين شارع ويف القرص من بالقرب تجميعها

هوامش

األربعينيات، أواخر يف الصفحات هذه كتبت املؤلفة أن القارئ يالحظ أن أرجو (1)
(املرتجمة) ١٩٤٩م. سنة أبريل شهر يف املفاجئة وفاتها قبل أي

هوثورن ناشانيل األمريكي األديب رواية حوله تدور الذي املوضوع وهي (2)
انطباعاته يف وسجل ١٨٥٢م، عام يف كتبها التي بليثيدال» «حكاية وهي (١٨٠٤–١٨٦٤م)
(املؤلفة) فيها. الشيوعية والحياة اليدوي العمل أسلوب يرقه لم التي بروك مزرعة حول
(املؤلفة) ريست. وس. جيد لشارل االقتصادية املذاهب تاريخ من مقتبسة (3)

وتشبع مدريد، يف ُولِد فرنيس، وسيايس مؤرخ (١٨١١–١٨٨٢م) بالنك لوي (4)
ثورة يف شارك يوليو. بملكية يسمى ما سقوط يف كتاباته وشاركت االشرتاكية، باألفكار
فشل وملا املؤقتة، بحكومتها وزيًرا العام نفس من فرباير شهر يف وأصبح ١٨٤٨م سنة
١٨٧٠م عام يف إليه رجع ثم وطنه، عن بعيًدا نفسه نفى االجتماعية» «الورش عن مرشوعه

(املراجع) املتطرف. لليسار ممثًال الوطنية الجمعية يف وانتُِخب
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(املؤلفة) ١٨٤٢م). (عام إيكاريا إىل لرحلة الثانية الطبعة مقدمة عن (5)
تعدد أباحت ١٨٣٠م، عام أمريكا يف سميث جوزيف أنشأها دينية طائفة (6)

(املرتجمة) حظرته. ثم فرتة الزوجات
(املؤلفة) ١٨٣٩م. لعام األوىل الطبعة عن مرتجمة (7)

«الجنس جانب إىل له إنجليزي، وسيايس روائي ليتون بولور جورج إدوارد هو (8)
وقد لبومبي»، األخرية «األيام وهي مشهور، فيلم يف السينما رتها صوَّ أخرى رواية القادم»

(املراجع) ١٨٣٤م. سنة كتبها
الذين البلد هذا سكان إليه ينتمي الذي الجنس اسم قبل من أرشنا كما هي آنا (9)

(املرتجمة) األرض. تحت يعيشون
سبق التي الجديدة) (أطلنطا بيكون يوتوبيا يف والعلماء العلم بيت إىل إشارة (10)

(املرتجمة) عنها. الحديث
باملساواة نادى يوتوبي، سيايس ومفكر أديب (١٧٥٦–١٨٣٦م) جودوين وليم (11)
القرن أواخر يف طويل، خمول بعد اسُمه، ملع الفوضوية. املذاهب يف كبريًا تأثريًا وأثر املطلقة
عربَّ الذي (١٧٩٣م) االجتماعي» العدل عن «بحث األسايس كتابه ظهر عندما عرش الثامن
تحت مصالحها تخفي التي واملجتمعات الحكومات أنواع لجميع املالزم الفساد عن فيه
وطالب صارمة، ونفعية حتمية مبادئ عىل الفوضوية آراءه أقام والطبقية. القومية رداء
مكونة صغرية جماعات إىل املجتمع وبتحويل السياسية، والسلطات امللكية حق بإلغاء
مثل الرومانسيني بعض آراؤه جذبت حاجته. حسب كلٌّ فيها يأخذ مستقلني، منتجني من

(املراجع) ابنته). من متزوًجا كان (الذي وشيليل وردزورث
قصرية، قصص وكاتب أمريكي روائي (١٨٥٠–١٨٩٨م). بيالمي إدوارد (12)
(١٨٨٤م)، لودنجتون» اآلنسة «أخت رواياته من بالصحافة. واشتغل القانون درس
يوتوبية رواية النص يف ورد كما وهي للوراء»، و«التطلع (١٩٠٠م)، ستوكربيدج» و«دوق
االشرتاكية ألفكاره وكان واسعة، شهرة له حققت وقد مثاليٍّا، اشرتاكيٍّا مجتمًعا فيها يصف

(املرتجمة) النطاق. واسع تأثري
مكان» ال من «أخبار لرواية عرًضا محمود نجيب زكي الدكتور أستاذنا قدَّم (13)

(املرتجمة) ١٩٧٧م. الهالل، دار القاهرة، األحالم» «أرض كتابه يف
التبغ. أنواع أجود من ويعد التبغ، من خاصٍّ نوٍع عىل يُطلق الذي االسم هو (14)

(املرتجمة)
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ينبغي كما «املصنع موريس مقالة يف النموذجي للمصنع املطول الوصف نُِرش (15)
(املؤلفة) .Nonesuch نانستن النرش دار عن الكاملة أعماله مع ظهرت التي يكون» أن
أرجل يمد خرايف وحش أو لص اإلغريقية األساطري يف هو بروكرستيس (16)
عليه، أرقدهم الذي الرسير طول مع منسجًما طولها يجعل لكي يقطعها أو ضحاياه

(املرتجمة) الطريقة. بنفس قتله قد ثيسيوس البطل إن ويقال
يف Ethel Mannin مانني إيثل تالحظ التعليم حول موريس وليم آراء عن (17)
املدرسية املقررات فرض عبثية حول موريس يكتبه ما كل أن وزهور» «خبز كتابها

(املؤلفة) هذه. أيامنا يف A. S. Neill نيل س. أ. يكتبه أن املمكن من كان باإلكراه،
النصوص. نقل يف الواجبة باألمانة عمًال بعدها وما املخيفة العبارة هذه أثبتنا (18)
يعني وال يستلزم ال بحق جديد إنساني مجتمع أي بأن عليها الرد السهل من أن وطبيعي
بقدر رأيها عن هنا تعرب ال املؤلفة ولعل البعث، ينكر أو بالسماء يكفر أن اإلطالق عىل
الصفحات عىل فعلت كما مكان» ال من «أخبار روايته يف موريس وليم أفكار تلخص ما

(املراجع) غريه. ومع معه السابقة
اإلنسانيني العلماء وأحد ساخر أملاني أديب (١٤٧٢–١٥١٨م) بيبيل هينريش (19)
إنجشتيتني بلدة يف ولد اإليطالية. بالنهضة تأثروا الذين — اإلنساني املذهب أنصار أو —
أملانيا، بجنوب فريتمبورج مقاطعة من شفاين أو سوابيا إقليم يف يوستنجني من بالقرب
حاليٍّا) (ببولندا كاراكاو يف وتعلم الفالحني، من عائلة يف ولد توبنجن. عاصمتها يف ومات
قلده كما توبنجن، يف والبالغة للشعر أستاذًا ١٤٩٧م عام يف وعني (بسويرسا) وبازل
الساخرين الُكتَّاب أهم من يعد ١٥٠١م. عام يف الشعر تاج األول مكسميليان اإلمرباطور
الرصيح «الفالحي» والنقد الدم وخفة بالدعابة املفعمة لوحاته نهلت وقد الالتينية، باللغة
عديدة شعبية لوحات كتب الشخصية. تجاربه ومن األملاني الشعبي الرتاث من أيًضا الحاد
وأغاني (إبيجرامات) مكثفة كثرية وأشعار (شفانك) شعبية مرسحية صور شكل يف
أهم ومن والبالغة. الشعر فن حول أخرى كتابات بجانب وذلك (اليجيات)، وبكائيات
(املراجع) الجرمانية. والحكم الرشف، وانتصار الوجود، األملانية: إىل ترجمت التي أعماله
امللح بصناعة وتشتهر بيدجوش، مدينة من الرشقي الجنوب إىل بولندا، يف تقع (20)

(املرتجمة) الزراعية. واآلالت والصودا
األلب، نهر عىل تقع أملانيا، رشق يف سكسونيا يف الربوسية املدن أهم من (21)

(املرتجمة) والكيماوية. املعدنية بالصناعات وتشتهر
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التي الكاملة الوجبة وتعني Table D’hote الفرنيس باألصل الكلمة وردت (22)
(املرتجمة) محدد. وبسعر محدد وقت يف للنزالء تُقدَّم

التعبري يف الشديد فقره من الرغم عىل — رشرت أن الحظ قد القارئ لعل (23)
التطبيق كابوس إليه آل الذي باملصري املايض القرن أواخر يف تنبأ قد — والتصوير
سور مثل املشهورة املآيس إىل ببصريته النفاذ حد إىل وذلك قليلة، سنوات قبل االشرتاكي
يف املرعبة وأجهزتها «القومية» النظم كل من التحذير أجراس كذلك دق قد ولعله برلني.
واأليديولوجية. والثقافية والبريوقراطية البوليسية والهيمنة والتسلُّط والتجسس التحكم
يزل، ولم ظل، أنه يشء كل بعد واملحزن نصوصه. رداءة عن اليشء بعض بذلك فعوض

(املراجع) نفسه. بلده أبناء من حتى القراء، من مجهوًال
برلني شوارع وأهم أقدم من وهو Unter Den Linden باألملانية األصل يف (24)
(املراجع) املعروفة.) املنفلوطي برواية لها عالقة ال ولكن — الزيزفون ظالل تحت (حرفيٍّا:
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اليوتوبياتاحلديثة

االنحسار. يف أخذت قد عرش التاسع القرن غمرت التي اليوتوبية املرشوعات موجة أن يبدو
التاسع القرن من شاحبة أصداءً معظمها يف تُعدُّ ١٩٠٠م عام بعد ُكِتبت التي فاليوتوبيات
املايض يف املثالية املجتمعات من نسًخا تكون أن عن األحيان بعض يف تخرج ال أو عرش،
ما االهتمام من تثر ولم الذكر، يستحق جديد بيشء تأِت لم ولكنها فيها، التوسع مع
كتابني وبيالمي كابيه كتابا كان وقد عرصها. يف موريس أو بيالمي أو كابيه أعمال أثارته
للتفكري محدد اتجاه بلورة استطاعا ألنهما القراء، جمهور انتباه لفتا ولكنهما سخيفني،
أي إحداث عن املاضية عاًما الخمسني يف نُِرشت التي اليوتوبيات عجزت وقد االجتماعي.
كتابه يف (١٨٤٤–١٩٢٤م) فرانس أناتول قدمها التي اليوتوبية فاللوحة مشابه. تأثري
اهتم كما ُكِتب، ما أسخف من كانت إذ تستحقه، الذي التجاهل لقيت األبيض» «الحجر
من أكثر فلسفية أفكار بمناقشة G. Tarde تارد لجربييل األرض» تحت «إنسان كتاب
«السعادة S. Faure فور سيباستيان كتاب كان وأخريًا مثايل، مجتمع بتقديم اهتمامه

املحدود. التأثري ذات العاطفية الدعاية من نوًعا العاملية»
بكتابيه اليوتوبي األدب يف وأهم أكرب بدور (١٨٦٦–١٩٤٤م) ولز1 ج. ه. أسهم وقد
يدين — عنوانه من بالرغم — األول الكتاب كان وإن كاآللهة»، و«برش حديثة» «يوتوبيا

املايض. ليوتوبيات بالكثري
مجتمع وصف برفضه اليوتوبي، الرتاث مع القطيعة حديثة»، «يوتوبيا يف ولز، أعلن
أن يجب إذ حديثة، يوتوبيا يف للكمال مكان هناك يكون «لن ذلك: يف يقول وهو كامل.
فيها الهدر كان وإن الطاقات، وهدر والرصاعات الخالفات عىل أيًضا اليوتوبيا تحتوي
نفس يف هي كما التحقق ممكنة «حالة ويوتوبياه عاملنا.» يف يحدث مما ا جدٍّ بكثري أقل
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نُِظر إذا «مستحيلة ستكون ولكنها فيه»، نعيش الذي العالم من أكثر فيها مرغوب الوقت
والغد». اليوم بني باملقارنة يكتفي معيار بأي إليها

ولز فيها وصف فقد كاآللهة» «برش أما ١٩٠٥م، عام يف حديثة» «يوتوبيا ظهرت
أفالطون خالف عىل ولز، يكون وربما للطاقة. هدر أو خالفات أو رصاعات بال مجتمًعا
يكون ربما أو شبابه، يف كان مما تفاؤًال أكثر حياته أواخر يف أصبح قد شيخوخته، يف
رضورية انتقال مرحلة مجرد — بالتقريب دولة أفضل أو — حديثة» «يوتوبيا اعترب قد

كامل. مجتمع نحو
إذا — نرتك بل القومية، اليوتوبيات ظهورنا خلف نرتك حديثة» «يوتوبيا مع إننا
والحواجز الحدود عرص أن ولز ويزعم لليوتوبيات. الفيدرالية االتحادات — التعبري جاز
الحديثة اليوتوبيا من بالغرض يفي أن يمكن وال مىض، قد األمم بني تفصل التي اللغوية
للمحافظة يكفي ما القوة من الحديثة الظروف يف تبلغ التي «الدولة ألن كامل؛ كوكب إال
بشكل تحكمه لم وإذا العالم، تحكم ألن الكافية القوة كذلك لديها سيكون عزلتها، عىل
وِمن األخرى، البرشية التنظيمات كل يف املشاركة سلبي بشكل تقبل فسوف ال، فعَّ إيجابي
العاملية الدولة هذه عاملية.» دولة تكون أن بد فال ولهذا جميًعا، عنها مسئولة تصبح ثَم
كبري، حد إىل لكوكبنا مشابه كوكب عىل تقع الخيال، يبذله مجهود بفضل إليها ننتقل التي
من واحد كل أن كما يوتوبيا، يف يناظره ما له أرضنا عىل جبل أو بحرية، أو نهر، وكل
كوكب وراء ما مكان يف يقع الذي اليوتوبي الكوكب سكان بني نظريه له األرض سكان
االجتماعي التنظيم أن هو أرضنا وبني يوتوبيا بني الوحيد واالختالف اليمانية. الشعرى
من بكثري أعىل مستًوى وبلغ رسيًعا، تطوًرا نسبيٍّا، حديثة حقبة خالل تطور، قد فيها

األرض. سطح عىل االجتماعي التنظيم مستوى
عميقة معرفة فيها ترسي الجديد االجتماعي التنظيم لهذا الخيالية والصورة
يكن لم وإن األخرية، لليوتوبيات املميزة السمات بعض تنتقد وهي السابقة. باليوتوبيات
ولز. مرشوع يف متضمنة أخرى سمات هناك إن إذ أهمية؛ الكتاب أجزاء أقل هو النقد هذا
تيودور يزودها بينما النفيس، بنائها من كبريًا جانبًا يقدِّمان كونت وأوجست فأفالطون
جديد مرشوع إىل ماسة حاجة هناك أن إىل يذهب ولز ولكن االقتصادي. بالبناء هرتسكا
يالحظ وهو الكافية. الحرية الفرد تعِط لم السابقة اليوتوبيات أن أساس عىل بالكامل،
ومن نسبيٍّا. تافًها شيئًا بوصفها الحرية إىل تنظر كانت الكالسيكية اليوتوبيات «أن بحق
تصورت كما الحرية، عن كامًال انفصاًال منفصلني والسعادة الفضيلة اعتربت أنها الواضح

330



الحديثة اليوتوبيات

وعىل الفردية عىل املتزايد بإرصارها الحديثة، النظر وجهة ولكن بكثري. منها أهم كليهما أن
الحرية أن أخريًا ندرك بدأنا لقد حتى باستمرار، الحرية قيمة ق تعمِّ تنفك ال تفرُّدها، أهمية
األشياء أي امليتة، األشياء وأن ذاتها، الحياة هي الحقيقة يف إنها بل الحياة، جوهرة هي
الِعنان إطالق إن مطلقة. طاعة القانون تطيع التي وحدها هي االختيار، حرية تملك ال التي
اعتبار عىل للوجود، الذاتي االنتظار هو الحديثة النظر وجهة من يعد اإلنسان لفردية
ومن والذرية.» ق الخالَّ العمل خالل من البقاء استمرار يف يتمثل املوضوعي انتصارها أن
علماء يتصور كما دائًما، ليست املجتمع يف الفردية الحرية «أن مؤكًدا ولز يستطرد هنا
تقع الذي األسايس الخطأ هو الحقيقة هذه وتجاهل واحدة. عالمة أو سمة ذات الرياضة،
يزيد ربما الدول إحدى يف يشء كل ملنع االتجاه أن فالواقع الحديثة. الفردية النزعة فيه
هذا، يستتبع وال منها. يقلل ربما يشء بكل السماح إىل االتجاه أن كما الحرية، كمية من
ظل يف يعيش عندما حرية أكثر يكون اإلنسان أن يوهمونا، أن الناس هؤالء يحاول كما
القوانني.» من ممكن عدد أكرب ظل يف تقيًدا أكثر يكون أنه أو القوانني، من ممكن عدد أقل
القاعدة هو يكون يكاد للحرية حارس أفضل هو القانون بأن القائل االفرتاض إن
يف يقع فإنه الحرية، عن ولز دفاع من الرغم وعىل تقريبًا. اليوتوبيات كل يف األساسية
يف الترشيعات من ضخمة كمية بإقحام اليوتوبيني من أسالفه فيه وقع الذي الخطأ نفس
«منع طريق عن القتل جرائم منع يمكن أنه — طفولية بسذاجة — يرى وهو يوتوبياه.
عقوبة إلغاء بمجرد بعًضا بعضهم ذبح يف سيبدءُون الناس وكأن الشائعة»، القتل حرية
إلغاء هو الترشيع من الهدف أن السابقة اليوتوبيات معظم أكدت حني ويف فجأة. القتل

لها. الوحيد العالج هو العقابي الترشيع أن ولز يرى الجريمة، «سبب»
فهو ا. جدٍّ ضيق مفهوم األمر نهاية يف هو الحرية عن «ولز» مفهوم أن والواقع
«املجتمع كذلك يستنكر كما عام»، واحد نمط إىل بردها األفراد فردية «قمع يستنكر
مشرتكة، واحتفاالت وعادات مشرتكة، واحدة عقيدة له مجتمًعا كان الذي القديم املثايل
الزي، نفس يرتدون املجتمع نفس يف الناس كان مشرتكة، حياة وصيغ مشرتك، وسلوك
بنفس يترصف منهم واحد كل وكان بها، املعرتف مرتبته أو املحدد وضعه حسب كلٌّ
النموذج، هذا يدين ولز يكاد ال ولكن الطريقة.» بنفس ويموت ويتعبد ويحب الطريقة،
التي السمات نفس لها حاكمة طبقة يصف حني مشابه، نموذج صياغة يف يبدأ حتى
خاصة وسائل لهم تتوافر الذين أولئك عىل مقصورة فهي اإلبداع حرية أما اآلن. ذكرناها
يوفق وسط حل نتيجة ولز عند الحرية تكون بهذا الدولة. يفيد الذي العمل يختارون أو
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غري حرية تكون ثَم وِمن الرأسمالية، به تأخذ الذي يعمل» «دعه مبدأ وبني االشرتاكية بني
واالشرتاكية الفردية يتأمل من كل «إن الوسط: الحلول كل شأن شأنها ُمرضية، وال كافية
فاألوىل السخف، غاية سخيف لتناقض طرفان كلتيهما أن يجد املطلقتني صورتيهما يف
الطريق أما الدولة، ملوظفي عبيًدا تجعلهم والثانية واألغنياء، لألقوياء عبيًدا الناس تجعل
الواجب إن … بينهما يقع الذي الوادي يف — متعرج بشكل ربما — يسري فهو الصحيح
يفرض بل والصحة، والنظام وامللبس املأكل توفري عىل فحسب نحرص أال علينا يفرض

الحرة.» املبادرة ر نوفِّ أن أيًضا علينا
االقتصاد عالم هدف كذلك هو واالشرتاكية الفردية بني املثايل الوسط الحل كان
املجتمع عن خطته استُقبلت الذي ،Theodor Hertzka هرتسكا» «تيودور النمساوي
عام (نرش مستقبلية» اجتماعية رؤية الحرة: «األرض كتابه يف قدمها التي — األفضل
هرتسكا رشح وقد إنجلرتا). يف (أي البالد هذه يف كبريًا حماسيٍّا استقباًال — ١٨٩١م)
املجتمع استطاع «إذا بقوله: وضعها حاول التي الرتكيبية الصيغة تلك كتابه تصدير يف
العدالة، بمبدأ أو الكاملة الفردية الحرية بمبدأ يرض أن دون لإلنتاج املال رأس يوفر أن
فلن الشيوعي، بالتحكُّم عنها يستعيض أن دون املصلحة عن يستغني أن أمكن وإذا
أن هرتسكا تيودور واقرتح الحر.» االجتماعي النظام طريق يف عائق أي عندئٍذ يقف
حق السكان لجميع يكون وأن للدولة، ملًكا اإلنتاج ووسائل املال، ورأس األرض، كون
رعاية تتوىل أن وينبغي الدولة. توفرها التي اإلنتاج وسائل ويف املشرتكة األرض يف متساٍو
الفني للعامل يُدَفع بحيث العمل، لقيمة تبًعا األجور تختلف وأن واملرىض، السن كبار
اقتطاع بعد بالرشكات العاملني عىل األرباح ع تُوزَّ وأن العادي، العامل أجر من أعىل أجر
تكرِّس أن الناس من مجموعة أرادت وإذا للدولة، والرضيبة املال رأس لسداد معينة نسبة
طلب عىل بناءً املال ورأس األرض عىل الحصول فيمكنها الزراعة، أو للصناعة نفسها

خاصة. ملكية فتُعتَرب الحدائق، أو كاملنازل الشخصية، األغراض أما للدولة. مقدَّم
املرشوع هذا يف العاملية «فالدولة مماثلة: سمات عىل ولز ج ه. مرشوع وينطوي
التي املحلية املجالس أو … الكبرية املحلية الحكومات مع لألرض الوحيد املالك هي املثايل
والتفكري اإلقطاع. عصور األرايضيف ك ُمالَّ تشبه بحيث إرشافها، تحت ملكيتها يف تشارك
ألن املنتجات، أو الطبيعية األشياء أو لألرض الخاصة امللكية ضد برمته يتجه الحديث
وعمًال أخرى. لجهة التحويل تقبل وال العاملية الدولة ملك «يوتوبيا» يف ستكون كلها هذه
بالنظر — ولكنها األفراد، أو للرشكات األرض ر ستُؤجَّ الحركة، حرية يف به املعرتف بالحق
أو الدولة، إن عاًما.» خمسني عىل تزيد لفرتة ر تُؤجَّ لن — املجهول املستقبل رضورات إىل
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سواء املصادر هذه تنمي وهي الطاقة، مصادر جميع «تملك املحلية، واملجالس الحكومات
يف املتاحة الطاقة تستثمر كما والوكالء، واملزارعني املستأجرين خالل من أو مبارش بشكل
الطاقة أي الطعام، بإنتاج ملواردها، املستأجرون أو الدولة، تقوم وسوف الحياة. خدمة
ضمن واملياه واملوج الرياح وقوة الكهربائية، والقوة الفحم استغالل ويدخل البرشية،
واملوافقة، والتأجري بالتعيني سواء املواطنني، عىل الطاقة هذه الدولة تغدق وسوف حقوقها.
النقل وسائل وتوفري الطرق، بمد وتقوم النظافة، عىل تحافظ كما أخرى، وسيلة بأي أو
عىل وترشف العمل، توزيع وتتوىلَّ الكوكب، شئون بجميع ل وتتكفَّ والرسيعة، الرخيصة
عديدة أجيال ورعاية املواليد بصحة وتهتم بإدارتها، وتقوم الطبيعية املنتجات جميع
واملوازين، املقاييس سالمة وتضمن النقود وتسك العامة، الصحة عىل تحافظ كما قوية،
للدولة نافعة باعتبارها الربح عىل القادرة غري التجارية املشاريع وتكافئ البحوث، ع وتشجِّ
وتجمع والنارشين واملؤلفني األدبي النقد يف األساتذة كرايس الحاجة عند ل تموِّ كما ككل،

وتوزيعها.» بثها وتتوىلَّ املعلومات
عىل املحافظة فإن الوحيد، املالك وهي طاقة، كل مصدر هي الدولة أن من الرغم عىل
إنسان هو امللكية إىل يفتقر الذي «اإلنسان ألن األساسية، األمور من تُعتَرب الخاصة امللكية
اليوتوبيا هدف وسيكون … حريته مقياس كبري حد إىل هو ملكيته ومدى حرية، بال
القيم جميع أي املرشوعة أمالكه له تهبها التي الحرية مواطن لكل ن تؤمِّ أن هو الحديثة
له حصَّ أو حققه ما كان وأيٍّا شجاعته. أو نظره بعد أو براعته أو كدحه ثمرة كانت التي
له سيكون ولكن تماًما، واضح أمر وهذا به، االحتفاظ يف الحق فله املرشوعة بالوسائل
تصل عندما امللكية يف اإلنسان لحق ا حدٍّ الدولة وستضع «… والتبادل البيع يف أيًضا الحق
يصبح متى ولز يخربنا ولم وتقمعها. اآلخرين حرية عىل حريته فيه تجور الذي الحد إىل
«مسئولية» ولز يتحمل غريها، كثرية مسائل يف كما املسألة، هذه ويف «قمًعا»، «االستغالل»

الفضفاض. تفكريه
العام االتجاه تعكس ولز ج. ه. ويوتوبيا عنه، للحرية غنى أسايسال يشء أيًضا واملال
املال «إن بقولها: املال عن بدفاعها وذلك رش، كل مصدر هو املال أن تعترب التي لليوتوبيات
املتمدنة، اإلنسانية للحياة رضوري يشء وهو الحياة، نعم من نعمة استخدامه، أحَسنَْت إذا
لزوم الطبيعي لنموها الزم فهو املختلفة، أغراضها يف استخدامه مناحي تعقد وبقدر
املدينة. باسم يسمى أن يستحق شيئًا دونه من أتصوَّر ولست اإلنسان، رسغ يف العظام
النمو ويجعل ويستقبل يوزع وهو االجتماعي، الجسد تكوين يف يدخل الذي املاء هو إنه
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بعضهم البرش اعتماد بني املصالحة أساس وهو ممكنًا. أمًرا والشفاء والحركة والتمثل
كما الذهب بها يُستَخدم التي املهينة الطريقة بشدة ولز ويدين الحرية.» وبني بعض عىل
وسائل عىل الحر الطلب أو العمالة، قروض أن رأيه ويف يوتوبياه. يف توماس السري رها صوَّ
ذلك أمام «تفتح املشابهة، الحيل من غريهما أو املركزية، املخازن أحد من والراحة الرتف
الفرص عن ضعف آالف عرشة بمقدار تزيد فرًصا اإلنسان نفس يف الكامن الفاسد الخبث
ألن للقيمة، مقياًسا يكون ألن حال، كل عىل الذهب، يصلح وال املال. استخدام يتيحها التي
الطاقة وتحسب منه. بدًال اإلنتاجية الطاقة تستخدم ثَم وِمن الشديد، للتغري عرضة قيمته
العمل.» لقوة اآليل التكييف بسبب التوحيد نحو تتجه كما الفيزيائية بالوحدات املتاحة

مجتمعنا يف كما مميزة، قليلة فئة ولكن حديثة»، «يوتوبيا يف حتمية رضورة والعمل
ورث «إذا ذلك: أرادت هي إذا للعمل تضطر أن دون تعيش أن يمكنها التي هي الحارض،
الحاجة عن يغنيه املال من كافيًا مبلًغا للمرياث، املحدد اليوتوبي املخطط ظل يف إنسان،
ويربر يريد.» ما فعل ويف يشاء حيث إىل الذهاب يف حرٍّا يكون أن فبإمكانه الكدح، إىل
من سعة يف الناس من معينة نسبة «تحيا أن العالم مصلحة أن أساس عىل الوضع هذا
العبيد، أخالق عن يعرب إنما األخالقي اإللزام هو عليه الباعث يكون الذي فالعمل العيش،
لوجود بالضيق للشعور داٍع هناك فليس طاقته، فوق بالعمل مرهق أحد يوجد ال دام وما

العمل.» عبء من متخففة ضئيلة قلة
وتزيد مهنته، اختيار له تتيح كبرية بفرص الحديثة اليوتوبيا يف العامل ويتمتع
من أكرب بحرية يتنقل أن أيًضا يستطيع وهو األريض، كوكبنا يف نظريه فرص عىل بكثري
تمتص الدولة ألن معروفة؛ غري والبطالة الرسيعة. االنتقال وسائل بفضل آلخر مكان
تدفع بحيث الخاص، لحسابها املرشوعات بعض إقامة طريق عن كله العمالة فائض
مد يمليه حسبما الرسيع أو البطيء بالتقدم املرشوعات لهذه وتسمح لألجور، األدنى الحد
العمل ساعات بتخفيض الزائدة العمالة تمتص أن الدولة تستطيع كذلك العمل، وجزر
فإن العمالة، فائض زيادة عىل يعمل اآللة الستخدام املتزايد االتجاه أن ومع اليومية.
ومن البطالة. مشكلة تعاظم دون يحول السكانية الزيادة يف الدقيق التحكم عىل الحرص
التي الفائضة العمالة من قدر باستمرار لديها يكون أن حال كل عىل الدولة مصلحة

األجور. من األدنى بالحد تشغيلها يمكنها
ملزمون ألنهم املراقبة، تحت اليوتوبي الكوكب سكان جميع وضع عىل قادرة والدولة
اقتىض وقد مؤقتًا. تغيريًا كان لو حتى عناوينهم عىل يطرأ تغيري أي وإبالغ بتسجيل
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مع البرش، من مليون وخمسمائة ألف سجالت بتجميع يقوم متقن دقيق نظام وضع ذلك
وزواجهم، وهناك، هنا تحركاتهم عن ومالحظات أصابعهم، وبصمات أرقامهم، فهارس
مجموعة يف الضخم املركزي الدليل هذا مقر ويوجد ذلك. شابه وما وسوابقهم وأنسابهم،
العقل لنصاعة «تكريًما وذلك منها، مقربة عىل أو باريس يف املقامة املباني من كبرية
عندما النهاية، ويف اإلنسان، بحياة تمر التي األحداث جميع تسجيل يتم بهذا الفرنيس».
ومكان وتاريخ موته وسبب عمره فيدون به، متعلق تسجيل آخر يتم املواطن، أجل ينتهي
توجد حيث واألنساب، لألصول الشامل السجل إىل وتنقل بطاقته تسحب كما جثته، حرق

العظيمة. والسكينة السكون ويسود املوتى، لسجالت املتنامية املعارض
أن ويؤكد خياله، نزوات من نزوة أنه عىل مخططه إىل يُنَظر أن ولز ج. ه. ويرفض
من أنه يعتقد أنه ويبدو حديثة»، يوتوبيا تحقيق أُريد إذا حتمي، أمر التسجيل هذا «مثل
والهجرة، ل التنقُّ عىل تعوَّدوا الذين حديثة»، «يوتوبيا سكان سيحاول النظام هذا دون
النساء بإيقاع املريضة خياالتهم يغذون وضعاء رجاًال فيصبحوا فردو»،2 «املسيو منافسة
لنا يبني أن وبعد بقتلهن. وأحيانًا معاملتهن وإساءة وخيانتهن حبائلهم، من العاديات
حياتنا أرسار عىل كذلك يطمئننا نجده مستعارة، أسماء اتخاذ مخاطر درامي بشكل ولز
أرسار عىل ستطلع التي «هي يقول، كما وحدها، فالدولة الدولة. تصونها التي الشخصية
سيبدو كان الحكومة جانب من املنظم الكشف هذا مثل أن يف شك وال الخفية. الفرد
العتيق النمط من ليربايل أو عرش، الثامن القرن من ليربايل نظر يف كريًها بشًعا كابوًسا
معارضة عىل تربَّوا الذين املتشددين الليرباليني جميع نظر يف أي عرش، التاسع القرن يف
وأن بالرضورة، سيئة الحكومة بأن نسلم ال أننا لنفرتض ولكن … املبدأ حيث من الحكومة
وترصفاتنا حياتنا نظام عليه يعتمد الذي الفرض بأن العلم مع — بالرضورة خري الفرد
يوتوبيا حكومة إن برمته. املوقف سنغري فإننا — العملية الناحية من مًعا البديلني يلغي

«… الحارض العالم تحكم التي الجاهلة للمقاصد امتداًدا تكون لن حديثة
الشامل التسجيل عن مخططه أن لنا يتبني الحديثة، ولز بيوتوبيا معرفتنا تقدم ومع
غنى أسايسال يشء يقول، كما هو، وإنما املفهرسة، بامللفات الشديد ولعه إىل فقط يرجع ال
يكن لم إذا العالم سكان يف التحكم عىل قادرة تكون لن فالدولة اليوتوبي. ملرشوعه عنه
بل فحسب، العمل لتنظيم ليس أسايس، يشء إنه ثم اآليل. الجهاز هذا مثل ترصفها تحت
تربية الدولة تتوىلَّ أن ولز ويرفض الناس. نوعية وتحسني السكان زيادة يف للتحكم كذلك
البيولوجية املعرفة ضوء عىل أفالطون جانب من معقوًال كان الذي «االقرتاح وهو السكان،
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ألي بالنسبة أما الخالصة، املحاولة طابع اتَّخذ الذي امليتافيزيقي مذهبه وطبيعة عرصه يف
يرفض ولز كان وإذا تماًما.» للعقل مناٍف اقرتاح فهو دارون، نظرية بعد يعيش إنسان

املحددة: العامة الرشوط بعض مراعاة يف الحق الدولة يمنح فإنه اإلجباري، الزواج
للمجتمع، جدًدا أطفاًال تضيف أن قبل — لك تقول حني مربراتها لديها الدولة «إن
من معني مستًوى عىل تكون أن عليك — بإعالتهم ما حد وإىل بتعليمهم إليها وتعهد
االستقالل من قدًرا لك يكفل ميسور مادي وضع يف تكون بأن هذا عىل تربهن وأن الكفاءة،
التطور من أدنى ا وحدٍّ مناسبة، سنٍّا العمر من بلغت قد تكون أن يجب كما العالم، هذا يف
اإلجرام، يف سابقة تلك تكون أال يجب كما املعدية. األمراض من خاليًا تكون وأن البدني،

جريمتك. عن بالفعل رت كفَّ قد كنت إذا إال
عىل تتآمر أن وغريك أنت تحاول كأن البسيطة، الرشوط بهذه اإلخالل حالة ويف
لعواطفك، الربيئة الضحية أمر إنسانية، ألسباب ، نتوىلَّ فسوف سكانها، عدد بزيادة الدول
استخدام األمر اقتىض لو حتى السداد، واجب بدين للدولة مدين أنك عىل سنرص ولكننا
األمر ذلك تكرر إذا حتى بحريتك، مرهون النهاية يف ضمانه ألن منك، السرتداده القوة
باتخاذ نقوم فسوف البالهة، أو املرض من املزيد أضفت أنك عليك ثبت أو الثانية، للمرة

أخرى.» مرة اإلثم هذا ورشيكتك أنت ترتكب أال مطلق بشكل يضمن ال فعَّ إجراء
كالقدرة بالزواج، السماح قبل الدولة وضعتها التي بالرشوط املواطنون يفي وعندما
عاًما وعرشين واحد عن تقل ال (التي الرضورية السن وبلوغ معني، دخل كسب عىل
الجسماني، النمو من األدنى والحد للرجال) وعرشين سبعة إىل وعرشين وستة للنساء،
ا، مهمٍّ دوًرا هنا الدليل بطاقة وتؤدي زواجهم. الدولة تبارك املعدية، األمراض من والخلو
عمره عليها مسجًال رشيكه، بطاقة من نسخة زواجهما املقرتح الطرفني كال «يتسلم إذ
إقامته، ومحل وأبناؤه، بها، أصيب التي األمراض وأهم السابقة، والزيجات عمرها، أو
جرٍّا. وهلمَّ بأمالكه املسجلة والوثائق سوابقه، وصحيفة شغلها، التي العامة والوظائف
فيه يُتىل اآلخر، الرشيك غياب يف حدة عىل رشيط لكل صغري احتفال إقامة ويستحسن
فرتة تقدر ثم الزواج. شئون يف التضحية من نوع تقديم مع الشهود، حضور يف السجل
قرارهما، عىل الطرفان أرص فإذا عنه. الرتاجع أو األمر يف للتدبر الطرفني لكال معقولة
ذلك تثبت التي املحلية الرسمية الجهات إبالغ املحددة الفرتة انقضاء بعد عليهما يكون
تتجاهلهم ارتباطهم، قبل الرشوط هذه يتجاهلون الذين والنساء والرجال السجالت.» يف

رشعيني. غري أطفال إنجاب حالة يف إال الدولة،
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الزواج بعد املرأة أو الرجل تلزم التي «األمور بالتفصيل تقرر أن الدولة حق ومن
الزيجات هذه ترتك أال للدولة بالنسبة املهم من ألن بها، إلزامهما يمكن ال التي واألمور
لضمان أوًال وذلك السكان، من البالغني بني شائعة وال عشوائية تكون وأال ضوابط، بغري
هو الزواج من الهدف كان وملا طيبة.» معيشية ظروف لتأمني وثانيًا املواليد، سالمة
الزيجات أما سنوات، ميضعدة بعد باالنفصام لها يرصح العقيمة الزيجات فإن التناسل،
املمكنة الظروف أفضل يف يُربَّون األطفال دام ما تستمر، أن لها فيحق أطفاًال تثمر التي

األرسة. رعاية يف يكونون عندما
األم وتتلقى الدولة، تقدمها التي الخدمات إحدى حديثة» «يوتوبيا يف األمومة وتعترب
لها تكفل مالية مبالغ منتظمة فرتات عىل أيًضا لها الدولة وتدفع الطفل. ميالد عند منحة
الدولة تستطيع للمكافآت غريبًا نظاًما ولز ويتخيل اكتفاء. حالة يف يعيشا أن ولطفلها
أو الجسدي التفوق من نوًعا الطفل يُظِهر عندما األرسة، عىل املنح تغدق أن بمقتضاه
األمومة جعل هو اإلجراءات هذه من والهدف املطلوب. األدنى الحد يتجاوز الذي العقيل
الصحي النمو من األدنى الحد دون الطفل مستوى هبط وإذا باالقتداء، جديرة الصالحة

املكافآت. هذه وقف للدولة فيحق والعقيل، والجسدي
املتدنية: املستويات أصحاب من للتخلص وسعها يف ما كل اليوتوبية ولز دولة وتبذل
بطرق عنه سيستعاض بربود الضعيف القوي يقتل بأن يحكم الذي الطبيعة منطق «ألن

الحديث.» اإلنسان وأساليب
الفاسدين األشخاص ومن واملجانني، البلهاء من يتخلص أن اليوتوبي املجتمع عىل إن
واللصوص معدية، بأمراض واملصابني املخدرات، ومدمني والسكارى والعاجزين
يوتوبيا. يف سجون هناك تكون ولن اإلعدام، عقوبة يطبق لن ولكنه واملجرمني، واملحتالني
أن من وتمنعهم املحيط، وراء بعيدة جزر إىل املنفيني مواطنيها الدولة ترسل وسوف
أخرى وجزر للرهبان جزر هناك وستكون الرجال، عن ستُعَزل النساء ألن أطفاًال، ينجبوا

للراهبات.
به يسمح مما وكفاءة قوة أعظم للحكم أسلوبًا اليوتوبي التنظيم تعقد ويتطلب
مهمة تتوىل التي هي أفالطون جمهورية يف الحرَّاس طبقة أن وكما االنتخابي. النظام
مراكزهم عىل يحصلون ال وهؤالء البالد، حكم بمهمة للساموراي3 يعهد كذلك الحكم،

املتطوعني». «النبالء من مجموعة هم وإنما بالوراثة، أو باالنتخاب
وعمداء املعلمني فجميع الساموراي. أيدي يف بأكملها الحقيقية السلطة وتكمن
أن يجب عني واملرشِّ الطب، رجال وكل املمتازين، واملوظفني واملحامني، والقضاة الكليات،
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املجتمع شئون إدارة يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب التي التنفيذية اللجان وكل الساموراي، من يكونوا
حالة يف ذكي شاب «وأي متطوعون، والساموراي القرعة. بطريقة وحدهم منهم تختار
الساموراي، من واحًدا يصبح أن يمكنه والعرشين، الخامسة بعد سنٍّ أيِّ ويف جيدة، صحية
االستعداد لديهم يكون أن الساموراي عىل ويجب العام.» الحكم يف بدوره يشارك وأن
األخالقية العادات وتنمية واالنفعاالت، الدوافع يف «للتحكم القاعدة اتباع عىل والقدرة
الحد وتحقيق والغواية، والتعب، بالقهر، اإلحساس فرتات يف اإلنسان ومساندة الحميدة،
والبدنية املعنوية والكفاءة الصحة وتوفري الطيبة، النوايا أصحاب بني التعاون من األقىص

الساموراي.» لجميع
اجتياز ومنها بالكفاءات قائمة فهناك أجزاء، ثالثة من املذكورة القاعدة ن وتتكوَّ
النفس وضبط عليه، والتصميم الهدف وضوح عىل كدليل الكليات تضعها التي االختبارات
فعلها، يجب التي باألشياء وقائمة تجنبها، يجب التي باألشياء قائمة وهناك والطاعة.
يف االنغماس لتحايش وذلك شديًدا، رضًرا تجلب ال التي البسيطة املتع بعض وتحظر
عن يبتعدوا وأن محدد، غذائي نظام عىل يسريوا أن الساموراي عىل ويتحتم امللذات.
تنمي التي بالتجارة العمل عليهم ويُحرَّم املخدرات. أو الكحولية واملرشوبات التدخني
رسد أو التمثيل من أيًضا يُمنَعون كما واالجتماعية، اإلنسانية للحياة منافية صفات فيهم
يراهنوا وأالَّ بالخدم، يحتفظوا أو خدًما يكونوا أالَّ وعليهم الروح. تضعف ألنها القصص؛
قاعدة ليست ولكنها للعفة، قاعدة وهناك يشاهدوها. أو الرياضية األلعاب يف يشاركوا أو
نحو الساموراي أكتاف عىل ملًقى واجب هو متكافئني أشخاص بني فالزواج للعزوبة،
الساموراي يرتك أن فإما طبقته، إىل تنتمي ال امرأة الساموراي أحب إذا ولكن جنسهم،
القاعدة من املخصص والجزء للمرأة. امللزمة القاعدة بقبول يقنعها أن وإما ليتزوجها،
أسربطية حياة بل بسيطة، حياة يعيشوا أن عليهم يُفَرض الساموراي عىل الواجبة لألمور
ملدة الساموراي كتاب يف القراءة مثل املحددة، الواجبات بعض عليهم يُفَرض كما خشنة،
كل من وحمايتهم غريهم، مع التعاطف عىل «لحثهم وذلك يوميٍّا، األقل عىل دقائق عرش
اختالف عىل االجتماعية غري واالهتمامات املشاغل وسيطرة والعقيل الجسدي التبلد أنواع
الجبال إىل أسبوع ملدة يخرجوا أن عام كل يف الساموراي عىل ويتحتم عليهم. أنواعها
يذهبوا أن عليهم ويجب املفتوحة، السماء تحت فيه ينامون ناءٍ مكان أي إىل أو والغابات،
رحلتهم من يعودون وبذلك نقود.» أو أوراق أو أقالم وال أسلحة وال كتب دون هناك إىل

والجسدية. الروحية بالقوة تزوَّدوا وقد
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التعليم، كنظام حديثة»، «يوتوبيا من األخرى الجوانب لوصف املقام يتسع وال
والتصميم العمارة عىل طرأت التي والتغيريات الرئيسية، واملدن الصناعية واملناطق
أن واملالحظ واحدة. عاملية دولة يف املختلفة واألجناس الحضارات بني والتأليف الصناعي،
«وحيد حل فرض يحاول أن دون طريفة اقرتاحات املوضوعات هذه جميع يف يقدم ولز
سكونية ليست يوتوبياه أن والحق اليوتوبيني. الكتاب من كثري قبله فعل كما ونهائي»،
«سوف الختامية: سطورها يف تقول كما األخرى، باليوتوبيات تعرتف بل جامدة، أو
يقينًا أكثر وستكون به، الخاصة يوتوبياه جيل لكل وسيكون كثرية، يوتوبيات تظهر
يف املنخرطة الكينونة بمشاكل التصاًقا تعالجها التي املشاكل تزداد كما وواقعية، وكماًال
وتصورات خطط صميمها يف هي يوتوبيات األحالم من النهاية يف تنبثق حتى الصريورة،
العادلة العاملية الدولة هذه النهائية، العاملية الدولة بتشكيل كله العالم وينشغل عملية،
هذا هي ستكون ألنها فحسب، يوتوبيا تكون أن عىل تقترص لن التي املثمرة، العظيمة

ذاته.» العالم
«برش هي أخرى يوتوبيا قدَّم عندما النبوءة هذه نفسه ولز ج. ه. حقق وقد
العلمية االعتبارات من كثري عن فيها وتخىلَّ عاطفية، رواية شكل يف ُكِتبت التي كاآللهة»،
الترصف حرية نملك كنَّا «لو حديثة»: «يوتوبيا يف قال لقد السابق. كتابه يف قدَّمها التي
ولوجب مكانه»، «ال إىل موريس نتبع أن أعتقد فيما علينا لكان عائق، بغري رغباتنا يف
إىل كله البرشي الجنس ل نحوِّ وأن مًعا، األشياء وطبيعة اإلنسان طبيعة نغريِّ أن علينا
إنسان كل تجعل التي الرائعة للفوىض بأيدينا ح فنلوِّ كاملني، نبالء، متسامحني، حكماء
منسجم خري عالم يف نحيا وبذلك الرش، أفعال يف إنسان أي تحبِّب وال يحب، كما يترصف
أن والواقع السقوط.» قبل كالعالم ومشمس ناضج عالم الخرية، األساسية طبيعته مع
أكثر مكان» «ال أنها صحيح ولز. كتبها مكان» ال من «أخبار بمنزلة تعد كاآللهة» «برش
من كبري قدر من أيًضا تخلَّص قد أنه إال موريس، ذوق يقبله أن من وانضباًطا علمية

حديثة». «يوتوبيا عىل يغلب الذي األخالقي واإللزام واإلكراه البريوقراطية
توأم عالم وهو بكوكبنا، شبيه آخر كوكب يف أيًضا كاآللهة» «برش يوتوبيا وتقع
«يوتوبيا خالف عىل أنه كما الزمنية، الناحية من قليًال عليه متقدًما يكن وإن لعاملنا،
األخري القرار يصدر مكتب أو مجلس فيه «وليس مركزية. حكومة من تماًما يخلو حديثة»
سلطة وال سيادة فيه تُوَجد وال … العامة للمصلحة املوجه الجماعي العمل حاالت يف
يف طويل وقت منذ انصهر ولكنه املايض، يف هذا كل ُوِجد لقد … للسلطة تركيز وال نهائية،
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الخاصة، الشئون من شأن أي يف القرارات يتخذ الذي هو والشعب للمجتمع. العام الجسد
سلطة توجد وال نعرفها، التي بالصورة قوانني هناك وليست بحقيقته. األعلم هو ألنه
بالصحة الخاصة بالتعليمات يلتزم أن شخص أي رفض وإذا التنفيذ. موضع لوضعها
التزامه عدم يف السبب عن معه تحقيق أُجِري وإذا تنفيذها، عليه يُفَرض فلن مثًال، العامة
فحص إجراء فيمكن ليشء يتوصلوا لم وإذا استثنائيٍّا، عذًرا املحققون يجد فربما بها،

واألخالقية.» الصحية وحالته العقلية لقواه
الناس جميع حيث اليوتوبيا، هذه يف نظري لها ليس الحاكمة الساموراي وطبقة
أساسية سبق فيما تعترب كانت التي امللكية اختفت وحيث والواجبات، الحقوق بنفس

الحرية: لقيام
الحرية لضمان تتآزر يوتوبيا، بلسان الناطق يقول كما عاملنا، يف األنشطة جميع «إن
العامة النفسية بدراسة يهتمون الذين الذكية العقول أصحاب من عدد ولدينا العامة.

الجماعية.» الوظائف بني املتبادل والتأثري البرشي، للجنس
طبقة العقول أصحاب من املجموعة تلك تمثل «أال األرض: أبناء من واحد قال

حاكمة؟»
استبدادية، سلطة أي يمارسون أنهم منه يُفَهم الذي باملعنى «ليس اليوتوبي: قال
السبب لهذا يحتلون ال ولكنهم يشء. كل هو وهذا العامة، العالقات مع يتعاملون إنهم
عىل أولوية من للفيلسوف يكون ما بقدر إال غريهم عىل أولوية لهم فليس أرفع، مستًوى

املتخصص. العالم
الشخصية األشياء باستثناء — يشء لكل الخاصة امللكية أن النهاية يف وجدنا وقد
أو والفنان تماًما. منها تخلَّصنا ولهذا البرشي، للجنس يطاق ال إزعاًجا مزعجة — جدٍّا
أدواتنا نمتلك جميًعا ونحن إليها. يحتاجان التي املواد يف الترصف مطلق لهما العالم
أو للتجارة ملكية هناك ليست ولكن لنا، مخصصة وأماكن غرف ولدينا وأجهزتنا

واملناورة.» املنافسة عىل القائمة امللكية أنواع كل من التخلص تم لقد البورصة،
الناس: تفكري يف تم الذي التغيري بفضل اليوتوبي املجتمع هذا تحقق

الدولة، يف االجتماعية للحياة القديم املفهوم أن يدركون الناس من متزايد عدد «بدأ
ما أفضل عىل منهما كل يحصل لكي واملرأة الرجل بني ومرشوًعا محدوًدا رصاًعا بوصفها
ووضعاها والتنظيم العلم أطلقها التي الجبارة الطاقات ظل يف — أصبح قد اآلخر، عند
األسلحة من املتزايد الرعب شأن ذلك يف شأنه يُحتَمل، أن من أخطر — اإلنسان متناول يف
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أن الرضوري من وكان تحتمل. أن من أخطر لألمم املستقلة السيادة جعل الذي الحديثة
الكارثة إىل التاريخ ينتهي ال حتى البرشي لالجتماع جديدة وتقاليد جديدة أفكار تنشأ

… واالنهيار
الناس، بني التعامل يف املتحكمة الفكرة باعتبارها امللكية، عىل التنافس فكرة وكانت
الحركة. عىل البداية يف دفعها التي اآللة بإتالف يهدد فأصبح فيه، التحكم أُيسء بفرن أشبه
أن الرضوري من أصبح كما املبدع، العمل فكرة محلها تحل أن الظروف حتَّمت ولذلك
أن هذا إىل أضف االجتماعية. الحياة إنقاذ أُريد إذا الفكرة هذه نحو واإلدارة العقل ه يُوجَّ
بها، االعرتاف بدأ قد املتحمسة املثالية من نوًعا السابقة العصور يف بدت التي االقرتاحات

ملح.» بشكل ورضورية عملية كحقائق بل متزنة، نفسية حقائق كمجرد ال
للنور، التدريجي التزايد بفضل بل مفاجئة. ثورة بفعل اليوتوبي املجتمع يظهر ولم
الجسدية الناحيتني من البرشي للجنس البطيء التحسن وبدأ جديدة. أفكار فجر وإرشاق
يف امللحوظ والتقدم االقتصادية الظروف إصالح بفضل التحسن يف واستمر والعقلية،

والتعليم. النسل تحسني دراسة
األجسام بجمال ُصدم يوتوبيا، يف فجأة نفسه وجد الذي األرض، أبناء أحد ُصدم وقد
ال أجسامهم تفوق أن معهم الحديث من قليلة ساعات بعد تأكَّد ولكنه لسكانها، العارية

عقولهم: بتفوق يقاس
تفسدها أن بغري شبت قد هؤالء النور أطفال عقول بأن القول هو به أبدأ ما «وأفضل
أبناء عقول نمو عاقت التي والجهل، واللبس الخداع أو النزاع من الفظيعة األشكال تلك
يبُد ولم واملبارشة، والرصاحة بالوضوح يتسمون يوتوبيا) أبناء (أي كانوا لقد األرض.
يف يتشكك عندما التلميذ يتخذه الذي الدفاعي املوقف ذلك عن شيئًا عرفوا أنهم عليهم
العدوان. من نوًعا تعد التي التعليم لعملية طبيعي فعل رد وهو التعليم، ويقاوم املعلم
شيئًا يعرفون ال أنهم عليهم وبدا ببعض، بعضهم عالقات يف وودودين مساملني كانوا لقد
األرض.» أبناء أحاديث بها تتسم التي واالدعاء، والغرور، والكذب، واملكر، التهكم، عن

الطبيعة يف ولز ارتياب عن كشف قد حديثة» «يوتوبيا ل االجتماعي التنظيم كان
الحيوانية الغرائز قمع يُدين كاآللهة» «برش يف نجده ولكننا الغريزية»، و«الحياة البرشية

والشهوات:
اإلنسان يعد لم والتعليم. القانون بني الحايل التجانس ببطء يوتوبيا طورت «لقد
ينبغي اليومية حياته وأن األول، املقام يف حيوان بأنه واعرتف يشء، عىل مكرًها وال معوًقا
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من اليوتوبية للحياة اليومي النسيج حيك وقد الغرائز. حاجة وتلبي الشهوات تشبع أن
عذب نوم ومن ومسلية، حرة وأعمال تمرينات ومن ولذيذة، متنوعة ومرشوبات مأكوالت
الحد إىل والكبح الكف وصل وقد واإلرغام. الخوف من املتحرر بالعشق وسعادة وشغف
الغريزي الحيوان إشباع تم أن بعد الظهور يف قوته بدأت فقد يوتوبيا يف التعليم أما األدنى.
يوتوبيا أخرجت والتي األفعى، رأس تزيِّن التي «الجوهرة» أن والوقاع مطالبه. وتلبية
عند تطور الذي اللعب عىل والدافع االستطالع حب هي كانت البرشية، الحياة فوىض من
وهكذا اإلبداع. يف وملحة مستمرة ورغبة للمعرفة، يشبع ال جوًعا أصبح حتى البالغني
واإلنجاز.» التعليم عن يتوقفون ال الذين الصغار كاألطفال يوتوبيا سكان جميع صار

يهدف وإنما الطفل، نفس يف والطاعة االنضباط غرس إىل يهدف التعليم يعد ولم
… لخياله املطرد النمو وتشجيع ومراقبة … والتعليم للعب الطبيعية دوافعه «إشباع إىل
أن هذا معنى وليس يمتعه.» الذي العمل ويختار يجذبه، الذي العمل عىل يقبل بحيث
املحللون عليه يطلق ما يوظف ولز ألن الطبيعي، مسارها تتبع بأن الغرائز لجميع يُسَمح
االتجاه يف تحول للطفل الجنسية االنفعاالت «إن حرٍّا: توظيًفا «التسامي» اسم النفسيون
العراك إىل وميله العلمي، بالبحث الشغف يف يُستثَمر استطالعه وحب ألنانيته، املضاد
اإلنجاز يف املرشفة املشاركة إىل وطموحه كربياؤه ه يُوجَّ كما الفوىض، محاربة نحو يوجه

العامة.» املصلحة أجل من الجماعي
«يوتوبيا يف الفجة التنظيم مناهج محل رهافة» التعليمية املناهج «أكثر حلت وقد

حديثة».
يحبهم، من يجدوا لن ألنهم يوتوبيا؛ يف للعاطلني عقاب املثال، سبيل عىل يوجد، فال
هنا توجد وال التمييز.» وال الطاقة يملكون ال الذين أولئك يوتوبيا يف أحد يحب ال «إذ
الحمل، عىل النساء تُجَرب وال بحرية، وتنهى بحرية تربم فالعقود للزواج، صارمة قوانني
الحب إىل «ويُنظر قيود. أي يوتوبيا يف توجد وال واستعداد. تدبر بعد إال يحملن وال
بالوعي إحساس أي دون األطفال عنه ويتكلم وجميل، طبيعي يشء أنه عىل الجسدي

الذاتي».4
يوتوبيا: يف الحكومة محل التعليم حل كذلك

املصالح يف منافسة وال خاصة، ثروات وال سياسة، وال برملان، يوتوبيا يف «وليس
أنها والواقع معوقون، أو عقول ضعاف أو مجانني وال سجون، وال رشطة وال واألعمال
واملعلمون. املدارس تكون أن ينبغي كما ومعلمني مدارس فيها ألن هذا كل من خالية
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عىل مطبوع مجتمع يف التكيف أو التوافق وسائل هي واملنافسة والتجارة السياسة إن
ألف عىل تزيد ملدة يوتوبيا يف جانبًا الوسائل هذه أمثال نحيت وقد والفظاظة. الفجاجة
من إليه يحتاجون ما كل ألن حكومة، وال حكم إىل الراشدون اليوتوبيون يحتاج وال سنة.

والشباب. الطفولة مرحلة يف عليه حصلوا قد والحكومة الحكم
واألفكار الخوف من فيها نون يؤمَّ واسعة منتجعات أو ضياع يف األطفال ويشب
ومساعدة والصدق، النظافة، عىل ويُعوَّدون خيالهم، تهز التي والصدمات الرشيرة،
وبعد البرشي. للجنس العظيم للهدف باالنتماء واإلحساس العالم، يف والثقة املحتاجني،
املمرضات أيدي يف قبلها تعليمهم كان إذ — للعالم األطفال يخرج العارشة أو التاسعة سن
من اآلباء أن من الرغم وعىل تربيتهم. عىل القيام يف أكرب بدور اآلباء ويشارك — واملعلمات
يف الطبيعة بحكم يقفون فإنهم وبناتهم، أوالدهم عىل سلطة أي لهم ليس العملية الناحية

لهم. أصدقاء ويصبحون أطفالهم صف
الخصوصية: مبدأ هو األول واملبدأ للحرية. الخمسة املبادئ يوتوبي شاب كل ويتعلم
يأتمنها التي العامة واملنظمة املواطن بني رس هي األفراد عن الشخصية الحقائق «فجميع
لألغراض تقدم الحقائق هذه ومثل … موافقته وبعد ملصلحته إال تستخدم وال عليها،
بهذا العمل رضورة وتشتد وفردية.» شخصية كحقائق بها املساس يجوز وال اإلحصائية،
يكون وأن الدليل، يف فرد كل يسجل أن عىل حديثة» «يوتوبيا يف يرص ولز ألن املبدأ،
من الواضحة األخطار تاليف ويمكن اليوتوبي. للتنظيم معروًفا الكوكب عىل إقامته مقر
أن عىل بالحرص وتزييفها الحميمة الشخصية الحياة حقائق يف الناس تدخل احتمال

لألفراد. مقدًسا ا حقٍّ الخصوصية تكون
التزاماته من يُعَفى أن له يحق الذي «فاملواطن الحركة: حرية مبدأ هو الثاني واملبدأ
تفسري، أو ترصيح دون اليوتوبي الكوكب أجزاء من جزء ألي يذهب أن يمكنه العامة،
البيئة يغريِّ أن يوتوبي كل استطاعة ويف باملجان. ترصفه تحت النقل وسائل وجميع

يشاء.» كما االجتماعي والجو واملناخ به، املحيطة
يوتوبيا يف معروف هو ما «فكل املحدودة: غري املعرفة مبدأ هو الثالث واملبدأ
مجموعة بواسطة ومتاح مسجل — األحياء عن والشخصية الفردية الحقائق باستثناء —

االستعالم.» ومكاتب واملتاحف، واملكتبات األدلة، من كاملة
صحيحة غري بوقائع واإلدالء الجرائم»؛ أشنع هو «الكذب هو الحرية عن الرابع واملبدأ

يوتوبيا. يف املشينة األكاذيب من يُعتَرب مادية واقعة إخفاء حتى أو
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أي ومناقشة نقد يف حر يوتوبي فكل والنقد، املناقشة حرية مبدأ هو الخامس واملبدأ
أي ويقرتح يريد، كما االحرتام ييسء أن ويمكنه يكذب، أال رشيطة بأرسه الكون يف يشء

واألمن. بالنظام مخالٍّ كان مهما يشء
«برش كتابه يف «الربجوازية» مفاهيمه من بالكثري يضحي ولز أن من الرغم وعىل
لم ورقية أو معدنية عمالت شكل يف فالنقود شيوعي. نظام أي يتبنَّ لم أنه إال كاآللهة»،
ميالده عند طفل كل ويتسلم البنوك. طريق عن تتم املعامالت جميع ألن تستعمل، تعد
الخامسة سن حتى ومعيشته تعليمه عىل لإلنفاق يكفي املال من مبلًغا العام املال من
أما رصيده. إىل جديد من ويضيف معينة، وظيفة ذلك بعد يختار ولكنه والعرشين،
يف الفنانون ويجمع أعمالهم، لتنفيذ كبرية منًحا يتلقون ما فغالبًا واملبدعون املجتهدون
باألجور االحتفاظ أن والظاهر أعمالهم. عىل الطلب زاد إذا كبرية ثروة األحيان بعض
برأي للتسليم ولز استعداد لعدم يبدو فيما هذا ويرجع يوتوبيا، يف صغريًا دوًرا يلعب

موريس. وليم أمثال من الشيوعيني
مما الرغم عىل فهو أهمية، ذلك عن يقل ال أمر يف تنازل قد ولز أن يبدو ذلك ومع
وال كامًال، ونبيًال ومتسامًحا حكيًما جنًسا وصف قد حديثة» «يوتوبيا يف قبل من قاله
خالل عمد، عن القضاء «تم يقول: كما يوتوبيا ففي جنسنا. عن جوهريٍّا اختالًفا يختلف
والغبية، األفق، والضيقة والرشيرة، القبيحة، األنماط جميع عىل املاضية، قرنًا عرش االثني
الباطنة، إمكاناته تحقيق يستدعيه ما باستثناء يوتوبيا، يف العادي الرجل ولكن واملكتئبة،
والقادرين النشطني العاديني الناس أولئك عن ا جدٍّ قليًال اختالًفا إال يختلف يكن لم
تغذيتهم كانت لقد املبكر. الربونزي العرص مجتمع يف أو املتأخر، الحجري العرص يف
تتسم والجسدية العقلية أحوالهم وكانت حدود، وبغري بكثري أفضل وتعليمهم وتدريبهم

لنا.» التي الطبيعة ونفس األجساد نفس لهم كان ولكن والكفاءة، بالنظافة
إذا عما املرء يتساءل وقد «الكالسيكي»، الرتاث يف يوتوبيا آخر كاآللهة» «برش وتعد
إن أخرى، جهة من نقول، أن نستطيع أننا غري اليوتوبيني. الُكتَّاب آخر هو ولز كان
خصص فقد االختفاء. عن البعد كل بعيًدا الواقع يف يزال ال اليوتوبي باألدب االهتمام
النقدي التحليل بني فيها جمع اليوتوبيات»، «قصة عن شاملة دراسة ممفورد لويس

جانبه. من املهمة االقرتاحات وبعض
وورد»، «خبز كتابها يف بقليل، بعده Ethel Mannin مانني إيثيل واستقصت وقدمت
واستمرَّ الخاصة. ليوتوبياها رؤية أعطتنا كما لليوتوبيات املختلفة املفاهيم استقصت
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«إن الشهرية: وايلد أوسكار عبارة صدى ويرددون اليوتوبيا، إرادة يؤكدون الُكتَّاب هؤالء
البلد ألنها عليها؛ النظر إلقاء حتى تستحق ال اليوتوبيا تتضمن ال التي العالم خريطة
تتطلع فإنها هناك، البرشية ترسو وعندما دائًما. البرشية سفن عليه تهبط الذي الوحيد
يف اليوتوبيات تحقيق هو فالتقدم جديد، من اإلبحار بدأت أفضل، بلًدا ملحت وإذا لألفق،
يعد ولم لليوتوبيا. ا مضادٍّ أصبح قد الحديث لألدب املتزايد االتجاه فإن ذلك ومع الواقع.»
طريقها يف أو بالفعل تحققت قد أنها باعتبار لكن ومستحيل، مثايل كحلم لليوتوبيا ينظر
يف تحول قد الحلم ألن والتقدم، والكمال، بالسعادة، تنطق كذلك تعد ولم التحقق، إىل

مروع. كابوس إىل الكثريين نظر
أن «يبدو قال: فقد حقيقة، تصبح أن كادت برديائيف5 نيقوال نبوءة أن ويبدو
يف أنفسنا نجد ونحن املايض. يف عليه كانت مما للتحقق قابلية أكثر صارت اليوتوبيات
ومن … النهائي؟ تحققها دون نحول أن يمكننا كيف للحزن: مثرية مشكلة مواجهة
قد جديد قرن يكون وربما اليوتوبيا. نحو تتقدم والحياة اليوتوبيات، تتحقق أن املمكن
اليوتوبيات بتجنب الكفيلة بالوسائل املستنرية والطبقات املثقفون فيه يحلم قرن بدأ،

حرية.» وأكثر كماًال أقل يوتوبي غري مجتمع إىل والعودة
املايض، يوتوبيات يعيش العرشين القرن إن نقول أن اإلنصاف عدم من يكون ربما
الثالثني عىل تزيد ال الزمن من فرتة خالل فظيعتني حربني غمار خاض الذي فالعالم
التي اليوتوبيات وبني بينه املقارنة تصعب واملجاعات، األوبئة خربته الذي العالم عاًما،
ذلك ومع للحروب. نهاية ستضع عاملية حكومة أقامت بل والبطالة، الفقر ألغت أنها ادعت
حدٍّ إىل — أصبحت املايضقد يوتوبيات إليها دعت التي املجتمعات بنية إن نقول أن يصح
بالنتائج ضعيًفا شبًها تحمل عنها أسفرت التي النتائج كانت وملا واقعة، حقيقة — كبري
فاسدة. نفسها البنية بأن القول يربر ما هناك يكون فقد نتوقعها، بأن إلينا أوحت التي
للمايض، اليوتوبية الخطط تحقيق حاول عندما ذريًعا إخفاًقا العرشون القرن أخفق لقد
دوًال الجوع، عىل تقِض لم ولكنها والتوزيع، اإلنتاج وسائل يف تتحكم جبارة دوًال أوجد
مستًوى للمواطن توفر أن يف فشلت ولكنها اإلنتاج، وطورت العلمية االكتشافات شجعت
طبقات ذلك من بدًال خلقت ولكنها الكاملة، املساواة حققت أنها وزعمت للحياة، الئًقا
إىل الناس حولت دوًال سبقها، مما أفظع تكون ربما املساواة عدم من وألوانًا مميزة جديدة
دوًال الدعاية، بتأثري وحوًشا وجعلتهم خدمتها، عىل تقوم التي لآلالت خاضعة «ربوتات»
األدب فيها ويتوقف جريمة، أنه عىل فردي فكر كل إىل فيها ينظر التي الظروف أوجدت
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للنظام نفاق إىل ذلك من بدًال وتتحول الفرد، عن تعبريًا تكون أن عن والفن واملوسيقى
القديمة. الديانة محل الجديدة وآلهتها للدولة العبودية فيه حلت الذي

قد الُكتَّاب هؤالء إن تصوروها؟ الذين أولئك روح بالفعل اليوتوبيات هذه خانت هل
النظام أرادوا مصلحته، يف هو بما «الشعب» إبالغ برضورة مقتنعني كانوا السلطة، عشقوا
األفق ضيقة عقولهم وكانت الفردية، كرهوا البريوقراطية، هو كان لو حتى ثمن، بأي
Beatrice ويب وسيدني بياتريس يصحب وهو «كابيه» نتخيل أن ويمكننا إنسانية». «غري
سيفيض كان تقريره أن املرجح ومن السوفييت، بالد إىل رحلتهما يف and Sidney Webb
مظاهر تفتنه أن املمكن من كان بيالمي بأن اإلنسان ويشعر تقريرهما. مثل بالحماس
الصناعية بالسخرة اإلعجاب أشد سيُعَجب كان وأنه األملانية، والنازية اإليطالية الفاشية
الحديثة. التطورات من وغريها التموينية البطاقات ونظام الصناعة، وتأميم بريطانيا، يف
القرن يف اليوتوبيني الُكتَّاب ورثة بعيون دائًما إليها يُنَظر لم اليوتوبيات هذه ولكن
بعيون أحيانًا إليها نُظر لقد الشيوعيني. العقائديني أو الفابيني6 بها ونقصد عرش، التاسع
بعيون أو يوتوبيا، يف مهمتهم عن التقارير كتبوا الذين الحقائق، عن الباحثني الصحفيني
أندريه مثل يرتددوا، لم الذين االجتماعية القضايا من النقدية املواقف أصحاب الُكتَّاب
«اليوتوبيا أن ذلك قبل اعتقدوا التي البالد يف املؤملة أملهم خيبة عن التعبري عن جيد،
للنظام حبهم ينفصل ال الذين أولئك كتبهم أغضبت لقد واقعة». حقيقة فيها ستصبح

للطغاة.7 تحيزهم عن
اليوتوبيون عنها دافع التي الدولة اشرتاكية يف الظن سوء أشاعت الكتب) (أي ولكنها

عرش. التاسع القرن يف
الشديد الشك هو العظميني الحربني بني ما فرتة يف لألدب األسايس االتجاه كان لقد
شيوعية كانت سواء الجديدة، النظم قيام دفع وقد املجتمع. تغيري عىل الدولة قدرة يف
للتضحية استعداد وعىل شمولية الحالني يف كانت وإن غامضة، اشرتاكية أو رصيحة،
مما للدولة الكامل الخضوع موقف تبني إىل املثقفني دفع الدولة، مصلحة سبيل يف بالفرد
الحقوق عن والدفاع التحدي موقف إىل أو مأجورين، دعاة مجرد إىل يتحولون جعلهم

الفردية.
معظم اعتقد فقد التقدم. بحتمية اإليمان عن للتخيل آخر اتجاه أيًضا هناك كان وقد
آلية بصورة سيؤديان الصناعي والتطور العلمية االكتشافات أن عرش التاسع القرن ُكتَّاب
أن يمكن التي األخطار تدرك الحديثة األجيال ولكن البرشي، الجنس سعادة زيادة إىل
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عندما البرش بتحرير تقوم أن اآلالت من ينتظر يعد فلم مزاياه. تدرك كما التقدم بها يأتي
معظم يف تبدو أصبحت وإنما وايلد، أوسكار بذلك يحلم كان كما لهم، عبيد إىل تتحول

العبيد. يف السادة تحكم فيهم تتحكم وكأنها األحيان
اآللة يصارع الذي شابلن شاريل شخص يف نفسه عىل يتعرف الحديث والعامل
للورد املطيع اآليل اإلنسان حتى يخرج أن لنخاف إننا بل الحديثة»،8 «العصور ل الجهنمية
السينمائية واألفالم الروايات، عرشات عنه التعبري تم خوف وهو سيطرتنا، عن ليتور
9،Capek’s R. U. R ع ر. ر. شابيك مرسحية من الهزلية املسلسالت يف وكذلك واملرسحيات،
حشود ِقبَل من األرض غزو تصف املضمومة» «األيدي بعنوان حديثة أمريكية قصة إىل
الرئييس» «املوجه يطيعون الذين آخر، كوكب من القادمني اآليل) (اإلنسان الروبوتات من
وبذلك عادة، البرش بها يقوم التي واملهام البغيضة األعمال كل تويل عىل يجربهم الذي
ذلك بعد يأخذ والقنوط اليأس كان وإن والدعة، الكسل إىل الركون يف أحراًرا البرش يصبح

بخناقهم.
أن إىل اإلشارة تكفي إذ اآللة»، مواجهة يف «اإلنسان مشكلة مناقشة بصدد هنا ولسنا
بدور يقوم الذي اإليمان وهو — البرشية السعادة تحقيق يف أسايس كعامل باآللة اإليمان
منها، الخوف حد إىل اآللة يف الشك محله حل قد — عرش التاسع القرن يوتوبيات يف مهم

سحرها. من كبريًا جانبًا اليوتوبيات هذه سلب كما
مناقشة عىل بإرصارهم اليوتوبي لألدب أخرى رضبة املحدثون الُكتَّاب وجه وقد
الفرد مصالح أن اليوتوبيات أغلبية افرتضت فقد الدولة». مواجهة يف «اإلنسان مشكلة
بينما تصوره، يمكن وال مستبعد يشء بينهما الرصاع وأن الدولة، مصالح مع تتوافق
الدولة بني املمكنة الرصاعات أنواع كل ذلك من العكس عىل املحدثون، الُكتَّاب تناول
الروائي وصفهم الذين Cafoni كافوني آل من واحًدا الفرد هذا يكون قد … والفرد
واملصابني الجائعني الفالحني من واحًدا أو ،Ignazio Silone سيلونه إجنازيو اإليطايل
وقد إيطاليا، جنوب يف Carlo Levi كارلوليفي اإليطايل األديب صورهم الذين باملالريا
الجندي يكون أو الدعاية، آلة لتزييت شحًما يصبح أن عىل االنتحار يفضل شاعًرا يكون
أو مدنيٍّا موظًفا أو العليا، مثله خيانة عىل أُجرب قديًما ثوريٍّا يكون وربما شفايك،10
تصارع التي (١٨٨٣–١٩٢٤م) كافكا شخصيات من واحًدا أو العاصفة، فرق يف جنديٍّا
أو وقت يف جميًعا، شعرنا ولقد والبريوقراطية. للقانون األعمى الغباء وتواجه السلطة،
الكامل والعجز بالضياع، — «املحاكمة» كافكا رواية بطل — «ك» شعور بنفس آخر،

347



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

كافكا نقد يكن ولم عليها. تهيمن ما وكثريًا حياتنا توجه التي الضخمة اآللة فهم عن
رصاعات نفسها هي «ك» عاناها التي الرصاعات ولكن بعينها، دولة ألي موجًها للمجتمع

حديث. إنسان أي
يكون أن يجب تنظيمه وأن حي، عضوي كائن املجتمع أن اليوتوبيون تناىس لقد
مهاجمة إىل املعارصين الُكتَّاب الحقيقة بهذه الوعي دفع وقد ميتًا. بناءً ال الحياة عن تعبريًا
كما السياسية، األحزاب من أو الدين من نابعة كانت سواء السلطة، أشكال وكل الدولة
حر، فيدرايل نظام بينها يوحد التي املستقلة التجمعات نموذج إىل الرجوع عىل حفزتهم
إىل الحاجة جديد من أكدوا وقد اإلنسان. شخصية لتطور املمكنة الفرص أعظم وتتيح
عىل تقوم وال املحفوظة، التعليمات كتب من املدارس يف تعلم ال حقيقية أخالق إيجاد
حق تعزز بل املجتمع»، «ملصلحة الوسط والحلول التضحيات تربر وال السلطة، طاعة
يستحق ال الحرية إىل يفتقر الذي اإلنسان ألن حريته، عن ويدافع لنفسه يفكر أن يف الفرد
أرض فقد والتمرد، املبادرة وبروح بفرديته، ضحى هو وإذا الجماعة، يف عضًوا يكون أن

ينفعها. أن من بدًال بالدولة
أنها من الرغم عىل — الطغاة» «مدرسة Silone سيلونه كتاب من الفقرة وهذه
«إن التسلطية: لليوتوبيات اإلدانة من نوًعا تكون أن تشبه — فعلية مؤسسات ضد موجهة
املجتمع، تستعبد والدولة يده، يف أدوات تكون أن ينبغي وكان اإلنسان، تستعبد اآلالت
الديمقراطية، يستعبد والربملان الدين، تستعبد والكنيسة الدولة، تستعبد والبريوقراطية
والحزب األمة، يستعبد والجيش الفن، تستعبد واألكاديمية العدالة، تستعبد واملؤسسات

االشرتاكية.» تستعبد الربوليتاريا وديكتاتورية القضية، يستعبد
املجتمع عن الوحيدة الفكرة أن «أعتقد وإقناًعا: قوة أكثر بشكل ريد، هربرت ويقول
يف تقدم فكل املجتمع. فكرة نفي هي اإلنساني، الشخص تكامل تضمن أن يمكنها التي
بالخروج يسمح أن يجب قانون وكل الفرد. لحرية تأكيد يقابله أن يجب الجماعة اتجاه
حكومي عمل وكل تواضًعا. الناس أكثر حق من تكون أن يجب ممكنة سلطة وأعظم عليه.
وينبغي الوظيفة. أو املنصب دوام عدم يتضمن كما صالحيته حدود يتضمن أن يجب
أعالم وال تقرع، طبول ال الريح. اتجاه مثل مرئي غري شيئًا الحياة استمرارية تكون أن
منشدة، جوقات وال االستعراضات يف زاحفة جيوش ال انحناءات، وال تحيات ال ترفرف،

الرشق.» وقمح الهادئ الوديع الصوت هو فقط واحد يشء بل
الواقع، يف اليوتوبيات تحقيق من يوم كل يقربوننا الدولة ورجال السياسيني إن
إنجلرتا) (أي البلد هذا يف الحكومة أن صحيح األفراد. حياة عىل رقابتهم بإحكام وذلك
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ينبغي ال التي أو الشعب يتناولها أن ينبغي التي باألطعمة قائمة إصدار حد إىل تذهب لم
طريق عن — كبرية بدرجة تحدد ذلك مع ولكنها إيكاريا، يف حدث كما تناولها، عليه
حددت وقد نأكله، أن علينا ينبغي ما — الواردات يف والتحكم التموينية الحصص تنظيم
األمر بها بلغ بل جمالية، ال نفعية أسس عىل النسائية «املوضات» الحرب أثناء يف أيًضا
أما املطبوعات، عىل رقابة مارست الورق يف التحكم طريق وعن الرجال، مالبس غريت أن
عىل به يسمح كان ما عىل تزيد التي الكثرية الثغرات من فبالرغم الصناعية، التعبئة عن
من آخر جانبًا تمثل االجتماعية والتأمينات بالعمل. مواطن كل تلزم فإنها اليوتوبيات،
يف واملتقدم املريض عن مسئول املجتمع أن وهو اليوتوبيات، كل عند األثري املبدأ تطبيق
تتماىش لكي هزيل حد إىل خفضت قد التأمينات هذه كانت وإن والطفل، والعاطل السن
املستوى إىل مجتمعنا وصل العلمي والبحث الصناعة مجال ويف بيفريدج.11 مرشوع مع
فشيئًا شيئًا ينطبع كان وملا األحيان. من كثري يف وجاوزه اليوتوبيات، به برشت الذي
املثقفني «إن حقيقة: تصبح أن أوشكت قد «برديائيف» نبوءة فإن متزايد، يوتوبي بطابع
حرية». وأكثر كماًال أقل مجتمع إىل والعودة الواقع، يف اليوتوبيات تحقيق بتجنب يحلمون
عالم أجل من املكافحني وحدهم هم ليسوا عباراتهم بعض اقتبسنا الذين والُكتَّاب
ويف كامو، وألبري بريتون وأندريه سارتر بول جان نجد فرنسا ففي لليوتوبيا، مضاد
مثل الكاثوليكيني والُكتَّاب الشبان والُكتَّاب الشعراء من وعرشات ميلر هنري أمريكا
وباتريك ممفورد لويس مثل والبيولوجيا االجتماع وعلماء برنانوس، وجورج جيل إريك
خاضوا هؤالء كل جرين، وجراهام وارنر وركس فورسرت، م. أ. مثل وروائيني جرييس،
ورًؤى ساخرة، نقدية يوتوبيات وضع حد إىل البعض ذهب وقد الدولة. ضد الفرد معركة
فيها أصبح كاملة ومجتمعات بتفرده، اإلحساس تماًما اإلنسان فيه فقد مستقبيل لعالم
قوية. عاطفة أي تجربة عن عاجزون ولكنهم الكفاءة، من عاٍل مستوى عىل آالت الناس
يوتوبيات عىل للهجوم املضادة اليوتوبيات هذه توجه مدى تقدير الصعب من يكون وقد
الواضح من ولكن الحديث. مجتمعنا يف الفعلية واملؤسسات االتجاهات عىل أو املايض،
قد العرشينيات، نهاية يف روسيا يف ظهرت التي لزامياتني،12 اآلخرون» «نحن رواية أن
ألولدس شجاع» طريف «عالم رواية أن كما رصيح، بشكل السوفييتي النظام استوحت
زامياتني رواية وتشبه ١٩٣٢م، عام مرة ألول نرشت التي (١٨٩٤–١٩٦٣م)، هكسيل13
«مزرعة رواية أما الحديث. األمريكي املجتمع من السخرية إىل تهدف عديدة، نواٍح من
نظر يف إال ساخرة، يوتوبيا تعترب أن يمكن فال (١٩٤٥م) أورول14 لجورج الحيوانات»

املاضية. عاًما الثالثني خالل روسيا تاريخ يتابعوا لم الذين
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يفرتض الذي املجتمع يصف فهو مستقبلية. رؤية لزامياتني املضادة اليوتوبيا وتعد
وعشية بأرسه، العالم تحكم التي الوحيدة الدولة إقامة عىل عام ألف مرور بعد وجوده
والحياة األخرى. الكواكب إىل تنطلق أن يمكن مرعبة آلة بفضل كله الكون لغزو االستعداد
رياضية، معادالت إىل تحول قد فيها يشء وكل رياضية، بدقة منظمة الوحيدة الدولة يف
يف يوجد «ال أرقامهم: يحمل لألنظار الفتًا ذهبيٍّا لوًحا يعلقون جميًعا والنساء والرجال
حد إىل متشابهون ألننا «… من «واحد أو كثريين»، بني واحد بل «واحد»، عضو املجتمع
فهم حارسني، مالئكة «حراسه» أو وكالؤه يعترب الخري»، «فاعل يحكمها والدولة كبري.
نفس يف يضطلعون ألنهم مواطن، أي رأس يف تدور فكرة وكل بل حركة كل عىل مطلعون

البوليس. مخرب ودور الجاسوس ودور االعرتاف يتلقى الذي الكاهن بدور الوقت
والنوم، واألكل، فالعمل، غرفة، كل يف تعلق التي األيقونة محل املواعيد جدول حل وقد
مركبة ساعة وهناك املواعيد. جدول يف صارًما تنظيًما كلها نُظِّمت قد الجنسية واملعارشة
يف مدمجة تكون أن الساعة هذه وتكاد مواطن، كل يحمله الذي الذهبي اللوح ظهر يف
تحت واقًعا كان مهما دقائق، بضع يف الوقت يقدر أن ليمكنه حتى العضوي، جهازه
يقترص فال للفرد، الخاصة بالحياة يسمى مما يشء يوجد وال الطاغية. االنفعاالت ضغط
يشء أي عن تقريًرا للحرَّاس يقدم بأن إلزامه عىل أو إليه، وصوله قبل بريده فتح عىل األمر
مكتب لحساب ويسجل بارعة، بطريقة إخفاؤه يتم سمعي، جهاز هناك بل عادي، غري
الحراس مهمة تبسيط كذلك تم وقد الشارع. يف تجري التي األحاديث جميع الحراس
ما واحدة بنظرة يروا أن من لتمكنهم زجاجية حوائط من البيوت بنيت إذ كبري، حد إىل
الجنسية للمعارشة املحددة الساعة يف الستائر بإنزال ويُسمح سكنية. شقة كل يف يجري
يف أما الجنسية. للمعارشة املحددة األيام يف إال الستائر استخدام حقنا من «وليس فقط:
تبدو التي الشفافة، حوائطنا داخل مفتوحة عيشة دائًما نعيش فنحن األخرى األوقات
نخفيه، شيئًا نملك ال ألننا النور، يف ونستحم بالضوء، املتأللئ الهواء من منسوجة كأنها
فمن وإال الخري». «فاعل ل الصعبة املهمة إرهاق من يقلل الحياة يف األسلوب هذا وألن
فيها يعيش كان التي املعتمة البيوت أن املحتمل من أليس يحدث؟ أن يمكن ماذا يدري

املهرتئة؟» البائسة النفسية أحوالهم عن املسئولة هي القديمة العصور يف الناس
مواطن كل هرمونات يحلل الجنيس فاملكتب علمية. مبادئ وفق الجنسية الحياة وتتم
يريد — أنها أو — أنه ذلك بعد الشخص ويعلن للجنس. املخصصة األيام جدول وينظم
وردية تذاكر به كتيبًا — لها أو — له ويسلم املرات، من معينًا عدًدا الجنس ممارسة
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الوردية التذكرة وهذه الجنسية. للمعارشة واحدة بساعة منها تذكرة كل تسمح اللون،
للواحد. والجميع للجميع الواحد أن هو به املعمول املبدأ ألن عدد، ألي استخدامها يمكن
يطعن لم وإن معينة، مستويات فيهن توافرت إذا إال األطفال بإنجاب للنساء يسمح وال

باملوت. عليهن يُحَكم التعليمات
ونظام «اآللة». مثل «كامًال» املرء يصبح أن هو هذا املستقبل مجتمع يف األعىل واملثل
وكل خطوة، كل عىل كلها، الحياة عىل بل فحسب، العمل عىل يطبق ال Taylor تايلور
املدارس يف ويتعلمون موحًدا، صناعيٍّا زيٍّا ويرتدون صناعيٍّا، طعاًما الناس ويأكل حركة
جهاز عن صادرة صناعية موسيقى إىل ويستمعون اآليل) (اإلنسان الروبوتات بواسطة
إرنينات ثالث إىل يستمع أن املحول إدارة بواسطة فرد أي يستطيع بحيث موسيقي قياس
سياق من نستنتج ولكننا قائًما، االنتخابات إجراء يزال وال الواحدة. الساعة يف (سوناتات)
يطلق كما األصوات، من املائة يف مائة نسبة عىل دائًما يحصل الخري» «فاعل أن القصة
غري الحرية تعترب وال اإلجماع». «يوم هو مالئم اسم االنتخاب فيه يقام الذي اليوم عىل

خطرة: تعدُّ بل فحسب، رضورية
برسعتها. الطائرة حركة كارتباط وثيًقا، ارتباًطا مرتبطان والجريمة الحرية «إن
اإلنسان حرية كانت وإذا سكون، حالة يف تظل فإنها صفًرا. الطائرة رسعة كانت فإذا
لتحرير الوحيدة الوسيلة إن اإلطالق. عىل جريمة أي يرتكب لن أنه الواضح فمن صفًرا،

الحرية.» من تحريره هي الجريمة من اإلنسان
ضد متمردون فهناك الوحيدة، الدولة تأسيس عىل عام ألف مرور من الرغم وعىل
يكون أن يف يرغبن ونساء ضالة، بأفكار يرصحون أو القواعد يكرسون رجال النظام،
شفقة أي تأخذها ال الدولة ولكن املطلوبة، بالرشوط يوفني ال أنهن رغم أطفال، لهن
نواقيس تحت يوضعون فإنهم بجرائمهم أصحابها يعرتف لم وإذا االنحرافات هذه بأمثال
إىل إما هذا ويؤدي خاصة. بغازات أخرى أحيانًا وتُمأل الهواء من أحيانًا تُفرغ ضخمة
آلة طريق عن علني بشكل إثارة أكثر أخرى إعدام أحكام وتنفذ املوت. إىل وإما االعرتاف
قليلة قطرات بضع إىل البرشي الجسد يقلص مهول كهربائي كريس وهي الخري»، «فاعل
د. الجالَّ بدور يقوم الذي نفسه الخري» «فاعل اآللة هذه ويشغل معدودة. ثواٍن يف املاء من
ألحد يسمح وال بسور محاطة مدينة كل أن الوحيدة الدولة هذه معالم أغرب ومن

منه. بالخروج

351



التاريخ عرب الفاضلة املدينة

رجال يعيش بعض عن بعضها املختلفة املدن تفصل التي املحرمة األرض ويف
الذين وهم القديمة. الحضارة بقايا أنهم أو مختلف، جنس إىل ينتمون أنهم يبدو ونساء
أسوار داخل يعيشون حلفاء لهم أن كما الفطرية، الحرة الحياة انقراض بعد أحياء بقوا
والعذاب، األخطار، تجربة يف والرغبة املايض، إىل الحنني يتملكهم ونساء رجال وهم املدينة،
من نوًعا عليهم تطبق الدولة فإن يتمردوا، أن هؤالء يحاول وعندما األحاسيس. وجيشان
املخ يف بسيطة عملية طريق عن وذلك للخيال، اإلجباري التدير وهو األمد، الطويل العالج

ندم. أو شك وأي مشبع، غري رغبة وأي للحرية، توق أي لألبد منه تستأصل
عالم يف أثًرا لهما نجد ال اللذين واملرارة العنف من بقدر زامياتني سخرية وتتسم
أو رؤية مجرد كونها عىل تزيد بأنها القول يرجح الذي األمر الطريف، الشجاع هكسيل
الخانق والجو واإلعدام، التعذيب ووسائل البوليس، يؤديه الذي فالدور أكاديمي. توقع
مستمدة بأنها توحي بطريقة وضعه تم قد هذا كل الرسميني، وغري الرسميني للمخربين
الوحيدة، للدولة الكامل باالنتصار ينتهي الكتاب أن من الرغم وعىل حميمة. معرفة من
يكشف العنيف اإلجراء هذا إىل اللجوء فإن مواطنيها، جميع خيال تدمري يف تنجح التي
آالت إىل الناس تحويل يف الدعاية من سنة ألف تنجح لم الشمويل. الحكم ضعف عن

الغرض. هذا لتحقيق رضورية املخ عملية كانت ولهذا محضة،
أفظع بوسائل هكسيل ألولدس شجاع» طريف «عالم يف واالستقرار األمن استتب وقد
الزجاجات، يف للرضع الصناعي التخليق عملية أوًال فهناك ذكرناها، التي الوسائل من
التعاليم تلقني أي ،Hypnopaedia الهيبنوبايديا طريق عن الرشطي التكييف هناك ثم
واستخدام األطفال، لدى املنعكسة لألفعال الجديد البافلويف والترشيط النوم، أثناء األخالقية
وسوء السخط، أمراض كل من يشفي الذي العجيب الدواء وهو الكبار، مع Soma السوما
والتقويم التصحيح وسائل أن هي هذا عىل املرتتبة والنتيجة املرارة. أو واالستياء املزاج،
تعذيب أدوات هناك فليس الوحيدة، زامياتني دولة يف هي مما اعتداًال أكثر تكون أن يمكن
كئيبة، حياة يعيشون حيث نائية جزيرة إىل يرسلون الدولة حق يف واملذنبون جالدون، أو

«البيب». أحاديث وتسجيل السوما غاز باستنشاق املتمردون ويُقَمع
خطًطا ووضعت بل لسكانها، صارمة زمنية جداول اليوتوبيات أقامت ما طال لقد
يف حر النظرية، الناحية من اإلنسان، أن نجد شجاع» طريف «عالم ففي فراغهم. ألوقات
قادر غري — «تكييفه» بسبب — ولكنه له، مناسب أنه يتصور فيما فراغه وقت استغالل
االستمتاع يتم ولهذا الخاصة. متعته وراء إرادته بمحض ْعي السَّ أو بنفسه االنفراد عىل
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عىل حب بمشهد لالستمتاع الخيال من املطلوب الجهد وحتى سلبي. بشكل امللذات بكل
جهاز خالل من آيل، بشكل تتحول املرئية الصورة ألن رضوري، غري جهًدا يصبح الشاشة

ومشمومة. ومسموعة ملموسة إحساسات إىل معني،
استقرار عىل خطًرا القوية العواطف يعترب مجتمع من الحب يختفي أن وطبيعي
التسلية ملجرد أو صحية العتبارات تتم رشعية، غري جنسية عالقات محله تحل وأن الدولة،

عنيف. انفعال أي من الخالصة
فهناك كاملة، بصورة دائًما ينجح ال نفسه العجيب «التكييف» نظام فإن ذلك ومع
بهويته ويحس بذاتيته يشعر أن يريد وشخصنادر املجتمع، عىل الساخطني من قليل عدد
من باملصادفة هرب الذي الهمجي أيًضا وهناك املجتمع. جسم يف خلية مجرد ليس وبأنه
خدمة بهم احتُِفظ الذين القديمة الحضارة أبناء من الحياة قيد عىل الباقني صفوف بني
يف طبيعية رغبة ولديه املتمدن، الحديث اإلنسان الحال بطبيعة يشبه والهمجي للعلم.
النهاية يف يدفعه للجسد واحتقار نفسه، عىل جلبه الذي باإلحباط قوي وإيمان املعاناة،

االنتحار. إىل
اإلجبارية السعادة من سخريتهما يف رائًعا نجاًحا وهكسيل زامياتني كل نجح لقد
الحرة السعادة يف اإلنسان بحق يطالبا أن من بدًال ولكنهما الشمولية، الدول تفرضها التي
وتكمن املعاناة. يف بحقه يطالبان نجدهما شخصيته، عن تعبريه من تأتي أن يمكن التي
تحتاج الروح وأن لإلبداع، واإلحباطرضوريان املعاناة أن فكرة لليوتوبيا انتقاداتهما تحت
بفكرة الناس يؤمن حيث الحارض، إىل أو املايض، إىل العودة يتمنيان وهما تُعذَّب. أن إىل
من وغريهما والطموح الغرية وتعمل خطيئة، أنه عىل الجسدي الحب إىل ويُنَظر التكفري،

الفعل. عىل الناس حث عىل الوضيعة االنفعاالت
أن متناسيني عطيل، أو لهاملت تتسع ال ألنها اليوتوبيا، ينتقدان الكاتبني هذين إن
هاملت مزاج له يكون أن يحب ال الذي للفرد اآليل، واإلنسان هاملت بني مكانًا، هناك

آليٍّا. إنسانًا يكون أن يريد وال العصابي،
االتجاه عن أسايس بشكل املسئولة هي عرش التاسع للقرن التسلطية اليوتوبيات إن
مجتمعات دائًما تصف لم اليوتوبيات ولكن املثقفني. عىل اليوم يغلب الذي املضاد اليوتوبي
ديدرو لنا قدَّم لقد روبوتات. من مكونة وأمًما مركزية ودوًال واالنضباط، التنظيم شديدة
من أحراًرا الناس فيها يعيش يوتوبيات مكان»، ال من «أخبار يف وموريس «تاهيتي»، يف
بالواجب، اإلحساس أو الرضورة منطلق من يعملون ال حيث واألخالقي، الجسدي القهر
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ويكون فيه، تتحكم قوانني الحب يعرف ال وحيث ممتع، نشاط العمل أن وجدوا ألنهم بل
تعمل ملجتمعات ومرشوعات خطًطا األحيان أكثر يف اليوتوبيات كانت لقد فنانًا. إنسان كل
كذلك كانت ولكنها وأخالقيون، وسياسيون اقتصاديون تصورها ميتة وبناءات آيل، بشكل

للشعراء. الحية األحالم
١٩٤٨م) يناير–يوليو (لندن:

العظيمة» الصخرية كاندي «جبال رشيد:15 عامل يوتوبيا (1)

للمغيب الشمس مالت أن بعد مساء ذات
كالحريق، الغابة يف تشتعل النار وكانت

ألصحابه: وقال الوعر، الدرب هابًطا «الهوبو» جاء
أوالد، يا أبًدا، أرجع لن أنا أوالد، يا

النائي للبلد متجًها أغادركم اآلن فأنا
البللورية، النافورات بجوار الواقع
لنراها، نذهب تعالوا أوالد، يا هيا

العظيمة. الصخرية كاندي لجبال هيا
∗∗∗

العظيمة، الصخرية كاندي جبال يف هناك
بالجمال، يتألق طيب بلد

األشجار، عىل الصدقات فيه تنمو
الطويل، النوم من ليلة كل وتشبعون
فارغة، الرشطة عربات تسري هناك
يوم كل املرشقة الشمس وتسطع

الدخان، وأشجار والنحل الطيور أرساب عىل
بالغناء، األزرق العصفور ويشدو الليمون بعصري الينابيع وتتدفق

العظيمة. الصخرية كاندي جبال يف هناك
∗∗∗

العظيمة الصخرية كاندي جبال يف
خشبية، أرجل عىل يمشون الرشطة رجال جميع
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املطاط، من أسنانها الضخمة الكالب وجميع
مسلوقات. بيضات تبيض والدجاجات

بالثمار، مثقلة املزارعني وأشجار
باألعالف. مكدسة واملخازن

الثلوج، تتساقط ال حيث إىل أذهب أن بد ال آه!
الرياح، تهب وال األمطار تسيل وال

العظيمة. الصخرية كاندي جبال يف هناك
∗∗∗

العظيمة، الصخرية كاندي جبال يف هناك
القصرية، جواربك أبًدا تغريِّ ال
الصغرية الخمر جداول أن كما
الصخور. فوق من إليك تنساب

العيون) (فوق قبعاتهم الحراس يُميل هناك
يبرصون ال عميان الحديدية السكك يف واملخربون

هناك، أيًضا والويسكي بالطبيخ، مملوءة بحرية هناك
كبري، قارب يف وأنت فيها تجدف أن وتستطيع

العظيمة. الصخرية كاندي جبال يف هناك
∗∗∗

العظيمة، الصخرية كاندي جبال يف
الصفيح، من مصنوعة السجون جميع

حبسوك، وفيها إليها جروك وكلما
جديد، من منها تنفذ أن تستطيع
قصار بأيٍد جواريف توجد ال هناك
مناشري، أو مناجل أو فئوس وال

النهار، طوال أنام حيث هناك سأقيم
والشقاء، الكدح اخرتع الذي الغبيَّ شنقوا وحيث

العظيمة. الصخرية كاندي جبال يف هناك
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هوامش

من ١٨٦٦م. عام بإنجلرتا «كنْت» بمقاطعة بردميل يف ولد ولز، جورج هربرت (1)
بمذهب ولز يدين الوسطى. الطبقة من الدنيا الدرجة يف املجتمع طبقات من تقع أرسة
وشق عنها انفصل ولكنه املعتدلة»، «االشرتاكية جمعية يف عضًوا كان وقد االشرتاكية،
و«عالم والزواج» «االشرتاكية تباًعا ينرش وأخذ االشرتاكية، آرائه لنرش ا خاصٍّ طريًقا لنفسه
حديثة». «يوتوبيا وكتاب التكوين»، دور يف «اإلنسانية وكتاب قديم»، عالم مكان جديد
فأصدر جديد من العالم تنظيم إعادة يف يفكر أخذ أوزارها الحرب وضعت ما إذا حتى
زكي الدكتور املرحوم أستاذنا أن بالذكر وجدير وسعادته». وثروته عمله «اإلنسان: كتابه
السابق األحالم» «أرض كتابه يف حديثة» «يوتوبيا ل شائًقا عرًضا قدَّم قد محمود نجيب

(املرتجمة) الذكر.
(املراجع) شابلن. شاريل أفالم من مشهور فيلم إىل إشارة (2)

عصورها يف اليابان يف األشداء واملحاربني الفرنسان عىل تطلق مشهورة، كلمة (3)
(املرتجمة) حرَّاسه. أو حكامه لتسمية ولز استعارها وقد اإلقطاعية،

والنرجسية، األنانية، من الصادق الجسدي الحب خلو هو املقصود يكون ربما (4)
يسمى فيما يحدث كما — له الذليل خضوعه أو لآلخر الطرفني أحد قهر يف والرغبة
الكاذب الذاتي الوعي مظاهر من الوعي مظاهر من ذلك وغري — واملازوخية بالسادية

(املراجع) والفاسد.
املفكرين أكرب ومن رويس فيلسوف (١٨٧٤–١٩٤٨م) برديائيف نيقوالي (5)
يف البلشفية الثورة وأيد بالده يف عاش الصوفية. املسحة ذوي املسيحيني الوجوديني
إىل لجأ ثم برلني إىل سافر حيث منها، طرده إىل أدى شديًدا نقًدا انتقدها ثم البداية
املفكرين من بالعديد الوجودية فلسفته تأثرت وفاته. سنة حتى ١٩٢٤م سنة منذ باريس
بأولوية قال وإبسن. ودوستويفسكي ونيتشه وكارليل وماركس كانط أهمهم من واألدباء
وباملعنى هللا، صورة عىل ُخلق الذي اإلنسان خالل من الوجود ويتجىلَّ الوجود، عىل الحرية
مما ذلك (وغري املتجدد والخلق هللا مملكة وقيام األبدية يف ونهايته العاملي للتاريخ األخري
واالجتماع األخالق يف كتب كما شديدة)، عناية بها ُعني التي األسكاتولوجيا عنه تتحدث
الشيوعية حقيقة الجديد، الوسيط العرص التاريخ، معنى مؤلفاته: أهم من والشيوعية.
الوجد، عن تأمالت خمسة الحارض، العالم يف اإلنسان قدر املوضوعات، وعالم أنا وكذبها،
املرحوم ترجم وقد إلخ. … الذات معرفة القيرص، مملكة والواقع، العقل والحرية، العبودية

(املراجع) العربية. إىل كتبه من عدًدا كامل فؤاد األستاذ
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الربيطانيني االشرتاكيني من مجموعة أسستها جمعية عىل يطلق مصطلح الفابية (6)
فابيوس الروماني القائد اسم من اسمها اشتقت (١٨٨٤م)، عرش التاسع القرن نهاية يف
الفابية للجمعية املؤسسون األعضاء ويؤمن هانيبال. هزيمة يف نجح الذي ماكسيماس
وهي — أهدافهم لتحقيق األمثل السبيل بأن وبرناردشو) وولز ويب سيدني (ومنهم
التدريجي اإلصالح هو وإنما الثوري، االنقالب هو ليس — االشرتاكية إىل املجتمع تحويل
املفكرين من العديد ضم يف الجمعية ونجحت بالفعل، القائمة الحكم ونظم للمؤسسات
لعبت وقد أكسفورد. خاصة الربيطانية الجامعات يف واضح وجود لها فأصبح املشهورين،
الحربني. بني ما فرتة يف خاصة الربيطاني العمال حزب تشكيل يف مؤثًرا دوًرا الفابية

(املرتجمة)
من العودة كتابه يف جيد أندريه اقتبسه أمريكا، يف الديمقراطية عن توكفيل، (7)

(املؤلفة) السوفييتي. االتحاد
التحذير صيحة — الخمسينيات يف — فيه أطلق شالبن لشاريل شهري فيلم عنوان (8)
ظل يف املنسحقة والشخصية الفردية وضياع والجماهريية والشمولية اآللية أخطار من

(املراجع) الحديث. والصناعي الرأسمايل النظام
انتزع معروف، تشيكي وروائي مرسحي كاتب (١٨٩٠–١٩٣٨م) تشابيك كارل (9)
اللتان مرسحيتاه ظهرت عندما ١٩٢٠م سنة منذ األوروبية والثقافية األدبية الحياة اعرتاف
والحضارية اليومية الحياة سطح تحت عملها تعمل التي واالنهيار التفكك قوى تصوران
يف إليها املشار R. U. R. العاملية رسوم روبوتات (أي ع ر. ر. مرسحية وهما الظاهرة،
للبرشية، املهددة األخطار تحدي حول كتاباته معظم وتدور الحرشات، ومرسحية النص)،
الذي النازي الوحش جانب من أو الحديثة، واآللية واملادية العلمية النزعة جانب من سواء
مقتل. يف العدوان هذا فأصابه ١٩٣٨م سنة يف هويتها وطمس تشيكوسلوفاكيا بلده ضم

(املراجع)
خالل كتبها التي الثانية» العاملية الحرب يف «شفايك الساخرة امللهاة إىل إشارة (10)
«املرسح ومؤسس واالشرتاكي املرسحي والكاتب الشاعر (١٩٤٤م) الثانية العظمى الحرب

(املراجع) (١٨٩٨–١٩٥٦م). بريشت برتولت امللحمي»
واجتماع اقتصاد عالم (١٨٧٩–١٩٦٣م) بيفريج هنري وليم اللورد هو (11)
االجتماعي التأمني بمرشوع اسمه ارتبط الهندية، البنغال بوالية رانجبور يف ولد إنجليزي،
سنة يف العاملة لأليدي الكامل التشغيل عن آخر وبمرشوع ١٩٤٢م، سنة يف وضعه الذي

(املراجع) ١٩٤٤م.
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قصة وكاتب رويس روائي (١٨٨٤–١٩٣٧م) زامياتني إيفانوفيتس يفجيني (12)
مدينة يف الربجوازية الحياة من الالذعة بسخريته واشتهر ليبيديان بلدة يف ولد قصرية،
ذلك يف كتبه ما خري ومن البلشفية، الثورة قيام عىل السابقة السنوات خالل بطرسبورج
إىل ١٩١٦م من إنجلرتا يف أقام (١٩١٤م). العالم» نهاية «يف املطولة القصرية قصته
النظام من يئس وملا (١٩٢٢م)، الجزر سكان روايته يف الحروب تجار وانتقد ١٩١٧م
النظام ظل يف حدث مما بأسوأ لحريته وسحقه للفرد تحطيمه من وأيقن البلشفي
االتحاد بعدها غادر التي (١٩٢٤م) اآلخرون» «نحن رواياته أشهر كتب القيرصي،
االتحاد يف تنرش لم الرواية أن بالذكر والجدير وفاته، حتى فرنسا يف ليقيم السوفييتي
«نحن» عنوان تحت تُرِجمت حيث إنجلرتا إىل مخطوطتها ُهرِّبت وإنما السابق، السوفييتي

(املراجع) ١٩٢٥م. عام يف
١٨٩٤م. عام إنجلرتا يف ُولِد ساخر، إنجليزي وشاعر كاتب هكسيل، أولدس (13)
اليومية. حياتنا عىل وسيطرته العلم نفوذ زيادة عىل وثار املذهل، العلمي التقدم من سخر
ال يتناسل، سوف املستقبل إنسان أن فيها تخيل قصة شجاع» طريف «عالم يف لنا وقدَّم
قوارير داخل األطفال تكوين طريق عن بل واملرأة، الرجل بني الطبيعي االلتقاء طريق عن
يحدث بما إرهاًصا الرواية هذه كانت وربما االشمئزاز. إىل يدعو معقد علمي بأسلوب
الرواية بتعريب محمود محمود األستاذ وقام األنابيب». «أطفال اسم عليه ويطلق اآلن

(املرتجمة) ١٩٤٧م. عام املرصية الكاتب دار عن وصدرت
١٩٣٦م عام شارك إنجليزي. وروائي كاتب (١٩٠٣–١٩٥٠م) أورول جورج (14)
وعاد اليسارية، السياسية األحزاب وأهوال فظائع فرأى إسبانيا يف األهلية الحرب يف
وقد الشمولية. للنظم املظلم املستقبل ومن طغيانها، من القادمة األجيال يحذر بعدها
روايات أهم من وهي ١٩٨٤م» سنة «العالم رواية الحيوان، مزرعة بجانب له، اشتهرت
من الشمولية املجتمعات يف يحدث عما كشف وقد املضادة، اليوتوبيا اسم عليه نطلق ما
الحد إىل الشخصية وحياته الفردية حريته ومحارصة اإلنسان لتشكيل بشعة محاوالت
تفكري حتى يشء كل عىل يهيمن الذي األكرب» «األخ يديره مروًعا جحيًما تصبح الذي
فريد أسعد شفيق بقلم عربية ترجمة الرواية لهذه ظهر وقد الخاصة. غرفهم يف الناس
املرصية، األنجلو مكتبة القاهرة. رشوان. الرحيم عبد ومراجعة محبوب الحميد وعبد

(املرتجمة) ١٩٥٦م.
املقهورين وجدان به فاض الذي — املؤلف املجهول — الشعبي األدب تضمن (15)
أو الجوع يعرف ال مجتمع عن لها حرص ال وحكايات أغنيات العصور، كل يف واملظلومني

358



الحديثة اليوتوبيات

والزنوج املساواة، تسوده خرايف ذهبي عرص إىل تلفتوا القديمة العصور يف فالعبيد القمع.
من بالخالص أحالمهم مستقبلية أخرى حياة يف وضعوا عرش التاسع القن يف األمريكيون
معظم أن والواقع الحياة. هذه يف منه الخالص يف أمل لديهم يكن لم الذي املتواصل الكدح
الطريفة األغنية هذه ولكن العظيم، والصدق الرائع بالجمال مفعم اليوتوبي الفولكلور
يشء فيها ليس القرن، هذا يف املتنقلني العمال أو األمريكيني، «الهوبو» أحد ينشدها التي
إنه الترشيعية. النظم أو بالحكومات يهتم ال فالهوبو العالم. هذا وراء آخر عالم عن
بحتة. مادية صورة له يرسم أن يف حرًجا يجد ال الذي املثايل مجتمعه من يريده ما يعرف

(املؤلفة)
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