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افتتاحية

مادًة فيه سيجد القارئ يفتحه موضع أي من ولكن ُمتصلة، قراءة الكتاب هذا يستلزم ال
فهم نصفها؛ أنفسهم القراء يُؤلف التي تلك هي فائدة الكتب أكثر إن بالتأمل. جديرًة
ويُعززون خاطئًا، لهم يبدو ما ويُصوِّبون إليهم؛ بذرتها تُقدَّم التي األفكار يف عون يتوسَّ

ضعيًفا. لهم يبدو ما بتأمالتهم
ً ُمهيأ ليس العادي فاإلنسان ُمستنريون؛ أناس إال يقرأه أن الكتاب لهذا يمكن ال ا، حقٍّ
حقائق ثمة إن يقولون الذين أما نصيبه. من أبًدا الفلسفة تكون ولن املعرفة، هذه ملثل
يعملون فهم يقرءون؛ ال العوامَّ أن إىل التنبيه إىل بحاجة فليسوا العوامِّ عن حجبها يجب
الفلسفية األعمال تُكتَب ال باختصار، الحانة. إىل يَذهبون السابع ويف األسبوع، يف أيام ستة
بأنه يتباهى أن دون فيلسوًفا، يُصبح أن يحاول أن نزيٍه إنساٍن كل وعىل للفالسفة، إال

فيلسوف.
كثريين يسع ال التي تقديًرا األكثر األعمال من أبجديٍّا املرتَّبة املقاالت هذه استُخِلصت
بما شهرية أنها بما معلوماته، مصادر إىل دائًما يشري ال املؤلف كان وإذا إليها، يصلوا أن
نفسه هو ألنه غريه؛ جهد قيمة عىل االستيالء بمحاولة اتهامه يجب فال فني، املثقَّ لدى يكفي

يمينك.» تفعل ما شمالك تعرف «فال اإلنجيل: بوصية عمًال ذاته؛ إخفاء عىل يحافظ





الزنا

تقريبًا ١٧٦٤م عام ُكتبت قاٍض عن مذكرة (1)

وغطَّت زواجها، قبل كاهن أغواها زوجة له كانت بأن فرنسية مدينة يف كبري قاٍض ابتُيل
دونضجة. برتكها فاكتفى ا، جدٍّ القايضهادئًا كان العامة. بفضائحها منذئذ بالعار نفسها
وهو المرأة، حاجة يف املظهر، الحسن بالفحولة، امُلفَعم األربعني، عىل امُلرشف الرجل هذا
أن يُمكن أرملة أو عاهرة يضاجع أن ويَخىش آخر، رجل زوجة يُغوَي أن من ضمريًا أيقُظ
موجزه: هذا بالتماٍس الكنيسة إىل ه يتوجَّ املؤسفة، املزعجة الحالة تلك يف خليلة. يتخذَها

من وحتى حياتي، لراحة أخرى امرأة من بدَّ ال أعاَقب. الذي وأنا ُمجرمة، زوجتي
بفتاة الزواج من تمنعني عيلَّ؛ تُحرِّمها إليها أنتمي التي والطائفة فضيلتي؛ أجل
القانون عىل الحظِّ لسوء سُة املؤسَّ الحالية، املدنية القواننُي تَحرمني رشيفة.
امللذات ابتغاء بني االختيار إىل الكنيسة بي تَنزل اإلنسانية. حقوق من الَكنَيس،
أن عىل تُجربَني أن تُحاول تشجبها؛ التي امُلخزية التعويضات أو تَستنكرها التي

مجرًما. أكون
الكنيسة شعب سوى أحد من ما األرض. شعوب كل إىل بعينيَّ أتطلع
طبيعيَّني. ني حقَّ ليسا الجديد والزواج الطالق أن يَعترب الكاثوليكية الرومانية

الكاثوليك؛ عند فضيلة الزنا ارتكاب من وجعل هكذا، القاعدة قلب الذي ما
شائنًا؟ انتهاًكا زوجتُه املرء رشَف تَنتِهك حني واجبًا لزوجة االفتقار ومن

ُمَدوَّنة تُقره الذي العظيم القانون من الرغم عىل خ تفسَّ رباٌط يَُحل ال لَم
املعيشة يف زوجتي عن االنفصال يل يجوز حله»؟ يَجوز رباط «كل القوانني:
زوجتي، من يَحرَمني أن القانون يستطيع الطالق. يل يَجوز ال ولكن والنفقة،



الفلسفي فولتري قاموس

من لها يا تناقض! من له يا املقدس»! «الرس يُدعى ما سوى عزاء بال ويدَعني
ظلها! يف ُولِدنا قوانني من لها يا عبودية!

التي الكلمات مع مبارشة يتناقض هذا كنيستي قانون أن األغرب يبقى
إال امرأته طلَّق «َمن املسيح: يسوع أقوال من بأنها نفسها الكنيسة هذه تؤمن

.(٩ :١٩ (متى يزني» بأخرى ج وتزوَّ الزنا بسبب
مشيئتهم، حسب يَخرقوا، أن روما ألحبار يحق كان إن فيما أبحث ال أنا
إىل بحاجة الدولة تكون حينما يجوز كان إن ما سيدهم؛ يعتربونه من رشع
تطليق ينبغي أَال أسأل: ال وريثًا؛ تهبها أن يمكنها التي تلك نرفض أن وريٍث
أتقيَّد إنما الزنا؟ حالة يف الحال هو كما تماًما فاسدة قاتلة معتوهة مشاغبة امرأة
روما أسقف يل يسمح وال ج، أتزوَّ بأن يل يسمح هللا تعنيني: التي املؤسفة بالحالة

بذلك.
كان كما األباطرة؛ كل حكم تحت الكاثوليك وسط يُماَرس الطالق كان
فرنسا ملوك طلَّق تفكَّكت. التي الرومانية اإلمرباطورية واليات كل يف موجوًدا
زوجات اتخاذ أجل من زوجاتهم تقريبًا كلهم األول» «الرعيل يُدَعون كانوا الذين
جَعل الذي واألباطرة امللوك عدو التاسع جريجوري جاء النهاية، ويف جديدات.
أوروبا. رشيعة هو مرسومه أصبح قلقلته؛ تُمكن ال نريًا الزواَج بابوي بمرسوٍم
يكن لم املسيح، يسوع لرشع طبًقا الزانية، الزوجة تطليق امللوك أراد وملا
لويس أُجِرب سخيفة؛ ذرائع إيجاد لزاًما كان ذلك. يف يَنجحوا أن بإمكانهم
لم عالقة ادعاء عىل الُجَوانية، إلينور من البائس طالقه إتمام أجل من األصغر،
بُحجة تذرَّع فالوا، دي مارجريت يُطلِّق أن الرابع هنري يستطيع وحتى توجد.
طالق عىل ليحصل يَكذب أن املرء عىل كان االمتثال. رفض وهي أال زيًفا؛ أكثر

رشعية. بطريقة
يتخىل أن يستطيع ال ولكنه تاِجه، عن يتنازل أن ملك يستطيع ماذا؟!
هذه يف مستنريون رجال يتمرَّغ أن ُممكنًا أكان البابا! موافقة دون زوجته عن

أخرى؟! ظروف يف طويًال السخيفة العبودية
انتهاك لكنه أقبله؛ أمر فذلك زوجات، اتخاذ عن ورهباننا كهنتنا يتخىل أن
جلبوها التي البليَّة هذه يستحقون لكنهم عليهم، مصيبة هو العامة، لحقوق
بال وجنوًدا عبيًدا، جعلهم أرادوا الذين الباباوات ضحايا كانوا لقد أنفسهم. عىل
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الزنا

الذي القايض أنا لكنني، فقط. الكنيسة أجل من يعيشون وطن، وبال عائالت،
حقُّ لها ليس والكنيسة املساء، يف زوجة إىل أحتاج النهار، طوال الدولة أخدم
ويوسف متزوِّجني، املسيح تالميذ كان الرب. يمنُحنيها منحة من تحرَمني أن
كاهن عىل ُمعتمًدا األلزايس، أنا كنُت، لو زوًجا. أكون أن أريد وأنا متزوًجا، كان
زوجة، من يحرمني أن عىل الوحشية القدرة تلك لديه كانت ولو روما، يف يُقيم

الصغرية. كنيسته يف «ارحمني» ترنيمة يُنِشد خصيٍّا إذًا فليجعلني

النساء لصالح مذكرة (2)

أمام نضع أن أيًضا علينا يجب األزواج، عن املذكِّرة هذه كتبنا دمنا ما أننا، العدالة تقتيض
كونتيسة بالربتغال السياسية اللجنة عىل عرَضتْها التي الزوجات تخدم التي القضية العامة

فحواها: وهذه آرسريا،

من ما تماًما، مثيل سيُدان عيلَّ؛ حرَّمه كما تماًما زوجي عىل الزنا اإلنجيل حرَّم
إلحدى ِعقدي أعطى وحينما خيانة، عرشين ارتكب حينما هذا. من أرسخ يشء
شعره، بحلق عليه يَحكموا أن القضاة من أطلب لم ألخرى، وُقرطي غريماتي،
مرة قلَّدته فألني أنا، أما ممتلكاته. يمنحوني وأن الرهبان، بني يحبسوه وأن
مع عقاب بال يوم كلَّ يفعله كان ما لشبونة شباب أوسم مع وفعلُت واحدة،
كان لو محكمة رجال أمام أُستجَوب أن فعيلَّ والبلدة، الباحة يف العاهرات أحمق
املحكمة يف أحتمل أن عيلَّ قدمي؛ عند لركع وحدنا غرفتي يف معي منهم أيٌّ
يَفقهن، ال راهبات بني أُحبس وأن العالم، يف األجمل شعري الحاجُب يقص أن
مغرور لزوج ممتلكاتي كل وتُمنح زواجي، ميثاق وبنود َمهري، من أُحَرم وأن

جديد. من يزنَي وأن أخريات، نساء يُغوَي أن عىل لتُساعده
أزواٍج صنِع من القوانني أن عىل دليًال وليس عادًال، هذا كان إن أسأل إنني

زوجاتهم؟ خانتهم
بوابة عند أُرَجم لم إذ سعيدة أكون أن يجب إنني دعواي، عىل ا ردٍّ يل، قيل
عند يَجري كان ما فهذا الشعب؛ وعامة وخدامها األبرشية كهنة بأيدي املدينة
عىل كانت التي الوحيدة األمة العظيمة، األمة املختارة، األمة األرض، عىل أمة أول

باطل. عىل األخرى األمم كانت حني حقٍّ
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الفلسفي فولتري قاموس

سيد إىل ُمتِهموها املسكينَة الزانيَة قدَّم حينما بأنه شني امُلتوحِّ هؤالء عىل أرد
عىل وبَّخهم ذلك، العكسمن عىل وبأنه، برجمها؛ يأمر لم والجديد، القديم الرشع
العربي امَلثَل ذلك مقتبًسا األرض، عىل بإصبعه كتب بأن منهم وسخر ظلمهم،
انسحبوا حينئذ وبأنهم بَحَجر.» أوًال فْلرَيِْمها خطيَّة بال منكم كان «من القديم

أعظم. فواحش ارتكبوا أن سبق الكبار ألن أوًال؛ سنٍّا األكرب يُدِبر جميًعا،
لم الزانية هذه واقعة بأن فيُجيبون الكنيس القانون يف صون امُلتخصِّ أما
يؤكد ر. متأخِّ وقت يف إال فيه تُدَرج لم وأنها يوحنا، القديس إنجيل يف إال تُذَكر
قديمة، يونانية واحدة نسخة يف الواقعة تلك يَجدا لم أنهما ومالدونات ليونيتوس
عليها يتعرَّف لم القدامى. والعرشين الثالثة املفرسين من أيٌّ إليها يُِرش لم وأنه
وال ثيوفيالكت، وال الفم، الذهبي يوحنا وال جريوم، القديس وال أوريجانوس
ألفيالس. نسخة يف وال الرسياني، اإلنجيل يف الواقعة تلك عىل يُعثر ولم نونوس،
يريدون ولكنهم شعري حلق يَكفيهم ال الذين زوجي محامو يقوله ما هذا

كذلك. رجمي
القرن من الكاتب أمونيوس، إن يقولون عني تراَفعوا الذين املحامني لكن
رفضها قد جريوم القديس كان إن وأنه حقيقية، القصة هذه بأن أقرَّ الثالث،
اليوم. ُموثَّقة هي وباختصار، أخرى، مواضع يف يتبناها فهو املواضع، بعض يف
فاحِلق خطيئة بال أنت كنَت «إن لزوجي: وأقول النقطة، هذه عند كالمي أُنهي
مما أكثر الخطايا من ارتكبَت كنَت إن ولكن ُممتلكاتي؛ وخذ واسجنِّي، شعري،
تكون أن يجب ثروتك. عىل وأستويل وأسجنك، شعرك، أحلق أن أنا فعيلَّ ارتكبتُه،

بالعدل.» متساوية األمور هذه
عىل يزيد بما مني أطول وبأنه سيدي، وبأنه منِّي، أسمى بأنه زوجي يجيب
يل يَدين ال وهو يشء، بكل له أدين فإني ولذلك ُدب؛ مثل ُمشعر وبأنه بوصة،

بيشء.
يَدين أال زوجها؟ رئيسة إنجلرتا، ملكة آن، امللكة أليست أتساءل: لكنني
تكن ألم لها؟ الكاملة بالطاعة بحريَّتها، قائد هو الذي الدنمارك أمري زوجها،
أن إذًا، واضح، بخيانته؟ شكَّت لو النُّبالء محكمة من بإدانته حكم عىل لتَحصل

األقوى. الطرف هن يكنَّ لم إن أزواجهن بمعاقبة يحَظني ال النساء
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املحامي

الجميع يضع التي الالمعة املكاتب تلك من واحًدا ليَقتني كافية ثروة يملك ال رجل املحامي
أن من يتمكن حتى أعوام، ثالثة وجستنيان ثيودوسيوس قوانني يدرس عليها، أعينهم
لديه ويكون املحامني، نقابة يف ل يُسجَّ النهاية ويف باريس، يف املتَّبعة املهنة أصول يتعلم

جهوري. بصوت يتمتَّع كان إن املال، مقابل قضايا يف الرتاُفع حق
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مطروًحا زال ما هذا؛ يومنا حتى تسوية إىل واملحَدثني القدماء بني الكبري النزاع يَنتِه لم
أن دائًما البرشية اعتقَدت الذهبي. العرص الفيض العرص خلف أن منذ النقاش طاولة عىل
يف يندسَّ أن اإللياذة يف نسطور يتمنى اليوم. من كثريًا أفضل كانت الطيبة القديمة األزمان
رجال مىضمع فيما عشُت «لقد لهم: بقوله ويبدأ حكيًما، وسيًطا وأجاممنون، أخيل عقَيل
وإكساديوس وسينايوس درياس بعظمة شخصيات أبًدا أرى ولن أَر، لم ال، منكم؛ أفضل

إلخ.» … اآللهة يضارع الذي وبوليفيموس
درياس؛ يعرف أحٌد يعد لم نسطور. تقدير سوء عن ألخيل التالية األجيال ت اقتصَّ
يُضارع الذي بوليفيموس أما ِذكًرا؛ سينايوس أو إكساديوس عن املرء يَسمع بالكاد وربما
الجبهة يف كبرية عني امتالك أن بافرتاض إال طيبة، سمعة أيًضا هو له تكن فلم اآللهة،

إلهي. يشء عىل ينطويان النِّيء البرش لحم وأكل
.(١١٥٩ البيت الثاني، (الكتاب تدهورت الطبيعة إن يقول أن يف لوكريتيوس يرتدد ال
قوة بكل التحيز هذا هوراس يُكافح منها. أقدم عصور بمديح القديمة العصور تحفل
إذًا «أيجب يقول: الثانية). الصفحة األوىل، (الرسالة ألغسطس الجميلة رسالته يف وبراعة

دوًما؟» املفضلة هي أقدمها خمورنا، مثل قصائدنا تكون أن
يأتي: كما املوضوع ذلك حيال أفكاره عن العبقري املثقف فونتينيليل يعربِّ

يف فهمها، أُحِسن إذا بأكملها، وامُلحَدثني القدماء بني ما األولوية مسألة تُختَزل
من أضخم ريفنا يف سابًقا موجودة كانت التي األشجار كانت إن ما معرفة
وأفالطون هومريوس مساواة يُمكن فال أضخم كانت إن اليوم. املوجودة تلك

األخرية. القرون يف بالالِحقني وديموسثينس
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معناه فهذا منا، ذكاءً أكثر القدماء كان إن املفارقة. تلك عىل الضوء فلنلق
أشد أنسجة من مكونة وكانت تنظيًما، أفضل كانت األزمنة تلك أهل عقول أن
عقول تنظيم أفضلية سبب ما لكن الحيوان. أرواح من أكرب بقدر مليئة أدق، أو
الطبيعة كانت لو ألنه وأجمل؛ أكرب كانت أيًضا األشجار أن بد ال األزمنة؟ تلك
تعكس البرش، عقول مثل مثلها األشجار، لكانت وعنفوانًا، شبابًا أكثر حينها
الرابع املجلد واملحدثني» القدماء بشأن («استطراد الشباب. وهذا العنفوان هذا

١٧٤٢م.) عام طبعة

هكذا. ليست للمسألة املناسبة الصياغة إنَّ أقول املرموقني، عرصنا أكاديميِّي إذن بعد
عبقريات هذه أيامنا يف تنتج أن عىل قادرة الطبيعة كانت إن ما نعرف بأن األمر يتعلق ال
أن ولكن الالتيني، أو اليوناني القديم العرص بها حَفل التي كتلك جيدة وأعماًال عظيمة
غابة يف كبرية بلوط أشجار توجد أن ُمستحيًال ليس قطًعا، بالفعل. نملكها كنا إن ما نعلم
دودونا يف البلوط أشجار أن بافرتاض لكن دودونا. غابة يف املوجودة تلك مثل شانتيليل
جميع يف أبًدا تتكلَّم لن التي أشجارنا من أعظم ميزة لديها أن جليٍّا فسيُصبح تكلَّمت،

األحوال.
مالءمة أكثر وسماءً بلًدا أثينا أهل منَحت أنها امُلحتمل من ولكن شاذة، ليست الطبيعة
حكومة أن املحتمل من لذلك، باإلضافة معيَّنة. عبقريات لتشكيل وليموزين وستفاليا من
كليمار ُمنتجعات هواء يضعه لم شيئًا ديموسثينس رأس يف وضعت امُلناخ، يدعمها أثينا،

بينيو. وجريوم تالون أومري رءوس يف ريشيليو كاردينال حكومة وال وجرينويلري،
باآلثار أزخر القديمة العصور أكانت بالحقائق. تتعلق مسألة هنا ها فالخالف ثمَّ ومن
ميديتيش آل قرٍن من بدءًا الحديثة، القرون من بلوتارخ، وقت حتى أنواعها، بكل العظيمة

عرش؟ الرابع لويس زمن حتى
العظيم السور ذلك عام، ِمائتَي عىل يزيد بما عرصنا يبدأ أن قبل الصينيون، شيَّد
سنة، آالف بثالثة ذلك قبل واملرصيون، التتار. غزو من حمايتهم عىل قادًرا يكن لم الذي
ال مربع. قدم ألف تسعني إىل قواعدها مساحة وصلت التي امُلذهلة األرضبأهراماتهم أثقلوا
السهل فمن اليوم، املجدية غري األعمال هذه بمثل يَضطلع أن املرء أراد لو أنه يف يشك أحد
التخويف؛ غرُضه أثٌَر العظيم الصني سور املال. من باهظة بنفقة النجاح يُحالفه أن
عظيم صرب عن يُربهنان األثرين كال الخرافية. واملعتقدات الُخيَالء لدواعي آثار واألهرامات
قادرين املرصيون أو الصينيون يكن لم فائقة. عبقرية عىل يشهدان ال لكنهما الشعوب، لدى

اليوم. نحاتونا يصنعها التي كالتماثيل واحد تمثال صنع عىل
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ال أنهم املحدثني بكل االستخفاف هو الشاغل شاغله جعل الذي تومبل شوفالييه يدَّعي
إنجليزيٍّا، كان وإن لكنه، وروما، اليونان بمعابد مقارنته يُمكن العمارة فن يف شيئًا يملكون

الكابيتول. من كثريًا أجمل بطرس القديس كنيسة بأن يعرتف أن بد ال
جسم معرفة يف وال الحديث الفلك علم يف جديد ال أن بها يؤكد التي الثقة هي غريبة
ينىس يجعله لذاته، الهائل تقديره عىل املبني برأيه، ولعه إن الدموية. الدورة إال اللهم اإلنسان
محورها، حول الشمس ودوران الخمسة، وأقماره زحل وحلقات املشرتي، أقمار اكتشاف
تقدُّم وأسباب السماوية، لألجرام ونيوتن كبلر وقوانني نجم، آالف ثالثة مواقع وحساب

وجودها. إمكان القدماء ببال يَخطر لم التي األخرى املعارف ومئات االعتداَلنْي،
عدسة تحت ر مصغَّ جديد عاَلم اكتشاف يكن لم باملثْل. وفرية الترشيح علم اكتشافات
عجائب عن برصه غضَّ الذي تومبل شوفالييه نظر وجهة من قيمة ذا امليكروسكوب

القدماء. بجهل اإلعجاب نحو ناظَريْه ل وحوَّ معارصيه،
والكلدانيني، الهنود، سحر من يشء لدينا يبَق لم إذ علينا؛ اإلشفاق حدِّ يميضإىل وهو
صنع خاللها من استطاعوا بالطبيعة، عميقة معرفة هو فهمه، َوفق السحر، هذا واملرصيني.
معجزات أيُّ هناك تكن لم الحقيقة يف ألنه واحدة؛ بمعجزة يستشهد ال لكنه املعجزات.
واألسماك والحيوان اإلنسان لب خلبت التي الساحرة املوسيقى تلك ذهبت «أين يسأل: البتة.

طبيعتهم؟» ت وغريَّ والثعابني والطيور
من شيئًا يبدو ما عىل يسمع ولم أورفيوس، بخزعبالت ا حقٍّ هذا قرنِه عدوُّ يؤمن
آذان تسحر ولكنها الثعابني تسحر ال التي فرنسا، حتى أو إيطاليا من الجميلة املوسيقى

األمر. حقيقة يف الذوَّاقة
فالسفتنا، يف رأيه من أفضل ليس البارعني ُكتَّابنا يف رأيه أن ذلك من األغرب يبقى
أن ويعترب عظيًما، رجًال رابليه يرى الجميلة. للمقاالت كرسها التي حياته من الرغم عىل
مثقًفا، ذلك، مع شوفالييه، كان أعمالنا. أفضل أحد الغال» ببالد الغرامية «العالقات كتاب
كان رآه. ما كل يف عميًقا فكره أعمل رجًال الذكاء، كثري رجًال سفريًا، الحاشية، رجال من

الجدارة. هذه كل بإفساد ل تكفَّ التحيُّز لكن املعرفة، عظيم
بل كثريًا، أكثر نقائص بها لكن وسوفوكليس؛ يوريبيديس أعمال يف جماليات ثمة
تراجيديات عىل تتفوق املؤثِّرة راسني وتراجيديات الجميلة كورنييل مشاهد أن أزعم قد
تماًما واعيًا راسني كان ثيسبيس. عىل األخريان يتفوق ما بقدر ويوريبيديس سوفوكليس

بريو. شأن من ليُقلِّل اليوناني الشاعر مدح لكنه يوربيديس؛ عىل العظيم بتفوقه
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أعمال وعىل برودتها، عىل الرائقة تريانس أعمال عىل الجيدة، أعماله يف موليري، يتفوق
الهزلية. دانكورت وأعمال املضحكة، أرسطوفان

أخرى ومجاالت القدماء، عىل كبرية بدرجة امُلحدثون فيها ق يتفوَّ مجاالت توجد هكذا،
الجدل. يُختَزل االستنتاج هذا وإىل فيها. األدنَْوَن نحن كثريًا أقل
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احليوان

الفهم من محرومة آالت محض الحيوانات إن يُقال أن للشفقة ومثري مؤسف هو كم
إلخ! … شيئًا تتقن وال شيئًا، تتعلم وال نفسها، بالطريقة دائًما أعمالها تؤدي والشعور،

ويبنيه حائط، عىل يسنده عندما دائرة نصف يف ه عشَّ يصنع الذي الطائر ذاك ماذا؟!
هذا ف أيترصَّ شجرة؛ عىل يكون عندما كاملة دائرة ويف زاوية، يف يكون عندما دائرة ربع يف
يعرف أال أشهر، ثالثة مدار عىل دربتَه الذي الصيد كلب نفسها؟ بالطريقة دائًما الطائر
علمتها التي النغمة الكناري يُكرِّر أال دروسك؟ قبل يَعرفه كان مما أكثر تدريبه مدة بنهاية
بنفسه؟ ارتكبه ً خطأ ح يُصحِّ قبل من تره ألم تعليمه؟ يف معتربًا وقتًا تقيضأنت أال توٍّا؟ له
أتحدث ال حسنًا، وأفكاًرا؟ وذاكرة مشاعر لديَّ أن تحكمون إليكم أتحدث أألنني
املكتب وأفتح بقلق، ما ورقٍة عن أبحث بائس، مظَهر يف املنزل إىل أعود ترونني معكم،
أني تحكموا أن ذلك من تستطيعون بفرحة. أقرؤها ثم وأجدها وضعتها، أني أذكر حيث

الفهم. عىل وقدرة ذاكرة لديَّ وأن والفرحة، األىس مشاعر خربت قد
الطرقات كل يف عنه بحث الذي سيده؛ فَقد الذي الكلب عىل نفسه الحكم طبقوا
السلم درجات ويهبط ُمتملمًال، االنفعال، شديد املنزل يدخل ثم األىس، ملؤها بعواءات
مكتبه، غرفة يف يحبه الذي سيده يجد النهاية ويف ألخرى، غرفة من ويتنقل ويصعدها،

ومداعباته. وبقفزاته، رسوره، بصيحات فرحته له ويُظهر
ُمذهل حدٍّ إىل الصداقة يف ق يتفوَّ الذي الكلب بهذا فيمسكون املتوحشون أما
أوردته يُظهروا كي حي وهو حونه ويُرشِّ الطاولة، عىل باملسامري يُثبِّتونه اإلنسان؛ عىل
هل باآللة: املؤمن أيها أجبني فيكم. التي الحس أعضاء كل به أن تكتشفون املساريقية.
حتى أعصابه مت ُصمِّ هل يشعر؟ ال كي الحيوان يف الشعور وسائل كل الطبيعة رتَّبَت

الطبيعة. يف السافر التناقض ذلك تفرتض ال اإلحساس؟ بليد يُصبح
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عىل الُقدرة للشجرة السؤال. ذلك أفهم ال وأنا الحيوان؟ روح ما يسألون: املعلمني لكن
أستسأل وثمارها؛ أوراقها براعم تبسط وأن تدور، التي عصارتها أليافها يف تستقبل أن
وعدًدا والذاكرة الشعور هبات ُمِنح والحيوان الهبات؛ هذه ُمنحت لقد الشجرة؟ روح ما
جَعل َمن إنه القدرات؟ هذه أعطى الذي من الهبات؟ بهذه أنعم الذي من األفكار. من معينًا

الشمس. نحو تنجذب األرض جعل ومن ينمو، الحقول عشب
املدرسة بعده ومن أرسطو، قال هكذا جوهرية.» أشكال هي الحيوانات «أرواح
األنجليكانية املدرسة بعد ومن األنجليكانية، املدرسة العربية املدرسة بعد ومن العربية،

اإلطالق. عىل أحد ال السوربون وبعد السوربون،
من حظٍّا أفضل ليسوا لكنهم مادية»، الحيوانات «أرواح أن آخرون فالسفة يزعم
مادة بأنها يُقرُّوا أن سوى أمامهم ليس املادية؛ الروح ماهية عن نسألهم عبثًا اآلخرين.
تمنح مادة أنها هو مادية روح أنها معنى اإلحساس؟ هذا منَحها َمن لكن إحساس، ذات

الدائرة. هذه من تصدر أن يمكن ال للمادة. اإلحساس
مع تموت ُروحانية ُروح ُروحهم البهائم؛ عن يَتناقشون آخرين بهائم إىل استمع
الحقيقة يف لديها التي الرُّوحانية الرُّوح تلك عن فكرتك ما ذلك؟ عىل دليلك ما لكن الجسد.
ما تعرف أن ُمطلًقا تستطيع لن لكنها الرباعة، ومن األفكار من وقدر وذاكرة مشاعر
يموت جسًدا، ليس الذي الكائن، هذا أن تتخيَّل أساس أي عىل السادسة؟ يف طفل يعرفه
هي وال جسد هي ال الرُّوح هذه أن فزعموا تماَدْوا الذين هم الحمقى أكرب إن الجسد؟ مع
عن ُمختِلف معروف غري يشء فقط هي الروح أن نفهم أن يمكننا دقيق. نظام ثمة روح.
هو ال جوهر هي الحيوانات ُروح أن هو السادة هؤالء منهج إليه ينتهي ما هكذا، الجسد.

جسدي. غري يشء هو وال جسدي
البرش عادة من تأتي للغاية؟ الكثرية املتناقضة األخطاء هذه تأتي أن يُمكن أين من
يُسمى امِلنفاخ، صمام اللسان، إن موجوًدا. كان إن يعرفوا أن قبل ما يشءٍ ماهية اختبار يف
يسقط؛ الذي امِلنفاخ لِصمام أعطيتُه اسم إنها الروح؟ هذه ما امِلنفاخ. «روح» بالفرنسية
امِلنفاخ أجعل عندما أنبوب، عرب ويدفعه أخرى مرة ويرتفع يدخل، بأن للهواء فيسمح

يتحرك.
أن سبق يتحرَّك؟ الحيوانات ِمنفاخ يجعل الذي ما لكن اآللة، يف منفصلة روح ِمن ما
البهائم.» ُروح هو هللا «إن قال: الذي الفيلسوف أصاب تتحرك. النجوم يجعل ما أخربتكم،

ذلك. من أبعد يذهب أن عليه كان لكن
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عىل التقدم يف يرغبان وهما بريونيل وزوجته أودري بيري مرة ذات قرية يف شاهدَت هل
الذين أولئك يمتلك أن قبل األجراس يقرعون أجدادنا «كان يقوالن: املوكب؟ يف جريانهما

خنازير.» زريبة اليوم يُزاحموننا
الشجار عقولهم. تتَّقد ذلك. من أكثر يَعرف ال وجريانه وزوجته أودري بيري غرور إن
حديدية ِقدًرا الجوقة يف يُغنِّي طالب يَكتشف رضورية. األدلة املحك. عىل فالرشف ُمهم؛
بيري يُقِنع القدر. صنع الذي القدور صانع اسم حروف أول «أ»، عالمة تحمل َصِدئة قديمة
من قيرص انحَدر نفسها الطريقة بهذه أسالفه. خوذة كان القدر هذه أن نفسه أودري
ضيقة حدود ضمن هي، هكذا األمم، تاريخ هو هكذا فينوس. اإللهة نسل ومن بطل، نسل

امُلبكرة. القديمة العصور معرفة ا، جدٍّ
بعض و«يُربهن» أرضهم. يف كانت األرضية الجنة أن أرمينيا باحثو «يربهن»
بقية أنها بوضوح يبدو التي فينري بحرية من بالقرب كانت أنها الرؤية عميقي السويديِّني
والصينيون اليابانيون أما قشتالة. يف كانت أنها أيًضا إسبانيا أبناء بعض و«يُربهن» منها.
فيما كانت أنه حتى، يعرفوا، لكي يَكفي بما تعساء فليسوا واألمريكيون واألفارقة والهنود
— ل تُفضِّ كنت إن — أو والفرات وتيجريس وجيحون فيسون منابع عند أرضية مىضجنة
من ينحت أن بسهولة للمرء يمكن ألنه وإيربو؛ ودورو وجواديانا جوادالكيفري منابع عند
الكبري). (النهر جوادالكيفري هو الذي بايتيس، فايتيس ومن فايتيس، كلمة فيسون كلمة
هو كتالونيا يف هو الذي وإيربو «ج». بحرف يبدأ الذي جواديانا بوضوح هو وجيحون

«إ». بحرف يبدآن فكالهما شك، وال (الفرات) إيفرات
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التي إدنربه، يف موقعها كان عدن جنة أن بدوره «يُربهن» اسكتلندي رجل يظهر لكْن
الرأي هذا سيحقق قليلة قرون بمرور أنه نُصدِّق أن املمكن ومن االسم. بهذا احتفَظت

النجاح. من نصيبه
احرتق؛ كله الكون أن كان فيما كان إنه والحديث القديم التاريخ يف خبري رجل يقول
١٠٠ عمق عىل الجبال بني نقيٍّا أسود فحًما أملانيا يف وجدوا أنهم صحيفة يف قرأت فقد

املكان. هذا يف امون فحَّ هناك كان أنه يف حتى الشكوك وتُثار بالخشب. ُمغطٍّى قدم،
جبل ِكربيت لنا يُثبت البحر. قاع يف يغيل كان يشء كل أن فايتون مغامرة لنا تُبنيِّ
والنهر والنيل والجانج والدانوب الراين أنهار ضفاف أن دحضه يُمكن ال بما فيزوفيوس
فقط تَنتظر التي الصمغ وزيت والنرتات الِكربيت من بعٍض إال هي ما العظيم األصفر
كاٍف دليل عليه نسري الذي والرمل بالفعل. حدث كما األرضرماًدا، لتُحيل االنفجار لحظة
أفكارنا. هي كما تماًما زجاجية، كرة إال هو ما عاملنا وأن زجاج، إىل تحوَّلت األرض أن عىل
فيُمكنك باملقابل؛ أفضل تغيريات عن أسفر فاملاء عاَلمنا، من ت غريَّ النار كانت إن ولكن
يرتاوح جباًال أنتج ُمناخنا يف أقدام ثمانية إىل َمدُّه يصل الذي البحر أن بوضوح ترى أن
إىل يذهبوا لم الذين املثقفني بعض أن لدرجة حقيقي هذا قدم. ألف و١٧ ١٦ بني ارتفاعها
القديس جبل عىل رة متحجِّ وصواريها أرشعتها بكل ضخمة سفينة وجدوا قبل من سويرسا
هناك. كانت أنها تماًما املؤكَّد من لكن هو، أين املرء يعلم ال منحَدٍر سفِح يف أو جوتهارد،

إثباته.» املطلوب «وهو أسماًكا، األصل يف كانوا فالبرش لهذا،
األمم غالبيُة ترَكت التي العصور عن نتحدث دعنا قدًما، أقل قديمة عصور إىل لننزل
حقيقة أي ثمة كان إن أفضل. بالكاد كانت أخرى بالد عن لتبحث بالَدها فيها الهمجية
روما لسلب توجهوا الذين الغاليني الطرق ُقطاع بعض ثمة كان ا فحقٍّ القديم، التاريخ يف
لتأجري الطريق يف إلرييا يقال، كما آخرون، غاليُّون طرق ُقطاع وعَرب كاميلوس. عهد يف
الخبز، أجل من دماءهم بذلوا لقد تراقيا. اتجاه يف آخرين لقتَلة َقتَلة، بوصفهم خدماتهم،
من أم البرييشون من كانوا هل الغال؟ هؤالء كان من ولكن غالطية، يف الحًقا استقروا ثم
نحن نُطلق الذين وهم «الكيسالبيِّني»، الرومان اهم سمَّ غاليِّني شك بال كانوا األنجويِّني؟
أما واألبينيني. األلب لجبال املجاورين الَجْوعى، الجبل قاطنو «الرتانسالبيِّني»، اسم عليهم
ولم روما، بوجود الوقت ذلك يف يعرفوا فلم واملارن السني نهَري عند القاطنون الغاليون
يذهبوا حتى ذلك، بعد هانيبال فعل كما الجبَيل سوني مونت ممر عبور ببالهم يخطر
رمادي قماش من ثوبًا أثاثهم كل كان الذين الرومان الشيوخ مجلس أعضاء خزائن لرسقة
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عظمة باألحرى أو العاج، من صغريَين ومقبَضني الثور؛ دم بلون برشيط مزيَّنًا رديء،
نتن. خنزير لحم من قطعة مطابخهم ويف الخشبية، املقاعد أذرع عىل كلب،

روما، يف ليأكلوه شيئًا يجدون وال الجوع من يتضوَّرون كانوا الذين الغاليون، خرج
حينما ذلك، بعد يفعلوه أن الرومان اعتاد ما وهو أبعد، مكان يف الثراء من حظهم ينشدون
اإلمرباطورية روا دمَّ حني الشمال شعوب فعلت وكما آخر، تلو بلًدا ا، جدٍّ كثرية بالًدا نهبوا

الرومانية.
قليلة سطور إنها الهجرات؟ هذه بشأن ضئيل بقدر يُفيدنا الذي ما ذلك، عىل عالوًة
يُراد الذين الناس هؤالء الغاليِّني، أو الفولشيِّني أو الكلتيِّني ألن اتَّفق؛ كيفما الرومان كتبها
يقرءون كيف وشعراؤهم، هم الوقت، ذلك يف يعرفون يكونوا لم بُلغاء، كانوا أنهم تصديق

يكتبون. أو
عليهم انترص الذين الكلتيني أو الغاليِّني أن ذلك من نَستنتج أن غريبًا يل يبدو ولكن
السيكاموريِّني من حشٌد وأخريًا، الربجونديني، من وحشٌد قيرص، جيوش من قليل بعد فيما
وقوانينهم أسماءهم ومنحوا قبل، من كله العالم أخضعوا كانوا الكولديني، أحد بقيادة
فسأتراجع، عليه «الربهنة» ت تمَّ وإن الرياضية، الناحية من مستحيًال األمر ليس آلسيا.

للتتار. املرء يُقرُّه ما الفولشيني عىل نُنكر أن همجيٍّا فسيكون
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الفنون

العالم حداثة منطق بأي تُثبت ال الفنون حداثة إن

الخبز، صنع فن حتى فن، ِمن ما حديثة. تبدو الفنون لكن أزلية املادة أن الفالسفة كل ظنَّ
طواحني يف هؤالء الكثرية األمم غزاة يُفكر ولم الثَِّريد، القدامى الرومان أَكل حديثًا. ليس
هو، كما العالم ِقَدم لفكرة ُمناقضة األوىل للوهلة الحقيقة هذه تبدو السواقي. يف وال الهواء
الفنون تُْفني أن شني امُلتوحِّ جحافل عىل يصعب العالم. هذا يف رهيبة ثوراث تَفرتض أو
كوبوناس جبال من كالجراد يَجتاحنا الزنوج من جيًشا افرتضأن أصبحترضورية. التي
والنوبة، الحبشة، اجتازوا وأنهم وماريكاتس؛ ونوسيجوايز ومونوميجي مونوموتابا عرب
كل ونهبوا يشء، كل أطاحوا وأنهم أوروبا؛ أنحاء وجميع الصغرى وآسيا وسوريا، ومرص،
من وثلة الحائكني، من وثلة األحذية، صانعي من وثلة الخبازين، من ثلة ستبقى يشء؛
سقوط حني رأيناه ما هذا الرتف. فنون إال تُباد ولن األساسية، الفنون ستبقى النجارين.
الفنون ُمعظم جديد من وُولِدت للغاية، نادًرا الكتابة فن أصبح الرومانية؛ اإلمرباطورية
يوم. كل جديدة فنونًا نَخرتع نحن طويل. زمن بعد فقط الحياة رفاهية يف أسهمت التي
ألننا العالم؛ ِقَدم مع يتناقض شيئًا يستنتج أن النهاية يف للمرء يُمكن ال هذا كل من
الكتابة فنون حتى الفنون، جميع نخرس جَعلنا الهمج من طوفانًا أن افرتضنا لو حتى
خبز عندنا يكن لم أعوام عرشة طوال أنه ذلك؛ من أبعد هو ما وبافرتاض الخبز، وصنع
خبًزا، تأكل أن دون أعوام عرشة تبقى أن تستطيع التي فاألرض وورق؛ حرب أو أقالم أو
الوسائل هذه بال قرن ألف وِمائة قرنًا، تَمَيض أن من ستتمكَّن أفكارها ن تُدوِّ أن ودون

املساعدة.
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روائيِّني، وال خبازين، بال الوجود يمكنهم الحيوانات وبقية اإلنسان أن تماًما واضٌح
قارتنا. أرباع ثالثة بهذا وتشهد كلها، أمريكا بهذا وتشهد الهوتيني، حتى وال

يف أسالفنا، أحد إبيقور، ادَّعاها كما العالم حداثة بذلك تُثِبت ال بيننا الفنون حداثة إن
يقول انحدارها. يف دفة بالصُّ األرض شكلت األبدية الذرات أن افرتض الذي يقظته، أحالم

ا.» جدٍّ قديم القدِّيسني، جميع يرى مثلما فإنه، أزليٍّا، العالم يكن لم «إن بومبوناتزي:
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التنجيم

يستطيع أحٌد يكن لم إذا ألنه السحر؛ إليه يستند مما أفضل أُسس إىل يستند التنجيم لعلَّ
اعتُرب فلطاملا الرشيرة، األرواح أو الشياطني أو الحوريات أو املوتى أرواح أو الغيالن رؤية
الطقس، وبشأن طفل حياة بشأن اثنني منجَمنْي استرشنا لو تنجح. مني املنجِّ تنبؤات أن
أحدهما تنبَّأ وإذا يبلغها، لن إنه اآلخر وقال الرجولة، سن سيَبلغ الطفل إن أحدهما وقال

نبيٍّا. سيكون أحدهما أن الواضح فمن جميل، بطقس اآلخر وتنبَّأ املطر بهطول
كانت التي الشمس الفن؛ قواعد أُقرت منذ ت تغريَّ السماء أن هي الكبرية امُلنجمني بَليَّة
مون، وامُلنجِّ الثور. برج عند اليوم تقع األرجو ارة بحَّ زمن يف الحَمل برج عند اعتدالها وقت
ال لكن آخر، برج إىل بوضوٍح ينتمي ما الشمس أبراج أحد إىل اليوم يَعزون حظهم، لسوء
أن يثبت لم لكن أنفسهم، يَخدعون الفن هذا أساطني التنجيم؛ ضد دامغة حجة ذلك يعدُّ

يوجد. أن يُمكن ال الفن
عند عاصف، جوٍّ أثناء القمر، ُمحاق فرتة يف ُولد ما طفًال إن قوِل يف سخٍف من ما
املعتاد النصيب وهو قصرية، بائسة وحياته ضعيفة، بنيته وأصبحت ما، نجم رشوق
قوية، والشمس بدر، والقمر ُولد العكس، فعىل الصبي، هذا أما الضعيفة؛ البنى ألصحاب
هذه أن لو وسعيدة. طويلة وحياته سليمة، بنيته وصارت ما، نجٍم رشوق مع هادئ، والجو
األعوام آالف بعد قادرة الخربة هذه فستُصبح دقيقة، أنها اتضح ولو ُكرِّرت، امللحوظات
أن يف املشابهة، من بيشء وقتها، املرء يُفكر ربما فيه. التشكيك يَصعب فنٍّ تشكيل عىل
ولن فقط. معيَّنة مواسم يف وتُبذَر تُزرع أن بد ال التي والخرضاوات األشجار مثل الناس
املهد؛ يف مات ذلك ومع محظوظ، وقٍت يف ابني ُولد نقول: أن مني املنجِّ ضد دليًال يكون
عىل بناءً أجبتك وهلكت؛ أوانها يف ُزِرعت أشجاًرا نصادف ما كثريًا وقتها: م املنجِّ فسيُجيب
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ينجح ال لطفلك. أتحتَها التي التنشئة بيئة عيوب اعتباري يف آخذ ولم النجوم، تقوله ما
النجوم. تصنعه أن يُمكن الذي الخري طريق علٌة تعرتض ال حينما إال التنجيم

ُولدا اللذَين طفَيلَّ بني من بالقول: م امُلنجِّ تكذيب يف أكرب نجاًحا ق ليُحقِّ املرء كان وما
بإمكان ألنَّ إبراشيته؛ يف َكنيس وكيل مجرد واآلخر ملًكا، واحد أصبح نفسها، الدقيقة يف
كما للكنيسة، وكيًال أصبح حينما اغتنى الفالح أن بتوضيح جيًدا نفسه عن الدفاع املنجم

ملًكا. أصبَح حينما األمري فعل
الوقت يف ُولِد بشنقه الخامس سيكستوس البابا أَمر طريٍق قاطع أن امرؤ ادَّعى ولو
امُلنجمون لقال البابا، إىل خنازير راعي من تحوَّل الذي سيكستوس فيه ولد الذي نفسه
بالتاج نفسه النجم يتنبأ أن للقواعد، طبًقا ُمستحيل، وإنه قليلة، ثواني ر تأخَّ أحدهما إن
يف الناس أدرك التنبؤات، كذَّبت الخربات من مجموعة ألن فقط إذًا، وباملشنقة. الثالثي
يصدقونها طويًال أمًدا ظلوا األوهام، من ررهم تحُّ قبل ولكنهم، ُمضلًِّال، كان الفن أن النهاية

سذاجة. يف
ذاع الذي وهو — ستوفلر يُسمى أوروبا، يف الرياضيات علماء أشهر من واحٌد تنبَّأ
التي التقويم إصالح َمهمة يف طويًال وعمل والسادسعرش، الخامسعرش القرنني يف ِصيته
الفيضان هذا إن وقال ١٥٢٤م، عام يف عاملي بفيضان — كونستانس مجمع يف اقُرتحت
مشرتكني كانوا واملريخ واملشرتي ُزحل ألن تماًما؛ منطقيٌّ األمر وإن فرباير، شهر يف سيصل
ع توقَّ بالنبوءة، سمعوا الذين وأفريقيا وآسيا أوروبا شعوب كل الهلع أصاب الحوت. برج يف
سكان أن عدة ُمعارصون كتاٌب ل وسجَّ ُقَزح. قوس عن النظر برصف الفيضان الجميع
عىل قادًرا كان ملن للغاية بخسة بأسعاٍر أراضيهم ببيع سارعوا أملانيا يف البحرية املقاطعات
طبيٌب وصنع نوح، كُفلك بمركب فرد كل تسلَّح مثلهم. السخافات يصدِّق يكن ولم الدفع
احتياطات واتُّخذت وأصدقائه، وألرسته لنفسه ضخمة سفينة أورويل يُدعى تولوز من
واحدة. ماء قطرة تسقط ولم فرباير شهر حلَّ وأخريًا، إيطاليا. من كبرية أجزاء يف مماثلة
ثبطت فما ذلك، ومع حرًجا، أكثر قطُّ مون امُلنجِّ يكن ولم جفاًفا، أكثر قطُّ شهٌر يكن لم

استشارتهم. يف األمراء معظم استمر بل بيننا؛ بإهماٍل شعروا وما همتهم،
يُدعى إيطاليٍّا ورجًال الشهري بوالنفيلييه كونت من كالٍّ لكن اإلمارة، رشف يل ليس
الثانية عمر يف مراءٍ بال سأموت بأني تنبآ باريس، يف كبرية بمكانة يَحظى كان كولوني،
ألتمس ولهذا عاًما؛ ثالثني يناهز فيما اآلن حتى غششتُهم أني حدِّ إىل رشيًرا كنت والثالثني.

معذرتهم.

30



اإلحلاد

األول القسم (1)

والوثنية اإللحاد بني املتكررة املقارنة عن (1-1)

يُفنَّد لم املوسوعي» «القاموس يف والوثنية اإللحاد عن اليسوعي ريشيوم رأي أن يل يبدو
النزيَنْزي، والقديسجريجوريوس توما، القديس َقبُل من تبناه الذي الرأي هذا كافية؛ بقوة
خاطب حينما بقوة أرنوبيوس عنه عربَّ الذي الرأي هذا وترتليانوس؛ قربيانوس، والقديس
الكفر بكم األجدر يكن ألم آلهتكم؟ احتقارنا عىل تُوبخونا أن تَستُحون «أال قائًال: الوثنيني
بلوتارخ طويل أمد منذ أقرَّه الذي الرأي هذا شائنة؟»1 أفعاًال لآللهة تَنسبوا أن من إله بأيِّ
ُمتقلِّب إنه القول عىل بلوتارخ يُدعى شخص الناسوجود ينفي أن ل يُفضِّ «إنه يقول: الذي

الجدل. يف بايل أعمال كل مؤخًرا دعمته الذي الرأي وهو حقود.»2 الغضب رسيع
مع معقولية أكثر وأصبح اليسوعي، ريشيوم بقوة أبرزه الذي النزاع أساس إليكم

له:3 بايل رشح

فيُجيب سيدكما؟» إىل التحدُّث «أيُمكن يُسأالن: بوابان، يقف املنازل أحد باب عند
نقود بعمل ُمنشِغل لكنه هناك، «هو اآلخر: ويُجيب هناك.» ليس «إنه أحدهما:
شيئًا يفعلوا لم الذين أولئك ليَمحق وسموم؛ وخناجر رة، مزوَّ وعقود مزيَّفة،
من اآلخر. الوثني يُشبه بينما األول، البوَّاب امللحد يشبه غرضه.» تحقيق سوى

امُللحد. يَفعل مما بأشد اإلله إىل ييسء الوثني أن إذًا الواضح
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اإلطالق. عىل لألمر املالئم الوضَع هذا ليس عذًرا. بايل، وحتى ريشيوم، األب أستميح
يقول: أن يجب ولكن هنا.» ليس «سيدي يقول: أال يجب امللحدين، األول البواب يُشبه لكي
مشغول بأنه يُخربك إذ أحمق رفيقي هنا. ليس سيدي أنه تدَّعي الذي ذاك سيد؛ لديَّ «ليس
يف كهذا كائن يوجد ال نزواته؛ نفذوا الذين أولئك ليَغتال الخناجر وشحذ السموم برتكيب

العالم.»
حتى املسَهبة أحاديثه يف نفسه بايل ونَيس السوء، بالغ فهًما األمر ريشيوم فهم هكذا

مغلوطة. بألفاظ قاله ما تفسري رشف لريشيوم أعطى إنه
الذين الناس تفضيله يف ذلك من كثريًا أفضل تعبريًا نفسه عن يُعربِّ بلوتارخ أن يبدو
أن يف يعنيه ماذا ا، حقٍّ العرشة. صعب بلوتارخ أن يدَّعون الذين أولئك عىل وجوده يَنفون
مختلف الوضع سمعته. تُلطَّخ أال كثريًا يَعنيه لكن العالم؟ يف موجوًدا ليس إنه الناس يقول

األعىل. الكائن مع
من معرفة املسألة ليست املناقشة. يف الرئيس املوضوع عن حتى بلوتارخ يتحدَّث ال
بالوحي، إال نعرف، أن مستحيل يُشوِّهه. من أم يُنكره من األعىل؛ الكائن إىل إساءة األكثر

عنه. البرش يقوله الذي الهراء من مستاءً هللا كان إن
مجده، عىل هللاغيوٌر افرتاضأن يف العامة؛ أفكار يف تروٍّ دون الفالسفة يسقط ما غالبًا
املوضوع حقيقية. أفكار تبنِّي من بدًال خيالية صور تبنِّي يف االنتقام؛ يحبُّ الغضب، رسيع
بإله نعرتف أن جمعاء البرشية لصالح األفضل من كان إذا ما معرفة هو كله للعالم املهم
أال من الرسية، الجرائم عىل ويُعاقب الخفية، الصالحة األفعال عىل يُكافئ ويُعاقب، يُثيب

اإلطالق. عىل ذلك من بأي نَعرتف
العصور آللهة األساطري تعزوها التي الشائنة األعمال كل رسد يف نفسه بايل يُجهد
بايل مؤيدو دائًما تَقاتَل شيئًا. تعني ال مبتذَلة بمالحظات خصومه ويُجيبه القديمة،
كانت فينوس وأن زانيًا، كان جوبيرت أن عىل جميًعا اتفقوا لقد يلتقوا. أن دون وخصومه
االهتمام؛ يَستدعي ما هو ليس ذلك أن رأيي لكن وغًدا، كان مريكوري وأن لعوبًا، امرأة
قطُّ يكن لم أنه أكيد القدماء. الرومان ديانة وبني أوفيد «تحوالت» بني املرء يميز أن بد فال
وجوبيرت اللعوب، وفينوس الوغد، ملريكوري مكرَّس معبد اليونانيني حتى أو الرومان لدى

الزاني.
ولم ا، جدٍّ وعظيًما ا، جدٍّ طيبًا كان األفضل» «اإلله الرومان عليه أطلق الذي اإلله
امللك مع اللواط عىل قيرص أو قيرص، زوجة مع النوم عىل كلوديوس ع شجَّ أنه عنه يُعرف

نيكوميديس.
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من الرغم عىل صقلية، رسقة عىل فرييس حرَّض مريكوري إن شيرشون يقول ال
جوبيرت أن للقدماء الحقيقية الديانة كانت أبولو. بقرات َرسق األسطورة يف مريكوري أن
ظل باملثل، الجحيم. يف الزور شهود عاقبوا الثانويِّني واآللهة ا» جدٍّ والعادل ا جدٍّ «الطيب
للغاية مفيًدا الدين كان ثم ومن باأليمان؛ برٍّا املتدينني أكثر هم طويل لوقت الرومان
وبحب بقرة، إىل إيناخوس ابنة وبتحول ليدا، ببيضتَي باإليمان أمر هناك يكن لم للرومان.

لهياسينثوس. أبولو
الناس أن نجد وهكذا الربوبية. دنَّست قد نوما ديانة إن يقول أال املرء عىل يجب لذلك،

هذا. حدث ما وكثريًا وهٍم، عىل يتنازعون كانوا
املرء عىل يجب أنه يل يبدو امللحدين؟ من أمة توجد أن يُمكن هل هو: إذًا السؤال
كل يف أنه تماًما صحيح األمة. فوق فالسفة مجتمع وبني أمة عليه يُطلق ما بني يُميِّز أن
ستمائة أو فالح خمسمائة فقط بايل لدى كان لو وأنه شكيمة، ألشد العوام يحتاج بلد
يكن لم بايل لكن وامُلعاِقب. امُلِثيب هللا وجود لهم يُعلن أن عن ليعِجز يكن لم فإنه ليَحكمهم،
الفضائل كل ويرَعْون بالراحة، موَلعني ا، جدٍّ أغنياء كانوا الذين إبيقور ألتباع عنه ليتكلم
القول ُقصاَرى وخطرها. العامة الشئون حرج من هربًا الصداقة، رأسها وعىل االجتماعية،
فيما الجدال ُحسم قد الطريقة بهذه أنه يل يبدو وبسيطة. مريحة حياة يَحيَْون كانوا أنهم

والسياسة. املجتمع يخص
أو املالحدة بني يَُعدَّهم أن للمرء يُمكن ال إنه قيل فقد بأرسها، الهَمجية األجناس أما
ديموقريطس، أم أرسطو يؤيدون كانوا إن عما سؤالهم عقيدتهم عن سؤالهم يُشبه املؤمنني.
ائني». «مشَّ كونهم من بأكثر ُملحدين ليسوا هم ذاك. أو هذا عن شيئًا يعلمون ال هم بينما
البرش لحوم أَكلة من جماعة وأن هكذا، تعيش الذئاب بأن سأُجيب الحالة هذه يف
تُقرضنقودك حينما دائًما: أسألك أن ويجب مجتمًعا. ليست — تظنُّهم كما — شني املتوحِّ

باهلل؟ وقاضيك ومحاميك َمدينك يؤمن أن تريد أال مجتمعك، يف شخًصا

هللا ُعبَّاد أدلة الجدد؛ املالحدة عن (2-1)

ثمة عاقل. غري أعمى، خام، كائن يَخلقها أن يمكن ال الذكية والكائنات ذكية؛ كائنات نحن
ذكاء من أتى نيوتن ذكاء فإن لذلك بغل؛ روث وبني نيوتن أفكار بني قطًعا، اختالفات،

آخر.
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بُحكم يَتمتع املهندس ذلك وإن جيًدا، مهندًسا هناك إن نقول جميلة، آلًة نرى حينما
أينما لإلعجاب، ُمثري ذكاء العالم يف يوجد ولذلك لإلعجاب؛ مثرية آلة بالتأكيد العاَلم ممتاز.

ذلك. يف بأس وال قديمة، الُحجة هذه يكن.
امليكانيكا؛ لقوانني طبًقا وظائفها تؤدي وأذرع، تروس من تتكوَّن الحية األجسام كل
كل أن املرء يفكر وحينما الدوام؛ عىل تدور الهيدروستاتيكا قوانني تجعلها سوائل ومن

الدهشة. املرء تَغمر العضوي، بنظامها يرتبط ال إدراك لديها الكائنات هذه
وفًقا جميعها، الشمس، حول الصغرية أرضنا وحركة السماوية األجرام حركة تعمل
القوانني؛ تلك من بأيٍّ دراية عىل يكن لم الذي أفالطون حظَي كيف ريايض. قانون ألعقد
األضالع، ُمتساوي مثلث عىل األرضقائمة إن قال الذي واهًما، يكن وإن الفصيح، أفالطون
أكثر هناك يكون أن يُمكن ال إنه قال الذي الغريب أفالطون الزاوية؛ قائم مثلَّث عند واملاء
أفالطون حظَي كيف أقول منتظمة، أجسام خمسة سوى يوجد ال ألنه عوالم؛ خمسة من
وغريزة يكفي، بما راقية بعبقرية ذلك مع الكروية املثلثات حساب حتى يعلم يكن لم الذي
يعرتف مبدع؟ ذكاء بوجود يَشعر وأن األبدي» «املهندس هللا يدعو ألن يكفي بما محظوظة
وتَضغط بنا تُحيط التي الحقيقة تلك من نتهرب أن املستحيل فمن بذلك؛ نفسه اسبينوزا

االتجاهات. كل من علينا

املالحدة أدلة (3-1)

اإلطالق، عىل ُمبدع ذكاء من ما إنه يقولون عنيدين أشخاًصا عرفُت سبق، مما الرغم عىل
ح: بتبجُّ لك يقولون عليه. نحن ما وكل نراه ما كلَّ بنفسها شكَّلت وحدها الحركة تلك وأن

وبناءً موجوًدا؛ التوليف هذا نرى أننا بما ممكنًا، كان الكون ذلك توليف إن
أربعة يف فلنُفكر بنفسها. أجزاءه ترتب أن بمفردها للحركة ممكنًا كان عليه،
يف أوًال لنفكر واألرض؛ وعطارد والزهرة املريخ فحسب، السماوية األجرام من
الحركة أن االحتماالت من لدينا كم ولنر ذلك، خال ما ونستبعد فقط، أماكنها
مقابل احتماًال وعرشون أربعة فقط لدينا مكانه. يف منها كالٍّ وضعت بنفسها
تلك إىل لنُِضف منها. كلٍّ إىل بالنسبة هي حيثما تكون لن األجرام تلك أن واحد؛
مقابل احتماًال وعرشون مائة فقط لدينا سيكون امُلشرتي. كوكب األربعة األجرام
التي أماكنها يف تكون لن وأرضنا وعطارد والزهرة واملريخ امُلشرتي أن واحد؛

اآلن. فيها نراها
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احتماًال وعرشون سبعمائة فقط أمامنا سيُصبح النهاية؛ يف ُزحل أضف
تحتفظ الذي ترتيبها يف الكبرية الستة الكواكب تلك وضع لصالح واحد، مقابل
وعرشين سبعمائة خالل أنه يتَّضح لذلك بينها؛ للمسافات طبًقا بينها فيما به
ترتيبها. يف الستة الرئيسية األجرام تضع أن بمفردها الحركة استطاعت احتماًال،
وكل حركاتها، وكل توليفاتها، وكل الثانوية، األجرام كل ذلك بعد أضف
يكون ولن العوالم، كل يف وتعمل وتُفكِّر وتشُعر وتعيش تنبت التي الكائنات
ذلك حتى األبد، إىل العدد هذا تُضاِعف أن االحتماالت؛ عدد من تزيد أن إال عليك
تشكيل لصالح وحدة هناك ستكون نهاية». «ال ضعفنا نتيجة ندعوه الذي العدد
حركة تكون أن دوًما املمكن فمن لذلك وحدها؛ بالحركة حاليٍّا، هو كما العالم،
أن الحتمي من بل ال، اآلن. قائم هو كما بأكمله الكون أنتجت بُمفردها املادة
أن للعالم املمكن من فقط ليس «لذا، يقولون: انقطاع.» بال التوليف هذا يحدث
هكذا يكون أال املستحيل من كان ولكن وحدها، بالحركة كائن هو كما يكون

التوليفات.» من نهائي ال عدد بعد

الرد (4-1)

كائنات الكون هذا يف أن أوًال: لسببني؛ مذهل حدٍّ إىل خياليٍّا كله االفرتاض هذا يل يبدو
أنه، ثانيًا: الفهم. تُنتج أن بمفردها يمكنها الحركة أن تُثبتون كيف تعرفوا لن وأنكم ذكية،
أن عىل للمراهنة واحد احتمال مواجهة يف االحتماالت من نهائي ال عدد يوجد باعرتافكم،
املرء يشعر الالنهاية، مواجهة يف بُمفرده املرء يكون عندما الكون. يُحرِّك مبدًعا ذكيٍّا سببًا

الشديدة. بالضآلة
األساس حجر يُشكِّل فهو الذكاء؛ بهذا اعرتف نفسه اسبينوزا أن ثانية مرة نُكرِّر
وتُغرقوا تتجاوزوه، أن تودُّون ملاذا قراءته. وجوب من الرغم عىل ذلك تقرءوا لم لنظريته.
جيًدا أتُدركون إليها؟ يهبط أن اسبينوزا يَجرؤ لم ة لُجَّ يف الغبيِّ بعنادكم الواهن منطقكم
مربع إىل كوكب مدار مربع نسبة أن تُرتب التي هي عمياء علة إن قول يف القصوى الحماقة
الكواكب مسافات ب مكعَّ إىل مسافته ب مكعَّ نسبة نفسها هي األخرى الكواكب مدارات
أن أو الهندسة علم يف ضليعات السماوية األجرام أن إما املشرتك؟ املركز إىل األخرى

السماوية. األجرام رتب من هو األبدي» «املهندس
أن دون األماكن، جميع يف أم واحد مكان يف أهو األبدي»؟ «املهندس هو أين لكن
أدري ال األشياء؟ تلك كل رتَّب أنه الخاص جوهره من هل البتة. أدري ال حيًزا؟ يشغل
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أن املرء عىل أن هو أعرفه ما كل البتة. أدري ال كيفية؟ وبال كمية بال هائل أهو البتة.
عادًال. يكون وأن يعبده،

معارص4 ملحد من اعرتاضجديد (5-1)

هذه هي ما احتياجاتها؟ مع تتوافق الحيوانات أعضاء إن يقول أن للمرء يُمكن هل
التي الالنهائية التوليفات ضمن من أنه إذًا مدهش هو هل والتكاثر. البقاء االحتياجات؟
مع تكيَّفت أعضاء لَديها التي الكائنات تلك الستمرار فقط إمكانية ثمة دفة، الصُّ أنتجتها

بالرضورة؟ األخرى األنواع كل تنقرض ألم أنواعها؟ واستمرار التغذية

الرد (6-1)

لدى اإلحساس هبة يكفي بما تدحضه لوكريتيوس، عرص منذ بكثرة املكرَّر االعرتاض هذا
تنتج أن الصدفة» أنتجتْها «التي للتوليفات يُمكن كيف اإلنسان. يف الذكاء وهبة الحيوانات،
لتُلبي مصنوعة الحيوانات أطراف أن شك ال سابًقا؟ ذكرنا كما الذكاء وهذا اإلحساس هذا
تُضيفه أن يُمكن ما لديك ليس نكرانه. عىل تجرؤ وال استيعابه، يُمكن ال بفنٍّ احتياجاتها
الطبيعة تسوقها التي العظيمة الحجة تلك عىل به تردُّ ما لديك ليس بأنه وتشعر بشأنه.

كليٍّا. حجتك لتفنيد حلزون أعضاء أو بعوضة جناح تناُسق يَكفي ضدك.

اعرتاضموبرتيوس (7-1)

األحوال من كثري يف ودفعوها الجداالت، تلك نطاق من امُلحَدثون الطبيعيون الفالسفة ع وسَّ
بمنطق للمرء ويُمكن القرن؛ وحيِد جلد ثنايا بني هللا وجدوا لقد والفظاظة. التفاهة إىل

السلحفاة. درقة بسبب وجوده يُنكر أن مساٍو

الرد (8-1)

تنوعها يف بالتساوي تُربهن املختلفة األنواع وكل القرن ووحيد السلحفاة إن منطق! من له يا
واملوت. والتكاثُر البقاء وهو ذاته، والهدف ذاته، والتصميم ذاتها، العلة عن الالنهائي

بالتساوي. ذلك عىل يَشهدان والجلد فالدرقة الالنهائي؛ التنوع هذا يف وحدة هناك
الفالسفة ألولئك مدائحهم يف الصحافيون أَرسف الجلد؟! تشبه ال الدرقة هللاألن تُنكر ماذا؟!
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باملعرفة تكلَّم الذي لإلله عابدان وكالهما للوك، وال لنيوتن يمنحوها لم مدائح الحمقى،
الكاملة.

اعرتاضموبرتيوس (9-1)

لهما يكون ربما إنه الناس بعض يقول الثعبان؟ تكوين يف والتناُسب الجمال نفع ما
بالرضر إال نعرفه ال بحيواٍن اإلعجاب من ولنمتنع األقل؛ عىل فلنصُمت نجهلها. استخدامات

يفعله. الذي

الرد (10-1)

تَعِرتف أن أو أستطيع؛ مما أكثر جدواه تُدرك أن تستطيع ال أنك بما أيًضا، أنت ولتصُمت
تناُسقه. يف اإلعجاب يُثري الزواحف يف يشء كل بأن

الذي امُلذهل الفن عن هنا نسأل إنما السم. تَنفث أيًضا وأنت سامٌّ، الزواحف بعض
دليل ذاته حد يف الفن هذا القدَمني. وذوات واألسماك والطيور األربع وذوات الثعابني شكَّل
اضَطهدَت؟ ملاذا مراًرا؟ باألذى تسبَّبت ملاذا عنك؟ ماذا الثعبان؟ يؤذي ملاذا تسأل كاٍف.
أخالقية آفة حول سؤال مختلف، سؤال هذا فيلسوف. يَرتكبه أن يمكن جرم أعظم وهذا
األسوأ األرشار البرش من وكثري الثعابني من كثري يوجد ملاذا طويًال املرء تساءل كم ومادية.
سيُقر كان ولكنه العناكب؛ وجود من هللا إىل الشتكى يَعقل أن للذباب كان لو الثعابني. من

مذهلة. برباعة شبكتها تَنسج أنها األسطورة، يف أراكني، عن مينريفا به أقرَّت بما
وعىل نفسه. اسبينوزا به أقر الذي يوصف ال الذي الذكاء بهذا يَعرتف أن إذًا املرء عىل
ما أما النجوم. يف كما تفاهة الحرشات أكثر يف يربق الذكاء هذا أن عىل يُوافق أن املرء
أن يستطيع ماذا يقول؟ أن املرء يستطيع فماذا الجسدية والعيوب األخالقية باآلفات يتعلق
الذي األبدي الكائن عبادة يف والجسدي األخالقي بالخري يستمتع بأنه نفسه فليُعزِّ يفعل؟

باآلخر. وسمح واحًدا خلق
والخرافة األذكياء، من قلة يَقرتفها رذيلة اإللحاد إن املوضوع: هذا عن أخرى كلمة

مدلسني. يكونون؟ ماذا املدلسني! ولكن الحمقى. رذيلة
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الثاني القسم (2)

من مجتمع يوجد أن يُمكن «هل لنعرف بايل، أثارها التي األخالقية املسألة عن لنتكلم
املشاركون يُبديه الذي الكبري التناقض هو ما الشأن هذا يف يشء أي قبل فلنُحدِّد املالحدة؟»
بأبشع أنكروا الذين أولئك عظيمة، بحماسة بايل رأي عارضوا الذين أولئك الجدال. هذا يف
دين هو اإللحاد أن نفسها بالجرأة زعموا املالحدة، من ُمجتمع وجود إمكانية اإلهانات

الصني. يف الحكومة
مراسيم يقرءوا أن عليهم كان الصينية؛ الحكومة بشأن تماًما مخطئون قطًعا هم
يف وأنه ِعظات، ذاتها بحد هي املراسيم هذه أن بأعينهم لريَْوا الشاسعة البالد تلك أباطرة

امُلثيب. املنتقم املهيمن األعىل، للكائن ِذكر ثمة موضع كل
املالحدة. من مجتمع وجود استحالة بشأن ً خطأ أقل ليسوا نفسه، الوقت يف ولكنهم
النرصلقضيته. يُحقق أن قادًرا كان صارًخا مثاًال بايل ينىسالسيد أن يُمكن كيف أدري وال
الناس بأن يَحكم املرء ألن هذا مستحيًال؟ يبدو مالحدة من مجتمًعا يجعل الذي ما
مواجهة يف تُجدي ال القوانني أن أبًدا؛ مًعا العيش يُمكنهم ال مرجعية لديهم ليست الذين
— اآلخر العالم يف أو العالم هذا يف — يُعاِقب الذي املنُتِقم هللا وجود أن الرسية؛ الجرائم

رضوري. البرشية، العدالة من هربوا الذين األرشاَر
ولم املوت، بعد بعقوبات تُهدد ولم أخرى، بحياة تُبرشِّ لم مويس رشائع أن صحيح
تسميتهم عن يكون ما أبعد وهم اليهود، ولكن الروح، خلود عن األوائل اليهود تُعلِّم
لم تدينًا. الناس أكثر كانوا اإللهي، الجزاء بتجنُّب اإليمان عن يكون ما وأبعد باملالحدة،
يَرتجفون وكانوا بينهم، دائًما حارض أنه اعتقدوا ولكنهم فقط، األبدي هللا بوجود يؤمنوا
الجيل حتى القادمة ذريتهم يف أو أطفالهم أو زوجاتهم أو أنفسهم يف يُعاَقبوا أن خشية

للغاية. فعاًال وازًعا هذا كان الرابع.
يشء، كل يف الشكوكيون شكَّ وازع: بال كثرية طوائف بينهم فظهرت اليهود غري أما
أن يُمكن ال اإلله بأن ُمقتنعني اإلبيقوريون وكان يشء، كل عىل الحكم األكاديميون وعلَّق
الروح بأن ُمقتنعني كانوا إله. بأي يُِقروا لم الحصيلة ويف البرش، شئون يف نفسه يُقحم
يثقلهم نري من يكن لم ثم ومن الجسد؛ مع وتضمحل ُولِدت، َمَلكة ولكنها جوهًرا، ليست
حقيقيِّني؛ مالحدًة الرومان والفرسان الشيوخ مجلس أعضاء كان والرشف. األخالق إال
مجلس كان هكذا شيئًا. منها يرجوا ولم يَخافوها لم رجاٍل عند توجد تكن لم اآللهة ألن

املالحدة. من جماعًة — ا حقٍّ — قيرصوشيرشون زمن يف الروماني الشيوخ
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املنعقد الشيوخ ملجلس كلوينشوس، أجل من خطبته يف العظيم، الخطيب يقول
األرايض من املوروثة الخرافات كل نرفض نحن املوت؟ له يُسببه الذي الرضر «ما بأكمله:

باأللم.» الوعي سوى يشء ال حينئذ؟ املوت يحرمه يشء أي من الخفيضة،
شيرشون مواجهة يف صديقه، حياة إنقاذ ُمتمنيًا كاتالينا، صديق قيرص، يَعرتض ألم
يعني «ال املوت ألن اإلطالق؛ عىل معاقبته تعني ال امُلجرم إماتة بأن ا محتجٍّ نفسه، هذا
أَولم مأساوية؟ منها أكثر سعيدة لحظة وهو أوجاعنا، لكل نهاية مجرَّد ولكنه شيئًا»،
املعروف الكون غزاة َشكَّل لقد الُحجج؟ لتلك جميًعا الشيوخ ومجلس شيرشون يَستسلم
حقيقيِّني. مالحدة وكانوا اآللهة، من شيئًا يَخشوا لم الذين الناس من مجتمًعا عوه ومرشِّ
انعدام كان إن وما اإللحاد، من أخطر الوثنية كانت إن ما بايل يبحث ذلك، عىل عالوة
فيعتقد بلوتارخ؛ رأي ذلك يف ويَتبنى عنه. تافهة آراء اعتناق من أكرب جريمة باإلله اإليمان
من كان لبلوتارخ، اإلجالل كل مع لكن، سيئ. رأي تبني من أفضل لرأٍي االفتقار أن
أحًدا يخشوا أال من وجوبيرت ونبتون سرييس يخشوا أن بوضوح لليونانيني كثريًا األفضل
يؤمنون الذين بأولئك املرء يثق أن وينبغي للغاية، رضورية األيْمان قداسة اإلطالق. عىل
يحنثوا أن بإمكانهم أن يظنون الذين بأولئك يثق مما أكثر يُعاَقب َقَسمه يف يحنث من بأن
أفضل سيئًا، دينًا يكن وإن ة، ُمتحرضِّ مدينة يف دين وجود أن شك ال عقوبة. بال أيمانهم يف

اإلطالق. عىل دين ألي االفتقار من كثريًا
التعصب أخطر: أيهما ذلك، من بدًال يدرس، أن عليه ينبغي كان بايل أن يبدو لذلك
بينما الدموي، الشغف يُثري ال اإللحاد ألن مرة؛ ألف أخطر التعصب إن اإللحاد؟ أم
الجرائم؛ ارتكاب إىل يؤدي ب التعصُّ لكن والجريمة، اإللحاد يتعارض ال ب. التعصُّ يثريه
حياته قىض الذي هوبز، عاش بارثولوميو. سان يوم مذابح ارتكبوا من هم فاملتعصبون
الدم. يف وأيرلندا واسكتلندا إنجلرتا فأغرقوا عرصه بو ُمتعصِّ أما وادعة. هادئة حياة ُملِحًدا،
يف أسهم من بالتأكيد هو يكن لم اإللحاد. يُعلِّم كان لكنه فقط، ملحًدا اسبينوزا يكن لم
وأكلهم إربًا ويت دي اإلخوة مزَّق َمن هو يكن ولم بارنيفلدت، بإعدام القضائي الحكم

مشويِّني.
غري أنهم وبما الفكر، وفاسدو وُمَضلَّلون وقحون باحثون األول، املقام يف املالحدة،
أبدية فرضيٍة إىل يلجئون فهم اإلشكاليات، من وغريها الرش، وأصل الخلق، فهم عىل قادرين

الحتمية. وفرضية األشياء
فلديهم سيئة؛ نظرية العتناق أو العقل، إلعمال الوقت يُّون والِحسِّ الطموحون يملك ال

بيننا. األمور تسري هكذا بسقراط. لوكريتيوس مقارنة غري ليفعلوها أخرى أشياء

39



الفلسفي فولتري قاموس

بالكامل يتألف كان الذي الروماني الشيوخ مجلس مع هكذا تسري األمور تكن لم
اآلخرة. بالحياة وال اإللهية بالعناية يؤمنوا لم أنهم بمعنى وعمليٍّا، نظريٍّا مالحدة من تقريبًا
شديدي والطموحني، يِّني، الحسِّ والرجال الفالسفة، من مجموعة من يتألف املجلس هذا كان
كان فقد األباطرة؛ حكم تحت موجودة اإلبيقورية كانت الجمهورية. دمروا الذين الخطورة
إبان مالحدة عبيًدا كانوا بينما وقيرص، سيال عرص يف متمردين الشيوخ مجلس ُملحدو

وتيبرييوس. أوغسطوس حكم
بِمدفع؛ يَسحقني أن مصلحته من يجد ُملِحد، أمري مع التعامل إىل أُضَطر أن أتمنى ال
مع التعامل إىل االضطرار يف أرغب فلن سيًدا كنت ولو السحق. من تماًما متأكًدا سأكون
رضوري يوم. كلَّ ترياًقا أتناول أن عيلَّ سيكون بالسم؛ قتيل يف مصلحتهم مالحدة حاشية
محفورة املنتقم، امُلثيب املهيمن الخالق األعىل، الكائن فكرة تكون أن والشعوب لألمراء إذًا

الناس. عقول يف بعمق
والهوتنتوت، الكفرة، ُملحدة؛ شعوبًا ثمة إن املذنَّبات» عن «أفكار كتابه يف بايل يقول
يؤكدونه، وال يُنكرونه ال وهم إله. لديها ليس األخرى الصغرية األمم من وكثري والتوبينامبو،
يشء كل بأن أَخِربهم بسهولة. به وسيؤمنون إلًها، هناك بأن أَخربْهم بذكره. يسمعوا ولم
مالحدة أنهم ادعاؤك يعني نفسه. بالَقدر سيُصدِّقونك األشياء، طبيعة خالل من يحدث
ديكارت يؤيدون ال وهم لديكارت، ُمناِهضون إنهم املرء قال لو كما شيئًا إليهم تنسب أنك

يشء. ال هو متديِّنًا، وال ملحًدا ليس والطفل حقيقيُّون، أطفال إنهم يُنكرونه. وال
يَحكمون، من عند فتاك وحٌش اإللحاد أن هذا؟ كل من نستنتجها التي الخالصة ما
حيواتهم أن من الرغم عىل الدولة، برجال يُحيطون الذين األشخاص عند أيًضا فتاك وأنه
غري كان إن أنه مكاتبهم يف وهم الدولة لرجال صحيًحا يبدو ربما ألنه بريئة؛ تكون قد
الخصوص وجه عىل نُِضف دعنا للفضيلة. قاتًال يكون ما غالبًا فإنه ب، التعصُّ بقدر قاتل
من ما أنه الفالسفة أدرك أن منذ مىض، وقت أي يف كان مما أقل مالحدة اليوم لدينا أن

العفن. من يَنتج أن أبًدا يُمكن ال القمح وأن إلخ، … خطة بال بذرة وال بذرة بال نبتة
الفالسفة ولكن الغائية، الِعَلل الفالسفة غري الهندسة علماء بعض رَفض لقد
للمتعلمني. نيوتن عنه ويُربهن هللالألطفال، عن املسيحية ُمعلِّم يُعلن بها. اعرتفوا الحقيقيِّني
الذين، املأجورين األرواح طغاة يكونوا لم إن امَللومون فَمن ملحدون هناك كان إذا
الذي هللا تُنكر أن عىل الضعيفة العقول من قلَّة أجربوا ِحيَلهم، ضد نثور إيانا بجعلهم
نقطة إىل املقهورين املواطنني هؤالء البرش مستنزفو أوصل كم الوحوش. هؤالء له يُبجِّ ال

َمِلكهم! ضد الثورة
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تكلمت؛ أَتانًا بأن تقتنعوا أن «عليكم لنا: يَصيحون أجسامنا عىل تغذَّْوا الذين أولئك
الشاطئ عىل لفظته أيام ثالثة وبنهاية بداخلها، عليه وأبقت رجًال بلعت سمكة أن صدِّقوا
(حزقيال)، الغائط يأكل أن يهوديٍّا نبيٍّا أمر قد الكون هذا إله أن أبًدا تُشكُّوا ال معاًىف؛ آمنًا
التي الكلمات ا حقٍّ هي هذه (هوشع). زنا أبناء منهما ليُنجب عاهرتني يَشرتي أن آخر ونبيٍّا
مستحيًال أم برصيٍّا مقيتًا أكان سواء آخر، يشء بمائة وْلتؤمن والطُّهر. الحق إله بها نطق
القرون من املاليني آالف ماليني عرب فقط ليس الرحمة، إله فسيَحرقك تفعل لم إن رياضيٍّا.

يكن.» لم أم جسد لك أكان سواء كلها، األبدية عرب ولكن جهنم، نار يف
العقول وكذلك والطائشة، الضعيفة العقول اشمئزاز تُثري املقنعة غري السخافات هذه
من وهمجية وحشية األكثر أنه عىل لنا هللا ُمعلِّمونا ر «يُصوِّ يقولون: والحازمة. الحكيمة
ينسبون معلِّمينا فإن «ولذلك يقولوا: أن عليهم لكن إله.» من فما ولذلك الكائنات، كل بني
ما بقدر وخريِّ حكيم فاهلل يدَّعون، مما عكس هو فاهلل ولذلك وَسْوراتهم، سخافاتهم هللا إىل
بني، امُلتعصِّ أحد سمعهم إذا لكن األمور. الحكماء يُفرسِّ هكذا ورشيًرا.» مجنونًا رونه يُصوِّ
عىل هذا الحراسة كلب وسيَحرقهم للكهنة، حراسة كلب بدوره هو قاٍض أمام فسيتهمهم

حقه. ينتهك وهو ويُحاكيه، اإللهي للجالل يَنترص أنه معتقًدا هادئة، ناٍر

هوامش

.Arnobius, Adversus Gentes., lib. v. انظر: (1)
.Of Superstition, by Plutarch. انظر: (2)

.Bayle, Continuation of Divers Thoughts, par. 77, art. XIII. انظر: (3)
.Maupertuis’ Essay on Cosmology, first partاالعرتاض هذا بشأن انظر (4)
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السلطة

أردية أم سوداء، أرديًة أم عمائم، أم خرضاء، أردية أَْرتديتم سواء البائسون، البرش أيها
تكون حيثما السلطة استغالل إىل أبًدا تسعوا ال الرقبة، حول وأرشطة عباءات أم كهنوتية،
الناس كأكثر القرون كل عرب ازدراء محلَّ تكونوا بأن ترضوا أو وحده، للعقل مسألة هناك

ظلًما. الناس أكثر مثل الجماهري كراهية تُعانوا وأن َصلًفا،
وأُحدِّثكم جاليليو، بها أدنتم التي املتغطرسة السخافة عن املرات مئات املرء ثكم حدَّ
يُكتَب أن أتمنى األبد. إىل السنوية ذكراها عىل تُحافظوا أن وأتمنى املائة، بعد الحادية للمرة

املقدس: رضيحكم عىل

بأستاذ ألقوا رتبة، األدنى اإلخوة من بعض يُساعدهم كرادلة سبعة يَرقد هنا
يصوم وجعلوه عمره، من السبعني يف وهو السجن غياهب يف إيطاليا يف الفكر

جهلة. كانوا وألنهم البرشي، الجنس علَّم ألنه واملاء الخبز عىل

وعدل، علم عىل القرار، صدر وهناك أرسطو، تصنيفات لصالح حكم صدر وهناك
رأي يُخالف رأي لتبني الكافية الجرأة لديه كانت َمن كل عىل التجديف عقوبة بفرض

سبق. فيما مجلسان ُكتُبَه أحرق الذي الكنيس، املجمع
األفكار ضد مرسوم صدر عظيمة، َمَلكات بها توجد تكن لم كلية يف أنه ذلك من األدهى
شيئًا شمامستها الكلية لهذه يقول أن دون الفطرية، األفكار لصالح مرسوم ثم الفطرية،

الفكرة. تكونه عما
الدموية. الدورة ضد قانونية إجراءات املجاورة املدارس يف اتُّخِذت

املحكمة. أمام للمثول مجموعات واستُدعيت التطعيم، ضد إجراء اتُّخذ
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فيها ُكِتب الكبري، الحجم من مجلًدا وعرشون واحد الفكر عىل الرقابة سلطة يف احتُِجز
سيلفيا ريا وأن االبن؛ من أكرب األب وأن زوايا؛ ثالث له تكون ما دائًما املثلَّث أن ورش بغدر

سنديان. ورقة ليس الطحني وأن طفلها؛ تُنجب أن قبل عذريتها فقدت
أفكارنا يلتهم أن الفضاء يف يطن خرايف لكائن «يمكن التايل: الحكم صدر آخر عام يف

الجزم. سبيل عىل أُِقر ثم املجردة.»
وشيرشون، وإقليدس، أرشميدس، من مقاًما أرفع أنفسهم ظنوا الجميع أن والنتيجة

الجامعة. أرجاء يف بُخيالء ومشوا وبليني،
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املؤلفون

الرش، أو الخري عىل يدل أن — امِلَهن بقية أسماء مثل مثله — يمكن جنس اسم مؤلف كلمة
املهمالت. سلة يف تُلقى التي النُّفاية أو واملقبول النافع بالسخرية، أو باالحرتام الجدير

∗∗∗

بتواُضع إال — اسمه ذكر عن أشياء: ثالثة عن يُحِجم أن يجب الجيد العمل مؤلف أن نَعتقد
هو رابع، يشء عن يُحجموا أن فيجب اآلخرون أما املقدمة. وعن اإلهداء، رسالة وعن — جمٍّ

الكتابة.
∗∗∗

ما بأقل نفسك عن تحدَّث «كريهة». باسكال يقول كما «األنا» آخر. َعثْرة َحجر املقدمات
لنفسك. تقديرك بقدر عظيم لنفسه القارئ تقدير أن جيًدا تعرف أن بد ال ألنك تستطيع؛
إذا عنك يتحدث الذي هو كتابك عنك. جيًدا رأيًا يحمل أن عىل تُجربه أن أبًدا لك يغفر لن

الجمهور. قرأه
∗∗∗

مفيًدا يكون أن بد ال أنه يف مليٍّا فكِّر كتابًا، تكتب أن أردت وإن مؤلًفا، تكون أن أردت إن
للغاية. مقبوًال األقل عىل أو وجديًدا،

∗∗∗

تُرش ال لكن تَبهتَه، أن فيُمكنك تمييز، بال االنتقاد عىل القدر قليل مؤلِّف أو جاهل تجرَّأ إذا
كتاباتك. تُلطِّخ أن خشية نادًرا إال إليه
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∗∗∗

الرد. يُشكِّل ما هو وحده عملك البتة؛ تردَّ فال أسلوبك بشأن هوجمت إذا

∗∗∗

للجمهور تُثبت أن يف ترغب أن دون من معاًىف، بأنك ُمقتنًعا فكن مريض، إنك أحدهم قال لو
معاًىف. أم مريًضا أكنَت كثريًا يُبايل ال الجمهور أن تذكر األول، املقام ويف جيدة. بصحة أنك

∗∗∗

تلك من القدر قليل مؤلًِّفا عرشون يَغتني بينما الخبز، ألكل مؤلَّفات كاتب مائة يصنع
ال ألنهم أيًضا؛ الخبز أكل بدافع منها، السخرية أو نقدها من أو تربيرها، من أو املؤلَّفات،
باريس رشطة ضابط إىل الجمعة يوم يذهبون األشخاص هؤالء كل أخرى. مهنة يَملكون
يَنظرون ال مبارشة، البغايا جمهور ييل جمهور لديهم نُفاياتهم. ببَيع ترصيًحا ليطلبوا

يَّة.1 رسِّ تعامالت هذه أن يعرفون ألنهم إليهم

∗∗∗

يف أو امللحمي، عر الشِّ يف الحقيقية، الفنون أحد يف نجحوا من هم الحقيقيون املؤلِّفون
اآلخرون أما فتَنوهم. أو البرش علَّموا الذين هم الفلسفة، أو التاريخ يف أو امللهاة، أو املأساة

الطيور. بني كالدبابري األدباء بني فهم عنهم ثنا تحدَّ الذين

هوامش

باريس مقام لقائم تخضع الكتب فحص مهمة كانت يكتب، فولتري كان حينما (1)
بفحص فقط واحتَفظ إدارته، من جزء انتُِزع ومنذئذ، القضاة؛ كبري إرشاف تحت
ال باريس، يف هائلة. الجزء هذا تفاصيل املطبوعة. ذلك من األدنى واألعمال املرسحيات
الحيوان هذا وصف يف يوجد ال أنه الرشطة أكدت إذا إال كلبه، فَقد أنه ينرش أن للمرء يُسَمح

.(١٨١٩) الدين أو األخالق مع يتعارض طرح أيُّ البائس
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النفي

أن يف املرء يرغب من أو بالجنوح، املرء يُدينهم ملن العقاب العمر، طول أو لفرتة النفي
هكذا. يَبدوا

ا لصٍّ القضائي االختصاص مجال خارج ينفي املرء كان بالطويلة، ليست فرتة منذ
اًما هجَّ يصري أنه النتيجة كانت العنف. أعمال بأحد مذنبًا إنسانًا بسيًطا؛ ًرا مزوِّ أو تافًها
ألقينا كأننا آخر. قضائي اختصاٍص مجال داخل قاتًال أو أوسع، نطاق عىل ًرا مزوِّ أو كبريًا،

حقولنا. يف تزعجنا التي باألحجار جرياننا حقول يف
كان إن اليقني وجه عىل ليعرفوا كثريًا تعذَّبوا اإلنسان حقوق عن كتبوا الذين أولئك
عن أُبِعد مقامر سؤال ذلك يُماثل ال. أم وطنه إىل ينتمي زال ما أرضه من نُفي إنسان

امُلقامرين. من واحًدا يزال ال كان إن عما اللعب طاولة
يفقد من فإن وطنه، يختار أن الطبيعي الحق بموجب إنسان لكل مسموًحا كان إن
أن يستطيع هل ولكن جديًدا، وطنًا لنفسه يختار أن أوىل، باب من يمكنه، امُلواِطن حق
الربوتستانت من كم لذلك. األمثلة آالف هناك السابقني؟ وطنه بني ضد السالح يَحمل
وضد فرنسا ضد الجيش يف خدموا وأملانيا وإنجلرتا هولندا استوَطنوا الذين الفرنسيني
الحرب فارس ملك جيوش يف كانوا الذين اليونانيون شنَّ لهم! وإخوة أقارب بها جيوٍش
الهولندي، الجيش يف يخدمون سويرسيون شوهد السابقني. ُمواطنيهم من اليونانيني ضد
تُحارب أن من أسوأ هذا يبقى الفرنيس. الجيش يف يخدمون سويرسيني عىل النار ويُطلقون
فساًدا أقل االنتقام أجل من السيف َسلَّ أن األمر نهاية يف يبدو ألنه نَفوك؛ الذين أولئك ضد

املال. أجل من َسلِّه من





اإلفالس

يكن لم أنه هو األكرب السبب السادسعرش. القرن قبل فرنسا يف قليلة إفالس حاالت ُعِرفت
وكانت باملائة؛ عرشة نسبتها بفائدة يُقرضون اليهود اللومبارديون كان مرصفيون. هناك
مجهوًال ا رسٍّ فكانت األجنبية البالد إىل املالية والحواالت الرصافة أما بالنقود. تُدار التجارة

القضاة. لكل
املرء كان «إفالًسا»، يسمى ذلك يكن لم لكن كثريون، أناس يُفلس لم أنه ذلك يعني ال
فَعل كما «َقْطع» كلمة املرء استخدم األذن. عىل وقًعا ألطف الكلمة فتلك «َحَرج»؛ يقول:

حسن. وقع لها ليس «قطع» كلمة ولكن البولونيون،
ال إي «جامباروتا «بانكاروتَّا»، «بانكوروتُّو»، إيطاليا، من اإلفالسات جاءتنا
(بانكو) مقعده تاجر لكل كان والعدالة). اإلفالس يجتمع (ال إمبيكار» نون جيوستيتسيا
عن ويتخىل أفلس، أي «فالِّيتو» أنه يُعلن تسوء أعماله كانت وحينما التبادل، مكان يف
لم السمعة. طيب حرٍّا ويكون لنفسه، منها كبريًا جزءًا يَستبقي أن برشط لدائنيه أمالكه
يف يُمكنه كان بل ال، روتا»، «بانكا أو روتُّو» «بانكو انكرس فمقعده له، يُقال ما هناك يكن
عىل املؤخرة عاري يجلس أن برشط دائنيه، ويصدُّ كاملة، بملكيته يحتفظ أن معينة مدن
يعني الذي القديم الروماني للمثل ُملطًَّفا اشتقاًقا ذلك كان التجار. كل حضور يف حجر
عىل أموالهم الدائنون ل فضَّ إذ قائمة؛ تعد لم العادة تلك لكن باملؤخرة». أو نقًدا «الدفع

املفلسني. رات مؤخِّ
يجتمع الرسمية. الصحف يف إفالسه املرء يُعِلن األخرى البالد وبعض إنجلرتا يف
أفضل إىل ويتوصلون املقاهي، يف يُقرأ الذي اإلعالن ذلك بمقتىض مًعا والدائنون الرشكاء

ُممكن. ترتيب
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عقاب فرض رضوريٍّا كان مراًرا، احتيال حاالت اإلفالسات وسط تظهر كانت وملا
املذنبني عىل ويُحكم الرسقة، بمنزلة مكان كل يف تُعترب املحكمة إىل ُرفعت وإذا عليها.

مخزية. بعقوبات
ن تتضمَّ لم تمييز. بال املفلسني ضد ُسنَّت فرنسا يف املوت عقوبة أن حقيقيٍّا ليس
دويالت يف املوت عقوبة عانوا فقد املحتالون املفلسون أما عقوبة؛ أي البسيطة اإلفالسات
التي املراسيم تلك لكن ١٥٧٦م، عام يف بلوا دويالت ويف التاسع، شارل حكم تحت أورليون

تهديدية. محض كانت الرابع هنري جدَّدها
كي طوًعا لدائنيه بضائعه كل عن وتخىل عمًدا، سمعته لوَّث ما رجًال أن إثبات يتعذر
تعيس الرجل ذلك يضع بأن يكتفي املرء كان األمر حيال شكٌّ يتبادر كان حينما هم. يغشَّ
لدى يكون ما عادًة أنه من الرغم عىل السفن، يف للتجديف يُرَسل أو امِلشَهرة، تحت الحظ

باإلدانة. ضعيف حكم املرصيف
الرابع لويس حكم من األخرية األعوام يف للغاية الئقة بطريقة يُعاَملون امُلفلسون كان
الداخلية الشئون إليها انحدرت التي املؤسفة الحالة العرش. عىل الوصاية وأعوام عرش،
تُبَع لم التي املتعلقات وكمية الدفع، يُريدوا أو يَستطيعوا لم الذين التجار وكثرة للمملكة،
أعوام يف الحكومة أجرب ذلك كل كافة؛ التجارة كساد من والخوف بيعها، ُممكنًا يكن لم أو
اإلجراءات كل تعليق عىل و١٧٢٦م و١٧٢٢م و١٧٢١م و١٧١٨م و١٧١٦م ١٧١٥م
هيئة عىل اإلجراءات تلك حول امُلناقشات كل أحيلت إفالس. حالة يف كانوا من كل ضد
القضايا، بهذه كبرية خربة ذات التجار من قضائية هيئة وهي القضاة، االستشاريني
مشغولة كانت التي الربملانات من التجارية التفاصيل هذه يف للخوض تشكيًال وأفضل
عىل توشك الوقت ذلك يف الدولة كانت وملا املالية. باألمور انشغالها من أكثر اململكة بقوانني

املتوسطة. الطبقة فقراء مفليس عقاب يتعذَّر كان اإلفالس،
ينالوا لم لكنهم محتالون، مفلسون بارزون، رجال لدينا أصبح الوقت ذلك منذ

عقابهم.
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اَجلامل

صاحبة الضفدعة زوجته هو الجمال أن سيُجيبك الجمال؟» «مثال الَجمال ما ضفدًعا: َسل
صفراء، وبطن ُمنبسط، واسع وفم الصغري، رأسها من الجاحظتنَي امُلستديرتني العينني
وعينان زيتي، أسود جلٌد هو نظره وجهة من الجمال غينيٍّا، زنجيٍّا َسل اللون. بني وظهر
وأربعة القرون، من زوج الجمال بأن سيُخربك الشيطان، اسأل مفلطح. وأنف عميقتان،
يتوفر أن من بد فال مبهم؛ بكالم سيُجيبونك النهاية، يف الفالسفة استَِرش وذيل. مخالب

الجمال». «مثال مع الجوهر، يف املطلق الجمال مع يتَّسق يشء لديهم
«يا يقول: سمعته فيلسوف. من بالقرب تراجيدية مرسحية حرضُت يوم، ذات
حقق املؤلف ألنَّ جميلة «إنها فأجاب: فيها؟» وجدتَه الذي الجمال «ما فسألته: لجمالها!»

هدفه.»
له يا هدفه. الدواء «حقق له: فقلت جيدة. حال يف جَعله دواءً تناول التايل، اليوم يف
نخلع حينما وأنه جميل، الدواء إن يقول أن للمرء يُمكن ال أنه جيًدا ففهم جميل!» دواء من
أن عىل وافق ويسعدك. به اإلعجاب فيك اليشء يُثري أن بد فال يشء، عىل «الجمال» صفة

الجمال». «مثال كانت لذا وأنها املشاعر، تلك بداخله أثارت الرتاجيدية املرسحية
جعلت ُمتقنة؛ ترجمة ترجمتها بعد هناك ذاتها املرسحية وُمثِّلت إنجلرتا؛ إىل أبحرنا
نفسه ليس اإلنجليز عند الجمال» «مثال أن يبدو «عجبًا! يل: فقال يتثاءب! الجمهور كل
نسبيٍّا، يكون ما غالبًا الجمال أن استنتاج إىل ل توصَّ عميق، تفكري بعد الفرنسيني.» عند
املوضة يساير ال باريس يف املوضة يُساير وما روما، يف الئق غري اليابان يف الئق أنه يبدو فما

الجمال. عن طويلة دراسة تأليف متاعب من بذلك نفسه أنَقذ وقد بكني، يف
بشدة، ُمتعاديان قيرص ضباط من اثنان أرسل جميلة. كله العالم يراها أفعاٌل هناك
عن حسنًا دفاًعا سيُدافع من بل اآلخر، دم سيسفك من ليس تحديًا، اآلخر إىل منهما كلٌّ
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العدو، صدَّ أن بعد أحدهما، يوشك مهاجمته. عىل الهمج يوشك الذي الروماني املعسكر
النرص. ويكمل حياته، ويُنقذ ملساعدته، اآلخر فيُهرع املوت؛ عىل

الفرنيس… … األلجوني … أبيه أجل من ابن صديقه؛ أجل من بحياته ي يُضحِّ صديق
ويُعجبون الرسور تمنحهم األفعال فهذه للغاية؛ «جميل» هذا إن جميًعا سيقولون الصيني،

بها.
عادًال الفعل كون يف شككَت «إذا العظيمة: األخالقية زرادشت بحكمة أشبه سريونها

العطف.» أبًدا تنس وال الجراح، «انَس ولكونفشيوس: فأحِجم.»
سيدات «الجمال» بكلمة يصف لن الذي األنف أفطس العينني ُمستدير الزنجي
الرشير الرجل حتى الِحَكم. وهذه الفعال هذه تردُّد بال الكلمة بهذه سيصف قصورنا،
الذي فالجمال ولذا، يُحاكيها. أن عىل يجرؤ ال التي الفضائل تلك جمال عىل سيتعرف
هو ذلك ليس ُملتبًسا. يكون ما غالبًا «الذكاء» عليه يُطلق وما والخيال، الحواس يَخرتق
ثالثة يف جميًال شيئًا يجدوا لم بأنهم يُخربونك ممن كثريًا ستجد القلب. يُحدِّث الذي الجمال
بافرتاض للغاية، جميًال كان لقومه إخالصكورديوس أن أحد ينكر لن لكن اإللياذة؛ أرباع

حقيقي. ذلك أن
الجمال. عن دراسة أكتب أال أقرِّر تجعلني كثرية أخرى أسباب هناك
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األسقف

العهد يحفظ كان كما ا، جدٍّ لطيًفا شابٍّا تعرفون، كما بازل، بلدة ابن أورنيك صمويل كان
والداه أرسله عاًما عرشين العمر من بلغ حينما واألملانية. باليونانية قلٍب ظهر عن الجديد
إىل وَصل فروند. عهد يف بباريس األسقف ُمساعد إىل الكتب بعض بنقل كلَّفاه رحلة؛ يف
له: أورنيك قال أحًدا. يُقابل ال السيد أن السويرسي فأخربه األساقفة؛ رئيس إقامة محل
منهم، باالقرتاب للجميع الرسل سمح لقد ُمواطنيك. مع الوقاحة شديد أنت … الرفيق «أيها
أطلبه ما لديَّ ليس إليه. يأتون الصغار األطفال كلَّ الناُس يدع أن يف املسيح يسوع ورغب

شيئًا.» له جلبُت العكس، عىل سيدك، من
إذًا.» «فادخل السويرسي: له قال

خادم مع التحدُّث يف بدأ للغاية بسيًطا كان وألنه االنتظار، حجرة يف ساعة ينتظر
حتى الثراء فاحش أنه بد «ال أورنيك: قال سيده. عن يعرفه يشء بكل بإخباره مغرًما كان

املنزل.» أنحاء يف يركضون أراهم الذين والخدم الغلمان هؤالء كل لديه يكون
إنه شاريري وآبي لجويل قيل أنه سمعُت لكني دخله؛ يبلغ كم أعلم «ال اآلخر: أجاب

بمليونني.» مدين
الغرفة؟» من تخرج التي السيدة تلك َمن «لكن

خليالته.» إحدى بومرو، دي مدام «إنها
يف النوم غرف يف الرفقة هذه للرسل كان أنه أسمع لم لكني ا؛ حقٍّ للغاية جميلة «إنها

سيَستقبلني.» األساقفة رئيس أن أعتقد آه! الصباح. أوقات
«قداسته».» «قل:

لطيفة بابتسامة ويُستقبَل كتبه، ويقدِّم قداسته، أورنيك يُحيِّي خاطر.» طيب «عن
فارًسا. خمسني حراسة تحت مركبته يركب ثم كلمات، أربع األساقفة رئيس له يقول ا. جدٍّ
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يَحمل السيد أن من تماًما أورنيك يندهش تسقط. األغمدة أحد السيد يرتك ركوبه، أثناء
يَحمل شخص كل خنجره؟ ذلك أن ترى «أال املهذار: فيقول جيبه. يف هكذا كبرية حرب دواة

الربملان.» إىل يذهب حينما خنجًرا
للغاية. مندهًشا وينرصف األمور.» ترصيف يف لطيفة طريقة «هذه أورنيك: يقول

إىل يصل حينما إيطاليا. إىل يعرب ثم ألخرى؛ مدينة من نفسه ًفا ُمثقِّ فرنسا يجتاز
عىل سائًرا كراون، ألف إىل دخلهم يصل الذين األساقفة أولئك أحد يلتقي البابا، أرض

املركبة. يف مكانًا عليه فعرض للغاية، مهذَّبًا أورنيك كان قدميه.
سيدي؟» كذلك أليس مريض، لزيارة قطًعا طريقك يف «أنت

ُمَعلِّمي.» مقر إىل طريقي يف أنا «سيدي،
كذلك؟» أليس املسيح. يسوع شك، بال إنه، «معلمك؟

وعدني لكنه ا، جدٍّ قليًال يل يدفع صدقاته. وكيل أنا سيدي. يا أزولني الكاردينال «إنه
املفضلة.» أخيه امرأة أوليمبيا دونا خدمة يف يضعني بأن

يسوع زمن يف كرادلة ثمة يكن لم أنه تعلم أال كاردينال؟ لدى تعمل أنت «ماذا!
يوحنا؟» والقديس املسيح

ُممكن؟» «أهذا اإليطايل: األسقف صاح
اإلنجيل.» يف ذلك قرأَت وأنك البد ذلك. من أكثر حقيقي يشء «ال
سيدتنا.» ِوْرد هو أعرفه ما كل مطلًقا. أقرأه «لم األسقف: أجاب

الكهنة كان أساقفة، هناك كان وحينما أساقفة، وال كرادلة هناك يكن لم أنه «أُخربك
عدة.» مواضع يف جريوم القديس لتأكيدات طبًقا تقريبًا معهم متساوين

الباباوات؟» عن وماذا ذلك؛ عن شيئًا أعلم ال املقدسة! العذراء «أيتها اإليطايل: قال
كرادلة.» هناك يكن لم مثلما باباوات أيُّ هناك يكن «لم

املركبة. من وقفز رشيرة، روًحا معه أن ظنَّ الصليب؛ عالمة الطيب األسقف رشم
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اللذة، عن البحث ويف الطموح غرور يف حياتك طوال ُغِمرت من يا أنت الكتب، تَحتقرها،
تحكمه الهمجية، األجناس باستثناء بأكمله، املعروف العالم أن يف فكِّر لكن البطالة، يف أو
لكتاب تخضع — ونيجرييا إثيوبيا عىل ذلك يَصدق — بالكامل أفريقيا إن وحدها. الكتب
كونفوشيوساألخالقي، كتاب فيَحكمها الصني أما اإلنجيل. بكتاب تنوء كانت أن بعد القرآن
أحد بكتب طويلة لقرون فارس بالد وُحكمت الفيدا، كتاب يحكمه الهند من كبري وجزء

الزرادشتيني.
عىل تعتمد بأكملها وحياتك ورشفك بضائعك فإن محكمة يف قضية لديك كانت إن

أبًدا. تقرأه لم كتاب تفسري
كتب؛ أيًضا هي أوفل» السيد و«خياالت األربعة»، إيمون و«أبناء الشيطان»، «روبرت
فتضيع البقية أما كبريًا، دوًرا تلعب قليلة قلة تماًما؛ البرش مع مثله الكتب مع األمر لكن

الزحام. وسط
عن تعلم ال أنت والكتابة. القراءة يعرفون من املتحرضة؟ البالد يف البرش يقود من
تُسلِّم لهم. قرءوا الذين أولئك أيدي يف جسدك تضع لكنك سيدنهام، وال بورهافا وال أبقراط
خمسون بينهم يوجد ال أنه مع املقدس، الكتاب ليقرءوا لهم يُدَفع الذين ألولئك روحك

بعناية. بمجموعه قرءوه شخًصا
مدينتَي يف اليوم األوامر يُصدرون الذين إن حتى العالم، الكتب تحكم الحد ذلك إىل
صولجانهم. إنه بمفردهم؛ لهم قوانينهم كتب تكون أن يف رغبوا وكاتوس سكوبيوس
ممنوًعا كان أخرى بالٍد يف ترصيح. بال الكتب إىل رعاياهم ينظر أن عظمى جريمة جعلوها

إذن. دون الكتابة يف تفكر أن
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اإلنساني العقل عمليات تُقيَّم للتجارة. موضوع محض التفكري فيها يُعترب أمم هناك
يكتبون. ما بقدر هناك

يمكن ال التي االمتيازات أهمِّ من بالكتب ذاته عن املرء تعبري حرية آخر، بلٍد يف
ك حقِّ استعمال أسأت ما إذا العقاب ألم أو امللل ألم ُمحتمًال تشاء ما اطبع انتهاكها.

بالغة. إساءة الطبيعي
تكن لم الكريمة. األحجار من وأغىل نادرة، الكتب كانت الرائع، الطباعة اخرتاع قبل
شارل الفرنيس امللك عهد حتى عهده ومن شارملان، عهد حتى الهمجية األمم بني كتب ثمة
ندرة هناك كانت األول، فرانسوا حتى مبارشة شارل ومن «الحكيم»، ب ب امللقَّ الخامس،

كبرية.
الثالث القرن حتى تقويمنا حسب الثامن القرن منذ كتب لديهم كانت وحدهم العرب

عرش.
نكتب. أو نقرأ كيف نعرف نكن لم حينما بها مليئة الصني كانت

الهمج. غزو حتى سكيبيو وقت منذ الرومانية اإلمرباطورية يف بكثرة النساخون ُوظِّف
تلك واصلوا واإلسكندر؛ وفيليب أمينتاس وقت حتى النَّسخ يف كثريًا اليونانيون انهمك

اإلسكندرية. يف خاصة الِحرفة
هم. حقَّ والناسخني املؤلفني التجار بَخس ما دائًما ما. نوًعا جاحدة الحرفة هذه
استغرقوا كم الكادح. العمل من عاَمني الناسخ من الرَّق عىل اإلنجيل نسخ إتمام استغرق
أوريجانوسوكليمندس أعمال والالتينية باليونانية سليمة بطريقة ليَنسخوا وعناء وقٍت من

«اآلباء»؟ دعوناهم الذين املؤلفني هؤالء وكل اإلسكندري،
بيسيسرتاتوس إن حتى القليلون، إال يعرفها ال طويلة لفرتة هومريوس قصائد ظلت
منها. استفادتنا زمن من تقريبًا عام خمسمائة قبل أثينا يف ونَسخها رتَّبها من أول كان

بأكمله. الرشق يف والزندافيستا الفيدا من نسخ عرش توجد ال ربما اليوم،
القداس كتاب باستثناء ١٧٠٠م، عام يف بأكملها روسيا يف واحًدا كتابًا لتجد تكن ولم

الرباندي. من سكارى الشيخوخة عمر يف رجاٍل منازل يف القليلة األناجيل وبعض
ألنه سهل؛ فالعالج ذلك؛ من يشتكون ال الُقراء لكن اإلفراط، من الناس اليوم يشتكي
الجمهور يصنعون الذين هؤالء يشتكوا. أن للمؤلفني يعد لم القراءة. عىل يُجربهم أحد ال
ما أقل فما الكتب، من الهائل الكم عن النظر برصف يُسَحقون. بأنهم يرصخوا أال يجب
الناس عامة يُقدِّم التي املؤسفة الحماقات فسريى مفيٍد، نحو عىل املرء قرأ ولو الناس! يقرأ

يوم. كل لها فريسة أنفَسهم
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هو الرضورية، غري املضاَعفة منع قانون من الرغم عىل الكتب، عدد يُضاعف ما
فرنسا تاريخ اختُلق طبعها، سبَق عدة بمجلدات أخرى؛ كتبًا املرء يصنع بالكتب أنه
وكل بالقواميس، باالستعانة تُكتب القواميس كل جديد. يشء أي إضافة دون وإسبانيا
القديس كتابات جمع أنتج الجغرافيا. لكتب تكرارات هي تقريبًا الحديثة الجغرافيا كتب
األم الكتاب أَكلت التي نفسها الصغري الدود وعائلة الالهوت؛ يف ضخم مجلَّد ألَفي توما

أيًضا. األبناء تقرض

57





بوليفارت أو بوليفريد

الجانب عىل العثمانية اإلمرباطورية حصن بلجراد تمثِّل الرتابي. الساتر الحصن، الطريق،
كان البولنج؟ لعبة فقط األصل يف تعني كانت الكلمة هذه أن يُصدِّق الذي ذا من املَجري.
«الفريد» يُسمى الُعشب هذا كان الرتابي. الساتر عشب عىل البولنج يلعبون باريس أهل
أن تأتَّى هنا ومن الخرضة». عىل «وقف نقول كما الخرضة. سوق غرار عىل (الخرضة)،
لعبة سموا — الساكسونية غري الكلمات معظم يف لغتنا من نسخة ولغتهم — اإلنجليز
نمنح مثالهم، عىل وجريًا لهم. أعرناه كنا ما منهم نحن واسرتَدْدنا «البولينجرين»، البولنج
يف استحدثناها التي العشبية للمساحات الكلمة، قوة نعرف أن دون «بولينجرين»، اسم

حدائقنا.
للممايش اإلنجليزية (التسمية البوليفريد عىل للميش خرجتا سيدتنَي مرة ذات سمعُت
الناس سخر الخرضاء). للممايش الفرنسية (التسمية البوليفارت عىل وليس الخرضاء)
يُْزَجر العادة يواجه َمن وكل األحوال، جميع يف تسود العادة لكن مخطئني. وكانوا منهما،

يُْستهَجن. أو





بورجيز

قصرية كلمات يف نُعرب أن ألنفسنا نسمح دعنا ولكن الجغرافيا، إىل تلتفت أسئلتنا تكاد ال
أوروبا، بلدات أقدم من واحدة «أنها تريفو» «قاموس يزعم بورجيز. مدينة من دهشتنا عن

ملوكهم.» الكلتيِّني منحت وأنها الغال، إمرباطورية عاصمة كانت وأنها
إمرباطورية؟ للغال كانت هل ولكن عائلة، أو بلدة أي عراقة حول النزاع يف أرغب ال
قريبًا. املرء منه يُشفى لن الذي املرض هو بالعراقة الهوس هذا ملوك؟ للكلتيِّني كان وهل
والحيوانات. األرضوالشجر سوى قديم أييشء اسكندينافيا وال أملانيا وال الغال لدى ليس
قديم، اإلنسان القليل. سوى تجد لن حينئذ، وحتى آسيا، نحو م فيَمِّ قديمة أشياء أردت إن

مقالة. من أكثر يف إليه أرشنا ما هذا جديدة، واآلثار
غريه، من أقدم خشبي أو صخري تجويف داخل املرء يولد أن ا حقٍّ مفيًدا كان إن
طاملا لكن العمالقة، حرب زمن إىل يعود املرء بلدة تاريخ أن إثبات حينئذ معقوًال فسيكون
أن عيلَّ كان ما كل هذا يتجنَّبها. أن املرء فعىل الخيالء، هذه يف فائدة أدنى توجد ال أنه

بورجيز. بشأن أقوله





الربامهة

الالهوتيني؟ وأول الفالسفة، وأول األرض، عي مرشِّ أول الرباهمة يكون أن محتمًال أليس
أن بما لصالحهم، عظيًما افرتاًضا لنا املتبقية القليلة القديم التاريخ آثار تُشكِّل أال
جمعها التي التحف أقدم وأن الرياضيات، ليتعلموا إليهم ذهبوا األوائل اليونانيِّني الفالسفة

هندية؟ جميعها كانت الصني أباطرة
ُكتب الرباهمة، الهوت يف كتاٍب أول وهو «الشاستا»، عن آخر موضع يف سنتحدث
الكتب جميع عىل سابق وهو «الفيدا»، كتابهم قبل عام وخمسمائة ألف من يقرب ما منذ

األخرى.
قبيل: من كلمات إن وقت. أي يف شنُّوها حرب أي عن شيئًا حولياتهم تَذُكر لم
أو لدينا، التي «الشاستا» يف سواء الباقية، اآلثار يف تجدها لن «يُشوه»، «يقتل»، «أسلحة»،
هاتني يف أرها لم أني أؤكد أن األقل عىل أستطيع «الكورموفيدام». يف أو «اإلزورفيدام»، يف
تشري ال السماء يف مؤامرة عن تتحدَّث التي «الشاستا» أن األغرب لكن األخريتنَي؛ املجموعتني

والجانج. السند نهَري بني املحصورة العظيمة الجزيرة شبه يف حرب أيِّ إىل إطالًقا
لديهم تكن فلم مطلًقا؛ الرباهمة يذكروا فلم ا، جدٍّ مؤخًرا ُعرفوا الذين العربيون أما
لن كثري. برشٍّ ذكروها التي مرص يف وإقامتهم اإلسكندر، غزوات بعد حتى بالهند معرفة
يلحظ أن للمرء يمكن عربيٍّا. يكن لم الذي أيوب وِسفر إستري، ِسفر يف إال الهند اسم تجد
فقط تعلن األخرية الهنود. عند التي وتلك العربيني عند املقدسة الكتب بني فريًدا تباينًا
القتل عن فقط فتتحدَّث العربيني كتب أما الحيوانات. قتل تحرِّم فهي واللطف؛ السالم عن

االثنني. بني شتان الرب. باسم يُذبَح يشء فكل والوحوش؛ الناس مذابح وعن
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ضد الثائرة السماوية املخلوقات سقوط بفكرة إيماننا الرباهمة من ورثنا أننا شك ال
ومن العمالقة، أسطورة أيًضا هناك من استمدوا اليونانيني أن املحتمل ومن الطبيعة؛ سيد

لوسيفر. ثورة فكرة عرصنا من األول القرن يف النهاية، يف اليهود اقتبس أيًضا هناك
عىل لها مثيًال يروا أن دون من السماء يف ثورة يفرتضوا أن الهنود هؤالء أمكن كيف
عادًة اإللهية. الطبيعة إىل اإلنسانية الطبيعة من كتلك قفزة ر تصوُّ بصعوبة يمكن األرض؟

املعلوم. غري إىل املعلوم من املرء يذهب ما
ون يتجربَّ اآلخرين من قوة أكثر الناس بعض يشهد حتى عمالقة حرب املرء يتخيل ال
السماء. يف رأَْوها قد األقل عىل أو عنيفة بنزاعات مروا األوائل الرباهمة وأن البد رفاقهم. عىل
أنواًعا قط حربًا يشنُّوا لم الذين البرش من مجتمع يخرتع أن ا جدٍّ ُمدهشة ظاهرة إنها
السماء عليه يُطَلق فيما أو كوننا، عن بعيد كون يف أو متخيَّلة، فضاءات يف الحروب من
تهبَّ لم سيدها، ضد السماوية الكائنات ثورة يف أنه بعناية نلحظ أن يجب لكن الجنة. أو
إىل املالئكة تُقطع ولم قمتها، من جبال تُقذف ولم سماوي، دم أي يَِسل ولم عواصف، أيُّ

الخيالية. السامية ملتون قصيدة يف كما نصفني
عليها هللا يعاقب مؤامرة «األعىل»، ألوامر رسمي عصيان فقط هي للشاستا، وفًقا
مونونثور فرتة خالل «األوندرا» ى يُسمَّ شاسع ظليل مكاٍن إىل بإرسالهم املتمرِّدين املالئكة
رأف هللا لكن أعوامنا، من عام مليون وعرشون وستة أربعمائة هو واملونونثور كامل.

وحسب. َمطهًرا األوندرا وكانت عام، آالف خمسة بعد عنهم وعفا بامُلذنبني
يَتزاوجوا وأال الحيوانات، يأكلوا أال برشط عاملنا، وأحلَّهم رجاًال، منهم «امُلْرد» وجعل

األوندرا. إىل أُعيدوا وإال الجديدة، أنواعهم من الذكور مع
سحيقة أزمان منذ انقطاع بال استمرت التي األساسية الرباهمي اإليمان بنود هي هذه
اللواط. ممارسة بقدر ُمهلكًة دجاجة أكل خطيئُة فيها تُعدَّ أن لنا غريبًا يبدو يومنا. حتى
ومعابدهم شعائرهم تُثبت الرباهمة. عند القديم الكون نشأة من صغري جزء مجرد هذا
أذرع عرش لديها امرأة برمز الفضيلة يُمثلون يزالون وال بينهم؛ مجازيٍّا كان يشء كل أن
فضيلة صورة اعتبار عن ُمبرشونا يعجز لم الوحوش. تُمثِّلها مميتة خطايا عرش تُقاتل
الناس هؤالء وسط أبًدا نكن لم الهند. يف يُعبَد الشيطان أن لنا يؤكدوا وأن شيطانية، هذه

عليهم. ونفرتي أنفسنا لنُغِني إال
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أن وهو الرباهمة، بشأن الصغرية املقالة هذه يف للغاية رضوريٍّا شيئًا بالفعل نسينا
الحلول العلماء ولدى شيئًا، عنها يعرفون ال الناس لكن بامُلتناقضات. مليئة املقدسة كتبهم
وفيستنو وبراهما بريما وترصيحات والرموز واملجازات، االستعارية، واملعاني جاهزة،

يُجادل. من كل أفواه تسد أن يجب التي الواضحة

65





الشخصية

«نقش». أو «انطباع» معناها التي اليونانية الكلمة من
فينا. الطبيعة نقشتْه ما هي

لرجل املمكن من جسده. تغيري استطاع إن نعم، شخصيته؟ يغري أن أحد أيستطيع
أحمق، يصبح أن شيخوخته، يف الدماغية بالسكتة يُبتىل إذ عنيًفا، أو عنيًدا، أو خطَّاءً، ُولِد
ودماؤه أعصابه كانت طاملا لكن كان. كما جسده يعد لم ومسامًلا. وجبانًا، باكيًا، وطفًال

سمور. أو ذئب غريزة تتغري مما أكثر طبيعته تتغريَّ فلن حالتها، عىل ونُخاعه
أنفسنا نمنح ال أننا لنا معروف حسنًا، ومشاعرنا. أفكارنا من الشخصية تتكون

علينا. تعتمد ال فشخصيتنا ثم ومن األفكار؛ وال املشاعر
ناقًصا. أحٌد كان ملا علينا اعتمدت ولو

امَلَلكات؟ أنفسنا نمنح أن ينبغي ملاذا واملواهب. األذواق أنفسنا نمنح أن نستطيع ال
أنه فسيجد املرء يتفكَّر حينما لكن يشء؛ كل سيد أنه فسيعتقد مليٍّا، املرء يفكر لم إن

يشء. عىل سيًدا ليس
حتى يوم كل باملنظِّفات ره فطهِّ كامل، بشكل إنسان شخصية تُغريِّ أن يف رغبت إن
بيندر، إىل طريقه يف القيحية بالحمى ُمصاب وهو عرش، الثاني شارل يعد لم تقتله.

طفل. عىل يطلُّ وكأنه عليه يطلُّ املرء كان نفسه. الشخص
إخفاءهما أستطيع فربما القطة عينَي تُشبهان وعينان معقوف أنف لديَّ كان لو

الطبيعة؟ إياها منحتْني التي الشخصية مع املزيد أفعل أن أستطيع هل بقناع.
سيماء ظلًما؛ ليشكو فرنسا، ملك األول، فرانسوا أمام طائًشا عنيًفا ُولِد رجل تقدَّم
عىل قويٍّا انطباًعا يُحِدث هذا كل بذاتها، املكان طبيعة الوقورين، البالط رجال هيئة األمري،
بتواُضع التماسه ويُقدم األجش، صوته ويرقُّ ناظريه، يغضُّ آلية، بطريقة الرجل؛ هذا
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الحاشية رجال كأحد — اللحظة تلك يف األقل عىل — لطيًفا ُولد أنه يُصدق املرء يكاد حتى
ويكتشف بالفراسة، يَفهم األول فرانسوا لكن بينهم. الوقوف مجرد من يرتبك كان الذي
املتوتِّرة، املشدودة وجهه عضالت ويف كامنة، بناٍر املشتعلتنَي الذليلتنَي، العينني يف بسهولة
الرجل هذا يتبعه يبدو. أن عىل أُجرب كما لطيًفا ليس الرجل ذلك أن املزمومتني شفتيه ويف
فرانسوا جاللُة يُحِدث ال مدريد. يف نفسه السجن إىل به ويَُزج معه، ويؤخذ بافيا، إىل
امللك، حذاءَي ينزع وهو يوم، ذات احرتامه. موضوع مع ألفة يزداد نفسه؛ االنطباع األول
صاحبُنا يَطرد العثر؛ حظه من بالحنق يشعر إذ امللك يَغضب سيئة؛ بطريقة وينزعهما

النافذة. خارج بحذاءَيه ويُلقي امللَك،
هذه وكأن بدا ُمتكربًا. حقوًدا طائًشا ُمتغطرًسا عنيًدا مشاكًسا الخامس سيكتوس ولد
رتبته يف املصداقية من بقدر التمتُّع يف يبدأ للرهبنة. إعداده تجارب أثناء النت الشخصية
الرجل كان يده. بقبضة ويرضبه الحراس، أحد عىل غضبًا يستشيط به وإذا الكهنوتية،
عليه استوىل كارديناًال، نفسه اعتقد وحينما بعجرفة. بواجباته يقوم فينيسيا يف ًقا محقِّ
الرجل ويحاكي الظالم، يف شخصيته فيَدفن طبيعته، الغضب هذا يغلب البابوي. الغضب
من تخلَّص أن بعد عهده سابق إىل يعود به وإذا البابا، ملنصب انتُخب الخامد. املتواضع

وطغيانًا. غروًرا الحكام أكثر فيصبح املقهورة؛ مرونتها وكل السياسة أعباء

إليك. تعود لكنها حقل، بشوكة الطبيعة تقتلع قد

العارشة) الرسالة األول، الكتاب (هوراس،

خببًا. إليك ترجع الطبيعة اطرد

الخامس) املشهد الثالث، الفصل «جلوريو»، (ديستوش،

تحطيمها. يستطيعان ال لكنهما الطبيعة، قوة األخالقي والنازع الدين من كلٌّ يكبح
الوجبة يف ر املخمَّ التفاح عصري من لرت ربع إىل حصته تَُقلَّل الذي الدير، يف املعزول السكِّري

الخمر. يحب سيظل لكنه يثمل؛ يعود لن
تبقى الثمرة لكن سيئة، ثمار سوى تنتج ال شجرة إنها الشخصية. الشيخوخة تُضِعف
الديدان؛ أكتلها وقد وتُصبح بالطحالب، ُمغطاة نة متغضِّ إنها نفسها. الطبيعة من دوًما
فسيمنح شخصيته، يغري أن املرء بمقدور كان إن كمثرى. أو سنديان شجرة دوًما لكنها

68



الشخصية

نتلقى أال شيئًا؟ نفسه املرء يمنح أن يمكن وهل الطبيعة. عىل تسيطر شخصية نفسه
رفيٍق نفس بالالمباالة د تجمِّ أن ُمتواصل؛ بنشاط كسوًال رجًال تُحرك أن حاول يشء؟ كل
لن والشعر؛ املوسيقى يتذوق بأن ذوق وال له أذن ال آخر شخًصا تُلهم أن تغيل؛ طائش
ما ونُخفي ونُرقق نُكمل نحن أعمى. ُولد ملن البرص منح يف رشعت لو مما أكثر تنجح

اإلطالق. عىل بداخلنا يشء أي نضع ال لكننا بداخلنا؛ الطبيعة وضعته
ماشية هناك يَكرب؛ لن الربكة، تلك يف ينبغي مما أكثر سمٌك «لديك لفالح: امرٌؤ قال
هذا بعد حدث نحيفة.» املاشية تلك وستُصبح يتناقص، والُعشب مرجك، يف ينبغي مما أكثر
التهمت وأن صاحبنا، لدى املربوك أسماك نصف من أكثر الكراكي سمك التهم أن التحذير
هو الريفي هذا تدبريه؟ عىل نفسه يهنئ أن أيُمكن البقية. فَسِمنت أغنامه؛ نصف الذئاب
أال نفسك. عىل انترصت أنك تَعتقد بينما األخرى، العواطف التهَمت عواطفك فإحدى أنت؛
الضباط بعض يلتقي إذ عمره من التسعني بَلغ الذي العجوز الجنرال هذا جميًعا نشبه
القدوة هي أهذه السادة، «أيها بغضب: لهم فيقول الفتيات؛ بعض مع يَزنون وهم الصغار

إياها؟» منحتكم التي
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عىل ومعروضة مفيدة، بحقائق مليئة املوسوعي» «القاموس يف ال» «الدجَّ املعنونة املقالة
الطب. يف الدجل جوكور دي شوفالييه فيها عرض جيد. نحو

الكبرية، املدن يف األطباء يسكن التأمالت. بعض لنضيف الحرية ببعض هنا سننعم
األغنياء، املرىض فيها يكون التي هي الكبرية فاملدن الريف؛ يف تقريبًا أطباء من فما
ليس — ديموالن قال والعواطف. الطعام، يف واإلفراط العهر، هي: أمراضهم أسباب وتكون
من ترك إنه يموت، وهو — كاآلخر جيًدا ا عامٍّ ممارًسا كان الذي الطبيب ولكن املحامي،

النهر. وماء الحمية عظيمني: طبيبنَي ورائه
اآلخر، هو األول الطراز من الشهري، الدجال أفىض القانون، زمن ويف ١٧٢٨م، عام يف
بحادث، إال يَُمت ولم عام ِمائة عاشحوايل الذي عمه بأن بعضاألصدقاء، إىل فيالر امُلسمى
يكون أن برشط عاًما، وخمسني مائة إىل العمر يطيل أن بسهولة يُمكنه ماء رسَّ له ترك قد
امُلتوىف أن لو بقوله: وعلَّق شفقة، يف كتَفيه هزَّ تمر، جنازة شاهد حينما معتدًال. اإلنسان
بسخاء املاء ذلك من أعطاهم الذين — أصدقاؤه وأكد املوضع. هذا يف كان ملا مائي من رشب
فرنكات، بستة املاء زجاجة حينئذ باع عليه. وأثنَْوا هذا — ما بقدٍر املوصوفة الحمية واتبعوا
الذين أولئك النرتات. من قليل إليه مضاًفا السني نهر من ماءً كان ُمذهلة. املبيعات وكانت
بصحة ولدوا الذين أولئك مقدمتهم ويف ، معنيَّ غذائي لنظاٍم أنفسهم وأخضعوا تناَولوه،
تُشفوا لم إن خطؤكم «إنه لآلخرين: قال قليلة. أيام غضون يف ممتازة بصحة تمتعوا جيدة،
حال انصلح األقل.» عىل عاًما وخمسني ِمائة وستحيَْون الرذيلتني هاتني حوا صحِّ تماًما؛
يف س املتحمِّ بونس دي األب وضعه ُسمعته. مثل الطيب الدجال هذا ثروة وزادت بعضهم،
تُحييهم.» لكنك الرجال؛ يقتل املارشال «إن له: قائًال فيالر، دي املارشال من أعىل مكانة
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منها، املزيد يطلبوا فلم عادية، نهر مياه مجرد فيالر مياه أن أخريًا الناس علم
آخرين. دجالني إىل وانرصفوا

باع أنه هو ضده املرء هه يوجِّ أن يمكن الذي الوحيد اللوم وأن صنًعا، أحسن أنه أكيد
الذي الصيديل أرنو عىل سابًقا وكان االعتدال، إىل الرجال قاد ا. جدٍّ غالية بأثمان السني ماء

فضيلة. بأي يويص أن دون الدماغية السكتة ضد بوصفاته أوروبا أتخم
معمًال يمتلك كان باربادوس، يف الطب مارس براون، يُدعى لندن يف طبيبًا عرفُت
يقول وكان «فتياني»، زنوجه عىل يُطلق كان كبري. مبلغ منه ُرسق وزنوًجا، السكر لتكرير
تلك يف لديه سيكون السارق إن وقالت الليل، أثناء يل الكربى األفعى ظَهرت «لقد لهم:
السيد: فقال إرادة؛ بال أنفه عىل يده املذنب وضع أنفه.» طرف عىل ببغاء ريشة اللحظة
بالكاد نقوده. واسرتدَّ حاًال.» بذلك العظيمة األفعى أخربَتْني لقد رسقتني. الذي «أنت
مع بها ليتعامل طريقة يجد أن املرء عىل يجب إذ الدجل؛ ذلك يُدين أن املرء يستطيع

الزنوج.
— براون الدكتور عن يختلف الذي العظيم، السكيبيو هذا — اإلفريقي سكيبيو أما
لفرتة سائًدا عرًفا الدجل ذلك كان اآللهة. من ُمْلَهم بأنه طواعية يؤمنون جنوده فجعل
األكثر الرجل هو كان ربما منه؟ انتفاعه عىل سكيبيو يلوم أن أحد يستطيع فهل طويلة؛

ثرواته؟ عن بياٍن بتقديم اآللهة تُلهمه لم ملاذا لكن الرومانية، للجمهورية ترشيًفا
ومجلِس الطرق، ُقطاع بعض لضبط رضوريٍّا ذلك وكان أفضل، هو ما نيوما فعل
قوانينه عرض لو الحكم. عىل استعصاءً هؤالء الطرق ُقطاع من قسم أشد هو كان شيوخ
إيجريا اإللهة إىل نيوما انتسب املصاعب. آالف سلِفه سفاحو لخَلق املجتمعة القبائل عىل
بسالسة. وحكم اعرتاض، بال مطاًعا وكان جوبيرت، اإلله من القوانني بعض منحتْه التي
وقال: الحيلة، اكتشف رسيٍّا عدوٍّا أن فلو ذلك ومع دجله، ونجح جيدة، تعليماته كانت
إىل إرساله خطر نوما ل لتحمَّ الناس.» يخدع أن أجل من اآللهة اسم يدنِّس ُمنتِحًال «أعدموا

رومولوس. مع السماء
لصالحهم الرومانيِّني وخدع شديدة، بعناية تدابريه اتخذ نيوما يكون أن محتمل

األوائل. الرومانيني وذكاء واملكان للوقت مناسبة برباعة
وصدَّق املدينة، عرب مع النهاية يف نجح لكنه مرة، عرشين الفشل عىل محمد أوشك
القسطنطينية إىل اليوم امرؤ ذَهب إن الرئيسجربيل. للمالك حميًما صديًقا كان أنه الناس
من وحده هو وأنه جربيل، من مكانة األعىل رفائيل، الرئيس املالك لدى ل املفضَّ أنه ليُعلن
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يختاروا أن إذًا، الني، الدجَّ عىل عام. مكاٍن يف الخازوق عىل فسيعدمونه به؛ يؤمنوا أن يجب
شديدة. بعناية وقتهم

الذي الدقيق أبولو وإعالن املحبَّب، شيطانه مع سقراط عند الدجل بعض ثمة يكن ألم
من الُحجج يسوق أن تاريخه، يف روالن، يستطيع كيف جميًعا؟ الرجال أحكم أنه ادعى
سقراط أساء صاٍف؟ دجل الفجة الفكرة هذ أن يكشف ال أنه يتأتى كيف الكهانة؟ هذه

أثينا. لحكم عام بمائة ذلك قبل أتى أنه ولو وقته. اختيار
كانوا جميًعا أعظمهم ولكن ما، نوًعا دجالني الفلسفة يف الطوائف قادة جميع كان
يمكن الذي الوقت يف ظهر لقد دجالينا. أبشع كرومويل يَُعد السيطرة. إىل تاقوا الذين أولئك
تشارلز حكم إبان ظهر أنه ولو لُشِنق، إليزابيث حكم إبان ظَهر أنه لو تماًما: فيه ينجح أن
ابنه وظهر امللوك؛ من ُمشمئزِّين الناس كان حينما وقته، يف ظهر تماًما. سخيًفا لبدا الثاني

حاٍم. من َضِجرين فيه الناس كان وقت يف

واألدب العلم يف الدجل عن (1)

بالنقد امُلولع العاِلم يود آراؤهم؛ تُقبَل أن الناس يود دجل. من العلوم تخلو أن النادر من
نظرياتهم الجميع يبني بمفرده. يسود أن ق املتعمِّ العالم ويرغب الوديع، العاِلم يحجب أن
كل استفادة يف ُمنافسة إنها الوسطى. العصور والهوت وامليتافيزيقا الفيزياء يف الخاصة

يَدعمونك. وحماة يصدقونك، وحمقى يُطرونها، عمالء لديك بضاعته. من واحٍد
اآلخرين جعل يف الرغبة ومن األشياء، عن بالكلمات االستعاضة من أعظم دجل ة أثمَّ

نفسك؟ أنت به تؤمن ال بما يؤمنون
والعنارص غائرة؛ محززة، كونية، بة، متشعِّ دقيقة، مادة حول الزوابَع واحٌد يُثري
تدقُّ الجسد ساعة يجعل مسبق، وتناُغم اإلطالق، عىل مادة ليست التي املادة من األخرى
ألعوام منارصين األوهام هذه تجد بعقربها. الروح ساعة إليه تشري حينما الساعة، معلنة
إنهم الجوال: املرسح عىل جدد بون ُمتعصِّ يظهر بالية، النُّفايات تلك تصبح وحينما قليلة.
ما يوًما كانوا الرجال وإن الجبال، أنتج البحر إن يقولون العالم، من الجراثيم يَطردون

أسماًكا.
بدغدغة أم بالعجائب، القارئ بإدهاش سواء التاريخ، يف به ُزجَّ قد الدجل من كم

الشائن؟ باملديح الطغاة أَُرس بتملُّق أم بالهجاء، البرشي الخبث
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فقري ما رجٌل أخرى. بطريقة دجال العيش كسب أجل من يكتب الذي الحقري الصنف
الكتب باعة أحد إىل يتودَّد يكتب، كيف يعرف أنه ويعتقد الجامعة، بدخول يُبْتىل له، عمل ال
أن يف ترغب منازل يف يعيشون الذين الناس غالبية أن الكتب بائع يعلم عنده. العمل ويسأله
يُكلِّف جديدة. وعناوين مخترصات إىل تحتاج فإنها ثم ومن صغرية؛ مكتبات لديها تكون
و«مجموعة الكنيسة»، و«تاريخ ثويراس»، لرافني «التاريخ لكتب مخترصات بإعداد الكاتَب
يوضع حيث العظماء»، الرجال و«قاموس «امليناجيانا»، من املستخَلصة الطريفة» األمثال

فريجيل. من بالقرب إيطاليا من قزم ويُوضع شيرشون، جانب إىل مغمور متحذلق
تكن لم «إن للعامل: ويقول لروايات، ترجمات أو بروايات آخر كتب بائع ويأمر
«جوثمان يف أو «كورش»، يف املوجودة املغامرات بعض تقتبس أن فيمكنك مخيِّلة لديك
ستُِعد املجموع ومن رفيعة»، امرأة «أرسار أو رفيع»، رجل «أرسار يف أو دالفراتشيه»،

للصفحة.» فلًسا عرشين مقابل صفحة، أربعمائة من مجلًدا
له: ويقول عبقري، لرجل وحولياتها ماضية أعوام عرشة مجالت آخر بائع يُعطي
«التاريخ عنوان تحت أشهر ثالثة غضون يف يل وتُسلمها ذلك، كل من خالصًة يل «ستُِعد
الخارجية.» بوزارة العامل البحرية مالزم إيتوال، تروا دي شوفالييه بقلم لألزمنة»، األمني
أوروبا، يف كتاب ألف خمسني من يقرب ما الكتب من األنواع هذه من تجد أن يمكنك

داء. لكل والدواء الشعر، وصبغة الجلد، تبييض رسِّ مثل جميعها وتَُروج
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القواننياملدنية

املحامني، أحد أوراق بني وجدت مذكِّرات من موجز
تمحيص إىل بحاجة تكون قد

عليه محكوم رجل أما مشنوق، رجل من جدوى فال مجدية. امُلجرمني عقوبات فلتكن
حية. عربة وهو الدولة، يخدم يزال فال عامة بأشغال

∗∗∗

يفسدها. ما غالبًا القوانني فتأويل ودقيقة؛ دة وموحَّ واضحة القوانني كل فلتكن

∗∗∗

بالرذيلة. إال ر تُشهِّ ال

∗∗∗

تناسبية. دوًما الرضائب لتكن

∗∗∗

القانون يساوي فلن صالًحا الُعرف كان إن ألنه أبًدا؛ واألعراف القوانني تتعارض أال يجب
شيئًا.





املناخ

جعل يف تُذكر صعوبًة ٌع ُمرشِّ يَلقى لن والشعائر. العادات حيث من الدين عىل امُلناخ يؤثِّر
لكنه عظيًما، رسوًرا يمنحهم فهذا معينة؛ قمرية مواسم يف الجانج نهر يف ون يستحمُّ الهنود
بالُقرب دفينا نهر ضفاف عىل تقطن شعوٍب عىل نفسه االستحمام اقرتح أنه لو سرُيجم
اللحم هذا من أكل إن بالجذام سيُصاب أنه يعتقد عربي عىل الخنزير َحرِّم أرشانجل. من
سيعقد وستفايل، شخٍص عىل نفسه التحريم أصدر فرًحا. سيطيعك بلده، يف املقزِّز املقيت

قتالك. عىل العزم
والليمون الربتقال عصائر تكون حيث العرب؛ بالد يف جيدة وصية الخمر من االمتناع
خاصة سويرسا، يف الخمر ليَمنع محمد يكن لم ربما للصحة. الحامضرضورية والليمون

معركة. خوض قبل
لألمر ليس الختان؟ مرص كهنة تخيَّل ملاذا الصافية. الفانتازيا باب من عادات هناك
وحاشية يستحقون، كما أبيس املقدَّس وِعْجَلهم هم عاملهم الذي قمبيز بالصحة. عالقة
بأعضاء عالقة للمناخ ليس جيدة. بصحة وتمتَّعوا قلفاتهم، تُقَطع لم قمبيز؛ وجنود قمبيز،
باكورة مكان أي يف يُقدِّم قد كما ربما إيزيس، إىل قلفته يُقدِّم املرء كان التناسلية. الكاهن

الحياة. بواكري تقديم بمنزلة األمر كان األرض. ثمار
كبري بقدٍر فيعتمد االلتزام أما والعقيدة. االلتزام محورين؛ عىل األديان دارت ما دائًما
عند مقبولة عقيدة خلق بسهولة يمكن إطالًقا. عليه تعتمد فال العقيدة وأما املناخ؛ عىل
يف بعد فيما تُرفض وقد القطبية. الدائرة عند تماًما مقبولة تكون ما بقدر االستواء خط
عىل إطالًقا ذلك يعتمد ال ساالمنكا. يف واألسنان باأليدي تصان بينما أوركنيس، ويف باتافيا

امُلتقلِّبة. العالم َمَلكة وهو الرأي، عىل ولكن واملناخ، األرض
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يخطر ولن للخمر، ُمنتج بلٍد يف فريضة الخمر إراقة من معيَّنة ممارسات ستكون
خمر. دون أداؤها يمكن ال مقدَّسة طقوًسا النرويج يف يؤسس أن ع مرشِّ ببال

لإلله، تكريًما البهائم تُذبح حيث املعبد ساحة يف البخور بحرق بوضوح سيؤمرون
إن اللعينة للعدوى مكانًا سيصبح «معبًدا» يُدعى الذي هذا اب القصَّ محل للكهنة. وعشاءً
حتى الطاعون، يف القدماء ديانة لتسبَّبت بالعطور االستعانة ولوال باستمرار، ر يُطهَّ لم

أطيب. الهواء لجعل الزهور بأكاليل تُزيَّن كانت الداخلية املعبد جدران
سكانها يمدُّ الحيوان ذلك ألن امُللتهبة؛ الهندية الجزيرة أرضشبه يف ببقرة ى يُضحَّ لن
ا جدٍّ القليل ويحوي ، جافٌّ ولحمه القاحلة، األرض تلك يف الندرة شديُد الرضوري باللبن
نظًرا مقدَّسة؛ البقرة النقيضستُصبح عىل الرباهمة. حياة تكدير هذا شأن ومن الغذاء، من

ونفعها. ندرتها إىل
بينما مفرطة، الحرارة تكون حيث حاٍف، وهو إال آمون جوبيرت معبد املرء يدخل لن

كوبنهاجن. يف الدينية طقوسه ليؤدي جيًدا حذاءه ينتعل أن املرء عىل يجب
عىل ويسهل املناخية؛ الظروف كل يف اآللهة د بتعدُّ الناس آمن باملعتقد؛ األمر يتعلق ال
يولد. ولم يلد، لم الذي الصمد، األحد، باهلل اإليمان مكة ساكن عىل يسهل كما القرم يِّ تََرتِ
شعريته. خالل من ينترش مما أكثر الدين عقيدة خالل من آلخر مكاٍن من الدين ينترش
للرأي. املناخ يَستسلم ثم ومن القوقاز؛ إىل املدينة من هللا وحدانية عقيدة عَربت ما رسعان
السبب؛ ا حقٍّ نعرف أن دون العربية الجزيرة شبه يف اختَتَنَّا «لقد للرتك: العرب قال
مما صغريًا جزءًا أوزيريس أو أوشريث إىل يقدموا أن مرص لكَهنة قديمة عادة كانت
ستُختَنون محمديِّني. نُصبح أن قبل عام آالف ثالثة العادة تلك تبنينا وقد األثمن. يَعتربونه
يف تَمنحوا وأن جمعة، كل زوجاتكم إحدى ملضاجعة ُمضطرين ستكونون ومثلنا مثلنا؛
ويحرم فقط، والرشبات املاء نرشب نحن للفقراء. دخلكم من باملائة ونصًفا اثنني عام كل
الرغم عىل النظام ذلك عىل ستحافظون العرب. بالد يف ضارٌّ فهو ُمسِكر؛ رشاب كلُّ علينا
مراًرا تذهبوا أن لكم رضوريٍّا يكون ربما أنه من الرغم وعىل الخمر، تَعشقون أنكم من
منزلة يف وتكونوا الجنة تدخلوا أن أردتم إن النهاية، ويف وآراس. فاسس نهَري ضفاف إىل

مكة.» إىل الطريق فستَسلكون هناك، جيدة
يُصنَع لم دينًا البلد أرجاء كل يف واعتنقوا القوانني، لتلك القوقاز شمال سكان خضع

أجلهم. من
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آلهة شاركت ذلك وبعد تحوت، ُمعتقدات للحيوانات الرمزية العبادة تلت مرص، يف
وأزاحتها املسيحيُة، الرومان ديانة بعد وجاءت والتماسيح، والقطط مرصبالكالب الرومان

جديد. لدين مكانها تُخيل ربما التي املحمديُة الديانُة تماًما
نفكِّر نحن يشء. كل الحكومة فعلت بل يشء؛ يف املناخ يؤثِّر لم التقلُّبات تلك كل وسط
تقودها. التي اإللهية العناية تلك إىل الدنيوية عيوننا نرفع أن دون الثانوية العلل يف فقط
سكان كان حيث اإلسكندرية؛ يف الرئيس ره تطوُّ سوريا، يف نشأ الذي املسيحي الدين ى تلقَّ

وأودين. وفريدا، وإرمينسول، توتاتيس، يعبدون األرايضحينئذ تلك
أملانيا، شمال فصل الذي ما املناخ. وال الحكومات أديانَها تصنع لم شعوب وهناك
االتحاد من وأيرلندا واسكتلندا، وإنجلرتا، وهولندا، سويرسا، أرباع وثالثة والدنمارك،
ينبغي مما أغىل بأسعار يُباعان امَلْطهر من والخالص الغفران كان الفقر. الروماني؟
والرهبان األساقفة التَهم الوقت. ذلك يف املال من القليل إال تملك أجسادها تكن لم ألرواٍح
أهلية، حربًا عرشين بعد النهاية، ويف أرخص. ديانة الناس اتخذ بالكامل. امُلقاطعة دخل
ا جدٍّ جيدة حة امُلنقَّ الديانة وأن العظماء، للسادة ا جدٍّ جيدة البابا ديانة أن الناس اعتقد
عىل ستسود الرتكية الديانة أم اليونانية الديانة كانت إن ما الوقت سيكشف للمواطنني.

األسود. والبحر إيجة بحر
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احلسالسليم

تعبري يكن لم جميًعا. الناس بخواطر تجول صورًة الشائعة التعبريات يف نجد ما أحيانًا
اإلنسانية، عىل ولكن فقط، السليم الحس عىل يدلُّ الرومان عند sensus communis
ما نصف عىل عندنا الكلمة هذه تدلُّ كالرومان، جيدين لسنا وألننا أيًضا. اإلحساس وَمَلكة
العامل، املنطق الواضح، واملنطق السليم، الحس فقط تعني فقط. عندهم عليه تدل كانت
هذا لدى «ليس عبارة والذكاء. الغباء بني متوسطة وحالة العادية، األشياء عن أوىل فكرة
أنه تعني فهي إهانة؛ سليم» حس ذو «رجل قول وكذلك بالغة، إهانة سليم» حس الرجل
«الحس تعبري يأتي أين من لكن والفهم. الفطنة يُسمى ملا يفتقر وأنه تماًما، غبيٍّا ليس
يشء ال بأنه اعرتفوا الكلمة تلك الناس صاغ حينما بالحواس؟ مرتبًطا يكن لم ما السليم»
املشرتك؟ التفكري إىل لتشري حسٍّ كلمة استعملوا إذًا فِلَم الحواس؛ عرب سليًما الرُّوح يدخل
العقل أن العبارة؟ هذه داللة ما للغاية.» نادر السليم «الحس إن أحيانًا الناس يقول
بعقالنية شخصيحكم أي وأن التحيز، بسبب التقدم من يُمنَع الناس من كثري عند العامل
ماهًرا، حاسبًا سيصبح الذي العربي هذا آخر. أمر يف دائًما كثريًا سيَنخدع ما أمٍر يف شديدة
ه. ُكمِّ يف القمر نصف وَضع محمًدا أن هذا رغم سيعتقد دقيًقا، فلكيٍّا أو عليًما، كيميائيٍّا أو
الحس يجانب وملاذا عنها، أتحدَّث التي الثالثة العلوم يف السليم الحس يتَِّبع ملاذا
يف أما ذكاءه؛ وأعمل بعينَيه شاهد األوىل الحالة يف ألنه هذه؟ القمر نصف مسألة يف السليم

بداخله. الذي السليم الحس فأفسد عينيه؛ وأغلق آخرين، أُناس بعيون فرأى الثانية
تتحرك التي األفكار تتمكَّن كيف يعمل؟ أن الغريب العقيل االغرتاب لهذا أمكن كيف
نحو عىل تعرج أن املوضوعات من كبري عدد يف واإلحكام االنتظام شديدة بُخًطى الدماغ يف
الذكاء مبادئ دائًما الرجل ذلك يحمل مرة؟ ألف فهًما وأسهل أوضح أخرى قضية يف مشني
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ذوٌق الذوَّاقة ألفضل يكون حينما أحيانًا يحدث كما إذًا، فاسًدا، عضًوا لديه وأن بد ال ذاتها.
الطعام. من معنيَّ نوع تجاه فاسد

أخَربوه بالخوف. محمد؟ ُكمِّ يف القمر نصف يرى الذي العربي هذا عضو ُشوِّه كيف
إىل جهنم يف الضيق الرصاط عبور حني موته فور ُروحه فستسقط الُكم بهذا يؤمن لم إن أنه
الدراويش أحد فسيُعاملك الُكم، ذلك حيال شكوك انتابتْك إذا أسوأ: أمور له قيلت بل األبد.
ولم لإليمان، امُلمكنة الدوافع كل لك رت توفَّ بليد، أحمق أنك آَخر لك وسيُثبت مارق؛ أنك عىل
الصغري الديوان إىل ثالث درويش بك وسيَيش للدليل؛ املتعايل منطقك تُخضع أن يف ترغب

للقانون. وفًقا الخازوق عىل وستوضع صغرية، مقاَطعة يف
يف ويضعهم كلها، الصغرية وأرسته وأخته، وزوجته، الطيب، العربي يُرعب هذا كل
كما مجروح خيالهم البند هذا يف لكن آخر، يشء كل بشأن سليم حسٌّ لديهم هلع. حالة
العربي صاحبنا أيؤمن مقعده. بجانب جرًفا باستمرار يرى كان الذي باسكال خيال كان
يُصدقه. ال ما يُصدق حق؛ لكنه مستحيل إنه يقول ليؤمن؛ يجتهد إنه ال. محمد؟ بُكمِّ ا حقٍّ
وليس اشتباكها؛ فضِّ من يخىش التي األفكار من فوىض رأسه يف يخلق الُكم، ذلك بشأن

السليم. الحس امتالك ا حقٍّ هذا
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األحداث تسلسل

تُقَهر. ال ببعضبحتمية بعضها مرتبط األحداث وإن املستقبل، الحارضيُفيضإىل إن يُقال
هذا والناس اآللهة سيد يُعلن جوبيرت. من حتى أعىل هومريوس يَعتربه الذي القدر إنه
ساربيدون ولد املحدَّد. وقته يف املوت من ساربيدون ابن يمنع أن يستطيع ال أنه رصاحة
يكن ولم أخرى؛ لحظة يف يولد أن ُممكنًا يكن ولم فيها، يولد أن يجب كان التي اللحظة يف
سوى آخر مكان أي يف يُدَفن أن ممكنًا يكن ولم طروادة؛ حرب قبل يموت أن باملثل ُممكنًا
قوٍت إىل تتحول أن بد ال كان التي الخرضوات املحدَّد الوقت يف ينتج أن عليه وكان ليقيا،
هذا عىل وكان دوله؛ يف جديًدا نظاًما يؤسسوا أن ورثته عىل ووَجب الليقيني؛ من لقليل
الحرب من جديد ترتيب منه ونتج املجاورة؛ امَلمالك عىل نفوذًا يفرض أن الجديد النظام
موت عىل بأكمله العالم مصري اعتمد فخطوة، خطوة وهكذا، ليقيا؛ جريان مع والسالم
بزواج بالرضورة الخطف هذا وارتبط هيلني، خطف عىل بدوره اعتمد الذي ساربيدون،

األشياء. بأصل مرتبًطا السابقة األحداث بتتبُّع نجده الذي هيكوبا
آخر، كوٌن ذلك عن لنتج مختلف نحٍو عىل مرتَّبة كانت الحقائق هذه إحدى أن لو
عىل ابنه، حياة ينقذ أن لجوبيرت ممكنًا يكن لم لذا، الحايل. الكون يوجد أن ممكنًا كان وملا

جوبيرت. كان أنه من الرغم
تحت الناس، يقول كما اليبنتس، زمننا يف اخرتعها هذه والقدرية الرضورة نظرية
وأن علة، دون أثر ال بأنه فالقول للغاية؛ قديمة فهي ذلك ومع بذاته. الكايف السبب اسم

اليوم. إىل تاريخه يعود ال اآلثار أعظم تُحِدث العلل أصغر
الفرصة له هيَّأت وماشام مالبورو السيدتني مشاحنات بأن بولينجربوك اللورد يُقر
سالم إىل أدت املعاهدة هذه وأن عرش؛ الرابع لويس مع املبارشة آن امللكة معاَهدة لعقد
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فيليب أخذ إسبانيا. عرش الخامس فيليب اعتالء إىل هذا أوتريخت سالم وأدى أوتريخت؛
ملك اليوم هو الذي اإلسباني األمري ويَدين النمسا؛ مملكة من وصقلية نابويل الخامس
يُولد، أن له كان ما ربما بل ينالها، أن له كان وما ماشام، لسيدتي بوضوح بمملكته نابويل
حماقة عىل نابويل يف وجوده اعتمد إنجلرتا. ملكة تجاه كياسة أكثر مارلبورو دوقة كانت لو

لندن. بالط يف بأخرى أو بدرجة
تبدو التي الوقائع تعاُقب أساس عىل هكذا أُقيموا األرض؛ شعوب من كلٍّ موقع ادرس
اآللة هذه يف وخيط وحبل وبكرة ترٌس يشء كل يشء. بكل موصولة ولكنها رابط، بال

الهائلة.
الجنوبية والبحار أفريقيا أعماق من تهب ريٌح تَجلب املادي: املجال يف كذلك األمر
ب تُخصِّ األمطار هذه األلب؛ وديان يف مطر هيئة يف يسقط الذي األفريقي الجو من نصيبًا
وتحسن غينيا، إىل فنُْحِسن الزنوج؛ بني أبخرتنا تُرسل بدورها الشمالية ورياحنا أراضينا،

اآلخر. الطرف إىل الكون طرف من السلسلة تمتد إلينا. غينيا
الناس بعض يستنتج غريبة. إساءة استخدامها يُساء املبدأ هذا حقيقة أن يل يبدو لكن
أنه بالعالم؛ الحالية الرتتيبات يف حركتها تؤثِّر لم صغرية واحدة ذرَّة حتى توجد ال أنه منه
سلسلة يف رضوري رابط وهي إال الحيوانات أو الناس بني ضئيلة واحدة مصادفة من ما

العظيمة. القدر
لكن األزل؛ هاوية إىل علة إىل علة من رجوًعا بوضوح، علته له أثر كل نتفاهم: دعنا
بعضها يُنِتج األحداث كل بأن أعرتف الزمان. آخر حتى يستمر الذي أثرها علة لكل ليس
لكن أب، يشء لكل املستقبَل؛ إىل يؤدِّي فالحارض الحارض، إىل أدى املايض كان إذا بعًضا؛
نقول كما تعود عائلة فكل األنساب؛ كشجرة تماًما هنا األمر أبناء. دائًما يشء لكل ليس

يُذكر. أثًرا يُخلِّفوا أن دون ماتوا الذين األشخاص من كثريًا العائلة يف لكن آلدم؛
وإسبانيا الغال بالد سكان أن منه مفروغ العالم. ذلك يف لألحداث أنساب شجرة ثمة
من السلسلة هذه املرء ويجد األصغر. أخيه ماجوج، من والروس جومر، من تحدروا
يُنكر أن املرء يستطيع ال القاعدة، تلك عىل بناءً للغاية! كثرية ضخمة مجلدات يف األنساب
تماًما يُهزم أن له ًرا ُمقدَّ يكن لم ماجوج من أيًضا هو تحدَّر الذي العثماني السلطان أن
بوضوح ترتبط املغامرة هذه روسيا. إمرباطورة الثانية، كاترينا ِقبَل من ١٧٦٩م عام يف
جبال من بالُقرب اليسار أو اليمني إىل بصق ماجوج أنَّ لكْن عظيمة. أخرى بمغامرات
أرى فال األيمن؛ أو األيرس الجانب عىل نام وأنه ثالثًا، أو برئ يف دائرتني أحدث وأنه القوقاز،

الحارضة. األمور عىل كبري تأثري له كان ذلك أن
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حركة كل وأن نيوتن، ح وضَّ كما الطبيعة يف كامًال ليس يشء كل أن يفكر أن املرء عىل
ذلك. بعد أوضح كما متصلة حلقة العالم من تجعل حتى بخطوة خطوة متصلة ليست
قصري وقت بعد أنه بسهولة تَحِسب أن يمكنك الكثافة، يف له مساويًا جسًما املاء يف ألِق
فإن لذلك تماًما؛ الحركة تختفي الجسم، أحدثها التي والحركة الجسم ذلك حركة ستتبدَّد
اليوم يحدث فيما تؤثِّر أن يمكن ال البرئ يف بالبصق ماجوج يحدثها ربما التي الحركة
لها كلها؛ املاضية األحداث وليدة ليست الحالية األحداث فإن لذلك وفاالشيا؛ مولدافيا يف
لكل ثانية، مرة اإلطالق. عىل ينفعها ال إضايف صغري خطٍّ ألف ولكن املبارشة، خطوطها

ابن. كائن لكل ليس ولكن أب، كائن
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التناقضات

القطع من مجلًدا بعرشين فسأسهم امُلتناقضات، معجم إنجاز يف أدبي مجتمع رغب إن
حاالت لجمع إبطالها؟ إىل الحاجة فما باملتناقضات، إال يوَجد أن للعالم يُمكن ال الكبري.
أنهم لو جديًدا تناُقًضا سيكون البرش، بها ُخِلق التي الطريقة من لكن البرشي. الجنس

مختلفني. رأيني بينها تجد ولن الكون، أرانب كل اجمع وافقوا.
الرياضيات علماء األرض؛ عىل تتغري ال التي الكائنات من نوعني فقط أعرف
كان الرياضيات علماء حتى والغريزة. الربهان تتغريان؛ ال قاعدتان تقودهم والحيوانات.

قط. تتغريَّ فلم الحيوانات أما الخالفات، بعض بينهم
التاريخ، يف العامة الشخصيات فيهما تُمثَّل اللذان والظل الضوء التباينات، ليست

البرشي. الجنس طبيعة عن صادقة صورة ترسم فهي تناُقضات؛
املنتقم كليتيوس، قاتل باإلسكندر، إعجابهم وعن إدانتهم عن يوم كل الناس يُعرب

اإلسكندرية. مؤسس الفرس، غازي اليونان، من القادم
غريها؛ عىل تعتمد بالده فيجعل روما يف العامة الخزانة يرسق الذي الفاسق بقيرص

شجاعته. ذكاؤه ويُساوي جسارتَه، رحمتُه تُساوي الذي هو لكنه
يتمتع كان الذي الوحيد الديني ع املرشِّ ولكن الطريق، قاطع املحتال، بمحمد،

عظيمة. إمرباطورية وأسس بالشجاعة،
ولكن ملكه؛ بإعدام الحكم يف املشارك به، تعصُّ يف حتى الوغد س، املتحمِّ بكرومويل

الشجاع. املحارب هو ما بقدر املحنَّك السيايس
مدهشة ليست وهي الطبيعة؛ يف موجودة التباينات وهذه مراًرا، مًعا تبايُن ألف يجتمع

عاصفة. تتبعه جميل يوم من أكثر
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الثغرات تَُسد كما رويًدا، رويًدا القوانني صنعوا مكان؛ كل يف السواء عىل البرشمجانني
األصغر، األبناء من عليه االستيالء يستطيعون ما كل عىل األكرب األبناء استوىل هنا جدار. يف
اعتربتها وأحيانًا أحيانًا، باملبارزة الكنيسة أمرت بالتساوي. األصغر األبناء يَتشارك وهناك
وكذلك كنسيٍّا، بعًضا بعضهم وأعدائه أرسطو منارصي من كلٌّ حَرم مميتة. خطيئة
نحكم كي فقط بالكمال يتسم قانون لدينا العالم هذا يف والطويل. القصري عر الشَّ أصحاب
تسمح ال التي الوحيدة هي املقامرة قوانني املقامرة. عليه يُطَلق الجنون من نوًعا خالله من
امللوك مع الالنسكوينت لعبة خادم لعب إْن الطغيان. أو التنوع أو التخفيف أو باالستثناء
الضعفاء. األقوياءُ به يمزِّق سيف فالقانون ذلك، وبخالف فاز؛ إن صعوبة بال له فسيُدفع
عن الشذوذ ترتيب؛ أفضل يف كليشء وكأن العالم هذا يبقى ذلك، كل عن النظر برصف
سيكون دائًما. نفسه يحفظ ُمشوَّه يشء كوكبنا، مثل السيايس عاملنا طبيعتنا؛ من القواعد
جميلة؛ منتظمة أشكال يف مرسومة واألنهار والبحار الجبال كانت لو نتمنى أن الجنون من
منْح تمني باب من ذلك سيكون البرش؛ يف الكاملة الحكمة نطلب أن جنونًا أكثر ويظل

قرونًا. والنسور أجنحة الكالب
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الغال وجدها أين ملعرفة بالفضول املرء ويشعر قيرص، زمن يف حنطة الغال لدى كانت
إسبانيا؛ إىل جلبوها قد صور مدينة أهل بأن الناس يجيبك يزرعوها. حتى القدماء واألملان
الحنطة؟ بهذه الصوريون أتى أين ومن أملانيا. إىل والغال الغال، إىل اإلسبان جَلبها ثم ومن

باألبجدية. إياها باَدلوهم الذين اليونانيني من ربما
يرجع وعندما شك، دون مىض فيما سرييس إنها الهدية؟ هذه اليونانيني منَح من
عمًدا هبطت سرييس وأن بد ال ذلك. من أبعد يذهب أن يستطيع فبالكاد سرييس، إىل املرء

إلخ. … والشعري والجودار الحنطة، لتمنحنا السماء من
اليونانيني منَحت التي سرييسهي أن يف الثقة الحايل الوقت يف كثريًا هوت ما بقدر لكن
من شكٍّ يف نزال فال املرصيني، عىل بها أنعمت التي هي إيزيس أو إيشيث وأن الحنطة،

الحنطة. أصل
الحنطة يف يتحكم كان تحوت، أحفاد أحد داجان، أو داجون أن سانشونياثون يؤكد
من نستخلص تقريبًا. يارد القديم إلهنا زمن إىل هذا تحوته إلهه يُرجع حسنًا. فينيقيا. يف
من أول هو هذا داجون كان ربما العشب. قدم قديمة وأنها ا، جدٍّ قديمة الحنطة أن ذلك

ذلك. عىل دليل ال ولكن الخبز، صنع
بالخبز. له ندين من نعرف وال نوح، إىل بالنبيذ مدينون أننا قطًعا نعرف غريب! يشء
باخوس، لتكريم أغنية ألَفي من أكثر فلدينا لنوح؛ الُجحود شديدو أننا غرابة أكثر ويبقى

إلينا. امُلحسن نوح لتكريم واحدة أغنية نُغني وبالكاد
مثل مثلها النهرين، بني ما بالد يف نفسها تلقاء من ظهرت الحنطة أن يهودي يل أكَّد
أتأكَّد أن إىل ذلك أصدق أن أود الغرب. يف والبشملة والكستناء، الربية، والكمثرى التفاح،
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غنى ال الذي املعتاد الغذاء أصبحت لقد ما. مكاٍن يف تنمو الحنطة أن بد فال العكس؛ من
الشمال. وعرب الجيد، املناخ ذات األماكن يف عنه

يف (بوفون) مناهجهم نتبع وال مواهبهم نحرتم الذين العظماء الفالسفة بعض ادَّعى
بفضل وأنه الحنطة؛ صنَع اإلنسان أن للكلب» الطبيعي «التاريخ كتاب من ١٩٥ صفحة
يف الفالسفة هؤالء يوافقنا ال وكما حنطة. إىل حوَّلوهما والنجيلية الزوان ببذور آبائنا إلقاء
نصدِّق ال نحن الحنطة. بشأن الرأي يف نوافقهم بأال لنا فسيَسمحون األصداف، عن رأينا
الزوان، عن تماما مختلف الحنطة أصل أن ونجد الياسمني. من التيوليب صنع قط أحًدا أن

نرتاجع. فسوف إياها أحد يرينا حينما طفرة. بأي نؤمن وال
كل والتبيوكة الحنطة تُغذي العالم. من األعظم الجزء غذاء بالتأكيد الحنطة ليست
وهو الكستناء، خبز سوى شيئًا الفالحون فيها يأكل ال بالكامل مقاطعات لدينا أمريكا.
وهو الناس، من كثري يأكله الذي والشعري الجودار نبات من مذاًقا وأفضل تغذية أكثر
الخبز. عن شيئًا بالكامل أفريقيا جنوب يف أحد يعلم ال للجنود. يُقدَّم الذي الخبز من أفضل
وتونكني، والكوشينشني، وبيجو، والوس، وسيام، الهند، لجزر الشاسع األرخبيل يف أيًضا
األرز يُزرع الجانج؛ نهر وضفاف وكورومانديل، ماالبار، وساحل واليابان، الصني، وبعض
الحنطة تُعرف وال الحنطة. إهمال إىل هذا فأدى بالحنطة؛ باملقارنة زراعته تسُهل الذي
تعودنا الذي الطعام هذا الجليدي. البحر سواحل عىل فرسخ ألف عرش خمسة مساحة يف
شغب أعمال يف تتسبَّب أن يُمكن منه ندرة حدوث خشية إن حتى عندنا، ا جدٍّ قيِّم عليه
جزء إنها مكان؛ كل يف الحكومة أهداف أهم الحنطة تجارة استعباًدا. األكثر الشعوب بني
تجار يستخدم سخيف. نحو عىل أحيانًا األساسية السلعة هذه تُبدَّد ذلك، مع كينونتنا، من
الخبز أرباع ثالثة عىل يزيد ما لكن وشابَّاتنا. شبابنا رءوس لتغطية أنواعه أفضل الدقيق
باملرصيني يهزءون كانوا اإلثيوبيني أن الناس يذكر اإلطالق. عىل يؤكل األرضال تنتجه الذي
هدًفا صارت فقد الرئيس، طعامنا هي الحنطة أن بما لكن الخبز. عىل يعيشون كانوا الذين
حنطًة فالح زَرع لو إنه حتى املوضوع، ذلك عن الكثري ُكتب والسياسة. للتجارة عظيًما
الذين من أغنى وألصبح محصول، أوفر يف ل ألمَّ السلعة، هذه عن مجلدات من لدينا ما بقدِر

بؤس. من يُعانيه وما الشاق عمله متجاهلني منتشني، صالوناتهم يف يجلسون
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كرومويل

األول القسم (1)

أعتقد ذلك. تصديق يف صعوبة أجد حياته. طوال محتاًال كان رجل أنه عىل كرومويل ر يُصوَّ
غالبًا عظمته. خدمة يف به تعصُّ حتى جعل بعُد فيما وأنه ًسا، متحمِّ كان يشء، كل قبل أنه
لعبة املرء يبدأ األربعني. يف بارع وغد إىل العرشين عمر يف س املتحمِّ باملبتدئ األمر ينتهي ما
ُمكلَّف كراهب الدولة رجل يبدأ وْغًدا. األمر به وينتهي ساذًجا، العظيمة اإلنسانية الحياة
يواجه وأخرق، وساذج، ورع، بديره، املتعلقة الصغرية األمور ُمنغِمسيف الصدقات، بتوزيع

معلمه. محل ويحل ويتآمر نفسه ن ويكوِّ الراهب يتعلَّم ثم بفطرته، العالم
كليهما. كان جنديٍّا. أم دين رجل سيُصبح كان إن ما البداية يف يعلم كرومويل يكن لم
شقيق عظيم رجل وهو أورانج، أمري هنري فريدريك جيش يف حملة يف خَدم ١٦٢٢م عام يف
الالهوت عالم وكان وليامز، األسقف خدمة يف دخل إنجلرتا إىل عاد وملا عظيمني، رجلني
البيوريتانيني، مبادئ هي مبادئه كانت زوجته. عشيق أصبح هذا وأثناء منه، املقرب
من أُقِيص للملوك. محبة لديه تكون وأال قلبه، كل من األسقف يكره أن عليه كان وهكذا
اإلنجليزي الربملان أعلن الحظ. له ابتسم وهنا بيوريتانيٍّا؛ كان ألنه وليامز األسقف منزل
إحدى عىل تنصيبه الربملان هذا يف بعضأصدقائه دبر األساقفة؛ للعرشوجماعة معارضته
عنه يتكلم أن قبل األربعني تخطى قد وكان الظهور، يف ا حقٍّ بدأ فقط الوقت ذلك يف القرى.
بشأن سطحي نحو عىل وجادل املقدَّس، الكتاب عىل سطحي نحو عىل ُمطلًعا كان أحد.
إحدى رأيت نَِكرة. وكان وافرتاءات، ضعيفة بعظات ووَعظ والشمامسة، الكَهنة حقوق
من (الكويكريني). الدينية األصدقاء جمعية مواعظ تُشبه ا، جدٍّ تافهة وكانت العظات تلك
بعد. فيما الربملانات حماسة بها أثار التي املقنَّعة البالغة لهذه فيها أثر من ما أنه املؤكد
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كانت ذلك، عن فضًال للكنيسة. منه العامة للشئون كثريًا أنسب الحقيقة يف كان أنه السبب
املعارك، من كثريًا كسبت اليد تلك من فإشارة ومظَهره؛ صوته نربة يف تكمن فصاحته
االعرتاف يجب شيرشون. ُخطب من إقناًعا أكثر كانت بل للعرش، امُلوالني من كثريًا وقتلت
العظمة. ذروة إىل تدريجيٍّا وقادته مشهوًرا جعلته التي هي تقاَرن ال التي شجاعته بأن

امللك. من املحاَرصة هال مدينة يف ثروة تكوين يف يرغب متطوًعا بوصفه انطالقته بدأ
من فرنك آالف ستة تُناهز مكافأة عىل مقابلها حصل ورفيعة ُمتَقنة أعمال بعمل هناك قام
يسود. أن بد ال التمرد حزب أن أوضحت مُلغامر الربملان منَحها التي الهدية هذه الربملان.
باملال للُمتطوِّعني. الربملان أعطاه ما ضباطه يُعطي بأن له يسمح وضع يف امللك يكن لم
رتبة إىل كرومويل ي ُرقِّ يشء. كل عىل سيًدا يكون أن الطويل املدى عىل للمرء بد ال والتعصب
كونت الربملان ب نصَّ حينما أنه درجة إىل العظيمة الحربية مواهبه تطوَّرت حينئذ عقيد؛
األخرى. بالرتب مر يكون أن دون فريًقا، كرومويل جَعل لجيوشه، أول فريًقا مانشسرت
يف مما أكثر ودهاء، وإقدام وحكمة فعالية قط تُشَهد ولم بالقيادة، أجدر قطُّ أحد يَبُد لم
عرف جرحه، عىل توضع األوىل الضمادة كانت وبينما يورك، معركة يف أُصيب كرومويل.
يجده الكونت؛ جانب إىل يُرسع املعركة. يخرسون وأنهم يرتاجع، مانشسرت كونت قائده أن
سيدي. مخطئ «أنت وعزة: بثقة له ويقول ذراعه من يأخذه الضباط؛ بعض مع ينسحب
أكثر الليلة خالل ويجمع املعركة، ميدان قرب به عائًدا يقوده الجانب.» ذلك يف ليس العدو
ويوشع، وجدعون موىس من ويقتبس هللا، باسم إليهم ويتحدَّث رجل، ألف عرش اثنَي من
رجل عىل كان تماًما. ويدحره املنترص املَلكي الجيش ضد املعركة يستأنف الفجر، ويف
العهد يحملون سني متحمِّ تقريبًا ضباطه كل كان سيًدا. يُصبح أن أو يختفي أن هذا مثل
عن فقط يتحدثون — الربملان يف كما الجيش يف — الرجال كان الجواد. رسج يف الجديد
ف توقَّ املجانني من الكثري وسط الوثن. وتحطيم أورشليم، يف الدين وتأسيس بابل، إسقاط
له بقيَت يحكموه. أن من بدًال يَحكمهم أن األفضل من أنه واعتقد جنونه، عن كرومويل
عالمة وسطه حول حديديٍّا حزاًما يرتدي ناسًكا تخيَّل ُملهًما. كان لو كما الوعظ يف عادته
كرومويل. حينئذ ستجد اآلخرين، النساك آذان به ليرضب حزامه يخلع ثم التوبة، عىل
الفرق وسط يُشكِّل وهكذا الجيش، عقداء كل يُخالط عليه؛ يُتآمر ما بقدر متآمًرا يصبح
كان يحتقره. جديد رئيٌس يُعنيَّ يستقيل. أن عىل العام القائد تُجرب جمهورية العسكرية
النهاية. يف ا عامٍّ قائًدا تعيينه عىل الربملان يُجرب الربملان؛ يدير خالله ومن الجيش، يدير
التي املعارك كل يكسب أن هو رضوريٍّا كان ما لكن كبرية، صفقة ضمن ذلك كل كان
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ولكن بنفسه، واالعتناء القتال بمراقبة ال ويكسبها، وأيرلندا؛ واسكتلندا إنجلرتا يف يخوضها
يَقتل وهو مراًرا واإلصابة مكان، كل يف واالندفاع قواته، وتجميع العدو، عىل بالهجوم دائًما

وغاضب. مستميت قنابل رامي مثل بيده، امللكيِّني الضباط من الكثري
ليُضاجع إنجيله متأبًطا ذهب الغرام. يف كرومويل وقع املروِّعة الحرب هذه وسط
كرومويل أرسه امللك. جيش يف يخدم كان الذي هولندا كونت أحبَّْت المبارد. قائده زوجة
ُمهم، عدوٍّ كل دماء يريق أن مبدؤه كان منافسه. رأس ُقِطع حني واستمتع معركة، يف
إساءة عىل الدائمة بالجرأة قوته يزيد برح وما اإلعدام. ذ منفِّ بيد أو املعركة أرض يف إما
الربملان، مقر إىل يذهب الوحيش. اندفاعه من شيئًا خططه عمق يُنِقص لم استخدامها.
هذه مثل «سأُحطمكم قائًال: متناثرة، شظايا لتتحطَّم األرض عىل يُلقيها التي ساعته آخذًا
إياهم. مذالٍّ اآلخر تلو واحًدا األعضاء كل ويطرد الحق، وقٍت يف هناك إىل ويعود الساعة.»
فيأخذ رأسه؛ عىل وقبعته أحدهم يمر مروره. أثناء انحناءً أمامه ينحني أن منهم كلٌّ يُجَرب

تحرتمني.» أن «تعلَّم له: قائًال األرض عىل ويلقيها قبعته منه كرومويل
أرسل بنفسه، الحكم يف بدأ وحينما الرشعي، ملكه رأس بقطع امللوك لكلِّ أساء حينما
إنجليزي شاعر وهو مارفل، أرفق السويد. ملكة كريستني إىل متوَّجة؛ زعيمة إىل صورته
جَعل حيث الصورة؛ هذه مع الشعر من أبيات ستة رائًعا، التينيٍّا شعًرا يكتب كان شهري،

يأتي: كما األخريين البيتني كرومويل ح صحَّ يتكلم. نفسه كرومويل

الهمج. مثل امللوك أمام تنحني وال باحرتامك، األجدر ظلِّك أمام فلتنحني أنِت أما

حكام أرسل الثالث. املمالك حامي أصبح حاَلما به يَعرتف من أول امللكة هذه كانت
أحد جَعل الذي هذا األسقف خادم إىل كرومويل؛ «أخيهم» إىل سفراءهم تقريبًا كلهم أوروبا
محالفته. التماس يف جميًعا اتفقوا اإلعدام. ذ منفِّ بيد حتفه يلقى عشريتهم، من الحكام،
الرابع، هنري حفيَدي فرنسا، عن األول تشارلز ابنَي بإبعاد مازارين الكاردينال إليه د تودَّ
املفاتيح. إليه وأرسلت أجله، من دنكريك فرنسا غزت األوَلنْي. عرش الرابع لويس عم ابنَي
لديها كانت التي اآلنسة عدا الحداد، حاشيته وكل عرش الرابع لويس لبس موته، بعد

جنسها. رشف وحدها وحفظت ملوَّنة، ثيابًا ُمرتدية املحَفل إىل تأتي لكي الشجاعة
«الحامي» اسم تحت الحكم ل فضَّ إنه قال كرومويل. من استبداًدا أكثر ملك قطُّ يأِت لم
ما، ملٍك امتياز يبلغه الذي املدى يعرفون كانوا اإلنجليز ألن «امللك»؛ اسم تحت الحكم عىل
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يحكمهم الذين الرجال َفْهم هذا معنى ما. حاٍم امتياز يمتد أن يُمكن مًدى أيِّ إىل يعلموا ولم
ثمة ثروته. يف أسهم الذي للدين عميًقا ازدراءً يُكنُّ كان ما. اسٍم عىل رأيهم ويعتمد الرأي،
باألداة كرومويل استهانة الكفاية فيه بما تُثبت جون، سان بمنزل محفوظة مؤكَّدة حكاية
وسان وفليتوود إيريتون مع يوم ذات يرشب كان النفع. من بكثري عليه عادت التي
فسقطت الزجاجة؛ سدادة نزع يف ورغبوا الشهري، بولينجربوك للورد األكرب الجد جون،
وفٌد كان ذلك أثناء يجدوها. ولم عنها جميعهم بحثوا املنضدة؛ أسفل السدادات نازعة
قال وصولهم. عن ليُعلن الحاجب وأتي االنتظار، حجرة يف منتظًرا املشيخية الكنائس من
كان الذي التعبري هو ذلك كان الرب.» أبتغي وإنني تقاعدُت، إني لهم «قل كرومويل: له
القساوسة، جماعة بذلك رصف وحينما صلواتهم. يتلون حينما يستخدمونه بون امُلتعصِّ
إال نبتغي وما الرب، نبتغي أننا الِجراء هؤالء «يعتقد أرساره: لكاتمي الكلمات تلك قال

السدادات.» نازعة
مكانة إىل وارتقى هكذا ُمتدنية مكانة من أتى لرجل أوروبا يف تقريبًا مثال من ما
حصل وقد الثروة. إنها مواهبه؟ كل بجانب له رضوريٍّا كان الذي ما لكن هكذا. عالية
واألربعني، الثالثة حتى والقلق الفقر معيشة عاش لقد سعيًدا؟ كان أتراه ولكن عليها،
يف وهو أوانه قبل ومات اضطراب، يف وأمىضحياته الدماء، يف نفسه أغرق الوقت ذلك ومنذ
وثمانني أربعة عاش الذي نيوتن وحياة حياته بني فلنُقارن عمره. من والخمسني السابعة
تنامي يوم كل يرى الدوام، عىل املفكِّرة الكائنات لكل منارًة دائًما، ُمكرًَّما دائًما، وادًعا عاًما،
كان أيهما فلنحكم الضمري؛ تأنيب أو بالهمِّ أبًدا يشعر أن دون وثروته وسمعته شهرته

حظٍّا. أوفر

الثاني القسم (2)

لكن بطلهم، هو زال وما ومستقلِّيها؛ إنجلرتا بيوريتانيِّي بإعجاب كرومويل أوليفر حظَي
أُفضله. الذي الرجل هو ابنه، كرومويل، ريتشارد

هناك تفوَّه أنه لو العموم مجلس يف اليوم احتقاره املمكن من كان متعصب، األول
آخرين بني ُمتعصِّ أمام عظيمة بثقة يلقيها كان التي الغبية الحماقات من واحد بيشء
الرب يبتغي أن املرء عىل إن قال لو الرب. باسم جاحظة وعيون فاغر بفم إليه استمعوا
عاًرا تُمثِّل التي اليهودية الرطانة إنجلرتا لربملان قدَّم أنه ولو الرب؛ معارك يف ويُحارب
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يختاروه أن من املجانني مستشفى إىل به يذهبوا أن أرجح لكان اإلنساني، الذكاء عىل أبديٍّا
الجيوش. لقيادة

ل تحوَّ لقد كالنمور. مفرتسة ِقَردة حتى هناك الذئاب؛ وكذلك شك؛ بال شجاًعا كان
تسلَّق األوىل، الدرجات ومن ثعلب، إىل ذئب من تحول أي داهية؛ سيايس إىل متعصب من
وسار العظمة، ذروة إىل األوقات تلك يف ا جدٍّ الشديدة الحماسة به وصلت حيث بالخداع،
أياًما يعرف لم القلق. رعب يف عاش لكنه حكم، الساجدين. املتعصبني رءوس فوق الدجال
أوانه، قبل ومات أُنملة، قيد واملجتمع الصداقة عزاءات منه تَدُن لم صافية. ليايلَ وال هادئة،

املشنقة. إىل قرصه يف نافذة من ساقه الذي امللك من باإلعدام أجدر كان أنه شك وال
بتاج يحتفظ أن ورفض رقيقة، حكيمة بُروح كرومويل ريتشارد ُولِد النقيض، عىل
أجل من بهم يضحي أن يمكن كان الذين امُلتمردين من ثالثة أو اثنني دم مقابل والده
حماية عن تخىل طاغية. سفاًحا يكون أن عىل الخاصة بحياته االكتفاء ل فضَّ طموحه.
وهناك بالده، يف وهادئًا حرٍّا بصحته استمتع ُمواطن. عيشة ليعيش ندم؛ بال له الدولة
وأبًا. َحَكًما لهم كان الذين جريانه من محبوبًا عاًما، وثمانني ستة طيلة سالم يف نفسه امتلك
االبن، ومصري األب مصري بني تختاروا أن عليكم كان إن أنتم. احكموا القراء، أيها

ستختارون؟ فأيهما
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وضيعة أمة عن دوًما تنم ال الوضيعة العادات

افرتض الشعبية. وخرافاتها لعاداتها طبًقا أمة عىل املرء فيها يحكم أن يمكن ال حاالت ثمة
أرسل الرومانية، اإلمرباطورية يف تزدهر التجارة جعل يف راغبًا مرص غزا أن بعد قيرص أن
اإلمرباطور كان الهندي. فاملحيط األحمر، فالبحر أرسينوي، ميناء عرب الصني إىل سفارة
ف مثقَّ أمري بأنه التاريخ حوليات وتذُكره الحاكم، هو االسم، بهذا إمرباطور أول إيفينتي،
عادات ُمرتجميه خالل من يتعلم الصيني، األدب بكل قيرص سفراء استقبل أن بعد حكيم.
وديانته. وعلومه — الرشق يف الصيني الشعب شهرة الغرب يف الشهري — الروماني الشعب
أن لدرجة للعقل منافية بطريقة عاَمهم رتَّبوا الشعب هذا أحبار أن بدء ذي بادئ يتعلم
بأول الرومان يحتفل بينما الربيع عىل الدالة السماوية العالمات بالفعل تَحمل الشمس

الشتاء. أعياد
الوقت بالتحديد يعرفون الذين للكَهنة كلية مرتفعة بتكلفة تدعم األمة تلك أن يتعلم
ثور، كبد بفحص يُحارب، أن فيه ينبغي الذي والوقت يُبحر، أن للمرء فيه ينبغي الذي
صغري إله الرومان إىل املقدَّس العلم بهذا أتى الشعري. الدجاج بها يأكل التي بالطريقة أو
يدعونه قديًرا واحًدا إلًها الشعوب هذه تعبُد توسكانيا. يف األرض من انبثق تاجز يُدعى
النساء لدى وكان فلورا، تُدعى لعاهرة معبًدا بنوا ذلك، ومع ا. جدٍّ الطيب العظيم اإلله دوًما
أربع بني ارتفاعها يرتاوح صغرية بيتية آلهة منازلهن يف تقريبًا كلهن الفاضالت الرومانيات
املنزلية اآللهة هذه ومن الردَفني. إلهة وأخرى الثدينَي، إلهة إحداها كانت وخمس. بوصات
يف معه نانكني قضاة واعتقد حك، الضَّ يف يوفنتي اإلمرباطور بدأ املدلَّل. اإلله يُدعى واحد
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الجمهورية مبعوثي شخصيات انتحلوا ُمحتالون أو مجانني الرومانيني السفراء أن البداية
انفراد. عىل السفراء يُحادث مهذَّب، هو ما بقدر عادًال كان إذ اإلمرباطور، لكن الرومانية.
حينئذ؛ التقويم يُعدِّل كان قيرص لكن الجهل، شديدي كانوا الرومان كهنة أن يتعلم
الباعث املعهد ذلك وأن األوىل؛ الهمجية العصور يف س أُسِّ العرافني َمجمع بأن له يعرتفون
الناس كل وأن بالبقاء؛ له ُسمح للتحرض، طويًال افتقر شعٍب عىل العزيز الضحك، عىل
رجل رأي عىل بناءً وأنه قط؛ يسترشهم لم القيرص وأن العرَّافني؛ من يسخرون الرشفاء
وأخريًا، سخرية؛ دون رفيقه إىل يتحدث قط عراًفا قيرص يدَْع لم كاتو، يُدعى ا جدٍّ عظيم
كتاب تأليف من حينئذ انتهى روما يف الفالسفة وأفضل العظيم الخطيب شيرشون أن
تنبؤاتهم، وكل العرافني، كل األبدية بالسخافة فيه وصف الِعرافة»، «عن بعنوان صغري
كتاب بقراءة شديًدا اهتماًما الصني إمرباطور يهتم بها. العالم ُفِتن التي الشعوذة وكل

الرومانية. وبالجمهورية بالكتاب فيُعجب املرتجمون؛ له يُرتجمه شيرشون؛
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جرائم وبني طموحني يكونون ما دائًما الذين العظماء جرائم بني عادًة مقارنة توجد ال
هاتان سواهما. يريدوا أن يمكنهم وال واملساواة الحرية يريدون ما دائًما الذين الناس
والتسميم واالغتيال والنهب االفرتاء إىل مبارشة تؤديان ال واملساواة الحرية العاطفتان؛
يَنغمس قد السلطة، جنون مع الطموح، الشخص ولكن إلخ، … الجريان أرايض وتخريب

واملكان. الزمان عن النظر برصف الجرائم، تلك كل يف
االستبدادية. السلطة من بشاعة وأقل ا رشٍّ أقل تُعد بذاتها الشعبية فالحكومة لذلك،
ظَهر والوحشية. الطغيان هي بالتأكيد للديمقراطية الُعظمى الرذيلة ليست
ذلك، صنعت التي هي الجمهورية الروح ليست لكن شون، ُمتوحِّ جبال قاطنو جمهوريون

الطبيعة. هي وإنما
التنني عن الرتكية األسطورة يف نجدها أن يمكن ة املتحرضِّ للجمهورية الُعظمى الرذيلة
بعًضا، بعضها العديدة الرءوس تُصيب العديدة. األذيال ذي والتنني العديدة، الرءوس ذي

يشء. كل يلتهم أن يودُّ واحًدا رأًسا الكثرية األذيال وتطيع
موقٍع يف يكون وأن بد ال أنه عن فضًال فقط، ا جدٍّ صغري لبلد مناسبة الديمقراطية تبدو
سيسود البرش. من مكوَّنًا سيكون ألنه كثرية؛ أخطاءً فسرَيتكب صغريًا؛ يكن ومهما جيد.
مذابح وال بارثولوميو، سان يوم مذبحة ثمة تكون لن لكن دير؛ يف يحدث كما هناك النزاع
لُحصولها رشاعية سفن مصادرة وال تفتيش، محاكم وال صقلية، غروب صالة وال أيرلندية،
مكوَّنة الجمهورية هذه أن يفرتضاملرء لم إن ثمنه، تدفع أن دون البحر من بعضاملاء عىل

الجحيم. من ركن يف شياطني من
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ينتهي ما دائًما ملك؟ ُحكم من أفضل الجمهورية الحكومة هل يوم: كل املرء يتساءل
فانظر سيًدا؛ نفسه الرب اليهود اتخذ للغاية. صعب البرش حكم أن عىل باالتفاق الخالف
لهم أن تجد أال واليوم عبيًدا، وصاروا ُهزموا ما تقريبًا دائًما هذا: بسبب لهم حدث ما

شأنًا؟
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عادات املرء يجد فيها توارثناها. التي الغرب كتب كل بني من األقدم هومريوس كتب تُعدُّ
البرش، صورة يف رين املصوَّ الضخام واآللهة الضخام، واألبطاِل ِنسة، الدَّ القديمة العصور
القدر فكرة رأسها وعىل الفلسفة، بذور والتفاهات التخيُّالت بني من املرء يجد فيها لكن

العالم. سيدة اآللهة أن ما بقدر اآللهة سيد هو الذي
ثالثًا باملدينة ويطوف النبيل، أخيل ُمقاتلة قلبه كل من النبيل هيكتور يتمنى حينما
العْدو رسيع أخيل هومريوس يُقارن حني والحيوية؛ القوة من بمزيد يَنعم كي القتال قبل
واإلحساس بالفن اإلعجاب نشوة إىل داسري مدام تصل وحينما نائم، بشخص يالحقه الذي
تضحيات قدَّم الذي العظيم هيكتور يُنقذ أن حينها جوبيرت فرُييد الفقرة، بهذه الطاغي
الجزء (اإللياذة، امليزان يف وأخيل هيكتور مصريَي يَِزن األقدار؛ ويستشري ألجله، كثرية
أن يستطيع ال اإلغريق؛ بأيدي يُقتلوا أن يجب الطَّراودة أن ويجد والعرشون)، الثاني
ال يَهجره. أن عىل البارع، هيكتور حارس أبولو، يُجَرب اللحظة، هذه ومن ذلك، يعارض
— املوضع هذا يف وخصوًصا األحوال أغلب يف — ُمرسًفا ليس هومريوس أن ذلك يعني
عنده املرء يجد من أول لكنه القديمة؛ العصور خصال متبًعا تماًما، امُلتناِقضة األفكار يف

أيامه. يف للغاية رائجة الفكرة هذه كانت لذلك القدر؛ فكرة
عدة؛ قرون بعد إال القدر فكرة الصغري اليهودي الشعب بني من الفريسيون يتبنَّ لم
للغاية. ُمبتكرين كانوا اليهود، بني املتعلمني أول كانوا الذين أنفسهم، الفريسيني هؤالء ألن
يدَّعي القديمة. اليهودية األفكار وبني الرواقيني عقيدة من جزء بني اإلسكندرية يف مزجوا

املسيحي. العرص عىل كثريًا سابقة حتى ليست الفريسيِّني طائفة أن جريوم القديس
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يشء كل بأن ليقتنعوا الفريسيِّني أو هومريوس إىل قط حاجة يف الفالسفة يكن لم
كانوا هكذا حادث. بالرضورة يشء كل وأن مرتَّب، يشء كل وأن ثابتة، قوانني عرب يحدث

يتجادلون.
شكَّله أعىل كائنًا أن وإما املادية، قوانينه بفعل طبيعته، بفعل يُوجد العالم أن إما
يشء كل أيًضا الحالتني كلتا ويف ثابتة، القوانني هذه الحالتني كلتا يف العليا. لقوانينه طبًقا
يف التوقُّف عىل قادرة تكون أن دون األرض مركز نحو الثقيلة األجسام تتجه رضوري؛
أن الصغري الكلب لغريزة يُمكن ال أناناًسا. يُثمر أن أبًدا الكمثرى شجر يستطيع ال الهواء.

د. ومحدَّ بغريه، ومتصل ُمرتَّب، يشء كل نعامة؛ غريزة تُصبح
وقت ويأتي واألفكار؛ والشعر األسنان من معنيَّ عدد عىل فقط يحصل أن للمرء يمكن

وأفكاره. وشعره أسنانه بالرضورة فيه يفقد
كائن؛ غري اليوم كائن هو ما وإن يكن، لم باألمس كان ما إن نقول أن التناُقض من

يكون. أن يُمكن ال يكون أن يجب ما إن نقول أن أيًضا التناقض من
ُصنع من يمنعك وقتها سبب هناك يكون فلن ذبابة مصري يف ل تتدخَّ أن استطعت إن
نفسك ستجد الطبيعة؛ وكل البرش، وكل األخرى، الحيوانات وكل اآلخر، الذباب كل مصري

هللا. من أقوى النهاية يف
أطول أعوام عرشة تعيش جعلها قاتل؛ مرٍض من عمتي طبيبي «أنَقذ الحمقى: يقول
مصريه الحكيم الرجل «يصنع املعرفة: يتصنَّعون ممن آخرون يقول لها.» ًرا مقدَّ كان مما

بنفسه.»
أن من بأنفسهم، مصائرهم صناعة عن أبعد يكونون ما غالبًا الُحكماء الرجال لكن

حكماء. يجعلهم ما هو فالقدر لها؛ يخضعوا
أخرى ودستة وإيريتون ولدلو كرومويل أن لو أنه امُلتعمقون السياسة دارسو يؤكِّد
امللك هذا عاش لربما األول تشارلز رأس قطع من واحد أسبوع قبل اغتيلوا الربملانيني من
إنجلرتا أن لو أنه أيًضا يضيفوا أن ويمكن ون. محقُّ هم فراشه. يف ومات أطول حياًة
األمور لكن وايتهول؛ من بالُقرب مشنقة عىل العاهل ذلك انتهى ملا البحر، ابتلعها بالكامل

رأسه. تُقطع أن تشارلز عىل يجب كان بحيث مرتبة كانت
أن واضًحا أليس لكن بدالم، يف مجنون من شك بال حكمة أكثر دوسات كاردينال كان
أعضاء تختلف كما تماًما املشتَّتة، األدمغة ألصحاب خالًفا ُخلقت الحكيم دوسات أعضاء

ة؟ والُقربَّ اللقلق أعضاء عن الثعلب
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عمتك أن واضح اتبعه. بل الطبيعة؛ يُناقضنظام لم بالتأكيد لكنه عمتك؛ طبيبك أنَقذ
من نفسها تمنع أن تستِطع لم وأنها تلك، أو البلدة هذه يف والدتها تمنَع أن تستطع لم
آخر مكان يف يكون أن ممكنًا يكن لم الطبيب وأن معني، زمن يف معنيَّ بمرض اإلصابة
يصف أن عليه كان وأنه به، تتصل أن عليها كان عمتك وأن فيها، كان التي البلدة سوى
الطبيب هي الطبيعة كانت حينما شَفتها، أنها املرء يظن أو شَفتها، التي األدوية تلك لها

الوحيد.
صدفة، من ما أنه يعرف الفيلسوف لكن صدفة؛ حقله أمطرت السماء أن قروي يظن

املكان. ذلك يف اليوم ذلك يف السماء تُمطر أال العالم ذلك بناء يف مستحيًال كان وأنه
نصف املدينون يقدِّم كما فقط بنصفها يُقرُّون الحقيقة، من يرتعبون ألنهم برش، ثمة
اآلخر والبعض حتمي، األحداث «بعض يقولون: الباقي. بتأجيل ويُطالبون للدائنني الدَّين
مما جزءًا أن يُرتب؛ لم واآلخر ُرتِّب العالم أجزاء أحد أن ا جدٍّ مضحًكا سيكون كذلك.» ليس
املرء فَحص إْن يحدث. أن يجب يكن لم يحدث مما آخر وجزءًا يحدث، أن يجب كان يحدث
الناس من كثريًا لكن سخيفة؛ القدر لعقيدة املناقضة العقيدة أن سيجد األمر ذلك بدقة
اإلطالق، عىل يُفكروا أال عليهم مقدور وآخرين سيئ، نحو عىل يُفكروا أن عليهم مقدور

يُفكرون. من يَضطهدوا أن عليهم مقدور وآخرين
محتوًما، سيبدو وقتها يشء كل أن بما ألنه بالقدرية؛ تؤمن «ال الناس: بعض لك يقول
تريد لن املجد؛ وال الرشفاء وال األغنياء تحب ولن الالمباالة، يف وستتمرغ شيئًا، تفعل فلن
كل وسيفنى ى، ستُنمَّ موهبة من ما قوة؛ وال حوٍل بال أنك وستؤمن يشء، أي تكتسب أن

الفتور.» خالل من يشء
نكون أن قدرنا ألن وتحيُّزات؛ عواطف دائًما لدينا فستظل السادة، أيها تخافوا ال لكن
ف يتوقَّ ال عظيمة، وموهبة كثرية جدارة امتالكنا أن سنعلم وتحيُّزاتنا. لعواطفنا خاضعني
نستخف أال علينا بأن سنَقتنع جميلة. وأيدي عر الشَّ جميل رأًسا امتالكنا من أكثر علينا

بخيالئنا. دوًما سنَحتفظ أننا غري يشء، بأي
بالتساوي، حمقى كالنا لتُدينوني؛ الدافع لديكم بينما ذلك، أكتب ألن الدافع حتًما لدي
أحب أن وطبيعتي الرش، تفعلوا أن طبيعتكم القدر. أصابع تحركها ُدًمى بالتساوي وكالنا

أنوفكم. رغم وأعلنه الحق
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شجرتك تحت غناءك «أَنِه للعندليب: وبقاياها، الفرئان عىل تتغذى التي البومة، قالت
منك.» وأسخر هنا ألغني «ُولِدت العندليب: رد آكلك.» لعيل ُكوَّتي إىل وتعاَل الجميلة، الظليلة
التي الحرية هذه ما أعرف ال أفهمك. ال الحرية؟ شأن من سيكون ماذا تسألني
أو ترغب، كنت إن عليها. تتعرف ال إنك حتى طبيعتها عن تجادل ظللَت عنها؛ تتحدث

الحاء. حرف إىل فانتقل بهدوء، ماهيتها معي ص تتفحَّ أن تستطيع، كنت إن باألحرى
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هذه تنتمي أن ينبغي ال للكلمة، الصارم وباملعنى «امُلكرَّس»؛ إىل «ُمخَلص» كلمة تُشري
اإلنجيل يف ِذْكر ال أنه بما لكن بالنذور. يلتزمون الذين والراهبات الرهبان إىل إال الصفة
الناس يكون أن يجب األمر. واقع يف أحًدا يخص ال اللقب فهذا للُمخَلصني؛ وال للنذور
بأنه نفسه ب يُلقِّ العامة من رجًال ُمخَلص بأنه نفسه ب يُلقِّ من يشبه التساوي. عىل بََررة
يتغاىض أن للمرء يمكن جاره. من أهم أنه يعتقد يمتلكها. ال ميزة لنفسه ينسب ماركيز؛
املخلوقات تنتقل معذورات. يجعالنهن تهن وخفَّ فضعفهن النساء؛ يف الحماقة هذه مثل عن
الذين الغشاشني يَعذر أن للمرء يمكن ال لكن نية، بحسن ُمدير إىل عشيق من الضعيفة
الجنس. سذاجة عىل كربيائهم عرش يقيمون الذين جهلهن، يستغلون الذين يُديرونهن،
الجميالت من ثمانية أو سبعة من مكوَّنة صغرية صوفية حريم مجموعة إىل يتحوَّلن
األشخاص هؤالء يدفع ما وغالبًا لوظيفة، افتقارهنَّ أوهنَهن الالتي السن، يف املتقدِّمات
قيِّم. بال مخَلصة مسنَّة امرأة من وما عشيق، بال شابة امرأة من ما الُجدد. لسادتهن إتاوة
االنكشاريِّني أغا مع باألمس ينا «تعشَّ يقول: قط باشا من ما حكمة! منا أكثر الرشقيون آه!

زوجتي.» عىل القيِّم هو الذي املسجد وشيخ أختي، عشيق هو الذي





الكنسية اخلدمة

لعطف أهًال البرش ولجعل نظام؛ داخل البرشي الجنس إلبقاء إال الدين مؤسسة تقوم ال
وخطريًا. غريبًا اعتباره يجب الهدف ذلك صوب يتجه ال دين يف يشء كل بفضيلتهم. هللا

والصلوات، األبدية، بالسعادة والوعود اآلتي، بالعذاب والوعيد والوعظ، التوجيه،
يستخدموها أن لإلكلريوس يُمكن التي الوحيدة الوسائل هي الروحية واملساعدة والنصائح،

باألبدية. ويسعدون الدنيا، الحياة يف بالفضيلة كون يتمسَّ البرش يجعلوا أن ليُحاولوا
الثابتة، الضمري وحقوق الروح وطبيعة الفكر وحرية تتعاَرض األخرى الوسائل كل
السيادة. صاحب حقوق وكل أيًضا، الكنسية والخدمة ذاته الدين وجوهر تتعارض بل

فضيلة من ما الة. الفعَّ القوة يفرتض األعباء ل تَحمُّ أنَّ كما الحرية، الفضيلة تَفرتض
عبد. سوى أكون ولن عبًدا، مني اجعل فضيلة. بال ديانة من وما اإلجبار، تحت

الذي الدين إىل البرش ليقود الَقرس استخدام يف الحق يملك ال السيادة صاحب حتى
الصحة تخضع مما بأكثر للسلطة فكري يخضع ال والحرية. االختيار بالرضورة يفرتض

لها. املرض أو
نُعدِّل وكي الكنيس، القانون كتب بها امتألت التي امُلتناقضات تلك أغوار نفكَّ كي
الكنيسة. ماهية الغامضة األشياء آالف بني نتحرَّ دعونا الكنسية، الخدمة تجاه أفكارنا

وللِفعال العامة، للصالة معينة أيام يف املجتمعني املؤمنني كل جمعية هي الكنيسة
األوقات. كل يف الصالحة

املصلني هؤالء ليُوجهوا السيادة صاحب سلطة تحت أشخاصمعيَّنون هم اإلكلريوس
الدينية. العبادة وكل

ليسوا اإلكلريوس هؤالء ولكن إكلريوس؛ بال ضخمة كنيسة توجد أن ُممكنًا يكن لم
الكنيسة. هم
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اكتسبوا املدني، املجتمع من جزء هم الذين اإلكلريوس، كان إن أنه وضوًحا أقل ليس
الحقوق. هذه قمع فيجب ره، تُدمِّ أو املجتمع تُعرقل ربما حقوًقا

قرص يجب فال حقوًقا، أو امتيازات الكنيسة منَح هللا كان إن أنه وضوًحا أكثر يظل
الكنيسة، ليسوا ألنهم اإلكلريوس؛ أو الكنيسة رئيس عىل الحقوق هذه وال االمتيازات هذه

ملكية. دولة يف وال ديمقراطية دولة يف السيادة صاحب هم ليسوا القضاة أن كما
لألمور فقط اإلكلريوس، لرعاية تخضع التي هي أرواحنا أن تماًما واضح النهاية، يف

الروحية.
واإلذعان والنزعات، واإلرادة، الفكر، هي الداخلية واألفعال داخلنا؛ روحنا تعمل
اإلكلرييكي، الكاهن مجال نطاق ويف إجبار، كل فوق األفعال هذه كل معينة. لحقائق

أبًدا. يأمر وأال يرشد، أن عليه يجب ما بقدر فقط
يمكن هنا املدني؛ للقانون تخضع الخارجية واألفعال أيًضا، بالخارج الروح هذه تعمل
ينتهكونه. من بعقاب القانون تصون البدنية أو الدنيوية فاآلالم مكان؛ لإلجبار يكون أن
غري تكون أن ويُمكن وطوعية، حرة دائًما الكنيس النظام طاعة تبقى أن يجب ثم، من

إلزاميٍّا. قرسيٍّا يكون أن يجب املدني للنظام الخضوع أن غري ذلك.
إال الدنيا الحياة يف تمتد ال روحية، دائًما هي التي الكنسية العقوبات نفسه، للسبب
النقيض عىل فتكون، املدنية العقوبات أما بخطئهم. أنفسهم قرارة يف امُلقتِنعني أولئك إىل

يُقروا. لم أم بعدالتها املذنبون أقرَّ سواء جسدي، بأذًى مصحوبة هذا، من
ذلك؛ غري تكون أن يمكن وال فقط، اإلكلريوسروحية سلطة أن بوضوح ذلك من ينتج
التي اإلكلريوس لخدمة مالئمة قهرية قوة من ما وأنه دنيوية؛ قوة أيُّ لها تكون أن يجب ال

جرَّائها. من تتحطَّم قد
تقسيم أي من يعاني أال عىل حريٌص وهو السيادة، صاحب أن أيًضا هذا من يتَّضح
خارجي اعتماد حالة يف املدني املجتمع أعضاء يجعل مرشوع بأي يسمح أال يجب لسلطته،

الكنيس. الكيان عىل ومَدني
األحكام إليها تحتكم أن يجب التي الحقيقي الكنَيس للقانون األكيدة املبادئ هي هذه
والنظام الطبيعي القانون عىل القائمة الثابتة األبدية للحقائق طبًقا األوقات كل والقراراتيف

للمجتمع. الرضوري
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كبشوطفَلني بوضع كلدو يف األمر بدأ مجازية. صورة أو رمز القديمة العصور يف يشء كل
والكلب فارس؛ يف األلوهية رمز النار الربيع. األرضيف تنتجه ما عىل عالمة السماء يف وثَور
تصبح رأسها يف ذيلها تُخفي التي واألفعى النيل؛ فيضان من املرصيني يُحذِّر السماوي

ومتنكرة. ممثَّلة بأكملها الطبيعة لألبدية. صورة
واملروِّعة الغريبة القديمة، التماثيل تلك من كثريًا تجد أن يمكنك ثانية، مرة الهند، ويف
الرذيلة، بها تقاتل عظيمة أذرع بعرشة املزوَّدة الفضيلة تمثِّل بالفعل، عنها تحدثنا التي

للشيطان. صورة أنها البؤساء مبرشونا اعتقد التي وهي
عنها يسمع لم الحس، سليم رجل عينَي أمام هذه القديمة العصور رموز كل ضع

تعلُّمها. يجب لغة هي شيئًا؛ يفهم لن قبل؛ من
يُعلنوا أن إىل وقدَمني؛ ويَدين هللاعيننَي يهبوا أن إىل القدامى الالهوتيون الشعراء اضُطر
كزينوفانيس أشعار من بعًضا السكندري كليمندس القديس ل يُسجِّ إنسان. شكل يف عنه
ر تصوُّ أن املرء يرى أن خاللها من يُمكن التي الخامس) الجزء («املنوعات» الكولوفوني
اإلغريق، الهويتيِّي أول الترياقي، أورفيوس أما اليوم. وليد ليس صورتهم عىل هلل البرش
السكندري. لكليمندس ُمماثل نحو عىل طويلة، بمدة هومريوس قبل باملثل، نفسه عن فعربَّ
أن سبَق من وخصوًصا الفالسفة، استغل مجازية، صورة أو رمًزا كان يشء كل وألن

وألغاًزا. مجازية صوًرا مبادئهم كانت الطريقة؛ هذه الهند، إىل سافروا
الغاضبني. الرجال تَستفز ال أي بسيف.» النار تُِثر «ال

البرش. عن الحقيقة تُْخِف ال أي املكيال.» تحت النور تُْخِف «ال
بصوته املرء فيها يُديل التي امُلتكرِّرة العامة االجتماعات تَفاَد أي البُقول.» من «امتِنع

سوداء. أو بيضاء بحبوب
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بامُلثرثرين. يَمتلئ ال حتى أي منزلك.» يف سنونو بطيور تحتفظ «ال
العامة. امِلَحن أزمنة يف الريف إىل الجأ أي دى.» الصَّ اعبد العواصف، «يف

البليدة. الكسولة العقول تُعلِّم ال أي الثلج.» عىل تكتب «ال
… الصعوبة بالغة للُمجازفات وال للحزن، تَستسلم ال أي مخك.» وال قلبك تأكل «ال

إلخ.
معناها. فهم الصعب من وليس فيثاغورس، ِحَكم هي هذه

اللوكريتي طيماوس عنه عرب الذي للرب ترمز التي فهي امَلجازية الصور أجمل أما
تلك أفالطون تبنَّى مكان.» أي يف ليس ومحيطها مكان كل يف مركزها «دائرة الفكرة: بتلك
«أفكار» يت وُسمِّ استخدامها، إىل عمد التي املادة بني باسكال ووضعها املجازية، الصورة

باسكال.
أقوالهم، نُكرِّر أو معهم نتفق األخالقية، والفلسفة امليتافيزيقا يف يشء كل القدماء قال

تكرارات. إال النوع هذا من الحديثة الكتب كل وما
لدى مقدَّسة الغرابة بالغة لنا تبدو التي املجازية الصور هذ كانت ذلك، عىل عالوة
باحرتام موكب، يف يُحَمالن الحياة، رمزا التكاثر، ُعضوا كان والسرييانيني. واملرصيني الهنود
كانوا ألنهم حمقى؛ همج وكأنهم الشعوب هؤالء نُعامل أن عىل ونجرؤ ذلك، من نسَخر جم.
ندخل رأونا أنهم لو يقولوا أن يُمكن تُراهم ماذا الوجود. منَحهم أنه عىل برباءة هللا يشكرون

الدمار؟ أدوات أجنابنا وعىل معابدنا
ر تُصوَّ الطبيعة كانت فينيقيا ساحل وعىل بعنزة، تُمثَّل البرش خطايا كانت ِطيبة، يف

سمكة. بذيل عارية امرأة هيئة يف
وصل امَلجازية للصور االستخدام ذلك أن يعلم حني لذلك، املرء يندهش أن يجب ال

السورية. الصحراء من بالقرب شعبًا شكَّلوا حينما العربانيني إىل
سفر من النص هذا هو اليهودية الكتب يف املوجودة املجازية الصور أجمل أحد
ألَنََّها الطََّواِحُن َوتَبُْطُل اْلُقوَِّة، ِرَجاُل َوتَتََلوَّى اْلبَيِْت، َحَفَظُة ِفيِه يَتََزْعَزُع يَْوٍم «ِيف الجامعة:
اْلِمْطَحنَِة، َصْوُت يَنَْخِفُض ِحنَي وِق، السُّ ِيف األَبَْواُب َوتُْغَلُق بَاِبيِك، الشَّ ِمَن النََّواِظُر َوتُْظِلُم َقلَّْت،

«… اْلِغنَاءِ بَنَاِت ُكلُّ َوتَُحطُّ اْلُعْصُفوِر، ِلَصْوِت َويَُقوُم
كزهرة شعرهم وابيضَّ برصهم، وأعتم أسنانهم، فقدوا قد املسنني أن إىل ذلك يُشري
األطفال، إنجاب عىل قادرين يعودوا ولم الجنادب، مثل أقدامهم وتورَّمت اللوز، شجرة

العظيمة. للرحلة أنفسهم يُِعدوا أن يجب وأنهم

110



املجازية الصورة

املسيح يسوع لزواج ُمستمرة مجازية —صورة املرء يعلم كما — اإلنشاد» «نشيد يُعدُّ
كامليت» أوجستني «أنطون ح يُوضِّ نهايته. إىل بدايته من مجازية صورة إنه الكنيسة. من
يسوع سيدنا عىل به ُحكم الذي الصليب هي املحبوب إليها يذهب التي النخلة أن بمهارة
عىل لة مفضَّ زالت ما والصحية النقية األخالقية الفلسفة بأن االعرتاف يجب ولكن املسيح،

الرمزية. القصص تلك
فينا تثري التي النموذجية املجازية الصور من حشًدا الشعب هذا كتب يف املرء يرى
وبسيطة عادية تبدو كانت لكنها والسخرية؛ الشك إىل ميلنا وتُظهر اليوم، االشمئزاز

اآلسيوية. للشعوب
ذلك يف كانت لكنها للغثيان، ومثرية ُمتطرفة لنا تبدو صوًرا حزقيال سفر يف نجد
بعناية الحظوا األعف. االتحاد نموذج اإلنشاد، نشيد يف مثاًال ثالثون هناك طبيعية. الوقت
القديمة العصور من كتاب أي يف تجدوا ولن دوًما، جادَّة الصور وهذه التعبريات، هذه أن
يحدث الشهوة، تُدان عندما العظيم. التكاثُر موضوع عن السخرية من قدر أقل البعيدة
يكن لم الهزل. من قدر بأقل تسمح وال أبًدا، العاطفة تثري ال لكنها معينة؛ رشوط وفق ذلك

وبرتونيوس. وكتولوس، مارشال، يُناظر من القديمة العصور هذه لدى
تُعلِّمنا التي الكتب كل من كما اليهودية، الكتب وكل اليهود األنبياء كل من ينتج
منها ينتج أقول: واملرصيني، والهنود والسرييانيني والفينيقيِّني والفرس الكلدانيني أعراف
اذهب يشء. يف عاملنا يشبه يكن لم القديم العالم ذلك وأن كعاداتنا، تكن لم عاداتهم أن
ذاتها؛ األفكار يجد املرء يعد ولم كانت؛ كما األخالق تعد لم مكناس، حتى طارق جبل من

يشء. كل البحر تا ضفَّ ت غريَّ
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فيها رأيت جونسون. صمويل السيد أصدرها شكسبري ألعمال طبعة عىل نظرة ألقيُت
شيوخ مجلس عضو يلعب العظيم شكسبري مرسحيات يف أنه من املدهوشني األجانب أن
ضعاف أنهم عىل يُعاَملون املرسح، خشبة عىل ثمًال ملٌك ويظهر ج، امُلهرِّ دور روماني
لكنني بالخمر؛ الولع شديد وأنه بائس، ج ُمهرِّ بأنه جونسون السيد أتَّهم أن أود ال العقول.
الذي والسبب الرتاجيدي، املرسح جماليات من ْكر والسُّ املزاح يحسب أنه يف غرابة أجد
مثله والبلد، للظروف العرضية التمييزات يَحتقر الشاعر أن وهو فرادة، أقل ليس يقدمه
لو عدًال أكثر املقارنة ستكون الثياب. يُهمل الشخص، برسم يقنع إذ الذي؛ الرسام مثل
أن ينبغي سخيفة، تشوُّهات نبيل موضوع يف يُدخل أن ينبغي رسام عن يتحدَّث كان أنه
يف الخمر تحتيس داريوس وزوجة أربيال، معركة يف حماًرا راكبًا األكرب اإلسكندر يرسم

الدهماء. مع حانة
اإليطاليون اعترب عبقري. شكسبري أن وهو سبق؛ ما كل من أغرب شيئًا ة ثمَّ لكنَّ
إنجلرتا، يف الوقت بعض يقضوا لم الذين األخرى، البالد كل يف األدب ورجال والفرنسيون
أضحكوا الذي امُلهرجني أكثر وأنه هارلكوين، من بكثري أدنى ج ُمهرِّ وأنه بهلوان، مجرَّد أنه
بالخيال، يَسمو ما نفسه الرجل أعمال يف يجد املرء أن غري بالسخرية. جدارة الجمهور
زيف. بال بلغتها تتحدث التي نفسها الطبيعة وإنها الحقيقة، إنها أعماقه. يف القلب ويُثري

اإلطالق. عىل الكاتب إليه يسَع ولم التسامي، من إنه
املنطق وبني والدناءة، الجالل بني التناقض ذلك من يستنتج أن للمرء يُمكن ماذا
شكسبري؟ أعمال يف نجدها التي التبايُنات كل بني من باختصار الفظة، والحماقة السامي

أديسون. وقت يف عاش أنه لو عظيًما شاعًرا يكون أن املمكن من كان أنه نستنتج
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الُكتاب كل بني من الوحيد هو آن امللكة أيام يف ازدهر الذي الشهري أديسون كان ربما
ومخيِّلة سليم، أسلوب لديه كان بالذوق. العبقرية يُهدي كيف جيًدا عرف الذي اإلنجليز
والنظام، للياقة صديًقا كان وملا ونثره. ِشعره يف وبساطة وقوة وأناقة، التعبري، يف حكيمة

«كاتو». تراجيديته أُلِّفت وهكذا بعظمة، الرتاجيديا تُكتب أن أراد
أحاسيس تُضارع وأحاسيس فرجيل، أشعار تُضارع أشعاًرا نرى األول الفصل من
رائًعا عمًال بوصفه وسيفاكس جوبا ملشهد فيه ق يُصفَّ لم أوروبا يف مرسح من ما كاتو.
النقية والصياغة امُلتَقنة، والتباينات جميًال، تطوًرا املتطورة والشخصيات املهارة يُظهر
الفلسفية للسمات حتى العمل هذا ترجمات تعرف التي األديبة أوروبا قت صفَّ والنبيلة.

كاتو. دور بها امتأل التي
له وضمنتْه تفاصيله، جمال ه استحقَّ الذي األعظم بالنجاح العمل هذا حظَي
لها. ُمذهًال تلميًحا موضع من أكثر يف الرتاجيديا هذه كانت التي إنجلرتا اضطرابات
وعادلة نبيلة والِحَكم وحسب، جميًال الشعر وكون التلميحات، هذه دالالت انتهاء مع لكن
املقطع من أجمل يشء من ما بالربود. إال يشعرون الناس يَُعد لم بارًدا، والنص وحسب،
املرسح، عىل املرسح. عىل تُليت ما إذا امللل عىل ستبَعث ولكنها فريجيل؛ قصيدة من الثاني
شكسبري غرابات إىل الناس عدا ما رسعان والفعل. الحي، والحوار العاطفة، وجود من بد ال

فجاجتها. عىل اآلرسة
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امُلحَدثون. كرَّره وما املخزية، العاطفة تلك عن القديمة العصور قالت ماذا جيًدا املرء يعرف
عنها. يتحدَّث كالسيكي مؤلف أول هسيود

الفقري وحتى اآلخر، للِحريف والِحريف اآلخر، الخزف لصانع حاسد الخزف صانع
يمنح أن للمرء كان إن (أو اآلخر للموسيقي واملوسيقي اآلخر، للفقري حاسد

اآلخر. للشاعر والشاعر «مطرب»)، لكلمة آخر معنًى

.(٢ :٥ أيوب: (سفر األحمق» تُميت «الغرية طويل: بوقٍت هسيود قبل أيوب قال
الحسد أن يُثبت أن حاول من أول كان النحل»، «أسطورة مؤلف ماندفيل، أن أعتقد
كالجوع لإلنسان طبيعي الحسد أن لذلك األول سببه ا. جدٍّ ُمفيدة وعاطفة للغاية، جيد أمر
يكره أن تريد والكالب. الجياد لدى أيًضا يوجد كما األطفال، يف تجده أن ويُمكن والعطش،

واضح. الرس اآلخر. من أكثر أحدهم قبِّل بعًضا؟ بعُضهم أطفالك
يف سخيف هو عما منهما كلٌّ تُفتش أن هو تلتقيان شابَّتان تفعله يشء أول أن يُذكر

األخرى. منهما كلٌّ تُداهن أن الثاني واليشء األخرى،
رساًما ليُصبح يكن لم رافائيل وأن تمييز، بال الفنون لُرعيت الحسد لوال أنه يُعتقد

أنجلو. مايكل من غيوًرا يكن لم لو عظيًما
أيًضا املحاكاة تكون وربما الحسد؛ من نوًعا تكون ربما امُلحاكاة أن ماندفيل اعترب

اللطف. إطار عن يخرج لم حسد مجرد
لم وحسب؛ العمل يف عيلَّ ق تتفوَّ أن إىل حسدك «قادك لرفائيل: أنجلو مايكل قال ربما
وضعت ألني كنسيٍّا حرماني عىل تعمل أن تُحاول ولم البابا، مع ضدي تتآَمر لم تهُجني،
جميالت نساء مع بالحيوية امُلفعمني الكرادلة ووضعت الفردوس، يف والُعور املشلولني



الفلسفي فولتري قاموس

فأنت باإلطراء، جدير حسدك إن األخرية. الدينونة عن لوحتي يف الجحيم، يف يدك مثل عرايا
صالَحني.» صديقني فلنكن لطيف؛ حسود أخ

امُلتسوِّلني غرية اآلخرين مزايا من غيوًرا مواهب، بال بائًسا إنسانًا الحسود كان إذا لكن
لك فسيُكتب شخصيته، وضاعة بفعل هو كما العوز بفعل مضغوًطا كان إن األغنياء، من
األدبية». وبعض«الحوليات الكونتيسة»، السيدة و«خطابات برناسوس»، من بعض«أخبار
عذًرا له يجد أن ليستطيع ماندفيل يكن ولم الذِّكر، يستحق ال حسًدا الحيوان هذا يُظهر

أبًدا.
إن لها. ينظرون َمن تسحر الحسود عني أن يف القدماء تفكري سبب عن املرء يسأل

املسحور. هو باألحرى الحاسد
األدنى الجزء من تأتي التي الصفراوية العصارة الحسد ذاك ز «يُحفِّ ديكارت: يقول
… الرشايني عرب القلب من املنترشة الطُّحال من تأتي التي السوداء والُعصارة الكبد من
هذا، بقوله ديكارت فإن الطحال، داخل يتكون ال الُعصارة من نوع أي دام ما لكن إلخ.»

الطبيعية. فلسفته حسد يف باملبالغة جدير غري أنه يبدو
باإللحاد ديكارت اتهم الذي فويتوس، أو فويت ويُدعى — األوغاد الالهوتيني أحد كان
انتشار بكيفية ديكارت من معرفة أقل ذلك مع كان لكنه السوداء، بالعصارة مريًضا —

دمه. يف الكريهة ُعصارته
يموت.» لن الحسد ولكن سيموت، «الحسود حق: عىل برينل مدام

فلنكن شَفقة.» لديك تكون أن من أفضل حسوًدا تكون «أن يقول: الذي جيٌد مثٌل لكنه
نستطيع. ما قدر إذًا حسوِدين
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األول القسم (1)

حينما متساوون إنهم بطبيعتهم؛ املقرتنة بملكاتهم يتمتَّعون إذ ُمتساوون البرش أن واضح
املغول، وعظيم الصني، ملك يستطيع ال فهمهم. يُمارسون وحينما الحيوان، وظائف يؤدُّون
تذهبوا أن ومن تَهضموا، أن ِمن «أمنعكم منزلة: الناس ألدنى حتى يقول أن تركيا وباشا
والحيوانات بينها. فيما ُمتساوية نوع كل من الحيوانات كل تُفكروا.» أن ومن املرحاض، إىل
رضبات بفعل صغرية بقرة إىل يتودَّد ثور أُبِعد إذا االستقاللية؛ بميزة علينا تتميز بطبيعتها
ديٌك يرضبه الذي الدِّيك يجد آخر. حقل يف أخرى وليفة عن بحثًا يذهب فإنه أقوى، ثور
ليمنوس، إىل بستانيٍّا صغري وزيٌر ينفي مَعنا: كذلك ليس األمر أخرى. حظرية يف عزاءه آخر
إىل الصغري الوزراء رئيس الباشا وينفي تينيدوس، إىل الصغري الوزير الوزراء رئيس وينفي
الطيِّبني املسلمني ينفي آخر وينتخبون السجن، الباشا االنكشاريون ويُودِع رودس، جزيرة
هذه عىل املقدَّسة سلطته قرص أنه لو بشدة له ُممتنِّني الناس سيبقى ذلك ومع يشاء؛ كما

الصغرية. املمارسة
كل يف يجد أن اإلنسان استطاع ولو عليه، يكون أن ينبغي ما عىل العالم هذا كان لو
ذلك كان لو اآلخر. يَستعبد أن أحد عىل لتعذَّر لطبيعته، مالئًما ومناًخا ميسوًرا، رزًقا مكان
يُعطنا لم حياتنا يف يُسهم أن ينبغي الذي الهواء هذا أن لو النافعة؛ بالثمرات يَنعم العالم
سكن بخالف والفراش السكن إىل حاجة باإلنسان تكن لم لو األوان؛ قبل وموتًا أمراًضا
أطفالهم سوى خدم والتيمورلنكيني خان جنكيز لدى كان ملا وُفُرشهم؛ والغزالن الوعول

شيخوختهم. يف ملساعدتهم يكفي بما رشفاء قوًما حينئذ سيكونون الذين



الفلسفي فولتري قاموس

والطيور املستأنَسة غري األربع ذوات بها تتمتع التي الطبيعية الحالة يف اإلنسان أن لو
فيه، التفكري يستحق ال وعبثًا وهًما حينئذ السيطرة ولكانت مثلها، سعيًدا لكان والزواحف،

خدماتهم؟ إىل تحتاج ال وأنت خدٍم يف ترغب فِلَم
جاًرا يَستعبد أن العضالت مفتولة وذراع ُطغياني عقل ذي فرٍد ذهن إىل تباَدر لو
الظالم يبدأ أن قبل الدانوب نهر عند املظلوم سيكون مستحيًال؛ األمر لكان قوة، منه أقل

الفولجا. نهر عند إجراءاته
بنوعنا املرتبط الفقر حاجة. بال كانوا لو بالرضورة جميًعا ُمتساوين البرش سيكون
كثريًا األمر يَعني ال التبعية. لكنها الحقيقية، املصيبة هو التفاوت ليس آلخر. رجًال يُخِضع
لكْن القداسة»؛ «صاحب نفسه يدعو فالنًا أن أو السمو»، «صاحب نفسه يدعو فالنًا أن

اآلخر. أو أحدهما تخدم أن صعٌب
ال حقول لديهما صغريتان أرستان منها وبالقرب خصبة؛ تربة كبرية أرسة زرعت
تذبحاها، أو هة امُلرفَّ األرسة تخدما أن الفقريتنَي األرستني عىل يجب والعرق؛ للكد تستجيب
الغنية األرسة عىل سواعدها الفقريتنَي األرستني من واحدة تعرض ذلك. يف صعوبة من ما
والُعمال؛ الخدم أصل الخادمة األرسة وتُهزم. لتُهاجمها، األخرى وتذهب الخبز؛ عىل لتحصل

العبيد. أصل املهزومة واألرسة
إىل ينقسموا أال مجتمع يف يعيشون الذين البرش عىل مستحيل التعيس، عاَلمنا يف
الطبقتان وهاتان تخدم؛ التي الفقرية هي واألخرى تقود، التي الغنية هي إحداهما طبقتني؛

مختلفة. درجات بينها تظل األلف الطبقات وهذه طبقة، ألف إىل تنقسمان
مثلك وكربياء وقدمان يدان ويل مثلك، رجل «أنا قائًال: إلينا تأتي بالغنائم يؤتى حينما
أنا عقلك. مثل ومتناقض — متناسق غري األقل عىل أو — مشوش وعقل أكثر، ال تماًما،
يف األرض. من حصتي فأعطني فوجريار؛ من أو راجوسا من أو مارينو سان من مواطن
بعضها للزراعة، فدان مليون ألف خمسني من يقرب ما املعروف األرضية كرتنا نصف
أن معناه هذا القارة؛ هذه يف إنسان مليون ألف تعدادنا يبلغ ُمجدب. وبعضها به، بأس ال

الخمسني.» فداديني أعطني عادًال؛ كن فدانًا؛ خمسون لديه الفرد
ل توصَّ السامويديِّني؛ أو الهوتنتوت أو الكافرين أرض يف وخذها «اذهب سنجيب:
والكسوة الطعام يف ترغب كنت إن أُِخذت. الحصص فكل هنا أما معهم؛ سلمي اتفاق إىل
وإال لك؛ وسندفع َسلِّنا أو اخدمنا أبوك؛ عمل كما لدينا فاعمل عندنا، والدفء واإلقامة
أن من وسيمنعك السامية، طبيعتك من يحطُّ سوف الذي اإلحسان طلب إىل فستُضطر

النبيلة.» كربيائك ملزاعم طبًقا الريف، قساوسة حتى أو امللوك ِعْدل تكون
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من املستمر العمل ويمنعهم الحالة، هذه عىل الغالبية ُولِدت تعساء، الفقراء كل ليس
من الحروب، حينئذ املرء يشهد بذلك يشعرون حينما لكن زائد؛ بأسف بوضعهم الشعور
وفرنسا. وإنجلرتا أملانيا يف الفالحني وحروب روما، يف الشيوخ ضد الجمهوريني حرب قبيل
املال، يملكون األقوياء ألن الناس؛ بخضوع آجًال، أم عاجًال كافة، الحروب هذه تنتهي
فاألمة األمم؛ بني فيما واحًدا ليس األمر ألن ما دولٍة يف أقول ما. دولٍة يف يشء كل سيد واملال

أقل. وشجاعة أكثر ذهب لديها التي األمة دائًما ستُخضع للسيف استخداًما األفضل
وكثري واملتعة، والثروة السيطرة إىل وافر بقدر عنيف ميل ولديهم جميًعا الرجال يولد
ليَسودوا بناتهم؛ أو اآلخرين وزوجات أموالهم، الرجال كل يريد ثم ومن الكسل؛ إىل امليل من
ا جدٍّ وديعة أشياء تفعل أن أو شيئًا، تفعل أن دون من نزواتهم، لجميع ويُخضعوها عليها،
متساوين، يكونوا أن البرش عىل يستحيل الحادة، امليول تلك مع أنه بوضوح ترى األقل. عىل

اآلخر. من أحدهما يَغار أال الالهوت يف أستاذَيْن أو واعَظنْي عىل يستحيل كما
من نهائي ال عدد هناك كان إن إال يستمر أن اآلن، هو كما البرشي، للجنس يمكن ال
أرضه يرتك لن الثري الرجل أن فأكيد اإلطالق؛ عىل شيئًا يملكون ال الذين النافعني البرش
املجلس سكرتري لك يصنعه فلن األحذية من لزوج حاجة يف كنت وإن أرضك؛ ليحرث
ذاته. الوقت يف جامًحا خياًال وأكثرها طبيعية األمور أكثر هي فاملساواة لذلك، الخاص.

مباَلًغا التفاوت أصبح ذلك، يستطيعون حينما يشء كل يف يُْفرطون البرش أن بسبب
الصدفة تسبَّبت التي البلد برتك للمواطن يُسمح أال البالد من كثري يف يراعى أصبح فيه.
سيئ بشكل وتُدار سيئة األرض «هذه هو: بوضوح القانون هذا ومنطق فيها؛ يولد أن يف
أفضل، شيئًا افعل الجميع.» يغادرها أن من خوًفا يُغادرها أن من فرد أي نمنع أننا لدرجة

إليها. يأتوا أن يف يرغبون واألجانب ببلدك، يعيشوا أن يف يرغبون رعاياك كل اجعل
للناس كليٍّا ُمساوون بأنهم يعتقدوا أن يف قلوبهم أعماق من الحق لديهم الناس كل
ولكن العشاء، له يُِعد بأن سيده يأمر أن يجب الكاردينال طاهي أن ذلك يعني ال اآلخرين.
باآلالم سيموت ومثيل باكيًا، ُولِدُت ومثله سيدي، مثل إنسان «أنا يقول: أن للطاهي يُمكن
وإن روما، عىل األتراك استوىل إن ذاتها. الحيوان وظائف يؤدي كالنا ذاتها. واملراسم نفسها
معقول الحديث هذا بخدمتي.» فسأُلِحقه طاهيًا سيدي وأصبح كارديناًال حينها أصبحُت
يف يستمر أن الطاهي عىل روما، عىل ليستويل الرتك عظيم يأتي أن انتظار يف ولكن وعادل،

كله. اإلنساني املجتمع فسيَفَسد وإال واجبه أداء
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غري العادي الشخص أما الدولة؛ يف وظيفة أي يُمنح ولم طاهيًا ليس الذي اإلنسان أما
للحماية الخضوع من جوٍّ يف مكان كل يف يُستقبَل ألنه بالغيظ يشعر لكنه بيشء املرتبط
من يملكه مما أكثر يملكون ال «السادة» من الكثري أن كاٍف بوضوح ويرى االستهانة، أو
فما انتظارهم، ُغرف يف االنتظار من أحيانًا بامللل ويشعر الفضيلة، أو الذكاء أو املعرفة

بنفسه. ينأى أن فعله؟ يُقرر أن ينبغي الذي
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الجرائم يكبح كان الذي املهيب الديني الطقس هي القديمة العصور بدع أجمل لعلَّ
خطاياهم عن رون يُكفِّ بجعلهم املذنبني يأس من يهدِّئ وكان عليها، العقاب من بالتحذير
وكل الدواء، من أقدم األمراض ألن بالرضورة؛ التوبة يسبق الندم أن بد ال بالتوبة.

تُلبى. أن قبل من ُوِجدت االحتياجات
أو بجهله ارتكب حينما اإلنسان قلب أزعج طبيعي، دين العقائد كل قبل كان لذلك
غيور عاشق أخاه، قتل أخ مشاجرة، يف صديقه قتَل صديق إنساني. غري فعًال عه ترسُّ
فاضًال رجًال األمة رئيس أدان دونها، من يحيا أن يستطيع ال التي املرأة حتى قتَل وثائر
ال ضمريهم؛ يُكدرهم إحساس. لديهم كان إن اليأس أصابهم رجال هؤالء نافًعا. ومواطنًا
الركون وإما التعويض إما فقط؛ خياران يتبقى التعاسة. قمة وهذه هذا؛ من أصدق يشء

الثاني. املسوخ يختار بينما األول، الخيار كلها الحساسة النفوس تختار الجريمة. إىل
للسخرية؛ ُمثرية لها امُلصاحبة الطقوس كانت الكفارات. ظهرت األديان أُرسيت حاملا
قتل جريمة يتدارك أن إلنسان يمكن كيف والقتل؟ الجانج نهر مياه بني العالقة فما
جسده يغسل من أن بتخيل خف والسُّ الضالل يف اإلفراط هذا بالفعل لَحظنا باالغتسال؟

الرشيرة. األفعال أدران ويُزيل روحه، يغسل
لتلك أخرى مراسم وأُضيفت نفسه، الجانج نهر مياه فضل ذلك بعد النيل ملياه كان
عىل القرعة ويُجرون عنزتني، يأخذون املرصيون كان أفظع. كانت أنها أؤكد التطهريات،
أي «هزازيل»، اسم وُمنح املذنبني، بخطايا لًة محمَّ بها يُلقوا أن يجب منهما واحدة أي

إنسان؟ وجريمة عنزة بني العالقة ما أتساءل: للعنزة. ر، امُلكفِّ
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أخذوا الذين آبائنا، اليهود بني الطقس ذلك بتقديس الرب سمح منذئذ، أنه صحيح
أرواح ر تُطهِّ التي هي العنزة، ال التوبة، كانت شك بال لكن املرصيني، شعائر من الكثري

اليهود.
األكثر ميديا بصحبة أبرسث، الشقيق غري أخاه قتَل أن بعد يقال، كما جيسون، يأتي
ذلك بعد أصبحت التي وكاهنتها أيايا ملكة سريس، خطيئته من تُحلَّه لكي منه؛ ذنبًا
يصنع ربما ُمملَّحة. وكعكات رضيع بخنزير خطاياهم سريس لهم غفرت عظيمة. ساحرة
وميديا جيسون من يجعل أو أبرسث دم ثمن يدفع أن يصعب لكن نسبيٍّا، جيدة أكلة ذلك

الرضيع. خنزيرهما أكل أثناء املخلصة توبتهما عن يُعِلنا لم ما رشًفا، أكثر أناًسا
تتار من تمثاًال ليَرسق يذهب أن أمه) بقتل ألبيه ثأر (الذي أوريستيس ارة كفَّ كانت
النتيجة. هذه مثل يُداني يشء ثمة يكن ولم للغاية، الصنع سيئ كان التمثال أن بد ال القرم.
امُلذنبون يحصل ربما الرسية؛ الطقوس اخرتعنا ذلك، من أفضل هو ما فعلنا وقتها من
جديدة. حياة سيعيشون بأنهم يُقسموا وبأن مؤملة، ِمَحن ل بتحمُّ ذنوبهم كفارة عىل فيها
املبتدئني، مع يتوافق اسٌم األمم كافة بني الجدد األعضاء عىل يُطَلق كان الَقَسم هذا ومن

الفضيلة. طريق يف دخلوا والذين جديدة، مهنة بدءوا الذين
دون. يُعمَّ حني فقط «ُمستجدين» يُدَعون املسيحيون ون املتنرصِّ كان

بأنه فقط يُقِسم بأن أخطائه من الرسية الطقوس تلك يف يُغَسل كان املرء أن يف شك ال
كان اإلغريقية الرسية الطقوس كل يف الكاهن إن حتى صحيًحا، ذلك وكان فاضًال، سيُصبح
أومفث»؛ «كوث، املرصيتني: الكلمتني هاتني بالكنيسة امُلجتِمع الشعب يرصف وهو يقول
من تحدَّرت قد الرسية الطقوس أن عىل نفسه الوقت يف دليل وهذا تطهروا.» «تنبهوا، أي

أفضل. البرش لجعل إال تُبتدَع لم وأنها مرص، من األصل حيث
ينحدر ال وحتى الفضيلة، ليبثُّوا استطاعوا؛ ما العصور كل يف الحكماء فعل لذا،
رسية كفارة من ما أنه لدرجة ُمرعبة جرائم أيًضا هناك لكن اليأس. إىل اإلنساني الضعف
سرييس طقوس يف باالستتابة إمرباطوًرا، كان أنه رغم لنريون، يُسمح لم لها. ممنوحة
جرائمه؛ عن العفو عىل الحصول قسطنطني يَستِطع لم زوسميس»، «تقرير ويف الرسية.
تلك تَبقى أن البرشي الجنس لصالح كان أقربائه. وكل وابنه زوجته بدماء ملطًَّخا كان
يوقف أن أمل وعىل ارتكابها، عىل الغفران ع يُشجِّ ال حتى كفارة، بال الخطرية التجاوزات

األحيان. بعض يف األرشار الشامل الرعب
«التوبة». عليها: يُطلق كفارات أيًضا الرومان الكاثوليك لدى
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باملال. ر تُكفَّ الجرائم كانت الرومانية، اإلمرباطورية دمروا الذين الهمج لقوانني طبًقا
قتل وكان سوليدي». و«الثالثون و«العرشون»، و«بَعرشة»، «التسوية»، ذلك: عىل أُطِلق
كان وقتها األسقف ألن أربعمائة؛ يُكلف أسقف وقتل سو، مائتَي حينئذ يُكلِّف كاهن

بالضبط. كاهنني يساوي
عموًما. سرساالعرتاف أُسِّ حينما هللا، مع يتصالح املرء كان البرش، مع هكذا وبتسوية
تسعرية يشء كل من املال عىل حَصل الذي والعرشون الثاني يوحنا البابا أعدَّ النهاية، ويف

للخطايا.
اللذَين واملرأة وللرجل العادي.» للشخص تريوننسات أربعة امَلحارم، ِسفاح «كفارة
كارلينات. دوقياتوتسعة وأربعة عرشتريوننًسا ثمانية الغفران يُكلِّف القربى ِسفاح ارتكبا
يكونان فاالثنان فقط؛ تريوننسات أربعة يَدفع الواحد الشخص كان إذا عادل؛ غري هذا

فقط. تريوننسات بثمانية مديننَي
البند مع ذاتها عرية السِّ الفئة يف الحيوانات مع الجنس وممارسة اللواط ُوِضع
كارلينات وستة دوقية عرشة واثنتَي تريوننًسا تسعني تبلغ التي واألربعني: الثالث التحريمي

إلخ. …
بطبع يأمر يجعله بما للفطنة ُمفتقًدا كان العارش ليو أن نُصدق أن ا جدٍّ الصعب من
قد تكن لم أنه اعتبارنا يف نضع أن يجب لكن يُدَّعى. كما ١٥١٤م عام يف الرسوم هذه
وأن بعد، فيما امُلصِلحون أشعله الذي الحريق من الزمن ذلك يف واحدة رشارة ظهرت
بأرقِّ ولو ابتزازاتها تُغطي أن وأهملت الناس، سذاجة عىل حينئذ غافية كانت روما محكمة
لم املحكمة هذه أن رسيًعا هذا تبع الذي الغفران لصكوك العلني البيع ح ويوضِّ حجاب.
الشكاوى تظهر كانت وحاملا كثرية، أمم عليها اعتادت التي املآيس هذه لتُخفَي ِحذْرها تأخذ
لكنها الدعوى، كتاب تُبطل كي بوسعها ما تفعل امَلحكمة كانت الكنيسة، استغالالت ضد

ذلك. يف تنجح لم
املختلفة النسخ أن أعتقد فإني الرسوم، تلك يف برأيي ح ألُرصِّ الجرأة لديَّ كانت إن
مع تتفق ال األسعار فتلك اإلطالق؛ عىل ُمتناسبة ليست واألسعار عليها؛ االعتماد يمكن ال
يُقدِّر فهو دوسانيس»؛ «اعرتافات يف دومانتنو مدام جد دوبجيني، يزعمها التي األسعار
يدعو املبلغ هذا قروش؛ بخمسة أخته أو أمه مع امَلحرم وزنا قروش، بستة العذرية ثمن
ألولئك التوثيق مكتب يف مستقرة معيَّنة تسعرية ا حقٍّ هناك كانت أنه أعتقد السخرية. إىل
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ربما ولكن خطاياهم، من الِحلِّ عىل ليُساوموا أو الغفران، عىل ليحصلوا روما إىل أتَْوا الذين
أقبح. ليجعلوها إليها الكثري روما أعداء أضاف

بالغة إساءة كانت وأنها قط؛ مجلس أي يُِجزها لم الرسوم تلك أن تماًما مؤكَّد هو ما
املشرتون كان إلغائها. يف مصلحتهم تكن لم الذين أولئك واحرتمها الجشعون ابتَدعها
أتت حتى شخص أيُّ يحتج أن يُمكن كان بالكاد وهكذا السواء، عىل راضني والبائعون
سيعود الرسوم تلك كل حول دقيقة وثيقة وجود بأن االعرتاف يجب اإلصالح. اضطرابات

البرشي. العقل تاريخ عىل عظيم بنفع
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مفيدة. تكون قد فكرًة «ُمتطرِّف» لفظة من نستخلص أن سنُحاول
الحرب. يف النرص إىل يقود القيادة أم الحظ كان إن عما يوم كل املرء يتجادل

القتل. أو الشفاء يف الدواء من أكرب دور للطبيعة كان إن عما املرض، ويف
صواب، عىل املرء يكون حينما االمتثال كثريًا املفيد غري من كان إن عما الترشيع، ويف

خطأ. عىل املرء يكون حينما واالسرتحام
انحطاطها. إىل أم األمة رفعة إىل يؤدِّي األدب كان إن عما

واألساطري. بالخرافات يؤمنون الناس املرء يجعل أن ينبغي ال أو ينبغي كان إن عما
األخالقية. والفلسفة والتاريخ امليتافيزيقا يف حقيقي يشء أي هناك كان إن عما
إلخ. … سيئ وذوق جيد ذوٌق ا حقٍّ هناك كان وإن تعسفيٍّا، الذوق كان إن عما

الطرفني بني قارن منها؛ كلٍّ يف تطرًفا األكثر ِمن مثاًال خذ فوًرا، املسائل هذه كل لحسم
حقيقي. أيهما الفور عىل وستكتشف املتناقضني،

شائبة؛ بال الحرب نجاح تحسم أن تستطيع القيادة كانت إن ما تعرف أن يف ترغب
بال بمفردها القيادة فيها تنترص التي تناُقًضا املواقف وأكثر تطرًفا، األمثلة أكثر إىل انظر
بزحف يقوم قائدك؛ يعرف عميق؛ جبَيل ممرٍّ عرب املرور عىل العدو جيش يُجَرب شائبة.
أن إال أمامهم يُصبح فال املمر؛ يف العدو ويحبس املرتفعات، عىل ويستويل اضطراري،
ذلك يف دور أي لديه يكون أن للحظ يُمكن ال امُلتطرِّف املثال ذلك يف يستسلموا. أو يموتوا
فقط هذا ومن الحملة؛ نجاح تحسم أن يُمكنها املهارة أن الواضح فمن ثم ومن النرص؛

فن. الحرب أن يَثبُت
لكنه الحد، هذا إىل أكيًدا ليس النجاح حسًما؛ أقل لكنه متقدًما موقًفا تخيَّل اآلن،
سيَحسم الذي ما الجيشني. بني كامل تكافؤ إىل خطوة، خطوة هكذا، تصل دوًما. ح مرجَّ
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لتنفيذ طريقه يف وهو يُقتَل عام قائد به، التنبؤ يُمكن ال حدث أي بمعنى: الحظ؛ حينئذ؟
عالجها يُمكن ال أخرى حالة وألف هلع، حالة كاذبة، شائعة تُزعزعها كتيبة ُمهم، أمر

قيادة. أي فنٍّا؛ هناك أن بالتأكيد ذلك مع يبقى لكن بالفطنة.
لتعود واليد الرأس عىل العمليات إجراء فنِّ وعن الطب، عن هذا مثل يقال أن يجب

يفقدها. أن أوشك إلنسان الحياة
أول املناسبة؛ اللحظة يف جرحه ر وطهَّ سكتة نوبة من يُعاني أنزفشخًصا إنسان أول
َمن أول أخرى؛ مرة الجرح ويغلق حصوة يُخرج كي املثانة يف مرشط إقحام يف فكَّر من
ُمقدسني أشخاًصا شك بال كانوا الجسم، من جزء يف الغنغرينا يوقف أن يمكن كيف َعِلم

موليري. أطباء يُشبهون يكونوا ولم تقريبًا،
الحميات، تُشاهد التباًسا، وأكثر إدهاًشا أقل تجارب إىل الواضح املثال هذا من انزل
أم الطبيعة هو عالجها الذي كان إن ما جيًدا يَثبُت أن دون تُعاَلج نوع كل من وأسقاًما
بينهم واألذكى طبيبًا؛ عرشون يَنخدع بعواقبها؛ ن التكهُّ يُمكن ال أمراًضا ترى الطبيب؛
دقة مدى يعرف املتميز واإلنسان فن؛ هناك لذلك املرض. طبيعة يُخمن الوثقى العني ذو
قرحة، له سبَّبت ُمدببة عظمة ابتلع قد البالط من رجًال أن البريوني ن خمَّ هكذا الفن. هذا
ال مثلما معروف غري أنه عىل املرض سبب بورهاف ن خمَّ وهكذا باملوت؛ ًدا مهدَّ وجعلته
يوجد الفنون كل يف ولكن طب؛ فن ا حقٍّ هناك لذلك فاسينار. كونت لقسوة سببًا نعرف

ومايفيوس. فريجيل يُشبهون رجال
حَسنة مرصفية ورقة بوضوح؛ القانون فيه يتحدث واضًحا، مثاًال ُخذ الترشيع، يف
ترشيع يوجد لذلك بلد. كل يف بدفعها عليهم يُحَكم أن يجب قبلوها الذين ومقبولة؛ اإلعداد
ألنَّ البرشي؛ الجنس حظ لسوء فني، ُمتعسِّ القضاة يكون أخرى حالة ألف يف أنه مع ُمفيد،

سيِّئ. بشكل تَُسن القوانني
النموذجني هذين بني قارن ما؟ أمة يُفيد األدب كان إن ما تعرف أن يف أترغب
سقوط يف أتيال أم بليني تسبَّبت هل انظر جهول. عنيد وشخص شيرشون املتطرَفنْي؛

روما.
هو ما األول املقام يف انظر الناس. بني الُخرافة تشجيع ينبغي كان إن املرء يتساءل
والحمالت أيرلندا، ومذابح بارثولوميو، سان مذبحة الكارثي، الشأن هذا يف تطرًفا األكثر

رسيًعا. السؤال عن اإلجابة وستجد الصليبية؛
واألكثر إدهاًشا األكثر النقاط كل عىل أوًال يدك ضع امليتافيزيقا؟ يف حقيقة أي ثمة هل
يكون أن يُمكنه ال الكائن وهذا بذاته؛ موجود أبدي كائن األبد. إىل موجود يشء صدًقا؛
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الباقية الحقائق وأغلب الحقائق؛ تلك أمام يستسلم أن املرء عىل يجب متَّسق. غري أو رشيًرا
الظالل. يف فيبحثون اآلَخرون أما الحقيقة يكشف األعدل والعقل للنقاش، مطروحة

األصح، والعني األبيض؛ من األسود األضعف العني تميِّز األلوان، يف كما األمور كل يف
بعًضا. بعضها يُشبه التي الظالل بني تُميِّز تدريبًا، األكثر
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إزورفيدام

الرباهمة أحد ألَّفه قديم تعليق إنها فرنسا؟ ملك بمكتبة املوجودة «اإلزورفيدام» هذه ما
أقل ذاتها هي كانت التي القديمة «الفيدام» عىل اإلسكندر عرص قبل ما زمن يف القدماء

«الشاستا». كتاب من ِقَدًما
وذَهب الشطرنج، لعبة اخرتعوا لقد القدماء؛ الهنود هؤالء كل فلنَحرتم لكم: أقول

الهندسة. علم ليتعلموا إليهم اليونانيون
البائسة. الفرنسية الهند لرشكة ُمراسل الرباهمة، أحد أخريًا «اإلزورفيدام» هذه ترجم
مكتبة إىل وأرسلتُها طويلة؛ ملدة الثلوج ل أتأمَّ كنُت حيث كراباك؛ جبل عىل إيلَّ بها جيء

منزيل. يف تكون أن من بدًال هناك وضعها األفضل فمن العظيمة، باريس
خلقها التي الثورات من كثري بعد أنه سرَيَون بها يهتدوا أن يف يرغبون الذين هؤالء
مع يتوافق اسمها وامرأة «أديمو»، يُدعى رجًال يُشكِّل أن األبدي هذا أسعد فقد األبدي، هذا

الحياة. اسم
الهنود؟ من اليهود نسَخها هل اليهودية؟ الكتب من مأخوذة الهندية الحكاية هذه هل

تتالقى؟ اللماعة العقول وإن األصل، يف كتبها منهم كالٍّ إن يقول أن املرء يستطيع أم
ألنهم الرباهمة؛ من يشء أي اقتبسوا قد ُكتَّابهم أن يف يُفكِّروا أن لليهود متاًحا يكن لم
ثم ومن لليهود؛ خالًفا آدم يف نفكر أن لنا مسموًحا وليس عنهم. شيئًا قط يسمعوا لم

اإلطالق. عىل أفكر وال لساني أُمِسك





اإليامن

يف وجدناها التي املقالة نَنرشهذه أن بنا يجدر ال أم بنا يجدر كان إن مليٍّا فكَّرنا
بعض أقنََعنا إذ لكننا يَكبحنا. بطرس القدِّيس ملقام احرتامنا وكان قديم. كتاٍب
يشء، يف بطرس القديس يُشبه ال السادس ألكسندر البابا بأن األتقياء الرجال

تردد. بال املقالة تلك عىل األضواء نُسلِّط أن أخريًا قررنا

يف السادس ألكسندر والبابا مرياندوال ديال بيكو األمري التقى أن األيام أحد يف حدث
يف أحد يكن ولم امَلخاض، يف املقدَّس، األب ابنة لوكريتيا، كانت بينما إميليا، البَغيِّ بيت
ألفونس لوكريتيا، لزوج أم فالنتينويس، دوق البنه أم للبابا، املولود كان إن ما يعلم روما
الكاردينال ل يُسجِّ املرح. شديدة البداية يف امُلحادثة بَدت فحولته. فَقد الذي األرجوني،

منها. جزءًا بيمبو
حفيدي؟» والَد تظنه َمن … بيك «عزيزي البابا: قال

ِصهرك.» أنه «أعتقد بيك: أجاب
كهذه؟» حماقة تُصدِّق أن يُمكنك كيف «إيه!

اإليمان.» خالل من «أُصدِّقها
أطفاًال؟» يُنجب أن يستطيع ال العنِّني الرجل أن جيًدا أتعرف «لكن

يقتيض لذلك، باإلضافة ُمستحيلة؛ ألنها األشياء تصديق عىل اإليمان «يقوم بيك: رد
أكثر أرساًرا أُصدِّق تجعلني أنت محارم. ِسفاح ثمرة لوكريتيا ابن يكون أال بيتك رشف
الوقت ذلك منذ وبأنه تكلَّمت، الحية بأن أقتنع أن عيلَّ يكن ألم الفهم. عىل استعصاءً
أريحا أسوار وأن النظري، ُمنقطعة ببالغة تكلَّمت أيًضا بَْلعام أَتان وأن جميًعا، الناس لُِعن
بها. آَمن التي العجائب بكل ابتهال يف بيكو بدأ ما ورسعان الطبول؟» صوت عىل سقطت
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حك. الضَّ فرط من أريكته عىل ألكسندر سقط
أن أستطيع وحده باإليمان أنه جيًدا أعلم ألني مثلك؛ ذلك بكل أيًضا أنا «أُوِمن قال:

تُخلِّصني.» لن أعمايل وأن أَُخلَّص،
الناس ينفعان فهذان اإليمان، وال األعمال إىل حاجة يف لسَت املقدَّس، األب أيها «آه!
لديك تشاء. ما تفعل ثم تؤمن أن فتستطيع الرب، خليفة أنت، أما أمثالنا؛ املساكني الفانني
بأني فأعرتف أنا، أما وجهك. يف الباب بطرس القديس يُغلق لن شك، وبال السماء؛ مفاتيح
ابنتي، مع نمُت مسكني، أمري سوى لسُت ألني أنني، لو شديدة، حماية إىل بحاجة سأكون

كَقداستكم.» مراًرا والسم الخنجر استخدمت أنني ولو
أخربني، بجدية، «لنتكلم مرياندوال: ديال لألمري وقال الدعابة، تقبُّل ألكسندر استطاع
ة َمَرسَّ أي الواقع؟ يف بها يقتنع أن يُمكن ال بأشياء مقتنع إنه هلل املرء يقول أن قيمة ما

يكذب.» ُمستحيل هو بما يؤمن الذي املرء إن نقول أنفسنا، قرارة يف هلل؟ هذا يمنحها
وصاح: كبرية، صليب عالمة مرياندوال ديال بيكو رشم

مسيحيٍّا.» لسَت أنت قداستكم، يل تغفر هل اآلب، هللا يا «إيه!
إيماني.» حسب «ال، البابا: قال

هذا.» يدهشني «ال مرياندوال: ديال بيكو قال
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لديهم وآخرون نظر، طول لديهم ورجال ُحول، ورجال ُعور، ورجال عميان، رجال لدينا
البرص. كليلو وآخرون غائم، برص ذوو وآخرون واضحة، رؤية ذوو ورجال نظر، ِقَرص
يَصُعب الزائف. بالبرص علٍم عىل بالكاد لكننا فهمنا؛ عن يكفي بما أمينة صورة ذلك كل
عقوًال، كثريًا نُصادف ملاذا الدوام. عىل منزًال واملبَولة حصانًا، الدِّيك يَرْون رجاٌل يوجد أن
الذي السيامي هذا يؤمن ملاذا ُمهمة؟ أمور يف كليٍّا زائفة يكفي، بما عادلة ذلك، بخالف
قاطًعا إيمانًا روبيات، ثالث بنقده األمر يتعلَّق حينما يُخدع بأن قطُّ لنفسه يسمح لم
أنه يظنُّ كان الذي كيخوته دون العقالء يُشبه غريبة فرادة بأي سامونوكودوم؟ بأساطري
مما أكثر كيخوتة دون يُعذَر ذلك، مع هواء؟ طواحني إال اآلخرون يَر لم بينما عمالقة يرى
يُعذَر مما وأكثر عدة، مرات األرض عىل حلَّ سامونوكودوم بأن يعتقد الذي السيامي يُعذَر
وقد كيخوته، دون يستطيع ه؛ ُكمِّ يف القمر نصف وضع محمًدا بأن أقنعوه الذي الرتكي
له يكون وأن بدَّ ال العمالق أن ر يتصوَّ أن العمالقة، يُحارب أن يجب أنه فكرة صعقته
نفسه إقناع يف يرشع أن عاقل لرجل يُمكن ُمنطَلق أي من ولكن طاحونة؛ بضخامة جسد
كرة بلعب ليتظاهر السماء من هبَط سامونوكودوم وبأن ُكم، يف اختفى القمر نصف بأن

اليد؟ خفة مفاخر ويستعرض غابة، ر ويُدمِّ الريشة،
بال قبله أن سبَق بمبدأ يتعلق فيما خاطئ حكم له يكون أن العباقرة ألكثر يُمكن

الرؤيا. ِسْفر عىل ب عقَّ حينما ا جدٍّ خاطئ حكٌم لنيوتن كان تمحيص.
يُربي يُعلمونهم. من لدى خاطئة أحكام ن تتكوَّ أن النفوس طغاة فيه يرغب ما كل
للناس ظهر فو اإلله بأن فكره حشو يف ستة أو أعوام فيقيضخمسة واعًدا؛ طفًال الناسك
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يؤمن لم إن عام ألف بخمسمائة موته بعد سيُجَلد بأنه الطفل ويُقنع أبيض، فيل صورة يف
األلوهية. هذه ضد ليُقاتل فو اإلله عدوُّ سيأتي العالم نهاية عند أنه ويُضيف األساطري، بهذه
كان فو اإلله أن ويكتشف أستاذه؛ دروس يف يجادل أعجوبة؛ ويُصبح الطفل يدرس
سيام ملوك «إن يقول الحيوانات. أجمل ذلك ألن أبيض لفيل نفسه تحويل عىل فقط قادًرا
الفيل هذا داخل اختبأ فو يكن لم لو وبالتأكيد أبيض؛ فيل أجل من حربًا شنُّوا وبيجو
أجل من فقط يتقاتلوا أن لدرجة اإلحساس عديمي يُصبحوا أن امللوك هؤالء شأن من لكان

حيوان. امتالك
الخرتيت ألن خرتيتًا؛ َقطًعا عدوه وسيكون العالم؛ نهاية يف ليتحداه فو عدوُّ «سيأتي
الهند؛ منارات أحد ويُصبح النضج، سن يف الناسك تلميذ يفكر هكذا الفيل.» يقاتل ما دائًما

كعقله. زائفة عقوًال بعد فيما ويُشكِّل زيًفا، أكثر كان حذًقا أكثر عقله كان وكلما
كبرية؛ بسهولة ويتعلمونها الهندسة، من قليًال بني املتعصِّ هؤالء كل عىل املرء يعرض
يدركون هم لذلك؛ دة ممهَّ ليست فعقولهم األشياء، بني الربط عىل معتادين غري لكونهم لكن
يفكرون وسوف العادة؛ يف غرقوا االحتماليات؛ يَِزنوا أن يتعلمون ال لكنهم الهندسة، حقائق

عليهم! آسٌف وأنا مشوَّه، نحو عىل كلها حياتهم يف
زائف: عقل من للمعاناة كثرية طُرق لألسف ثمة

الطريقة وهذه سليمة؛ نتائج منه املرء يستنتج حينما حتى املبدأ، تفحصصحة بأال (١)
شائعة.

يُسأل املثال، سبيل عىل بصحته. ُمعرتَف مبدأ من خاطئة استنتاجات باستخالص (٢)
كان إن سيده؛ قتل يريدون أنهم يَشتبه أشخاص قبل من ال أم غرفته يف سيده كان إن عبٌد
أنه الواضح فمن يكذب، أال املرء عىل أنه بحجة الحقيقة يُخربهم حتى يكفي بما أحمق

تماًما. صحيح مبدأ من خرقاء نتيجًة سيَستخِلص

غري قاٍض حرام، النفس قتل ألن اغتياله أراد َمن قتَل شخًصا يُدين الذي القايض إن
الفكر. ضيق كان ما بقدر عادل

هو العادل والعقل الجيد، العقل ُمختلف. تدريج ألف إىل عدة مشابهة حاالت مت ُقسِّ
القضاة قلوب ألن ال الجائرة، األحكام من كثريًا رأى املرء أن ذلك من ينبثق بينها؛ يُميِّز الذي

يكفي. بما ُمستنريين ليسوا ألنهم لكن رشيرة؛
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من قليًال حافًظا يزل ولم بالكلية َدَرَس قد وكان وطنه، بحبِّ أجري خبَّاز يوًما تباهى
أهي ُفْرنك؟ أهو بوطنك؟ تعني «ماذا جريانه: أحد مرة ذات وسأله شيرشون. عبارات
وأمك أبوك فيه سَكن الذي الشارع أهو الوقت؟ ذلك منذ تَرها ولم فيها ُولِدت التي القرية
دار أهي العيش؟ أجل من صغرية فطائر بصنع تكتفي وجَعالك نحبَيهما قضيا اللذان
حيث العذراء سيدتنا كنيسة أهي هناك؟ الرشطة مدير مساعد أبًدا تُصبح لن حيث البلدية
رئيس منصب إىل سخيف رجل وَصل بينما املرنِّمني الجوقة أحد تُصبح أن أبًدا تستطع لم

ذهبي؟» لويس ألف عرشين إىل يصل يتقاىضدخًال دوًقا وأصبح األساقفة
تلك إىل يستمع كان الذي املفكرين أحد استنتج يجيب. بَم األجري الخباز يَدِر لم

وطن. بال الناس آالف يوجد كان ما دائًما ما، بصورة الوطن، داخل أن املحادثة
دييب إىل إال كبرية رحلة ترحل أن لك يَسبق لم الذي للمتعة، العاشق البارييس أيها
ومنزلك باملدينة، األنيق منزلك سوى شيئًا تعلم ال َمن يا أنت الطازج؛ السمك لتتناول
تتكلم من يا امللل؛ تعاني أوروبا بقية تظلُّ بينما األوبرا، بتلك ومكانك الجميل، الريفي
الالتي الفتيات أيًضا وتحب كله، ذلك تُحب أنت غريها؛ تعرف ال ألنك كاٍف بتناُغم بلغتك
فيي دو فندق إليك يدفعها التي واألرباح رانس، من إليك تأتي التي والشمبانيا عليهن، تُنفق

وطنك! تحب إنك تقول ثم شهور، ستة كل
بحرارة؟ وطنه املرابي يحبَّ أن ظرف أي تحت أيُمكن

دافئ بحبٍّ أيشُعران الشتوية، مقراتهما لنَهبا تُِركا لو اللذان والجندي والضابط
يقتلونهم؟ الذين للفالحني

روما؟ أم مدريد، أم باريس، أم نانيس، يف أكان جويز؟ دوق وطن كان أين
ومازاران؟ ولورين، وديربا، البالو، كارديناالت يا وطنكم ما
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أمثاله؟ األبطال ومئات أتيال وطن كان أين
إبراهيم؟ موطن كان أين أحد يُخربني أن أود

ما عىل — هو بالراحة املرء فيه يشعر الذي املكان هو الوطن أن كتب من أول كان
إىل سعيًا ميالده محل غاَدر إنسان أول لكن «فايتون»؛ مرسحيته يف يوريبيدس — أعتقد

قبله. قالها آخر مكان يف راحته
يقول: أن جميًال منزًال سكن الذي مالكه يستطيع جيًدا حقًال أليس إذًا؟ الوطن أين
بالقوانني محميٍّا فيهما أعيش ملكي؛ هما بنيته الذي املنزل وهذا أحرثه، الذي الحقل «هذا
الحقول مثيل يَملكون الذين أولئك يلتقي وحينما ينتهكها. أن طاغية أي يستطيع ال التي
من وجزء يشء، كل من جزء أنا املجلس؛ يف صوتي فيل املشرتكة، مصالحهم يف واملنازل

وطني»؟ هناك السلطة؛ من وجزء املجتمع،
َمثار السؤال زال ما جمهورية؟ أم مملكة يكون أن لوطنك األفضل أمن إذًا، حسنًا
اسأل األرستقراطية؛ لون يُفضِّ كلهم إجابة، عن األغنياء اسأل عام. آالف أربعة منذ جدل
العالَم يحكم إذًا، كيف، امَلَلكية. لون يُفضِّ وحدهم امللوك الديمقراطية، يريدون العامة،
السبب القط. عنق حول جرًسا يُعلقوا أن اقرتحوا الذين الفرئان اسأل ملوك؟ تقريبًا كله

أنفسهم. حكم ون يستحقُّ ما نادًرا البرش أن هو قيل، كما الحقيقي،
البرشية. لبقية عدوٍّا يكون أن صالًحا، وطنيٍّا ليكون غالبًا، املرء عىل يكون أن ُمحزن
بالسالح. وتستقوي بالتجارة، مدينتك تغتني أن تتمنى أن صالًحا وطنيٍّا كونك يعني
دون تغزو أن تستطيع ال وأنها غريها، بخسارة إال تغنم أن تستطيع ال دولة أي أن واضح
الرضر تمني لبلده العظمة املرء تمني يعني أن إذًا، البرش حال هكذا بؤًسا. تُسبِّب أن
ُمواِطن يكن أفقر وال أغنى وال أصغر، وال أكرب أبًدا وطنه يكون أال يتمن َمن لجريانه.

العالم.
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من أنه العتربت أوهام؛ الغائية العلل بأن إذًا العرتفت بالوقت، لتُخربنا الساعة تُصنَع لم لو
أبله. أي الِعَلل»؛ «ُمنْهي يدعوني أن للناس حق

الفالسفة من قليل نَزع لبعض. بعضها مصنوًعا تبدو العالم هذا آلة أجزاء كل أن غري
عليهم أن يل يبدو لكن ولوكريتيوس. إبيقور رَفضها التي الغائية بالِعَلل االستهزاء إىل
مصنوعة ليست العني أن يُخربانكم إنهما نفسيهما. ولوكريتيوس بإبيقور يستهزئوا أن
تستخدم أن يمكن األعنُي أن أدرك حينما الغرض لذلك منها انتفع اإلنسان لكن للرؤية،
من املعدة وال األكل، وال الحديث أجل من مصنوًعا ليس الفم فإن لهما، طبًقا ذلك. يف
وال الرشايني، عرب ه وضخِّ األوردة من الدم استقبال أجل من القلب وال الطعام، هضم أجل
ذلك، من الرغم عىل األشخاص، هؤالء يُعلن السمع. ألجل اآلذان وال السري، أجل من األقدام
ليُئووهم؛ املنازل لهم يُشيِّدون والبنائني ليكسوهم، املعاطف لهم يصنعون الخياطني أن
يُقرُّون ما الَكوني الذكاء وعىل العظيم، الكائن وعىل الطبيعة، عىل يُنكروا أن عىل ويتجرءون

عمالهم. ألقل به
يذكر بروير مسرت أن َلِحظنا الغائية؛ العلل استخدام يُيسء أال بالطبع املرء عىل
املراكب تستطيع حتى للمحيط ُمنحا قد والجزر املد أن الطبيعة» «منظر كتابه يف بالباطل
السيقان إن بالباطل يقول وربما ن.» التعفُّ من البحر ماء ولتمنع بسهولة، امليناء تدخل أن

النظارة. لرَيتدي واألنف الرقبة، العايل الحذاء لرتتدي ُصنعت
الرضوري من العلة، أجلها من تعمل التي الحقيقية الغاية من متأكًِّدا املرء يكون كي
كل يف الوقت طوال سفن هناك تكن لم األماكن. وكل األوقات كل يف التأثري ذلك يظهر أن
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كم املرء يشعر السفن. أجل من ُصِنع املحيط إن يقول أن للمرء يمكن ال ثم ومن البحار؛
فنوننا اخرتاعات مع نفسها لتُوائم األزمنة كل ِمن عملت قد الطبيعة أن تأكيُد سخيف هو
من ُصِنعت األنوف تكن لم إن أنه تماًما واضح لكنه ا؛ جدٍّ متأخرة ظهرت التي االعتباطية
هناك كان أن منذ أنوٌف هناك كانت وأنه الشم، أجل من ُصنعت فإنها النظارات ارتداء أجل
أجل من بوضوح مصنوعة فهي القفازات؛ صانعي أجل األيديمن تُمنَح لم كما باملثل، ناس.
اليد. لرسغ الدائرية والعضلة اإلصبع وقصبة السنعية العظام لنا تؤديها التي األغراض كل
الغائية. الِعَلل حيال أبًدا الشك يُصبه لم يشء كل يف شكَّك الذي شيرشون فإن ذلك مع
اآللية هذه النوع. لحفظ مة مصمَّ التناسل أعضاء تكون أال خصوًصا الصعب من يبدو
بدرجة لإلعجاب ُمثريًا زال ما بها الطبيعة ربطته الذي اإلحساس ولكن لإلعجاب، ا جدٍّ مثرية
بها تُخَلق غائية، ِعلة املتعة تلك وأن مقدَّسة؛ املتعة بأن يعرتف أن إبيقور عىل كان أكرب.

اإلحساس. أنفسها تمنح أن عىل قادرة تكن لم حسية كائنات انقطاع بال
جاسندي، أكَّده وما ديكارت، أنكره ما رأى عرصه؛ يف عظيًما رجًال هذا إبيقور كان
بصفتها الذرات تعمل أن رضورة رأى فراغ. بال حركة من ما أنه من نيوتن أثبته وما
جدير يشء يظهر لم فائق. نحو عىل فلسفية أفكار هذه امُلتغرية. غري لألنواع مكوِّنة أجزاءً
األمور إزاحة عىل س أُسِّ لقد الحقيقيِّني؛ لإلبيقوريِّني األخالقي النسق من أكثر باالحرتام
فيزياء بقية أما بغيابها. عبئًا الحياة تصبح التي الصداقة وعىل للحكمة، امُلناقضة العامة
أن شأنها من أن يل يبدو امُلمددة. ديكارت مادة من أكثر بعُد مقبولة تبدو فال إبيقور،
فثمة تصميم هناك كان وإن الطبيعة؛ يف تصميم من ما أنه لتدَّعي وفهمه املرء عينَي توقف

إله. ثمة ذكية، علَّة
والرباكني، األرضية، الكرة شكل اختالالِت ذلك، عىل االعرتاض باب من الناس، يَطرح
… الزالزل بفعل مشكَّلة وأخرى محطَّمة صغرية جبال وبضعة املتحركة، الرمال وسهول
مركبتك أن النار، فيها اشتعلت مركبتك عجالت َمحاور أن حقيقة من ينجم هل لكن إلخ.

آخر؟ إىل مكاٍن من لتَحملك بوضوح تُصنع لم
عددها يتجاوز التي واألنهار األرضية، الكرة نصَفي ج تُتوِّ التي الجبال سالسل إن
التي املياه جداول وكل الصخور؛ هذه سفوح من البحر صوب تتدفَّق التي الستمائة
من تبدأ التي الينابيع وآالف الريف؛ ب تُخصِّ أن بعد األنهار وتُغذي ذاتها، املنابع من تسيل
عن نتَجت صدفوية علَّة نتاج تبدو ال األشياء هذه كل والزرع؛ الحيوان وتسقي ذاته املصدر
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الكريستالية والعدسة الضوء، أشعة تَستقبل التي العني شبكية من أكثر الذرات، انحراف
طبلة وغشاء الركابية، والعظام املطرقية، والعظام األذن، يف السندان وعظام تعكسها، التي
هذه وانبساطه، القلب وانقباض أوردتنا، يف الدم وممرات األصوات، تستقبل التي األذن

الحياة. تصنع التي لآللة البندولية الحركة
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االحتيال

كونفوشيوس، عليه نطلق الذي كونفوتزي، تالمذة أحَد بامبابيف الناسك اْلتقى يوم ذات
أوانج زعم بينما للخداع، حاجة الناسيف أن بامبابيف وزعم أوانج، يُدعى التلميذ هذا وكان

مجادلتهما: ص ملخَّ وإليكم شخص. أي يخدع أن املرء عىل يجب ال أنه

بل هي؛ كما األشياء يرينا ال الذي األعىل الكائن نحاكي أن علينا يجب بامبابيف:
بمليون أكرب النجم هذا أن رغم أقدام، ثالث أو قدمان ُقطرها دائرٍة يف الشمس نرى يجعلنا
بينما نفسها الزرقاء الخلفية عىل مرصوصة والنجوم القمر نرى ويجعلنا األرض؛ من مرة
بأن أيًضا ويقيض بعيد؛ من دائريٍّا مربع برٌج لنا يظهر ويقيضبأن مختلفة؛ أعماق يف هي
باألخطاء يُحيطنا أنه القول وقصارى باردة؛ وال ساخنة ال هي بينما ساخنة النار لنا تبدو

طبيعتنا. تناسب التي
بُعد عىل هي حيث املوضوعة الشمس اإلطالق. عىل ً خطأ ليس ً خطأ تدعوه ما أوانج:
الواقع، يف ندرك نحن نراها. التي الشمس هي ليست كوكبنا وراء اللِّيات1 من املاليني ماليني
لنا تُعَط لم محدَّدة. زاوية يف أعيننا شبكية يف املصوَّرة الشمس فقط نُدرك أن ونستطيع
أخرى وعمليات مساعدة وسائل إىل حاجة يف فنحن واملسافات؛ األحجم لتحديد العيون

تقديرهما. يف تُساعدنا

كان الذي أوانج له ورشح االفرتاض، ذلك من ا جدٍّ ُمندهًشا بامبابيف (بدا
لرباهني الفهم رسيع كان الذي بامبابيف واستسلم البرصيات؛ نظرية صبوًرا

الجدال.) واصل ثم كونفوشيوس، تلميذ
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األقل عىل فلنعرتف أُوِمن، كما نا حواسِّ طريق عن يخدعنا هللا يكن لم إن بامبابيف:
بأنهم يُخربونهم فهم مصلحتهم؛ أجل من الوقت طوال األطفال يخدعون األطباء بأن
أخدع أن إذًا، الناسك، أنا عيلَّ، وربما الراوند. يعطونهم الواقع يف هم بينما كَّر السُّ يُعطونهم

كاألطفال. الجَهلة الناس
دواء يوجد أنه أُخربهما املرض يُصيبهما حينما قط. أخدعهما لم ابنان؛ لديَّ أوانج:
قطُّ أسمح لم حلًوا.» كان إن «سيرضكما ليأخذاه: بالشجاعة التحيلِّ عليهما وأن للغاية، ُمر
وامُلشعوذين؛ والغيالن واألشباح األرواح من يَخافان يجعالهما أن وُمعلميهما ألساتذتهما

وشجاعني. حكيمني شابني مواطننَْي منهما جعلُت الطريقة بهذه
كأرستك. سعادة يف الناس يولد ال بامبابيف:

ذاتها. باألمزجة يولدون فالجميع تقريبًا؛ متشابهون أو ُمتشابهون، البرش كل أوانج:
البرش. طبائع املرء يُفسد أال يجب

أنهم يؤمنون نجعلهم نحن لصالحهم. لكن األخطاء، نُعلمهم بأننا أعرتف بامبابيف:
املال، بمنحنا خطاياهم عن روا يُكفِّ لم وإن باركناها، التي املسامري برشاء يقوموا لم إن
ويُصبحون يُرعبهم، هذا سحايل. أو كالبًا، أو بريد، جياَد أخرى حياة يف فسيُصبحون

رشفاء.
يفكرون، ن ممَّ تظن مما أكثر بينهم املساكني؟ الناس هؤالء تُضلل أنك ترى أال أوانج:
إىل وال سحاٍل إىل يَُحوَّلوا لن أنهم جيًدا ويَرْون خرافاتك، ومن معجزاتك من ويسخرون
لديهم وليس سفاهات، تُخربهم أنك لريَْوا العقل من يكفي ما لديهم النتيجة؟ ما بريد. جياد
عواطُفهم ستجعلهم ديننا. مثل الخرافة من خاٍل نقي دين نحو بأنفسهم لريتقوا يكفي ما
وتصبح سخيف؛ علَّمهم الذي الوحيد الشخص ألن اإلطالق؛ عىل دين من ما أنه يؤمنون

فيها. ينغمسون التي الرشور تلك بكل مذنبًا
الحسنة. األخالق سوى نُعلمهم ال ألننا اإلطالق؛ عىل ال، بامبابيف:

أن عىل مجبولون البرش بالحجارة. لرجموك فاسدة أخالقيات علمتهم لو أوانج:
أال عليك يجب أنه هنا، رضوري هو وما به. يوعظوا أن يريدون ال لكن الرش، فعل يريدوا
احتياالتك خالل من تُضِعف ألنك السخيفة؛ واألساطري الحكيم األخالقي النسق بني تخلط

بتعليمها. ملَزم أنت التي األخالق عنها تستغني أن يمكنك التي
أن دون الحقيقة الناس يُعلِّم أن للمرء يُمكن أنه أتؤمن تقول؟ ماذا بامبابيف:

باألساطري؟ يدعمها
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نفسها. ومزارعينا ونساجينا حائكينا نوعية من فينا مثقَّ إن بشدة، بذلك أُوِمن أوانج:
خرقاء بنظريات سواء عبادتهم، يُلطخون ال وهم املنتقم. امُلثيب الخالق هللا يعبدون إنهم
ال ملاذا العامة. بني منها بكثري أقل العلم رجال بني الجرائم أن ونجد متكلَّفة؛ بطقوس أو

فينا؟ مثقَّ نُعلِّم مثلما عمالنا نُعلم أن يجدر
نفسها، بالكياسة يحظوا أن تريد أنك لو كما األمر الحماقة؛ شديد ستكون بامبابيف:
والخبز األبيضللسادة، الخبز يُمنَح أن يجب الئق. هو وال ممكن، هذا ال محامني؛ يكونوا أن

للخدم. البنِّي
بعض هناك لكن ذاته؛ بالتعليم يحظوا أن الناس لجميع ينبغي ال بأنه أُقر أوانج:
كل إللهام طريقٍة وأضمن عادلني، الناس كل يكون أن رضوري للجميع؛ رضورية األمور

خرافة. بال الدين تُعلمهم أن هي بالعدالة الناس
تؤمن بأن الناسستقنَع أن تعتقد هل عملية. غري لكنها حسنة، فكرة إنها بامبابيف:
ضد الناس بني املتبرصين أكثر يثور أن مراًرا يحدث إنه يل قلَت ويعاقب؟ يُثيب الذي باهلل
هللا أن يل سيَضمن «من سيقولون: الحقيقة. ضد نفسها بالطريقة سيثورون أساطريي؛
حتى قدمتَها التي املعجزة هي ما رسالتك؟ هي ما ذلك؟ عىل الدليل ما ويعاقب؟ يثيب

مني. يسخرون مما أكثر منك سيسخرون أُصدقك؟» تجعلني
محتملة أمينة فكرة نري من سيتخلصون الناس أن تتخيل أنت خطؤك. هنا أوانج:
غري األشياء يرفضون الناس ألن اإلنساني؛ املنطق مع تتوافق فكرة شخص، لكل مفيدة

يرتجف. السليم الحسَّ تجعل التي الخطرية، املفيدة، غري الخرقاء، األمينة،
معقوًال إيمانًا قضاتهم عليهم يعرض عندما ُقضاتهم؛ لتصديق ا جدٍّ ميالون الناس
اإلنسان؛ قلب يف ينجيل عادل بإلٍه لنؤمن للمعجزات حاجة ال طواعية. يَعتنقونه وحسب،
بالضبط تقول أن رضوريٍّا ليس تُقاَوم. ال إنها حتى ا جدٍّ ورضورية طبيعية فكرة إنها
شاهدت أني لك أؤكِّد بعدالته. يؤمنوا أن فقط الناس يكفي بل يكافئ، أو هللا سيُعاِقب كيف
أكثر الفضيلة شاهدُت البلدات تلك يف وأنه أخرى، عقيدة أي تملك تكاد ال بأكملها بلدات

آخر. مكان أي من
اآلالم من كالٍّ عليك سيُنكرون فالسفة ستجد البلدات تلك يف احذر؛ بامبابيف:

واملكافآت.
لن لذلك أكرب؛ بشدة ذلك مع بدعك سيُنكرون الفالسفة هؤالء بأن يل ستُقر أوانج:
مع رشفاء أناس هناك ومبادئي، يتفقون ال فالسفة هناك أن رغم ذلك. من شيئًا تربح
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إىل إضافة لكني، بالخوف. ال بالحب يعتنقوها أن يجب التي فضيلتهم ون يُنَمُّ لكنهم ذلك،
لألرشار اآلالم تدَّخر لم اإللهية العناية أن من متأكًدا سيكون فيلسوف من ما أنه أزعم ذلك،
هللا أن أخربكم ومن فسأسألهم: يعاقب؟ هللا أن أخربك َمن سألوني: إن لألخيار. واملكافآت
هل سيُساعدونني. يُناقضوني، أن من بدًال الفالسفة، هؤالء أن أعتقد باختصار، يعاقب. ال

فيلسوًفا؟ تصبح أن تود
اك. النُّسَّ تخرب ال لكن ذلك، أود نعم بامبابيف:

للمجتمع نافًعا يكون أن فيلسوف أراد إذا ذلك، كل من أهم هو فيما فلنُفكِّر أوانج:
بإله. بإيمانه يُجاهر أن فيجب اإلنساني،

هوامش

مرت). ٥٠٠) «بيس» ١٢٤ يُساوي الصيني) (امليل اليل (1)
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ُمستغَلًقا جَعلوه الالهوتيني لكن األمر؛ هذا الفالسفة شوَّش التفكري، يف البرش بدأ أن منذ
ألنه املتاهة؛ هذه يف خيًطا وجد من أول هو لوك كان ربما النعمة. عن السخيفة بالغوامض
باالنطالق الثقة غرور لديه يكون أن دون بالتحليل اإلنسانية الطبيعة فَحص من أول كان
ال. أم حرة البرشية الطبيعة كانت إن عما عام آالف ثالثة نحو البرش تجاَدل عام. مبدأ من
السؤال ذلك أن يشء كل قبل لوك يُثبت «القوة»، فصل يف اإلنساني»، الفهم عن «مقالة يف

والحركة. اللون بني عالقة توجد ال مثلما واإلرادة الحرية بني عالقة من ما وأنه عبَثي،
شيئًا تعني ال قطًعا أو قادًرا»، تكون «أن تعني حرٍّا»؟ تكون «أن عبارة تَعني ماذا
صفراء اإلرادة إن القول بسخافة الحصيلة يف هي قادًرا» تكون «أن إرادة ألن بالتأكيد؛
تكون أن يعني حرٍّا تكون وأن تشاء، أن يعني تريد أن مربَّعة. أو مستديرة أو زرقاء، أو
بأي عقولنا نُشوِّش أن دون من بنا يمرُّ مما السلسلة هذه بخطوة خطوة فلنتأمل قادًرا،

ُمسبقة. مبادئ أي أو مدرسية ُمصطلحات
ألنه اختياًرا؛ تختار أن بامُلطلق عليك يتعني وحينها جواًدا، تمتطي أن عليك يُقَرتَح
امُلطَلقة الرضورة باب من ولذا، وسط. حل من فما ال، أم ستمتطيه إما أنك تماًما واضح
ملاذا؟ الجواد، ركوب تُريد حرة. غري اإلرادة أن يتجىل اآلن حتى ال. أو نعم ستشاء أنك
أو يحدث يشء فال بلهاء، اإلجابة هذه هذا. أشاء أني جاهل، امرٌؤ سيقول كما السبب،
الفكرة هو؟ ما مشيئتك. وراء سبب يوجد ثم ومن سبب؛ دون علَّة، دون يحدث أن يُمكن
املحدِّدة. الفكرة املهيمنة، الفكرة دماغك، يف نفسها تَعرض التي الجواد المتطاء السائغة
يشء. ال مقاومتك؟ ستكون فماذا ال، عيلَّ؟ تهيمن فكرة أُقاوم أن أستطيع أال ستقول: لكنك

أكرب. بقدر عليك تُسيطر فكرة فقط تُطيع أن بإرادتك تستطيع
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تشاء فأنت ثم ومن مشيئتك؛ تتلقى فأنت هنا ومن أفكارك؛ جميع تتلقى اآلن
طريقة. بأي إرادتك تخص ال «حرية» فكلمة ولذا بالرضورة.

عن فكرة أدنى لديَّ ليس بأن أجيبك بداخلنا. واملشيئة الفكر يُشكَّل كيف تسألني
أن فعله يُمكننا ما كل العالم. ُصِنع كيف أعلم مما أكثر األفكار تُصنع كيف أعلم ال ذلك.

الفهم. عىل العصية آلتنا يف يمرُّ ما س نتلمَّ
تعبري الحرة اإلرادة حرة. بأنها يصفها أن الفرد يستطيع َمَلكة ثم من اإلرادة ليست
بال اإلرادة تعني التي الالمباالة، إرادة امُلتحذلقون عليه أطلق وما املعنى، من تماًما فارغ

تفنيده. عناء يستحق ال وهٌم سبب،
مكتبي، حجرة أغادر أن أريد يريده. ما فعل عىل املرء قدرة يف إذًا؟ الحرية ستكون أين

أغادر. أن يف حرٌّ أنا مفتوح، الباب
هناك أبقى فأنا البيت، يف البقاء أودُّ وأنا ُمغلًقا الباب كان إن تقول أنك هب لكن
القدرة، هذه لديك تملكها. التي البقاء عىل القدرة تمارسحينئذ أنت ُرصحاء، لنكن بحرية.

الخروج. عىل القدرة لديك ليست لكن
فقط الدقيق: وصفها إىل ا جدٍّ كثرية مجلدات عنها ُكتبت التي الحرية تُختَزل هكذا

الفعل. عىل القدرة
ينطق الذي ذاته باملعنى حر»؟ «اإلنسان بعبارة اإلنسان ينطق أن يجب إذًا معنًى بأي
وال دائًما، صحيًحا وال دائًما، قويٍّا ليس اإلنسان والسعادة. والقوة، الصحة، كلمات به

دائًما. سعيًدا
الفعل. عىل قدرته من حريته، من قوية، عقبة أو قوية، عاطفة تُجرده

الجمال، مثل عامة، كلمة مجرَّدة، كلمة لذلك هي الحرة»، «اإلرادة «الحرية»، كلمة
وصالحون جميلون دائًما الناس كل أن املصطلحات هذه تُقرِّر ال والعدالة. والصالح،

أحراًرا. دائًما ليسوا فهم وباملثل، وعادلون؛
الفعل، عىل القدرة فقط هي الحرية هذه كانت إن ذلك: من أبعد هو ما نميضإىل دعنا
يحلَّ أن اليبنتس يشاء الراهنة. وحالتها أعضائنا تكوين أثر إنها القدرة؟ تلك هي فما
هل مسألته. حلِّ يف الحرية لديه ليست بالتأكيد سكتة، نوبة من يعاني هندسية، مسألة
قطًعا عاطفته؟ ترويض يف حرٍّا الراغبة، خليلته يَحتِضن بجنون، ُمغرم فحل، شابٌّ يكون
ا جدٍّ ا محقٍّ لذلك لوك كان االمتناع. عىل القدرة لديه ليست لكن التمتع، عىل القدرة لديه ال.
من الرغم عىل ذلك، عن يُحجم أن الشاب لذلك يتسنى متى «قدرة». بأنها الحرية تسمية يف

ونفسه. جسده نشاط مناقض نحو عىل أقوى فكرة تحدِّد حينما عاطفته؟ عنف
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لم ذاتها؟ القدرة ثم ومن ذاتها؛ الحرية األخرى الحيوانات لدى سيكون ماذا؟! لكن
مثلما بتلقائية تترصف وهي لدينا. مثلما وإدراكات ومشاعر، وذاكرة، حواس، لديها ال؟
حركة وبفضل إدراكاتها، بفضل الفعل عىل القدرة مثلنا أيًضا لديها أن بد وال ف. نترصَّ

أعضائها.
محكوم الكون يف ما وكل آلة، مجرد يشء فكل كذلك، األمر كان «إن شخص: يصيح
هو يشء كل أن إما عمياء؟ نزوة ملليون ًرا ُمَسخَّ يشء كل ستجد هل حسنًا! أبدية.» بقوانني
كلتا يف ُمطَلق؛ لسيد األبدي النظام أثر هو يشء كل أن أو األشياء، طبيعة لرضورة نتاج

العالم. آلة يف عجالت مجرَّد نحن الحالتني
واملكافآت اآلالم كل فإن لإلرادة املزعومة الحرية دون إنه نقول أن ُمبتذَلة جوفاء طرفة

تماًما. مناقض استنتاٍج إىل وستصل ل، تعقَّ منها. جدوى ال
األخري النَفس يلفظ وهو يُشاهده الذي رشيكه لدى فستكون طريق، قاطع أُعِدم إذا
من فسيذهب نفسها، تلقاء من محدَّدة إرادته كانت لو العقاب؛ ذلك من يرتعب أال حرية
يشعر فستجعله فرائصه ارتعدت لو أما الطريق؛ قارعة عىل ليَقتُل املشنقة قاعدة عند
وتأمينًا له، مفيدة هنا رشيكه عقوبة تُصبح السطو. عن سيتوقف ثم ومن طاٍغ؛ برعب

حرة. غري إرادته كانت طاملا فقط للمجتمع
ذلك. غري تكون أن يُمكن وال يريد، ما يفعل أن عىل املرء قدرة إال إذًا، الحرية، ليست
غامض أمر فهي الهوتي منظور من الحرية أحٌد رأى إن لكن الفلسفة. إياه تُعلِّمنا ما هذا

إليه.1 التطلع عىل تجرؤ ال الدنيوية العني أن لدرجة

هوامش

«الحرية». انظر (1)
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نشأت فهي امليالدي؛ العارش القرن قبيل حتى شكل أي اتخاذ يف الفرنسية اللغة تبدأ لم
هذه كانت الجرمانية. األلفاظ ببعض ممزوجة والكلتية، الالتينية اللغتني أطالل من
اللغة وكانت الريفية، الرومانية أي روستيك»؛ «الرومانوم هي األساس يف الفرنسية اللغة
أملانيا يف الوحيدة اللغة الجرمانية وبقيت األصلع؛ شارل زمن حتى البالط لغة الجرمانية
الرومانسية اللغة الرومانية الريفية اللغة سادت ٨٤٣م. عام يف العظيم التقسيم حقبة بعد
وبضعة إنجادين، ووادي وفاليه، فو، من كلٍّ أرياف يف الناس زال وما فرنسا؛ غرب يف

اللهجة. لتلك واضحة بآثار يحتفظون أخرى كانتونات
القرن بداية يف بالفرنسية الناس كتَب الفرنسية؛ اللغة تشكَّلت العارش القرن نهاية يف
به احتفَظت مما بأكثر الريفية الرومانية من احتفَظت الفرنسية هذه لكن عرش، الحادي
ال الريفية بالرومانية العارش القرن يف ُكتبت التي فيلومينا» حب «قصة اليوم. فرنسية
والتينية كلتية ُمشتقات يلَحظ املرء يزال ال النورماندية. القوانني عن لغتها يف كثريًا تختلف
وال يوميٍّا، تُستخَدم التي واألشياء البرشي، الجسد أعضاء تُعرِّف التي الكلمات وأملانية.
الكلتية، أو القديمة الغالية اللغة من كلمات هي واألملانية، الالتينية مع يشء يف تتشابه
و«يسمع»، و«ينظر»، و«يتكلم»، و«يذهب»، و«طرف»، و«ساق»، «رأس»، كلمات: مثل
كلمات أغلب وكان النوع. هذا من كثري وغريها و«مجموع»، و«حكم»، و«يبكي»، و«يصيح»،
و«ُمعسَكر و«قائد»، و«اسرتاحة»، «زحف»، مثل: األملانية، أو الفرانكية اللغة من الحرب
الكلمات كل واختُرصت التيني؛ كله الباقي مرتزق». و«جندي و«فارسمرتزق»، مكشوف»،
«بايل» إىل «باالتيوم» اختصار ذلك ومن وقريحتها. الشمال شعوب لعادة طبًقا الالتينية
و«جونيوس» «أوت»، إىل و«أغسطس» (ذئب)، «لوب» إىل و«لوبوس» حنك)، أو (قرص
«بوربر»، إىل و«بوربورا» مرهم)، أو (دهان «وان» إىل و«أونكتوس» (يونيو)، جويان إىل
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طاملا التي لليونانية آثار أي نجد وبالكاد إلخ. … جائزة) أو (ثمن «بري» إىل و«بريتيوم»
مارسيليا. يف الحديث لغة كانت

اللغة؛ دخول يف األرسطية الفلسفة مصطلحات بعض بدأ عرش الثاني القرن يف
الجسد أجزاء كل عن التعبري يف يونانية ألفاًظا املرء استخدم عرش السادس القرن وقبيل
و«قطرة»، و«دماغي»، «قلبي»، كلمات استُخدمت ثم ومن وعالجاتها؛ وأمراضها اإلنساني
أن من بالرغم األخرى. املصطلحات من وكثري و«تقيُّح»، و«خراج»، الربو»، و«مريض
بدأت الثامن عرصشارل حلول مع أنه من وبالرغم اليونانية، من كثريًا نفسها أغنت اللغة
اكتسبت تكن لم الفرنسية اللغة فإن وقتها؛ كمالها بلَغت كانت التي باإليطالية االستعانة
يف الالتينية باستخدام القايض القديم الُعرف األول فرانسوا ألغى بعد. امُلنتِظم التناُسق
يكن لم لغة همجية عىل شاهًدا مثَّل ُعرٌف وهو العقود؛ وكتابة األحكام وإصدار الرتاُفع
كثري كان الذين باملواطنني ضارٌّ عرٌف الرسمية، الوثائق يف استخدامها عىل يجرؤ املرء
لكن الفرنسية، باللغة يُعنَى أن إذًا املرء عىل كان يفهمونها. ال بلغة يُنظَّم أمورهم من
امُلحادثة عبقرية انتقَلت للهوى. خاضًعا الجملة بناء كان ُمنتِظمة. وال نبيلة تكن لم اللغة
يف للغاية وعقيمة والساذجة، الساخرة التعبريات يف خصبة اللغة وأصبحت املجامالت، إىل
مناسبًا لفًظا عرشين املسجوعة القواميس يف املرء يجد هذا بسبب امُلتناغمة. النبيلة األلفاظ
لم ملاذا ذلك، عىل عالوة يُفرس، ما وهذا سموٍّا؛ األكثر لالستعمال واحد ُمقابل الهزيل عر للشِّ
إال األنيقة بلوتارخ كتابات ترجمة من أميو يتمكَّن لم وملاذا جاد، بأسلوٍب قطُّ مارو ينجح

بسذاجة.
وال نُبل بال ظلَّت لكنها مونتني، قلم بفضل كبرية حيوية الفرنسية اللغة اكتسبت
استخدمها التي اليونانية الرتاكيب الفرنيس الشعر إىل بجلبه اللغة رونسار وأفسد تناغم.
تناغًما وأكثر أنبل اللغة وأضَحت ما. نوًعا رونسار إخفاق مالريب أصلح والفالسفة. األطباء
الكمال عرش؛ الرابع لويس عرص يف النهاية، يف واكتسبت الفرنسية، األكاديمية بتأسيس

التأليف. أنواع كل إىل نقله امُلمكن من كان الذي
العبقرية وهذه عبقريتها، لغة فلكلِّ والوضوح؛ النظام يف اللغة هذه عبقرية تكمن
والستخدام أقل، أو أكثر بدقة نفسه عن املرء لتعبري اللغة تمنحها التي السهولة يف تكمن
أسماء، ترصيف فيها يوجد التي الفرنسية رفضها. أو األخرى اللغات من املألوفة االلتفاتات
التقديم أساليب تتبنَّى أن تستطيع ال التأنيث، أو التذكري ألداة خاضعة تكون ما ودائًما
للنظام وفًقا الرتاتب عىل الكلمات وتُجَرب والالتينية؛ اليونانية اللغتني يف املعروفة والتأخري
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لديه «بالنكوس بالفرنسية: يقول أن فقط واحدة بطريقة املرء يستطيع لألفكار. الطبيعي
يعتني.» أن عليه قيرصبالنكوس «بشئون — بالالتينية هذا عن عرب قيرص.» بشئون عناية
أن ودون باملعنى يرضَّ أن دون طريقة وعرشين بمائة الكلمات تلك يُرتِّب أن املرء ويستطيع
اللسان تجعل الحديثة، اللغات يف وتوهنها الُجمل د تمدِّ التي املساعدة األفعال إن اللغة. يُفسد
وضمائرها، الناقصة، األفعال املصقول. املخترص األسلوب مع تالؤًما أقل ذلك مع الفرنيس
ضارَّة املنتظمة، مشيتها وأخريًا للترصيف، القابلة الفاعل أسماء إىل وافتقارها وحروفها،
اإلنجليزية، أو اإليطالية تملكه مما أقل مصادر فيها تملك التي العظيمة، الشعر بحماسة
يف لغة أيِّ من والكوميديا للرتاجيديا مالءمة أكثر يجعالنها االلتزام وهذا التقييد هذا لكن
عباراته به وينشئ أفكاره عن به يُعربِّ أن عىل املرء يُجَرب الذي الطبيعي الرتتيب إن أوروبا.
عبقرية مع ممزوجة عبقرية وأنتجت الشعوب. كل تَُرس وسهولة حالوة اللغة هذه يف يشيع

آخر. شعب أي عند مشاهدته يُمكن مما أكثر سائغة مكتوبة كتبًا اللغة
اكتسبت ثم ومن فرنسا؛ يف فقط طويل زمن من معهودتان وحريته املجتمع بهجة
اإلتقان هذا آخر. مكان أي يف يوجدان ما نادًرا بالبساطة مليئًا وإتقانًا تعبري رقة اللغة
معقولة. حدود إىل منه يُقلِّلون كيف دائًما عرفوا الرفيع الذوق ذوي لكن أحيانًا، فيه بولغ
وبالفعل، ومونتني. إميو زمن منذ افتقَرت الفرنسية اللغة أن كثريون أشخاص اعتقد
معظمها يف لكنها ُمستساغة، تعد لم تعبريات املؤلِّفني من كثري لدى يجد أن املرء يستطيع
والحيوية. الرفيعة التعبريات من بعدد اللغة أُثريت مكافئة. تعبريات بها استُبِدلت تعبريات
الرابع لويس عهد ويف الكلمات. فصاحة اكتُسبت األشياء، فصاحة عن هنا التكلم ودون
تغريَّ مهما مضبوطة. اللغة وصارت روعتها، ذروة الفصاحة هذه بلغت قيل، كما عرش،
يُحتذَى. عرشنموذًجا عرشوالثامن السابع القرنني يف الكبار الكتَّاب سيبقى والهوى، الوقت
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حساسني بنيشخصني ضمني عقد إنها للطالق. ُعرضة الزواج وهذا الروح، زواج الصداقة
دون ويعيش رشير، غري يكون أن يمكن عاكًفا راهبًا ألن اَسنْي» «حسَّ أقول فاضلني.
السوء، رفاق سوى لهم ليس األرشار ألن «فاضَلنْي» وأقول الصداقة. هي ما يعرف أن
مشايعون، وللسياسيِّني رشكاء، أيًضا هم لهم واملتطلِّعني الفسق، يف رشكاء لهم والشهوانيِّني
أصدقاء. وحدهم فلهم الفاضلون أما َحَواٍش؛ ولألَُمراء ارتباطات، العاطلني الرجال ولعامة
أما أوكتافيوس، حاشية أحد مايسيناس وكان لكاتلني، السوء رفيق سيثيجوس كان

أتيكوس. صديق فكان شيرشون





اهللا

سكيثيا، إىل بالقسطنطينية، الالهوت ُمحارض لوجوماكوس، ذهب أركاديوس، حكم خالل
ذلك كان كولخيس. حدود عىل الخصبة زيفرييم سهول يف القوقاز، جبل سفح عند وتوقف
واملخزن الخراف حظرية بني الفسيحة فىل السُّ َردهته يف دوندينداك العجوز الطيب الرجل
وَخدمه، وأقاربه الخمس، وبناته الخمسة، وأبنائه زوجته بصحبة جاثيًا كان الواسع.
تقول «ماذا لوجوماكوس: له قال هللا. تسابيح يُنشدون جميعهم كانوا خفيفة وجبة وبعد

وثني؟» يا
وثنيٍّا.» «لسُت دوندينداك: أجابه

تُغني كنت بَم أخربني يونانيٍّا. لست أنك طاملا وثني أنك بدَّ «ال لوجوماكوس: له قال
السكيثية؟» الهَمجية الرطانة بتلك

بتسبيحاته.» نتغنَّى كنا هللا. عند سواء اللغات «كل السكيثي: أجابه
علمناها!» وما هلل، تُصيل سكيثية أرسة للغاية. غريب يشء «هذا الالهوتي: رد

من القليل يعرف كان فقد السكيثي؛ دوندينداك مع حوار يف دخل أن يلبَث ولم
مخطوطة يف اآلتية املحادثة ُوِجدت اليونانية. من قليًال اآلخر يعرف بينما السكيثية، اللغة

القسطنطينية: بمكتبة محفوظة

هلل؟ تُصيل ملاذا ال. أم تعاليمك تعرف كنت إن نرى دعنا لوجوماكوس:
يشء. كل عىل منه نحصل الذي األعىل الكائن نعبد أن حقٌّ ألنه دوندينداك:

منه؟ تطلب وماذا لهمجي! سيئًا ليس لوجوماكوس:
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بها. يبتليني التي األسقام عىل وحتى بها، أتمتَّع التي النعم عىل أشكره دوندينداك:
لذلك، وباإلضافة نحتاج، ماذا منا أفضل يعلم فهو شيئًا؛ أسأله أن من ِحذْري أتخذ لكني

املطر. يَطلب وجاري جيًدا طقًسا منه أطلب أن أخىش
قليًال ولنَُعد أخرى، مرة نبدأ دعنا سخيًفا. شيئًا سيقول أنه ظننت آه! لوجوماكوس:

هللا؟ بوجود أخربك َمن الهمجي، أيها للخلف.
تها. برمَّ الطبيعة دوندينداك:

هللا؟ عن فكرتك ما يكفي. ال هذا لوجوماكوس:
الخري، صنعت إن يُكافئني سوف الذي سيدي عن جابيل، عن فكرتي دوندينداك:

الرش. فعلت إن يعاقبني وسوف
مطلق هللا هل األساسيات؛ عن نتحدَّث دعنا فارغ! كالم كله هذا هراء. لوجوماكوس:

جوهر؟ له د، ُمحدَّ أم
أفهمك. ال دوندينداك:

مكان؟ كل يف أم مكان، كل وراء واحد، مكان يف هللا هل فظ! أحمق لوجوماكوس:
تشاء. كما … أعلم ال دوندينداك:

لها يكون أال لعًصا يُمكن هل كان؟ ما يكون أالَّ يُمكن هل أبله. لوجوماكوس:
وكيف العدم؟ من الوجود يخلق كيف حاًرضا؟ أم مستقبًال املستقبل يَرى هل طرفان؟

الوجود؟ يبيد
األمور. تلك قط ص أمحِّ لم دوندينداك:

عىل األشياء إىل ينظر أن يتواَضع، أن املرء عىل يجب هيا، أغباه! ما لوجوماكوس:
أزلية؟ تكون أن يمكن املادة أن تعتقد هل صديقي، يا أخربني نسبي. نحٍو

منذ أوجد لم أنا تكن؟ لم أم األزل منذ موجودة كانت إن يعنيني وماذا دوندينداك:
أكون أن أود ال أتبعها؛ أن عيلَّ ويجب العدالة فكرة أعطاني دائًما؛ سيدي هو هللا إن األزل.

رجًال. أكون أن أود لكني فيلسوًفا،
هللا؟ ما خطوة: نميضخطوة دعنا ُمتِعبون! األغبياء هؤالء لوجوماكوس:

وأبي. وقايضَّ سيدي دوندينداك:
طبيعته؟ ما عنه. أسألك ما هذا ليس لوجوماكوس:

وطيبًا. قديًرا يكون أن دوندينداك:
روحي؟ أم مادي أهو ولكن لوجوماكوس:
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أعلم؟ أن يل أين من دوندينداك:
الروح؟ هي ما تعرف ال ماذا! لوجوماكوس:

زوًجا يجعلني هل عدًال؟ أكثر سيجعلني هل هذا؟ سيُفيدني بماذا أبًدا؛ دوندينداك:
أفضل؟ مواطنًا أفضل، سيًدا أفضل، أبًا أفضل،

أُخربك سوف … إنها إنها، إنها، الروح. ماهية تعلم أن ا جدٍّ رضوري لوجوماكوس:
الحًقا.

هي. ليست ما ستُخربني مما أقل هي ما ستستخربني أنك كثريًا أخىش دوندينداك:
هللا تُصوِّرون ملاذا معابدكم، أحد مرة شاهدُت بدوري؛ سؤاًال عليك أطرح أن يل اسمح

طويلة؟ بلحية
تمهيدي. لتعليم يحتاج للغاية صعب سؤال هذا لوجوماكوس:

حينها كنت يوًما. يل حَدث بما أخربك أن بد ال تعليمك، أتلقى أن قبل دوندينداك:
الُخْلد: قال خنفساء. يُجادل ُخْلًدا سمعت حديقتي؛ نهاية عند ُحَجرية بناء من للتو انتهيت
الخنفساء: قالت العمل.» هذا صنَع من هو للغاية قويٍّا خلًدا أن بد ال ا. جدٍّ ُمتَقن بناء «هذا
الوقت ذلك من البناء.» هذا مهندسة هي عبقرية تنضح خنفساء كانت بل تمزح، «أنت

أبًدا. أجادل أال عىل عزمُت
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التاريخ

التعريف (1)

لوقائع رسد هي التي األسطورة بعكس حقيقية، نَعتربها التي الوقائع رسد هو التاريخ
زائفة. نعتربها

البرشية. األخطاء مجموعة سوى بالكاد يُمثل ال الذي اآلراء تاريخ لدينا
اخرتاع معرفة إىل يضم حينما فائدة التاريخ فروع أكثر الفنون تاريخ يكون أن يُمكن

آليتها. وصف وتقدمها الفنون
الطبيعية. الفلسفة من أسايس جزء «تاريخ» بأنه ً خطأ يُسمى الذي الطبيعي التاريخ
من سلسلة هو الديني التاريخ دنيوي. وتاريخ ديني تاريخ إىل األحداث تاريخ م ُقسِّ
واليوم اليهودية، األمة يَهدي أن أخرى تلو مرة هللا شاء حيث واإلعجازية املقدسة العمليات

إيماننا. نمارس أن

األوىل التاريخ أسس (2)

آلخر. جيل من ذلك بعد تُنقل التي لألبناء اآلباء رسديات هي كله للتاريخ األوىل األُسس
كل مع وتفقد السليم، الحس تَصدم ال حينما للتصديق، القابلية أوج يف أصلها يف وتكون
أقل. بقدر الحقيقة وتنمو األسطورة تنمو الوقت مع للتصديق. قابليتها ِمن درجة جيل
اآللهة ِقبَل من املرصيون ُحِكم هكذا للعقل. منافية الشعوب أصول كل أن هذا من وينتج
عرش أحد ملدة ملوك لديهم كان النهاية ويف آلهة؛ أنصاف حَكَمهم ذلك وبعد عديدة؛ قرونًا
الرشق من مرات أربع الشمس ت تغريَّ الزمنية الفرتة تلك ويف عاًما؛ وأربعني وثالثمائة ألًفا

للغرب.
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وأن عام؛ ألف ثالثني بلدهم يف استوطنوا أنهم اإلسكندر زمن يف الفينيقيون اعتقد
أنه أقر وأنا املرصي. التاريخ شأن شأنها باملعجزات مليئة كانت ألًفا الثالثني األعوام تلك
ولكن عام، ألف ثالثني منذ فقط ليس ُوجدت، قد فينيقيا تكون أن ماديٍّا ا جدٍّ املحتَمل من
علم ال لكن دورة. مليون بثالثني العالم بقية مثل مرَّت وأنها قرن، مليار ألف ثالثني منذ

بذلك. لنا
القديم. اإلغريق تاريخ يف ساَد عقل يُصدقها ال بدرجة ُمدهش عام وضع أي املرء يعلم
أن بعيد أو قريب من يُحاولوا فلم جادِّين، كانوا أنهم من الرغم فعىل الرومان، أما
اآلسيوية، بالشعوب مقارنة للغاية، الحديثة األمة هذه باألساطري. تاريخهم أحداث يُغلِّفوا
مارس ابن كان رومولوس أن ُمدهًشا ليس لذلك مؤرِّخني؛ بال عام خمسمائة مدة استمرت
مواجهة يف روما من قريته من رجل ألف مع وزحف ذئبة، الرضاعة من أمه كانت الذي
تاركوين وأن بعد؛ فيما إلًها وأصبح السابينيِّني، قرية من ُمقاتل ألف وعرشين خمسة
بحزامها الرب إىل سفينة جذَبت فيستا بمعبد عذراء كاهنة وأن بشفرة؛ صخرة شق القديم

إلخ. …
بعض تقرير من أحيانًا بد ال أسطورية؛ الحديثة أممنا لكل األوىل الحوليات تقل ال
وهي اإلنسانية، السذاجة عن براهني بوصفها إال تصديقها يُمكن ال التي العجائبية األحداث

ينبغي. مما أوسع املجال لكن والحماقات؛ اآلراء تاريخ تدخل

السجالت عن (3)

وسيلة سوى لدينا فليس القديم، التاريخ من شيئًا اليقني من بقليل نعرف أن أردنا إذا
ثالثة فقط لدينا عليها. جدال ال باقية سجالت هناك كانت إن عما البحث وهي واحدة،
مدى عىل لت ُسجِّ التي الفَلكية املالحظات من ضخمة مجموعة هو األول مكتوبة؛ سجالت
من السلسلة هذه اليونان. إىل اإلسكندر وأرسلها بابل، يف متتالية عام وتسعمائة ألف
أن بقوة تُثبت عرصنا، قبل عاًما وثالثني وأربعة وِمائتني ألفني إىل تعود التي املالحظات
ليست الفنون ألن قرون؛ ببضعة ذلك قبل البرش من مجتمًعا بصفتهم عاشوا قد البابليني
أو معرفة بال األعوام لبعضآالف الناسيرتكهم عند الطبيعي والكسل الزمن، سوىصنيعة
دعنا بعًضا. بعضهم ذبح وضد الجو، إصابات ضد عنها والدفاع أنفسهم إطعام غري مواهب
وجميع أفريقيا، وثلثَي اليوم، والتتار قيرص، حكم إبان واإلنجليز األملان إىل استناًدا نحكم
يف تالسكاال وجمهورية واملكسيك بريو ممالك باستثناء أمريكا يف وجدناها التي الشعوب
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يقرأ كيف يعرف كان بأكمله الجديد العالم هذا يف أحد من ما أنه وْلنتذكَّر الجوانب. بعض
يكتب. أو

ومائة ألفني منذ الصني يف ُحسب الذي للشمس املركزي الكسوف هو الثاني والسجل
الصينيني عن نقول أن علينا َفَلكيُّونا. ته بصحَّ واعرتف عرصنا، قبل عاًما وخمسني وخمسة
يجعل ما لكن شك. وال شاسعة، متحرضة إمرباطورية شكَّلوا لقد البابليِّني. عن قلناه ما
لغتهم وال عاداتهم وال قوانينهم ليس األرض شعوب كل من أعىل مكانة يف الصينيني
الرغم وعىل عام. آالف أربعة من يقرب ما منذ املتعلمة الصفوة تها غريَّ التي بينهم املتداَولة
اللتنَي اآلن، األرض عىل املوجودة الشعوب أقدم وهما الهند، وأمة األمة، هذه فإن ذلك من
أيٍّا نتعلم أن قبل الفنون أنواع كل تقريبًا اخرتعتا واللتنَي وأجملها، البالد أوسع تملكان
وفرنيس إسباني أجرى وحينما املزعومة. العالم تواريخ كل يف يومنا حتى أُهملتا طاملا منها،
العالم، يف َمَلكية أقدم هي بلده أن يدَّعى أن يف اآلخر وال أحدهما يَعِجز لم لألمم، إحصاءً

كتابه. يقرأ أن بمجرد منحة سيعطيه ملكه بأن نفسه ممنيًا األعظم، هو َمِلكه وأن
منحوتات ضمن فيوجد السابقني، السجلَّني من كثريًا األدنى الثالث السجل وأما
يرجع ال لكنه عرصنا؛ قبل عاًما وستني وثالثة مائتني منذ هناك مدفون أثينا تاريخ آريندل:
الثالثة السجالت هي هذه دفنه. من عاًما عرش وتسعة وثالثمائة ألف قبل سيرسوب إىل إال

القديمة. العصور تاريخ يف لنا املتاحة عليها جدال ال التي الوحيدة
يبدأ آريندل. اللورد اليونان من استعادها التي املنحوتات لتلك جيًدا ننتبه دعنا
(١٧٧١) اليوم وذلك عرصنا. من عاًما وثمانني واثنني وخمسمائة ألف قبل تاريخها
تصنيفها يمكن واحدة حقيقة هناك ترى وال القديمة، العصور من عاًما ٣٣٥٣ تاريخ
«اليونان عنه يقال ما فيها يوجد فال األوليمبيات، بشأن نفسه واألمر املعجزة. أو بالخرافة
وبني الخيالية، والحكايات التاريخ بني يميزون كيف جيًدا اليونانيون عَرف الكاذبة».
يقتبس لم الجادة، شئونهم يف يحدث كان كما تماًما هريودوت. وحكايات الحقيقية الوقائع

الشعراء. صور من أو السوفسطائيني خطب من شيئًا خطبائهم من أيٌّ
وال أبولو، سهام تُذَكر لم لكن املنحوتات، هذه يف طروادة عىل االستيالء تاريخ ُحدِّد
اخرتاع تاريخ هناك نجد أن أيًضا يمكننا السخيفة. اآللهة معارك وال إيفيجنيا، تضحية
خطف عن تتكلم كانت قصيدة تُذَكر إلهة. سرييس تُدعى ال لكن وسرييس، تريبتولومي

جهنم. إله زوجة أنها وال إلهة، أنها وال جوبيرت ابنة إنها يُقال وال بروسبريين،
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االثني أعماله عن واحدة كلمة تُذكر لم ولكن الغامضة، إلفسينا أساطري يف هرقل ُقدِّم
التي الكبرية السمكة عن وال ألوهيته، عن وال كأسه، عرب بأفريقيا مروره عن وال عرش،

ليكوفرون. لرواية طبًقا بلياليها أيام ثالثة بطنها يف به واحتفظت ابتلعته
إىل مالك يد عىل السماء من لواء يُجَلب ذلك، من النقيض فعىل بيننا، يشيع فيما أما
جيشان ويَنهِمك الرانس؛ يف الكنيسة إىل زيت بقارورة حمامة وتأتي دينيس؛ سان رهبان
وفوق الفرئان، وتأكله ماينس يف أسقف ويُحاَرص أملانيا؛ يف حامية معركة يف الثعابني من

املغامرات. هذه فيه وقعت الذي العام لتحديد كبرية عناية أولِيَْت ذلك، كل
أربعة من أبعد قديم دنيوي تاريخ لدينا ليس أنه مدهًشا وليس معارص، كله التاريخ
عرب الحقائق ينقل الذي الفن بذلك والشامل امُلمتد والجهل كوكبنا، دورات إن عام. آالف
ة، املتحرضِّ األمم من ا جدٍّ صغري عدد بني شائًعا الفن هذا كان ذلك. يف السبب هما الكتابة
من أندر واألملان الفرنسيني بني يشء يكن ولم منهم. ا جدٍّ القليل أيدي يف متاًحا وكان
األعمال كل عىل تقريبًا يُصدَّق كان عرصنا من عرش الرابع القرن وحتى الكتابة. معرفة
بدأ أن ١٤٥٤م، عام يف السابع شارل حكم تحت فقط فرنسا، يف وحدث الشهود. بواسطة
ذلك من وينتج اإلسبان، بني نادًرا الكتابة فنُّ وكان كتابة. فرنسا جمارك بعض تسجيل
من املرء ويرى وإيزابيال. عرصفرديناند حتى للغاية، أكيد وغري للغاية، جافٌّ تاريخهم أن
يَخدعوا، أن الكتابة يعرفون الذين الناس من القليل العدد ذلك استطاع مًدى أي إىل ذلك

السخافات. أكرب نُصدق يجعلونا أن سهًال كان وكم
جنكيز أن نعلم الحروف. استخدام تعرف أن دون العالم من جزءًا استعبدت أمٌم ة ثمَّ
من أو قبله من بهذا نعلم لم ولكن عرش، الثالث القرن بداية يف آسيا من جزءًا غزا خان
لم التتار هؤالء أن يذكر جوبال األب وترَجمه الصينيون دوَّنه الذي تاريخهم التتار. قبل

الوقت. ذلك يف الكتابة فن لديهم يكن
الذين واألوجسكيني السيثيِّني عند أقل بقدر مجهوًال كان الفن هذا أن يحتمل وال
قورش. عهد قبل وآسيا أوروبا من جزءًا غزوا الذين باملاِديِّني، واليونانيون الفرس سماهم
تستخدمان اثنتان أو أمٌة ة أمَّ مائة بني من بالكاد كان الوقت ذلك يف أنه تقريبًا املؤكَّد من
يف لكن األخرى؛ والفنون الكتابة الناس عرف ر مدمَّ قديم عالم يف أنه امُلمكن من الحروف.

حديث. هذا كل عاملنا
تسبق معيَّنة لشعوب الِقَدم يف املوغل الرتسيخ عىل تساعد آَخر نوٍع من سجالت ثمة
مرصوقصورها أهرامات مثل العمارة عجائب هي وهذه الكتب؛ وكل املعروفة العصور كل
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ورأى مضت، عام ومائتَي ألفني منذ يعيش كان الذي هريودوت يكن لم الزمن. تحدَّت التي
فيه. ُشيَِّدت الذي العرص املرصيني الكَهنة ِمن يعرف أن قادًرا اآلثار، تلك

لكن الِقَدم. من عام آالف أربعة من بأقل األهرامات أقدم عمر تقدير الصعب من
تأسيس بعد األرجح عىل حدثت إنما للتفاُخر امللوك جهود أن اعتبارنا يف نضع أن بد ال
دوًما نلحظ دعنا عام، كل املاء يَغمرها أرض يف مدنًا تبني أن لكن طويلة. بفرتة املدن
وجعلها املوحلة، األرض هذه يف أكواٍم عىل املدن أرايض رفع أوًال الرضوري من كان أنه
يف الرشوع وقبل الرضوري، املسار هذا اتخاذ قبل أساسيٍّا، كان الفيضان؛ من بمنًجى
التي الصخور وسط النيل فيضان خالل الرتاجع الناس يمارس أن العظيمة، األعمال تلك
أن الناس من الحشود لهذه رضوريٍّا كان يساره. وعن النهر هذا يمني عن سلسلتني تُشكِّل
القوانني جانب إىل واملعايَنة، باملسح ومعرفة وللعمارة، للحرث الالزمة األدوات لديها تكون
التفاصيل تلك عرب نرى أن نستطيع ا. جدٍّ طويًال وقتًا بالرضورة ذلك كل يتطلب والرشطة.
وأنها عظيمة، بأعمال القيام صعب هو كم وأصغَرها أعمالنا أهمَّ يوميٍّا تواجه التي الطويلة

البة. الصَّ هذه تُحرِّكها أجياٍل إىل أيًضا ولكن صلب، عناد إىل فقط تحتاج ال
أو واحًدا شيَّد الذي هو رمسيس أم خوفو أم تحوت أم مينا أكان سواء ذلك ومع
الشعب هذا لغة القديمة. مرص بتاريخ دراية أكثر نكون فلن امُلذهلة، الكتل تلك من اثنني
قديم. تاريخ لُصنع مادة هناك كانت املؤرخني أقدم قبل أنه سوى نعرف ال ولذا مفقودة؛

163





اجلهل

شاهدت ما كل بأسباب تماًما جاهًال حياتي ربع ظللُت ُولدُت. وكيف ُجِبلُت، كيف أجهل
أخرى. ببغاوات عليه ثرثَرت ببغاء سوى أكن ولم وشعرت، وسمعت

توجد كائنات هناك ألن رسمديٍّا؛ شيئًا هناك أن أدركت وبداخيل حويل نظرت حينما
التي األوىل فالخطوة ثم ومن بالرضورة؛ وأبديٍّا رضوريٍّا كائنًا هناك أن استخلصُت اليوم،

كلها. القرون حدود عربَت جهيل من ألخرج خطوتها
أن أستطع لم أمامي، املفتوحة الالنهائية املتاهة هذه يف أسري أن حاولُت حينما لكن
األبدية يف ألتأمل وثبتُها التي الوثبة ومن واحًدا؛ هدًفا بوضوح أحدِّد أن وال واحًدا، ممرٍّا أجد

جهيل. هاوية إىل أخرى مرة أتراجع أني شعرُت
الشعرى عن بعيًدا اللبني، الطريق ونجوم عرى الشِّ نجم من «مادة»، يَت ُسمِّ ما رأيت
هي ما وأجهل امليكروسوكوب، عرب نلحظها أن يُمكن ذرة آخر عند عنا، الشعرى يَبعد كما

املادة.
بمنشور باالستعانة أستطيع يل؛ مجهول الكائنات هذه كل أرى جَعلني الذي الضوء
الُحزم، هذه تقسيم أستطيع ال لكني األشعة؛ من ُحَزم سبعة إىل مه وأقسِّ الضوء، أُحلل أن
األشياء، عىل أثًرا ويرتك يتحرَّك أنه طاملا املادة، طبيعة من الضوء تكوَّنت. ممَّ أجهل فأنا
بينما املركز، من باقتداٍر يهرب هو العكس، عىل األجسام؛ كل مثل مركز صوب يتجه ال لكنه
لالخرتاق. قابلة غري واملادة لالخرتاق، قابًال الضوء يبدو املركز. صوب املواد جميع تتحرَّك

ذلك. أجهل يُزوَّد؟ أن يمكن تُحىص ال خصائص بأي مادة؟ أليس مادة؟ الضوء هل
األخرى الجواهر هذه وهل ا، جدٍّ املجهول ا، جدٍّ الخاطف ا، جدٍّ الالمع الجوهر هذا هل
رضوري كائن خَلقها هل فكرة. عندي ما تبدو؟ كما أبدية الفضاء رحابة يف تدور التي
ما بل الزمن؟ قبل أم الزمن يف النظام هذا أنشأ هل رتَّبها؟ أم يشء، ال من فائق ذكاء ذو
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ظالم يف أغرق ال كي علِّمني إلهي! يا تعريفه. أستطيع ال عنه؟ أتكلَّم الذي الزمن هذا هو
ظالمي. أو اآلخرين

واإلحساس أذني يصدم الذي الهواء بني ما صلة أي استقبلته؟ كيف الحس؟ ما
بذلك. جاهًال وسأظل بعمق، ذلك أجهل باللون؟ اإلحساس وبني الجسد هذا بني بالصوت؟
بفضل أفكر هل نومي؟ أثناء الفكر يمنحني من يُشكَّل؟ كيف يقطن؟ أين الفكر؟ ما
هذه مني. رغًما أفكار لديَّ تكون يقظتي، أثناء وكثريًا نومي، طوال دوًما لكن إرادتي؟
وتُقدِّم مني، تدخل بال منه تصدر مخي من الخلفي الجزء إىل امُلبعدة طويًال املنسية األفكار

لتستدعيها. تافهة جهوًدا تبذل التي ذاكرتي إىل نفسها
وأنا يعطيه. ال اليشء فاقد ألن بداخيل؛ األفكار لتُشكِّل القوة الخارجية األشياء تملك ال
إذًا ينتجها من أوامري. دون تولد ألنها لنفيس؛ أمنحها الذي أنا لست بأني كذلك مقتنع
وتجعلك تخلقك خفية يد أيُّ الهاربة، األشباح أيتها تذهب؟ أين إىل تأتي؟ أين من بداخيل؟

تختفني؟
أخيه عىل بالسيطرة الهَوس ذلك الحيوانات كل دون من وحده اإلنسان لدى ملاذا

اإلنسان؟
قربانًا البرش من مليار مائة أصل من وتسعني تسعة من أكثر تقديم أمكن وكيف ملاذا

الجنون؟ لذلك
يُْجد لم وكيف العالم، يف يشء أي مقابل نخرسها ال نفيسة منحة ل التعقُّ يكون كيف

تعاسة؟ الكائنات أكثر جعلنا يف إال العقل هذا
جسامة؟ الخدع ألكثر دوًما نُْسَلم بشغف الحقيقة نُحب إذ أننا يأتي أين من

واستعبدوهم، البوذيون خَدعهم الذين الهنود ألولئك محبوبة الحياة تظلُّ ملاذا
وتجتاحهم عوز، يف يئنُّون وهم طاقتهم، فوق عمًال لوا وُحمِّ ترتي، رجل أسالف وسَحقهم

؟ متجربِّ لكل وينكشفون األمراض،
الرش؟ يوجد وملاذا الرش يأتي أين من

يشء، كل ملعاناة مثيل املولودات الالنهائي، الفراغ يف رفيقاتي أيا اليوم! ذرَّات أيا
األمور؟ هذه كل يعرفون بأنهم ليَعتقدوا يكفي بما مجانني بينكم أيوجد يشء، بكل وللجهل
لكنكم تفاهتي. عىل بالعدل أحكم كما بتفاهتكم تشعرون قلوبكم قرارة ففي يوجد؛ ال ال،
تستطيعون ال وبينما الباطلة؛ نظرياتكم الناس يعتنق أن يف لرتغبوا يكفي بما ُمكابرون

أرواحنا. عىل طغاة أنكم تزعمون أجسادنا، عىل طغاة تكونوا أن
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إىل الكوائن، كائن إىل وأذرًعا وأقداًما بيضاء لحية يَمنحون من إنهم امُلزدرون؟ هم من
َمعذورون، ُمزدرون فقط لكنهم العالم. يُحَكم به الذي األبدي الذكاء إىل العظيم؛ الخالق

منهم. نغضب أن يجب ال مساكني مزدرون أناس
ال سحابة عىل مولوًدا علًما به يحاط ال الذي العظيم الكائن برسم حتى قاموا إن
املطر، يف أو الغمام، يف هللا يضعون بحيث الحماقة من كانوا وإن شيئًا؛ تحمل أن يمكنها
من وأعذُرهم سأضحك جناَحني؛ ذات نارضة بدينة بوجوه يحيطونه وبحيث جبل، عىل أو

قلبي. كل
ومظالم نبوءات الكوائن كائن إىل يَنسبون الذين املزدرون األشخاص سيُغضبني
ب املتعصِّ يُكرِّر غضبي. يُهدِّئ عقًال وَهبني العظيم الكائن هذا يكن لم لو للعقل ُمنافية
العظيم؛ الكائن يف وعادل معقول هو ما عىل نحكم أن لنا ليس أنه غريي بعد يل السخيف
تريدني املجنون، امَلمسوس أيها كيف، إيه! كعدالتنا. ليست وعدالته كعقلنا، ليس عقله ألن
وأن ، قدَميَّ بغري أسري أن أُتريدني عندي؟ معنَيْهما بخالف والعقل العدالة عىل أحكم أن

فمي؟ بغري أتحدَّث
وُمنتقم وضار، ، وُمتكربِّ غيور، العظيم الكائن أن يفرتض الذي املزدري الرجل هذا

الرجل. هذا مع واحد سقٍف تحت أنام أن أريد ال خطًرا. أشد هو
عرب فقط «انظر لك: يقول الذي امُلزدري الرجل ذلك تعامل أن يُمكن كيف لكن
وخالل حبيبُه؛ أنا عليك. طاغية ألكون صنعني ُمتجربِّ إلٍه عن لك سأُعلن تُفكِّر؛ ال عيني.
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الدنيا، يف سيدك سأكون ليُبهجني. يَمقتهم الذين مخلوقاته من املاليني يعذِّب سوف األبدية
اآلخرة.» يف عذاباتك من وسأسَخر

لطيفني، مولودين كنتم إن القايس؟ امُلزدري األخ هذا ترضب أن يف برغبة تشعر أال
الرشق؟ يف الوحشية بتوهماته الهمجي هذا يتفوَّه عندما الغرب إىل قوتكم بكل تركضوا ألن
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«العذراء». لقب ُمِنَحت التي دارك لجان الحقيقي التاريخ يتعرفعىل أن للقارئ املناسب من
هي: وها للقراء؛ البهجة تمنح وربما ا، جدٍّ ضئيل بقدر معروفة مغامرتها تفاصيل إن

بأال كثريًا يهتمُّ وهو الفرنسيني، شجاعة استثارت الفتاة هذه إن جوف بول يقول
وال فريجيل، بوليدور وال إميل، بول وال جاجان، وال روبري، يقل لم ُملَهمة. أنها نَعتقد
هللا؛ من ُمرَسلة إنها ماريانا؛ حتى وال ماسون، بابري وال البريجاموي، فيليب وال جونيربار،

األمر. يخدعني فلن هذا اليسوعي ماريانا قال لو وحتى
السماح وأطلب مليزري، آسف لها.» ظَهر السمائية القوات أمري «أن ميزري لنا يقص

السمائية. القوات أمري من
بنبوءات، نطَقت العذراء أن بعض من بعضهم ينقل الذين مؤرِّخينا معظم يفرتض
اململكة.» خارج اإلنجليز تطرد سوف «إنها لسانها عىل وقيل بالفعل. تحققت نبوءاتها وأن
إنجلرتا، ملك إىل طويًال خطابًا كتبت إنها يُقال موتها. بعد أعوام خمسة هناك بقوا وإنهم
يف لخادمة يُقدَّم يكن لم التعليم هذا فمثل الكتابة؛ وال القراءة تجيد تكن لم أنها وأكيد

اسمها. تكتب أن تستِطع لم أنها تبنيَّ ضدها ذُكرت التي واملعلومات حانة،
زنبق زهوِر خمس نصله عىل ُحفرت صدئًا سيًفا وجدت قد إنها أيًضا يقال لكن
هذه الطور. يف فيريبوا دي كاترين سانت كنيسة يف ً مخبأ كان السيف هذا وإن ذهبية؛

عظيمة! ُمعجزة بالتأكيد
نبوءاتها كل من الرغم عىل اإلنجليز، ِقبَل من دارك جان املسكينة ت أُِرسَ أن بعد
مارجريت وسانت كاترين سانت أن عىل األول املقام يف استجوابها عند ت أرصَّ ومعجزاتها،
القوات أمري مع أحاديثها عن قط شيئًا تَُقل لم أنها يدهشني كثرية. بكشوف أكرمتاها قد
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ميخائيل. القديس من أفضل نحٍو عىل الحديث أحبَّتا القديستنَي هاتني أن ويبدو السمائية.
ُملَهمة. أنها هي واعتَقدت ُمشعِوذة، أنها قضاتها واعتقد

يف الجنود، لتشجيع العجيبة استغلوا السابع شارل ضباط أن عىل الدامغة األدلة أحد
لدى كان كما راعيِه، لديه كان سانَرتِي أن هو فرنسا، إليها انحدرت التي امُلزرية الحالة

أخرى. جهة من تنبؤات والراعية جهة، من تنبؤات الراعي صنَع راعيته. دينوا كونت
من لقيط قبل من كومبِييني حصار يف أُِرست دينوا كونت كاهنة أن الحظ لسوء لكن
كان الراعي، ليَحرق الشهم تالبوت يكن لم تالبوت. قبل من سانَرتِي كاهن وأُِرس فيندوم.
يكن ولم الخرافة، يَحتقرون كانوا الذين األُصالء اإلنجليز أولئك من واحًدا التالبوت هذا

بني. املتعصِّ يعاقب يجعله الذي ب التعصُّ ذلك لديه
أهملوه. ما وهو يلحظوه، أن املؤرِّخني عىل كان أنه يل يبدو ما هو هذا كان

حصن ثم بوليو، حصن يف ُحِبست ليني. كونت ليكسمبور، دي جون إىل العذراء أُِخذت
بيكاردي. حصن إىل هناك ومن بوريفوار،

إنجلرتا ملك أنصار من كان الذي — بوفيه أسقف كوشون، بيري يدَّعي بدء، ذي بادئ
أن يتمني كان أبرشيته. حدود عىل اعتُقلت ُمشعِوذة العذراء أن — الرشعي ملكه ضد
يف جان عىل ُقبض مبارشة. بكذبة ادعاه الذي الحق وأيَّد ُمشعوذة، بوصفها يحاكمها
الحق يَملكان بالتأكيد نيون أسقف وال بوفيه أسقف يكن ولم نويون، أسقفية منطقة
خدمة يف ومحاربٍة لوريان دوق رعايا إحدى إعدام يف الحق عن فضًال شخص، أي بإدانة

فرنسا. ملك
يُدعى بفرنسا التفتيش لديوان عام أسقفي نائب هذا؟) يصدق (من الوقت هذا يف كان
ادعى هوًال. التعيس البلد لذلك الشامل الخراب آثار أكثر من واحًدا ذلك وكان مارتان.1 األخ
منصبه «بحكم ليني وكونت بورجوندي دوق دعا بالهرطقة. تفوح السجينة أن مارتان األخ

املقدَّس.» للتحقيق جان تسليم إىل البابوي، الكريس من له املمنوحة لطة والسُّ
دي جون وإىل بورجوندي دوق إىل وكتب مارتان، األخ بتأييد السوربون أرسع
نفسها عىل تُطِلق التي املرأة تلك العتقال النبيلة سلطتكما استخدمتُما «لقد — لكسمبور
غائر، بجرٍح اإليمان وأصيب يُقاس، ال بما هللا كرامة إىل أُيسء خاللها من والتي العذراء،
والعقيدة واألخطاء، الوثنية، انبثقت فكرها، بسبب ألنه شديد؛ خزي بالكنيسة وأُلِحق
كان ربما املرأة هذه فعلته ما لكن … اململكة هذه يف تُحىص ال أخرى ورشور الفاسدة،
وإيمانه، اللطيف خالقنا ضد قبلها من املقرتَفة اإلساءة عىل يشجع ما منه ينتج لم لو يهون
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تُغتفر ال إساءة ستكون … لها حرص ال التي السيئة أفعالها جانب إىل املقدسة، والكنيسة
املرأة.»2 هذه عن أُفرج ما إذا املقدَّسة الذات ضد

الحقري، األسقف الناسيُسمونه كان الذي كوشون إىلجون العذراء بتسليم األمر انتهى
لقاء اإلنجليز وإىل كوشون إىل لكسمبور دي جون باَعها الحقري. والرجل الحقري، والفرنيس
مارتان واألخ واألسقف، السوربون، قدَّم ثم من بدفور. دوق ودَفعها لرية، آالف عرشة
يسوع ومخلِّصنا لربنا «إكراًما فرنسا: عرش عىل الويص بدفور دوق إىل جديًدا التماًسا
جان اقتيدت الكنيسة.» أيدي بني الرسعة وجه عىل جان املدعوَّة توضع أن بد ال املسيح،
ألسقف يَسمح الكنيس القانون وكان شاغًرا، وقتها األساقفة رئيس منصب كان روان. إىل
ُمحكَّمني، السوربون من الالهوت يف أساتذة تسعة اختار البلدة. يف «يعمل» بأن بوفيه
ديوان وكيل وترأس له. ُمعاونني الرهبان أو األديرة رؤساء من آخرين وثالثني وخمسة

الثانية. املرتبة شغل فقد وكيل مجرَّد كان وألنه كوشون؛ مع مارتان، التفتيش،
سانت رأت إنها قالت فريدة. استجوابات كانت استجوابًا، عرش ألربعة جان خضعت
عىل تعرَّفت كيف بوبريي الالهوت أستاذ يسألها بواتييه. يف مارجريت وسانت كاترين
كانتا إن بوبريي ويسألها انحنائهما، طريقة من عليهما تعرفت بأنها فتُجيب القديستنَي،
كان إن عما بوبريي يسألها السجل.» يف وانظروا «اذهبوا له: فتقول كبريتنَي، ثرثارتنَي
به؟» ليُغطيه يشء لديه ليس سيدنا أن «أتظن فتُجيبه: رأته، حينما عاريًا ميخائيل القديس
العامة، من أخريات ُمتدينات ونساء هي جان، أن بعناية هنا الفضويل سيلحظ
يوم، وذات يُقدمنها. أن الفتيات تلك وعلَّم معجزات، قدَّم ريشار3 يُدعى محتال أرشدهن
يف العادة هي هذه صارت ثم للثالوث، تكريًما لجان التوايل عىل مرات ثالث املناولة أجرى
قداسات، ثالثة يحرضون كانوا الفرسان إن يقال الخطر. أوقات ويف األهمية ذات األمور
ما وهذا مبارزة. يف القتال أو الثروة خلف يسعون حينما مرات ثالث القربان ويتناولون

بايار. شوفالييه لحظه
بِيريون يان تسمَّ لريشار خاضعتني كانتا اللتان جان، رفيقتا امُلعجزات، صانعتا كانت
لصديق. صديق يظهر كما إنسان، هيئة يف لها يتجىل هللا رأت أنها بِيريون وأكدت وكاترين.

إلخ.» … طويًال أبيض رداءً «مرتديًا هللا كان
مرعب. هو ما إليك واآلن سخيف؛ اآلن إىل ذُكَر ما
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ليأخذ الطيور» «صائد نيكوال املسمى الكاهن، الالهوت، أستاذ جان، ُقضاة أحد يأتي
صويف ستار وراء كاهننَي إخفاء حد إىل املقدَّس الرس استخدام ويُيسء السجن. يف اعرتافها
قتلة. ليصريوا املقدَّسات انتهاك القضاة استخدم هكذا دارك. جان اعرتاف دوَّنا سميك،
للملك عظيمة خدمات لتؤدي كافية شجاعة لديها كانت أن سبَق تعيسة بلهاء عىل وُحكم
اإلنجليزي. الفصيل أجل من بها ْوا ضحَّ فرنسيٍّا، كاهنًا وأربعون أربعة يَحرقها بأن والوطن
بجوارها؛ رجل بذلة ليضع واملكر الحقارة ما شخٍص لدى كانت كيف جيًدا معروف
التجاوز هذا أن ِعي ادُّ عبثية همجية وبأي أخرى، مرة البذلة هذه ترتدي بأن ليُغريها
ُمحاِربة فتاة ترتدي أن النار تستحق جريمة كانت لو كما بالحرق، عليها للحكم ذريعة
يستطيع ال يرتعد. السليم الحس ويجعل القلب يعترص هذا كل تنورة. من بدًال رسواًال
بها، أذنبنا التي تُحىص وال تُعد ال التي األهوال تلك كل بعد نجرؤ، كيف يتصور أن املرء

همجية. بأنها أمة أي ننَعت أن
إن الحقيقة حبهم من أكثر التاريخ زخارف يُسمى ما ُمحبي مؤرِّخينا أغلب يقول
املؤرخ يُعلن وكما الفرتة، تلك سجالت تشهد كما لكنها، َوِجلة، غري التعذيب إىل مضت جان
يف وربما جنسها، يف مربَّر ضعٌف وهو والدموع؛ بالرصخات إعدامها استقبلت فيالريه،
أن يُمكن املرء ألن الحرب؛ أهوال وسط جان أظهَرتها التي للشجاعة ا جدٍّ ومناسب جنسنا،

املشنقة. سقالة عىل اًسا وحسَّ املعركة يف وَجل بال يكون
تُحرق لم أروليان عذراء أن تمحيص بال صدَّقوا كثريين أشخاًصا أن أضيف أن عيلَّ
التي الرواية خدَعتهم لقد إلعدامها. الرسمي التقرير لدينا أن مع اإلطالق، عىل روان يف
من وبغطاءٍ دارك، جان إخوة وخدَعت «العذراء» اسم انتحلت ُمغاِمرة عن لدينا زالت ما
باسم نفسيهما أُخريان محتالتان روَّجت أرمواز. عائلة نُبالء أحد لورين يف تزوجت هذا
يمكن ال مكانها. حلَّت أخرى امرأة وأن تُحَرق، لم جان أن الثالث وادعت أورليون». «عذراء

يُخدعوا. أن يريدون ن ممَّ إال القصص هذه إقرار

هوامش

جاك أو جون األخ يُدعى عام مفتِّش فرنسا يف الوقت ذلك يف كان بوشو: يقول (1)
يُدعى جان محاكمة يف شارك الذي بأعماله، القائم أو املفتش نائب يكن ولم لوجرافريو.

املعلم. أو مايسرتي جون األخ ولكن مارتان، األخ
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طويلة. فرتة بعد أُِعدت السوربون، من صادرة الالتينية من ترجمة هذه (2)
صفحة دارك»، «جان بعنوان مقالته يف يثبت بري سانت برييا إن بوشو يقول (3)
أن بإمكانه يكن فلم لها؛ أساس ال ريشار األخ ضد املوجهة التُّهم أن بعدها، وما ٣٤١

املحاكمة. يف تأثري أي يمارس
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للباحثني املقالة هذه عنه. يبحثون ما هنا يجدون ال فربما عذًرا؛ والفتيات الفتيان أستميح
تناسبهم. الذين فقط الجادِّين واألشخاص

«األم كوميديا يف شامبني يطلب موليري. زمن كوميديات يف للتقبيل طلبًا نجد ما كثريًا
ُمخِجل أمر بعد؟ قانًعا «لسَت له: تقول لوريت؛ من القبالت كينو ألَّفها التي كوكيت»
املشهد – األول (الفصل قبالتك؟» أتحصني «ماذا؟! شامبني: ويجيبها مرتني.» قبَّلتُك ا؛ حقٍّ

األول).
بعضهم يُقبِّلون الناس وكان الوصيفات؛ من القبالت يطلبوا أن دوًما الخدم اعتاد
حالة يف خاصة يُحتمل، ال بليًدا غبيٍّا فعًال هذا كان ما عادة املرسح. خشبة عىل بعًضا

بالغثَيان. املرء يُصيبون الذين الدميمني امُلمثِّلني
مقطع هناك فيدو»؛ «القس مرسحية يف عنها فليبحث القبالت، يف القارئ رغب إذا
ذات مريتيللو منحها ُقبلة عىل فقط س مؤسَّ والعمل القبالت، إال فيه يُذَكر ال كامل أغنية

ا.» جدٍّ لذيذة «قبلة استغماية: لعبة يف ألمرييليل يوم
بينيفينتو أساقفة رئيس كاسا ال دي جون فيه يقول الذي القبالت فصل الجميع يعلم
ذوي عىل ويُشفق القدم. إىل الرأس من بعًضا بعضهم يُقبِّلوا أن يستطيعون الناس إن
السيدات وينصح بعض؛ من بعضهم االقرتاب بالكاد يستطيعون الذين الكبرية األنوف

مفلطحة. أنوف ذوي عشاًقا يتَّخذن بأن الكبرية األنوف ذوات
أن بلوتارخ يذكر القديمة. األزمنة خالل التحية أشكال من عاديٍّا شكًال القبلة كانت
عاد حينما إنه تاسيتس يقول وصدره. ويده وجهه قبَّلوا قيرص، يَقتلوا أن قبل املتآِمرين،
وتركه شيئًا، له يقل ولم باردة، بُقبلة دوميتيان استقبله روما من قيرص، حمو أجريكوال،
تحية يف ينجح أن بمقدوره يكن لم الذي منزلة األدنى الشخص وكان الجمع. وسط مرتبًكا
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بالطريقة اآلخر عليها يردُّ قبلة، له ويرسل يده عىل فمه يضع بالتقبيل، منزلًة يفوقه َمن
ذلك. يف رغب إذا نفسها

الحادي (اإلصحاح سفره يف أيوب يقول اآللهة. عبادة يف أيًضا العالمة هذه استُخدمت
مثل والقمر الشمس يعبد لم إنه املعروفة، األسفار أقدم يكون أن يحتمل الذي والثالثني)،

النجوم. إىل يتطلَّع وهو فمه إىل يده يرفع لم وإنه اآلخرين، العرب
اللطيفة الطفولية امُلجاملة سوى القديمة العادة هذه من ىيشء يتبقَّ ال الغربي عاملنا يف
يمنحهم حينما اليمنى األيدي بتقبيل الصغرية، املدن بعض يف لألطفال تُعلَّم زالت ما التي

الحلوى. بعض أحٌد
نعلم بغًضا. أكثر قيرص َقتَلة جعل ما هو هذا كان بقبلة. تخون أن فظيًعا أمًرا كان

املثل. مرضب صارت التي يهوذا قبالت عن جميًعا
(سفر له يقول آخر، قائد وهو عماسا، من الغرية شديد داود، قادة أحد يوآب، ألن
عماسا بلحية اليمنى يوآب يد وأمسكْت أخي؟ يا أنت «أسالم :(٩ :٢٠ الثاني: صموئيل
عىل أمعاءه فدلق الخامس، الضلع يف به «ورضبه سيفه سلَّ األخرى، وبيده ليُقبله.»

األرض.»
بني ارتُكبت التي ما نوًعا املتكررة األخرى االغتياالت يف أخرى ُقبلة نجد لن ربما
تقطع أن قبل أليفانا للقائد يهوديت منَحتها التي القبالت تلك ربما تكون أن إال اليهود،

وحسب. محتمل هنا واألمر إليها، إشارة من ما ولكن فراشه، يف نائم وهو رأسه
رجل هو الذي العطيل، هذا نجد «عطيل» املعنونة شكسبري تراجيديات إحدى يف
لكن للرشفاء؛ للغاية بغيًضا هذا يبدو ربما يشنقها. أن قبل لزوجته قبلتنَي يمنح أسود،

أسود. رجل مع وخصوًصا رائع، نحو عىل طبيعية إنها يقولون شكسبري أنصار
ستيفن، القديس عيد يف ميالنو كاتدرائية يف سفورزا جالياس جيوفاني اغتيل حينما
دانكر، واملارشال األورانج، وأمري كوليني، واألدمريال ريباراتا، بكنيسة امليديتشيَّنْي فإن

األقل. عىل يَُقبَّلوا لم غريهم وكثريين ويت، واإلخوة
تماثيل يُقبِّل املرء كان إذ القدماء؛ بني بالُقبلة اقرتن مقدَّس أو رمزي أمر أي أعلم وال
يتبادلون حديثًا املنضمون كان بلحية. يُظهرونها النحاتون كان حينما ولحاها اآللهة

الوفاق. عىل عالمة الغامضة سريس أساطري يف القبالت
«أغابيهم»، يف الفم عىل بعًضا بعضهم يُقبِّل ونساءً، رجاًال األوائل، املسيحيون كان
قبلة املباركة، الُقبلة بعًضا بعضهم يُعطون كانوا املحبة. لعيد ترمز الكلمة هذه وكانت
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النهاية يف وُمنعت قرون، أربعة من ألكثر العادة هذه استمرت واألخت. األخ قبلة السالم،
هذه و«األخت» «األخ» وتسميات هذه، املحبة وأغابي هذه، السالم فقبالت عواقبها؛ بسبب
بها اتهمهم التي الزنا اتهامات قليًال معروفني كانوا الذين املسيحيِّني عىل جلب ما هي
أن العلمانيني املؤلِّفني من وغريه بيرتونيوس كتابات يف ترى فيستا. وكاهنات جوبيرت كَهنة
األسماء أن املعتقد من وكان و«أخت». «أخ» وصف أنفسهم عىل يُطلقون كانوا امُلتحرِّرين
الجريمة يف أبرياء رشكاء كانوا نفسها. السيئة السمعة إىل تشري املسيحيني بني نفسها

الرومانية. اإلمرباطورية عرب االتهامات تلك بنَرشهم
تسعة هناك كانت كما مختلًفا، مسيحيٍّا مجتمًعا عرش سبعة هناك كان البداية يف
التي املجتمعات تلك اتَّهَمت السامريِّني. نوَعي شاملة اليهود، وسط مختلفة مجتمعات
«غنويص» مصطلح شطًطا. الفواحش بأشد غريها أرثوذكسية األكثر بأنها تتباهى كانت
أصبح و«نقي»، و«مستنري»، «ُمتعلِّم»، يعني وكان للفخر، َمدعاًة البداية يف كان الذي
يف إبيفانيوس القديس ادَّعى بالهرطقة. وتعيريًا واالزدراء، الفظاعة عىل يدل مصطلًحا
كانوا ذلك بعد وأنهم بعًضا؛ بعضهم دغدغة عىل اعتادوا والنساء الرجال أن الثالث القرن
شهوانية بقدر إيمانهم درجة يقيسون كانوا وأنهم فاحشة، قبالت بعًضا بعضهم يُقبِّلون
«تباديل شابٍّا: جديًدا عضًوا لها يُقدم كان عندما لزوجته يقول كان الزوج وأن قبالتهم؛

األغابي. مون يُتمِّ كانوا ثم ومن أخي.» مع األغابي
إبيفانيوس القديس يُضيفه ما العفيف1 الفرنيس باللسان نكرر أن هنا نجرؤ لن
وحسب سنقول الثاني). الجزء األول، (الكتاب اإلخوة» أنصاف «ضد كتابه يف باليونانية
وإنه الحماسة، به تشتطَّ أن لنفسه سمح وإنه ما، نوًعا مخدوًعا القديس هذا كان ربما إنه

فاضحني. فاحشني الهراطقة كل ليس
السالم قبالت تتبادل األوائل، املسيحيني تُحاكي أن يف برغبتها «التقويِّني» طائفة إن
منذ يل به َحت رصَّ ما وهذا وأختي»؛ «أخي، بعًضا بعضهم ويدعو تجمعاتها، نهاية يف
عىل التقبيل هي القديمة العادة كانت واإلنسانية. الحسن بارعة تََقِويَّة سيدة عاًما عرشين

عليها. بعناية التقويُّون وحافظ الفم؛
كان وإنجلرتا؛ وإيطاليا وأملانيا فرنسا يف السيدات لتحية أخرى طريقة هناك تكن لم
فأنهم الفريد األمر أما إسبانيا. يف وحتى الفم، عىل امللكات يُقبِّلوا أن الكارديناالت حق من
أي يف مما أكرب حرية دوًما النساء لدى كانت حيث فرنسا؛ يف نفسه االمتياز لهم يكن لم
املناسبة تقدِّم ال بحيث العمومية من عرٌف يوجد وال طقوسها»، بلد «لكل ولكن آخر، مكان
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تستقبل حينما محرتمة امرأة إىل بالنسبة واملهني الفظ من كان منه. استثناءات والعادة
الثالث، (املجلد مونتني يقول شاربيه. عن النظر برصف تُقبله، أال مرة ألول السادة أحد
شفاهن إلعارة ُمضَطرات يكنَّ أن للسيدات ومهينة مسيئة عادة «إنها الخامس): الفصل
هي العادة تلك كانت فقد ذلك مع ًرا.» ُمنفِّ يكن وإن جناحه، يف ام ُخدَّ ثالثة لديه زائر ألي

العالم. يف األقدم
امُلجاملة، من بدافع قبيح كبري بفم يلتصق أن جميل صغري لفم الكريه من كان إذا
الخمسة إىل العرشين عمر يف نرضة حمراء أفواه بني فيما عظيم خطر هناك كان فقد
ما هو هذا ولعل األغابي. أرسار يف التقبيل طقس إلغاء إىل أدى ما هو وهذا والعرشين،
تقليد وهو فقط؛ إخوتهن أو آبائهن تقبيل عىل املرشق أهل عند النساء اقتصار يف تسبَّب

طويل. زمن منذ إسبانيا إىل العرب نقله
إىل الفم من يمتد الخامس الزوج من عصبًا هناك أن سنكتشف الخطر، هو ها
القليلة الغدد يشء! كل الطبيعة أعدَّت الرفيعة الصنعة هذه بمثل ألسفل، ثم ومن القلب
يمنحها ذلك كل الحساس؛ الرقيق، وجلدها الناعمة، وحلماتها اإلسفنجي، بنسيجها للشفاه،
يصعب ربما وحساسية. خفاء أكثر آخر جزء مع التناظر من يخلو ال فاتنًا شهوانيٍّا إحساًسا

العمر. من عرشة الثامنة يف تقويَّني شخصني بني مستلذة مطوَّلة ُقبلة أثناء االحتشام
يعرفون من وحدهم هم والحمام واليمام البرشي الجنس أن مالحظته تجدر ومما
تستطيع ال التي الَحَمام) (مشابهة «كولومباتيم» كلمة الالتينيني عند أتت هنا ومن التقبيل،
رت ُعهِّ طاملا للفم الطبيعة متها صمَّ التي الُقبلة استعماله. يُسأ لم منيشء ما ترجمتها. لغتنا
به اتُّهم ما بالطبع املرء يعلم الغرض. لهذا ُصنعت أنها يبدو ال أغشية مع باستخدامها

الهيكل. فرسان
يقول: موتني أن مع أطول، ملدة امُلمتع املوضوع هذا نعالج أن برصاحة نستطيع ال
و«الجرح» «القتل» عن بَصفاقة بالفعل نتكلم خجل؛ بال ذلك عن املرء يتكلم أن «ينبغي

متقطعة.» بأنفاس إال األمر ذلك عن الكالم عىل نجرؤ ال لكننا و«الخيانة»،

هوامش

اإلنجليزية). النسخة (مرتجم اإلنجليزي. أو (1)
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كلها؛ أحاسيسنا وعن كلها، أفكارنا عن تُعربِّ أن تستطيع لغة من وما كاملة، لغة من ما
اإلحساس عن بدقة يُعربِّ أن يستطيع أحد ال تُدَرك. أن ومن تحىص أن من أكثر فظاللها
«الحب» قبيل من عامة أسماء يُطلق أن عىل املثال، سبيل عىل ُمجَرب، املرء به. يمر الذي
ما هو نفسه واألمر اآلخر؛ عن منها كلٌّ يختلف ُكره، ألف وعىل حب ألف عىل و«الكره»

ناقصة. مثلنا مثلها فاللغات ثم ومن وآالمنا؛ متعنا مع يحدث
بني املشرتكة الغريزة إنها لحاجاتنا. طبًقا وبدرجات تباًعا، كلها اللغات اخُرتعت
مثل مثلهم والزنوج، الالبيُّون احتاج يفهموها. أن دون للغات األوىل القواعد صنعوا من
هناك تكن لم إذ لكن ذلك؛ فعلوا وقد املايضوالحارضواملستقبَل، عن وا يُعربِّ أن اليونانيني،
خطة اكتساب عىل قادرة لغة أي تكن فلم لغة، شكَّلوا الذين املناطقة من مجموعة قط

كامل. نحو عىل ُمنتظمة
بمقدور يكن لم األحاسيس. صور بالرضورة هي امُلمكنة اللغات كل يف الكلمات كل
مكان كل يف مجاًزا، يشء كل غدا هكذا به. شعروا ما سوى يشء أي عن وا يُعربِّ أن الناس
هو الالنهائي صار الشعوب، كل بني وفيما العقل. ويهيم القلب، ويحرتق النفس، تُنار
اللغات كل أنتَجت الخمس نا حواسَّ أن الثابت من املقيس. نفي هو والوافر النهائي، نفي
تعسًفا أقلها يكون التي تلك القوانني؛ هو نقًصا أقل يبدو وما أفكارنا. كل أنتجت مثلما
الفنون هذَّبت التي للشعوب تنتمي التي تلك بالرضورة فهي اكتماًال األكثر أما أفضلها. هو
درجوا الذين أولئك مثل اللغات أفقر من واحدة هي العربية اللغة أن بد فال لذلك واملجتمع.
يَمتلكوا لم الذين وهم بحرية مصطلحات يمتلكوا أن للعربيني كان فأنى بها. التحدُّث عىل
يف غارقني كانوا بينما فلسفية ُمصطلحات لديهم تكون وكيف سليمان؟ قبل واحًدا قاربًا
بد ال بابل؟ إىل سبيهم خالل يشء تعلم فيه بدءوا الذي الوقت ذلك حتى العميق الجهل ذلك
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اللغة كانت ألنها ا؛ جدٍّ متفوقة كانت رطانتهم العربيون منها استمد التي الفينيقيِّني لغة أن
األرض. بقاع كل يف ُمنترشون أغنياء، وتجاريون صناعيون قوم يستخدمها التي

كجسد واحد مكان يف تجمًعا األمم أقدم لغة كانت املعروفة اللغات أقدم أن بد ال
أنه أو لالستعباد، خضوًعا األقل هو كان شعب لغة كانت أنها أيًضا بد وال واحد. إنساني
هما والعربية الصينية أن الثابت من الصدد، هذا ويف غزاته. هذَّب لالستعباد خضع كان إن

اليوم. نتحدثها التي اللغات أقدم
تسمية ولكن بعض، من بعضها استعار امُلتجاورة الشعوب كل أم. لغة من ما
عىل الالتينية، املعروفة. التعبريات بعض منها اشتُقَّ التي اللغات لتلك منحت األم» «اللغة
من مشتقة ذاتها هي لكنها والفرنسية؛ واإلسبانية لإليطالية األم اللغة هي املثال، سبيل

واإلغريقية. الكلتية من اشتُقت بدورها والتوسكانية التوسكانية؛
جهورية، وأكثرها كماًال، أكثرها واحد آٍن يف تكون التي تلك هي اللغات أجمل أن بد ال
املركَّبة، الكلمات أكثر تملك والتي تقدُّمها، يف انتظاًما وأكثرها لفتاتها، يف تنوًعا وأكثرها
املوسيقى وتُشبه غريها، من أكثر املندفعة أو البطيئة الروح حركات عن بَجْرسها وتُعربِّ

غريها. من أكثر
فيها ينتهي التي الالتينية، فجاجة لديها فليست امليزات، تلك كل اليونانية تمتلك
وعذوبة اإلسبانية، أبَّهة كل ولديها و«أور»، و«أوس» «أوم» بمقاطع الكلمات من كثري
لفظية بمقاطع املوسيقى عن بالتعبري العالم يف الحية اللغات كل عىل وتمتاز اإليطالية.
بها حلت التي التشوُّهات من الرغم فعىل لذا، وتنوعها. اللهجات وبعدد وقصرية، طويلة

الكون. يف لغة أجمل نعتربها أن بإمكاننا زال فما اليونان، يف اليوم هي كما
اللغة بهذه يتحدَّث الذي والشعب انتشاًرا األوسع هي لغة أجمل تكون أن يمكن ال
من هذَّبت األخرى األمم تكون وبينما األخرى، األمم مع تجارة وبال العدد، صغري مقموع،

الرتكية. وحتى العربية من انتشاًرا أقل تصبح أن اليونانية عىل كان ولهذا لغاتها.
ألنها األوروبية؛ اللغات جميع بني من عمومية األكثر الفرنسية اللغة تكون أن بد ال

بها. يتحدث الذي الشعب طابع من طابعها اتخذت إذ للُمحادثة؛ مالئمة األكثر
املجتمع، عرف شعب أفضل هم عاًما وخمسني مائة من يقرب ملا الفرنسيون ظل
إماءً كن بينما يحكمن، حتى بل النساء، فيه تتحرَّر شعب وأول الحرج، نبذ من وأول
أو تقديم بأي يسمح ال الذي اللغة، تلك يف االتساق الدائم اللغوي البناء غريها. يف وحسب
وإن غريها، من ابتكاًرا أكثر إنها األخرى؛ األلسن تمتلكها تكاد ال أخرى ميزة هو تأخري،
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تلك أنتجتها التي عبثيتها عىل املتَّفق الكتب من الهائلة الكمية إن الوزن. إىل تفتقر كانت
اللغات. كل بني لغتها اكتسبته الذي للفضل إضايف سبب األمة

لكنهم نيوتن، فلسفة الناس وسيتعلم ستُرتَجم، رواًجا. اللغة العميقة الكتب تمنح لن
يفهموها. أن أجل من اإلنجليزية يتعلموا لن

إنها اللغة. هذه يف الدراما بلغتْه الذي الكمال هو بعد، شيوًعا أكثر الفرنسية يجعل ما
الرابع لويس لفتوحات ال البرش»، و«عدو و«فيدر»، «سينَّا»، مثل: ألعمال برواجها تدين

عرش.
حيوية وال اإلسبانية، مثل فخمة وال اإليطالية، مثل مرنة وال غزيرة الفرنسية ليست
أكثر أنها الوحيدة الحقيقة من نجاًحا الثالث اللغات هذه فاقت أنها إال اإلنجليزية، بقدر
نجحت غريها. يف يوجد مما أكثر بالفرنسية مكتوبة مبهجة كتبًا هناك وأن للتواُصل، مالئمة

إرضاءً. أكثر ا عامٍّ مذاًقا لها ألن فرنسا ُطهاة نجح مثلما الفرنسية
غرفهم، ترتيب ويف أثاثهم، يف الفرنسيني ملحاكاة األخرى األمم قادت التي نفسها الروح
الفن إن لغتهم. ليتكلَّموا أيًضا قادتهم السحر، يمنح ما كل ويف الرقص، ويف الحدائق، ويف
يرتدين الالئي األمة هذه لنساء الرفيع الفن بالضبط هو الجيِّدين الفرنسيني للُكتَّاب الرفيع
كذلك، يبدون األجمل، يكنَّ أن دون من والالئي، األخريات، أوروبا نساء ترتدي مما أفضل
نحو عىل ألنفسهن يمنحنَه الذي البسيط النبيل حر السِّ وبفضل به، يتزينَّ الذي الفن بفضل

للغاية. طبيعي
يشء كل السابقة. همجيتها آثار إخفاء يف اللغة هذه نجحت الرفيع، التهذيب بقوة
«فان» كلمة أن املرء يلحظ أن يُمكن كثب. عن ينظر ملن الهمجية بهذه ييش أن يمكن
كانا والتاء الجيم هذين وأن السابقة، «فيجينتي» كلمة من تأتي عرشين رقم تعني التي
تعني التي «أوجوستوس» كلمة وأن الشمالية؛ األمم لغات كل بها تتَّسم بخشونة منطوَقني
ال أنه يعتقد كان أملاني أمريٌ أطَلق بعيًدا، ليس زمن منذ «أُوت». صارت أغسطس شهر
امللك اسم بولندا ملك أوجست عىل أخرى بطريقة فرنسا يف «أوجست» كلمة نطق يمكن
الهمجية مالبسنا هي الكتابة، يف وبقيت النطق يف أُهملت التي الحروف تلك كل أوت.

السابقة.
النساء األول فرانسوا يستدعي أن قبل أيًضا. اللغة لُطِّفت السلوكيات لُطِّفت حينما
بفرنسية التحدث بقدر جيًدا بالكلتية التحدث وكان كنا. مثلما فظَّة اللغة كانت بالطه، إىل

خشونة. أكثر األملانية تكن ولم عرش. الثاني ولويس الثامن، شارل زمن
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تكون أن املتبقية العيوب شأن من وكان الصدأ. ذلك لنُزيل قرونًا األمر استغرق
األحجار ماهر فارس يتجنَّب كما لتجنُّبها، املرء يبذلها التي املستمرة العناية لوال مفرطة
الجهل يجعلها التي املعيبة التعبريات مقاومة عىل املهرة الُكتَّاب يحرص الطريق. يف
تعني واملنشورات. املجالت يف تمر ثم سيئون، ُكتَّاب ويتبناها رائجة، البداية يف العام
«روستبيف اليوم النادلون لنا ويقول املشوي»، «الثور اإلنجليزية يف «روستبيف» كلمة
الناس حولها جواد؛ صهوة المتطاء ًصا مخصَّ رداءً «رايدينج-كوت» كلمة تعني الضأن».
هذا استخدام الرضوري من كان اللغة. من قديمة كلمة العامة ويظنها «ردينجوت»، إىل

استخدامه. يشيع يشء عىل يدلُّ ألنه الناس مع التعبري
للمرء كان إن البالط، العامة استعبدت الرضورية، واألشياء والحرف الفنون أمور يف
احتقاًرا األكثر أولئك يُضطر الدين، شئون يف الحال هي فكما ذلك؛ قول عىل يجرؤ أن

مثلهم. يُفكرون وكأنهم يبدوا وأن يتكلموا أن إىل الشعب، لعامة
سيئة، بطريقة الحديث عليها الناس فرضها التي باألسماء األشياء تسمية تعني ال
السليمة األسماء خالل من غريه من بطبيعته إبداًعا أكثر هو ما شعبًا أن يُدرك املرء لكن

يشء. لكل يمنحها التي
مختلفة. فكرة ملائة نفسه التعبري ما شعٌب يُكيِّف للخيال االفتقار خالل من فقط
وذراع البحر، من ذراع عن مختلفة بطريقة نعربِّ كيف نعرف لم أننا السخيف العقم ومن

الجيش. و«رأس» املسمار، «رأس» قول يف الفكر يف فقر ثمة مقعد. وذراع قياس،
األلفاظ من كثري يعد لم املعارصة. اللغات كل يف أخرى عادة تكوين إىل الجهل أدَّى
«أحمق»؛ تعني واليوم «منعزل»، تعني Idiot كلمة كانت عليه. تدل أن ينبغي ما عىل يدلُّ
وكانت الثالثة؛ األقانيم تجيل عيد أصبحت واآلن «مظهر»، تعني epiphany كلمة وكانت
باسم تعمد ونقول التعميد، إىل فتُشري اليوم أما املاء، يف تغطس أن تعني baptize كلمة

جيمس. أو جون
أما فاتن، اسٌم فينوس الهمجية. الشذوذات اللغات معظم يف املثالب هذه إىل تُضاف
ظروف يف تكوَّنت التي اللغات هذ لشذوذ األخرى النتائج وِمن بغيض. اسٌم فهو فينرييل
منها. البسيطة الصيغة توجد تعد لم التي املركَّبة الكلمات كمية فظة، أوقات يف عشوائية
كلمة لدينا وليس (معماريون) architects كلمة مثًال، لدينا، آباءها. فقدت أطفال إنها
املرء ويكون .effable يشء ال لكن وصفها) يمكن (ال ineffable أشياء وهناك tects؛
(وقحون) impudent زمالء وهناك .trepid وصف يوجد ال لكن (شجاًعا) intrepid
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تحتفظ .solent وال pudent للصفة وجود ال ولكن (ُمتغطِرسون)، insolent وزمالء
الفنان يد تستطيع دة ممهَّ غري أراٍض كلها العيوب؛ هذه من كثري أو بقليل جميًعا اللغات

املميزات. منها تستمد أن الحاذق
توجد فرنسا، يف اللغات. إىل األمم شخصيات عن تُفصح التي األخرى العيوب وتنزلق
طبيب أو مريض سيفكِّر الشعر. تصفيفات يف توجد ما بقدر التعبريات يف شائعة صيحات
يعاني كان أنه عىل داللة الحمى، من «مسحة» من يعاني كان إنه يقول بأن عرصي
من ومسحات املعدة، ألم من مسحات لديها بأكملها األمة تكون ما ورسعان بسيطة، نوبة
لديكم تكون أن يجب إنه الوعظ منابر يف الدعاة لكم يقول والسخرية. والحب، الكراهية،

لغريها. املكان الصيحة تلك تُفسح أشهر بضعة وبعد هللا. حب من مسحة األقل عىل
بها يضجر ما رسعان التي العابرة، الصيحة هذه هو اللغة بنُبل يرض ما أشد ليس
الكتَّاب تكلُّف لكنه الجيدون، الُكتاب فيها يسقط ال التي العرصيني هفوات وال الناس،
إفساد أجل من يتآمر يشء كل تحاوري. بأسلوب الجادة األمور عن الحديث يف العاديني
وأولئك بالتكلُّف، األسلوب يُفسدون الذين الكتَّاب ما؛ نوًعا واسع نطاق عىل منترشة لغة
الطبيعي، بلسانهم األجنبية التعبريات تقريبًا دائًما ويمزجون أجنبية، لبالد يكتبون الذين

أعمالهم. مصطلحات الحوار يف يُقحمون الذين والتجار
عىل يجب ها. يُغريِّ أن املرء عىل أن بالرضورة يستتبع ال ناقصة اللغات جميع كون
يكون وحينما بها؛ التحدث يف الجيدون الكتاب استخدمه الذي باألسلوب يلتزم أن املرء
شيئًا يغري أن املرء يستطيع ال لذلك اللغة. تصلح امَلقبولني، الكتاب من كاٍف عدد املرء لدى
أن وهو واضح؛ والسبب يُفسدها؛ أن دون والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية اإليطالية يف

غامضة. واملتعة بالتعليم األمم تمد التي الكتب سيجعل ما رسعان املرء
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الكمية نرى ال ألننا للغاية؛ املراس سهلة وتَُعد املجتمع، يف تامٍّ هدوء يف الخراف تعيش
دون برباءة تلتهمها أنها ويُفَرتضتصديق بل الخراف. تلتهمها التي الحيوانات من الهائلة
العرص عن صادق تعبري القطيع جمهورية إن االسكتلندي. الجبن نأكل إذ مثلنا تَعرفها، أن

الذهبي.
سار إن الديك؟! من َمَلكية أكثر َمن كاملة؛ َمَلكية دولة فهي الدجاج حظرية أما
لتابعيه، األوامر الديك يُصدر ال العدو يقرتب وإن فراغ، من ذلك فليس قومه، وسط مختاًال
بنفسه يذهب لكنه التامة، وقوته األكيدة معرفته بفضل له فداءً أنفسهم ويقتلوا ليذهبوا
ترنيمة بنفسه يُنِْشد انترص إن املوت. حتى ويُقاتل خلفه، من دجاجاته ويَُصفُّ امليدان، إىل
والنزاهة. واألمانة النُّبل شديد إنسانًا نجد أن نستطيع ال املدنية، الحياة يف الحمد». «لك
السيدة إىل يقدمها يََرقة أو ذرة حبة املَلكي منقاره يف كانت إن الفضائل؛ كل فلديه هو أما
يف ديًكا يُداني يكن لم حريمه وسط سليمان حتى نفسها. تقدم التي رعاياه بني من األوىل

دجاج. حظرية
فهذه معها، الحب أتباعها كل يمارس ملكة وتُديره تحكمه النحل أن حقيقيٍّا كان إن

الكمال. إىل أقرب حكومة
الجميع ألن الدول؛ كل عىل تسمو فالديموقراطية ممتازة؛ الديمقراطية النمل يَُعد

الجميع. لصالح الفردية األعمال وكل هناك، متساوون
عليها حكمنا إن األقل عىل النمل، جمهورية من أعىل فتَظل القنادس جمهورية أما

البنائي. عملها بمعيار
أنهم يبدو وال ُمتحرضين، بأناس منهم متجوِّلني بالعبني أشبه فهم القرود وأما

السالفة. األنواع مثل وأساسية ثابتة قوانني تحت مًعا عون يتجمَّ
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وتقلُّبنا أفكارنا، وطيش امُلحاكاة، هبة بفضل آخر حيوان بأي منا بالقرود أشبه نحن
ودائمة. متسقة قوانني لدينا تكون بأن قط لنا يسمح لم الذي

بقاء ومحبة لبقائنا، الذاتي وتقديرنا الغرائز، ووهبتنا أنواعنا، الطبيعة شكَّلت حينما
أفكاٍر بني الجمع من تُفرسَّ ال التي الهبة وتلك األنواع، كل يف الشائع والحب اآلخرين،
َقْدر «افعلوا لنا: قالت نصيبنا، منحتْنا حينما مجتمعة؛ األخرى الحيوانات أفكار من أكثر

تستطيعون.»
وفًقا القوانني ُصنعت إذ جيل؛ ذلك يف والسبب مدينة، أي يف جيد دستور من ما

ذلك. إىل وما والحاجة واملكان، للعصور،
تمنع التي فالقوانني لذا سخيفة؛ بقيت التي القوانني أضحت الحاجة ت تغريَّ وحينما
الخمر كان حيث العربية؛ الجزيرة يف ا جدٍّ معقولة كانت الخمر ورشب الخنزير أكل

القسطنطينية. يف سخيفة كانت بينما ضارَّين، والخنزير
الفوىض أوقات يف ا جدٍّ مناسبًا األرايض إرث كل األكرب االبن يمنح الذي القانون كان
األبناء أما عاجًال، أم آجًال الطرق ُقطاع سيُهاجمها التي القلعة قائد األكرب االبن والنهب.
يَغتال أن من الخوف يُثري كان هذا كل جنوده. والفالحون ضباطه، كبار فهم األصغر
أن أجل من السم له يدسَّ أن أو األكرب، أخاه الساليِّني، من املنحدر السيَد األصغر االبُن
من لدينا ما جمعت الطبيعة ألن نادرة؛ الحاالت هذه لكن املكان، سيد ويُصبح محله يحل
من لدينا مما أكثر األكرب األخ اغتيال من خوًفا لدينا يجعل نحو عىل والعواطف الغرائز
شيلبرييك زمن يف الزنازين ملالكي املناسب القانون هذا لكن مكانته. عىل بالحسد الصعود

ما. مدينة يف األسهم تقاسم مسألة تُطَرح حيثما مكروه
العادلة الوحيدة هي األلعاب قوانني أن املرء يعلم أن البرشي الجنس عىل عاٌر
لعبة قواعد منَحونا الذين الهنود يُطاع ملاذا مكان. كل يف واملصونة والنافذة والواضحة
اليوم املثال، سبيل عىل الباباوية، املراسيم تُعد بينما العالم، أنحاء كل يف طوًعا الشطرنج
أجل من بدقة يشء كل جمع الشطرنج لعبة ُمخرتع أن هو السبب واالزدراء؟ للرعب مصدًرا
مصلحتهم سوى ليشء رؤية لديهم تكن لم مراسيمهم يف الباباوات وأن الالعبني، إرضاء
الباباوات أما املتعة؛ يمنحوهم أن بالتساوي، الناس عقول يُمرِّنوا أن الهنود ل أمَّ الذاتية.
آالف خمسة طوال هو كما الشطرنج لعبة جوهر بقي أيًضا، الناس. عقول يسلبوا أن فتمنوا
سبوليتو، يف إال تُعَرف فال الباباوية املراسيم أما األرض؛ سكان لجميع مألوف وهو عام،

املحامني. أدنى الرس يف ويحتقرها يبغضها حيث ولوريتو؛ وأورفييتو،
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بد ال اإلنسانية. التقاليد كل عن مستقالٍّ طبيعيٍّا قانونًا هناك بأن باالعتقاد أسعد لكني
يحق وال يل ندٍّ حياة امتالك يل يحق وال وأمي؛ أبي أُكرم أن ويجب يل؛ عميل ثمرة تكون أن
منتسل1 حتى َكَدرَلَعْومر من الجميع، أن أفكِّر حينما لكن وهكذا. حياتي، يمتلك أن يل لندٍّ

بالفجيعة. أُصاب بإخالص، وينهبونهم زمالءهم يقتلون الخيَّالة، قائد
الحرب قوانني هي ما أسأل للحرب. قوانني وثمة اللصوص، بني قوانني ثمة أن علمُت
يف سالح بال بائس وضٍع يف وهو استبسل شجاع ضابط شنق تعني أنها أعرف هذه؟
تعني أنها أرساكم؛ أحد العدو شنَق إن أسري شنق أيًضا تعني أنها َمَلكي؛ جيش مواجهة
ل. املبجَّ املقاطعة حاكم ألوامر طبًقا املحدد اليوم يف بامُلؤن تأِت لم التي للقرى والقتل الحرق

القوانني».» «روح هي هذه «حسنًا، أقول:
القوانني، لُصنع السليم الحس من يكفي ما الطبيعة من تلقوا الناس أغلب أن يل يبدو

جيًدا. قانونًا ليصنع يكفي بما عادًال امرئ كل ليس ولكن

هوامش

اإلصحاح التكوين: سفر انظر إلبراهيم. ومعاًرصا العيالميني ملك َكَدرَلَعْومر كان (1)
.١٤

رأس وعىل ١٧٤١م. عام حرب يف النمساويني للمحاربني شهريًا قائًدا ِمنْتسل كان
١٧٤٢م. فرباير ١٣ يف االستسالم عىل ميونيخ أجرب رجل، آالف خمسة
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ا جدٍّ جيًدا تعريًفا الحرية عرَّف التعريفات صائغ لوك أن وإما كبري بقدر ُمخطئ أنني إما
الفيلسوف هو — الشهري لندن قايض — كولينز أو أخرى، مرة مخطئ أنا «قوة». بأنها
لكْن محض. الهوتي رجل ردَّ عليه كالرك ردُّ وكان جيًدا، الفكرة هذه ص محَّ الذي الوحيد

األوضح: يل يبدو القصري الحوار هذا الحرية، عن فرنسا يف ُكِتب ما كل بني من

ال أو تسمعها أن يف الحرية لديك فهل منك، مسمع عىل نريانها تُطلق مدفعية هناك أ:
تسمعها؟

سماعها. من نفيس أمنع أن أستطيع ال أنني شك ال ب:
معك؟ السائرتنَي وابنتك زوجتك ورأَيس رأسك السالح هذا يُصيب أن يف ترغب هل أ:
مستحيل. هذا كهذا. يشء يف أرغب أن أستطيع فال بالعقل أنعم طاملا تتحدث؟ عمَّ ب:
وال أنت تموت أال يف ترغب وبالرضورة بالرضورة، النريان تلك تسمع أنت حسنًا؛ أ:
لكيال سواء القوة لديكم وليست تتجوَّلون؛ الخارج يف وأنتم مدفع قذيفة جراء من أرستك

هنا؟ تبقوا لكي أو تسمعوا،
تماًما. ب:

لديك وكانت املدفع، من بمأمن لتكونوا خطوة ثالثني من يقرب ما ِرستم أنكم بد ال أ:
معي؟ القليلة الخطوات هذه لسري الحرية

أخرى. مرة تماًما ب:
بالرضورة ولسمعت األسلحة، لتلك التعرض تجنُّب استطعت ملا معاًقا كنَت ولو أ:

بالرضورة؟ ومُلتَّ وتلقيتها؛ املدفع قذيفة
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تماًما. صحيح ب:
ما أداء عىل ذاتُك مارَستْها التي القدرة تلك يف تكن لم إن إذًا حريتك تَكمن أين أ:

مطلقة؟ رضورة من إرادتك اقتضته
أفعله؟ أن أريد ما فعل عىل القدرة تلك سوى إذًا الحرية ليست تربكني؛ أنت ب:

أخرى. بطريقة الحرية فهم يمكن كان إن وانظر األمر، يف فكِّر أ:
أن عىل القدرة بالرضورة فلديه حر؛ أنا مثلما حرٌّ صيدي كلب فإن الحالة تلك يف ب:
ال أرجله. يف آالما يعاني يكن لم إن الركض عىل القدرة ولديه األرنب، يرى حيث يركض

البهائم. درجة إىل بي نزلَت كلبي؛ لدى مما أكثر إذًا لديَّ يشء
ا حقٍّ يُحزنك علموك. الذين امُلفلسني السوفسطائيني من بائسة سفسطة من لها يا أ:
هل تقريبًا؟ نفسه وباألسلوب بل مثله، وتتكاثَر وتنام تأكل أال كلبك! مثل حرٍّا تكون أن
كلبك؟ بها يحظى التي غري حرية يف ترغب ملاذا أنفك؟ بغري تكون أن الشم ة لحاسَّ تريد

تقريبًا فقط لديه اإلطالق. عىل يعقل كلبي يكاد وال كثريًا، تعقل روًحا لديَّ لكنَّ ب:
ميتافيزيقية. فكرة ألف لديَّ بينما بسيطة، أفكار

بألف لديه مما أكثر تفكري قوة لديك أن أي مرة؛ بألف منه أكثر حرٌّ أنت حسنًا، أ:
بها. يفكر التي غري بطريقة تُفكر ال لكنك مرة؛
أتمنى؟ ما أتمنى أن يف حرٍّا ألسُت ماذا! ب:

بذلك؟ تعني ماذا أ:
حرة؟ األماني أن يوم كل املرء يُكرِّر أال الجميع. يعنيه ما أعني ب:

الوضوح. من بمزيد نفسك عن عربِّ ُحجة. ليس امَلثَل أ:
يل. يحلو كما أتمنى أن يف حرٌّ أني أعني ب:

أنت أتمنى؟ ما أتمنى تقول أن سخيٌف أنه ترى أال شيئًا. يعني ال هذا إذنك، بعد أ:
أم نعم ج؟ تتزوَّ أن يف ترغب هل لك. نفسها قدَّمت التي لألفكار نتيجًة بالرضورة، تتمنى

ال؟
ذاك؟ أو هذا أريد ال أني أخربتُك إن ماذا ولكن ب:

مازارين الكاردينال أن يُصدقون الناس «بعض يقول: كمن إجابتك ستكون حينها أ:
ذاك.» أو هذا أُصدق ال ولكني حي، أنه يُصدِّقون واآلخرون مات، قد

أتزوج. أن أريد … حسنًا ب:
تتزوج؟ أن تريد ملاذا إجابة. هذه آه. أ:
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الغناء، وتُجيد معقول، بقدر غنية مهذَّبة، شابة حلوة، جميلة، فتاة أحب ألني ب:
أهلها. من ترحاب موضع وأني منها محبوٌب بأنني نفيس أُوهم أيًضا ألني أمينان؛ ووالداها
تتزوج؛ أن يف حرٌّ أنك لك أُعلن سبب. بال تتمنى أن تستطيع ال أنك ترى سبب. هذا أ:

زوجتك. مع وتنام عرسك، مراسم لديك ويكون العقد، توقع لكي القوة تملك أنك أي
املثل ذلك سيكون وماذا سبب؟ دون يشء يف أرغب أن أستطيع ال هذا؟ معنى ما ب:

أرغب؟ ألني أرغب سببي؛ هي إرادتي اآلخر:
سبب. بال أثر بداخلك يكون أن العزيز؛ صديقي يا ُهراء هذا أ:

الفرد اختيار يف السبب لدى أيكون فرد أم زوج لعبة ألعب حينما تقول؟ ماذا ب:
الزوج؟ من بدًال
شك. بال أ:

تكرَّمت؟ لو السبب ذلك وما ب:
سيكون عقلك. إىل نفسها تُقدِّم املعاكسة، الفكرة ال الفرد، فكرة أن هو السبب أ:
حاالت هناك وأن للتمني، سبب هناك كان ألنه فيها رغبت حاالت هناك كانت لو مضحًكا
وال امُلهيِمن؛ بالسبب بوضوح تشعر الزواج، يف ترغب حينما سبب! أي دون فيها رغبت

سبب. وجود من بد فال ذلك مع لكن والفرد؛ الزوج عىل تُراهن حينما به تشعر
حينئذ؟ حرٍّا أكون أال أُكرر، لكني، ب:

عىل القدرة تملك حينما الفعل يف حرٌّ أنت حرة. أفعالك ولكن حرة، ليست إرادتُك أ:
الفعل.

… االكرتاث عدم حرية عن قرأتُها التي الكتب كل لكن ب:
االكرتاث؟ عدم بحرية تعني ماذا أ:

سري األيرس، أو األيمن الجانب عىل النوم يساًرا، أم يمينًا البصق حرية بها أعني ب:
تلك. أو املسافة هذه

منحك قد هللا سيكون ا! حقٍّ كوميدية حرية ستكون عندئذ لديك ستكون التي الحرية أ:
هذه مثل يف فقط مورست ُقدرة من لك جدوى أي ا! حقٍّ به تفخر شيئًا ستكون رفيعة. هبة
البصق يف ترغب أن هي اإلرادة أن تفرتض أن السخيف من أنه الحقيقة العبثية؟ املناَسبات
ظروف بضعة أن أيًضا أكيد لكن ترغب، أن يف اإلرادة تلك عبَثية فقط ليست اليمني. عىل
أكثر األفعال هذه يف حرٍّا لست االكرتاث. عدم تدعوها التي فات الترصُّ بهذه تُلزمك تافهة
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تفعل أنك طاَلما األماكن كل ويف األوقات كل يف حر أنك أُكرر لكني غريها. يف حرٌّ أنت مما
تفعله. أن يف ترغب ما

األمر.1 يف سأُفكر محق. أنك أظن ب:

هوامش

الحرة». «اإلرادة انظر (1)
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املكتبة

مجلد ألف مائتا إليها. ينظرون الذين هؤالء تُرعب أنها ضخمة مكتبة يف الكامن الخري من
نفسه: الوقت يف لنفسه يقول قد أنه الحظ سوء من لكن بالنرش، نفسه ثه تُحدِّ من تُثني
من تشكو ماء بقطرة نفسه يقارن كتابي.» يقرءون وربما الكتب، تلك كل الناس يقرأ «ال
إحدى من تُبتَلع وجعلتها حارسة، ُروٌح عليها أشفَقت وُمتجاَهلة. املحيط يف ضائعة كونها
هؤالء املغول. عظيم عرش درة هي وكانت الرشق، يف الآللئ أجمل أصبحت املحارات؛
مرابني، ونقاًدا عبارات مي ومقسِّ ومعلِّقني وُمقلِّدين جامعني يكونوا أن يَْعدون ال الذين
ماء. قطرات محض دوًما سيبقون حارسة، ُروح عليهم تُشفق ال الذين هؤالء باختصار،

لؤلؤة. يصري أن أمل عىل امُلنطلق هذا من ِعْليته يف رجلنا يعمل
وتسعني وتسعة مائة من يقرب ما يوجد الكتب من الهائل القدر هذا يف أن صحيٌح
إىل يعود ألن املرء يحتاج ربما لكن األقل، عىل النهاية إىل البداية من أبًدا يُقرأ لن كتاب ألف
قرص يف يده متناول يف يجد أن يتعلم أن يف يرغب ملن عظيمة ميزة العمر. يف مرة بعضها
واحدة إنها واحدة. دقيقة لالنتظار يُضطر أن دون عنها يبحث التي والصفحة امُلجلد امللك

ذلك. من أنفع وال أجلُّ نفقة من ما املؤسسات. أعظم من
وندرتها، املجلدات عدد إىل ذلك ويرجع العالم، يف امُلثىل هي العامة فرنسا َمِلك مكتبة
لجميع الكتب املكتبة أمناء بهما يُعري اللذَين واللطف السهولة إىل يرجع مما أقل بقدٍر

نزاع. بال فرنسا معالم أثمن املكتبة هذه الدارسني.
تحتوي باريس أن بالفعل ذكرنا الكتب. من املدهشة الوفرة هذه تُخيفنا أن يجب ال
وأن جميًعا، معهم يعيش أن للمرء يمكن ال وأنه إنسان، ألف سبعمائة من يقرب ما عىل
كثرة من يشكَو أال املرء عىل يجب لهذا األصدقاء؛ من فقط أربعة أو ثالثة يختار املرء

املواطنني. كثرة من يشكو مما أكثر الكتب
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حائًرا ليضيعه، وقت لديه وليس وجوده، عن قليًال يتعلم أن يودُّ الذي اإلنسان يكون
كتَب الذي بايل وأعمال واسبينوزا هوبز أعمال نفسه الوقت يف يقرأ أن يتمنى تماًما.
اختلف الذي ومالربانش اليبنتس، جادل الذي وكالرك بايل، جادل الذي واليبنتس ضدهما،
اعتقد الذي وستيلنجفليت مالربانش، أعمال دحض حاملا رَحل الذي ولوك جميًعا، معهم
من املرء سيموت أحد. يفهمه لم ألنه فوقهم نفسه يظن الذي وكْدورث لوك، هَزم أنه

امليتافيزيقية. الرومانسية األعمال من املائة الجزء صفحات يقلب وملا الشيخوخة
يصنع ما هذا األوسمة. أقدم امرؤ يَتحرى مثلما الكتب أقدم يمتلك أن كثريًا املرء يرس
ومنهما للرباهمة، و«شاستاباد» للصينيني، «امللوك» هي العالم يف الكتب أقدم املكتبة. عظمة
وشذرات القديمة، زرادشت كتابات من تبقى وما رائعة، نصوٍص عىل هولويل السيد أطلعنا
أتكلم ال القديمة. العصور أبعد مالمح وتَحمل يوسابيوس، لنا حفظها سانشونياثون من

السالفة. الكتب كل فوق إنها يقول أن املرء يستطيع التي الخمسة» «األسفار عن
اليونانية األساطري يف الكاهن تالها التي الحقيقي أورفيوس صالة لدينا زالت ما
كل بنفسه. واحٌد هو واحد. هو للكون. الوحيد السيد اعبد العدالة. درب يف «ِرسْ القديمة:
أعني قط تره ولم يشء كل يرى وبهم. فيهم يفعل وهو بوجودها؛ له تدين املوجودات

فانية.»
الدارس باألحرى أو ثقافة، الكنيسة آباء أعظم القديسكليمندسالسكندري— يُعطيه
وأورفيوس الثرايس، أورفيوس اسم تقريبًا دوًما — الدنيوية القديمة للعصور الوحيد

االسم. نفس تحت بعده كتبوا الذين هؤالء من ليميزه الالهوتي
من نصوص بضع شأن ومن لينوس. أو موسيوس من سواء يشء أي لدينا يعد لم

مكتبة. ألي زينة تكون أن لهومريوس السابَقني هذين أعمال
اإلمرباطور وزيَّنها أبولو. تمثال رأسها «باالتني». تُسمى مكتبة أوغسطس س أسَّ
عظيمة. عامة مكتبة وعرشين تسعة روما يف املرء شاَهد الُكتاب. ألفضل نصفية بتماثيل
أال وحاول يُناسبك، ما منها اخرت أوروبا. يف ُمهمة مكتبة آالف أربعة من أكثر ثمة واآلن

تَمل.
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انصياًعا ويده ذراعه تحرَّكت وكيف ذلك، أراد مىشحينما ملاذا يوم ذات شخصنيوتن سأل
تفهم من يا أنت األقل عىل «لكن ُمحاوره: قال فكرة. لديه ليست بأنه ببسالة أجاب إلرادته.
وأعلن آخر!» يف ال ما، اتجاٍه يف الكواكب تتحرَّك قد ملاذا ستُخربني الكواكب جاذبية جيًدا

فكرة. لديه ليست أنه أخرى مرة
والجزر املد وأن عفنًا، يُصبح أن من خشية مالًحا كان امُلحيط أن درَّسوا الذين هؤالء
بعض الِخزي أصابهم الطبيعة») «منظر كتاب بلوشيف (األب امليناء إىل سفننا لجلب ُصنعا
نفسه موشينربوك سقط َمد. به وليس موانئ املتوسط للبحر بأن عليهم ُردَّ حينما اليشء

السهو. ذلك يف
إىل املوقد نريان عىل غصٌن يَُحوَّل كيف بدقة يُخربنا أن قطُّ شخص أيُّ استطاع هل

العذب؟ باملاء الجري يشتعل آلية وبأية ُمحرتق، كربون
بوضوٍح أحد يعلم هل سليًما؟ فهًما الحيوانات قلوب لحركة األول املبدأ يُفَهم هل
ال نحن والذاكرة؟ واألفكار اإلحساس يمنحنا الذي ما أحٌد ن خمَّ هل التكاثر؟ يحدث كيف

سطحها. يلمسون الذين األطفال فهم من أكثر قدر بأيِّ املادة جوهر نفهم
لتنتج األرض عىل نرميها التي القمح حبوب أخرى مرة تنمو آلية بأيِّ سيُعلِّمنا َمن
الشجرة، تلك أعىل يف تفاحة نفُسها الرتبة تنتج وكيف القمح، بسنابل لة محمَّ سيقانًا
مونتني واعتاد أعلمه؟» ال الذي «ما املعلمني: من كثري قال امُلجاورة؟ الشجرة يف وكستناءة

أعلمه؟» الذي «ما يقول: أن
حدود عن تبحث من يا الفضويل، املنظِّر الكالم، كثري املعلم بقسوة، الحاد الزميل أيها

أنفك. طَرف عند إنها عقلك؛





املحلية اجلرائم

املجتمع يدينها جرائم تَُعد واالفرتاء والزنا والقتل الرسقة أن فستجد كله العالم ُجبْت لو
يف عليه يُعاَقب إيطاليا، يف وُمدان إنجلرتا، يف جائز هو ما أن ينبغي هل لكن ويَكبحها؛
ذلك يستلزم أال محلية. جريمة يه أُسمِّ ما هذا كلها؟ البرشية عىل اعتداءً بوصفه إيطاليا
أكثر تساهًال القضاة من نهرين، بني ما أو الجبال، بعض نطاق يف فقط الُجْرِمي الفعل
«ال لنفسه: يقول للقايضأن ينبغي أال كافة؟ البالد يف املروِّعة االعتداءات تلك تستلزمه مما
لهذا يجب أال لوريتو؟» يف عليه أُعاقب ال ما عىل راجوزا يف املعاقبة عىل أجرؤ أن عيلَّ يجب
منصبه؟ يف الطويل البقاء عرب تقلصه كثريًا يَسهل تصلُّب من قلبه يف ما يُلنيِّ أن االعتبار
األخرية القرون يف بلَغت وقد الفالندرز، بالد يف «الكريميس» مهرجانات تعرف أنت
املشاهد. هذه عىل معتاًدا يكن لم إن بالغثيان يراها من تُصيب ربما الفظاظة من درجة
عاٍر، نصف شاب يَظهر كان البداية يف البلدان. بعض يف بالكريسماس االحتفال كان هكذا
بصالة تُجيبه شابة لفتاة مريم» يا عليِك «السالم صالة بتالوة ويبدأ ظهره، عىل بجناحني
ويحاكي كبري، كرتوني ديك داخل صبي يصيح ذلك، بعد الفم. عىل املالك يُقبلها «فليكن»،
التي «فلتعش» «يوبي» بأنشودة ثور ويخور بصبي»؛ «ُرِزقنا أنشودة مغنيًا الديك، صياح
«هيهانوس» بأنشودة حمار وينهق لحم»؛ «بيت ُمغنيًا الثُّغاء يف املاعز ويبدأ «أوبي»؛ تُنَطق
حمقى أربعة يتقدمه طويل موكٌب االستعراَض ويَخِتم «فلنمض». «إياموس» عىل داللة
الناس يَُعدها قد التي الشعبية الطقوس هذه من آثاٌر اليوم حتى بقيْت وجالجل. بُحِيل
دوَري يا أدَّ اللذَين من أثمل كان لعله املزاج، َعِكر سويرسي يسبُّ انتهاكات. تعليًما األكثُر
الذي السويرسي شنق الناس ويريد اللكمات؛ د وتُسدَّ لوفان. يف ينَْي املؤدَّ والحمار، الثور

بصعوبة. يَهرب
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لرجل انحيازه بسبب بهولندا الهاي يف عنيفة مشاجرة يف نفسه الرجل تورَّط
الكهنة إن قال ألنه أمسرتدام يف السجن أودع ر. متهوِّ جوماريستي رجل ضد بارنيفيلدي
الحسنة األعمال بأن املرء آَمن «إذا «ماذا؟!» قال: مصائبنا. كل وأصل اإلنسانية بالء هم
يخاطر فهو وحمار ديك ِمن سخر وإذا زنزانة، يف نفسه املرء فسيجد الخالص، عىل تُساعد
ُمستهجنًا يكون أن يمكن املرء أن سخريتها، عىل تماًما، املغامرة هذه ح تُوضِّ يُشنق.» بأن

العالم. بقية يف تماًما بريئًا ويكون األرضية، كرتنا نصف من اثنتني أو بقعة يف
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«الحب» اسم يُمنَح لك. ليُعرِّفه تتوجه من إىل تعرف ال أنك حدِّ إىل الحب، أنواع هي كثريٌة
عادة النساء، إىل املتودِّد تصنُّعات احرتام، بال عاطفة أيام، بضعة تستمر لنزوة بجرأة
من كبري لعدد االسم هذا الناس يمنح رسيع؛ تقزُّز يعقبها شهوة رومانيس، خيال جامدة،

األوهام.
عىل يتأملون دعهم املجرَّدة، الفلسفية املسألة تلك أغوار سرب الفالسفة أراد إن
عن معهما وأجاثون أللسيبياديز الجليل املحب سقراط يَتحاور حيث أفالطون، مأدبة

الحب. ميتافيزيقات
خطى فريجيل ويتَّبع أكرب. بقدٍر طبيعيٍّا فيلسوًفا بصفته عنه لوكريتيوس يتحدَّث

للجميع». واحد «الحب كتابه يف لوكريتيس
العصافري إىل انظر الحب؟ عن فكرة تريد هل الطبيعة. زخرفتها التي الطبيعة مادة إنه
الجواد ذلك إىل انظر لبقرة، يُحرضونه الذي الثور إىل انظر حماماتك، إىل انظر حديقتك، يف
ي تُنحِّ تنتظره، التي الهادئة الفرس إىل خيلك سائيس من اثنان يصطحبه الذي املختال
القفز، االختيال، إىل انظر هيل، الصَّ إىل أنصت عيناها، تلمع كيف انظر به، ب لُرتحِّ ذيلها
امُلنتفختنَي، األنف وفتحتَي بسيطة، ارتعاشات مع يَنفتح الذي والفم املرهفتنَي، واألذنني
عىل بنفسه بها يلقي التي امُلندفعة والحركة ويطفو، يعلو الذي والُعرف الالهث، والنََّفس
يُعوَّضون فبالحب البرش؛ مزايا يف وفكر منه، تَِغر ال لكن الطبيعة. له قدَّرته الذي الجسم

ورسعة. ورشاقة وجمال قوة من الحيوانات؛ الطبيعة بها حبَت التي املميزات كل عن
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األنثى تُلقي املتعة، تلك من محرومة القرشيات التملُّك؛ يف لذة تجد ال حيوانات هناك
األنثى يف يُفكر أن دون بمائه ويُخصبها عليها ليمر الذََّكر ويأتي الطني، البيوضيف بماليني

البيض. هذا صاحبة
إشباع وبمجرد فقط، واحدة بحاسة املتعة ق تتذوَّ تتزاَوج التي الحيوانات معظم
حساس، كله فجسدك التقبيل؛ هو ما يَعرف سواك حيوان من ما يشء. كل يُطَفأ الشهوة
آخر جنس أي تخص ال امُلتعة وهذه تكل، ال بِحسية تتمتَّعان الخصوص وجه عىل وشفتاك
لديها فليس الحيوانات أما وقت، أي يف للحب نفسك تُسلِّم أن تستطيع البرشي. جنسك إال
قوله: يف روتشسرت كونت ستوافق هذه التفوق جوانب يف تأملت إذا دة. محدَّ أوقات سوى

يُعبَد.» اإلله الحب يَجعل امُللِحدين من بلد «يف
الحب. نوا حسَّ فقد الطبيعة، لهم تمنحه ما كل تحسني موهبة لديهم الناس وألن
املرء واهتمام املالمسة. متعة من تزيدان أنعم، الجلد بجعل بذاته، املرء وعناية النظافة
عاطفة مع تتداَخل التي األخرى العواطف كل ا. حسٍّ أكثر الشهوة أعضاء يجعل بصحته
وكذلك العون، يد ومد واالهتمام، الصداقة، بالذهب؛ تختلط التي املعادن مثل تماًما الحب،

إضافية. أوارص ذلك كل بعد هي والجسد العقل ملكات
اختياره، عىل لذاته ق يُصفِّ فاملرء األوارص؛ هذه كل يُوثِّق الذات حب فإن ذلك عىل عالوة

أساساته. الطبيعة أرَست الذي املبنى زينة أوهام مجموعة وتُشكِّل
معروفة غري ا جدٍّ كثرية متًعا تذوق كنَت إذا ولكن الحيوانات. عىل به تسمو ما هذا
متع مت سمَّ الطبيعة أن هو لك امُلرعب البهائم! بها تدري ال أيًضا التعاسات من فكم لها،
اإلنسان به يُصاب ُمفزع بمرض األرض، أرباع ثالثة من أكثر يف الحياة ومصادر الحب

فقط. التكاثُر أعضاء ويصيب وحده،
يكن ولم إلفراطنا. نتيجة هو كثرية أخرى أمراٍض يف كما الداء هذا أن حقيًقا ليس
وميسالينا ووفلورا وليس، فرين، به يَُصب فلم العالم. إىل به أتى الذي هو الفجور
هناك ومن براءة، يف يعيشون الناس كان حيث الُجزر بعض يف نشأ ولكنه وأشباههم،

القديم. العالم أنحاء كل يف انترش
فعلها أو خططها، مع تناُقضها أو عملها، باحتقار الطبيعة اتهام شخٌص استطاع إن
هو هذا هل وقذارة. رعبًا األرض مأل الذي املقيت البالء يف يَكمن فهذا تصاميمها، عكس
بهذا قط يُصابوا لم وأكتافيوس وأنطونيو قيرص أن لو ماذا؟! املمكنة؟ العوالم أفضل
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«ال. الناس: يقول األول؟ فرانسوا موت يف يتسبَّب أال حينها املحتمل من يكن أفلم املرض،
الذين ألولئك محزنًا سيكون األمر ولكن ذلك، أُصدق لو أودُّ للخري.» يُعمل يُعمل ما كل

كتابه. رابليه أهداهم
أن إللواز فعًال امُلمكن من كان إن ما مسألة بخصوص كثريًا العشق فالسفة تَناَقش
برضر الصفتني هاتني إحدى تسبَّبت وَخِصيٍّا. راهبًا كان حينما ألبيالر ا حقٍّ حبها عىل تظلَّ

لألخرى. كبري
زال ما املقطوعة الشجرة فِجذر محبوبًا. كنَت فأنت أبيالر، يا نفسك مع تصالح لكن،
مع املائدة عىل سعيًدا يظل أن للمرء يمكن القلب. يُِعني والخيال عصارته، ِمن ببقية يحتفظ
يشء من يتكون ذلك كل الصداقة؟ أهي ذكرى؟ مجرَّد أهي الحب؟ أهو األكل. عن فه توقُّ
الحقول يف املوتى استعادها التي الرائعة العواطف يشبه غامض إحساٌس هو يوصف. ال
الخيول؛ تجرُّها التي العربات سباقات يف حياتهم يف اشتهروا الذين األبطال قاد اإلليزيانية؟
أحيانًا، تُقبِّلك كانت وتعويضات. أوهاٍم عىل معك إلواز عاشت ماتوا. حينما وهمية عربات
يف تستمر لن أنها الباراكليت دير يف تُقِسم وهي بها تشعر كانت التي من أكرب وبمتعة
رهينة املرأة تظل أن يصعب أذنب. كانت ما بقدر أثمن قبالتها أصبحت ثم ومن حبك؛
أن برشط خصيٍّا، صار الذي لحبيبها عاطفتها عىل تُبقي أن يُمكن ولكنها لَخِيص؛ عاطفة

محبوبًا. يظلَّ
ال الخارجية فاملالمح الخدمة؛ يف شاخ محبٍّ إىل بالنسبة النساء، أيتها هكذا، األمر ليس
االشمئزاز، عىل تبَعث املفقودة واألسنان تَصِدم، البيضاء والحواجب تُخوِّف، التجاعيد تبقى؛
ُممرضة، إىل التحول بفضيلة التحيل هو حينها فعله يُمكن ما كل النفور. عىل تبَعث واألوهان

ميت. رجل دفن األمر يُشبه أحبَّته. ما تسامح وأن
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دوًما. الناس به وسعد ونثًرا، شعًرا عام، ألَفي طوال الرتف ضد خطبًا الناس ألقى
املحاصيل اللصوص أولئك نهب حينما األوائل الرومان عن الناس يَذكره لم الذي ما
والسامنيت الفولسيك ُقرى الفقرية، قريتهم توسيع أجل من روا، دمَّ حينما وسلبوها؛
أو الفضة أو الذهب رسقة عىل قادرين بعُد يكونوا لم وفضالء! نزيهني كانوا الفقرية؟
تكن لم نهبوها. التي الصغرية البلدات يف منها أيٌّ يوجد يكن لم ألنه الكريمة؛ األحجار
اعتدالهم. الناس وامتدح الحجل، طيور وال الذيَّال طيور تنتج مستنقعاتها وال أحراجها

حتى األدرياتيكي الخليج أقىص من يشء كل ورسقوا بالتدريج، يشء كل نهبوا حينما
بدءوا وحينما نهبوه؛ ما بثمار ليستمتعوا يكفي ما الذكاء من لديهم كان وحينما الفرات،
كما تذوقها عن توقفوا لها، تذوُّقهم خبا وحينما امُلتع، كلَّ ذاقوا وحينما الفنون، تهذيب يف

ورشفاء. حكماء أناًسا يكونوا لكي يُقال
أَخذه، الذي العشاء أبًدا يتناول أال يجب السارق أن إثبات يف تُختَزل الُخطب تلك كل
أن عليه يجب سلبه. الذي بالخاتم نفسه يُزيِّن أال أو رسقه، الذي امِلعَطف يرتدي أال أو
كان إنه باألحرى قل نزيًها. يعيش كي — الناس يقول كما — النهر يف ذلك بكل يُلقي
إحساس بال أنهم عىل تُعاملهم ال لكن يَنهبون؛ حينما اللصوص اشجب يَرسق. أال يجب
عىل االستيالء عند اإلنجليز البحارة من كبري عدد اغتنى حينما بأمانة، يَستمِتعون. حينما
من واجهوه ملا ثمنًا لندن يف ذلك بعد استمتعوا إذ ُمخطئني كانوا هل وهافانا، بوندشريى

وأمريكا؟ آسيا أعماق يف متاعب
وبالتجارة، وبالزراعة، السالح، بقوة كدَّسها التي الثروة املرء يدفن لو الخطباء يودُّ
مارينو؟ سان بجمهورية أيًضا يَستشهدون ال ملاذا بالسيديمون؛ يَستشهدون وبالصناعة.
وسوفوكليس، ديموثينيس، بوجود نعمت هل إسربطة؟ من اليونان عىل عاد الذي النفع ما
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بينما الحياة؛ مناحي كل يف عظماء رجاًال أثينا ترُف أنتج وقت؟ أي يف وفيدياس وأبيليس،
تبقى أن جميل هو كم لكن املدن. بقية يف مما عدًدا وأقل قليلون، قادة إلسربطة كان

فقرها!1 عىل السيديمون مثل صغرية جمهورية
ُممتعة. الحياة يجعل بما باالستمتاع وكذلك يشء، كل إىل باالفتقار املوت إىل املرء يصل
دخله يُقدَّر الذي اإلنجليزي امُلواطن مثل مثله الشيخوخة ويبلغ الكندي، الهَمجي يعيش

بإنجلرتا؟ اإليروكواس أرض سيُقارن الذي ذا من ولكن جنيه، ألف بخمسني
ألن حقٍّ عىل فهم النفقات؛ لتنظيم قوانني تسوج وإقليم راجوزا جمهورية فلتسنَّ

ما: مكاٍن يف قرأت ولكني إمكاناته، من أكرب بدرجة يُنفق أن عليه يجب ال الفقري

الصغرية.2 الدولة ر يُدمِّ كان لو حتى الكبرية، الدولة يُثري الرتف أن اعلم

قاتل، شكل بأي اإلفراط أن يَعرفون فالجميع اإلفراط، أنه عىل الرتف تفهم كنت إن
يف أنه حدث كيف أعلم ال الكرم. يف كما االقتصاد يف النهم، يف أم الزهد يف إفراًطا أكان سواء
ال املرء زرعها التي الحبوب تصدير وحظر ثقيلة، والرضائب األرضجحودة، حيث قريتي؛
جيًدا، يَنتِعل ال أو جيد، قماش من معطف لديه ليس زارًعا ذلك مع تجد أن يَصُعب يُطاق،
األبيض، الكتان من الجيد معطفه ُمرتديًا حقله يف الفالح ذلك كدح إن جيًدا. يتغذى ال أو
غري شيئًا يُعتَرب بل بالتأكيد، الحد عن زائدة رفاهية فهذا جميل، بشكٍل ف مصفَّ وشعره
فالح، زي ُمرتديًا املرسح إىل لندن أو باريس بورجوازيي أحُد يذهب أن ولكن باملرة، مالئم

وفظاظة. سخًفا التقتري أشد هذا فسيَُعد
لم الذي ما القديمة، العصور أقدم إىل بالتأكيد ترجع ال التي املقصات، اخُرتعت حينما
أنوفهم؟ عىل امُلنسِدل الشعر من جزءًا وا قصُّ ومن أظافرهم، قلَّموا من أول ضدَّ الناس يُقله
يُفسدوا كي مرتفع بسعر تافهة أداة اشرتَْوا ُمبذِّرون ُمتأنِّقون وكأنهم قطًعا الناس عاملهم
أطراف عىل تنمو هللا جعلها التي األظافر نقلِّم أن رهيبة خطيئة من لها يا الخالق. صنعة
والجوارب. القمصان ابتُكرت حينما سوءًا األمر ازداد األلوهية! عىل تطاوًال كانت أصابعنا!
القضاَة قط األشياء هذه يَرتدوا ولم هرموا الذين امُلستشارون انتقد غضب بأي املرء يعرف

ر.3 امُلدمِّ الرتف هذا أدمنوا الذين الشبان
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هوامش

لكنها امللكية، يف امُلساواة أو املشاعية عىل بالحفاظ فقط الرتف السيديمون تجنَّبت (1)
املساواة وجود ويفرتض ُمستعبَد. شعب باستخدام األرض باستزراع إال منهما أيٍّا تراِع لم
ما بقدر فقط فضيلة، اإلسربطيني لدى كانت ُمستعبَد. شعب وجود امللكية يف املشاعية أو
إىل الجريمة من نوًعا اعتادوا الذين الناس طبقات وكل واملفتشني الطُّرق قطاع لدى كانت

ندم. بال ارتكابها حدِّ
صغرية دولة يف يكن لم إن امِللكية. لحق انتهاك بطبيعتها اإلنفاق تنظيم قوانني (2)
له. عالج فالرتف التفاوت هذا ُوِجد وإذا ترٌف؛ هناك يكون فلن الثروة، يف هائل تفاوٌت

حريتها. أفَقدتْها التي هي اإلنفاق لتنظيم جنيف قوانني كانت
نتيجة هو فالرتف الرضوري، يتجاوز ما كل أنه عىل الرتف يفهم املرء كان إن (3)
أن عىل روسو مع يتَّفق أن عليه للرتف عدوٍّ فكل ثَمَّ وِمن البرشي؛ الجنس لتقدُّم طبيعية
حالة ولكنها الهمجي، اإلنسان حالة ليست اإلنسان، إىل بالنسبة والفضيلة السعادة حالة
بها يتمتع التي الراحة أشكال يَعترب أن السخافة من سيكون بأنه املرء يَشُعر الغاب. إنسان
يتمتَّع ال التي الوفرات عىل «ترف» كلمة عموًما املرء يُطلق ال كذلك، الرش. من البرشرضبًا
دونها يمكن ال للملكية، رضورية نتيجة الرتف املعنى، بهذا الناس. من قليل عدد سوى بها
ولكن امللكية، حق من ينتج ال الذي الثروات يف الضخم وللتفاوت مجتمع، أي يعيش أن
ألنَّ األفراد؛ إىل ال عني املرشِّ إىل بِعظاتهم هوا يتوجَّ أن األخالقيِّني عىل السيئة. القوانني من
ليس بينما معقولة، قوانني سن عىل الُقدرة ُمستنري فاضل إنسان يملك أن احتمال باإلمكان
الفضيلة تحصيل خالل من يتنازلوا، أن ما، بلٍد أغنياء كل يخص فيما البرش، طبيعة من

الخيالء. أو باللذة تمتُّعهم عن املال، مقابل ألنفسهم
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أمه، رحم داخل فيها يكون التي النباتية الحالة من اإلنسان إخراج عاًما عرشين يستلزم
فيها يبزغ التي الحالة إىل املبكرة، طفولته معظم تُشكِّل التي الرصفة الحيوانية الحالة ومن
وربما بنيته، عن القليل يتعلم كي قرنًا ثالثني اإلنسان واحتاج للشخص. العقيل النضج

واحدة. لحظة فيحتاج قتله أما ُروحه. عن يشء لتعلُّم نهائيٍّا ال زمنًا يستغرق
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تاريٍخ يف الحديدي القناع ذي الرجل عن تكلم من أول هو عرش»1 الرابع لويس «قرن مؤلِّف
وستدهش الحايل، القرن تدهش التي الحكاية تلك جيًدا يعلم كان أنه هو والسبب موثَّق.
يف الفريد املجهول ذلك وفاة تاريخ بشأن توهم األسف. مع حقيقية وهي القادمة، األجيال
وليس ١٧٠٣م، عام مارس من الثالث يف بول سان كاتدرائية يف تأبينه تاريخ كان نحسه.
١٧٠٣م). نوفمرب ٢٠ التاريخ كان فوا، سان كتَبها لشهادة طبًقا (ملحوظة: ١٧٠٤م عام
الباستيل، يف ثم مارجريت، سانت جزر عىل سجنه قبل بينريولو يف البداية يف ُسجن
األب نقل يموت. وهو رآه الذي مارس، سانت نفسه، الرجل حراسة تحت دائًما وكان
عىل حصل التواريخ. هذه عىل تشهد التي الباستيل يوميات العامة إىل اليسوعي جريفيه
اعرتافات إىل يستمع الذي األب بصفته دقيًقا منصبًا شغل ألنه صعوبة؛ بال اليوميات هذه

الباستيل. سجناء
كان إنه الناس بعض يقول يَحله. أن شخص كل يودُّ لغٌز الحديدي القناع ذو الرجل
بينما ١٦٦٩م، عام كانديا عن دفاعه يف األتراك بأيدي ُقتل بوفور دوق لكن بوفور؛ دوق
تمكَّن كيف لذلك، باإلضافة ١٦٦٢م. عام يف بينريول يف الحديدي القناع ذو الرجل كان
فرنسا إىل ينقله أن ألحد تسنى وكيف بجيشه؟ ُمحاط وهو بيفور دوق اعتقال من أحٌد

القناع؟ هذا وملاذا سجنه، يجب كان وملاذا األمر؟ عن شيئًا أحد يعلم أن دون
أمام مات الذي عرش الرابع للويس الرشعي غري االبن فرماندوا، كونت يف آخرون فكَّر

آراس. بلدة يف وُدفن الجيش، مع ١٦٨٣م، عام الجدري بمرض الجميع
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لندن يف عالنية الثاني جيمس امللك رأسه قَطع الذي مونموث دوق أن اعتُِقد ذلك بعد
وأن الحياة، إليه تعود أن رضوريٍّا كان الحديدي. القناع ذا الرجل هو كان ١٦٨٥م عام
لم الذي جيمس امللك أما ١٦٨٥م. عام مكان ١٦٦٢م عام ويضع األزمان، ترتيب يُغريِّ
مونموث، دوق عن يعفو أن عليه يجب فكان بالياه؛ كل بذلك واستحق قط، أحد عن يعُف
الشبيه ذلك إيجاد الرضوري من كان منه. بدًال تماًما يُشبهه رجل موت يف يتسبَّب وأن
من كان مونموث. دوق إنقاذ أجل من عالنية رأسه تُقَطع أن لدرجة بالطيبة يتصف الذي
توسالته أخلص يرسل أن حينئذ ولجيمس الفهم؛ تُيسء أن كلها إلنجلرتا أيًضا الرضوري
أن بعد ثم ومن وسجانه؛ حارسه بصفته يعمل ألن أهًال يكون كي عرش الرابع لويس إىل
االهتمام بذل يف يفشل فلن جيمس، للملك الصغرية الخدمة تلك عرش الرابع لويس أدى
برعاية بعناية، َحِفظ يكون وأن معه، حرٍب يف كانا اللذَين آن وامللكة وليام للملك ذاته

جيمس. امللك بها فه رشَّ أن وسبق له، كانت التي السجان منزلة العاهَلني، هذين
مقنًَّعا كان الذي السجني ذلك هو من نعلم أن فيبقى األوهام، هذه كل تبدَّدت وقد أما
له مسموًحا يكن لم إن أنه واضح ُدِفن. اسم وبأي وفاته، وقت عمره كان وكم دائًما،
مرتديًا كان إن إال لطبيبه التحدُّث له مسموًحا يكن لم وإن الباستيل، ساحة يف باملرور
له كان ربما ينبغي. مما أكثر ُمدهش تشابُه مالمحه يف يُدَرك أن من خوًفا فذلك قناًعا؛
الباستيل لصيديل بنفسه هو قال فقد عمره عن أما أبًدا. وجهه ليس لكن لسانه، يُظهر أن
السيد مرة من أكثر ذلك ًرا مؤخَّ يل وكرَّر الستني. قاَرب أنه يعتقد إنه موته من أيام قبل
ذلك وِصهر العرش، عىل الويص أورليون، دوق ثم ريشيليو، ماريشال جرَّاح مارسوالن،

الصيديل.
هذه يكتب من مارشيايل! يُدعى الوقت طوال كان إيطاليٍّا؟ اسًما منَحه ملاذا النهاية، يف

املزيد. يقول ولن جريفت، األب من أكثر ربما األمر، عن أكثر يعرف املقالة

النارش2 ملحوظة (1)

أنفسهم يُعذبون الَفِطنني األذكياء الكتاب من وكثريًا الدارسني من كثريًا نرى أن ُمدهش
تخطر أن دون حديديٍّا، قناًعا يرتدي كان الذي الشهري الرجل هو من تخمني بمحاولة
السيد بها ح رصَّ ما وفق الحقيقة، إعالن بمجرَّد وطبيعية. بساطة األفكار أكثر بالهم عىل
الحقائق أكثر مصافِّ يف ووضعها نوعه، من فريد سجني وجود أي مالبساتها؛ مع فولتري،
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من يصبح ولكن يكون، من تخيُّل من أسهل يشء ال أنه فقط يبدو ال املوثَّقة، التاريخية
أن شأنه من كان املقالة هذه كاتب أن بد ال األمر. حول رأيان ثمة يكون أن أيًضا الصعب
كثريين أذهان إىل بالفعل تباَدرت الفكرة هذه أن يعتقد لم أنه لو اآلن، قبل برأيه ح يُرصِّ
من يستحق، ال الحكاية يقرأ من كل ذهن إىل سيتبادر ما بأن مقتنًعا يكن لم ولو غريه،

اكتشاف. وكأنه إعالنه نظره، وجهة
أيدي إىل وصل وملَّا مىض، زمن منذ األمر هذا حول اآلراء تباينت ا فلمَّ ذلك، ومع
دوق سكرتري كان الشهري السجني هذا أن إثبات تم أنه فيه يُدَّعى خطاب مؤخًرا الجماهري
سانت السيد أبداها التي الكبري اإلجالل عالمات وبني بينه التوفيق يُمكن ال ما (وهو مانتوفا
يف رأيه كان عما األقل، عىل يفصح، أن واجبه من أن املؤلف اعتَرب سجينه)، نحو مارس
يُفَش لم ما األخرى، األبحاث لكل ا حدٍّ التخمني هذا يضع ربما عديدة. أعوام طوال املوضوع

الشكوك. كل تُزيل بطريقٍة حراسه، كانوا ربما الذين أولئك جانب من الرس
كونت يكون أن يُمكن السجني هذا أن تخيَّلوا الذين أولئك بدحض نفسه يُسيل لن
املؤلِّف، األخري؛ الرأي هذا صاحُب دَحض مونموث. دوق أو بوفور، دوق أو فرمانديوس،
عىل األساس حيث من فقط رأيه بنى لكنه بمهارة، اآلخرين آراء الحكمة، وافر العاِلم،
يبدو اعتقاله. أمر يُعَرف أال للغاية املهم من كان آخر أمرٍي عىل أوروبا يف العثور استحالة
وجودهم كان الذين األمراء عن فقط التحدث يقصد كان إن حقٍّ عىل فوا سان السيد أن
أمريًا كان ربما الحديدي القناع ذا الرجل أن افرتاض يف أحد يُفكر لم ملاذا ولكن معروًفا؛

وجوده؟ رسية عىل الحفاظ امُلهم من وكان الرس، يف نشأ معروف، غري
ما حتى املرء يُدرك وال فرنسا، إىل بالنسبة عاٍل شأن ذا أمريًا مونموث دوق يكن لم
إخفاء عىل — الثاني جيمس وموت الدوق هذا موت بعد األقل عىل — قوة يضفي الذي
السيد يُبدي أن ا جدٍّ الصعب من الحديدي؟ القناع ذا الرجل ا حقٍّ هو كان إن احتجازه أمر
أنهما فولتري السيد أكَّد الذي العميق االحرتام هذا مونموث لدوق مارس سان والسيد لوفوا

الحديدي. القناع ذي للرجل أبدياه
الشهري املؤرخ هذا أن الوقائع فولتري السيد بها حكى التي الطريقة من املؤلف يستنتج
فولتري، السيد أن تخمني يَصُعب ال لكن إلعالنه. يقول كما يسعى الذي باالشتباه مثله ُمقتنع
ما قال أنه وخصوًصا عنه، برصاحة يُعلن أن يف يُضيف، كما يرغب، لم فرنسيٍّا، بصفِته

أراه. كما هو ها القول: ويواصل اللغز. هذا حلِّ عن يكفي
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وكان عرش، الرابع للويس أكرب وأًخا أًخا، شكٍّ بال الحديدي القناع ذو الرجل كان
مذكِّرات قراءة عرب فولتري. السيد يُربزه الذي الرفيع الكتان يف الذوق ذلك ألمه
نفسه الذوق هذا تستدعي التي امللكة، عن الحكاية هذه تَذكر التي الوقت هذا
حقيقة وهي ابنها، كان أنه يف شك لديَّ يبقى ال الحديدي، القناع ذي الرجل لدى

بالفعل. األخرى املالبسات كل بها أقنَعتني
لويس ميالد وأن طويًال، امللكة مع يَِعش لم عرش الثالث لويس أن معروف
لويس أجربت ُصدفة بمهارة. ُدبِّرت سعيدة لصدفة فقط عائًدا كان عرش الرابع

أظن. كما األمر جرى هكذا امللكة. مع ذاته الفراش يف ينام أن عىل تماًما
بوريث. يُرزق لم عرش الثالث لويس أن عن مسئولة أنها امللكة ظنَّت ربما
أما الخطأ. هذا ح يُصحِّ أن الحديدي القناع ذي الرجل مولد شأن من وكان
سبب، من ألكثر يعرف، أن شأنه من فكان ها رسِّ عىل ائتمنته الذي الكاردينال
لصالحه الحدث هذا من االستفادة يف سيُفكر الرس، من يستفيد أن يُمكن كيف
أطفاًال، امللك تمنح أن امَللكة بإمكان أن هكذا اقتنع وإذ الدولة؛ الشخيصولصالح
ولكن واحد. فراش يف امللكة مع امللك نوم أتاحت التي الخطة هذا أثر عىل ُدبِّرت
ذي الرجل وجود إخفاء بوجوب مقتنَعني كانا اللذَين والكاردينال امللكة من كالٍّ
ا الرسرسٍّ هذا سيكون الرس. يف سريبيانه عرش، الثالث لويس عن الحديدي القناع

مازارين. الكاردينال موت حتى عرش الرابع لويس عىل حتى
يكن لم منه أكرب أًخا بل أًخا، لديه بأن بعد فيما علم إذ امللك، هذا لكن
وإذ بأصله، تَيش التي املالمح أيًضا يحمل كان وربما تُنكره، أن أمه باستطاعة
غري أنه إعالن ممكنًا يكن لم الزواج ظل يف املولود الطفل هذا أن يف مليٍّا فكَّر
عرش، الثالث لويس موت بعد ومريعة الئقة غري ُمدوية فضيحة دون رشعي
من استعملها التي ِمن أعدل وال أحكم وسيلة استخدام بإمكانه ليس بأنه حكم
فظاعة ارتكاب من أعَفتْه وسيلة وهي الدولة، وسالم الذاتي هدوئه تأكيد أجل
من وشهامة ضمريًا أقل مللك رضورة أنها عىل تُقدمها أن السياسة شأن من كان

عرش. الرابع لويس

ذعًرا ازداد األزمنة، تلك تاريخ عن معرفًة املرء ازداد كلما أنه يل «يبدو مؤلفنا: ويُكِمل
االفرتاض.» هذا تؤيد التي امُلجتِمعة املالبسات هذه من
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هوامش

فولتري. (1)
من كثري يَعتقد ١٧٧١م، عام طبعة النارشيف ملحوظة ُعدَّت التي امللحوظة، هذه (2)
الرأي قط يُعارض ولم الطبعة، هذه عن يعلم كان نفسه. فولتري هو كتبها من أن الكتاب

الحديدي. القناع ذي الرجل موضوع عن فيها ُكتب الذي
ذي الرجل عن التخمينات جميع ضد ناضل لقد الرجل. هذا عن تكلم من أول كان
غري وكأنه املوضوع، بهذا اآلخرين من علًما أكثر وكأنه دوًما يتكلم وكان الحديدي، القناع

يعلمه. كان ما كل عن اإلفصاح يف راغب
بعد فيما صار الذي ريشيليو، دوق إىل فالوا دي اآلنسة من ُمتداَول خطاب ثمة
غريبة ظروف يف أورليون دوق والدها من عرَفت بأنها فيه تتباهي ريشيليو، ماريشال
ولد الذي عرش الرابع لويس توءم الرجل هذا إن وتقول الحديدي، القناع ذي الرجل ُهوية

ساعات. ببضع بعده
وخطرة للغاية، الئقة وغري للغاية، مجدية غري قراءته كانت الذي الخطاب هذا أن إما
التي املكافأة ابنته منَح إذ فكَّر العرش، عىل الويص أن وإما افرتايض، خطاب هو للغاية،
الدولة أرسار أحد كشف يف موجوًدا كان الذي الخطر من سيضعف أنه يف بنُبل تْها استحقَّ
الوريث من بدًال العرش يف الحق لديه ليس أصغر ابنًا األمري هذا بجعله الحقائق، بتغيري

للتاج. امُلحتَمل
لويس النفس؛ كريم عرش الرابع لويس أخ؛ لديه كان الذي عرش الرابع لويس لكن
واحدة. جريمة عليه تؤخذ لم تاريخه بأن صارمة بأمانة حتى يفخر كان الذي عرش الرابع
واليسوعيِّني. لوفوا نصائح إىل امليل يف إرسافه باستثناء جريمة أي يرتكب لم وبالفعل،
الرشور كافة يُحبط لكي التعسفي، السجن له أًخا ليودع أبًدا يكن لم عرش الرابع لويس
للويس األكرب االبن هذا. من أهم حوافز ثمة أن بد ال يصدقه. يكن لم م ُمنجِّ بها تنبَّأ التي
النمسا، ملكة آن ابن ولكن العرش؛ إليه يئول األمري، هذا به يَعرتف الذي عرش، الثالث
اآلخرين يجعل أن يحاول أن يُمكنه ذلك من وبالرغم حقوق، له ليس لزوجها، املجهول
عرش، الثالث لويس ابن ينترصعىل وربما طويلة، أهلية بحرب فرنسا ويمزِّق به، يعرتفون
الدوافع، هذه القديمة. البوربون ساللة محلَّ جديدة ساللة ويستبدل البكورة، حق بادِّعائه
والسجني الُعذر، بعض األقل عىل تمنحه عرش، الرابع لويس قسوة مطلًقا تُربِّر ال كانت وإن
يستمع لم ألنه له شاكًرا يكون أن امُلحتَمل من كان املعرفة، تمام مصريه يعرف كان الذي
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كانت الذين أولئك ضد السياسة وظَّفتها طاملا مشورات قسوة، أشد أخرى مشورات إىل
منافسوهم. يعتليها التي العروش يف بأحقيتهم ادِّعاءات لديهم

خطاب كان إذا كتوًما. يكن لم الذي ريشيليو بدوق صلة عىل صباه منذ فولتري كان
وبحث الخطأ، استشعر السليم عقله بُحكم لكنه به، عَرف فقد صحيًحا، فالوا دي اآلنسة
املحرَّفة الحقيقة ح وصحَّ عليها، بالحصول له يسمح وضٍع يف وكان أخرى. معلومات عن

كثرية. أخرى أخطاءً صوَّب كما الخطاب يف
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الزواج

من وأَعِفهم أمكن، كلما رسيًعا الزواج عىل رعاياك ع «شجِّ قال: بمفكر مصادفة التقيُت
نفسه. العمر من العزاب عىل عليهم املفروضة الرضيبة ع ولتُوزِّ األول، العام يف الرضائب
سجالت يف املريعة البيانات تلك إىل انظر الجريمة. قلَّت لديك املتزوِّجني عدد ازداد كلما

واحد. أرسة رب مقابل ُسحلوا أو ُشنقوا العزاب مئات أن وستجد لَديك، الجريمة
جريمة، بارتكاب األرسة رب يهمُّ حينما وفضيلة. حكمة أكثر اإلنسان الزواج يجعل
من تخوًُّفا وأكثر وعاطفة رقة أكثر دمه من َحِميَّة األقل دُمها يجعلها التي زوجته تمنعه

وتدينًا. ُجبنًا وأكثر والقتل، الرسقة
لهم يرتك أن يخىش فهو أطفاله؛ أمام خجًال وجنتاه تحمرَّ أن األرسة رب يريد ال

الخزي. من مرياثًا
أيًضا سيكونون بعائالتهم ُمرتبطني يكونون حينما ذلك. بعد يفرُّوا ولن جنودك ج زوِّ
كان إن عنده فرق ال األحوال؛ أغلب يف اق أفَّ سوى ليس األعزب الجندي بوطنهم. مرتبطني

املغرب.» ملك أو نابويل ملك يخدم
واستعبدوا وأطفالهم، زوجاتهم أجل من وقاتَلوا متزوِّجني، الرومان امُلحاربون كان

وأطفالهم. األخرى الشعوب زوجات
باللغات جيًدا إملاًما ا ُمِلمٍّ ذلك جانب إىل كان شبابي، يف عظيم إيطايل سيايس يل قال
لديهم يكن لم اليهود أن تذكر العزيز، «بُنَيَّ سياسيِّينا: بني ا جدٍّ نادر يشء وهو الرشقية،
العدد القليل الجنس هذا أن لو العذرية.» من رعبهم وهو أال جيِّد، واحد قانون سوى قط
لديهم كانت ولو لإلنسان، األول القانوَن الزواج يَعترب لم بالُخرافات املؤمنني الوسطاء من

رجعة. بال لزالوا للراهبات، أديرة





السيد

األول القسم (1)

كنت ليتني ُولِْدت! ألني الحظ سيئ «أنا العظيم: الرتك سلطان غالم أوجيل، أرداسان قال
أتسلم وحينما باشا؛ والقبجي الجواري لرئيس خاضع لكني فقط، العظيم للسلطان تابًعا
من السابعة أبلغ أن قبل نصفه. يقتطع الذي الدفرتدار، موظَّفي ألحد أنحني أن عيلَّ أجري
الذي الدرويش أسبوعني. ملدة مريض يف هذا وتسبَّب احتفال، يف مني رغًما ُخِتنت عمري
سيدي وامُلالَّ الدرويش؛ من أكرب بدرجة سيدي أيًضا واإلمام سيدي؛ هو أجلنا من يُصيل
واملفتي أعىل؛ بقدر سيد أيًضا والقايضعسكر آخر؛ والقايضسيد اإلمام؛ من أكرب بدرجة
أن يُمكن خدمه) (رئيس األعظم الصدر كاهيا من واحدة بكلمة جميًعا. منهم أكثر سيد
أن دون يشاء، كما رقبتي بعرص يأمر أن يُمكن أخريًا األعظم والصدر القناة؛ يف بي يلقوا

مالحظة. أي أحٌد يُبدي
األرواح من وكثري األجساد من كثري لديَّ كان لو حتى العظيم! اإلله أيها األسياد من كم
أنك لو هللا! يا يشء. بكل االعتناء عىل قدرُت ملا بها، أقوم أن يجب التي الواجبات بقدر
عبيد. أو أسياد بال طمأنينة يف الفرئان ولتناولت ُكوَّتي، يف حرٍّا لعشُت ناعقة! بومة جعلتني
إنسان يُخَلق لم ُضلِّل. أن منذ إال أسياد له يكن فلم لإلنسان، الحقيقي املصري بالتأكيد هذا
لكل امُلمكن من لكان تكون أن يجب كما األمور كانت لو الدوام. عىل آخر إنسانًا ليخدم
أن النشيط وعىل األعمى، يُرشد أن امُلبرص عىل لكان الكرم. من بدافع أخاه يساعد أن واحد
تحت يقع الذي الجحيم ولكنه محمد، جنَّة العالم يكون أن يمكن كان للقعيد. عكاًزا يكون

تماًما.» الحاد الرصاط
أسياده. أحد من الرِّكاب حزام ى تلقَّ أن بعد أوجيل أرداسان تكلَّم هكذا



الفلسفي فولتري قاموس

طائلة، ثروة ن كوَّ شارات. ثالث يَحمل باشا أوجيل أرداسان أصبح قليلة أعوام بعد
وأن ليَخدموه، ولدوا قد األعظم، والصدر الرتك عظيم باستثناء الرجال، كل أن بقوة وآمن

نزواته. حسب املتعة ليمنحنه ُولدن النساء

الثاني القسم (2)

أن استطاع امُلبَهم حر السِّ ِمن نوع بأي آخر؟ إنسان سيد يُصبح أن إلنسان أمَكن كيف
الظاهرة، هذه بشأن النافعة املجلدات من كثري ُكتب كثريين؟ آخرين أناس سيد يُصبح

يشء. كل قالت قد األساطري وألن قصرية، ألنها الهندية؛ األساطري إحدى ل أُفضِّ لكني
األكرب االبن كان بروكريتي. زوجته من وابنتان ابنان جميًعا، الهنود أبي ألديمو، كان
مع نام بقوته العمالق وعى حاَلما جميلتني. االبنتان وكانت ضئيًال، أحدب واألصغر عمالًقا،
بستانيته. واألخرى طاهيته، شقيقتَيه إحدى كانت يخدمه. الضئيل األحدب وجَعل األختني
يف بالسالسل الضئيل األحدب أخيه بتقييد يرشع كان ينام أن يريد العمالق كان وحينما
بَوتَر رضبة عرشين ورضبه واسعة، خطوات أربع يف به أمسك األخ هرب وحينما شجرة؛

ثور. ِرجل
يراه بأن راضيًا العمالق كان وملا العالم. يف خانع أفضل بل خانًعا، األحدب أصبح
لم منها. يَنفر هو أخذ التي الشقيقتنَي إحدى مع ينام أن له سمح خاضًعا، واجباته يُنِجز
للغاية. مشوَّهة هيئات لهم كانت لكن باملرة؛ ُحدبًا الزواج هذا من أتوا الذين األطفال يكن
عمالًقا كان األكرب هم عمَّ أن تعلموا ممتاًزا؛ تعليًما تلَقْوا والعمالق. هللا خوف عىل تربوا
أخت، ابنة أو أخ ابنة له كانت وإن يشاء؛ ما بأرسته يفعل أن يستطيع وأنه اإللهي، بالحق
منها. هو يملَّ حتى معها ينام أن ألحد يُمكن ال وأنه شك، بال وحده له فهي ابنتها، حتى أو
أنه الضخامة يف وال القوة يف يُدانيه يكن لم الذي ابنه اعتقد العمالق، مات أن بعد
كل مع والنوم أجله، من بالعمل الجميع طالب اإللهي. بالحق أبيه مثل عمالًقا ذلك مع كان
جمهورية. إىل اآلخرون ل وتحوَّ املوت، حتى ب وُرضِ ضده، كلها العائلة تحالفت النساء.

وأن البداية، يف جمهورية كانت العائلة أن السياميون يدَّعي ذلك، من النقيض عىل
وسيام بيناريس مؤلفي كل ولكن كثرية. ونزاعات أعوام مرور بعد إال يأِت لم العمالق
سنِّ ذكاءُ لديه يكون أن قبل لها حرص ال قرونًا عاش البرشي الجنس أن عىل يتفقون
بذكائه، شخص كل يتفاَخر إذ اليوم؛ حتى أنه وهو قاطع، بدليٍل ذلك ويُثِبتون القوانني،

مقبولة. جيدة قوانني إىل للتوصل طريقة توجد لم
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قبل ست أُسِّ الجمهوريات كانت إن ما الهند يف الحل عىل عسريًا سؤاًال بالفعل يظل
ال االستبداد. من البرشي للجنس هوًال أكثر بدت الفوىض كانت إن وما بعدها، أم امَلَلكيات
كل أن عىل نتفق أن يجب الطبيعة، يخص فيما ولكن الزمني، بالرتتيب حدث ماذا أعرف
القوانني لت وتكفَّ األولني، األسياد صنَعا قد واملهارة العنف وأن متساوين ولدوا قد الناس

اآلِخرين. بصنع
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األدباء

واللومبارد والربيطون والجرمان الفرانك شعوب تكن لم حينما الهَمجية، عصورنا يف
وجامعات نظامية، مدارس هناك كانت والكتابة، القراءة تعرف اإلسبان واملستعربون
— رطانتهم سوى شيئًا يعرفون يكونوا لم إذ — الذين الكهنة من تقريبًا بالكامل ن تتكوَّ
بعد إال األكاديميات تظَهر ولم تعلُّمها. يف يرغبون كانوا الذين ألولئك الرطانة هذه علَّموا
ألن لها؛ تتصدى أن عىل دائًما تجرؤ تكن لم لكنها املدارس، حماقة واحتقرت طويلة، مدة

محرتمة. بأشياء مهتمة تكون أن رشط يُحرتم ما الحماقات من هناك
العالم، أنحاء يف املنترشة امُلفكِّرة الكائنات من للقليل الخدمات أعظم ْوا أدَّ الذين األدباء
عىل يُجادلوا لم الذين دراساتهم، عىل املنكبُّون الحقيقيون والدارسون املنعزلون، الكتاب هم
جميًعا اضُطهدوا وقد األكاديميات. يف الحقائق بأنصاف يتفوَّهوا ولم الجامعات، مقاعد
يف يسريون الذين أولئك بالحجارة دائًما يقذف أن عىل مجبول البائس فجنسنا تقريبًا؛

جديد. بطريق ون يُبرشِّ الذين أولئك املطروق الطريق
تشتُّتًا أقل يكونوا حتى عبيدهم أعنُي يَفقئون كانوا السكيثيِّني إن مونتيسكيو يقول
التي األرض ويف التفتيش، بها يعمل التي الطريقة تماًما هي هذه زبدتهم. ون يخضُّ وهم
من ألكثر عينان للناس كان إنجلرتا، يف عميانًا. تقريبًا الجميع يكون الطاغوت فيها يحكم
السلطة يف أناس يوجد ما أحيانًا لكن واحدة. عني فتح يف يبدءون والفرنسيون عام؛ مائتي

املفتوحة. الواحدة العني هذه حتى ولو للناس يكون أن يريدون ال
اإليطالية، الكوميديا يف بالوراد الدكتور يُشبهون السلطة يف هم الذين البائسون أولئك
أكثر حاذق خادم لديه يكون أن ويخىش األبله، هارلكوين إال أحٌد يَخدمه أن يريد ال الذي

ينبغي. مما
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القصائد وبعض فادوس، سوبربوس سيدي مديح يف الغنائية القصائد بعض ألِّْف
استقباًال تُستقبَل لبوَّابه، الجغرافيا يف كتاب عىل إهداءً واكتب عشيقته، أجل من الغزلية

تُعَدم. البرشية ر نوِّ حسنًا.
املنفى. يف أيامه وأمىضأرنولد زوًرا، جاسندي واتُِّهم بلده، يُغاِدر أن عىل ديكارت أُجِرب

اليهود. وسط األنبياء كان كما فيلسوف كل يُعاَمل
املحاكم أمام يَُجر الفيلسوف كان عرش الثامن القرن يف أنه يُصدق الذي ذا من
ال الناس إن لقوله الُحجج؛ محاكم ِقبل من باملقدَّسات ُمزدٍر أنه عىل ويُعاَمل العلمانية،
سيُحكم قريبًا، أنه من يأس ينتابني ال أيٍد؟ لديهم تكن لم إن الفنون ممارسة يستطيعون
تكن لم ما يُفكِّروا أن يستطيعون ال الناس إن ليقول الجرأة يملك شخص أول عىل فوًرا
مادة والرأس خالصة، ُروح النفس «ألنَّ شاب: خرِّيج له سيقول بالتجديف. رءوس، لديهم
أدينك فإني لذا، الدماغ؛ يف يضعها كما الكعب يف الرُّوح وضع عىل يَقدر الرب وألن وحسب؛

الرب.» مزدريًا بصفتك
عصبة، ضحية كونه أو أقرانه، َغرية هي األديب، بها يُبتىل بَلِيَّة أعظم تكون ال ربما
الحمقى، يتمادى ما أحيانًا الحمقى. يُحاكمه أن ولكن السلطة، رجال من محتَقًرا كونه أو
واملصيبة االنتقام. ُروح القصور وإىل القصور، إىل ب التعصُّ يُضاف حينما وخصوًصا
البورجوازي يشرتي . مستقالٍّ يكون ما عادًة أنه هي األديب بها يُبتىل التي األخرى الكبرية
يف عنه يدافع من يجد إجحاًفا عانى وإذا زمالؤه، يُسانده وهناك صغريًا، موقًعا لنفسه
الطيور، تلتهمها قليًال ارتفعت إن طائرة، سمكة يُشبه فهو يُنَجد؛ فال األديب أما الحال.

األسماك. تأُكلها غاصت وإن
وذهبًا. رشًفا يُثاب ولكنه الرش، ل يُبجِّ عام شخص كل
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كل تخيُّل جرى حيث الرشق، يف الناس العاملية التحوالت كل تجعل أن ا جدٍّ طبيعيٍّا أليس
دودة، إىل تُدَرك تكاد ال ذرَّة ل تتحوَّ آلخر؟ جسٍد من انتقلت أرواحنا أن يعتقدون يشء،
طائر، إىل والبيضة بلوط، شجرة إىل نفسها بلوط حبة وتُحوِّل فراشة، الدودة هذه وتصبح
الطبيعة يف يشء كل أن القول قصارى ورماًدا. ناًرا والخشب ورعًدا، سحابًا يُصبح واملاء
يف رأَْوه ما خفيفة أشباًحا اعتربوها التي األرواح إىل الناس أرجع ما ورسعان ُمَحوًَّال. يبدو
الذي الكون يف ِقَدًما امُلعتَقدات أكثر هي التناُسخ فكرة تكون ربما حجًما. األكرب األجساد

والصني. الهند من كبرية أجزاء عىل تسيطر تزال وال نعرفه،





االنتحال عىل لومه عن ملتون،

ومن لجروتيوس، آدم» «نفي من قصيدته استقى بأنه ملتون الناس بعض اتَّهم
قبل و١٦٦١م ١٦٥٤م عاَمي يف ُطِبعتا اللتان وهما اليسوعي، ملاسينيوس «ساركوتيس»

طويلة. بمدة املفقود» «الفردوس ملحمته ملتون يُقدِّم أن
قصيدته يف أدخل ملتون أن إنجلرتا يف جيًدا معروًفا فكان جروتيوس، عن أما
ُمنتِحًال املرء يكون ال «آدم». تراجيديا من الالتينية األبيات من قليًال امللحمية اإلنجليزية
بسبب باالنتحال يوريبيدس أحد يتَّهم لم أجنبية. لغة بمحاسن لغته أثرى إذا اإلطالق عىل
العكس عىل بل «إفيجينيا»، يف جماعية أغنية مقطع يف اإللياذة من الثاني الكتاب محاكاته
املرسح عىل هومريوس إىل ُمزًجى وفاءً اعتربوها التي مُلحاكاته بالعرفان له الناس دان

األثيني.
كتبها بيت مائة «اإلنياذة» ملحمته يف محاكاته جراء اللوم من أبًدا فريجيل يُعاِن لم

األوائل. اإلغريقيون الشعراء
الذي لودر، ويل امُلسمى االسكتلنديِّني، أحد ظن قليًال؛ ملتون ضد االتهام سقف ارتفع
جدير أنه العداوة، تكون ما بأشد ملتون شتمه الذي األول تشارلز لذكرى الوفاء شديد كان
تشارلز بسلب مخٍز باحتيال مذنبًا كان ملتون أن ُزِعم هذا. امللك شاتم ذكرى إىل باإلساءة
عزيًزا كان طاملا كتاٌب وهو بازيليكا»، «إيكون مؤلف كونه من النابع الحزين املجد األول
املؤسفة. محنته يف نفسه به ليوايس محبسه يف ألَّفه األول تشارلز إن ويُقال امللكيِّني، عىل
ُمنتِحل، مجرد كان ملتون أن بإثبات يبدأ أن تقريبًا ١٧٥٢م عام يف لودر أراد ثم من
بعض عىل حصل تعاسة. امللوك أشد ذكرى إىل يُيسء ر كمزوِّ ف وترصَّ سبق أنه يثبت أن قبل
كما بعضمقاطعها، حاكى قد ملتون أن واضًحا وبدا «ساركوتيس». قصيدة من الطبعات

وتاسو. جروتيوس حاكى
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املفقود» «الفردوس مللحمة سيئة التينية ترجمة فتَّشعن إذ بذلك؛ يكتِف لم لودر لكن
ظن ماسينيوس، كتبها أبياٍت إىل الرتجمة هذه من أبيات بضعة وبضمِّ اإلنجليزي، للشاعر
احتياله؛ ُكشف بشدة. مخدوًعا كان هذا ويف أكمل. ملتون وعاَر أقىس، االتهام جعل أنه بذلك
قصيدة أحد يفَحص لم بالتزوير. اتُِّهم الذي هو ولكنه ًرا، مزوِّ ملتون من يجعل أن أراد
تعد ولم أوروبا، يف قليلة نسخ سوى الوقت ذلك يف منها موجوًدا يكن لم التي ماسينيوس
االتهام صاحب واضُطر عنها. تسأل الضعيفة، لودر بخدعة بكاملها اقتنَعت التي إنجلرتا

عنها. ويعتذر مناورته، من يتربأ أن إىل مذهوًال
جمهور وُدِهش ١٧٥٧م. عام يف ماسينيوس عمل من جديدة نسخة ُطبعت ذلك بعد
يف تكن لم «ساركوتيس». بها ُزيِّنت التي الجمال الرائعة األبيات من الكبري بالعدد األدب
ووصف واالبتهال، االستهالل، لكن اإلنسان. سقوط بمذاهب طويل تشدُّق سوى الحقيقة
ملتون. عمل يف تماًما نفسه هو كان ذلك كل الشيطان، وتصوير حوَّاء، وتصوير عْدن، جنة
نفسها. هي والفاجعة نفسها، هي والحبكة نفسه، هو كان املوضوع أن ذلك من األكثر
هللا ألحقه الذي األذى بسبب اإلنسان من ينتقم أن — ملتون عمل يف — الشيطان رغب إن
األبيات بعض يف وأعلنها اليسوعي، ماسينيوس عمل يف املوجودة نفسها الخطة فلديه به،
وما ٢٧١ األول، الجزء («ساركوتيس» أوغسطس بقرن جديرة تكون ربما التي الشعرية

بعدها).
التافهة، واالستطرادات الحوادث، من القليل وملتون ماسينيوس عمَيل يف املرء يجد
وكالهما بسفنه، البحر غطَّى الذي أحشويروش عن يتحدث فكالهما تماًما؛ املتشابهة
والكربياء للرتف نفسها األوصاف يُعطي كالهما بابل، برج عن ذاتها بالنربة يتحدث

والرشاهة. والجشع
بداية بني الكامل التشابه هو ملتون بانتحال القراء عموم أقنع ما أكثر كان
بقية أن لالستهالل قراءتهم بعد األجانب من كثري لدى شك هناك يكن لم القصيدتنَي.

إدراكه. السهل من ا جدٍّ كبري خطأ وهو ماسينيوس، من مأخوذة ملتون قصيدة
كولونيا، يسوعيِّ أبيات من بيت مائتي من أكثر حاكى اإلنجليزي الشاعر أن أعتقد ال
املائتان الشعرية األبيات هذه يُحاكى. أن يَستحق كان ما فقط حاكى إنه القول عىل وأجرؤ
ماسينيوس قصيدة فإن املائتني األبيات هذه وباستثناء ملتون، أبيات وكذلك الجمال، بارعة

اإلطالق. عىل شيئًا تساوي ال كلها
لسريانو السخيفة األلعوبة» «املتفلسف كوميديا من كامَلني مشهَدين موليري أخذ
إليه ينتسبان جيدان، املشهدان «هذان أصدقائه: مع يَمزح كان بينما وقال برجراك. دي
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االنتحال عىل لومه عن ملتون،

مؤلف«طرطوف» مع أيشخصيتعامل شأن من كان ذلك، بعد ملكيتي.» أسرتد أنا رشًعا؛
كبريًا. استهجانًا يلقى أن ُمنتِحل أنه عىل اإلنسان» و«عدو

من بد وال محاكاته، يف بأجنحته طار املفقود» «الفردوس قصيدته يف ملتون أن أكيد
كولونيا، يسوعيِّ ومن جروتيوس من مات السِّ من الكثري استعار كان إن أنه عىل االتفاق
للغاية عظيًما شاعًرا ملتون يَُعد إنجلرتا، يف تخصه. التي األصيلة األشياء وفرة يف ذابت فقد

الدوام. عىل
ولكن اليسوعي، أبيات من بيت مائتي ترجم بأنه يُقر أن عليه ينبغي كان أنه صحيح
وال بملتون وال باليسوعي أنفسهم الناس يُزعج لم الثاني، تشارلز مجلس ويف عرصه، يف
للسخرية موضًعا إما كانت األشياء تلك فكل امُلسرتَد»، «الفردوس وال املفقود»، «الفردوس

معروفة. غري أو
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ديون املحمَّ

اآلخرين الجهلة بعض جعلكم الذين عقليٍّا املتخفلِّون الحمقى أيها أخرى: مرة لكم أقولها
يف ُخِدعتم وإنما ذلك؛ يف صدق كلمة من ما ، وحيسِّ شهواني املحمدي الدين أن تُصدقون

غريه. كثري يف ُخِدعتم كما الشأن هذا
شيئًا ترشبوا أو تأكلوا بأال عليكم قانوٌن ُفرض لو والقساوسة، والرهبان الكَهنة أيها
هذه يف الكبري الصوم يهلُّ إذ يوليو شهر أثناء مساء العارشة حتى صباًحا الرابعة من
التهديد تحت الخمر عليكم ُحرِّمت ولو اللعنة، خشية امُلقامرة من ُمنعتم أنكم ولو الفرتة،
عىل تُعطوا أن عليكم ُفِرض ولو امُلحِرقة، الصحراء يف تَُحجوا أن عليكم كان ولو نفسه،
امرأة عرشة بثماني االستمتاع عىل اعتدتم ولو للفقراء، دخلكم من باملائة ونصًفا اثنني األقل

حسية؟ الديانة تلك تَْدعوا أن عىل ستجرءون فهل أربع؛ إىل فجأة العدد ض وُخفِّ
يخص فيما أعني وال املسلمني، عىل ا جدٍّ كثرية بميزات الالتينيون املسيحيون يتمتَّع
كبرية هزائم هزموهم اليونانيني املسيحيِّني أن َكْون العقائد. يخص فيما ولكن الحرب،
لإلسالم. ظاملة النتقادات العنان إطالق يُربِّر ال ١٧٧٣م، عام حتى ١٧٦٩م عام من مؤخًرا

عليهم. تَفَرتوا أن األسهل لكن ديون، املحمَّ منكم اغتَصبه ما كل اسرتداد حاولوا
أبغضهم أني مع باألتراك، الغباء ألصق أن حتى أريد ال أنني حد إىل ا جدٍّ االفرتاء أكره

للفنون. وأعداءٌ النساء، عىل ُطغاة ألنهم
يف يتكلم محمًدا أن عىل (البيزنطية) الدنيا اإلمرباطورية خ مؤرِّ يُرصُّ ملاذا أعرف ال

ذلك. أثبتنا وقد ذلك، عن واحدة كلمة يذكر لم د محمَّ السماء. إىل رحلته عن قرآنه
ثانية. يرتكبه من دوًما يوَجد ً خطأ املرء يُفنِّد وحينما باستمرار، يقاتل أن املرء عىل





اجلبل

كل إصابة بعد الذي الجبل ذلك عن تُخربنا التي تلك ا، جدٍّ عاملية ا، جدٍّ قديمة أسطورة إنها
إىل أتى أن بعد الحارضين كلُّ منه سخر املخاض، آالم من صياحه من بالهلع الريف أهل
منه سخروا الذين أولئك فالسفة. املشهد يف املوجودون الناس يكن لم وحسب. بفأر العالم
كم جبًال. الفأر يلد أن كما فأًرا، الجبل يلد أن رائًعا أمًرا كان به؛ يُعَجبوا أن يجب كان
األعجوبة. بتلك شبيًها شيئًا ذلك قبل العالم ير ولم صغريًا، فأًرا صخرة تلد أن امُلدهش من
العامة فيه يَضحك الذي واملوقف لذبابة، الوجود يمنح أن العالم يف كوكب أي يستطع لم

دهشة. يف البلهاء الكبرية أعينهم السوقة يفتح عندما ويضحك الفيلسوف، به يُعَجب





الُعري

ال وملاذا الشارع؟ يف تماًما عارينَْي يسريان امرأة أو رجًال يَحبس أن املرء عىل يجب ملاذا
تَُرى ربما التي ويسوع العذراء السيدة لوحات ومن تماًما العارية التماثيل من أحد يُصَدم

الكنائس؟ بعض يف
بمالبس. يَسترت أن دون طويًال عاش البرشي الجنس أن هو السبب يكون ربما

ويف جزيرة من أكثر يف موجودين باللباس معرفة لديهم تكن لم الذين البرش كان
املحبوك، والسمار الشجر، ببعضأوراق التكاثر أعضاء نًا تمدُّ األكثر أخفى األمريكية. القارة

والريش.
بحجب الرغبات إشعال أجل من غريزة أهي االحتشام؟ من الشكل هذا يأتي أين من

متعًة؟ كشُفه يَمنحنا ما
اليهود، أنصاف أو اليهود مثل ما، حدٍّ إىل تحًرضا األكثر األمم بني كان أنه ا حقٍّ هل
اآلدميون األمثلة هذه من ثيابها؟ كل من بالتجرُّد إال هللا تعبد تكن لم كاملة طوائف
القديس يقول هكذا هللا. بحمد ليُنشدوا تماًما عرايا يجتمعون كانوا يقال. كما واألبيليُّون
عن للغاية بعيَدين وكانا ين معاِرصَ يكونا لم أنهما صحيح أوغسطني. والقديس إبيفانيوس
من جنونًا أكثر وال أغرب حتى ليس ُممكن. الجنون هذا أن يبدو ولكن الشعوب، تلك بالد

األخرى. تلو الواحدة العالم، يف ُمنتِرشة كانت الجنون من أخرى حالة مائة
ويسريون مجانني قدِّيسون لديهم اليوم ديون املحمَّ حتى إنه أخرى مواضع يف قلنا
يُقدِّموا أن أفضل كان أنه اعتقدوا بني املتعصِّ بعض أن ا جدٍّ املمكن من كالقرود. ُعراًة
اخرتعه الذي التنكُّر يف يكونوا أن من عليها، خلقهم التي الهيئة تلك يف اإلله إىل أنفسهم
من ا جدٍّ القليل هناك التقوى. من بدافع يشء كل أظهروا يكونوا أن املمكن من اإلنسان.



الفلسفي فولتري قاموس

بدًال التقزُّز حتى أو بالزهد العري ألهمهم ربما الذين الجنسني كال من األسوياء األشخاص
الرغبة. يزيد أن من

جميالت وفتيات لُطفاء فتيان هناك كان إن الزواج. نبذوا األبيليِّني إن خصوًصا يُقال
اللذَين دابريسيل روبرت واملبارك أدهيلمي القديس يُشبهون األقل، عىل كانوا، فقد بينهم،

عفة. إال يَِزدهم لم ذلك أن يف األشخاص، أجمل مع ناما
بأناشيد يتغنَّْون وباريس هيلني مائة ترى أن للغاية مضحًكا كان ربما بأنه أُِقر لكني

األغابي. ويُتِمون السالم، ُقبلة اآلخر منهم كلٌّ ويَمنح دينية
أسعد ما البرش. بال عىل تخطر لم خرافة وال تطرُّف وال غرابة من ما أنه يُبنيِّ ذلك كل
والكراهية للفوىض مرسًحا منه وتصنع املجتمع الخرافات تلك فيه تُفسد ال الذي اليوم
العامة واألماكن معابده نُلطِّخ أن من بالكامل عراة هلل نُصيل أن شك، وال أَْفضل، والغضب!

البرشي. بالدم
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الطبيعي القانون

الطبيعي؟ القانون ما ب:
بالعدالة. نشعر تجعلنا التي الغريزة أ:
عادل؟ وغري عادًال يه تُسمِّ الذي ما ب:

بأرسه. للكون هكذا يبدو ما أ:
مملكة يف بالثناء تُقابَل كانت الرسقات إن يقولون كثرية. رءوس من مؤلَّف الكون ب:

املناجم. يف بالعمل أثينا يف مرتكبيها عىل يُحكم كان بينما السيديمون،
الرسقة ارتكاب امُلمكن من يكن لم تورية. لفظي، جدل للكلمات، استخدام إساءة أ:

الجشع. عىل عقابًا كان «رسقة» عليه تُطِلق ما َمشاًعا. يشء كل كان بينما إسربطة يف
املرصيني بني جائًزا ذلك وكان شقيقته. املرء يتزوج أن روما يف محظوًرا كان ب:
بذلك األسف مع أستشهد األب. ناحية من أخته املرء ج يتزوَّ أن اليهود، وحتى واألثينيني
— والذي بالتأكيد، أحد ألي قاعدة اتخاذه يجب ال الذي البائس القليل اليهودي الشعب
مع لكن، املتعصبني. الطُّرق وُقطاع الُجهالء من جنس سوى يكن لم — الدين عن بعيًدا
له: تقول أمنون، أخيها من تُغتصب أن قبل الشابة، ثامار أن مذكور لكتبهم، طبًقا ذلك،
(سفر منك.» يمنعني ال ألنه امللك؛ كلم واآلن … القباحة هذه تعمل ال … أخي يا «ال،

.(١٣ ،١٢ :١٣ اإلصحاح الثاني، صموئيل
أسايس هو ما يبقى العابرة؛ والصيحات االعتباطية، والعادات كله، الُعريف القانون أ:
أجل من والَكذب الوعد، وخلف جهدي، ثمرة سلب فيه ل يُبجَّ كان واحًدا بلًدا أرني دائًما.
يقدمان وهما واألم األب ورضب املحسنني، وُجحود والتسميم، واالغتيال، واالفرتاء، اإليذاء،

الطعام. لك



الفلسفي فولتري قاموس

جرؤ شخص «أول إن قال الحديثة، الكنيسة آباء أحد جان-جاك، أن نسيت هل ب:
يُعدم، أن يجب وكان البرشي»، «للجنس عدوٍّا كان ويزرعها» أرض قطعة يُسيِّج أن عىل
الطرح هذا بالفعل نفحص ألم ألحد»؟ ملًكا ليست األرض وأن للجميع، األرض «ثمار وأن

الثاني)؟ الجزء – املساواة حول (الجدل للمجتمع ا جدٍّ املفيد املحبَّب
يعقوب وال اإلنجييل، يوحنا وال املعمدان، يوحنا ليس قطًعا الجان-جاك؟ هذا من أ:
املقيتة، السفاهات تلك كتبوا الذين الظُّرفاء الهونيِّني بعض أنهم بد ال الصغري.1 وال الكبري
ما كل من يسخروا أن أرادوا الذين البائسني امُلهرِّجني العجفاء الضفادع بعض أنهم أو
الحكيم أرضجاره ليُتلف يذهب أن من بدًال عليه، كان ألنه الجد؛ غاية بأرسه العالم يَعتربه
ا جدٍّ جميلة قرية لرأينا النموذج بهذا أرسة رب كل اقتدى ولو وحسب. يُحاكيه أن الكادح،

للغاية. اجتماعي غري حيوانًا النص هذا مؤلِّف يل يبدو تشكَّلت.
وحظرية حديقته أحاط الذي الطيب الرجل كان والسلب باالنتهاك أنه إذًا، تعتقد، ب:

الطبيعي؟ القانون ُمقتضيات نحو باحرتام يَسلك النباتات من بسياج دجاجه
باآلخرين األذى إلحاق عىل ينصُّ ال وهو طبيعي، قانون هناك أخرى، مرة نعم، نعم، أ:

بذلك. االبتهاج عىل وال
من كثريين لكن فقط، ملصلحته باآلخرين األذى يُلِحق أن يحب اإلنسان أن أعتقد ب:
عاطفة فاالنتقام اآلخرين؛ مصائب عرب الخاصة مصالحهم عن للبحث مدفوعون الناس
بالكثري العالم أغرق خطًرا، أكثر وهو والطموح، لذلك. كارثية أمثلة وهناك للغاية، عنيفة
بأن ألُقرَّ يَدفعني ما أجد عيني أمام املرعبة الصورة تلك أُعيد حني أني لدرجة الدماء من
حظوة نال الذي فأتيال والظلم؛ العدالة فكرة بقلبي حملت عبثًا للغاية. رشير اإلنسان
واإلسكندر جبنًا، ة الخسَّ درجات بأقىص جريجوري سان تملَّقه الذي وفوقاس ليو، سان
عقد والذي والتسميم، والقتل، امَلحارم، سفاح جرائم من بكثري نفسه لطَّخ الذي السادس
يُنشد الذي وكرومويل ووثوًقا؛ َمَعرَّة األحالف أكثر «الطيب» املدعو عرش الثاني لويس معه
وأبناء األول تشارلز ورثة فرنسا من طَرد أجله من والذي حمايته، مازارين الكاردينال
تتشتَّت، أفكاري يجعلون هؤالء أمثال من واملئات إلخ. إلخ، … عرش الرابع لويس عمومة

أنا. أين بعُد أعرف وال
استطاع هل الجميلة؟ اليوم بشمس متعتنا توقف أن العواصف تستطيع هل حسنًا، أ:
بسهولة مدريد إىل بحًرا تسافر أن من يَمنعك أن لشبونة مدينة نصف ر دمَّ الذي الزلزال
ووزراء أمراء من أما وغًدا، مازارين والكاردينال طريق، قاطع أتيال كان إن كبرية؟
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الرابع لويس مجلس كان ١٧٠١م عام حرب يف أنه قبل من أحد يلحظ ألم ُمخِلصون؟
توريس، ومركيز بيفيلريز، دوق الرجال هؤالء أمثلة من الرجال؟ أفضل من مكوَّنًا عرش
العدالة فكرة تكن ألم أمانته. لنقص ال لعجزه رحل الذي شاميَّار وأخريًا فيالر، ومارشال
القوانني: هذه عىل اليونانيون أطلق كافة. القوانني س تؤسَّ الفكرة هذه عىل دائًما؟ موجودة

بلدك؟ يف قوانني من أما الطبيعة. بنات سوى تعني ال التي السماء»، «بنات
سيئ. واآلخر جيد بعضها نعم، ب:

كل بخلد تدور التي بالفكرة خرجَت — الطبيعي القانون يف تكن لم إن — أين من أ:
مكان أيِّ من عليها تَحُصل لم أو هناك، من عليها حصلت أنك إما العقل؟ صحيح امرئ

آخر.
كثري يَنساه أن طبيعية األكثر ذلك مع ولكن طبيعي، قانون هناك حق، عىل أنت ب:

الناس. من
ل يُفضِّ املرء لكن عليًال. مشوًها، كسيًحا، أحدب، أعور، تكون أن أيًضا طبيعي أ:

األصحاء. األسوياء
املشوَّهة؟ والعقول الواحدة العني ذوي من كثريون هناك ملاذا ب:

«القوة». مقالة إىل واذهب الصمت! الزم أ:

هوامش

يعقوب. جاك: يوحنا. جان: (1)
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والطبيعة الفيلسوف بني حوار

ولم عاًما، خمسني عنك أبحث ظللت فيِك، أعيش الطبيعة؟ أيتها أنِت َمن الفيلسوف:
بعد. أجدك

ومائتي ألف من يقرب ما عاشوا إنهم يقال الذين املرصيني، قدماء إيلَّ ه وجَّ الطبيعة:
يمكن ال إنه وقالوا رأيس، عىل عظيًما غطاءً ووضعوا إيزيس، ْوني سمَّ نفسه؛ اللوم عام،

يرفعه. أن ألحد
من بعض قياس عىل قادًرا كنت بحديثي، إليِك أتوجه يجعلني ما هذا الفيلسوف:
أنِت. من معرفة عىل قادًرا أكن لم لكني الحركة، قوانني وتحديد طرقها، ومعرفة عواملك،
املاء يطفو كما نفَسها عناُرصك رتبَت هل دائًما؟ سلبية أنت هل دوًما؟ نَِشطة أنِت هل
يحل مثلما عملياتك كل ه يوجِّ عقل ألديك الزيت. عىل والهواء املاء، عىل والزيت الرمل، عىل
تخربيني أن إليِك أتوسل أحيانًا؟ ُجَهالء أعضاؤها كان وإن تجتمع، حاملا بامَلجالس اإللهام

لغزك. بحلِّ
وكل رياضيات، عاملة لسُت ذلك، عن املزيد أعرف وال عظيم، يشء كل أنا الطبيعة:

هذا؟ كل حدث كيف استطعت لو ن خمِّ الرياضية، للقوانني طبًقا عاملي يف مرتَّب يشء
كل أن وطاملا الرياضيات، يعرف ال العظيم كلَّك أن طاملا بالتأكيد، الفيلسوف:
خالد هندسة عاِلم وجود من بد فال األعظم، بالقدر الهندسة علم عىل تتأسس قوانينك

عملياتك. عىل يُرشف خارق ذكاءٍ هك، يُوجِّ
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والِفلز، واملعِدن، الجوي، والِغالف والنار واألرض املاء أنا ُمحق؛ أنت الطبيعة:
ال تراه، ال ولكنك ذكاء لديَك ذكاءً، بي أن بالفعل أشعر والحيوان. والنبات، والحجر،
ملاذا أعرفها. أن أستطيع وال الخفية، القوة بهذه أشعر ذكائي. رؤية أيًضا أنا أستطيع

أعرفه؟ ال ما تعرف أن مني جزء سوى لست من يا أنت تريد أن ينبغي
ونباتاتك حيواناتك يف ُمجدَّة تبدين كيف أعرف أن أريد فضوليون، نحن الفيلسوف:

وبحارك؟ وصحاريِك جبالك يف البالدة شديدة وأنت
ال اسًما منحوني لقد املسكني؟ طفيل يا الحقيقة أُخربك أن تريدني هل الطبيعة:

فن. سوى لسُت لكني «الطبيعة»، اسمي اإلطالق، عىل يناسبني
فن؟ سوى ليست الطبيعة ماذا؟! أفكاري، كل تَقلب الكلمة هذه الفيلسوف:

تراها التي والجبال البحار تلك يف أبديٌّ فنٌّ ثمة أنه تعلم أال شك، بال نعم الطبيعة:
طبًقا فقط وترتفع األرض مركز نحو تَنجذب املياه تلك كل أن تعلم أال البالدة؟ شديدة
للثلوج هائلة خزانات هي األرض ج تُتوِّ التي الجبال تلك وأن للتغيري، قابلة غري لقوانني
كافة تهلك دونها من التي واألنهار، والبحريات الينابيع تلك استمرار تنتج التي األبدية
النباتية، ومملكتي الحيوانية، مملكتي يُسمى عما وأما النباتية؟ وأنواعي الحيوانية أنواعي
تتأمل لو لكنك املمالك. ماليني لديَّ أن فْلتعلم فقط؛ ثالثًا ترى هنا فأنت املعِدنية، ومملكتي
الفن. عجائب من يشء كل فسيبدو النُّحاس، أو الذهب أو ذرة، كوز أو حرشة، تكوين فقط
أعرفه ال عظيم كائن فنِّ سوى لسِت أنِك أجد األمر يف أفكِّر كلما صحيح، الفيلسوف:
وربما طاليس، منذ امُلفكِّرين كل تظهرين. ويجعلك نفسه يُخفي ودأبًا، اقتداًرا األكثر هو
كلنا يشء. لديهم يكن ولم يل» «أنِت قالوا: االستخفاء. لعبة معِك لعبوا طويل، بوقٍت قبله

سحابة. حوزته يف ما كل وكان جونو، يُقبِّل أنه اعتقد الذي أكسيون نُشبه
أن مني للغاية ضئيل جزء مثلك هو لكائن يمكن فكيف ذلك، كلُّ أني طاملا الطبيعة:
قطرات بضع برشب بكم، تحيط ذرات بضع برؤية أطفايل، الذرات أيتها اقنعوا، يأرسني؟

ومربيتك. أمك معرفة دون وباملوت قليلة، لحظات ثديي عىل بالتغذي لبني، من
أييشء؟ وجود سبب عن وجودك، سبب عن شيئًا أخربيني العزيزة، أمي الفيلسوف:
املبادئ عن استجوبوني من كل ا جدٍّ كثرية لقرون أجبت قد كما سأُجيبك الطبيعة:

عنها.» شيئًا أعرف «ال األوىل:
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تتالىش كي ُخِلقت التي املوجودات كثرة من أفضل العدم يكون أال الفيلسوف:
وتُفَرتس، تفِرتسغريها أن أجل من وتتكاثَر تولد التي الحيوانات من الكثرة هذه باستمرار؟
وتلك املوجعة، األحاسيس من ا جدٍّ لكثري ُخلقت التي الحساسة الكائنات من الكثرة هذه
الطبيعة؟ أيتها ذلك كل يف خري أيُّ للعقل، تستمع ما نادًرا التي العقول من األخرى الكثرة

جبلني. من واسأل اذهب آه، الطبيعة:
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رضوري؟ يشء كل إنَّ تقول أال عثمان:
ُمفيدة. غري أشياء صنَع هللا أن ذلك عىل سيرتتَّب رضوريٍّا يشء كل يكن لم إن سليم:
صنعته؟ قد ما كل تصنع أن املقدَّسة للطبيعة رضوريٍّا كان أنه يعني هذا عثمان:
أفهمهم. ال ذلك، غري يَعتقدون أناس هناك ذلك. أظن األقل عىل أو ذلك، أعتقد سليم:

املوضوع. ذلك بشأن الجداالت أخىش لكني حق، عىل هم ربما
معك. التحدُّث أريد تجعلني أخرى رضورة هناك عثمان:

التي البَِليَّة أمن يعيش؟ أن أمني لرجل رضوريٍّا يكون وجه أي من ماذا؟! سليم:
للرضوري؟ يفتقر حينما املرء إليها سينحدر

رضوري آخر. لشخٍص رضوريٍّا ليس ما لشخٍص رضوري هو ما ألن ال، عثمان:
رويس، المرئ رضوري والفرو لحم. لديه يكون أن وإلنجليزي أرز، لديه يكون أن لهندي
العربات تجرُّ التي الجياد من دستة أن يعتقد الرجل هذا ألفريقي. الخفيف والقماش
أن أود بمرح. حافيًا يسري وثالث األحذية، من بزوج يكتفي الرجل وذلك له، رضورية

كافة. للبرش رضوري هو عما أحدثك
وقدمني للرؤية، عينني الجنس؛ لهذا رضوري هو ما كل منَح قد هللا أن يل يبدو سليم:
َخْلق إلنجاب وأعضاءً للتفكري، ودماًغا للهضم، ومعدة للبلع، ومريئًا لألكل، وفًما للسري،

نوعه. من
الرضورية؟ األعضاء تلك أحد دون من أناٌس يولد أن إذًا يتأتى كيف عثمان:

أدَّت التي الحوادث بعض يف تسبَّبت للطبيعة العامة القوانني أن بسبب هذا سليم:
املجتمع. يف يعيش كي له رضوري يشء بكل مزوَّد اإلنسان عموًما، ولكن، مسوخ، لوالدة
مجتمع؟ يف يعيشون جعلهم عىل تُساعد البرش بني شائعة أفكار هناك هل عثمان:
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آباءهم يحرتمون الناس أن رأيت ذهبُت وأينما لوكاس، بول مع سافرت نعم؛ سليم:
األبرياء عىل يُشفقون وأنهم وعودهم، باحرتام ُملزمون بأنهم الناسيعتقدون وأن وأمهاتهم،
وأن الطبيعة، قواعد من قاعدة الفكر حرية أن ويعتربون االضطهاد، ويكرهون املقهورين،
يبدون مختلف بشكل يفكرون الذين أولئك البرشي. للجنس أعداء هم الحرية هذه أعداء

أيٍد. أو أعني بال ولدوا الذين أولئك مثل مسوًخا التنظيم، سيئة مخلوقات يل
واألمكنة؟ األزمنة كل يف رضورية أشياء هذه هل عثمان:
البرشي. للجنس رضورية كانت ملا تكن لم لو نعم، سليم:

أن البرش يستطيع الجنس، لهذا رضوريٍّا ليس جديًدا اعتقاًدا أن يعني ذلك عثمان:
التقى محمًدا بأن يؤمنوا أن قبل هللا، نحو واجبهم يؤدُّوا وأن املجتمع، يف جيًدا يعيشوا

مراًرا. جربيل املالك
يكن لم اإلنسان أن نعتقد أن سخيًفا األمر فسيكون ذلك، من أوضح يشء ال سليم:
عىل رضوريٍّا يكن لم العالم. إىل محمد يأتي أن قبل هللا نحو واجبه يؤدِّي أن يستطيع
كما طويلة، بمدة محمد قبل يسري كان فالعالم بالقرآن؛ يؤمن أن البرشي للجنس اإلطالق
الذي هللا األماكن. كل يف لُوِجدت العالم لهذا رضورية املحمدية كانت لو تماًما. اليوم يسري
الدين حقيقة لنرى الذكاء جميًعا يمنحنا أن شأنه من الشمس، لنرى عينني جميًعا أعطانا
والزمان، للمكان طبًقا تتغريَّ التي اإليجابية القوانني إذًا الطائفة هذه تُشبه إنما اإلسالمي.

اآلخر. أحدها يتبع التي الطبيعيني الفالسفة كآراء كاألزياء،
البرشي. للجنس جوهريٍّا رضورية املسلمة الطائفة تكون أن يتعذر

لها؟ سمح فاهلل توجد، أنها بما لكن عثمان:
يعني ال وهذا والكارثة، والخطأ بالحماقة يَمتلئ بأن للعالم يسمح كما نعم، سليم:
بعض يؤكل بأن يسمح هو ومجرمني. حمقى ليكونوا جميًعا خلقوا قد البرش بأن القول
الثعابني. لتأكله اإلنسان خلق هللا إن يقول أن للمرء يمكن ال لكن الثعابني، قبل من الناس
دون يحدث أن ليشء يمكن هل يسمح»؟ «هللا إن تقول حينما تعني ماذا عثمان:

إليه؟ بالنسبة نفسه اليشء أليست ويفعل، ويشاء، يسمح، أمره؟
يرتكبها. ال ولكنه بالجريمة، يسمح هو سليم:

ال حسنًا، هللا. عصيان هو اإللهي، العدل ضد ف ترصُّ هو جريمة ارتكاب عثمان:
قد بطريقة اإلنسان خلق ولكنه جريمة، يرتكب أن يمكنه ال فهو يعيصنفسه؛ أن هلل يمكن

ذلك؟ أنى الجرائم، من كثرٍي بارتكاب له تسمح
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وإن سخيف، القرآن أن هو أعرفه ما كل أعرف، ال لكني يَعرفون، أناس هناك سليم:
للبرش. رضوريٍّا قطًعا القرآن يكن لم جيدة. أشياء به تكون أن أحيانًا املحتمل من كان

حقيقي. هو ما ا جدٍّ قليال وأعرف زائف، هو ما بوضوح أرى بذلك: أتمسك
شيئًا. تعلمني ال ولكنك تُوجهني، سوف أنك ظننت عثمان:

الجسيمة واألخطاء يخدعونك، الذين الناس تعرف أن عظيًما أمًرا أليس سليم:
لك؟ يُروِّجونها التي والخطرية

واحًدا عشبًا يُرني ولم الضارة، األعشاب كل أراني الذي الطبيب أشكو أن عيلَّ عثمان:
مفيًدا.

إن ا جدٍّ جيدة وصفة سأعطيك أني يل يبدو لكن مريًضا، ولسَت طبيبًا، لسُت سليم:
أن وآمن أمينًا، رجًال وكن هللا، واعبد الدجالني، اختالقات كل يف ثقتك تضع «ال لك: قلت

أربعة.» تُساوي واثنني اثنني

245





املستجداتاجلديدة

التي األشكال عن بالتحدث عقيل «يُلزمني ألوفيد «االتحوالت» قصيدة كلمات أوىل أن يبدو
املحبَّب املشهد يسحره أحد ال البرشي. الجنس شعار هي جديدة» أجسام إىل تحولت
أصغر لريوا الجميع يُهَرع يوم. كل تُرشق أنها يبدو باألحرى أو تُرشق، وهي للشمس
يحيط الذي السماء، يُدعى الذي األبخرة، من الرتاكم هذا يف لوهلة تظهر التي النيازك

باألرض.
جديد، بكتاب ولكن لهوراس، وال لفرجيل بكتاب نفسه عىل جائل كتب بائع يُثِقل ال
هولندا؟» من الكتب بعض أتريد «سيدي، قائًال: جانبًا، بك يَنتحي كريًها. كان إن حتى

جديد، هو ما إىل وميلهن إليهن املنسوبة التقلُّب من يشكني والنساء العالم بداية منذ
عىل بذلك االعرتاف يجب — السيدات من كثري غالبًا. الوحيدة ميزته هي ِجدَّته تكون والذي
هن يشكون التي بالطريقة الرجال عاملن — لهن نُكنه الذي الالنهائي االحرتام من الرغم

أريوستو. قصة من كثريًا أقدم جيوكوندا وقصة بها، عومْلن أنهنَّ ِمن أنفسهن
فينا: الناس يرصخ الطبيعة. ِمنَن إحدى هو للِجدة الكوني ق التذوُّ هذا يكون ربما
قلقكم وروِّضوا فضولكم، واكبحوا ِمْلككم، خارج شيئًا تشتهوا وال لديكم بما «اقنَعوا
البلوط، جوز نتناول لبقينا دائًما اتبعناها كنا لو ولكن للغاية، جيدة ِحكم هذه الفكري.»
وبيجال. وملوان ولربون وبوسان وموليري وراسني كورنيل لدينا كان وملا العراء، يف وننام
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تلك الفالسفة كل لدى الحقيقة. محب آخر: بتعبري أو الحكمة، محبُّ هو الفيلسوف
الفضيلة عن أمثلة البرشية يمنح لم القديمة العصور يف أحد من ما املزدوجة: الشخصية
الطبيعية، الفلسفة بشأن ينخدعوا أن دبروا وجميعهم األخالقية. الحقائق عن ودروًسا
بهم تكن لم الفالسفة أن لدرجة الحياة، إلدارة األهمية ضئيلة الطبيعية الفلسفة ولكن
كافيًا واحد يوم وكان الطبيعة. قوانني من جزءًا ليتعلم قرونًا املرء استغرق إليها. حاجة

اإلنسان. واجبات ليتعلم حكيم لرجل
اآللهة؛ من ملهم إنه يقول وال نبيٍّا، نفسه يحسب ال فهو ًسا؛ متحمِّ ليس الفيلسوف
أيٍّا أو القديم أورفيوس أو هرمس أو القديم زرادشت الفالسفة مصافِّ بني أضع لن لذلك
الذين أولئك واليونان. ومرص وسوريا وفارس كلدو أمم بهم تباهت الذين عني املرشِّ من
أجل من الكذب استخدموا كانوا وإن الدجل، آباء كانوا اآللهة أبناء بأنهم أنفسهم لقبوا
يف كانوا ولكنهم فالسفة، يكونوا لم بتعليمها. جديرين يكونوا لم فهم الحقائق؛ تعليم

ا. جدٍّ حصيفني كذابني األحوال أفضل
الرشق إىل الذهاب الغربية، للشعوب مخجًال هذا يكون وربما علينا، يتحتَّم ملاذا
يعيشوا أن الناس علَّم الدجل، من خاليًا متفاخر، غري بسيًطا، حكيًما، رجًال لنجد األقىص
استخدام يجهل بأكمله الشمال فيه كان وقت يف عام، بستمائة الهمجي عرصنا قبل بسعادة

بحكمتهم؟ أنفسهم تمييز يف يرشعون يكادون اليونانيون كان وبينما الحروف،
أي الناس. يخدع أن أبًدا يُِرد لم ًعا مرشِّ لكونه الذي كونفوشيوس، هو الحكيم هذا

كله؟ العالم يف زمنه منذ ُمنحت جماًال أكثر للسلوك قاعدة

يكون بأن جيًدا أرسته يحكم أن فقط يُمكنه فاملرء أرسة؛ تحكم كما دولة احكم
املثل.
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وامللك. الفالح من لكلٍّ عامة الفضيلة تكون أن ينبغي
عليها. املعاقبة عاتقكم عن فوا لتُخفِّ الجرائم منع عاتقكم عىل خذوا

حكم وتحت طيبة، بحالة الصينيون كان وشو يو الصالَحنْي املِلكني حكم تحت
أرشاًرا. كانوا ويش كيي السيئني امللكني

بنفسك. تفعل كما باآلخرين افعل
تنىس أن وإياك اإلساءات، انَس املخلصني. الناس ائلف لكن الناس؛ كل أحبب

األفضال.
الفضيلة. فعل عن عاجزون أنهم أبًدا أَر ولم الدراسة، عن عاجزين أناًسا رأيت

البرشي. للجنس نفًعا أكثر حقائق أعلن قد ع ُمرشِّ من ما أنه لنعرتْف
خالصة أخالقية فلسفة بتعليم منذئذ اإلغريق الفالسفة من كبرية مجموعة قامت
أسماؤهم لكانت الطبيعية، للفلسفة الفارغة نظرياتهم عىل اقترصوا أنهم لو نفسه. بالقدر
عادلني، كانوا ألنهم فهذا ُمحرتمني، يزالون ال كانوا وإذا فقط. بالسخرية اليوم مقرتنة

كذلك. يكونوا أن الناس وعلَّموا
ملحوظ نحٍو عىل وكذلك أفالطون، أعمال من معيَّنة نصوًصا يقرأ أن للمرء يمكن ال
األفعال بحب قلبه يف يشعر أن دون من زاليكوس، لقوانني لإلعجاب املثرية االفتتاحية
اليونان، فالسفة كل وحده يُساوي ربما الذي شيرشون، الرومان لدى الكريمة. فة املرشِّ
محاكاتهم: من تقريبًا املرء ييأس ولكن بعد، باالحرتام جدارة أكثر أناس أتي بعده ومن

العروش. يخصُّ فيما والجوليانيُّون واألنطونيُّون العبودية، موضوع يف إبيكتيتوس
وماركوس وأنتونينوس جوليان مثل نفسه يَحرم أن بإمكانه كان منا مواطن أي
عىل ينام أن بإمكانه كان من املخنَّثة؟ الرخوة بحياتنا الرتف مظاهر كلِّ من أورليوس
فعلوا؟ مثلما اإلنفاق يف االقتصاد نفسه عىل يفرض أن يمكن كان من فعلوا؟ مثلما األرض
تارة معرًَّضا الجيوش مقدمة يف الرأس حارس القدَمني حايف يميش أن بإمكانه كان من
بيننا فعلوا؟ مثلما عواطِفه يف يتحكَّم أن بإمكانه كان من للصقيع؟ وتارة الشمس لحرارة

امُلتسامحة؟ العادلة الحازمة األنفس أين الحكماء؟ أين ولكن أتقياء، رجال
مونتني. باستثناء اضُطهدوا وجميعهم الدراسة، بحكم فالسفة فرنسا يف كان طاملا
الفالسفة أولئك اضطهاد يف ترغب أن هي طبيعتنا يف الرش درجات أقىص إن اعتقادي ويف

إصالحها. أرادوا الذين الحقيقيِّني
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الفيلسوف

الفرنسيسكان يكره أن أخرى، يسطائفة ُمتحمِّ ما طائفٍة بو ُمتعصِّ يذبح أن تماًما أفهم
شارون يُهدَّد أن ولكن عليه، يتفوق فنانًا ر ليُدمِّ املكائد سيئ فناٌن يدبِّر وأن الدومينيكان،
إىل الفرار عىل ديكارت يُجَرب وأن راموس، الكريم ف املثقَّ يُغتال وأن حياته، بفقد الحكيم
بعيًدا ِديني إىل مراًرا االنسحاب عىل جاسندي يُجرب وأن الجهالء، غضب من ليهرب هولندا

باألمة. األبدي العار يُلحق ذلك فكل باريس؛ افرتاءات عن
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الَفَلك من قليًال وأن بذكاء، ُشكِّل العالم هذا بأن ُمقتِنع املقالة تلك يقرأ من أن أفرتض
الفائق. الكوني الذكاء بهذا اإلعجاب إلثارة يكفي والترشيح

لديه هل حد؟ بال قويٍّا أي القدرة، كيل الذكاء ذلك كان إن بنفسه يعرف أن يُمكن هل
الالنهائية؟ القوة ما يفهم حتى الالنهائي عن فكرة أدنى

ثقل إن الخاصة»: اإللهية «العناية يف: هيوم ديفيد الشهري خ املؤرِّ الفيلسوف يقول
أوقيات، عرش من أكرب اآلخر الثقل ذلك فإن لذا آخر؛ ثقل بفعل امليزان يف يُرفع أوقيات عرش

أوقية؟» مائة يزن أن يجب ملاذا سببًا يستخلص أن يستطيع أحد ال ولكن
بدرجة قوي فائق، ذكاء عىل التعرف يمكنك يقول: أن للمرء يمكن مماثلة بطريقة
عن يكفي ما تعرف هل لكن ويُعاقبك. ويُكافئك محدودة ملدة ويحفظك يُشكِّلك أن تكفي

بعد؟ املزيد تفعل أن يمكنها أنها لتُربهن القوة هذه
فعله؟ مما أكثر يفعل أن يمكنه األعظم الكائن هذا أن بفكرك تُثبت أن يُمكنك كيف

أطول؟ يجعلها أن يستطيع كان هل قصرية. ًة كافَّ الحيوانات حياة
بإمكانه كان هل يُفرتَس. كي مولود يشء وكل لبعض، بعضها فريسة الحيوانات كل

يُهِلك؟ وال يخلق أن
عىل تُجربه لم الطبيعة كانت إن ما تعرف أن يمكنك ال لذا الطبيعة؛ ما تعلم ال أنت

فعلها. التي األشياء يفعل أن
عىل قادًرا كان األعظم الكائن أن إما والذبح. للتدمري فقط واسع ميداٌن العالم هذا
يكن لم أنه وإما الحساسة، املخلوقات لكل للسعادة أبديٍّا مسكنًا الكون هذا من يجعل أن
قادًرا، يكن لم إن لكن خبيثًا. أعتربه ربما أني فأخىش ذلك يفعل ولم قادًرا كان إن قادًرا.

حدودها. يف الطبيعة طوَّقتها ا جدٍّ عظيمة قوة أنه عىل إليه النظر من أخىش فلن
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بني للرعية فيها فرق ال مسألة إنها يعنيك؛ ال فهذا ال أم متناهية قوته أكانت سواء
ينقصه ولن هذا يَزيده فلن آالف، خمسة أم األرايض من فرسخ خمسمائة لسيده يكون أن

خضوًعا. ذلك
بًرشا «خَلق إنه نقول أن يوصف: ال الذي األعظم الكائن لذلك إساءة أكرب يشء أي

ته؟» مرسَّ ألجل خلقهم إنه أم عنهم، االستغناء عىل قادًرا يكون أن دون بؤساء
رشير، إله بأنه يَعرتفوا أن خشية وآخرون؛ قاٍس؛ أنه عىل ره تُصوِّ الطوائف من كثري
ورضورة طبيعته رضورة أن ربما إنه نقول أن أفضل أليس وجوده. إنكار عىل ءوا تجرَّ

يشء؟ كل حتَّمتا األشياء
«كل وعبارة األسف، مع بذلك واٍع واإلنسان واملادي، املعنوي للمرض مرسح العالم
رديئة. نكتة فكاهي، تناقض سوى ليست والبابا وبولينجربوك لشافتسربي خري» يشء

فهما، أسخف؛ نكتة فهما — بعناية بايل درسهما اللذَين — وماني زرادشت مبدآ أما
غثياني، يُثري ما «امنحني لآلخر: أحدهما يقول موليري؛ طبيبَْي يُشبهان بالفعل، لوحظ كما

ا. جدٍّ كثريون مؤيدون لها كان ولذلك سخيفة؛ املانوية تَنزف.» يجعلك ما وسأمنحك
خالفية، مسألة هذه والبولسيانية؛ املانوية بشأن بايل قاله ما بكل أستِنْر لم أني أعرتف
زرادشت؟ أرسار مع جنب إىل جنبًا أرسارنا نُناقش ملاذا محضة. فلسفة ل سأفضِّ وكنت
نفسك عىل تفتح ل، التعقُّ ال اإليمان، إىل إال تحتاج ال التي أرسارنا يف التفكُّر عىل تجرؤ حاَلما

الهاوية. أبواب
الزرداشتية. الت التأمُّ وتفاهات املدريس الهوتنا تفاهات بني عالقة من ما

تساؤالت قطُّ هناك تكن لم زرادشت؟ عنه تحدث ما مع األصلية الخطيئة نُناقش ملاذا
العصور يف آخر ع ُمرشِّ أي وال زرادشت بها يَسمع لم أوغسطني، القديس زمن يف إال بشأنها

القديمة.
والجديد القديم العهَدين عىل األقفال كل فلنضع زرادشت مع ستَتجادل كنت إن

تفسريهما. يف يرغب أن دون يُقدِّسهما أن املرء عىل ويجب يعرفهما، لم اللذَين
يتصارعان؛ بإلَهني يعرتف أن لعقيل يُمكن ال لزرادشت؟ أقوله أن ينبغي كان الذي ما
قنوًعا أكثر الضعيف عقيل إن مارس. مع مينرفا فيها تتعارك لقصيدة فقط يصلح فهذا
سمحت ما كل — وصنع — يصنع أن جوهره شأن من كان واحد، عظيم بكائن ورًضا
مبدأ إن اآلخر. أعمال يُفسد أحدهما عظيمني بكائننَي ورضاه قنوعه من له، الطبيعة به
والفيزيائية الفَلكية القوانني من واحد قانون خرق عىل قادًرا يكن لم لديك أهِرمان الرش
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كان ملاذا النظام. من ُممكنة بأقىصدرجة السماء يف يتقدم يشء وكل أورموزد، الخري ملبدأ
العالم؟ من الضئيل الكوكب ذلك عىل السيطرة ير الرشِّ أهرمان لدى تكون أن رضوريٍّا

لم الُكثر. والنجوم الشموس ذي داره عقر يف أورموزد لهاجمت أهرمان، أنا كنت لو
صغرية. قرية يف عليه الحرب بشنِّ ألكتفي أكن

حتميٍّا؟ ليس الرش ذلك أن عرفت أين من ولكن القرية، هذه يف الرش من الكثري هناك
ولكن: الكون، عىل منشور بذكاءٍ االعرتاف عىل ُمجَرب أنت

مرة، ألف هذا ادَّعيَت باملستقبل؟ التنبؤ تملك القوة تلك كانت إن مثًال، تعرف، هل (١)
مهما كائن ألي يمكن كيف تعلم أن يُمكنك ال فهمه. أو إثباته عىل قط قادًرا تكن لم ولكنك
يراه. أن كائن أي يستطيع ال ولذا كائنًا؛ ليس املستقبل حسنًا، كائنًا. ليس ما يرى أن يكن
السوسينيوسيِّني. طائفة رأي هو هذا حدس. مجرد التنبؤ ولكن به؛ يتنبَّأ إنه القول إىل نزلت
بالتأكيد هو نظريتك يف يُخطئ. ربما — تقول كما — يحدس الذي اإلله إن حسنًا،
يكن ولم أوجدها، كان ملا الدنيوية أعماله كل سيُفِسد عدوه بأن تنبأ كان لو ألنه مخطئ؛

باستمرار. االنهزام لِخزي نفسه ليُهيئ
طبيعته لرضورة طبًقا يشء كل صنَع إنه بقويل بكثري أكرب تكريًما إليه أُسدي أال (٢)
ويحطمها؟ ويلوثها العالم هذا يف أعماله جميع يُشوِّه عدوٍّ قدر من باإلعالء له أنت تفعل مما
آالف شكَّل أن بعد إنه تقول أن هللا عن قيِّمة غري فكرة لديك تكون أن معنى ليس (٣)
واملوت الرش يقطن أن الرضوري من كان والرش، املوت يسكنها ال التي العوالم من املاليني

العالم. هذا يف
احرتام يمنحه أن دون اإلنسان يخلق أن يستِطع لم إنه تقول أن هلل ازدراءً ليس (٤)
وأن تقريبًا؛ دائًما يُضلِّله أن دون يقوده أن يَستِطع لم للذات االحرتام هذا ألن الذات؛
الرغبة وأن رغبة؛ دون يحدث أن يمكن ال التكاثُر وأن كارثية؛ ولكنها رضورية، عواطفه
بالرضورة الحروب تجلب املشاجرات تلك وأن ُمشاَجرات؛ دون اإلنسان ز تُحفِّ أن يمكن ال

إلخ. … طريقها يف
مخرًَّما الكون وهذا املعادن، والنبات الحيوان ممالك توليفات من جزءًا يرى حينما (٥)
الفالسفة فأيُّ كبرية، مجموعات يف للغاية كثرية نفثات منه تهرب كالغربال، مكان كل يف
أن بوضوٍح لريى يكفي بما أحمق سيكون األساتذة وأي الكافية، الجرأة لديه ستكون
الرياح، وعنْف الجوي، الغالف وشدائد الرباكني، تأثريات منْع بإمكانها كان الطبيعة

امُلدمرة؟ الكوارث وكل واألوبئة،
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خلق قد يكون حتى ا جدٍّ ومجتهًدا ا، جدٍّ وقويٍّا ا، جدٍّ مقتدًرا املرء يكون أن بد ال (٦)
واحدة، برضبة تقتل أسلحة يخرتعوا أن يُمكنهم بًرشا وخَلق الثريان، التهام يمكنها أُسوًدا
ا جدٍّ قويٍّا يكون أن املرء عىل بعض. بأيدي بعضهم أيًضا لكن واألسود، الثريان فقط ليس
ال هذا ولكن الذباب؛ لتصطاد شباًكا تغزل التي العناكب، وجود يف تتسبب قد يكون كي

الالنهائية. القوة أو الكلية القدرة يشكِّل
أن ينبغي يكن لم ملاذا يُفرسِّ سبب من فما القدرة نهائي ال األعظم الكائن كان لو (٧)

قادًرا. يكن لم ولذا ذلك؛ يفعل لم السعادة. نهائية ال الحساسة الحيوانات كل يجعل
ترصف هللا بأن اإلقرار إال يبَق لم وماديٍّا. أخالقيٍّا الفالسفة طوائف كل ضلت لقد (٨)

أفضل. بطريقة الترصف عىل قادًرا يكن ولم األفضل النحو عىل
الجسارة لدينا ليست املجاَدالت. كل وتُنهي الصعاب كل تُسوِّي الرضورة هذه (٩)

سوءًا.» يُمكن ما أقل يشء «كل نقول: لكنَّنا خري.» يشء «كل لنقول:
حظه سوء من كان آخر، يَبقى ملاذا كثرية؟ أحيان يف أمه رحم يف طفل يموت ملاذا (١٠)

مرعب؟ بموت عليه ويُقىض عمره، طوال ويتعذَّب يولد، أن

يقيضمرض وملاذا أمريكا؟ اكتشاف منذ العالم أرجاء كل يف الحياة مصدر فسد ملاذا
طوال املثانة تكون وملاذا عرصنا؟ من السابع القرن منذ البرشي الجنس ثُْمن عىل الجدري
يف ت تلفَّ والتفتيش؟ واملجاعة والحرب الطاعون وملاذا الحصوات؟ لتكوين عرضة الوقت

رضوريٍّا. كان يشء كل أن سوى آخر حالٍّ تجد ولن اتجاه كل
الخيط هو اإليمان أن جيًدا نعلم نحن الالهوتيني. إىل ال فقط، الفالسفة إىل هنا أتحدث
للشيطان، املمنوحة الهائلة والقوة األصلية، والخطيئة وحواء، آدم سقوط أن نعلم املتاهة. يف
عن باملعمودية واالستغناء اليهودي، الشعب عىل األعظم الكائن به أنَعم الذي والتفضيل
ال زرادشت ضد فقط تجاَدلنا لقد يشء. كل تفرسِّ التي اإلجابات يُشكِّل ذلك كل الختان،

مقاالتنا. يف لها نخضع التي قلنربية جامعة ضد
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الصلوات

أي لديهم يكن لم أنه رغم بعضها، لديهم اليهود فحتى صلوات، بال ديٍن أي نعرف ال
حدث ما وهو معابدهم، يف مدائحهم فيه يُرتِّلون كانوا الذي الوقت ذلك حتى عامة صيغة

ا. جدٍّ رة متأخِّ فرتة يف
الفالسفة وبعض اإلله. مساعدة يطلبون ومخاوفهم، رغباتهم يف كلهم، البرش كان
الصالة، عن النظر برصف البرش، الضعف إىل انحداًرا واألقل األعىل، للكائن احرتاًما األكثر
لم الفلسفة لكن والخالق. الخلق بني بما يليق أنه يبدو ما ا حقٍّ هو التسليم. يف إال يرغبوا لم
وكأنك الجمهور، يفهمها ال بلغة وتتحدث العامة، فوق تعلو إنها العالم؛ تحكم لكي توجد

املخروطية. القطوع يدرسَن أن السمك بائعات عىل تقرتح
األمر. هذا عالج الصوري، ماكسيموس باستثناء الفالسفة، بني حتى أحًدا أن أعتقد ال

ماكسيموس: أفكار خالصة وهذه
أن العبث فمن الثابتة، رغباته مع الصالة توافقت إذا نواياه. لديه واألبديُّ األزل منذ
ليكون له صالة فهذه قرره، ما عكس يفعل لكي له أحٌد صىل وإذا فعله. قرَّر ما منه نطلب
منه تطلب أن إما منه. السخرية بذلك اإليمان ويعني ذاته. مع متَّسق غري عابثًا، ضعيًفا،
من إليه تُصيل أن دون من اليشء وسيحدث يفعله، أن من بد ال الحالة هذه ويف عادًال، شيئًا
الحالة هذه ويف ظامًلا، اليشء يكون أن وإما به؛ تثق ال أنك يعني إليه الترضع إن بل أجله،
يعلم فهو جديًرا كنَت فإن تلتمسها. التي بالنعمة جدير غري أو جدير أنت إليه. تيسء أنت

تستحق. ال ما بطلب أكرب جرًما ترتكب فأنت جدير غري كنت وإن منك، أفضل ذلك
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باشا، وكأنه نعامله — تصورنا حسب — جعلناه ألننا فقط هلل نصيل نحن بإيجاز،
يسرتضيه. أو يستفزَّه أن للمرء يمكن سلطان وكأنه

ويُطيعونه. له أنفسهم يُسلمون الحكماء وكل هلل، تُصيل األمم كل باختصار،
الحكماء. مع أنفسنا ونُسلِّم الناس، مع فلنصلِّ
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عن باحثًا املعمورة أركان من ثالثة أو ركنني يف ي حجِّ من عاًما أربعني من يقرب ما قضيُت
وأوغسطني، إبيقور القديم: العالم خرباء كل استرشُت الحقيقة. يُدعى الذي الفالسفة حجر
أو أوقية الفالسفة هؤالء كل آنية يف يكون ربما فقري. يف وظللُت ومالربانش، وأفالطون

يشء. منه يولد أن يمكن ال جافٌّ طنٌي راسب، كلها البقية لكن الذهب، من اثنتان
مما بكثري أكثر بقدر ذكاءهم ليَستعرضوا كتبوا أساتذتنا، اإلغريق، أن يل يبدو
لديه كان القديمة العصور من واحًدا كاتبًا أرى ال التعلم. أجل من ذكاءهم استخدموا

ألخرى. نتيجة من يتقدم ومنهجي واضح نسق ُمتماسك، نسق
وفيثاغورس اإلسكندر معلِّم أفالطون، نظريات بني وأؤلف أقارن أن أردُت حينما

أجمعه: أن استطعت ما تقريبًا هاكم والرشقيني،
طبًقا ُمرتَّب العالم سبب، بال يوجد يشء من فما املعنى؛ من خالية كلمة دفة الصُّ

ذكاء. ِقبَل من ُمرتَّب فهو لذلك رياضية؛ لقوانني
أخلق أن أستطيع ال ألنني العالم؛ هذا تكوين أدار من ذكي أنا مثلما ذكيٍّا كائنًا ليس

عادي. غري نحٍو عىل فائق ذكاءٍ عمل هو العالم هذا فإن لذا سوسة؛
بد ال العالية؟ الدرجة بهذه والقوة الذكاء يملك الذي الكائن هذا بالرضورة يوجد هل
الكائن أن لو هو. طبيعته من أو غريه، من الوجود ُمنح أنه إما الكائن ألن صحيح؛ هذا أن
ذلك وسيكون اآلخر، ذلك إىل ألجأ أن فيجب تَخيُّله، يصعب ما وهو غريه، من الوجود ُمنح
كذلك وهو وذكي، قادر أول بمؤلِّف أعرتف أن عيلَّ توجهُت أينما األول. املؤلِّف هو اآلخر

طبيعته. بحكم بالرضورة
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العدم من شيئًا تخلق فأن ذلك؛ تخيُّل يمكن ال العدم؟ من األشياء املؤلِّف هذا خلق هل
ال أسبابًا أجد لم إن كهذا بخلٍق أعرتف أن بي يجدر ال يشء. إىل يشء ال تحوِّل أنك يعني

أبًدا. يدركه أن ذكائي يستطيع ال بما اإلقرار عىل تُجِربني تُدَحض
اليوم سبب لدينا كان فإن يوجد، أنه طاملا بالرضورة، يوجد أنه يبدو يوجد ما كل
السبب هذا أن بد وال دوًما، سبٌب هناك وكان باألمس، سبٌب هناك كان فقد األشياء لوجود

األبدية. خالل جدوى بال سببًا ألصبح لواله الذي أثره دائًما له كان
أن بد ال األول؟ املؤلِّف يد تحت بجالء وهي دوًما ُوِجدت األشياء تكون كيف لكن
تقريبًا، نفسها ضوء، دون شمس من ما أنه بطريقة الدوام عىل تعمل كانت إذًا القوة تلك

أخرى. نقطة إىل املكان داخل نقطة من ينتقل كائن دون حركة من ما وكذلك
فبماذا أبًدا، يفعل لم الكائن هذا أن ولو دائًما، فَعل وذكي، مقتدر كائن هناك لذلك

أفاده؟ وجوده يكون
األول. املؤلف ذلك من أبدية انبثاقات تَُعد إذًا األشياء كل

القدير األبدي الكائن من انبثاقات هما والطني الحجر أن نتخيَّل أن يمكن كيف لكن
الذكي؟

وإما بالرضورة، بنفسها توجد الطني وهذا الحجر هذا مادة أن إما احتماَلني، أحد
ثالث. طريق من ما األول؛ الخالق هذا عرب بالرضورة توجد أنها

بأنها أو بذاتها، أبدية املادة بأن نُقر أن فإما أمامنا، فقط اختياران هناك ثم، ومن
القدير. الذكي األبدي الكائن ذلك ِمن األزل منذ حادثة

موجودة فهي املنِتج، الكائن من ُمنبثقة أم هي، بطبيعتها موجودة أكانت سواء لكن،
قبل. من وجودها الواجب من يكن لم لَم يُفرسِّ سبب من وما توجد، ألنها األزل؛ منذ

موجودة. تكون أال إذًا واملتناقض إذًا املستحيل فمن األزل، من رضورية املادة كانت إن
الحصاة هذه أن املتناقض من وأنه املستحيل من أنه يؤكده أن اإلنسان يستطيع ما لكن
هذه عىل يتغلَّب أن عىل ذلك، من الرغم عىل ُمجَرب، املرء وجود؟ لهما ليس الذبابة وتلك

العقل. مبادئ تُناقض مما أكثر املخيلة تُدهش التي الصعوبة
ما وأن والذكي، األعىل الكائن من انبثق قد يشء كل أن تتخيَّل حاَلما الحقيقة، يف
بد ال وأنه الوقت، طوال موجود الكائن هذا وأن سبب، بال الكائن من انبثق قد يشء من
وجوده، رحم من األزل منذ نبعت قد األشياء كل ثم ِمن وأنه الوقت، طوال فاعًال ظل وأنه
وهما والذبابة، الحصاة تلك منها ُشكِّلت التي باملادة تؤمن أن ترفض أن عليك يجب فال
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كيل الكائن ذلك من أزيل انبثاق أنه عىل الضوء تتخيَّل أن ترفض مما أكثر األزل، منذ خلق
القدرة.

هذا من إنتاجانرضوريان هما إذًا وفكري فامتدادي وفكر امتداد يل كائن أنني طاَلما
كليهما تلقيتهما والفكر. االمتداد من أيٍّا نفيس أمنح أن يُمكنني ال أني يل واضٌح الكائن.

الرضوري. الكائن هذا من إذًا
ذكي فهو لذلك مكان؛ يف وأعيش الذكاء لديَّ لديه؟ ليس ما يَمنحني أن يُمكن هل

مكان. يف موجود
الوقت طوال الكون مأل القدرة، الُكيل اإلله هذا األبدي؛ الكائن هذا إن القول يعني ال
القدرة سوى ليست الحرية ألنَّ العكس؛ لكن حريته؛ من حرمانه بمخلوقاته، بالرضورة

حريته. كمال من دوًما استفاد ثم ومن قدرته؛ بأقىص الدوام عىل هللا فعل الفعل؛ عىل
ألنها سخًفا؛ فكرة، بال االكرتاث» عدم «حرية عليها يُطلق التي الحرية تكون ربما
الحرية هذه هللا لدى يكون أن يمكن فال لذلك سبب. بال أثًرا تفكري؛ بال تقريًرا ستكون
ذاتها الرضورة هذه خالل من ثم، من دوًما، ترصف لقد لفظي. تناُقٌض هي التي املزعومة

وجوده. تُشكِّل التي
عالم. بال هللا يكون أن وُمستحيل إله، بال العالم يكون أن إذًا مستحيل

يخلق هللا ظلَّ فقد لذلك بعًضا؛ بعضها يخلف التي باملوجودات ميلء العالم هذا
بعًضا. بعضها يخلف موجودات

اإلغريق. وفلسفة القديمة الرشقية الفلسفة أساس هي التمهيدية التأكيدات هذه
تلك املادية فلسفتهما قاومت اللذَين وإبيقور ديموقريطس يستثني أن املرء عىل يجب
النظرية وأن تماًما، خاطئة طبيعية فلسفة عىل عوَّلوا اإلبيقوريني أن لنلحظ ولكن العقائد.
إن الطبيعية. الفلسفة نظريات لكل مالئمة تبقى اآلخرين الفالسفة لكل امليتافيزيقية
الفلسفة تُناقض واحدة ظاهرة من وما إبيقور، تُناقض الخواء، باستثناء بأكملها، الطبيعة
والتي الطبيعة، يف يمر ما كل مع تتواَفق التي الفلسفة أليست حسنًا، للتو. رشحتُها التي

بها؟ يُوَح لم التي األخرى النظريات كل من أسمى حرًصا، العقول أكثر تُريض
الذي ما أمكنني، ما بقدر بينها ق أوفِّ أن حاولُت التي القدماء الفالسفة تأكيدات بعد
يُقر لم نسٌق لديه فيلسوف هناك كان أنه أعتقد ال واألوهام. الشكوك فوىضمن لنا؟ يتبقى
أكثر كانوا امليكانيكية الفنون ُمخرتعي أن االعرتاف يجب عمره. ضيَّع بأنه حياته نهاية يف
بشدة يتفوق املكوك اخرتع الذي فالرجل املنطقية؛ القياسات ُمخرتعي من للبرشية فائدة

الفطرية. األفكار ر تصوَّ الذي ذلك عىل
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التي اآلراء تلك بكل بأجمعه العالم يف أطفالهم الناس يُلهم هكذا ُحكم. بال رأي هو التحيُّز
يحكموا. أن األطفال يستطيع أن قبل فيها يَرغبون

يف األطفال يُعلَّم ا. حقٍّ الفضيلة تصنع التي الرضورية العامة التحيُّزات بعض هناك
وأن وأمهم، أباهم يُحبوا وأن يحرتموا وأن املعاقب، امُلثيب هللا يعرفوا أن البلدان جميع
أن يُمكنهم أن قبل رذيلة أنه عىل األناني والكذب جريمة، أنها عىل الرسقة إىل ينظروا

والفضيلة. الرذيلة ماهية نوا يخمِّ
حينما العقل عليها يُصدِّق التي تلك وهي ا، جدٍّ الجيدة التحيُّزات بعض إذًا، هناك

املرء. يفكر
أنها نت لُقِّ ألنها ابنها األم تحب ال قوة. أشد يشء إنها بسيًطا؛ تحيًُّزا العاطفة ليست
طفل لنجدة تُهَرع أنك التحيُّز قبيل من ليس تماًما. منها رغًما تُحبه إنها تحبه، أن يجب

وحش. يأكله أن عىل أو هاوية، يف السقوط عىل يوشك مجهول
ويتحدث برزانة، يميش معينة، ثيابًا مرتديًا رجًال ستحرتم أنك التحيُّز قبيل من لكن
إن ما تعلم أن قبل تحرتمه أنت الرجل، هذا أمام تنحني أن يجب أنك والداك نك لقَّ كذلك.
كربيائه يف غارق ال دجَّ الرجل هذا أن وتفهم ومعرفًة، ُعمًرا وتكرب احرتامك، يستحق كان
صدَّقَت التحيز قبيل من للحكم. التحيُّز ويتنازل له، تُبجِّ كنت ما تَحتقر وَمْكره؛ وأنانيته
عىل حربًا شنوا التيتان أن تلقنت فقد املهد؛ يف عليك يقصونها كانوا التي األساطري تلك
عىل األساطري تلك قبلَت عرشة الثانية بلغَت وملا ألدونيس، عاشقًة كانت فينوس وأن اآللهة،

بارعة. استعارات أنها عىل إليها نظرَت العرشين بلغَت وحينما حقائق، أنها
مثل سنكون ربما أمورنا، لنُرتِّب التحيُّزات من مختلفة أنواًعا باختصار نفحص دعنا

لو. جون نظريات زمن يف وهمية مكاسب احتسبوا أنهم أدركوا الذين أولئك
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الحواس تحيزات (1)

العكس عىل آذاننا وأن ثاقب، نظر لدينا كان وإن حتى دائًما أعيننا تخدعنا أن غريبًا أليس
أن تماًما واضح أحبك.» جميل. «أنت ذلك: تسمع جيًدا املطَّلعة أذنك دع تخدعنا؟ ال ذلك من
مخطئ؛ أنك لك يتضح ثم ناعمة، مرآة ترى لكنك قبيح.» أنت «أكرهك. يقل: لم ما شخًصا
ويَثبُت تقريبًا، قَدمان ُقطرها وكأن الشمس ترى تماًما. مستٍو غري سطح ذات أنها ترى إذ

األرض. من مرة بمليون أكرب أنها
وسرتى البرصيات ادرس لكن عينيك، يف والخطأ أذنيك، يف الحقيقة وَضع هللا أن يبدو
يف بها تراها التي غري بطريقٍة لك تبدو أن األجسام عىل يتعذَّر وأنه يخَدعك، لم هللا أن

لألشياء. الحايل الوضع

املادية التحيزات (2)

أن لكن طبيعية. فيزيائية تحيزات هذه ساكنة؛ واألرض القمر، وكذلك الشمس، تُرشق
ألنها الشلل تعالج املاء ثعابني وأن تُطهى؛ حينما حمراء تكون ألنها للدم جيدة االستاكوزا
اه ُحمَّ زادت مريًضا رجًال أن ما يوًما لحظ ما أحًدا ألن أسقامنا يف يؤثر القمر وأن تتلوَّى؛
حكموا الذين القدماء الني الدجَّ أخطاء هي غريها وآالف األفكار فهذه القمر؛ انحسار خالل

غريهم. خدعوا انخدعوا، وحينما منطق، بال

التاريخية التحيزات (3)

فابيوس يروي تحيُّز. التصديق وهذا تمحيص، بال التاريخية الحكايات غالبية ُصدِّقت طاملا
املاء بعض لتَجلب ذاهبة ألبا بلدة كاهنة كانت بينما كثرية، بقرون والدته قبل أنه بيكتور
آمن إلخ. … ذئبة أرضعتهما وأنهما وريموس، رومولوس ولدت وأنها اغتُِصبت، بدلوها،
إن وما التيوم، يف كاهنات الوقت ذلك يف كانت إن ما يفحصوا ولم األسطورة، بتلك الرومان
تُرِضع أن امُلحتمل من كان إن وما دلوها، مع ديرها امللك ابنة تغادر أن امُلحتمل من كان

نفسه. التحيز خ رسَّ وهكذا تفرتسهما؛ أن من بدًال طفلني ذئبة
يصري أن أقسم تولبياك، معركة يف عظيم خطر يف وهو كلوفيس، أن راهٌب يكتب
أال كتلك؟ مناسبة يف غريبًا إلًها املرء يُخاطب أن الطبيعي من هل لكن نجا. إن مسيحيٍّا
يخاطب لن الذي ذلك مسيحي أي قوته؟ بأقىص فعله املرء عليه ُولد الذي الدين يفعل
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جلبَت قد حمامة أن لذلك يُضاف محمد؟ ال األتراك، ضد معركة يف وهو املقدسة العذراء
األوريفيليم شعار جلب مالًكا وأن بالزيت، كلوفيس لتمسح بمنقارها املقدَّسة القارورة
يفهمون الذين أولئك الشاكلة. هذه من الصغرية القصص كل التحيز صدَّق ليقوده.
تحوَّال الغاصب رول) (أو ورولون الغاصب كلوفيس أن جيًدا يعرفون البرشية الطبيعة
األتراك تحول كما تماًما االطمئنان، من بمزيد املسيحيني يحكما أن أجل من املسيحية إىل

االطمئنان. من بمزيٍد املسلمني يحكموا أن أجل من اإلسالم إىل الغاصبون

الدينية التحيزات (4)

دا تجسَّ وإكساكا فيستنو أن أو املحاصيل، عىل تحكم سرييس أن أخربتك مربيتك أن لو
ينتظرك أودين أن أو غابة، ليقَطع نزل سامونوكودوم أن أو مرة، من أكثر رجال هيئة يف
يف أتى وإن السماء، يف برحلة قام آخر أحًدا أو محمًدا أن أو جتالند، من بالقرب كهفه يف
إن العمر. طوال بذلك فستحتفظ داخله ُمربيتك طبَعته ما عقلك إىل ليسوق ُمعلِّمك النهاية
جريانك: زوجات رأسهم وعىل جريانك، فسيَرصخ التحيزات، تلك يعارض أن ُحْكمك رغب
أمام — يتناقص دخله يرى أن خشية — درويشك وسيتهمك ويَطردونك؛ ُمزدٍر» «ملعون
أن ويعتقد حمقى، عىل يسود أن يحب ألنه استطاع؛ لو القايضبخوزقتك وسيحكم القايض،
والدرويش جريانك يبدأ حتى ذلك وسيستمر اآلخرين، من أفضل بشكل يُطيعون الحمقى

َمقيت. االضطهاد وأن تجدي، ال الحماقة أن يفهمون والقايض
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الشائع. نقيض األخالقية الفلسفة يف وهو الكثيف، نقيض هو الطبيعية الفلسفة يف النادر
شائع، هو بما أبًدا املرء يعجب ال اإلعجاب. يُثري ما هو النادر يف األخري التنوع هذا

فقط. املرء به يستمتع
ال وساًما مكتبه يف يمتلك حينما البائسني الفانني فوق نفسه شاذٌّ شخص يظن ربما
آلربخت من قديًما نقًشا أو لقراءته، الشجاعة أحد يملك لم نادًرا كتابًا أو ليشء، يصلح
من مقزَّمة شجرة حديقته يف يملك كان إن ويختال الطباعة. وسيئ التصميم سيئ دورر
الجميل إن يقول أحدهم سمع لقد وحسب. غرور لديه ذوق، لديه ليس الشاذ هذا أمريكا.

جميًال. نادر كل ليس أنه يعرف أن عليه ولكن نادر،
الفن. أعمال كل ويف الطبيعة، أعمال كل يف نادر الجمال

الجمال ُمكتمالت نساءً تجد أن أندر أنه أؤكد النساء، عن سيئة أشياء من قيل مهما
اإلحساس. طيبات نساءً تجد أن من

يُرضعن رزينات، مجتهدات، بمنازلهن، متعلِّقات امرأة آالف عرشة البلد يف ستَلتقي
مسارح عىل تُشاهدها أن يمكن واحدة بالكاد وستجد ويُعلمنهم؛ ويرعينهم، أطفالهن،

الجمال. مثال أنها عىل إليها ويُنَظر العامة، الحدائق يف أو نابويل أو لندن أو باريس
كل مقابل والخربشة، التلطيخ أعمال من آالف عرشة لديك الفن، أعمال يف باملثل،

واحدة. فنية تحفة
بعد؛ يشء بأي ليعجب يكن لم املرء أن الواضح فمن وطيبًا، جميًال يشء كل كان لو

كبرية. مسألة هذه االستمتاع؟ يف الرسور املرء يجد هل لكن سيستمتع. بل
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و«سينَّا» و«الهوراتيون»، يد»، «السِّ مرسحيات يف الجميلة املقاطع تلك حظيَت ملاذا
ضوءًا فجأة رأَْوا فيه، يغرقون الناس كان الذي العميق الليل يف ألنه املذهل؟ النجاح بذلك

العالم. يف يشء أندر كان الجمال هذا ألن يلتمع؛ يتوقعوه لم
مقاطع حينئذ فريدة كانت كما العالم يف للجمال فذٍّا مثاًال فرساي بساتني كانت

روما. يف بطرس القديس وكنيسة كورني،
كل وأن بطرس، القديس لكنيسة مساوية كانت أوروبا كنائس كل أن لنفرتض لكن
راسني كرتاجيدية جميلة كانت الرتاجيديات كل وأن ميديتيش، دي فينوس كانت التماثيل
كل وأن لبوالو، الشعري» «الفن مثل جيد بشكل ُكِتبت الشعرية األعمال كل وأن «يفجيني»،
حينئذ ستشُعر كنَت فهل مجال؛ كل يف وهكذا «طرطوف»، مثل جيدة كانت الكوميديات
حينما تتذوقه جعلتك الذي ذاته الرسور بقدر عادية تصبح فنية بتحف االستمتاع أثناء
عىل كانت ما نادًرا كانت التي القديمة، املدرسة أن وأعتقد «ال!» بجرأة: أقول نادرة؟ كانت

شغًفا.» تصنع ال «العادة إن قولها يف حقٍّ عىل كانت حق،
إن ستشمئزُّ هل الطبيعة؟ أعمال مع العزيز قارئي يا هكذا األمر سيكون هل لكن
معكن نفسه األمر سيحدث هل السيدات، أيتها وأنتنَّ هيلني. مثل جميالت العذارى كل كانت
ستشعرون فهل ممتازة، الخمور كل أن نفرتض دعونا باريس؟ مثل الرجال كل كان إن
طوال شائعة الصغرية والفراخ والتَّْدُرج الَحجل طيور كل كانت إن الرشب؟ يف أقل برغبة
بدهيات من الرغم عىل «ال!» أخرى: مرة بجرأة أقول ستقل؟ الشهية كانت فهل الوقت،
إياها تمنحنا التي املرسات كل أن تعلمونه، كما والسبب شغًفا.» تصنع ال «العادة املدارس
رضورية. ليست الفنون ات مرسَّ وأن رضورية، وُمتَع متكرِّرة، حاجات دائًما هي الطبيعة
فم من قدم، مائة من أعىل إىل املياه فيها تَندفع بساتني لديه تكون أن إلنسان ليسرضوريٍّا
كلٌّ الجنَسني لكن راقية. تراجيديا مُلشاهدة ليذهب البساتني هذه يَرتك وأن رخامي، وجه
هذين بني االنتقال عادة تُصيبك ولن رضورتان، والِفراش املائدة لآلخر. رضوريٌّ منهما

باالشمئزاز. أبًدا الَعْرشني
مقاطعة يف كان لو . بالَكْرَكَدنِّ باإلعجاب الناس شعر بباريس، مَضت قليلة أعوام منذ
هناك كان لو لكن يقتلوها. أن أجل من فقط الرجال لطاَردها َكْرَكدن، آالف عرشة واحدة

يُعظمونهن. … أن أجل من خلفهن، دائًما الرجال فسريكض جميلة امرأة ألف ِمائة
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إليه أتى مالية)، (وزير ا عامٍّ مراقبًا لو وكان لو، بمنهج مشغوفة كلها فرنسا كانت حينما
قال الوقت. طوال ه صفِّ يف العقل كان حق، عىل دائًما كان رجل عظيم مجلس حرضة يف

للو:

هذا ويعني بيننا، ظهر ُمحتال وأكرب أحمق، وأكرب مجنون، أكرب أنت سيدي،
أضعاٍف عرشة تزيد أن يُمكن ما دولٍة ثروة أن تخيلَت لقد سأُثبته. وهكذا الكثري،
للثروة املمثِّلة النقود إال تمثل أن يُمكن ال الورقة هذه أن طاملا ولكن بورقة،
أكثر هو ما بمنحنا تبدأ أن عليك يجب كان والصناعة، األرض إنتاج الحقيقية،
يكفي، ال هذا وغريها. والكتان، والقماش والخمر الحبوب من أضعاف، بعرشة
أضعاف بعرشة أكثر أمواًال تطبع لكنك السوق. من متأكًِّدا تكون أن من بد فال
أو سخًفا أو تطرًفا أضعاف بعرشة أكثر فأنت َلع، والسِّ الِفضة من لدينا مما

رأيي. أثبتُّ الطريقة بهذه سبَقوك. الذين املراقبني كل من احتياًال،

الزار. سان سجن إىل اقتادوه حتى نظره وجهة إثبات يف يبدأ يكد لم
وطلب روما، إىل ذهب فكره، وقوَّى أكثر بقدٍر درس حيث الزار، سان من خرج وملا
الرشط: هذا وفق البابا إىل وتحدَّث حديثه، أثناء يُقاَطع أال برشط البابا، مع عامة مقابلة

أطلق إني ذلك. لقداستكم سأُثبت وهكذا للمسيح، عدوٌّ أنت املقدس، األب أيها
كان به. أمر وما املسيح فَعله ما نقيض يفعل شخص أي عىل املسيح عدوِّ كلمة
الرضيبة. تَنتزع وأنت الرضيبة يدفع كان الثراء. شديد أنت بينما فقريًا املسيح
تذهب وأنت قدَميه، عىل سار قوة. وأنترصَت موجودة، كانت التي للُقوى خضع
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تُريدنا وأنت خاطر، طيب عن له أُعطَي ما أَكل فاخرة. عربة يف جاندلفو قلعة إىل
َمنع والنهر. البحر عن بعيًدا نعيش ونحن والسبت، الجمعة أيام السمك نأكل أن
خدمتك يف السيوف من الكثري تملك وأنت السيف، استخدام من بطرس سمعان
معنًى وبأي للمسيح. عدو قداستكم املعنى، بهذا ذلك، لكلِّ إلخ. إلخ، إلخ، …

املوت. عند ماح السَّ منكم وأطلب عظيم، بتبجيل لكم أحتفظ آخر

أنجلو. سان قلعة يف صاحبنا حبَسوا
القضاة. قايض إىل التحدُّث وطلب فينيسيا، إىل أرسع أنجلو، سان قلعة من خَرج وملا

قال:

فأوًال: عام، كل البحر زواج طقس لتُمارس العقل طائش سيادتكم أن بد ال
زواج زواجك يُشبه وثانيًا: فقط. واحدة مرة نفسه الشخص من املرء ج يتزوَّ
ُموافقة سوى ينقصه ال أنه يرى كان إذ زواج؛ نصف كان الذي هارلكوين
غري بأنك األخرى البحرية القوى تعلن لن ما يوًما أنه أخربك َمن ثالثًا: العروس.

الزواج؟ إتمام عىل قادر

مارك. سان برج يف حبسوه ثم تحدَّث،
معه وتحدث املفتي، وقابل القسطنطينية، إىل ذهب مارك، سان برج من خَرج وملا

كاآلتي:

ورضورة العظيم، الكائن عبادة مثل اإليجابيات بعض لديانتك أن من الرغم عىل
لليهودية، طرح إعادة سوى ليست ذلك، بخالف فهي، وكريًما، عادًال تكون أن
أحرض جربيل الرئيس املالك كان لو الخرافية. الحكايات من مملَّة ومجموعة
جربيل كلها العربية الجزيرة لشاَهدت ما، كوكٍب من محمد إىل القرآن أوراق
خدع سافًرا محتاًال إال محمد كان ما ثم ومن أحد؛ يَره لم ولكن يهبط، وهو

الحمقى.

عىل دائًما كان فقد ذلك ومع الخازوق. عىل ُقتل حتى الكلمات بتلك ينطق يكد لم
جانبه. يف دائًما العقل وكان حق،
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باإلعجاب وشعرت الطبيعة، تأمل يف تماًما ُمستغَرًقا كنت املاضية، الليلة أتأمل كنُت
السوقة يعرف ال التي الالنهائية الكواكب هذه به تتَّسم الذي والتناُغم والتتابع باالتساع

بها. يُعجبون كيف
لنفيس: وقلت الشاسعة، القوى هذه ه يُوجِّ الذي بالذكاء ذلك من أكثر أُعجبت لكني
حتى غبيٍّا املرء يكون أن بد ال األعجوبة، بهذه يَنبهر ال كي أعمى املرء يكون أن بد «ال
العبادة من واجب أي يعبده، ال حتى مجنونًا املرء يكون أن بد ال مؤلفها، عىل يتعرَّف ال
القوة أن طاملا الفضاء، كل يف واحًدا الواجب ذلك يكون أن يجب أال له؟ أُقدمه أن ينبغي
كوكب يف يسكن ُمفكِّر كائن عىل يجب أال كله؟ الفضاء يف بالتساوي تحكم نفسها الفائقة
كوكبنا يف املفكِّر الكائن يُقدمه الذي نفسه التبجيل له يقدِّم أن اللبني الطريق مجرة يف
الفلسفة تكون أن ويجب ولنا؛ عرى الشِّ لكوكب د موحَّ الضوء فيه؟ نوجد الذي هذا الصغري
مشغولة وأم حنون، أٍب من ُولِد عرى الشِّ يف ومفكًرا حساًسا كائنًا أن لو دة. موحَّ األخالقية
يف أحًدا أن ولو لوالدينا. بها ندين التي نفسها والعناية بالحب لهما يدين فهو بإسعاده،
فهو ذلك، يفعل ولم يُريحه أن باستطاعته وكان محتاًجا، قعيًدا يرى اللبني الطريق مجرة
إن هللا، عرش درجات عىل مكان: كل يف واحدة واجبات للقلب كلها. األكوان تجاه ُمذنب

جحيًما.» هو كان إن الجحيم عمق ويف عرش، له كان
بني الفراغات يملئون الذين الجن أولئك أحد يل هبط حينما األفكار هذه يف غارًقا كنُت
ليُعلمني أخرى مناسبة يف يل ظهر أن سبق الذي األثريي املخلوق هذا عىل تعرَّفت الكواكب.

الجدل. عىل ل مفضَّ الخريِّ الفعل أن وكيف أحكامنا، عن مختلفة هللا أحكام كانت كيف
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هناك كانت هذه املوتى أكوام وبني العظام، من بأكوام كلها ُمغطاة صحراء إىل نقلني
جليلة طلعة ذو طويل رجل كان ممًىش كل نهاية ويف االخرضار، دائمة األشجار من مماٍش

بشفقة. البائسة البقايا تلك إىل ينظر
أحرضتني؟» أين إىل الرئيس، مالكي يا حرستاه! «وا قلت:

القفر.» «إىل أجاب:
يبدو الخرضاء؟ املمايش هذه نهاية يف وساكنني َحزانَى أراهم الذين اآلباء هؤالء «وَمن

املوتى؟» من يحىص ال الذي الجمع ذلك عىل ينتحبون وكأنهم
السماوات: بني من الِجنِّي أجاب

تَنتحب.» أن عليك يجب بدء ذي بادئ ولكن البائس. اإلنساني املخلوق أيها «ستعرف
أمام رقصوا الذين يهودي ألف والعرشون الثالثة هم «هؤالء وقال: األوىل، بالكومة بدأ
امليِديَّات. النساء مع يَضطجعون كانوا بينما أُبيدوا الذين ألًفا والعرشين األربعة مع ِعجل،

ألف. ثالثمائة إىل تقريبًا واملعايصيصل األخطاء هذه مثل بسبب املهَلكني أولئك عدد
خالفات بسبب بعًضا بعُضهم ذَبح الذين املسيحيِّني عظام األخرى املمايش ويف
يمكن كان قرون. أربعة من منها كلٌّ أكوام؛ بضعة عىل مون مقسَّ وهم ميتافيزيقية.

تقسيمهم.» فوجب السماء، إىل تصعد أن منها لواحدة
اإلخوة!» أولئك إىل أنتمي أني بَلِيَّتي ومن هكذا، إخوتهم اإلخوة عاَمل «ماذا؟! رصخُت:
لم ألنهم األم أرضهم عىل ُقتلوا الذين أمريكي مليون عرش االثنا «هنا الروح: قالت

دوا.» يَُعمَّ
ولدت الذي األرضية الكرة نصف يف تجفُّ املريعة العظام هذه ترتك لم ِلَم إلهي! «يا
البشعة اآلثار تلك كل هنا تجمعون ملاذا عديدة؟ مختلفة مليتات أُْسِلموا وأين أجسادهم؟ فيه

والتعصب؟» الهَمجية عىل الشاهدة
«لنُعلِّمك.»

غري أخرى أمم هناك كانت إن أخربني تُعلمني، أن تريد أنك «طاملا للجني: قلت
بفظاعات وأوحيا ب، تعصُّ إىل بائس نحو عىل وغريتها دينها ل تحوَّ واليهود املسيحيني

كثرية.» مريعة
كان وحينما نادًرا، ولكن نفسها، الالإنسانية باألفعال املحمديون تلطَّخ «نعم. قال:
تكن فلم األخرى، األمم عن أما يسامحون. كانوا الجزية، ويُعطيهم األمان، منهم يطلب أحٌد
اآلن.» اتبعني قط. خالص نحو عىل دينية حربًا شنَّت العالم نشوء منذ واحدة أمة هناك

تبعته.
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أكياس من مؤلَّفة كانت أخرى. أكواًما وجدنا قليلة بمسافة املوتى من األكوام تلك خلف
عرش، الثامن القرن يف املذبوحني الهراطقة ثروة عالمته: منها ولكلٍّ والفضة، الذهب من
املذبوحني األمريكيِّني ذهُب املايض: إىل بالعودة وهكذا عرش. والسادس عرش، والسابع
وصولجانات، وتيجان، صلبان، تعلوها األكوام هذه كل وكانت إلخ. إلخ، … وفضتهم

كريمة. بأحجار عة مرصَّ ثالثية وتيجان
األموات؟» هؤالء ُكوِّم أن الثروات هذه عىل الحصول أجل من كان جنِّيِّي؟ يا هذا «ما

بني.» يا «نعم
فقادني الخرضاء؛ املمايش نهاية إىل ألُقاد استحققته الذي بأساي وذهبُت انتحبُت.

هناك.
أن يف متحدين كلهم وكانوا العالم، ُمحسني كانوا الذين اإلنسانية أبطال ل؛ «تأمَّ قال:

اسألهم.» والسلب. العنف استطاعوا، ما بقدر العالم، من يَطردوا
صغرية ومبَخرة رأسه، عىل تاج لديه كان املجموعة. يف كان من أول صوب ركضُت
طريق، قاطَع نشأُت بومبيليوس، نيوما «أنا يل: فقال اسمه، عن بتواضع فسألته يده؛ يف
مراًرا. كليهما نسوا بعدي ومن هللا، وعبادة الفضيلة علَّمتهم أقودهم. طُرق قطاع لدي وكان
خالل تمثيله. يُمكن ال الطبيعة يدير الذي اإلله ألن املعابد؛ يف صورة أي وجود حرَّمت
الشعوب كل أتت الخري. إال ديني يفعل ولم تمرُّدات، وال حروبًا الرومان يُخِض لم حكمي،

سواي.» ألحد ذلك يحدث ولم جنازتي، يف لتكريمي املجاورة
رداءً مرتديًا عام، ِمائة عمره يُناهز لطيًفا عجوًزا كان الثاني، إىل وذهبت يده قبَّلُت
عرفت خلفه. الحبوب بعض رمى األخرى وباليد فمه، عىل الوسطى إصبعه وضع أبيض.
حكم ولكنه قط، طاهيًا يكن ولم قط، ذهبية ورٌك له تكن لم أنه يل أكَّد فيثاغورث،
هذه وأن تقريبًا، نفسه الزمن يف العدالة من الرومان نيوما حكم ما بقدر الكروتونيني
كانوا الفيثاغوريني أن وعرفُت رضورية. وأشدها العالم يف وجوًدا األمور أندر كانت العدالة
الذين نحن ولكننا عنهم! أبعَدنا ما أمناء! من لهم يا اليوم. يف مرتني ضمائرهم يفحصون
كانوا الحكماء الرجال هؤالء إن نقول قرنًا، عرش ثالثة مدى عىل سفاحني سوى نكن لم

مغرورين!
الذي زرادشت إىل وانتقلت شيئًا، أقل لم فيثاغورس يف الرسور أبعث أن أجل من
مائة ذات حفرة وسط رة، مقعَّ مرآة بؤرة يف السماوية النار يف الرتكيز يف ُمنغمًسا كان
فوق وقرأت مائة). وعددها أبوابًا، زرادشت وصايا (تسمى الحكمة. إىل جميعها تقود باب،
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نزاعات وتخترصكل كلها، األخالقية الفلسفة خالصة تُعد التي الكلمات تلك الرئيس الباب
أحجم طالًحا أم صالًحا الفعل كان إن شك عىل تكون «حينما األخالقية: بالقضايا املهتمني

عنه.»
تلك يقرءوا لم الضحايا هؤالء بكل ضحوا الذين الهَمجيني أن «أكيد لجنيِّي: قلت

قط.» الكلمات
نشدوا الذين الحكماء وكل وأنيكسماندرس وطاليس زاليوكوس شاهدنا ذلك بعد

الفضيلة. ومارسوا الحقيقية
«حسنًا، له: قلت املفلطحة. أنفه من ا جدٍّ رسيًعا عرفته سقراط، إىل وصلنا وحينما
الذين القرم وتتار األتراك باستثناء أوروبا سكان كل القدير! خاصة بني من هنا إذًا أنت
أن لدرجة ومحبوب ل مبجَّ العظيم االسم هذا بإجالل. اسمك ينطقون شيئًا، يَعرفون ال
أن مثلما بسببك، معروفان وأنيتوس ميليتيوس مضطهديك. أسماء يعرفوا أن أرادوا الناس
بالضبط أعلم ال هذا. أنيتوس اسم فقط أعرف لكني الرابع، هنري بسبب معروف رفايالك

السم.» ع بتجرُّ عليك يُحَكم أن يف ونَجح عليك، افرتى الذي الوغد ذلك كان من
فأنا به ذكَّرتني وقد أما الرجل، ذلك يف قط أفكر لم مغامرتي «منذ سقراط: أجاب
السمعة شائنة مهنة الخفاء، يف عمًال يُدير رشيًرا كاهنًا كان تجاهه. الشفقة من بكثري أشعر
وأُجربا دبَّاًغا، كان والدهما بأن اآلخرون التالميذ هما عريَّ مدرستي، إىل طفليه أرسل بيننا.
السوفسطائيِّنيضدي. وجميع الكهنة جميع أثار حتى الغاضب األب يَسرتح لم الرحيل. عىل
واملريخ وعطارد القمر بأن يؤمن ال باآللهة، ُمزدٍر رفيٌق بأني الخمسمائة مجلس أقنعوا
الطبيعة سيد فقط، واحد إلًها هناك أن اآلن، أفكِّر كما أفكر، أن اعتدت بالفعل، آلهة.
يف متُّ قليلة. أياًما حياتي من فاخترص الجمهورية؛ م ُمسمِّ إىل القضاة سلَمني بأكملها.
الذين العظماء هؤالء كل وسط سعيدة أُميضحياة الوقت ذلك ومنذ السبعني، عمر يف سالم

أََقلهم.» وأنا تراهم،
بستان داخل إىل مرشدي مع تقدمُت سقراط، مع الحديث من بفرتة االستمتاع بعد

سالم. يف يرقدون القديمة العصور حكماء كل أن بدا حيث األجمات، فوق قائم
تقريبًا. والثالثني الخامسة عمر يف أنه يل بدا ومهذَّبة، بسيطة سيماء ذا رجًال رأيت
أن عيلَّ كان التي ة امُلبْيَضَّ العظام من األكوام تلك عىل عطوفة نظرات بعيد من ألقى
ويديه داميتني، متورمتنَي قدميه رؤية من الدهشة أصابتني الحكماء. مقر إىل ألصل أعربها
أن يستحيل «إلهي! له: فقلت سياط؛ بقطوع مسلوخة وضلوعه مطعونًا، وجنبه مثلهما،
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ما لكن شديدة، بكراهية ُعومل ً امرأ للتو شاهدت الهيئة؟ بهذه حكيم عادل رجل يكون
الكهنة أبسبب األرشار؛ والقضاة األرشار الكهنة مه سمَّ وتعذيبك. تعذيبه بني مقارنة من

الوحشية؟ بهذه ُقِتلت والقضاة
«نعم.» جم: بأدب أجاب

الوحوش؟» هؤالء كانوا «ومن
«املنافقني.»

حكموا أنهم بد ال أنه املفردة الكلمة بهذه أفهم أن يمكنني يشء. كل يُفرس هذا «آه!
يكن لم املريخ وأن إلًها يكن لم القمر أن سقراط فعل كما لهم أثبتَّ هل باملوت. عليك

إلًها؟»
ما أصًال يعلمون ُمَواِطِنيَّ يكن لم الكواكب. هذه بخصوص املسألة تكن لم «ال.
خرافات عن اليشء بعض مختلفة خرافاتهم كانت رصًفا. اًال ُجهَّ جميًعا كانوا كوكب. يعنيه

اإلغريق.»
إذًا؟» جديًدا دينًا تُعلمهم أن «أردَت

هذا ألن كأنفسكم؛ وأقاربَكم قلوبكم، بكل هللا «أحبوا لهم: قلت إنما اإلطالق. عىل «ال
الكون قدم قديمة ليست الوصية تلك كانت إن ما احكم يفعله. أن اإلنسان عىل ما كل هو
ألنقض آِت لم بأني إخبارهم عن أتوقَّف لم جديد. بدين أتيتهم كنُت إن ما احكم نفسه؛
كما وتعمدُت كلهم، كانوا كما واختتنُت شعائرهم، كل راعيت لقد ألُكمله. ولكن القانون،
واقف وأنا آكًال فعلوا، كما الفصح واحرتمُت القربان، قدمُت ومثلهم، َغرْيًة، أشدهم يفعل
واظبوا أصدقائي إن بل بالهيكل، للصالة وأصدقائي أنا وذهبت بالخس. مطبوًخا حمل لحم

واحد.» استثناء بال قوانينهم كل ذت نفَّ باختصار مماتي. بعد الهيكل هذا عىل
قوانينهم؟» عن بالحياد يتَّهموك أن حتى البؤساء يستطع لم «ماذا!

شك.» بال «نعم،
اآلن؟» فيها أراك التي الحالة يف وضعوك إذًا «ملاذا

وعرفوا عرفتهم، أني رأوا لقد واألنانية؛ الِكرب شديدي كانوا أقول! أن مني تتوقع «ماذا
سيفعل ما ودائًما بحياتي، أودوا األقوى. هم وكانوا بهم، دراية عىل املواطنني أجعل أني
مما أكثر بعدل يعاملهم شخص أي إزاء استطاعوا إن فعلهم مثل شاكلتهم عىل أناس

يطيقونه.»
ذريعة؟» يتخذونه أن يمكن شيئًا تفعل أو شيئًا تقل ألم «ولكن

275



الفلسفي فولتري قاموس

ذريعة.» يُتَّخذ أن يمكن يشء كل األرشار «مع
سيًفا؟» ولكن سالًما لُرتسل تأِت لم إنك مرَّة تقل «ألم

أن يمكن قط، شيئًا أكتب لم سيًفا. ال السالم أرسلت إني لهم قلت الناسخ. خطأ «إنه
رشيرة.» نية غري من ُغريِّ كتبته ما يكون

هذه يف تفسريها وأيسء كتابتها أسيئت التي بأحاديثك طريقة بأي تُسهم لم «لذا
الستشارتك؟» قادم وأنا طريقي يف شاهدتها التي العظام من املريعة األكوام
امَلَقاتل.» بهذه ُمذنبني أنفسهم جعلوا الذين أولئك رأيُت فقط «بالهول

العالمات وهذه الزينة، وهذه الكنوز، هذه والجشع، للِكرب والثروة، للقوة اآلثار «وتلك
من أتت هل الحكمة، عن أبحث كنُت بينما الطريق يف مكوَّمة رأيتها التي الفخامة عىل

عندك؟»
وحدها.» الفضيلة يف عظمتي كانت ومذلَّة، فقر يف وشعبي أنا عشُت «محال،

حذرني بالضبط. هو من ويُخربني معي طيبًا يكون أن إليه ل أتوسَّ أن وشك عىل كنُت
األرسار تلك مثل ألفهم أُخَلق لم أني أخربَني القبيل. هذا من شيئًا أفعل أن من مرشدي

الحقيقية. الديانة تشتمل عالَم ليُخربني ناشدته أني فعلته ما كل السامية.
كنفسك.» قريبك وأحبب الرب، أحب بالفعل؟ أخربك «ألم

الجمعة؟» يوم اللحم يأكل أن يمكنه هللا املرء أحبَّ إن «ماذا؟!
طعاًما.» أحًدا أمنح أن من أفَقَر وكنُت إيل، ُقدِّم ما دوًما «أكلت

أن من ما نوًعا حذًرا يكون أن املرء عىل ينبغي أال بالعدالة، ك والتمسُّ هللا حب «مع
مجازفاته؟» كل عىل مجهوًال شخًصا يأتمن

دائًما.» دأبي هذا «كان
كومبوستيال؟» سانتياجو إىل الحج عن الخري بفعل أستغني أن يمكنني «أال

البلد.» ذلك أبًدا أزر «لم
حمقى؟» مع مأًوى يف نفيس أَحبس أن يل الرضوري من «هل

بلدة.» إىل بلدة من قليلة رحالت يف لُت فتنقَّ أنا، «أما
الالتينية؟» أو اليونانية الكنيسة من أيٍّ إىل أنحاز أن يل رضوري «أهو

والسامري.» اليهودي بني قط أفرِّق لم الدنيا يف كنُت «حينما
إيماءة برأسه يل صنع وحينئذ، الوحيد.» ُمعلمي فسأتخذك كذلك األمر كان إذا «حسنًا،

واضح. وعي معي وبقي الرؤيا اختَفت بالتعزية. مألتنْي
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األول القسم (1)

والواقعي، والتومي، السكوتي، والخطأ. للشك مساحة هي مجالها، كان ما أيٍّا طائفة، كل
مستعارة. أسماء كلها والجانسيني، واملوليني، والكالفيني، واملعمداني، واالسمي،

أرشيميدي. أو إقليدي عن يتحدَّث أن للمرء يُمكن فال الهندسة؛ يف طوائف من ما
من نزاٌع قط يحدث لم وفصائل. أحزاٌب تنشأ أن يستحيل بيِّنة، الحقيقة تكون حينما

ال. أم الظهرية يف ضوء هناك كان إن ما قبيل
والخسوف، الكسوف وعودة النجوم، حركة مسار يُحدِّد الذي الفلك ِعلم أصبَح أن منذ

الفلكيِّني. بني نزاع ثمة يعد لم معروًفا،
الذين أولئك لَم؟ هايل.» أو لوك، أو نيوتن، أتباع من «أنا إنجلرتا: يف املرء يقول ال
كلما الثالثة. العظماء هؤالء من تعلموها التي للحقائق اإلذعان رفض بوسعهم ليس قرءوا
أنه تفرتض الكلمة فهذه نيوتنيون؛ بأنهم ألنفسهم الناس تسمية تقل نيوتن توقري يزداد
وهذا فرنسا؛ يف الديكارتيِّني من قليل لدينا يزال ال ربما إنجلرتا. يف لنيوتن مناهضون هناك

السخيفة. والتخيالت األخطاء من نسيٌج هو ديكارت نسق ألن فقط
لندن برج سجالت كون رسخت. التي الواقع حقائق من الصغري العدد مع كذلك األمر
ينازع أن أحد ببال يخطر ال ألنه رايمريِّني؛ هناك يجعل ال رايمر، موثَّق نحو عىل جمعها
ينغِّص يشء ال عجائب. حتى وال سخافات وال ُمتناقضات املرء فيها يجد ال املجموعة. هذه
سخيفة. بحجج إلحباطه أو عليه للحفاظ الطائفيون يناضل يشء من ما ثَمَّ وِمن العقل؛

التصديق. تَستِحق رايمر سجالت أن عىل لذلك، الجميع، يتفق
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تكون أن تماًما امُلحتمل فمن ولذلك كذلك، ليسوا أناس هناك ولذلك دي؛ محمَّ أنت
مخطئًا.

لم الذي الدين املسيحية؟ توجد لم لو الحق الدين هو يكون أن يُمكن كان ما تُرى
تواُفق. حالة يف بالرضورة العقول جميع فيه تكون الذي الدين طوائف؛ فيه لتوجد تكن

كل واالستقامة. هللا عبادة العقول؟ جميع عليها تتَّفق التي العقيدة هي ما حسنًا،
يكون أن املرء عىل ويجب إله، «هناك الدوام: عىل قالوا دين لديهم كان الذين العالم فالسفة

البرش. كل ويف العصور، كل يف س مؤسَّ كونيٌّ ديٌن إذًا هناك عادًال.»
خاللها من يختلفون التي والنظريات لذلك، حقيقية جميًعا فيها يتفقون التي النقطة

لذلك. خاطئة
طائفتك كانت إذا صديقي، يا ولكن الُفضىل.» هي «طائفتي يل: الرباهمة أحد يقول
بال كانت أنها يل ألعلنت ُمطَلق، نحو عىل رضورية تكن لم لو ألنها رضورية؛ فهي جيدة،
يكون أال يمكن إذًا فكيف كافة؛ للبرش فهي ُمطَلق، نحو عىل رضورية كانت وإن فائدة.
ومن منك يسخروا أن يمكن كيف لهم؟ مطلق نحو عىل رضوري هو ما كافة البرش لدى

براهمانيتك؟
ولنكن هللا، «فلنعبد العظماء: وهرمسوأورفيوسومينوسوكل زرادشت يقول حينما
يمكنه ال اإلنسان أن يدَّعي من عىل يَعرتضون الجميع لكن ذلك، من يَسخر أحد فال عاِدلني»
ومن يُختَن، أن املرء من يريد ومن يموت، حينما بقرة بذيل ممسًكا يكن لم ما يُريضهللا أن
تحت يضعها التي املوتى بعظام األبدي الخالص يربط ومن والبصل، التماسيح يُقدِّس

سو. ونصف باثنني روما من املرء يشرتيه الذي الكيل بالغفران أو قميصه،
الطرف إىل العالم أطراف أحد من والسخرية االعرتاض يف املنافسة تلك تأتي أين من
يُمكننا ماذا ا. جدٍّ جلية حقيقة ليست الجميع منها يسخر التي األشياء أن واضٌح اآلخر؟
«حقائق بعنوان: فخًما كتابًا بيرتونيوس أهدى الذي سيجان، معاوني أحد عن نقول أن

بالوقائع»؟ مثبتة العرافية: النبوءات
األرض عىل هللا يرسل أن الرضوري من كان أنه البداية يف لك املعاون هذا يثبت
ويُثبَت البرش. لتعليم أخرى وسائل بيده تكن لم ألنه األخرى؛ تلو واحدة عدة، عرَّافات
عليهن وكان هللا»، «ُمستشارة تعني «عرَّافة» كلمة ألن العرافات؛ هاِته إىل تحدث هللا أن
االمتياز. بهذا هللا يُكلمهم الذين األشخاص يحظى أن هو يشء أقل ألن طويًال؛ يَِعشن أن
ألن العالم؛ يف األحداث بكل قطًعا وتنبَّأَن مقدَّس. العدد فهذا عرشة؛ اثنتَي عددهنَّ كان
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يُضيف كراون. بمائة عجوز امرأة من كتبهن من ثالثة اشرتى سوبربوس تاركوينيوس
حدثت التي البينة الحقائق تلك كل إنكار عىل يجرؤ الذي ذلك شكاك رفيق «أي املعاون:
فرجيل يستشهد ألم نبوءاتهن؟ ق تحقُّ يُنكر أن يمكنه الذي ذا من كله؟ العالم أمام ركن يف
يف املكتوبة العرافات كتُب من األوىل النماذج لدينا تكن لم إن العرافات؟ بنبوءات نفسه
عىل أصيلة؟ نسخ عندنا أليست يكتبون، أو يقرءون كيف فيه يعرفون الناس يكن لم وقت
لقد سيجان. إىل هوتيفيللوس تحدَّث هكذا الحقائق.» تلك أمام يصمت أن الجاحد اإلنسان
إىل يصل دخًال بسببه يستحق أن شأنه من كان الذي املتنبئ منصب عىل يحصل أن يف ل أمَّ

يشء.1 عىل يحصل ولم فرنك، ألف خمسني
ذلك وبسبب بذلك. أعرتف غامض، طائفتي تُعلمنيه «ما بني: املتعصِّ أحد يقول
طائفتي إن بالغوامض. ميلء إنه تقول نفسها الطائفة ألن تصديقه؛ يجب الغموض،
إن للغاية مجنون أنه يبدو ما الناس من كثري اعتنق إذًا فكيف مقدَّسة؛ فهي لذا متطرِّفة؛
وخطم مالك وجه له إن نِّيون السُّ يقول الذي القرآن مثل بالضبط هذا مقدًسا؟» يكن لم
الزميل هذا يقول هكذا املالك. وجه واعبدوا يَصدمكم، الحيوان خطم تجعلوا فال حيوان،

املالك.» وأنا الحيوان، أنت «إنك يرد: أخرى طائفة من متعصبًا لكن البليد.
بنَْي؟ املتعصِّ هذين بني سيختار الذي ذا من األمر؟ يف سيحكم الذي ذا من حسنًا،
التحيُّز، من الربيء اإلنسان الكلمات، يف تكمن ال بمعرفة تعلم الذي النزيه املنطقي الرجل
نفسه يظن وال أحمق، حيوانًا ليس الذي اإلنسان إنه وباختصار، والعدالة. للحقيقة املحب

املالك.

الثاني القسم (2)

ألنك ُمخطئ؛ كالنا ولذلك أفالطوني؛ وأنا اء مشَّ أنت مرتادفتان. و«خطأ» «طائفة» كلمتَا
ال يل يبدو ألنه فقط أرسطو عن ناءٍ وألني استفزتك، خياالته ألن فقط أفالطون تناهض
يماثل طائفة. هناك بقيَت ملا الحقيقة أثبت اآلخر أو أحدهما أن لو يتحدث. عما يعرف
من ما أهلية. حرب يف أطراف إىل االنحياز آخر، أو امرئ لرأي منارص أنه امرئ إعالن
ومجال مخروط بني العالقات يدرس من الفيزيائية. التجارب يف وال الرياضيات، يف طوائف
ملربع مساٍو املثلث يف اليمني الزاوية جيب مربع أن يَر ومن أرشميدس، طائفة إىل ينتِم ال

الفيثاغوريني. طائفة إىل ينتِم ال األخرينَي الزاويتني جيب
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سبعة من ضوئية حزم الشمس وأشعة كثيف والهواء يدور الدم إن تقول حينما
طائفة وال توريتشيليل، طائفة وال هاريف، طائفة من تكون ال فأنت لالنكسار قابلة أطياف

هذا. رأيك مع كله الكون وسيبقى أثبتوها، حقيقة مع تتَّفق وإنما نيوتن،
نفسها تعرض أن إال عليها وما البرش، ولكل األزمان لكل إنها الحقيقة؛ طبيعة هذه
«كال أن إىل الطويل الجدال ويشري ضدها. يجادل أن للمرء يُمكن وال عليها، نتعرف حتى

مخطئ.» الفريَقني

هوامش

ُمثبتة املسيحي الدين «حقيقة بعنوان كتاب مؤلف أوتِفي، األب إىل إشارة (1)
بالوقائع».
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الذات تقدير

األخالق عن مجلد آالف ثالثة أو ألَفني بعد املكتوب األخالق» يف «مقال عمله يف نيكول يقول
يُقيمها التي واملشانق العجالت «باستخدام إنه الثاني) الفصل اإلحسان» حول («أطروحة

لذاته.» فرد كل لتقدير الطاغية والتصورات األفكار تُقهر بينهم باالشرتاك الناس
وأحراًجا مروًجا لديهم إن وما مشرتكة، مشانق الناس لدى كانت إن ما أفحص لن
يل يبدو ولكن بالعجالت، األفكار يَكبح أحد كان إن وما مشرتكة، أمواٌل ولديهم مشرتكة،
عىل للذات. تقدير أنهما عىل واالغتيال العام الطريق رسقات نيكول يفهم أن ا جدٍّ غريبًا
نريون إن قال الذي الرجل قليًال. أفضل نحو عىل الطفيفة االختالفات بني يُميِّز أن املرء
للذات، أكرب تقدير لديه كان كارتوش وإن الذات، تقدير خالل من والدته قتل يف تسبَّب
ولكنه ا، رشٍّ ليس الذات تقدير ا. جدٍّ صحيًحا تعبريًا نفسه عن يُعربِّ أن شأنه من يكن لم

الجريمة. إىل منها الغرور إىل كثريًا أقرب وهي البرش، كل يف طبيعية عاطفة
له: املارة أحد يقول مهذَّب؛ بأسلوب صدقة مدريد بأحياء ل متسوِّ طلب
العمل؟» عىل قادر أنت بينما الشائن الطلب هذا ممارسة من تخجل «أال

قشتايل بزهٍو كعبيه عىل واستدار نصيحة.» ال نقوًدا، أطلب أنا «سيدي، املتسول: أجابه
كامل.

باب من اإلحسان طلب تافه. بيشء ُخيَالؤه ُجرحت فخوًرا، متسوًِّال السيد هذا كان
لنفسه. أكرب حبٍّ باب من التوبيخ مع التسامح يستطع ولم لنفسه، الحب

راقًدا كقرد، عاريًا بالسالسل، موثًقا ناسًكا الهند يف املسافرين ين امُلبرشِّ أحد اْلتقى
قليلة. قروًشا منَحوه الذين الهنود، ُمواطنيه، خطايا عىل للَجْلد يخضع بطنه، عىل

الذات!» لنكران «يا املتفرِّجني: أحد قال
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عالم يف ألردَّه العالم هذا يف للَجْلد خضعُت قد أني اعلم ذات! «نكران الناسك: أجاب
فارًسا.» وأنا خيوًال ستكونون حينما آخر،

عىل لذلك كانوا أفعالنا وكل آرائنا كل أساس هو ذواتنا حب إن قالوا الذين أولئك
لديهم أن للبرش ليُثبت يكتب ال املرء أن وكما املسكونة. وكل وإسبانيا الهند يف تماًما حقٍّ
أداة هو الذات تقدير إن للذات. تقديًرا لديهم أن لهم نُثِبت أن الرضوري من فليس وجوًها،
ويجب الرسور، ويمنحنا علينا، وعزيز رضوري، إنه األنواع، خلود أداة يمثِّل وهو حديثنا،

خفيٍّا. يكون أن
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األول القسم (1)

تتماثل فينا. ها نحسُّ معروفة آلثار مجهول مبدأ عن يُعربِّ ُمبَهم، غامض مصطلح هذا
الذي املصطلح ومع اإلغريقية، «ِنْوما» كلمة ومع الالتينية، «أنيما» كلمة مع «نفس» كلمة

حال. بأي نفهمه مما أفضل تفهمه لم عما لتُعربِّ األمم كل استخدمتْه
«ذلك عىل الالتينية من امُلشتقة واللغات لالتينية والحريف الصحيح املعني يف تدلُّ وهي
ليُشريوا النباتات؛ وأحيانًا والحيوانات، البرش، نفس عن الناس تكلم هكذا يتحرك». الذي
وهم الكلمة هذه عن مرتبكة فكرة سوى أبًدا البرش لدى يكن لم وحياتها. نموِّها أساس إىل
األرض من ترابًا آدم اإلله الرب «وجبَل التكوين: سفر يف يقال حينما يحدث كما ينطقونها،
الدم»؛ يف الحيوانات «نفس إن يقال وكما حية.» نْفًسا آدم فصار حياة نسمة أنفه يف ونفخ

ذلك. إىل وما نفيس»، تقتلوا «ال يقال وكما
األمم كل تصوَّرت ولهذا ذاتها. الحياة بل وسببها، الحياة أصل النفس اعتُربت هكذا
أي يستخلص أن املرء استطاع إذا الجسد. مع يموت كان يشء كل أن طويًال املعروفة
بني ميَّزوا من أول كانوا األقل، عىل املرصيني، أن فسيبدو القديمة، التواريخ فوىض يف يشء
،πνεῦμα ونفسهم، ،νοῦς عقلهم، بني التمييز منهم اليونانيون تعلم وقد والنفس، الذكاء
النهاية، ويف والنفس. العقل بني ميَّزوا إذ نفسه؛ النموذج الالتينيون واتبع .σкιά وروحهم،
مختلف حياتنا أساس هو الذي هذا هل ولكن، وفهمنا. نفسنا بني نُميِّز أيًضا نحن أصبحنا
ويَمنحنا يوجهنا الذي هذا يُشبه وهل نفسه؟ الكائن أهو أفكارنا؟ أساس هو الذي ذلك عن
وذاكرتها؟ أحاسيسها، وسبب الهضم، سبب الحيوانات يف هو الذي ذلك والذاكرة اإلحساس
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فكرة أيُّ لديَّ ليس ألنه أبدي؛ موضوع وأقول البرش. لجداالت األبَدي املوضوع هو ها
الشك متاهة يف األبد إىل نظلَّ أن إال يسعنا وال التمحيص، هذا يف منها نبدأ أن يمكن أوىل

الواهي. والتخمني
ملا معرفة أدنى إىل نصل لكي عليها القدم نضع أن يمكن درجة أصغر لدينا ليس
الحياة نرى أن علينا ينبغي كان نعرف؟ أن لنا وأنَّى نفكر. يجعلنا وما أحياءً، يجعلنا
به؟ حبلت كيف أم تعرف هل ابنه؟ أنتج كيف أب يعرف هل جسًدا. يدخالن وهما والفكر
أي يعرف هل ينام؟ وكيف يستيقظ وكيف يفعل، كيف ن التكهُّ قطُّ إنساٌن استطاع هل
دماغه يف األفكاُر تَُميَّز فن بأي إنسان أي اكتشف هل إرادته؟ أطرافه تُطيع كيف إنسان
توجهنا التي الخفية اليد تحركها ة، هشَّ الحركة ذاتية آالت إنها أمره؟ وفق منها وتنبثق

يوجهنا؟ الذي الخيط اكتشاف عىل قادًرا كان منا فَمن العالم، مرسح عىل
تنشأ كانت إن وما «مادة»، أم «روًحا» النفس كانت إن عما التساؤل عىل نجرؤ نحن
األرض عىل واحد ليوم فينا الحياة تُنَفخ أن بعد كانت إن وما ميالدنا، وقت يف العدم من
عميانًا يسألون عميان بٍرش أسئلة هي؟ فما سامية؛ تبدو األسئلة هذه األبد. إىل بعدنا تعيش

النور؟» هو «ما آخرين:
النار. عىل بوتقة يف نضعها املعِدن، من قطعة عن بالتقريب يشء تعلُّم يف نرغب حينما
لكن الروح.» هي «النفس امرؤ: يقول النفس؟ فيها نضع أن نستطيع بوتقة لدينا هل لكن
يُضطر املرء أن لدرجة املعنى من خالية كلمة إنها يعرف. أحد ال قطًعا، الروح؟ هي ما
«النفس آخر: يقول كذا. هي الروح إن يقول أن من بدًال كذا، ليست الروح إن يقول أن إىل
أيٍّا أن يبدو وال خصائصها، وبعض تجلياتها بعض نعلم إنما املادة؟ هي ما لكن مادة»،

بالفكر. ِصلة أدنى له التجليات هذه من أو الخصائص هذه من
قابلة املادة ألن هل ذلك؟ عىل دليلك ما ولكن املادة»، عن ُمتمايز يشء الفكر «إن تقول:
كانت للمادة األوىل املبادئ أن أخربك من ولكن كذلك؟ ليس والفكر للتشكُّل، وقابلة للتجزئة
الفالسفة من كاملة طوائف تذكر كذلك، تكن لم أنها ا جدٍّ محتَمل ومتشكِّلة؟ للتجزئة قابلة
«الفكر إن قائًال املنترص بنربة تَصيح امتداد. أو شكل أبًدا لها يكن لم املادة عنارص أن
امُلفكِّرون أيها املادة.» إىل ينتمي ال فالفكر لذا معِدنًا؛ أو رمًال وال حجًرا وال خشبًا ليس
والحركة صخًرا؛ وال معِدنًا وال رمًال وال خشبًا ليست الجاذبية إن الطائشون! عاف الضِّ
تَُعد والجاذبية والحركة والنمو فالحياة ذلك ومع أيًضا، األشياء هذه ليست والحياة والنمو
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وقاحًة، األشياء أسخِف أكثِر قوَل يعني تُفكر املادة يجعل أن يُمكنه ال هللا بأن والقول مادة.
هللا أن من متأكِّدين لسنا الَعتَه. مدارس أفضل يف به التفوه عىل قطُّ أحد يجرؤ لم الذي
قيل، ما كل يف املهم ما ولكن ذلك. يستطيع أنه من فقط متأكِّدون نحن هكذا، املادة خلق
أثريًا؟ أو وهًجا أو جوهًرا أو طاقة عليها يُطَلق أن أهمية ما النفس؟ عن سيُقال ما وكل

إلخ؟ … عابرة أو مخلوقة، غري أو كونية، ظلت أنها
ماذا هذه؟ املرتابة خياالتنا روايات أهمية ما العقل، عىل بلوغها املتعذَّر املسائل تلك يف
— ترتليانوس أن يُهم ماذا جسدية؟ النفس أن اعتقدوا األوىل األربعة القرون آباء أن يهم
سبب ألف لدينا نفسه؟ الوقت يف وبسيطة وُمشكَّلة، جسدية، أنها قرَّر — املعهود بتناقضه

االحتمالية. من بصيًصا يمنحنا أن يمكنه واحد سبب من وما ذلك، لنجهل
نوجد، أننا قطًعا نعرف النفس؟ بماهية لنجزم الجرأة بهذه نكون أن إذًا، يمكن، كيف
ُمبَهمة، هاوية يف نسقط ذلك؟ من أبعد خطوة الذهاب نودُّ هل لكن نفكر. وأننا نشعر، وأننا
ليس التي النفس تلك كانت إن ما حول لنتنازع بجنون رين ُمتهوِّ زلنا ما الهاوية هذه ويف

خالدة! إنها أم تفنى كانت إن وما معنا، أم قبلنا ُخِلقت عنها فكرة أدنى لدينا
ُمخَلص بخضوع يبدأ أن يجب امليتافيزيقية الطبيعة ذات البنود وكل «النفس» بند إن
بأكملها. الفلسفة من شك بال ذلك يف جدارة أكثر الوحي فيها. جدال ال التي الكنيسة لعقائد

ويُرشده. يُضيئه اإليمان لكن العقل؛ تُدرِّب النظريات
لدينا ليست حتى أو ُمرتبكة، فكرة سوى عنها لدينا ليست بكلمات كثريًا نتفوَّه أال
الذي امِلنفاخ صمام يُعطَّل حينما لذلك؟ مثاًال النفس كلمة أليست اإلطالق؟ عىل عنها فكرة
غري آخر منفذ من املنفاخ يف املحبوس الهواء يخرج وحينما النريان، لتغذية يستخدمونه
امَلوقد نحو بقوة يُدَفع وال الذراَعني، أمام مضغوًطا يظل ال بحيث الصمام، هذا يف ع متوقَّ
عنها يعلمون ال هم املنفاخ». نفس «فاضت الفرنسيون: الخدم يقول يشعله، أن يجب الذي

السؤال. هذا يشغلهم أن يُمكن وال ذلك، من أكثر
بهذا يُقصد ماذا يعرف أن دون جيًدا بها ويعتني النباتات»، «نفس البستاني: يقول

امُلصطلح.
تحت من الخلف إىل أو األمام إىل ويَسحبه الكمان» «روح وضع الكمان صانع يَضبط
تسلبها أو اآللة تمنح زادت، أو نقَصت إن الخشب، من ضئيلة قطعة اآللة؛ بطن يف الفرسة

الهارمونية. ُروحها كل
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«الروح» أو «النفس» صفة العاملون فيها يمنح التي الصناعات من الكثري لدينا
كذلك األمر ليس ولكن الكلمة، تلك معنى حول يتجادل منهم أحد أبًدا يُسمع لم آلالتهم.

الفالسفة. مع
عىل الكلتيوين أجدادنا أطلق يتحرك. ما كل إىل «نفس» كلمة تُشري إلينا، بالنسبة
يتعاَرك ولم .seel واألملانية soul اإلنجليزية الكلمة منها أُِخذت التي seel كلمة ُروحهم

التعبري. هذا حول جامعاتهم يف القدماء والربيطونيون التيوتونيون
تشري التي وهي ،ψυχή سايك، أوًال: النفس؛ من أنواع ثالثة بني اليونانيون ميَّز
من الكثري أفروديت ابن «الحب» لدى كان ولهذا األحاسيس؛ نفس الحساسة، النفس إىل
الذي النََّفس وهي ،πνεῦμα ِنْوما، ثانيًا: بقوة. النفس أحبَّته ولهذا «النفس»؛ تجاه العاطفة
كلمة وهي روح، أو سربيتوس، إىل تُْرجمت التي وهي كلها، لآللة والحركة الحياة يمنح

الذكاء. وتعني ،νοῦς نوس، ثالثًا: مختلف. معنًى ألف أعطيت ُمبَهمة
القديس يُقرُّ منها. أيٍّ عن فكرة أدنى لدينا يكون أن دون أنفس، ثالث إذًا لدينا كان
الثالث النفوس بتلك ١٧٣٨م) ليون، طبعة توما. القديس أعمال (مجموعة األكويني توما
والنِّْوما الصدر، يف السايك أجزاء. ثالثة يف النفوس هذه من كل بني ويميز اءً، مشَّ بصفته

الرأس. يف والنوس كله، الجسد أنحاء يف موزعة
بعواطف شعورهم أثناء أنه البرش لحظ ذلك. مع فوىضاألفكار، يف أساس هناك كان
محلٌّ والقلب الكبد الحركة. عىل الداخلية أعضاؤهم ز تَُحفَّ والخوف والغضب والكره الحب
امُلفكِّرة فالنفس لذا الرأس؛ أعضاء يف بالكد يشعر فإنه بعمق املرء فكَّر وإذا للعواطف.
الصدر يف موجودة الحيوية فالنفس لذا حياة؛ وال نمو من ما س تنفُّ وبال الرأس. يف كانت

الهواء. نََفس يستقبل الذي
أن عليهم كان أصدقاءهم، أو املوتى أقاربهم أحالمهم يف يَرْون الناس كان حينما
البحر ابتلعه الذي أو جنائزية محرقٍة يف تلف الذي الجسد يكن لم لهم. ظَهر عما يتساءلوا
امليت أن — إياه رؤيتهم بسبب — اعتقدوا ولذلك آخر؛ شيئًا كان لكنه األسماك. وأكلته
يف باملرء اتصل من هو النوس أم النِّوما أم السايك أكان األسئلة. إليه ه وجَّ الحالم وأن تكلَّم،
شبًحا ،δαίμων ديمون، كانت ،σкlά سكيا، كانت هوائيٍّا. شكًال شبًحا، امرؤ تخيَّل الحلم؟

أعرفه. ال مكان يف تجوََّلت ا، جدٍّ محدودة ال والنار، الهواء من صغرية نفًسا الظل، من
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النفس هذه أن ثابتًا أصبح األمر، يف النظر يمعن أن املرء أراد حينما النهاية، يف
الذي أفالطون جاء أخريًا، أخرى. فكرة أي لديه تكن لم كله القديم العاَلم وأن جَسدية،
ولكن املادة، عن تماًما يفصلها لم أنه فيه املشكوك من أنه لدرجة سامية النفس هذه جعل

لتنويرنا. اإليمان أتى حتى أبًدا تُحلَّ لم مشكلة صنَع ذلك
يقول بدقة. أنفسهم عن وا يُعربِّ لم الذين الكنيسة آباء بعض من املاديون يقتبس عبثًا
نََفس فقط النفسهي إن والسابع) السادس الفصالن الخامس، (املجلد إيريناؤس القديس
اإلنسان هيئة تحفظ وإنها الفاني، الجسد مع بمقارنتها فقط مادية غري وإنها الحياة،

عليه. التعرف يمكن حتى
اإلنجيل» يف ساطعة النفستُرشق جسدية «إن قائًال: أفكاره ترتليانوسعن يُعربِّ وعبثًا
النفسصورة لصورة كانت ملا للنفسجسم، يكن لم لو ألنه السابع)؛ الفصل النفس»، («عن

الجسد.
الهواء. بلون للغاية ُمرشقة نْفًسا رأت التي املقدَّسة املرأة رؤيا يُسجل عبثًا

اإلنسان نفس إن تقريبًا): ٢٣ اإلغريق»، إىل («خطاب عجالة يف تاتنِي يقول وعبثًا
كثرية.» أجزاء من مكوَّنة

متى): للقديس هيالريوس سانت تفسري (يف هيالريوس القدِّيس من يُقتبَس وعبثًا
ما أو مرئي هو ما بني أو األرض، عىل أو السماء يف سواء ماديٍّا، ليس مخلوق يشء من «ما
تَنبعث أم األجساد تسكن أكانت سواء واألنفس عنارص، من ُمَكوَّن يشء فكل مرئيٍّا، ليس

مادي.» جوهر دائًما لها منها،
الفصل الثاني، املجلد إبراهيم» («عن السادس القرن يف أمربوز القديس يقول عبثًا

وحده.» املقدَّس الثالوث باستثناء املادة، إال نعرف «ال الثامن):
كان خطأ يف القديسون هؤالء ووقع مادية. النفسغري أن بأكملها الكنيسة هيئة قررت
بوضوح معَلن هذا ألن أخالقيٍّا يخطئوا لم ولكنهم بًرشا، كانوا فقد الوقت؛ ذلك يف شائًعا

األناجيل. يف
يف األمور هذه بشأن تخطئ، ال التي الكنيسة من لقرار واضحة حاجة لذلك لدينا
خالصة» «روًحا يُدعى عما كافية فكرة أيُّ بالفعل أنفسنا تلقاء من لدينا فليست الفلسفة،
فقط املادة نعرف ونحن فكرة، أيَّ يُعطينا ال تعبري الخالصة الروح «مادة». يُدعى وما
كلمة إن حسنًا، «جوهًرا». ندعوها إننا حتى ضئيل بشكٍل نعرفها لكننا ظواهر. ببضع
هو تحت هو ما عنا. دائًما خفيٍّا سيبقى تحت هو ما ولكن تحت»، هو «ما تعني جوهر
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كيف وال الحياة، نستقبل كيف نعلم ال نحن مكان. كل يف هذا الخالق ورس الخالق، رسُّ
نشعر. كيف وال نُفكِّر، كيف وال ننام، كيف وال نهضم، كيف وال ننمو، كيف وال نمنحها،
أفكاًرا. يكن، ما أيٍّا كائن، يملك أن يُمكن كيف نفهم أن يف تكمن الهائلة الصعوبة إن

الثاني القسم (2)

شيئًا؛ يُعلِّمنا ال جاكلوت لكن ة، بدقَّ جاكلوَت «املوسوعة» يف النفس مقالة مؤلُف اتَّبع
الفقرة الثالث، الفصل الخامس، (املجلد قال امُلتواضع لوك ألن لوك أيًضا يعارض إنه
محٍض ماديٍّ موجوٍد أيُّ كان إن ما نعرف أن أبًدا بإمكاننا يكون لن «ربما السادسة):
القدير كان إن ما نكتشف أن وحي، بال أفكارنا بتأمالت علينا، يستحيل ألنه ال؛ أم يُفكر
ملحًقا آخر شيئًا أو والتفكري، اإلدراك عىل قدرة بدقة، املنظَّمة املادة، أنظمة بعض يَمنح لم
ليس بأفكارنا، يتعلَّق فيما وأنه، مادي. غري مفكًِّرا جوهًرا التنظيم؛ شديد باملادة، ومثبتًا
من التفكري، ملكة املادة عىل يزيد أن شاء إن يستطيع هللا أن ندرك أن فهمنا عن كثريًا أبعد
ن يتكوَّ أين نعرف ال وألننا التفكري؛ عىل قدرة ذا آخر جوهًرا إليها يُضيف أن ينبغي أنه
يف تكون أن يمكنها ال التي القوة تلك يمنح أن القدير شاء الجواهر من نوع ألي وال التفكري،
الكائن أن تناقضيف أيَّ أرى ال فأنا الطيبنَي. ورضاه الخالق بمحضمشيئة إال مخلوق أي
اإلحساس من املجردة املادة من معينة ألنظمة يمنح أن شاء إن شأنه من األزيل املفكر

والفكر.» واإلدراك اإلحساس من درجات مناسبًا، يراه كيفما معها ويضع املخلوقة،
ُمتواضع. متديِّن ق ُمتعمِّ رجل كلمات هذه كانت

جريئًا، بدا الذي الرأي لهذا ثمنًا خوضها وجب التي النزاعات تلك عن بالطبع نعرف
يقل لم اإلنسان. وبضعف هلل الكلية بالقدرة القتناعه نتيجة سوى الحقيقة يف يكن لم لكنه
أن هللا عىل يستحيل أنه لنُثبت املعرفة من يكفي ما نملك ال إننا قال لكنه تفكِّر، املادة إن
الجاذبية عطية منْحها بعد «املادة»، يُدعى الذي املجهول للمخلوق الفكر عطية يضيف

باملثل. غامض وكالهما الحركة، وعطية
الحضارات كل رأي ذلك كان فقد الرأي؛ هذا طَرح الذي الوحيد لوك يكن لم يقينًا،
بناءً املادة، أن للغاية، محدَّدة غري مادة بوصفها بالنفس يتعلق فيما أكدت، التي القديمة

وتفكر. تشعر أن يمكن ذلك، عىل
ييل: بما يقيض ديكارت، عىل اعرتاضاته يف نراه أن يمكن كما جاسندي، رأي وكان
تُفكر. َمن يا أنت الجواهر من نوع أي من تجهل لكنك فيه، تُفكِّر ما تعرف أنك «صحيح
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ال وأنت عنك، محجوٌب وجودك فمبدأ لك، معروفة التفكري عملية أن من الرغم عىل لذا،
أنت بها. تُفكِّر أن يجدر التي العمليات إحدى وهذه الجوهر، هذا طبيعة هي ما تعرف
األجرام عن محدَّدة واضحة فكرة لديه أن يعتقد الشمس بحرارة يشعر أعمى رجًال تُشبه
إلخ، … حرارة يشع يشء بأنها الرد من لتمكَّن الشمس هي ما ُسئل لو ألنه السماوية؛

وهكذا.»
ريايضعىل دليل من ما أنه مراًرا اإلبيقورية» «الفلسفة كتابه يف نفسه جاسندي يُكرِّر

للنفس. الخالصة الروحية الطبيعة
باملنطق أنه «أعرتف الباالتينية: إليزابيث األمرية إىل خطاباته إحدى يف ديكارت يقول
ما ولكن باآلمال، ونمتلئ النفس حول التخمينات من بكثري نقوم أن يُمكننا وحده الطبيعي
تناقٌض وهو أعماله، يف يُقدمه ما رسائله يف ديكارت يُعارض العبارة تلك ويف يقني.» من

األسف. مع مألوف
األوىل القرون يف الكنيسة آباء جميع كان بينما أنه كيف رأينا أننا القول قصارى
عىل سهل أنه اعتقدوا لقد مادية. بأنها ذاته الوقت يف آمنوا فقد خالدة؛ النفس بأن يؤمنون

مفكرة.» يحفظها وسوف ُمفكِّرة، النفس هللا «خَلق قالوا: يَخلق. كما يحفظ أن هللا
األشياء وأن أنفسنا، عن فكرة أيُّ لدينا ليست أننا للغاية جيد نحو عىل مالربانش أثبت
يف هذا يُماثل هللا. يف يشء كل نرى أننا يَستنتج ذلك ومن األفكار؛ منحنا عن قادرة غري
أدوات لدينا تكن لم لو فيه نرى أن يُمكننا يشء فبأي أفكارنا، كل مؤلِّف هللا جْعل الحصيلة
أحد يقودك متاهة: النظرية هذه هو. إال يُوجهها وال يحفظها ال األدوات وهذه للرؤية؟

الفوىض. إىل وآخر الرواقية، إىل وآخر اسبينوزا، إىل مساراتها
للتفاهم باالفتقار دائًما املرء ينتهي واملادة، الروح عن جيدة حجة امرؤ يملك حينما
بسَطته الذي الحجاب هذا يرفع أن عىل بقوَّته قادًرا كان فيلسوف من ما اآلخرين. مع

الطبيعة. وتعمل البرش، يجادل لألشياء. األوىل املبادئ كل فوق الطبيعة

الثالث القسم (3)

التافهة بعضاألفكار وعن الحيوانات نفس عن

يفكر لم إحساس، بال آالت محض الحيوانات أن تَفرتض التي الغريبة النظرية تلك قبل
محارة إن يقول أن لدرجة أحد يُجازف لم مادية. غري نفس لديها الوحوش أن أبًدا البرش
والذاكرة الشعور هللا من ت تلقَّ الحيوانات أن عىل سالم يف الجميع اتفق روحية. نْفًسا تملك
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إن القول حدِّ إىل املنطق هبة استخدام أحد يُسئ لم خالصة. روح من ما لكن واألفكار،
إنها أحٌد يقل لم يشء. بأي تشعر ال حتى الشعور أعضاء كل الحيوانات منحت الطبيعة

خوف. أو بألم تشعر أن دون من تُطارد، حينما وتطري تُجرح، حينما ترصخ
املتعضية املادة يمنح أن قادًرا كان هلل. الكلية القدرة الناس يُنكر لم الوقت ذلك يف
منها، لكثري يمنح أن قادًرا كان أفكار. بضع من وتوليفًة والتذكُّر واأللم الرسوَر للحيوانات
عىل قادًرا فقط يكن ولم تعلموها، التي الفنون إتقان موهبة الصيد، وكلب والفيل القرد مثل
املحنَّكة املتقدِّمة األعمار يف أفضل نحو عىل القتال موهبة تقريبًا كلها اللحوم آكالت منِح
ولكنه األشياء، هذه يفعل أن عىل قادًرا فقط يكن لم الثقة، يف املبالغ الشباب سن يف مما

بذلك. يشهد والكون فعلها،
الحيوانات منَح فقد محتاًال؛ كان هللا وأن مخطئًا، كان الكون أن وديكارت برييرا أكد
ال لكني ا! حقٍّ إحساس، أو حياة بال ذاته الوقت يف لتبقى واإلحساس؛ الحياة أدوات كل
الوهم يف ديكارت، وهم عىل الرد أجل من اندفعوا، الذين هؤالء مزعومني فالسفة أي أَعرف

والحرشات. للضفادع الخالصة الرُّوح تلك ادَّعوا فقد املقابل؛
يُْسكن الذي واآلخر اإلحساس، أعضاء الرافضإلحساس الجنون الجنوننَْي، هذين بني
الغريزة؟ وما الغريزة. هو ذلك كان وسيط. طريق يف ما شخٌص فكَّر بَقة، يف خالصة روًحا
غريزة. إنها ماذا! أعرف ال إنها بالستيكية. هيئة إنها جوهرية، هيئة صيغة هي عجبًا!
تبدأ فلسفتك أن طاملا ماذا»، أعرف «ال األشياء معظم ي ستُسمِّ أنك طاملا رأيك سأُساند

العالم. تفاهة عن قصيدته يف بريور من لك سأقتبس ماذا»، أعرف «ال بعبارة وتنتهي
الحيوانات نفس ر «أصوِّ كاآلتي: فكرته يَرشح «املوسوعة» يف «النفس» مقالة مؤلف إن
نشًطا ً مبدأ تكون أن يجب أنها يل يبدو نوع؟ أي من ولكن وذكي، مادي غري جوهر وكأنها
بقاعدة تُمدنا فهي الحيوانات نفس طبيعة يف تفكَّرنا لو لديها. ما فقط وهذا حواس… لديه

الفناء.» من ستُنقذها روحانيتها أن يف نفكِّر ألن تقودنا أن يمكن
صورة تصنع أن يعني شيئًا تُصوِّر أن مادي. غري جوهًرا امرؤ ر يصوِّ كيف أعلم ال
من أريد ر»، «أصوِّ بكلمة يتعلق فيما الروح. رسم عىل قادًرا أحد يكن لم اآلن وحتى له،
وأعرتف أدركها. ال بأنني أعرتف نفيس عن أتحدَّث وإذ أدرك»؛ «أنا عبارة يفهم أن الكاتب
أحرض لم ألني العدم؛ وال الخلق أدرك ال ألني إفناؤها يمكن روحانية نفًسا بأن أقل بقدر

األشياء. مبادئ عن اإلطالق عىل شيئًا أعلم ال وألني هللا؛ مجلس قطُّ
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َمَلكة. بأنها بإخباري ما شخٌص يَمنعني حقيقي، كائن النفس أن أُثبت أن أردُت إن
األبدي السيد هللا، وإن ُمخطئ؛ إنني يل يقال التفكري، مَلكة لديَّ وأن مَلكة أنها زعمُت إن
أنتجُت كنت إن وإنني وأفكاري، أفعايل جميع ه ويوجِّ بداخيل، يشء كل يفعل كلها، للطبيعة
ال ما وهو القادمة؛ الدقيقة يف بداخيل سيكون الذي الفكر أُعرِّف أن بي فيجدر أفكاري،
تابع واألحاسيس، األفكار ببعض ل ُمحمَّ أوتوماتيكي إنسان محض وإنني مطلًقا؛ أعرفه

للخزاف. الطني من حدود بال له إذعانًا أكثر األسمى الكائن يدي وبني بالرضورة،
عن شيئًا تُعلمنا لن امليتافيزيقا من مجلَّد آالف أربعة بأن وأعرتف بجهيل، أعرتف

أنفسنا. ماهية
تلك إىل تصل أن عىل قادًرا كنَت «كيف هرطقي: لفيلسوف أرثوذكيس فيلسوف قال
هللالخالصة؟» بمشيئة فقط أبدية وأنها بطبيعتها، النفسفانية أن فيها تتخيَّل التي النقطة

«بخربتي.»
ميت؟» أنت هل «كيف!

ميتًا كنت أني لك أؤكد أن ويُمكنني شبابي، يف الرصع من كثريًا عانيت مراًرا. «نعم،
اليشء مريًضا. فيها سقطت التي للدقيقة حتى ذاكرة وال إحساس، ال ساعات. لبضع تماًما
ألنام؛ فيها أذهب التي املحدَّدة باللحظة أبًدا أشعر ال تقريبًا. ليلة كل يل يحدث نفسه
ست عادة ميتًا أكون نائًما. مكثُت كم بالحدس أتخيل أن يُمكنني ال تماًما. أحالم بال نومي

حياتي.» ربع هذا اليوم. كل ساعة والعرشين األربع من ساعات
األمر. عن شيئًا يعرف أن دون نومه، أثناء فكر ما دائًما أنه حينئذ األرثوذكيس أكَّد
ولكني األخرى، الحياة يف دائًما أُفكر أن يجب أني الوحي طريق عن «أُوِمن الهرطقي: أجابه

ذلك.» يف أفكر ما نادًرا أني لك أؤكد
هذه يُثبتان واملنطق اإليمان ألن النفس؛ خلود زعمه يف خطأ عىل األرثوذكيس يكن لم

يفكر. ما دائًما النائم اإلنسان أن تأكيده يف خطأ عىل كان ربما ولكن الحقيقة،
«الفكر آخر: فيلسوف وقال نائم. وهو بينما دائًما يفكر لم بأنه برصاحة لوك أقر

جوهره.» ليس لكنه لإلنسان، خصيصة
وسط نفسه وفقدان نفسه، عن البحث يف والعزاء الحرية إنسان لكل نرتك دعنا

أفكاره.
االضطهاد؛ من بشدة الفالسفة1 أحد عانى ١٧٣٠م عام يف أنه نعلم أن ذلك مع جيد
كما تماًما والليلة. اليوم يف لحظة كل يف يُماَرس يكن لم فهمه بأن — لوك مع — العرتافه

291



الفلسفي فولتري قاموس

وحسب، املحكمة جهل يَضطهده لم اللحظات. كل يف وقدميه ذراَعيه يستخدم يكن لم أنه
قليًال إنجلرتا يف أنتج وما ضده. أدباء يُْدَعْون ممن لقلَّة الحقود للنفوذ العنان أُْرِخي ولكن
فرنيس رجل عانى فقد الوحشية؛ األعمال أخس فرنسا يف أنتج الفلسفية، الخالفات من

لوك. بسبب
أقالمهم، باعوا الذين الوضيعني هؤالء من واحد من أكثر أدبنا وحل يف كان ما دائًما
موضوع عن ما نوًعا بعيدة امللحوظة هذه تبدو ربما إليهم. امُلحسنني ضد حتى وتآمروا
أنفسهم يجعلون الذين أولئك إرعاب فرصة يُفوِّت أن املرء عىل يجب هل لكن «النفس»؛
من قليلني وضمري عقل من لديهم بما يعهرون الذين األدب، رجال للقب مستحقني غري
الحمقى، ليتملقوا أصدقاءهم ويَخونون بة، متعصِّ وسياسة وضيعة، ذاتية مصلحة أجل
النافعون؟ املواطنون يتجرعه أن يف واألرشار األقوياء يرغب الذي السم الخفاء يف وينفثون
بالنفس؛ العميق بجهلنا دوًما نعرتف دعونا نفوسنا، بكل هللا نعبد بينما باختصار،
منطقنا بأن نُقر دعونا ينفد. ال الذي خريه من نملكها التي والتفكري الشعور من امَلَلكة تلك
نستنتج دعونا شيئًا. يَزيدهما أن وال شيئًا، واإليمان الوحي يسلب أن يمكنه ال الضعيف
العلوم إتمام أجل من طبيعته، نعرف ال الذي الذكاء هذا نستخدم أن علينا أن بإيجاز
يف الزنربكات يستخدمون الذين الساعات كصانعي تماًما «املوسوعة»، موضوع تُعد التي

الزنربك. هو ما يعرفوا دون الساعات

الرابع القسم (4)

القليلة معرفتنا النفسوعن عن

قبلنا؛ ُخِلقت النفس كانت إن عما نتساءل أن عىل جرؤنا املكتسبة، معارفنا بيِّنة عىل بناءً
واملستقيم؛ األعور املرصان بني سكنت عمر أي ويف جسدنا؛ إىل العدم من تأتي كانت إن وما
كان إن وما األفكار؛ تلك هي وما هناك؛ استقبَلتْها أم معها باألفكار أتت كانت إن وما
نفسه؛ هللا ل تدخُّ دون األبد إىل بعدنا من سيعيش دقائق بضع يف أحيَتْنا أن بعد جوهرها
سامية، تبدو األسئلة هذه متشابهة؛ طبيعة من هما فهل روح، هللا أن وبما ُروح، أنها وبما

النور. عن العميان أسئلة هي هي؟ فما
يفكر ال فهو منهم، حكمة أكثر طفل كافة؟ وامُلحدثون القدماء الفالسفة علَّمنا ماذا

مفهوم. أي عنها يُشكِّل أن يمكنه ال التي األشياء يف
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أن للسعادة يكل ال الذي ولظمئنا إشباعه، يُمكن ال الذي لفضولنا ُمحزن إنه ستقول
باآلتي: سأجيبك لكني ُمحِزنة، أكثر أمور وثمة أوافق، هكذا! بأنفسنا جهلة نكون

.(٥٦ :٢ «التحوالت،» (أوفيد، إله ورغبات إنسان، حتف لك

أن للهواء يُمكن كيف الخالق. رس هي لألشياء مبدأ كل طبيعة أن يبدو أخرى مرة
تضع يد أي إراداتنا؟ دوًما أطرافنا تُطيع كيف الحيوانات؟ تُخلق كيف الصوت؟ يحمل
وأحيانًا نريدها، حينما أحيانًا وتسحبها يفسجل، وكأنها هناك وتحفظها ذاكرتنا، يف األفكار
ُهوَّة يف غارق إلينا بالنسبة يشء كل نبتة، أقل وطبيعة الكون، وطبيعة طبيعتنا، منَّا؟ رغًما

مظلمة.
معرفة لنا تُْعَط ولم عنه، نعرفه ما كل هذا ويفكر. ويشعر، يفعل، كائن اإلنسان
مبهمة الفعل مَلكة إن نوجد. يجعلنا ما أو نفعل، يجعلنا ما أو ونفكر، نشعر يجعلنا ما
الطني من لجسد تكون كيف إدراك صعوبة التفكري. مَلكة هي كما تماًما إلينا بالنسبة
أفكار يكن، ما أيٍّا كائن، ألي تكون كيف إدراك صعوبة من أقل هي وأفكار مشاعر

ومشاعر.
الطبيعة من أهما أحمق؛ نفُس اآلخر الجانب ويف أرشميدس، نفُس جانٍب يف لدينا
الذي الجسد عن وباستقالٍل دائًما، تفكران فهما تُفكِّرا، أن هو جوهرهما كان إن نفسها؟
التي النفس لنوع يمكن فهل بطبيعتهما، تفكِّران كانتا إن دونهما. من الفعل يمكنه ال
أعضاء كانت لو السماء؟ قاست التي تلك يماثل أن حسابية جمع مسألة حل يُمكنها ال
األشد األحمق هذا اإلطالق عىل يفكر ال فلماذا يُفكر، أرشميدس جعلت التي هي الجسد
إن تقول أفضل؟ نحو عىل وظائفه كل يؤدِّي والذي نشاًطا، واألكثر ِبنية، أرشميدس من
لم اإلطالق. عىل تعلم ال فأنت افرتاًضا؛ تفرتض ولكنك كدماغه. جيًدا ليس دماغه ألن ذلك
مخيخ يكون أن حتى ا جدٍّ املحتمل من حت. ُرشِّ التي السليمة األدمغة بني فروق تُكتََشف
بيل وربما ُمذهل، بقدٍر اشتغل أن سبَق الذي أرشميدس مخيخ من حاًال أفضل األحمق

ن. وتغضَّ
يتعلق وفيما األوىل. املبادئ بكل جاهلون أننا بالفعل، استنتجناه ما ص نُلخِّ دعنا لذا

القرود. من كثريًا أدنى فهم معرفتهم عىل بناءً أنفسهم يفخرون الذين بالجهلة
بعض. ضد بعضكم مرافعاتكم قدِّموا امُلتنازعون، الغاضبون امُلتجادلون أيها واآلن،

األمر. عن واحدة كلمة تعلمون ال من يا أنتم بُجَملكم. انطقوا إهاناتكم، اعرضوا
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الخامس القسم (5)

النفس خلود عن واربريتون مفارقة عن

الحرية من مستفيًدا وشارحها، شكسبري أعمال وُمحرِّر جلوسيسرت أسقف واربريتون، ألَّف
النفس خلود أن ليُثبت مجلدات؛ أربعة باإلهانات، الخصوم رمي عادَة ومستغالٍّ اإلنجليزية،
مقدَّسة. موىس رسالة أن نفسه الربهان من وليستنتج الخمسة، األسفار يف قط يُذَكر لم
األول: املجلد من والثامنة السابعة الصفحتنَي يف نفسه هو يُقدمه الذي كتابه ص ملخَّ هذا

املجتمعات لكل رضوري املوت بعد وعقوبات وبمكافآت أخرى بحياة «االعتقاد (١)
املدنية.

القديمة العصور أمم وخصوًصا فيه)، يُخطئ ما (وهذا بأكمله الجنسالبرشي اتفق (٢)
وتعليمه. االعتقاد بهذا اإليمان يف ثقافة، واألكثر حكمة األكثر

ذات موىس فرشيعة ثم، ومن موىس. رشيعة من جزء أي يف عليها العثور يمكن ال (٣)
املنطقيني: القياسني بهذَين سأثبته ما وهذا إلهي. أصل

ال له، أساًسا النفس بخلود اإليمان من يتخذ ال مجتمع وكل دين، كل األول: القياس
اإليمان من يتَّخذ لم اليهودي الدين عادية؛ غري إلهية بعناية إال عليه الحفاظ يمكن

فائقة. إلهية بعناية ُحفظ اليهودي فالدين لذا أساًسا؛ النفس بخلود
يُحَفظ أن يمكن النفسال خلود يُعلِّم ال دينًا إن قالوا القدماء عني املرشِّ كل الثاني: القياس
موىس آمن ثم ومن النفس؛ خلود عىل يعتمد ال دينًا موىس س أسَّ فائقة. إلهية بعناية إال

عادية.» غري إلهية بعناية محفوظ دينه بأن

بداية يف بحروفكبرية كتبه الذي واربريتون زعم هو بكثري أكرب بقدر عادي غري هو ما
إن القول عىل بهما يجرؤ اللذَين السيئ وإيمانه امُلتطرِّف طيشه بسبب انتُِقد ما كثريًا كتابه.
املوت بعد واملكافآت العقوبات عىل س يؤسَّ ال الذي الدين بأن آمنوا كافة القدماء عني املرشِّ
نفسه يُكلِّف لم قط. ذلك أحدهم يقل ولم عادية، غري إلهية بعناية إال يُحَفظ أن يمكن ال
الغريبة االقتباسات من هائل بعدد امَلحشوِّ الضخِم كتابه يف لذلك مثاًال يُعطي أن عناء حتى
والالتينيني، اليونانيني املؤلِّفني من كومة تحت نفسه دَفن لقد موضوعه. عن جميعها
من هائلة كومة من اآلخر الجانب عىل حقيقته أحٌد يكشف أن من خوًفا وامُلحدثني؛ القدماء
خصومه كل ل ليُحمِّ املوتى هؤالء كل بني من بُعث أخريًا الغور النقد سرب وحينما األظرف.

باإلهانات.
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جميع ضد وقاتل متاهة، مائة مىضعرب أن وبعد الرابع، املجلد نهاية قرب أنه صحيح
اللوم كل ويُلقي هناك. تركه الذي العظيم سؤاله إىل أخريًا يصل الطريق، عىل التقاهم من
أيوب أن يثبت أن ويُحاول عربي، كتاٌب وكأنه الدارسني بني يمر الذي أيوب سفر عىل
حاول التي املقدسة الكتب نصوص كل بطريقته يرشح ذلك بعد النفس. بخلود يؤمن لم

الرأي. هذا ُمناَهضة باستخدامها الناس
ألسقف ينبغي يكن فلم مصيبًا، كان إن أنه هو ذلك عن يقوله أن للمرء يُمكن ما كل
استدالالت املرء يستمد ربما أنه يَشعر أن عليه يجب كان الطريقة. بهذه مصيبًا يكون أن
متِهًما أصبح الذي الرجل هذا التناُقض. فوىضمن هو العالم هذا يف يشء كل لكن خطرية؛
الكتاب. هذا كتابة من فرغ حاَلما إال الدولة رعاية من بوكالة أسقًفا م يرشَّ لم وُمضطِهًدا،
يف أما العفو. وطلب الرتاجع عىل ألُجِرب روما أو قلمرية، أو ساالمانكا، يف كان لو
ليُعدِّل كافيًا ذلك كان لرية. ألف مائة دخلها يبلغ منطقة يف نبيًال أصبح فقد إنجلرتا،

مناهجه.

السادس القسم (6)

الوحي إىل الحاجة عن

العبث من كان لذلك النفس؛ خلود عن لنا كشف أنه هي الجديد للعهد بها ندين فائدة أعظم
استخدامه خالل املستمر بزعمه ة املهمَّ الحقيقة هذه إخفاء واربريتون األخ هذا يُحاول أن
وأن ة، املهمَّ العقيدة هذه عن شيئًا يعرفوا لم القدماء «اليهود أن أفكاره نقل يف موىس

يسوع.» سيدنا وقت يف بها يُقروا لم الصدوقيني
قرأتم «أما املسيح: يسوع فم يف ُوِضعت التي الحقيقية الكلمات بطريقته يُؤوِّل وهو
إله هللا ليس يعقوب؟ وإله إسحق وإله إبراهيم إله أنا القائل: هللا قبل من لكم قيل ما
معنًى الرشير الغني الرجل لعربة يُعطي إنه .(٣٢ ،٣١ :٢٢ (متَّى أحياء.» إله بل أموات
بل آخر. عامًلا وعرشون لندن، أسقف شريلوك، رأيه وفند الكنيسة. تعاليم لكل مناقًضا
لرأي ُمناقض رأٍي عن أعلن أنجليكاني أسقف فضيحة عىل الموه اإلنجليز الفالسفة إن
أنهم عىل األشخاص هؤالء يعامل أن الرجل هذا يُقرر ذلك وبعد األنجليكانية. الكنيسة
أن بعد يرى الذي البيوت» «لص كوميديا يف أرلكوين شخصية مثل باملقدَّسات، مزدرون

اللص!» «أوقفوا قوته: بكل فيرصخ منه؛ بعًضا يحمل رجًال النافذة من األثاث رمى
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وغري املوت، بعد والعقوبات وامَلثوبات النفس، خلود عن الكشف يُبارك أن املرء عىل
بيشء العظيم قيرص يؤمن لم بشأنه. مرتابة العقيمة البرشي الجنس فلسفة ظلَّت مما ذلك
أعلن، حينما ُمكتمل، شيوخ مجلس يف بوضوح موقفه عن عربَّ وقد اإلطالق، عىل ذلك من
معه، يموت يشء كل وأن إحساس، بال اإلنسان يرتك املوت أن كاتالينا، إعدام يمنع لكي

الرأي. هذا شخص أي ينتقد ولم
اإلله أن أكَّدت التي اإلبيقورية رئيستني؛ طائفتني بني الرومانية اإلمرباطورية انقسمت
أنها عىل النفس مع تعاملت التي والرواقية الجسد. مع تفنى النفس وأن للعالم، ُمْجٍد غري
فسواء ولذلك، منه. انبثَقت التي العظيم اليشء بذلك بأصله، املوت بعد يلتحم اإلله من جزء
السخرية يف كلتاهما الطائفتان اتفقت خالدة، النفس بأن أم فانية النفس بأن املرء أآمن

املوت. بعد والعقوبات اآلالم من
يف بُعمٍق املحفور الرأي هذا وبفضل هذا. الرومان إيمان من كثرية آثار لدينا زالت ما
أن ينتظروا ولم تردُّد، أدنى بال أنفسهم قتَلوا البسطاء، الرومان املواطنني من كثري قلوب

ُمْعِدميهم. إىل طاغية يُسلمهم
ولم ثواب يف يَأُملوا لم هللا، بوجود اقتناًعا األكثر وأولئك فضيلة، الرجال أكثر حتى
فيما الشك يف بنفسه بدأ وقديًسا بابا بعد فيما أصبح الذي كليمندس، عقاب. من يخافوا
ال نحن قيسارية. يف بطرس القديس واستشار األخرى، الحياة عن األوائل املسيحيون قاله
عىل يُدلِّل التاريخ ذلك ولكن إليه، يُنسب الذي التاريخ كتَب كليمندس القديس أن نصدق
أن هو يفاجئنا أن يُمكن ما كل محدَّد. وحٍي إىل البرشي الجنس لدى كانت التي الحاجة
من القليل لديهم أناًسا املروِّعة الجرائم من لكثري فريسًة تََركت هكذا ومفيدة قمعية عقيدة

الخلود. من نوعني بني محصورين أنفسهم ويَرْون ليعيشوه، الوقت

السابع القسم (7)

واملسوخ الحمقى نفوس

شبيهة نماذج رأينا أفكار. بال ويعيش أفكاًرا، يملك ال تماًما، ذهنيٍّا معاًقا ُمَشوٌَّه طفل يولد
والبهيمة. اإلنسان بني ما يشء إنه األطباء قال الحيوان؟ هذا تعريف ينبغي كيف بذلك.
وينام، ويرشب، يأكل، إنه ُمفكِّرة. نفًسا ليست لكنها حساسة، نفًسا لديه إن آخرون وقال

يُفكر. ال لكنه حواس، ولديه ويستيقظ،
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وافية. إجابة عنه أحد يُِجب ولم السؤال ُطرح ال؟ أم املخلوق لهذا أخرى حياة ة أثمَّ
لديهما كانت وأمه أباه ألن نفًسا؛ لديه أن البد املخلوق هذا إن املفكِّرين بعض يقول
فسيَعتِرب أنف بال العالم إىل أتي أنه لو أنه يثبت أن للمرء يمكن املنطق بذلك لكن نفسان.

أنفان. لديهما وأمه أباه ألن أنًفا له أن الناس
مدبَّب، نحيل وأنفه اليشء، بعض داكنة متقلِّصة وجبهته ذقن، بال طفًال امرأة تلد قد
ده يُعمِّ أجسادنا. يشبه جسده باقي أن إال سنونو، طائر عن يختلف وال مستديرتان، وعيناه
املخلوق ذلك لدى كان إن لكن خالدة. نفس ذا إنسانًا يَُعد األصوات، وبأكثرية الوالدان،
نفس، له تكون وال مسخ، أنه فسيُعلنون املنقار، مثل وفم مدبَّبة، أظافر السخيف الضئيل

د. يُعمَّ وال
لم أسبوع. كل أرنبًا تلد امرأة هناك كانت ١٧٢٦م عام لندن يف أنه جيًدا معروف
كالوباء انترش الذي الجنون من الرغم عىل الطفل هذا تعميد رفض يف كبرية صعوبة توجد
برية. أرانب تلد كانت امُلحتالة الفقرية املرأة تلك أن تصديق بسبب أسابيع لثالثة لندن يف
أصدق يشء من ما أنه أندريه، القدِّيس يُدعى وكان بها، يعتني كان الذي الجراح أقسم
املرأة تلك أطفال عىل يُنِكرون السذَّج جَعل الذي السبب ما لكن الناس. قه وصدَّ ذلك، من
بأنفس مزوَّدين أطفالها يكون أن ينبغي ثم ومن نفس؛ لديها كانت أنفس؟ لهم تكون أن
أفال بوجه، أم بخطم أُولدوا وسواء حيوانات، براثن أم أذرع لديهم أكانت سواء أيًضا. هم
ولدتْه هو، ما أعرف ال ضئيل لكائٍن واإلحساس الفكر منحة يهب أن األعظم للكائن يُمكن
هل إنسان؟ هيئة عىل هو، ما أعرف ال ضئيل لكائن يمنحها كما أرنب هيئة عىل امرأة
مرة الفضاء إىل تعود أن املرأة تلك جنني داخل تستقر أن ة ُمستعدَّ كانت التي للنفس يُمكن

أخرى؟
الخلود يَعزو أن املرء عىل يجب ال أنه مفادها املسوخ، عن ذائعة، ملحوظة لوك ن يُدوِّ
ال الخلود هذا إن ويقول بذلك. عالقة له ليس الشكل وأن ما، لجسٍد الخارجية املظاهر إىل
معطفه. قصة أو لحيتِه تهذيب بطريقة يتعلق مما أكثر صدره أو وجهه بشكل يتعلق

للطفل كانت إن ما خالله من تعرف الذي التشوه مقياس بالضبط هو ما لوك: يسأل
من محروم مسخ أنه اإلعالن من معها بد ال التي املحدَّدة الدرجة هي ما ال؟ أم نفس

النفس؟
أفكار إال لديها ليس نفٌس تكونه الذي ما ذلك: من أبعد هو عما يسأل املرء لكن
وما يستحقون؟ ال أم ون أيستحقُّ الرائعة. األفكار أبًدا تفارقهم ال من بعض هناك رائعة؟

النقية؟ روحهم مع العمل
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الفلسفي فولتري قاموس

املفكِّرين بعض يقول ذلك؟ عدا تشوُّه وبال برأَسنْي طفل يف املرء يظن أن يمكن ماذا
آخرون يرد عصبينَي. ومركزين ثفنيٍّا، وجسًما َصنَْوبريتنَي، ُغدتني لديه ألن نفَسني لديه إن

واحدة.2 ة ورسَّ واحد صدر له يكون بينما نفسان له تكون أن للمرء يمكن ال بأنه
كان وإن الضعيفة، اإلنسانية النفس هذه عن األسئلة من كثري ُطِرح باختصار،
هذه صاحب الشخص من الفحص هذا لها فسيُسبِّب جميًعا، عنها نجيب أن رضوريٍّا
األحبار مجمع يف بولينياك لكاردينال حدث ما لها يحدث وقد يُطاق. ال ضجًرا النفس
حساباته، يُسوِّي جعله عىل قطُّ يَقِدر لم أنه من أعماله مدبِّر تعب أن فبعد الكاثوليك؛
األوراق. من هائلة بحزمة املثقلة لُحجرته الصغرية النافذة إىل وأتى روما، من خاضالرحلة
إىل نظر منه، ردٌّ يأتيه يعد لم أنه رأى أن وبعد النهاية، ويف ساعتني، من يقرب ملا يقرأ ظل
الحقيقة، إىل نتوصل أن قبل نفوسنا سرتحل ساعتني. قبل رحل قد الكاردينال كان األمام.

أعمالنا. ومدبِّرو نحن جهلنا، يكن مهما هللا أمام أمناء فلنكن ولكن

هوامش

نفسه. فولتري (1)
أياما رأسني ذات عظاءة حرٍص، يف املستنري، الفلكي أنجوس، شوفالييه راقب (2)
السيطرة يف تقريبًا متساويتنَي مستقلتنَي، إرادتني تملك كانت العظاءة أن بنفسه وأكَّد عدة،
رؤيتها معه تستطيع ال نحو عىل الخبز من قطعة تُعطى العظاءة كانت حينما الجسم. عىل
أن يف يرغب اآلخر والرأس الخبز، وراء الذهاب يف يرغب الرأس هذا كان واحدة برأس إال

ساكنًا. الجسد يظل
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واحلكومات الدول

أي يف سافرت، من يا إذًا أخِربني بدقة. ومخارجها الحكومات جميع مداخل مؤخًرا ُدِرست
لألرايض مالًكا سيًدا أن إخال تولد؟ أن ل تُفضِّ كنت الحكومات من نوع أي وتحت دولة
يكون أن من بدًال سيًدا فسيصبح أملانيا، يف يولد أن ليُزعجه يكن لم فرنسا يف عظيًما
اإلنجليزية، النبالة امتيازات لديه تكون بأن مرسوًرا فرنسا من نبيٌل وسيكون خاضًعا.
أي يف يكون مما فرنسا يف حاًال أفضل فسيكون واملرصيف، املحامي أما ًعا. ُمرشِّ وسيُصبح

آخر. مكان
وبال معقولة، ثروة ذو إنسان حر، حكيم إنسان يختارها أن يمكن دولة أي ولكن

تحيُّزات.
بصحبة الرب بطريق أوروبا إىل مثقف، رجل وهو بونديشريي، حكومة أعضاء أحد عاد
عظيم حكومة يف رأيك «ماذا املستشار: سأله العاديني. الرباهمة من ثقافة أكثر براهمي

املغول؟»
تماًما؟ التتار يحكمها دولة تكون أن ع تتوقَّ كيف َمقيتة. أنها «أعتقد الربهمي: أجاب
املواطنني وماليني بالكاد؛ راضون املواطنني ولكن ا، جدٍّ راضون وأثرياؤنا ووالتنا أمراؤنا

اليشء.» بعض
ما أنه «ألحظ الرباهمي: قال كلها. العليا آسيا يف بفكَريهما والرباهمي املستشار جال

العالم.» من الواسع الجزء ذلك كل يف واحدة جمهورية من
وكانت طويًال، تستمرَّ لم لكنها ُصور، جمهورية مىض فيما «كانت املستشار: قال
إن فلسطني، يدعى صغري ركن عند العربية البرتاء مقاطعة اتجاه يف أخرى واحدة هناك
الذين اللصوصواملرابني من عصابة عىل الجمهورية اسم يُضفيرشف أن للمرء يُمكن كان



الفلسفي فولتري قاموس

ويصبحون أخرى، أحيان يف الكهنة وكبار أحيانًا، امللوك من وساللة أحيانًا، قضاة حَكَمهم
اغتصبوها.» أن سبق األرضالتي من يُطَردون البعيد املدى ويف ثمانيًا، أو مرات سبع عبيًدا
نادًرا األرض. عىل للغاية قليلة جمهوريات توجد أن بد ال أنه «إخال الرباهمي: قال
قليلة شعوب عىل السعادة هذه تقترص أن ينبغي أنفسهم. بحكم جديرين الناس يكون ما
آكلة الوحوش عن بنفسها تنأى التي األرانب مثل الجبال؛ بني أو الجزر يف أنفسهم يُخفون

ويُفَرتَسون.» يُكتََشفون الطويل املدى عىل ولكن اللحم،
للرباهمي: املستشار قال الصغرى، آسيا إىل املسافران وصل حينما

من أكثر استمرَّت إيطاليا أركان أحد يف ُشكِّلت جمهورية أن ستصدق كنت «هل
الغال وبالد واليونان وأفريقيا وآسيا الصغرى آسيا عىل نفوذها وبسطت سنة، خمسمائة

إيطاليا؟» وكل وإسبانيا
ذلك.» بعد َمَلكية أصبحت ما رسعان «ولكنها الرباهمي: قال

أطروحات نؤلِّف يوم كل ويف سقطت، امَلَلكية هذه ولكن صواب، عىل «أنت اآلخر: قال
وانهيارها.» اضمحاللها سبب إيجاد أجل من جميلة

ألنها اإلمرباطورية هذه سقطت املتاعب. من كبريًا قسًطا لون «تتحمَّ الهندي: قال
املغول.» عظيم إلمرباطورية ذلك حدوث يف أرغب وكم يسقط، أن يجب يشء فكل ُوجدت،
الدول يف أكرب رشف ة ثمَّ يكون أن ينبغي أنه ترى هل «باملناسبة، األوروبي: قال

الجمهورية؟» الدول يف أكثر وفضيلة االستبدادية،
يف أكرب بقدر رضوري الرشف إن له بالرشف نقصده ما توضيح بعد الهندي قال
«ألن بقوله: ذلك وعلل امَلَلكية، الدول يف الفضيلة من مزيد إىل بحاجة املرء وإن الجمهورية،
يف يُمكنه بينما للرشف؛ فاقًدا كان إن يُنتخب لن الناس ينتخبه بأن يُطالب الذي اإلنسان
أحد يُصبح أن يف ينجح أن أجل فمن العظيم، األمري لرغبة طبًقا مكانة يَكتسب أن البالط
املرء عىل فيجب الفضيلة، عن أما شخصية. أو رشف لديه يكون أال ينبغي الحاشية رجال
الفاضل الرجل يكون ما وأكثر الحقيقة. قول عىل يجرؤ حتى هائل بقدر فاضًال يكون أن

يُداهنه.» من لديه فليس الجمهورية؛ يف راحته عىل
للمناخات، ُصنعت واألديان القوانني أن تعتقد «هل أوروبا: من القادم الرجل قال

دلهي؟» يف الرقيقة واملالبس موسكو، يف الفرو املرء يرتدي كما تماًما
لخط طبًقا تَُسن املادية األشياء تخصُّ التي القوانني كل شك. «بال الرباهمي: أجاب
لثالث حاجة يف والفاريس فقط، واحدة زوجة األملاني يحتاج املرء. فيه يعيش الذي الطول

أربع. أو زوجات
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والحكومات الدول

يف قداًسا أقيم أن مسيحيٍّا، كنت لو يمكنني، كيف نفسها. الطبيعة من الدين شعائر
للمناخ عالقة فال أخرى، مسألة فهذه العقائد، عن أما خمر؟ وال خبز يوجد ال حيث بلدي
البلطيق؛ بحر من بالُقرب الديانة تلك توجد أال ُطِرَدت؟ ومنها آسيا، يف ديانتك تبدأ ألم بها.

معروفة؟» تكن لم حيث
تعيش؟» أن تُفضل الحكم من نوع أي وتحت دولة أي «يف املستشار: سأل

كثريًا التقيُت للكلمة. الحقيقي باملعنى أعيش حيث ولكن مكان، «أي رفيقه: أجاب
ذلك.» مثل قالوا الذين والرتك، والفارسيِّني والتونكينيني السياميني من

ستختار؟» دولة أي أخرى، مرة «لكن، األوروبي: ألح
وحده.» القانون فيها يُطاع التي «الدولة الرباهمي: أجاب

قديمة.» إجابة «تلك املستشار: قال
ذلك.» يعيبها «ال الرباهمي: قال

الدولة؟» تلك «أين املستشار: سأل
عنها.» نبحث أن «يجب الرباهمي: أجاب
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اخلرافة

بالخرافات املؤمن أن ذلك من األكثر للطاغية. العبد َمثَل للُمحتال بالخرافات املؤمن َمثَل
واعتنقتها الوثنية يف ُولدت التي الخرافة أصابت متعصبًا. ويصبح ب، التعصُّ يحكمه
بقوة استثناء بال الكنيسة آباء كل آمن األوىل. العصور منذ املسيحية الكنيسَة اليهودية،
السحرة الكنيسة تحرم ولم دوًما. به آمنت لكنَّها دائًما، السحر الكنيسة أدانت السحر.
الشيطان. مع حقيقي اتصال عىل كانوا أناًسا بوصفهم ولكن أخطئوا، مجانني بوصفهم
يؤمن زال وما بالخرافات، آَمن طاملا اآلخر النصف أن أوروبا نصف يعتقد اليوم
والصلوات الجسد، وإماتة الغفران، وصكوك املقدَّسة، التذكارات الربوتستانت يعترب بها.
الخرافة، تكمن خرافيٍّا. خبًال الرومانية الكنيسة شعائر كل وتقريبًا املقدَّس، واملاء للموتى،
بني ويوجد رضورية. ممارسات الجدوى عديمة املمارسات أن افرتاض يف رأيهم، وفق
من كثري عن تخلَّْوا الذين وهم أسالفهم، من استنارة أكثر هم بعضمن الرومان الكاثوليك
اآلخرين ضد أنفسهم عن يدافعون وهم مىض. فيما مقدَّسة تَُعد كانت التي العادات تلك
رشيًرا.» وحسب الالمبايل يكون أن يُمكن وال مبالون، ال «إنهم بالقول: عليها حافظوا الذين
كل أن يجد أن إيطاليا إىل لفرنيسمسافر يمكن للخرافة. حدوًدا نُحدِّد أن الصعب من
باريس أساقفة كبري أن كانرتبري أساقفة رئيس يزعم مخطئًا. يكون وبالكاد خرايف يشء
كانرتبري، أساقفة رئيس نيافة عىل نفسه باللوم املشيخيُّون ويُلقي بالخرافات، يؤمن
أكثر هم يُعتربون الذين الكويكرز قبل من بالخرافات مؤمنني بوصفهم بدورهم ويُعاملون

اآلخرين. املسيحيِّني نظر يف بالخرافة إيمانًا الناس
تبدو التي الطائفة الخرافة. ماهية عىل املسيحية املجتمعات يف أحد يتفق ال لذلك،
لديها يكون التي الطائفة تلك هي الذكاء يُصيب الذي املرض ذلك لهجوم تعرًضا أقلَّ
شعائر طريق عن للعقل ُمناٍف بإيمان بقوة مرتبطة زالت ما كانت إن لكن الشعائر، أقل



الفلسفي فولتري قاموس

زمن من ُرصدت التي الخرافية املمارسات كل وحده يُعادل للعقل املنايف اإليمان فهذا قليلة،
جوفريدي. األب حتى الساحر سيمون

أخرى طائفة تعتربها ما هي الطوائف إحدى عند الدين أساسيات أن إذًا، واضح،
خرافة.

الذي ذا من ُمتَهمون. أنفسهم وهم بذلك، كافة املسيحية املجتمعات املسلمون يتهم
يف العقل أن تدَّعي طائفة كل لكن العقل؟ سيكون هل الخطرية؟ املسألة تلك يف سيفصل
أن العقل فيه سيستطيع الذي الوقت ينتظرون بينما تفصل سوف فالقوة ولذلك صفها.

القوة. سالح ينزع لكي العقول من كبريًا عدًدا يخرتق
يشبه إنه للغاية. شائك سؤال هذا الخرافة؟ بتدمري الدولة سياسة تسمح حدٍّ أي إىل
ربما استسقاء لديه لشخص جراحي بفتٍح يبدأ أن الطبيب عىل يجب درجة أي إىل التساؤل

الطبيب. رؤية عىل تعتمد مسألة إنها العملية. تلك أثناء يموت
عما التساؤل يعني هذا الخرافية؟ التحيُّزات كل من أحرار برش يوجد أن يمكن هل
الصني. قضاة عند خرافة من ما إنه يُقال الفالسفة. من أمة توجد أن املمكن من كان إن

أوروبا. بلدات من قليل يف القضاة لدى منها أيٌّ يتبقى أال املرجح من
يجعل لن هذا القضاة نموذج الناس. خرافات خطورة من القضاة سيحد ثم، من
جماح يكبحون سوف الوسطى الطبقات يف البارزين األشخاص ولكن مستنريين، الغوغاء
الطبقات فيه لُطِّخت أن يَسبق لم واحد ديني سخط واحد، شغٌب يوجد ال ربما الغوغاء.
سوف والوقت العقل لكن الغوغاء، هي حينئذ كانت الوسطى الطبقات هذه ألن الوسطى؛
ولدينا همجية، واألكثر األدنى السكان أولئك ُهذِّبت، التي سلوكياتهم، وستلطف انها، يُغريِّ
قل وكلما التعصب، قلَّ الخرافة قلَّت كلما باختصار، دولة. من أكثر يف لهذا قوية أمثلة

التعاسة. قلت التعصب
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الدموع

السائل ذلك وبني حزينة فكرة بني العالقة ما ملاذا؟ ولكن الصامتة. األىس لغة هي الدموع
امللتحمة ويُرطِّب العني، من الخارجية الزاوية يف صغرية غدة عرب يرشح الذي اف الشفَّ املالح
الخزانة عليها يطلق خزانة عرب والفم األنف داخل ينحدر ومنها الصغرية، الدمعية والنقاط

وقنواتها؟ الدمعية
الذين واألطفال النساء لدى كثريًا أسهل الحزن بفعل الدموع استثارة تكون ملاذا
النسيج ذوي الناضجني الرجال لدى منها رقيقة، هشة شبكة من جزءًا أعضاؤهم تكون

األقوى؟
وتقودنا ترققنا، التي الدموع تلك لرؤية الشفقة فينا تُولد أن الطبيعة شاءت هل
مساعدة عىل مجبولة هَمجي جنٍس من تنحدر التي املرأة يسكبونها؟ الذين أولئك ملساعدة
ورغبات ُملهيات لديها ألن أكثر؛ بقدٍر وربما الحاشية، من امرأة تفعل مثلما يبكي طفل

أقل.
املؤكَّدة الواضحة، العالقة تلك فِللُعيون شك؛ بال غرض الحيواني الجسم يف يشء لكل
تُنكر التي الوقاحة باعتبار تغريني إنها حتى مقدسة اآللية هذه الضوء. بأشعة واملحبَّبة

املستعرة. الحمى من هذيانًا أعيُننا لِبنية الغائية العلل
أن جميًال يكون سوف لكن هكذا، ومدهًشا محدًدا هدًفا الدموع الستخدام أن يبدو ال

الرحمة. فينا لتبعث تنهمر الطبيعة تجعلها
موهبتهن. اإلطالق عىل تدهشني ال يرغبن. متى يبكني بأنهن يُتَّهمن من النساء من
حزينة، ما ذكرى عىل ما؛ هدٍف عىل نفسها تُثبِّت أن رقيقة حساسة حية ملخيلة فيُمكن
امُلمثِّلني من للكثري يحدث ما هذا منها. الدموع تعترص أنها لدرجة آرسة، بألوان وتصورها

املرسح. خشبة عىل خاصة وامُلمثالت،



الفلسفي فولتري قاموس

االحتيال من القليل املوهبة هذه إىل يُضِفن بيوتهن يف يُحاكينهن الالتي النساء
دموعهن عشاقهن، عىل يبكني الحقيقة يف هنَّ بينما أزواجهن عىل يبكني بأنهن بالتظاُهر

زائف. منها الغرض ولكن حقيقية
والجرائم األحداث هذه تمثيل عند املرسح عىل الرجل يبكي قد وملاذا أحدهم: يسأل قد
ال ألنه هذا بارد؟ بدم جرائم وارتكب بل جافة، بعنٍي وحشية األحداث أكثر شاهد َمن وهو
قبل كان نفسه. الرجَل يعد لم وامُلمثل. املؤلِّف بأعنُي يراها ولكن نفسيهما، بالعينني يراها
نفسه لطَّخ وحينما قتيلة، بريئة امرأة شاهد حينما غاضبة بعواطف مهتاًجا همجيٍّا ذلك
إليها تعود فارغة، هادئة، هي وها عاصف، باضطراٍب مملوءة روحه كانت صديقه. بدم
للمسارح. العظيم النفع هو هذا الحقيقية، امليزة هي وهذه نقية. دموًعا فيذرف الطبيعة؛
الخطيب، يُلقيها التي الباردة بالخطب أبًدا إنجازه امُلمكن من يكن لم ما أُنِجز قد هناك

الزمن. من لساعة بامللل يشعر كله الجمهور وتجعل
وشاهده العجلة عىل كاالسالربيء مقتل يف تسبَّب الذي ع املرشِّ ديفيد الدمع ذرف ربما

جيًدا. وممثَّلة بحنكة مكتوبة تراجيديا يف جريمته شاهد لو عاطفة، بال
يَحتفظون الطغاة يعد «لم أديسون: مرسحية افتتاحية يف لكيتو البابا قال السبب لهذا

بَكْوا.» كيف الفضيلة أعداء ب وتعجَّ الهمجي، بطبعهم
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د املوحِّ

كل َخلق ُمقتِدر، هو ما بقدر طيب أسمى، كائن بوجود اإليمان شديد شخص د املوحِّ
بال الجرائم عىل ويعاقب أنواعهم، يحفظ وهو ل، وتأمُّ وإحساس ونموٍّ بامتداٍد الكائنات

بعطف. البارَّة األفعال عىل ويكافئ قسوة،
بحيث التهور من ليس ألنه يعفو؛ وكيف يحمي وكيف هللاُ يُعاقب كيف د املوحِّ يعلم ال
أما عادل. وأنه يفعل، الرب أن يعلم لكنه الرب، يفعل كيف اكتشاف محاولة يف نفسه يقحم
وليست كبرية، صعوبات مجرد ألنها إيمانه؛ تهز فال اإللهية العناية ضد املثارة الصعوبات
تأثريات إال العناية هذه من يُدرك ال أنه من الرغم عىل اإللهية، العناية لهذه يخضع أدلة.
أن يعترب يراها، التي باألشياء يراها ال التي األشياء عىل يحكم وإذ قليلة؛ وعالمات قليلة

واألزمان. األماكن كل تبلغ اإللهية العناية تلك
تناقض التي الطوائف من أيٍّا يتبع ال فهو الكون، بقية مع املبدأ هذا وفق تصالح وإذ
سبقت البسيطة هللا عبادة ألن انتشاًرا؛ واألوسع األقدم هو دينه األخرى. منها واحدة كلُّ
هم يستطيعون ال بينما األقوام، كلُّ فهَمها يستطيع بلغة يتكلَّم إنه العالم. نظريات كل
كإخوته. ُحكماء جميًعا يعتربهم كايني، إىل بكني من إخوة، لديه بعًضا. بعضهم يفهم أن
عىل لكن سطحي، مظهر عىل وال غامض، مليتافيزيقيٍّ آراء عىل يشتمل ال الدين بأن يؤمن
«احذر فيه: املحمدي يَصيح عقيدته. هلل خضوعه ويف خدمته، الخري فعل يف والعدل. العبادة
أما لوريت!» دي نوتردام إىل تسافر لم إن لك «الويل اآلخر: ويُذكِّره مكة!» إىل تحج لم إن

املضطَهد. عن ويدافع امُلحتاج، يُنجد لكنه ولوريت، مكة من فيَضحك هو





التسامح

كل فليعذر والخطأ، الضعف من مخلوقون جميًعا نحن اإلنسانية. نتاج إنه التسامح؟ ما
للطبيعة. األول القانون هو هذا اآلخر. حماقة منا

يمكننا وحش. هو رأيه، من ليس ألنه اإلنسان، أخاه يضطهد الذي الفرد أن واضٌح
الذين أولئك يعاملون كيف األمراء! لكن القضاة! لكن الحكومة! لكن صعوبة، بال ذلك قول
سوف األمري أن املؤكد فمن أقوياء غرباء كانوا إذا عباداتهم؟ عن مختلفة بعبادة يتعبدون
الخامس شارل املسلمنيضد مع للغاية، املسيحي األول، فرانسوا سيتحالف معهم. يتحالف
ضد تمردهم يف ليدعمهم أملانيا للوثريِّي املال األول فرانسوا سيُعطي للغاية. الكاثوليكي
سياسية ألسباب وطنه. يف اللوثريِّني بحرق يبدأ سوف للعادة، طبًقا لكن، اإلمرباطور؛
هل سيحدث؟ ماذا ولكن باريس. يف يحرقهم سياسية وألسباب ساكسونيا، يف لهم يدفع
الربوتستانت. من جديدة بأعداد فرنسا ستَمتلئ ما رسعان مرتدِّين؟ االضطهادات تصنع
هناك ستكون بدورهم. هم سيَشنُقون ذلك بعد ولكن نق، للشَّ سيستسلمون البداية، يف
من أسوأ العالم من الركن هذا وسيصبح بارثولوميو، سان مذبحة وستأتي أهلية، حروب

امُلحَدثون. أو القدماء عنه سمع جحيم أي
لم الذين املجرمون أيها خلقكم! الذي هللا عبادة عىل قط تَقدروا لم من يا املجانني، أيها
البارسيِّني وال املستنريين، بالصينيني وال نوح، رشائع أتباع بقدوة االهتداء عىل أبًدا تقدروا
الغربان حواصل تحتاج كما الخرافات إىل تحتاجون الذين الوحوش أيها الحكماء! وكل
بالدكم يف ديانتان لديكم كان إن به؛ ألخربكم آخر يشء وال بالفعل بهذا أُخِربتم للجيف!
إىل انظروا سالم. يف فسيسكنون دينًا ثالثون لديكم كان وإن األخرى، منهما كلٌّ فستذبح
والروم. والنساطرة، اليونانيني، واملسيحيني والبانيانيني، الزرادشتيِّني، يحكم الرتك، عظيم

الجميع. ويَصمت يخوزق، الفتن يثري أن يحاول من وأول
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البرشبالتسامح تُلهم أن يجب التي الديانة هي شك بال املسيحية الديانات، كل بني من
انقسمت للتسامح. افتقاًرا البرش أكثر املسيحيون ظلَّ اآلن، حتى أنه مع غريها، من أكثر
تحت أحيانًا استمرت التي االضطهادات أثناء حتى وانقسمت مهدها، يف املسيحية الكنيسة
طائفة وحتى إخوته، قبل من ا ُمنشقٍّ يُعد الشهيد كان ما وكثريًا األوائل. األباطرة حكم
أعضاؤها وُحِرم الرومان، اإلعدام ذي منفِّ سيف تحت انتهت الكاربوكراتيني املسيحيني

السابليِّني. نظر يف محرومة كانت التي اإلبيونية، املسيحية ِقبَل من كنسيٍّا
أن يجب أنه منه نتعلم مذهل درس هو كثرية قرونًا امتد الذي املرعب النزاع هذا
عالجه هو والتسامح للبرشية، الكبري املرض هو النزاع إن اآلخر. أخطاء منا كل يُسامح

الوحيد.
يفحص أم دراسته، يف بانتباه يتأمل أكان سواء الحقيقة تلك مع يختلف إنسان من ما
والشفقة الرسبالتسامح يف يُقرُّون الذين الناس يَربز إذًا، ملاذا، أصدقائه. مع بهدوء الحقيقة
مصلحتهم ألنَّ ملاذا؟ الفضائل؟ هذه ضد الشديد الغضب بهذا املأل عىل أنفسهم هم والعدل،

يعبدونه؟ الذي الوحش لهذا يشء بكل يُضحون ولذلك إلههم؛ هي الخاصة
الذين البرش رءوس عىل أسري والسذاجة؛ الجهل عىل ستان مؤسَّ وقوة كرامة لديَّ
إىل أوثقهم أن يجب فسأضيع. وجهي، إىل وتطلَّعوا قاموا وإن ؛ قدَميَّ عند ساجدين يخرُّون

الحديدية. بالسالسل األرض
أقوياء رجال لديهم أقوياء. التعصب من قروٌن جعلتْهم الذين الرجال فكَّر هكذا
جميًعا واغتنوا سلطتهم، تحت آخرون أقوياء رجال لديهم أيًضا وهؤالء منهم، أدنى آخرون
التسامح؛ يَمقتون جميعهم غبائهم. من وسخروا دمائهم، من وسمنوا الفقراء، نهب من
الطغاة وألن حساباتهم، تقديم من يخافون العامة حساب عىل اغتنوا الذين املتحزِّبني ألن
الذين املتعصبني يستأجرون يشء، كل وليتوَّجوا ذلك، وبعد الحرية. كلمة من يرتجفون
أفواهكم.» وأغلقوا وادفعوا وارتعشوا، سخافاتسيدي، «احرتموا أصواتهم: بأعىل يرصخون
كثرية طوائف تصنع إذ اليوم، ولكن طويلة، لفرتة العالم من كبري جزء عومل هكذا
مصدًرا تشكِّل املرء، يعلم كما طائفة، كل معها؟ اتباعه يُفرتض طريق فأي قًوى توازَن
افرتاضات كل ألن الحساب؛ أو الجرب أو الهندسة علماء من طوائف توجد فال للخطأ،
الهوت عالم أي املرء. يضلُّ ربما آخر، علم كل يف صحيحة. والحساب والجرب الهندسة

قضيته؟ من متأكِّد إنه بجدية يقول أن عىل يجرؤ أن يُمكن سكوتي أو أكويني
أنه الواضح فمن الدينية، املسائل يف متسقة بطريقة نتفكَّر أن لنا مسموًحا كان إن
وعاش يهوديٍّا، ُولد — ُمخلصنا — املسيح يسوع ألن يهوًدا؛ نكون أن جميًعا علينا يجب
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واضح لكنه اليهودية. الديانة ويحقق م، يُتمِّ كان إنه بوضوح وقال يهوديٍّا، ومات يهوديٍّا،
مع ُمتواِفقني غري ضعفاء، جميًعا ألننا بينا؛ فيما متسامحني نكون أن يجب أننا ذلك مع
تقول أن الوحل يف الريح أسقطتها لخيزرانة يُمكن هل واألخطاء. للتقلُّبات وعرضة أنفسنا،
سأُقدِّم وإال الحقرية، أيتها أزحف، كما «ازحفي املقابل: االتجاه يف سقطت التي ملثيلتها

وتُحَرقي!» الجذور من تُنتزعي لكي التماًسا
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احلق

ُولدت قد لهذا ملك. إني تقول «أنت يسوع: أجاب ملك؟» إذًا «أفأنَت بيالطس: له «فقال
صوتي.» يسمع الحق من هو َمن كل للحق. ألشهد العالم إىل أتيُت قد ولهذا أنا،

.(٣٧ :١٨ (يوحنا إلخ … أيًضا خرج هذا قال وملا الحق؟» هو «ما بيالطس: له قال
أن فينبغي اإلجابة، ينتظر أن دون خرج قد بيالطس أن البرشي للجنس املحزن من
أمامه امَلسوق املتهم يقول الفضول. من ا جدٍّ قليل بيالطس لدى كان الحق. هو ما نعلم
إنه هذا. يكون أن يمكن كيف بيالطس يسأل وال ملًكا، سيصبح إنه أو ملك، إنه نفسه عن
يستخرج أن واجبه كان املوت. أو الحياة تقرير سلطة وله قيرص، باسم األعظم القايض
ُولِدَت كيف ملًكا. كونك من تفهم ماذا «أخربني يقول: أن عليه كان الكلمات. تلك معنى
قاٍض، أنا بصعوبة. إال امللوك آذان إىل يصل ال الحق إن يقال للحق؟ ولتشهد ملًكا لتُصبح
قدِّم حق، بال ضدك يَْعُوون أعداؤك بينما عليه. العثور يف كبرية مشكلة واجهُت ما ودائًما
كثريًا ل أفضِّ فأنا قاٍض، إىل أُْسِديَت خدمة أعظم إيلَّ ستُسدي الشأن، بهذا معلومات أي يل
بشنقك.» يُطالبون الذين اليهود ري ُمتذمِّ إىل أنضم أن من بالحق أعرتف كيف أتعلم أن

به الرد يستطيع أن كله الحق مؤلِّف شأن من كان ما التماس عىل نتجرأ لن أننا أكيد
بيالطس. عىل

مباالة بال الناس أغلب يستخدمها مجردة كلمة الحق «إن يقول: أن شأنه من كان هل
مالئًما يكون أن التعريف هذا شأن من كان والزور؟» الباطل أجل من وأحكامهم، كتبهم يف
عىل تُطلق ما عادة التي «الحكمة» كلمة وباملثل، النظريات. صناع لكل رائع نحٍو عىل

له. معنى ال يشء عىل «حصيف» كلمة يُطلقون بينما الحماقة
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«تقرير بأنها أفضل، تعريًفا ننتظر بينما الحق كلمة نُعرِّف دعونا إنسانية، ناحية من
هي.» كما الوقائع

ألجرى املنطق، حقائق ليعلمه فقط أشهر ستة بيالطس املرء منح لو أنه أفرتض
طيب. بُخلُق وعظ أنه ملجرَّد إنسان حياة املرء ينتزع أال يجب الحاسم. القياس هذا بالقطع

باملوت. يُعاقب أال يجب إذًا ممتاز. بخلق أعدائه مرأى عىل وعظ املتهم الرجل حسنًا،
اإلضافية. الحجة هذه يستنتج أن عليه يجب كان ربما

بال إنسان، بموت يطالبون الذين املحرضني من املشاغب الجمع هذا أفرِّق أن واجبي
أن يجب إذًا، الحالة. هذه يف اليهود موقف ذلك حسنًا، قانوني. شكل وبال معقول، سبب

جمعهم. وأفرِّق أطردهم
من يَغ الصِّ تلك عن نتكلم فلن ولذلك الحساب؛ علم يعرف كان بيالطس أن نفرتض

الحق.
أن قبل أعوام ثالثة قضاء األقل عىل يجب كان أنه فأعتقد الحسابية، الحقائق عن أما
شأنها من تلك، الهندسة بحقائق مصحوبة الفيزياء، حقائق كالهندسة. أعىل علًما يتعلم
لكنني املعتاد، يف الالهوت دراسة يف أعوام ستة ونقيض أعوام. أربعة من أكثر تستلزم أن
الجتثاث ينبغي مما أكثر أعوام ستة تكون ولن وثني، ألنه لبيالطس؛ عاًما عرش اثني أطلب
الدكتوراه. حامل قلنسوة ليتسلم مهيئًا لجعله أخرى أعوام وستة القديمة، أخطائه كل

الحقيقة ألعلِّمه فقط عامني له لطلبت جيًدا، متوازن عقل لبيالطس كان لو
األخالقية، بالحقيقة بالرضورة مرتبطة امليتافيزيقية الحقيقة وألن امليتافيزيقية،
ورجًال حقيقيٍّا عامًلا يُصبح أن أعوام تسعة من أقل يف شأنه من كان أنه فسرُيضيني

تماًما. أمينًا
أنك لو احتماالت. مجرَّد التاريخية الحقائق إن حينئذ: لبيالطس أقول أن عيلَّ كان
واإلدراك. بالحدس تعرفها حقيقة — نظرك وجهة من — فذلك فيليبي، معركة يف قاتلت
أمر مجرَّد هي السورية، الصحراء من بالقرب نقطن الذين نحن نظرنا، وجهة من ولكن،
رجٍل القتناع مساٍو اقتناع لتشكيل الشائعات من يلزم كم بالشائعات. نعرفه ا، جدٍّ ُمحتَمل

اليقني؟ من نوًعا لديه بأن يَبتهج أن — اليشء شهد وقد — يمكنه
اثنا فقط لديه العيان، شهود من ألًفا عرش اثني من به يُخَرب اليشء سمع الذي ذلك

اليقني. تساوي وال واحدة، قوية احتمالية تُساوي احتمال ألف عرش
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عليك سيجب شيئًا. تعرف ال فأنت الشهود هؤالء من فقط واحد من اليشء عرفت ولو
أن تستطيع ال ألنك بعد؛ شكٍّا أكثر فستكون ميتًا الشاهد كان وإن شكاًكا. تكون أن حينها
الذين أولئك من كان وإن نفسها. البلوى يف فأنت موتى عدة شهود من كان وإن تستنري.

وأكثر. أكثر شكُّك فسيزداد الشهود إليهم تحدَّث
إىل االحتمال سيقل قريب وعما االحتمال، وينقص الشك، يزداد جيل، إىل جيٍل من

الصفر.
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ويستويل نزوته، قوانني سوى قوانني يعرف ال الذي الحاكم ذلك عىل الطاغية اسم يُطَلق
لهؤالء وجود ال جريانه. ُممتلكات عىل ليستولوا ليذهبوا يُجنِّدهم ثم رعاياه، ممتلكات عىل

أوروبا. يف الطغاة
هو الجمع طغيان يكون قد الجمع. وطغيان واحد إنسان طغيان بني املرء يميِّز
أُفسدت التي القوانني لصالح االستبداد ومارس أخرى، كيانات حقوق انتَهك كيان طغيان

أوروبا. يف النوع هذا من لُطغاة أيًضا وجود ال بسببه.
أن عيلَّ كان إن لكن منهما؛ أحد ال تعيش؟ أن تُفضل الطغيان من نوع أي تحت
دائًما للُمستبد ستظل جماعة. طغيان أكره مما أقل واحد إنسان طغيان فسأكره أختار،
طاغية بي أُلحق إذا طيبة. لحظات أبًدا لديهم تكون فلن الطغاة جماعة أما ة، الخريِّ لحظاته
جماعة لكن خادمه؛ أو له، يعرتف الذي األب أو خليلته، عرب أسرتضيه أن فيُمكنني ظلًما
تكون ظاملة، تكون ال حينما حتى اإلغواءات. لكل منفتحة تكون ال الخطرين الطغاة من

بالنَِّعم. تجود وال األقل، عىل قاسية
أراه حينما حائط قبالة بالوقوف منه بمأمن فأنا فقط، واحد ُمستِبد لديَّ كان إن
إن ولكن البلد؛ لعادات طبًقا بجبهتي، األرض بلمس أو باالنحناء، أو مني، بالقرب يمر
وهو اليوم، يف مرة مائة املراسم هذه بتكرار مهدَّد فأنا ُمستِبد مائة من جماعة هناك كانت
مزرعة لديَّ كانت إن مرنتنَي. املرء ركبتا تكن لم إن الطويل املدى عىل للغاية مزعج أمر
فسأهلك. سادتنا، أحد أقارب من قريب ضد احتججُت وإن فسأُسحق؛ سادتنا أحد بجوار
ومحظوظ سندانًا؛ وإما ِمطرقة إما ليكون املرء يُختَزل العالم، هذا يف أنه أخىش العمل؟ ما

البديَلني! هذَين من ينجو من





الفضيلة

األول القسم (1)

ظننُتك الفضيلة! «أيتها الكلمات: بتلك صاح نفسه يقتل أن قبل بروتوس ماركوس إن يُقال
خاٍو!» محضرساب لكنك ا، مهمٍّ شيئًا

وأن طغمة، رأس عىل تكون أن الفضيلة اعتربت كنَت إن بروتوس يا حق عىل كنَت
الذين لهؤالء الخري فعل من فقط تتألف الفضيلة أن اعتربت أنَك لو لكن نعمتك. ويلَّ تقتل

اليأس. فرط من نفسك قتلت وملا رسابًا، سميتها ملا عليك، يعتمدون
األربع، األساسية الفضائل لديَّ ألن ا جدٍّ فاضل أنا هذا: الالهوت علم حثالة يقول
«القوة، اآلخر: فيجيب األساسية؟» الفضائل «ما أمني: رجل يسأله املقدسة. والثالث

والعدل.» والزهد، والحكمة،

صفات وزهدك وحكمتك فقوتك يشء، كل قلَت فقد عادًال كنت «إن األمني: الرجل
أفضل فهذا عادًال كنَت إن ولكن لك، كثريًا أفضل فذلك الصفات، تلك لديك كانت إن مفيدة.
أسايس هو ما هذا الخري؛ تفعل أن فعليك عادًال، تكون أن يكفي ال لكن لآلخرين. كثريًا

فأيها؟ املقدَّسة فضائلك أما ا. حقٍّ
واإلحسان.» واألمل، «اإليمان، الحثالة:

هذه ويف حقيقيٍّا، به تؤمن ما لك يبدو أن إما فضيلة؟ اإليمان «هل األمني: الرجل
عليك املستحيل من سيكون وحينئذ زائًفا، لك يبدو أنه وإما لإليمان؛ قيمة من فما الحالة

تؤمن. أن
طبًقا ويأمل املرء يخاف كذلك. الخوف اعتربنا إذا إال فضيلة يكون أن يُمكن ال األمل
عن والرومانيون اليونانيون فهمه ما أَفهو اإلحسان، عن أما وعيد. أو وعد من يتلقاه ملا
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هو الخري ففعل ولذا اًال؛ فعَّ يكن لم إن شيئًا يساوي ال الحب هذا الجار؟ وحب اإلنسانية،
الوحيدة.» الحقيقية الفضيلة

لكي العذاب من قدًرا نفيس ل أحمِّ أن يُفَرتض ا، حقٍّ أحمق! املرء سيكون الحثالة:
األفعال أقل أفعل أن أنوي ال أجًرا. يَستِحق عمل كل عائد! عىل أحصل وال اإلنسانية، أخدم

الجنة. يف واثًقا أكن لم ما أمانة
تخاف تكن لم وإن الجنة، ترجو تكن لم إن أنك هذا يعني سيدي! آه، األمني: الرجل
بالحب جديران شيئان هناك سيدي، صدقني، صالح. فعل أي ُمطلًقا تفعل فلن الجحيم،

والفضيلة. هللا لذاتيهما:
«فينيلون». ل تلميذ أنك سيدي أرى الحثالة:

سيدي. يا نعم األمني: الرجل
ميُو. يف الكنسية املحكمة عنك سأُبلغ الحثالة:

بلِّغ! اذهب، األمني: الرجل

الثاني القسم (2)

أخرى أشياء عىل الفضيلة اسم أطلق أن أيُمكنني األخ. للمخلوق اإلحسان الفضيلة؟ ما
أنا تساعدني. وأنت خطر، يف أنا كريم. وأنت فقري أنا يل؟ الخري تفعل التي تلك بخالف
صعوبة بال تعلِّمني. وأنت جاهل أنا تواسيني. وأنت ُمهَمل أنا الحق. تخربني وأنت مخدوع
يف بعضها سيبقى واملقدَّسة؟ األساسية الفضائل أمر سيصري ماذا لكن فاضًال، أدعوك

املدارس.
وأنا صحتك، ن تتحسَّ وسوف صحيٍّا نظاًما تتبع أنت زاهًدا؟ تكون أن يعنيني ماذا
األبدية. الحياة لك سيجلبان سعيًدا. زلُت ما وأنا واألمل اإليمان لديك ذلك. لسماع سعيد
أن تستطيع ممتازة صفات األساسية وفضائلك سماوية، عطايا هي الدينية فضائلك
الفاضل لكن لنفسه، الخري الحكيم يفعل إخوانك. إىل بالنسبة فضائل ليست لكنها ترشدك،
عىل يسود اإلحسان إن قال حينما حق عىل بولس القدِّيس كان لإلنسانية. الخري يفعل

واألمل. اإليمان
الفضائل؟ وحدها هي املرء إلخوان النافعة األمور تلك بأن اإلقرار ينبغي هل لكن
حكيًما، يكون أن للُمعتِكف يُمكن مجتمع. يف نعيش نحن أخرى؟ أمور بأي أقرَّ أن يل أنَّى
أفعال بعض يفعل حتى فاضًال أدعوه لن لكني قديًسا، يكون أن بالوبر، يكتيس أن ورًعا،
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الرش، يفعل وال الخري يفعل ال فهو وحيًدا، دام ما اآلخرون. منها يستفيد التي الفضيلة
العوز، وسد للعائالت، السالم جلب برونو القديس كان إن يشء. ال فهو نظرنا وجهة ومن
تبادٌل هي الناس بني الفضيلة قديس. فهو عزلة، يف وصىل صام، كان وإن فاضل. فهو
لفعل العالم، يف كان القديس هذا أن لو يُحَسب. فال التبادل هذا يف يسهم لم وَمن للحنان؛
لقَب َمنِْحه رْفِض يف ا ُمِحقٍّ العالم فسيكون العالم، يف ليس أنه دام ما لكن شك، وال الخري،

لنا. ال لنفسه خريًا الرجل هذا سيكون الفاضل.
فهو الرسية، املوبقات يف بنفسه غارًقا سكِّريًا ًها َرشِ الزاهد هذا كان إن يل تقول لكنك
أن أستطيع ال ما هذا لذلك. املناقضة الصفات لديه كانت إن فاضل فهو ثم ومن فاسد؛
فاسًدا ليس لكنه ذكرتها، التي األخطاء تلك لديه كانت إن كريًها أًخا سيكون عليه. أوافق
نضع أن يجب الشوائن. هذه تضريه ال الذي املجتمع يخص فيما للعقاب ا ُمستحقٍّ رشيًرا
سيكون وأنه هناك، أذًى يف يتسبب فسوف املجتمع إىل يعود أن له كان إن أنه االعتبار يف
اآلخر الزاهد أن من ن التيقُّ من أكرب رشيًرا، إنسانًا يكون أن احتمال إن بل ا، جدٍّ فاسًدا
الخصال وتتقلَّص األخطاء، تَتزايد املجتمع ففي فاضًال؛ إنسانًا سيكون العفيف الورع

الحميدة.
هذه من أخرى ووحوًشا السادس ألكسندر والبابا نريون أن ذلك أقوى؛ اعرتاٌض يثار

فضالء. كانوا حينئذ إنهم بصالبة أجيب الحنان. ببعض جادوا الفصيلة
كان وإنه فاضًال؛ يكن لم أنطونيوس املقدَّس اإلمرباطور إن الالهوتيِّني من ثلة تقول
محل هو يكون أن ذلك من بدًال يرغب كان القادة، مع يتفق يكن لم وإذ عنيًدا، رواقيٍّا
كادًحا عادًال حياته طوال كان وإنه للبرشية؛ فعله الذي الخري لنفسه عزا وإنه تقديرهم؛
إلهي! «يا متعجبًا: سأقول بفضائله.» الناس خداع سوى يفعل لم وإنه باالدِّعاء، محسنًا

مثله!» محتالني دائًما امنحنا
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ملاذا؟

يفعله؟ أن يمكن الذي الخري ُعرش يفعل أبًدا املرء يكاد ال ملاذا
يفَهْمنها؟ ال التي بالالتينية هللا إىل أوروبا نصف يف البنات تُصيل ملاذا

قط هناك يكن لم وملاذا القديمة؟ العصور يف قطُّ ديني نزاع هناك يكن لم ملاذا
ولم األوزوريسيني؛ أو اإليزيسيني املرصيني عىل يُطَلق لم طائفة؟ باسم مميَّزون أناس
ولم لجوبيرت خاصة عبادة الكرييتانيني لدى كانت السيِبليانيني. باسم سورية شعوب تحَظ
بُزَحل، بقوة مرتبطني أيًضا القدماء الالتينيون كان الجوبيرتيني. اسم قط عليهم يُطَلق
العكس، عىل بل الزَُّحِلية، تسمى القديمة) (إيطاليا التينوم يف قرية قط توجد لم ولكن
يف أعلنوا مثله، «املمسوحني» أنفسهم ْوا وسمَّ ُمعلِّمهم، لقب الحقيقة إله تالميذ اتخذ أن بعد
طوال بينهم فيما حربًا شنوا ثم املمسوحني، البرشغري كل عىل أبدية حربًا ممكن وقٍت أرسع
واملعمدانيني، والهوسيني، والدوناتيني، واملانويني، األريوسيني، أسماء: متخذين قرنًا، ١٤
أنهم من أشد خزٌي واملولينيني الجانسنيني لدى يكن لم ومؤخًرا، والكالفينيني. واللوثريني،
ذلك؟ كل أتى أين من دموية. معركة يف بعًضا بعضهم يذبحوا أن عىل قادرين يكونوا لم
أيام من يوم األرضكل يحرثون الذين امُلجتِهدين األبرياء الناس من الكبري العدد ملاذا
وملاذا ويَُرسقون؟ ويُقَمعون، ون، ويُذمُّ بهم، يُزَدرى ثمارها، من أنت تأكل ربما التي السنة،
فقط غني وهو عملهم، بفضل فقط يعيش الذي غالبًا، ا جدٍّ الرشير الفائدة عديم الرجل

واعتبار؟ وتكريم احرتام محلُّ العكس عىل هو فقرهم، خالل من
يف أنه ذلك مع املرء يرى والحيوانات، البرش لبقاء األرضرضورية ثمار أن مع ملاذا،

الثمار. لهذه كامل افتقار يوجد البالد من ا جدٍّ وكثري األعوام من كثري
بالسموم؟ وأمريكا أفريقيا نصف يُغطى ملاذا

البرش؟ من كثريًا أكثر الحرشات فيها تكون ال أرض توجد ال ملاذا
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وأفكار ورغبات عظام ذا كائنًا الرائحة كريه البياض إىل ضارب إفراز يُشكل ملاذا
الوقت؟ طوال البعض بعضها املخلوقات تلك تَضطهد وملاذا قاسية؟

عىل ديه موحِّ جميع يتفق إله خلقه يشء كل أن نرى أننا العلم مع كثري، رشٌّ يبقى ملاذا
«الطيب»؟ تسميته

زيادتها. يف وقتنا كل نُميض أمراضنا، من توقُّف بال نشكو دمنا ما ملاذا،
لم أنه واضح هو بينما كبري، رش الوجود عدم أن تخيَّلنا للغاية، بائسون ونحن ملاذا،

نولد؟ أن قبل نوجد، أالَّ ا رشٍّ يكن
يتأتى وكيف نفس؟ للمرء تكن لم إن النوم أثناء أحالم املرء لدى يكون وكيف ملاذا

نفس؟ املرء لدى كان إن للغاية ومتطرِّفة للغاية، مفكَّكة دوًما هي األحالم هذه أن
الغرب؟ إىل الرشق من ال الرشق، إىل الغرب من النجوم تتحرَّك ملاذا

يشء؟ أي يوجد وملاذا نوجد؟ ملاذا
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