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املرتجم َمة مقدِّ

يف قلُت وقد لُوْدفيغ، إميل الكبري األملانيِّ للكاتب «النيل» كتاَب سنٍَة منذ العربية إىل نقلُت
للنهر فيهما تَْرَجم املتوسط» «البحر وكتاُب «النيل» كتاُب هذا الغربيِّ «وللنابغة مقدمتي:
من الجماد أن معه القارئ إىل يَُخيَّل ما الحياة من فأكسبهما للعظماء، ترجم كما وللبحر

القراء.» عىل اآلن أَْعِرضه الذي هو و«النيُل» اإلنسان، بني
يف نصَفها فأتممُت «النيل» نرش قبل املتوسط» «البحر برتَجمة بدأت أنني والواقُع
إىل اليوَم أَُقدِّمه الذي هو املتوسط» و«البحُر «القاهرة»، يف اآلخر النصَف وأتممُت «نابلس»

القراء.
وإن فاملؤلُِّف، النهر، تاريخ يف َسَلَك الذي غريَ طريًقا البحر تاريخ يف املؤلُِّف َسَلَك وقد
البحَر َوَجد مماته، إىل ِوالدته من بطٍل حياُة تُوَصف كما النيل سرية وصِف إمكاَن رأَى
من طريَقه يَُشقُّ الذي الَفْحِل النيِل معاَرَضَة وَوَجد أَُممه، بني روائيٍّ ِرصاٍع ميداَن املتوسَط
املتوسط البحر حيازَة يَبِْغي الجميَع وَوَجد األُنثى، البحر بهذا والصحارى الصخور خالل

َسيِّد. إىل َسيٍِّد من فينتقل
لواءها َحَمل التي العاملية للحضارة مركًزا كثريًة قرونًا َظلَّ الذي هو املتوسط والبحُر
الرشق تََمدُّن بني وصٍل أداَة كان الذي هو املتوسط والبحُر العرب، ثم الروماُن ثم اليوناُن
الرجاء «رأس اكتشاف بعد إالَّ التجارة عالم يف مكانَه البحُر هذا يَْخَرس ولم الغرب، وتمدُّن

«السويس». قناة َحْفر بعد التجاريَّ مقاَمه اسرتدَّ ثم الصالح»



املتوسط البحر

«النيل»، وضع يف سنني1 عَرش فأنفق ويجتذبه، لوْدفيغ إميل يَْستهوي الرشُق َفِتئ وما
قىض قد ولُوْدفيُغ والعظماء. األبطال عىل أَْسبَغ كما والقوة الرَّْوعة من النيل عىل وأَْسبََغ
هذا سنني، ثالث يف عنه، َوَضع ثم أَحبَّها، التي املتوسط البحر شواطئ عىل كثريًة سننَي
. العربيِّ القارئ لدى النهر بعد البحُر اجتمع قد فيكون تَْرَجمتَه، ُم أُقدِّ الذي الجليل ْفَر السِّ

زعيرت عادل
القاهرة

يل ظهر ثم لرتجمته، مقدمتي يف ذلك فذكرت النيل، كتاب وضع يف سنني قىضست املؤلف أن أرى كنت 1

الكتاب ذلك وضع يف سنني عرش قىض املؤلف أن «الرسالة» من ٢١٩ العدد يف نُرش للمؤلف ترصيح من
(املرتجم) الجليل.
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املؤلف َمة ُمقدِّ

املقدمات ون بُّ ُحيِ ال َمْن إىل ُمْهداٌة

ويف العقيم، مائه التساع تاريخ ال أنه غري بشواطئه، وتَْلُهو بسطحه تَْعبَث البحر مصاير
املعارك غضون ويف ذلك، ومع حني، بعد حينًا إالَّ األمواَج تَنَال ال والوقائُع املعارك، تقع الَربِّ
ُحب والسُّ الزوابُع وتَُعنيِّ دائًما، الزُّْرق أمواجه التماُع ويَُرى البحر هديُر يُْسَمُع والفتوح
واملناور وامَلَراِيسَ كانات1 والسُّ عة األَْرشِ ولكن والفاجع، الناجَع األسفار الناسومصريَ أعماَل
والرياح واألشجار الصخوُر وتَنَْعُش الجميع، يكتنف العنرصالذي إىل دوًما، القارئ، تسوق

الُجُزر. من الكتاب هذا يف منثور هو ما واألسماك
النيل سرية وصف ويمكن النهر، تاريخ يقتضيه ما غريَ أسلوبًا البحر تاريخ ويتطلب
يسيطر أن الجميع يودُّ الذي البحر ويغدو مماته، إىل والدته من بطٍل حياة تُوصف كما
الذي الَفْحُل النهر ويُعاَرض شواطئه، عىل تعيش التي األمم بني روائيٍّ رصاٍع ميداَن عليه
هيالنة شأن حيازتَه، يبغي وكلٌّ األنثى، بالبحر والصحارى الصخور خالل من طريقه يشق

سيد. إىل سيد من ينتقل كهيالنة وهو مىض، فيما
بحريٌة املتوسُط والبحُر ومركًزا، عنًرصا وحيًدا املتوسط البحر يظلُّ البحار وبني
لجبل ألن حريته؛ تقيد التي للمضايق ألن وذلك ذلك، مع واحًدا بحًرا ليس وهو طبيعًة،

املولَّدة. «الدفة» كلمة من أفصح وهي السفينة، من الدفة كان: السُّ 1



املتوسط البحر

حياَة السويس، قناُة ت َغريَّ وقد الثالث، املضيق َ َغريَّ وقد درامية،2 مصايَر والدردنيل، طارق
ا. جدٍّ حديث زمن يف ولكن املحيط، البحر

من ظهر الذي الروِحيِّ التاريخ مركَز املتوسُط، البحُر وغدا الحضارة، سبيُل وغدا
وفنوننا وعلومنا وفلسفاتنا أدياننا جميُع نشأت وهنالك ، الغربيِّ العالم يف الهمجيِّ العالم
حكوماتها ُطُرَز وأذهانُها أوروبة نفوُس اقتبست هنالك ومن ونَِضجت، وكافحت وتََحوَّلت
وَلم ومعابدها، ودساتريُها أمريكة عقائُد أتت أيًضا املتوسط البحر ومن وفنونها، وأفكارها
سيكون ولذا الكربى. االكتشافات بعد إالَّ األخرى املحيطة الِبَحار نحو الشعوب خيال يتَِّجه
والرشاء والبيع بالتجارة فيُْعنَى الرابع، الجزء من أي ١٥٠٠؛ سنة منذ آخر لوٌن لقصتنا
بل القرون مع يزيد ال الطويل الذهنيَّ التاريخ ذلك ألن وذلك الذهنية؛ بالحركة مما أكثر
ثالث عليه هو مما أطول يكون أن املتوسط البحر يف القديم وللتاريخ دور، كل يف ينقص

هنا. تجده مما بأكثر ع يَُوسَّ أن االبتدائيِّ الرسم يف التاريخ ولهذا مرات؛
وحَده الشاطئ أمم فتاريخ كامل، ببياٍن يُؤتَى أن املتعذر من فإن أمٍر من يكن ومهما
يف العبث، ومن الكتاب! هذا يف يُذْكروا لم الذين امللوَك أكثر وما مجلدات، ثالثة يتطلب
وهو َرْمًزا، إال «النيل» ک كتاب يَُؤلَُّف وال لديه، لني امُلَفضَّ عن فيه القارئ يَبَْحث أن الغالب،
وجود لعدم األخرى الكتب يف َكثٍَب عن األدوار بعض دراسة عىل القارئ َحثِّ إىل يهِدف
الكتب يف القارئ يجُده منظوٍر من فيه يُْرغب قد وما الصفحات، هذه يف منظوٌر هو ما
املؤلف إرادة باختالف والنَّْفَرة العاطفة وتختلف الكتاب. هذا يف ال امَلْعَلَمات،3 يف أو األخرى
أُِحبُّها التي املتوسط البحر شواطئ عىل كثرية سنني قضيت أنني وبما وتكوينه، وفلسفته
كتاَب هذا وليس اآلخرون، يُنْكُره قد الذي املتوسَط بَْحِرَي وصفت فإنني شعوبَها وأُحبُّ
باطنيٍّ وحٍي عن املؤرخني أقدُر َكتَب وقد أراهما. كما والتاريخ الطبيعُة هو بل سياحة،
يشءٍ بكلِّ َمِدينًا دمُت ما رسمي َعيَّنُوا الذين هم واألغارقُة املقدمة، من بذلك حني مرصِّ غريَ

وِحكمتهم. وفنِّهم آللهتهم

.Dramatique 2

،Encyclopédie كلمة ويقابلها كمظنته، وجوده فيه يُظن الذي موضعه وهو اليشء، معلم من املعلمة: 3
أيًضا. باملوسوعة وتُعرف
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املؤلف َمة ُمقدِّ

الناحية من أوروبة تاريخ هو الوسطى القرون حتى املتوسط البحر تاريخ إن وإذ
مألوفة غريَ تفصيالتُه كانت ما الوصفيِّ التاريخ من هنا أُطبق أن املمكن من فإن العلمية،
الفكر كان الرتاجم يف العرصيَّ األسلوَب ذلك ١٩١٩ سنة يف اخرتت ا وَلمَّ طويل. زمن منذ
من كلٍّ ارتباط عىل ثَمَّ ومن البرشية، العوامل َحتِْميَّة عىل يقوم يساورني الذي األسايسُّ
يلوح وكان لألخرى. منهما كل إيضاح وعىل األخرى يف العامة والحياة الخاصة الحياة
قد امللوك تاريخ كان وإذا نفِسها، أعماله من أمتُع أعماله خلف اإلنسان اكتشاف أن يل
العمال عن الوثائق من موجود هو ما كفاية فِلَعدم ال الُعمَّ تاريخ دراسة من أكثَر ُدِرس

ريب. ال
كلُّ عليه ينطوي ما استخراج إىل تَْهِدف لم إذا التاريخ دراسة غ يسوِّ ما نرى وال
الَقَدر وُقَوى الناس َمنَازع بني ِلَما مرآٌة ألنه وذلك املهمُّ، هو وحَده والرْمُز رمٍز، من حادث
كما العامة حياتنا يف وهزائمنا وانتصاراتنا زماننا بني مقابلًة يَْفِرض ألنه وذلك تنازع، من
عىل يطَّلع ال فإنه ظلَّها نستدعي التي اإلنسانية صميم يف يكن لم ومن الخاصة، حياتنا يف

لنَْفسه. إنماءً خصيبًا شيئًا يستنبط أن دون من ولكن الوقائع غري
التاريخ رجَل تََمثََّل تُثريه، كما «األبطال» أثارت التي باألهواء القارئُ َشَعر ومتى
يَْغُدو هذا املكان تغيري أن غري مكانه، يف كان لو يَِسري كيف ِليَْعَلم ا ِرسٍّ نفسه وفحَص
يستفيد أن القارئ استطاع ما وإذا ًما. ُمَقدَّ الرجَل ذلك يَتَمثل الذي املؤلِّف بفضل ممكنًا
َقَدره بني يقابل أن أمكنه الوجه، ذلك عىل الخاص سلوكه يف واألمم الرجال مقادير من

مستشاَره. التاريُخ يصري وهنالك التاريخ، رجال وأقدار الخاصِّ
عىل للتاريخ، قطبًا اإلنسانيِّ العامل من يَْجَعل الذي البيان، هذا تطبيَق حاولُت وقد
فاألنبياء معنى، ذاُت روحية حركة كلَّ أن وهي: مبادئ، ثالثة مراعاة مع األمم حياة
بال للسياسة أصل «ال وأنه التاريخ، يف جوهريٌة عوامُل واملتفننون واملفكرون واملشرتعون
وأن زماننا، يف مؤثًرا يزال ال ما األهمية من هو فهذا سياسة.» بال للتاريخ ثمرة وال تاريخ،
أكابر فإن التاريخ بُمتَْحف خاصًة املآثر كانت فإذا العظماء، يف النظر إنعاَم الرضوريِّ من

وعقولهم. الناس أفئدة ِقَواُم واملفكرين، العاملني فإن الرجال،
والبابوات السياسة وأقطاب امللوك ويميض مبدعيها، بعد والفنِّ الذهن آثار وتبقى
بعدها يعيشوا لم أَْو َعِملُوا وما أسمائهم، من التاريخ أدواَر أعاروا الذين والُقوَّاد، والرؤساء
ذاكرَة حولياتُها تُتِْعب التي األجنبية اإلمرباطوريات من واحدٌة تبَق ولم قليل، زمن غريَ

التالميذ.
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املتوسط البحر

عنها صدرت التي والروُح ورق، ُقَصاصَة واملحالفات املعاهدات جميع وصارت
النرصانيُّ والنفوذ اإلغريقيُّ النفوذ ويَُعدُّ بَِقيا، اللذان هما وحَده، تَُمثِّلُه الذي والرمُز وحَدها،
ومع أوروبة، يف العرب كنفوذ األهمية من آسية يف والصليبيون اإلسكندر مارسهما اللذان
الذي الضابط حتى منها يستفيد ال التي املهازئ من املاضية املعارك صورُة لنا تَبُْدو ذلك
زمن منذ ُخرِّبت مرافئَ أو والياٍت َحْوَل رسميٍّا املختومُة ْلم السَّ معاهدات وتدور يَْدُرسها،

مالكيها. َت َغريَّ أو طويل
ِتِمْستُوكل بها قام التي املتوسط البحر معارَك ليست إذَْن؟ الذكر يستحقُّ الذي وما
تيودوز عقدها التي ْلم السَّ معاهداِت وال وَغِريباْلدي، ونِْلُسن وسليمان ومحمد وأَْغِريبا
الدور هذا يرتكه الذي هو األدوار أحد أهميَة ُ يَُعنيِّ الذي وإنما وكافور، وفليب وغريغوار
يف الشأن من وحَده ولألَْكُروبول عظيم، رجٍل ُخلُِق أو ساطع جيٍل ومرآِة والفنِّ كالحكمة
غريُ آخُر تاريٌخ ُوجد وإذا ه، بأَْرسِ َمرَّاِكش تاريخ من أعظُم هو ما املتوسط البحر حياة
الرجال. أكابر أخالِق وتصوير جوَهًرا اإلنسانية َمات السِّ تصوير يف يتجىل فإنه الذهن تاريِخ
تاريُخ يؤلَّف أن ينبغي وال اإلنسانية، ُمهذِّبي أعظم من هو الذي بلوتارك ِرسُّ ذلك ويف
تلك تَُهزُّها التي القلوب ألوف َفتِْن سبيل يف بل الحاسمة، العلمية املباحث َوْفَق العالم
كما الرََّصد تحت التاريخ ُهوا َوجَّ الذين املعتزلني األفذاذ العظماءِ بعض وسيوَضُع العوامل،
ولويُس وشاْرلِكْن أَتِّيال مات ولو الرابُع، وهنري قيُرص يُْقتَْل لم ولو السابقة، ُكتبي يف
يتوقف ما كلَّ بأعيننا نََر أَوَلم بأجمعها، قروٍن َلْوُن الختلف وفاتهم، تاريخ قبل عَرش الرابَع
ُمْعَطياٍت بأرقامه يَُقدِّم السيايسَّ االقتصاد إن أََجْل، رجال؟ أربعة أو رجال ثالثة حياة عىل
ولم الكتاب، هذا بَْدءِ يف الصحيحة اإلحصاءاُت وتُْعِوُزنا نتائَج، عن يُْسِفُر ال ولكنه مهمٍة،
أن إىل وذلك عَرش، التاسَع القرن من إالَّ ُمْحَكَمنْي وتجارتُه املتوسط البحر اقتصاد يَْربُْز

الشعوب. مختلف ألخالق ُمَعيِّنًَة ُعِرَضت وامُلنْتَجات واألنهار األقاليم
منه َجَعل الذي الرسم هو وهذا العاملية، للسياسة خالصٍة عن ْفر السِّ هذا ويُْسِفُر
مع ولكن ، املاديِّ من أفضُل الروحيَّ بأن الحارض، يف كما املايض يف آَمَن َدْوًما، آَمَن فرديٌّ
الفيلسوُف أو املصِلُح يستطيع وال بطوء، من املبرشين هواجس تحقيق يف ما إىل النظر
إالَّ الدين، وصالُح أُوِريل وماْرك كِربْكلس الرجال، بعُض وما زمنَه، يَْصنَع أن الخيايلُّ أو
َرُضوا الذين هم كمحمد، املفكرون، السياسة وأقطاُب املتوسط، البحر بالد يف الشواذِّ من
لهما يتفق لم ذلك من أكربُ ودانتي أفالطون أن ومع الفوز، لهم فُكِتَب كانت كما باألمور
الذين العظماءَ أن والواقُع كأَتِّيَال. الفكر أهملوا الذين الفاتحون نُِيسَ وقد ، قطُّ ذلك مثُل
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املؤلف َمة ُمقدِّ

ْوا تََلقَّ أو اإلسكندر، صنع كما قهروها التي األمم إىل أفكاًرا َجَلبُوا الكتاب هذا يف ذُِكروا
مشرتًعا ظهر َمْن بينهم ومن والعرب، الرومان بعضرؤساء فعل كما املغلوبني من دروًسا
بعِض أو والبزنطيني البطاملة كبعض ُقُدًما بالحضارة سائًرا أو ونابليُون، كُجوْسِتنْيَان
الذين عىل «العظماء» كلمة «أُْطِلق فوْلِتري: قال والبُنُْدقية. ِجنََوة رؤساء بعِض أو البابوات
فقط.» األبطال من فهم وفتحوها والياٍت َخرَّبوا الذين وأما واإلنشاء، النفع ميدان يف امتازوا
أن نستطيع وال الدوام، عىل الحارضة العاملية باألَْزَمة مقابلًة التاريُخ هذا ويستدعي
يفيد مما ولكن أخرى، بحياة خاصٌة ألنها وذلك ريب، ال القديمة الثَّْورات من شيئًا نَتَعلم

ِشيعتَهم. املايض ُطغاُة به أَلََّف الذي الوجه نَْعِرف أن
يَْصُدر الطُّغيان وترى مكان، كلِّ يف علينا تُْفَرُض التي هي الديموقراطية امُلْعِضلة وترى
وتنطوي ، الطبيعيِّ ِره تطوُّ َوْفَق يزول أن إىل وذلك فاسدة، ديموقراطية عن زمان كلِّ يف
بعُض ويُوَصف الغالب، يف مشئومني مرهوبني، مكتومني ُطَغاٍة عىل الديموقراطيات جميع
عليه تقوم بما الديموقراطية قيمة وليست بالجبابرة، القديمة القرون يف األمور أولياء كرباء
ذوي عىل تَْعِرضه ما عىل برْكلس، عرص يف كما أيامنا، يف تقوم وإنما العامِّ، التصويت من
القابَض الكبري الرجل أن يف ِمَراءَ وَال السلطة، أصحاب َرَقابة وعىل إمكانيات من املواهب
بأثينة الُجمهوريِّ العهد يف كما الحارض الوقت يف َدْوره عىل يَُسيْطر السلطان ِزَمام عىل
التي الحوادث َفيِْض ِتجاه وإني نفِسه، بعمِله مغلوبًا يغيب أن ذلك مع يَُعتِّم وال ورومة،
يَِجَد ولن التاريخ، قبل عما نظريٍة ِوجهٍة توسيع إىل أَنَْزْع لم قرنًا وعرشين خمسٍة يف وقعْت
والقارَّات، البحار يف االنقالبات من التاريخ قبل َحَدث ما َحْوَل ِدراسًة الكتاب هذا يف القارئ
النساء، كثياب املوضة4 بتغري تتغري التي االبتدائية املتوسط البحر عروق مسألة َحْوَل وال
ينتسب كان التي القبائل وأيِّ املتوسط، البحر عىل سيطر قد العروق أيِّ معرفُة َغَدْت وقد
األساتذة من نفسه َوَقَف َمْن بها يُْعنَى التي الجديدة املوضوعات من العرق، ذلك إليها
وشعوُب البَالجيون، «اإليربيون هم ومن الحارض، الوقت يف الطُّغاة ِخْدمة عىل املعارصين
أسماءً هذه تكن لم إن اإلِيربيُّون» والحاِميُّون الِجرمانيِّ الهنديِّ امِلثَال وأمُم اتمية السَّ اللغة
أن أُبنَيِّ أن بي وأَْجَدُر الحايلِّ؟ الزمن يف اإلنسان وصف علماء مختََربات عن صادرة هزليًة
عبقريتها. ِرسُّ هذا يف فكان املتوسط، البحر يف اختالَطها ما مكاٍن يف تختلط لم العروق

.Mode 4
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املتوسط البحر

هذا بدأُت وقد واملاء، والهواء والنور املنظر هو املتوسط البحر وحِي مصدَر أن بَيَْد
ثم إِيْرس،5 ُجُزر من وبالقرب املتوسط، البحر يف الحرب وقبل الصيف، فصل يف الكتاب
كبري خبريٌ اختطَّها روضٌة تستقبلني وهنا ِفْرَدْوسيٍّا، بلًدا فجئت معروٍف غريُ إلٌه منفاي قاد
التي والَجنَُّة حياته، جميع يف بالحدائق َحَلَم الذي ِجلِّْسبي، و. ف. اختطها املتوسط، بالبحر
البحر عن يَْفِصلني حيث وهنا، إيْسِتي،7 َمْغنَى6 تصميِم َوْفَق عاًما خمسني منذ َرَسَمها

الهادئ. املحيط إىل ناظًرا وأتممته ِسْفري كتابة عىل داومُت ميل، آالِف ستُة املتوسط
وفيه وجبال، وأشجار وأُناٍس حيواناٍت ذو ُغوبَْلن8 رياش من ٌب َرضْ ُحِبَك وهكذا
كلِّ يف بينهم حني َمالَّ مرور مع وشعراءُ وأنبياء ومقاتلون وقسيسون أمٍم ِرْحَالُت لك تَْظَهر
األفكاَر ل أَُحوِّ أن َدْوًما أُحاول أنني وبما هنالك، يشاء ما يختار أن الناظَر ويُْمِكن مكان،

َور. الصُّ غريَ الكتاب هذا يف ترى ال فإنك غريبة ُصَوٍر إىل الِقْرِمزية أو الرََّماِديَّة
القارئَ أَدعو البحر يف القارئُ يالقيه قد الذي الوقت َحْوَل اإلنذارات هذه بعد وإني،
ومقاذيَف َعٍة أَْرشِ ذي مركٍب إىل مجاديَف ذي َزْورٍق من تتحول التي سفينتي ُرُكوب إىل
دون يَُحول هذا املناظر َع تَنَوُّ أن يف ريَب وال ُدوالبية، باخرٍة إِىل ثم اعيٍة ِرشَ جاريٍة9 فإىل
وجبل األسود البحر وبني ويافا ِجنََوة بني وَطَواِفه البحار، أجمل عىل سفره أثناء يف َسأَِمه

ُموُسوليني. زمن إىل أُولِيس10 عهد ومن طارق،

لُوْدفيغ
باربارا سنتا
كليفورنية
١٩٤٢ سنة يناير

املتوسط. البحر يف واقعة صغرية فرنسية جزائر إيرس: 5
بالفيال. املعروف املنزل املغنى: 6

طويًال. زمنًا وريجيو وموديني فرياري ملكت بإيطالية مشهورة أمراء أرسة إيستي: 7
بباريس. قائم مشهور أثاث مصنع غوبلن: 8

السفينة. الجارية: 9
أسطوري. يوناني ملك أوليس: 10
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ل األوَّ اُجلْزءُ





املََنار إىل

ُخَويْذَته، بحاَفة الشمس من لعينيه حافًظا مقعد عىل الرجل ويَْجِلس الزيتونة ظلُّ يَْكَمُد
وفروُع ، ورديٍّ لوٍن من الغربيِّ البحر سطح عىل يَْلَمُع ما ُمْحتَِشٍم غريَ أبرص أن يعتِّم فلم
بأشعة ُمنَارًة َغضٍّ َرماديٍّ أخَرض بلوٍن تَْسَطع تََزْل لم التي هي وحَدها الشجرة ذُروة
والرجُل برصامة، منقوشٍة أساريَر عن الرجل وجه ويُْسِفر الغروب، عند املائلة الشمس
البحر. عىل منعكسًة تَِغيب وهي الشمس إىل يَنُْظر َفِتئَ ما كهٌل والرجُل 1، ُعْصلُِبيٌّ اٌر بَحَّ

املكان هذا يف بََرزت قد وهي قرون، ثالثة الِقَدم من بالغًة تكون وقد قديمة، والشجرُة
ُهوَّة فوق بالشاطئ نَِشبت قد وهي الغرب، من الريح به أَتَْت بَذٍْر نتيجَة همجيٍّ شبِه بلٍد من
من أغذيتها لتنال الزمن مع ها تشقَّ أن عليها َسُهل عالية ِكْلِسية صخوٍر ُصُدوِع ويف وَِعَرة،
بألف نُة وامُلَغضَّ باألُْشنَة2 ة امُلْخَرضَّ الرَّمادية الساق وتقوم الفضاء، يف نُُموِّها حني أعماقها
العميق ها َشقِّ يف فتبقى عظيم رجٍل َوْضَع الشجرة وتَتَّخذ َميٍْل، مع الصخور تلك عىل َفْلٍع
من الباديِة الَفِتيَّة أغصانها َفيِْض مع وذلك والزوابع، العواصف من الرغم عىل ملتوية غريَ

الصخر. عىل بعيد
متعاقبٍة أزواٍج إىل تنقسم حني ذُروتها، إىل َجذِْرها من الزيتون شجرة ألن وذلك
أجداُدها يُْمِسُك ُمِسنَّة فصيلٍة نََسَب ملموس، شكٍل عىل تُمثُِّل، الساق، ِغَلُظ ألقدمها يكون
وبالقرب األسفل، ويف فمقداًرا، مقداًرا ُمَهذَّبًة خفيفًة َفِتيًَّة األجياُل هذه فتتعاقب بأجيالها

الرجال. من العظيم القوي العصلبي: 1
والصخور. الشجر عىل يتكون نباتي يشء األشنة: 2



املتوسط البحر

وعىل األعىل، ويف َفتَاء، أثِر غريَ تَْظَهْر لم َق املتشقِّ الَخِشِن قِرشها َمسُّ يُْمِكن حيث امَلْقَعد، من
ًة! َغضَّ كانت لو كما َحيًَّة، كانت لو كما َمْهٍل عىل تتمايل البحر، إىل تميل حيث األطراف،
الجاهلُة وُد السُّ الصغريُة ثماُرها تهتز بياٍض إىل الضاربة الُخْرض الفتية فروعها أطراف ويف
القديمة عروقها يف تَْشُعر التي هي وحَدها والشجرُة ا، تامٍّ جهًال تَْحِملُها التي الساق حقيقة

أطرافها. أقىص يف الثماَر تُنِْضُج التي الحية الُعصارة بَجَريان
ُمتََوكِّئَ الَكِتفني منحنَي الزيتونة تحت جالًسا البحر يتأمل كان الرجَل، أن ويلوح
ثم ح، كامَلالَّ ُمَقرَّنًا متثاقًال يَنَْهض واآلن وامَلْقَعد، الشجرة جوهر من ُكوِّن قد الذراعني،

خفيًفا. َلْصًقا به وَلِصَقت عليه سقطت ُوَريْقاٍت من له تخليًصا األيرس ِحذاءَه يَنُْفُض
غرِي ُرَواٍق طرف عىل وهنالك، عاٍل، برٍج إىل متوجًها صغرٍي أبيَض ببيٍت متأنِّيًا ويَُمرُّ
، النَّريِّ البحر سطح عىل َمنَاٌر يَْربُز الرياح، بفعل ُمنَْحٍن جانبيه عىل َصنَْوبٍَر وذي ُمنْتَِسق
مع ولكن َجَرٍس، بُْرِج عن غريب اختالٍف مع ولكن وإحكاٍم، قوة مع ولكن كالبيت، أبيُض
ًرا ُمَدوَّ بيتًا ذلك وكان ذُروته، يف يَْحِمل ما أَْجل من أُنِْشئ منضودٍة، ونوافذَ طويلة خطوٍط
بَسْقٍف ُمَغطٍّى وكان األضالع، املسدس الطويَل الربَج ج يُتَوِّ وكان املنظر، خيايلَّ ُزجاجيٍّا

نَْوبَر. والصَّ الُربْج َفتَاء حني ريب، ال أحمَر، التماٍع ذات ِمَظلَّة شكل عىل
َفْحُص هو الليل ِخْدمة َقبَْل به يُْعنَى ما وأوُل رويًدا، رويًدا املنار يف الحارُس ويَْرَقى
ُخُطواته صوُت ويَْغُدو الَحَجرية، َرج الدَّ عىل أعقابُه3 وتَِطنُّ الجميع، ُروح هو الذي امِلْصباُح
بعد الخدمة بتلك فيها قام التي العرشين السنني غضون يف لديه مألوًفا أمًرا َرج الدَّ وارتفاُع

العاملية. الحرب أثناء يف مغامراته
، الزُّجاجيِّ البيت إىل َحَلُزونيًة َدَرجًة عرشَة ستَّ ذاُت حديدية مرقاٌة تؤدي األعىل ويف
َعَدسِة يف عابٍث انعكاٍس ألف مع وأصفَر أحمَر َفق الشَّ من َفَوراٍن يف غارًقا البيت هذا يزال وال
املستدير الضيِّق الجرس يكاد وال ثَْرى، كالُكمَّ أسفله ويف أعاله يف يستدقُّ الذي امِلْصباح وجه
ية، الَحَرضِ حياته مع يَْسَمن بأالَّ له نذيًرا يبدو وهو للحارس، ممرٍّا يَدَُع امِلصباح حول
القفص داخل فضاءٍ يف وذراعيه رأسه نفوذ إىل خفيف انحراٍف من الِجذْل4 يف ما ويؤدي
َعظيٌم كهربيٌّ ِمصباٌح األصفر، النحاس من َحَلٍق وفوق َوَسطه، يف ُرِفع الذي الزجاجيِّ

القدم. مؤخر وهو العقب، جمع األعقاب: 3
فروعها. ذهاب بعد الباقي أصلها الشجرة: من الجذل 4
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امَلنَار إىل

نور من أقوى نُوٌر له كان ما وشأنه امِلصباح هذا تُِرَك ولو بخدمة، قياَمه منتظٌر فاتر كامد
١٥٠٠٠٠ قوَة املواشري5 من به يَُعلَّل بما يَبْلُغ ولكنه الطريق، قارعة عىل سيارة ِمصباِح

فراسَخ. عرشة نحو من يَُرى بعيٍد، من فرُيَى شمعة
جعل يف راغبًا النهاُر يظهر ذلك ومع حقوقه، ترك يف راغب غريَ النهاُر يظهر ذلك ومع
املحرقة بأشعتها الحارس وجَه ْخمة الضَّ للَعَدسة األلُف الوجوه وتيضء ِضعف، مائَة نوره
لفحص يَْرَفعها حينما األلوان كثرِي سحريٍّ َطيٍْف إىل يُده وتتحول ُقَزح، قوِس بألواِن امللونة
بنََظراٍت ق، يَُحقِّ وهو َحِذًرا، الِبلَّْوِريِّ القفص من رأَسه يُخِرج واآلن امِلصباح، تحت َحْلَقٍة
لخيط، َدْفًعا موضٍع يف يَنُْفخ وهو السليم، وسطَحها امُلَجوَّفِة الزُّجاجية األلواح َجَالءَ يُْلقيها،

الخارجية. والنوافذ امِلصباح بني الضيِّق الجرس حول أخرى بَجْولة يقوم ثم
وأدواِت مذكراته بني يقابل وهو طويل، زمٍن منذ بمجيئه يَْرَفعه الذي الرجل ويَْشُعر
يتصل الذي الطَّنَّان الِجهاَز يَْفَحص وهو ، والالسلكيِّ البخارية ارة فَّ والصَّ ء واألَِدالَّ النور

َفْجأًَة. انكساره أو وقوفه عند آليٍّا به امِلصباُح
املتوسط البحر ساحل يَْرقُب والذي إِِيْرس ُجُزر بإحدى القائم الكبري املنار يف وترانا
شهر يف واليوم، ، روائيٌّ َجاٍف منظٌر وذلك ، الرشقيِّ ُطولُوَن َجنوب يف َوَسطه من الفرنيسِّ
بُدَّ ال امِلصباُح، يُْشَعُل ال حني النهار، يف حتى السابعة، الساعة يف الليل عمل يبدأ أغسطس،
، بالالسلكيِّ االستعالمات عن ولإلجابة والزوابع باب الضَّ لتسجيل هنا حارس وجود من
يُْمِسكه كان الذي كتابَه امِلنْضدة من يأخذ كما ينرصف أن قبل ُخَويْذَته الحارس يأخذ واآلن

العمل. ساعات يف
الخمسة أو األربعة األلواَح ويَْفَحص اَقة، قَّ الدَّ الساعة إىل الجديد الحارس ويَنُْظر
والهاتف الدقاقة والساعات واإلبَر الَعتَلة عىل نَْظرًة ويُْلقي امِلنَْضدة، عىل املوضوعة
الثالثة والدقيقَة السابعة الساعَة أي العمَل؛ بَْدئه وقَت َدْفَرتٍ يف ل يَُسجِّ ثم ، والالسلكيِّ
البحر عىل الليايل سكوُن فيلوح ضعيفًة، الريح رسعة وكوَن جليٍّا الَجوِّ وكوَن والعرشين،
ذلك يف وسهِره املسئول الرجل حضور غريَ تتطلب ال مصلحٌة وتلك األمر، أول يف املتوسط

ضوضاء. بال تَْعَمل التي األجهزة بني املكان

األضالع. مثلثة قاعدته تكون بلور من مجسم وهو املوشور، جمع املواشري: 5
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عاكَس ويُدير الكبري، املكتب إىل يذهب ثم األجهزة، جميع عىل أخرى نَْظرًة ويُْلقي
مستديرة، بطيئة بحركاٍت يُْلَقى، النور من قويٍّا شعاًعا تُبِْرص ُهنَيَْهة فبعد الصغري، التَّيَّار
امِلصباح إضاءة عن يٍد ضغطُة وتُْسِفر ضعيفة، إنارًة النهار يُنريُه يزال ال الذي املنظر عىل
َفَرتَاٍت يف أزرَق أبيَض أحمَر نفسه َحْوَل املصنوُع الثاقُب النور ُشعاع ويدور األعىل، يف
الخارج من السفن جميع تعرفه الذي الجزيرة فناُر6 هو وذلك ثواٍن، أربع كلِّ يف قصرية،
ينعكس كذلك واحٌد ِمصباٌح ويكفي لها، مكاٍن عن تبحث حينما يوميتها يف أمَره تسجل أو
من فراسَخ عرشِة َمسافِة عىل املتقلبة ألوانَها حون امَلالَّ لريى العظيمة العدسة بوجوه نوُره
فرنسة تزال ال واليوم عَرش، التاسَع القرن أواخر يف تَمَّ فرنيسٌّ اخرتاٌع وهذا األطراف، جميع

كاليفورنية. مناوِر أجِل من حتى الَعَدساِت تلك تُنتج
فيستطيع الصغريُ مصباُحه املنضدَة وييضءُ ًها، ُمَرفَّ مقعده عىل الحارس ويستوي
لياليَهم امَلنَاور ُحرَّاُس به يقيض ما وهذا يقرأ، اآلن؟ يصنع وماذا يشء، كلَّ يَْرُقب أن بذلك
األحيان، بعض يف تاريًخا يطالعون وهم رواياٍت، يقرءوا أن النادر ومن العالم، جميع يف
خياالِتهم، يمأل كما قراءاِتهم البحُر ويمأل حني، َمالَّ كلُّهم وكانوا البحر، من يأتون وُكلُّهم
من هو البحار، جميع يف طاف قد كان الذي ، الفرنيسُّ وهذا البحر، ُرُكوب عن َعَدلوا ولو

الربوفنسيني. من أجدادُه وكان ، الَجنوبيِّ الساحل هذا مواليد
كمن ِدرايٍة عدم عن مرة غريَ يَُقلِّبُه وهو رفيقه، له تركه الذي الكتاَب يتناول واليوم
الحارس، صفحة من يفتحه ثم َور، الصُّ بني الِربِْميل وجود مع وثَِقله ِثَخنَه فاحًصا يَبُْدو

باملطالعة. ويبدأ الكريسِّ عىل ويَتَّكئُ
وَّار، الدَّ مناُره َعٍل، ومن ، معنيَّ مكاٍن يف يَْرُقبه الذي البحر مصاير عن خربٌ الكتاب ويف
ببحره؛ ا خاصٍّ البحث كوَن يَْعِرف أن يَْلبَث ال بعيد، ماٍض إىل بالكتاب يُنَْقُل كان وإن وهو،

املتوسط. بالبحر أي

.Fanal 6
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١

ِمْرَفَقيْه واضٌع البحر شاطئ فوق حجٍر عىل جالٌس ِلْحياِنيٌّ قويٌّ رجٌل الغرب إىل ينظر
َعَرباٍت عيناه وتَذِْرف وجهه، تقاطيع جميُع ُمَوتَّرٌة ه، َكفِّ بُجْمع ذََقنه ُمْسِنٌد ُرْكبتيه عىل
للزَّبََد ما وامُللُوَحة املرارة من وهي شفتيه، وتَبْلُغ لحيته عىل وتتدحرج رويًدا، رويًدا كبريًة
الحزين الرجَل هذا أصاب وماذا فؤاده، يف املرارة تلك بمثل يَْشُعر وهو نحوه، ُق يتََدفَّ الذي

نحن؟ وأين إذَْن؟ البحر ساحل عىل الجالَس
أُوِجيِجي، ى تَُسمَّ األسطورة ويف يُحتمل، ما عىل مالطة شاطئ عىل جزيرة، شاطئ عىل
ُولد وقد حياته، مدى وثيًقا ارتباًطا املتوسط البحر يف مرتبًطا وكان أُولِيس، يُْدَعى والرجُل
إىل جزيرٍة من البحر وَحَمله َصنَْوبر من املصنوعة سفينته عىل ُجُزٍر نحو وأبحر جزيرة يف
إلهية، ُحوريٌَّة الجزيرَة وتسكن سفنهم، عن يبتعدوا لم أيًضا وهنالك ِتْرَوادة، حتى جزيرٍة
قوة من تَْشبَع أن تستطيع ال وهي اآلن، زورُقها حيث الجزيرة يف عاٍم منذ أوليَس وتُْمِسُك
َرْمَلٍة عىل قاعًدا أومريس يَْعِرضه ذلك ومع عليه، إلٍه حياَة كاِلبُسو وتَْعرض ، اآلدميُّ هذا
أخرى بجزيرٍة يَْحلُم هو املقاديم، أعظُم وهو املاكرين، أعظم وهو األكرب، املغامر وهو باكيًا،
فيها وله النور، أبرص إيتاَك ويف فيها! ِلما مشابٍه وحيواٍن مماثل نباٍت مع هذه من أوسَع

باكيًا. أوليُس يَْحلُم وبوطنه وولده، وزوجه منزلُه
َشَكْت اآللهة حكم عىل كاِلبُسو اطلعت وملا إنقاذه، عىل أَتِينَه الكربى، حاميتُه وتَْعِزم

ًة. ُمتََحرسِّ ِهْرِمس إىل قسوتَهم
أيام حبيبُها يقيض حيث الرَّْمَلة إىل باسمًة وتَنِْزل كهفها من تَْخُرج ذي هي ها ولكْن
ويخامره بلده، إىل الَعْوِد من بها يتمكن سفينة إنشاء عىل ستُعينه بأنها تُْخربه وهي َوْحَشٍة،



املتوسط البحر

َصنَْوبٍر بأشجاِر محاٍط ساحٍل إىل به ويُساُر الُحوريَّة، فيَتَّبع أمًال ُ يُْمَأل ثم األمر، بدءِ يف َريٌْب
منه، متينة ألواٍح لُصنِْع فيَْصلُح نِّ السِّ بفعل َجفَّ شجٍر عىل تَُدلُّه وهي السحاب، تناطح
النحاسية باآلالت معه يَُجزِّئُها ما التدابري من أوليُس ويتخذ ساًقا، عرشين أُوليُس ويُْسِقُط
منها فيَْجَعل وكالليَب، 1 بُدُرسٍ بعض إىل األلواح بعَض يَُضمُّ ثم إليه، الُحوريَّة جلبتها التي

َطْوًفا.2
األلواح من ويَْصنَع ثخينًة، بَلُّوٍط ألواَح ويُثَبُِّت ناحية، كلِّ من أوتاًدا يَنِْصُب واآلن
بحصائَر الجميَع ُز يَُجهِّ وهو كَّاَن، السُّ يَُحطُّ ثم َدَقًال،4 ويََضُع صاريًا،3 ويَنِْصب ا، ِجْرسً
يتجاذبها التي كاِلبُسو، تأتيه واآلن صابُوَرة،5 لتكون حجارًة القعَر ويُودِع َصْفَصاف، من
األرشعة إلدارة ًة ُمَعدَّ ِحبَاًال يَْعِقد ه تُبِْرصُ وهي ِقَالًعا،6 َلها ليَُفصِّ بنسائَج دائًما، والغمُّ الغضُب
البحر، إىل بها الرَّْمَث7 يُنِْزل أن يستطيع َعتََلًة األمر نهاية يف يصنع تراه وهي السارية، حول
وبعد الخامس، اليوم صباح ويف أبًدا، َعْونًا ينال أن غري من أيام أربعة يف عمَله أوليُس ويُتِمُّ
أغذيٍة مع ماءً مملوءٍة أخرى وبقربٍة َخْمًرا مملوءٍة بِقْربٍة الُحوِريَّة تأتيه الفؤاد، يَُمزِّق َوَداٍع
ما وذلك أمامه، َليِّنًا نسيًما توجب ثم الجديدة، سفينته يف ذلك فيضُع محبوكة َسلٍَّة يف

الخامسة. األُْغِنية يف علينا أومريس ه يقصُّ
يتمايل الزورق أن غري يوًما، عَرش ثمانيَة يف املتالطم البحر ُعبَاَب أوليَس زورُق ويَُشقُّ
الشاطئ صخر نحو أوليَس العاصفة وتَْقِذف األمواج، يف الرجُل يتدهور ثم بُعنٍْف، ويهتزُّ
داعيًا تقريبًا ميتًا غابٍة حاَفِة أدغال يف ويَْسُقط النهر، مصبِّ حتى أوليُس ويَْسبَُح مختنًقا،

َهْمًسا.
يُحتمل، ما عىل ِسَفالونية أي الِفيَاك؛ بلَد أوليُس بََلغها التي الجديدُة الجزيرُة وكانت
َودَّت التي هي ونُوزيكَّا اآللهة، وصاحَب املغفرة تَيَْس امرأٌة تُنِْقذُ أيًضا املرة هذه ويف

السفينة. ألواح به تُشد ما وهو دسار، مفردها املسامري، الدرس: 1
املاء. يف عليها ويُركب سطح كهيئة فتصري تُشد خشب قطع الطوف: 2

الرشاع. به يُعلق السفينة وسط يف يُركز عمود الصاري: 3
الرشاع. عليها ويُمد السفينة وسط يف تُشد طويلة خشبة الدقل: 4

جانبيه. إىل يميل وال ليثقل الثقل من املركب باطن يف يُوضع ما الصابورة: 5
السفينة. رشاع وهو القلع، جمع القالع: 6

الطوف. الرمث: 7
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جزيرة بني تاه أنه وكيف ترواده قصة عن حديثه سماع من تتعب لم التي وهي إمساَكه،
ذي قاربًا ويرَكب ثمينة بهدايا يُْغَمر وأخريًا ِصِقلِّيَة، جزيرة حول الغرب، يف هنالك، وجزيرة
ويضطجع له، َسَفٍر آخر هو وهذا إِيتَاك، إىل يَْرِجعوه بأن الِفيَاك حو َمالَّ ويَِعُده مقاذيَف،
هادئًا عميًقا نوًما ينام ثم وآالَمه، املاضية السنني معارَك ويَذُْكر ونسائَج وسائَد عىل أوليُس
َدْوًما ينام أوليَس ولكن وليلة، نهاٍر بعد إيتاك إىل حون امَلالَّ ويَِصل تقريبًا، املوت من قريبًا
أمام وذلك ووسائده، بُُسِطه مع وذلك نومه، يف غارًقا الشاطئ عىل ويََضُعونه ويَْرَفُعونه

َزيْتونِة. ِظلِّ وتحت مغارٍة
إىل بهما وأمواُجه املتوسط البحر ُغيُوم فتوحي بحًرا، األُوَليَان الرِّْحلتان تَِتمُّ وهكذا
والصخور والشواطئُ والسكوُن العواصف ُوِصَفُت وقد الناس، لقلوب َفتْنًا األُسطورة
والَقَدُر ومعاشُقهنَّ النساء وِقَرى األمم بني واملعارُك والبساتنُي والكهوف ُفن والسُّ واألطواف
بنَِعمها اآللهُة، تَُغريِّ دائًما، اآللهة شخص يف يَتََجىلَّ إذ والَقَدُر الجميع، فوق يَُحلِّق حني

الدوام. عىل جديدة مغامراٍت مجرى وتُنَظُِّم األمواج، من أزرُق هو ما ووعيدها،
البحار بني املختار البحر وهو البحار، جميع من أجمُل املتوسط البحر ألن وذلك
هيالنة وهو فيه، الطواف وقع وما اْكتُِشف ما أوُل وهو وَجوِّه، وشكله بَوْضِعه األخرى
دامت معارَك بعد إقداًما الناس أكثُر فافتتحه أبرصوه من جميع ُمبْتََغى مثلُها وهو البحار،
ثم وأَبعُد، منه أَحدُث بحاٌر الَفَخار من نالته بما صيتُه َكُدر ثم سنني، عَرش ال سنة، ألفي

وملاذا؟ منا، مرأًى عىل ًدا ُمَجدَّ سبيله يف فاْقتُِتل سنة، ثالثمائة بعد اكتشافه أُعيَد
الحني يف املحيطة البحار هذه تُْفتَْح أََوَلْم به؟ املحدقة املحيطة البحار من أصغَر أََوَليَْس
ولَِم النَّْشَوى؟ الفضاء أجنحة عىل ساعات بضع يف وتَُجاَوْز كبرية ُسُفٍن ِقبَل من الحني بعد

إِذَْن؟ سبيله يف يُْقتَتَُل
والعرفان الجمال َظَهر صميمه من أن يَْعَلم واحد كلَّ ألن ذلك اإلنسانية، َمْهُد ألنه ذلك

هم. أُمِّ إىل يَُعودون كما املتوسط البحر إىل يَُعودون والناُس والبأس،

٢

فيَْشَغلُون قارَّاٍت ونه يَُسمُّ فيما الناس ويُوَلد َجَزريني، كونهم إىل الناس يذهب أن النادر من
يظلُّ ولذا الدوام؛ عىل يُْقَهر وال َكن للسَّ يَْصلُح ال عنٌرص بقيتَها يسرت التي األرض وجه ُربَْع
َعٌة ُمَرصَّ فاألمواُج الهواء، قهر حتى به يَُقاس وال بالذكر، البرش مآثر أجدَر البحر فتُح

يُْفتَح. وما يُْرتاد ما ُحب السُّ بني يُوَجُد وال بالُجُزر،
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وهو مساءً، الرَّْمَلة عىل ينام َفتَائه يف فهو أرسار، ذات ِهبٌَة البحر من قريبًا يُوَلد ولَِمْن
هذه وتمتاز واحد، عىلصوت صباح كلِّ يف ليَْصُحَو وذلك الوراء، إىل األمواج بارتداد يَُهْدَهد8
وِسيٍف، ِسيٍف9 بني يتعارفوا أن عليهم فيَْسُهل الجميع، بني الُجُزر أهل من القليلُة املاليني
من مليارين من يمتازون وهم الساحل، حياة عن تحولوا لو أو اليابسة، يغادروا لم ولو
وجبالها وحقولها غابها مع والخصيبِة ْلِد الصَّ األرِض غريُ ِبيئٌَة لهم تتمثل ال الذين اآلدميني
سافاِتهم10 َصَالبة يف بها يَُشكُّون التي هي وحَدها والزالزُل وبيوتها، ومدنها وأنهارها

أحيانًا.
من لديه يَُكْن البعيدة الواسعة اآلفاق إىل دوًما وينظْر البحْر ساحل عىل يَِعْش وَمن
إذا وهو غريه، لدى مما أعمُق هو ما واملوسيقى، والُحبِّ الرَّبِّ يف اإلنسان دوافع يف البرص
إىل يوٍم ذات عنه تََحوَّل طويًال زمنًا أحبه الذي الصاخِب األبلِق األرض ِطَفاح من تَِعَب ما
جميع كان وهكذا العامِّ. امللموس غري إىل الخاصِّ املحسوس من منتقًال الصامت الواسع
األديان، جميع رسُل البحَر نََشَد وهكذا البالد، داخل يف عاشوا ولو الُجُزر، أهل من الفالسفة
أيًضا قادتهم الغربيِّ البحر إىل ساقتهم التي الروح إن يقولون القدماء كان اإلِليات11 وعن

الخالص. الفكر أُْقيَانوس12 إىل
العنرص عظمة عىل شاهًدا فيَُعدُّ مناوبًة وجماٍل َوَجٍل من املحيط البحُر به يوحي وما
املغمورة، وجباله الغارقة ونباتاته املستورة بحيواناته الشكل من وَعَطله واتساعه البحريِّ
سلطانه ويمتدُّ الشواطئ، وراء ما عىل ويسيطر الُجُزر يف تَْكثُر التي الحياة عىل يهيمن وهو

القارَّات. قلب إىل
اتخاذُ ويمكن بينهم، ويساوي الجميَع يستقبل الذي باملوت البحر قياُس ويمكن
األكرب، الجامع بهذا وتمتزج تَُصبُّ حينما للناس َمثًَال عليها ُفْلُكهم تجري التي األنهار
َدْوًما وامُلْزَداُد املحيطة البحار قعر يف ُمْرتاٍد، غريَ الجاثُم، الواسع املزاُر ويَْرُكم بالبحر،
يَُعنيَّ لم الذي امَلْدِفَن ويَُعدُّ ، َحيَويٍّ نشاط من املقاديم الَجَزريني عند ما جديدٍة، بغنائَم

لينام. حرَّكته أمه: الصبيَّ هدهدت 8

البحر. شاطئ يف: السِّ 9
املدماك. السافة: 10

الشك. إىل مذهبهم يؤدي الذين القديمة القرون فالسفة اإلليات: 11
.Océan 12
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والَغوَّاُص العنرص، هذا عظمَة البحر من َغَرٍق مكان يف أزهاًرا يَْقِذفون َمْن يُْدِرك ولم بأَثٍَر،
عنه، قوًال يستطيع الذي هو بُمْجِهره، املرئيِّ غريَ يكتشف الذي للعاِلم املشابه وهو وحَده،

الصمت. جانَب يَْلَزم أن العادة من ولكن
غريَ يفعلوا لم وهؤالء البحر، فتحوا الذين هم القانطون، وال الحكماءُ، يكن لم ذلك ومع
واإلقدام الُجْرأَة ذوو هم نداءه يَُلبُّون يزالون ال ومن ِغَماَره، خاضوا َمْن وأوُل زاهدين، له تأمُّ
حواجَز عىل أيديَهم يضعون وحني الشاطئ، عىل وهم الحياة، ات َمَرسَّ وُمِحبُّو والُفُضول
املجاورة، الجزيرة يف النظَر يُنِْعمون الشمس، من ألنفسهم ِوقايًة أعينهم أمام موضوعٍة
واألمواج. للعاصفة مقاومتها إمكان عن متسائلني امليناء يف السفينة لفحص يذهبون ثم
أسماٍك اصطياَد راجيًا َجِزيرٍة أقرب إىل ُجَزيَِّرٍة من ينتقل أن أراد قد األمر بدء يف والرجُل
إليه، صداها األسطورُة َردََّدت التي الزوارق مختلِف ومشاهدَة أخرى، أرشاٍك ورؤيَة أخرى

ثانية. جزيرة عن يبحث َجَزِريٌّ فهو َغْرَو، وال
حمله عن مالئمٌة وريٌح ِمْجداٍف َقذْفِة مائُة أسفرت ٌح َمالَّ الَحرْية مع يَُرى يوٍم وذاَت
كما العامَّ البحَر يََمسُّ َضُؤل، مهما شاطئ، كلَّ أن كيف ح امَلالَّ هذا ويدرك 13، الِخَضمِّ إىل
َح امَلالَّ ذلك الطمُع، ال الُفُضول، من يشءٌ ويُبِْعُد البرشية، مصري يف الناس أوضُع يشرتك
عىل يطلع جديدٍة، وسواحَل جديدة ُجُزٍر اكتشاف من له اتفق ِلَما وهو كثريًا، الساحل من
األجانُب الَجَزريون حاول ما باألسلحة ُزها ويَُجهِّ ضخمًة، سفنًا وينشئ جديدة، ممكناٍت
فيجتذب الجميع، ملَك يَُعدُّ شخٍص، إىل انتسابه لعدم وهو، الرب، إىل نزوله دون يحولوا أن

مصايرهم. بني يجمع أن يَُعتِّم ال وهو ومفكر، مقدام هو َمْن
وأَرضيهم ومنازلهم حقولهم من يتخلصون والطموح الشجاعة ذوي ألن وذلك
يستطيعوا لم فيمن السلطان ُحبُّ ويتجىل مجهولٍة، سواحَل من الَقِصَفة بسفنهم بُون َفيَتََكسَّ
ُجُزٍر مع االتجاُر يمكن أحٌد، يسيطر ال حيث البحر، ويف جريانهم، بسبب يتوسعوا أن الربِّ يف
عنٌرص ذلك أحد، يَْقَهره ال عنٌرص ذلك كثري! َكْسٌب ُوِجد ما الَكبُْس، وما السلُب، وما أجنبية،
يحاولون الذين املقاحيم ضدَّ يَْعصف حني إالَّ نادًرا، إالَّ يثور ال وهو يشء، كلِّ عىل يُْغِيض
ويسُهل يشء كلِّ نَيَْل تُِتيح التي األجنبيَة تبرصالشواطئ الخصوص، عىل وهنالك، إخضاَعه،
ومن واسعة، بقاًعا ففتحوا ُجَزيِّرة من انطلقوا َمن األذكياء حني امَلالَّ ومن بَُعَدْت، كلما ذلك

العظيم. البحر الخضم: 13
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فأقاموا ولُوِبك والبندقية كأثينة ضيقٍة مداخَل يف واقعٍة صغريٍة موانئَ من أَتَْوا َمْن حني امَلالَّ
جريانهم بمساعدة يَْظفروا أن غري من ، قويٍّ بلٍد حمايَة ينالوا أن غري من البحريَّ سلطانَهم
ولتعذُّر حدوده رسم لتعذُّر دائًما ُحرٍّا كان الناحية هذه من والبحُر الَربِّ، يف َظلُّوا الذين
ُكونيِّ الالَّ الرأس غرب يف ِمالَحٍة كلَّ الالتني عىل قرطاجة َحَظرْت فلما باستمرار، احتكاره
وعن بمراسيم، ِصِقلِّيَة من الربوفنسيني إبعاَد ِجنَوة حاولت أن العبث ومن ُغِلبَت، ثم اغَرتَّت
ك الرتُّ وأراد األدرياتيِّ بالبحر يحتفظوا أن البندقيون أراد والصيد امِلالحة احتكار يف رغبٍة
غري عىل ولكن ِبِرنغ، ببحر تحتفظ أن املتحدة الواليات وأرادت األسود بالبحر يحتفظوا أن
مناطَق إىل َم يَُقسَّ أو ع يوزَّ أو ى يُْرشَ أن البحَر يمكن ال بالحرب أم أبالعمل وسواءٌ َجْدَوى،

اليابسة. يف تصنعه أن الشعوب استطاعت كما
ويف طويًال، زمنًا الرب عىل تسيطر أن دولٌة تَْسِطع ولم موجود، غريُ أو َدوَّاٌر هنا وكلٌّ
الَربِّ ويف نابليون، سقوط بعد إلنكلرتة غدت ثم قرطاجة بعد للرومان الصدارة كانت البحر
يف يحدث مما ولكن حاسمة، تكوَن حتى الَجبَهات جميع يف معركٍة كلِّ توكيد من بدَّ ال
الدولُة رومُة، َقت ُوفِّ وقد عاملية، دوٍل مستقبل يَُعنيِّ األسطول انتصار أن األحيان بعض
اإلسبانيِّ العرش ِوراثة حرب ويف لفرنسة، يتفق لم الذي وهذا بحرية، دولًة لتكون الربية،
أبناء من السفن أصحاب وطموُح أموالهم إىل الرُّكون يف املحافظني رغبُة إنكلرتَة تجاذبت
جميع نزوُع متأخر وقٍت غري يف يحدث ولم البحار، إىل التجار، وطموُح الوسطى، الطبقة

بحرية. دولة إقامة إىل األُمة
والجبال واألنهار الحواجز كثرة بسبب دونه الَربِّ يف يَُحال ما دوًما البحر يف يُنَال أََوَال
قضت كما إنكلرتة، تَْقِض أولم الُفرس؟ دولَة الصغريُة أثينُة تَْغِلْب أولم والِقَالع؟ والرتَع
ِفِينِيْسيَُة تُْخِز أولم وفرنسة؟ والربتغال إسبانية بني القويِّ الِحْلف عىل الصغرية، هولندة
ِنطاٍق ويف البحر، فوق املقاصد أعظم بُلَِغت األحوال هذه ويف ؟ الرتكيَّ الَجبَّاَر الهيفاءُ
وذلك بحرية، دولة كلِّ عن جديدة عظمٍة صدوُر ذلك من وأحسُن العموم، عىل ضيِّق
ملهارة تََحدٍّ من تتضمنه ِلَما وذلك املجد، إىل والتعطش االطِّالع حبِّ إثارة من توجبه ِلَما
أن الوحيُد ها َهمُّ كان رومَة ِصِقلِّيَُة قهرت وملا لبلوغه، تَتَحرق التي البحار وراء ما أمم
اليونان دوَل يَْقَهروا حتى البحر عىل السيطرة من للفرس بُدَّ ال وكان بحرية، دولًة تصبح
وبني بينهم تَحاكٍّ بعد إال الحقيقيِة امِلالحِة أمَر القويُّ ُقوَسة َرسَ ُ مرفأ يتعلم ولم البحرية،
دولٍة أصحاَب به يصريون ما األََرضني كثرة من الِصِقلِّيني لدى كان وإنما الُكوَرنْثيني،

كبرية. بحرية
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املعارك من الرغم وعىل ذلك، ومع أخريًا، ذلك مثَل تصنع أن فرنسة عىل ووجب
وصٍل خطَّ العقيم الصامت البحر ترى الفتح، يف الراغبة األمم بني تَُفرِّق التي واالنتصارات
بأعماقه والبحُر، ذلك، من بأبطأ الربِّ يف تَِذيُع التي للحضارات وناًرشا البعيدة، الشعوب بني
يف ِسَلًعا العالم نهايِة حتى لينقل ُوِجَد أنه يلوح ببعض، بعُضها املختلط وأجوائه ومجاريه
والسيطرة الغصَب يحبُّ ح امَلالَّ كان وإذا وقلوبهم. املالحني أدمغة يف وأفكاًرا السفن قعر
كلِّ قبل يَْرَغُب وهو أيًضا، النَّْرَد ومالعبتَهم األجانب ومحادثة واملبادلة التجارة يريد فإنه
بأبدع امُلَزيَّنَات والالبساِت الغريبة والشعور العيون ذواِت األجنبيات، النساء معرفة يف يشء

دائًما. ُقوٍَّة عن ال وجلِبهن طراز،
الصليبيني أن وكما مىض، فيما للحرب البحار جاوزوا الذين هم املرتزقة، ال واألحراُر،
ال َدْوِيلٍّ اتفاق وجود عن أسفرت امِلالحة أن يَُرى البعيدة األمم بني غريبٍة مواثيَق إىل انْتََهْوا
والزهُو األفكار ضيُق يَُحول ما والصداقات الت الصِّ من البحر رجال بني قام وقد يُقاَوم،
مَرص نباتات بذوَر حملت التي البحر ريح وإن القارَّات، داخَل مثله وقوع دون والَحذَُر
زمٍن كلِّ يف الرجاُل جلب األرشعة تحت فمن َعة، األْرشِ مالينَي نََفَخت التي هي إيطالية إىل

السواحل. أقىص إِىل ومنتَجاٍت أفكاًرا

٣

وعزم، إيمان عن الصباحية ورسالِته النور عن ونبَْحث الغرب، َشْطَر وجَهها البرشيُة تَُويلِّ
املحيط فوق بها نَُحلِّق التي الرسعُة تلك رمًزا وليست فمقداًرا، مقداًرا عنه نبتعد ذلك ومع
انتقاُل ذلك من وأصحُّ طرَيانها، يف وَضياُعها تطري، ال فالحضارُة الرشق، بها ونَْلَقى الهادئ
البحر إىل الرشقيِّ املتوسط البحر من أي األكرب؛ البحر إىل األصغر البحر من البرشية
كانوا فاألغارقُة عجب وال ، الباِسفيِّ املحيط فإىل األطلنطيِّ املحيط إىل ثم ، الغربيِّ املتوسط
تحذيٌر مىض فيما ح وللمالَّ املتوسط، البحر رشَق الواقِع إيِجه بحر غريَ لهم بحًرا يَُعدُّون ال
أُولِيُس كاد وما رأسك»، مسَقَط فانَْس إسبارطة رأَس جاوزَت ما «إذا القائل: القديم املثل يف
بالرياح مملوءًا ِصِقلِّية غرَب ا ممتدٍّ معاديًا َعاَلًما البحر هذا كان ما األدرياتيَّ البحَر يَْعِرُف
ما الجرأة من كانوا واألغارقة القرطاجيني من قليٍل استثناء مع وذلك الغريبة، واملجاري
الساحل هذا مدلول أن بيَد . األطلنطيِّ املحيط ساحل فاكتشفوا الشاطئ عن به ابتعدوا
لدى مجهولًة ظلَّت التي األمور من بمراحل املتوسط البحر من أعظَم هنالك بحٍر ووجوَد
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وقد قرون. بخمسة ُكولُونْبُس قبل منه أجزاءٍ يف طافوا الذين النُّوْرمان لدى حتى الجميع،
عليه يشتمل ِلَما أسفارهم يف األولني حني امَلالَّ من نفسه يُِعريَ أن املتوسط البحر عىل َسُهَل
البحر من أغنى هو ما البحار من تَِجُد ال كنت وإذا القارَّة. داخل إىل كثريٍة مداخَل من
بْرتاس خليج َمِضيُق ويؤدِّي وُخْلجانًا، ُفَرًضا منه أكثر هو ما تَِجُد ال فإنك بُجُزِره، املتوسط
بحرنا بني عجيبًا َشبًَها ونرى الرشقية. أوروبة وإىل البُْسُفور وإىل الوسطى اليونان بالد إىل
أوروبة بني يَِصُل املتوسط البحر أن فكما آخرين، وبَْحَرين الداخيلِّ، البحِر هذا املتوسط،
بُجُزره البحرين كال ويتشابه وأُْسرتاْليَة، آسية بني الَجنوبيُّ الصني بحُر يَِصُل وأفريقية
غريَ لها يَْرتُك فال َوَسطها من أمريكة يَْقَطع األَنِْتيل بحُر ويكاد دة، املعقَّ وشواطئه الكثرية
جوهرية صفة ذو الكتاب هذا بطُل هو الذي املتوسط البحر ولكن هنالك. دقيقة ِعَصابٍة

غديًرا. كان لو كما مضايَق ثالثُة تغذيها بَُحرْيٌة فهو البحرين، ذينك عن بها يختلف
وحضارَة تاريَخه داخلية، بحريًة يشابه الذي املتوسط، للبحر األساسية الصفُة وتَُعنيِّ
الناحية عن معها يُْسأَل درجًة ذلك تعيينها يف تَبْلُغ وهي الساحل، أمم وأخالَق اإلنسانية
بأنفسهم أَْلَقْوا الذين األرض علماء َلْهُو يَتََجىلَّ وهنا الغريب. بشكله لها َمِدينًا يكون التي
لغًوا التاريخ أقاصيَص املناقشاُت هذه وتَْعِدل والوعيد، اللعنة من ٍة تامَّ مجلدات رأس عىل
األمم، تاريخ قبل كما افرتايضٌّ هو هذا التاريخ قبل وما إليه، يُْستَنَُد ثابت أساس من لُُخلُوِّها
املتوسط البحر حول قرنًا وعرشين خمسة منذ وقعت التي الحوادث أثُر يَنُْرشُ العكس وعىل
أن وعندنا التاريخ. قبل ما ظالم يف نتأخر أن معه نرى ال ما القيمة من هي معارَف وفوقه
ليُْعَرف أمرها يف يُجاَدل التي الشهرية ُدوْرُدونْية حجارة من معنًى أغنى إغريقيٍّ معبٍد أقلَّ
جانبًا الكالم َفْخَم ونَدَُع سنة، ألَف عرشين أو سنٍة ألَف عَرش خمسَة منذ مصقولًة كانت هل

إيضاح. بأحسِن املتخصصني غري عىل املتوسط البحر طبيعة فنَْعِرض
بحريتني وجود مع املتوسط البحر محلِّ يف سهٌل العرصالَجِليديِّ يف يوجد كان أنه يَُرى
فلما كبري، اتساٍع مع ولكن والرشق، الغرب يف واقعتني امليت كالبحر العمق كثريتي كبريتني
وهل واحدة، واسعة داخلية بحريٌة ولتؤلِّفا لتجتمعا البحريتان تانك فاضت الجليد ذاب
من يكن ومهما السنني؟ ألوف يف َهبَط الذي هو البحر إن أو ارتفعت التي هي األرض
إىل ُكِنَست األخرى، البحار عن البحَر فتفصل الحواجز آخَر تَُؤلِّف التي األسداد، فإن أمٍر
األساطري ُكتب جميع يف يُذَْكر الذي العظيم، الَفيَضاُن هذا ويَْرتُك طارق، وجبل الدردنيل
ممثًِّال إيِجه بحر أَْرخبيُل ويغدو ُجُزًرا، فتبدو قائمة جبلية أجزاءٍ بعَض «الطوفان»، باسم
ظهوُر بعده أو الطوفان ذلك قبل حدث ومما أَْقِريِطش، يف تنتهي جباٍل سلسلِة لذَُرى
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ويف الجديد، البحر قعر يف وَخْسٌف بركانيٍة زالزَل ووقوُع األرضية القرشة يف وُغُضوٍن ثَُغٍر
األلب لجبال الخارجية املساند مع املتوسط البحر من عظيمٍة شعبٍة سريُ يلوح الشمال
إىل تمتدُّ التي «السورية» الَوْهدُة وتَُعدُّ أيًضا. والقفقاَس وُهنَْغارية، فينة وبلوُغها والَكْربات
من قليل غرِي وعدٍد اإلغريقية كالَوْهدة الحقة ثََوَراناٍت عىل دليًال الرشقية أفريقية أواسط
من األرضية الكرة يف ما أعمق من واحدٌة منها اليونانيِّ البحر يف يوجد التي الوَِعَرة الِوَهاد

البحار. تحت الواقعة الُهَوى
يُتََّخذ ما تبطلها، أو تبتدعها أن نظرية أيُة تستطيع ال التي الحيوان مستحاثات ومن
ُوِجَد ومما قديمة. صلٍة من وجزائره الراهن البحر وبالد أْفِريقية بني ما عىل برهاٍن أحسَن
نزول عىل تدلُّ مستحاثاٌت مىض، فيما بالقارَّة متصلًة كانت التي إيجه، بحر جزائر عىل
وتوجد الشمال، نحو وأنماٍر وعاوَع14 صعود وعىل الَجنوب نحو جبالها من وذئاٍب ِدبَبٍَة
أَْقريطش، يف ماءٍ ولبقر مالطة، يف ولُفيُوٍل فلورنسة، من بالقرب ألسوٍد عظميٌة هياكُل
السفن وبجبال األحمِر أَْريانة بسلِك مالطة واسَم أقريطش اسم يَْرِبطون الذين ونحن،
املمتد امليدان عىل أولئك السودان أبناء سيطرة يف ساخر، َدهٍش مَع النظر، نُنِْعم اإلنكليزية،
أثقاًال يَْرَفع فيٍل ويف العظيم، ه َكنُوسِّ مرسح أمام النيل بنات اغتسال ويف فيشيو، بَالزُّو أمام

مالطة. ميناء يف طليانيٌّ َطيَّاٌر ه َفَهدَّ هادئًا
منحدرات عىل نَِجد حينما وإننا لها؟ نهايَة ال سلسلٍة بَحْلقِة يُْشَعر أن امُلنِْعش أليسمن
حينما وإننا قديًما، املكان هذا يف بحٍر وجود عىل شاهًدا َصَدًفا مٍرت، سبعمائة وعىل إتْنَة،
عىل واقعة مدينٍة بلدية رئيس بجانب الحقَّ نرى املاء، تحت قديمًة إغريقية آثاًرا اليوم نَِجُد
البحر َغْمَر زاعًما الشاطئ عىل للبلدية بناءٍ َشيَْد يُْرَوى، كما حديثًا، ملنعه تساْليَة ساحل

سنة. ألف يف هنالك
أسفر الذي الطوفان عىل انفتاٍق آثاُر تدلُّ الُجُزر، وبني الشواطئ وعىل مكان، كلِّ ويف
تلك تَُشكُِّل انفكَّت ما وهي تماًما، االنقالبات هذه تنقطع ولم وجزائره، البحر شاطئ عن
التي القارَّة استداراِت أظهَر األصغر) ت (َرسْ قاِبس خليج استبار من َحَدث وما البُْقعة،
بنِْتلِّْريَة جزيرة وترتفع األرجح، عىل التاريخ أدوار من دوٍر يف البحر من املكان هذا يف غابت
عمل من هذا وكان مرت، ٨٠٠ االرتفاع من لتَبْلُغ البحر مستوى فوق مٍرت ألِف ُعْمِق من

آوى. ابن وهو وعوع، جمع الوعاوع: 14
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عىل ساعة من أقلَّ يف الشمايلَّ الجزيرة تلك ساحَل فرَفَع ١٨٩١ سنة بغتًة استيقظ بركاٍن
واليوم فلسطني، أرَض مصلًحا الرشق ناحية من البحر يف يَُصبُّ النيل وكان يُحتمل، ما
ُقِطَع وباألمس األدنى، النيل يف نادًرا صار ما التماسيح من الكرمل َجنوب يف ترى تزال ال

منظورة. غرِي بقًوى الهاتف أسالك من البحر سطح تحت ما ِقلَّْوِريَّة15 غرب يف
من َحَصل ما نتمثل أن ويمكننا الربِّ، يف مرهوبًا يُْسَمع الرباكني صوت يزال وال
لهذه كان ذلك ومع الحارض، الزمن يف َفَوَراناٍت من وقع بما مقابلته املايضعند يف تخريب
عليها تزدهر التي الخصيبَة واألََرِضني الحارََّة الينابيع ألن وذلك نافعة، نتائُج الَفَورانات
الرَّماد من تَْخُرج فالثِّمار املصدر، بركانيُة املتوسط البحر عالم يف والَكْرَمة الزيتون أشجاُر
التواريخ. أقدم بدء منذ ومواقيُت وثائُق ولدينا الثَّْورات، من الجديدة األفكاُر تَْخُرج كما

١٨٩٤ سنة ويف أُوِبه، جزيرة قناة يف «َزْلزلة» أول حدثت امليالد قبل ٤٢٥ سنة ويف
نشاهده ما بَعْود الجديُد الَعْوُد هذا يُذَكِّرنا ما وَلَشدَّ فيها، زلزلٍة آِخر حدثت امليالد بعد
فيكون العنارص، فناء من البرشية فناءَ بأفكارنا نَُقرِّب وكذلك الفتن! من البلد ذلك يف اليوم
البحر من وترفعها بأرسها ُجُزًرا الرباكنُي تُْحِدُث عندما وذلك ْحِو، الصَّ من يشءٌ بذلك لنا

ِصِقلة. جنوب يف ١٨٣١ سنة َوَقع ثََوراٌن عنه أسفر كما ًدا ُمَجدَّ فتبتلَعها لتعوَد
حني اآللهة تَْضَحك وقد السنني، ألوف ُغُضون يف لبعٍض العنارصمشابًها بعض وظلَّ
تصحيَح فيَُقرِّرون العلمي، املجمع ألعضاء ُكتٍب يف األزمان غابر عن إيضاحاٍت عىل اطالعها
الفيضانات، من لكثري ِذكٌر القديمة الوثائق ويف يُحتمل. ما عىل الغد يف النظريات هذه
ِليْمِني16 لساحل حدث كما سكانها، مع ُكوِرنْث، من القريبِة إِِليس، مدينة لَغَرق ووصٌف
هذا فتئ وما أبًدا، يَْخبُو وال انقطاع بال يَُدوِّي بركاٌن هو الذي لسرتُنْبويل وبياٌن ، الرشقيِّ
يشابه وهو السبب، لهذا الرباكني شيُخ وهو القديمة، القرون منذ حجًما يزيد الربكان
ما يَِجَد أن غري من ُخْطبة إلقاء يف راغبًا شائبًا الدائم وَهْدِره امِلَظلَّة شكل عىل الثابت بُدخاِنه
الَجنوبيُّ املنحَدُر عانى كما عنيفًة زالزَل وِقلَّْوِريَة األندلس عانت وقد الكلمات. من تقتضيه
َقوَّضوا الذين هم هنالك والرجاُل تقريبًا، سليًما ظلَّ أثينة جمال أن غري بْرناس، جبل من

العنارص. صانته ما حتى
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املتوسط البحر أهل جعلت التي هي الَهزَّات، هذه وجميع التحوالت، هذه وجميُع
الِبقاع يف ِلِنبتُون يَُقدَّس ما وأكثُر القرون، غضون يف واألقدار اآللهة إىل أمورهم يفوِّضون
أنشدوا أَْرُغوس عىل اإلسبارطيني استيالء أثناء يف َزْلزلٌة األعداء بلَد َهزَّت فلما ُخرِّبت، التي
ظهور ومن التاريخ قبل ِصِقلِّية انفصال من كان وما هذا، البحر إلله تمجيًدا مؤثًرا نشيًدا
والقدر، بالقضاء القائلني من كَّان السُّ َصريَّ األُِلنْب سطح عىل األرض وانفتاِق املضايق
أهل إىل نظرَت ولو والفلسفة. والحكمة الشكِّ كثريي الطالع، تقلبات الحتمال مستعدين
بحرهم لطبيعة اتََّفق ما يَْعِرفون أيامنا، يف كما الزمن، ذلك يف لوجدتهم املتوسط البحر

فطرية. معرفًة تغريات من وشواطئه
وتنتصب ُوِجد، ما أعمق من َقْعًرا يَبْلُغ أي مرت؛ ٤٧٠٠ الَغْور من اليونان بحر ويَبْلُغ
كهذا وتضادٌّ الرَّْقم، ذلك يَْعِدل بما مرتفعًة َدَرن17 جباُل ، األفريقيِّ الشاطئ وراء هنالك،
واْرِجِع بأرقام. عنه وا يَُعربِّ لم وإن عميًقا شعوًرا بمزاجهم املتوسط البحر أهل به يَْشُعر مما
هذه تَِجْد الجزائر، وكثرِة الُخْلجان يف الصخور وتشكيل إيجه بحر سواحل َوْضِع إىل البَرص
هي التي الداخلية، البحرية هذه ُعدَّت ما وإذا السكان. لخصائص ُمَعيِّنًَة بَرٍّا متماثلة األموَر
لسوى حائٍز غريَ أزليٍّا ا َحْرصً حدوده ضمن محصوًرا ُعْصلُِبيٍّا حكيًما شائبًا املتوسط، البحر
بعمله الباب هذا قيام كيفية عن البحث إىل االطالع حبُّ َحَفَزنا الحرية إىل نافٍذ ضيِّق باٍب

املتوسط. البحر مصري ِمفتاُح وهنا املحيط، للبحر مقاومته كيفية وعن
الفيل يجتذب بَرِّيٌّ جٌرس كان حيث وذلك تماًما، طارق جبل عىل البحر هذا باب ويََقُع
أمكن كيلومرتًا عَرش أربعَة ٍش، تََكمُّ بعد بلوغه، إىل نُِظَر ما إذا وهو إسبانية، إىل األفريقيَّ
كان أنه والحقُّ منها. َعْرًضا أكثَر كان وإن السويس، كقناة اإلنسان، ُصنْع من قناًة تََمثُّلُه
عمودين ونََصَب الَربَّ فتح إنه قيل الذي ِهْرُكوُل يوجد كان األزمان، أقدم يف بُس ِلسِّ يوجد
ُدوكاْليُون18 باسم إليه أُْلِمع البُْسفور يف كما هنا منافذَ حدوث من كان وما تذكاريني،
العربيُّ وَوَجَد الرأي. ذلك عىل وبُوُفون وسنيكا أرسطو وكان التوراة، نصوص بعض ويف
أن رأى فقد للمسألة، ُفوْلِترييٍّا َحالٍّ طارق، جبل من بالقرب ُولِد الذي ، اإلدرييسُّ الكبريُ،
بعض يَْفِصل أن فأراد أزيلٍّ قتال من واألفريقيني اإلسبان بني عما حديثًا َسِمع اإلسكندر

.Atlas 17
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فار حتى ُمْحكم تصميٍم َوْفَق األرض َحْفر عىل عبيٍد بَحْمل بعٍض عن املتعادية القبائل هذه
األصغر. البحر يف األكرب البحُر

مرتًا ٣٢٠ فهو طارق، جبل بها يُوَصُف التي هي العمق، ِقلُة بل العرض، ِقلُة وليست
األََخَويْن وأحُد مالئمة، مبادلًة البحرين مياه معه تُبَاَدل ال ما النقص من هو وهذا فقط،
يُعنَي أن األول وعىل اللطافة، بالُغ الغاية إىل موهوٌب اآلخُر واألُخ ، ُشحٍّ مع ولكن قويٌّ غنيٌّ
منفذَه ألن وذلك نفسه، يَْضِبط القويُّ واألطلنطيُّ بُْخٍل، عظيِم مع ذلك يَْصنَع وهو الثاني،
العرب اه َسمَّ وقد ناقًصا، حفًرا ُحِفَر قد الغريبة، األهواء ذات البحرية هذه إىل أخيه، إىل
وأكثُر امَلِصري،19 أي «امِلَعى»؛ َدَعْوه اإلنكليز إن حتى الضيِّق، الطريق باب أي الزُّقاق»؛ «باَب
ألفي االرتفاع من تَبْلُغ جباٌل جانبيه عىل والقائمُة الضيُِّق طارق جبل هو ُح امَلالَّ يَخاُف ما
تحت ما َعتَبة يف التجويف وقلِة األطلنطيِّ ُعْمق من والحيوان الجوِّ يف يؤثِّر ما عنك دَْع مرت،
وليس العمق، مع تَنُْقص املحيطة البحار جميع ماء حرارة أن يُْعَرف ومما البحر. سطح
املتوسط البحر درجاِت أن مع اإلسبانيِّ الساحل طول عىل درجاٍت ثالث سوى لألطلنطيِّ
من يوجبه وما واإلغريق، الربوفانس َجوِّ اعتداُل يَُعدُّ ولذا عرشَة؛ ثالَث أو عرشَة اثنتي تَبْلُغ

طارق. جبل َعتَبة يف الُعْمق قلِة نتيجَة جماٍل،
العالم، تأثري من يَِفرَّ وأن شخصيًة لنفسه ن يَُكوِّ أن استطاع ممتاز طبع ذا كان ومن
تؤثِّر ال الذي األسود البحر عن ونَْغُفل سواعده، لقلَِّة آخر، لسبٍب شاذٍّا البحر هذا أمُر ويظلُّ
من واحد نهٌر املتوسط البحر يف ويَُصبُّ املتوسط. البحر اقتصاد يف املهمة الكثرية سواعُده
البحر يتلقى وال قليل، نََفاٍق سوى َمَصبِّه يف له ليس الذي النيُل فيه يَُصبُّ األنهار، أعظم
بأوروبة، األنهار مياه مجموع من املائة يف واحٍد من املائة يف عَرش أربعَة غري املتوسط
به تأتيه وما أهميتها، قلَّة سبب الخمسني األنهار من عرشين غريُ العموم، عىل يُْعَرف، وال
البَْخَر إن وإذ منه؛ يَبَْخر ما ثلث غريَ يَْعِدل ال والنيُل، واْلبو الرُّون الرئيسة، الثالثُة األنهار

مستًوى. األطلنطيِّ سطح دون يظلُّ املتوسط البحر سطح فإن األمطار من أهمُّ
األدنى، الحوض ذلك يف املاء من عظيمًة مقاديَر دوًما، ، يَُصبُّ أن ، األطلنطيِّ عىل إذَن،

امِلْلح. به يتعادل وما املستوى به يتوازن ما الكفاية من ليس هذا ولكن
املحيط ماء من كثافًة، أعظم ثَمَّ ومن ِمْلًحا، أكثَر املتوسط البحر ماءُ يكون وهكذا
عن ابتُِعَد كلما فمقداًرا مقداًرا الظاهرُة هذه وتُْعَرف واحد، عرٍض عىل وذلك األطلنطي،

املرصان. مفرد املصري: 19
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الضعيف، الُعْمق يف حتى قوًة، أكَرب والضغُط ِثَقًال أشدَّ املاءُ يَْغُدو وإذ الرشق؛ إىل طارق جبل
يدخل فإنه ذلك ومع طارق، جبل من سائٍل البحر سطح تحت مجًرى إىل يؤدي ذلك فإن

منه. يخرج مما أكثر دوًما املاء من
يُسمى الذي ْردنيل الدَّ أي الثاني؛ امَلِضيُق بها ويَتَنفس يَْجِري التي نَُن السُّ وتختلف
يَُقدِّسون كانوا الذين أقاصيصاألغارقة أجمُل يرتبط ذلك ويف كبريًا، اختالًفا أيًضا، ِهلِّْسبون
وتقييده تحديده من بدًال َعدٌّ يُْحِصيها ال بآلهٍة يزدهر هواهم كان والذين لأللم، ال ، للُحبِّ

منظور. غرِي واحٍد بِإلٍه
كانت وهنالك إِِلْكرتا، وبلِيَاد لزُوس ولٌد هو الذي َدْرَدنوس الغرام ابن عاش فهنالك
فِرْكُسوس واألخُت، األُخ َفرَّ هنالك ومن ليلة، كلِّ يف ِليَانِْدر حبيبَها تستقبل ِهريُو الكاهنة
َحَربَا!20 َوا ولكن، ذهبية، ِجزٍَّة ذي َكبٍْش ظهر عىل اآللهة، أنصاف من هما اللذان وِهلِّْه
كلُوِشيس نحو املهالك ذي بََسَفرهم األَْرُغونُوت قام هنالك ومن وتَْغَرق، املجرى يف ِهلِّْه تَْسُقط
أعجب وما املعابد، أحد عىل َشَهواتهم أداُة هي التي الذهبية الِجزََّة تلك َفِرْكُسوُس َوَقف حيث
اآللهُة كانت والذي العنارص لجميع رموًزا فيه تجد الوجود َوحدُة كانت الذي العاَلَم ذلك
الزمن، ذلك أناِس خياِل ُصنع من أولئك جميع وكان اآلدميني! بني كثريًة َمْرئيًَّة فيه تعيش

واحد. ِلتَْوٍق َمَراٍق ُعنواَن األغارقة لدى واآللهُة اآللهة وأنصاُف األبطال فكان
كال ويتوازن املتوسط، البحر إيدروغرافية يَُعنيِّ الرشقيِّ الشمال يف ْردنيُل والدَّ
فيما ُدِعيَت التي ِبَزنْطة يف فهنا، بالعجب، يقيض بما البحر، يُْغِلَقان اللذين امَلِضيقنْي،
العالم من اآلتية الحضارُة تَنُْفذ الحارض، الوقت يف استانبوَل َفتُسمى بالقسطنطينية بعُد

الجديد. العالم نَْدُخل طارق جبل من وهنالك القديم، اآلسيويِّ
بتأثريه يُْشِعر ال إذَْن وهو داخلية، بحريًة البُْسُفور إىل يَنُْفذُ الذي األسود البحر ويَُعدُّ
الذي الثالث األخ دوَر الوجوه بعض من يَُمثُِّل وهو طارق، جبل يف األطلنطيِّ قوة بمثل
فرض عىل قادًرا بقائه ومع الصغري أخيه ِتجاه أوضاعه عىل ثباته مع عزلته يف هادئًا يعيش
قليَل سطحيٍّا جريًا يَْجِري فإنه َعذْبٍة بحرية من يَْخُرج كان إذ وهو بغتًة، عليه مطاليبه

. تحتانيٍّ بمجًرى امِللح كثريَ ماءً مقابََلًة منه يَتَلقى أن عىل املتوسط البحر إىل امِللح
ُحسن عىل محافظٍة مع الباطنيَة حياتَهما مختلفني شخصني بني املبادلُة تلك ُ وتَُعنيِّ
به يأتي ما ويبلغ التباين. من املياه، سجية َفُقْل شئت وإن املياه، رسعة وتَبُْدو الجوار،

للتأسف. وتُستعمل امليت بها يُندب كلمة حربا: وا 20
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البحر مللءِ سنة آالف ثالثِة مدُة معه تجب ما البطوءِ، من الشمال نحو املتوسط البحر
يُْسِفر ال ِمْلًحا، الفقرِي األسود البحر يف األكسيجن نقص من كان وما فارًغا، كان لو األسود
يف حتى األسود البحر صيت من الَحطِّ يف سببًا هذا فكان ، عاديٍّ حيواٍن تغذية غري عن
الذي السطح جريان رسعة الن يَُعجِّ ُعمقه وقلَة امَلِضيق ِضيق أن إىل وذلك أومريس، زمن
األمكنة من كثري يف مرتًا ثالثني عىل الُعمق يزيد ال البسفور ويف املتوسط. البحر إىل يسيل
عىل بحباٍل مراكبهم َجرِّ إىل معه السمك صيادو يُْضَطرُّ ما الرسعة من الجريان فيكون

املجرى. يَْجُرَفها لكيال الشواطئ طول
الخصوص، عىل املضايق يف يتجىل عصبيٍّ طبٍع من املتوسط البحر به يتصف وما
يف يَُرى الذي الطبيعيِّ امَلدِّ يف تقلًُّصا تُبِْرص تماًما داخليٍّا يكون يكاد الذي البحر هذا ويف
يف إالَّ هناك والَجْزر بامَلدِّ يُْشَعر وال تماًما، يَِغيب أن غري من وذلك عادًة، املحيطة البحار
عىل القمر بحياة يَْرِبطها الذي العجيِب، املحيطة البحار س تنفُّ من يَْظَهر وما قليلٍة، أماكَن
تَبْلُغ املتوسط البحر ويف الَعبُوس، القارَّة نََمِطيَّة فوق البحريَّ العنَرص يَْرَفع الوجه، ذلك
ملوسيقى مماثلًة معه تكون ما محسوسة، غريَ معه تكون ما االرتخاء من الظاهرُة هذه
مع بالَجْزر يُْشَعر يكاد ال املتوسط البحر ويف الكربى. املحيطة البحار َجْوَقة ِتجاه الُغْرَفة
إنهم حتى مكان، كلِّ يف حون امَلالَّ يالحظه ما والَجْزُر املضايق، يف النظَر يَِقف الَجْزر أن
الُخْلجان، أهمِّ َقْعِر حتى امِلالحة يف يؤثِّر والَجْزُر بالقمر»، مملوء «هو ِلُفوْرن: يف يقولون
الُفَرض من كثرٍي يف وترى ت، وَرسْ كوِرنث وخليج البندقية يف بأعيننا نشاهده مما والَجْزُر
املستََوى اختالُف فيؤدي دائًما، أخرى جهٍة من وانخفاَضه جهٍة من الَجْزر ارتفاَع الُعوِج

العلماء. قدماء ُكتب يف ًال ُمَسجَّ ذلك جميع وتجد َخِطرة، مجاٍر إىل
هؤالء إلهام من يَبَْهرنا ِلَما فذلك يأتي فيما غالبًا، باألغارقة، استشهدنا ما وإذا
نافًعا َمْزًجا بالفكر املالحظة يَْمُزجوا أن استطاعوا الذين القوم، هؤالء نبوغ من القوم،
األقيانوَس أومريُس نََعَت وهكذا ا، حقٍّ الفيلسوَف الشعَب فأصبحوا بآالٍت مستعينني غريَ
البحر أن أفالطون وعند به، يُْسَرت ثم البحر من يَْربُز وأبرصصخًرا وئيًدا»، يجري «الذي ب
اسم حتى هريودوتس ي ويَُسمِّ آخر، حينًا إليها ويرتدُّ حينًا بشدة األرض مغاور من يَْدُفق
قيُرص يَُعنيِّ ثم الَجْزر، عىل شاهٍد أوَل فكان 21 اليمِّ يف اآللهة أغرقته الذي ساُموس حكيم

البحر. اليم: 21
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نصف يف ونيوتَن كِيبلَر نبوءاته يف بلينِي ويَْسِبق األكرب، االعتدايلِّ للَجْزر كسبٍب القمَر
اكتشافاتهما.

َمضيق ِضيق إىل تَْعُزوها فهي الظاهرات، لتلك أخرى تفاسريُ الحديثة الفيزياء ويف
املتوسط، والبحر الصاعد األطلنطيِّ َجْزر بني ما يواجه الذي الغربيِّ َوْضعه وإىل طارق جبِل
إنكليزيٍّا أمرياًال أن ذلك ومن العنرص، هذا أهواءِ إزاء صربَهم البحرية ضباُط يَْفِقد ما وكثريًا
ارتفاع من َوَقَع ِلَما غيًظا فاشتاط قادس أمام ِمْدفعيٍة سفينَة ١٨١٠ سنة يف يقود كان

بساعتني. جداوله يف امُلَعنيَّ الوقت قبل الَجْزر
وكان الَجْزر. عن مستقلٌة نوع كلِّ من مجاٍر الرضورة، بحكم املضايق، عن وينشأ
وكاِربْد، ِسيال بني الَغَرق من كثرٍي مرسَح أُولِيس، حياة يقيضعىل كاد الذي ينَة، َمسِّ َمِضيق
الذين القدماء ُصدِّق ما إذا والدردنيل طارق جبل ملضيق معاٌرص امَلضيَق هذا أن ويَُرى
األرض علماءُ ويََرى ِنبتُون، بن أُوْريُوَن َفْرع إىل وِصِقلِّية إيطالية بني الثُّْغرة هذه يُْعُزون
قد األساتذة كان وإذا بغتًة. امَلِضيق فتح فأوجب إِتْنَه من ثاَر لألَوان سابًقا َفَورانًا ذلك يف
عن بعيد يوم يف ِقصٍص صدور نأُمل أن لنا جاز السهولة هذه بمثل األساطري إحدى وا ُ َفرسَّ
اآللهة أنصاِف مثَل مهندسونا فيها يُْعَرض الرياضيني أرقام جداول وعن امُلبْتََدعة واقعيتنا

األساطري. يف ذكُرهم َوَرَد الذين
ثالثمائة وُطوِل مرتًا ثالثني َعْرِض ومع ينَة، َمسِّ رأِس وراء فيما كاِربْد، عاصفَة ويمكن
يف األرض كانت وإذا َدَوَران. بنصف القيام عىل السفن تَْحِمل أن َجْزٍر، وانخفاِض مرت
مارس، من والعرشين الحادي اليوم يف االقرتان وحني والقمر، الشمس من نقطٍة أقرب
قدماء عند معروفًة العاصفة تلك مباغتاُت وكانت قرياًطا. عرشين يَبْلُغ العايلَ الَجْزَر فإن
هذا دخل َمْن أوَل ِنْلُسَن َكْوُن إذَن األساطري فمن البحرية، املعارك يف بها فيُنْتََفع الرَّبَاِبنة

امَلِضيق.
حيث ؛ القارِّيِّ واإلغريق أُوِبه جزيرة بني املضيق يف تَُخوَض أن السفن تستطيع وال
انعكاس عند القصري السكون أثناء يف إال مرتًا، وثالثني خمسة عىل البحر عرُض يزيد ال
فإن األُْقيَانوس يف كما املتوسط البحر يف تَُدوِّي ال الكربى الرياُح كانت وإذا الَجَريانات.
ارتفاع يَبْلُغ أن املمكن من كان وإذا فيه، كثريٌة املفاجئَة والدَّورانات والَجَرياناِت الزوابَع
أمتار، خمسة من أكثَر املتوسط البحر يف يَبْلُغ ال فإنه مرتًا عَرش خمسَة األطلنطيِّ يف املوج
يف واألمواُج هنالك. مما أعنَف لهواه التابع املتوسط البحر يف األمواج ارتداد كون مع ولكن
بني سفينٌة َمرَّت وإذا هائجة، مفاجئة قصريًة تبدو طويلًة، منتظمًة تكن لم وإن البحر، هذا
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صخور بني صاِفرًة وسارت الجبلية السواحل من الُهبُوب يف الريح وأخذت الكثرية الجزائر
الرشقية الرياح تبلغ وقد املحيطة. البحار يف يُِحسُّ مما بأرسَع ُدَواًرا ُح امَلالَّ أحسَّ الُفَرض
معه تَْقِذف ما البحر َسْوط من الخصوص، عىل ِصِقلِّية َجنوب يف األنهار، بعض َمَصابِّ يف

الشاطئ. إىل واآلدميني األسماَك

٤

املتوسط وللبحر كلونه، املتوسط البحر صيت ذُيُوع عىل أعان شيئًا تجد ال أنك املحتمل من
اللون ذلك عن َعبَثًا، املحيطة، البحار يف يبحث َمْن بَرص يَْسَحر املتوسط والبحُر عميق، َزَرٌق
جميع يف َسَمنُْجونيًَّة22 تنعكس الزرقاء السماء أن والحقُّ األخرض، نَْدَر الطبيعة يف النادر

املتوسط. البحر عىل ظلَّها تَنُْرش الشتاء ُسْمَرة وأن وبحرياتِه العاَلم ُخْلجان
االنسجام بذلك عليها ويُنِْعم األرضية، املناظر عىل وظالٍّ نوًرا املتقلب الزمُن ويُْلِقي
الزمن ويؤثِّر انقطاع، بال البرشيِّ الُخلُِق يف كما الطبيعة يف ويحوِّله اللون يَُعنيِّ الذي العامِّ
الظهر بعَد ما نوَر يَُكدِّر ومما ويوم، يوٍم بني لها ًا ُمَغريِّ والجبال البحار مصري يف أيًضا
يَْطَفحان يَّني بََرشِ زوجني بَجناحه املوُت َمسَّ لو كما وذلك ، ظلٌّ أو َهبٌَّة أو سحابٌة املسحور

خفيًفا. ا َمسٍّ ا ِبْرشً
كعنارص اإلنسانيِّ القلب عناَرص يَُكدِّر، أو يُنري، أسايسٌّ لوٌن للروح يوجد ذلك ومع
يَُعتِّم لم األحيان، بعض يف تماًما يسترت كان وإن وهو، مكان، كلِّ يف ينساُب وهو الطبيعة،
َمرًَّة َحَدث وهل املتوسط، البحر شأن يَْرَفع الذي األسايسُّ اللون هو وهذا ثانيًة، يَْظَهر أن
إيحاءٍ أو قصائَد َوْضِع عن الباسفيِّ أو األطلنطيِّ البحر مساوِف من له َحدَّ ال ما أسفر أن
البعيدة املحيطة البحار أوحت أن ِلُغوَغن،23 نَُوا نَُوا نَْعُدَو أن بعد َوَقع، وهل شاعر؟ إىل
ُحِمْلنا ولو هذه، اإللهام َمْوِهبُة له الذي هو وحَده املتوسط فالبحُر لطيفة؟ ألوان ذاِت بُصَوٍر
فيه، العواصف ثارت ومتى باسٌم، بحٌر إنه أزرُق، بحٌر إنه لقلنا روحه شكل تعريف عىل
أَْقِريطش رياح َعَزفت ومتى ينَة، ِمسِّ َمِضيق مهالك استدارت ومتى أمواجه، هاجت ومتى

السماء. بلون كان ما السمنجوني: 22
.(١٨٤٨–١٩٠٣) الدومنيك يف ومات بباريس ُولد فرنيس رسام غوغن: 23
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كان ما وعىل الريفية، ِبتُْهوفن ِسنُْفونية24 تقطع عاصفة حدوَث ذََكْرنا َمتَابان، رأس حول
املتوسط البحر سماءُ يَْلبَث ال وَغَرق، ُسُفٍن تََحطُِّم ومن بحريٍة، ومعارَك حربيٍة َغَزواٍت من
من ولو ، ِرعائيٌّ بحٌر هذا أن والحقُّ الحقيقية. طبيعته إىل يَُعود كان لو كما يَنَْجِيلَ أن
دوًما تنبسط حيث واملالجئ املناظر من شواطئه يف املطاوي مئاُت عليه تشتمل ما أَْجل
ُسْمٍر زيتوٍن وأشجاِر شائكة َصنَْوبٍر وغاباِت َوِعَرٍة بصخور محاطٌة جديدٌة ُزْرٌق ُخْلجاٌن
ذلك أمر يف املتوسط البحر جادل َمْن القديم منذ ُوِجَد ذلك ومع ناعمة. أوراق ذواِت
أُوِمريس يصفه وهنالك اإلنسان، كفؤاد أَْظَلم اضطَرب ما إذا فهو َغْرَو، وال األزرق، اللون
األبيض» «البحر يسميه فريٌق األغارقة ومن ،« والبنفسجيِّ والذَّاِوي والَخْمِريِّ «األُرجوانيِّ ب
اللون» «عديُم بأنه ُحون يَُرصِّ رجاٌل املعارصين العلماء ومن األسود»، «البحر ل مقابَلًة
املاء إْظَالم أن ح امَلالَّ وعند أزرَق. يََرْوه حتى الشاطئ من بعيًدا إليه النظر وجوب عن غافلني
الجميع، ولكن الكبري، الُعمق آية األزرق وأن اإلخضال، دليُل األخرض وأن العاصفة، عالمُة
صفاءٍ من املتوسط البحر عليه بما تََغنَّْوا واملسافرين، والشعراء واملعارصين القدماء ولكن
األشعة دامت ما العميق مائه َرْوق إىل السماويَّ لونَه يَْعُزو الطبيعيَّ العاِلم إن حتى ، ِبلَّْوِريٍّ
ما عجائب من إالَّ املشهوُر كابري غاُر وليس كثريًا، منحرفًة الِبيئة تلك مثل يف الالمعة

سائل. ِضياءٍ من املتوسط البحر به يتصف
التي األشكال ع ُمتَنوِّ إىل اإلطار، إىل امُلْصَمت25 الصايف اللون هذا من العني وتنتقل
الُجُزر لجميع ما تََر الخريطة إىل البَرص واْرِجع الخالدة، الساكنة الصورَة هذه ُع تَُرصِّ
صحراويٍّا مستويًا يمتدُّ الذي الَجنوبيِّ الطََّرف عدا وذلك جبلية، طبيعة من والشواطئ
خطٍّ عىل البحر لسطح إطالٌة أنه يلوح ما الحزينة ُهوب السُّ ومن القدس، إىل تونَس من
التي السفينة عىل األخرى الشواطئ جميع وتسيطر لها، َحدَّ ال نََمِطيٍَّة وْفَق ممتدٍّ أصفَر
بال َسنٍَة يف وَخْمٍر وثماٍر وِقَطاٍع وغابات وأنهاٍر وُفَرٍض وأوديَة جبال من به تُوِحي بما تُمرُّ

شتاء.
غري لنجهَل، إال كنا وما ِرَوائية، من القديمة األسماء يف ما ها بأَْرسِ البُقعَة تلك ويَنَْعُش
كان، مكاٍن أيِّ يف ذائًعا اسًما تحتوي أالَّ عىل ولكن ِدلُوس، منظُر لها جزيرٍة أمَر مكرتثني،

.Symphonie 24

آخر. لون يخالطه ال الذي املصمت: 25
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األرياف يف البيوت أحد كان وإذا مثًال. وعرِضه العابس الواسع الباِسفيِّ املحيط طول يف
يف تشرتك الذي البحر ذلك يف ِرحلٌة تحرِّكنا ما أكثر فما سابًقا، فيه َوِشنْغتُن إلقاَمِة يثرينا
أنهاُر أي حقيقيًة؛ تكون أن من أكثر أُسطورية أنهاٌر إليه تَنُْفذ والذي األمم جميُع تاريخه

الداخلية! حياتنا نَظََّمْت التي الحضارات جميع
من مكاٍن أيِّ يف مما حرارًة أشدُّ هنا والتاريُخ الجْغرافيَة، يَنَْعُش التاريخ أن وذلك

املتوسط. البحر من يأتينا الفطريِّ اإلنسان فوق يرفعنا ما كلَّ ألن وذلك الدنيا،
أبناء أدمغة عن الصادرة واألعمال األفكار كانت فما حاسم، عامٌل اإلقليم أن ويَْظَهر
مكافحة يف لتزدهر وال الحارَّة، البالد شمس ضغط تحت لتَنْبَُت وخياالتهم املتوسط البحر
غابات يف وال الِبْكر، االستوائية الغابات يف لتَنَْضَج ومبادئها اإلنسانية وجوه كانت وما الربد،
الزائد الربِد أو البالغة الحرارة ِتجاه الدائم النضال إليه يؤدي ِلَما وذلك القديمة، ِجْرمانية
ِرسَّ تَِجُد هذا ويف املعتدلة، امِلنْطقة يف العبقريُة وتَنُْمو ُعنًُفا، أو ِسقاًما الناس جعل من
البحر إىل أحيانًا، أباطرٍة ومن ومفكرين، متفننني من الشمال، أُوروبيي عَظماء انجذاب

الدوام. عىل املتوسط
يف يُذَْكُر ما هو املتوسط والبحُر بذاتها، قائمة فكرًة املتوسط» البحر «إقليم وَغَدا
العرض يتشابه حيث الغربيِّ الَجنوبيِّ أُوسرتالية رأس ويف األوسط ييل والشِّ َكِليُفوْرنية
تلك جميع يف ترى ال أنك بَيَْد إقليم، لكلِّ األساسيَّان العامالن هذا يتماثل حيث والطول،

عميًقا. نقًرا اءَ مَّ الصَّ القارَّة يَنُْقر بحًرا البقاع
ُعذُوبة الطَِّراد إبقاءً تتمازج التي العوامل لجميع الجامع هو وحَده املتوسط والبحر
وَمْحٍص بالفنون َوَلٍع مع منسجمني مرسورين يَنُْمون اإلقليم هذا يف والناُس اإلقليم،
بعض وعن إيطالية كشمال جهاٍت بعض عن يُْغَفل أَالَّ يجب ذلك ومع لحضارتهم،
كالبُْسفور شواذَّ بعض وعن ثَْلٍج، بُكَراِت األوالد يرتاشق حيث والقدس؛ كأثينة استثناءاٍت

حني. ذات األقدام عىل آسية إىل أوروبة من املروُر أمكن حيث املتجمد؛
إقليمني بني الوسيط دور تمثيل هو اسمه عليه يدلُّ كما املتوسط البحر وَوْضُع
جميع أثناء يف والوسطى الَجنوبية أوروبة إىل املطَر املحيط رياُح تَْجِلُب وبينما متقابلني.
دائرتي بني تَُهبُّ التي الرياح بفعل دوًما ًة جافَّ الشمالية أفريقية يف الصحراء تظلُّ نة السَّ
تسيطر الصيف ففي بينهما، واسطًة املتوسط البحر فيبدو الغرب، إىل الرشق من االنقالب
وتَْعِرف ، الغربيِّ الشمال من املطر يأتي الشتاء ويف أمواجه عىل الرشقية الرياح هذه
مليمرتان يَنِْزل وبينما منه، شهرين ِبَزنْطة وتَْعِرف الَجفاف من أشهٍر سبعَة اإلسكندرية
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وعىل تريستة. عىل وسبعون وسبعٌة رومة عىل عَرش سبعَة منه يَْسُقط مالطة عىل املطر من
وهذا الشمال، يف حتى بأقلِّها يولية شهر ويأتي األمطار بأعظم ديسمرب شهُر يأتي العموم
أن والواقُع املجاورين. اإلقليمنْي َجوِّ من اضطرابًا أشدُّ هو حرارًة االختالف الكثريُ الجوُّ
يشء وال عاليًة، األشجار معه تَنُْمو ال ما العظيم الُعنْف من هي اإلغريقية الجزائر يف الرياح
ولغٍة لغٍة بني أسماُؤها تختلف التي الرياح من أكثَر الشعبيَّ الخياَل يَِقُف املتوسط البحر يف
يف ى يَُسمَّ بُوِره26 باسم القفقاس حتى يَُخاف ما وأكثُر االرتباك، من رضوبًا هذا فيوجب
املناطق من الريح هذه وتأتي العموم، عىل َعْفراءُ ٌة جافَّ باردٌة، ريٌح وهو بامِلْسرتَال، فرنسة
االنخفاض. من الحارِّ البحر فوق ما لتمألَ القارَّة يف املرتفع الجويِّ الضغط ذاِت الباردة
فرَيْبُُك الشاطئ َحرِّ َسَواءِ يف الرُّون وادي عىل فينقضُّ األلب جبال من امِلْسرتَاُل يظهر وهكذا
مشئوم شخٍص مثَل فيَبُْدو يومني كلِّ يف مرًة َمْرِسيْليَة عىل امِلْسرتاُل َويَثُِب فيه، الحياَة
يَُسكِّنه أن أُغسطس حاول وقد صباًحا، صاخبًا ينطلق حتى ليًال ساعات بضع النوَم يُِحبُّ
الشمال َرْمُز ويخرج منه، الربوفنْس بساتنَي ِو ْ الرسَّ صفوُف تَْحِمي واليوم معبًدا. له فأقام
اآلتية والفاترة الحارة بالريح اصطدامه عن وتنشأ الجانبية، األَلب جبال من هذا ورسولُه
بغارات فقل شئت وإن الربابرة، بمغازي دواِمها وِقَرصُ ُعنُْفها يُذَكِّرنا عواصُف البحر من

الدوام. عىل امُلتََجدِّدة الِونْدال
عىل اسُمها يَُدل قد والتي وبالَخَماِسني، موم بالسَّ املعروفُة الرشقية الريُح ذلك وغريُ
هذه وتؤدِّي واللَّبَن»، الدَّم «مطَر امُلْحِرقة الَجنوب ريَح العرُب ي ويَُسمِّ أخرى، كثرية رياح
وتَُعرِّض الجلد، وتَُهيِّج الشمَس وتْحُجب باألصفر، يشء كلَّ ن وتَُلوِّ السماء، ُشُحوب إىل الريح
سيما وال املتوسط، البحر من أقساٍم يف الزوابع وتَْكثُر للخطر، والِعنَب الزيتون محاصيَل
اعية الرشِّ فن بالسُّ امِلالحة معها نُظَِّمت درجًة الكثرة من بََلَغت قد وهي األِدْريَاِتي، البحر نحو
الريح طبيعُة وتَُشاِبه ويناير، نوفمرب بني السفن هذه َسَفَر البلديُّ البندقية مجلُس فَحَظر
املتوسط، البحر يف فتُوِغل أفريقية من ِمثَْلها تأتي التي العرب ريح طبيعَة الحقيقيِة الرشقية
الخطوط عن املقطوراِت يُزيُغ الشمال، برابرة بالد رسوُل هو الذي امِلْسرتَال، ترى وفيما
ف وتَُجفِّ األثاث َخشَب خ تَُفسِّ ذلك، من ألطف هي التي الرشقية، الريَح تََرى الحديدية

األساطري. يف جاء كما الشمال رياح إله بوره: 26
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يَُلطِّفه ال الذي الحرِّ من تَْجلُبه بما اإلنسان تُوِهُن وهي بالُغبَار، يشء كلَّ وتَُقوِّض الفواكه
أبًدا. الليُل

مناسبًة رموًزا عليه أَِثينَة أَهُل نََقَش الذي القديُم الرياح» «بُْرُج والرياَح القروَن وقاوم
رئيٍس دور ممثًال ُمتََحوًِّال حديد من مصنوًعا بحريٍّا إلًها منه الذُّروة يف وتُبِْرص مىض، فيما
أطرافه عىل وتُبِْرص الريح، منها تَُهبُّ التي الجهة إىل بَصْوَلجاِنه مشريًا موسيقية لفرقة
وممثلًة الباردة الشمال رياح إىل يَْرُمُزون ِغَالًظا برابرًة طوًرا ممثلًة بارزًة ُمَجنََّحًة ُصَوًرا
إناء من املاءَ ويُسيُل اللطيفة، النَِّسام إىل يَْرُمُزون خفيفة ثيابًا البسني َشبَابًا أشباًحا طوًرا
ما عىل كدليٍل الغربيِّ الشمال ريح إىل يَْرُمز والذي ُجْرُموًقا والالبِس َدِفيئًا امُلَغطَّى ِكريُوَن
طليَق وئيًدا تقدًما ِزِفريُ العاري: بُْه الشِّ الشابُّ ويتقدم األحيان، بعض يف املطِر من به يأتي
ِبِمْعَطف وفمه أنَفه بُوِره ويَْسرتُ للحدائق، مالءمته عىل يَْجلُبُها التي األزهار فتَِنمُّ الوجه
حوَله. يَنُْرشه الذي 27 للُقرِّ نتيجًة وذلك البرش، ُمبِْغيض كبعض بَْرًدا يَْرتَِجف أنه فيلوح
ويَْمِيض واألبيض، باألسود املزخرفة اآلنية عرص يف أَِثينَة أهَل تُساِمُر الرياح كانت وهكذا
سيارتها يف هيفاءُ أثَِنيٌَّة تنتظر واليوم الُربْج، ذلك أسفل يف ْك الرتُّ دراويُش َفرْيُقُص عاٍم أَْلفا

بعينها. وتَْغِمُزه ِزفريَ فتَُكاِرش28 ذلك الرياح برج من بالقرب لها حبيبًا
الشمايلَّ الساحل أن إىل وذلك طوله، بتفاوت متساويًة املتوسط البحر حرارُة وَظلَّت
هذا ويف القارَس، روسية ُسُهوب برَد ى يَتََلقَّ األسود البحر أن وإىل األلب بجبال أمنٌي
عرض عىل واقٌع يْن امِلْرصَ كال أن مع الَخِطر، القسطنطينية وجو الصحيِّ نابل لجوِّ تفسريٌ

واحد.
يَْعِرف ال املتوسط البحر ويكاُد تقريبًا، أجزائه جميع يف يٌّ ِصحِّ املتوسط والبحُر
مناَفسًة وتُبِْرص أيامه، أسوأ يف حتى ُمْشِمسة ساعًة وتَِجُد امُلتِْعبة، الطويلة يََّة القارِّ األمطاَر
برسعة َرْوَقه واألفَق صفاءَه يسرتدُّ الهواءَ ولكن وزوابعه، وزالزله املفاجئة َمَطَراِته بني
أو األغارقة آنيَة تَُزيُِّن التي الخطوط نََقاء يف الحقيقَة هذه نكتشف أن ويمكننا متساوية.
نِيفادا، وِسرِيَّا واألَُلنْب كإتْنَة جبالها، أعىل يجاوز ال ِبقاٌع وتَْرُكم وُهوَراس، أُوِمريس َمَرح يف
يالعبه الذي الهواء من أََحرَّ البحِر سطُح ويبدو أبًدا، تَدَّخره وال قليًال ثَْلًجا مٍرت آالف ثالثة

الربد. القر: 27
أسنانه. عن له وكشف ضاحكه كارشه: 28
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التي هي وحَدها االنقالب ودوائُر االنسجام؟ هذا مثَل تَِجُد فأين تقريبًا، السنة جميع يف
كلِّ يف يوًما وأربعني أربعٍة نحو إالَّ سماءَها ُحُب السُّ تَْحُجب ال أخرى بُْقعًة تَْعِرَض أن يمكن

عام.
النجوم نوَر ُح امَلالَّ ويستقبل أحيانًا، املطر أَْعوزه ولو اإلقليم، لذلك ح الَفالَّ ويَُقدُِّس
أجداُدنا تََكلَّم التي الخالدة»، الزرقاءُ إيطالية «سماءُ وكانت ذلك، مع موجوٌد والشتاءُ ليًال،
كما يُْخَىش ال ولكنه الثلُج، حتى ويوجُد حني، كلِّ يف ُزْرقتها لعدم أيًضا زرقاءَ تَبُْدو عنها،
ويحاول دَّين، الضِّ يخاف فال الروحيَّ اتزانَه املتوسط البحر ويُْظِهُر يُْخىش، ال الربَد أن
يَْمِيض وهو الَحرِّ اشتداد عند الظلِّ يف يبقى فهو ذلك، مع يُبَاَغت أالَّ ببرصه املتوسط البحر

املساء! وقَت بِمْعَطِفه
أو ُمْحَرتَفه بجوار حياته من ا مهمٍّ قسًما يَْقِيض الشمال، من ًحا َفالَّ يُْمِكُن كيف إذَْن،
الذين املتوسط البحر كأهل طليٍق ووجٍه خفيف َخْطٍو ذا يكون أن مطبخه، أو ُمَراحه29
ثماَره املتوسط البحر ح َفالَّ يقتطف ال ذلك ومع الخارج؟ يف أوقاتهم جميع يَْقضون يكادون
يَْحِملُه الطَّلِق الهواء يف عيشه من املطر عدُم إليه يؤدي وما أُوَغنْدة، ِزنجيُّ يَْفَعل كما بسهولٍة
ِوَقايٌة وله هذه، من خريٌ ولكنها الجرمانيِّ حياِة من أطوَل حياتُه وليست ، الرِّيِّ أعمال عىل
يكفيه، عاديٍّ محصوٍل من يناله وما ، الشاقِّ العمل إىل يحتاج ال وهو إرهاق، غري من بالَحرِّ
عاريًا يعيش ال أََجْل، تقريبًا، والتبُغ والخمر والزيتون الحبوُب هو إليه يحتاج ما وكلُّ
تََعوََّدت وقد وبَْعَمرٍة،31 بُدرَّاعة30 عادًة يكتفي أنه غري الزخارف، ر يَُقدِّ وهو ، كالزِّنجيِّ

بالِوراثة. الَحَجِريَّة األرَض ِرجاله
األجيال غضون يف ٍل تََحوُّ غري من يتعاقب الحياة من نوٌع إقليمه يف ظهر وهكذا
اإلذاعة وال الطائرة تستطيع ال التي والحدود األدوار مع نفسها األوضاع برجوع ويتكرر
وينتقد ويَبُْصق سغايَر فيَلُفُّ َعِريشه تحت للرشب يَْجِلس حينما ألنه وذلك ها. تَُغريِّ أن
عينُه. وتََقرُّ نفُسه لتطمنئ األزرق البحر وإىل الصافية السماء إىل نظرٌة تكفيه حكومته

والغنم. والبقر اإلبل مأوى املراح: 29
املقدم. مشقوقة جبة الدراعة: 30

الرأس. عىل يُجعل يشء كل العمرة: 31
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٥

َهَوى من كان ولو بينها، يَُفرِّق أن من بدًال يَْجَمعها ولكنه قارَّاٍت، ثالَث املتوسط البحر يََمسُّ
حوَضه سحرية بقوٍة يُْخِصَب وأن طارق جبل َمِضيق من البحر هذا يَْجِرَي أن قديم إلٍه
العالم كان وهل َوَصٌب، القديَم العالَم ألصاب معموًرا هذا حوُضه يَْغُدَو وأن يَِجفُّ الذي
العظيمة امِلساحة تلك مياَه فأزال مهندٌس اآللهَة َخَلَف قد كان لو ثراءً أكثَر الحارضيصري
الرأُس هذا أو أوروبة، كانت ما بالسكان؟ الزاخرة أوروبة إىل وأضافها أُسطوريٍّ بعمٍل
املتوسط والبحُر واحدة، كتلٌة الثابتة أفريقية ومن منها تألَّفت لو َن لتَُكوَّ الصغريُ، اآلسيويُّ
ذاُت كانت وإذا الفكر. نور إىل الغربيُّ العالم بها َسَما التي الحركَة أوجب الذي هو وحَده
هذين من وأفريقية، آسية تتخلصمن أن استطاعت قد الصغريُة أوروبُة الجامحة العبقرية
ُعبَابَه تَُشقُّ والذي عنهما فصلها الذي املتوسط للبحر بذلك َمِدينٌة فإنها الثقيلني، التمثالني

الفراق. بعد الغرام كرسائل وإيابًا ذهابًا السفن ألوُف
إلثبات العالم رموَز علينا تَْعِرض التي العجيبة الخرائط عىل واحدٌة نظرٌة وتكفي
ُجُزُرهما أي الناقصة؛ جموعهما تَُعتِّم ولم الراقدين، الُغوَلنْي لذينك املتوسط البحر تحويل
اختالط من كان وما تنتظم، أخذت أن الُخْلجان، َحْوَل جزائرهما وجحفُل جباِلهما وسالسُل
يَلُوح امَلَساِوف الختصار َظَهروا الذين عاة السُّ سخاء ومن ذلك، عن نََجم الذي واملاء األرض
ومن حضاراتها، لتباِدل البحر إىل أمرها سلََّمت التي الثالث القارَّات إلرادة نتيجٌة أنه
يف لها َوْحَدًة فيؤلِّف والرشق الَجنوب عن الساحل بالَد يَْفِصل ما والجبال الصحارى
ثالثة وعىل أوروبة أرباع ثالثة عىل املتوسط البحر ِمنْطقة تشتمل واليوم الخاصة، حياتها
تأتيَه أن غري من وذلك تقريبًا، يشء كلَّ أوروبة أخذت املتوسط البحر ومن تاريخها، أرباع

آلسية. اتََّفق ما ذلك وعكُس بيشء،
أنه أو األمم تاريخ تَُعنيِّ التي هي الطبيعة أَن فنرى العنارص، إىل بمباحثنا نَُردُّ وهنا
واملاء األرض اصطراع يف وما جريان، من األمواج يف وما األقل، عىل عميًقا تأثًُّرا بها يتأثَُّر
واالتجاه البدنيِّ النموِّ عىل انعكاٍس ذو ، تغريُّ من واألشجار األسماك عالم يف وما تبدُّل، من
تَنُْدر ومن ذلك، عن االبتعاد محاولة مع ولو بذلك، شعوٍر غري من ولو واحد، لكلِّ الروحيِّ
األوان. بعد ولكن الغالب يف لها تدخُّ من العجَب فيقيض ألمرها إدراكه أو للطبيعة دراستُه
روسية ثُلُوَج يَُقدِّر لم وإنه قهرته، التي هي األسلحَة، ال العنارص، إن نابليون قال وقد
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لدينا يكن لم ما بحرنا شواطئ عىل تكاثَره نرى ما نَْفَقه أن نستطيع وال مضبوًطا، تقديًرا
الساحل. طول عىل يَنْبُت وما األمواج يف ويَِعيُش يَْعَمُل بما عرفاٍن سابُق

تَُعنيِّ كما الساحل ُمُدَن األمم وتنافُس والحروُب االقتصادية الحياة مجاري وتَنَْعش
تجعل الطبيعة هذه فإن تقريبًا بحريٍة طبيعَة املتوسط للبحر إن وإذ ، الجوِّ حاَل الرياُح
واختالِف ماءٍ َكثَافة من به يتصف وما آخر، مكان أيَّ يف مما أكثر ُمنَوًَّعا االصطراع ذلك
ونباتَه، البحر حيواَن تَُعنيِّ التي الجرياناِت يَمأَى32 وُفَرٍض ُجُزٍر وكثرِة وحرارٍة مستًوى

الدائم. الذهنية الجريانات بَفوران الشاطئ عىل األنام حياُة تَُعنيَّ وكذلك
تُْرَعٍة َدْوَر ْرَدِنيل الدَّ يَُمثِّل وهكذا مختلفة، وجوٍه عىل الجَريَاناِت تلك املضايق وتُنَظِّم
اندفاع من أضعف بَْخُره دام ما ماء من األسود البحر يرسله ما ويَْكثُر بحرين، بني عظيمٍة
ساحل يف األحمق» «البحر ويُْعَرُف املتوسط، البحر من يأتي ما بطوء ومع الكربى نُُهرِه
َفْوره. من يَُدور جرياٌن فهو َغْرَو، وال الزوارق، عن فضًال الكبرية البواخر يبتلع بأنه ِصِقلِّية
امُلْلِغز البحر ذلك يَبُْدو بغتًة، األعماق تلْك عن تَْصُدر التي امُلَقدَّرة الُقوى وبجانب
ناعمة، بمفاجآٍت يجيء أن فيستطيع وعيد عىل ابتسامهم ينطوي الذين العظماء كبعض
مألوًفا الينابيع هذه ُمْعَظم وكان البحر، بماء تختلط ال التي العذب مائه َجَريانات ذلك ومن
َصيَّادي فيمكن تََرانت، يف وآخر ِسبيْزيَة خليج يف واحٌد الينابيع هذه ومن القدماء، لدى
ومثُل الخليج، َوَسط يف ب للرشُّ صالًحا ماءً منهما كلٍّ من يستخرجوا أن الَعَطش عند السمك
وفوق الشعراء. به تََغنَّى والذي ُقوَسة َرسَ من بالقرب الواقُع أَِريتُوُز يَنْبُوع اليَنْبُوعني ذينك
عمًال والَجَريانات الرياُح وَعِملت والبحر، األرض اعرتاُك يشتدُّ الرِّعائية شبِه الجهات تلك
يف املاء إىل األرض من كبريٍة طرائَد33 سقوط إىل البحر َهَجماُت فأَدت الشواطئ يف مضاعًفا
وُرِكَم البحرية، امُلْستَحاثاُت عنه َكَشَفْت الذي الِغْريََن أن غري غالبًا، التاريخ قبل ما أَزمنة

رمًال. تُْمألُ التي مرافئهم تغيري عىل القدماء َحَمل قد كان الزمن، غضون يف
اللذين األرضوالبحر بني اع للرصِّ األكرب امليدان يوجد الشواطئ، مستوى عىل وهنالك،
غري عىل القاسية الصخور يناطُح والبحُر مناوبًَة، اآلخر عن منهما كلٌّ ويدافع يتقاتالن
الطني رواسَب يَْقِرُض والبحُر املاء، قعر يف يَْسُقط عنه ينفصل ما كلَّ ولكنَّ َجْدَوى،

ِمئًة. بنفسه مه تمَّ اليشء: مأى 32

املستطيلة. الشقة وهي الطريدة، جمع الطرائد: 33
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بضع يف فيَُعوِّض نداءً يَُلبِّي الذي الشابِّ كامُلَحارب يكون جبليٍّا سيًال ولكن َمْهل، عىل
خطُّ يَْعُقب املتوسط البحر ويف بطيء. تَولٍُّج أشهِر يف البحر نالها التي املكاسب من ساعات
بيضيٍة طويلة، ُمنْحنياٍت من الرملية الشواطئ يف ما مناَوبًة، امُلَفرَُّض، الصخريِّ الساحِل
تنثني عندما األنهار ِدْلتات ويف الُخُسف األودية أسفل يف للبحر الفوز ويُْكتَُب العموم، عىل

أخرى. مصابَّ عن باحثًة الرئيسة املجاري
بتواريها وذلك الدوام، عىل خارسًة األرض تكون واألرض، البحر بني الرصاع هذا ويف
يسيطر الحالني كلتا ويف إليها، ِغريَنِيٍَّة رواسَب بانضمام أو ة، ِكْرسَ بعد ًة ِكْرسَ األمواج تحت
أن بِحذْقه اإلنسان استطاع ما الحديث الزمن سوى يف وليس املعاكس، العنرص عليها
بعض تجفيف يف فائدة من املعارصون املهندسون وجده وما البحر، من األرض يَْحِمَي
جديدٍة أََرِضنَي اقتطاع من اإلنسانية وُمِحبُّو األمور أولياء أراده وما هولندة يف البحر أجزاء
َجوٍّ يف ، انفكَّ ما املتوسط البحر حوض يف املاءَ أن غري املتعذر، تحقيق عن أسفر البحر من

القديم. منذ الساحل يَْدُرُس لعمله، مالئم
معه َغدا ما وِريِّ السُّ الساحِل َرْمِل من ِغْريَنُه بََلَغ الذي النيُل الشائُب األُب نرى ما وأوُل
أقام قد اإلسكندر وكان الحارض. الوقت يف األرِضني داخَل واقعنْي وَصيْداءُ، ُصوُر املرفآن،
العنارص كانت لو كما عريًضا دَّ السَّ هذا الغريُن فجعل بالشاطئ، ُصوَر جزيرَة يَِصُل ا َسدٍّ

العاهل. فكرة عىل وافقت قد
املركب ظهر عىل الجالسون املعارصون، املسافرون يشاِهد وَغزَّة بُورسعيد وبني
من تَْدنُو كالُجُزِر واسعٍة األسود الطني من لُكتٍَل مؤثًِّرا منظًرا الَغَداء، بعد نُون واملَدخِّ
ُكتًَال الطويلة برحلته نُِهك الذي النهُر ويَْرُكم امُلَقدَّم، ها َمسِّ عند وتزوَل ِلتَنَْحلَّ سفينتهم
وخيمًة، البُقعُة وتصري بذلك، امِلالحة وتَُعْرَقل مستنقًعا، الساحَل تجعل التي الَحْصباء من

يَّة. بَرِّ مدينٍة إىل امليناء ويتحول
ِمنَْدرة35 أضواج34 وكانت مىض، فيما جزيرٍة عىل واقعًة راِفُن كانت أن الراجح ومن
املترصفني املزارعني عىل األرضُفِرَض َغَمَر إذا النهر هذا وكان َمنَْقًعا. أصبح خليج إىل تؤدي
آخرين؛ أناٍس من أناٍس انتقاَم هذا فيَُعدُّ ر، الرضَّ من يَُعوِّضوا أن حقول من املناور حول فيما

بهم. تَْهَزأ كانت التي الطبيعة ضحايا من أي

الوادي. منعطف وهو الضوج، جمع األضواج: 34
باألناضول. نهر مندرة: 35
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تبديل إىل اْضُطرَّا قد وإفيز، ِميلِه القديمان، املشهوران التجاريان املرفآن وكان
قائًما كان الِبريِة، أثينة، ميناء أن يُْرَوى ومما ، الفارِّ بالبحر َلْحًقا مرٍة غريَ موضعهما
البحر شاطئ عىل قائمة كانت التي القديمِة إزمريَ أطالل إىل وانظْر مىض، فيما جزيرة عىل
غائصًة تروادة ترى واليوم الحارض، الوقت يف البالد داخَل واقعًة بعيًدا، واقعًة اآلن تَِجْدها

العنارصهكذا. يَُقود أن ليستطيع أُوِمريس كان وما املايض، يف مما أكثر الرتاب يف
من سنة، ألف نحو منذ أي العرب؛ أيام السوريِّ الساحل ِقالع أسوار يف أُنِْشَب وما

أصابلها. يف األهلية الحيوانات لربط اآلن به فيُنْتََفُع املراكب ُقلُوِس36 َحَلِق
بريوت من بالقرب بُْرًجا اليَمُّ فَطمَّ للرصاع، أخرى صفحات يف الرب يف البحر وأوَغَل

يافا. أحياء بعَض البحُر وَطَمَر
يَُهدِّد واليوم الرومان، مباني انهدام عن الجزائر يف الوراء إىل األمواج ارتداد وأسفر
الربِّ حساب عىل ومالطة طرابلس يف الساحل وتََقلَص هنالك، الفرنسيني أبنيَة االرتداُد هذا

األخري. القرن يف
نفعه، فيه ما إىل امُلَخرِّبة البحر قوَة ل فيَُحوِّ أحيانًا، ينترص اإلنسان ذكاء أن غري
وقد تكوينَها، تُيَرسِّ التي امَلنَاقع مستوى يف االختالف لقلة خاصًة مسائَل األنهاِر ِدْلتا وتثري
املجاورين صنائع َوْفَق َخِطًرا أو مفيًدا فيها يُدَّخر والذي للِفالحة الصالُح الرتاُب يصبح
اإلسكندرية يف كما صعبًا غاليًا الدلتا من جهٍة يف الكبرية املرافئ إنشاء ويكون وعبقريتهم،
يَْسُهل ما وسبيزية، طولون كُفَرض الطبيعية، الُفَرض غري يف وليس وسالنيك، ومرسيلية

املوانئ. إنشاءُ
اليابسة، من ُجُزٌر وصارت فرنسة، من الرُّون نهر مصبِّ يف الِغريَن من بلٌد ن وتََكوَّ
مراٍت ثمانَي منحنيًة ارتكاٍز مراكَز واأللب الربانس بني الساحل عىل األنهار َمَصابُّ وتُؤلِّف
البحر َقْعر وينحدر اإلنسان، ُصنع من أنها وظاهرًة برأٍس رأًسا يَْرِبط هالٍل شكل عىل
الُعمق. بحسب الشاطئ عن ابتعاَدهم به السمك َصيَّادو فيَِقيُس البُقعة تلك يف بانتظام

الشاطئ ذلك برتك األخرية السبعة أو الستة القرون يف الرضورة قضت فقد ذلك ومع
بعُضهم يَْرِجُعها التي أَْربُونُة، وابتعدت ِغْريَنه، لكثرة نتيجًة وخارًجا داخًال االنحناءِ الرائع
القرون منذ بقناٍة بالبحر فُرِبَطت القرون غضون يف الساحل عن أُومريُس، عرص إىل

الوسطى.

ضخم. للسفينة حبل وهو القلس، جمع القلوس: 36
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وترى عَرش، الثالَث القرن حتى ً مرفأ كانت أن بعد ِميًال الساحل من إِْغُموْرت وتبُعد
وصارت عام، مائة منذ يَْغُمرها البحر كان أن بعد الحارض الوقت يف كروم ذاَت أرًضا أَْغَد
ِسبيْزية تَْرتدُّ ، الغربيِّ إِيطالية شاطئ وعىل بريَّة، ُمُدنًا وِست وآْرل وُمونبْلِيه فريُجوس
التِّيِرب، مصبُّ ويتسع فمقداًرا، مقداًرا بورتوفينو ُفْرضُة وتضيق ذلك، ِحياَل باستمراٍر

َكَراَرة. من بالقرب الساحل من قسٌم ويُْرَمُل
حيوانات إِىل التحول من لها بُدَّ ال التي الَربْماِئيَّات إِىل الذهَن ُف تَْرصِ املدن تلك وجميُع

البقاء. أرادت ما إذا األحوال بحكم برية

٦

معه تَِجُد ال ما األرض وجه تحويل من العنارص واحرتاِب اآلدميني اصطراع كثرُة بََلَغت
القديمة. الخرائط وأحسِن عرصية خريطٍة أيِة بني صلٍة كبريَ

أن أُوِمريس زمن يف َغوَّاٌص استطاع ولو ثابتًا، املياه تحت املسترت العاَلم يظلُّ ذلك ومع
موجوداتِه يشابه ما الحياة ذوي من ألبرصفيه العرصية األجهزة بمثل البحر قعر إىل يَِصَل

الحارضة.
عطفها نَيْل عىل فعزموا باألرسار الحافلُة املتوسط البحر أعماُق القدماءَ وأخافت

الكثرية. البحرية اآللهة وألنصاف ِلنْبتُون معابَد فأقاموا
وأيََّد امليادين، من كثري يف كما البحر تحت ما حياة ِغطاءَ الحديُث الِعْلُم وكشف
يف كان وما الوجود، َوْحَدة بأسماءِ ُعوه فَرصَّ نفيسٍّ بوحٍي القدماء عليه اطلع ما بأدواته
حياة إمكاُن ليُْعتَقَد والعرفان، اإليمان بني أثنائها يف البرشيُة حت تََرجَّ التي الطويلة، الَفْرتَة
ُربَّاٍن بِمْرجاس37 بحٍر نجُم َعِلق ١٨١٨ سنة ويف األعماق. يف اآللهة غرِي أخرى موجوداٍت
ذلك وكان البحر، قعر يف َحيٍّ عاَلٍم وجود عن بذلك الِقنَاع فُكِشَف مرت آالف ثالثة عمق من

وُغوتة. َدانِْتي استدعاهم الذين األرض تحَت ما ُرُسَل يشابه النجم
إالَّ البحر، أمور إلدراك جديٌد أُفٌق يُْفتَح ولم غوُره، يُْسَربُ ال الذي العاَلُم يُْكَشف ولم
١٨٧٠ سنة يف َحَدث ومما البحر. يف وحَدها، السفن ُقلُوِس ال املهندسني، أسالك َغْطس بعد

عمقه. ليُعلم املاء يف فيُدىل حبل يف يُشد يشبهه ما أو حجر املرجاس: 37
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أكابُر يَْصنَعه ما املاء يف فَصنَعت قصرية برسالة قديمٌة إنكليزيٌة ِمْدفعيٍة سفينُة قامت أن
باكتشافها الحني ذلك حتى فيه املجاَدل االفرتاض صحة فأثبتت األرض، يف اآلثار علماء
هذا (وكان املسائل تلك حول الحني ذلك يف نوًرا أَْلَقى من أوَل َكْربنِْرت وكان الخفية، الحياَة
موجودٌة الُعْضوية الحياة أن عىل طويلة، ِرياداٍت أثناء يف ًرا، مؤخَّ فدلَّ املتوسط) البحر يف

مكان. كلِّ يف
حيث وحَده، األسوُد والبحُر أعماِقه، حتى مسكوٌن َكن للسَّ صالٌح املتوسط والبحُر
ْردنيل، الدَّ ِضيق بسبب الَجَريان يَْصُعب وحيث الثقيل، امِلْلح فوق َعذٍْب ماءٍ مجاري تسيل
الضغُط يكفي وال الجراثيم، بعض غري هنالك يعيش فال للموت، مملكٍة مثُل أعماقه يف هو
كما وذلك مرت، آالف خمسَة الُعمق من يَبْلُغ املتوسُط البحر دام ما حياٍة كلِّ لقتل العظيم
بعد السيئة، العاصمة بأكواخ الصلِة ذو الرجل ويُْدهش ويأنف مىض. فيما يُْعتَقد كان
بالغ، بؤس مع واللهو والرشب العيش عىل قادرين يزالون ال أناٍس من الحياة، َخنَّثَتْه أن
العيون إىل فيَُحدِّق الُهِويِّ تلك يف حياًة يكتشف الذي الَغوَّاُص ه يُِحسُّ مما هذه مثل ومشاعُر
ومن الُعمق. ذلك بثَِقل شعورها عدُم يلوح التي املجهولة والتنانني األسماك يف الهائلة
والثََّراء، السلطان إىل الدنيا الطبقات أبناء من قليل عدٌد يرتقَي أن األحيان بعض يف الواقع
شاذٌّ الحالني وكال الشمس، ِضياء إىل أحياءَ العميق البحر أهُل ينتهَي أن كذلك يَْحُدث ومما

قوية. نادرة بمخلوقات خاصٌّ
التي باألسماك ِقيَسْت ما إذا أريستوقراطيٌّ مجتمٌع املتوسط البحر أسماك من ويتألف
تَِجُد ال ألنك وذلك نوًعا، أطيُب ولكنها َعَدًدا، أقلُّ األسماك تلك إن أََجْل، شمايلٍّ. بحٍر تعيشيف
ويَُعدُّ الشمال. برابرة فيصطادها َعدٌّ يحصيها ال التي والُقدِّ الرَّنْكة جماعات مثَل الَجنوب يف
البحر إىل ِرحلته بعد األطلنطيِّ إىل بالَعْود عليه محكوًما غريبًا باملاليني، يَْظَهر الذي ، التُّنُّ
فيه يجاِدل حني عىل األمَر هذا السمك َصيَّادي جميع ويَُؤكِّد فيه، ليتكاثر ربيع كلِّ يف األسود
اآلسيويِّ الساحل طول عىل الذهاب يف طريف طريق من التُّنُّ يَْسلُكه وما العلماء. من كثري
أن بادعاِئه وذلك وهميٍّا، إيضاًحا بلِيني يوضحه األوروبيِّ الساحل طول عىل اإلياب ويف
تَِضلُّ الذين يب الشِّ السادة بعض كاعتذار وذلك عينيه، أقوى هي اليمنى السمك هذا عني

املحِرتفات. الراقصات نحو أحيانًا عيونهم
يف يَْحِملون كانوا كما مرورها عند التُّنِّ من جماعاٍت يختلسون الروم قيارصة وكان
الحياة يُِطيق ال الذي أرسطو، وكان األجانب. من آخرين ُسيَّاٍح َوْقِف عىل األحيان بعض
يُْفِرط وال األسماك. علماء أعظُم بأنه أرسطو ُعِرف وقد األسماك، َصنَّف قد قياس، بال
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قليًال السمك أكل وكان الشمال، وسكان كاإلنكليز السمك أكل يف املتوسط البحر أهُل
أن وبما الحارض، الوقت يف اآلستانة أو برومة الشعبيِّ املطبخ يف كما أُومريس عرص يف
فإنه الدنيا، البحر حيوانات أكل غريَ الكبري الصوم يف تُِبيُح ال كانت اليونانية الكنيسة
ال حني عىل وذلك الحارض، الوقت يف يُْجَلب مثلما بالُحَساس38 الشمال من يُْؤتَى كان
الطليانيُّ السمك صيُد ويدلُّ وَسنَُموِره. دينِه َرسْ غري الشمال نحو املتوسط البحر يُْصدر
هؤالء لدى َفنٍّا وال رياضًة ليس الصيد هذا أن عىل قاسية، وسيلٌة هو الذي ناِميت، بالدِّ
فيه فاضمحلت طويًال، زمنًا تربيًة، ال استغالًال، املتوسط البحر يف السمك صيُد وظلَّ القوم.
البحر يف للحياة صالحٍة األطلنطيِّ من كثريٍة سمٍك أنواِع إرساُل اآلن فَوَجَب السمك أنواع

املتوسط.
عىل تَُرى التي الحيوان بِصغار وتربيٍة، تقاليَد عن املتوسط، البحر يَْزَخُر ذلك ومع

وباُروس. ولُوَقة َلَزاُرو وساْن ولِيباِري ِمنُوْرقة يف حني الَفالَّ أفقر أطباق
األضالع وامُلَسدَّس ر وامُلَدوَّ والرَّماديَّ األخرض الدُّالَّع39 من كثريٌ ْخر الصَّ يف ويَنَْشُب
امُلَسطَّح، األسمَر وامَلَحاَر امُلَحدَّب، األزرق امَلَحار تجد وهنالك ، ِفيضٌّ ورديٌّ لحٌم له والذي
صغريٍة، محاجَم مع الخمسة الفروع ذاَت البحر ونجوَم الداخَل، واألحمَر األسوَد املاء وُقنُْفذَ
الرسطان من واألضخَم املالقط من العاطَل األزرَق واإلْربَيَاَن40 ، الورديَّ األصفَر والرسطاَن
موىس، وسمَك األحمر، البحر وديَك ، الورديَّ يْطنَي َ والرسُّ األسمر، طاَن والرسَّ ، البحريِّ
املتوسط البحر يكون وال الذيول، الكثريَ ِبيَدَج والسَّ األنمش والسمَك امُلَسطَّح، والسَمَك
أسماك ثالثُة توجد تزال وال ساحله، نخاريَب41 يَنَْعش الذي الصغري العاَلم هذا لوال هو كما
يونس»، «سمَك تسميتها ِرسُّ هذا ويف َخِطًرا، تجعله أن غري من املتوسط البحَر تَنَْعش كبرية
الرغم عىل اإلنسان يخافه ما الطُّول من املتوسط البحر ِقْرُش42 يَبْلُغ أن النادر من ولكن
َمرٍَّة ذات وقع ومما يََرْونه، عندما القدماء عىل يستحوذ الخوف وكان األربعمائة. أسنانه من
تسليٌة ْعب للشَّ فكانت ملقاتلته َحَرسه كلُود اإلمرباطور فأَعدَّ أُوْسِتي ميناء يف ِقْرٌش َضلَّ أن

يجفف. صغري سمك الحساس: 38
البحر. صدف من رضب الدالع: 39
بحري. رسطان نوع اإلربيان: 40

الحجر. يف الشق وهو النخروب، جمع النخاريب: 41
البحر. كلب القرش: 42
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فيَْفِتن الغالب يف والربونز بالحجر القدماء َخلَّده الذي الدَُّخس43 حال ذلك وعكُس بذلك،
الَربِّ، يف اللَّْقَلق شأَن ُمَهدَّد، غريَ عاد وقد دوًما، به ُرِفق وقد زمن، كلِّ يف املتوسط البحر َح َمالَّ
عند مقدًسا يكون أن ووجب ظهره، عىل أَْريُوَن44 َحَمَل منذ الشعراء لدى ًسا ُمَقدَّ غدا وقد
الُفُروِسية يف معلٍم عمل من إالَّ يكون ال القاِفز السمك هذا ُرُكوب ألن وذلك أيًضا؛ الفرسان

مجنون. شاعر عمل من أو
لُْطٍف من جسمه، جميَع به يُْخِرج أو املوج، فوق ظهَره الحيواُن هذا به يحنو ما وإن

الرائعة. ذكراها املسافر يَْحَفُظ والتي تُنَْىس ال التي املناظر من يَُعدُّ بُمزاٍح ممزوج

٧

الذي الرشقيَّ القسم أن ويَُرى نقطة، من أكثر يف املتفاوتان املتوسط البحر ِقْسما يختلف
األرضية الكرة بحار أغنى َمْرساَلة من وبالقرب ِصِقلِّيَة من الغربيِّ الرأس يف ينتهي
الغربيِّ القسم يف تَِجْد لم وُقوْرِسقة ِدينية َرسْ الكبريتني الجزيرتني َعَدْوَت وإذا بالُجُزر،
امِلنْطقتني، عىل سيطرت التي األمم صفات يف الظاهرُة هذه أَثََّرت وقد البَِليَار، جزائر غريَ
هم الذين الرومان ل وتحوَّ أَرخبيلهم، بفعِل التجار ومن حني امَلالَّ من قوًما األغارقُة فصار
معارَكهم َخْوِضهم مع ولكن القرطاجيني، بتأثري بحرية دولة إىل قاريَّة ودولٌة بريٌّ شعٌب
الطرق أفضل الروماُن وَعبََّد املوانئ، وأجمَل السفن أحسَن األغارقة وأنشأ الربِّ، يف الحاسمَة
للجمال قواعَد ًة وِرقَّ َهًوى اململوءون املغامرون األغارقُة ووضع النقل، وسائل أكمَل وصنعوا
يُْرَمُز الذي األغارقة، أرض تََقطُّع وأدى والقانون، الدولة أساَس الروماُن ووضع والحكمة،
ظهورهم عن الرومان أرض ع تََجمُّ وأسفر سياستهم، تاليش إىل الكثرية، الُجُزر بتلك إليه
البحر عاَلم يف واقعتني فتبرصهما واحد إْهِليَلٍج ُمْحَرتََقْي ورومة أثينة وتُشاِبُه العالم، سادَة

وَعْكِسها. األشعة جميع الجتذاب املتوسط
ترجيع، من والَجنوب الشمال بني بما فيَُواَزُن ترديٍد من والغرب الرشق بني وما
نََمِطيًَّة تََرى منيفًة وُصَوًرا نقوًشا الكثرية وجزائرها بُفَرِضها الشمال سواحُل تَُمثُِّل وبَيْنَا
التي الرشقيُة الَجنوبيُة املتوسط البحر ِمنْطقة وتَبُْدو استواءً، األكثِر الَجنوب سواحل يف

«الدلفني». وتُسمى الغريق تنجي البحر يف دابة الدخس: 43
امليالد. قبل السابع القرن يف ظهر يوناني وموسيقي شاعر أريون: 44
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هذه ومن الجْغرافية، الناحية من للنظر َوْقًفا مناطقه أقلَّ تقريبًا جزائَر عىل تشتمل ال
بال ولكن عظمًة، مملوءٌ ديٌن خرج ُصَور، بال ديٌن َخَرج التوحيد، َخَرج الحجرية الصحراء

وحَده. الصحراء من ظهر الواحد اإللَه أن والحقُّ َلْون،
ويقع األْلب، جبال حتى البحر هذا ويمتدُّ الرشق، إىل األدرياتيُّ البحُر ه يَُمدُّ والَحْوُض
وآسيَة البلقاِن ْخَمتنْي، الضَّ الجزيرة ِشبَْهي يف وليس األكِرب. َت وَرسْ فيُوَم بني له اتساع أكربُ
أمام َ ليَُجزَّأ يتوارى ثم البلقان ُب يَتََشعَّ حيث إالَّ الخريطة عىل النظَر يَِقُف ما الصغرى،
الجْغرافيُة هذه أدت وقد وُجَزيِّرة. جزيرٍة وشبِه ولساٍن خليج مائة إىل اآلسيويِّ الساحل

اإللهية. العوالم أغنى هي التي اليونانية األساطري ظهور إىل الَهَوى البالغة
الَجْزمُة تكن لم ما بََجْزمة،45 تَُشبَّه أن َشتِْمها وِمْن الجميع، أجمُل إيطالية واستدارُة
خريطُة ُعِرَضْت ما وإذا ديك. فاْن ألواح يف الدُّوكات تَْلبَُسها كالتي بفارسة ًة خاصَّ رائعًة
وما الصغرية. بإصبعه استداراتها تتبَُّع محاوًال إيطالية عىل يَُدلَّ أن يَْلبَْث لم َوَلٍد عىل أوروبة
بعظام مىضأُثِبَت فيما وإيطالية وِصِقلِّية تونس بني يصالن بَْرَزخني بوجود القول من كان
مرت ثالثَمائة بَنِْتلَّرية من القريبة البحرية العتَبَات يف القليل الُعمق من يَُرى وبما الحيوانات
يُنِْعم وَمْن امُلَجرََّدة، بالعني إتِنة ذُروة من أفريقية ساحُل ويَُميَُّز فقط، مٍرت مائة ينَة مسِّ ومن

حياته. يف سعادتِه كل يَْفِقد ال مرٍة ذاَت املنظر هذا يف النظر
عىل الرشقيَّ الحوَض فتُغِلق أفريقية نحو الجرسيْن ذَيْنك العنُي تُِعيُد الخريطة وعىل
املعرفة يف الرَّغبة تشتدَّ أن قبل القرون من كثرٍي مرور يف السبُب يَُرى وهنالك الوجه، هذا
نمٍط عىل التصوير جميلُة ُخْلجاٌن وتتكرر الغرب، إىل الرشق من الفتح إىل فتَْحِفَز واالغتناء
األرضوعىل يف انخفاًضا ذلك بعد وتوجب املتوسط، البحر شواطئ جميع طول وعىل واسع
ما وإذا وتَُحدِّدها، املجاورِة األََرِضني َجميَع الجبال من سالسُل وتجوب األودية، أطراف

املتنوع. الزاخر الزُّْخُرف ذلك يف وقعت التي الكثرية بالحوادث ُشِعَر خريطٌة ُدِرست
به نَِسري تبايٍن من والَجنوب الشمال بني ما بََركًة املتوسط البحر َحْوَيض يَِزيُد ومما
خصيٍب متقابٍل تماسٍّ عن الحضاراُت به تَْدُخل الذي البحُر وكان الصحراء. إىل األَْلب من
لالقتتال مناوبًة عليه يَْظَهر كان ًحا َمْرسَ يَبُْدو وهو تقريبًا، داخليٍّا بحًرا صغريًا، بحًرا
افرتاق غريُ ينشأ كان وهل قراصنَي، صاروا الذين الَجنوب صحراء وأبناءُ الشمال برابرُة

.Botte 45
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املحدودة، الباردِة البحر هذا ُعْزَلة إىل النظر عند امُلتنَاِئني األسود البحر كسكان بحٍر سكان
هذا يف النقل وسائل بُْطء إىل النظر عند األطلنطيِّ املحيط كسكان بحٍر سكان افرتاق وغريُ
مساءٍ وقُت يَْكِفي حني واليوَم، املتوسط؟ بالبحر قياسهما لدى وذلك سابًقا، األُقيانوس
ببعض بعَضها الِعْلم يَْرِبط التي الحضاراُت تتجاوُر تونس، إىل ُقوْرِسقة من جوٍّا للسفر
َخَطَر معه نُبِْرص ما الِقَرص من وتِْريْستَة بورسعيد بني امَلَسافُة وتصبح الوجه، ذلك عىل
القديمة القرون يف الحضارات تلك اصطراِع تََمثَُّل يودُّ من وعىل االختالط، إىل املحالِّ َميِْل

الحديثة. الرسعَة يتناىس أن
من واحدة درجٍة عىل وزوريُخ هو الواقِع أَُزوَف، بحر وبني ! بنَيِّ تباين من له ويا
وتَُعدُّ األفريقيَة، موم السَّ وِريَح الباردة ِسيِربْية ِريَح البحُر ى يتلقَّ الليبيِة وبنغازي الَعْرض،
يف كما هنا، املطر عدُم أَدَّى وقد سواحلهما، استثناء مع الصحراء توابع من ولُبْنان مُرص
ضدَّ مشرتًكا دفاًعا نفسها عن تدافع جماعاٍت تأليف وإىل مصنوع، ِريٍّ إىل أيًضا، بابَل
العكس وعىل واالستبداد. املطلق والحكم املركزيِّ النظام ظهوُر كان هنا ومن البدويني،
نشأت كما والحرية االستقالل وعن الفردية ناعات الصِّ عن املتوسط البحر يف املطُر أسفر
البحرية وبامِلالحة املتوسط، والبحر الرشق بني فرق أول يتَجىلَّ وبهذا سياسية. أحزاٌب عنه

الفروق. ثاني يتجىلَّ نفسها
نافٌع هو ما ُ نَتَبنَيَّ الرئيسُة املتوسط البحر شعوب فيها نشأت التي الِبقاع دراسة ومن

وهزائمها. انتصاراتها أسباَب نتبنُي كما بها ضارٌّ لها
وإيران الرشق إىل العليا أَْرِمينْية َهْضبة من نافذًا بالسهوب محاًطا العراَق ترى وهنا
سوريُة، تَُعوُق األخرى الناحية ومن الجهل. ظالِم يف غارًقا بتجارته الصنَي بالًغا والهند
الغرب إىل املائل الضيِّق ساحلها يف حيويًة امتالئها مع ولكن االتصال، وسائَل األكرب، ِبَغْوِرها
محاطًة الصغرى آسية ترى وهناك منه، املتوسط البحَر يَْدُخلُون الفنيقيون كان والذي
هي وما الغرب، غري من دخولُها يَْسُهل وال أَْسِوجٍة46 غريَ تَبُْدو فال جهات ثالث من بالجبال
ْرَدنيل وبالدَّ ك، الرتُّ ومسلمي الُفرس مغازي عىل ساعد املتوسط البحر نحو اتجاه من عليه

القديم. منذ بالحبوب 47 تَِمريُ فكانت البعيدة روسية سهوب بشعوِب اتُِّصَل والبُْسفور

السياج. جمع األسوجة: 46
باملؤنة. أتاه ماره: 47
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يَت السِّ فأغرى ِبشْعب، إليه الوصوُل ويَْسُهل األدنى، الدانوب بسهول البلقان ويتصل
امِلنْطقة هذه ويف األوىل، العاملية الحرب حتى الغزو عىل والروَس البدوية والقبائَل ودارا
تتصل صارت ثم عسكرية بُطُرٍق الوسطى بأوروبة تتصل ورصبية وتراكية مقدونية كانت
َدْلماْسية جباُل ترتفع البلقان جزيرة شبه من الغربيِّ الساحل ويف حديدية. بخطوٍط بها
أوروبة، بالد أوحُش هو الجبَيلُّ البلد وهذا القديمة، إيلِّريية مكاَن تَْشَغل التي بألبانية فتحيط
تجارة مع ولكن الحرية، سبيل يف بحروبهم قلوبُهم َقَسْت ًخا ُشمَّ ُعتَاًة رجاًال أرُضه وتُْخِرُج
الفروع بمئات البلقاُن ج يتموَّ اإلغريق، بالد ونحَو الجنوب، ويف . األدرياتيِّ البحر نحو تافهة
الثلوج تَُجاِور وحيث الُخْلجان عىل العالية الجباُل تهيمن حيث اليونانيِّ البحر طول عىل
الُخْلجان وتقسيِم السهول وُفقداِن اإلغريق جبال ِكْلس عن نشأ ذلك ومع الُخْرض. واملروج
بأوروبة، حضارٍة أَْسَمى َوْهلٍة، أوَل مالئٍم غريَ يَبُْدو الذي املجموِع هذا عن نشأ أي والجزائِر؛

ذلك. علل عن وسنبحث
خليج عىل ويشتمل امِلنْطقة، تلك جميع يف بُقعة أعمق عىل اليونانيُّ البحر ينطوي
أبعَد هذه مرافئه بني ترى والذي القليلة املرافئ ذي األدرياتيِّ البحر عىل يشتمل مشهور،
رصيفني بني األدرياتيُّ البحر ويقع البندقيَة، ترى ذلك، مع صيتًا املتوسط البحر موانئ
إىل تُْرَسُل الَجنوب محاصيَل أن بَيَْد َعْرًضا. سالكٍة قليلٍة منافذَ غريَ له تَِجدُّ فال جبليني
الَجنوب نساء إىل العنربَ تَجلُب نفُسها والسفُن وأََخواِتها، البندقية طريق من دوًما الشمال

الزخارف. من يشبعن ال الالئي
أقىص األدرياتيُّ البحُر يَبْلُغ وإذْ السفن؛ تلك تَْجلُبه كانت الذي هو وحَده العنربُ وليس
حيث صار، فإنه ا، ُمِتمٍّ جزءًا ال ُمْلَحًقا، األسود البحر دام ما املتوسط، البحر شمال يف نقطة
بني الجامَع النابَض والَجنوب الشمال ِعْرَق بالحساب، بحريٍّ ِميٍل كلُّ منه يُْعَرف كان
َفُعدَّت وِبَزنَْطة، ورومة أثينة بعد البندقية وجاءت اْسُكتَْلنَْدة، وحضارات والهند فلسطنَي
ملبادلة األخرى املرافئ جميع من موقًعا أحسَن فكانت املتوسط، البحر لعاَلم مركٍز رابَع

واألفكار. َلع السِّ
داخليٍّا ُرَواًقا تَِجد وأين له، مثيل ال وضع يف وموقعها بشكِلها إيطاليَة الطبيعُة وجعلت
ويحيط وبحٍر بحٍر بني قوٍس شكل عىل فرُيَْسم الشمال يف األلب جباُل تَُكوِّنه مثَلما كمعبٍد
إىل ِمْرَوحٍة شكل عىل الجبال وتنفتح أوروبة؟ سهول أخصُب هي التي لُنْباْردية بسهول
عىل الَحثِّ من الوضع هذا مثُل ويَبْلُغ وِفينِْسية، وِفريُونة وِميَالنُو تُوِرين إىل فتَتَّجه الخارج
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منعزلًة بََدْت َمْهما تأثريًا وأكثَرها املقايضات أقدَم إيطاليُة به اجتذبت ما الشمال مع االتِّجار
ذلك مثَل وُقْل أيًضا، الربابرَة اجتذبت إيطالية كوُن به االعرتاُف يجب ومما ُسوِرها. وراءَ
عىل وتُنَْضُد سهلٍة كثريٍة بِشَعاٍب فتُجاَوز البالد يف ضيقًة سلسلًة املمتدِة األبنِني جبال عن
يَِصل جًرسا يُنِْشئَ أن مهندٌس أراد ولو َخِصيبة. بركانيٌة وأوديٌة زراعيٌة سهوٌل منحدراِتها
تقريبًا إيطالية تَْشَغلُه الذي املكان يف ألقامه بها املحيطتني الكبريتني بالقارَّتني أوروبة
تونس رأس من أصلَح مكاٍن يف واقٌع األدرياتيِّ البحر مدخل ألن وذلك شكلها؛ عىل وَلَرَسَمه
الشمال ميناءي َمْرِسيْلية، ال وِجِنَوة، البندقيُة وستكون منه، أقرصالطرق مروُر يلوح الذي
لزمٍن باخرة َوْسَق تَْحِمل أن تستطيع ال الطائرُة دامت ما الرشقيِّ الَجنوب نحو الطبيعينْي
ُوِضَعت أن املصادفات من وليس املتوسط، البحر عىل للسيطرة إيطالية ُوِجَدت وقد طويل.
تَُعود أن قديمٍة ألمٍة كان وما انقىض، قد رومة َدْوَر ولكن ، املركزيِّ البلد هذا قلب يف رومة
وليس ِعِتيٍّا. الكرب من بلغ بطٌل يستطيعه مما بأكثَر شبابها مفاخِر إىل جزيلة حياٍة بعد
وتناوِب اقتتاٍل بعد للعالم تاريٍخ أجمَل وراءَها املتوسط البحر أمُم َرَكمت أن العبث من
التي السبع أو الستِّ األمم بني من والرببُر والقرطاجيون الفنيقيون اضمحلَّ وقد سلطاٍن.
األقوام هؤالء من حيٍّا بَِقَي َمْن وأما شواطئه، عىل وعاشت املتوسط البحر عىل سيطرت
قام ما ذكرى عىل يحافظ وأن َرَكَمه قد بما التمتع عىل يداوم أن يَأُْمل عظيًما رجًال فيشابه

تجاريب. من به
املرصيون، وال الرتُك، وال الفرنسيون، وال اإلسباُن، وال الطالينة، وال األغارقُة، يُبِْدي وال
البحر وألمم مىض. فيما قلوبَهم يَْشَعُل كان كالذي الفتح وشهوِة العسكرية الحرارة من
نَِشبَْت ما وإذا محافظٌة، فهي مشرتك، طبٌع صفاتها من كثرٍي يف تتفاوت التي املتوسط
االضطراباُت وتكون الرباكني، كَفَورانات الدنيا الطبقات عن تنشأ فإنها ثَْوراٌت بينها
أو والياٍت سبيِل يف أُُفِقيَّة غريَ وقائَع عادت قد وهي كالزالزل، زماننا يف عموديًة االجتماعية

ُمُدن.
الجبال، من عاليتني سلسلتني بني دوًما املبخوِت بموقعه أيًضا فرنسة َجنوب ويمتاز
بقاع من مارٌَّة طريٌق واألطلنطيِّ املتوسط البحر بني تصل كانت القديمة األزمنة ويف
وادي يف بُوْرُدو إىل أَْربُونَة من قليًال املرتفَع الفاصَل املياه خطَّ مجاوزًة الضيقة َلنْغُدوَكة
والذي العالم مناهج أجمل من هو الذي النهُر أي الرُّون؛ وادي هو هذا من وأهمُّ الغاُرون،
إقليميٍّا، فرنسة تاريُخ لظلَّ الواديان هذان ولوال هنالك، من وبالشمال بلِيُون َمْرِسيْليَة يَْرِبط
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هذين نفوذ دون الجبال، َخْلِق أمَر يتنازعان اللذان وبلُوتُون،49 ُفوْلَكن48 اإللهان حال ولو
من بعيدًة فرنسة لبَِقيَْت األَْلب وجبال الَربَاِنس جبال بني ما بوصلهما الساحل إىل الواديني
استطاعت التي الوحيدة الوسيلَة األلب جباَل تَْقَطُع التي البغال وكانت كأملانية. الحضارة
تجاريٌة طريٌق ِفينَّة إىل تُوِصل كانت ذلك ومع أملانية، يف ِلتُوِغل تستعريها أن الحضارة

أملانية. جميع من أمدَن مركًزا األيام، هذه يف كما املدينة، هذه من فتجعل عريضة
وِهضاِبها الصعبتني جبالها وسلسلتي الثقيل بشكلها توزيًعا َ أسوأ إسبانية وتَُعدُّ
الزوايا ُمثَلَّثَتَِي هضبتني عىل وِسريَّا الربانس جبال وتشتمل الضيقة. وسواحلها املنعزلة
جزيرة شبُه وتبدو تقريبًا، مكان كلِّ يف الوَْعَرة القائمة بصخورهما البحر عن فتَْفِصلهما
يجعل الشمال ويف العالم. جميَع عنه تُبِْعُد قاتمٍة أسواٍر ذي بحريٍّ ِحْصٍن مثَل إِذَْن إيِربْيَة
يف كما مركٍز نحَو ال متوازيًة، َعاب الشِّ التجاه وذلك جزيرًة، البلد هذا من جبيلٌّ جداٌر
الحقيقيون الجزيرة شبه ُحو َمالَّ هم الذين والَقَطالونيني الربتغاليني أن إىل وذلك لُنْباْردية،
إيطالية. يف مسيطرة كانت التي هي الساحل أمم أن مع الداخل أمم من اْضُطِهدوا قد
فيها تكن ولم منها، لتَْخُرج أو أوروبة لتَْدُخل سنة ألفي يف إسبانيَة أمٍم ثالُث جابت وهكذا
الغربية. أْفريقية أو املتوسط بالبحر أوروبة تَِصَل أن يُْمِكن البو أو كالرُّون أُممية طريٌق
ذَُراها بني ُع ويَتََفرَّ وأعالها، امِلنْطقة تلك يف جبال سلسلِة أطوُل َدَرن جبال من ويتألف
الصحراء نحو بغتًة نزولها من واقع هو وما إسبانية، يف مثَلها ترى ال عريضٌة طويلٌة أوديٌة
بلوَغ َلتَا سهَّ العريضة واألودية السهول ألن وذلك أبًدا؛ املحلية الحضارة يَْربَُك ال الَجنوب يف
ِمنْطقة تاريخ فيََظلُّ الرشق، يف الساحل ُفَرُض وتَِقلُّ الدوام، عىل َمرَّاِكُش، سيما وال البحر،
حياة يف مَرص اشرتاك عدم سبَب ْ يَتَبنَيَّ الخريطة عىل نظرًة يُْلِق وَمن كامَلنَْظر. نََمِطيٍّا ت َرسْ
السواحل يف وفنونه وروحه وتجارته املتوسط البحر معارك نشوءِ وسبَب املتوسط البحر

الُجُزر. وأشباه الُجُزر من الجبلية
وألنه الَربِّ؛ ُصَوِر أقوى الجبَل ألن وذلك رصاع؛ من والربِّ البحر بني ما يتضح وهكذا
حيث املتوسط، البحر سواحل جميع عىل ويَْحُدث مؤثر، تضادٌّ املاء سطح مع به يتجىلَّ

أساسيٍّا. اختالًفا مختلفني طبعنْي بني يكون كالذي تََوتٌُّر العنرصان، يتعارض

األساطري. يف جاء كما واملعادن النار إله فولكن: 48

األساطري. يف جاء كما املوتى وإله النار ملك بلوتون: 49
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٨

البحر وتوازُن اإلنسان، تَُغذِّي التي املحاصيل تتوقف املطر وعىل الثالث، العنرص هو واملطر
الَجِديب والَجنوب املاطر الشمال بني حوَضه ويتناوب الناحية، هذه من كامٌل املتوسط
األنهار عدُد يَنُْقُص وهكذا وحيوانَه. نباتَه ذلك فيَُعنيِّ الشتاء يف وَغيٌْث الصيف يف جفاٌف
تَْقُرص التي الُجسوَر، إن حتى هنالك، محدودًة امِلالحُة وتكون الَجنوب، نحو نازلًة الدائمة
الَحَىص من أكداٌس تَُجرُّ األمطار فصل أوائل ويف الَعدد، قليلُة الشتاء يف وتَُطول الخريف يف
عادًة يَْرِبطه ما النهُر ويَْفِصل رسيًعا، ماؤها يَِقلُّ ثم األنهار وتَْزَخُر ة، الجافَّ املاء مجاري إىل
غري عمًقا، أكثر أنها مع أيًضا الَجنوب يف اآلبار وتَِجفُّ الخيل، ظهور عىل يُْعَرب أن فيجب

خالدة. تبدو التي هي وحَدها ألنها َسًة ُمَقدَّ تَُعدُّ الطبيعية الينابيع أن
يوجد وكان برًدا، أشدَّ كان اإلقليم أن غري القديمة األزمنة يف جماًال أكثَر املنظُر وكان
أن فوجب بالصيد غنيٍّ نباٍت ذاُت كبرية غاباٌت األحايني تلك يف املتوسط البحر طول عىل
ويتكلَّم والربد، الثلج من عون يَتََوجَّ أوفيد،50 إىل أرسطو من املؤلفني، قدماء وكان تُْحيَا.
يف املفكرين كوُن البال عن يَِغْب ال ولكن ِقيع، الصَّ َصَدعها التي الصخور عن حتى ِفْرجيل
رومة َحْول التي الرائعة الحدائق يف ُ يُنَْشأ كان أنه والواقُع . الَحرِّ زيادة عدَم َوَجُدوا زمن كلِّ
يف فيَْغِطسون إِيِزس ِغرار عىل يسريون كانوا الرومان وأن الزُّجاجية، املناِبت من وٌب ُرضُ
يَُعدُّ مكان كلِّ يف كما هنا الِبْكر الغابة زوال من كان وما صباًحا»، «الجامد التِّيرب نهر
أبادها التي بالغابات مستورًة الصليبيني زمن يف الوسطى آسية وكانت الحضارة. نتيجَة
عىل فتدلُّ متينٌة زيٍت معاُرص الحارضِة الشام بادية يف وُوِجدت األمر، نهاية يف البدويون
يف َكليُفوْرنيَة وترى الثلوج، حدود وتقلُّص األمطار بنقص جزئيٍّا تفسريُه يمكن ٍل تََحوُّ

مماثل. َوْضٍع
غضون يف التخريب عوامل َ أسوأ أمريكة يف كما هنا وُغُفولُهم الناس طمُع وكان
أكثر املتوسط البحر ِمنطقة يف تخريٌب امَلْعز وعن اإلنسان وفأس النار عن ونشأ القرون.
َغَسلت األمطار وألن التفريخ، دون حالت الجافة األدوار ألن وذلك الشمال؛ بالد يف مما
واألرصفة الُجُدُر وتنهار مكان، كلِّ يف مناقَع وتصبُح األنهار ِدْلتَاُت وتزيد وَجرَّتها، األرَض

(٤٣ق.م–١٦ب.م). الالتني شعراء من أوفيد: 50
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ما الزراعة، يف رغبٍة أيُة نفوَسهم تَُحرِّك ال الذين الناُس، ويَُخرِّب منها، حواجُز تتألف التي
مقداًرا ُجْرًدا الجباُل وتصري الشجر، نقص مع يزيد التَّآكَُّل أن إىل وهذا غاٍب. من يزدرونه
نتيجًة ِجيُولُوِجيٍّا رسًما فتَبُْدو الشمس بفعل ْفِر الصُّ صخورها لوُن يَْلمَع واليوم فمقداًرا،
ازدهار من يَبُْدو وما اآلدميني، من ًا تََغريُّ أقلَّ الطبيعُة كانت ذلك ومع بنبات. ثارها ادِّ لعدم

يُنِْتَجه. أن املتوسط البحر إقليم يمكن ما عىل يدلُّ قروٍن منذ ِصِقلِّية
يف يَُربِْعم وهو األمطار، نظاَم يالئم وثَيِّل،51 وَعْوَسٍج كٍأل من شجًرا، ليس ما وكلُّ
الصيف فصل َحلَّ فإذا نُُموٍّا، الربيِع يف ع ويُْرسِ رويًدا، رويًدا الشتاء يف ويَنُْمو الخريف
الرُّقاد من بدًال صيفيٍّا نَُعاًسا معاِنيًَة يابٍس وُعْشٍب الِصٍق بَحَسٍك52 مستورًة األرُض َظلَّت
من الدائمة األوراق وذواُت فصلني، إىل الخشبيَّة النباتات تحتاج العكس وعىل . الشتويِّ
أسمَر، أو أخَرض قاٍس بِقْرشٍ الجفاَف تَْجتَنب وهي امَلنَْظر، صورَة تَُعنيِّ التي هي األشجار
مقام تقوم التي وباألشواك الِعطرية بالزيوت أيًضا نفسها تَْحَفُظ وهي الغالب، يف المٍع

ُهوب. السُّ يف كما األوراق
ر، التَّبَخُّ معه تقاوم ما الِقَرص من امُلَجلََّدة53 الجافُة والزيتون الَعْفص أوراق وتَْظَهر
وتركيبها بشكلها ِوقايٌة الخرضة الدائمة األشجار ولهذه األوراق، أطول من الغار ورق ويَُعدُّ
مرت، ١٨٠٠ البحر سطح عن ترتفع أماكَن يف تَنْبُت أن فيمكنها أيًضا، ِلبْديٍَّة وبطبقٍة ولونها
ذاَت األشجاَر إن حتى تحتها، نباٍت نموُّ فيَْصُعب هوب السُّ يف كما متباعدًة تنتصب وهي

والَكْستَنَاء. البَلُّوط أشجاُر سيما وال متباعدًة، الحياة إىل تميل الذبول الرسيعة األوراق
ُمنَْحَدراٍت عىل يشتمل بكثرة، جوهريٍّ عنٍرص عىل وحَده يشتمل املتوسط البحر أن بَيَْد
املجاورة البالد جميع عاداُت الكيماويِّ وتركيبها وطعمها برائحتها تَُعنيَّ بأعشاٍب مستورة

وَصيَْدليَّتُها. وِطهايتُها
األصيلَّ بلَدهم فيَْعِرُفون ُقوْرِسَقة، من أو إسبانية َجنوب ساحل من حون امَلالَّ ويَْدنُو
األحيان، بعض يف بذلك يَْشُعرون األجانب إن حتى بعيد، مًدى إىل تنترش التي رائحته من
خفيفٌة تارًة قويٌة وهي ُمرَّة، نصُف َعذُوٍب نصُف وهي قليًال، ٌة حادَّ ُمَركَّبة رائحٌة وهذه

اإلنجيل. عرق تسميه والعامة األرض، عىل تمتد عقد ذات طويلة قضبان له نبات الثيل: 51
شائك. نبات الحسك: 52

الجلد. غري عليها يبَق لم التي هي املجلدة: 53
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البحر بأريج املزيُج هذا ى يَُسمَّ أن ويمكن الدوام، عىل طيبٌة ِعْطريٌة ولكنها أخرى، تارًة
ناعٍم َحْشٍو ذاَت حجريًة منحَدراٍت منها ترتكب التي النباتات معظُم ويَْسُرت املتوسط،
ويَْخُرج الِبْكر، الغابة غري يف مثَلها تََرى ال وثيقٍة رشكٍة ِضْمَن النباتات هذه وتَِعيش ، َلبَِديٍّ
كلَّما ة بِشدَّ رائحته فتَُفوح الصخور وُفُطوِر54 الحجارة من ا ُخْرضً ُسْمًرا باقاٍت ْعَرتُ الصَّ
األلوان ذو اللَّيَْلك56 زهُر وليس الِغْطِريس.55 الزائر إىل نفسه يَُقدِّم أنه فيَلُوح باألقدام ِديَس
الَعبَيْثُران،58 ويَُعدُّ ذلك، منها يَْسَطع التي هي َلبُوث57 الدَّ أوراُق بل شذًا، يَنُْرش الذي هو
ويَْعِرفه يَّة، الِفضِّ الزُّْرقة ذاِت الُقَويَْسة59 من وُوثُوبًا توتًرا أكثَر أيًضا، البحر» «نََدى ى ويَُسمَّ
املَظالِّ شكل عىل الذي زهره مع الَحبَق،60 ويُتََّخذُ يَاِدَلة، والصَّ َواِحر والسَّ َحَرُة والسَّ األطباءُ
قاعدًة به ويُنْتَفع الطالينة، يأكله الذي السمك أطباق يف تاِبًال الوردية، الزُّْرق املستطيلة
القوية برائحته املتوسط البحر أهل غراَم ويشابه مىض، فيما يِّ ْعَرتِ الصَّ الباريسيني لِعْطر

اللطيفة.
ِجِنوة أهُل بها يُتَبُِّل التي امللوك ُعْشبَِة أو والَحْوِك62 61 ِبتِّ الشِّ جشجرياُت تَتََموَّ ذلك وبني
به ينتفع والذي الُخْشِن األوراق ذو النَّْعنَع يَُرى ذلك وبني مقاِنَقهم،63 واإلسباُن معجوناِتهم
يَُحوِّله والذي الِعْلك65 تعطري يف األمريكيون به ينتفع والذي لهم ِصبٍْغ64 ُصنْع يف اإلنكليز
بجانب املنحَدرات عىل الربيُّ البَْقُدونَُس ويَنْبُت ِلْلبَاه، ُمَقوٍّ أخَرض رشاب إىل الفرنسيون

الشق. وهو الفطر، جمع الفطور: 54
بنفسه. املعجب املتكرب، الغطريس: 55

.Lilas 56
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قليًال ذلك من األكربَ الُخَزاَمى وإليك األبد، إىل ُسْقراُط َفه َرشَّ الذي ْوَكَران66 الشَّ : الضارِّ أخيه
الِفضية ْمِر السُّ ُسوِقه من تَْخُرج هام كالسِّ حادَّة أزهار ذو هو والذي ِعطًرا ذلك من واألكثَر
الَعْرَعر،67 إبَُر تَتدىل وأََحدُّ ذلك من أعىل هو وفيما الرُّطوبة، بعِض اجتذاَب راجيًة الَقِصَفة
بجانبه اآلُس يَنْبُت حني عىل وذلك ُحْمٍق، إىل كثرياٍت نساءً ل يَُحوِّ َحبٍّ إىل يتحول حني وهو

رشيدات. فيجعلهن
َرماديٍة فروٍع ذاُت ُشَجرْيٌة للظلِّ ُمَفرَِّقًة موافقًة طليقًة النباتات تلك فوق وتنترش
امُلْشبََعة، أوراقها أعماق يف ُزْرٍق َحبَّاٍت تَْحُجب وهي األوراق، بأروع مزخرفٍة قليًال َعٍة ُمبَقَّ
أيًضا، الطِّهاية يف استعماٍل مع ولكن أَبولون،68 زمن يف بها يَُكلَّلُون الشعراء كان وقد
يَْجَمع الذي املتوسط البحر رمُز أي َدْفنَة؛ الُحوِريَُّة إليه تََحوََّلت قد كانت الذي الغار وهي
املزدوُج امُلَوكُِّد وهذا والخلود، واملجد الفكر ونَِعم والغرام العيش وأطايب امَلَرح حياة بني

بحرنا. َحْول َعة امُلتََجمِّ السليمة اإلنسانيَة هذه يَِميُز الذي هو والروح للحواسِّ
خريُ الغالب يف وهي الِعْطرية، والنباتاِت الَعْوَسج روائُح السواحل جميع من وتَْخُرج
وجميُع َجرْياِت والشُّ األعشاب هذه جميُع وتستطيع وباريَس، العرب بالد يف للِعَطاَرة ُمِعنٍي
بني فتقوم ِصِقلِّية، إىل مرص من دخل الذي كالَربِْدي رطوبة بال تنمَو أن الثَّيِِّليَّة النباتات

الرطوبة. بانحطاط إالَّ تزدهر ال حيث الشمال ُمُروج مقاَم العام طريف
األشجار أضخم ارتفاع أن وبما أيًضا، عظيمة أشجاٌر املتوسط البحر حول وتوَجُد
ُعلُوِّ من تَبْلُغ مرت ٢٨٠٠ املرتفعة َدَرن جبال يف الَعْفص غاباِت فإن الَجنوب نحو يَِزيد
تنتصب ال ذلك ومع و، ْ والرسَّ نَْوبر الصَّ أشجاِر غريَ األلب جبال من مثله يف تَِجُد ال ما املكان
لو كما ُمتََفرِّقًة تنتصب بل الشمال، يف كما البحر شاطئ عىل عًة ُمتََجمِّ الغالب يف األشجار
كثريٌ رسَمه حاول والذي َعث، الشَّ والقليَل ة الُخْرضَ الناصَع األَْرز أن ذلك ومن تماثيل. كانت
نَْوبَر كالصَّ كلُّه وذلك للنظر، ًها ُمَوجِّ الزُّْرقة ذي البحر فوق منحرًفا ينتصب املصورين، من
البحر من الرشقيِّ القسم يف الشائع ِو ْ كالرسَّ أو الربوفنْس، من مكان كلِّ يف يَنْبُت الذي

املتوسط.

البقدونس. يشبه سام نبات الشوكران: 66
الجبال. يف ينبت له ساق ال الرسو يشبه شجر العرعر: 67

جاء كما والرومان اليونان لدى والشمس والنهار والقطاع والفنون والشعر والطب العرافة إله أبولون: 68
األساطري. يف
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من كثريٌ نباٌت بزمٍن، ُكولُنْبُس وبعد اإلسكندر، منذ املتوسط البحر ِمنْطقة إىل وأُدِخَل
وما القدماء، يشاهده كان الذي عن يختلف منظًرا اليوم فتُْحِدث إلقليمه، مماثلٍة أقاليَم
ُجوْسِتينْيَان، قبل تُوٌت وال لُوُكولُّوس،69 قبل َكَرٌز وال األغارقة، قبل أَُرزٌّ هنالك يوجد كان
من الربتغاليون فيَْجلُب طويٌل زمٌن ويميض العرب. قبل َليُْمون وأشجاُر ُسكٍَّر قصُب وال
الوقت يف هي كما املتوسط البحر شواطئ كانت ما لواله الذي الربتقال شجَر الصني
الذي التَّْوراِئيَّ امَلْرأَى ذي وباألََغاِو70 والتَّبْغ، والبطاطا بالذَُّرة األمريكيون ويجيء الحارض.
ويحتاج يُوَحنَّا. الِقدِّيس بجانب يَْرُسموه أن املصورين فرَيُوُق جيًدا فلسطني منظَر يالئم
أقسام بعض ويف لُنْباردية يف نَاعة الصِّ هذه أُتِْقنَت وقد تقريبًا، الرِّيِّ إىل النباتات تلك جميُع

معاِدلة. درجٍة املايضوعىل يف بمَرص كان كما إسبانية،
ذاُت األََرضون وتَبْلُغ النيل، وادي يف تَِجُد كما ِصِقلِّية رياِض يف ُسكَّاٍن كثافَة وتَِجُد
معه َوكََّد ما القيمة ارتفاع من َدَرن جبال منَحدرات وكانت عالية. أثمانًا تونس يف الرِّيِّ
ظلَّ يفاِرق أن غري من طنجة إىل طرابلس من اإلنساِن َسَفَر الرائع بأسلوبهم العرب ُغَزاُة

البساتني.
قبل تُْزهُر كانت الدوام، عىل ماءٍ بال تُْزِهر امُلَميِّزَة املتوسط البحر نباتاِت أن بَيَْد
والزيتون. والَكْرمة القمح هي النباتات وهذه يُحتمل، ما عىل طويٍل بزمن وموىس أومريس
يَْصنَعون األغارقة يزال وال البَْعِيلِّ، والَحبِّ ِقيِّ السَّ الَحبِّ بني حتى تَُفرِّق التوراة وكانت
أوائل يف ويُْحَصد الخريف، أمطار أثناء يف الَحبُّ ويُبْذَر أُوِمريس، زمن يف كما خبزهم
ثم البقر، وُظلُوف الخيل حوافر تحت ُمَكثٍَّف َصْلصال71 عىل الَعَراء يف ويُْدرس الجفاف،
وأكثُر سهولًة أقلُّ هو بما ذلك جميُع ويُْصنَع املطامري، يف َ ليُْخبأ الحمري ظهور عىل يُنَْقل
املطَر يمكن وحيث يشء كلِّ قبل الحجارة من األرض تطهريُ يجب حيث الشمال يف َخَطًرا
باكًرا، الَجَفاف يأتيها التي األمكنة يف املرء عىل ويجب الَحَصاد. بعد األمَر يُْفِسد أن الشديد
يف موزونًا مثًال بََلْرَم يف املاء ويُباع ، الرِّيِّ أعماَل بمعاناِته اليوميَّ َعيَْشه يَْكِسب أن كمَرص،
إسبانية أجزاء بعض يف كما والنواعري الَقنَوات يف ف ويُتََرصَّ باألسداد، األنهار وتُْحَجز آنيٍة،

روماني. قائد لوكولوس: 69
الصبارية. النباتات من جنس :Agave األغاو 70

يصوت. أي يبسه؛ من يصل الذي اليابس الطني الصلصال: 71
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تزهو الصيف، بأمطار كما وَكنََدة، امَلْكِسيك يف الشمس تحت تَْزهو التي والذَُّرُة وسورية.
يف الذَُّرة وتُبْذَُر مًعا، والجفاُف الَحرُّ يجيء حيث الَجنوب يف ال وُهنْغارية، إيطالية شمال يف
تقوم الِبقاع هذه يف وهي البلقان، أقسام وبعض اْلبو سهل يف صيًفا وتُْحَصد مايو، شهر

وَحساءً. خبًزا القمح مقام
َدَرجات تحت يتطلب ال وهو املتوسط، البحر بِمنَْطقة ِبيئته يف الُربُّ يكون العكس وعىل
يقتيض أنه مع يوًما ١٧٠ انقضاء عند َحصاُده ويمكن الشتاء، أمطار غريَ هذه الَعْرض
الشمال يف الحرب، أيام نَيْلُه املتعذُر الغايل، الُربِّ خبز يكون ولذا الشمال؛ يف يوم ثالثمائة
وراء يبتغي وال وزيتوٍن، ُجبْنٍَة مع امُلْعِوُز هذا فيأكلُه املتوسط البحر ِمنطقة يف الفقري ِغذاءَ
سواءٌ األلب، جبال شمال يف مما بأرسَع هنا يَنَْضج يشءٍ وكلُّ خفيفة، خمٍر َقَدح غريَ ذلك
أقلُّ هنا والرجُل بساطًة، أكثُر هنا والحياُة حكمًة، أم إنسانًا أم خمًرا أم َحبٍّا ذلك أكان
األمم. هبوط بعد حتى يزدهر أن هنا الرجَل ويُْمِكُن الرجل، تُْزعج ال هنا والسياسُة اطَِّالبًا،
الزالزل استثناء مع وذلك الطبيعية، الباليا من قليل غريَ ُة الجافَّ الِبقاع هذه تَْعِرف ولم
كلَّ َحطَّم التَّوَّاق اإليطايلِّ عىل استحوذ ما إذا الذي املباغت الَغَرض لنَْوبَة بُفَجاءَتها املشابهة

حوله. ما
مما أكثَر إيطالية يف الحبوب زراعة تَُقلِّل كانت التي هي االجتماعية واالضطراباُت
صارت التي مَرص فتح بغري ُجوًعا ليموتوا الرومان كان وما إليه. الطبيعية املوانُع تؤدي
بالِفْكرة تُثَاُر كانت الزمن، هذا يف كما الحني ذلك يف السلطان، شهوة إن أََجْل، لهم. بُرٍّ 72 ِنْربَ
اإلمرباطورية من القيارصة عهد يف الحقول زراعة أن غري ُفتُوح، بال تشتدُّ املجاعة إن القائلة
يزدرون كانوا ترسيحهم بعد الجنود وألن جنود، إىل األباطرة الحتياج تقهقرت قد الرومانية

الِفالحة.
الزِّراعة، َقبْل أرصفٌة َ تُنَْشأ أن قروٍن منذ املتوسط البحر ِمنْطقة يف يجب وصار
حدوث يتعذر فإنه متنوعٌة الزِّراعاِت أن وبما العناية، عدم عند ينهار مما واألرصفُة
لم ما أو الحروب نرياَن امللوك من الطموح ذوو يُوِقد لم ما روسية يف كما هنا مجاعاٍت
بلٌد يحتاج ال واليوَم الجائع. الشعب لفتنة مثريًة جائرًة امتيازاٍت الفاسدُة الحكومات ع تَُوزِّ
كل ونقِل يشء كلِّ ابتياع لسهولة وذلك ليعيش؛ مستعمراٍت إىل املتوسط البحر بالد من

الغالل. فيه تُنضد الذي البيت النرب: 72
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ينال الطبيعة، مع منسجًما الرجل يعمل حيث وهنا، بينها، املشرتك البحر هذا عىل يشء
سنة حرب (قبل املائة يف ٨٥ بإيطالية املزروعِة األََرضني ِمساحة وتبلغ وبلده، هو خريًا
التفاوت هذا أسباب ونصُف املائة، يف ٤١ اليونان ببالد املزروعُة األَرُضون وتَبْلُغ ،(١٩١٤

. اجتماعيٌّ اآلخر ونصُفها جْغرايفٌّ
املتوسط البحر بالد تزال وال أُوليس، عرص يف كما اليوم تُْزَرُع كالقمح، والكرمُة،
ذلك ومع يُحتمل، ما عىل فرنسة من الَخْمر أطيب ويأتي األرض، ُكُروم أحسَن محتويًة
املتوسط البحر خمُر تزال ال واليوَم مىض، فيما الخارج من إليها الِعنَب أشجاُر نُِقَلت
تأتي التي فاِلْرن لخمر وليس هنا، بها يُبَاَىل التي هي الصفُة ليست وأخريًا للَمْزج، صالحًة
ِكريِس لخمر وال ، بحريٍّ بلٍد يف تَنَْضج التي َمْرَساَلة لخمِر وال الربكانية املنحَدرات من
يَبُْدو الذي االكرتاث بعدم البلد أخالُق تنكشف ما وأكثُر مزاحمة، أيَة تخىش أن اإلسبانية،
أكثُر حيث من وذلك َسْهل، تسليم مع يُتَقبَُّل الذي الَجَفاف حني وذلك الِعنَب، قطف َقبْل
واألَرضني، والرجال الشعوب أحد وسعادُة قوُة تَْظَهر وهكذا الخصوص. عىل اعتياًدا النماذج
كأمرٍي اإلنشاد، غريَ يَْصنَع ال والذي القراءة، حتى يَْعِرف ال الذي اإلغريقيُّ الراعي ويَِعيش
خمِر أو ِترَّاسينَة، خمر عن ذلك مثَل وُقْل طبقته، من رويسٍّ ٍح بَفالَّ قيَس ما إذا إقطاعيٍّ
امُلَهَج تَُهيُِّج فهي الِعنَب، من تَِسيل كما فتُنَال تَْعتُق ولم تُْمَزج لم التي األندلسية ِكريِس

الخفيفِة. ُموزيَل خمر من تَنِْفر التي
النحدار التالل عىل الِعنَب أشجار َغْرُس املتوسط البحر ِمنْطقة يف يُْجتَنَب أن ويجب
الخشبية املساند من فائدٌة تَُرى وال األَْجُفن،73 َحْول بعنايٍة الربيع أمطاُر وتُْجَمع عنها، املاء
وَدْرداٍر َدْرداٍر74 بني بيَزْه أو ِفيِسنْس أطراف يف العنب أشجار وتتدىل الحجرية، والدعائم
والزيتون القمح بني طليقًة وُكوِرنْث األندلس يف الِعنَب أشجاُر وتَنُْمو أزهار، من كأكاليَل
والذي الخمر عىل ه نَصِّ حني املقدَّس الكتاُب عليه نَصَّ الذي التني بني وكذلك الغالب، يف

الخمر». «أخا يسمونه القدماء كان
التي البطاطا تقتضيه مما أقلَّ عمًال الكرمة تتطلب حيث الَجنوبية، البالد هذه ويف
أهل من حريًة أكثَر ويَبُْدون الرَّبالة75 إِىل الناس ميل يَِقلُّ املطر، احتباس عند سقيُها يجب

وقضبانه. الكرم أصول وهو الجفن، جمع األجفن: 73
الدفىل. كقرون وثمر شائك وورق أصفر زهر له عظيم شجر الدردار: 74

البدانة. الربالة: 75
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أََرضيهم، بربع الكرمَة األغارقُة ويَُخصُّ أََرِضيهم، بُسبْع الكرمَة الطالينُة ويَُخصُّ الشمال،
البحر ِمنْطقة يف ويَُرى الخبز. يَُؤلِّف كما حياتهم من جزءًا تؤلُِّف أنها عىل بذلك فيَُدلُّون
عىل به يُْقَىض عيٍد َجوَّ الشمال يف الخمُر وتُْحِدث الشمال، يف مما أقلَّ ِسكِّريين املتوسط
اإلنسان به يَتَِّزُن حياٍة عنَرص املتوسط البحر ِمنْطقة يف الخمُر وتَُعدُّ القاتمة، الحياة نََمِطيَّة

. والُحبِّ كالخبز

٩

ملنافَع جامًعا رمًزا تَِجد أن النادر ومن املتوسط، البحر أمم جميع لدى ُمَقدٌَّس الزيتوُن
السنني، ألوَف َخَلَد الزيتون غريُ حياٍة منبُع يوجد ال أنه ويَلُوح كالزيتون، كثريٍة ومحاسَن
التي البلدان يف والقان77 يَْزُفون والزَّ والزَّين76 نِْديَان السِّ عىل يتوقف ال العيش إن حتى
البحر عن تتوارى التي هي الحياة ولكن تتوارى، أن فيمكن األشجار، هذه مصدر هي
باملأوى أفريقية يف قبائَل ُز تَُجهِّ ألنها وذلك أيًضا رضوريٌة والنخُل زيتون. بال املتوسط
ألكِرب عيٍش مادَة ثََمُره ينفع الذي هو العالم، أشجار جميع من والزيتوُن، والِغذاء. والثياب
عنايًة، وال شمًسا وال مطًرا يستلزم ال تقريبًا، شيئًا يستلزم ال والزيتوُن اآلدميني، من عدٍد
ففي بذلك، عارفًة التوراُة وكانت إنتاجه. عىل غريُه يَْقِدر ال ما الثِّمار من يُْعِطي والزيتون

األشجار. ِقبَل من مِلًكا الزيتون الختيار ِذْكٌر القضاة ِسْفِر
مائة من بأكثَر إيطالية ويف مليون، بثالثمائة إسبانية يف الزيتون أشجار عدُد ويُقدَّر
الذي التونيسُّ ويَُعدُّ بالزيتون، الصغرى آسية أقسام بعض يف البنت َمْهُر ويُْحَسُب مليون،
زيتوٍن مزرعِة من يعيشوا أن شخص ١٨٠٠ يمكن تونَس ويف غنيٍّا، زيتونة ألف يَْمِلك
خمسَة إلعالة إالَّ البُور األرض من املربُع امِليل يَْصلُح ال حني عىل مربع، ميٌل ِمساحتُها
بل يَّة، بَرِّ غابًة ليس البلد أن عىل وحَده يدلُّ فاصلة أسواٍر من إسبانية يف وما نْفًسا. عَرش
االرتفاع من تَبْلُغ أن طليقًة فيها تَنُْمو التي األماكن يف الزيتون أشجاَر ويُْمِكن ِغَراس، ذات
أن رجال ثالثة يستطيع فال يَْستََغِلظ ما ُقوْرِسقة يف الزيتون أشجار ومن أمتار، عرشَة

يحتضنوه.

الرماح. منه تُتخذ شجر الزين: 76
القيس. منه تُتخذ شجر القان: 77
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فيها نشأ التي البالد ويف تقريبًا، املتوسط البحر بتاريخ الزيتون شجرة تاريُخ ويقرتن
شاهدة لتكون َحيًَّة الزيتون أشجار أقدُم َظلَّت األخرى، بجانب واألُوِذيسة التوراة من كلٌّ
زيتونة. كل عن للسلطان يْن ُمدَّ َصبَّ َفَرُضوا القدَس العرُب َفتَح ا وَلمَّ األقاصيص، عىلصحة
كانت األشجار هذه ومن قرون، ثالثة عىل يزيد األشجار بعض ُعْمر كان الحني ذلك ويف
ثمانية منها يَْجِبي السلطان وكان الصليبيون، عليها فحافظ َجثَْسيْماني بستان يف ثمانيٌة
الشجراُت هذه تزال وال ،١٩١٤ سنة اشتعلت التي العاملية الحرب حتى عام كلِّ يف أَْمداٍد

ساعاته. أفجع يف إحداها تحت جالًسا يسوُع كان أن املحتمل ومن هنالك، قائمًة
تَنُْمو التي الجديدة األوراق يف الخلود عالئَم ويُْدِرْك الزيتون، شجرة حيويَة يَْعِرْف ومن
أفالطوُن كان زيتوٍن أشجاَر بأثينة األَْكروبول شمال يف يُبِْرصَ أن يُْمِكنْه الفروع، أطراف يف
ثمنًا أَْفلٍُس ثالثة يًا مؤدِّ زيتًا منها يشرتي سقراط وكان يُحتمل، ما عىل تحتها تالميذه يَُعلِّم
مائتي بدفع يُْلَزم العام يف زيتونتني من أكثَر يختبط َمْن كلُّ كان الحني ذلك ويف ِلْرتٍة، لكلِّ
كان البالد بعض يف الزيتون زيت أن وبما األسف. مع نصَفها الوايش فيُْعَطى َغَرامًة درهٍم

زيتونه. إبادة عند العدوِّ قهُر املمكن من كان تُستعمل التي الوحيدَة الدُّهنيَة املادَة
وذلك تلك، العدوِّ إِهالك طريقَة قاومتا واليهوديُة، اليونانيُة املتوسط، البحر وِديانتا
الزيتونة «إِن كُولُون»: يف «إديب مأساة يف ُسوُفوكل قال الحياة. شجرَة الزيتونَة لَعدِّهما
النباَت هذا يُِبيُدوا أن يب والشِّ للشبان ينبغي وال أوالَدنا، تَُغذِّي التي هي ْمِر السُّ األوراق ذاَت
يف ُمَحرَّم هو وما غارُسه.» به يُْعنَى والذي ْهباويْن الشَّ العيننْي ذاُت اإللهُة تَْحِميه الذي
وهذا خالص، ُخلُقيٍّ سبٍب عن التوراة يف ُمَحرٌَّم اآللهة انتقام من خوٍف عن العبادة هذه
الزمن ذلك لربابرة تُبيح كانت الرشيعتني وكلتا تباين، من األدبنْي بني ما لبيان يكفي وحَده
تكن لم وإن أيامنا يف السامة الغازات كتحريم وذلك واحًدا، خال األسلحة جميع استعماَل
ذلك يف الزيتون أشجار كانت الَحْظر ذلك ومع النتيجُة. حيث من للقتل آخر وجٍه غريَ هذه
الحارض، الوقت يف الكيمياء ضحيَة يذهبون الناس أن كما الفاتح فأس تحت تَْسُقط الزمن

ذاته. يف اإلنسانية الحرب ملبدأ معنى فال
هيكل عىل َوْضعه من كان ِلَما وذلك يانتني، الدِّ تينك يف مقدًسا كان أيًضا والزيُت
َصبَّه وقد َمِلًكا، شاُوَل َمَسَح عندما صموئيل يَْحِملُه كان الذي الَقْرن تَْملئة ومن 78 أَِتينَا

األساطري. يف جاء كما األغارقة لدى الفكر إلهة أتينا: 78
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ِجبَاه دهن يف يُْستَْعمل يزال ال واليوم األول، الَفَرنْج ملك رأس عىل األولني األساقفة أحد
ُمثِْمرة زيتونة إىل تتحول التي الربية بالزيتونة الوثنيون يَُشبَّه التوراة ويف امُلْحتََرضين،
امُلِسنَّة الزيتونة شباب تجديد يحاولون فلسطني أهُل كان العكس وعىل تطعيمها. بعد
التي العمليَة يشابه ما يأتون كانوا أي ِخْصبها؛ إعادة إىل ُوُصوًال بَرِّيٍّ بَجذٍْر بتطعيمها
ثته َحدَّ قد بولس الرسوُل كان والتي شبابهم إىل يعودوا حتى يب الشِّ لبعض اآلن تُْصنَع

بمثلها. نفسه
الزيتون ورُق يَُعدُّ مكاٍن كلِّ ويف القديم، التاريخ َصَفحاِت الزيتوُن يَُكلِّل مكاٍن كلِّ ويف
ومع نفسه، الوقت ويف َخرْيِه؟ أَْجل من أو ُفتُونه أَْجل من هذا وهل والسعادة، ْلم السَّ عالمَة
فوق زيتونًة أَِتينَا َدفعْت كما زيتون، بُغْصِن نوح حمامُة أَتَْت لألساطري، زمٍن وجود عدم
هذه هلكت ا وَلمَّ بلدها، إىل هدية أثمَن ذلك يف َوَجَدت ِلَما ِنبتُون مقاتلتها أثناء يف األَْكُروبول
الزيتونُة، وهذه يومني. يف جديًدا فرًعا منها أخرجت ألَثينة الُفْرس تحريق أثناء يف الزيتونُة
ِجبَاه عصائُب منها تُْقَطُع كانت منها، أُِخذَ قد ِهْرُكوُل َكَسبه أَُلنْبيٍّ إكليٍل أوَل إن قيل التي
َحْوَل مرصتْحِمل ملوك أحد ُموْميَا تزال وال القرون، ُغُضون يف األَُلنْبيَّة األلعاب يف الفائزين

زيتون. من تاٍج بقايا جبينها
لآلدميني، َصَلحت كما لآللهة الزيتون شجرُة َصَلَحت فقد األسطورة عهد بَُعَد ومهما
طويل، بزمن األهرام إنشاء قبل َخِربَت زيٍت ِة ِمْعَرصَ ِقَطُع َسنْتُوَرْن جزيرة يف ُوِجَدت وقد
الزيتون، بخشب ُملَِّس النسيج أن اإللياذة ويف ِميِسني. ملوك قبور يف زيتوٍن نََوى ُوِجَدت كما
سليماُن امللُك َدَفَع العرصنفسه ويف برية. زيتونة جذور من ُعْرِسه رسيَر أُوليسصنع وأن
لهيكله. ُجُسوًرا األَْرز من صنعوا الذين لُبنان اِري نَجَّ إىل زيتوٍن زيِت ِلْرتَِة ألَف عرشين
األساتذة، أحد يُْغِنَي أن العلَم يمكن كيف أثبت َمن أوَل طاِليُس اليونانيُّ العاِلم وكان
جميع فامتدح جيد محصوٍل مجيءَ الرياح عن يَْعِرف بما أبرص أن عاٍم ذات حدث فمما
وكان كثريًا. فرَيْبَح الربازيل قهوة عىل خبري وكيٌل أيامنا يف يضاِرب كما َمَلْطيَة معارص
الفائز يَُكرَّم كما األدبيَّ املجمع رجال من األفالطونيِّ الفائز لتكريم يُتََّخذُ الزيتون ُغْصن
واقًعا أَِتينَا بُوُم وكان وموتهم، الوطِن أبناء ِوالدة يف محلٌّ الزيتون لُغْصن وكان األلعاب. يف

النقود. ِقَطع يف زيتونٍة عىل
أباطرة عهد يف لنباردية ويَبْلُغ يانتني، الدِّ باسم والربُوفنْس إيطالية الزيتون ويَغزو
وكان رومة، إىل طرابلس من زيتوٍن أَْوساَق تَنُْقل الكبرية السفن كانت حينما وذلك الرومان،
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أغسطُس سأل وملا الزيت. عىل تتوقف صحتهما إن ُمَوكِّديْن يقوالن وبلِينِي ِديمْقرطيس
هذا أجابه صحته، ُحسن عىل للمحافظة يَْصنَع عما ُروِميْليُوس بوْليُون املئويَّ الفيلسوَف

خارًجا.» وبالزيت داخًال والعسل بالخمر «عليك بقوله: الحكيم الشيُخ
السنني. ألوف مع شبابه عىل حافظ الزيتون أشجار أقدم إن الِقصص إحدى وتقول
ن تََخشُّ من يَبُْدو بما ابَِّة الشَّ الزيتون أشجار مشيب من الغالب يف يُرى ما َهَش الدَّ يُثريُ ومما
أن وبما ُحنُوِّهم، إظهار عن يَْرغبُون الذين الشباب بعض اسة كَرشَ ُعَجِرها79 وكثرِة ِقْرشها
مقداًرا تَتَّسع فإنها أمتار أربعة أو أمتار ثالثة ُعلُوِّ عىل فرنسة يف تَُشذَّب الزيتون أشجار
ويَْظَهر والَكْرمة. الحبوب لزراعة صالحًة كانت مساوَف من بينها ما بذلك فيضيق فمقداًرا،
مما أكثر الراحة إىل داٍع رعائيٌّ هادئٌ َجوٌّ الزيتون شجُر يَُزيِّنُها التي املناظر جميع من
بناءٍ بمنظِر الُقبَّة شكل من األشجاُر عليه ما ويُوِحي الشمال، لغابات خالًفا النُّْزَهة إىل

متعالية. ُغوِطيًَّة مشاعَر الرُّوع يف نَْوبُر الصَّ أو ُو ْ الرسَّ يُْلِقي حني عىل ، رومانيٍّ
املتوسط البحر ابن يَتَِّصف وتَْرتَِضيه الَجفاِف عىل تْصِرب الزيتون شجرة أن وكما
عبوًسا وال كئيبًا وال َضُجوًرا يكون ال وهو عواطفه، وبساطة مشاعره وَجَالء أفكاره بصفاء
عنه، غريب أمٌر الوطن إىل َصبَابٍَة من الُقوطية الكتدرائية عليه تنطوي وما الشمال، كأهل
رديئًا. زيتًا أخرجت رطيبًة خصيبًة األرُض كانت وإذا وثنية. نصَف نرصانيته َظلَّت وقد
أطراف يف الصخور َرْدم عىل يَنِْتُج ما هو غاْرد بحرية حول يَنَْضج زيتوٍن أطيب أن والواقُع
الزيتون عىل الثَِّقل بالُغ السهل إن حتى الشمال، عىل للَجنوب نًرصا هذا ويَُعدُّ الجليد، حقول
الكلسية باألرض يَُرسُّ كما الشمس أشعُة وتسيطر الهواءُ ُد يَُجدَّ حيث باملنحَدرات يَُرسُّ الذي
املطر، وعدم الَحرِّ أشهر من أشهٍر سبعة يف شجره عىل الزيتون ثمرُة وتَنَْضج يَّة. امَلَسامِّ

أََمُده. طال ولو ماءٍ نزول من ذلك بعد يقع قد ما فيه يؤثِّر ال فيٍض مع وذلك
حتى عنها، يصدر ما كلُّ يُْقبَل فإنه وأغناها األشجار أقدُم الزيتون شجرة أن وبما
يَْرِجع بريٍّا، زيتونًا يََرى أن ع يَتََوقَّ الذي ذا ومن . العبقريِّ الشائب شأُن غريبًا، يبدو ما
يُرى كالذي َرٍة ُمَدوَّ فروٍع مع َشْوٍك بال أملَس فينمو يُحتمل، ما عىل َدَرن جبال إىل أصله
قٍرش عىل املغروس الزيتوُن يشتمل العكس وعىل الجزائر؟ أو بِميُوُرقة الزيتون مزارع يف

الشجر. يف العقدة وهي العجرة، جمع العجر: 79
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أخرى شجرٍة من بتطعيٍم ُمِحَصت رائعًة شجرًة إِذَْن وإليك الزوايا، مربعة وُغُصوٍن َخِشن
وثنيني اٍن ُكهَّ من التطعيم ِصناعَة أفريقية شمال يف «القبائل» بعض َوِرث وقد شائكة.

طويل. بزمن ذلك قبل أفريقيني تجار من تََعلَُّموها قد كانوا
تعانيه أو تَْصنَعه ما ِمْرقاِة عىل وذلك ببطوءٍ، الزيتون شجرة يف االصطفاءُ ذلك ويتمُّ
من العارشة أو الثامنة يف بَرِّية زيتونة ُغِرست ما وإذا كثريًا. العمر الطويلُة الشجرُة هذه
يف فرنسة يف األشجار وتَُقلَّم اإلنتاج. من الغايَة تَبْلُغ حتى السنني هذه مثَل اقتضت ِسِنيها،
عندما وهم بعضاألحيان، يف عاًما عرشين الجزائر أهُل ويَنْتظر للقطف، تسهيًال عامني كلِّ
أيام واحدة مرًة َشذَّبوها آباءهم بأن االبتسام مع يجيبون الشجرة تقليم زمن عن يُْسأَلون
شجرة يَُشذِّبون فهؤالء لهم، ِمهنًة التقليَم يتخذون َمْن تونَس يف الرجال من وتَِجُد صباهم.
الحارض الوقت يف نقًدا يُْعَطْون وهم لهم، أجًرا يَْقَطعون ما آخذين أصِلها حتى الزيتون
احتماُل يشء، كلِّ احتماُل القويِة الزيتون بُنْية شأن ومن امُلَشذِّب. ال وللشجر للمالك نفًعا
الزيتون شجرُة وتَِجُد تَْقَلُعها. تكاد ال التي الزوابع وشدِة الُكلُوِم80 وُعْمِق الطائش التقليِم
انقسمت تََجوَّفت ما إذا ساَقها أن وذلك يَُقلَِّده، أن الناس أمهُر يستطيع ال عالًجا للعمر
حتى االنفتاق محلِّ يف الخارج إىل الداخل من الِقرش فيَنُْمو شجرات ثالث أو شجرتني إىل

ويَْلُحَمها. املتََجرِّدة األجزاءَ يَْكُسَو
يَنُْمَو حتى زراعة نصف غري إىل يحتاج ال البحر، هذا كابن املتوسط، البحر وزيتوُن
حيه َفالَّ ليطالَب بستانيٍّا، أو كان سياسيٍّا الرفيعة، الحضارة ذو اإلغريقيُّ كان وما ويُثِْمر،
يف ُسولُوُن َسنَّه ما وكلُّ تقريبًا، يُذَْكُر ال بيشء أي ؛ أقىصالرضوريِّ بسوى زيتونه وأشجاَر
أقلَّ األخرى عن الزيتونُة بها تَبُْعد مساوَف عىل الزيتون أشجار غرس يجوز ال أنه هو األمر
بني املساوُف وتكون تقريبًا، الربوفنِْس يف اآلن امُلتَّبََعُة القاعدة هي وهذه أمتار، ثالثة من
أطيُب يَنَْضج حيث تونس َجنوب ويف صفاقس يف مرتًا وعرشين خمسًة واألخرى الزيتونة
األرُض ُد وتَُسمَّ بذلك، الرضورة تَْقِيض عندما خفيًفا َسْقيًا هنا الزيتوُن ويُْسَقى الزيتون.
الزيتوُن ويَنْبُت سنني. خمس كلِّ يف إالَّ املكان هذا غري يف التسميُد يكون وال الغالب، يف هنا
الزيتون نُُموِّ محلُّ يزيُد وال مرت، ١٥٠٠ ارتفاع عىل حتى إسبانية، َجنوب ويف َدَرن، جبال يف
الربد ِسِني يف يَْحُدُث ومما الشمايلُّ، ه َحدُّ حيث ُكوَم، بحريِة عند ُعلُوٍّا مٍرت أربعمائة عىل

الجرح. وهو الكلم، جمع الكلوم: 80
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هذه مثَل ُد يَُهدِّ شيئًا ترى ال أنك مع ها، بأَْرسِ زيتوٍن مزارُع تَْجمَد أن البالد داخَل الشديد
الحقيقية. ِبيئَتها عىل يدلُّ الشتاء اعتداُل حيث البحر ساحل عىل املزارع

السنني ألوف يف التغري عدم عىل اقتطافه وِطَراُز الجليل الشجر هذا ثمُر يَْقتَِرص ولم
زمن يف عليه كانت ما عىل الزيت ِمْعرصِة بقاءَ سورية جهات بعض يف ترى بل فقط،
وجلسن َكبريًة الحارضمالحَف الوقت نساءُ بََسَط الَقْطف وقت َحلَّ فمتى أيًضا، الفنيقيني
يَْلبَُث ولم َعميٌق، رمزيٌّ منظٌر بذلك فيكون ويَُهزُّونه، الرجاُل يختبطه الذي الشجر تحت
ونوعها. الشجرة حسب عىل وامِلْشِمَشة الَكَرزة بني حجمها يرتجح بثماٍر يمتلئ أن اللَِّحاُف
يف أبيَض الزيتوُن يكون وقد وأسوَد، وأحمَر أخَرض زيتونًا نفُسها الشجرُة تَْحِمُل وقد
النادر من ولكن األسود، إىل األحمر من يتحول ما هو َقْدًرا الزيتون وأكثُر أحيانًا، سورية
الوقت يف ُة امِلْعَرصَ وتَُداُر الُولَِّد. النساء شأُن ا، جدٍّ جيدًة ثماًرا امُلثَْقَلُة األشجاُر تُْخِرج أن
السوداءُ الُعصارُة فتَِسيُل ر، ُمَدوَّ بَيَْدٍر عىل تَِسري بحيواناٍت أُوِمريس، زمن يف كما الحارض،
قديمٍة زيتونٍة ساق من الغالب يف ُة امِلْعَرصَ وتُْصنَُع ذلك، تحت واقٍع حجريٍّ َحْوٍض يف

تَْخنُُقهم. إنها حتى بقسوة ِصَغاَرها تُربِّي والدٌة فيَُقاُل ثخينٍة،
كلِّ عن ذهبيٍّ فرنٍك آالِف أربعَة تَبْلُغ واليوم األزمان، باختالف الحدائق قيمة وتختلف
من كيلوغراًما عَرش أربعَة املحصوِل الَحَسنُة الشجرُة تُْعِطي وقد الجيدة، األرض من ِهْكتاٍر
وُكوْرُفو. ُقْورِسقة تعيش كما زيتونها من مديريًة عرشَة اثنتا تعيُش فرنسة ويف الزيت،
وحَده أَبَْطل أَمِريِكيٍّ بفعِل واحٍد، رجٍل بفعل وذلك انقىض، قد األكرب اإلصدار زمن أن غري
يُْعتََمْد لم التي األمكنة يف حتى األبد، إىل الزيت مصباَح إِِديُسن َ أطفأ فقد اإلصدار، ذلك سبَب
َجفَّ لو ٍة ُمْدَلِهمَّ ُدْجنٍَة يَُغوصيف الظالم عاَلُم كان أجداِدنا زمن وحتى بَْعُد. الغاز عىل فيها
وإىل الفَالنِْدر، إىل زيتَها تُْرِسل الوسطى القرون يف إيطالية وكانت املتوسط. البحر زيتوُن

أيًضا. الصني
جميع وكانت يُنِْتُجه. َمْن يَُغذِّي الزيت يكاد ال واليوَم شيئًا، يُِيضء ال الزيت عاد واليوَم
كالتي كبريٍة زيٍت ِجَرار عىل كثريٍة قروٍن يف تشتَمل املتوسط البحر طول عىل القائمِة املنازل

التاجر. حانوت أمام بونْبي يف تَُرى
أَثناء يف زيتونًا امُلتََدلُِّل األمريكيُّ يقَضُم واليوَم تقريبًا، أحًدا يَُعيِّش ال الزيت عاد واليوَم
التي املصانع يف براميَل ِضْمَن يتدحرج املتوسط البحر زيتون من اآلن يُْصَدُر وما َعَشائه،
املتوسط البحر ح َفالَّ أن بَيَْد واألدوية. والُعُطور الصابون ُصنع يف الصايفَ الزيَت تستعمل
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وخمره زيتونه من يتعهدونه آباؤه كان بما ويتغذى القديمة زيتونته تحت دوًما يَْجِلس
ُمتَّزن. بسكوٍن نفُسه تمتعت ِخداٍع عىل مالمحه تَنَْطِو لم فإذا وبُرِّه،

البحر زوابع فبنَْيَ القيارصة، َوْفَق األمم قياُس وال املعارك، َوفَق الزمن قياُس يجوز وال
وغَرِق األمواج وتالطِم األرض َهزَّات أثناء ويف داٍم، تاريٍخ غضون ويف الشعوب، وحروب
سليًما كان إذا هذا، املتوسط البحر وابُن َصَفائه، عىل املتوسط البحر ابن يحافظ املراكب

يُنَاسبه. إقليًما والءم األرض تُنِْتجه بما عاش باألرياف، مقيًما َخِليٍّا
هو املعمُل يزال ال واليوَم طليقة، حياًة فيَْقِيض وبَعَرٍق، قليٍل بلحٍم يَْقنَُع امُلُدن يف حتى
املكشوفة فِه ُرشَ مع املنزل به يَبُْدو وما أسبوع، كلِّ يف يومني ُحرٍّا يََدُعه واملعمُل املستثنى،
جريدتَه يقرأ أو ن يَُدخِّ أو عمل بال ُد يََرتَدَّ حيث امليدان طرف يف واملسكُن الشتاءِ يف والكانوُن
تَُمنُّ أموٌر برْكِلس، أيام العامة الساحة يف يصنعون أجداُده كان كما قهوته أمام يَْجِلس أو

الحارَّة. البالُد وال الشماُل يَْعِرفها ال َمُروٍح81 ُمْشِمَسة الة َفعَّ بحياٍة عليه
وأَدبه وذكائه َسرْيِه يف والنشاُط اللَِّبَقُة املتوسط البحر ابن ُمُرونة تأتي هناك ومن
َلِعبًا املعدودُة العامة والحياُة َغب والشَّ الزهو يأتي أَيًضا هناك ومن َخَطابته. وفنِّ وحركاته
الزعيم سيطرة وتعذُُّر السلطة ومقاومُة تركيب مائة إىل القومية املشاريع وَفتُّ واملحاباُة
املتوسط، البحر أبناء جميع أمر هو وذلك إِلهائه. عن عاجًزا يصبح عندما الُجمهور عىل
اإلغريِقيِّ أو ينَة َمسِّ أهل من لإليطايلِّ مشابهًة أكثَر َمْرِسيْليَة أهل من الفرنيسِّ لكون وذلك
من وطنه ألبناء منهما واحٍد كلِّ مشابهة من أو الهافر ألهل مشابهته من بْرتاس أهل من
مما أكثَر منازلُهم ه تََمسُّ الذي البحر بفضل متقاربون فجميعهم ة، الِريسَّ أو ِميَالنُو أهل

عليه. أُنِْشئَْت الذي بالَربِّ

١٠

املتوسط البحر اجتذبهم الذين املهاجرين جميع بني الِحيَل من تََجرًُّدا أكثَر الحيواناِت ترى
وكانت أخرى. مرة ويَِصُل مرَّة يَْفِصل البحر أن عىل تدلُّ وهي يغادرونه، تركهم الذين أو

الريح. الطيبة املروح: 81
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آَوى ابن بقاء مع ولكن تاريخنا، من قريٍب غري زمن يف البلقان يف تطوف والضباع األسود
بِإيطالية. ْلُدل82 الدُّ استقرَّ وقد طارق، بجبل الِقْرُد أقام وقد هنالك،

يف َظلَّت والِغْزالن الوُُعول أن غري وَّارة، الدَّ امُلْجَرتَُّة الحيواناُت هذه القارَّاِت اقتسمت وقد
قيرص، زمن يف إِالَّ الغرِب إِىل يأِت لم الفنيقيون يَْعِرفه كان الذي الَجَمَل أن ويلوح أفريقية،
القرطاجيون ويُْمِسك ُفيُول، عىل بل ِجمال عىل تشتمل ال الحني ذلك يف َمرَّاِكش وكانت

والتماسيح. بالكْرَكدَّن ى يَتَلهَّ ُجوبَا امللك وكان الحرب، يف الستخدامها بالِفيََلِة
لم بصٍرب وأَْقِريطش مرص يف صاحبه يَْحِمل الحمار وكان الفرس، قبل الحماُر وأُنَِّس
َجرِّ يف كان الصغرية املرصية الُحُصن استُْخِدمت ما وأوُل َفَرغ، أن بعد إالَّ الناس يَُقدِّره
وذلك الجريئة، الربابرة مغازي أثناء يف الرُّْعَب أَْلقت وقد َمِطيٍّا، اتُِّخذَت ثم الحربية، الِعَجال
قاماتُها نُِقَصت وقد ُربَاعيًة، ِفَرًقا إسبانية سهول خالل يَُجوسون كانوا الذين كالَغَرَمان
اإلغريقية؛ الجزائر بعض ويف نفسه العرص يف الَقدِّ قصريَة الجسم صغريَة خيًال فصارت

وحشيًة. األفراُس هذه تعيش كانت حيث
هذه يف حتى بغال، بال الواسعة املتوسط البحر ِبقاع يف موجودٍة غريَ الحياُة وتَْغُدو
نادرٌة والبغاُل الصخور، وهذه اْلمنحَدرات هذه تََسلُّق عىل يَّارة السَّ قدرة لعدم وذلك األيام،
دام ما العروق بمسألة ُجنَّ ِلعاَلٍم أبيه أفضليَة يُثِْبت أن البغل وعىل تناسلها، لعدم غاليٌة
من قوًما الخيل جعل إىل تؤدي التي العروق، مسائل َمْهزأة تُْدَرك وال وأَتَان.83 ِحصاٍن وليَد
األبيض الحمار قوة تقدير عىل يَْقِدر َمن ِقبَل من إالَّ العبيد، من قوًما الحمري وجعل السادة
كلِّ ويف عاديًة، نماذَج تَِجُد مكاٍن كلِّ ويف الهزيل. الحقل بفرس قياسه ثم وَجَماله ونشاطه
أفضليَة العاَلم، حيوانات أجمل هو الذي ، العربيُّ الجواُد يُثِْبُت وال رائعًة، نماذَج تَِجُد مكاٍن

الجرمان. ِعْرق أفضلية إثبات يف ُغوتِة صنع مما بأحسَن الخيل جنس
البحر ِغذَاء بفعل قوًة، أكثَر الخيل، وأنصاف الحمري كصغار وامَلْعُز، الضأُن وصارت
البََقر كان قليل زمٍن ومنذ تربيتها. نََقصت التي الكبرية البهائم من وإقليمه، املتوسط
يف ويُقال الفحم، ملناجم الضيقة الطُُّرق يف املقطوراِت يَُجرُّ الصغرى آسية من جهاٍت يف
وَمِزيَّتُه البقر طول َقلَّ وقد البقر، امتطاء عىل يَْقِدرون َمْن الرجال من يوجد إنه ِدينْيَة َرسْ

بالقنفذ. معروف وهو طويل، شوك ظهره عىل حيوان الدلدل: 82
الحمارة. األتان: 83
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مليوَن عرشون ١٩٠٠ سنة أملانية يف يوجد كان وبَيْنَا الَعَلف. وتََعذُِّر امُلُروج لنُْدَرِة نتيجًة
من اليونان بالد يف يوجد العكس وعىل مليونني، سوى إسبانية يف يكن لم املوايش من رأٍس

سويرسة. يف ما أمثال عرشُة واملعز الضأن
تَِمريُه فهي كالزيتون، لِإلنسان نافعًة تكون املتوسط البحر ِمنْطقة يف امَلْعُز وتكاد
حسب عىل عدًدا أكثَر الضأن أو امَلْعُز وتكون الجلد، من وُصْدراٍت 84 والِكنِّ والُجبْن باللبن
ما مقداُر يُْحَىص وال ُجبْنَهم، منهما ليصنعوا اللَّبَننَْي يخلطون اإلغريق ِرعاء أن غري الِبقاع،
فهم، ِك، الرتُّ ثم النُّورماِن األَيِْك أعداءِ وصول منذ رضٍر من الغاَب به الحيواناُت هذه أصابت
بذلك، املنظر وإِتالف الخارج يف الرَّْعِي لدوام الجبال من نََزلُوا الخريف، فصل َحلَّ ما إذا

سويرسة. يف كما الزِّراب إىل للذهاب ال
فإن وثيقة ِصلٍة من الحيوان وتربية الزراعة بني ما تقويُة هنا يمكن لم أنه وبما
وانُْظْر كمواشيهم. تقريبًا الخارج يف حياتهم جميَع فيَْقُضون يشاءون كما يعيشون الرَُّعاة
السكان الكثرية إسبانية وأجزاءِ الَجنوبية فرنسة أقسام إىل وانُْظْر وتَساْليَة، أَْلبانْيَة إىل
القبائل هذه وبموايش بدويٍة بقبائَل معمورًة اليوم تِجْدها مىض، فيما الزراعة والَحَسنة

الوسطى. القرون يف املتوسط البحر حول منترشًة كانت التي
يكون أن ويجب طائر، بمخلوٍق إالَّ وصله من أكثَر البحر َفْصل مسألُة تَنْجِل ولم
نحو متوجًها األسود البحر فوق ُمَحلًِّقا وَغِرينَْلنْد ِسيِربْية من اآلتي املهاجر، الطائر لدى
بجميع النتفاعه وذلك ظاهًرا، الخرائط أحسُن الجزائر، إىل الرُّون وادي من مارٍّا أو النيل
والنَُّحاُم85 ِمنَْجل أبو يَْصَعد الَجنوب ومن أماكنه، أضيق يف البحَر ومجاوزته الربية الرءوس
غريزة قبل غريزتُها اْختُِربَت التي الطيور هجرُة السنني ألوف يف تتكرر وهكذا والبََجُع،
أجدادها لدى املعروفِة الشواطئ إىل تُْهَرع املهاجرة الطيور وكانت طويل. بزمن اإلنسان
الحماُم وكان كبري، بوقت املقصودة امَلَحالِّ نحو املسافرُة القديم الزمن حمائُم تطري أن قبل

ناعمة. بطاقٍة أوُل ريشه إىل تُْدَخل أن َقبَْل البحر مجاوًزا الخاصة معاشقه إىل يطري
كان حبائَل يف لوقوعها الطيور من َعدٌّ يُْحِصيه ال ما الشمال إىل يَُعْد لم ذلك ومع
من ومفكرون أنبياء َظَهر أن ذلك ومن والُجُزر. الشواطئ عىل والرومان اليونان يَنِْصبها

وسرته. يشء كل وقاء الكن: 84
وردي. أحمر وسائره الجناحني، أسود املنقار، أعقف والرجلني، العنق طويل طائر النحام: 85
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بعد وُقِتلُوا اْضُطِهُدوا أنهم غري البعيدة، البالد إىل أفكارهم ليحملوا دوًما املتوسط البحر
الوسطى الطبقة أبناء فرجمهم القائمة، السلطات ِدبِْق يف أو الكهان أرشاك يف َوَقُعوا أن
يعيش كان ذلك ومع املدى، البعيدة أهدافهم إىل الوصول من منعهم يََودُّون الذين نُق86 الدُّ
املتوسط، البحر مذاهب حكمُة ت َرسَ وهكذا الدوام. عىل لهم نصريٌ أو تلميذٌ يَْظَهر أو أحُدهم
تزال ال التي األمم يف وأثََّرت العاَلم يف الجمال، ومذهب الحقيقة ومذهب الربَّانيِّ كاملذهب

لها. تَُقدِّس

١١

مُرص كانت وما األمر، بدءِ يف نهٍر سفينَة هذه وكانت الصحراء، من سفينة أوُل أتت
الذي النيل عىل َفر السَّ إىل ُمْضَطرًَّة كانت ولكنها البحر، فتَح لتستطيع الغاب من العاطلُة
وبما ثقيًال، نْط السَّ خشب وكان نادًرا، الجبيلِّ ْدر السِّ خشب وكان مًعا، وإلَهه البلد أبا كان
األوىل األزمنة يف تُْربَط كانت الَربِْديِّ من ُحَزًما فإن ذلك، غريُ قشوٌر أو سوٌق يوجد لم أنه
بال هو الذي الزورُق هذا وكان بَلْوح. وتَُشدَّ الَخْلف ويف األمام يف الَقْرن شكل عىل وتُْجَمُع
ويَتَقدم األكثر. عىل بََقرٍة مع رجًال يَْحِمل أن فيمكنه بغواديف،88 يَُحرَّك ِمْقذٍَف وال َخْدٍف87
مركٌب، «يُنَْشأُ» إنه يُقال وال هذه، الُفْلِك صورة عىل ويَُحاَفُظ الخشب، حيازُة وتُْمِكُن الزمُن،

الخاصة. ملزاياهما نُْط والسَّ يُز الُجمَّ ويُْستعَمل «يُْربط»، إنه يُقال بل
سفينًة أربعني آُشوَر من ويَْجِلبُون امليالد قبل ٢٨٠٠ سنة البحر يف املرصيون ويغامر
ُمِديرين ُوُقوًفا الُجدَّاف وجدَت الِجَدارية التصاوير إىل نظرَت ما وإذا األَْرز. بخشب مشحونًة
فوق َحْلَقٍة يف ُمَعلََّقًة الثابتة َة فَّ الدَّ فيخرتعون قليل ويميضزمٌن رة. امُلَؤخَّ أي الذَّيْل؛ لُخُدوف
النيل، عىل ظهرت أن َعُة األَْرشِ تَْلبَث ولم بذلك. الدافَع هو اإلنسان ال املاء فيكون امَلْرَكب
امُلتََغريِّ النهر عىل تسافر أخذت أن املراكُب تْلبَث ولم يُحتمل، ما عىل البحر ساحل مياه وعىل

.١٥٠٠ سنة حواَيل للمراكب زون ُمَجهِّ يوجد يََزل ولم دائًما،
اآلشوريني ضد معاركهم يف وأهملوا املرصيني قدماء أنجز ماذا ذكرنا «النيل» كتاب ويف
الذين الرجال ذكر نقترصعىل املتوسط، البحر مصري يف نبحث حيث وهنا، الَقراصني. وضدَّ

األمور. بدقائق يضن الذي الشحيح وهو الدنيق، جمع الدنق: 86
دفتها. أي السفينة؛ سكان الخدف: 87

املقاذيف. من رضب الغادوف: 88
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الفراعنة، يَنْتَِه َلْم ولَِم فيها، الَقَدُر حرصه التي الحدود من البْحر إخراَج حاول َمن أوَل كانوا
بَْرَزخ َحْفر إىل إليها، وما األثقال رفع بآالت مستعينني غريَ ت وامِلَسالَّ األهرام أقاموا الذين

السويس؟
غري من الشمال نحو الهند ذخائَر ينقلوا لكي وهم، املتوسط، البحر َخَدعوا قد هم
َرْمِسيَس أن وذلك به. يُحيطوا أن استطاعوا ما الَربَْزخ حفر إىل يحتاجوا لم ُفن، السُّ تغيري
فأقام ُكولُونْبُس، بَيَْضة بساطَة بسيطًة َطريقًة سنة آالف بثالثِة بس ِلسِّ قبل اتخذ األكربَ
يف السفينة فتستطيع الشمايلِّ األحمر البحر بطرف النيل ِدْلتا يَِصُل ُمْحكم َقنَواٍت نظاَم
يف يومني أو يوٍم سفَر اآلن يتطلب األمر هذا أن مع بحٍر، إىل بحٍر من تسري أن أيام أربعة

السويس. قناة
غري يف يفكرون ال املرصيون وكان املرصيني، يَُفوت كان البحر معنى أن بما ولكن
هالك مع ِنَخاُوس فيُْصِلحها سنة سبعمائة وتميض القناة، َخِربَت فقد املقدس، نهرهم

العمل. هذا يف عبد ١٢٠٠٠٠
حيازة إىل تَوَّاًقا الحقيقة يف كان هذا وفرعوُن فرعوَن، أَزعَج الذي هو هذا وليس
ُسفنًا البَالط سيداُت معها يَْحِمُل درجًة امليالد قبل ٧٠٠ سنة يف الدُّعابة وتبلغ أسطول،
الذي الرمل عن هذا ينشأ لم ره؟ تََصوَّ ما عىل يُِرصَّ َلْم ولَِم صدٍر، مشاِبِك شكِل عىل صغرية
بعمٍل تقوم «أنت له: الغيب هاتف قول عن نشأ وإنما عبيده، موت عن وال يَْهِبط، ينفكَّ لم
العمل نصف كان حينما الكالم عىل اإلله املاكرون الكهنة يَْحِمُل وهكذا الربابرة»، سبيل يف
األخرى غزو من األمتني إحدى خوف وَكوُن وكاِلْه، دوِفْر بني النََّفق أمُر هذا ومثُل ُمنَْجًزا.
القنوات نظام َشتات جمُع الحني ذلك يف يمكن كان وهكذا ُصنعه. دون يَُحول الذي هو

أيامنا. يف اإلسماعيلية من القريبة بالبُقعة الرشقيَّ النيل ِدْلتا فرَع يَِصُل كان الذي
ليَْفتح القناة أعماَل واستأنف الفاريسُّ دارا ظهر َقْرٌن َمرَّ فلما الهاتف، قوُل ق ويَتََحقَّ

ها. بأَْرسِ مَرص تَْغُمُر القناة إن القائلَة الوهميَة مهندسيه فكرة ُمتَِّبًعا قطعها ثم مرص،
البحر كان وما الدوام، عىل املرصيني لدى َعَرضيٍّا أمًرا البحر ُعْرض يف امِلالحة وكانت
الخصيب واديهم يف فحرصهم سحرهم النهر إِله أن ويظهر فقط، يحميهم كان بل ليجتذبهم
أنهم بما ولكن َمأَمن، يف بأنهم يَْشُعرون املرصيون وكان الِخَضمِّ. نحو اجتذابهم من بدًال
شعٌب والتجارَة امِلالحَة اكتشف حينما سيادتهم وا َخِرسُ فقد ، البحريَّ سلطانهم ُعوا يَُوسِّ لم
امليالد، قبل ١٢٠٠ سنة َحواَيل رويًدا رويًدا األُفول يف آخذًة مَرص عظمُة كانت وبينما آخر،

َسْلِميٍّا. املرصيني محلَّ َحلَّت تجارتهم أن فالَح الفنيقيون ظهر
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من لُبْنان خشَب ونَذُْكر الفنيقيني، لدى يَفيُض مَرص يف ناقٌص هو مما كثريٌ وكان
آخرون أقواٌم الفنيقيني َضَغط وإذْ يَبَْهرهم، ِنيٌل الفنيقيني عند يكن لم أنه والواقُع ذلك،
بني عرضها يرتجح ضيقة بأرٍض الصغريُ الشعُب هذا أقام وإِذْ الرشق، من ودحروهم
عليهم به َضنَّت ما ليَِجُدوا البحر مجاورة إىل اْضُطرُّوا فإنهم فراسخ، وعرشة فرسخني
من أنهم املحتمل ومن املستعِمرين، أوَل الفنيقيون صار وهكذا خصيبة. غريُ جدبيٌة أرٌض
حام قبيلُة كانت ذلك ومع األبد، إىل عبيًدا ببقائهم التوراة َلَعاِنيَُة أنبأت الذين حام ذرية
بلَدهم ون يَُسمُّ وكانوا وَقْرطاجة، وفنيقية وبابَل مَرص أقامت الدول، أقوى أقامت التي هي
عن األغارقة يتكلم ولم التوراة، به تدعوهم الذي االسم هو وهذا األدنى، البلَد أي كنعاَن؛

بالقرطاجيني. ثم بالبونيني الرومان ويدعوهم حني، بعد إالَّ الِربِْفري89 بلِد أي فنيقية؛
العالم مرافئ أوَل كانتا وتروادة ُصوَر ألن وذلك بَْرَماِئيني، ْوا يَُسمَّ أن يمكن وكان
أََشْعيَا امتدحهم وقد والفتح، للتجارة البحر إىل بَرِّيٌّ شعٌب منهما فينطلق ، الغربيِّ
دواُمهم يَُقدَّر أن يمكن اإلسكندر، أيام ازدهار من عليه كانوا ِلَما وهم، وهريودوتس،
عىل دليًال يُتََّخذُون فإنهم واألغارقة املرصيني من شهرًة أقلَّ الفنيقيون كان وإذ سنة. بألف
الفنيقيني. لدى مفقودًة كانت ثالثٍة بأموٍر أي ؛ والفنِّ والحكمة بالدِّين يُْضَمن الخلود أن

وال األول، باملقام الفنيقيون لَظِفر املجد لنيل كافيتني والتجارة الفتوح كانت ولو
بحريٌة قبلهم ألحٍد يكن ولم وقرطاجة، كطرابلس مستعمرًة قبلهم أحٌد يُِقْم فلم َعَجَب،
من يشءٍ استعارِة غري من والحساب الفلك وعلَم امِلالحة فنَّ اكتشفوا قد وهم حربيٌة.
أيًضا، واألبجديَة ، األُرجوانيَّ بَاَغ والصِّ الكتان ونسيَج الزجاج اخرتعوا قد وهم املرصيني،
طاشوز من والذهُب َطَرسوس من الِفضة فتأتيهم بأجمعه، العالم ِسَلُع إليهم تَِرُد وكانت

الهند. من والعاُج العرب بالد من واللُّباُن
يَِصفهم كما الالساميني، هؤالء لدى ِفْطِريًة التجارة روح كانت أن الرضوريِّ ومن
جغرايفٍّ موقع يف وقائمٌة منهم أرقى مجاورٌة أمٌم مقاَمهم َلَقامت وإالَّ املعارصون، الُخَرباءُ
جعل يف وأمهَرهم الناس أوَل قروٍن لِعدَّة الفنيقيون وَظلَّ كالعربيني. موقعهم مثَل مالئم
تُمثِّل التي الكربى املصارُف تَْصنَع كما وذلك ، االقتصاديِّ بنشاطهم تهتدي األجنبية األمم
وقد الكبري، اإلقطاعيِّ األمري ومثَل وق السُّ سيَد يَبُْدَو أن يَْلبَث فلم وَّار الدَّ السارق التاجر دوَر

باألرجوان. ويُعرف واألزرق، األحمر من املركَّب اللون الربفري: 89
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ِهريُوُدوتْس َرَوى وقد البنوك. أرباَب يُِعني كما القومية الروح من َعَطلُهم ذلك عىل أعانهم
لُبْنان يستغلون كانوا وقد البُْلدان، تُنْتجه ما أحسَن يستوردون مكان كلِّ يف كانوا أنهم
خشَب يُنِْزلُون «عبيدي لسليماَن: يقول ِحرياُم كتب كما البحار وراء مما الخشَب ويبيعون
الذي املوضع إىل البحر يف أَْرماثًا أجعله وأنا البحر، إىل لُبْنَان من و ْ الرسَّ وخشَب األْرِز

تَْحِملُه.» وأنت هناك وأَنُْفضه عنه، تَُعرِّفني
امليالد، قبل ١٢٠٠ سنة حواَيل كانت، ُسُفنَهم أن عىل البارزة املرصيُة النقوُش وتدلُّ
ذلك تقليد دام وقد بَكة، الشَّ يف معلقًة كانت أتراًسا وأن الَحيُْزوم90 من ٍد ُمتََمدِّ ٍم بُمَقدَّ َزًة ُمَجهَّ
ُوِجَدت التي األقاصيص بهذه ولنا الِويكنْغ،91 زمن حتى اإلسكندر، عهِد حتى دام قرونًا،
ما البُْعد، كثريِة أمٍم إىل األجيال مع انتقلت التي العادات بهذه ولنا القديمة، التواريخ يف
النََّسب شجراِت الِويِكينْغ إىل الفنيقيني من انتقلت التي املعلَّقة األتراُس وتَُشاِبُه به. نَْصُحو

العامِّ. مصرينا 92 َخَواءِ يف غارٍق بعيٍد حفيٍد نشاط عن دراستُها تُْسِفر التي
طول، عدم مع واسعًة لتكون كافيًا َعْرًضا عريضًة سفنهم يُنِْشئُون الفنيقيون وكان
يف الُجذَّاف من صفوف ثالثة أو نْي َصفَّ يَنِْضدوا أن إليهم ُخيَِّل الذين هم والفنيقيُّون
ُكوَش ذهَب النيل وَمَصبِّ األحمر البحر من تَنُْقل السفن هذه وكانت الواحدة. السفينة
هذه بجميع يُْؤتَى وكان الزمن، ذلك يف كالذهب ثمينًة كانت التي الِفضَة أو النوبِة وأَبْنُوَس
هي الزمن ذلك ُسُفَن أن والحقُّ والخليالت. والكهنة امللوك تََرُف يقتضيه بما قياًما السلع
ال كانوا التجار ِكبَار أن والَحقُّ البحار. عىل الُربِّ لنقل اتساعها عدم يف األيام هذه كطائرات
يؤدون كانوا والذهب الُحِيلِّ من يَِجُدونه ما وكلُّ األدوات، من ثمنه غال ما نقل لغري يكرتثون
عىل طويل زمن بعد يُْعَرض صار الذي كالَخَرز وذلك الالمع، األدنى النوع من ِسَلًعا ثمنه
براعتهم من كان ِلَما األَوَّلني» «اإلنكليز ب يُْدَعْوا أن يستحقون وهم أفريقية، أهل من الزنوج

الَهَمج. لدى جديدة احتياجات إبداع يف
ما مكاٍن إىل ِسَلَعهم أنزلوا ما إذا فكانوا يَتََمثَّْلهم، عنهم ِهريُوُدوتس كتب ما ْ يقرأ وَمن
األهايل، إىل إشارًة ُدخاٍن عموَد ورفعوا سفنهم إىل وعادوا وضعوها حيث تركوها ليبية يف

الصدر. وسط الحيزوم: 90
عرش. الثاني والقرن عرش الحادي القرن يف أوروبة خرَّبوا اسكندينافية أهل من ابون نهَّ الويكنغ: 91

الشيئني. بني الفضاء الخواء: 92
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وينادونهم التجار ويْرِجع وينرصفون، منتجاِتهم ويضعون ناحيتهم من يأتون واألهايل
اآللهة بحماية تَتََمتَّع وكانت َحَراًما، الحياد ِمنْطقة وكانت املفاوضات، وتدوم مستزيدين،
يقتيض هذا األول التاريخيُّ التجارة ِطراُز وكان مختلفة. بأسماءٍ واحٍد كلُّ يَْدعوها التي
عن بعُضها غريٍب شعوب بني الثقة مبادلة من عظيمًة ودرجًة األخالق من عاليًة درجًة
هو الظنِّ فُسوءُ الحني، ذلك من سنَة آالف ثالثة مرور بعد أي اليوم؛ مثَلها ترى فال بعض،
غِرينْالند من طائرة اقرتاب عند بل وحَده، الخامس الشارع يف ال الحارض، الوقت يف السائُد

أيًضا.
أو إعداٍد سابِق نتيجَة السلع لُصنع أو األولية املوادِّ الستغالل استقرارهم أمُر وكان
بهما استقرُّوا محليٍة ملحاصيَل نَيًْال وِصِقلِّية مالطة إىل نزولهم بعد وهم للمصادفة. مرتوًكا
إىل ووصلوا بغريها، الجديدة القواعَد وَربَطوا والِحنَْطة، والَكْرمة الزيتون بزراعة َفُعنُوا
قادَس وأسسوا ، األطلنطيَّ املحيَط بََلَغ َمْن أوَل كانوا أنهم والواقُع الشمال. يف إلبة جزيرة
وَمَحار والَقْصِدير والِفضة الذهب من فيها يوجد كان ِلَما طارق جبل وراء (الِحْصن)
كانوا َمرَّاِكش ساحل ويف إنكلرتة، إىل القصدير، جزائر إىل انْتََهْوا أنهم ويَلُوح األُرجوان،
جميُع يقع وكان البالد، داخل جلد من إليهم يُْجَلُب وما النََّعام ريَش امُلَملَِّح بالتُّنِّ يستبدلون

ُرقادهم. من يُِفيُقون األغارقُة كاد وحينما َفْجِرها يف إيطالية كانت حينما ذلك

١٢

دور يف زاهرًة الجزيرة هذه وكانت أَْقِريطش، يف كانت اإلغريقيِّ للعاَلم ْت تَمَّ يقظٍة وأوُل
يُوَصُل التي سورية حتى السفر حاولوا املغامرين من قليًال أن ويظهر األوَّلني، الفنيقيني
أَْقِرِيطش يف الخشب كثرة ألن وهذا ،ٌ ُمَحريِّ أمٌر وهذا ساعات. أربع من بأقلَّ َجوٍّا اليوَم إليها
لم َجَزرية أخالٍق من البلد أهل عليه كان ما ألن وهذا باكًرا؛ متينة ُسُفٍن إنشاء إىل أَدَّت
أبان البُقعة هذه يف حفٍر أعمال من حدث وما عندهم. الدفاع فن نشوء أوجب أن يَُعتِّم
الذي الدور ذلك يف الحياة أحواَل قبُل من بأحسن وأظهَر األُوىل، املتوسط البحر حضارَة
الجزيرة بهذه األَْقِريِطشيني استقراُر ق امُلَحقَّ من وليس بالغموض. محاًطا تاريُخه ظلَّ
الشمال من جاءت بدويٌة قبائُل تتألف كانت األغارقة هؤالء ومن الحقيقيني، األغارقة قبل
باسم املعروف الغزو أثناء يف أي سنة؛ بألفي امليالد قبل اليونان ببالد فاستقرت الرشقيِّ

. الِجْرمانيِّ الهنديِّ الغزو
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غنُوَس93 قصور فإن أُوِمريس، زمن قبل أَْقِريطش ازدهاُر الصحيح من كان وإذا
الربونزية والخناجر املزخرفة كاآلنية باإلعجاب جديرٌة اماِتها وَحمَّ بالليعها مع ومعابَدها

الذهبية. األقداُح سيما وال
مبتَكرات من قبلهم املرصيون ابتدعه ما جماًال األقِريِطشيني آثاُر تَْعِدل ال ذلك ومع
إىل نميل وترانا والشعر. التصويرية نَاعات الصِّ من األغارقة عن بَُعيَْدهم َصَدَر ما أو الفنِّ
األوان. قبل نبوغه عند بالصبيِّ نُْعَجب كما الحقيقيِّ ُمنْتَجاِتها بجمال الحضارة ِقَدم َخْلط
94 الكاليسِّ للفن تمجيًدا بها يُتََغنَّى التي األناشيد وإن يتغريان، والجمال املبدأ إن أََجْل،
الفنِّ من بَِقَي ما بأن لنعرتْف ولكن َسأَم، عن حقيقتها إنكار إىل املعاَرص الشابَّ زت حفَّ
هو املشهورة، الضحايا مسارح يف النساء وجوُه سيما وال برشية، وجوٍه من األقريطيشِّ
يف الُكونُْغو زنوج ُدَمى يََضُعون الذين وامَلَطاويُع والُهُزوء، النفوَر يُثِري ما نَاعة الشَّ من
وطوِل األبدان َمْطِل أمام يُْعَجبُوا أن يُْمِكنُهم الذين هم وِرينْوار كِتيْسيَان متفنٍن آثار مرتبة
أوثاِن وأمام َرصاٍص من الفتْياِن وأمام الخزف أوانَي يَُزيِّنُون الذين املقاتلني وأمام الذُّرعان

غنُوس. يف النساء
إلهُة كانت لو كما اإلنسان بُِهَت نفوذَها عانت التي بِميِسنَي أَْقِريطش قيست ما وإذا
من قريبًا ِميِسني َجنوب يف الواقُع البلوبونِيُز ويبُْدو الصغرى. باليونان تََشبَّثَت قد الجمال
هنالك ويرتفع بقنابله. اآلخر الشاطئَ يُِصيب أن امَلْرَمى البعيُد امِلْدَفع فيستطيع أَْقِريِطش
أومريُس ي ويَُسمِّ النوافذ، من عاطلٍة تقريبًا مصقولة غرْيِ حجرية ابتدائية ِقبَاٍب ذو ِحْصٌن
الزاخر امَلَلكيِّ أَْقِريِطش َقْرص عن الِحصن هذا ويختلف الَفْيء»، «مملوء ب الِحصن ذلك
اإلْليَاذة من نشيٌد آذاننا يف لرَيِنَّ أو ذلك، مع األسديْن يف النظر ولنُنِْعم والنور. بالهواء

. اإلغريقيِّ الفنِّ بعث عىل شهوًدا ِلنَُكوَن ريب، ال يونانيٌة أرٌض عنه َضْت تََمخَّ
يؤسسوا لم الثمينة، للمعادن َجْلبًا البحر جاوزوا الذين أَقريطش، أهل أن ويظهر
الشعب ِقبَل من امليالد َقبْل ١٤٠٠ سنة َحَواَيل ُغُزوا قد العكس، عىل وهم، مستعمراٍت،

قليل. بزمن الِجْرمانيِّ الهنديِّ الغزو بعد اآلِكيِّني : اإلغريقيِّ

القديمة. أقريطش عاصمة غنوس: 93

.Classique 94
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َحَدث الذي الزمن يف َدٍم من سال ما بمقدار زماننا يف ِمَداٍد سيُل َفر السَّ هذا عن ونشأ
املغازَي تلك وتَتََقدَّم دليًال، القضايا تَُقدِّم ولم أثًرا الدُم يَْرتُك فلم َهْدًرا، ذلك وذََهَب فيه،
من أتت قد والسالِفيَّة الِجْرمانية القبائل كانت وإذا الرببرية. من قروٍن عرشاُت وتَْعُقبُها
أن مع الغابات يف ناميًة فطريًة حياًة سنة، ألفي أو سنة، ألف يف َقَضْت فإنها ا، حقٍّ الهند
أستاذٌ حاول ا وَلمَّ قة. امُلْرشِ املتوسط البحر مياه عىل تنعكس كانت والجمال األخالق ُسنََن
ناَقَض «اآلريَة» أستاذه نظرياِت َفحات، الصَّ من مئاٍت يف يُثِْبَت، أن الطُّغاة أحد لدى مأجور
«ليس قوَله: األمِر آخر يف إليها أضاف حينما وذلك كبري، ُجْهٍد بعد َطبََخها التي نظرياِته
والُجُزر.» واليونان سورية ُمْعظم َحْول وثيقٍة أيُة كثريًة قرونًا دام الذي الدور ذلك عن لدينا
عىل اآلجام ظالم خالل من يسري أن بعد بغتًة، َسْحلبيًة نباتاٍت يبرص الذي والسائُح
املشاعر يدرك أن وحَده يُْمِكنه كثيفة، بِغيَاٍض مستور طنٍي يف زنوٌج ه يَُشقُّ ضيِّق طريق
يُْمِكن ال الذي التاريخ َعْوَسج بني أُومريس حرضة يف فجأًة نكون عندما علينا تستحوذ التي
الرواية، متنَي الحديث رصيَح فكان يشء، كلَّ أوضح وأنه يشء كلَّ الحظ أنه والحقُّ نفوذُه.
قوة من بََلغ وقد بحٍث، بعد ُوِجَد ما الوصف َجَالء من العمل فيه تَمَّ الذي املكان وكان
علماءَ أن مع مؤرخ، عمل من األُوِمرييُّ الَهَزُج معه يبدو ما الحوادَث َقَصِصه يف اإلقناع
وما الشاعر، يَِصُفه وما وهمية، بُصَوٍر القياس، عند يأتون، املعارصين اإلنسان وصف
يَْستنبط التي القبور وأوثق األطالل أصدق من أكثَر حقائَق عىل ينطوي اآللهة من يُنِْطُقه،
ِهماْليَة جبال من بهم فيجيءُ والنورمان، الِجرمان أصل عن منها نتائَج الِغْطِريُس األستاذُ

برلني. حوَل لهم إسكانًا امليالد قبل عَرش الثالَث القرن يف
قام وما بالغة، تاريخيٍة حقائَق عىل إيجه بحر يف لألسفار امُلَدوِّخة األُسطورة وتقوم
األسود البحر بني فيما أخطار من احتملوه وما مغامرات من املسافرون األغارقُة أولئك به
البحار اتساع إىل نُِظَر ما إذا وأَمريكة الهند فتح من أعظُم طارٍق، وجبِل وإزمريَ والصحراء،
نُِيسَ فقد ذلك ومع الحني. ذلك يف ُسُفنًا ى تَُسمَّ كانت التي البسيطة األلواح وإىل املجهولة
ًسا؟ مؤسِّ 95 نُوِبيِّ والسَّ مولًدا امَلَلِطيِّ أُوتُولِيَك عن حديثًا َسِمَع الذي ذا ومن الزمن، ذلك أبطاُل
لم وإن يَْفِتنُوه، أن يَْعِرفوا لم إِنهم أو أُوِمريس، مثُل بهم يَتََغنَّى من األبطال لهؤالء يتَِّفق لم

املشهور. اليوناني الفيلسوف ديوجانس ُولد وفيها الصغرى، بآسية بنطش بحر عىل فرضة سنوب: 95
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اإلسكندر عهد منذ والُقوَّاَد، األباطرة أن يف السبَب نُْدِرك وهنا أُولِيس. من عظمًة أقلَّ يكونوا
كلُّ لديهم الُحْظَوة ونيِْل قرائحهم عىل يتوقف وِصَحافيني بمتفننني أنفَسهم أحاطوا األكرب،

مجد.
كانوا فاألغارقة وضحاها، َعِشيٍَّة بني ومستعمروهم األغارقة متفننو العاَلم يفتح ولم
كان فلما فمقداًرا، مقداًرا امِلالحة ِحْرَفَة متعلمني البُداءة يف وجزيرة جزيرٍة بني يسافرون
أَْقِريِطش عىل واستوَلْوا األسود البحر سواحل بجميع استََقرُّوا امليالد قبل السادُس القرن
من يمازجهم كان ما أن إىل وهذا الربوفنس، شاطئَ فتحوا أن يَُعتِّموا ولم وِصِقلِّية، وُقْربُس
الفنيقيني، مآثر من أكثَر جريئٍة مآثَر إىل َحَفزهم والنشاط بالفلسفة املمزوج االطالع روح
أهل من البدنية املالذِّ إِىل ميًال وأقلُّ الفنيقيني من الثََّراء يف طمًعا أقلَّ كانوا أنهم ويلوح
املعرفة يف الغريزية رغبتهم أن غري تََخرُِّجهم، أوُل إيجه ِمنْطقة يف كان أََجْل، أَْقِريِطش،
عبقريٍة من األغارقة عليه كان ما أن القول ومجمُل جْغرافييهم. ُق تََفوُّ هذا عن فنشأ أَْلَهبَتهم
أكثَر بََدْوا واألغارقُة به. قاموا أمٍر كلِّ يف يمتازون جعلهم التاريخ أمم جميَع بها َعَلْوا فطرية
بمنازعاتهم تَُكدَّر كانت التي السياسية حياتهم يف حتى األخرى األمم من األفكار يف ِخْصبًا

املستمرة.
البحر اكتشفوا ولَِم منهم؟ أَْسَمى كانوا وِبَم اآلخرين، حني املالَّ جميع عىل سيطروا ولَِم
معركٍة ِغَماَر يخوضوا أن غري من األخرى السواحل أهل عىل تََغلَّبُوا وكيف وَقَهُروه، املتوسط
البحر، بمحامد أُوِمريس يتََغنَّ ولم بحرية، معركة أيِة َ نبأ علينا أُوِمريس يَُقصَّ لم كبرية؟
عىل البحرية املعارك ُصَور إىل البرص يَْرجع ومن بحريٍّا، ِشْعًرا األُوِذيسة ترى ذلك ومع
األغارقة أيدي بني يشء وكلُّ حربية. ألعابًا له تَتََمثَّْل ذلك من تاريًخا أحدُث هي التي اآلنية
والحيلة الشجاعة بني وما رائًعا، أهيَف يغدو كان وحكومة، وفنٍّ لغٍة من وأدمغتهم،
. إغريقيٍّ كلِّ نَْفس يف وأَِشيَل أُوليَس عىل ينطوي تمازج من العملية والروح واإلحساس
باسمها دعوتها يف تُوِسيِديُد ج يَتََحرَّ لم التي للَقْرَصنة أي البحرية؛ للحياة ُولِدوا قد واألغارقُة

منه.» يُْخَجل ما فيها يَُرى «ال قوَله: إليها مضيًفا
مباغتة إىل تَْدَفعهم كانت التي الغريزُة وهذه هذه، والتجاِر القراصني وحياُة
الَخَزفية، األواني عىل وُصوِّرت أُوِمريُس وصفها التي واملخادعاُت املنازعاُت وهذه ضحاياهم،
مغامرو فأصبح فنيٍّا، شكًال نشاَطهم فتَْمنَح البحث دوام مع نفوسهم يف تَتَِّفق كانت أموٌر
كلِّ عند مما أعمق هو وبما شعب، كلِّ قبل األغارقة أدرك وقد بذلك. وأبطاًال آِلَهًة األمس
مفاتيح كانت وإذا . خاصٍّ بشكٍل ُمَمثًَّال نًا ُمْقَرتِ يكن لم ما شيئًا يَُعدُّ ال العمل أن شعب،
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أسماءَ َحِفَظ قد الغربيُّ العاَلم كان وإذا اليونان، تاريخ يف موجودًة تزال ال والحكمة الجمال
اليونان شعراء إىل يَْرِجع ذلك َفْضَل فإن قراصني، رؤساءِ غريَ الحقيقة يف يكونوا لم ملوٍك
األمة كانت َدوَّارة بآالٍت األقاصيص من العرصية الدولة ه تنُْرشُ وما وحكمائهم، اتيهم ونَحَّ
بعدئٍذ. ِرعايٍة بال معاملتهم يف تََحلٍُّل مع العباقرة من رجاٍل بضعة إىل الزمن ذلك يف به تَْعَهد
حني امَلالَّ بعض كان بأناشيَد ِتْرَوادُة الحصينة: العادية القديمة الَقَصبَُة ُخلَِّدت وقد
هذه نقلوا وقد املعارصين، والرُّوَّاد يَّادين الصَّ نمط عىل بمغامراتهم املبالغة مع فيها يُِشيُد
من ذلك جميُع ُجِمع حتى خياَلهم فيها يُْعِملُون انَْفكُّوا ما الذين أبنائهم إىل األقاصيَص
الصغرية، تساْليَة قبيلُة تََهْب ولم يُحتمل. ما ساقز96عىل جزيرة يف أُومريس أعقاب ِقبَل
عن الشعر نشأ بل فقط، جمال لكلِّ اسًما يَذُْكُرهم، أومريس يََكْد لم الذين األغارقُة أو
والصوَر والخياالِت األسماءَ أن والحقُّ أيًضا. الشعر عن التاريخ ونشأ أيًضا، األسطورة
جميع اتحاد إىل أدت اليونانية، القبائل جميَع بها دون يَُوحِّ الشعراء كان التي واألساطريَ،

حني. بعد الفرس لقهر األغارقة َق ُوفِّ ما أومريس ولوال األغارقة،
بعض من َكِذبهم لفنِّ َمِدينًا حني امَلالَّ أعظَم َغَدْوا األغارقَة إن القائل األمَر وترى
مآثَرهم َفِرِحني األَْرُغنُوت97 وشعراءُ أوليُس َم َجسَّ وقد الشعرية. لعبقريتهم أي الوجوه؛
من بََلُغوا وقد ا. تامٍّ إدراًكا حقيقتَها يدركون سامعوهم كان عجيبٍة أكاذيَب إىل فَحوَّلوها
هؤالء سبَق محاولني جديدة مغامراٍت يف راغبني معه يلتهبون الُحُضور كان ما املجد ُحبِّ
السياسة رجال أحد أن حدث ومما األمر. نهاية يف بامُلَغنِّني األبطال الختالط وذلك األبطال؛
َفُفِتن قديمة ألسطورٍة الجديدة روايتَه يُنِْشد فأخذ بجنايِة فاتُِّهم مًعا وجنديٍّا شاعًرا كان
القضاة لدى عبقريتَه به أثبت املبالغة روح من به يتصف كان وما برباءته، وحكموا القضاة
أن يََودُّون كانوا األباعد األغارقة أبطال َحَفَدَة إن حتى شهادته. ِصْدق يناقض أنه الح وإن
ُفن» السُّ «دليل يُنِْشُد كان حينما أجدادهم تحية من يجب بما قام اِدَي98 الشَّ أن إىل يطمئنوا

نََمطيًَّة. أُومريس آثار أكثر هو الذي

املصطكي. بجزيرة العرب عند تُعرف وكانت ،Chio 96

يف جاء كما كولشيد يف الذهب قالدة ففتحوا أرغو سفينة ركبوا وقد اليونان، أبطال من األرغنوت: 97
األساطري.

كالغناء. به صوته فيمد شعًرا يُنشد من الشادي: 98
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يف األغارقة سيطرة كانت وما اليونان. بالد يف الشعراء سلطان عليه كان ما ذلك
تُْشتَقُّ كانت وإنما الصغرية، ُجمهورياتهم رؤساء وعىل الطَُّغاة عىل لتقوم املتوسط البحر
التاريخ ويف وِفيْدياس، وإِشيل وأفالطون وتُوِسيِديد وِهريُوُدوتس وإِْزيُود أُوِمريس من
جعلت وقد عاملية، سلطة إيجاد إىل فيه والفن الروح أدت الذي الوحيد املثُل هو هذا
ُمثًُال ملوك، بأنهم يَدَّعون كانوا الذين والقراصني، الَكَساَىل بعض من األبطال َحَماِسيَُّة
يَْلبَث لم التي اآللهة، وتكتسب القادمة. األجيال لدى املجد إىل طموًحا والنساء الرجال ألشدِّ
األوىل للمرة برشيًة وجوًها فأَْعَطْوها الكريهة الحيوانية رءوسها من َخلَُّصوها أن األغارقة
الوحيد إلهه َحْوَل الجدارية أَنْجلو ِميكل تصاوير يف ثانيًة بََدْت أشكاًال خيالهم، بَفْضِل

األب.
وسواحَله وُفَرَضه وُجُزَره البحَر ألن وذلك البحر؛ بفضل إِال ليمكَن ذلك نَيُْل كان وما
وما لقياسها، وُفْرصٍة َمسافٍة من إليه يحتاجون ما العميلِّ األغارقة حيال تَْعِرضعىل أشياءُ
ابتدائيًة، حيازيَم إنشاء إىل َحَفَزهم التاريخ قبل ما أدوار منذ كثرية غاباٍت من بلدهم يف
النيل بسفن تَُقابَل متحركة خفيفة سفينًة األوىل للمرة ُصنُعهم أيديهم رشاقة عن نََجم ثم
جميع يف امَلْرَكُب ذلك ظلَّ وقد املرصية، بالتماثيل اإلغريقية التماثيُل تقابَل كما الثقيلة
وطرفنْي مرتفع ويََساٍر عاٍل ٍر ومؤخَّ َوِطئ ُمَقدَّم ذا املتوسط البحر عىل القديمة القرون
وقد الخارج، إىل منه يَنُْظر أن الرُّبَّان يستطيع ِجْرسٍ ونصِف األمام إىل بارٍز ورأٍس ناهضني
اليوم. حتى املركب يف جوهريٍّا جزءًا يزال ال الذي الخلفيِّ الجرس عىل ِتِلَماك مع أِتينة جلست
أن الرضوريِّ من صار وهنالك بالتدريج، طويلة سفٍن بناءِ إىل الحديد استعمال أَدَّى ثم
وكانت رها. ُمَؤخَّ إىل السفينة ُمَقدَّم من أوامُره تُْسَمع حتى السفينة مركز يف الرُّبَّان يكون
املركزيُّ القسم يكن ولم األرشعة. تَنُْفخ التي الريح عمل مقام تقوم مكاٍن كلِّ يف املجاديُف
من يُنْتََفُع وكان املقاعد، تحت يَْدَفعهم وأن رفقاءَه يَُجرَّ أن أُولِيُس فاستطاع تامٍّ، سطٍح ذا
األومرييِّ العرص يف وكان الجرس، من بالقرب الجانب عىل امُلَعلََّق السفينة بُسكَّاَن الجانبني

األكثر. عىل َجذَّاًفا خمسون السفينة يف يوجد
التجار جاء البحر، يف يطوفوا أن هم يَُرسُّ كان الذين املغامرين من وغريِه أُولِيَس وبعد
طويل، زمن بعد واإلنكليز اإلسبان صنع كما جهة كلِّ إىل ُهوا تََوجَّ الذين واملستعمرون
الغرب، من ونابل ِصِقلِّية إىل قرون، بسبعة امليالد قبل أي باكًرا؛ َوَصلُوا أنهم ويَْظَهر
ت َرسْ ويف سبقوهم. قد األَْرُغنُوت كان حيث الشمال، من األسود والبحر مرمرة وبحر
َمنَح وقد األغارقة، من حني بَمالَّ مستعينًا َمِلًكا أمرائِهم أحُد انْتُِخب الذين املرصيني وجدوا

82



امُلحيط البَحر اْكِتشاف

القراصنُي كان وهكذا النيل، من الغربيِّ الفرع عىل الواقعَة نُْقراطيَس املالحني هؤالء
ثمينًا ثَقافيٍّا جًرسا فوضعوا الزمن ذلك أُمم أهمُّ هما اللتني األمتني بني َوَصل َمْن أوَل

بينهما.
األحوال من األغارقة تاريُخ يَْعِرض االرتباكات، أفجع بني حتى مكان، كلِّ ويف وهنا،
قة امُلْرشِ األوقات من يَْعِرض كما الناس، من العبقرية ذوي عىل نوًرا يُْلِقي ما اليُْمِن ذاِت
إىل األمم مصايَر مختارين، يَْعُزون، الذين االقتصاد، علماءُ ويَنَْىس اآللهة. فضُل به يَُوكَُّد ما
موجوداٍت برعايِة تتأثر الرجل أو الشعب فيها يَْعُظم التي املادية الِبيئة أن الطبيعة، ِنَعم
جماعٍة َسِجيَّة عىل لتدلَّ الفحم أو الزيتون تصدير إحصاءات كانت وما لَُغِتها. أو علوية
أو الفحم هذا عىل مشتمَلٍة بأرٍض الخاصِّ العمل هذا عىل قادرين أناس استقرار عند إالَّ
واحٌد أمٌر يظلُّ مصادفًة أم ذكاءٍ عن الناُس أولئك أِسيَق وسواءٌ الزيتون، ذلك شجر تَُغذِّي
الرجل أن املتوسط، البحر أمثاِل أي الرتكية؛ األمثال ويف هنالك. إىل ِسيُقوا أنهم وهو باقيًا،
ففي اآلخر نصُفها وأما الحقيقة، نصف غري عن يَُعربِّ ال هذا ولكن مستمر، َحظٍّ ذو القدير

املستمرة. قدرته عىل يَنِمُّ الحظِّ ذي الرجل كون
أسفاُرهم كانت مكان كلِّ يف مًعا، والقرائح الحظِّ ذوي من كانوا الذين األغارقة، وَوَجد
كرأٍس للِمالحة، األحوال أصلَح جديدة، مستعمرات تأسيس إىل فيه تدفعانهم وتجارتهم
الغرب، ونحو لألمام رأٌس يَْربُز كان أَْقِريِطش ويف اتجاًها. مختلفٍة مرافئَ ثالثِة أو ومرفأين
الرشق من اآلتيِة الطُُّرق اشتباُك كان حيث وهنالك، وَمَلْطية، رودس عن هذا ِمثَْل وُقْل
ِشبْه أن والواقُع املثايلِّ. الراهن محلِّها يف الواقعُة ُكوِرنْث قامت مركًزا، يَتََطلَُّب والغرب
من وكان الربزخ، من الحربية املراكب نقل لوجوب وذلك تجارة، لكل مانعٌة الجزيرة
التي ُكوِرنْث َغرْيَة غريُ ذلك دون يَُحْل ولم الخامس، القرن منذ ُرئِي كما قناٍة إنشاء املمكن
قوية جماعٌة كانت الحني ذلك ويف حربية. بحرية من عندها بما نفسها عن تدافع كانت
نافعة تكون أن يمكن الحارضة، األمم جمعية كنظام نُُظم، َوْضع دون وحَدها تَْعَرتِض

للجميع.
جميع مركز يف األغارقُة أنشأ وقد اقتتلوا. كلما ماهرين يبدون كانوا األغارقة ولكن
طولُها الغربيِّ العاَلم يف للبضائع َمَحطٍَّة أوَل الثامن، القرن منذ وذلك ِدلُوَس، األَْرخبيل:
وقد الدنيا، املعبد ُسوِق وعن لهم معبٍد عن فضًال أمتار، ثمانيُة وعرُضها مرتًا ثمانون
تَُجرُّ فال هنالك تُْربَُط فن السُّ وكانت تَْمِلئٍَة. موادَّ امُلَهنَْدمِة غريُ والحجارُة الَحْصباءُ اتُِّخذت
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وعرضه مرتًا ٢٨٠ طولُه ضخمة حجارة من رصيٌف بُنَِي وقد املايض، يف كما الرمل عىل
رمليٍّا. ِسيًفا99 الوَِعُر الشاطئ يكون حيث يبدأ أمتار خمسة

هوى َوْفَق تعوم الُجَزيَِّرُة كانت ما وأَْرتِِميَس أَبولوَن ُزوس معشوقُة َوَضَعْت ِدلُوَس ويف
للخلود أُِعدَّ مرفأ أوُل ُرُسوٍخ عدَم الجزائر أكثر عىل أُِقيم وقد ِهريَا، َلْعنَة من فتََفلَّتَت البحر
ذلك رصيَف اآللهة عمل من يُعدُّون القادمة األدواِر أغارقُة وكان اليوم. حتى يَُرى دام ما
أعمال عن الِقناع رفُع يَُحاَوُل واليوم مرشوعه، األوَّلون املهندسون وضع الذي القويِّ املرفأِ

املهندسني. َفنِّ إىل لتُْعَزى اآللهة
أُنشئ وما للمدن، متاريَس لتُتََّخذ الطِّراز ذلك عىل أرصفٌة السادس القرن يف وأُنِْشئَت
وما ساُموس، يف كما امُلُدن أسواِر داخَل الوجه ذلك عىل ُحِفَرت التي للموانئ أحواٍض من
وضعها تصاميَم َوْفَق النهضة عرص حتى دام للمراكب، خشبيٍة َمَظالَّ من به َزت ُجهِّ
يف ذاعت املتوسط، البحر أنحاء جميع يف البحرية شهرتهم ذاعت وهكذا األولون. األغارقة
وراء ما إىل املسيطر»، «البحر ْوه َسمَّ الذي األرخبيل ومن األَْرُغنُوت، اكتشفه الذي البُْسُفور
يف يوجد كان املعادن ُمْعَظم ألن وذلك ناعة؛ الصِّ إىل التجارة من انتقلوا وقد طارق. جبل
ُقْربس يف والنحاُس اليونان، بَرِّ ويف سورية يف يوجد الخام الحديد وكان املجاورة، الجبال
اإليجية الجزائر يف يوجد وكان وإسبانية، إيطالية َجنوب يف والَقْصديُر الصغرى، وآسية
يُْستَْخَرج املعادن هذه جميع وكان أيًضا، وِزئْبٌَق ِفضة عىل مشتمٌل خام وَرصاٌص ذهٌب
يَْحِبُكون األغارقُة وكان الوسطى. القرون يف إالَّ االنحطاط يف تأخذ لم زاهرة بِصناعٍة
خاْلِكي، يف املعِدنية باألعمال ويُْعنَْون ُكوِرنْث، يف الخزف ويَْصنَعون َمَلْطيَة، يف النسائَج
بخمسمائة امليالد قبل ُسنَّْت الذين العبيد من كبريًا عدًدا يبتاعون كانوا نفسه الوقت يف وهم
الوقت يف إثيوبية يف األمر هو كما نجاٍح قليِل مع ولكن بهم، االتِّجار لتقييد قواننُي سنة

الحارض.
النقود، رضب َفْوَر القروض دور وجاء نقوًدا، بون يَْرضِ صاروا تجارتهم تََقدَّمت ا وَلمَّ
مخاطر بسبب املائة يف ثالثني منه يأخذونه الدائنون كان ما فبلغ الديون، مع الرِّبا وظهر

امِلالحة.
حني عىل ناعمة بحياة يتمتعون الدور ذلك يف وُمَرابوها البحرية امُلُدن تجار وكان
عبارة عىل تشتمل ُسلُون قوانني وكانت ته. أُْرسَ وحريَة حريتَه يبيع أن ح الَفالَّ عىل يجب

البحر. ساحل السيف: 99
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َوَسط يف حجرية أعمدٌة تُنَْصُب وكانت ، وخاصٍّ عامٍّ َديٍْن كلِّ إلغاء إىل تَْهِدف ُمْحكَمة
عىل الكتاباِت هذه نَُجدِّد أن علينا يجب وقد ح، الَفالَّ ديون عن مارٍّ لكلِّ فتَْكِشف الحقول

الحقائق. من العظيمة امُلَقدَّمات وراء يسترت ما للزائرين نُْظِهر حتى البنوك ُجُدر

١٣

الثالثة األقوام هؤالء وَطِفق واإلتروريني، الفنيقيني املتوسطخصمني: البحر يف األغارقُة َلِقَي
حقيقيًة استعماريًة حروبًا مصادماتُهم كانت وقد األصلية، أوطانهم من بعيدين يتصادمون

مهارًة. لألكثر فيها الفوز يُْكتَب
الذين باإلتروريني إيطالية فجاءت بألفسنة امليالد قبل ْت تَمَّ ًة ُمِهمَّ هجرًة أن ويُْفَرتَض
بني يَُقرِّب أن له، الح ما إذا املؤرَخ، ويمكن املتوسط. البحر أمم من بحريٍة أمٍة ثالُث هم
شعرية َمْسحٍة ذاِت بحرية حملٍة أوُل هي التي األَْرُغنُوت وَحْمَلِة الشمال من اإلتُروِريني َغْزِو
من مجيئُهم يُْعتََقُد الذين التُّوْسكان من منحدرون اإلتروريني أن بعضهم ويرى حماسية.
َحواَيل إيطالية إىل نََزل الَعَدِد قليُل ظريٌف القراصني من َشْعٌب هم والذين الصغرى آسية
أن اإلنصاف ومن امليالد. بعد األلف السنة يف النورمان أمُر هو كما امليالد، قبل األلف السنِة
الطالينِة الروماِن َجدَّ وصار إيطالية إىل تروادة من َوَصل إينِة إن القائَلُة األسطورُة تَُصدَّق

أُسطوريني. َدْورين بني رابطًة فكانت
بني الواقعة امِلنْطقة عىل سيطر املاهَر البارَع اإلتْروريَّ الشعب فإن األمر يكن ومهما
أنفَسهم اإلتروريني فإن ذلك ومع والفنيقيني. األغارقة من نَْزعها بعد ساِلريْم وخليِج البو
ِنَطاق ُعون يَُوسِّ الذين الالتني لهجوم الجنوب ومن ْلت، السِّ لهجوم الشمال من ُعْرضًة كانوا

وطيد. ببطء فتوحهم
تَُقطَّع واليوم إيطالية، قالب يف الدوام عىل ُمتََجدِّدٌة طبقاٌت َدت نُضِّ القرون تلك ويف
آالف ثالثة بعد متعذًرا أمًرا الطبقات مختلِف ُ تَبنَيُّ غدا ما إذا إِذَْن يُْعَجُب فال كاألقراص،
خياٍل أُْلِهيَِّة سوى ليس الصغرية تروادة أرض يف يَجَده أن الباحَث يمكن ما وكلُّ سنة.
به اختلطت الذي الدوَر َ يَُعنيِّ أن يستطيع الذي ذا ومن الواسع. البَلد ذلك إىل النظر عند
وقوْرِسقة ِدينْيَة َرسْ وعروُق والتِّريِينيُّون، اللِّيُغوريُّون أي األصليُة؛ الالآريُة إيطالية عروق

العروق؟ تلك جميع نسبَة يُبنَيِّ وأن وفنيقيني، إتُْروريني من باملهاجرين
أن الرأي من فليس ُخلًَّصا، آريني يكونوا لم رومة سكان فإن الحاُل، كان وكيفما

اللغُة. حيث من بل الدُم حيث من األمر إىل يُنَْظر
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«رومة» كلمة وكانت إتروريًة، مدينًة تَبُْدو امليالد، قبل ٦٠٠ سنة حواَيل رومة، وكانت
رومة. ُمَربُّو هم األغارقَة، ال اإلتروريني، أن يَُرى أن الصواب ومن «العايل»، معنى عىل تدلُّ
كانت اإلتروريني، فابتلعت الُجَفاَة والرعاَة الزُّراَع هؤالء بعدئٍذ الرومان قبيلُة َطَرَدت ا وَلمَّ
معلوًما كان الذي امِلالحة فنَّ حتى منهم تعلمت قد كانت منهم، الكثري اليشءَ تعلمت قد

األمر. بدء يف قليًال لديها
بأخالق األجانب، بأخالق رومة تََخلََّقت أن قرٍن يف اإلتروريني ملوك سيطرة نتائج ومن
لُبُس وليس الحيوانات، وكبِد الطيور بطريان والطِّرَيَُة الِعيَافُة وليست الراجح، عىل اللُّوديني
التي رُة امُلَدوَّ والقوُس الفاِشيَّة، اسم منها اْشتُقَّ التي والُحَزُم100 الُحكَّام، وكريسُّ الُحلَّة،
االنتصاراِت أن كذلك الواضح ومن إتُْروِريَّة. أموًرا إالَّ الرومانية، بالقوس بعد فيما ُعِرَفت
أخالق تختلف ولذا ؛ آسيويٍّ أصٍل من الدامية، الطقوس وأن األسارى، بقتل تنتهي التي

األغارقة. أخالق عن الفطرية رومة
من القبور يف ُوِجد ما عليها يَُدلُّ كما اإلتروريني، حياة يف املتناقضات تَُفرسَّ وهكذا
به اتََّصف ما ويالزم املشئومة املظاهر به تَشهد النرص يف داٍم ُخَماٍر101 من ُوِجد ما اآلثار،
بعيد َسْعٍي عن يتقدم كان والذي املتينة الفضائل ذو الرومانيُّ الشعُب هذا عمليٍة أخالٍق من
أخالقهم، تجعلهم كما القوَم، هؤالء يجعل األرض جفاُف كان الزمن ذلك ويف الَعيَاء. من
يمكن ال بما ينشأ الذي اإلغريقيَّ النفوذَ أضيفوا هذا وإىل األيام، هذه لربوِسيِّي مشابهني
تَُصاُب للعرق دراسٍة كلُّ حيث الروح فوَز يُثِْبُت والذي الصغرية التماثيل بعض عن إنكاره
الصغرية التماثيُل تلك ومنها رائعة، آثاًرا وراءَهم اإلتُْروِريُّون ترك وقد ق. ُمَحقَّ بحبوٍط
ُمتَنَكِّراٌت َعذَاَرى أنهم معه يَُرْون ما الَهيَف من بلغوا ُمَقاتلون بها ر ُصوِّ التي الربونزية
جداٍر عىل ُر امُلَصوَّ النِّْسَويُّ الرأُس ذلك ومنها إخوتهن. من وُخَوذَهن أسلَحتهن مستعرياٌت
ذلك فجميع ، الَغبيِّ والشكِل الجايف املظهر ذو تُوِجي» «ماْرْس ومنها بتَاْرِكينْيَة. إتروريٍّ

اإلغريق. روَح استوحت التي اإلتُْروِريَّة اآلثار من
أخرى جهة من والفنيقيني واإلتروريني جهٍة من األغارقة بني رصاٍع من كان وما
القرطاجيون حون امَلالَّ القوُم كان ذلك وقبل القرطاجيني، مع دائمة محالفاٍت عقد أوجب

.Faisceaux 100

الخمر. صداع الُخمار: 101
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وهنالك، املتوسط، البحر َحْوَيضِ ملتقى يف وهنالك، األغارقة. وعيد تجاه ْوا وتََقوَّ َعُظموا قد
أنشئوا قد أفريقية، وُمنْتَجاِت إِسبانية لَُجنْي عىل لالستيالء معسكَرهم الفنيقيون أقام حيث
نهاية يف باُدوا قد وهنالك األمر، بدءِ يف العاَلميَّ سلطانَهم بلغوا قد وهنالك ُمْدنهم، أهمَّ
٨٠٠ سنة َحواَيل َشيِْدهما تاريخ يف ما وعىل رومة، ِقَدم قديمًة قرطاجُة كانت وقد األمر.
الَعْرض من يَبْلُُغ رأٍس وَخْلَف معارصتني. كونهما عىل يشء كلُّ يدلُّ شكٍّ من امليالد قبل
الخليج هذا بُعمق ِوقايتهما مع َمْهٍل عىل مرفآن يمتدُّ تونس، خليج ويف فرسخ، نصَف
اآلخُر ُ واملرفأ عريضة، أرصفة ذو طويل تجاريٌّ املرفأين وأحُد العالية، الصخور من وبكثري
امليناءين، هذين يف النظُر يُنَْعُم حني أيامنا، ويف امِلْرص، ُسوُر عليه ف يُْرشِ مستديٌر حربيٌّ
َفَعَل كما الُقوَّة بفكرة الخياُل قرنه الذي أَبعادهما ِصَغر ِ تَبنَيُّ من أكثُر النَّْفَس يَُحرِّك ال

برتوادة.
ألعدائه. حتى بسلطانه َمِدينًا الشعوب تلك من واحٍد كلُّ ُوِجَد َرْمِزيٍّا األمر إىل نُِظَر وإذا
البحر، ونحو املنخفضة سواحلهم إىل آسية داخل من ُدِحُروا قد األمر بَْدءِ يف الفنيقيون وكان
الفنيقيون، أَوَْغل ثم األَْرخبيل، ونحَو جزيرتهم شبه إىل ُدِحُروا قد كانوا األغارقة وكذلك
ِغَرارهم. عىل رْي السَّ إىل الرومان حافزين املتوسط البحر يف أنفِسهم، األغارقة هؤالء بسبب
تجاٍر من بعضها ِل تََحوُّ عىل َمْوِهبًة الدوِر ذلك شعوِب أحسَن املستمرُّ الضغط َحَمَل وهكذا
الِعْربِيُّون، أي وحَده؛ الرابُع والشعُب بحريني، إىل حني َفالَّ من اآلخرين ِل وتََحوُّ محاربني إىل

تماًما. البحر عن غريبني َظلُّوا الذين هم
بفتح تَُقْم لم وهي الفتح، غريزة عىل مفطوًرا الشعوب تلك من واحٍد أيُّ يكن ولم
اإلسكندُر القديم، العاَلم فاتحي أعظُم وكان النفس. عن دفاًعا إالَّ ُمْكَرَهًة إمرباطورياِتها
األمُم هذه أرادت وقد التوسع. إىل االحتياُج وال الحربية الغريزُة تَْحِفْزها لم أمٍم من وقيُرص،
من إمرباطورياتُها جاوزت ذلك ومع فقط، تعيش أن فقط، نفسها عن تدافع أن البُداءَة يف
البدويني الربابرة قبائُل أقامته ما رومة، إىل النظر عند الدواُم حيث ومن االتساُع، حيث
الغريزة وراء املرة هذه يف سائرًة زمٍن، بعد املتوسط البحر ِمنْطقة يف اإلمرباطوريات من

التوسع. إىل وامَليِْل الحربية
قبل ٧٠٠ سنة حواَيل ِصِقلِّية بََلُغوا بحًرا الغرب إىل األولون األغارقُة سار ا وَلمَّ
وارثو بأنهم آنئٍذ فَشَعُروا امليالد، قبل ٦٠٠ سنة حواَيل أفريقية شماَل وبلغوا امليالد،
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ليبية إىل يَِصْل «َمْن أيامنا: يف صحيًحا يزال ال وهذا الهاتف، َقْوِل ومن الفنيقيني، قدماء
املناسب الوقت يف للوصول أُِعدُّوا قد األغارقُة وكان بعد.» فيما يَنَْدْم األََرضني لتوزيع متأخًرا
األغارقة، ِحي َمالَّ أمهُر هم الذين الُفوِسيُّون، بلغ وقد وبَْرقة. ُقوِريَن وأنشئوا ت بَرسْ فاستقرُّوا
ثم َمْرِسيْليَة، ُعوا، َوسَّ أو فأقاموا، الرُّون، َمَصابِّ نواِحَي والتجارة، السلب تعاطي مع وذلك
رشيقًة زوارَق يَْرَكبُون كانوا وقد ُقوْرِسقة، إىل ونزلوا إسبانية إىل البَْليار جزائر من َمرُّوا
وقد ِهريُوُدوتس. َزَعم كما مستديرة ُجْدران ذاَت تجارية ُسُفنًا ال َجذَّاًفا، خمسني ذاَت
جبل وراء الواقَع األطلنطيَّ الساحَل َمَلَك أنه يلوح الذي ، اإلسطوريُّ َطْرِطُسوَس َمِلُك ساعد
يحالفونهم أو والالتني اإلتروريني يحاربون كانوا الذين الُفوِسيِّني فريَق سنًة، ثمانني طارق

مناوبًة.
وقبائَل فنيقيٍة ُمُدٍن ِة ِعدَّ َسيَِّدة َغَدت إذ وهي، الرضبة، لَرتُدَّ قرطاجة نهضت ثم
الغرب يف بحرية معركة أول يف َغَلٍب نصَف ُغِلبَت قد وهي األغارقة، هاجمت إيطاليٍَّة،
عقدت ثم اإلتروريني، حالفت ثم أسطولها، من قسٍم إلنقاذ َقْت ُوفِّ ولكنها االسم، بهذا جديرٍة
عىل الحقوق بجميع لنفسها املعاهدتني إحدى يف احتفظت وقد مهمتني، معاهدتني قرطاجة
جميع القرطاجيني عن يَْفِصلها التي الصخرة اجتذبتهم أن فيه ريب فمما طارق. جبل
ذلك. وراء يمتدُّ الذي املجهول بالبحر يَْحلُمون كانوا ألنهم وذلك ؛ الغربيِّ املتوسط البحر
بالقتل معاِقبًا األطلنطيِّ املحيط يف واقعٍة جزيرٍة دخوَل يَْحُظر القرطاجيُّ القانون وكان
ألن وذلك لآلدميني»؛ َمْسَكنًا تكون أن من أكثر اآللهة مقاُم ألنها «وذلك ذلك؛ يَْصنَع َمن
األَثََرة عىل دليًال القانوُن هذا فيُْحَسُب اإلتروريني، نظَر إليها ه يَُوجِّ مما الجزيرة بتلك اإلقامة

الروح. ِخْصب عىل داللته من أكثر
امليالد قبل ٣٥٠ (سنة القديمة ورومة قرطاجة بني ُعِقَدت فقد الثانية املعاهدُة وأما
أن للقرطاجيني يَحقُّ صار املعاهدة هذه ويف . الالتينيِّ العاَلم عاصمَة كانت التي يَُظن) كما
األماكن ببعض يَتََلبَّثُوا أن وال حصونًا يُِقيُموا أالَّ عىل ولكن الرومانية، األََرضني يف يُتَاِجروا

الغرب. اتجاه يف الرومان مِلَالحِة حدوٌد ُوِضَعَت ذلك مقابل ويف ليًال،
فقد الرشق، من جاء قويٌّ عدوٌّ َضَغَطهم أن الغربيني حني امَلالَّ أولئك جميع يلبث ولم
هذا َفَرض وقد مساِعَدٍة. بكتائَب ومطالبتها قرطاجة لتهديد ُرُسًال الفاريسُّ دارا أرسل
األفعال، بعض تَْرَك القرطاجيني عىل باملناجل َزة امُلَجهَّ الهائلة بأْعجاله اآلسيويُّ الفاتُح
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إىل املوتى من دفنُه عليهم يجب ما وتحويُل الكالب وأكُل البرشية القرابني تقديُم سيما وال
رماد.

التاريخ أقاصيص من املتوسط، البحُر به أْقتََم الذي ، الفاريسِّ الفتح ِظلُّ ويََظلُّ
اإلسكندُر يَْقَهر وهنالك الُفْرس، أمام اإلغريقيِّ املحارب ِظلُّ فيلوح ويميضقرنان الوهمية،

أيًضا. دارا به ى يَتََسمَّ كان كما األكرب امَلِلك سليَل
وكانت الرضورة، بحكم املتوسط البحر َوَسط يف الحاسم بعملهما املتنافسنْي كال وقام
يف ِهِمريَة معركة يف القرطاجيون ويُنَْرصُ ، بنَيِّ لقتاٍل ميدانًا الحوضني بني الفاصلُة ِصِقلِّية

خيانة. عن نهائيٍّا يُْغَلبُون ولكنهم امليالد قبل ٤٨٠ سنة
ويَتَِّفُق قرطاجة، من بَِقَي ما كلُّ هي التي األسماء تلك أحُد األوىل للمرة يُْسَمُع وهنالك
أمته: عىل الدالَّنْي ديْن امُلتَوَعِّ الشديدين اللفظني مع شديد ُرُجوِيلٍّ رننٍي من َهِميْلكار السم ما
أن يجب مهمة، صورٍة أيُة وال ، فنٍّ أداِة أيُّ يُوَجُد ال حيث وهنالك، ، البونِيِّ أو القرطاجيِّ
األمواج اندفاِع تأثريُ فينا األسماء ولهذه العنُي، ُحِرَمتْه ما مقاَم األعقاب أُذن يف الرنني يقوم

… وَهِنيبَال وَهْسدروبال، َهِميْلكار، وهي: البعيدة،
ثمنًا عبيًدا العدوِّ إىل ُسلِّموا الذين رعاياهم من األلوف استعباَد القرطاجيون ويكابد
يزاالن ال اللذين وأَْغِريَجانْت ِسِلينُوت معبدي يقيمون العبيد هؤالء بدأ وقد لهزيمتهم،
ِشدَّة من القرطاجيون ظلَّ ذلك ومع ذلك. بعد ِصِقلِّية يف الفاتحون تركه ما كلَّ يفوقان

دارهم. ُعْقِر يف عليهم يَْهُجموا أن معه األغارقُة يَْجُرؤ لم ما البأس
األول اللقاء ذلك يف َدْوًرا امرأٌة أوروبة تاريخ يف األوىل للمرة َمثََّلت أن املحتمل ومن
فأدت ُقوسة َرسَ من لرجٍل زوًجا داَماِريُت كانت وقد بِصِقلِّية. القتال ميدان يف كان الذي
جزيٍة، بدفع أُْلِزموا القرطاجيون ُغِلب ا وَلمَّ وقتله. َهِميْلكار هزيمة إىل وخيانتُها دسائُسها
ألفي عىل زيادًة وذلك ْلم»، السَّ نَيْل عىل مساعدتهم مقابل «يف الغالب إىل َمنَا،102 مائة بدفع
اسم ويبقى الغالب. صورة عىل مشتملٍة ِفضية نقوٍد رضب عىل ويُْحملُون غرامًة،103 َمنَا
لم عمٍل من طاحنٍة َحْرٍب يف له َقت ُوفِّ ِلما كثرية قرونًا القوم أفواه عىل سائًرا املرأة هذه

أيامنا. يف تَُكرِّره أن امرأٌة تَْسِطع

رطلني. يساوي ميزان املنا: 102
دوالر. مليون نصف يعدل ما أي 103
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١٤

، شيوعيٍّ ِشبْه نظاٍم إىل ر تَطوَّ قد األريستوقراطيُّ أُوِمريَُس عاَلُم كان أيًضا اليوناِن ويف
قصورهم، يف عيشهم وطراَز العموم، عىل الِوراثيني العرص ذلك ملوَك أومريُس َوَصف وقد
الِغنَى وكان غرفًة. وستني اثنتني فيه يَْشَغلون وأوالُده بْريَاُم كان كالذي الَجبَّارة بالربوج
فيُْزَدرى ذلك، مع األبطال َدْور منذ تُْزَرع كانت األرَض ولكن خاصًة، املوايش عىل يتوقف

بالِفالحة. خاصٌّ هو ما كلَّ لجهلهم الربابرُة
الشيوعية، العادات من أومريسطائفٌة بعد نشأت التي اإلغريقية الدول يف يُوَجُد وكان
وأَدخل والروسمثًال. كالسويرسيني أيامنا حتى بعضاألمم عليها حافظت البلدية، كاملروج
اإلغريقية العادَة هذه أدخلوا أْي مًعا؛ واألكل العمل عادَة ِليباِري جزائر إىل املهاجرون
وكان منفصلة. طبقٌة أرشافهم من يَُؤلَّف كان الذين اإلتُْروريني أعدائهم لعادة املناقضَة
الشعب بعُض فكان األرض، يزرع آخُر فريٌق وكان القراصني، يكافح القوم من فريٌق
سنة عرشين كلِّ يف ثانيًة األرض توزيُع ُقرَِّر ثم مقابَلًة. هؤالء فيَُغذِّيه اآلخَر بعَضه يَْحمي
َفُقْل شئت وإن َمِرنني، ِليباِري ُحو َفالَّ ظهر ثم الكسل، إىل املوروث الثََّراءُ يؤدَِّي لكيال

حقولهم. يف ْلم بالسَّ ليتمتعوا سنوية ِجْزيًة القراصنَي يُْعُطون فصاروا ماكرين،
إىل االخرتاع هذا ُعِزَي ما النقوِد، رضَب وال النقوَد يخرتعوا لم وإن أَِثينَة، وأهُل
األغارقَة فاقوا أن يَْلبَثُوا لم امليالد، قبل السابع القرن يف النقوَد استعملوا وما اللُّوديني،
إىل الَعقاريِّ التملِك ِل بتََحوُّ نََما الذي ف، َ الرشَّ ُ مبدأ يَُقم ولم التجارية. بروحهم اآلخرين
هذا ومنذ إليه. والقرصنة السلب إضافة مع األرض يف الترصف غري عىل ، ِوراثيٍّ تملٍك
التجارة عىل تُْقِبل امُلُدن من وغريِها وساموس وُكوِرنث بأثينة األرشاف طبقُة أخذت الدور
ُسولُون وَدْوِر أُوِمريس َدْوِر بني َحَدث وهكذا املرتبة. عن نزوًال يَُعدُّ كان ذلك أن مع البحرية
أن وبما املعارصين. اللوردات إىل السابقني اإلنكليز لُْوردات كتحول تاجٍر إىل الرشيف ُل تََحوُّ
ويتاجرون، ويقايضون يَنْهبون كانوا أي وأفريقية؛ إيطالية سواحَل يَُجوبون كانوا األغارقة

ابتالء. بعد برسعٍة السياسية نُُظَمهم ون يَُغريِّ كانوا فقد
مكاٍن ويف املتوسط البحر يف تالقي ، َمَحلٍّ كلِّ يف تُالقي الكثريُة اليونانية القبائُل وكانت
وكان األحيان. بعض يف َسْلميٍة بوسائَل فتدحرها قديمًة فنيقيًة مستعمراٍت َغْرِبه، من بعيٍد
ُقْربس، من سورية ِسَلع وعىل ولِيبْيَة، مَرص من الغربية أفريقية ِسلع عىل يَْحُصلُون األغارقُة
تَُسوَّى أن أحيانًا يَْحُدث كان ومما األسود، البحر من وعبيدها روسية ُسُهوب قمح وعىل
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ومع ُقوِرين، يف كما مًعا فيَْعَملون والقرطاجيني األغارقة مستعِمري بني يًة ودِّ تسويًة األمور
اإلتروريني. ِقبَل من ُقِهُروا كما القرطاجيني ِقبَل من األغارقُة ُقِهر فقد ذلك

َفْرديٌَّة وتتَجىلَّ منعزلٌة، وقبائُل ُمُدٌن املخاطَر وتقتحم البحَر تجاوز كانت مكان كلِّ ويف
األغارقة بني تشتعل كانت التي الصغرية الحروب من املئات يف األَرخبيل، عن نشأت جامعٌة،
واملذاهب الفلسفات كثرة عن الفرديُة هذه فتنُْجُم زمٌن ويَْمِيض البحرية، املغازي أثناء يف

أيًضا. السياسية
َعقيٍق104 كلَّ فإن العريضة واألودية املركزية السهول من عاطًال كان البلد أن وبما
يتالَقْون كان السُّ كان حني عىل وذلك الجبال، بني فيَنفرد مستقالٍّ يصريُ، أو يَبَْقى، لو يودُّ
ووضعوها امُلمزَّقة اليونان شواطئ خريطَة األوالُد َقدَّ ما وإذا البحرية، أسفارهم أثناء يف
انفكَّ وما الخريف، َفها َجفَّ التي الَقيَْقب105 ورقِة رسِم عىل تقريبًا َحَصلُوا ْوءِ الضَّ ِتجاه

الرسم. هذا بمثل يُوِحي اليونان تاريُخ
اآلخرين املستعمرين عن يختلفون هؤالء كان األغارقة، ِفتَن كثرة ومع ذلك، ومع
يف يُثَبَُّت إغريقيٍّ كُهذٍْب هذا وكان الِغنَى، يف ورغبتهم تجارتهم عن فضًال الروح بجلبهم
من بعيدين النََّفر هؤالء يُْمِسك كان الذي وما املتوسط. البحر حول الربابرة ثوب حاشية
معابد أيًضا توجد وكانت اليونان؟ َوحدة ومصلحُة تروادة ومغامرُة أومريُس لوال أوطانهم
ان الُكهَّ نفوذَ َوكَّد الذي بلُوتَاْرك يسميه كما امُلْشَرتَك» «الوطن هذا يوجد كان وِدْلف، ِدلوس
أدبيٍّا سلطانًا أيًضا كان بل ، نَبَويٍّ هاتف عىل يَُقْم لم ِدْلَف أمَر أن الواقع ويف قرون. يف
عىل مباٍرش غري وجٍه وعىل امليالد، قبل ٦٠٠ سنة حواَيل َفوَضَع للنصائح، موزًِّعا وسياسيٍّا

األَنِْفْكتون. ِحْلف أُُسَس ، إغريقيٍّ اتحاٍد أوِل أُُسَس آخر، بمعبٍد اتحاٍد ومع األقل
شواطئ عىل ُوِضع قد أمٍم لجمعيِة تاريخيٍّ نَموذٍج أوُل يكون الدينيِّ الِحْلف وبذلك
عَرش اثنا اتََّحَد وقد آخر. ِحلٌف فيَُقام حنٍي بعد النَُّموذج هذا عىل وسيَُسار املتوسط، البحر
بعًضا بعضهم لحماية السمك، وصيادي الفالحني من شعوٌب اتحدت أَو ، مستقالٍّ َكنْتُونًا
٢٥٠٠ ب بجنيف األمم جمعيِة وقبل سنة، ١٨٠٠ ب ذلك مثَل السويرسيون يَْصنَع أن قبل
يَُؤيُِّد ما وَسنُّوا املياه، ونظام بالحدود الخاصة املسائل جميَع يٍّا ودِّ َفْصًال َفَصلُوا وقد سنة،

الضيِّق. الوادي العقيق: 104
الشجر. من نوع القيقب: 105
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األعضاء. جميُع به يَُقوم مشرتٍك بعمٍل الباغي به يَُجاَزى ما العقوبات من وفرضوا ذلك،
من قوٌم هم الذين لألغارقة بل للرومان، مدينًة األساسيُة ْويلِّ الدَّ القانون مبادئ وليست
عنه. صالح كلِّ كصدور املتوسط البحر عن تصدر كانت أنها إىل وهذا والفالسفة، حني امَلالَّ
وكان املدنية، القوانني َوْضع قبل يلوح، كما أُبِْرم، الدفاعيَّ الهجوميَّ الِحْلَف ذلك أن والحقُّ
ودَراُكون، بليكورَغ رجال، أسماءُ عليهم تُْطَلْق لم وهم كآلهة، األولني للمشرتعني ُقدِّس قد
املذهب عىل يَُؤلَّه أن من بدًال األمر ويلُّ يَُؤنََّس أن اإلغريقيِّ املذهب من وكان زمن. بعد إالَّ
. يونانيٍّ نصَف إالَّ األكربُ اإلسكندُر يكن ولم أُلِّه، الذي الوحيُد اإلغريقيُّ يكن ولم ، الرومانيِّ
عىل املتحاربة الدويالت فوق العرص ذلك يف َسَمْت التي املدينة هي وحَدها وأثينة

الدوام.
تربيتهم توجيه عند حتى ُمبَيَّتٍَة، ِخطَّة َوْفَق الرجال أفذاذ مصايُر تِسريَ أن النادر ومن
َمْن يُبَْرصَ أن يُْمكن وال تََقع، أن دوُع والصُّ الُفَرج تَْلبَث فال قابلياتُهم، تقتضيه كما بحكمٍة
تُْعَلم وأن بها، يَنَْشأ التي عُة ْ الرسُّ تُْعَرف وأن موهوبني، ِفتْيَاٍن من جمٍع بني مختاًرا يكون
األمر كان ولو األمر. نهاية يف تَْهِدُمه التي الُقَوى تُْدَرك وأن تقهقره، ِمْن يُْحتََمُل ما رسعُة
الرجال، أعاظم شباُب يُْدَرس عندما ويَُحاَول، ، ُمِمالٍّ وَلبََدا منطقيٍّا، التاريُخ لغدا ذلك غريَ
أن علينا يَْصُعُب وكذلك البُداءة، منذ ًما ُمقدَّ ًرا ُمَقدَّ كان أَتَْوُه يشء كلِّ كوُن يُْستَنْتَج أن
للمجد نَيًْال املتقاتلة الصغرية الثالثني الُجمهوريات إحدى غريَ فيه أثينة تكن لم دوًرا نتمثََّل

والسلطان.
من أن عىل تدلنا أثينة َرْسم وعىل اليونان خريطة عىل تُْلَقى نظرًة فإن ذلك ومع
أحوال مساعدة مع الشابِّ مواهَب أن كما تزدهر أن أرضها وطبيعة موقعها مقتضيات
مبارٍك مكاٍن يف وحَدها ِبَزنَْطُة تقع املتوسط البحر مدن وبني باهر، لعمل يُِعدُّه مما َمنِْبته
يغتسلوا أن األوالد من لَجْمٍع يَْسمح بناظٍر موقُعها حيث من أثينة تشبيُه ويمكن كذلك،
يأتونه أنهم مع شديد نظام عىل يَْحِملهم وهو َمْرَصده، فوق من يَْرُقبهم فهو البحر، يف
لذلك ْق تَُوفَّ لم فإنها الحقيقة يف اليونان ملصري الُجُزر تعيني َصحَّ وإذا ُسُفٍن. أو بأصداٍف

التِّقائها. جبل مائة ويف ُفن السُّ لتََقبُّل ساعد مائة يف تترصف قارٍَّة من لُقْرِبها إالَّ
وهي اليونان، بالَد نَْدُعوها التي األرض من امِلَزِق تلك عىل األوروبية الحضارة وُولَِدت
ومن مركزها. عىل أثينة الطبيعُة َوَضعت التي امِلَزق تلك من الرشقيِّ القسم غري عىل تُوَلْد لم
وهكذا بنفسها. بعدئٍذ العبقرية فتُنِْميها الطالع ِنَعم بعض من َدْوًما يُْستفاد أن العبقرية
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بطيء بعناٍد إالَّ تنمو أن تَْسِطع لم رومة أن مع ساطًعا، وطنًا ولتكون لتسيطر أثينة أُِعدَّت
قرن يف امَلِجيد ارتقاءَها أثينة إتمام سبب يَُفرسَّ وبهذا مالئمة. غري أحواٍل من الرغم وعىل
عىل حافظت رومة أن الواقع ومن قرون، خمسة يف إالَّ لرومة يتفق لم ذلك أن مع واحد

ألثينة. اتفقت التي من أطوَل مدًة سلطانها
عند يوجد ال أنه مع جزيرة، ٤٨٣ تَُعدُّ ، اإليجيَّ األرخبيَل ى يَُسمَّ الذي األرخبيل، ويف
بحٌر يَْفِصل الغرب ويف للعدد. أهمية ال ولكن جزيرة، ١١٦ غريُ الغربيِّ اليونان شاطئ
الوحيد وامَلِضيُق إيطالية، َجنوب عن الجزائَر تلك ، اليونانيُّ البحُر يَْفِصل عميٌق، عريٌض
يَبْلُغ َمَمرٍّا تَُؤلِّف تزال فال بَْرَزٍخ، بقايا العكس، عىل هي، الرشق يف والجزائُر ُكوْرُفو. يف هو
أندروس من إِيجه وجزائُر ِسيْكالد جزائُر معه تؤدي ما الصغرى آسية نحو السهولة من
جدوٍل من يَُمرُّ كما برٍّ إىل بَرٍّ من يَثِب بأن يَْخلَُص أن العمالق عىل فيَْسُهل رودس إىل
كأَْقِريطش، القارَّتني بني تصل التي ُفن السُّ تُِعني الرياح أن إىل وذلك بارزة، حجارة ذي
والرياح للُجُزر وفوزها عظمتها بنصف َمدينًة أثينة وتَُعدُّ الشمال. يف والدردنيِل ومقدونية
ُمْعَظَمها، تَْشَغل كانت التي القليلة األرض وتََقع الداخيلِّ، ملوقعها اآلخر بالنصف ومدينًة
من املمتدِّ الجبيلِّ الساحل عىل األَتِّيكية، والروِح األَتِّيكيِّ للجمال الخلود باسمها ُكِتَب والتي
الشمال جهة من األَتِّيَك ويَْحَفظ جزيرة، ٦٢ عىل وحَده املشتمِل إيجني خليج َحْول الشمال
بني ضيقٍة وبُطرٍق صعبٍة بمضايَق إال يَُجاُز ال الذي ُكورنث برزُخ الغرب جهة ومن جباٌل
وهو ، جافٌّ ُمْشِمٌس واألَتِّيُك الَجنوب، ناحية من َمْكُشوٌف العكس، عىل واألَتِّيُك، الصخور.
أن يستطيع ال إذَْن وهو والتني، والَكْرمة الزيتون لزراعة مما الحبوب لزراعة صالًحا أقلُّ
أثينة وموقُع األساسينْي، حضارته َشْكيل األمُر هذا ويَُقيُِّد البحر. أي الرشق؛ غري إىل يتجه
ميناءَ ليكون وامُلَعدِّ الخليجني بني املحصور ُكوِرنث موقع من أرفُع التجارية الناحية من

مرور.
ببحرياٍت عِة وامُلَرصَّ البحر، من املقتَطعِة ِبيُوْسيَة الشمالية وجارته األَتِّيك بني ولنَُقاِبْل
حني الَفالَّ من شعبًا أنشأت أنها لنُبِْرصَ األرض، والخصيبِة الشتاءِ والباردِة الَجوِّ والرطيبِة

امُلتَحرِّزين. الرَُّزناءِ
يزال ال الذي الجبليني الرُّعاة بلد إىل األْركادية، إىل ُكوِرنث، وراء ما إىل نظرًة لنُْلِق ثم
خالدة، ِرعائية لقصيدة ُمنَْسِجٍم رمٍز ِمثُل وذلك القديم، مظهرهم عىل محافظني حوه َفالَّ
البحر وراء من يَأْتُون َمْن جميَع الَجنوبيُّ خليُجه يجتذب الذي األَتِّيك يقع االثنتني وبني
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عىل أثينة َسَطَعْت وهكذا َلْهٍو. وَمَحالِّ تجاريٍة ألماكَن وإنشاءً مرفأٍ عن بَْحثًا والُجُزر
يف ويَنُْرش ُفن السُّ وعىل الشواطئ عىل نريانَه يُْلِقي ًا نرَيِّ مناًرا فبََدْت سنة آالِف ثالثَة األرخبيل
السواحل إىل وأفكاره أعمالُه تَِصَل أن قبل حتى ضيائه أُسطورَة حيه، َمالَّ أفواه وعىل العاَلم،

البعيدة.
وهي ، طبيعيٍّ مليناءٍ مالكًة تكن لم حلٍف عاصمَة صارت البحرية املدينة هذه أن ومع
إىل املستنَقع ل يَُحوِّ لم ِتِمْستُوْكل أن غري رومة، من البحر إىل أقرَب البُداءة، منذ كانت قد
باألنقاِض ُمِلئَ ما أوُل وهو العرص، مهنديس مهارة بفضل وذلك حني، بعد إِالَّ عامليٍّ ميناء
يف ًدا ُمَجدَّ ع ُوسِّ ثم مرت، ثالثمائة كان أن بعد مرتًا خمسني مدخلُه ُجِعَل ثم والحجارة،

زماننا.
من تَْربُز وكانت عها، لتوسِّ مرفأٍ من ألزَم بَمْوِهبٍة أثينَة الطبيعُة َحبَِت ذلك مقابل ويف
عميقة، بُهًوى محاطٍة مستويٍة ذُروٍة ذاُت منفردة صخرٌة مرتًا، ١٥٠ ارتفاع وعىل السهل،
األوىل املستعمرة أُقيمت وقد مرتًا. ١٣٠ عرُضها وكان مرتًا، ٣٣٠ الصخرة هذه طول وكان
يف الساِبَلة ُقطَّاع بمأوى يُذَكُِّر مثاِليٍّا موقًعا هنالك َوَجَدت وقد ، الطبيعيِّ الِحصن هذا عىل
األرض لحصون يتفق لم ما الساطع الطالع من التَّلِّ لهذا اتََّفق أنه بَيَْد الفروسية. عرص

امليالد. قبل الخامس القرن منذ البارتِنُون فوَقه أُقيم فقد ُطرٍّا،

١٥

واليشءُ مًعا، والجماَل والتجارَة والذهَن املاَل يُِحبَّ أن شعبًا يمكن أنه أثينة تاريخ أثبت
حياتنا منابُع تكون وتكاد التََّسلُّط، إرادة هو الزمن مع وَحطَّها األمَم أَْقَىس الذي الوحيد
األغارقة، قهروا أن بعد والروماُن، ُمطلًقا. الرومان عن ال اليونان عن صادرًة كلِّها الذهنيِة
لم آثارهم أن غري والنحَت، والحكمة الشعر تََعلَُّموا األغارقة ومن لهم، وارثني تالميذَ بََدْوا
وهكذا مبتكًرا، أو جديًدا شيئًا إليها يُضيفوا لم وهم ألساتيذهم، ٍد ُمَمهَّ تقليد سوى تكن
الذي عرصنا يف ذلك نأُمل يجعلنا ما األسباب من ولدينا القوة، عىل الذهن ُق تََفوُّ يَتََجىلَّ

ًدا. ُمَجدَّ الربابرُة فيه يفوز
املتوسُط البحُر ولوال متينًا، أساًسا أثينة أهل عبقريُة َوَجَدْت ما التجارية الروُح ولوال
الفن. من أوابَد إىل حني بعد ل ُحوِّ الذي الذهَب تنال أن الفقريُة اليونان بالُد استطاعت ما
الساخرة، روحهم عن نشأت التي االنتقادية بآثارهم األغارقة أمر يف يُْحَكم أن ويَْحُسن
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يزال، ال كما املتوسط، البحِر ابَن ويمكن األَثَِنيِّني. اكتناه أُريد ما إذا وذلك وحَده، ِبَفنِّهم ال
ولكْن مأساته، وَجْوقاِت 106 الكالِيسِّ العرص بتماثيل الفنيِّ وذوقه مشاعره يف يُْحَكم أن
وميلِه والثَّْلب، املال إىل وَميلِه ه وِبْرشِ مَلْكِره إدراًكا وتصاويُرها املألوفة الحياة ِهَجاءُ يُْعِوُزنا
أَِرْستُوفاُن فَخلََّده والتاجر، ح املالَّ الرجِل، َطبُْع منهما يتألف اللذين والحقِد الُكنُود إىل كذلك

اإلغريقية. واآلنيُة
ويُنْشدون رُون يَُصفِّ كانوا الذين وهم املال»، «َعَمل تعبري اخرتعوا الذين هم أثينة وأهُل
عن يقول تُوِسيِديد وكان الرجال!» يَْعَمل الذي هو واملاُل املال، «أََجْل، القائل: الشعر بيَت
النادر ومن لثََرَواِتهم، إنْماءً دائًما يسافرون وهم الحركة، دائمو األَثَِنيِّني «إن وطنه: أبناء

الدوام.» عىل جديدة أرباٍح يف َفكَّرُوا ما هادئني بها التمتَع يستطيعوا أن
وذلك الرأسني، ذي بِهْرمَس مالمُحهما ُخلَِّدت اللذان وهريودوتس تُوِسيديُد ويتشابه
وكان ُمُجونًا. وأعظَمهما ُقتُوًما أشدَّهما األوِل وكوِن ًال تأمُّ وأكثََرهما هما أخفَّ األخري كون مع
حول الخصيبة األََرضني من قليل يف يترصفون أوروبة يِّي َحَرضِ أقدُم هم الذين أولئك
يالزمهم املال ُحبُّ وكان القديم، العاَلم جميع يف تَْحِملهم كانت سفنَهم ولكن مدينتهم،
إىل امللوك، َخَلَفت التي األعيان، حكومة تََحوُّل عند حتى السياسية، التحوالت جميع يف
ُحْظَوة ذو أحدهما إن فقال النظامني هذين َعرَّف حينما أرسطو أصاب وقد ديموقراطية.

نَبِْذهما. إىل أفالطوَن َحَفَز قد كان ما وهذا الفقراء، عىل عزيٌز اآلخر وإن األغنياء لدى
أي للمال؛ وُحبِّهم التجارية أبنائها بروح األدوار جميع يف أثينة سيطرْت ما وإذا
هذه فإن والحكمة، للجمال ُحبِّهم مع عجيبًا ائتالًفا يأتلفان كانا اللذين األمرين بهذين
بالفرنسيني األَثَِنيِّني تشبيه ويمكن الحرية، إىل جامح َميٍْل عن تنشأ كانت كلَّها العناَرص
يُتَنَاَول بَغَداءٍ بَه الشَّ كثريُ القديمة أثينة يف الَغَداء أن والحق الناحية. هذه من املعارصين
عدوٌّ يجاورهم كان كالفرنسيني، األَثَِنيِّني، أن والحقُّ األمِس. باريَس أو الحارضِة بباريَس
واإلسبارطيون الدور، ذلك بروِسيُّو هم اإلْسبارطيني أن والحقُّ أحيانًا. الحرب يف فيَْغِلبُهم

انتصارهم. من الرغم عىل األمر نهاية يف ا تامٍّ تواريًا العالم ح َمْرسِ عن تواَرْوا قد
مذهبًا تُنِْشئ أن البحر من امُلْقتََطَعُة الجبليُة القاتمُة إسبارطة استطاعت وكيف
يرتفع كان ذاك؟ منذ اإلسبارطيِّ باألدب ُدِعَي الذي املذهب من أخصَب داخليٍّا سياسيٍّا
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تلِّ من تَبُْدو كما وُخْلجان ُجُزٌر عليها تنعكس واحدة سماء إىل بالثلج مستوران جبالن
عن أرضه ِصَغُر أسفر وقد العيش، َضيَِّق يٍّا ِجدِّ شعبًا الفقري الَحِجريُ البلُد هذا فأنتج أثينة،
وقد الفرد، حساب عىل الدولة سلطان ازدياد إىل العزم هذا أدى وقد جريانه، َقْهِر عىل عزمه
الجنوَد ل َحوَّ كما جنود، إىل ِغالًظا عبيًدا االستبداديِّ وِشبُْه الشيوعيِّ ِشبُْه النظاُم هذا َحوَّل

األمر. نهاية يف زالوا فاتحني إىل
هي وهذه طريان، ساعة يف وأثينة املترببرة القديمة املدينة بني املسافة تُْقَطع واليوَم
التاريخ من فصٌل يُْعَرضعنها والتي ِصبَانا أبطاُل عليها يتقاتل كان التي الصغرية األرُض
يَُحرِّك يشء وال ودماَغها، العالم أمم جميع قلَب تَُغذِّي تزال ال أسطورٍة إىل ل تََحوَّ الذي العامِّ

اللطيفة. واستداراته بضيقه األُِلنْب منظر من أكثر النفس
غري لغتَهم، اليونانيُة دامت ما األغارقة لدى الربابرة من اإلسبارطيون يكن لم أََجْل،
الكلمة معنى تََغريَّ وقد العبيد. من يملكونه كانوا ِلَما الربابرة من أنفَسهم األَثَِنيِّني نرى أننا
سنة وثالثني ثالثًا دام الذي ِبيِزيْسرتات الطاغية عهُد دام ما الطاغية كلمة معنى تََغريَّ كما
مذموًما ليس نفَسه الطاغية أن عىل دليًال هذا ويُتََّخذُ . الذهبيِّ أثينة بَعْهِد بعد فيما َي ُسمِّ قد
إىل يؤدِّي نظاٍم من أفضَل كان العادَل الحكيَم االستبداديَّ النظاَم وأن الرضورة، بحكم
الروح عن يَُحدَّث أن ينبغي وال األقل، عىل القديمة القرون يف ودسائسها األحزاب تنازع
كها تََمسُّ عند الديموقراطيات جميع عن يَُحدَّث كما بتحفٍظ إالَّ اإلغريقية الديموقراطية
لم منهم واحد كلَّ أن غري الحرية، أصدقاءَ األغارقُة كان «أََجْل، غوتة: قال . الرِّقِّ بنظام

ِليَنْمَو.» الفرصُة تُْعِوُزه طاغيٌة إغريقيٍّ كلِّ يف يوجد كان ولذا حريته؛ سوى يُِحبَّ
تسيطر كانت القديم، الطراز عىل الربويسِّ النظام من ٌب َرضْ إسبارطَة يسود كان ا َحقٍّ
القائُل الحديث املذهُب وكان والضباط، الُقوَّاد من رؤساؤها أريستوقراطية حكومٌة عليها
الوطن، أبناء جميع بتناول إسبارطة يف لُطَِّف قد األفراد مصلحة فوق الدولة مصلحة بجعل
وِغَالٍل، وكالٍب خيٍل حيازة يف منهم واحٍد كل وبحقِّ مًعا، َوَجبَاِتهم نساءً، أو كانوا رجاًال
ِحصًصا الجنود جميع بني تَُوزَّع تُْفتَتَُح التي األََرُضون كانت ثم األحوال، بعض يف وعبيٍد
التي الحقول يف يوٍم ذاَت يطوف كان ِليُكوْرغ املشرتع الرئيس أن ُرِوَي ومما متساويًة.
وإذا مرياثًا.» يقتسمون بإخوٍة ا خاصٍّ ُمْلًكا هنالك أن املتأمل إىل «يَُخيَُّل فقال: زرُعها يُْحَصُد
كان ما إذا ولكنه الدولة، بفضل فيها يجوع ال كان فإنه إسبارطة يف يغتني ال الفقري كان

التناسل. مبادئ َوْفَق قتلُه أمكن الَهَرم كثري أو املرض كثري
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املال أمر يف أيًضا يتجىلَّ األمور زمام عىل الضعفاء قبِض ِمْن األقوياء حماية مبدأ وكان
الحال هذه عن يَْكِشف ما أثينة أهل بها انتقد التي اآلتية إيزوقراطيس بكلمة ولنا وامُللك،
األغنياءُ ُل ويَُفضِّ وطنهم، أبناءَ خوفهم من أقلَّ أعداءَهم الناُس «يخاف قال: فقد النفسية،
مثَل بحرارٍة أمٍر يف يَْرَغبون ال والفقراءُ الفقراء، بني توزيعها عىل البحر يف أموالهم قذَف

األغنياء.» قة َرسِ يف رغبتهم
من إنصاًفا أكثَر اجتماعية طبقات إىل املجتمع تقسيم يف اإلسبارطيُّ النظام يكن ولم
فكلُّ ذلك، من األسلحة ِصناعة إىل ميًال أقلَّ تكن لم بأْرسه الشعب روح ولكن ، األَثَِنيِّ النظام
الروِح تمازُج كان وكذلك الحارضة، الفاشية الروح بمثل الحرب نحو ه يَُوجَّ كان طموٍح
دراهَم غريَ معه بَّان الشُّ يأخذ ال ما إسبارطة يف امَلَدى بُْعِد من الحربية والروح الرياضية
الرياضية، األلعاب يف معه والفتيان الفتيات يشرتك وما بمهارة، قة ِ الرسَّ إىل لهم دفًعا قليلٍة

اتنا. َجدَّ زمن يف يقع كان ما هذا وعكُس مًعا، يأكال أن الجنسني هذين عىل ُحِظَر وإن
التدريب غرِي تربيٍة كلِّ من عاطًال بالسالح، ًجا مدجَّ شعبًا إسبارطُة بََدْت ما وإذا
الوطن ابن عىل يجب الذي الزمن يَُعنيِّ لنظاٍم خاضًعا الذهنية، للحياة مزدريًا ، الحربيِّ
بحكومٍة قائًال رْي، السَّ حريَة يَُقيِّد لنظام تابًعا ته، أُْرسَ من فيه يُْؤَخذُ والذي فيه ج يتزوَّ أن

َجْمِعيَّة. بالٍد يف اليوم بها ُ يُبَرشَّ ِلُمثٍُل كامٌل نَُموذٌج أنها ُرئِي الحديد، من نقوًدا ب تَْرضِ
إسبارطة أن وبما ، االستبداديَّ النظاَم ى يَُسمَّ ما أيًضا تَْعِرف كانت أثينة أن بما ولكن
يقوم كان اختالٍف من وأثينة إسبارطة بني ما فإن كذلك، االجتماعيَّ التفاوَت تَْعِرف كانت
نظر ِوْجهة مقتضيات ومن منهما. لكلٍّ الدولُة به تبُْدو الذي الوجه عىل يشء كلِّ قبل
باسم الوطن ابن حياة يف له َحدَّ ال ٌل تََدخُّ لُفوِهِرِرها يُبَاُح كان أن الدولة َحْول إسبارطة
إىل َميٌْل األَثَِنيَّة التجار ُجمهورية يساور أن النادر من كان حني عىل وذلك الدولة، مصلحة
القول مع ولكن العالم، جميع ِوئام يف راغبًة الغالب يف الدفاع عىل تقتُرص فكانت الفتح،
وهكذا تقريبًا. ًة تامَّ حريًة الوطن أبناء جميع منح مع ولكن الفلسفة، وتعاطي االنتقاد بحقِّ
أن إىل والحربية الَربِّيَّة إسبارطة دولة عن ا تامٍّ غيابًا الحياة وبهجة والجمال الحرية غابت
فُكِتَب الحرية، ُحبِّ إىل أَصَله يَْرِجع البحرية أثينة دولة يف واحٍد كلُّ كان وهكذا أَثَُرها، زال
مجد يف قصريٍة فاصلٍة غريَ يكن لم حربيٍّ نٍرص من إلسبارطة تَمَّ وما بذلك، لليونان الُخلُوُد

الخالد. أَثينة

97



املتوسط البحر

١٦

ذلك معنى ِتِمْستُوكل أدرك وقد خشب!» من أسواًرا «أَنِْشئ لِتِمْستُوْكل: ِدْلَف هاتف قال
فالرِي ُفْرَضِة ميناءَ وبنى البريِه، مْرفأ نفسه الوقت يف ن وَحصَّ الحربية، أثينة بحريَة فأبدع
من اليونان تحرير من إليه أَدَّى وما َسَالِمني يف خس َرسْ عىل النَرص أَعدَّ وهكذا ، الحربيَّ

امليالد). قبل ٤٨٠) الفرس سلطان
وبينا الصغرى، آسية أغارقة به يقوم عصياٍن كلَّ تقمع اآلسيوية الدولُة كانت وبينا
اليونان، فكرُة اإلغريقية، الجامعة فكرة تلوح الفرس، إىل ِجْزيًة يدفع اليونان جميع كان
الخيانة ُجْرَم مقرتًفا األغارقِة من الفرَس يقاتل ال من كلِّ َعدِّ فكرُة تُوَلُد نفسه الوقت ويف
، ُمَعنيَّ لزمٍن األكرب اإلغريقيِّ الجيش وإىل اليونانيِّ الِحْلف إىل إسبارطة وتنضمُّ العظمى،

الحاسم. النرص ينال الذي هو األسطول أن بَيَْد
حريٍة من األمور، أََعزِّ ضمان أن يُبِْرصُ حينما الروِحيِّ باسم املعارص امُلَفكِّر ويحَزن
بِركِلس يشرتك سنة ألفي ومنذ بَّابات. والدَّ الطائرات ُصنع يتوقفعىل وحياٍة، وصحٍة وعدٍل
يتوقف بِركِلس» «عَرص ى يَُسمَّ ما أن يف نَُفكِّر عندما لنرتجف وإنَّا َسَالمني. معركة يف بنفسه
أمدن وبني الربابرة بني النَرص َقرَّر الذي هو والحرب امِلَالحة َفنَّ أن ويف السفن، إنشاء عىل
بعد، فيما ُجُحوٍد من بِركِلس ه بأَْرسِ التمدِن ومنقذُ قومه ُمنِْقذُ به ُعوِمَل ما وإن األرض، أمم
. سيايسٍّ وطموٍح إيماٍن كلَّ بإنكارنا فنَْشُعر أيامنا يف النفوسحتى إىل اليأَس يُْدِخُل مما هو
أنقذ ِتِمْستُوكل أن كيف جيًدا ندرك املايض يف البحرية املعارك أنباء مطالعة ومن
تَوٍّا، العدوِّ أسطول إىل السفن من صفٌّ ه تََوجَّ وقد َسَالمني، يف املتوسط البحر حضارة
الحربيِّ الفنِّ هذا ِرسَّ وتَِجُد ، للعدوِّ سفينٍة جانب يف رأسها إنَْشاب عىل سفينٍة كلُّ فَعِمَلت
الوجه هذا عىل «كورفو» ُكوْرِسريَ قاتلت قد ُكوِرنْث وكانت َعة. ْ الرسُّ يف ِحْكَمٍة من أُبِْدي فيما
معركٍة آخر يف وقع ما وهذا امليالد، قبل ٦٦٠ سنة حوايل يونانية بحرية معركة أول يف
مركبًا نَْمسِويٌّ مركٌب أغرق حيث ا ِليسَّ من بالقرب ١٨٦٦ سنة الطراز هذا من حربية
٥٠٠ سنة ويف . الحربيِّ الفنِّ لهذا ٍر تََطوُّ غريَ الَغوَّاصة افة النَّسَّ وليست دقيقتني، يف إيطاليٍّا
مع فُغِلبَت إِيِجني، لتقاتل كورنث من مركبًا عرشين استعارة إىل أثينة اْضُطرَّت امليالد قبل

ذلك.
بطراٍز إالَّ يُْغَلبُون ال وأنهم ماهرون بحريون الُفْرس أن يعرف كان ِتِمْستُوكل أن بيد
توزيع من الوطن أبناءُ تََعوَّده ما فيَْحُظر الشعب لدى بُحْظوته ويجازف املراكب، من جديد
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ثالثة لها التي من سفينة ١٨٠ إنشاء يف الِفضة بهذه منتفًعا الِفضة من املناجم تنتجه ما
سنني. ثالث يف املجاذيف من صفوف

الفنيقيني، من أتت قد الَجذَّافني من منضودٍة صفوف ثالثة وجود فكرة إن أََجْل،
إغريقيٍّا كان الكربى البحرية املعركة قبل مراكبَه به ِتِمْستُوكل أنشأ الذي الطِّراز ولكن
بجٍرس األوىل للمرة السفُن هذه َزت وُجهِّ رْي، السَّ يف رسيًعا َمِرنًا يشء كلُّ ُجِعَل وقد ِصبَْغًة.
االخرتاع هذا عن ونشأ الرجل، َكِتف َعْرض عن فائٍض األمام إىل الرأس َسْمت عن مائٍل
املعارُك وكانت اليوم. حتى الرياضية الزوارق يف فيُتََّخذُ الَحْرِف من بارٌز امِلذْراة من ٌب َرضْ
من الوثوب يحاَوُل كان إنه حيث من وذلك الحني، ذلك يف الربيَّة املعارَك تشابه البحرية
ويف وِحذْقهم، الَجذَّافني لعدد أهميٍة كبريُ بهذا فيكون الرجَل الرجُل فيقاِتل آخر إىل مركب
امتداد عن هذا ِمثَْل وُقْل قاطع، فعٌل امُلْستَِوي املعركة لجرس يكون قد األحوال هذه مثل
حتى عليه ُمَعوًَّال ظلَّ والذي الِويِكنْغ، حتى يجاوْزه فلم مرتًا أربعني عىل يزيد ما إىل السفينة
يكن لم أَنه وبما ُفن. السُّ إنشاء يف الحديد اتخاِذ وحتى عَرش التاسَع القرن يف البواخر اخرتاع
والعدوِّ والشمس األمواج من الَجذَّافني تَْحَفُظ كانت فقد الحني ذلك يف ُمَغطٍّى َجْوٌف للمركب
حتى الشاطئ، عىل اُع َ والرشِّ الصاري يُْرتَُك كان أن العادة ومن والجلد. النسيج من حواجُز
بأكسيوم. سفينته إىل نََقَلهما حينما الفرار عىل َعَزم «أنطونيوس» أنطوان مارك إن قيل

حفًظا آخَر إىل املركب قيادة تفويض مع امُلوِرس الرُّبَّان أَْمُر أيًضا لِتِمْستُوكَل ُخيَِّل وقد
نََسٍق عىل ٍة حادَّ بألحان يأتي اٍر لَزمَّ الَجذَّافني أْجل من الَوْزُن ُجِعَل وقد الشخصية، لسالمته
ُعَقد.107 َخْمَس الرسعة من تَبْلُغ اآلدميني بذُْرعان تَُحرَّك التي املراكب هذه وكانت واحد،
الذي األدنى التقدُم يَُرى القوية الزيت بُمَحرِّكات تُبَْلغ التي الثالثني الُعَقد إىل نُِظَر ما وإذا
أربعَة غريُ سالمنَي يف لديه يكن ولم األزرق»، «الرشيط ِبنَيْل جديًرا ِتِمْستُوكل إليه انتهى
كان أنه وبما مركب، كلِّ ظهر يف َجذَّاًفا خمسني كلِّ عن نَبَّالٍة وأربعِة مسلحني رجًال عَرش
من املراكب تكن لم ُفن، السُّ يف أيام ة ِعدَّ قضاء فيَنْدر العموم، عىل الَربِّ يف ويُنَام يُْؤكل
عموًما، للرشب الصالح باملاء تُْشَحُن ُفن السُّ وكانت مطابخ، عىل معه تشتمل ما االتساع

نادًرا. بالخمر تُْشَحُن وكانت
سفينة مائتي ِهريون أنشأ وقد الرجال، تدريب من بأرسَع يََقُع السفن إنشاء وكان
تاريخ من شهٍر بعد البحر إىل أسطوًال معه أنزل ما القدرة من َقيَْرصُ وكان يوًما، ٤٥ يف
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أمريكة، يف السيارات بها تَبَْىل التي الرسعة بمثل تَبَْىل السفن وكانت األشجار، اختباط
األوىل بسياحته ُكوُك قام التي السفينة أن اآلخرة الدار يف علم ما إذا ِتِمْستُوكل يقول (وماذا
اصطدام؟) بعد تَْغَرق لم لو عائمة تظلُّ كانت ١٧٧٤ وسنة ١٧٦٤ سنة بني ُمبِْحًرا فيها
يتمرنون الرجال فكان صارًما، طويًال كان الَجذَّافني تدريِب َحْوَل ِتِمْستُوكل نظام أن غري
يَُعتُِّموا لم وهم بي»، با «ِري موزون: عاٍل بصوٍت فيقولون خاصة ِصَقاالت108 فوق الَربِّ يف
يَُرى ففيها خالدة، تمثيلية يف ذلك جميَع أَِريْستُوَفاُن َوَصَف وقد االسم. بهذا ُدُعوا أن
الوزن، عىل وتَِنقُّ تَُغنِّي ضفادَع ُمْستَْصِحبًا التجذيف عىل ديونيزوَس شاروُن يُدرُِّب كيف

ذلك. مع الزَّْرقاءَ األسطول َعُدوَّ كانت الُفْرُس، ال والعاصفُة،
ومع املعارك، بفعل مما أكثر العاصفة بفعل السفن من كثري زال القديمة القرون ويف
كان مرتين، املركب جرس ارتفاع ومع فقط، واحد مرت نحو املاء يف املركب دخول من كان ما
باالعرتاك ليَُخاِطر أحٌد كان فما َجْدَوى، غري عىل الحجارة من ُطنٍّا بعرشين الَحيُْزوُم ُل يُنَقَّ

الشاطئ. من بالقرب يُتََلبَُّث فكان البحر، ُعْرض يف
يَْمُقته ولم امِلالحة، إىل وطنه ألبناءَ َجرٍّا اإلجبارية الخدمة نظاَم ِتِمْستُوكُل وأدخل
نظرنا ولو عليه. كانت ما ِضعفي األمة عند منزلته صارت بل التدبري، هذا بسبب الشعب
َوْقًفا العسكرية الخدمة كانت التي الثالَث الطبقاِت أن لوجدنا املصادر من إلينا انتهى ما إىل
الَجذَّافني، ِلَمْقَعد الصعاليك مشاطرَة َكِرَهت قد فهي التدبري، ذلك يُْرِضها لم التي هي عليها
كوطنيٍّ اليابسة فوق قاتل ولكنه فاصلة، لخوضمعركة معارًضا كان أَِريْستيد أن ويظهر

صالح.
مركب، بستمائة ٣٠٠ ال األغارقة مراكَب قابلوا والُفْرُس عظيمة، الُفْرس ُقَوى كانت
ما يق الضِّ من هو َسَالمني خليج كون يف ذلك سبب إن لنا قيَل لقد ذلك؟ مع ُغِلبُوا ولَِم
تََعذُّر عىل للداللة امَلَحالِّ إىل َعٍل من نظرٌة فتكفي مراكبَهم، يُِديروا أن معه يستطيعوا لم
حجًما أصغَر األغارقة ُسُفن كانت ذلك ومع يِّق، الضَّ املَدى هذا يف مركب تسعمائة اقتتال
القليل الُخَليِّج ذلك يف تطوٍر كلَّ هذا ُل فيَُسهِّ املاء، يف دخوًال وأقلَّ رسعًة وأعظَم رشاقًة وأكثَر
عىل يدلُّ بَسيٌط منظٌر كأنه عرشه فوق من املرسح إىل َخس َرسْ نظر من كان وما الُعْمِق.
الخامسة يف إغريقيٍّ وجوُد العاهل هذا َخلد يف ليدور كان وما ، َحدٍّ عند يَِقف ال الذي زهوه
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؛ األُرجوانيِّ الثوب لُبْس يف منه أَحقَّ املقاتلني، ألوف بني جنديٍّ وجوُد ِسِنيه، من واألربعني
عىل جالًسا الُفْرس َملَك يرى أن اليوم ذلك يف يمكنه كان الذي إْسِشيل هو اإلغريقيُّ وهذا

عظيم! َرْمٍز من َله فيَا الربابرة، ملك عىل اليونانيُّ الشاعُر يُنُْرص َسَالِمني ويف العرش،
مضغوًطا، يتنفس ال مما والفنُّ كامًال، قرنًا الفنُّ فازدهر الُفْرس، ِنري من اليونان أُنِْقذَ
ْعر، الشِّ عرائَس مستشفعني مارس عطف نَيَْل يَْرُجون األغارقة كان أن فيه ريب ال ومما
عرشه من يَِفرُّ الفرس ملك كان حني عىل طريًقا، ولَخَلفه لنفسه إسشيل َشقَّ َسَالمني ففي
جامعة إىل َسَالمني يف تَمَّ الذي النُرص أَدَّى وقد َفوِره. من ويُنَْىس قرصه يف ليُْقتََل البحريِّ

األملانية. الوحدة إىل ِسيَداَن معركُة أدت كما البحرية اليونان
أمًرا بُروبونِْتيَد حتى امتداَده جعل ُرْعٍب من الجديُد البحريُّ أثينة سلطاُن ألقاه وما
أَريْسِتيد حكمة إىل عزوه يجب ومما الصغرى. آسية من أقساٍم ابتالع مع وذلك ممكنًا،
بتأييده ُدها وتََعهُّ وبَْحِريته وَدْخِله الِحْلف بمجلس اليونان قبائل ُمْعَظم اعرتاُف وأنصاِره
وبذلك الحرب، زمن غري يف ذلك ُصنَع تََر لم التي إسبارطة خال وذلك ْلم، السَّ زمن يف حتى
عىل أثينة وتأخذ التاريخ، يف األوىل وللمرة برسعة اتحادية دولٍة إىل دوٍل جامعُة تتحول
البَْطش عن عاجزًة ُمَغاِضبًَة إسبارطة تَنْصاع109 حني عىل ، األدبيَّ اليونان توجيَه عاتقها
ويُنَْفى وانقسامها، األحزاب لفساد نتيجًة أثينة يف الديموقراطية وتضطرب قرٍن، نصف ملدة
يُْحِسن الذي الفرس ملك إىل فيلجأ باملوت، عليه ويُْحَكم سنني بتسع انتصاره بعد ِتِمْستُوكل
حادٍّ َمَرض نتيجَة طويل زمن بعد هنالك ويموت بإمارة، عليه ويُنِْعم هذا، أبيه قاهر قبوَل

األرجح. عىل

١٧

عظيم، َدْور عىل سيطر قد مثلُه فهو أغسطس، بغري بِركِلس يَُقاس ال القديمة القرون ويف
مع ناحية كلِّ من الرومانيَّ يَْعلُو واإلغريقيُّ شخصه. وجمال عهده بطول يمتاز مثله وهو
ونحن . يونانيٍّ سيايسٍّ قطٍب من بخيالنا ُعهما نَتََوقَّ واتَِّزاٍن رجولٍة عىل وجُهه ويَنِمُّ ذلك،
بَجْوقات مستعينني رأَسه ر نَُصوِّ أن إلينا، لِربكلس تمثاٍل أيِّ انتهاء عدم عند حتى يُْمِكننا،

مرسًعا. رجع انصاع: 109
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يكن، لم السلطان زمام عىل قبض حني وهو لِهْرِمس، وتمثاٍل ُسْقراط ورسوم ُسوُفوكل
كذلك وهو لنفسه، ُمَسوًِّدا110 حقيقيٍّا ًفا ُمثََقَّ كان وإنما َفِتيٍّا، وارثًا وال غنيٍّا أُغسطس، مثَل

لعواطفه. مالًكا الحواسِّ تامَّ كان وإنما أغسطس، مثَل فاسًقا يكن لم
كان وما ، الَخَطابيُّ نبوُغه هو قياس، كلِّ ووراء أغسطس، فوق يجعله كان والذي
إليها ع يَْرضَ أن بعد ا، ِرسٍّ اآللهَة يَْدُعَو أن فبعد تكلم ما وإذا نادرة، أحواٍل غري يف يتكلم
بِركِلس من أَْمَهَر كونه عن السياسيني خصومه أحُد ُسِئَل وقد . الَغثِّ الكالم من تصونه أن
فإذا ذلك؟ ينفعني ماذا ولكن منه، أمهُر إنني «أََجْل، قائًال: فأجاب األقل، عىل املصارعة يف
شهود إن حتى بذلك، الجميَع ويُْقِنع بها، يفوه ُخْطبٍَة يف ذلك أنكر األرض عىل رميتُه ما

األمر.» نهاية يف يصدقونه اع َ الرصِّ
يكن لم بركلس فإن بمراحل أُغسطس إمرباطورية دون بركلس إمرباطورية أن ومع
انتصاراٌت فأنماه، ارتقائه حني موجوًدا كان الذي لألسطول، ت تَمَّ وقد انتصاًرا، منه أقلَّ
اليونان. قبائل جميع عىل بتفوقها البحرية لقوَّتها مدينًة ثانيًة، مرًة أثينُة، ُعدَّت وقد جديدة.
الوقت يف لها وحفًظا بمينائها للعاصمة ربًطا بركلس أقامها التي الطويلة األسوار أن غري
بالد جميع كانت ذلك ومع الح، قد الجديد األسطول كان كما لألغارقة َدًة ُمَهدِّ الحت نفسه
قبل ٤٤٠ سنة حوايل أثينة، سلطان وكان إسبارطة. خال سلطانه تحت تجتمع اليونان
قاعدًة سنًة عرشين يف أثينة وصارت إيطالية، َجنوب وإىل األسود البحر إىل يمتدُّ امليالد،
ً مرفأ الجديدُة البريُة وأضحت ُقوَسة، َرسَ غريُ املتوسط البحر مدن جميع من اها يَتََحدَّ لم
يف تترصف التي املعابد وأنشأت ومرص، وِصِقلِّية األسود البحر َقْمح باحتكار كبريًا بحريٍّا
هنالك يكن ولم الكبرية، الَعَقارات بتملك سماٍح غري من ولكن بَنِْكيٍّا، نظاًما عظيمة ثََروات
لجميع أعياٌد هنالك وكانت ْلم، السَّ أيام يف ُمَقرَّرٌة رضائُب وال املساكن، يف خاصٌّ تََرٌف

الناس.
قد ممتازة، غنية ٍة أُْرسَ إِىل انتسابه مع وهو عرصه، احتياجاِت أدرك بركلس أن والحقُّ
نفًعا الحكم بشئون يقوم كان وإن وهو، البرية، ال ُعمَّ ِقبََل من طبقته، أعداء ِقبَل من انْتُِخب
التاريخ يف ديموقراطيٍّ نظاٍم وأحسَن أوَل يقيُم وكان املحافظني، يناهض كان للعاصمة،
الحاكمون بأنهم االعتقاد عىل الوطن أبناء يحمل أن استطاع إنه يُقال أن الحقِّ ومن ريب، ال

سيًدا. جعله سوده: 110
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َحْربيٍّا، وقائًدا جنديٍّا القوة، من كان وقد املظاهر. كتم عىل قدرٍة مع فعًال مسيطًرا كان وإن
ُقبَيَْل إالَّ إسبارطة مع ْلم السَّ َحبُْل يُْقَطْع ولم سنة، ثالثني مدَة وَحِفظه ْلم السَّ معه َودَّ ما
كان حرٍب بدءَ أبرص وهكذا الجميل، الناكري وطنه أبناء التهام ُعْرَضًة غدا حني إالَّ موته،
فأدرك للجماهري زعيًما النفس أحوال عىل مطلًعا وكان طويًال. زمنًا دونها يَُحوَل أن يمكنه
سبيل يف القديم االقتصاديِّ النظام إمساُك يمكن ال أنه سنة بألَفي ِمريَابُو الكونت َقبَْل

إصالحاٍت. وعظيِم مساَمَحاٍت كبرِي مع إالَّ االمتيازات ذاِت الطبقات
يَْدَفع حني وهو للشعب، نفًعا الشعب ِخداع عىل تقوم للسياسة، قطبًا حكمتُه، وكانت
مناصَب يُْحِدث حني وهو ، الروائيِّ التمثيل ملشاهدة الفقراء دخول بََدَل الدولة مال من
كان ِلَما وذلك أصواتًا، اشرتى قد يكون إِياها، امُلْعِرسين لتََقلُِّد تسهيًال برواتَب قضائيًة
حكمه أثناء يف مرًة عرشَة خمَس انْتُِخَب وقد عام، كلِّ يف االنتخابات إىل يَتََقدَّم أن عليه يجب
بأن شعوره مع ولكن َريْب، ال َفنِّه آللِة متفنٍن كلِّ كُحبِّ الُحْكم يحبُّ كان وقد امُلْطَلق.
عىل الشعبي املجلُس الَمه ا وَلمَّ الدولة، رأس عىل رجٍل أقدِر بقاءَ يوجب للشعب اشرتاءه
ولكْن اآلن، بعد جيبه من ذلك سيدفع بأنه أجاب جديدٍة ملعابَد إنشاءً كثريًا ماًال إنفاقه
إِىل سامعيه من األلوف النحياز الكلمة هذه َكَفْت وقد التماثيل، عىل اسُمه يُنَْقش أن عىل
ويأذن املعابد، لَشيِْد َقبْل من أكثر هو ما الدولة أموال من َص يَُخصِّ بأن وَجْهِرهم سياسته
زيادة إىل ذلك ويؤدي أَْسباْزيَة، صاحبته ِضدَّ أفاكيههم أغلظ إبداء يف وَجْوقته ألَِريْستُوَفان

الشعب. لدى ُحْظَوته
الناس جميع وكان بخليٍل، ال بامرأٍة حياته تَأثََّرْت الذي الوحيد اليونانيُّ هو وبركلس
يُحتمل، ما عىل لربكلس حتى تَْعِرُضهن بصواحَب منزلها يف تحتفظ أَْسبازية أن يعلمون
أسباْزية فتؤثِّر ذرة، مثقاَل النساء لحبِّ يكرتث ال الفيلسوف هذا كان وإِن سقراُط ويزورها
يَُحوِّل أن عامٍّ عاٍر ألي كان وما تََراٍض، عن آخر لرجٍل ويََهبُها األوىل زوجته فيهجر فيه

أَْسبازية. عن بركلس مشاعر
أنه غري إليه، منزلُه يحتاج ما العامة وق السُّ من فيَْرشي أثينة ألهل نزاهته إِثباَت ويََودُّ
بقريحٍة العمل يف الهزليني للمصورين ويأذن ُمزارع، ككلِّ غاٍل بثمٍن أرضه محاصيَل يبيع
عىل وهو تقريبًا. باستمراٍر ُخوذًَة للُبِْسه َقطُّ يكشفه لم والذي بطوله الشاذُّ ِقْحُفه يثريها
. قطُّ التسلُّح عن يَُكفَّ لم إسبارطة مع ْلم السَّ دوام موضوع يف الشعب به يخاِدع كان ما
ح يَُلوِّ كان حينما وهو للوقت. َكْسبًا إسبارطة يف الحكم رجاَل يَُربْطل كان عام كلِّ يف وهو
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يف يَُشكُّون فال كفاتٍح جْزيًة عليهم يفرض كان األغارقة، جميع بني باملساواة أثينة لحلفاء
املال. بهذا مجده لتخليد امُلَعدَّ األكروبوَل يَبْنِي أنه

فاْفتََضح ُولِدت قد خليلتُه كانت حيث َمَلطية إىل انحاز وساموس َمَلطية اقتتلت وملا
بلده شأَن َرَفَع األمر نهاية يف يديه عىل نٍرص من لهم تَمَّ ما أن غري وطنه، أبناء لدى كثريًا
َغَراِمه سبيل يف يَْفِقده كاد أن بعد له الناس احرتاُم النرص بهذا فتضاعف أثينة، وأَْغنَى

املعارك. يف يَتََحرَُّز ال وكان بامرأة،
هذين والرشُف املصلحة َحَفَزت وقد ُسوُفوكل، بجانب بركلُس قاتل ساموَس ويف
التخاذهما وذلك الروحية، لحياتهما إنقاذًا البدنية بحياتهما املجازفة إىل العظيمني الرجلني
براكنَي األَثَِنيِّني ِخياُر وكان بثلٍج، مستوٍر كُربْكاٍن إِالَّ الحقيقيُّ األَثَِنيُّ وما لهما، دليًال الحكمَة

كإتْنَة.
كان الذي الوصَف، هذا أن نعلم بلوتارك ومن أُِلنْبيٍّا، وطنه ألبناء يبدو بِرْكِلس وكان
الفعيلِّ، املطلِق حكمه بدء منذ برْكلُس، وكان تامًة. مناسبًة يناسبه العرص، ذلك يف دارًسا
النار اشتعاُل يَِقلُّ ولَِم الكربى، األحوال يف إال يتكلم ال وكان نادًرا، إال للُجمهور يَبُْدو ال
الشابَّات بالنَُّموذجات ي التََّلهِّ عن هذا الحقيقيُّ الكرامِة ُمَمثُِّل يمتنع ولَِم فؤاده؟ يف األلنبية
حياتهنَّ يف لهنَّ ُقْدَوًة الَحَصاَن أَِتينَا اتخاذَهنَّ يَْزُعْمَن لم الالئي وهنَّ ِفيدياس، ُمْحَرتَفات يف
بالشئون الَقِلَق الوطن أبي َدْوَر أمامهن يَُمثِّل أن عليه يكن لم الذي وهو قليًال، إالَّ اليومية
الخليع؟ الرشعيَّ ابنَه املحاكم أمام ويناهُض املوهوب بنغيله111 يعرتف ال ولَِم العامة؟
أثينة مشارُف وكانت التاريخ، يف مجهولًة ظلت برْكلس زوج أن مع رمًزا أَْسبازية صارت
بِرْكِلس َوْضُع ُحِسب أن الواضح ومن الخاصة، الوطن أبناء حياة عىل شديًدا نوًرا تُْلِقي

لألعقاب.
«إن قال: حيث تُوِسيديد َعَرَضه كما وذلك األعىل، اإلغريقيِّ املثِل ُعنواَن بركلس وكان
ليُْعِوز الخيال كان وما معتدًال.» وَهيًَفا حكيًما مقياًسا بالبساطِة نُبِْدَي أن عاداتنا من
املباني وإقامة التماثيل بنصب املجد وجوَد أن ويُْدِرك املجد يحبُّ برْكلس وكان برْكلس،
مهتديًا كان أنه يف ريب وال له، ممارًسا بالجمال َولُوًعا يكن لم أنه يف ريب وال العامة،
شعٍب محافظة ويف منه، عاطلون هم مَلْن عمٍل إيجاد يف برغبته مما أقلَّ الجمال بحبِّ

الزنا. ولد النغيل: 111
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ُسُموِّ مقداَر يُثِْبُت امِلنْرفية112 واألعياد باملوسيقى َوَلعه من كان وما َمَرحه، عىل لهواه تابٍع
َعَرف وقد قريب. وقت إىل الفرنسيني السياسة رجال عند ِلَما ومشابهتَُه أثينة يف الثَّقافة
والتصوير الكتابة عىل يشجعهم فكان زمنه، أساتذة أعظَم لديه، ويُْمِسُك يكتشُف، كيف
دافع التَُّهم، جميع ِضدَّ العبقرية املرأة هذه عن ودافع متعمًدا، له خليلًة اختار وقد والنحت،
َوْضُع بذلك له فكان الغرام، لدرس كليًة تدير كانت والتي ِعْرِضها يف امُلتََّهمِة املرأة هذه عن
ُمَمثِِّليه، ُزبْدَة يَُعدُّ نابغٍة للمرسح ناظٍم وْضُع الرجال، من عليهم يسيطر َمْن به يَْعلُو َمِلٍك
عاًما. ثالثني غريَ األمور زمام عىل يَْقِبض لم برْكلس أن مع عادًة، بِرْكِلس» «عُرص ويُقال
ما ِمثُْل هو إلينا، منه مذكرٍة انتهاءِ عدم عند نُْدِرك ما مثُْل هو أمره من ندركه وما
ما وإذا حال. كلِّ عىل ذلك يف كسٌب وملجده ، الستَّ تبلغ تكاد ال التي الُخَطِب مع ندرك
كان إنه قيل ُفَضَالء، أساتذًة معه وجد ما السعادة من كان إنه قائًال الناس بعض اعرتض

للجميل. إنكاًرا األرض شعوب أشد زمام عىل معه قبض ما الشقاء من
انتصاراتِه؟ ذكرى عىل املحافظة مع برْكلس هزائم عىل النسيان ستائُر أُْسِدلت ولَِم
وعىل سنة، عرشين الِقَدم من تَبْلُغ تكاد ضيقة أُُسٍس فوق بنائه عىل التاريخ يلومه ال ولَِم
الَفِتيَّة أثينة ُجمهورية من أقوى مجتمعني واإلسبارطيني الفرس كوَن ببرصه إدراكه عدم
ِمثُل عليه تَثْقل َلْم ولَِم الدولة؟ بمال الجماهري اشرتاء تهمَة إليه أحٌد ْه يَُوجِّ َلْم ولَِم بمراحل؟
يف يَُدْر َلْم ولَِم نابليون؟ عىل مماثلٌة أعماٌل ثَُقَلْت كما َحَسٍد عن العظيم تُوِسيِديد نَْفِي وطأة
أيَّ معه يَُجرَّ َلْم ولَِم وقيرص؟ اإلسكندر مجد يف يجاَدل كما مجده يف يجادل أن أََحٍد َخَلِد

األمر؟ نهاية يف اللَِّعب َخِرس أنه مع الجحيم إىل ظلٍّ
َقطُّ يَِرسْ لم ألنه وذلك والطموح، املجد بني كفيلسوف، يختار، أن عليه وجب أنه وذلك
طوًرا، بشعبه العناية من يُكثر كان بل يناله، لنٍرص عابٍر بربيٍق ليتمتع شعبه مصلحة ِضدَّ
َحقٍّ عن الوحيَد الطاغيَة لكونه وهو الدوام، عىل عظيٍم لَدْوٍر ويعمل آخر، طوًرا ويَُسلِّيه
بني يَْمُزج أن َعَرف لكونه وهو موته، حني له مأتًما أَثَِنيٌّ يُِقْم لم يُحتمل ما عىل القوِل يف
اليونانيِّ مثاَل عندنا صار الجمال، وحبِّ السلطِة حبِّ وبني نفسه، بَقدر وشعوِره ذكائه

الكامل.

والفنون. الحكمة وإلهة جوبيرت ابنة منرفا، إىل نسبة 112
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١٨

عندما وذلك هم، أين يعرفوا أن غري من أثينة ُفْرَضِة من يَْدنُون الذين يَّاح السُّ يَْشُعر
بعد وذلك َفْوِره، من نفسه َوَجَد حينما أوليَس ساورت كالتي بإحساسات يستيقظون،
هذا أن ويُحس يُْزَعم، مما أقل ويُبَْهُت إيتاك، شاطئ عىل ناعًسا يزال ال أنه كثرية، ِمَحٍن
األحالُم تَْختاُر مناصفًة، والخياالِت الروائيِّ بالَحْدس فيه تَُقاُد األحالم كانَت الذي البلد،
عىل الواقَع الوعَر املنعزَل الوطئَ التلَّ ذلك أن والواقُع امُلتَأَلِّقة. التالل عىل منه املعابد مكاَن
حتى عليه حافظت الذي الجماَل وَمنََحها تاريخها، بدءِ يف األماَن أثينَة َمنََح قد ُمْستٍَو رأٍس
ما السهل إىل أثينَة أَْكرُوبوُل نُِقَل ولو طويٍل، زمن منذ ذََوى بهاءَها أن مع األيام هذه يف
عىل له نكرتث فال سفحه عند ْميَِة كالدُّ يَبُْدو الذي ِتيِزة معبَد ولشابََه عظمته عىل حافظ
منظٌر 113 الزِّنْجاريِّ ولونه وموِقعه القديم التلِّ هذا امتزاج عن وينشأ إتقانه، من الرغم
به َعَرفها وما األشياء، هذه عىل واألحمر واألصفر األزرق من ِفيْديَاس أضفاه وما وحيد،
الِبَىل من أثٌر عليها يَبُْدو فال قرون خمسة وتميض ريب، ال يَبَْهُرنا الوجه، هذا عىل برْكلس
ِمثَْل الفوقانيِّ التمثال نصِف جماُل وليس يشء، كلُّ َ تََغريَّ قد واليوم بلوتارك، وصفها كما
الَغَضِن الدقيِق الشائبِة املرأِة وجِه مثُل وهذا آخر، جديٌد جماٌل فهذا األصيلُّ، عليه كان ما

بعيدة. بصلٍة إالَّ النارض شبابها صورة إىل يَُمتُّ ال الذي
عىل برشيًة تظلُّ أُوِمرِيية، أسطورًة األكروبول، من َحيًَّة أسطورًة نَْقُصه ويَْجَعل
حني عىل ِحْفُظه أُْحِسَن الذي الغربيُّ البارتنون ُم ُمَقدَّ األسفل من يَُرى ما وأوُل قياسنا.
ما سقٍف وجود عدُم وهلٍة أوَل يَُالَحُظ ال إنه حتى مستورًة، الَخِربَُة األخرى أقساُمه تبقى
وكلَّما عاِرَضِتها، مع العظيمُة الثمانيُة الغربيِّ القسم أركاُن األكروبول جميع عىل هيمنت
ورومة بالبندقية بعضاألماكن يف كما دينويٍّ لقاءٍ يف أبًدأ يَُفكَُّر ال وهنالك روعٌة. بََدت ُصِعَد
َمَراٍق من يشء، كلَّ أن والحقُّ منها. يُْقَرتَب التي اآللهة غري يف يَُفكَُّر ال وهنالك وباريس،
بصلٍة القارئُ يَْشُعر التي األومريية كاآللهة وهذا منيًعا، يكون أن غري من عظيٌم وأعمدٍة،

معها. مشرتكٍة

النحاس. صدأ الزنجار: 113
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بني أي األنقاض؛ َوَسط يف نفسه يرى إذ العظيمة؛ األكروبول مداخل لفي املرء وإن
ِبتُْهوفن، عند كما خفيفة بمقطوعٍة املختلط األثُر هذا وينقطع لها، رأَس ال التي التماثيل
اإللهاِت ولكنَّ وُسوقها، تيجانها مع أعمدتُه وتظهر ِنيِكة، أِتينة معبُد اليمني من فيظهر

الرءوس. مقطوعُة
أُنِْعَم ما إذا وهي بأجنحتها، َمْحِميًَّة اليمنى، َقدمها ترفع التي وهي أجملُها، وتلوح
األبد، إىل الذاكرة يف التمثال هذا ينطبع وهنالك رأسها. ظهوُر للناظر الح طويًال فيها النظُر
وما الدوام، عىل َحيًَّة كانت لو كما املتوفاة خليلتَه يُطارح كيف يتعلم الذي العاشق شأَن
اإلِرْكِتيُون، وعىل ، الرشقيِّ الشمال ويف ذلك، من وبالقرب اآللهة! بحضور ذلك يُنَْعش ما أكثر
الخالدة العذراء أن غري أِتينة، اغتصاَب أراد آِرس أن والواقُع إِرْكِته، ذكرى كبريٌ مدخٌل يثري
يَْحِملوا أن أِتينة وصائف عىل واآلن إِرْكِته، منه فُولَِد األرض عىل آِرس ماءُ فسال قاومته،
من إليهن نُِظَر وإذا َغيًْظا، الظَّْهر أََدْرن وإن عنه وتكفريًا الحادث لهذا تذكاًرا إِرْكِته معبد
ُهنَّ وهؤالء الناس، من تصبح أن بَْعُد تََر لم التي الظالل ألنصاف مشابهاٍت ُوِجْدن الَخْلف
ات! النَّحَّ َلُجْرأَة ويا الحجرية، وسائدهنَّ عىل السقف يَْحِملن الالئي الَفتَيَات ُهنَّ الكاْريَاِتيد،
َزنِْبيله، من إنزاَلها يريد كان الذي وهو سقًفا، تَْحِمل امرأًة الرجُل يرى أن َكِره قد اُت والنَّحَّ
خفيفًة ِمَظلًَّة تنُرش راقصٍة أمام أنه معه اإلنساُن يظنُّ ما ة الِخفَّ من العمل يبدو ذلك ومع

احتفايلٍّ. طواٍف أثناء يف امَلِلكة رأس فوق
لدحض بينهن الفروق تكفي ذلك ومع طويلة، شعوٍر ذواُت سليماٌت عذارى وأولئك
الحقد معنى عىل اثنتان تدلُّ أولئك وبني ،« «رمزيٍّ إغريقيٍّ جماٍل بوجود القائلة النظرية
مفكرًة السادسة وتظهر وصيفًة، الخامسة وتبدو أنيستني، مليحتني اثنتان وتبدو تقريبًا،

امرأة! من يُوَلْد لم إلٍه لتكريم ويا ُمتََحرِّزة،
مرص معابد من أعظَم يشء كلُّ يلوح ُخطوًة ثالثني بُْعِد عىل الواقِع البارتنوِن ويف
اللون هو عنه يَُجاُب ال الذي ولكن األرض، من نابعة الدُّورية114 األعمدة تلك وتَْظَهر أيًضا،
ُرخاميٍّ َفْلٍع ألف يف َصدٍْع، ألف يف َجْريُه يلوح الذي امُلذَْهب، األصفُر اللون هو العسيلُّ،

. َحيٍّ بَلْحٍم البارتنون أعمدَة يسرت اللون هذا فكأن ُمَخطَّط،
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107



املتوسط البحر

الَفْخم اإلفريز يف النظُر يُنَْعم أن برومة، الصغريِة ِسيِكْسِتني كنيسة يف كما ويجب،
التي الجزئيات عىل منه يُطََّلع وعندما عليه، ليُْشتََمل بنَاِتينِي، بقايا من هو الذي الطويل،
اململوءُة األفاريُز تلك تَُحيَّى مرة، ألَف استنساُخها ُرئي والتي ، الربيطانيِّ امُلتَْحف يف تُوَجد
األفقيِّ بَهَزِجهم ل امُلَطوَّ األعمدة َوْزَن الفرساُن هؤالء ويَْقَطُع الشائبات، كالصواحب ِظالٍّ
بَرْفع الريح تالطفهم الذين لألمراء أو ابَّة الشَّ لآللهة مشابًها يشء كلُّ فيلوح ، الخاصِّ
ذاُت أنها فيَُظنُّ وتَِشبُّ الشمال وذات اليمني ذاَت وتَُدوُر وتَُجاِوز َخيْلُهم وتَِثُب معاطفهم،
هناك ومن هنا من فيَتَتَبَُّعُهم حياًة مملوءون عراٌة ِفتياٌن والجميع هنا، امرأة وال حياة،
هؤالء جميُع دام ما َغَزِيلٍّ أَثٍَر عن الرَُّخاِميُّ الَعْرُض هذا ويُْسِفر ِسنٍّا، منهم أكربُ رجٌل
يف والرَُّخام بالذهب تَْسَطُع كانت التي أِتينة، باإللهِة بعذراء، لالحتفال مجتمعني الِفتياِن

معبدها. صميم
واليوَم فزالت، هنالك العرش عىل تَْجِلس كانت التي األخرى اآللهة جميُع ومثْلُها
انتقاديٍّ ِمزاٍج ذات وهي هنا، زائرٍة غريَ ليست اآللهَة أن والحقُّ املتاحف، يف سجينٌة هي
وأَبولُّون بوِزيُدون إىل وانظر اآلخرين، مدائَح يُنِْشدوا أن منهم يُْطَلب الذين املتفننني كمعظم
بمعبدهما اإلقامَة الن فيَُفضِّ هنا غريبان زائران بأنهما يَْشُعران تَِجْدهما الخصوص عىل

بجانبها. لرَيَْكَع آِرَس أَْفُروِديُت وتدعو ثوبها بَطيَّاِت أَْرتِِميس وتَْلَعب ، الخاصِّ
التي املضاعفة األعمدة بني ويوجد أقدامنا، عند اإلغريِقيِّ املنظِر امتداَد فنرى ونلتفت
بنظرٍة فيشتمل أجنبيٌّ قاعدته عند يَْجِلس َعُمود الباْرتِنُون مدخل من بالقرب تماًما ُحِفَظْت
ُسْمَرٍة إىل الضاربة العريضة الُفْرضة إىل ويستند األفالطونية، اليونان أفكار عىل خاطفٍة
ُصِنَعت العظيمة َرج الدَّ تلك ألن وذلك الساقني، مسرتِخَي الغربية الَجنوبية الزاوية ُركن يف
الذي العرص يف ناصع بياٍض ذاَت األعمدُة هذه وكانت واآلدميون. اآللهُة تَبْلَُغها لكيال
ويَبْهرنا املجاورة، الجبال حجارة بني من ُرخاَمها واختار إْخِتنُي األستاذُ املهندُس تََمثََّلها
األعمدة من ُمون امُلَرمِّ العماُل رفعها التي للقطع الداخلية الوجوه فحص عند البياُض هذا
ذلك الشمُس َلَفَحت وقد السطور، هذه كتب حينما املؤلف أمام منها قطعٌة َفُوِجَدْت امُلتََفتِّتة

برشيٍّا. وجًها كان لو كما سنة ألفي يف الرُّخاَم
اليونان، بالد كيان تَُمثِّل التي والجباِل واملاءِ والُجُزر البحر ِسنُْفونيَُّة أعيينا أمام وتمتدُّ
والُفْرضِة الوديعة التالل ذاَت َسَالمني جزيرَة تُبِْرصُ البريِه، وأمام قريب، مكان يف وهنالك،
أكَرب تَبُْدو الَجنوب يف ذلك من أبعد هو وفيما واحد، نهاٍر يف اإلغريق حريُة فيها أُنِْقذَت التي
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من يَبُْدو ما عدد ويزيد األعمدة، بعض ظالُل عليها تمتدُّ التي إيِجني جزيرُة قليًال تلك من
امُلْشِمَسة، بَاب الضَّ يف ُكوِرنْث ساحُل ِحَي يَمَّ حتى بعًضا بعضها ويَْسُرتُ فشيئًا، شيئًا الُجُزر
رأس صخوُر فيها يُبَْرصُ التي النقطِة حتى األَثَِنيِّ الساحل جباُل تمتدُّ الَجنوب ونحَو
الجزائر من يتألف وهكذا ِدلف، جوار يف الجباُل تلك تغيب الغربيِّ الشمال ويف ُكولُون،
الَخْلف إىل مال إذا واملرءُ . رمزيٌّ مجموٌع والهاتف وامِلالحة واملعابد والرءوس والُفَرض
وأبرص البنَاِتينِه، نَْوبة وبقايا األعمدة تيجاَن أبرصفوقه التخاريم طول عىل يََده وأَمرَّ قليًال
ثم الداعم، الخارجيَّ اإلِرْكتُوم تمثاَل يمينه وأبرصعن االنتصارات، رقِص مع السياَج تحته

الَكْون. عن به ُ يَُعربَّ كان الذي العاَلم بمركز بغتًة يُْشَعُر
يُنَْىس، ال أثًرا البارتنون مثَل املتوسط البحر من مكاٍن أيِّ يف لتُنِْتج اإلنسان يد كانت وما
بإقامتهم صغري مقياس عىل ويستنسخونه يستوحونه العالم جميع بنَّاءو يزال ال واليوم

وبْرلَُماناٍت. ومصارَف كنائَس طرازه عىل
القرن يف رائعًة معابَد ُقوَسة وَرسَ وأْكراَغاُس إِليُس شادت األخرى اليونان ُمُدن ومن
من بِمنَْطَقٍة ِفَغاْليَة معبُد ُحِفَظ روائي َجوٍّ ويف اليوم، حتى قائًما بعضها يزال فال الخامس

البلُوبونيز. سواء يف امُلوِحشة الجبال
ِلَم ذلك ومع أيًضا، اإلغريقيِّ بالعرص دوِسِجْست بْستُوم تُوِحي إيطالية َجنوب ويف
ا؟ تامٍّ جهًال أخرى أكروبوالٍت وجوَد الناس ُمْعَظُم فيَْجَهُل بأَِثينَة األَْكُروبول فكرُة تُْقَرُن
ألن ذلك أنبيائه؟ من أربعٍة أو ثالثٍة ِغَراِر عىل البرش ُزوِن يف الِحْصُن املعبُد هذا ُقِبَل ولَِم
َطبٍْل شكل عىل فيه ُرخاميٍّ حجٍر كلَّ ألن وذلك املكان، هذا يف ذُروتَها بلغت أَْلِفيًَّة حضارًة
تكريًما قائٍم بناءٍ مثَل فيَُكوُن الواسعة األعمدة هذه َشيِْد يف آخَر حجٍر عىل فينَْضُد يَْستَِدقُّ
الجمال وحسَّ الدولة سلطاَن ألن وذلك عليها؛ وحافظت الحضارَة تلك أَبَْدعت التي للروح
برومة فارنِيز وقِرص بالبندقية ُدوج قصور هندسة يف كما األثر ذلك يف يتوافقان كانا
فتعلو األُخريني بالقوتني باآللهة، اإليماِن قوُة ثالثة، قوٌة وتختلط باْستَانبُول، اي ِرسَ وأَْسكي
قاهُر فأقام مىض فيما هنالك التي القديمة املعابد َحرَّق قد الُفْرس َمِلُك وكان األَْكُروبول.
يُْجَمع الذي الوقت ويَحلُّ حمايتها، مع بمينائها أثينة تَْرِبط طويلًة أسواًرا ذلك بعد الفرس

والوافر. الرضوريِّ وبني وامُلبْهج، املفيد بني فيه
بركلس َجُرؤ وقد األكروبول، بناءُ أمكن ،٤٥٠ سنة حوايل أي وحَده؛ الحني ذلك ويف
نََسق يكن أََوَلْم أيامنا، يف دوالر ماليني ثالثة يقابل ما سبيله يف فأنفق األثر هذا عىل وحَده
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دام وما سنني خمس يف أُكِمَلت قد بُروبيلِه أروقة دامت ما العرصيِّ فوق املرشوع هذا
آلٍة بأية وال األثقال لرفع بآالٍت استعانٍة غري من وذلك سنني، تسع يف أُْكِمَل قد الباْرتِنُون
التي اإلنشاء أعمال تزال وال سنة، مائة أو سنة خمسني يف بمَرص األهرام ِشيَدت لقد أخرى؟
إِىل وْلنُِضْف عاًما، عرشين منذ قائمًة الفنية اآلالت وبأحدث ُروكفلر بمال أثينة يف بها ع ُرشِ
ثالثني قبل معروف غري كان حديث بأسلوب تمت اإلنشائية بركلس أعمال إن قوَلنا هذا

سنة.
«إذا الجميلة: كلمتَه بلوتارُك فيقول األكروبول من الفراغ عىل سنة وتميضخمسمائة
ولكنه قديًما، ُعدَّ إتمامه، منذ وذلك جمالُه، حيث من بِركِلس آثار من واحٍد كلِّ يف ُحِكم ما
واحد كلُّ كان لو كما وذلك نارضًة، جديدًة لألعني كلُّها بََدْت فيها الكمال وجه إىل نُِظَر إذا
حكَم قرنًا عَرش سبعَة عليه َمَىض شاهٌد يَُؤيِّد وهكذا األزل.» منذ َفِتيٍَّة روٍح عىل يشتمل منها

زماننا.
وبينما الحقيقة، يف أدمغٍة ثالثة نتيجَة اليونانية الرواية كانت فبينما عجيٌب، واألمُر
الخزفية واألواني النقوش كانت محدودة، زمرة غريَ يؤلِّفون ال أُومريس عرص شعراءُ كان
ألوَف مشهورًة ظلت التي الخمسة أو األربعة األسماءُ وتَُمثُِّل األيدي، من كثري عمل من
كان والذي املجهول، للجنديِّ يَُقام كما لهم تذكاريٍّ أثٍر إقامُة يَْجُدر الذين امُلْغَفِلني املتفننني
العامليُّ العبقريُّ وقال العام. املستوى أو العامة الثَّقافُة هو األمم جميع فوق األغارقة يرفع
يستهوي املجد وكان الشقاء.» يف ٌ وملجأ السعادة يف َزيٌْن الثَّقافة «إن ُمَوكًِّدا: ِديُمْقراطيس
يكونوا أن يََودُّون من كثرَة «ترى لسقراط: ِديُوتِيم فقال نفسه، الوقت يف األغارقة جميَع
كلِّها، وبسعادتهم وأوالدهم بأموالهم للتضحية مستعدين جميًعا وتراهم الخالدين، من
أو ألَْدِمت، إنقاذًا ماتت أَْلِسْست أن ا َحقٍّ أََوتعتقد األعىل، املثل هذا سبيل يف أيًضا، وبأنفسهم
بعد لذكراهم يُْكتَب الُخلُود أن يعلمون كانوا إنهم باتُْروكْل؟ أجل من املوت طلب أشيل أن

«… موتهم
َمْجَد أن مع للجمال ُحبٍّا أثينة يف الرجال ألوف عمُل األحوال تلك يف ذلك من وأَعجُب
وال أِتينة تمثال وحَده يَنْحت لم ِفيْدياس أن يف ريب وال أسماء، بضعة عىل َوْقًفا َغَدا آثارهم
ِفيْدياس أن يف ريب وال األمتار، من كثرية مئاٍت الطول من البالَغ الرُّخاميَّ البنَاِتينِي إفريَز
الجزئيات عىل يساِعْد لم أنه فيه مراء ال مما أن غري عمله، عىل وأرشف األثر َرْسَم وضع

اإلفريز. رسم يف أعانه الذي بركلس َصنَع مما أكثر
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أن من ورومة فلورنسة يف املاهرة أنجلو ِميكل أيدي أثر يَْعِرف أن املرء عىل وأسهُل
الشخصية. بََرْكِسيتل أو فيدياس أو ِمريُون آثار من بَِقَي ما يُبنَيِّ

بمهندسني مستعينًة القرون غضون يف بعبقريتها وكتدرائياٍت معابَد األمم وتقيم
نُبُوِغ ِغنَى امُلْغَفُل األْكُروبول طابع ويُثِْبت وسرتاْسُربْغ، وأثينة طيبة يف كما وذلك مجهولني،
ِمه، تََقدُّ يف أثََّرا العامَّ والرأَي النَّْقَد وألن بالصانع؛ ُمِزج أثينة يف الفنَّ ألن وذلك أثينة؛ أهل
العارُف بركلس، وحاول الحروب. بني تفصل التي الُهَدن أثناء يف الفن آثار جميع وأُنِْجَزت
فيْديَاس صديَقه جدوى، غري عىل ولكن ًما، ُمَقدَّ يَْحِمَي أن للجميل، شعبه إنكار بشدة
األمر، نهاية يف يَُحْل، لم وهذا أِتينة، اإللهة ثوب عىل تَُطبَُّق ذهٍب أُوِقيَِّة كلُّ له تُوَزن بأن
الهالك وُكِتب ، يَِفرَّ أن إِْخِتنُي املهندُس ورأى السجن، يف وهالكه َقة ِ بالرسَّ امُلَعلِّم اتهام دون

شائنة. لقضية نتيجًة صنعته آخر يف لِفيْديَاس
صديِق ضدَّ أي وأَْسباْزيَة؛ ِفيْدياس ضدَّ القضايا من ُرِفَع بما األَثَِنيِّ روح وتتجىل
املتَهَم هو الدولة رئيس كان القضيتني كلتا ويف تقريبًا، واحد وقٍت يف وخليلته، بركلس
مع البلوبونيز حرب إيقاد عىل بركلَس معه الم ما التحامل من أريستوفان وبلغ ، الحقيقيَّ

طويًال. زمنًا نشوبها تأخري عىل يَْعَمل كان أنه
شيٍخ بمالمِح أِتينة تُْرِس عىل ُره يَُصوِّ فيدياَس َجَعَل بأنه بركلس أثينة أهل ويتهم
عىل حياته جميع يف حريًصا كان بركلس ألن وذلك ا؛ جدٍّ االحتمال بعيَد هذا وكان أصَلَع،
أيًضا يَْعِرفوا أن يََودُّون بركلس ُمتَِّهمو وكان وُخوذَته. َشْعره تحت الطويل ِقْحفه إخفاء
يذهب أن يمكن كان وأين … التمثال إنشاء أثناء يف ِفيْدياس اختلسه الذي الذهب يوجد أين
الذي العجيُب والحضارة الدولة تمازج يكن لم ذلك ومع أَْسباْزية؟ الخليلة لدى ب يَتََرسَّ إن
العرص؛ ذلك يف يشء كلُّ َع تََجمَّ وقد السنني، تلك يف مما بأبلَغ ليَْظَهر اليونان تاريخ ِرسُّ هو
َوَقع الذي اإليطالية النهضة كدور وذلك عاًما، أربعني غريَ األَْوج يف تَبَْق لم أَثينة ألن وذلك

سنة. ألفي بعد
املادَة اليونان فالسفة جميع واتخذ ظافًرا، بركلس وظهر َسَالمني، معركُة ُكِسبَت
الرتاب، من الثالث وذهب النار، من آخُر وذهب املاء، من أحدهم فذهب ملذهبهم، قاعدًة
َكنْت قبل الراقية للفلسفة السبيل دوا َمهَّ الذين هم الفالسفُة وهؤالء الهواء، من الرابُع وذهب
استطاعوا ذلك ومع الحوادث، د تََعدُّ من الفكر َوحدَة األغارقُة استخرج وقد سنة. بألفي

الكثرية. آلهتهم عىل يحافظوا أن خطر غري من
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١٩

الباْرتِنُون َدَرج إحدى يَْجِلسعىل وأن األكروبوَل، يَْصَعد أن ٤٤٠ سنة يف له يُقيَُّض كان وَمْن
من َعدٌّ يُْحِصهم لم َمن وصوَت املطارق َدقَّ َمجيدٍة ساعٍة يف يسمع تقريبًا، تَمَّ قد كان الذي
العالم، ملجد رمًزا فيَُعدُّون الزمن ذلك يف ألثينة املمثلني القليلني الرجاَل ويشاهد العمال،
لدى ًسا ُمَقدَّ يظلَّ وأن حياته أثناء يف مشهوًرا الرجل يكون أن التاريخ يف فريٌد ألمٌر وإنه
َمْن الذَّراري تَنَْىس أن أو عُرصه العبقريَّ يُنِْكَر أن هو العموم عىل يحدث والذي األعقاب،
مع منه ينتقموا وأن بالعبقريِّ يعرتفوا أن األَثَِنيِّني دأب وِمن الزمن، من حينًا الفوُز َرفعه

حني. بعد بسهولة يَجُده التاريخ ولكن الحٍق، ازدراءٍ
الخمسني يف امُلْلتَِحينَْي أحُد ويَلُوُح رويًدا، رويًدا الربُوبيلة َدَرج يف رجاٍل ثالثة يَْصَعُد
يُنْوى الذي وعىل الحني ذلك حتى تمَّ الذي عىل سنٍّا، منه أحدُث وهو الثالَث، ويَُدلُّ ِسِنيه من
ويَبُْدو ِحَي يَمَّ أن حاول كلما عليهما مسيطًرا بينهما السائُر بركلس ويظهر بعد، فيما عملُه
وصوتُه، نََظُره عليه يَنِمُّ أَُلنْبيٍّا هدوءًا هادئًا كان وإن إلًها، يبدَو أن من أكثَر َمِلًكا بركلس
غالبًا أثينة يزور والذي شماله عن هو الذي للغريب وقتَه َص يَُخصِّ أَالَّ سبٍب غري من وليس
يَْجَمع وأن شاكلته، عىل حوله ما إىل الغريُب ينظر أن البديهيِّ ومن الُكْربى، سياحاته أثناء يف
يَْسَمع وهو والتحليل، املالحظة َمْوهبة من عليه مفطور هو بما العنارصاملختلفة من مرسًعا
يرجو الذي هريودوتس هو الرجل وهذا تُْخِطئ؛ ال التي ذاكرته يف يشء كلَّ ل ويَسجِّ ويُبِْرصُ
منها ُمْقتَطفاٍت يَتْلَُو أن املؤلف هذا عادة من ألن وذلك مؤلَّفاته؛ يف معاملتَه يُْحسن أن بركلُس
مخطوطاته. من نسخٍة نَيْل يف يَْسَعى ف ُمثَقَّ أَثَِنيٍّ كلَّ وألن األَُلنْبية؛ األلعاب حني الشعب عىل
وهو بََطٍل، وجِه ذو وهو َرج، الدَّ ر يَتََسوَّ وهو االثنني، من بعيٌد صامٌت الثالُث والرجُل
صاحُب وهو ُمَفكِّر، أنه عىل ُعبُوسه يَنمَّ لم لو بركِلس أنه يَُظنَّ أن من أكثر قائٌد أنه يَُظنُّ
غري أيًضا، قصرية لحية صاحب وهو منه، أنصَع كان وإن بركِلَس كِقْحف طويٍل ِقْحٍف
الجمال من بََلغ وقد ُسوُفوكل، هو وهذا َشْهَوًة، أقلُّ امُلتَِّزَن وفَمه ًدا تََجعُّ أكثُر شعَره أن
يُْدنيه ما وآثاره البََدِنيِّ مظهره بانسجام وله النرص، أعياد َجْوَقَة معه ه َوجَّ ما ِصبَاه يف
أثينة يف الدولة وأموَر الفنَّ ألن وذلك الدستور؛ وضع يف اشرتك الرجلني وكال بركِلس. من
«أَنِْتيُغون»، يف كبري نجاح من أصاب بعدما كبرية حربيًة قيادًة تََقلََّد وُسوُفوكُل متماثالن،
الرجلني لكال املعبد هذا بناءُ ويبدو الدولة. كرجل مفكٌر أنه كما ونشيط شاعٌر وُسوُفوكُل
أن املحتمل ومن القادم، املجد يف يفكر أيًضا الشاعَر أن والواقُع مستقبلُهما. به يُنَاط أمًرا

بعدئٍذ. ليكتبَها هريودوتس عن األُنُْشوَدة ُخُطوَط ذهنيٍّا َرَسَم قد الصباح ذلك يف يكون
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هي التي وأَْسباْزيَة هو للقائهم الَجْمع بني من َخَرج وصوَلهم ِفيْدياُس أبرص وملا
الداعمة التماثيل لنحت الرسوم من به يُنْتََفُع ما ِلرُيِيَها بها جاء قد وهو أثينة، نساءِ أنرض
وكانت يالقيها. مرة كلِّ يف جبينها تقبيَل بركلس عادة من أن بلوتَاْرك ويَْرِوي لألفاريز،
تََعرَّف قد فقط، املحبوبَة أي أَْسبازية؛ تُْدعى والتي واألرسة، االسم من العاطلُة املرأُة هذه
كانت التي أثينة عادَة بركلس واتَّبَع َمْجِده، أَْوج يف سنًة عرشين منها األسنُّ بركلُس بها
أغىض ما العبقرية من كانت أن فيه ريب ال ومما زوجته، ترك أن يَُعتِّم فلم الخليالت تَُكرِّم

بجانبه. وجودها عن مطلًقا سيًدا املولوُد ذلك معه
الوقت يف ولكنه ، عاَلميٍّ كرجٍل أَْسباْزية هريودوتُس يحادث األكروبول، عىل وهنا،
الرجاُل أولئك وكان بركلس، وجه يف معنًى كلَّ فيالحظ التحليل عىل بقدرته يستعني نفسه
وأن إِليهم، شاخصٌة الُجمهوِر عيوَن أن يَْعِرفون النساء أذكى هي التي املرأُة وتلك األربعة
ارتيابًا أَثينة أهُل بََلغ ما بَلُغوا قوًما ترى فال لقائهم، عن املساء ذلك يف ستتكلم املدينة جميع

يُحتمل. ما عىل زماننا يف باريَس أهِل استثناء مع وهذا وانتقاًدا،
يف العجيب باستعداده ويَْشُعر ضيوفه، يستقبل الذي امُلَضيِّف َطْوَر ِفيْدياُس ويتخذ
ناضجة، تأمالٍت نتيجُة إال أسبازية به يخاطب كان الذي الوجه وما الدولة، رئيس مصانعة

وبركلس. ألسبازية يكون كما فائدٌة له يكون فبذلك الشعَب، وضُعه ويَُروق
يَْدُعوه غالٍم محادثة يف منهمًكا املوسيقيِّ رأُس له رجًال مسافٍة أبرصعىل أنه يف َريَْب وال
بجائزٍة فاز الذي هو وأُِريبيُد ِديُونِيس، َمْرسح يف الطالعة بالشمس أَِثينَة يف الناس جميُع
وَفَحَص َسَالمني من أتى قد وهو املرسح، عىل امرأًة أظهَر فقد جديد، ابتكاٍر أَْجِل من
َحْوَل يًا تََقصِّ تلك من أقلَّ ليست نََظراٍت بجانبه الغالُم ويُْلِقي البناء، َم تََقدُّ ناقدٍة بعنٍي
مثَل فيَْغُدو سياسيٍّا وقطبًا كبريًا مؤرًخا ليكون قلبَه يأكُل الطُّموح كان وقد هريودوتس،
مناِفِسيهما من أحدُث االثنني كال أن وبما تُوِسيِديد. هو والغالُم مًعا، وِهريُوُدوتْس ِمِليتَاد
املتفننان هذان ويجد واحرتام، زهٍو مع األخرى الزمرة من بُْعٍد عىل كانا فقد سنة بعرشين
هؤالء اكرتاث من أكثر وشهواتهم الرجال لضعف ويكرتثان كثريًا، ِكَالِسيِّني115 زمالءهما
عن ُعنًُدا أناًسا أعياٍن أربعة من املؤلفَة الزمرَة تلك ا َعدَّ أن املحتمل ومن منهما، ِسنٍّا األكِرب

لهم. ذوٍق
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العمال، بني جالًسا عمره من الثالثني يف رجًال تُبْرص منهم مسافة عىل الشمال ويف
صغريٍة شجرٍة ظلِّ تحت باسٌم وَفٌم أفطُس أنٌف النموِّ الكثري ِقْحِفه أسفل عند ويَْربُز
سيقانهم ويَُحركون ُمبَْعثََرة، ُرخامية حجارٍة عىل العمال جميع ويَْجِلس الغالب، يف سمراءَ
أحد يضع الذي الرجل هذا إىل لينظروا يلتفتون واآلن األسفل، يف الوادي إىل وينظرون
ذي الوجه هذا إىل َحِذًرا آخُر ويَُحدِّق بغتًة أحدهم يَْضَحك ثم الغريبة، املعتادة أسئلته
عىل ُفِطَر الذي ُسْقراُط هو وهذا مًعا، والرِّفق ْخِرية السُّ عىل َدْوًما يَنِمُّ والذي األفطس األنف
ُخبِْث مع ولكن املبتذلة بأسئلته ُجمهوَره نفسه الوقت يف يَُسيلِّ والذي الناس، جميع تَْحيري

اللََّقانية.
الجمع بني انساب الذي الشابَّ الطالَب يالحظ لم النافذة بصريته مع أنه ويُْحتََمُل
أيِّ عن يُْغِيض ال َفتَائه مع ألنه وذلك قاٍس؛ وُخبٌْث ثاقب نظٌر الشاب ولهذا َكثَب، عن لرياه
لإلنسانية صديًقا ليس وهو دماغه، يف يَُقيُِّده ما عف الضَّ من مكاٍن كلِّ يف فيَِجد َحْوَله يشء
هو وإنما كِفيْديَاس، اتًا نَحَّ وال كُسوُفوكل، شاعًرا وال كِهريُوُدوتس، مؤرًخا وال كسقراط،
القادم العبقريُّ هو وهذا أَِريستُوفان، هو وهذا أَثينََة، أثينُة كانت ما لواله هزيلٌّ مصوٌر
شعراءُ يستطيعه مما بأكثَر يَُخلَِّدهم وأن جميًعا، املرسح إىل يَْحِملهم أن يَْلبَث ال الذي

ومؤرخوه. عرصه
بيان الصِّ هؤالء ويتتابع بيان، الصِّ من لفيٌف امليداَن يجاور إذ لكذلك األمر وإِن
املتَِّزنون الرجاُل أولئك ويلتفت صاخبني، ويتضاحُكون الرُّخامية الحجارة بني ويتدافعون
الجماعة، يقود أنه يلوح الذي ذلك يف املتموجة الُخَصل من يبدو بما لإلعجاب جميُعهم
لبضِع الغالُم ويَِقف بغتًة، األكروبول يف األحاديث وتنقطع الصائلة، َوثَبَاِته من يَْظَهر وبما
ويتوارى أيًضا، وبركلَس وِفيْدياس، أَْسباْزية وأنظاَر واملؤرخنْي الشاعَريْن أنظاَر دقائَق

ُقِطع. الذي الحديث إىل ذهوٍل قليِل مع الجميع ويعود الغالُم
سنني. عَرش العمر من البالُغ أَْلِكبْياُد هو َمرَّ والذي

٢٠

فنيٍّا، أثًرا وال فكًرا وال نابغًة إسبارطة تُنِْتج لم الكبرييْن، أثينة ْي َعْرصَ يف نفسه، الدور ويف
والشعراء والفالسفة األطباء من َجْمٌع أثينة غادر قد وكان قائًدا، األكثر عىل تُنِْتج وكانت
الرجال أعاظم بعض أصُل وكان املتوسط، البحر مستعمرات جميع يف وتََفرَُّقوا والخطباء
إسبارطة بحال يُحيط الظالُم وكان وِصِقلِّية، الصغرى آسية ومن اإلغريِقيِّ الشاطئ من
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وبَيْنَا أَنَْكساُغوْرس، أستاذَه مرافًقا الطبيعية العلوم يَْدُرس بركلس كان وبَيْنَا العسكرية،
حدودها تُْغِلق إسبارطة كانت بُروتَاُغوَراس، مع األخالق مسائل يف مناقًشا يَبَْحث كان
العاملية الثَّقافة مركز من الحربيِّ الشعب هذا ُقْرِب ومع واملوسيَقى، والتمثيِل الفلسفة دون
ذلك ومع اب، النُّشَّ وَرْمي البدنية الرياضة غرِي له درٍس اتخاذ عىل يَْجُرُؤ َمْن يَُجاَزى كان
األبطال أجداُدهم كان كما اع والرصِّ التجذيف ويتعلَّمون َعَضَلهم يَُدرِّبون أثينة ِفتْيان كان

يصنعون.
أن املحتمل ومن طويل، لزمٍن إسبارطة محاربة خطر إلبعاد ق ُوفِّ قد بركلس وكان
مع عاًما ثالثني العمر من بلغ ُحكٌم أعياهم الذين األَثَنيُّون، يُنَظِّم لم لو تماًما يَْجتَِنبُها كان
أمُره صار دولٍة رئيس من يتخلصوا أن راجني قضايا ويقيموا ِفتَنًا وَغرْيَتهم، للتجدد ُحبِّهم

ا. جدٍّ معروًفا
الرجل إسقاط عىل بينها فيما تتفق لم األيام، هذه يف كما الحني، ذلك يف واألحزاُب
عىل ثم الفيلسوف عىل دعاوى األمر بدءِ يف الَجذِْريُّون116 ويرفع رأسها، عىل ُوِضَع الذي
وكادوا السجن، يف الثانَي ويُْهِلُكون األول، ويُبِْعُدون بركلس خليلة عىل ثم البناء مهندس
رحمَة طالبًا األخرية الساعة يف إلنقاذها الدولة رئيس ق يَُوفَّ لم لو أسبازية عىل يَْقِبضون
األمر نهاية يف خطٍر من بركلس له ُعرِّض ما أن ويَلُوح يُْرَوى، كما العينني دامَع أعدائه

وْضِعهم. تضعضع يََرْون حينما الطَُّغاة يصنع كما فصنع الحرب إىل َدَفَعه
ُحصونها وإىل البحريِّ أثينة ق تفوُّ إىل اطمئنانه مع الحرب اجتناب يأُمُل بركلس وكان
الذرائع، بَشتَّى متعلِّلني تََقدَّموا الذين اإلسبارطيني ِقبَل من يحاَرصُ ذلك ومع املنيعة،
َمن ربُع غدا أُنِْقذ قد نْفَسه بركلس وَعدَّ العدوُّ ارتدَّ ا وَلمَّ األَتِّيك، من أقساٍم ترك إىل ويُْضَطرُّ
رئيس ويُتََّهم الوصف، عنه يَْقُرص ارتباٌك العاصمة ويسود الطاعون، ضحيَة أثينة إِىل التجأ
َجَمَع ، َقطُّ القديمة القرون يف دولٌة تَنَْله لم ماًال للدولة َجَمَع أنه مع األموال باختالس الدولة
تلبث لم والسوداء واألحزاَن اِت الَحَرسَ أن غري بِركلس، ويُْعَزل ُدوالر، ماليني عرشِة نحَو لها
لم بركلس ولكن البالد، يَْغُزو العدوُّ أَخذ حينما بركلس ويُْستَْدَعى أثينة، بأهل ت أَلمَّ أن

بالطاعون. َهَلك أن يَُعتِّم
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بركلس موت عىل ويَُمرُّ سنًة، وعرشين سبًعا ِسَجاًال، وَظلَّت البلُوبونري، حرُب ودامت
من الثالثني يف وكان قصري، لَدْوٍر السلطان إىل بأَْلِكبْياد الحرُب فتأتي سنَة، عرشَة أربَع

عمره.
أخرى، مرًة أثينة، تََهُب وبأْلِكبْياد أَْلِكبْياد، أخالق لتحليل الكتاب هذا صدر يتسع وال
من به اتصف وما الِعظام، أسالُفه نال ما يت الصِّ من نال عبقريٍّا املتوسط البحر أمم إىل
وأَْهِليَّاته بأخالقه وهو مًعا، ممقوتًا َفتَّانًا يجعله كان وَطيٍْش وُمُجوٍن وذهٍن وَظْرٍف جماٍل

بعد. فيما ِبَدانُونِْزيو أو بايُْرون، باللورد يُذَكُِّرنا
الحرُب أعيتهم الذين أثينة أهَل به يَُكْهِرب نَْرصٍ إىل محتاًجا كان أَْلِكبْياَد أن وبما
فيها األُخ يَْقتُُل األغارقة بني جديدة حرٍب ناَر بذلك فأوقد ِصِقلِّية ِضدَّ َحْمَلًة نَظََّم فإنه
أثينة قضاُة ويستدعيه الغارة، هذه سبيل يف مركبًا ١٣٤ يجمع أن استطاع وقد أَخاه،
ُخلُقيٍة بقضيٍة الدوام عىل يحتفظون كانوا والذين العدل إىل مما الَكيِْد إىل أقرَب كانوا الذين
لدى االلتجاءِ إىل أَْلِكبْياُد فيُْضَطرُّ وَوايْلد)، بايُْروَن اإلنكليُز به َحطََّم ما هذا (ومثُل احتياًطا
التي إسبارطة من الرغم عىل َهْوجاءُ بعيدٌة استعماريٌة حرٌب وتُْستَأْنف بإسبارطة، الَعُدوِّ
العامة، الحماسة بني وظائفه إىل أَْلِكبْياُد ويَُعاد أثينة، وتُْغَلب األَتِّيك، حدود عند حتى تَُهدِّد
الُفرس، مع الدسائس ويَُحوك الشمال، نحو ويَِفرُّ األوىل، هزيمته بعد ًدا ُمَجدَّ أَلكبياُد ويُْعَزُل

مقتوًال. ويموت
التي كالنَّْغمة أروقتها يف ساطًعا اسمه يزال ال بمباٍن، ُخلِّد قد بركلس كان وإذا
يف ذكره الذي أفالطون بفضل وذلك ، للفنِّ بشهرته مديٌن أَْلِكبْياَد فإن األُْغِنيَة، يف تَُكرَُّر
حياَة أنقذ إنه يُقال الذي العرصسقراَط لشمِس َقَمَريْن وأفالطوُن هو ويَبُْدو «محاوراته»،
أحدُث هو الذي التلميذَ هذا يُِحبُّ كان سقراط أن والحقُّ املعارك. إحدى يف أَْلكبياَد الشابِّ
أستاذُه بها يَِعُظ التي الفضائل من يَْسَخر كان التلميذَ هذا أن مع سنًة بعرشين ِسنٍّا منه
من سقوطه ِرسُّ فيه عما الصادران وضعُفه، البديع األَثَنيِّ العاَلم طابُع ويَتََجىلَّ الجليل،
أليًما هالًكا َهَلك الصديقني كال أن عىل املمات، حتى دامت التي الصداقة تلك يف مواهب،

تماًما. مختلفة أحواٍل يف ولكن
لنظاٍم الخاضعون اإلسبارطيون البريِه دخل فقد للحرب، ا َحدٍّ أَْلِكبْياَد هالُك ويََضُع
والنظام الطاعة بروح اآلخرين األغارقة من يمتازون فكانوا األعىل دولتهم َمثََل يَُعدُّ حديديٍّ

فيهم.
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أسطول عىل ويَْقِبضون الطويلة، األسوار ويهدمون األكروبول فوق ويَُعْسِكُرون
دخول عىل أثينة أهَل ويَْحِملون املستعمرات، جميع تسليم ويطلبون املغلوب، عدوِّهم
لَرقابة رجال بضعَة بنصبهم أثينة ديمقراطيَة ويَْقِلبُون إسبارطة، بإدارة اليونانيِّ الِحْلف
أن غري من املغلوبني عىل الزمن ذلك يف الربابرة به انقضَّ الذي الوجُه وما الدولة، شئون
إالَّ التَِّعب، األَثَِنيُّ الشعب بها نُِكس التي األسباُب وما لقضيتهم، انتصاًرا جديد برأي يأتوا
عىل املسيطُر الديمقراطيُّ النظام وكان زماننا. حروب يف تَِجُدها التي الحوادث نوع من
ِمنًَحا نالوا قد القوم، ُمْعَظم أي الصعاليُك؛ وكان طويل، زمٍن منذ الداخل يف َفَسَد قد أثينة
غالبًا، العرصأميني ذلك يف كانوا الذين للفقراء مفتوحًة الَقَضاء مناصُب فغدت بِركِلس، من
وُد، ُ الرشَّ املحامني طبقُة أي يُكوَفان؛ السِّ طبقة وكانت بعض، إىل ينضمُّ بعضاألغنياء وصار
إىل انتهت بل الديمقراطية بنُُظمها املجد تَبْلُغ لم أثينة أن والواقُع للشعب. ممثلًة تَْظَهر
أن والواقُع السقوط. ذلك إىل أدت التي هي الديمقراطية أن والواقُع النُُّظم، لهذه خالًفا ذلك
سابًقا كان هذا مثُل ودستوٌر بواسطته، يَْحُكم أنه الشعُب هذا فاعتقد الشعب العب بِركِلس
من دولة يف تَنُْمَو أن حقيقيًة ديمقراطيًة يمكن وكيف … امليالد قبل الخامس القرن يف ألوانه
الوطن أبناء طبقة وهي: السكان من طبقات ثالث عىل اشتمالها مع القديمة القرون دول
للطبقتني عما تختلف طبقة لكلِّ خاصة حقوق وجود ومع العبيد، وطبقة الغرباء وطبقة
ألن ؛ االستبداديِّ النظام ذاِت إلسبارطَة ضحيًة أثينة سقطت وقد ا؟ تامٍّ اختالًفا األخريني

حقيقية. ديمقراطيٍة ذاَت تكن لم أثينة
وعدوُّ الشعب صديُق هو الحروب جميع لريى طويًال عاش الذي الوحيد والرجُل
األوىل، القرون رجال لجميع تَمَّ الذي يفوق صيت من له اتفق وما سقراط، الديموقراطية
إىل امَليْل الكثريي املتوسط البحر رجال وبني موته، ألحوال َمِديٌن األكرب، لِإلسكندر حتى
وذلك إرادته، بَمْحِض املوت إىل ذهب الذي هو وَحده سقراط كان واملوت الحياة مطارحة

يُقال. أن يمكن كما كنبيٍل أو للحرية حبٍّ عن
التعساء املقامرين أعمال من يَُعدُّ مثًال بروتوس أو أنطونيوس انتحار من كان وما
من ليَتََفلَّت إال املوَت ِسِنيكا ل يَُفضِّ ولم ، الرِّقِّ أو املوت اختيار غريُ عليهم يكن لم الذين
إتْنة، بركان ُفوَّهة يف نفسه رمى إنه قيل الذي إنِْبذُْقل، الفيلسوف يَعش ولم طالعه، سقوط
ودعا األنذال، القتلة مصارعته أثناء يف قيرصرصيًعا يوليوس وَخرَّ متشائًما، إالَّ يَُمْت ولم
ضاربًا يُنَْقذ أن َرَفَض الذي هو وحَده وسقراُط يَْحَفَظه، أن األخرية الليلة يف هللا يسوُع
أرسل وقد بالحقيقة، يسوع ُعْمِر ِضْعَفي عمره كان وقد الحائط، ُعْرَض البقاء حبِّ بغريزة
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أليم، بمرٍض مصابًا يكن لم وهو كاآلخرين، الِفَرار يستطيع بأنه يُْخِربُه َمْن إليه قضاتُه
عليها يواظب أن يأُْمل كان التي أعماله عىل ليداوَم أثينة يف البقاء إىل محتاًجا يكن لم وهو
طويل بزمن يسوع ظهور قبل األخالق يف يسوع ملذهب ُمنْتَِحًال كان قد وهو اآلِدس، يف

النهاية. حتى يستوحيه فظلَّ
«تقريِظ رسالة غريُ والحكمة الجمال عن وثيقٌة اليونان تاريخ من إلينا يَنْتَِه لم ولو
األخرى، املتوسط البحر حضارات فوق أثينة تَْعلُو ما به لكان ألفالطوَن « األَثَِنيِّ سقراَط

امَلجيد. سقراَط موِت يف رمُزه يتجىلَّ وأسٍف خبٍث من أثينة أهَل يساور ما أن بَيَْد
وهو رصيًعا منهم أحٌد يَِخرَّ لم الحقيقة؟ يف املدينة هذه عظماء جميع هلك وكيف
منذ آثاُرهم ت تَمَّ أن بعد ِشيبًا ماتوا أنهم والواقُع ، نِّ السِّ حديَث منهم أحٌد يَُمْت ولم يقاتل،
والسبعني، للسابعة ابنًا أُوِريبيد ومات والستني، للتاسعة ابنًا إْسِشيل ومات طويل، زمن
الفالسفة، وعن األمور أولياء عن ذلك مثَل وقل تقريبًا، والستني الثالثة يف أَِريْستُوفان ومات
ومات والسبعني، الثانية يف أَنَْكساغورس ومات والسبعني، الحادية يف سقراط مات فقد
أفالطون ومات تقريبًا، السبعني يف ِفيثَاُغورس ومات والسبعني، التاسعة يف هريودوتس
كانوا األغارقة أن الصحيح من وليس والتسعني. التاسعة يف إيُزوقراط ومات الثمانني، يف
بعد َليِّنًا موتًا يَتََمنَّْون أُومريس عرص منذ األغارقة انفكَّ فما الشباب، قريَن املوَت يَِجُدون
ونصِف قرٍن ِخيَاَر يُمثِّلُون الذين وهم األغارقة، بني العظماء إىل نظرنا ما وإذا طويل. عمر
ُسوُفوْكل، سوى نَجد لم عرشَة، سبعَة من واحٍد سوى نَِجْد لم الخصوص، عىل أثينة يف قرٍن
ثورة عىل يدلُّ مصريهم فإن اآلخرون ١٦ ال وأما مقيدة، غريَ طليقًة قريحته إنماء استطاع
أعماٍر يف امليالد قبل ٣٢٢ وسنة ٤٥٦ سنة بني ماتوا األغارقُة فهؤالء العبقرية، ضدَّ املجتمع
وأُبِْعد املنفى، يف إْسِشيل فمات اضطهاد، موضَع كانوا أن بعد ،٧٥ وال ٥٥ ال بني ُح تََرتَجَّ
األعداء، بلد يف فمات ِتِمْستُوكل ونُِفَي عنه، ُعِفَي ثم سنني خمس ملدة َمِشيبه يف أَِريْسِتيد
وُحِكم األعداء، بالد يف ومات إْخِتني وَفرَّ السجن، يف فِيْديَاس ومات َفُعِزل، بِركلس واتُِّهَم
يُحتمل، ما عىل جوًعا فمات فيثاغورس ونُِفَي املنفى، يف فمات بالقتل أَنَْكساغورس عىل
وُقِتل، تُوِسيِديد ونُِفَي ، أجنبيٍّ بلٍد يف فمات ِضْمنًا أُوريبيد ونُِفي ُمبَْعًدا، هريودوتس ومات
َعبًْدا أفالطون وِبيَع بالقتل، سقراط عىل وُحِكم وُقِتل، ِسنٍّا أحدثُهم هو الذي أَْلِكبْياُد ونُِفَي
ب وَرشِ ِديُموْستني واْضُطِهد بلده، من بعيًدا ومات وَفرَّ أَرسطو واتُِّهم أُْعِتق، ثم البُداءة يف

مَّ. السُّ
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ذلك فدلَّ وطنهم، أبناء عمِل من أكثَر األخريين هذين طرد يف الحوادث عمُل وكان
جعل إىل أحيانًا ويُْجنَُح الجميل، وإنكارهم حسدهم وعىل صربهم وعدم األغارقة حقد عىل
دون حال قد الجمال ِحسُّ يكون أن أيًضا اإلنسانية سعادة ومن أَِريْستُوَفان. بجانب الحقِّ

عليهم. القضاء حني امُلبِْدعني آلثار األغارقة تخريب

٢١

املرصيني تالزم زمان، كلِّ يف الُحبِّ تاريخ تالزم وهي َشْهَوانيًة، الفنون أكثُر هي املوسيَقى
تزال ال وهي الهواء، يف متموجٌة كأنها ملموسٍة غريَ تظلُّ ذلك ومع أيامنا، أفالم117 يف كما
وليس خيال، من عليه ينطوي ما وَفْحُص ِحْفُظه يمكن الذي الشعر حاء امِّ من أكثر ِحي تَمَّ
غري مسُّ يمكن ال أنه والحقُّ ِبنَاءٍ، من قليٌل جزءٌ منه واألوضُح ظهوًرا، أكثَر ام الرَّسَّ أثُر

التماثيل.
أرجلهم، مالطفة يف برغبته ونساء رجال من الزائرين إىل براْكِزيتَِل ِهْرمُس ويوحي
يثري وال ا َغمٍّ النَّْفَس يُوِرُث ُمتَْحٍف يف اآلن ولكنه أُِلنْبيَا، يف خمسوستنيسنة منذ اكتُِشف وقد
، الكاليسِّ العرص إىل يَْرِجع الذي الوحيد الرُّخاميُّ التمثال هو هذا أن يف ريب وال أبًدا، الفؤاد
كما أصليًة فنراها الحقة أدواٍر إىل تاريُخها يَُردُّ تماثيَل وبضعُة ُزخُرفيٍة آثاٍر بضعُة وهنالك
بعض إىل تُْعَزى التي التماثيل جميع أن غري برونزية، آثاٍر بضعُة أصليًة تكون أن يُْحتَمل
يف والُهَواُة العلماء َفحصها والتي العالم، متاحف مختلف يف قواعَد عىل فنجدها املشاهري
وقد نفُسها، األفاريُز ُعِملت وقد األصول، عن نَُسٍخ سوى ليست األخرية، األربعة القرون
ِمريُون وال ِفيْدياس ِقبل من ال مجهولة، بأيٍد ُمَحَرتَفاٍت يف وِفيَغاْليه، الباْرتِنُون أفاريز ُعِملت
َقبَُضوا املجهولني املتفننني هؤالء أن عىل اإلنشائيُة األكروبوِل نفقاِت قوائُم وتدلُّ ريب، ال

ِحصان. أو إنسان كلِّ وجِه عن دوالًرا عَرش خمسَة يعدل ما
الوحيدة الرُّخاميُة القطعُة أنه األُِلنْبيا، يف هو كما ِهْرمس، تمثال ترى العكس وعىل
وذلك أيامنا، حتى باقيًا فظلَّ الرابع القرن يف معلٍم يُد نََحتَتْه أثٍر عمل يف بها انْتُِفع التي
أُبِْرَز وملا بذلك، التمثال إىل فأساء ًرا مؤخَّ أستاذٌ أصلحها التي اليمنى الذراع استثناء مع
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كمسيٍح ِهْرِمُس ويُبَْعُث طويل، ُرقاٍد بعد اإلغريقيِّ للجمال بَْعٍث مثَل هذا كان التمثال هذا
كتمثال وذلك كذلك، بََدنيٍّ جمال ذاُت رجاٍل تماثيُل تُوَجُد أَجْل، زمٍن. منذ ظهوُره انْتُِظَر
برونٍز من هو األوَل أن غري بِسيُكوبونبوس، ِهْرمس كتمثال أو ِدْلف، إىل الَعَربة سائق

حني. بعد ُعِمَلت رومانية نسخٌة هو الثانَي وأن مصبوب
أن يمكن أثًرا تجد ال ولكنك ، الفنيِّ األثر ذلك أو هذا أصُل حيث من الخرباء ويختلف
اإلنساُن يُظنُّ إيحاءٍ قوة من الجمال هذا يف وما ذلك، ِهْرِمس كتمثال ٍّ ِحيسِّ َحنَان عىل يَنِمَّ
املمكن من كان وإذا الحجر. برودة عن ال الحياة حرارة عن فاترًة َقَدًما َلْمسه إمكاَن به
األغارقِة خياِل تعريُف يمكن فإنه املوسيقى، عدم عند بألفاٍظ البدنيِّ الجمال عن يَُعربَّ أن
حتى بِركلس أثينَة من سائدًة تظلُّ الصفة هذه أن والواقُع .« الطبيعيِّ «اللُّطِف ب الرُُّجوِيلِّ
إغريقيٍّ جماٍل وجود عدُم أرسطو َقرَّره ومما بْرَغاُمون، متفنني حتى بولِيْكِليت ومن بونْبي،
ما وإذا التعاريف؟ فائدة هي وما الفم، أو لألنف ممكٍن شكٍل كلَّ جميًال َعدِّه مع نَموذجيٍّ
واحد كلُّ َعَرف إغريقيٍّا شابٍّا إلًها بعضنا فيسميه الشاطئ طول عىل إلينا يُْقِبُل شابٌّ ُرئي
يستنسخون عندما وحَدهم الرومان لدى الطبيعيُّ اللطُف هذا ويوجد ذلك. يعني ماذا منا
من اإلسكندر وكان األغارقة، خالف عىل التصاوير عمَل الروماُن ويُجيد األغارقة، آثار

عاليًا. إغريقيٍّا مثًال معه ن يَُكوِّ ما البارزة الشخصية
عىل آلهتهم لجميع وحَدهم، واألغارقِة األغارقِة، ابتداع يف ِّ الرسِّ َكْوُن املحتمل ومن
«لو إْكِزينُوُفون: قال الكمال. أقىصدرجات يف يجعلوهم أن َقطُّ يحاولوا لم فهم صورتهم،
يف السبب تَِجُد وهنا األُُسود.» شكل عىل آلهتها َلَصوَّرت التصوير عىل قادرًة األُُسود كانت
إحدى عن نقول أن العادة ومن جماًال. الرجل تمثال من أكثَر ليس إغريقيٍّ إللٍه التمثاَل أن
الجمال من إنه ا «حقٍّ ديَانَة: تمثال عن إغريقيٌّ وقال كديَانَة؟» حسناءَ «أليست الفتيات:

أنا.» َكِفِرينَِتي
اآللهُة تَبْلُُغه كما البشاعة من بالغٍة أَشخاٍص تماثيِل َعْرِض عىل األَثَِنيِّني أَحُد َجرؤ ولو
أمم آلهُة أو العرشين الثُِّديِّ ذاُت الهندوسية اإللهاُت أو الحيوانات رءوس لها التي املرصية
أثينة يف اآللهُة تكن ولم محاكمة. بال لُصِلب اآلخر، بعضها والُكتُْع بعُضها الُعوُر الشمال
بسهولٍة ولكن اآلدميون، يُْصنَع كما تُْصنَع اآللهة هذه وكانت البرش، دون وال البرش فوق
املستقبل تبرص ال اآللهُة وكانت أغاليَط، وتقرتف تخطئ اآللهُة وكانت إتقان، زيادة ومع
أن يوٍم ذات َخِيشَ ُزوس أن أُومريس وَرَوى الَقَدر. ألحكام خاضعًة وكانت وقت كلِّ يف
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يَْشُعر ال اإلغريقيُّ وكان تقويمه. يف الحادَث هذا يَُعنيِّ لم دام ما ِتْرَوادة عىل أَِشيُل يقبض
كانت العكس وعىل السعادة، من عليه به تُنعم اآللهُة كانت ما أَْجل من الجميل بِعْرفان

الشقاء. رؤيَة تحتمل ال دامت ما السعادة بهذه تمتَعه له تَْشُكُر نفُسها اآللهُة
َحْوَل اليونان فالسفة رأُي َص لُخِّ ما وإذا األساس؟ يف عندهم السعادُة كانت وماذا
والرتبية والجمال واملجد والنوم الصحة الكلمات: ظهوَر أبرصنا قرون خمسة يف السعادة
عنارص من الثََّراءَ الفالسفة من أحٌد يذكر ولم . نِّ السِّ تقدُّم مع ألم بال واملوت والصداقة
وتعتدي الناس ُسَعَداءَ معه تَْحُسد ما البرشيِّ الطبع من اإلغريقية اآللهُة وتَبْلُغ السعادة،
نفوًرا اآللهة أكثُر هو اآلسيوية، اآللهة من املعدوُد وهو وحَده، وِديُونِيُزوُس عليهم، معه

اإلله. هذا أرساُر ُ تَُفرسَّ وبهذا خطًرا، وأََشدُّها
املرصيني عند كما اآللهُة هذه أَتََعدَّدت سواءٌ منيعًة، منتقمًة آلهًة شعٌب تََمثََّل ما وإذا
واإلجالُل الخوُف َعنيَّ النصارى، عند كما إلهني كانت أم اليهود عند كما واحًدا إلًها كانت أم
يَُقدِّمون بما آلهتهم لدى الُحْظَوة نَيَْل يحاولون أنفُسهم األغارقُة وكان اآللهة، هذه صورَة
من كان وما الناحية، هذه من األخرى األمم ُمْعَظم من أكثَر ُخَراِفيِّني األغارقُة وكان إليها.
ويَُحوُل منهم آلهتَهم يُْدِني والحيواناِت والنباتاِت العناَرص إنعاشهم ومن أساطريهم كثرة
كانت وما وَربِّهم، األخرى األديان تعاليم بني يَْفِصل الذي املنيع الحاجز ذلك إقامة دون
بغريهم عظيٌم َسأٌَم عليها يستويل الذين لآلدميني دائٍم اكرتاٍث من تُبِْديه اإلغريقية اآللهُة
هذه ُصَور من املئات استنساخ من كان وما الدِّين، ذلك يف عريَّ والشِّ التََّصوُّيفَّ املظهر يَُعنيِّ
واحٌد إلٌه يَُكونَه أن يُْمِكن مما أقرَب يَْجَعلُها كما حقيقيًة اآللهَة هذه يجعل يوم كلِّ يف اآللهة

ُمَجرَّد. خياٍل َوْفَق إالَّ يَْحُرضُ ال
ومن الهوٍت ِعْلم من العاطُل الوحيُد يُن الدِّ هو اإلغريقيَّ الدِّين أن يف السبُب هو وذلك
وِفْسَطاِئيني السُّ أوُل هو الذي بروتَاُغوراس، َجُرؤ وقد ِدْلف. يف حتى مكتوبٍة وثيقٍة أيِة
ال شيئًا، أَْعِرُف ال اآللهة موضوُع حيث «ومن القول: عىل ُسْقراط، من قليًال أََسنُّ هو والذي
كثرية أموٌر وهنالك طبيعتَها، أَْعِرف ال أنني كما موجودٍة، غريُ أو موجودٌة هي هل أَْعِرف
الخيال كان وما اإلنسان.» عمِر وِقَرصُ املوضوع ُغُموُض ومنها جليٍّا، النظر دون تَُحول
الحقيقة. يف ذلك يُْعِوُزه وال آلهتَه يَتََمثََّل أن واحٍد كلَّ ويمكن هذه، من أكربَ حريًة ليَنَاَل

وبما الخصوص، عىل رجاٍل بوجوِه التماثيِل َعْرُض جزئيٍّا تفسريًا يَُفرسَّ وباللِّواَطة
بََدُن يُْجَعل أن الطبيعيِّ من فإن الرجال، من كانوا منهم، واملمثلون املتفننني، جميع أن
يُْخِفني ُكنَّ والنساءُ ا، جدٍّ قليًال العارية النِّْسِوية التماثيل عدُد وكان نَُموذًَجا. العاري الرجل
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من نراه وما كاسياٍت، ُكنَّ الِت امُلَرتَجِّ إن حتى يُبْدونه، الِفتْيان كان حني عىل ُفتُونَهن
حديثًا ُوِجَد الذي النصفيِّ أَْفُروِديَت تمثاِل أو ُدوِميلُو ِفينُوس كتمثال جميلٍة، ُمْستَثْنَيَاٍت
عليه يشتمل الذي العاري املشهوُر ِنيُوِبيَد تمثاُل وليس الحق، عرص إىل يرجع ُقوِرين، يف
وهو فريًدا، أمًرا إالَّ 118، كَالِيسٍّ َدْوٍر إىل يعود الذي الوحيد األثر وهو برومة، ِتْرِمس ُمتَْحف
الذكور، أبدان َعْرَض ْوَن يَتََشهَّ كانوا األغارقة أن بَيَْد ُمنَوَّعة. بقريحٍة األغارقة اتصاَف يُثِْبت
يف الذهبية للمشاعل َحَمَلًة الِغْلمان من يتخذون األُسطوريون الِفيَاِسنُي كان الروح ولهذه
وكذلك الطِّبَاع، جميل عىل الجماَل ْلَن يَُفضِّ مكان كلِّ يف ُكنَّ أيًضا والنساءُ أَْلِسينُوس، َقْرص
نهاية يف غرامية بمغامراٍت يَُقْمَن ُكنَّ الُت جِّ وامُلَرتِ والصائداُت كأَتََلنْتَة، الخالداُت، الَعذَاَرى
الذي أُولِيَس زوجها عند مثَله نَِجْد لم فإننا بالَوفاءِ بنِلُوب اتصاَف قنا َصدَّ ما وإذا األمر،
أن معه يََر لم ما بذلك الرضا من فبلغ ملوٍك وبناِت ُحوِريَّاٍت ُمَصاِحبًا ى يَتََلهَّ سنني ِعدََّة ظلَّ
كان شعبًا يمكن وكيف األغارقة، مشاعر من التَِّعس الُحبُّ وليس َفْوره. من منزله إىل يَُعود
واملجد والجماِل الحبِّ فمن بالَعَفاف؟! نساءَه يطالب أن ع التَّنَوُّ كثريَة غرام حياَة يَتََمثَُّل

اليونانية. الفضائل ثالوُث يتألف
وُمثَِّلْت والثَّقافية، السياسية بأفكارهم ومآسيَهم وتماثيَلهم معابَدهم األغارقُة وَطبََع
ُصوًرا عليها ما َعدُّ يمكن التي الخزفيُة األواني سيما وال الُكِميْدية،119 يف اليومية حياتُهم
والَهْزل الفراغ الكثرِي الشعب كهذا موهوٍب شعٍب عىل يسهل فإنه َغْرَو، وال ُفتُوْغرافية،
وقد سليمًة، اآلنية هذه من مئاٌت ُوِجَدت وقد اآلنية، عىل اليومية الحياة مظاهر ر يَُصوِّ أن
وإذا ثمني، هو ما ومنها تافٌه هو ما اآلنية هذه ومن منها، ا ِكَرسً إلينا األلوف مئات انتهت
حقيقيٌّ دليٌل لدينا كان كتاٍب يف وُجِعَلت الفتُوغرافية صوُرها والتُِقَطت اآلنية هذه ُجِمَعْت

أومريس. آثار يف ا تامٍّ انعكاًسا األوىل اإلغريق لبالد وتَِجُد متأخر، دوٍر يف اليونان عن
وتَْهِذر بِدهان، زينتَهنَّ يُْكِمْلَن أَُخُر َفتَياٌت وتكاد لديُونِيزوس، تكريًما َفتَياٌت وتَْغتَِسُل
وأَقداَحهنَّ خمًرا اململوءََة ِدنَانهنَّ ونََرى أسٍد، رأِس ذي يَنْبُوٍع من باْلُقرب أَُخُر فتياٌت
أثناء يف زوجها رأَس امرأٌة أمسكت وإذا ومقاعَدهن، َرهنَّ ُرسُ ونََرى نسائجهن، ونََماِذَج
والوجَه الصيد إىل ذهابًا ونََرى املنظر، هذا ر يَُصوِّ َمْن الحال يف ُوِجَد املائدة حول استفراغه

.Classique 118

.Comédie 119
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املئاِت ونرى والرقَص، السلوك ُحْسَن ِبيبَُة الشَّ به تَُعلَُّم الذي والطراَز السالُح به يُتََمثَُّل الذي
وإن هنا، الهوتيٌّ هو ما وال هنا، كاليسٌّ هو ما وال هنا، َة ِشدَّ وال وامِلالحة، املرافئ مناظر من
الَفتَياِت لهؤالء اللطيفة الوجوه تحت مكتوبًة معروفٍة آلهٍة أسماءَ الغالب يف تُبِْرصُ كنَت
ونَنَْسخ والثََّمل، والَكَسل والبُْخل واأللم امَلِشيب عن هزلية صورٍة مائِة نحُو ولدينا والِفتْيان،

وَفرانْزهاْلز. وُموْلرِي رابْله عنك دَْع الَحْرف، قبل اآلنية عىل بأجمعه أريستوفاَن
لعدوِّهم معبًدا املعركة، وبعد ِسِجْست، يف أقاموا الذين األغارقة تَُمثُِّل الوجوه وتلك
أَُدونيَس جعلوا الذين هم األغارقة وهؤالء الباهر، َجَماله من كان ِلَما وذلك فِليب، األكرب
مني ُمَقسِّ بْرِسُفون بجانب أشهر وستَة أفروديت بجانب أشهر ستَة جماله، بسبب يقيض،
للوٍح إِنقاذًا امُلْحتَلََّة ُروُدس يحرقوا لم الذين هم األغارقة وهؤالء الوجه، هذا عىل حياتَه
ءوا بَرَّ الذين هم األغارقة وهؤالء منها، ٍد ُمهدَّ َحيٍّ يف وجوده يَْعَلمون كانوا بُروتُوِجني َرَسمه
له. وَحْمًدا لوطنه تمجيًدا تأليفه من جديدة أُْغِنيًَة محاكمته أثناء يف أنشد ألنه سوفوكل

٢٢

امليالد، قبل ٤٠٠ سنة حواَيل بعض يف بعضها يرتبط رمزيٍّ َمًدى ذاُت ثالثٌة عناُرص تَُرى
إيطالية، عىل ْلَت السِّ وغارُة ِصِقلِّية عىل القرطاجيني وغارُة أثينة عىل إسبارطة غارُة وهي:
والِعْلم الرببرية للقوة الَفْوُز وُكِتَب الَغَزوات، هذه من واحدٍة كلُّ الحضارَة َزْلَزلت وقد
ولم مختلفٍة، أشكاٍل وعىل الشمال، ويف الغرب، ويف الرشق يف الذكاءِ عىل والثََّراءِ الِحربيِّ
إسبارطة إن حتى تقريبًا. أثٍر أيَّ الَقْرطاجيني َغْزُو يرتك ولم نفوذ، ذا الشمال َغْزُو يكن
عىل املغلوب أبواب خارج َظلَّت األوىل القرون عاَلم يف للحضارة ِحْصٍن أقوى افتتحت التي
أياٍم عرشة يف الغالب َخرَّبها التي أثينة أسوار بناءُ أُعيد فقد انتصاراتها، جميع من الرغم
التي أثينة ِقبَل من البحر يف إسبارطُة ُغِلبَت وقد انتصاراتها، من سنًة وعرشين ثماٍن وبعد
نَمطيٍَّة حياٍة عىل انتصاَرها، َعَقبَت التي السنني يف حتى داومت، التي هي وإسبارطُة بُِعثت،
ملدرسته أفالطوَن تأسيس مع وذلك الروح، من الخايل الفارغ العسكريِّ عاملها يف َهْوجاءَ

الخالدة. تماثيله إبداَع بُرْكِسيتِل استئناف مع وذلك الحني، ذلك يف بأثينة الفلسفية
أرقى آخر شعبًا األبد إىل يُْخِضَع أن استطاع شعٍب وجود عىل مثاًال التاريخ يف ترى وال
تَِجْدها بأَْرسها املتوسط البحر حضارَة بروِحها تعلو كانت التي أثينة إىل وانظر ذهنًا. منه
غريُ الرومان لسالح يكون أن غري من وذلك قرون، َة ِعدَّ الظافرة رومة بعد زاهرًة َظلَّت قد
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عن اإلغريقية السيطرة ِغياب قبل أي ٤٠٠؛ سنة َحواَيل أي الدور؛ ذلك ويف عليها. ِظلٍّ
منهما كلٌّ ليَْحِرم واألغارقة، القرطاجيون تنازع قديمان، شعبان تنازع املتوسط، البحر
ثالثٍة قوية دولٍة ظهور منذ القيمة فاقَد مختلًطا اصطراُعهما غدا وقد مقابلًة، أمالَكه اآلخَر

رومة. ظهور منذ وئيًدا ظهوًرا املتوسط البحر ِمنْطقة يف
الكربى الجزيرة امتالك بسبب والقرطاجيني األغارقة بني الحرب نشوب من َمَفرَّ وال
فحارب ِصِقلِّية، يف الحضارتان تصادمت وقد املتوسط. البحر نصفي بني تفصل التي
املستعمرة أَْجل من األغارقة وحارب بلدهم، إىل املستعمرات أقرب سبيل يف القرطاجيون
اكرتاثًا أكثَر القرطاجيون يكون أن إذَْن الطبيعيِّ من وكان األصيلِّ. بلدهم من نسبيٍّا البعيدة
َحقٌّ حني امَلالَّ التجار لهؤالء وكان الحني، ذلك يف أياٍم ثالثة يف بلوُغها يمكنهم التي ِلِصقلِّية
يف لتقاليدهم إالَّ بها ليبالوا األغارقة يكن ولم الوجوه، بعض من الجزيرة هذه عىل تاريخيٌّ
تََقلُّب من كان وما املهمة، واملرافئ السواحل عىل االستيالء يف ولعادتهم العامليِّ السلطان
تََغلُّب عدَم يُثِبت ِصِقلِّية أَْجل من هذين املتوسط البحر َسيَِّدِي من كلٌّ به يقاتل الذي الطالع
ِطراَز هو الحاسم العامل وكان ذلك. يف والقرطاجيني األغارقة من كلٍّ عىل التجارية الروح
من الثالثِة والَجذَّافني املجاذيف صفوف ذواِت القرطاجيون فيقابل تُْستَْعَمل، التي املراكب

والَجذَّافني. املجاذيف من صفوف أربعة ذاِت بمراكَب املراكب
استحوذ قد كان الذي القوميِّ الزهو يف العميق الحروب هذه سبب عن البحث ويجب
من انتفاًخا أكثَر وقٍت، كلِّ يف كما يَبُْدون، كانوا األخلياءُ ة األُْرسَ وشباُن األَثَنية، الشبيبة عىل
سلك قد كان ِتِمْستُوكل ولكن ، َقطُّ العالم سيادة يف بِرْكِلس يَْطَمْع ولم ء. األِجالَّ أجدادهم
أن حدث ومما مثًال. إيطالية اسَم بناته إحدى عىل فأطلق القومية العظمة جنون سبيل
القرطاجيني أن عىل الدليَل يقيمون صاروا أَْلِكبياُد ُههم يَُوجِّ كان الذين «الَحرَّاقني» الشبَّان
فتح عن يتكلمون الشبان أولئك فأخذ العون، يَْطلُبون هؤالء أن وعىل ِصِقلِّية أهل يُْرِهُقون
نتيجًة ٤١٣ق.م سنة َحواَيل ِصِقلِّية إىل َهت ُوجِّ التي األثَِنيِّني حملة َحِبَطت وقد قرطاجة.
نَْقص ومن إياهم، إسبارطة تهديد من كان ولَِما البلُوبونِيز، حرب أثناء يف الروح لتلك
مذعورٍة مستعمرٍة وبني الداخل يف املضعضع وطنهم أمر بني وقوعهم ومن استعدادهم،

بأحد. ٍة خاصَّ غرِي ُمَجزَّأٍَة
يصبحوا أن مستقلة كثرية ُمُدٍن بني املقسومون ِصِقلِّية أهُل يُِرد لم ذلك ومع
فانْتََهْوا َقْرنًا وأملانية فرنسة تجاذبتهم الذين األَْلزاسيني وضع مثل يف كانوا وقد قرطاجيني،
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قرطاجة بني الحروب انقطاع عدُم أسفر وقد األخرى. من واالحرتاز إحداهما َمْقت إىل
امليالد، قبل ٣٥٠ سنة َحواَيل اليونان اندفاعات أسفرت وقد الخصوص، عىل ُقوَسة وَرسَ
الدور ذلك قطَب وكان الطُّغاة. بعض َفْوز وعن القتل وب ُرضُ وعن املؤامرات َحْوك عن
مثَل قويًة امليالد، قبل ٤٠٠ سنة َحواَيل ِصِقلِّيًَّة إمرباطوريًة أقام الذي ِدِني قوَسة َرسَ طاغيُة
لنا ويبدو قورسقة. محتويًة البو، نهر مصبِّ إىل ممتدًة إيطالية، نصف عىل مشتملًة أثينة،
يف ا مهمٍّ مكانًا يَْشَغل أن يمكنه كان وقد الثَّقافة، إىل الشديد بميله حقيقيٍّ كِإغريقيٍّ ِدِني
املبتورة األُُسود رءوُس تزال ال واليوَم كربْكِلس، ومتفننني بشعراءَ نفَسه أحاط لو التاريخ

ِصِقلِّية. سهل عىل تسيطر أُْريالُوس، قرص يف الحصني، قرصه يف املتينة الُجُدر عىل
العظيمة، وتوفيقاته انتصاراته من الرغم عىل األوِل ِدِني من يشءٌ يبَق لم ذلك ومع
رسائَل من أفالطون كتبه وما معه، الحكومة اقتسام عىل وافق أفالطون ألن إالَّ يُذَْكْر لم وهو
مًعا سيايسٍّ وقطٍب فيلسوٍف عىل ينطوَي أن يمكنه الواحد الشخص أن يُثِْبت ُقوسة َرسَ يف
ِدِني أبدى وقد مختلفني. شخصني َصتا تََقمَّ ما إذا تتعاونا أن يمكن ال الصفتني هاتني وأن
الذين والبابوات األباطرة يُبِْده لم ما املجد إىل والتعطش والِقَرى واالحرتام الرُّوِحيَّة من
أفكاره تحقيق عىل عازًما أفالطون وكان عرصهم. متفنني نحو القادمة القرون يف ظهروا
اكتفائه لعدم وذلك أفالطون؛ من أفالطونيًة أقلُّ هو من الفالسفة من ترى وال يشء، كلِّ قبل
ويُبِْدع يَِسريَ أن يريد كان ألنه وذلك فة؛ ْ الرصِّ الفكرية بالتأمالت حياته من األول النصف يف
خادًما الحكومة سلطاَن يجعل أن يودُّ كان ألنه وذلك جديًدا؛ ً مبدأ ق يَُحقِّ وأن جديدة دولًة

للروح.
ليستطيع كان وما تامٍّ، حبوٍط من به ُمِنَي ما درجَة األخريُ ورحيلُه رسائلُه وتُثبت
وما َزْهٍو، من أمريُه عليه كان وما الصالحة»، الثانية «الدولَة يه يَُسمِّ ما بَِعيٍد من ق يَُحقِّ أن
ة ِخفَّ من كان وما للفيلسوف، يُْظهره الذي لإلعجاب ثمنًا دائم مدٍح من فيه يَْطَمع كان
الذين املفكرين فريَق ل التأمُّ عىل تَْحِمل بعباراٍت أفالطون َوَصَفه العموم، عىل األمور أولياء

أفالطون: قال السلطان، ذوي يف التأثريَ يََودُّون

مشبٌع هو هل ألرى شخٍص اختباِر وسيلَة ُقوَسة َرسَ إىل وصويل عند وجدُت لقد
األغنياء اختباِر وسيلَة ووجدُت الفلسفية، األفكار ومن املقدسة الحياة ُشْعَلة من
تَْعِني ماذا يُُروا أن يجب وهكذا ذلك، من أَِعنٍَّة عىل قابضني يكونوا أن وجب الذين
عاجزون أشخاٌص االختبار ِمَحكِّ عىل يُوَضع وهكذا لألمور، العميقة الدراسة
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لوَم يستطيعون بل ئهم، أَِدالَّ َلْوَم ذلك بعد يستطيعون فال والثبات، ْعي السَّ عن
. خاصٍّ كسٍل من عليه هم وما أنفِسهم

أن يستطيع فال القرص بستان يف ُحِرصَ َمْوِهبًَة العرص ذلك رجال أكرب أن ُرئِي ومتى
يف كان أنه وكيف به يَِحيُق كان القتل َخَطر أن ُعِلَم ومتى الَجبَّار، من بإذٍن إالَّ منه يخرج
ووضِع ِريشيْليُو سلطان تحت ُكوْرناي وضِع إدراُك أَْمَكَن األمري، إكرام موضَع الحني ذلك
الكبري. فِردِريك سلطان تحت ُفوْلِتري ووضِع الثاني يوليوس سلطان تحت أَنِْجلُو ِميِكل

النفيسِّ األغارقِة مزاج عىل وال النفيسِّ أفالطوَن مزاج عىل يدلُّ ال ذلك جميع ولكن
دقيٌق َلْحِديٌّ قرطاجيٌّ حجٌر ُوِجَد فِإذا األغارقة، عىل َوْقًفا والفنُّ النبوغ كان أََجْل، وحَدهم،
يف يَُرى كان أنه غري ، إغريقيٍّ نَُموذٍَج عن نسخٌة أنه يف ُحِكَم الدور ذلك إىل تاريخه يَْرِجع
القرون يف يمتاز املتوسط البحر عاَلم كان السبب ولهذا الُفُروِسيَّة؛ لألخالق أثٌر مكان كلِّ
ما وإذا والُغول. فارس من آتني والشمال الرشق من يَُهدِّدون الذين الربابرة من القديمة
يف قائٍد أعظُم هو الذي هانُّون اسم ونُِيسَ وسيبَاريس، ِسِلينُونْت حصار ذكرى نُِسيَت
ليقبض قرطاجة يف امَلنَْفى من استُْدِعَي هانُّون ابَن أن وهو: اآلتي، األمِر بقاءُ َوَجَب عرصه،
اكتفى بل رحمته، تحت َغَدْوا الذين أعداءه يقتل ولم االنتقام، عن فَعَدَل السلطة زمام عىل
األرض عىل أمامه امَلبُْطوحني الرجال هؤالء ِرقاب عىل رجله بوضع امُلْجتَِمع الُجمهور أمام

أَْطَلقهم. ثم
وال بِعرقهم، القديمة القرون يف الثالثة املتوسط البحر متنافيس نَِميَز أن نستطيع وال
اليوم يُبْذَُل وما اآلخريْن، لدى مما أعىل ُخلُقيًة صفًة منهم واحد كلِّ إىل نَْعُزَو أن نستطيع
سنة َحواَيل ُمْجٍد غريَ كان العروق بمئات اختلطت التي األمم دم لتطهري َهْزِيلٍّ جهٍد من
من مزيٌج والرومان والقرطاجيني األغارقة من كلٍّ من يتألف كان وقد امليالد. قبل ٤٠٠
الحارض، الوقت يف املكسيك أهل حال هي كما املهاجرة القبائل ومن األصليني البالد سكان

بها. يُْعتَدُّ كان التي هي الِعرق، ال واألرُض،
َظلَّت بالصحة، يُْعنَى أن غري من أَْلِفيٍّ تاريٍخ غضون يف الدم اختلط حيث وهنالك،
ِضفاف إىل إدخاله صار الذي البقر جنس أن وكما ثابتًا، عامًال وحَدها األرض طبيعة
مما بالعنارصأكثر املتوسط البحر شعوُب ُدِمَغت الجديدان والَعَلُف واإلقليُم هو التأم النيل
الخليج ألن وذلك خالدة؛ العنارص أن مع ُمْغَلًقا مختلًطا يظلُّ الِعْرق ألن وذلك بالِعْرق؛
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اآلدميني ل تُحوِّ أموٌر والسمك، والقمح الزيتون وألن والريح؛ الصحراء وألن اع، َ والرشِّ وامليناء
الساحل. َل تَُحوِّ أن غري من الساحل طول عىل يقيمون الذين

البحر شواطئ يف قليلة آثاٍر غريَ ترتك لم الربابرة مغازي أن يف َّ الرسِّ تَِجُد ذلك ويف
غريَ صحاِرَي يَتَمثََّل أن 120« الِجْرمانيِّ «الهنديِّ بكلمة ى يَتََلهَّ الذي ذلك وعىل املتوسط؛
يوجد ال أنه والحقُّ األمر. نهاية يف عليها ويستولون األجانب من أناٌس فيكتشفها مسكونة
اختلطت أصلية شعوٌب هناك السكان أن والحقُّ املتوسط، البحر َحْوَل ِجرمانيٌّ وال هنديٌّ
الخطوط من والِجرمان الرومان ُصَور بني يوجد أنه والحقُّ األجنبية. الشعوب من بمئاٍت
فكَال َغْرَو، وال َرَفائيل، وُصَوِر الجليديِّ العرص حيوانات ُصَوِر بني يوجد ما املشرتكة
نظرة يف ما بجانب يُذَْكُر بالذي وليس الرومانية. اإلمرباطورية أََرِيض فوق تَمَّ قد األمرين
وِقَطع الخزف وِكَرسُ اللغوية االشتقاقات حول الدراسات جميُع اإليحاء قوة من اإلنسان
والربُوفنْس ِصِقلِّية سكان وجوه يف ق فيَُدقِّ منصًفا كان وَمْن األواني. عىل املرسومة َور الصُّ
والنساء الرجال هؤالء جميَع يَِجْد والقاهرة، وحيفا وإزمري وسالنيك وبرشلونة وفلُوَرنْسة
ألولئك مشابهتهم من أكثر بينهم فيما يتشابهون وأنهم ُسْمٍر، وعيوٍن ُدْكٍن شعوٍر ذوي

استثنائيٍّا. تالقيًا أرمينية أو البندقية يف يتالَقْون الذين العيون والزُّْرق الشعور ْقِر الشُّ

٢٣

مائتي ِرصاع من ظافرًة رومة َخَرَجت ولَِم قرطاجة، أُقيمت يوم أُنشئت رومة أن ة الِقصَّ ويف
عام؟

قد املدينة وهذه ساحلية، غريَ مدينًة رومة كون يف ذلك سبَب تَِجَد أن املحتمل من
يُْمِكن فكان للِمالحة، صالح نهٍر ة ِضفَّ عىل وذلك ، بحريٍّ ميٍل مائَة البحر من بعيدًة أُقيمت
تزال ال واليوَم القراصنة. من َمأَمٍن يف ولكن فيه، تسري أن الحني ذلك يف السفن أكربَ
ملثل ُعْرَضًة تكون أن غري من وذلك املنافع، من الساحلية للمدن ما بمثل تتمتع رومة
والبحر، الجبل بني الوحيدِة العسكرية الطريق عىل رومة وتسيطر املدَن، هذه يواِجُه ما
وهي الَجنوب، ويف الشمال يف والالتني اإلتُْروِريني َغْزَو به تقاوم َوْضٍع يف تكون لذلك وهي

الكتاب. هذا أواخر يف واألساتذة» «اآلريني موضوع إىل انظر 120
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ووطنيني، جنوٍد وعىل ُمتََّحٍد نشيٍط بَرِّيٍّ شعٍب عىل تشتمل كانت الجْغرايفِّ الَوْضِع لهذا
السهُل يكن لم والُجُزر الُخْلجان مختَلف بني األوىل حالهم منذ ُمَفرَّقني األَثَنيُّون كان وبينما
وما أمرها. بدءِ يف الربوسية الدولة عليه كانت كما امُلنَظَّمة الُفتُوح بغري ليتسع الرومانيُّ
بعد؛ فيما لربوسية اتََّفق كما بعيدة بأمالٍك لتأتَي ومواريثُهم األمراء مصاهراُت كانت
حتى سويرسة ُجمهورية عمَر يَْعِدل ما أي سنٍة؛ سبَعمائِة ُجمهوريًة َظلَّت رومة ألن وذلك

اآلن.
الشعبان هذان فيه يشرتك ما هو والربوسيون األولون الرومان فيه يشرتك كان وما
رؤساءَ غريَ الحقيقة، يف األُسطوريون، األولون امللوك يكن لم ذلك ومع اإلسبارطيني، وقدماء
تَُداُر فصارت البُداءة يف الواسعة األََرضني أصحاب من أرشاٌف عليها يسيطر كان لُجمهوريٍة
امللوك، عهد يف حتى يُنْتََخبان كانا اللذان القنصالن، ويَْعِدل الطبقات، جميع من بِحْلٍف
نَاُت السِّ كان العكس وعىل الَجَربوت، من اإلسبارطيني حفظ إىل تحاسدهما يؤدي حاكمنْيِ
الفقراء يَُعتِّم لم ذلك ومع دائم، بسلطان تتمتع التي الوراثية العليا املجالس من رضبًا
سلطانها زاد التي الدولة ضمن دولًة الشعبية بمجالسهم فألَُّفوا َضْغٍط كلِّ ِضدَّ ثاروا أن

رسيًعا.
والنظام الحرية عىل لقيامه سنٍة ألَف باقيًا ظلَّ الذي الرومانيُّ الدستوُر يَُشبَُّه وال
الحياة أن وهو الخصوص، عىل واحد أمٍر يف عنه يختلف الذي اإلنكليزيِّ بالدستور إالَّ
غريَ اإلنكليز عند تَِجُد فال والرشف التقاليد عىل تقوم اإلنكليز لدى والتجارية السياسية
جميع تسجيل يف بَكَُّروا الرومان وأن والنواهي، األوامر ومن امُلَدوَّنة القوانني من القليل
جميع إىل املتوسط البحر من انترشت فقهيٍة مبادئَ ظهور إىل هذا فأدى ألواٍح عن ذلك
يف ِصيَغت التي املبادئ َوْفق أباه ويَِرث يتزوج البتَاُغونِيُّ يزال ال واليوم ، الغربيِّ العالم
حرية. بال واسع مقياس عىل ليَُماَرس الحقُّ كان وما سنة، ألفي من أكثَر منذ الفتاة رومة
من الرغم عىل العالم فتَح تستطيعا لم وبروسية إسبارطة كون يف السبب ُ يَُفرسَّ وبهذا
الحرية، تُْعِوزه وبروسية، إسبارطة البلدين، وكال رومة. قوانني َة ِشدَّ الشديدِة قوانينهما
األوَّلون الروماُن ُوِجَد والرتتيُب والزُّهُد العسكريُّ النظاُم حيث من األمر إىل نُِظَر ما وإذا
يف بالروح ون يَُضحُّ أنفُسهم الروماُن وكان أثينة، ألهل مما إسبارطة ألهل مشابهًة أكثَر

الدولة. سبيل
من يأتي َضْغٍط عىل للدولة الرومان إخالُص يَُقْم فلم الحرية، مبدأ خالف عىل وذلك
رضورًة كانت بل إسبارطة، يف كما عاليًا مثًال الطاعُة تكن ولم باردٍة، َقْسَوٍة عىل وال َعٍل
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يكن لم الذي الدولة دين حيلَة اخرتعوا بذلك، يَْظَفُروا لكي واألَرشاُف، َطوًْعا، اْرتُِضيَْت
والروماُن، اآللهة، عاَلم األغارقة خياُل َعَمَر وقد الحني، ذلك حتى الفراعنة عهد غري يف مؤثًِّرا
أسماءً عليها وأطلقوا آلهتَهم األغارقة من استعاروا جديدة، آلهٍة تََمثُّل عن وعجزهم لَعَطِلهم
وِقلََّة آلهٍة َكثْرَة كالرومان أمًة تُبِْرصُ وال الخاصة، لقوانينهم رموًزا منها وجعلوا جديدًة
ببعضالواجبات تقوم التي اآللهة مع 121 الدُّوبْيَا حساب من رضبًا َوَضُعوا والروماُن ِديانٍة،
تماثيَل يُنِْتج أن الشعب هذا مثَل شعبًا يمكن كان وكيف التَّْقِدمات، من معني عدٍد مقابل يف

األغارقة؟ أنتج بما تَُقاُس ومآِيسَ وأغاِنَي وآنية
صنعت مما أوسَع مقاييَس عىل الحربية دولتهم ِنطاَق الروماُن َع َوسَّ ذلك مقابل ويف
املدنية، وسلطتهم العسكرية سلطتهم بني جديدٍة، ببدعٍة ُقوا، يَُوفِّ أن وَعَرُفوا إسبارطة،
ِة، امُلِلحَّ األحوال يف السلطتني كلتا عىل تشتمل جديدة وظيفًة ابتدعوا أنهم ذلك وبياُن
فكان الُجمهورية مبتكرات من اإلمرباطور كتعبرِي الطاغية وتعبريُ الطاغية، وظيفة ابتدعوا
بها َرِيضَ التي السلطة من شكًال يَُمثِّل الطاغيُة وكان إمرباطوًرا، يُْدَعى مثًال، ون، ِشيِرشُ
ظلت و«القناصل» نَاتيني» «السِّ ألقاَب أن وكما ذلك، بعد التاريخ غضون يف األمم جميُع
قبل الرابع القرن منذ قائمًة «الطاغية» كلمُة بَِقيَت أيامنا حتى البلدان مختلف يف باقيًة
أن (٢) َخَطر. يف البلد يكون أن (١) برشطني: مقيدًة الطاغية تولية ُجِعَلت رومة ويف امليالد.

أشهر. ستة انقضاء بعد امُلنَظََّمة للسلطاِت سلطانَه الطاغية يَْرتُك
ويوليوس ِسيالَّ عهد حتى َحَسٍد عن القواعد تلك عىل الرومانيُّ الشعب حافظ وقد
الشعبيِّ القنصل النتخاب وذلك عليها؛ محافظًة األرشاف من أكثَر العوامُّ وكان قيرص،
، خاصٍّ نفوٍذ كلِّ من عاطلني قوًما البُداءة يف الرومان وكان قرون. بأربعة امليالد قبل األول
عىل مشتمًال ِحْلًفا يقيموا أن الدولة، ونظاِم القانون من إليه يستندون كانوا بما َعَرُفوا، ثم

النظام. هذا بمبادئ تَْعَمُل الحديثة االتحادية دولُنا تزال وال املجاورة، املدن
مستقبل أساَس النظاُم غدا فقد الحرية، عىل يقوم الدولة يف الرومان مبدأ أن وبما
أوسَع تجارية روح إىل اإلمرباطورية هذه إلقامة الرومان يَْحتَِج ولم القادمة، العاملية الدولة
من أكثُر والروماُن هؤالء. عند مما أوثَق نظاٍم إىل محتاجني كانوا وإنما األغارقة، لدى مما
منهم أقلَّ كانوا وإن َوْحدًة األغارقة من أشدُّ والروماُن إبداًعا، دونهم كانوا وإن ثباتًا األغارقة

.Comptabilité doudle 121
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الروماُن َدَحَر قاسيٍة هزائَم بعد إِال الُفْرس ُغَزاِة طرَد يستطيعوا لم األغارقَة أن ومع أفكاًرا.
أسوار خارج إىل ْلُت السِّ الربابرُة به قام هجوم أوَل األغارقة، من أضعُف وهم َفْوِرهم، من
الرضورية األساسية الصفات جميَع باملبادرات الخصيب الرومان ُخلُق يف وتَِجُد مدينتهم،

البحرية. امِلالحة ِعلم هو يُْعِوزهم كان ما وكلُّ العاَلمية، للسيادة
الروماُن كان وإذ القرطاجيني، منافسيهم من الِعلم هذا تعلَّموا أن الرومان يَْلبَث ولم
وثالثمائة رجل آالف ثالثة من مؤلف صغري جيٍش غريُ لديه يكن ولم وَحْربيٍّا، بَِريٍّا شعبًا
الرابع القرِن حتى األغارقة ابي لنَهَّ ُمُدنهم ِحْلف شواطئَ رضورٍة، عن تركوا، فإنهم فارس،
قرطاجة مع معاهدٍة عقد عىل لدينا التي األوىل الرسمية الرومانيُة الوثيقة وتدلُّ امليالد. قبل
من البحرية املناطق يف الرومان عىل امِلالحة بَحْظِر تقيض امليالد قبل ٣٥٠ سنة َحواَيل
عليهم امِلالحة بحظر تقيض تاَرانْت مع أخرى معاهدة الرومان َعقَد وقد ِصِقلِّية، َجنوب
مشاهري من كثري كتاريخ بهزيمتني الرومانيُّ التاريُخ يبدأ وهكذا املتوسط، البحر رشق يف

والشعوب. الرجال
ماليًة تضحياٍت مقتضيًة األوىل، الربابرة غارة َفْوَر أُبِْرمت املعاهداِت هذه أن والحقُّ
الِحْلُف ُكِرسَ وقد ْلت، السِّ ُغَزاة ِقبَل من اإلتُْروريُّون ُسِحَق وقد بالسالح، البلد لتجهيز عظيمًة
برينُّوس الربابرة رئيَس أبرصْت حينما إيطالية شعوب ُدِهَشت أن املحتمل ومن ، الالتينيُّ
مثَل وُقْل بالبالد، استقراره من بدًال تقهقره، حني الطريق يف النهب رضوَب آتيًا بغتًة يرتدُّ
املتوسط البحر عىل غارًة الشمال أهل من َشنَّ َمن أوُل هما اللذين يك وِجنِْرسِ أََالِريك عن هذا
وكانت واإلنشاء. االستعمار إىل ليَْهِدفا يكونا ولم النهب غري غايٌة لهما يكن فلم حني، بعد
وذهبها املعابد كنوز عىل أولئك عند تقوم األولية، املوادِّ يف اليوم لنا تتجىلَّ التي الثََّرواُت،

عبيًدا. منهم فيجعلون الرجال من بهم يأتون َمْن وعىل
األخالق مبادئ كانت قرطاجة مع املعاهدُة تلك فيه ُعِقَدت الذي الوثنيِّ العرص ويف
َربَاِبنَُة منها يَْسَخر التي القوانني يحرتمون القراصني وكان اآلن، عليه هي مما أَْسَمى
عبيًدا البحر يف عليهم يُْقبَُض الذين التجار بيُع يمكن ال فكان الحارض، الوقت يف الَغوَّاصات
بيَع يَْحُظر قديم قانونيٌّ ٌ مبدأ رومة يف يوَجد وكان وقرطاجة، لرومة الصديقة البالد يف

ُحرٍّا. فيه عاش الذي البلد أو فيه ُولَِد الذي البلد يف عبًدا اإلنسان
وذلك الثالثة، املتوسط البحر شعوب بني كغريها ُكِسَفت املنازعاِت هذه فإن ذلك ومع

البعيد. الرشق يف توارى أن يَْلبَث لم البحر هذا سماء يف ظهَر َجوِّيٍّ بحادث
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٢٤

يف وأبرص ، البهيِّ األَكروبول َكنَف يف ال الِبْكِر، مقدونية غابِة ظلِّ يف األكرب اإلسكندر ُولَِد
والجموع الربِّية الصائدين أغاِنَي وَعَرف الحكمة، رمُز هو الذي البوَم ال األسَد، صباه
كما يسيطرون وأمراءَ ملوًكا رأى وقد الشعبيني، والخطباءَ األَثَِنيَّة األجواَق ال الخاضعة،
يختلف لم الذي الهمجيِّ البلد هذا تنويَر أراد َمْن أوَل أبوه كان وقد أومريس. زمن يف
املجادالت َوَسط يف اإلسكندر الشابُّ ُ أ ويُنَشَّ قيرص. يوليوس زمن يف ِجْرمانية عن جوهًرا
بنفسه هاجمها التي ألمه أبيه تطليق فيشاهد الرببرية، األخالق سواء ويف القاسية يَّة األُْرسِ
لم الذي السبب يَُفرسِّ كما وتحرٍُّز حقٍد من الرَّجلني بني ما يَُفرسِّ وهذا ُسْكر، نَْوبَة يف
أبًا يكن لم فليب أن يلوح، كما املحتمل، ومن فليب، قتل عن غريبًا به اإلسكندُر يكن
أَالَّ يمكن فكان وعمِله اإلسكندر حياة يف بربريٍّا أثًرا ترك قد ذلك وجميُع لإلسكندر. حقيقيٍّا
العمر قصريَة منهما كلٍّ إمرباطوريُة كانت اللذيْن يك وِجنِْرسِ لجنكيزخان نظرٍي غريَ يَْغُدَو

كإمرباطوريته.
األوىل، الدرجة يف َمِديٌن، الخالدين التاريخ رجال أحَد اإلسكندر كون من نراه وما
وبََدا البنه، ُمَربِّيًا ليكون بَالطه إىل الزمن مفكري أعظم دعوة يف الرائعة فليب لفكرة
عرشَة والسابعَة ِسِنيه من عرشَة الرابعَة بني فيما اإلسكندر األمري روَح ن َكوَّ الذي أرسطو
عمِله تشبيُه ويُْمِكن الرببريَة، كثري بلٍد يف العليا القديمة القرون حضارِة رسوَل ِسِنيه من
نباٍت أكرَم لتُنِْتج واألودية التالل خالل من الحبوب بعض ثائرًة تَنْثُُر التي البحر ريح بعمل

االبتدائية. الغابة يف
والبدائع وامُلروءة الَكَرامة ألعمال هذا الهمجيِّ البلد ابَن إغريقية أفكاٌر أََعدَّت وقد
أموًرا يَْحُرض بربريٍّا أسًدا اإلسكندُر وكان الهند. فتح من أهمَّ ُمَقلُِّدوه َعدَّها التي الثَّقافية
انتصاراٍت وينال املعارك جميع يف بحياته يخاطر اإلسكندر وكان بنفسه. ها ويتِمُّ فظيعة
اليونانية الحضارة أزهاَر نفسه الوقت يف يَنُْرش اإلسكندُر كان ذلك ومع سيفه، بَحدِّ حاسمًة

امُلفتَتَحة. البلدان جميع يف
معاركه يف كان أَولو فقط، قوًة أكثَر بجنوٍد فليب، كأبيه يترصف، األمري هذا كان ولو
لاللتفات أهًال كان ما فقط، فائقٍة حربية بآالٍت االنتفاع عىل الحارض الوقت كربابرة قادًرا
يف صار قهرها قبل املجاورة الكبرية األمة أفكاَر َهَضَم إذْ ولكنه جنكيزخان، من أكثر
اللذان قيرصونابليون، يوليوس يَْسِطع ولم والروح، القوة بني الجامع النادر الفاتح وضع
بعض يف رفيعًة حضاراٍت مكافحتهما من كان ِلَما ناقًصا تقليًدا تقليده غريَ به، يَُشبَّهان
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ملَك بََهرت قد الِبْكر البلقان غاب من القريبة اليونانية الحضارة أفضليُة وكانت األحيان.
كان وفليب ِتْب. َقَهَر أن بعد ِقبَله من املهددة أثينة عىل َليِّنًَة َعَرضَسْلًما الذي فليب، مقدونية
إسبارطة، خال اإلغريقية، القبائل جميَع َجَمَع عندما لألمم جمعيٍة أوِل مؤسَس بالحقيقة

. يونانيٍّ لِحْلٍف رئيًسا أجنبيٌّ ملٌك يصبح وهكذا بُكوِرنْث، مؤتمٍر يف
الذي هو واإلسكندُر للعهد، وليٍّا كان أنه مع َكثَب، عن ذلك جميَع اإلسكندُر وشاَهد
أنصاف من هو الذي أباه رأى قد واإلسكندُر الشخصية، بشجاعته ِكريونِه النرصيف انتزع
ما وعىل . املقدونيِّ هذا من أمدَن كان الذي الفرس ملك محاربة إىل األغارقة يَْدُعو الربابرة
انتهت السلطان، إىل فليب تعطُّش زيادة من الدامية ابنته وأعراُس فليب أعراُس إليه أدت
شؤًما أكثَر أحوال يف َمِلٌك السلطَة يَتََقلَّْد ولم جديدة، مذابُح َعَقبَتْها للعرش ونِهاٍب بمذابَح
األغارقة لتحرير ال والفتح، الفرس مقاتلة إىل اإلسكندر ويذهب الَفتَّان. اإلسكندر تََقلُّد من
ويَبْدو مقدونية. ملك ِضدَّ َعْهٍد يف الفرس ملك مع ترتبطان وتِْب أثينة كادت ما منهم،
مع به يتساهل أن عليه كان ما الثبات عدم من لألغارقة سيًدا اإلسكندر َوِرثه الذي الَوْضُع

جديًدا. نًرصا ينال أن بعد حتى األَثَِنيني
سقطت وملا ِتْب. يَُخرِّب وأن أثينة يَْحَفَظ أن لألمر، وليٍّا وبحكمته، بغريزته ويرى
كما الَفَلك يف انطفأ قد القمر نور إن معاٌرص قال والنُّْضج، هرة الشُّ البالغُة املدينة هذه

الح.
العاَلم لفتح قصري وقٍت بغري عليه يَُمنَّ لم الطالع أن عىل اإلسكندر شهرة وتقوم
ما نضارة أقلَّ اإلسكندر وجه كان ولو أخرى، جهة من البدنيِّ جماله وعىل جهٍة، من
مستعينًا بالدعاية فيُْعنَى ذلك، يَْعِرف اإلسكندر وكان إغريقيٍّا، للعاَلم يظهر أن استطاع
يحوم وما شمائَله لألعقاب لون ويَُسجِّ يجمعون الذين واملؤرخني حافيني والصِّ اتني بالنَّحَّ
ما عىل للسلطان ُحبِّه من أكثر املجد يحبُّ كان اإلسكندر أن والحقُّ أقاصيص. من حوله
الُخلُقية، املعاني عن مما أكثر الصيت بُْعد يف رغبته عن يَْصُدر أعماله أجمُل وكان يُحتمل،
قبل باملوت شعوُره يُْؤلُِمه رجٍل عظمة عىل يَنِمُّ مآثره واتساع مفاخره رسعة من كان وما
عىل شاْرلِكن أو قيُرص مه َقسَّ ما نابليون، جمع كما سنة، عرشَة ثالَث يف فيَْجَمع األوان

ثالثني.
إىل طريقه قادته وقد الفرس، لقهر بل العالم، لفتح الحرب إىل اإلسكندر يذهب لم
َشْطَر ُوجوَههم يَُولُّون والُفْرُس، والقرطاجيون األغارقة الفاتحة، األمم وكانت إذَْن. الرشق
البحر عالم من انطالق نصف غريَ اإلسكندر ينْطلق لم ولذا الدوام؛ عىل املتوسط البحر
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، َقطُّ طوًال البلُوبونِيز يجاوز لم وهو فقط، الرشقيِّ املتوسط البحر عاَلم ومن املتوسط،
َشْطر وجهه َ يَُويلِّ أن املنطق من لكان اليونانية للحضارة رسوًال نفسه يَُعدَّ أن له بََدا ولو
اإلسكندُر ويَِجُد قرون. منذ طارق وجبل مرسيلية بلغت قد الحضارة هذه دامت ما الرشق
ُل يَُفضِّ هل نفسه: يف ويسأل وفنونهم، آلهتَهم ويِجُد الغربية، آسية شواطئ عىل األغارقَة
مقاتلة إىل يُْضطرون األغارقُة وكان الفرس؟ جيوش عىل املقدونيني جيوَش األغارقُة هؤالء
تنافس وليَد إِال الُفْرس ِنري من تحريرهم سبيل يف القتاُل وليس الغالب، يف األغارقة إخوانهم
ويتصادم بالحديد، تُْقَهر أن تَْلبَث ال شعوٍب عىل السيطرة إىل يَهِدفان كانا قويني َمِلكنْي
الواقعِة ُصوَر عىل األوىل َحَمالِته أثناء يف وذلك لألغارقة، املنافسون والقرطاجيون اإلسكندر
عندما قرطاجة إىل الناس ألوف ويَِفرُّ فنيقية، من جزءًا كانت التي الحارضة حيفا شمال يف
هذه إله استعداَد منامه يف رأى ُصوَر أهل من رجًال أن حدث ومما اقرتابه، خربُ انترش
عىل أَبولون ضحك وهل باألغالل، اإلله هذا تمثال فَقيَُّدوا ملغادرتها، أبولُّون الحامي املدينة

الفالسفة؟ طريقة عىل باالبتسام اكتفى أو األومريية الطريقة
ْردنيل الدَّ من فتوحه ِنطاَق اإلسكندر ع َوسَّ املتوسط البحر شمال أقىص ِمنْطقة ويف
عند أنه وذلك الدهر. عىل آثاره وأبقى البرص سعة عىل أعماله أدلَّ أتمَّ وهنالك النيل، إىل
مدينَة ذلك بَُعيَْد أنشأ أنه وذلك ، الربِّ ابُن بأنه الترصيح إىل أَُمون كهنَة َحَفَز وحَده ظهوره
موقٍع يف املتوسط، البحر سواحل عىل محلٍّ أهمِّ يف املرفأ، لهذا مكاٍن أصلح يف اإلسكندرية
العبقرية أن غري ريب، ال بذلك املهندسون نََصَحه أََجْل، سنة. ألفي منذ عليه قائمًة تزال ال
املهجوِر الشاطئ ذلك مستقبَل ، األجنبيُّ هذا ، الجنديُّ هذا ، الشابُّ هذا بها أبرص التي
يف َعَرف الذي هو واإلسكندُر للعجِب، إثارًة أقلَّ ليست عرصية مدينٍة أُُسَس فيه فوضع
ظهروا الذين مَرص سادة من أحٌد ه يُبِْرصْ لم ما النيل ِدْلتا من الخايل الغربيِّ الرأس ذلك
بالبحر مَرص يَِصل أن فيه أمينًا ميناءً يُْمِكن الذي املكان َعَرف الذي هو واإلسكندُر قبله،
صورَة ببصريته أدرك أنه يَلُوح الذي هو واإلسكندُر النيل، ِغْريُن يَبْلَُغه أن غري من املتوسط،
أمريكيُّ يصنع كما وضع، الذي هو واإلسكندُر مرص، قمح يَْشَحنون األغارقة من تجاٍر
للمرة األبجدية بحروف الشوارَع ُمعيِّنًا مستقيمة زوايا ذاِت لشوارَع رسًما الحارض، الوقت
اللذين وُزوس إِيزس معابِد مكاَن وُمْعِلًما اآلن، َوِشنْغتُن شوارع يف الحال هي كما األوىل
ذلك منذ املتوسط البحر بالد من تكون مُرص فتئت وما املتنافسان، املكان ذلك إلَها هما
فوق دقيق من أساٍس عىل مهندسيه أمام َرْسَمه وضع اإلسكندر إن القصُة وتقول الحني،

فأًْال. ذلك َفُعدَّ الدقيَق َرت فنَقَّ كثريٌ طريٌ فأتى الطَّْلق الهواء يف ِمنَْضَدٍة
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من اإلسكندر َحْملِة موضوع يف البحث عند يُذَْكر، أن يَِجُب املتوسط للبحر تاريٍخ ويف
ألن وذلك آسية؛ إىل األغارقة روَح اإلسكندُر به نََقَل الذي الوجُه هو ما الهند، إىل فارَس
تنكشف وهنا للقوة، ُعنوانًا ظهوُرها حيث من ثابتٍة غريَ َقِصَفًة كانت العاملية إمرباطوريته
الهمجيَّ البكِر الغابة أسد إن ُمَوكًِّدا يقول أن يستطيع أحد وال الثُّنائية، اإلسكندر طبيعة

أرسطو. تلميذ عىل َعِرينه يف تََغلَّب
تقريبًا، متصل جهاٍد غريَ عنده اليومية الحياُة تكون فال جنديٍّا اإلسكندُر ويَُربَّى
دوًما األول الصفِّ يف يحارب فكان القتال، ميدان يف ُسوُفوكل َسرْيَ الحياة يف َسرْيُه ويشاِبه
ُعرِّض ما األدبية الناحية من القتل َحقُّ له وكان العموم، عىل سيفه شاهًرا ِحصانًا راكبًا
ًرا مصوَّ يَُرى أن يُْمِكن وهكذا النرص، ونَيْل القتل عىل تقوم ِمْهنَتُه وكانت الدوام. عىل للخطر
ُفَسيَْفساء عىل ًرا مصوَّ تَِجُده وهكذا اْستَانبُول، يف اليوم فيُْحَفُظ اسَمه يحِمل َفْخم ناُووٍس عىل
الُفْرس. ملك عىل ِبحصانه ُمِغريًا الشعر متموَج الرأس حاِرسَ وس إِيسُّ معركُة بها تَُمثَُّل

وَحَدَث مناَوبًَة، ومجادًال مجاهًدا الخطر َدْفع من له َق ُوفِّ بما عبقريتَه اإلسكندُر وأثبت
لكم َرِبْحُت، ما جميُع «لكم قائًال: الكتائب يف فَخَطَب بغتًة الجيش يف مؤامرٌة َظَهَرْت أن
لقد لنفيس؟! تركُت ماذا القواد! أيها املرازبُة أنتم األصحاب، أيها والعراق ومرص سورية
االنرصاَف شاء َمْن ِجَراحي! ألُِريَكم ِجَراَحكم أروني تنامون! ألََدَعكم النوَم نفِيسَ َحَرْمُت

املغلوبني!» الربابرة من َحَرًسا أتَِّخذُ وهنالك جميًعا، اذهبوا فلينرصف، منكم
يَْطلُب َمْن جنوُده فرُيْسل ويميضيومان الُفْرَس، ويفاِوض الُخطبة، هذه بعد ويختيل

الُعَصاُة. يَُجاَزى وال ُمَوادعًة،
«األكرب». لقب اإلسكندر بها استحقَّ التي األحوال من هي وهذه

به يَبُْدو ذَنْبًا اليونانية والفلسفة اليونانية األخالق ِتجاه يُذِْنُب أخرى أوقاٍت ويف
ُجثَّة أَْرَسَل ثم سبب بال ِبْرِسبوليس123 : العدوِّ عاصمَة َر دمَّ أنه ذلك ومن ُخنُْزَوانة،122 ذا
فأمر عاٍص قائٍد عىل يحكم املجتمع الجيش جعل أن ذلك ومن اإلكرام، مع لتُْدَفن دارا
أََجْل، له. صديًقا كونه ومع األب هذا براءة مع املتمرد القائد هذا أبي بقتل َفْوِره من
الراح، تعاطي عند بالفلسفة أصحابه محادثَة يُِحبُّ اإلسكندُر العالية النفس صاحُب كان

العظمة. جنون الخنزوانة: 122
إصطخر. مدينة هي 123
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يف حاًال فقتله املزعوم اإللهيِّ أصله حول مرٍة ذاَت ُه الجَّ املخلصني أصدقائه أحد ولكنَّ
ُسْكِر أثناء يف وقوعه مع هذا ليَنَْسْوا األعقاب كان وما جافية، مفاِجئٍة جنوٍن نوبِة أثناء

الصاحبنْي.
سوى منه يَنُْج لم الذي العظمة جنون من ِلتَِقيَه اإلغريقيُة اإلسكندر تربيُة كانت وما
وأِشيل ِهْرُكول سليَل به نفسه يَُعدُّ كان ما العظمة جنون من بلغ وقد األقوياء، من القليل
البُداءة يف امللك ِقبَل من األسطورُة هذه تنترش ولم وأمون، لديونيزوس ابنًا نفسه يَُعدُّ كما
اإلسكندِر لحمل وتمرِده القديم اإلسكندر َحَرس استياءِ عن الَعَماية هذه وتُْسِفُر للدعاية. إال
اإلغريقية العادات مزج عىل عزُمه ويؤدِّي الفارسية، الطريقة عىل أمامه السجود عىل إياه
نساءً يتزوجوا أن ضباِطه أكابَر وبأَْمِره فارسيٍة أمرياٍت ة ِعدَّ بتزوجه اآلسيوية، بالعادات
بينهما. ق يَُوفِّ أن من بدًال األمتني يف االرتباك بذوَر إلقائه إىل الفارسية، األرشاف طبقة من
خيبة من كثرٍي من له وواقيًا لنابليون نذيًرا يَْصلُح هذا اإلسكندر حبوُط كان أن املمكن ومن

األمل.
كتابة إىل أرسطو أستاِذه أخي ابَن امَلِلُك ويدعو فمقداًرا، مقداًرا املؤامراُت وتَْكثُر
ويَنِمُّ ُجْرأته، َجَزاء فيُْقتَل السجود ضدَّ معه يتكلم ما الرصاحة من فيَبْلُغ مآثره، تاريخ
اليونانية ِحْليَتِه من والعاطِل الخيل وراِئِض اإلبري غاِب همجيِّ عىل أُخرى مرًة القتل هذا
عليه يََضُعه كما فاريسٍّ فاتٍح أيِّ مستوى عىل اإلسكندَر يََضع هذا مثُل وعمٌل الرائعة،

امَلِلك. عبادِة طقوَس إدخالُه
يُثِْبت حقيقًة والبارزِة ظاهًرا التافهِة الُخلُقيِة الصفات يف الشأن من األعقاُب يراه وما
هما القلوب وَفتُْح األخالق ونَْقُش زائًال، أمًرا والفتوِح الحربية املعارِك َكْوَن جديٍد من
الهند إىل َسَفُره يُْسِفر وال والجبال، األنهار بني اإلسكندر وقائع تُْسِفُر وال يدومان، اللذان
وذلك الدوام، عىل األمام إىل يسري طاغيٍة ذكرى غري عن الرشق، من قسم عىل واستيالؤه
سنِة وبعد األمر، نهاية يف اإلسكندَر ونرى تََمدُّن. برسالِة للقيام ال فاجع، ناموٍس َوْفَق
وهما عليهما يسيطر مركزين بني لثُْغَرٍة ا سدٍّ العرب بالد لفتح يستعدُّ بَْهَرج، ذاِت اسرتاحٍة
بَذََل ولو يمألها أن الفاتحني أحد عىل يجب ثُْغَرًة وقت كلِّ يف تَِجُد أنك والواقُع وبابل، مُرص

حياته. ُجُهوَد ذلك سبيل يف
التاريخ. يف مثَله ترى ال ما والَهَوى االنبساط من أواخره يف اإلسكندر عهُد وكان
ُسُهوب من تأتي الغالب، يف الطُُّرق ومن النقل وسائل من خاٍل زمٍن يف الوفوُد، وكانت
األزرق النيل منابع من آتيٌة أخرى ووفوٌد هي العالم سيد إيوان يف فتتدافع روسية َجنوب
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الجميع وكان … والقرطاجيون والرومان واإلتُْروِريون ْلت والسِّ واإليربيون هي تتدافع كما
جزيرة حول للِمالحة مشاريَع وضع يف مًعا يعملون امللك مهندسو وكان ُمْلِحًفا، ُمتََسوًِّال
يف آخرون بَنَّاءون يقوم وكان ، الفاريسِّ الخليج جزائر واستعماِر الفرات بلد وِريِّ العرب
للمآيس ُمَمثِّلني وجود إىل وذلك الِقَدم، بالغِة ُمُدٍن يف جديدٍة معابَد بزخرفة امَلَلكيِّ البلد

اليونان. من صني وُمَشخِّ
عظيمة بأعماٍل قام أن بعد وذلك بغتًة، ِسِنيه من والثالثني الثالثة يف اإلسكندر ومات

دة. ُمَوحَّ ِخطٍَّة عىل قائمٍة غريُ ُمَجزَّأٌة أنها مع
انترشت أن ذلك ومن يُْحَىص، ال ما النتائِج األرضمن يف القصري لطوافه كان ذلك ومع
ومن فني مثقَّ أناٍس ِقبَل من انْتُِحَلتَا وأن آسية، ونصِف مَرص يف لغاِته العرصوأغنى حضارُة
سلطاُن ، السيايسُّ اإلسكندر سلطاُن عاد حني عىل وذلك الوجوه، بعض من مالحني ِقبَل
األغارقة لغة َظلَّت وقد طويل، زمن املايضمنذ ِذْكَريات من إالَّ يكون ال هذا، اإلغريقيِّ نصف
أي سنة؛ ألَف ومرص سورية ويف سنة، ستَّمائة العرب جزيرة من أقساٍم يف وحضارتُهم
ممثِّلني التاريخ مرسح عىل ظهورهم عند الروماُن، َوَجَد أََجْل، . العربيِّ الفتِح حنِي إِىل
أبرصوا أنهم غري ِعْرًقا، باقيني والهندوَس الُفْرَس اإلسكندر، وفاة بَُعيَْد العالم فاتحي لَدْوِر
غري الثَّقافة، هذه اإلسكندر يُْدِخل لم أََجْل، ثمني، كبساٍط فوَقهم منترشًة اليونانية الثَّقافة

كبري. مقياس عىل َوطََّدها من أوَل كان اإلسكندر أن
دليًال تَُعدُّ خالدٍة بمآثَر قام قد ، العامليِّ الفتح ُخَماُر يَُخامره أن قبل اإلسكندُر، وكان
وزوَجه امللك أُمَّ عامل فارَس ويف بنْدار، الشاعر بَيَْت صاَن ِتْب ففي اليونانية، ثََقافته عىل
لسفراءِ َسَمَح ُصوَر ويف أعدائهم، نساءَ يعاملون الوسطى القرون فرسان كان كما وابنتَه
َحَمَل مرسوًما األلعاب أثناء يف نََرش األِلنْب ويف ساملني، اء أَِصحَّ بلدهم إىل بالعودة قرطاجة
أثينة يف ذُعًرا األمر هذا فأحدث السياسيني، ُمبَْعديها جميع اسرتداد عىل اليونان ُمُدَن فيه
لكي األُلنب إىل املهاجرون ويتقاطر األيام، عرشات منذ ُمبَْعديها أموال توزيع من كان ِلَما

عادل. ملٌك اتخذه الذي امُلَحريِّ التدبري ذلك يسمعوا
والربابرة، األغارقة بني الحواجز ت ُكِرسَ ما ْمَعة السُّ َحَسَن يظلُّ فإنه أمٍر من يكن ومهما
بحرارِة الرجُل هذا َحَمى وقد ، نرصانيٍّ وال إغريقيٍّ غري رجٍل ِقبَل من اليونان تُراُث نُِقَل وما

الدائمة. األهلية وحروبه ِفتَِنه ِتجاه الذهنيَّ اليونان تَُراَث الفتيِّ الهمجيِّ
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٢٥

املدُن زالت آسية ويف أياِمنا، حتى باقيًا ظلَّ الذي الوحيُد اإلسكندر عمُل هي اإلسكندريُة
أي ه؛ وأمُّ وأزواُجه أبناؤه زال كما باسمه فها وَرشَّ العاهل هذا شادها التي األربع أو الثالث
الِهيَفاِزيس عىل الحدود يف أقامه الذي للنُّْصب أثًرا ترى ال وكذلك ُقِتلُوا، الذين هؤالء جميُع
اإلسكندرية ظلت العكس وعىل األوُل. املتوسط البحر عاهل َوَصل أين األعقاُب لرَيَى بالهند
فكرة عىل تَِنمُّ ألنها بل املوانئ؛ تَْكثُر حيث املتوسط البحر عىل وحيٌد ميناءٌ ألنها ال باقيًة،
للمرافئ ونَُموذٌَج القديم العالم يف عرصية مدينة أوُل ألنها بل جديد؛ دستوٍر عىل عبقرية،

املستقبل. يف
األخرية الثالثة القرون يف الثَّقافيَة العاَلم عاصمَة اإلسكندرية من جعل امليناءُ وذلك
أحسَن قارَّاٍت ثالث بني اإلسكندريُة وتَْرِبط مدينة، أقوى كانت رومة أن مع امليالد قبل
التاريخ مكتبات من أشهُر مكتبٌة تُوَجد كانت اإلسكندرية ويف أخرى. مدينة أيُة تَْرِبط مما
إنشائها تاريخ من قرون ثالثة بعد املكتبة هذه وتُْحَرق الحارض، العاَلم مكتبات من وأكمُل
الذي باالنفجار بَلِيَّتِها تشبيه ويمكن القديم، العالم آثار من يَُعوَّض ال أثٌر بذلك فيزول
بها منعوا درجًة َجَمعوه بما االغتباط من املكتبة سو مؤسِّ وبلغ مؤخًرا، األكروبول عىل وقع

مكتبة. تأسيَس نفُسها َفَرغاُمس124 حاولت عندما الَربِْديِّ إصدار
اإلسكندرية ويف العرص، علماء ِكبَاَر بالذَّهب يجتذبون القديم العالم ملوك أغنى وكان
يف بالعلم يَُساُر التاريخ يف األوىل وللمرة والحكمَة، الشمَس إبيقوُر، الحكماء، حكيُم يَْجَرُع
أَيِّ عىل يَْفِرضاألقوياءُ وال األغراضالعملية، من الخايل ُف ْ الرصِّ الِعلم ويكاَفأ التقدم طريق
أن زمن بعد واليهوُد املرصيون استطاع فبذلك فيه، يَُفكَِّر أو يَْكتُب أن يجب ما كان شخٍص
لإلسكندر، َمِديٌن ذلك وكلُّ املكتبة، تلك ِنطاِق ِضْمَن اإلنماء بعَض امَة الَهدَّ مبادئهم يُنُْموا
أَْوَجد. ما أعظَم الكبريان املتوسط البحر رمزا هما اللذان اإلسكندرية وميناءُ الروح وَظلَّ

عرصيًة البحرية التِّجارُة وصارت اإلسكندر، قبل املحيط ُعبَاَب تَُشقُّ السفُن وكانت
البحرية، املسائل عن االبتعاد يرى كان اإلسكندر ألن وذلك عهده؛ يف التعديل يَُد تَنَلهما فلم
الصني نسائج كانت ظهوره قبل قروٍن ومنذ إمرباطوريته. يف الَعَطب ْرسَعَة ُ يَُفرسِّ وهذا
موانئ إىل تُْجَلب ِسَلًعا الشمال بحر وَعنَْربُ السودان وذهُب الثمينُة الهند وحجارُة الحريريُة

.Pergame 124
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تَِصُل ِسَلًعا والعبيُد والذهُب والَقْمُح والعسل ْمع والشَّ امِلْلُح وكان الغنية، املتوسط البحر
أغنى هي التي ِميلِه وكانت األسود. البحر من مارًَّة الرشقيِّ الشمال من آتيًة إيِجه بحر إىل
كانت، التي النيل ِدْلتَا ال الفنيقية، املرافئ من وغريَها ُصوَر تنافس القديمة القرون يف مرفأٍ
األنهار أكربُ هو الذي للنيل، يكن ولم للِمالحة، َسْهَلٍة وغريَ منتظمة غريَ تزال، ال والتي
طويٍل، َجَرياٍن بعد فيه تواريه غريُ املتوسط بالبحر َالت الصِّ من للَهَوى، اتِّباًعا وأكثُرها
الخارج. يف بها يقوم سياحٍة أثناء يف الَهَرم يُْعِييَه أن بعد يموت الذي الكبري كالرائد وذلك
ال عادوا زمٍن يف يناسبه ما كلِّ وعىل األغارقة لدى البحر ُحْظَوة عىل يُْستََدلُّ وبالنقود
إِِفيز نقود عىل نراه ومما مكان. كلِّ يف الزمن ذوق تتبع والنقوُد نزاع، بال سادته فيه يكونون
وامِلْرساة ْلفني الدُّ ُصَوُر الكثرية، املدن من وغريها وبوِزئِيُدونْيَة وأَبولُونْيَة وإيِجني ُقوسة وَرسَ
فوق ِديُونِيُزوُس مشهوٍر َقَدٍح عىل ويَُرى طان، والرسَّ البحر وطرِي البحر وثعباِن ِبيَدج والسَّ

َحْوَلها. َالِفني الدَّ َلِعب مع وذلك عليها الِعنََب ويَنَْضُج الَكْرمة تُنِْبت ساريٍة ذاِت سفينٍة
ُهتاٍف من إْكِزينُوُفون َله َسجَّ ما ويدلُّ ، الحقيقيَّ األغارقة بلَد يزال، وال كان، والبحُر
البحر إىل ١٠٠٠٠ ال برجاله أَتَى ملا أنَّه وذلك الحقيقية، اإلغريقية الروح عىل مشهور
«البحر، قائلني: هتفوا املغامرات يف َقَضْوها أعوام ة ِعدَّ بعد البحَر الجنوُد وأبَرص األسود
غريُ ب الطُّالَّ ُشبَّاُن منه يَْفَزع الذي إْكِزينُوُفون تاريخ من يبَق ولم أخريًا»، والبحُر البحر،

الصغرية. الكلمة هذه
تسري السفن كانت ِصناعيًة، مراكَز القديمة القرون يف الُكْربَى املرافئ كانت وكما
بني تَِصل التي البواخر تَْصنع كما وذلك املتوسط، البحر يف الصغرية حدودها ضمَن
كان ِلَما امليالد قبل ٤٠٠ سنة حتى حربيًة املرافئ جميع وكانت األَْلبيَّة. البحريات شواطئ
الفروسية من رضبًا تَُعدُّ وكانت القديمة، القرون يف مباحًة الَقْرَصنُة وكانت تََسلُّحها. من
يف وهم به، تأتيهم أن التجارَة يمكن ما ًرا مؤخَّ إالَّ األغارقُة يكتشف ولم البحرية، كالتجارة
وكان ًرا. مؤخَّ إالَّ شخصيٍّا واملصانع املناجم بإدارة يبدءوا لم الذين اإلنكليز كلوردات ذلك
التجارَة تتعاطى ال التي املدن من حتى التجاريِّ ازدهارهم دور يف يَْسَخُرون األغارقة
بعد البحر ساحل عىل مصريهم اكتشفوا قد ِسيَم سكاَن أن مثًال يَِجُدون وكانوا البحرية،

سنة. بثالثمائة األوان
أحواَض ُقون ويَُعمِّ التخطيط حسنَة أرصفًة يُنِْشئُون الحني بعد الحني يف وكانوا
يف تكلم قد ِهريُوُدوتْس أن ومع رسيًعا. تَُزاد صارت سفنهم ُحُجوَم ألن وذلك مرافئهم؛
من ُصِنَع ُطنٍّا ١٣٠ منها الواحدة تبلغ النيل يف سفٍن وجود عن امليالد قبل الخامس القرن
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عىل واحد مركٌب ُصِنَع كما ُطنٍّا، ٢٦٢ منها الواحد يبلغ ما قرٍن نصف بعد الحربية املراكب
كأنه ُقوَسة َرسَ إىل أثينة من فانطلق العالية وأقسامه بأبراجه العائمة القلعة يشابه األقلِّ
مع ُطنٍّا، ١٥٠ غري ُكولُونْبس كِريْستُوف بها سافر التي السفينة تَبْلُغ ولم ُمَدرَّعاتنا. من
القرون ُسُفن أكرب َفُعدَّت امليالد قبل الثالث القرن يف أُنشئت التي «اإلسكندرية» سفينة أن

َوْسِقها. إىل نُِظَر ما إذا ُطنٍّا ١٠٥٠ كانت القديمة،
ُمَحرِّكات زمن يف حتى الَعَجب منه يُْقَىض ما الرسعة من الُحُجوَم تلك يقابل وكان
وصور ُروُدس بني ما يَْقَطع كان الفنيقيني قراصني من فريًقا أن ذلك ومن الحارض. ِديِزل
َحْوَل َفر السَّ كان أن ذلك ومن الواحدة. الساعة يف ُعَقٍد ثالَث يَْقَطع كان أَي أيام، ثالثة يف
غريُ كَّانات السُّ من السفن هذه يف يكن ولم اعية، الرشِّ ُفن بالسُّ واحًدا أسبوًعا يدوم ِصِقلِّية
يَتَقدَّم الذي التجاريَّ املركَب أن أرسطو ويََرى الساحل. من نُوِّ والدُّ للتوجيه صالٌح هو ما
الرَّبَاِبنَُة وكان معه. تحملها ال ما الضعف من أجنحتها تكون التي كالحرشة هو بالَجذَّافني
الكبرية السفن مرايس إللقاء قريب، وقت إىل تُْستَْعَمل َظلَّت التي بالُقلُوس،125 يستعينون
كان اإلسكندر أن ويظهر حديد، من َرْسٍو سالِسل اتخاذ يف بُكَِّر فقد ذلك ومع الُخْلجان، يف
يف فَغَطَس ُصوَر مرفأ حارصت قد بُقلُوس مربوطة سفنًا ألن وذلك استعملها؛ َمن أوَل
اإلسكندُر استبدل فهنالك ، العدوِّ ُسُفِن ُقلُوَس وَقَطُعوا املحصورة املدينة هذه من جنوٌد املاء
السالسل املرايسذاِت استعماِل أمَر قيُرص يوليوس فرَيِْوي طويل ويميضزمٌن بها. سالسَل

بهؤالء! خاصٌّ أنه عىل الشمال ُغولِييِّ ِقبَل من
وكان الحقيقة. يف امليالد قبل ٥٠٠ سنة حوايل إالَّ املتوسط البحر جْغرافية تبدأ ولم
ُقْرٌص األرض أن يعتقدون أومريس، والشاعُر سليمان، امللُك ثم واألَْرُغنوت، العربيون
ظهور عند الرأي هذا انهار وقد مركَزه. األَُلنب َعدِّ مع املحيط بالبحر محاٌط َمبْسوٌط
الخرائط هذه ُصِنَعت أن الدََّهش دواعي ومن الطبيعة، َوْفَق ُرِسَمت التي األوىل الخرائط
الدور ذلك يف وقع ومما دارا. امللك أجل من اليونان علماء وضعها أن الربابرة، أحد أجل من
أن غري الربيطانية، الُجُزَر فاكتشَف الغربيَّ أوروبة وشاطئَ القرطاجيُّ ِهِمْلُكوُن سار أن
معه أنكرت ما العرصية الحكومات كإحدى األفق ِضيق من كانت القرطاجية الحكومة
للمالحة. صالٍح غريُ األطلنطيَّ بأن َمْكٍر، عن أو حسٍد عن حًة، ُمَرصِّ ُكولُنْبُوَسها كِريْستُوف

ضخم. للسفينة حبل وهو القلس، جمع القلوس: 125
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العاَلم ذلك عن جديدًة صورًة قومه عىل هريودوتس فيَْعِرض سنًة، ستون وتمرُّ
الَقَصص براعة من به ُعِرف بما امَلْرِويَِّة أو املنظورة الجزئيَّات من املئاِت فيصف البعيد،
علماء من يكونوا أن القديمة القرون يف الشعراء عىل وكان املهمة، األفكار بعض جامًعا
األدبية القابليات بني شخصه يف الرجل يجمع أن أيامنا يف النادر ومن والتاريخ، الفيزياء
ِهريُوُدوتْس وكان ا. شاقٍّ أمًرا العلمية اآلثار أشهر مطالعَة يجعل ما وهذا العلمية، واألهليات
مع الحقيقيني الشعراء من نفسه الوقت يف وكانوا العلماء، أكابر من وبلُوتَاْرك وتُوِسيديد

. َقطُّ الخيال َمتَْن يركبوا لم أنهم
الخرائط ُصنع فنَّ فإن الكمال نحو الرياضية بالعلوم ساروا قد األغارقة أن وبما
وِكيبِلر َغِليلُو أن يف يفكر حينما واملرءُ، الَحرْيَة. يثري ما الرسيع التقدم من بلغ الجغرافية
َرَجعت البرشية أن يرى ، الشميسَّ النظاَم الكتشافهما واإلهانة واأللم األذى من بكثرٍي أُِصيبَا
إثبات من كان وما األرض بُكَرِويَّة وأفالطون ِفيثَاغورس َجْهِر من كان بعدما الَقْهَقرى
يبايل ال فاتح، ككلِّ اإلسكندر، وكان ذلك. يَُعاِرض أن لكاهٍن يَِعنَّ أن غري من ذلك أرسطو
دون من ولكن الهند وبوصف الغربية آسية بوصف فأمر البلدان، من عليه استوىل ما بغري

الخريطة. عىل يُْرَسَما أن
ارجة الدَّ املناهج إىل أُضيف أن امليالد، قبل الثالث القرن يف أي بعده؛ إالَّ يَْحُدث ولم
الذي العايل املستوى ويَُرى كان. مكاٍن أليِّ الحقيقيُّ الحساُب أي الدََّرجات؛ قياس منهاُج
الجغرايفِّ طارق جبِل موقَع إراتُوْسِتُن َحَسَب فقد اآلتي: باملثال اليونان عند الجغرافية بلغته

!٣٠ .′′٦ ′٠ °٢٦ ب الحارض الوقت يف نَُعيِّنُه أننا مع ′′٢٥ ′٢١ °٢٦ فوجده
يَُعيِّنُوا أن عليهم يتعذر كان فإنه بوصلٌة القديمة القرون حي َمالَّ عند يكن لم وإذ
ال أو يُْستَطاُع، ما عىل يَُدلُّوا أن حني امَلالَّ هؤالء يمكن كان وإنما الَخَوافق،126 َوْفَق االتجاَه
يَُعيِّنُوا أن يمكنهم كان كما واألشجار والصخور والذَُّرى الرءوس من إليه النزوُل يُْستَطاع،
ال وكان الرِّيح. اتقاءُ يمكن وحيث للرشب الصالح املاءِ نَيُْل يُْمِكُن حيث العالية؛ املحالَّ
الدبُّ سيما وال غريهم، قبل الفنيقيون َعَرفها التي الربوج تََعرُُّف الصيف غري يف يمكن
تقريبًا. السبب لهذا الشتاء يف تَِقُف امِلالحة فكانت االتجاه، تعيني يف به يُنْتَفُع الذي األصغُر
يف بحرية مدرسة أوُل أُنِْشئَت فلما مضبوًطا، َوْضًعا هذه امِلالحِة مبادئ األغارقُة وضع وقد

األربع. الجهات الخوافق: 126
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من بلغت التي وبَطليموس أُْقليدس بمعارف انتفعت امليالد بعد ١٥٠٠ سنة حواَيل َشَلمنَْقة
قرنًا. عرش وأربعَة قرنًا عَرش ثمانية الِقَدم

اختالًفا نَِجْد لم زماننا ويف القديمة القرون يف ٍم تقدُّ من وقع ما بني قابلنا ما وإذا
القرون عاَلِم ليُل يَبُْدو العكس فعىل الليل يف وأما النهار، يف وباريس أثينة بني عظيًما
يُبِْرصِ لم إذا الجهاِت يَْعِرف أن ليستطيع العرصيُّ ح امَلالَّ كان وما محزنًا، مظلًما القديمة
طلوَع ينتظر كان الذي الداجَن الخطَّ أبرص إذا كثرية كيلومرتاٍت َمسافة من امُلنَار الشاطئ
الهواء يف قاتمًة تَْسَطُع التي النار كانت املرافئ أكرب يف حتى الزمن، ذلك يف ُمْكتَِئبًا الشمس
قد النريان هذه أُوَىل أن ويلوح تََعوَّدناه، الذي وَّاِر الدَّ العجيب امِلصباِح مقام تقوم الطَّْلق
ناُر تَْسَطع وكانت امليالد. قبل ٤٠٠ سنة َحواَيل كورنثيٍّ عموٍد ذُروة عىل البريِه يف أُوِقَدت
الحامية اآللهُة كانت فبذلك مستدير، هيكٍل وعىل قليًال األسفل يف ألِتينة ص امُلَخصَّ الُقْربان
لإلنسان املالئمة األفكار ملنبع رمًزا باديًة يقرتب الذي ح امَلالَّ إِىل الخاصَّ نوَرها تُْرِسُل للنار

العجب. يُورِّث بما
البحار جميع تاريخ يف ما وأدعى القديمة القرون مناور أشهَر اإلسكندرية مناُر وكان
قد أسوارُه وكانت ذلك، عن فضًال اإلعجاب يستحق اإلسكندرية ميناءُ وكان العجب، إىل
متني فنيٍّ رصيٍف من يتألف وكان الحني. ذلك يف جديد نَْهٍج َوْفَق للشوارع موازيًة أُنِْشئَت

الغربيَّ املمرَّ أن ومع مخرجني، ذوات ِقبَاٍب إِىل ينتهي مزدوج ٌ مرفأ فرسًخا الطول من بالٍغ
ن َفُحصِّ األصغر املمرُّ وُفِصَل عنه، الدفاع لسهولة الرئيَس َ املرفأ صار النيل بمياه يتصل ال
ً ملجأ معه يَْصلُح ما املكان اتساع من األكرب املرفأ وكان ِحَدة. عىل أنطونيوس زمن يف حتى
لبواخَر مأوى تكون أن يمكن التي كِنيُويُورك ذلك يف وهو لسلعها، ومحطٍّا السفن ألكرب

«النُّوْرمانِْدي». ک
فاروس جزيرة من اسمه فيُْشتَقُّ الغرب ناحية من أقىصالرصيف يف يَْربُُز املنار وكان
اللغات من كثرٍي يف امُلنَارة األبراج من كثريٌ ُدِعَي وقد بالشاطئ. رصيٌف يَِصلُها التي
يف الثانية السحاِب ناطحُة وكانت ِسَزار. كلمة من أتت قيرص كلمة أن كما «الفنارات»، ب
من بالغًة طويل) زمٍن منذ صوَر يف قائمًة األوىل السحاب ناطحُة كانت (وقد هذه التاريخ
مستوى يَْعلُو الذي بابها إىل معه يُوَصُل ما البناءِ ِطراز من وكانت أمتار، ١١٠ الطول
الربج هذا شكل من كان وما مائل، ُسلٍَّم فوق الِحصان عىل ركوبًا مرتًا عَرش خمسَة البحِر
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البناء. فنِّ يف ِبْدًعا يَُعدُّ الثالثة الطبقة يف واألسطوانيِّ الثانية الطبقة يف الزوايا ِن امُلثَمَّ الجليل
أن وبما يَانة، الصِّ بعَض والعاصفة املطر من ُمَصانًَة أي بسقف؛ ُمَغطَّاًة املنار ناُر وكانت
ُصِنَعت فقد األكثر عىل بحرية أمياٍل سبعة مسافة من إالَّ تَُرى ال والَقْطَران الحطب نار
ما األهمية من االخرتاُع هذا فكان بحريٍّا، ميًال عرشين النُّور مدى بها يصري رٌة ُمَقعَّ مرآٌة

. الكهربيِّ بالنور معه يُقاس
ال ما حياَة أَنَْقذَ وقد قرنًا، عَرش ستَة مدة الدنيا عجائب من اإلسكندرية بُْرج ُعدَّ وقد
سنة كانَت فلما الزالزل، جميع من الرغم عىل أََمُده طال وقد حني، امَلالَّ من َعَدٌد يُْحصيهم

أخرى. يونانيٌة آثاٌر به ُمِنيَْت ِلما مطابًقا االنهياُر هذا وجاء انهار، ١٣٠٠

٢٦

البحر أمم كانت ذلك ومع املتوسط، البحر تاريخ يف بسيًطا حادثًا اإلسكندر حياة َظلَّت
يف يُوِغُل تجعله بأن عنها تُبِْعَده أن آلهتها إىل ضارعًة مرتجفًة أوامَره تتلقى املتوسط
بوسائَل ولكْن االصطراع إىل وقرطاجة رومة عادت إمرباطوريته وانهارت مات فلما الرشق،

املرة. هذه يف واسعٍة
وذلك إياها، قرطاجة لضغط بحريًة دولًة رومُة الربيُة حني الَفالَّ دولُة صارت وقد
عن الدفاع لرضورة بعظمته َمِديٌن منهما وكلٌّ النورمان، ضدَّ كفاحها أثناء يف كإنكلرتة
الرضورة مدرسة ففي األمر. نهاية يف األقوياءِ الخصوم من اْقتَصَّ منهما وكلٌّ النفس،
وقَت بل الرََّغد، حنَي االخرتاعات أعظُم يَتِمَّ ولم األفراد، ج تََخرَّ كما األمم تََخرَّجت الكربى
الغالب. يف لهم ثباٍت عامَل الَخَطُر يكون الذين العظيمة السجايا أصحاِب شأَن يق، الضِّ
نموٍّا يَنُْموا أن وغوتة، كُسوُفوكل العباقرة وبعُض كاملرصيني، األقوام بعض استطاع وقد
ولكنها بادية غريُ باطنيٌة ِفتٌَن تُخاِمرهم كانت الحال، هذه يف حتى وهم، منسجًما، متوازنًا

حقيقية.
بانتصار وانتهى سنة ١٢٠ العالم سيادة سبيل يف وقرطاجة رومة اصطراع دام وقد
َوَسط يف قاعدٍة صاحبَة كانت أنها وهي البُداءة، يف مزايا بثالث تتمتع رومة وكانت رومة.
املعارك عىل الربية املعارك يف الطبيعي َعتَاِدها تطبيق عىل قادرًة كانت وأنها املتوسط، البحر
الحرب عىل ُمُرونًا وأعظَم طموًحا وأكثَر فقًرا أشدَّ أهٍل عىل تشتمل كانت وأنها البحرية،
آمنني بغناهم التمتع يف راغبني كانوا الذين وتجارها قرطاجة أغنياء من إخالًصا وأظهَر
مانشسرت كأغنياء القرطاجيون وكان املرتزقة. من بجنوٍد بَيَْضتهم عن الدفاع إمكاَن ظانِّني

142



امُلحيط البَحر اْكِتشاف

القديمة، بآالتهم الفتاة أملانية مزاحمة عىل قدرتَهم يزعمون ١٩٠٠ سنة حتى َظلُّوا الذين
امليالد قبل الخامس القرن إىل تَْرِجع التي االبتدائية أساليبهم عىل القرطاجيون فحافظ
الذي الوقت َحلَّ ذلك ومع األبد، إىل يدوم واحتكارهم تقاليدهم من استقرَّ ما أن ُمَقدِّرين
من ِصِقلِّية يف اآلنيَة وأن جنٍس أحسن من ِصِقلِّية يف اآلالِت أن اإلسبان من ُزبُنُهم فيه أبرص

نوع. أجمل
الذهب؛ من لديها بما وذلك إِنسان، ألِف أربَعمائة أهلُها البالُغ قرطاجة َقت ُوفِّ ذلك ومع
مالينُي آخَر، ِلَقْرٍن به، يَُشلُّ ما ألًفا، ستني عددهم كان الذين الجنود، من عندها ليكون
اإلنكليز َفَعل كما وذلك واإلسبانية، األفريقية مستعمراتها أهُل هم الذين األربعُة السكان

قريب. وقٍت إىل
دولتي وحَدهما ورومة قرطاجة فتظلُّ امليالد قبل ٣٠٠ سنة َحواَيل اإلسكندر ويموت
َرِبُحوه ما بمقدار البحريِّ سلطانهم من َخُرسوا قد األغارقة وكان الحقيقيتني. الزمن ذلك
كأَغاتُوكل املغامرين، األغارقة بعض َجرَّب وقد األكرب. اإلسكندر عهد يف الثَّقايفِّ النفوذ من
َعُدوٌّ إليهما ينزل لم اللتني وَوتِيَكة تونس عىل فاستوَلْوا قرطاجة ضد َحظَّهم ، الِصِقيلِّ
ُرُموا كما األمر نهاية يف الشواطئ هذه من ُرُموا األغارقة هؤالء أن غري األزمان، أقدم منذ
املستعمرات من كثريٌ صار ما الصيت بُْعِد من قرطاجة بلغت وقد ِصِقلِّية. ُمْعَظم من
كانت الحني ذلك ويف قرطاجة. حماية تحت وقوَعه السعادة من أن معه يرى اإلغريقية
وإسبانية، َمرَّاِكش ونصِف مالطة وعىل البَِليار، جزائر عىل تشتمل القرطاجية اإلمرباطورية
أي البونِيَُّة؛ اللغة وكانت ِليبْيَة. وعىل ِدينْيَة، وَرسْ ِصِقلِّية من كبرٍي قسم وعىل ُقوْرِسقة، وعىل
عليها يُْطَلق كان وإن تابعًة األمِم هذه جميُع وكانت الرسمية، البالد هذه لغَة القرطاجيُة،

مداراًة. «ُحَلفاءَ» اسُم
األجنبية: الشعوب إىل منتسبني حني َمالَّ من مؤلفًة الحربية قرطاجة بحريُة وكانت
إالَّ املعارك يف ليشرتكوا القرطاجيون يكن ولم والنُوِميِديِّني، والُقوْرِسقيني ْلت والسِّ اإلسبان
ِفتْياٍن من املؤلف املقدَّس» «الجيش وكان أبًدا. فيها يشرتكون ال كانوا أي بلدهم؛ َغْزِو عند
ثمينة. وأسلحًة مذهبًة تُُروًسا حامًال معه يَِميُس كان ما الحربية املظاهر من يُبِْدي ِهيٍف
يستعملوا أن غري من العاجيَة سيوِفهم ُغُموَد النساء أمام يَْعِرضون بَّاُن الشُّ هؤالء وكان
من عنده ما بفضل َهْوًال يُْلِقي الجيش هذا كان ذلك ومع يُحتمل. ما عىل أبًدا السيوَف هذه
ِغرار عىل بها االنتفاع وجَه القرطاجيون فتََعلَّم الحارضة، بالدبَّابات تشبيُهها يُْمِكن ُفيُوٍل
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أمالت إيطالية يف األوىل الِفيََلُة بََدت وملا نْد، السِّ من بفيوٍل أتى قد كان الذي األكرب اإلسكندر
قرطاجة. ناحية إىل امليزاَن

من للفنيقيني بما املضمار هذا يف انتفعوا وقد مرهوبني، حني َمالَّ القرطاجيون وكان
أوُل ألنهم وذلك رائعة، حربيٍة مراكَب إىل تََحوَّلت قد التجارية سفنهم وكانت تالدٍة. تقاليَد
مقياسواسع. عىل الَجذَّافني من صفوٍف وخمسِة صفوٍف أربعِة ذاَت املراكب هذه َجَعَل من
إىل أحبَّ امِلْقذاُف وكان منازلهم، يف بأنهم املراكب، عىل وهم يَْشُعرون، القرطاجيون وكان
الخدمة عىل السفينة يف يَْخُدَم أن ، كاإلنكليزيِّ ، القرطاجيُّ ُل فيَُفضِّ امِلْزراق، من القرطاجيني
خمسمائة معه َخِرس ما البالغة القوة من القرطاجيُّ األسطول كان وقد حربية. َعَربٍَة يف
أوَل الرومان أنشأ ا وَلمَّ امليدان. من يَْخُرج أن غري من رومة ضدَّ بحرية معركة يف مركب
الرمل يف َدَخَل الَجذَّافني من صفوف خمسة ذا قرطاجيٍّا مركبًا استوَحْوا لهم حربيٍّ أسطوٍل

ينة. َمسِّ من بالقرب
فكانت الحني، ذلك عاَلَم تَُهزُّ التي املعارك تلك يف حاسًما دوًرا تَُمثُِّل الطبيعُة وكانت
إنشاء يف أمتَن بخشٍب الرومان عىل تَُمنُّ الزمن ذلك يف الوسطى إيطالية يف الكثرية الغاباُت
مركز دون مركٍز يف قرطاجة وكانت خصوُمهم. به يَنْتَفع الذي ِصِقلِّية خشب من السفن
للدفاع، صعٍب وضع يف فتكون تَُفْلَطُح كانت موانئها أن وذلك أخرى، ناحيٍة من رومة
التي البقايا هذه أمام يكون الذي السائح عىل يَْعُرسُ أضيَقه! وما هذا أصغر ما ذلك ومع
من بُدَّ وال لها، مركًزا هنالك تَِجَد أن عامليًة دولًة يمكن كان كيف يُْدِرك أن الشفقة تثري
القرطاجية املرافئ رمُل لوال إليه انتهى ما غريَ ورومة قرطاجة من كلٍّ تاريخ يكون أن

القايس. الرومانية األرياف وخشُب
بجانب األغارقَة قاتلت وقرطاجة، رومة املتنافستني، من واحدة كلَّ فإن ذلك ومع
بريُوس، البلقان ملوك بأحد األغارقة فاستعان تصادمهما، قبل وذلك ِصِقلِّية، يف األخرى
فيَِطريُ األكرب اإلسكندر خليفَة نفسه يَُعدُّ ، الرشقيِّ الشمال من اآلتي هذا بريوُس، وكان
يف يكن لم قالبة، الصَّ من أنه عىل ظاهُره يدلُّ الذي هذا، بريوَس ولكن نرص، إىل نٍرص من
األمر. بدءِ يف نال ما جميَع أضاع أن يَْلبَث فلم األرضواإليمان، من عاطٍل اٍق أفَّ غريَ األساس
الحليفتني، قبضَة ِرَهان، أروُع هي والتي املتوسط البحر مركز هي التي ِصِقلِّية، وتظلُّ

ريب. ال قاطع اٍع ِرصَ مداَر وستكون
وستني ثالثًا أمرهما دام اللتان األُوَليَان البونِيَّتان الحربان عليه اشتملت ما ونُْدِرك
جنديٍّ ١٥٠٠٠٠ تجد األرقام إىل فانُْظْر ، الحربيِّ العمل يف منها أربعون فُقِضيَت سنًة
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تَِجْد كان السُّ عدد وإىل كثريًا َرة امُلَصغَّ املساوِف إىل وانظر حربية، سفينة وأربعمائة رومانيٍّ
واحد مقابل يف عرشة بنسبة الحارضة حروبنا فاقت الحروب هذه إن ُمَؤكًِّدا معه تقول ما

الجنود. من به انْتُِفع وما الديمومُة حيث من
الحربني؟ تَيْنِك سبيل يف كاملة بأجياٍل املتنافستان األُمتان ت َضحَّ ولَِم

أنه َفتُذيع املتوسط البحر عىل السيطرة يف ترغب كانت حازمًة َفِتيًَّة أمًة ألن ذلك
الرومان يُنَْرصُ وأخريًا امليالد، قبل ٢٦٠ سنة ِميلِه يف األول البحريِّ انتصارها بعد «بَْحُرنا»
من َرَمْوه بما وذلك جديدة، بَمِكيَدة وذلك كثرية، سنني يف مراٍت َة ِعدَّ ُغِلبوا أن بعد البحر يف

بغتًة. العدوِّ مراكب ُظُهوِر عىل ُجُسوٍر
ُهرٍي127 أوَل تصبح كما البحر، وراء فيما الفتاة لرومة واليٍة أوَل ِصقلية وتصبح
ورومُة رومانية. مستعمرًة منها وأجمُل رومة من أكربُ هي التي ُقوَسة َرسَ وتصبح ليََساِرها،
إلزام عىل قادرًة اليوم فصارت تريد حيث إىل ُسُفنها إرسال يف ُحرًَّة تكن لم التي هي
البحر من الغربيِّ القسم يف بحرية دولًة اليوم وصارت مستعمراتها، بتقليل قرطاجة
جديًدا أسطوًال رومة أنشأت وقد سنة. ستَّمائة ستدوم وهي برسعة، ستنمو وهي املتوسط،
أن غري من ذلك رومة صنعت وقد الغنية، مناِفستها من أخذتها التي العظيمة بالغرامة
موت بعد الدائمة الحروب من كان وما كانت، مقاومٍة أيَة األخرى املتوسط البحر أمُم تُبِْدَي
من كان وما الناشئة، الحربية رومة قوة عن أبصاَرها ف وَرصَ ُقَواها أَْلَهى اإلسكندر خلفاء
الجديد املنافس عىل القضاء يف ما أنَْىس األخرى الناحية يف ازدهاٍر ومن ناحيٍة يف فساٍد
مبادرة أيَة اتخاذها دون حال كبري رخاء من مرص به تتمتع كانت وما فائدة. من الَخِطر
للقائد خاضعًة صارت الحني، ذلك يف املتوسط البحر دول أغنى هي التي ومُرص، كانت،
الثالثة القرون يف عليها سيطروا القائد هذا ذرية أن كما اإلسكندر، موت بعد بطليموس

امليالد. قبل
بسيادة الَولُوع الَصوَّال السليم الشعب صفات جميَع تُبِْدي إقبالها دور يف رومة وكانت
وهي، الحني، ذلك يف األغارقة تقاتل أن غري من الرشق يف ُرْقعتها توسيع فتحاول العاَلم،
سفارٍة أوُل استقرت ا وَلمَّ األمر. أول يف املقدونيني ضدَّ األغارقة عاَهَدت قد العكس، عىل
التالية بالدرجة اللَِّعب يف رشيكتَهم رومة تكون أن األغارقة َرِيضَ وُكوِرنْث بأثينة رومانية

وغريه. القمح فيه يُجمع كبري بيت الهري: 127
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ذلك الالتينية غريَ يتكلم ال كان أن املحتمل ومن الَربَْزِخيَّة. األلعاب يف قبولها عىل ووافقوا
قبل ٢٣٠ سنة حواَيل التقليدية اإلغريقية األلعاب تلك يف اشرتك الذي األوُل الرومانيُّ البطُل
ذلك كان أن فيه ريب ال ومما منحطني، ُحُضوٍر إعجاب مثريًا الغار من بإكليٍل ففاز امليالد
الرسعة، يف القيايسَّ الرَّْقم ب يَْرضِ كان أو منافسيه من أبعد هو ما إىل اإلطاَر يَْرِمي البطُل
لينذر رسوًال جاء البطل هذا أن بَيَْد ، الشابِّ الغرب وعيد إىل يَْرُمز كان البطل هذا أن بَيَْد

الجديد. ْور بالدَّ األغارقة
ورأى والرشق. الغرب عن فضًال الشمال نحو أشعتها تُْلِقي الفتاة رومة قوة وكانت
مع معاهدًة فأبرموا الغوليني َهَجمات تجاه الناحية تلك من أنفسهم عن يدافعوا أن الرومان
ستؤدي أخرى حربًا بذلك ُمِثريين تها ِفضَّ ومناجَم إسبانية وإياهم مقتسمني القرطاجيني

املتوسط. البحر تاريخ من خالٍد وجٍه إخراج إىل
التي األَُرسِ من أقلُّ الفنيَّ آبائهم تَُراَث فيها والَحَفَدُة األبناءُ يَِزيد التي الكبريُة واألَُرسُ
آخَر جيٍل تراث فوق الفنيِّ الجيل تَُراث د تَنَضُّ من ويتألف اآلباء، تَُراَث فيها األبناءُ د يُبَدِّ
تَُراُث رسيًعا يُبَدَّد العكس وعىل تبديده، يمكن ال واملوسيقيني اتني النَّحَّ بني عجيب منظٌر
األَُرسِ هذه ومثُل الكربى، التجار أَُرسِ أو املالكة األَُرسِ يف واملاُل السلطاُن يكون حيث اآلباءِ
… «العصاميني» بني وجوٍد عدم ومع امللوك بني ِقلٍَّة عىل ولكن القديمة، القرون يف كثريٌ

األرسة أبناءَ أن مع البرش تاريخ يف عاليًا مكانًا وَهِميْلكار وَهْزدُروبال هنيبال ويَْشَغل
إكليُل يدعوهم، أبوهم كان كما األشبال، رءوسهؤالء حول ويوجد أبًدا، يمتازون ال اآلخرين
شأنهم فُرِفَع بارزين مأساٍة أبطاَل كانوا وقد َفْجًعا، أكثُر ولكنه اإلسكندر، كإكليل مجٍد
الوسطى الطبقة زعيم هو الذي َهِميْلكار أن الواضح ومن العظيمة. ِخطتهم بحبوط
ذها، نَفَّ الذي ابنه إىل نََقلها ثم رومة، ِضدَّ الحربية الِخطة واضع هو قرطاجة يف وقائدها
البالِغ هنيباَل ابنه من لطلبه وذلك األوان، قبل بموته يَْشُعر كان َهِميْلكار أن يف َريَْب وال
التوسع يف ما َهِميْلكاُر ويُْدِرك بعد. فيما ِخططه تنفيذ عىل يُْقِسم أن سنني تسَع العمر من
القرطاجيون اضُطرَّ ناجحة قاسيٍة حروٍب بَُعيَْد وذلك قرطاجة، عىل أخطار من الرومانيِّ
يف الروماَن القرطاجيُّ القائُد هذا قاتل وقد العاصية. وَمرَّاِكش ليبية قبائل ضدَّ َشنِّها إىل
ذلك ومع املرافئ، ويف الشواطئ وعىل وجزيرٍة جزيرٍة بني وذلك األيام، عرشات ويف البحر
ِقبَل من بحرية دولٍة أحدث عىل بَرٍّا الهجوم إىل واسع مقياٍس عىل تَْهِدف ِخطًة تَمثََّل فقد
إحدى يف ُقِتل وملا الخطة. تلك أُُسس لَوْضع إسبانية يف أعواًما قىض وقد بحرية، دولة أقدم
وقبض ِسِنيه، من والعرشين الخامسة يف كان الذي هنيبال ابنه إىل جيشه قيادة آَلْت املعارك
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يُشبِّه أن يمكنه فكان سنة، بمائة األوىل اإلسكندر انتصارات بعد القيادة زمام عىل هنيبال
يَِرْث لم وإِن سلطانًا مثَله َوِرث وقد األكرب العاهل كهذا جميًال كان وهل َفتَاءٍ، عن به نفسه
يف يشابهه ال اسمه يَْحمل والذي بنابل املوجوَد التمثال ألن وذلك ذلك؛ معرفة تتعذر عرًشا؟
فارًسا الجسم خفيَف هذا الهمجيِّ نصُف وكان كاإلسكندر. جنديٍّا ُربَِّي قد وهو الحقيقة،
الح وإذا ، إسبارطيٍّ ُمَعلٍِّم ِقبل من سيما وال كاإلسكندر، يونانية تربية فنال عنيًفا مسايًفا
خصومه من إنسانيًة أكثُر بأنه ُوِصف فقد بَمْكِره اليونان جبابرة جميع فاق قد هنيبال أن

البرشية. القرابنَي أَبَْطل أنه ويظهر األقل، عىل الرومان
امتاز الذي الرجال قيادة فنَّ اإلسبارطيِّ ُمَعلِّمه من تَعلَّم قد كان أنه يف ريب وال
وكان منهما. خريًا معلًما ليَِجَد كان وما والتعبئة، األسلحة علم أبيه عن اقتبس وقد به،
اْخِتريَا وبأنهما املوت، حتى األمتني بني يقع ِرصاًعا بأن تاريخيٌّ شعوٌر واالبن األَب يخامر
ألن وذلك وانتقام؛ رشف مشاعُر منهما كالٍّ يخالج وكان النرص. حتى الرصاع بهذا رْي للسَّ
ِدينْية َرسْ جزيرَة منها واغتصبت أفريقية يف سلطانها من قرطاجة َجرَّدت قد كانت رومة

بالتهديد.
يَُجوَب بأن إيطالية عىل يستوِيلَ أن ،٢١٨ سنة َحواَيل له، تََمثََّل الذي ذلك يكن ولم

القفقاس. يف اإلسكندر من إقداًما أقلَّ واألَبنِنَي األَلب جبال فيجاوز والُغوَل إسبانية
ِلُسفوح اإليطايلِّ الِحلف امتالِك عدُم حريًة زادها ومما عظيمة، إيطالية َحرْيَُة وكانت
ِشْعِب من َمرَّ قد هنيبال أن ويظهر ِسْلِتيٍَّة. لقبائَل ُمْلًكا فوح السُّ هذه وكوُن بَْعُد، األلب
أقلَّ كانت بفيُوٍل ِديَس قد الثلج أن غري سنة، ألفي بعد نابليون عليه سار الذي ِبْرنار سان
األقل. عىل ِنيفاده جبال َقرَّ يَْعِرفون كانوا الذين املرتزقني اإلسبان ِشبَاه من للشتاء إيالًفا
نهر فوق أطواٍف عىل نُِقَلت التي الُفيُول هذه ذكرى الرجال ذاكرة يف نُِقَشت وقد
بالرَّقابة يقوم عليها أبراٍج وجوِد مع قديم طبٍق عىل َرت فُصوِّ األلب جبال وجابت الرُّون
من وغريُه ِليُف ِتيْت بحماسٍة تََكلَّم وقد دبَّاباتنا. من كانت لو كما ُمَسلَّحان رجالن منها
عدد هو وما امِلْقدام، اإلْفِريِقيِّ ذلك عىل الَخَطر الكثرية الرِّحلة تلك عن األعداء مؤرخي
وبما الجوِّ بفعل وذلك أجنبية، قارٍَّة من بها أُِتَي التي الهائلة الحيواناِت هذه من َهَلك ما
َجَلَب وقد البغال. غريُ يتعوْدها لم ُدُروٍب من املرور حني وذلك املسايل، يف سقوٍط من كان
فَهَلَك يوًما وعرشين ستة يف رجٍل ألَف أربعني نحَو تَوِرن جواِر حتى الرُّون من هنيبال
يَْلبَثُوا لم ثم األمر، بدءِ يف كان السُّ عىل الرُّْعب استوىل وقد كان، السُّ مقاتلة أثناء يف نصفهم
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إال ًفا تََوقُّ بجانبه بونابارَت حملُة تَُعدُّ الذي االجتياُز هذا يَُقاس وال ضاريًا، عناًدا أبَْدْوا أَن
.١٨١٥ سنة يف األَنْد لجبال بُولِيفار بمجاوزة

ُقوَسة بَرسَ أَْرِشميِدس عىل الحرب تلك من إلينا انتهت التي الثانيُة الصورة وتدلنا
الجنديِّ إىل يرضع وهو وَمَجانقه، املحرقة بمراياه الرومان سفَن الشاطئ من يُِبيُد وهو
الصورة وتدلنا رياضية. مسألٍة لحلِّ دقائَق بضَع يَْمنَحه أن قتَله يريد الذي الرومانيِّ
ويُِبيَد، يَحُرصَ أن به استطاع للقتال جديٍد نظاٍم عىل أي هنيبال؛ اخرتَعه ٍب ُكالَّ عىل الثالثة

مرتني. جيشه من أقوى رومانيٍّا جيًشا كان يف
وأروُع الروائية! باملناظر ا، خاصٍّ مجلًدا وصُفها يتطلب التي الحرَب، هذه أَْغنَى وما
ُغَالمني. بني مبارزٍة يف الرصاع هذا َوتََجيلِّ العالم سيادة سبيل يف اع الرصِّ هو الجميع
َعُدوِّه انتصاَر شاهد عندما ِسِنيه من عرشَة الثامنَة يف كان الرومانيَّ ِسبيُوَن أن والواقع
معركٍة يف ُقِتل الذي أبوه أيًضا ِلِسبيُوَن امُلَعلَِّم وكان األوىل. للمرة َن ِتيسَّ يف هنيباَل األكِرب
فيَبُْدو طويلة وُخَصٍل روائيٍة مالمَح مع النساء عىل ويََدلُّ له، االنتقاَم فيحاول بإسبانية
هنيبال كشعاع ُشَعاٌع عنه يَْصُدر وكان الوجه، هذا عىل ويُعاَمل األول الطراز من شابٍّا
إىل أدت كثريٍة بوقائَع الحرُب هذه وتُْطبَُع الَجوَّالني. الشعراء من كانا لو كما فيتمادحان
الساعة يف رومة أمام ُوِقَف أنه املنصوُر هنيباُل ويََرى سنة، عَرشَة ستَّ يف إيطالية تخريب
عن شائبًا تَِعبًا وطنه إىل ويَُعود نهائيٍّا األغبياءُ إخوانُه ويَْهُجُره َصْولته يف ويَُعاق األخرية،

بالصلح. قوَمه فينصُح َغمٍّ
ُمبَْعًدا. خائبًا وطنه مغادرة عىل ويُْكَره

عناَد التاريخ َل َسجَّ وقد شكسبري، إىل تُوِحَي أن الفاجعَة الحياَة هذه يمكن وكان
ِطَراَز اقتبسوا فقد ، العدوِّ من دروٍس ي تلقِّ يف براَعتَهم َل َسجَّ كما ووطنيتَهم الرومان
يف يقاتلوا أن فاستطاعوا الحربيَّ القرطاجيني فنَّ واقتبسوا القرطاجية الحربية املراكب
آسية إىل الفرار عىل جزاؤه، أُِسئ الذي البطَل هذا هنيباَل، يَْحِملوا وأن وأفريقية إسبانية

رومة. ضدَّ حلفاءَ عن للبحث الصغرى
أن ويؤمله تقريبًا، هنيباُل ويُنَْىس العاملية، الحرب هذه بدءِ عىل سنًة أربعون وتميض

مَّ. السُّ فيزدرد بيته أمام الرومان جالوزَة128 يُبِْرص

الرشطي. وهو الجلواز، جمع الجالوزة: 128
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رومة دولِة إلقامة َق ُوفِّ والذي الحرب هذه يف الغالُب ِسبيُوُن، يكون أن الراجح ومن
اختياريٍّ َمنًْفى يف َ تُويفِّ قد وهو هنيبال، فيها مات التي السنة يف مات قد نهائيٍّا، العامليِة
أرٍض يف يَْرُقَد بأالَّ أوىص قد وهو األوىل، القرون أبطال من كثري مصريَ بذلك ُمَشاِطًرا

رومانية.

٢٧

أي الثانية؛ البونية الحرب بعد املتوسط البحُر صار فقد تُْحَىص، ال نتائُج الرومان والنتصار
وداومت قرون، خمسة قبضتَهم وظلَّ لهم، ُمْلًكا تقريبًا، الحني ذلك املعروفيف العاَلم جميُع
بَيَْد مستعمرات. بال تجارية مدينًة وغدت آخر، حينًا َهًة ُمَرفَّ وعاشت العيش، عىل قرطاجة
شعراءُ وال حضارٌة، أثينة، عند كما عنده، يكن فلم تجارته، غريَ يُنتج لم الشعَب هذا أن
رسيًعا اسمه زال وقد طبيعية، وعلوٌم فالسفٌة وال وتماثيُل، معابُد وال فاجعة، وِقَصٌص
مقداًرا قوًة يزيد نفوذ ذوي يزالون ال منهم السياِيسُّ سلطانُهم نُِزَع الذين األغارقة أن مع

فمقداًرا.
التي هي ورومة اليونان، ِضدَّ وكتائبَها الحربية مراكبَها ترسل الظافرة رومة وأخذت
فصارت امليالد قبل ٢٠٠ سنة حتى كثريًا وتَُهاَجُم قرطاجة تجاه الدفاع ِخَطة تَْلَزم كانت
الشمال يف األلب جبال نحو وتقدمت تقريبًا إيطالية َدت ُوحِّ وملا ُفتُوح. عن لنفسها تبحث
نفِسها حماية إىل تدفعها التي هي الرضورة كانت ِليُغوْرية، عىل ثم لُنْباردية عىل واستولت
املقدونيِّ فليب الشابِّ امللِك مغازي تكن لم العكس وعىل اآلخرين، ْلت والسِّ الغوليني تجاه
املتوسط البحر يف َمْن أمهر هم الذين القوم هؤالء أن والحقُّ للرومان. ذريعٍة غريَ الرشق يف
والحقُّ العاملية. السيادة يف رغبٍة عن والبحر الَربِّ يف جديدة حروب إىل يُْدَفُعون أخذوا
أعظَم يُِقيُموا أن امليالد بعد ١٠٠ وسنة امليالد قبل ٢٠٠ سنة بني استطاعوا الرومان أن

التاريخ. َعَرف ما أوسع من وإمرباطوريًة األوىل القرون إمرباطوريات
األجسام عىل السكون ناموس لتطبيق قيامها يف مدينًة األوىل اإلمرباطوريَة هذه وترى
كالقرطاجيني، تجاٍر وال كالُفْرس برابرٍة موضَع املوضوُع يكن لم املرة هذه ويف املتحركة،
هواهم َوْفَق جزيرة إىل جزيرٍة من فيذهبوا كاألغارقة عبقريٍة عن مرتجلني الرومان يكن ولم
ولم الدوام، عىل ومتعاركني للقيادة مركٍز ومن معينة ِخطٍة من عاطلني الساعة َوْحِي وَوْفَق
بعدئٍذ ليََدعها عظيمة جيوٍش َسْوق عىل بغتًة َعزَم الذي الفراعنة أحد رأي ِمثَْل ذلك يكن
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الفاتحني بعض به قام الذي الخياِيلِّ كالغزو ذلك يكن ولم البحار، أو الصحارى يف تَْهِلك
إمرباطوريتهم الروماُن شاد وإنما الدنيا، أقىصحدود إىل السلطان يف ُحلٍُم عن كاإلسكندر
متطاولني الوالية بعد الوالية عىل يستولون فكانوا ُمنَظَّم َعْزٍم عن الثالثة القرون تلك يف

زمن. بعد به يقلدوهم أن اإلنكليز استطاع كما رويًدا رويًدا
اإلنكليزية، السياسة عىل سيطرت املنظمة البصائر بعض أن يف يَُشكُّ من ُوِجَد وإذا
من أكثر يُقال ال فإنه الساعة، َوْحِي َوْفَق عندهم ُقرِّر يشءٍ كلَّ أن يفرتض من ُوِجَد وإذا
ُرَؤى تُبِْرصُ العموم وعىل قيرص، يوليوس أو ِسبيُون مثِل رجٍل رأس يف ذرائعيٍّ نظاٍم تََفتُِّح
والفلسفة. الِقصصوالشعر يف حنٍي بعد ُحِفَظت قد شخصيٍّا متفرقًة إليها نُِظَر التي األكابر
إىل انتسابهم أسطورة الخرتاع امليالد قبل ٣٠٠ سنة حتى الرومان انتظار من كان وما
َشْطَر وجوَههم َولَّْوا حينما لإلسكندر الرومان ُقوَّاد كتقليد الرَّْمِزيَّة من هو تروادة أُُسود
أن غري متعذًرا، أمًرا الرومان ُقَوى مقاومة كانت أََجْل، املتوسط. البحر من الرشقيِّ القسم
يشء كلِّ َهْدف ولوال رائًعا، تعاقبًا الفتوح تعاقب لوال معنًى ذات غريَ تَُعدُّ كانت الُقَوى هذه

.« الرومانيِّ ْلم «السِّ شعار تحت لمية السَّ العالم سيادة إىل
قرطاجة، سقوط بعد إال التكوين يف تأخذ لم التي الرومانية، اإلمرباطورية تَُدم ولم

بعُد. فيما الربيطانية لإلمرباطورية اتفق كما وذلك امُلَسلَّح، سلطانها بفضل إالَّ
وإن لالرتباك، ُموِجبًا اختالًفا يختلف الصغرى وآسية إيجه بحر يف الُقَوى َسرْيُ وكان
ًما ُمَقدَّ وسورية مقدونية يف الرومان قاتل قد ، القويِّ وأَنِْطيُوُخَس ِق امُلتََعوِّ كفليب ملًكا،
التي فنيقية من لقرطاجة الَعْوَن طلب هنيبال ُقِهر وبعدما مرص. من بعيدين فأُْمِسكوا
فيه ليبحث الرشق إىل عاد حني ِشْعِريٍّ ِذْكٍر يف هو كمن وَالَح أجداده، أصُل إليها يَْرِجع
أضاع ولكنه خانه، قد خادًعا رشقيٍّا ملًكا ولكن الغرب، يف يَِجْده فلم إليه محتاًجا كان عما
وملا البحر، وعىل الَربِّ فوق مكان كلِّ يف للرومان يُْكتب النَّْرصُ وكان نفسه. الحني يف حياته
ه بأَْرسِ املتوسط البحر مصريُ ُعنيِّ امليالد قبل ١٩١ سنة إيجه بحر يف مرة ألول الروماُن نُِرصَ

كثرية. لقروٍن
أن منهم تَْطلُب لم التي لألمم املنقذ بمظهر يظهرون كانوا حينما ُدَهاًة الرومان وكان
يُبُْدوا لم ما اللُّْطف من كانوا األقل، عىل األذكياءَ ساستَهم أو األغارقة، ولكن ، َقطُّ يَُحرُِّروها
لو كما الربزخية األلعاب يف الغالبني مع إنقاذهم بعيد فاحتفلوا الحقيقية عواطَفهم معه
وكان أقدامها. تحت حريتَهم تدوس تتقدم التي الرومانية الكتائب بأن شاعرين غريَ كانوا
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احتالل وعىل الكبرية الدول تجاه الصغرية الدول حماية عىل يقوم الجديد الرومانيُّ النظاُم
النظام هذا فاتُِّخذَ الداخل، يف للخصم إضعاٍف وعىل لألمالك فتٍح غري من املهمة املراكز
اللوفر ُمتَْحف يف الكبري أَنْطيُوُخس وجه إىل يَنُْظْر وَمْن املستقبل. يف الفاتحني ِقبَل من مثاًال
يكون أن من بُدَّ وال باله، وَشْغِل لرومة األوَّلني التابعني أحِد مرارِة من عليه يَنِمُّ ما يُبِْرصْ

هذه. الهزيمة بمرارة َشَعَر قد األخري باليونانيِّ امللقب الخامس فليب
من الرشقيِّ القسم َدْولتَِي َمِلكا معه نََقَل ما الَجذب قوة من رومة بلغت ذلك ومع
َطْرد َقبَْل هذا وكان آسية، واليَة بذلك ُموِجَديْن الرومان، إىل سلطانَهما املتوسط البحر
القيام يف يتجىلَّ ُّ الرسِّ وكان ، الرومانيِّ القانون تعميم وقبل بونبي ِقبَل من القراصني
يشء كلَّ َوِرثُوا الذين الرومان، وكان القهر. تَعذَُّر يعتقدون الناس لجعل دائمة بفتوٍح
منهم األمدَن األغارقَة هؤالء يَْرُقبون وتماثيَلهم، وفلسفتَهم آلهتَهم فانتحلوا األغارقة من
املقاَم هذا الرومان بلغ وقد املتوسط. البحر من الرشقيِّ القسم شعوَب يَْرُقبون كانوا كما
ليستطيعوا نًا تمدُّ أقلُّ هم الذين القوم هؤالء يكن ولم عسكرية، وقوة نظام من لديهم بما

َقَهُروهم. َمْن حضارَة النتحالهم إال قروٍن ثالثِة مدَة كثرية أمٍم عىل السيطرة
البحر، يف املغامرة عىل إلقدامهم الوجوه بعض من بنجاحهم َمِدينني الرومان وكان
َوْزنَه املتوسط البحر تاريُخ َ َغريَّ سفينًة يشرتَي حتى األوىل للمرة حقَله رومانيٌّ باع فلما
والقرن الثالث القرن يف أمُره ثَبََت الذي ، الربِّيِّ رومة سلطان تََحوُّل من كان وما وقياَسه،
الَفنِّيِّ رومة بنظام ُ تَُفرسَّ التي الغرائب من هو أيًضا بحريٍّ سلطاٍن إىل امليالد، قبل الثاني

. واالجتماعيِّ
املهيمنة، اليونان صفُة هو الذي الخيال سبيَل يَْسلُكوا لم ِقني امُلَدقِّ الرومان أن والواقُع
يهدأ لم فإنهم الَربِّ معارَك الرومان تََعوَّد وإذ الَهَوى، اَب َرسَ حتى يَْحذَُرون كانوا والروماُن
االرتفاع من بالغًة للَعْزِل قابلٍة غريَ جرسيْن بني طبقًة املركب يف اخرتاعهم قبل باٌل لهم
َوْفَق العدوِّ مراكب عىل األوىل املعركة يف هنيباُل انَْقضَّ وملا املركب. يسار يف أمتار ثمانيَة
هذا وكان األَْرس. من النجاة غريَ يََر فلم املراكب، تلك أمام نفسه َوَجَد إذ ذُِعَر؛ عادته
والِعنَاِد لآلالت انتصاًرا القرطاجيني عىل رومة الربيُة الدولة نالته الذي البحريُّ االنتصار
التضحية روح من فيهم ما الرومان أثبت نفسه الحني ويف الحركة، وسهولة التجِربة عىل

األوىل. هزيمتهم بعد غاليني جديدين أسطولنْي أنشئوا عندما
واألقوام األفراد فضيلة هي التي االقتصاد روح وهو الرومان، لفوز آخُر سبٌب وهنالك
اقتصاًدا فيه اْقتُِصَد املفتوحة البالد يف ثَرَوات من رومة نالته وما الخيال، من العاطلني
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التجار ِقبَل من أو كجماعٍة الدولة ِقبَل من وذلك األوىل، املائتني أو املائة السنني يف ُمنِْتًجا
الزيت كان وبينما مصدُرها. هي التي القوة يف زيادٍة عامَل الثََّروات تلك فكانت كأفراد،
من تأتي األخرى واملعادن والذهب ة الِفضَّ كانت وبينما ِصقلِّية، إىل كثريًا يَِردان والقمح
بل األَرضني، بامتالك الزمن ذلك يف الطَُّموح الشعُب يَْكتَِف لم الصغرى، وآسية إسبانية
وذلك جديدٍة، تجاريًة ساٍت ُمَؤسَّ البعيدة بالواليات ويقيم أخرى جديدة سفنًا يُنِْشئ كان

حربيًة. مراكَب وتَبْنِي ُطُرًقا تَُعبُِّد الحكومة كانت حني عىل
األمريكيني عند كما الرومان، لدى واإلنشاءَات باآلالت عنه ُ يَُعربَّ كان الذي الَجمال وإن
الجمال وكان اليونان، بالد يف كما والرُّخام األواني عىل َف ليُْرسَ يكن لم الحارض، الوقت يف
اللذان والعمُل النظام أدى وقد املعابد، يف النَّْفع عىل تُْحَمُل اآللهُة وكانت الدوام، عىل عمليٍّا
وقد والخيال. الروح إليه يؤدي مما بأرسَع العاَلم فتح إىل النائرة األمزجة لوازم من هما
تماثيَل إبداعهم من بدًال الدواجَن نوا يَُسمِّ وأن األرض زراعَة نوا يَُحسِّ أن الرومان َعرَف
بهذا يقوم كان بالذي يُْعَجب لم ولكنه األْكُروبول، يف ُن تَُسمَّ اإلَوزُّ كانت أَجْل، ورواياٍت.

العمل.
كان ِلَما خالًفا وذلك نفسه، املال أَْجِل من رومة إقبال َدْور يف ليُْعبَد املاُل يكن ولم
وحده، محرتًما كان الذي هو منتجٍة ِقيٍَم إىل ُل امُلَحوَّ الفاعُل واملاُل قرطاجة، يف األمر عليه
لتُْخَرتََع تحتويه ماذا أحٌد يَْعِرف ال التي املختومة الجلدية ر كالُرصَ االعتماد نقود كانت وما
يَْخرس ُفُضوٍل عن تَه ُرصَّ يَْفتَح كان وَمْن أخرى، دوٍل ِقبَل من انْتُِحَلت ثم قرطاجة، غري يف
بثمن ثانيًة َر َ الرصُّ هذه تقبض كانت الدولة أن وبما ثانيًة، َختْمها عن لعجزه قيمتها
ووجًها املجهول لتأليه ا تامٍّ رمًزا كانت وقد الحقيقية، بقيمتها يُبَاِل لم أحًدا فإن اإلصدار

املال. معبد يف الَعْلمانيني129 به يخادعون الكهان كان ِلَما
عطٍف إىل مضافنْي والتضحية النشاط عن َمثًَال القرنني ذينك يف للعاَلم رومة وأظهرت
مستوى فوق الشعب لرفع صالحًة الثالُث امُلَقوِّماُت هذه فكانت الدولة. َخرْي عىل عميق
رومة فوق تَْسَطع التي الصاحيُة، السماءُ وكانت العبقرية. من َعِطَل وإن األخرى الشعوب
نادًرا، إال باإلعجاب ال بالحرية، األعقاب إىل توحي الجويَة، والظاهراِت امُلذَنَّبَة النجوم فتأبَى
وه، أَتَمُّ ما جميع ومع فضائلهم جميع مع الرومان، أن والحقُّ يُحتمل. ما عىل بالعاطفة وال

.Laïques 129
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مبانيهم يف فتوَجُد تُْلَمس وال تَُمسُّ ال أمثلٍة وغريَ ُمَعيَّنني، للوطن أبناءٍ نَُموذِج غريَ يرتكوا لم
. يونانيٍّ أصٍل من هو الرومانيِّ العاَلم يف ُشعاًعا يُْلِقي ما وكلُّ فقط،

الروحية ها ألُمِّ َعَلِنيَّة عبادٍة من القوية رومة به تَْجَهُر كانت ما هو ظاهرٍة وأروُع
الفخمة. املأثورات روح يف اإلغريقية املدن تحرير دساتري ُكِتبَت فقد املغلوبة، اليونان
ِكَالِسيٍَّة، ُخطوٍط من ألثينة ِلَما َطوًْعا مقلدون بأنهم يَْشُعُرون الرومان متفننو كان وقد
يف حتى حياتهم، طراز يف اليونانية نَماذَجهم يقلدون ومفكروهم الرومان فالسفة وكان
فاخرتع الحضارتني َمْزج َرْمِز عن يَُعربِّ أن ِشيِرشون وَودَّ االنتحار، يف حتى معايبهم،
ولكْن جديدة، ًة» «أُوِذيسِّ يََضَع أن هو ِفْرِجيل يف طموٍح أقىص وكان «اإلنسانية». كلمة
قصتُه َفَغَدت أومريس، مثَل ليس أنه عن فضًال بامِلالحة َدِربًا يكن لم فهو ْخِرية! َللسُّ يا
امللوك، من األكرب اإلسكندر خلفاء جميَع رومة قهرت وقد يَّة، بَرِّ روايًة البحر عن الكربى
جاعلًة امليالد، قبل الثاني القرن أوائل يف الكربى اآلسيوية الحروب أثناء يف مناوبًة،
تُساِوها لم املتوسط البحر يف إمرباطوريًة بذلك سًة مؤسِّ رومانيًة، والياٍت ممالكهم من
أيِّ يف اإلمرباطوريُة هذه تُوَجْد ولم تَراَجان، عهد يف توسُعها َوَقف وقد أخرى، إمرباطوريٌة
ُمتََفرِّقٍة ممتلكات إىل محتاجني الرومان يكن ولم الفتح، يف واحٍد طاغيٍة رغبِة َوْفَق حنٍي
وأَنْطيُوُخس هنيبال مع حدث كما الغالب يف يهاَجُمون الرومان وكان البحر. وراء فيما
ُفِرَض بْرِسه، مقدونية، ملُك فيها ُهِزم التي الكربى بيْدنَا معركة أمر من كان وما وفليب،
خاضعة، غرِي دوٍل أي ُزبٍُن؛ دوٍل وجوُد هو يطلبونه الرومان كان ما وكلُّ الرومان، عىل

مستقلة. غرِي لكْن
اإلمرباطورية يف اليوم يوجد كما وحلفاءُ رومانيٌة مستعمراٌت الدور ذلك يف يكن ولم
أفريقية كانت العكس وعىل الِربْمود، جزائر هي كما مستعمرًة إسبانية وكانت الربيطانية،

الحارض. الوقت يف َكنَدا كحال ، اسميٍّ استقالٍل مع ضعيفتني دولتني واإلغريق
يكونوا لم املتوسط، البحر شواطئ سادَة كونهم من الرغم وعىل ذلك، مع والروماُن
هوراُس وكان الساحل. عىل واقعة غريُ ألنها رومة يمتدح ون ِشيِرشُ وكان البحر، هذا سادَة
امِلَالحة، مخرتع فيها َلَعَن قصيدًة فوضع أغسطس حامية مثَل البحر بُدَوار أُصيب قد
الثاني القرن يف يكن لم الرََّمادية، أو الزُّْرق األمواج وعىل الكبرية امَلسافات عىل وهنالك،
بأقريطش، الغالب يف مأواهم كان الذين الُقوْرِسِقيِّني غريُ واحدة، سلطٍة غريُ امليالد قبل
لتجاٍر تجاريني حلفاءَ القراصني هؤالء وكان ألحد». ُمْلٍك «غريَ كانت التي الجزيرة بهذه
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من بالقرب الواقعة كليكية يف مِلًكا العبيد أحُد وصار العبيد، أحسن منهم ون يَْرشُ حني َمالَّ
وكان الجواسيس. مع اليوم طغاُة يتفق كما القراصني مع فاتفق الحارضة، اإلسكندرونة
التجار أن ُ يُْقَرأ حني فيُبْتََسم املتوسط البحر جميع يف التجارة يَْربُك القراصني من الخوف

عادًة. الَقراصني فيه يسرتيح الذي الشتاء فصل يف سفنهم َسرْيَ لون يُفضِّ كانوا
عامَل وَظلَّت رومة، سلطان انتشار ومع ذلك مع تزدهر املغلوبة قرطاجة وأخذت
هو الذي كاتُون هو يخشاها أن من أكثَر قرطاجة يُبِْغض الذي الرجُل وكان لرومة، تهديٍد

أعظَمهم. يكن لم إن الرومان من أكثر رومانيٌّ
الجلد املدبوَغ الضاِمَر الَعِضَل السليَم الرجَل هذا ُص يَتََقمَّ األعىل الروماِن مثُل وكان
الصوت. واملعدنيَّ الشعر واألشقَر فتوٍر البرصمع والثاقَب العينني واألزرَق الُجُروح والكثريَ
األُرسة عىل نفَسه واقًفا كان بل الثََّراء، عن وال املالذِّ عن يبحث ال كان الرجَل هذا أن والحقُّ
وكان السلطان، يَنُْشد أن من أكثر الخاصة فضائله يذكر كان الرجل هذا أن والحقُّ واألُمة.
ملكه إدارة يف ِمثَاِليٍّا وكان باالستمتاع، مما أكثَر يويصباالعتدال الذي بِفيثَاُغورس يستشهد
بأعماله يقوم وكان َوثِري، فراٍش عىل ينام وال َخَدمه، مع والذَُّرة الَحَساء غريَ يتناول فال
يكون أن يُِحبُّ وكان العموم، عىل لآللهة مثاًال تكون أن من أكثر لآلخرين مثاًال لتكون
يف الخاصة فضائَله يُْعِلُن أو مثالية، ُخَطٍب من يُلقيه فيما اآلخرين فيتَّهم البساطة يف قدوًة

الذعٍة. أحاديَث
أو الِغنَى عن صورًة وطنه ألبناء يُبِْدي ال كاتون التاريخ يف األوُل 130ُّ الَحنْبَِيل وكان
فيلسوًفا يعيش أن يُِحبَّ لم بساطته مع وهو فضيلتَه، يُِريهم كان وإنما الحكمة، أو الِعْرفان

مثًال. كِذيُوَجاِنس ُمْعتَِزًال
واحٍد كلُّ وكان النبأ، إذاعة يف َسَعى ته أُْرسَ من موروثًا ثمينًا ِبَساًطا باع إذا وهو
اإلماء من ي يَْرشِ ال كان وأنه درهم، مائة عىل ثمنه يزيد ما الثياب من يَْلبَس ال أنه يَْعِرف
األبيض باللون بيتَه يَْدُهْن لم وأنه لإلْصَطبْل، ِغْلمانًا ي يَْرشِ كان بل ِحَسان َفتَيَاٌت ُهنَّ من
إلسبانية، قنصًال نَْصِبه حني كاتُوَن، عدول خربَ تَُقصُّ ها بأَْرسِ رومة وكانت ثانية. مرًة
الَعَربة عن استغنائه خربَ تقصُّ رومة وكانت النقل، نفقاِت الدولة عىل َر ليَُوفِّ ِحصانه عن
جريئًا كاتون وكان له. رفيًقا واحًدا خادًما متخذًا الَفَرس عىل ِدينْية َرسْ إىل رسميٍّا مسافًرا
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لكاتوَن َمِدينٌَة األمَة أن يََرْون يجاهد وهو يُبِْرصونه الذين إن نفسه يف فيقول العَالنية لهذه
نََدم. عن ذلك يفعل ال نفسه يلوم حني إنه حتى لألمة، كاتوَن َديِْن من أكثَر

وقضائي لزوجتي، ا رسٍّ إفشائي أمور: ثالثة عىل إالَّ نفيس أَلوم «ال كاتون: قول ومن
بَرٍّا.» إليه السفر إمكان مع بحًرا مكاٍن إىل وسفري عمل، بال نهاًرا

وطنه، أبناءِ أخالَق يَْرُقَب أن الرَّقابة َحقِّ من له بما يستطيُع كان أن سعادته ومن
واألَْقوات؛ والثياب والُحِيلِّ بالَعَربات َِف للرتَّ حدوًدا يضع وأن اق، الُفسَّ ُزَمَالءه يتعقب وأن
أحَد َطَرَد أن ذلك ومن بالحياة. التمتع عن الشخيصِّ لعجزه اآلخرين من ينتقم إن أي
مضيًفا ابنته، من مرأًى وعىل النهار َوَضِح يف زوجتَه لتقبيله مجلٍس من نَاِت السِّ أعضاء
الهيجان، ِة ِشدَّ عند واحدٍة مرٍة غريَ تعانقه لم زوجته إن االتهامية الئحته يف قوَله ذلك إىل
أترك أن «أََودُّ وهو: اآلتي التفسريَ الحائر البنه فوجد صغرية، فتاًة َج تََزوَّ آَم131 عندما ولكنه

ِمثَْلك.» آخرين أبناءً للوطن
ما األغنياءَ يَْحِرم حني عىل فمقداًرا مقداًرا يَْغتَِني فكان الدنيا، بأمور عارًفا وكان
ِمالحٍة رشكة بتأليف البحرية التجارة من استفاد إنه حتى املاء، من حدائُقهم إليه تحتاُج
ذلك ومع مخادعته، من لهم منًعا عبيده بني الفساد بذور إلقاء يحاول وكان دائنيه. مع
وصفه مع وهو بذنبه، اآلخرون العبيد يعرتف أن غري من أحدهم عىل َقَىض أن يَْحُدث لم
ويتكلم يكتب كان كما املأثورة اليونان بأقوال كتاباته يف يستشهد كان بالثَّْرثار سقراَط
يَْخَرس وَطنَهم بأن قومه أبناء يُنِْذر ، قوِميٍّ مؤلٍِّف كأول كان، وهو ُمَصنََّعة، التينية بلغٍة

العلوم. ُحبِّ يف األغارقة َقلَّدوا ما إذا السيايسَّ سلطانَه
الرومان أكثَر األخرية الكلمة صاحَب يكون أن سنًة تسعني يف أراد الذي كاتوُن وكان
هذه أتَُعدُّ ذلك ومع قرطاجة، تخريب يف تتجىلَّ مزيتُه وكانت وطأًة، وأشدَّهم صالًحا

مزيًة؟
حقيقيٌّ ُمَدرٌِّب قادٌر َجبَّاٌر ُعْصلُبيٌّ همجيٌّ التَِّعَس الكبريَ هنيباَل َخَلَف أْفِريقية ويف
نِّ السِّ من بالًغا ابنًا تارًكا عمره من التسعني يف مات وقد سنة، ستني سلطانُه دام وقد ألمته،
الجاَرَة قرطاجَة جعل يف عرصه، يف َمْن أسعَد ُعدَّ الذي الرجل، هذا َطِمَع وقد سنني. تسع
من قرطاجة ديمقراطيُّو ذُِعَر وقد رومة، ل لتدخُّ ذريعًة هذه فكانت البدوية ململكته عاصمًة

زوجته. فقد آم: 131
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املاهر، الهمجيُّ ذلك فيهم يَْحُكم أن عىل التقليديِّ للعدوِّ مدينتهم أبواب فتَح لُوا َفَفضَّ ذلك
أطواره َوْفَق بنفسه قرطاجة إىل َفوَصل يُْهِلكه أن قبل ًعا ُمَودِّ العدوَّ يزور أن كاتون وأراد

الحنبلية.
مثبتًا العبيد جميَع املدينة مجلس وَحرَّر اليأس، ساعة يف رشَفها قرطاجة وأَنقذت
حتى القرطاجيني جميُع وتََسلَّح ة، الُعْرسَ ساعة غري يف الُخلقية املبادئ من السلطات َعَطل
القرطاجيون وسار بشجاعة، العظيم رومة جيَش مقاومني املوت إىل وذهبوا ُصْعلوك، آخِر
القرون قواعد إحدى يف أبطاًال فماتوا صوَر يف اإلسكندَر قاتلوا الذين أجدادهم ِغَرار عىل
تاركني غريَ قرطاجة جميَع الروماُن َر وَدمَّ عبيًدا، منهم يَْهِلكوا لم من وِبيَع املرهوبة، القديمة
القائَد لتَُهزَّ إالَّ الرومانيُّ نَاِت السِّ مجلُس بها نطق التي الخالدة اللعنُة كانت وما منزًال، فيها

ِسبيُوَن. املنصوَر
القرون ُمُدن أقوى من فُعدَّت املدينُة، تلك فيه ازدهرت الذي املكان، يف ترى ال واليوم
تحقق، قد العبوِس كاتوَن ُحلَُم أن يف ريب وال وَمَراٍع، مروٍج غريَ قرون، خمسة مدَة القديمة

الحني. ذلك منذ العالم عطف موضَع َغَدت قرطاجَة ولكن
كان ما وعىل أشهر، بضعة بعد ُكوِرنْث مدينة عىل اللعنة تلك مثَل الرومان َصبَّ وقد
يف والرومان قرطاجة. نصيب بمثل أُصيبت املتوسط البحر وسط من املدينة هذه بُْعِد من
من َحرَّقوا، والروماُن همجية، عادات من األوىل األزمنة يف كان ما إىل عادوا تلك ١٤٦ سنة
عبيًدا، القديمة أُِرسهما أبناء وباعوا املدن أقدم من مدينتني وحقٍد، حسٍد وعن سبب غري
ويميض زاهرة، عظيمة ُمُدٍن بإدارة قيامهم إمكان مع أطالٍل غريَ وراءهم يرتكوا لم وهم
الزمن يف ُكوِرنْث وتزول جدوى، غري عىل املدن هذه بناء إعادَة قيرص يوليوس فيحاول قرٌن
َعَدْوت وإذا اليوناني، الِحْلف عاصَمة كانت كورنث أَْفُروِديَت وبلُد قرطاجة، فيه زالت الذي
جليلًة بحرين بني واقعًة رائعًة مدينًة كُوِرنْث ِمثْل املتوسط البحر ِمنْطقة يف تَِجْد لم ِبَزنَْطة

أثينة. مثل جميلًة
العدوَّ أصاب يونانيٍّا تَِجُد ال ولكنك ذلك، بمثل ِتب عامل قد اإلسكندر كان أََجْل،

ذلك. بمثل املغلوَب
وتسامًحا يونانيًة فلسفًة مملوءٌَة قروٌن مضت اإلسكندر، بعد قروٌن مضت ذلك ومع

إغريقيٍّا.
الربابرة. من أنهم الرومان أثبت وهكذا

156



امُلحيط البَحر اْكِتشاف

٢٨

وكان الخصوص. عىل املوانئ وإنشاءِ الطرق تعبيد يف ا مهمٍّ الرومان عمُل كان ذلك ومع
األماكُن سيما وال الَربِّ، يف تََجلَّت الحقيقية عبقريتهم أن غري امِلالحة، فنَّ تََعلَّموا قد الرومان
وإقامة األمواج وكارساِت واألرصفِة املرافئ بناءِ يف تََجلَّت أي فيها؛ بالبحر الَربُّ يتصُل التي

املصنوعة. الُجُزر
رومة من القريبة بتْيُوِيل يف األوىل للمرة الرومان أنشأ عندما الَغيْب هاتف ُسئل وقد
البحرية، اإلنشاءات عىل اخرتعوها التي املستديَرَة القوَس ُمَطبِِّقني منحنيًا بحريٍّا رصيًفا
ِسلُوقية ومرفأ أَْفُسوس مرفأ انهار فقد البُداءة، يف األغاليط بعُض َحَدثَْت أن الطبيعيِّ ومن
املاء علماءُ يزال وال ْلتات الدِّ وتكويِن الِغْرين ُسنََن الروماُن يَْعِرف وكيف الِغْرين، بِفعل

املسائل؟ هذه يف يجادلون
أخذوا حني إالَّ السيادة هذه وَحْمُل البحريِّ العنِرص سادَة أنفسهم َعدُّ يمكنهم ولم
ويوجد الصحراء، يف َمِطرٍي أول بإنشاءِ شبيًها حادثًا هذا وكان ُمُدنهم، من موانئهم يَْفِصلون
بناءٍ ُمَقدَّماُت ُ وتُنَْشأ ُمنِْدرين،132 يقولون األغارقة كان كما طرفه يف الرومانية ِميلِه مركُز
بعض يف أمتار ستة االرتفاع من تَبْلُغ عامٌة باحاٌت أرصفٍة عىل ُ وتُنَْشأ البحر، أمام رائعٌة
تَظهر ولم مدينة، بال ميناءٍ أوَل ِميزيُن وكانت الساحل. عىلطول وآثاٌر مباٍن وتَُشاُد األحيان،
نفسه، الوقت يف أُنشئ الذي راِفني مرفأ عن هذا مثَل وُقْل طويل، زمٍن بعد إال املدينة هذه
الحارضة، الكبرية األسداُد بََلَغته ما النفس يف التأثري من بالٌغ لإلنشاءِ جديٌد فنٌّ ويبدو
يجب كان والتي اآلْرل، يف كما بَراِفنَي َحاِضح الضَّ خالل من املحفورة بالَقنَوات فنتبَيَّنُه

باستمرار. الِغْرين من حفُظها
السفَن يمكن كان البُداءة ويف ِنريُوَن، أبو الذيشاده الخالد الرومانيُّ األثُر هي وأُوْسِتي
رومة إىل يَِرُد ما كلُّ وصار امِلالحة، دون فحال الِغْريُن تراكم ثم رومة، إىل تَِصل أن الكبرية
هذه عىل للسيطرة قيُرص ويُوْليُوس َغراُخوس األََخوان ق يَُوفَّ ولم صغريٍة، مراكَب إىل يُنَْقل
والخمر القمح تنزيل لجعل الجهود من بُِذل ما مع رومة أسفل يف املتجمعة الرواسب
يف كلوْديُوس، أنشأ ثم مبارشًة، ممكنًا أمًرا رومة، إليها تحتاج التي املحاصيِل أي والزيت؛

فعل. أو قول من بنادر أتى أندر: 132
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أَجَرى وقد ، دائريٍّ ِنْصَف رائًعا رصيًفا وبَنَى التِّيِرب مصبِّ بشمال وقناًة ً مرفأ األمر، نهاية
سميكة ضخمٍة ألواح ثالثَة وضع وقد البحار، وراء من ِمَسلًَّة يَْحِمل كان كبريًا مركبًا هنالك
عىل الرمُل فيستويل زمٌن يميض ثم َمنَار، مع جزيرًة األُُسِس تلك عىل فأقام ذلك عن فضًال
ق ُوفِّ من أول هو ُموُسولِّيني أن غري ذلك، يَْعِزل أن تَراَجان حاول أََجْل، ًدا، ُمَجدَّ ذلك جميع

لذلك.
أن فاستطاع للجيش، رئيًسا الرومانيَّ َفنَّه البحر عىل َطبَّق قيُرص يُوْليُوس وكذلك
الحاسمَة َفْرسالوس معركَة يَْكِسَب لم وهو جديد، طراٍز عىل سفنًا منِشئًا بحًرا كتائبَه يَْجلَُب
الشاطئ عىل الِفِنيَت َغَلب قد وهو بحًرا، بِرنِْديِزي من رجٍل ألَف أربعني نَْقل يف لنجاحه إالَّ
العالية الرشاعيَة هؤالء ُسُفَن يواِجه أن أراد أنه وذلك جديدة، بحيلٍة الُغوِل من الغربيِّ
مسلحني كثريين حني َمالَّ مع باملقاذيف تَِسريُ رسيعة خفيفًة مراكَب اللَُّوار مصبِّ يف فأنشأ
املرور حني الرومان َقَطَع السكاكني فبهذه دقيقة، ُخُشٍب يف ثابتٍة معقوفٍة طويلٍة بسكاكنَي

السفن. هذه عىل فقبضوا وَصَواِريها العدوِّ ُسُفِن ُقلُوَع
باقني َظلُّوا قد والقراصنُي القراصني، من يَْقتصَّ أن يوليوسقيُرص يَْسِطْع لم ذلك ومع
أمَره شكا الذي ُقْربَُس، ملك بني نََسٌب يوجد فكأنه املتوسط، البحر يف حضارة كلِّ بعد
أُوِمريُس، عنهم تَكلَّم الذين والقراصنِي امليالد، قبل ١٣٧٠ سنة أَِمنُوفيَس مرص فرعوِن إىل
تَُحذِّر التي امِلالحة حول الحديثة والكتِب الفلسطينيني ونَِهاب الفنيقيني أَْسَالب بنَي وكذلك
وراءَ اْلُمكتَمنني أفريقية شمال ساحل قراصنُي يُْعِطيها التي رة امُلَزوَّ اإلشارات من الرَّبَابنة
نجايش يكافحها لم التي وهي األحمر، بالبحر امَلْرجان جزائر يف النِّخاسُة وليست الصخور،
وكان الَجنوب. نحو قليًال تََحوَّلوا الذين القراصني أعمال من جزءًا إالَّ ، َقطُّ يٍّا ِجدِّ الحبشة
نَيًْال املعارصين املظالِّ كرجال املراكز بعض إىل بغتًة يَنِْزلُون قيرص عرص يف القراصنُي
يَنْتَهبون كانوا وهنالك بُْرج، عىل أو للمدينة باٍب عىل االستيالء إىل ومبادرًة واملاءِ للخبز
يُْعَزى اليونانية الجمعيات ُمْعَظم ديون كثرة من كان وما الُجُزر، ومعابَد املرافِئ مخازَن
يَْسِطْع لم ما القراصني بفعل الَفْقر من أَبولُّون «بلغ : رومانيٌّ شاعٌر قال القراصني. إىل

الذهب.» من َحبٍَّة أصغَر َخطَّاًفا يُِرَي أن معه
دولُة وكانت القراصني، يسود كان الُخلقية املبادئ بعض أن يالَحَظ أن امُلْمِتع ومن
والجنود والعبيد الفارِّين من وأُلَِّفت امليالد قبل ١٠٠ سنة حوايل ُكوِّنَت التي القراصني
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طرقنا قاطعي املشابهة بعض فتشابه َهامِة والشَّ والِكتْمان اإلخاء روَح تَْفِرض حني امُلَرسَّ
الروايات. يف جاء بما يُذَكُِّروننا الذين

من نَبَذَهم 133 بُْرجَوازيٍّ مجتمٍع من االنتقام ُ مبدأ القراصني هؤالء بني يجمع وكان
هذا مثَل يعانون كانوا إنهم بقولهم هذا عملهم ُمَسوِّغني أَْرساهم يَذْبَحون وكانوا بينه،
خريطٌة ُرِسَمت ولو إمرباطوريتَهم، املتوسط البحر وكان ميناء. يف عليهم ُقِبض لو املصري
إشارة بألف زاخًرا فيها البحر يلوح التي البحرية خرائَطنا لشابهت اإلمرباطورية لهذه
املخابِئ عىل بحريٍّ ِلصٍّ كلَّ يدلُّ وإشاراٍت بُُرٍد نظاُم هنالك وكان َفَالًة، الَربُّ يَبُْدو حني عىل
أالَّ يمكن وكيف واألوالد، النساءَ فيها ويُْخِفَي والنقوَد الُقوَت فيها يَِجَد أن يُْمِكنه التي األمينة
امُلْشبَُع الجديُد، الجيُل يتحول وهنالك الِفتْيان؟ خيال يف ِطباعهم مع القراصني يَْرُقصأولئك
الجريئة واملغامرات باملخاطر َولُوع إىل والنَّمطية، النظام من والتَِّعُب الذهنية األمور من
وكان وأسطولِه، لوكولوس من الرغم عىل ِدلُوس جزيرَة القراصني نهب وقد وباملجد.
يَْغُزون القراصني وكان َصْونها، مقابل يف سنوية بِجْزية ِليباِري جزائر يطالبون القراصنُي
بهذه فُربط بها ليَُقيِّد بسالسَل أتى «الوايل» أن حدث ومما مثًال، َكَرسُقوسة الكبرية املرافئَ
ال ِببَاِيس الظريفُة الجمعية وصارت القراصني، عليه َقبَض رومانيٍّ مركٍب بساريِة القيود
يَْمِلك ولم شعبًا يكن لم شعٍب إىل انتقلت قد البحر سيادة أن والَحقُّ السباحة، عىل تجُرؤ

عائمة. كدولٍة فكان بلًدا،
والية عرشَة ثالَث إىل املتوسط البحر ِمنْطقَة امليالد قبل ٦٧ سنة يف بونْبي م ويَُقسِّ
يَّة، بَرِّ واليٍة من جزءًا الواليات هذه من كلٌّ ويؤلف دقٍة، من الرومان عن ُعِرف بما بحرية،
الرومانيُّ هذا كان وبَيْنَا أيامنا. يف الَوباء يكاَفح كما القراصني الستئصال ِخطًَّة ويََضُع
حليًما بََدا فقد بفضله، الفوُز له تَمَّ جديًدا ُخلقيٍّا سالًحا أعدائه إىل َصوَّب القراصني يطارد
َفتًْكا، رؤسائهم أشدَّ إن حتى َجذَّافيهم، عىل محافًظا منهم يُْؤَرس َمن َصْلَب مانًعا نحوهم
بونْبي يَْرُقبُون كانوا ُطوُروس، جبال حصون يف وخزائنهم نساءَهم يُْخُفون الذين إن حتى
الرشقيُّ القسُم َر ُطهِّ وبذلك خضوعهم، عند عفوه فينالون الصغرى آسية ساحل طول عىل
وأتى مركٍب ١٣٠٠ الرومانيُّ الرئيُس هذا َخرَّب وقد أشهر. بضعة يف املتوسط البحر من

! بحريٍّ لصٍّ آالف عرشة من أكثر يَْقتُل لم بأنه وافتخر رومة، إىل مركٍب بأربعمائة

.Bourgeoise 133
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لتلك كان وقد رومة، َكَسبَتْه ما جميع من أعظَم امُلْغَفل البحريُّ النرص هذا يكون وقد
ِغنَاها مع الجائعة إيطاليَة يمكن وصار املتوسط»، البحر «معركة بحقٍّ ى تَُسمَّ أن املعركِة
أُعيدت التي بالديمقراطية كلُّه العالُم ويُْعَجب قيد، بال التجارية ُسُفنَها ًدا ُمَجدَّ تستقبل أن
َهزَّت قد القراصني سيطرة أثناء يف وكان الكبرية. الَحْملِة لتلك الزمًة ُمَقدِّمًة رومة إىل
العاملية اإلمرباطورية هذه انتصار وكان علنية. وثورٌة خفيٌة ثورٌة الرومانيَة اإلمرباطوريَة
مقتِصدًة كانت التي األمَة هذه الفساُد َفَعمَّ الرتف عن املال فأسفر باملال، أتى قد الجديدة
وأعضاءٍ ُقوَّاٍد َرْشُو املمكن من وغدا القديمة الُربْجوازيَة األخالَق وَقوََّض الحني، ذلك حتى
املخالفة الَوالئم من يقيمون بما السادُة ويُثِريُ األجانب، من أمراء ِقبَل من نات السِّ مجلس من
الفقراء بني األهلية الحرُب وتصبح الَغمَّ، يُوِرث َصْمٍت مع العبيد من يَْخُدمهم َمْن للصواب

الوقوع. قريبَة واألغنياء
التي الَفْوىض ألن وذلك الرومان؛ سلطان أركان كانوا الذين حني بالَفالَّ الفقُر ويُلِمُّ
إىل وتؤدي اإلنسان، َصيَْد ل تَُسهِّ كانت الرومانية اإلمرباطورية من الرشقيَّ القسم ت َعمَّ
القديم العاَلم حضارِة تََمثُُّل يتعذر الذي اإلنسان، َصيُْد وكان باستمرار. العبيد ثمن نزول
هذا، الكبري الرشق تجارِة مركِز يف ِدلُوس، مرفأ يف معه ِبيَع ما األهمية من يَبْلُغ بغريه،
أُْجَرًة، وبُرٍّ خبٍز قليل من يُْعَطى كان وما واحد، يوم يف عبٍد آالف عرشة عن يَِقلُّ ال ما
خ يَْرصُ امليالد قبل ١٠٠ سنة ويف حني. الَفالَّ فقر عن يُْسِفر الحروب، استمرار من كان وما
أنتم، وأما ومغاوَرها، َعَراِئنَها الوحشية إيطالية لحيوانات «تََرْون قائًال: رومانيٌّ خطيٌب
الهواء غريُ لكم فليس إيطالية، سبيل يف بحياتهم يخاطرون الذين والجنوُد ُحون الَفالَّ أيها

أرض!» ِفْرتَ منكم الواحُد يَْمِلك ال ذلك ومع العالم، سادَة تُْدَعْون إنكم أََجْل، والشمس!
ألحان خالل من يَِرنُّ موزوٍن نََغٍم عىل وحَده ينطوي هذا، مثُل وقوٌل هذا، مثُل وصوٌت

الرائعة. القديمة القرون
رومة يف وسادتهم العبيد بني الِودِّية الت الصِّ عن ِقصًصا يحوك أن بعضهم ويَُروُق
ليُِفيَد الشواذِّ هذه مثل يكن لم ذلك ومع املتحدة، الواليات جنوب يف عما ِقيلت كالتي
الِفالحة يف نهاَرهم فيَْقُضون بالسياط ُمَهدَّدين باألغالل ُمَقيَّدين كانوا الذين اآلخرين العبيَد
من َظَهر ذلك ومع والضياء، الهواء من الخاليِة السجوِن أو األصابل يف ليَلهم ويَْقُضون
أن له َفأُتيَح صالًحا سيًدا له الطالُع َقيََّض َمْن قليًال، الحظُّ أسعده َمْن البائسني أولئك بني
تاَرانْت من جاء الذي أَنْدُرونِيُخوس اليونانيَّ العبَد هو هذا وكان الفطرية. مواهبَه يُنِْمَي
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لرومة، تاريًخا وأَلَّف إغريقيًة، تمثيليًة رواياٍت الالتينية إىل ل وَحوَّ أومريس فَرتْجم رومة إىل
ليفيوس. اسُمه وكان

الذي املفاجئ الثراء نتائج من وكان جون، السُّ فوق قصورهم يَبْنُون الرومان وكان
مقداًرا يزيد عدُدها صار التي التابعة البالد خضوع وعن املستمرة، االنتصارات عن نشأ
حتى الفقريُة الثانويُة، الصغرية املدينُة صارت التي الزُّْهد فضائُل ُضْعِضَعْت أن فمقداًرا،
السنني من ١١٠ يف استولت هذه ورومة بها، عاملية دولًة رومُة، البونية، الحروب زمن يف
تجارة وصارت وقرطاجة، وَفْرغاُمس واليونان ومقدونية وإسبانية ِدينْية وَرسْ ِصِقلِّية عىل
تَتَِّجُه اإلسكندرية، يف ثم وأنطاكية ورودس ِميلِه يف كثريًة قرونًا تَنَْصبُّ كانت التي الرشق،
بعد ١٥٠ وسنة امليالد قبل ١٥٠ سنة بني أي قرون، ثالثَة َعًة ُمتََجمِّ ظلت حيث رومة إىل

امليالد.
اُرون الَعشَّ وكان الواليات، مع تجارتهم يف باملاليني يَْلَعبون الُجُدد التجار وكان
وبما الِجْزية، يُْعُطوا حتى ماًال اإلقطاعيني األمراءَ يُْقِرضون افون َّ والرصَّ الجيش وُميَّار134
تراهم أن امُلَحريِّ غري من فإن الواليات يف بالقضاء يقومون كانوا املوظفني أولئك جميع أن
من يُْعَفْون األغنياء أبناء وكان أصدقائهم. مضارباِت تغطية إىل وصوًال الناس يَْظِلُمون
بأعظم يأتي عمًال َغَدت قد والحرُب النقود، من يدفعونه ما مقابل يف الحرب إىل الذهاب
يَُهدِّدون أنُفسهم إيطالية حلفاءُ وصار فيها، يشرتك الشعب جميع كان أن بعد األرباح

ثورة. نشوب اقرتاب عىل تدلُّ الَعَالمات جميع وأصبحت بالنُُّكوص،
نذكر أن يَْجُمُل بينهم ومن الثورة، هذه نُُشوب ُدوَن ليَُحولُوا الرجال بعُض ويَْربُز
سبيل يف رفيع لرصاٍع مجٍد إكليَل كانا أنهما ونرى الخصوص، عىل َغراُخوس األخويْن
وذلك الحقيقة، يف طبقتهما أبناء َهَجَماِت رصيَعي َخرَّا قد وهما للشهداء، َفْخٍر وتاَج العدل

تام. إيثار عن عظيم كفاٍح بعد
األغنياء أََرِيض من 135 رومانيٍّ اٍن َفدَّ خمسمائة عىل يزيد ما أَْخذ عىل األَخوان وأقدَم
وعىل األَُرس أبناء عىل ثقيًال العرص ذلك يف يَبُْدو كان هذا مثل وتدبريٌ الفقراء، إىل وتسليمه

املصارف. أصحاب

واملؤنة. بالطعام يأتي من وهو املائر، جمع امليار: 134
.Arpent 135
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بسيًطا رصينًا وكان القديمة، القرون ثائري أعظَم غراُخوس األخوين أصغُر وكان
قانون لسنِّ الشعب ُشْكَر فنال امليالد قبل ١٢٣ سنة الشعب عن محاميًا انْتُِخب وقد كأبيه،
الجماهري، عىل اعتماده من كان ما عىل وهو، العمل، من العاطلني إعانة وقانون الحبوب
مناهضِة يف معه يشرتك جعله بأن الُجُدد األغنياء من فريٍق عواطَف يجتذب كيف َعَرف
لزيادة معاَلجًة الوطن أبناء من مستعمراٍت البحار وراءَ ُس ويؤسِّ املحافظ، نات السِّ مجلس
السيايسَّ حزبَه يَُغريِّ وهو ، الرومانيِّ الوطنيِّ حقَّ الالتني منَح ويحاول رومة، يف السكان
أن استطاع مثاليٍّا، كان وإن وهو، االجتماعية، مبادئه يحقق لكي الذرائع بأبرع وينتفع

بَْجَدتها. ابَن يَُرى يزال فال الغاية، إىل ماهًرا سياسيٍّا يَبُْدَو
األقلية انتصار أَدَّى وقد ِفتن، من غراُخوس األََخوان حاوله ما حبوط أَدَّى وقد
سيطرة إىل الظاهر، غري يف السيادة صاحبة تكن لم التي األكثرية عىل القوية الغنية
والصعاليُك حون الَفالَّ أبرص وهنالك الرومانية، الُجمهورية أزمة إىل أي حتًما؛ العسكريني
خارج إىل الحروب هذه َمَدى امتدَّ وقد الرأسمالية. عىل الحرب َشْهِر إىل ُمْضَطرون أنهم
ما حدث ثم قيرص، يوليوس موَت َعَقَب الذي الدور إىل دامت قرٍن، نصَف فدامت إيطالية
ومهرداُد األجانب، من ملوٍك ُل تََدخُّ وهو الشديدة، الداخلية األزمة حني الغالب يف لُه نَُسجِّ
رومة ويف املضطهدين، مساعدة بحجة ُمتََعلَِّلنْي النضال يف َال تََدخَّ اللذان هما وُجوُغوْرتَه
نََواَة العمل من العاطلون يَُؤلِّف الدور ذلك ويف الجندية. مقاَم التطوَع يُْدَعى ما يقوم
املبادئ من طائفٍة تطبيق عن يُْسِفر حاسم، تبديل عن هذا ويُْسِفُر ، الرومانيِّ الجيش
البلد وضع عىل وبسالتُها وإخالُصها الكتائب تمويُن توقف وقد الحرب، عىل السياسية

. السيايسِّ
وانتفع أيامنا، يف كما التاريخ يف طاغية أول ظهوَر االجتماعية الثورُة وأوجبت
ويُثِْبت الوسطى، الطبقة سلطان عىل للقضاء الصعاليك بجيش ِسيالَّ األريستوقراطيُّ
الزعماء من الطموح ذوي أن كيف الحديث التاريخ يف ُكرَِّر الذي الغريُب الِحْلُف هذا
ماريوس الديمقراطيُّ ويُنْتََخب السلطة، زمام عىل ليَْقِبضوا الخاصة مبادئهم يف يَُفرِّطون
أن يمكنه كان سيالَّ أن إىل وذلك رومة، شوارع يف ِسيالَّ الرَّْجِعيُّ فيَْغِلبُه مراٍت سبَع قنصًال
البالغة املهارة من أظهر قد وِسيالَّ اإليطالية، الشعوب ِفتَن عىل لقضائه للوطن منقذًا يَبُْدَو
أي ؛ الرومانيِّ نَات السِّ مجلس يف بلغاتهم يتكلموا بأن الغريبة األمم ملندوبي معه َسَمَح ما
البحر مستعمراُت َغَدت وقد عاصمتها، يف معارصة كبريٍة دولٍة أيُة تُِبيُحها ال رخصًة منحهم
برابرة ألن وذلك ؛ العامليِّ رومة لسلطان ضمانًا الواليات، أي الجديدُة؛ الرومانيُة املتوسط
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ِتبَاًعا، الرشق من هجموا أن يَْلبَثُوا لم األغارقة وألن الشمال؛ من َهَجموا أن يَْلبَثُوا لم الجرمان
الخصمني هذين من كلٌّ ويَُعدُّ ناحيته، من األعداء جيوَش وسيالَّ ماريوس من كلٌّ ويقاتل

إذَْن. لوطنه منقذًا املستأسدين
أنصاف من رجًال أن وذلك إيجه، بحر عىل ثم األسود البحر عىل َعَريضٌّ حادٌث ويَُكرَُّر
، اإلغريقيَّ والفاريسَّ بُنُْطش، ملَك أن وذلك سنة، بمائتي اإلسكندر بعد األغارقة أَْعتَق الربابرة
القراصني محالًفا رومة يقهر أن فأراد الرومانية األهلية الحروب فرصة اغتنم ِمهرداد
األخرية، للمرة واألغارقة الرومان بني نزاٍع َمَداَر املتوسط البحر سيادُة وتصبح واليونان،
يأمر الفرس ملك كان فبينما كالربابرة. َسرْيِهم عدم يف جهدهم الرومان يَبْذُل وهنالك
بعد أثينة أهل دماءَ يَْحُقن ِسيالَّ كان الصغرى بآسية املستقرين الطالينة من األلوف بقتل
امِلنْطقة، تلك الفريقني كال َخرَّب أََجْل، لألموات. إكراًما األحياء حفَظ يريد أنه ُمْعِلنًا انتصاره
الرويسِّ َهْجِو من كان وما تاريخهم، غضون يف ذلك عن لرَيْتدعوا يكونوا لم األغارقة أن غري
فال وَحِيشٍّ عىل ينطوي متمدٍن كلَّ إن يُقال بأن إطالُقه يُْمِكن وراءَه يَِشفُّ يٍّ تََرتِ بوجود

َفْوره! من يَْظَهر أن الوحيشُّ هذا يَُعتِّم
أنه عىل سياسيٍّا، قطبًا يكون أن من أكثر األرشاف من قائًدا كان الذي ، ِسيالَّ وَدلَّ
للناس ظهر ما إذا األهيُف الغنيُّ سيالَّ وكان عادًة، الرومانيِّ لدى مما أكثر خياٍل ذو
أو جالًسا الغالب، يف يَُرى، وكان الحسد. إلثارة وحَده ظهوُره َكَفى الحربيِّ ِحصانه عىل
وماجنًا متكربًا مناوبًة، وفاتًرا ًجا متأجِّ وراقصاٍت، بمغنِّني محاًطا َكَملك، عرٍش عىل ضاجًعا
أعدائه بقتل قوائَم عىل وقٍت كلِّ يف قابًضا قبله، رومانيٌّ يبلغه لم ما دَّة الشِّ من بالًغا دوًما،
ومن كاتون من النقيض عىل كان أنه والخالصُة محاكمة، بال سجنهم أو الشخصيني

الوحيد. السيَد سيالَّ جعل إىل موته أدى الذي ماريوس
سلطًة املنصور القائد إىل ُمَفوِّضًة األوىل للمرة قوانينَها الرومانيُة الُجمهوريُة وتَِقُف
ما القوة من التقاليد كانت ذلك ومع انقطاع، وال معارضة بال سنني يف لها معانيًة مطلقًة
القراَر هذا ِسيالَّ اتخذ أن املحتمل ومن بسنٍة. موته قبل طوًعا االنزواء إىل ِسيالَّ معه َحَفَزت
مما السلطان عن مختاًرا َعَدَل الذي الطاغية هذا مثال فإن أمٍر من يكن ومهما تعٍب، عن

تقليده. َقلَّ
مراهقته، أيام ثانيتُها اشتعلت التي االجتماعية للثورات ليكرتث املستبدُّ ِسيالَّ كان وما
قبل ١٠٠ وسنة ١٣٠ سنة حوايل الرومان عبيد ِفتْنَتَي بني الُربْجَواِزي العاَلم يف نََسبًا وتَِجُد
من كثريًا أن وذلك أخرى، مرًة العنف إىل يؤدِّي العدَل وتَِجُد القراصني، ومغازي امليالد
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ثمانمائة ويف تقريبًا، واحٍد وقٍت يف فنطقت العرص مناحي يف تحوًال ْت أََحسَّ ِصِقلِّية محاكم
األحكاَم هذه الجديدة الحكومة تُْلِغي وهنالك سادتهم، ِضدَّ للعبيد مالئمة بأحكاٍم قضيٍة،
لم وإذْ الجبال، إىل آخرين عبيد مع ويلجئون امُلَعدِّنني من ألوٌف يَثُوُر وهنالك ا، تامٍّ إلغاءً
القراصني، ِقتَال أثناء يف سابقًة استوحت فقد يَْكِفي ما الجنود من الحكومة لدى يكن
من أخرى ِعصابًة أن غري الُعَصاة، عىل القبض يف إليه وعهدت ِعَصابٍة رئيَس فعاهدت
محلَّ َمِلكهم من الخارج يف عبيًدا بيُعوا الذين السوريني من أناٌس وَجَعَل تََسلََّحت، الُعَصاة

منهم. رجًال العرش عىل رافعني سخرية
لم إن معنًى عىل يدلُّ املتوسط البحر ِمنِْطقة يف السلطان إىل ُصعلوٍك ارتقاءَ وإن
لم وأنه ُحرٍّا، تراكية يف َمِلٍك عبٍد أوُل ُولَِد أن ِذكره يَْجُدر ومما األوىل. للمرة وقع قد يكن
الرومانية اإلمرباطوريَة أَْرهب الذي لسباْرتاُكوس يكن ولم عليه، القبض بعد إالَّ عبًدا يَْغُد
الذي دِريَماُكوس العبِد سوى واحٍد، َسَلٍف سوى سنني ثالث يف امليالد قبل ٧٠ سنة حواَيل
عندما ولكنه عادلة، لتسويٍة َق َفُوفِّ امليالد قبل ٣٠٠ سنة حواَيل عبيٍد ثورَة ساِقز136 يف قاد
العايص الزعيم قاتل ووعدوا بالعهد البلد أهُل خاَس أُبِْرَمت التي املعاهدة َوْفق جيشه ح َرسَّ
أحد بيد شيًخا ُقِتَل أنه غري ظامليه، من للنجاة زمٍن طويَل ُوفِّق دِريَماُكوس إن أََجْل، بماٍل.

برأسه. أتى ما إذا ينالها التي الجائزة يف َطَمٍع عن إليه امُلَقرَّبني
من مؤلًَّفا جيًشا معه َجَلب ِديه َجالَّ من سباْرتَاُكوس، السوريني، العبيد زعيُم َفرَّ ا وَلمَّ
سبارتاُكوس ويَُعدُّ ألًفا، سبعني رجالُه فبلغ َعُظم أن الجيُش هذا يَْلبَث فلم رجًال، سبعني
آخَرهم ُموُسولِّينِي فكان املتوسط البحر َفَهزُّوا الشعب من ظهروا الذين الثوريني جميع َجدَّ

. التاريخيِّ الرتتيب يف

٢٩

أصحاب من أنهم عىل الفردية الناحية من أمرهم وإدراُك التاريخ عظماءِ َدْرُس يُْمكن
التحليُل يَْكِشُف ذلك ومع فيها، نشئوا التي البيئة ناحية من أو للعادة الخارقة السجايا
نتناوله الذي للوجه تبًعا ذلك أو امِلنْهاج هذا إىل ننحاز ذلك ومع بأجمعه، الرجل عن الثُّنَائيُّ

البطل. حياة يف بحثًا

املصطكي. جزيرة العرب عند وهي ،Chio 136
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الرُّخاميَة النصفيَة العظماء تماثيَل وَدَرْسنا الكابيتول عىل ُرواٍق يف نا ِرسْ ما وإذا
من أكثر املعارص الرجَل يَُراءُون الروماَن أبرصنا امليالد، قبل األول القرن يف ُصِنَعت التي
بالذكاء يُْعنَى وكان امُلذَكَّر، للجمال تقدير كبريَ نرى ال األيام، هذه يف كما وهنالك، األغارقة،
بها والتمتع الحياِة م بتََفهُّ يُبَالون ال القوم أولئك وكان آخر. أمٍر بأيِّ مما أكثر والقوة
بضعُة وليست عليها، يَُهيْمنوا أن يريدون كانوا وإنما قبلهم، يَْصنَعون األغارقة كان كما
إالَّ اللطيفِة، املنحطِّ أغسطس مالمِح أَو اللطيفة، أَْغِريبا كمالمح هادئًة تبدو التي الوجوه
العمل عىل يَنِمُّ اإلسكندر وجه أن مع والعمل الذكاء عىل الخالُد قيَرص وجُه وينمُّ الشواذِّ، من
سادته أكثُر فإنه املتوسط للبحر سيٍد أقوى معدوٍد قيرصغري يوليوس كان وإذا والجمال.
يف املتوسط للبحر السائد الوضع نُوِر عىل إالَّ تحليله يمكن ال إذَْن وهو األقل، عىل اتزانًا
عن فوُزه يُبَْرصُ فال كثريون، منافسون له كان أنه إىل وذلك امليالد، قبل األول القرن أواسط

السنني. عرشات يف يقنٍي
قبل من أكثر الرومان عىل يسيطر كان الذي هو قيرص، يوليوس شباب أياَم واملاُل؛
بطراز إليهم جديٌد إيماٌن أَْوَحى حنَي بعُد من أكثَر أو بسيطًة، حياًة يَْقُضون كانوا حني
من تحتوي كانت أي السكان؛ من مليونني عىل تشتمل رومة وكانت اعتداًال. أعظَم عيٍش
القديمة، القرون يف مدينة أكربَ كانت أي الحارض؛ الوقت يف أهِلها ِضْعَف يَْعِدل ما الناس
يساعد املال وكان ُمَصوِّت، ألِف تسَعمائة فيه تضمُّ أسواُرها كانت حنٌي عليها أتى وقد
التجارية لروحهم بسلطانهم مدينني األغارقة كان وقديًما والجيش. االنتخابات َرقابة عىل
تقوم كانت التي الرومان قوَة تضعضع التي هي التجارية الروح ترى واآلن الفطرية،
بروسية تحولت النمط هذا مثل وعىل مىض، فيما حربيٍة فضائَل وعىل بسيطة حياٍة عىل
أمم إىل حربية أمم من تطوروا والروماُن تاجرة، أمم إىل حربية أمم من الحديثة وأملانية
البحر ناحية من عوا يتوسَّ أن محاولتهم سبُب هو وهذا زمٍن، بعد كالربوسيني تجارية

مضطرين.
موقعهم بفعل اْضُطرُّوا املتوسط البحر حياة عىل ئون يُنَشَّ كانوا الذين الرومان ولكن
يَْشُعر الَجَزِريُّ اليونانيُّ الشعب كان حيث البحر جهة إىل أبصارهم يَُمدُّوا أن الجْغرايف،
فلم خيالهم مثل ومن امَلِرنة األغارقة روح مثل من عاطلني الرومان وكان بلده. يف بأنه
َعَرَف مما أكثر وقوًة سعادًة الزمن مع َعَرفوا العكس وعىل ، الفنِّ آثار من قليٍل غريَ يُنِْتُجوا
مستوى إىل التجاريُّ الِحذُْق حيُث من الروماُن وَوَصَل ، السيايسُّ السلطاُن حيث من األغارقة
قيرص يوليوس عهد يف الرومان وصار التجارية. عاداتهما يف األمتني اختالف مع األغارقة
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يتعاَطْون معارَك، أبناؤهم َكَسَب الذين األرشاُف، وصار محاربني، يكونوا أن من أكثر تجاًرا
الناس لجميع وكان ، التجاريِّ النقل أعمال عىل يضاربون الناس جميع وكان مالية، أعماًال
اإلسكندرية، أو رومة يف لإليجار بيوٌت تُْشَرتَى، أو تُبْنَى، وكانت ، اآلُجرِّ مصانع يف أسهٌم
السفينُة تَفلَّتَت ما إذا ثروته جميَع املرء يَْخَرسُ أو املالينُي فتُْكَسُب ُسُفٌن تُْستَأَْجُر وكانت
يف الربا تحريم عىل لوكولوس أقدم وملا قبضتَهم، صارت أو القراصني من قمًحا املشحونة

العليا. القيادة وبني بينه الرومان رأسماِليُّو حال الصغرى آسية
األغارقة؟ أيدي بني املتوسط، البحر محاصيل من هما اللذان والزيُت، الرَّاُح يُْرتَُك ولَِم
رودس، ويف الَكْرمة؟ بزراعة الُخَربَاء من العبيد ألوُف عاٍل بثمٍن القراصنِي من يُْشَرتَى ولَِم
زراعة لتََعلُّم مستخدمون يُْدَفُع كان والخمر، الزيتوُن يُْخَزن كان حيث العاملية، السوق يف
الخيُل وصارت ثمنه، يف وزيادًة ُروماِني يف للنوع تحسينًا وبيعها الخمر وحفظ الكرمة
مراعي يف تَْرَعى كانت أن بعد اإلغريقيِّ املنهاج َوْفَق علمية تربية تَُربَّى والحمري والضأْن
َوْرٍد وحدائِق َمَغاٍن137 إىل ُل فيَُحوَّ األثمان الرتفاع نتيجًة يَنَْصبُّ املاُل وكان وحشيًة. إيطالية
منها فيطري كبريٍة فطريٍة َة ِقْرشَ أثنائها يف املحلِّ صاحُب يرفع فاخرٍة ووالئَم صيٍد ومواكِب
والخطباء الرََّزاُة138 ومنه ، اإلغريقيِّ العالم جميَع الرومان فاتحو أفسد وقد حمام، زوجا

واألطباء.
الحني، ذلك منذ حياتهم تحسنَي وخطباؤهم أمورهم وأولياءُ الرومان فالسفة وأراد
جنديٍّا كان والذي سنة خمسني مدَة واالتِّزان االعتدال كثريَ كان الذي لوكولوس، هؤالء ومن
مع وذلك بنْشيُو، ُمونْتي عىل لنفسه فخًما قًرصا الُفْرساملغلوبني بذََهِب بَنَى قد قائًدا، فصار
مجتمٍع أزهى واستقبالِه ف َ والرشُّ بالتماثيل « الرومانيِّ «الرِّيف يف «تُوْسُكولُم» َمْغناه َمْلءِ
التي الوالئم يقيم أن قبل آسية نصَف فتح قد كان أنه إىل يَنُْظر َمْن الناس من وقليٌل فيه،
وتلميٍذ بريطانيٍّ كوِزيٍر ممتاًزا، رجًال شيرشون كان ِشيِرشون؟ وأما رمًزا. اسمه من جعلت
لذلك وكان وِفرِّس، كاِتيلِينَا الُجمهورية لَعُدوَّي نزاهٍة، عن ُمْضَطِهًدا، أُْكسُفوْرد، من سابٍق
رغائبَه داسمعه ما النفيسِّ والوثوق الُخلقي الزُّهد من وكان القديمة، القرون يف يٍّ َعْرصِ أوَل

.Villa بال املعروف املنزل وهو املغنى، جمع املغاني: 137
.Architecte البنائني رئيس وهو الراز، جمع الرزاة: 138
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حينما شائبًا كان قد وهو األمر، نهاية يف عرصه مُلْغِريات أذعن لقد ماذا؟ ثم طويًال، زمنًا
فيه يَنَْىس حتى بَالتَن جبل عىل فخًما قًرصا بها فأنشأ كبريًة مبالَغ وس كَراسُّ من اقرتض
الخطيب ومنهم الُقوَّاد، العرصمن ذلك رجال جميع وكان أبيه. عن املوروَث املعتدل املنزَل
َ يَُويلِّ أَن التقدير حسَن يََودُّ َمْن عىل يجب كان أنه والواقُع غراُكوس. رْيِيفُّ والصَّ ِشيِرشون
لنائِب عريٍض وجٍه من َله بما بونْبي َصنَع وماذا الدوام، عىل القتال ميدان َشْطَر وجهه
رفقاءه ليكاِفئ صنع وماذا الجبني؟ حساب عىل كبريًا مكانًا فيه يَْشَغل األنُف فكان ضابٍط
وتيجانُهم املغلوبني امللوك خزائُن نَْرصه، َمْوِكب ويف أماَمه، يُْحَمل بأن أمر قد هو عاب؟ الصِّ
لبيت تَْحِمل بغال قافلة وكانت سفنهم. وَحيَازيم القراصني أسلحة عن فضًال وأصناُمهم
وأوالُد ورهائُن أمراءُ القافلَة هذه يَْعُقب وكان امُلْغتَنََمة، النقود من أكياًسا رومة يف املال
ثم النصفيُّ بونبي وتمثاُل وأحراٌر وعبيٌد واليهود العرب من وأَُساَرى السبعُة الُفْرس َمِلِك
إىل وما هذا جميَع قيرص يوليوس شاهد وقد األكرب. اإلسكندر قميَص البًسا نفُسه القائُد
منحطة رفيعة ٍة ألُْرسَ ابنًا كان إذ وهو، فقريًا، نفسه يرى أن له فكان الحوادث، من هذا
إىل ميله مع واألدب والدِّين الحكمة عىل نفسه َوْقف عدم عىل َعَزم الخاصة، بمواهبه عارًفا
الولع من بلغ قد وهو الديون، من َكدَّس قد وهو قويٍّا، غنيٍّا يكون أن أراد قد وهو الفلسفة،
الرِّداه إحدى يف القى قد وهو دنيا، َرُجَل األنظاَر إليه ه َوجَّ ما الِهيف، بالغواني والغرام
يَُطبُِّقها التي صنعته بفضل حريتَه فاشرتى عبًدا كان الذي ِمهرداد امللك َعطَّاَر الدنيويِة
وَسَحَرًة اليونان من ُطَهاًة أيًضا هناِلك َلِقَي وقد التِّيرب، ِضفاف يف النساء ُكْربَيات عىل
األصلية بالدهم يف مما أكثَر ة امُلوِرسَ رومة يف رسيًعا فأَثَْرْوا نُُفوا قد كانوا رين وُمَصوِّ وَصاَغة

ة. امُلْعِرسَ
عىل القراصني فَقبَض تلميذًا ُرودس إىل سافر أنه وذلك عبًدا، يصري نفُسه قيُرص وكاد
عظيمة، بِفْديٍة يُْطَلق أن قبل يوًما خمسني األَْرسِ يف َظلَّ وقد بحرية، َجْوَلٍة أثناء يف سفينته
ولم أشعاًرا وقرأ ألعابًا فنَظَّم القراصني بني أمريًا عاش بأنه ساخرٍة رسائَل يف يفاخر وكان
ألخت ابنًا لكونه زمٍن طويَل عليه ُمَحرَّمًة رومة وبقيت نْق، بالشَّ َحَرسه تهديد عن يَُكفَّ
لم وهو الفتاة، زوجه تَْرك عىل موقوًفا ذلك لجعل رومة إىل العودة َرَفَض وقد ماريوس،

. ِسيالَّ موت بعد إالَّ رومة إىل يرجع
معة، السُّ سيِّئ وكان له، مهنًة السياسة اتخذ حينما عمره من الثالثني يف قيُرص وكان
الشعبيِّ الحزب نحو التفت ثم مبتغاه، إىل يَِصَل لكي قوميٍّا محافًظا برنامًجا انتحل وقد
العام، امليدان يف ليكون، ُمبكًِّرا يُِفيق صار إنه حتى ماْريُوس، من ُقْرباه عن يَُحدِّث وصار
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الشكاَوى إىل إصغاءٍ من يُبِْديه ما عىل — وكان عريضة. إىل يحتاجون َمْن جميع عن محاميًا
ُهنَيَْهة، منذ تركها أخرى فتاٍة ِسْحر يف أو فيْليه ِرسْ ُفتُون يف يَُفكِّر — عبُده يَُدوِّنها التي
ارين، والزَّمَّ قني والَحالَّ والُحوِذيِّني139 األزهار وباعَة فيعارشامُلنادين للشعب صديًقا ويصبح
أي منه؛ ِسيالَّ نزعه أن بعد الشعب سبيل يف امَلنِْصَب هذا يَْشَغل وأن َحْربًا يكون أن ويَْطَمع

بذلك. ترويٌح الزنديِق لهذا فيكون يًسا ِقدِّ يَبُْدَو إن
نجوم جميَع َسيَْعلُو وهو األربعني، ناَهَز140 أن بعد إالَّ الحقيقيُّ قيَرص عمُل يَبْدأ ولم
الثالثية؛ الحكومة يف ُرْكٍن من أكثَر يصبح أن بَْعُد يَُرى كان وما العمل، بهذا الساطعة الفلك
حني عىل برومة يقيمان كانا اللذين وكَراُسوس، بونْبي اآلخرين، الُعْضوين من أكثَر أي
ولِعَظم بأفضليته لشعوره رومة مغادرة عىل أقدم قد وكان الوقت. ذلك يف الغول ببالد يقيم
بالُد اقتضت ما العظيمة العسكرية مزيتَه يُْربِز كان الشجاعة من به اتصف وما طموحه،
سنني لخمس واليًا نَْصبه حنَي اها تََلقَّ التي الثالث الِفَرق من ويجعل بالسالح، فتًحا الغول
البحث إىل اْضُطرَّ فقد الغرب زمام عىل قابًضا كان بونْبي أن وبما له، شخصيٍّا جيًشا
مجلس ِقبَل من ال ، الشعبيِّ املجلس ِقبَل من َ ُويلِّ وقد لذلك، واملجد الفتوح عن الرشق يف
من نَاِت السِّ مجلس َجرَّد قيرص أن ُوِجَد عمليٍّا األمر إىل نُِظَر وإذا انقالبًا. ذلك َفُعدَّ نَات السِّ
مزارَع فيَُقدِّم غراُكوس األخوين ملبدأ مخلًصا قيُرص ويظلُّ قرون، منذ األوىل للمرة سلطانه
أريستوقراطيٍّا وكان الجنود، وقدماء العوامِّ إىل املعونة يد يَُمدُّ كما الشعب رجال إىل جديدًة

األرشاف. طبقة ضدَّ بالشعب مستعينًا مثَله الحكم بأعباء يقوم أن َفَودَّ ، ِسيالَّ مثل
تَِنمُّ حياته، ِسِني َخرْيَ تَُعدُّ سنني عَرش َقَىض حيث الغول، ببالد قيَرص إقامُة وكانت
عظيًما رجًال قيُرص وأصبح العادات، الناعُم الدُّنيويُّ الرجل هذا بها قام كبريٍة تضحيٍة عىل
ومقاتلني بُغَرباءَ ُمَحاًطا والنساء َف الرتَّ من بعيًدا حياتَهم يشاطرهم جنوًدا بمصاحبته
الغوليني مقاتلته من كان وما الحاسدين، الضباط من وبكثرٍي األصدقاء الضباط من وبقليٍل
املعسكرات يف شبابَه قضائه لعدم الروائع من يَُعدُّ انتصاراٍت من ناله وما والِجْرمان
َحْمَلته قبل قليًال قاتل قد وكان العامة، وامليادين واملجامع امَلَخادع يف ولقضائه كنابليون
درجًة حائٍز غريَ هاٍو غريَ َولُوع، غريَ يكن لم فؤاَده، الطموُح يأكل أن قبل وهو، إسبانية، يف

العربة. سائق الحوذي: 139
قاربه. ناهزه: 140
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عَرش خمسَة إالَّ تَُدم ولم مؤخًرا، إالَّ الكربى مغامرتُه تَبْدأ ولم اليونانية، الثَّقافة من رفيعًة
عظمته. أرسار من االرتجاُل وكان عاًما،

أشدَّ ومقاومِته قراراِته تغيريه ورسعِة األحواَل مالءمته سهولة يف الثاني السبب وتَجُد
الدوام عىل نبيًال يسري وهو تُتَّخذ، التي الوسائل اختيار يف َصْعبًا يكن لم وهو الَهَجمات،
َزوََّجه أَيًِّما بونْبي صار فلما طويًال، زمنًا بونْبي لزوج عاشًقا ظلَّ أن ذلك ومن ذلك، مع
البنُت هذه ماتت فقد أمٍر من يكن ومهما عبقرية؟ فكرًة أم هزليًة روايًة هذا أََويَُعدُّ ابنتَه،
نتيجة إىل يؤدَِّي أن من بُدَّ وال الرجلني، بني خالف نذيَر موتُها وكان املناسب، الوقت يف
بآسية، القتال ميدان يف كراُسوس وموت موتها بعد الرجلني تنافُس املعرتِك يف حاسمٍة
َزَحَف وملا القانونية. القنصلية االنتخابات عن وال الدستور عن زمٍن منذ يُْسأَل ال وصار
الصغريَ الرُّوِبيُكون نهَر وجعل امليالد، قبل ٤٨ سنة الشخيصِّ جيشه مع رومة إىل قيرص
أدلَّ أغراٍض مع ولكن ، وِسيالَّ ماْريُوس عند يكن لم ما اإلقدام من عنده كان خالًدا، التافَه

مرص. إىل نزوله حني ويُْقتَُل بونْبي، ويَِفرُّ َفْرسالُوس، يف بونْبي ويَْقَهُر الطموح، عىل
غري من وليس العاملية، الرومانية اإلمرباطورية زمام عىل طاغيًة قيُرص يَْقِبُض ثم
يََضْعه لم أنه هو فيه ريب ال الذي وإنما مرات، ثالث التاَج َرَفَض قد يكون أن فيه املشكوك
غريَ التاريُخ لنا يرتك ولم باهر، عظيٍم شكٍل عىل يستحقه أن يريد كان ألنه إالَّ رأسه عىل
مجَده ونال مآثره َق َحقَّ وكالهما شابٍّا، اإلسكندُر لنا يَبُْدو العكس وعىل شائبًا، قيَرص صورة

سنة. عرشَة خمَس يف
األوان قبل بخاتمته تُْشِعران كانتا حياته وقصيدَة الباكرَة اإلسكندر فاتحَة أن ومع
إالَّ العمل حياة إىل والدرس النعيم حياة من قيُرص ينتقل لم وُموَزار رفائيَل أَْمُر هو كما
اْضُطرَّ ِوراثًة اإلسكندر نالها أموٌر والعرش والقيادة الجيش أن ومع ، السنِّ يف ٍم تََقدُّ بعد
ُمَجدَّدة بأعماٍل منافسيه ِتجاه سلطانه تمحيص وإىل طويلًة سننَي األمة خدمة إىل قيُرص
خلفه تارًكا األرض حدود أقىص إىل به وسار السلطاَن اإلسكندُر َوِرث وقد الدوام. عىل
بَْحِر حدود إىل به وسار بنفسه بالسلطان قيُرص فاز وقد وفاته، َفْوَر انَْحلَّت إمرباطوريًة
التي الطريق أن يف ِمَراء وال قرون، ثالثة بعده عاشت إمرباطوريٍة دعائَم ُمَوطًِّدا وطنه
وكان ذلك، من أبعُد هو ما إىل تؤدِّي قيَرص طريَق أن غري رسعًة، أكثُر اإلسكندر سلكها

ِغنًى. أعظَم قيَرص شخُص وكان جماًال أعظَم اإلسكندر شخُص
يف مشاريَعه قيُرص َحَرص وقد أهلياتُه، إليه تؤدِّي كانت ما جميَع اإلسكندُر أتمَّ وقد
كونه يف السبُب ُ يَُفرسَّ وبهذا الخلف، من طعنه قاتٍل نَذٍْل بيِد قيرصرصيًعا َخرَّ وقد قلبه،
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يقوُم كان الذي بُروتُوَس أن والحقُّ املرسح. وعىل التاريخ يف اإلسكندر من جاذبيًة أكثَر
غريَ يكن لم جيل، كلِّ يف الثَّْوِريُّون ُده يَُمجِّ الذي بُروتُوَس أن والحقُّ كبريٍة، ِربًا بأعماِل
حياُة وكانت الحرية. عدم من ِنرٍي تحت ال مواله، عظمة تحت تَْرَزح صغرية نفس صاحِب
قيُرص يرتك فلم فيه، اإلسكندر حياة ارتباط من املتوسط البحر يف ارتباًطا أكثَر قيَرص
قيُرص وكان شواطئه. عىل الواقعة األربعة البلدان يف بمآثره قيرص وقام تقريبًا، البحَر هذا
قيُرص سار ولو املتوسط، البحر إمرباطوريَة كانت إمرباطوريتَه أن كما املتوسط للبحر ابنًا
األصيل، بلده حدود ضمن روحه لَظلَّت يَنِْوي، كان كما فارس، حتى اإلسكندر أثر عىل
عاد الذي وطنه من بعيًدا تقريبًا، حياته، جميَع قىض قد قيَرص، خالف عىل واإلسكندُر،

األمر. نهاية يف معه بنََسٍب يَْشُعر ال
بعده، جاءوا َمْن جميُع صنعه مما أبعَد َمًدى إىل اليونان حضارَة اإلسكندُر حمل وقد
عليها واملرصيني اإلسبان اطِّالع من كان ِلَما وذلك ذلك، يف اإلسكندر شأَو قيُرص يَبْلُْغ ولم
أنصاف من اإلسكندر َظلَّ ذلك ومع بها، ليبالوا كانوا فما والِجْرمان الُغولِيُّون وأما قبله،
من قيُرص وكان اإلسكندر. من أكثَر يونانيٍّا كان الذي قيَرص خالف عىل وذلك الربابرة،
مجهولًة كانت ُخلُقيًة مبادئَ قيُرص وماَرَس ، وثنيٍّ غريَ وعاَد ، األفالطونيِّ العاَلم طليعة
كانت قاِعَدًة الفيلسوِف، أخالُق ال العمل، رجِل أخالُق اتُِّخذَت ما وإذا القديمة، القرون يف

بقيرص. القديمة القرون أخالق خاتمُة
االنتقام عن َكفَّ أنه وذلك جديد، شعوٌر خاَمَره املتوسط للبحر سيٍد أوَل قيُرص وكان

أعدائه. اسِم نسياُن وهي حقيقًة، األمري فضائل أجمل من وَجَعَل
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أَماَمه، ويَنُْظر الغالف، عىل مستويًة اليرسى يُده وتظلُّ متئًدا، الكتاَب الحارُس يُْطِبُق
فيها وجده ِلَما وذلك ليلتني، القصة َشَغلته وقد بُجْهٍد، كان لو كما عميًقا ًسا تَنَفُّ ويتنفس
امَلنَاِر فأُس تزال وال ُسُدوَله، ُمْرسًال الليُل يزال وال يُْدركها، أن عليه يصعب جديدٍة أموٍر من

التأمل. يف الحارُس ويأخذ مرات، ثالث املتعاقب بوميضها السماءَ تَْقَطع وَّارُة الدَّ
تتنازع وكانت اآلن، يَُمرُّ ما األمور من بحرنا عىل يَُمرُّ كان إنه نفسه يف ويقول …»
يكون أن كثريًا املهمِّ من وهل ْلم! السَّ عن رغبتهم سبَب يعلم وهللاُ قليلٌة، أمٌم فيه األوَل املقاَم
وسيطرة هنيبال سيطرة بني الفرق وما القرطاجيني؟ أو لألغارقة ِصِقلِّية يف السلطاُن
يكن ومهما أجدادنا، عىل القومني كال جاَر فقد أمٍر من يكن ومهما شواطئنا؟ عىل ِسبيُون
أكون قد فإنني ذلك ومع وطنهما، يف كانا لو كما بجزيرتنا القومني كال استقرَّ فقد أمٍر من
… فرنسيني؟ وأصبحوا املحيط البحَر الغوليون اكتشف متى واآلن! الفاتحني، هؤالء سليل

كهذا! ضخٍم كتاٍب يف املفاجآِت أكثر وما
أن الرضوريِّ ومن ، ُطنٍّ ١٢٠٠ عىل مشتملًة امِلسلََّة نََقلت التي السفينُة تكون وقد
يزال وال القراصنُي! َألُولئك ويا عندنا، الُكونُْكوْرد ميدان يف تقوم كالتي ضخمًة امِلَسلَُّة كانت
غًدا! املنازعاُت هذه تَُعوَد أن ويمكن ُمتَعاِدين، القراصنُي يزال وال موجودين، القراصنُي
أننا املحتمل ومن الساطعة، عالمتي فيه تنطفئ الذي القريب الوقت يَْعِرف الذي ذا ومن
وماذا قيَرص! ليس رومة يف اليوَم يحكم الذي الرجل ولكن الحارض، العرص قرطاجيُّو
أن رأى العمل دائرة إىل انتقل ما إذا وهو بحماسة؟ عنه يتكلم كان وإن البحر عن يَْعِرف

يتغريوا! لم الغوليني
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بالِقنِّينة! َوَلَعه أََشدَّ ما َربَّاه! عادًة، ِمنُي السَّ ُجونِي يعمل كان هنالك اإلسكندرية، وأما
عىل مطلًعا وكان باكًرا، بالخدمة يبدأ وأن ساَقيْه، عىل ثابتًا يَبَْقى أن ذلك مع يَْعِرُف وكان
األكرب لِإلسكندر أوضح إنه ِقيَل عنه تََكلَّم ما فإذا القلب، ظهر عن مناره تاريخ جميع
مقداُر هو ذلك، إىل إشارٌة الكتاب يف وليس أَْعِرفه، أن َوَدْدُت والذي ، الالسلكيِّ استعماَل

«… القديم الروماِنيِّ العهد يف يناله الحارس كان ما
َعدَّها! ما أكثر وما وثمانون، أربٌع َرُج والدَّ رويًدا، رويًدا الدََّرج يف الحارُس ويَْصَعد
وميَض َرَفاِئيل سان ناحية من أبرص األعىل الرُّواق فوق من الرشق إىل نظر ما إذا وهو
أغسطس شهر يف رسيٌع النهاِر فتَح أن غري بَْعُد، يَبُْد لم أََجْل، واألزرق، األخَرض األوَل الفجر
األمر وإن انتشاَره، ينتظر أن يُْمِكنْه املنريَ ِّ الرسِّ هذا آخَر ًما ُمَقدَّ يَْعِرْف وَمْن الخصوص، عىل
عند يشء كلَّ فتِضئ تَتََفتَّح التي كامِلْرَوحة الطريق فوق الضيُِّق النوِر خيُط يَتَِّسع إذ لكذلك
ذلك ارتفاَع الصباح أبرصعند الذي الشائب، ُح امَلالَّ َحَسَب وقد الناشئة. الشمس نور ظهور
تَْصَفرُّ النجوَم رأى وقد املغلوب، الليل بتقهقر األعظم الغالِب َم تََقدُّ املرات، مئاِت البحر من

دوًما. حني امَلالَّ يَُحرِّك الذي الدينيِّ الشعور بذلك دقائَق بضَع َلها فتَأَمَّ
ُخَويْذتَُه، البلدية، ثيابَه َلِبس الذي الحارُس، يُْمِسك وهنالك مقامه، ليقوم زميلُه َحَرض
عىل متفرقًة األوىل النهار طيور وتَُغنِّي األبيض، الصغري منزله إىل وينطلق ًعا ُمْرسِ ويَودُِّع
تشتدُّ ثُمَّ األَجواق، أََحد آالت توافق عند يُْسَمع كما وذلك اللطيف، لحنها تكرار مع استحياءٍ
يرى ذلك ومع البهيج، الضجيج بذلك مغتبًطا بيته إىل الحارس ويَِصُل صاِدحًة، تَُغرِّد ثم

جيًدا. املدهون غرِي الباب لرصير إال زوجه تصحو وال نياًما، الناَس
كما الصغار هؤالء أحد ويتحرك األوالد، ر ُرسُ من قريبًا دقائَق بضَع الحارس ويَِقُف
دقيقٍة، مدَة كبرية، سعادًة الحارُس ويُِحسُّ بجانبه، آخَر شخٍص بوجود يَْشُعر كان لو
ة، بشدَّ الخاطَر هذا ويَْدَفع َدْوُره، يأتَي أن قبل الحُرب تنتهي فقد بَْعُد، صغريًا ابنه لكون

ينام. أن يَْلبَث وال
الذي … واملسيُح كتابه، بها ينتهي التي بالكلمات فكره ويتََعلَُّق جديد؟» أديٌن …»

… املساء هذا يف القصة هذه يقرأ قيرص، بَُعيَْد يأتي
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١

يمتدُّ وهو جديبًا، َصْلًدا متصدًعا َحِجريًا منخفضة تالل عىل باملسيح أنجب الذي البلد يقوم
البرص، إليها يَِصُل ال التي الخصيبة األودية من بعيًدا الشجر، من عاطًال حاقًدا بارًدا عبوًسا
الشمال، يف ويمتدُّ وُصْفر، ُسْمٍر حجارٍة من مبنيٌة فخوٌر مدينٌة أدجَن ُصْقٍع َوَسط يف وتقوم
ناعٌم، لطيٌف بأشجاٍر مستوٌر بالينابيع غنيٌّ أخُرض بلٌد َمْهٍل، وعىل بعيد، غري مكاٍن وعىل
يُْدِرْك اآلخر من أحُدهما القريَب املنظرين ذينك األيام هذه يف يالحْظ ومن الجليل. هو وهذا
الرُُّجوِيلُّ اليهوديُّ املعتقُد فهنالك البلد، ذلك يف ظهرتا اللتني يانتني الدِّ بني الفرق فوره من
املتواضعُة الحياة عن املنثنيُة النِّْسِويُة النرصانيُة وهنا اع، والرصِّ بالحياة الولُوُع القويُّ
خالٍف عىل ينمُّ تضادٍّ من هذيْن املتوسط البحر منظَري بني وما ، ِرَعاِئيٍّ َسْلٍم يف الراغبُة

منهما. والتاريخ للَقَدر جاعٌل البُْعد كثريُ أصيلٍّ ِعيَاٍن من ملؤسسيْهما وما النهجني، بني
ومن بدويني من املؤلفُة القبيلة هذه تََعلَّمتْها كنعاَن، يف الزراعة يُّون الِعْربِ وتََعلَّم
تجاًرا أمامهم وجدوا وقد األوسط، النيل يف اليوم بدويُّو يعيش كما يعيشون كانوا رعاٍة
قبل الِعْربيون وكان طويل. بزمٍن أومريس عرص قبل للقوافل طريٍق من يستفيدون كانوا
يرغب وما ولُبانًا توابَل أيًضا، الهند ومن اليمن، من يستوردون الفنيقيني، مع ثم الفنيقيني،
كرمًة وتَْزَرع ِقَطاًعا تَْمِلك الساِميَّة القبائُل تلك وكانت والنيل، الفرات ِضفاف عىل امللوك فيه
بالبادية؛ قياسه عند إالَّ وَعَسٍل» لبٍن «بلَد فلسطني الفقريُ البلُد يكن لم ذلك ومع وزيتونًا،
جريانُهم اغتنى كما اْغتَنَْوا فلسطني ويف التجارة، بتعاطي سكانه عىل الرضورة قضت ولذا
زمن، ويَْمِيض ذهب، من قالئَد ذاَت كانت ِجَماَلهم أن عىل نصٌّ القضاة ِسْفر ويف الفنيقيون،
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تََكرَّر ا وَلمَّ للعيش، وسيلًة قبُل من أكثر التجارَة أبناؤهم فيزاول األوِل، النَّْفِي وينقيضدور
بعضالصفات. ونموِّ بعضالقابليات زوال عن التكرار هذا أسفر كثريًة أجياًال الحادُث هذا
إىل بلٍد من كثرية أمم انتقال ِرسُّ هو وهذا هجرٍة، شكل عىل املايضتََقع ثَْورات وكانت
قليلة ثورات حدوث ِرسُّ هو وهذا امليالد، بعد ٦٠٠ وسنة امليالد قبل ١٠٠٠ سنة بني آخر
مراٍع عن يبحثون هزيلة مراٍع غري يف يترصفون ال الذين البدويون وكان البالد. حدود داخَل
وكان األنهار. من فيها والصحارى السهوُب تَْقَرب التي الِبقاع يف الرضورة بحكم خصيبة
انقضَّ وقد مرص، إىل هاجروا قد يُحتمل، ما عىل كنعاَن بََدِويِّي من هم الذين الِهْكُسوس،
وقد الحيثيني. اآلشوريون فطرد املرصيني الحيثيون طرد وقد فلسطني، عىل املرصيون
البحر طريق يُوِصُدون كانوا الذين الفلسطينيني فطردوا فلسطني البدويون العربيون غزا
الفلسطينيني، عىل النرص لهما فتمَّ ِعصاباٍت رئيْيس وداوُد َشْمُشوُن وكان دونهم، املتوسط
َفُدِعَي مرص، نحو التجارة عىل رقيبًا بذلك فصار املنيعِة أُوَرَشليَم مدينة عىل داوُد واستوىل
االتفاق إىل تؤدَِّي أن امللك هذا مشاريع شأن ومن ، الذهبيَّ داوَد عَرص بعد فيما الدوُر هذا
بحريًة أمًة َقطُّ يصريوا لم وهم امِلالحة، يَْجَهلون كانوا العربيني ألن وذلك الفنيقيني؛ مع

بعدئٍذ. أتت التي سنة اآلالف ثالثة يف اليهود َحَفدتُهم يَْرص لم كما
نشوءَ ُ يَُفرسِّ للِعْربيني الوجوه، بعض من والزراعِة البحر، مالءمة صعوبة من كان وما
بعَض بعدئٍذ توالت التي الحوادَث يفرس كما القوم، هؤالء لدى الذهنية والثَّقافة املنطق
الشعب قوة أن ًدا ُمَجدَّ ونبرص متعاقبات، مراٍت ثالَث لبلدهم ُخْرسانَهم يَُفرسِّ التفسري،
، الفنيِّ االستعداد عدم عند يَبُْدو الذي املتوسط، الخيال وأن بضعفه، وثيًقا اتصاًال متصلٌة

الَجِيلِّ. للفكر أساًسا يكون قد
من بََلَغ متوسطة، طبقة ظهور إىل يؤدي ال كبري، تضادٍّ من والفقراء األغنياء بني وما
معه عاموس النبيُّ دعا وما الشعب بانحالل معه إَشْعيَاءُ أنبأ ما فلسطني حي َفالَّ إضعاف
تَبَيُّنُه يَْسُهل كان الذي االنحالُل هذا يُعتِّم ولم . اشرتاكيٍّ كزعيٍم القادة ضدَّ الثورة إِىل األمَة
انفكُّوا ما والذين قروٍن، منذ فلسطنَي أَْضنَْوا قد كانوا الذين اآلشوريني، أن وذلك تحقق، أن
وا أََرسُ إليهم، جزيٍة بدفع كُمْلَزمني إرسائيل بني عن يتكلمون امليالد قبل ٨٠٠ سنة منذ
بني إرسائيَل بني ى أَْرسَ وزَّعوا حني وهم ها، خواصَّ ثم أخرى ومديرياٍت السامرة رؤساء
إرسائيل بني خاتمُة كانت وهكذا ، السيايسَّ نبوَغهم أثبتوا الخاص شعبهم من الساخطني
باقيًة. ظلت التي هي أُوَرَشِليم، عاصمتها مع وحدها، واليهوديُة أسباٍط، عرشَة كانوا الذين
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جميع وأَخذ البناءَ وَحرَّق الذهبيَّ الصحن وَخرَّب داود هيكَل ودخل نُرصَّ نَبُوَخذْ أتى ثم
امليالد؛ قبل ٦٠٠ سنة َحواَيل الحوادث هذه وقعت وقد أُسارى، ونساءَها اليهودية رجال

قرون. بستة الرومانيِّ والفتح ِتيُطس اإلمرباطور قبل أي
الوطن ذكرى أن وذلك تُْدَعى، كانت كما هذه بابَل إسارة من فائدة أعظُم لليهود وكان
املعارصين، األمريكيني نفوس يف ضعفت كما األَرسى نفوس يف ضعفت قد كانت األصيلِّ
فعادوا سنة، خمسني بعد ُكْورُش، بابَل فاتُح معه َحرَّرهم ما الحظِّ من كانوا اليهود وأن
األرس يف اْضُطرُّوا قد اليهود وأن وِذْكريَاتِه، املايض رغائَب نفوسهم يف ُمْحِيني بلدهم إىل
أوروبة يف لهم وقع كما مزارعني أو جنوًدا يكونوا أن عليهم ُحرِّم ما التجارة تعاطي إىل
املحيط البحَر اليهوُد ووجد بابَل، يف عالية تجارية معرفٌة بذلك لهم فاتفقت زمن، بعد
استوَلْوا قد األغارقُة وكان واألغارقة، الُفْرس يقهرهم أن وقبل عودتهم منذ دونهم ُمْغَلًقا
إىل محتاجني كانوا األَوَّلني والرومان املرصيني أن وبما فلذلك النيل؛ مصابِّ يف مرافئهم عىل

قرون. ِبِعدَّة الهجرة عىل يُْكَرهوا أن قبل اليهود من كثري هاجر فقد تجار
فقد البابلية، للثَّقافة فائدٍة من كان ما ُعِلَم الروحية الناحية من األمر إىل نُِظَر وإذا
التكوين كِقصص بابَل، أقاصيَص قبضتُهم، امَلنَْفى يف املركزية والسلطُة الكهنُة، انتحل
من لرُيَاَعى يكن لم الذي السبت وُحْرمة والطوفاِن، بابل وبرِج األصلية والخطيئة والَجنَّة

يلوح. كما َقبُْل
والتي غريه، من تَِميُزه والتي ، بالرَّبِّ الغامضُة الشعب هذا ِصَلة كانت العكس وعىل
موىس، املؤرخون يَُردُّ أيامنا ويف نَْفِيه، قبل موجودًة بأرسه، العاَلم يف بسببها صيتُه ذاع
موىس أن ويُْفَرتَض سنة. ألَف النَّْفي من أقدَم دوٍر إىل طويًال، زمنًا أُسطوريٍّا رجًال ُعدَّ الذي
هذه من واحد يقوم وال القريب، بحبِّ نادى من أوُل يسوَع وأن واحد بإله َ أنبأ َمن أوَل كان

. حقيقيٍّ تاريخيٍّ أساٍس عىل االفرتاضات
الواحد الربِّ بنظرية يقولون مَرص كهنَة تَِجْد القديمة الدولة زمن إىل البرص واْرِجع
أمام الَجْهر عىل اَن الُكهَّ َحَمَل الرابَع أَِمنُوِفيَس إن حتى ، الخفيِّ مذهبهم يف ذلك كان وإن
ولو مَرص يف املذهب هذا َعَرف موىس أن ونرى الوحيد، الربُّ هو الشمَس اإلله بأن الشعب
يف انترش قد الدور ذلك يف البابليني توحيد وكان هذا. يف الشكِّ مع أَِمنُوفيَس قبل عاش
إله يَُعدَّ لم يَْهَوه إن ثم واحد، كإلٍه يُْعبَُد َمْرُدوخ القمُر اإللُه فكان البابلية، اللغة مع فلسطني
أعياُدهما كانت اللذان وَعْشتاْرتا، بعٌل يََظلَّ ولم كثرية، قرون يف به امُلَسلََّم الوحيَد العربيني
َحْوَل الرقص طقوس ذلك تُثِْبت كما منافسني بال كنعاَن، يف الواحد الربِّ بأعياد تُْخَلط
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والرتاِفيم؛ اآللهة بها تقيم التي والكهوُف املقدسة الحجارة عليه تدلُّ وكما ، الذهبيِّ العجل
٦٠٠ سنة حوايل إالَّ األجنبية اآللهُة تَُحرَّق ولم صهره، من يعقوب َقها َرسَ التي األصناُم أي
اإلسارة، من الَعْود بعد إال الواحد باإلله الكهنُة يُنَاِد ولم يُوِشيَّا، عهد يف أَي امليالد، قبل

تباين. من وأعدائهم جريانهم جميع ودين العربيني دين بني ِلَما وذلك
نتيجُة هو بل أفالطون، عند كما فلسفيٍّ تحليٍل ثمرَة العربيني لدى التوحيُد يكن ولم
ووطنيٌة دنيويٌة أصوٌل الواحد اإلله لهذا وكان الواحد، اإلله غرِي إلٍه كلِّ استبعاِد بعَد تركيٍب
رمًزا أي مًعا؛ قوميٍّا وإلًها عسكريٍّا إلًها الغالب، يف العربيني إلُه وكان تصوفية. منها أكثر

املعركة. إىل واليهوَد داوَد يسوق الذي هو يَْهَوه سيُف وكان للقتال، اتََّحَدْت لقبائَل
منها. موىس يَْخُل لم التي القومية باملشاعر العظيمُة الواحد اإلله فكرة أَْظَلمت وقد
سواها دون أُوَرَشِليم يف يَْهَوه هيكل بناء إعادة واجُب ُفِرضعليهم بابَل من اليهوُد عاد وملا
هذا يف يَْهَوه معه الكهنُة َوطََّد ما القوم روح يف الرسوخ من الشعور هذا بََلغ وقد َوْجٍد، عن
«وأما صارًخا: إَشْعياء قال وقد إنجيله، إلعالن املختار الشعب بأنه ائيَل إْرسَ مخربين املكان

إبراهيم.» نَْسَل اخرتْتُه الذي يعقوُب يا َعبِْدي إرسائيُل يا أنَت
كونهم فكرُة لهم َعنَّْت اليهود أن ذلك ومن نفسه، تقدير يف يباِلْغ الضغَط يَُعاِن ومن
به َرأَْوا الذي الزعم، هذا مثُل وكان ، األجنبيِّ النِّري تحت كانوا أيام املختار الرَّبِّ شعَب
كانت التي املجاورة األمم صدوَر يُوِغُر القديمة، القرون عاَلم يف للحقيقة وحَدهم حيازتَهم
اليهوديُّ الشعب به يَْفِرض الذي امُلَحال الوضع فرتى قويًة كانت والتي أخرى، آلهًة تعبد
من باقيًة َظلَّت التي الالسامية مصدر هو وهذا األخرى، الشعوب عىل الواحَد إِلَهه الصغريُ

أيامنا. حتى التاريخ خالل
عن صادٍر غريَ رسالته، يف اليهوديُّ الشعب يَُحوُزه الذي املعتََقُد، هذا كان ذلك ومع
العامة الحكمة بني التوفيق يف الراغبون الكهان، جعل فقد ، باطنيٍّ اضطراٍب عن أو َغْطرَسٍة
واحًدا إلًها يَْهَوه من والتجار، الرعاة من صغري شعب ومشاعِر النطاق الواسعة الثَّقافية
الخالُص وكان إلهي، َغَضٍب نتيجُة هو أْرسٍ من به أُصيبوا ما أن إرسائيَل لبني ليفرسوا
ليقيم ا ُمَعدٍّ َمِلًكا يستلزم هللا، من مرسًال رجًال يستلزم مسيًحا، يستلزم الخطايا هذه من

األرض. يف مملكًة
لهجٍة من بقرٍن، أفالطون قبل اليهود صيُت بها ذاَع التي املقدسة، الُكتب يف وما
من بعيد بشاطئ املقيَم الغريب الشعب هذا بأن يَْشُعرون األغارقُة وكان . ُمَحريِّ أمٌر نبوية
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يؤلُِّفون أو أفكاًرا يَتََمثَّلُون األغارقَة، أي أنهم؛ كما قواننَي، يََضُع املتوسط البحر شواطئ
القديمة. القرون عاَلم يف جديد َدِويٌّ األنبياء وللهجة املنتظرة الرسالة ملبدأ وكان صوًرا،
من صفوٌة اليهود بني يوجد كان الكثرية آلهتهم مع يوَمهم يَْقُضون األغارقة كان وبينما
اهتماٍم، مع الفالسفة، َعِلم وقد الَوْجد. من ساعاٍت يف إالَّ الواحد بالرَّبِّ يتصلون ال الرجال
املنطق مقام يقوم والتفكري الكالم يف دينيٍّا ِطَراًزا يتخذون بدءوا اليهوَد أن ُسيَّاٍح، ومن

اليوناني.
يمكن وكيف العجيب، ليَْهَوه صورة وجود كعدم يشءٌ الناَس يُْدِهش لم ذلك ومع
عن فضًال بصورٍة عرُضها يَْحُرم آلهًة يتمثل أن شهوانيٌّ يٌّ بََرصِ شخٌص هو الذي اإلغريقيَّ
والعفاريت لآللهة أصناٍم من واليونان املرصيني أساطري به قالت وما منظورة؟ غريَ َعدِّها
ذلك وعكُس املحالِّ، جميع يف نرشه من كان ِلَما مكان كلِّ يف موجوًدا ُجِعَل معينة أمكنٍة يف
تماثيَل معها تأخذ أن استطاعتها لعدم برمٍز تكتفي كانت التي البدوية القبائل بعض أمُر
سليماُن ويريد املتفننني، من قوًما يَْغُدون وال َحَرضيني، العربيون ويصبح مهاجراتها، يف
ارين ونَجَّ خشب من إليه يحتاج ما إليه يرسل أن أجنبيٍّ ملٍك من فيطلب هيكله يقيم أن

ذلك. من بدًال وزيتًا بُرٍّا سليمان ويَُقدِّم وبَنَّائني،
ويصري بُصَوٍر، األجنبية اآللهة َعْرِض يف زهٍو مصدَر اليهود كهنُة فيجد ويميضزمٌن
لدى ه ِرسَّ ق ويَُعمِّ الواحد اإلله َ مبدأ األصنام عدم ل ويَُسهِّ ومبدأً، وعادًة فضيلًة التجريُد
امرأًة امُلَجرَُّد أدبُه يَْمنَُح ال الذي ْعِب َللشَّ ويا األجانب، َحرْيَة إثارة مع نفِسه إرسائيَل شعِب

… الوحيد! إللهه
الِخَدم َوَجْدَت الكالفنية1 َعَدْوَت وإذا الخيال، من عاطلني الِعْربِيون يكن لم ذلك ومع
والفارُق ، الروائيِّ التمثيل من بًا َرضْ األخرى، األديان جميع يف كما الِعْربيني، دين يف الدينية
ديَن هذه الذَّكِر الربِّ وحدُة وتَِميُز تجريد، إىل اليهود لدى يَْهِدف التمثيل هذا ترى أنك هو
تنبجس التي األغارقة روُح وكانت الالحقة. األديان وأكثِر السابقة األديان جميع من اليهود
سطحها، وعىل وتحتها األرض فوق خياليٍّا اهتزاًزا ُمْهتَزٍّا عامًلا اخرتعت قد كيَنْبُوٍع رطيبًة
من املضمار هذا يف اآللهة ابتداُع وكان والعفاريت. اآللهة بني اإلنسانية مصري ووضعت
َدنٍَس بال الَعذْراء َحبَل مبدأ وما نفسيٍّا، َلْهًوا فقل شئت وإن الطبيعة، بحكم الروح عمل

.(١٥٠٩–١٥٦٤) املشهور الديني املصلح كالفن إىل نسبة 1
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عىل ينطوي ال وهو اليونان، بالد يف الغريبة الشواذِّ من إالَّ الحضارات مختلف إىل يَُردُّ الذي
أبيها. رأس من إلهٌة األرضوتُوَلُد عىل إلٍه عصارُة تُْطَرح كانت العفاريت ومن ، خاصٍّ ُطْهٍر
واألمِم املرصيني أساطري يف األصل عنه يصدر لِيٍّا أَوَّ َمْجًرى الحبُّ كان ذلك ومع
التوراة يف الُحبَّ أن مع الشانِْزلِيِزه، إىل األغارقة يَْجلُُب الحبُّ وكان واألغارقة، اآلسيوية
من إالَّ أُومريُس وآثاُر وأُوليُس أَشيُل كان وما الجنة، من اإلنسان طرد إىل أَدَّى الذي هو
كانت والتي ُحب السُّ يف العروش عىل تَْجِلس كانت التي اآللهة غرام ِقصُص لوال املستحيل

الناس. من للعاشقني نماذَج تنفع
طيًفا أو سماويٍّا َمَلًكا يَْهَوه يكن لم ذلك ومع زهٍد، حياة يقيض إلٍه أوَل يَْهَوه وكان
مظهر ذا أَنِْجلو، ِميِكل صنع كما نتمثله، أن يمكننا مقاتًال اًدا َرعَّ إلًها كان وإنما كوكبًا، أو
امرأٍة بال اإللُه هذا ويكون بالنساء، محاطنْي كانا اللذين َهة2 وبُدَّ يسوَع من أكثر ُمذَكَّر
فضيلة، إىل يَْرَفعه الذي الِخْصِب ومن يَُؤكِّدها التي الحياة من اليهود لدى الدََّهش إىل أدعى

التناقض؟ هذا وراء يسترت وماذا
والدنيا الدين رجاَل يدعو يَْهَوه وكان الزُّْهد، يمتدح ال يَْهَوه وكان . الهوتيٌّ مطلٌب ذلك
إذا إالَّ وقاضيًا، َمْوًىل به، املؤمنني عىل األدبية قوانينَه يَْفِرض أن يمكنه كان وما التكاثر، إىل
مع نفسه من يَْطلُب مما بأقلَّ املؤمنني يطالب إلًها ترى وهنا الجنسية، العالقة عن َرغب

النَّقيض. عىل كانوا األُلنبيَة اآللهَة أن
التوراة؛ عن تْفِصله قرون عرشة ألن وذلك موىس؛ إىل ذلك من يَُردُّ ما مقداُر يُْعَلم وال
األنبياء أن هو فيه ريب ال والذي العموم، عىل إليه تُْعَزى التي الخمسة األسفار عن أي
الذي القديم العاَلم أمام تعاليمهم ومن سنة. بمائة أفالطون قبل ُخلُقية رشيعًة وا نََرشُ
يَْحِقد َمْن وأن وَسْقيُه، إطعاُمه يجب بل العدوِّ قتل يجوز ال أنه ألهوائه الِعنَاَن يُْرِخي كان
ِلَما وعاداتهم برشائعهم ينتفعوا أن للغرباء أباحوا قد وهم َم، الدَّ يَْسِفُك َمْن بجانب يكون
العمِل كوَن اليهود إعالُن هو األغارقة حرية إىل األمور وأَْدَعى امَلنَْفى. حياَة تَذَكُِّرهم من كان
هو َوذلك اآلالت، استعمال يَُعمَّ أن قبل الرِّقِّ إلغاء بتعذُّر يقول أرسطو وكان ، ذُالٍّ ال بََرَكًة
السبت يف راحًة له ويََهُب تقريبًا، لحقوقه مساوية حقوًقا العبَد يَْمنَح مضطَهد فقريٌ شعٌب

وأعياده. مائدته إىل ويدعوه

«بوذا». Bouddha 2
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يكرس َمن عىل ولكنَّ ، نِّ بالسِّ نُّ فالسِّ ِسنُّه، تُْكَرس ُحرٍّ ِسنَّ يْكِرس َمْن أنَّ الرشيعة تلك ويف
بأكثَر أدبُها يَُصْغ لم التي الَعْرش الوصايا يف لذلك األقىص الَحدُّ بُلَِغ وقد يُْعِتقه. أن عبٍد ِسنَّ
صغريٌة قبيلٌة تنُْرش وهكذا . منطقيٍّ وَحْزٍم بالغ وإقداٍم د ُمتُوَعِّ ِجدٍّ من عليه انطوت مما
هذه وستبقى القديمة، القرون عالم يف الِجدَّة َة تامَّ رشيعًة وتجاٍر وُرعاٍة بدويني من مؤلفة

األبد. إىل التاريخ ُرْكبَتِي عىل َمبُْسوطًة الكبرية الصفحُة

٢

مهمًة ثمينًة جديدًة صفحًة يسوع يضيف اليهود كتبها التي القانونية الصفحة تلك وإىل
البحر يف وحيًدا حادثًا ذلك كان ولَِم العاَلم، عىل اليهوديَّ األدَب لَعْرضها وذلك كاألوىل،
هذا إىل ُعِهَد ولَِم مذهبَه؟ أحٌد يَنُْرشْ لم ولو األعقاب أبصاَر ذلك يجتذب كان ولَِم املتوسط،

الحديث؟ العالم إىل ثَمَّ ومن القديم العاَلم إىل أجداده أفكاَر ينقل أن اليهوديِّ النبيِّ
بأربعمائة أفالطوَن بعد َظَهر عيىس وألن وعيىس، موىس بني ُوِجدوا األغارقَة ألن ذلك
الحربية الشديدة الصارمُة موىس رشيعة فتحوَّلت سنة، ١٤٠٠ ب موىس بعد وَظَهر سنة،
رقيق. ِزنْجار3 من به الزمن يكسوها بما الربونزية األدوات تتحول كما التاريخني ذينك بني
ولكن ُرُجولِيٍّا، بُُطولِيٍّا االنتصارات يف فقريًا باملعارف زاخًرا تاريًخا اليهود وراء وترى
البحر أمم من نهوضكثري عىل شواطئهم من شهوًدا اليهوُد وكان قوتهم. يف زيادٍة غري من
كانوا أنهم وبما العاَلم، هذا منازعات يف يشرتكون ال كانوا أنهم وبما وسقوطها، املتوسط
وبما ُروُدس، أو أنطاكيَة أو بلدهم من القريبة ُقْربُس جزيرة مثل إىل التوسع عن راغبني
خيالُهم كان الداخل، يف َربَّانية دولٍة إقامة وإىل الخارج يف التجارة إىل يَْهِدفون كانوا أنهم

رويًدا. رويًدا يلني القايس
عىل وأَثْنَْت الُخْلقية اليهود مناحَي انتحلت فلسفٍة من مشبًعا املتوسط البحر وكان
بامَلَالذِّ مملوءٍة َجنٍَّة مبدأ عن يبتعد اليونانيُّ الالهوت علُم وكان ذلك. وراء ما نرصانية
الحقيقية الحياة هي الروح حياة إن فيثاغورسوأفالطون قال منذ روحيٍّ حقٍل عن ويَبَْحُث
وتالميذه، هو قال قد أَِبيِذْقِليس وكان رويًدا. رويًدا تغلغل قد اإلنسان بمصري اإليمان وإن
بعد الوجود بعدم إما الدنيوية َجْوَالِتها مقابل يف تَُجاَزى الروح إن طفيف، ِخَالٍف مع

النحاس. صدأ الزنجار: 3
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املذبذبة الجنديِّ روح شدائَد أفالطون وصف وقد اإللهي. الجوهر إىل بالَعْوِد وإما املوت
بأربعة يُوَحنَّا مار َوْحِي وقبل األبدية النار حول َمتَّى ُرْؤيا قبل وذلك وجهنم، السماء بني

قرون.
خشية من املؤلفة املشاعر من غريٌب مزيٌج الرومان زمن يف املذهب ذلك مثل عن ونشأ
ما يَُفرسِّ وهذا أَوِمريُس، عاَلم عن غريبة املشاعر هذه كانت وقد املوت، إىل والشوق املوت
املذهب هذا وكان إِْعداد، غريَ ليست الدنيا حياة إن القائُل هنالك وراء ما مذهُب يَبِْغيه
عيىس موت بني الواقع الدور يف عاش الذي ِسنيكا، ويقرتب الروح. نجاة يف رغبًة يتضمن
ِحْمٌل الجسَم «إن قوله: ومن املوت، عن مذهبه يف النرصانية تعاليم من اإلنجيل، وكتابة
تعود أن تودُّ والروُح الثقيل، اللحم هذا تكافح والروُح ويَُقيُِّدها، يُثِْقلُها التي للروح وِعَقاٌب
ويقول والنُّور.» الحقيقة شاهدت قد كانت حيث األبدية الراحة وتنتظرها مصدرها، إىل
هذين اقرتاَب أكثر وما قٍرب.» يف كما الجسم يف مدفونة الروح «إن الزمن: ذلك يف ِفيلُون
برومة يقيم أحُدهما كان واللذين يهوديٍّا، واآلخُر وثنيٍّا أحدهما كان اللذين الفيلسوفني،

النارصة! نبيِّ من باإلسكندرية، واآلخُر
طويٌل زمٌن َمرَّ قد وكان السابق، القرن منذ األُفول يف أُوِمريُس آلهة عبادُة وأَخذْت
زمن َمرَّ وقد ميت. أمرٍي من أسعُد َحيٍّا ًحا َفالَّ بأن متذمًرا الهاِدس يف أَشيل ترصيح عىل
فال زمٌن ويميض اليومية، وأعمالهم منازعاتهم يف للناس رفيقًة اآللهِة ظهور عىل طويل
األرض فوق لَطْرِدها، أو لُسُموِّها، وذلك ُمْعِجًزا، ظهوًرا إالَّ تظهر وال نادًرا، إالَّ اآللهة تَبُْدو
بعد والقضاة الُحضور من أصبحت ألنها وذلك بالتدريج؛ ُمَجرًَّدا عاَلًما ودخولها الزاهرة

املعارك. يف رفيقًة كانت أن
بولس القديس أتى فلما األلوهية. مبدأي بني انتقاالٍت وجوُد يُْكتَشف أن السهل ومن
عويل بني امَليِّت اإلله صورة تُْدَفن حيث الكبريَ الربيعيَّ أدونيَس احتفاَل َحَرض أنطاكية إىل
أن ليسوَع تلميذًا، أو َسَلًفا، يمكن وكان املبتهج. الشعب ُهتافات بني ثانيًة لتظهر النساء
كوالدة وذلك عذراء، َحَمَلتْه الذي أُوِزيرَس عن يَُحدِّثونه مرصيني سياحاته أثناء يف يالقَي
القمر بشعاع أو الشمس بشعاع َح لُقِّ قد كان وكالهما بَتُول، بقرٍة من أَبيَس املقدِس الثوِر
الفارسية ِمْرتَا عبادَة الرومانية اإلمرباطورية جميع يف فالسفٌة َدَرَس وقد بعضهم. عند كما
تناوَل ونَِجُد استغفار، أو نُْسٍك غري من السحرية الفنون بهذه ون يَُرسُّ كانوا جنوٌد بها َ وبَرشَّ
هذا جميع يكن ولم وَخمًرا، ماءً مملوءٌة وكأٌس ُمَقدٌَّس ُخبٌْز وهو ِمْرتَا، طقوس بني الُقْربان
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وهكذا أفالطوَن، أُمَّ أَبولُّوُن زار وهكذا معه، منسجًما كان بل ، اليونانيِّ العاَلم ألدب مناقًضا
ا. نَْرسً والطف ُدبٍّا فحاَدَث الحيوانات املايضيف آَدِميِّي من أناٍس روَح ِفيثَاُغوْرس اكتشف
َحْوَله، َوَجَده فقد بعيد، مكان يف هذا جميع عن البحث إىل يَُسوُع يَْحتَْج لم ذلك ومع
الوصايا عليه نُِقَشْت الذي الحجر من وذلك ظلِّها، تحت ترعرع التي األدبية فالرشيعُة
العقائد من رضوريٌّ هو بما َزته َجهَّ مرٍة، مائَة َحت ُصحِّ التي الخمسة األسفار إىل العرش
لم وهو لليهودية، معاِرًضا َقطُّ يكن لم وهو قومه، عىل الخيالية أحالمه ِلَعْرض واألساطري
بخياٍل السابقني األنبياءَ يعاِرض لم وهو ، اليهوديِّ للشعب ُمَعاٍد مذهٍب عىل َقط يَْعِطف
بعد وإَشْعيَاءُ إْرميَاءُ بُِعَث ويسوَع يُوَحنَّا مار ويف لهم. ا ُمِتمٍّ جاء بل مثًال جديد إنسانيٍّ
وما لها معنى ال طقوٍس من الكهنة يمارسه ما هو يسوُع كافحه ما وكلُّ سنة، خمِسمائة
النبيَّ أحاط الهيكل هدم نبوءة من كان وما متشابهة، بنصوص كافحه قد إْرمياء كان

للوطن. عدوٍّا اْضُطِهَد وكالهما َسَلُفه، أثاره كالذي الكهنة حقد من بسياٍج الجديد
والعناية كالتكوين وذلك معتََقده، أساس لوضع صالًحا كان ما قائًما يسوُع وَوَجَد
حواَيل ُكِتبَت التي سليماَن مزامري (ويف الضعفاء ومحبِة هللا وطاعِة الحساب ويوِم الرَّبَّانية
اآلمال عىل داللٌة امليالد بعد ٧٠ سنة حوايل ُكِتبَت التي واألناجيِل امليالد قبل ٧٠ سنة
أحَد السابُق ِهلُِّل ويخاطب يَُعلِّمه كان الذي لألدب تعبريًا أيًضا يسوُع وَوَجَد امَلِسيَّاوية)،
تعامل «ال : اليهوديِّ األدب روح عن اآلتية بالكلمة ًا ُمَعربِّ امليالد قبل ٣٠ سنة حواَيل امُلْرتابني
األساطري عن كالوثنيني، ُوا، َعربَّ قد اليهود كان وإذا به.» يعاملك أن تحب ال بما غريَك
يشتمل ما كلَّ َقيَُّدوا قد كانوا وإذا األمور، هذه لُوا وَسجَّ والتاريخ والوصايا واألقاصيص

إذَْن؟ ُة الخاصَّ يسوَع مزيُة هي فما األناجيل، جوهر عىل
يَْعِزل كان الذي الِحْصن أبواَب هدمه يف أي عظيمة؛ نتائَج إىل انتهى كونه يف َمِزيَّتُه
صغريٌ شعٌب به احتفظ ديٍن من عامليٍّا دينًا جعل أنه ويف العاَلم، إىل ذراعيه َمدِّه ويف اليهوَد،
ويف مختار، كشعٍب برسالته إيمانه يف له ملجأٍ عن املضطَهد الشعُب هذا فبحث حاسًدا،
وذلك يِب؛ الشِّ األنبياء قلوَب َهزَّ قد كان الذي القوميِّ والشعور اإليمان بني الُهوََّة مأل أنه
أعاظم من هو الذي َميُْمون ابُن ويََرى األمم، بَصَداَرة مما أكثر البََرش بنجاِة يبايل كان ألنه

املنتظر. للمسيح السبيَل أََعدُّوا قد والعرَب عيىس أن اليهود
املحافظون الُعنُُد الكهنُة بها احتفظ التي العقائد من الغاليَة العناَرص يسوُع وأنقذ
شعٍب الدِّعاءِ سنة ألف يف العاَلم عىل يسيطر أن يَْسِطْع لم أدٍب من أنقذها أي َحَسٍد؛ عن
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جمعيًة َس أَسَّ فقد بلده حدوَد جاوزت دعوته أن وبما ، قوميٍّ كرتاٍث وحَده له حيازتَه صغرٍي
تأليف إىل األمَم َدَعا حني وهو الدولة، َحْول الشعوَر يفوق جديًدا شعوًرا وأوَجَد األمم بني
شواطئ جاوز قد يكون ، قوميٍّ ِحْلٍف تأليف إىل ال أيًضا، والربابرة للعبيد شامٍل برشيٍّ ِحْلٍف
اإلسكندر. من أعظَم فاتًحا َغَدا الصغري بلده حدوَد يجاوز لم يَُسوَع أن ومع املتوسط، البحر
إىل الحجريِة أُوَرَشِليَم أَسوار من واملسيِح والنجاِة والعدِل بالرحمِة يأتي إذ وهو،
واالنتقام، الحرب إلَه ل َحوَّ قد يكون العنيَف، الشديَد اإللَه ل َحوَّ قد يكون الجليل، بساتني
للناس وأًخا للربِّ ابنًا نفسه يدعو وهو شخصه، كان كما َحَمٍل إىل كريم، حليم إلٍه إىل
أن غري للحقيقة، ُحبٍّ عن مختاًرا حياتَه يَُقدِّم لم وهو ُخُشوٍع، كلِّ مع ولكن َوْجٍد، بال
وهنالك لرسالته، ُمتَوِّجًة ُمَوكَِّدًة ضحيًَّة معه يسوُع يبدو ما والظلم القسوة من كان موته
عليه أَضفيا قد اليهود)، بني إلهٍة أوُل هي (التي أُمه ووجُه موتُه هنالك برشيان، عنرصان
العاَلم، َفيَتََقبَّله عنه اليهود ويُْعِرض سابًقا، وطنه بني من ألحٍد يتفق لم ما عاع الشُّ من

به. الم السَّ يجدوا أَن يأُملُون الناس وكان

٣

عليه هم ما والفالسفة األنبياء يكون وال السيف، غريَ العاَلم يَِجد لم إذا عليه الذنُب يقع وال
يف يسوُع الرَّبِّ طالُب ظهر وقد حاسدين. أناِنيِّني أناٍس ِقبَل من ُهوا يَُسفَّ أو يُنَْكُروا لم لو
الذي يسوُع ثَْوِريٍّ ِمثَْل أُبِْرَز وقد الرضورة، بحكم النبيل خيالُه فيهما يَُشوَّه ومكاٍن زماٍن
يسوُع يكن ولم الَعِيلِّ. أبيه بجانب األثري يف تسري روحه كانت والذي الدولة فوق يسمو كان
الرغم عىل شعبيٍّ ثائٍر إىل الدنيا، الحياة من أطيَب أُخرى حياٍة َحْوَل مذهبُه، َحوََّله َمْن أوَل
الرشور، من والسعادة والتمتَع امُلنِْتج والعمَل والقوَة الصحة أن يُْعِلُن َمن عىل ويجب منه.
هم َمْن لجميع طبيعيٍّا َجذْبًا جاذبًا يكون أن األمور، هذه بلوَغ يحاول ال َمْن عىل ويجب
يَِعُدهم ما كلَّ َمْقِضيٍّا أمًرا الفقراءُ ي ويَُسمِّ َدْوًما، للَقَدر الفقراء وَخَضع منها، عاطلون
املسيطرة الخصيبة الطبائع ذوي من اآلَخُرون ُل ويَُفضِّ الراهن، العاَلم من أحسَن بعاَلم
الَقَدر. بعمل االعرتاَف يأبَْون فرتاهم بفوزهم ألنفسهم َمِدينني يكونوا أن امُلبِْدعة واألمزجة
مذهٍب من وأَْدنَتْه االجتماعية الحياة يف شيوعيٍّا منه املثاليُة يسوَع تعاليُم وَجَعَلت
اإليسيُّون يكن ولم قرٍن. ونصف قرٍن من أكثَر منذ فلسطني يف هادئة حياة إىل يؤدي كان
ذلك حواَيل عضو آالف أربعة من ُمنَظََّمًة أَلَُّفوا وقد الوجه، طليقي مثاليِّني كانوا بل ثوريني،
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أغذيتهم يوزِّعون وكانوا ، خاصٍّ تََملٍُّك غري من مًعا وامُلُدن الُقَرى يف يعيشون فكانوا الدور
والَوَرع بالِحلم يَتََحلَّْون وكانوا بينهم، فيما يتاجرون وال السالح حمَل ويَْحُظرون وثيابهم
من الناس هؤالء يكن ولم توزيعه. أمُر إليها ُمَفوٍَّض َلْجنٍة إىل ُمنَاٍل ماٍل كلَّ ويَُسلِّمون
كانوا وإنما ذيُوَجاِنس، أو اك كالنُّسَّ الصدقة من يعيش ممن يكونوا ولم الدنيا يف اد الزُّهَّ
أباحوا وإن وهم، يَْحذَُرونه، كانوا الزواج، يَُحرِّموا لم وإن وهم، وعماٍل، حني كفالَّ يَْعَملون
الطُّْهِريَّ َ املبدأ هذا َعَدْوَت وإذ االستمتاع، إىل النكاح يَْهِدف أن اإلثم من يرون كانوا التناسل،

للعاطفة. مثريًا عندهم يشء كلَّ َوَجْدت
روَح تشابه روحه كانت وإنما امُلنَظَّمة، تلك من كان يسوع أن به، يُْقنَُع بما يَثْبُت، ولم
كالشيوعيني، يعيشون كانوا وقد امُلنَظمة، هذه إىل الرُُّسل انتساب يف يشكُّ أحَد وال أعضائها،
َمنَُعوا الذين الكنيسة آباء إىل الرابع القرن يف آَل التَُّهم من األغنياء إىل ُهونه يَُوجِّ كانوا وما
سيَُعدَّل يشء كلَّ أن كِريُزوْستُوم جان به وََعَظ ومما الدينية. الجمعيات يف خاصٍّ ماٍل كلَّ
«ِبْع لوقا: إنجيل يف ُمَكرًِّرا قال يسوَع إن حتى األولني، النصارى عند كما مشرتًكا بجعله

اتَِّبْعِني.» وتعاَل السماءِ يف كنٌز لك فيكوَن الفقراء عىل ْع وَوزِّ َلَك ما ُكلَّ
َمتَّى باَل َشَغل أيامنا يف تَُجدَّد التي الشيوعية عن ليسوَع غريب َفصٍل من يَُحاَول وما
َكتْم حاول لُوثر ماْرتَن إن حتى بعده، ظهروا الذين الالهوت علماء من غريِه باَل َشَغَل كما
األولني النصارى شيوعية بني صلَة ال أنه والحقُّ السلطات. من أملانيٍّ خوٍف عن املبادئ هذه
يكن ولم مشرتًكا، انتفاًعا باألموال االنتفاع عىل اقترصت ما الحديثة السياسية والشيوعية
ذلك يف تافهًة كانت وقد ناعة، الصِّ وأما شافيًا، تسليًما املجتمع إىل ليَُسلَّم الزِّراعيُّ اإلنتاج

احتماًال. أقلَّ حكوميًة جعِلها إمكاُن كان فقد العرص،
هو ما إىل بمشاعره يرمي وكان وهلٍة، أوَل يلوح مما ثوريًة أكثَر يسوُع كان ذلك ومع
نَِجَد أن ١٩٢٩ سنة ألَّفناه الذي اإلنسان» «ابن كتابنا يف حاولنا وقد للمال. ازدراءٍ من أبعُد
طبٍع إىل الناعم الحليم َطبِْعه ولتحول الباطنية األخريين عاَميِْه لروايِة إيضاًحا األناجيل يف
الثقيلَة اليهود أنبياءِ قوَة وجدَت نشاطه من األخري الفصل إىل نظرَت وإذا متعاظم. قاتٍم
كسيٍد الُفَسيِْفَساِئيِّ العرش عىل جالًسا نراه الذي الِبَزنِْطيِّ ليسوَع مثاٌل وهنالك أحيانًا، فيه

للعاَلم.
أُْشِفق أو به اْستُْهِزئ قد العكس، عىل وهو، زمنه، يف يُْعَرف لم هذا األخريَ يسوَع ولكن

منه.
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فقد لليهود، أصدقاءَ القديمة القرون رجال أقوى هم الذين الثالثة الرجال وكان
الخمسة، أحيائها من َحيَّنْي فَسَكنُوا الجديدة مدينته إىل منهم كبريًا عدًدا اإلسكندُر اجتذب
قوانني بعض من أغسطس أعفاهم وقد والرومان، اليونان طقوس من قيُرص َحَماهم وقد
يوم بسبب العامة الوالئم بعض حضور يستطيعون ال كانوا اليهود أن وبما اإلمرباطورية،

التِّيِرب. نهر وراء َحيِّهم يف بعدئٍذ هداياه بتوزيع يأمر كان فإنه السبت
ومن إبداعهم. وروح وِغنَاهم اليهود محافظة يف األقطاب هؤالء َوْضع سبَب وتجد
أن ذلك نتائج ومن امليت، أموال جميع تَُوزَّع كانت أن الرومانيِّ املواريث قانون أحكام
واملزارعني العبيد استغالُل ذلك إىل أُضيف ما وإذا أوالدها، عدد ُد تَُحدِّ الزراعية األمم كانت
هم الذين اليهوَد يمكن كان العكس وعىل السكان، من إيطالية ُخلُوِّ إىل يؤدي كان أنه ُوِجَد
إليهم ُهون يَُوجِّ كانوا واليهوُد الكثريين. أوالدهم بني أموالهم يَُوزِّعوا أن حون، َفالَّ ال تجاٌر،
عاداٍت عَىل يُْقِبُل كان القديمة آلهته من التَِّعُب والعاَلُم الواحد، إلههم بسبب األقوياء أنظار
ينتظرون كانوا َمْن املؤرخني من عرصيسوَع يف ُوِجَد إنه حتى تََعٍب، عن ويهودية فارسيٍة
عىل تضمحلُّ العلميِّ البحث روح كانت وبينما . العاَلميِّ التجديد من نوًعا اليهود من
ُك يُتََمسَّ وكان يَِزيَدان التصديق ورسعُة الخوارق إىل الشوُق كان املتوسط، البحر شواطئ

القديمة. اآللهة عن يختلف ما بكلِّ
ومن ، الرومانيِّ املجتمع يف اليهودية انتحاُل قليًال وبعَده يسوَع زمن يف الِبدَع من وكان
أغريبا، اليهوديِّ امللك بأُْختَِي الزواَج ليستطيعا ُخِتنَا قد الرشق ملوك من اثنني أن املعلوم
من الرومان أعيان من كثرٍي وأزواُج ِنريُون زوج وكانت … زوجيهما الزوجتان خانت وقد
واعتنق آلهتهم، د تََعدُّ من يَْخَجلون فون املثقَّ وصار لليهود، حامياٍت ُكنَّ أو اليهوديات،
لم وهم األخالق، مبادئ ومن الواحد اإلله مبدأ من موىس أسفار يف جاء ما اليونان مؤلفو
يهوديًَّة ابتدعوا قد وهم الطعام، وقواعد والِختَان كالسبت امُلَقيَِّدة الطقوس غري عن يُْغُضوا

عَرش. التاسَع القرن بيهودية قياُسها يمكن َرًة ُمنَوَّ
الغريبة، وعاداتهم ومعارفهم بثََرائهم الحقد عوامَل نفسه الوقت يف اليهوُد وأثار
أنهم َزَعُموا واليهوُد والرومان، اليونان خالف عىل أخرى ديانٍة بأية يعرتفوا لم واليهوُد
بالد جميع يف منهم ون ُمبَرشِّ يَُطوف كان العرص ذلك ويف الواحد، إلهَهم العالم إىل يََهبُون

املتوسط. البحر
به ُ يَُفرسَّ والذي عاًما أربعني دام الذي عهده يف سلطانَه هريودُس استمدَّ قيَرص ومن
وكان الكبري. الرومانيِّ لذلك بوجوده مديٌن أنه َعَرف َمْن اليهود من وقليٌل الدور، ذلك
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املتصلة الِفتَُن زعزعتها التي الصغريَة اليهود دولَة طويلٍة، معارَك بعد َقَهر، قد بونْبي
،١٨٧٠ سنة بعد الفاِتيَكان حكومَة اإللهيُة حكومتُها تشابه رومانيًة َمْحِميًَّة منها فجعل
وتلوح َحِرج، وقٍت يف هذا وكان مرص، يف مساعدته إىل َمْحِميِّه دعوة فرصُة لقيَرص وتَلُوح
صفته اختبار فرصُة الِفرار، عىل قيَرص ساعد قد كان الذي أَنِْتيبا العتيق اليهوديِّ لِنْصِف
ِهريُودتس، ابنه منح كما قيُرص، فَمنََحه الطغاة، أحد لدى الجميل عرفان صفِة النادرة،
يف له وأَِذَن الجندية ومن الجزية من أعفاه أي رومانية؛ َمْحِميٌَّة به تمتعت رشٍط أنسَب
لقب حتى ذلك إىل فأضاف قيَرص ُسنَّة عىل أغسطس وسار أوَرَشليم، ِحْصِن بناء إعادة

َمِلك.
الدولَة يَتََملََّق أن يهوديٍّا، يكون أن من أكثر رومانيٍّا كان الذي ِهريُوُدس، وَعَرف
وكان مًعا. ويُْفِسده بلده ع يَُوسِّ الذي الغنيِّ امَلِلك مثال ِهريُوُدس ويَُعدُّ بلباقٍة، الحامية
كان ولكنه وألعابهم، ومسارحهم معابدهم إىل يََرتَدَّد كان الذين الروماَن يَُروُق ِهريُوُدس
االنحطاط عىل طريفة آيًة يُْحَسُب وهو الفريقني، من خائنًا ُعدَّ أن يَُعتِّم فلم اليهود، يُْغِضُب
واحدة كلِّ يف ُمَرائيًا هريودُس كان أََجْل، العموم. عىل الذهنية االنقالبات قبل يُشاَهد كالذي
مرصياٍت خليالٍت حائًزا هريودُس وكان بَكْلِبيَّتِه. حتى فاتنًا كان أنه غري حركاته، من
ج تََزوَّ وقد وجواسيَس، وِغْلمانًا ني وقاصِّ وِخْصيانًا الِجرمان من وَحَرًسا العرب من وجنوًدا

الوطن. أبا معه نفسه يَُعدُّ ما الكثري الولد من عنده فكان مرات، عَرش هريودُس
وذلك ، الرُّخاميَّ هيكَله أقام حينما حتى اليهود الستمالة هريودس ْق يَُوفَّ لم ذلك ومع
َدأ الصَّ يَْسِطع ولم للعيون، تدنيٍس من املدخَل يَْعلُو الذي الذهبيِّ الرومانيِّ النَّْرس يف ِلَما
من األمر أولياءُ كان ذلك كلِّ ومع نَْزعه. بعد حتى طويل زمن يف النَّْرس أثر إزالَة املطُر وال
ملا هريودس أن ذلك ومن س، ِ الرشَّ الصغري الشعب لهذا عميٍق باحرتام يَْشُعرون الرومان
هنالك النقود من ب يَْرضِ لم نهائيٍّا رومانية والية إىل اليهودية بالَد أغسطُس ل َفَحوَّ مات
عىل اليهوديِّ الهيكل دخوُل ُحِظَر أن ذلك ومن السكان، لعواطف مراعاًة صورتَه يَْحِمل ما

بالقتل. ُعوِقب وإالَّ رومانيٍّ جنديٍّ كلِّ
اليهود دولُة فتَْسُمو الهيكل يف تمثاَله يقيم أن زمٍن بعد كاليغوال اإلمرباطور ويحاِول
أحٌد، حقَله يَْزَرع ال وعاد ، قوميٍّ بإرضاٍب قامت فقد العظمة، من فاجعٍة درجٍة إىل الدينية
يَْلبَث ولم الهيكل، يف اإلمرباطور صورة رؤية عىل الهالك ُل يَُفضِّ أنه بأجمعه الشعُب وأعلن
بعُضهم كان املجاذيب من أناٌس ظهر فقد روحانيٌّ األمر أن وبما شاملة، ثورًة صار أن هذا
ينقذون الذين امُلَسحاء من أنفَسهم أظهروا وقد املشعوذين، من الباقون وكان النية حسَن

187



املتوسط البحر

جدار أمام ليبكوا أُوَرَشِليَم إىل ُطِردوا َمْن َحَفَدُة فيَُعود كبري وقٌت ويَْميض اليهودية، بالَد
سليمان. امللك هيكل من قديم

٤

الكمال من يَْدنُو الكريه وجهه جعل يف ُجهٍد من بذلناه ما وعىل وارثًا، أغسطس صار
ُمَراءٍ محتاٍل متثاقٍل رجٍل عىل الوجه هذا يَنمُّ النقود، من وبقطٍع كثريٍة بتماثيَل مستعينني
قبل ناضٍب غالٍم عىل يدلُّ ما املالمح من وله واألنف، الذََّقن طويِل الفم كبرِي األعضاء ِن ُمَقرَّ
أيًضا، وداعًرا منتََظًما، الجنسيُة العالئُق حيث من كان ذلك ومع الرجل، ِسنِّ إىل الوصول
ِليْفية امرأته صورة دراسة من ذلك من بأحسَن سجيتُه وتُْعَرُف سنة، وسبعني ستٍّا ويعيش
إياها أغسطس باختيار ولنا التاريخ، نساء ُصَور أجمل من تَُعدُّ والتي مًعا الَولُوِع الفاترِة

الغرام. ألمور إدراَكه يُثِْبت ما له زوًجا
يَُمثِّل وكان نَات! السِّ مجلس َخدْع يف دهائه لكماِل ويا أيًضا، بالرجال عارًفا وكان
يواجه وكان السلطان، إىل يعوَد أن إليه َع ليُْرضَ فيعتزل الدوام، عىل الشعب صديق دور
إالَّ قًرصا يَبِْن لم وهو ثروتَه، يكتم وكان احتدامها، عند إالَّ القاعَة يغادر فال الَهَجماِت
َمَدى وَحْربًا إمرباطوًرا ليكوَن انْتُِخب وقد مرة، عرشَة ثالَث قنصًال انْتُِخب وقد َمِشيبه، يف
لم وهو انقالٍب، غرِي ومن بالحيلة الرومانيَّ التاريخ إىل اإلمرباطورية أَدخل وقد الحياة،

َمنِْصبه. يف ُوِجد أن يَْلبَث
ويا والطموح! الحرص ذوي تجاه واملراعاة واالحرتاس الَحذَر من يُبَْدى للذي ويا
أحسَن أغسطس ويَُعدُّ بالحقيقة! عظيٌم هو ما فيها تجد ال التي الكثرية األعمال يف للحكمة
رجًال لألعقاب فيبدو العبقرية مقام يقوم أن عهده ُطوَل يُْمِكن الذي املاهر للسيايسِّ مثاٍل

عظيًما.
يف تََجىلَّ الذي الدرس من استفاد بل فقط، قيَرص عبقرية من سلطانَه يقتبس لم وهو
أنه وأخالُقه صورتُه وتُثِْبت أغسطُس، صار ما مارَس أواسُط ولوال أيًضا، األخري هذا موت
الكابيتول عىل الَقتََلة بِخنْجر املسفوُك قيَرص دُم كان ذلك ومع خاله، دم من قطرًة يَْحِمل ال
نفسيٍّا، باستدعائه قيَرص غاية بمثل اعتصم أغسطس أن والواقُع لَخَلفه. األوثان من بًا َرضْ
يحتملوا أن نات السِّ أعضاءُ استطاع الذي قيَرص أخالق لعظمة مالئمًة الغايُة هذه وكانت
املصنوعة مجاملتُه وكانت أحًدا، لتُِثريَ الناعمُة أغسطَس حكمُة كانت وما روَحه، ال سلطانَه
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الفنيُّ عملُه وكان الحقيقة، يف األول اإلمرباطوَر كان أنه مع الدولة يف ُمَوظٍَّف أعىل تُبِْديه
يَِخْب ولم ا، تامٍّ اعتماًدا جيشه عىل يعتمد وكان الحرب، بفنِّ عاِلًما يكن ولم ملواهبه، مالئًما
وقيَرص اإلسكندر أن مع الُقوَّاد هؤالء بواسطة معاركه جميَع خاض وقد ُقوَّاده، يف أمله
وكان دائميٍّا، جيًشا ألَّف الذي للرجل، يكن ولم ، الحربيِّ بعلمهما معارصيهما جميَع فاقا

وقلبُه. الجنديِّ نبوُغ الطويلة، حياته يف يَْحِميه حرٌس له
صار ثم صديَقه أَْغريبا كان فقد الرجال، من إليهم يحتاج َمْن يَِجَد أن َعَرَف ذلك ومع
ظهر ولو الَغْور، البعيدتِي بعينيه بعيٍد إىل فينظر الرومان، أروع من هذا كان وقد صهَره،
النصفيِّ التمثال بني قابلنا ولو القطب، رائد مثَل أو الكامل، الطَّيَّار مثاَل لبدا أيامنا يف
ل. املتأمِّ الرجل عن العمل رجل اختالَف أغسطس عن يختلف أغريبا لوجدنا منهما لكلٍّ
ويبدو والحساب، األَثََرة عىل القائمُة اآلخِر وأخالُق امُلنِْتَجة الواقعية أخالُقه أيًضا يَُرى ومما

الَختْم. حامل مثَل أغسطُس لنا ويبدو ملك ِمثَْل لنا أَْغِريبا
أن نَنْىس يجعلنا الجليل، أي أغسطس؛ اسَم به نال الذي عهده َرْوَعة من َظَهَر وما
ِسِنيه، من والثالثني والثانيِة عرشَة التاسعَة بني ما أي شبابه؛ جميَع قىض اإلمرباطور هذا
أَْغِريبا َكَسب ثم تراثَه، لينال غاليًا ثمنًا يدفع أن عليه وكان السياسيني، خصومه ِقتَال يف

. األدرياتيِّ البحر من الرشقيِّ الشاطئ عىل البحريَة أكسيوم معركَة
بعرشه َمِديٌن أنه الذِّكَر يستحقُّ ومما امرأٍة، بهزيمِة إمرباطوريته أغسطس نال وقد

. للُحبِّ ال للحقد
ازدهار بعد جاءت قد وهي املتوسط، البحر بها أنجب امرأٍة أجمَل كليوباترة وتَُعدُّ
قبل يَنَْضج الذي املتوسط البحر ِعنَب أطيب شأَن انحطاطه، قبل ولكن األَْسَمى، جنسها
َفنَّ َوِرثت قد الرومان ومن أَْسباْزية، لدى الحرية روَح َوِرثت قد اليونان ومن َقْطٍف، آخر
ُولَِدت قد تكون أَالَّ اليُْمِن من أن غري النهضة، عرص يف تَْظهَر أن األجمُل كان أََجْل، الحكم.
كليوباترة تَنَْل لم ولو قيَرص، ال بُوْرجيَا، تَْلَقى كانت ألنها وذلك قرنًا؛ عَرش خمسَة بعد
ِسنِّها عىل تزيد ِسنُّه كانت الذي قيَرص غرام غريَ سنة وعرشين خمًسا العمر من البالغُة

ِقَصصها. بأروع اإلنسانيَة إِغنائها يف هذا لكفى سنة ثالثني
يف بسفنهما يلتقيان العاشقان وكان أنطونيوس، غريَ كليوباترة تُِحبَّ لم قيَرص وبعد
املتوسط، البحر يف حدث ما أعظم هي التي الثالُث املعارُك جواره يف وقعت الذي الخليج
ثالثني نحو الطول من بالغٌة ُفْرضٌة هو أَْرتا بخليج اليوم يُْعَرف الذي أَنْربَاِيس خليج وإن
عن يبحثون ِلَمْن بثمٍن يَُقدَّر ال وهو قليًال، إالَّ ميٍل نصف عىل يزيد ال مدخٍل مع ِميًال
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والتََقى الدردنيل، يف مما بأسهَل فيه ما ِحَصار إلمكان الحرب زمن يف َخِطٌر ولكنه ملجأ،
هنالك، التاريخ مجرى لتعيني الرومانيان القادم) (أغسطس وأُْكتاْفيُوس أنطونيوس جيشا

الرومانية. اإلمرباطورية وسط ويف أكسيوم، رأس من بالقرب
من الحارِس كالكلب يَْرُصد حيث الُفْرضة شمال يف مرابًطا أُكتافيوس جيش وكان

املدخل. عن عينيه ل يَُحوِّ أن غري
أبعد إىل الَربِّ يف املنترش بجيشه متصًال الُفْرَضة يف أنطونيوس أسطول جميع وكان
أُْكتافيوس مراكب وكانت ، دفاعيٍّ وضٍع مع ولكن يِّق الضَّ املدخَل ُسُفنُه حارصت وقد َمدى،
ويعمل ظهوره، عند أنطونيوس أسطول عىل للحملة مستعدًة البرص، َمدى وعىل الخارج، يف
أكتافيوَس َم تََقدُّ بأن شعوره مع وذلك مركبه، يف معه كانت التي كليوباترة أنطونيوسبرأي
األحسَن الَربِّيَة كتائبَه مهمًال البحر يف خوضاملعركة فيَُقرِّر األخري، لهذا مالءمًة أكثُر الَحِذِر

استعداًدا.
الخيمة تحت مستلقيًة كليوباترة وكانت كالنَِّمَريْن، متواجًها الجيشني كال وكان
وقوعها، قبل بكارثٍة شاعرًة تَِعبًَة وكانت الخليج، داخل مركبها عىل املنصوبة النَّْمراء4
تسكينًا ُمَدنِْدنًَة وصيفاِتها، ُمنَاِكَدًة بُحِليِّها، العبًة النرص، يف األمل قطع عدم مع ولكن
الَربِّ يف القتال يودون الذين أنطونيوس ضباط غضب زيادَة ُ تَتَبنَيَّ وكانت الهائل، النتظارها

فيهم. ف يَتَرصَّ أن رئيَسهم يمكن كان الذين جنديٍّ ٣٠٠٠٠ بال
قد القواد بعض وكان الرائع، أكتافيوس أسطول تجاه سفنه عىل معتمٍد غريَ وكان
أنطونيوس وكان بلوُغه. والسهِل فقط، كيلومرتات بضعة البعيِد أُكتافيوس جيِش إىل انحاز
ودخَل غيًظا اشتاط العدوِّ إىل إِنُوبَاْرب صديقه انضمَّ فلما يِّئة، السَّ باألنباء ا مستخفٍّ يَبُْدو

إليها. غضبَه لينقل امللكة خيمَة
دوًرا العاشقان َمثََّل الِعْطُر، يَُشمُّ حيث الحرير، من املصنوعة الخيمة تلك يف وهنالك،

َحْوله. ِمْن ون يَنَْفضُّ أنطونيوس أصدقاء أخذ فقد واأللم، والحقد الغضب من
أنطونيوَس تَدَع وأن الخليج من الخاصة مراكبها إخراَج َقرَّرت قد كليوباترة وكانت
مركبة يف والظهوِر أختها مصري مشاطرة من تفاديًا وذلك وحَده، املعركة غمار يخوض

الرََّعاع. ُعَواءِ بني الرومانيِّ الفاتح نرص

والسود. الِبيض الخطوط ذات النمراء: 4
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القائَد املركَب الشاطئ، من بعيدًة تُون، السِّ سفنُها تَتْبَع الغد ويفصباح األوامَر، وتُْصِدر
عىل الرائعُة الخفيفُة أغريبا سفُن وتنقضُّ املعركة، وتبدأ املرور باُب ويُْفتَُح «أنطونياس»،

الخليج. يف الثقيلة أنطونيوس سفن
ذاُت امللكة مراكُب وتَُمرُّ املرصية، السفن من واحدٌة تَُمسَّ بأالَّ أمر أُْكتافيوس ولكن
البحر نحو ه وتَتََوجَّ ، السحريِّ كاإلَوزِّ الرومان مقاِتلِة بني من الثالثة املجاذيف صفوف
األسطول انرصاف إشارَة أنطونيوس ويُبِْرصُ وضوضاءَها، وناَرها املعركة دَم وراءها تاركًة
الذين الرجال ترك عىل َحَمَله ُمَقدَّر َميٍْل من كليوباترة نحو يَْحِمله كان وما ، املرصيِّ
بعُض به ويَتََعقَّ امللكة، مركب اتباع محاوًال َفْوره من مركٍب يف ويبتعد باسمه، يحاربون

الَجنوب. نحو اتجاهه عىل ويداوم يَْطُردها ولكنه األعداء، سفن
يديه بني رأَسه ُمْخِفيًا صامتًا امللكة سفينة ُمَقدَّم يف جالًسا أيام أنطونيوسثالثة ويظلُّ
رئيس. بال وجيَشه مراكبَه برتكه العسكرية حياتَه َختَم قد أنطونيوُس ويكون ساعات، عدَة
كليوباترَة ويتتبع املتوسط، البحر سيَد أُكتافيوُس ويُْصبح أنطونيوس، ُقَوى وتَُمزَّق
أي َقيْرصوَن؛ وكليوباترة، قيَرص ابَن ويقتل االنتحار، عىل ويَْحِملُهما مرص، يف وعاشَقها

وراءه. قيُرص تركه الذي الوحيد املنافَس
جديد طراٍز البتكار وذلك أخرى، مرة حاسًما أَْكسيُوم معركة يف املركب عامُل ويبدو
الظهور ذواِت ملرافقة أَْغِريبا اخرتعه مقعد ذو متحرٌك مركٌب وهو «ِليبُوْرنا» اسُمه للمركب
يف الطَّرَّاد تالزم التي افات النَّسَّ ُمَعاِكسة مثُل وهو مراكبه، من الصغرية والربوج العالية

زماننا.
غرامية روايٍة خاتمَة الستني كليوباترة مراكب مع املغلوِب أنطونيوَس ِفَراُر يكن ولم
فاتِر شهوانيٍّ رومانيٍّ ِقبَل من الرومانية التقاليد عن للتََّخيلِّ منطقيًة نتيجًة كان بل فقط،
هذه تَُقرِّر ولم التقاليد، بتلك تامٍّ تََقيٍُّد مع طموًحا وأعظَم شبابًا أشدَّ رجٍل أمام اإلحساس
أيُّ بتعيينها أهلية حرٍب خاتمَة كانت بل ُمَعيَّنني، شعبني من العالم سيَد يكون َمْن املعركُة

السلطان. صاحَب يكون الرُّومانينْي
أنطونيوس، عىل ِرَهانها يف كليوباترة خطأ من الَحرْية إىل أدعى التاريخ ذلك يف يشءَ وال
أُْرسٍة من منحدرًة دامت ما املرصيني وبني بينها مشرتٌك هو ما كليوباترة لدى يكن ولم
يمكنها وكان للنيل، ال املتوسط، للبحر وِفيًَّة َظلَّت وما إغريقيٍّا تفكريها كان وما َمْقُدونِيَّة
هذا من شيئًا ولكنَّ رومة، منافسة عىل قادرٍة جديدٍة قرطاجٍة إيجاُد بطليموَس وآَل هي
يمكنهم ولم قائٍد، وبَعَمِل اإلسكندر موت بعد ُملٍك بيَت صاروا اآلَل أولئك أن والحقُّ يقع. لم
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ت َشقَّ قروٍن ثالثة يف نسبيًَّة ِبَطاَلًة َقَضْوا أنهم والحقُّ بحًرا، وال بَرٍّا ال بالرومان يَُقاُسوا أن
تََملُُّك ُقرَِّر بل حضارتني، مصريُ يَُقرَّر لم أَكسيُوَم ويف األمم، رأس عىل طريًقا فيها رومُة
وقد عة، ْ الرسُّ من يمكن ما بأقىص الفارَّين الزوجني5 أغسطس ب تََعقَّ وقد فقط. مَرص
رومة إىل مَرص َقْمَح يَْجِلب أن بذلك ويمكنه ناضجة، ثمرًة يديه بني اإلسكندرية سقطت
كما انًا، َمجَّ خبَزهم الناس من مليوٍن ربُع فيها ينال ِسَماٍن سننَي سبِع أي سنني؛ سبِع مدَة

فيها. يتغذَّى أن رومة شعب جميَع يمكن
يكن ومهما يُحبُّون؟ كانوا الذي هو من ولكن ذلك، من أكثَر منه الروماُن يُِحبَّ ولم
يكن ومهما أعماله، يف البالِغ َحذَره من كان ِلما فتنٍة بال طويًال زمنًا احتملوه فقد أمٍر من
ًة َدفَّ ُمْمِسًكا رجًال يرى أن الداخلية الِفتَِن من التَِّعب الُجمهور ِغبَْطة من كان فقد أمٍر من
يقبضعىل قد معتدل َمَلِكيٍّ نظاٍم دواُم يُْؤَمُل كان فقد أمٍر من يكن ومهما متينة، بيٍد الدولة
نَات السِّ أعضاء من خريًا هذا أليس نفسه: يف يسأل الشعُب وكان اقتداًرا، أكثُر خلفاءُ زمامه
كان حني عىل النحاسية النقود رضب حقِّ من أكثر ون يستحقُّ هؤالء كان وهل امُلْرتَشني؟
ثالثُة فيها يُمثِّل حربيًة ألعابًا سابقٌة حكومٌة تُنَظِّم ولم والِفضة؟ بالذهب يحتفظ القيرص
رجٌل يظهر ولم مصنوعة، بحريٍة عىل سفينًة ثالثني يف سَالمني معركَة وفاريسٍّ أَثَِنيٍّ آالف
من ُقِتل ملن تقليًدا املجرمون فيها يُذْبَح مناظَر امليدان يف بتنظيمه الجماهريَ تََملَّق مثلُه

الرومان! مشاهري
مبنيٍّا ا ِمْرصً أغسطس عهد يف فصارت ، اآلُجرِّ من مصنوعًة قديمًة مدينًة رومة وكانت
نهاٍر، ذاَت رومة، َوسط يف ويَبُْدو األقل، عىل فيها الُجمهور يجتمع التي األماكن يف الرخام من
السبعُة رومة آلهُة فتُْعبَُد إكماله، قبل حتى الرومانية املباني أروُع هو الذي البانِْتيُون قياُم
وتزيد رومانيٍّا، يصبح أن عتيق، عبٍد كلَّ ثم العبيد، وَحَفدَة العبيد أبناءَ ويمكن بعدئٍذ، فيه
ًَة. ُمَكربَّ الرومان ُمْرِجُفو أذاعها اإلمرباطور آل يف فضائُح ظهرت ما وإذا انتفاًخا، الواليات
عىل سنًة عرشَة خمَس وتميض جانوس، معبد أبواب أُْغِلَقْت أن الدََّهش دواعي ومن
رومانية، والية إِىل املتوسط البحر ِمنطقة يف مستقلٍّ بلٍد آخِر تحويَل وارثُه فيُتمُّ قيَرص قتل
أبواُب وتُْقَفُل ْلم، السَّ ِحْفظ عىل فيَْعِزم الفارسيِة قيَرص مشاريع من درًسا يستنبط ثم

.Couple 5
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َدْوٍر، نهاية عىل دليًال هذا فكان امليالد، قبل ٢٩ سنة من رسميٍّ يوٍم ذاَت الكربى الربونِز
شابٌّ ْلم بالسَّ العاَلَم أخرب لقد ا حقٍّ عام. مائتي دامت التي الحروب ختام نذيَر هذا فكان
ثالث ملدة األقل عىل العاَلمية إمرباطوريته داخل يف لحفظها ق وُوفِّ عمره من الثالثني يف

.« الرومانيُّ ْلم «السِّ وساد أغسطس، طموح ق تََحقَّ لقد ا َحقٍّ سنة، وأربعني
اليوَم يُْدعى ما عىل َفَحَصَل بالحرب، ال بالوعيد، إمرباطوريتَه أغسطس ع َوسَّ وقد
ْلُم السِّ ساد ثم إسبانية، وشماِل ِستريْية وعىل سويرسة من الغربيِّ القسم وعىل بالتِّريُول
جبال بني وفيما والنيل، بريطانية بني فيما واحد، سلطاٍن وتحت نادرٍة، فواصَل يف واألَْمُن
الربابرة كان حيث الرشق ومن الشمال من يأتي الوحيد الخطُر وكان الشام، وبادية َدَرن
شواطئه مع هادئة، بحريٌة هو الذي املتوسط، البحر َد وُوحِّ بعضاألحيان، يف غاراٍت يَُشنُّون
النقود عىل ونُِقَشت سنة، ثالثمائة ًدا ُمَوحَّ وظلَّ بَْعُد، وِمْن َقبُْل ِمْن أكثَر وموانئه وجزائره

األفق. يف الذهبيِّ الجيل طلوُع والح أغسطس، شعاَر كانت التي الشامل» ْلم «السِّ كلمة
نالته ما النظاُم هذا َوِرث وقد إذَْن، اإلمرباطوريِّ النظام مع ْلم السَّ جاءت وقد
كالصيف األول النظاَم النظاُم هذا َعَقَب وقد السلطان، من الضارية املعارك يف الُجمهورية

ذلك. كلِّ مع الربيع فصل يف كانت البذور ولكن بالزوابع، الزاخَر الربيَع يَْعُقب الذي
الُجمهورية أن بعيٍد، من َوَجْدنا، قرون ثالثَة رومة يف نظام كلِّ دوام إىل نظرنا وإذا
الرومانية اإلمرباطورية يف ما ومع ذلك، ومع ، اإلمرباطوريِّ النظام من إنتاًجا أكثَر كانت
تحت قامت عامليٍة دولٍة إمكان عىل اإلنساِن بني اإلمرباطوريُة هذه أَْطَلَعْت وَضْعٍف، ُغلُوٍّ من
بحمايتها، اآلدميني ماليني تَْشَمل وأن مطلق َمَلِكيٍّ نظاٍم تحت تدوم أن ديمقراطيٍّ نظاٍم
أُنِْتج قد كان الرومان عظمُة فيه ما وكلُّ أصلية، حضارًة الرومانيُة اإلمرباطوريُة تُبِْدع ولم

رجاٍل. وعظماءِ وقانوٍن ومباٍن ُطُرٍق من وذلك ، الُجمهوريِّ العهد يف
اإلمرباطور كان أََجْل، . األُغسطيسِّ الفنِّ دور اخرتاع عن اإلمرباطور ِدعايُة أسفرت وقد
وِفيْدياس وأُوِريبيد ُسوُفوكُل ذلك، إىل للوصول يُْعوُزه، كان ولكنه بِركِلس، تقليَد يََودُّ
الَفنِّ من شيئًا عهُده يُتِمَّ ولم يشء، كلِّ قبل بركْلس وعظمة وهريُوُدوتْس، وُسقراط وإْخِتني
تَُعدَّ أن ويمكنك الِعلم، غريَ وكابيتُو وسْرتابُون وبوْليُون تيْت-ليف يَُمثُِّل وال تقريبًا، التمثييلِّ

أيًضا. الشعراء ُفُحول من أربعًة
بحماسية ة يعارضاألُوِذيسِّ أن أغسُطس وأراد لِفْرجيل، حقيقيٍّا حاميًا أُغسطُس وكان
بعض يف منها يَْعَمل ما مبلغ عن يسأل وصار اإلنييد، وضع يف ِفْرجيَل إىل فَعِهد قومية
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َصًدى، له تَِجْد لم إيطالية َعَدْوت فإذا تقليٍد، َعَمل الشعريُّ األثُر هذا َظلَّ ذلك ومع األحيان،
أمًرا أغناه، الذي ألُغسطس، ِفْرِجيَل وفاءُ وكان موهوبًا. قارئًا له تَِجْد لم دانِْتي َعَدْوت وإذا
إلمرباطوره، ثروته أوىصبربع الشاعَر أن يُْعَلم أن املَؤثِّر ومن الرجلني، هذين من لكلٍّ مفيًدا
حياة يف منظٍر أروَع لحاميه منزله، إىل عائًدا امُلْحتََرض، الشاعر َوداُع كاد أن املحتمل ومن

العواطف. من العاطل الفاتر أغسطس
للنظام معارضني وكاتُول وُهوراس أُوِفيد اآلخرون، الثالثُة الُكَربَاء الشعراء وكان
اتُِّهم وقد حديثًا، أصولُها ثَبَتَت التي للدولة أْظَرُف أُوِفيد َغَزل من كان وما ، اإلمرباطوريِّ
رأَس َلَوى الذي هو ِشْعِره سحُر كان أن املحتمل ومن البَالط، يف َوَقعت فضيحٍة بمجاراة
ُقرَّائه، أَْهواءَ يَُغذَِّي أن ، حقيقيٍّ شاعٍر ككلِّ يَْعِرف، كان أُوِفيَد أن والحقُّ اإلمرباطور. حفيدة
حياٍة بعد ومات الشاعر نُِفَي وقد العني، قريَر يطالعها كان أنه مع ُكتُبَه أغسطس َمنََع وقد

أُبِْعد. حيث األسود البحر شاطئ عىل قاتمٍة طويلة
وقد الَربِّيَّة، وبالحياة بالبحر تََغنَّى وقد أُوِفيد، من أكثَر ِغنَائيٍّا شاعًرا كاتُوُل وكان
أروع من غراٍم قصائَد لألعقاب تارًكا غاْرد بحرية عىل ِسِنيه من والثالثني للثالثة ابنًا مات

الالتينية. اللغة يف ما
شبابه يف حارب قد ُهوَراُس، يُحتمل، ما عىل الدَِّم والرشقيُّ العتيِق، العبد ابُن وكان
ُمْلَكه فاقًدا فليب بعد بُروتوس مع البلَد ترك وقد ، الُجمُهوريِّ الجيش يف جنديٍّا أغسطَس
إىل تؤدَي أن يُْمكن التي األوىل، السياسية مغامرته من كان وما بذلك، الصغريَ يَّ األُْرسِ
أن أيًضا، حني بعد يَْسِطع، لم أنه ويلوح الزمن، من حينًا املجتمع من أخرجه هالكه،
وما برومَة كثريٍة سننَي يعارشيف لم ألنه وذلك العامة؛ الحياة من الخوف بعض عىل يتغلَّب
أمام يَْظَهر عندما واضطرابَه خجَله هذا إىل وأضف قني، والَحالَّ وامُلَرابني املمثِّلني غريَ َحْوَلها
ٍب َرضْ عىل َدْوًما حافظ ، االجتماعيِّ الَهْجِو يف فطرية َمْوهبة ذا كان وإن وهو، الُجمهور،

أحد. إىل معه يُيسءُ ال اللهجة ة ِخفَّ من
الشاعر هذا به ُمِنَي ِلَما ُهوَراس شعر يف الصافية اللهجة بهذه مدينًا العاَلُم يكون وقد
له يَِجْد لم بجفاءٍ السياسية الحوادث دفعته أن بعد فهو ، السيايسِّ امليدان يف حبوٍط من
خبيث تََهكُِّميٍّ ٍر َرشَ من الحني بعد الحني يف عنه يصدر كان وما ، الرِّعائيِّ ْعِر الشِّ غريَ ً ملجأ
تقلُّب، من وضعه يف ما أيًضا يُْدَرك ومما الزاهر، ِشْعِره ِبساط عىل كالنََّدى يَْسَطع كان
يف سعادتَه أكثَر وما َفْوره، من ُخلُقيًَّة لهجًة اتََّخذ أشعاره يف األخالق لعدم ُهوِجَم فلما
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لَفْرض إالَّ يَِعْش ولم وزيَره ُهوَراُس لغدا هذا ولوال فليبي! من ظافًرا بُروتُوس خروج عدم
فة الضِّ يف امُلْغَلقة البيوت عىل الرضيبة لتحديد أو أنطاكية من الواردة الُعُطور عىل املكوس
لَخِرسَ الُفْرَس َقَهَر أو إِمرباطوًرا صار أو جديدة واليًة َفتََح ولو التِّيِرب، نهر من اليرسى
أَْغِريبا منهم نذكر الذين عرصه ُقوَّاد جميع بعد خالدًة َظلَّت التي أشعاِره ُموِسيَقى العاَلُم
شعره: من أروُع هو ما ِليَِجَدا العاشق وِرقُة الالتينية اللغة جمال كان فما أيًضا، الكبري

ل��ك ش��اك��ًرا دم��ُت م��ا

َوَهَب وقد ِميِسني، إىل وَقدَّمه ِفْرجيُل اكتشفه فقد شاعًرا بَِقَي هوراس أن بما ولكن
َشْعِبيًَّة أكثَر خالًدا اسًما هذا مقابل يف فنال عبيد ثمانية مع صغريًا َعقاًرا له األخريُ هذا
ما هوراُس له َشكَر لقد ِميِسني؟! اسَم يَْعرف ال الذي ذا ومن نفسه، الشاعِر اسم من

قليًال. إالَّ بعده يَِعْش ولم رقيقٍة، بأبياٍت صنع
اإلمرباطوَر. ُهوراُس َلِقَي ِميِسني بيت ويف

عليه عارًضا ُمتََملًِّقا، شاعًرا منه يَْجَعل أن وحاول فيه، العبقريَة أغسطُس َعَرَف
ومع ذلك، هوراُس ويَْرِفض للثراء، وفاتحًة نفوذ ذا مقاًما أي البَالط؛ يف سكرترٍي َمنِْصَب
بني قتال غريَ الحقيقة يف تكن لم التي أَكسيُوم معركة عن نشيٍد كتابِة عىل يوافق ذلك
انتصاراٍت من اإلمرباطور أبناء ناله بما حنٍي بعد هوراُس ويتغنَّى املختلفني، قيَرص خلفاء
أُغسطس، بأمر ذلك صنع إِنه التوكيد مع يُقال أن فيمكن كلِّه، للدور نشيًدا ويضع
ا وَلمَّ وفاْغنر. لِبتُْهوِفن النرص كنشيَدي وذلك أَثَره، من األناشيُد هذه تُْحذََف أن ويُْمِكن
العظيمُة اإلمرباطور عدوُة هي التي كليوباترة بقلمه ُمَالِشيًا األمر نهاية يف قصيدًة َوضع
واملناحي بالبََطَلة اإلعجاب بني واضعه ِح ِلَرتَجُّ وذلك يٍّا، ِرسِّ نشيًدا القصيدُة هذه صارت

ذلك. يستطيع كان لو ذلك من م يَتَبَسَّ أن أغسطس عىل وكان بها، له أُوِحَي التي
الرغم عىل وذلك السعادة، نيل عن عاجًزا تجعله كانت أغسطس أخالق أن والحقُّ
املتوسط. البحر ِمنْطقة يف أسالفه من ألحٍد تتفق لم التي الكثرية الواسعة انتصاراته من
الُخلُِقيِّ دوَر لتمثيله هذا كان وقد يَْقِضيها، كان التي الثُّنَائية للحياة ثمنًا هذا كان وقد
يف ريب وال ، صحتهنَّ واستباَر يَُرْقنَه ُكنَّ الالئي النساء جمال اختباَر َخَدمه إىل ولتفويضه
يُْخِفيه ما آله يف يجد كان أن الطبيعي ومن فاجًرا، كان أُوِفيد الداعَر نََفى الذي الرجل أن
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أحقاٌد نشأت وقد فجور. حياة تقيض كانت التي ابنته رفض إِىل اْضُطرَّ وقد العيوب، من
واألصهار األبناء من اآلخر بعد واحًدا خالفته إىل اإلمرباطور دعوة عن َوَمآٍس ِّيَاٌت وتَبَن
قلَب كنابليون، ، َكَرسَ يَّته ذُرِّ أَْمَر يَُوطَِّد أن اإلمرباطور محاولة من كان ما ومع والَحَفَدة،
َحَواَيل موته حتى العاهل نَْفَس والقلُق الخوُف َمَأل وقد عليه، الناس أعزُّ هم وَمْن أقربائه

ِسِنيه. من والسبعني الخامسة
ينظر امُلْحتََرض أغسطس كان بل وحَدها، خالفته مصاعب عن املشاعر تلك تَنُْجم ولم
املتوسط البحُر كان يسوَع زمن ويف الخطر، يأتي كان الِجْرمان فمن األَلب، جبال إىل

الثالثة. للمرة الشمال من ًدا ُمَهدِّ

٥

كانوا الغوليني أن ويظهر حني، امَلالَّ من املتوسط البحر اجتذبها التي األمم معظم يكن لم
جلد، من أَْرشعٍة ذاِت بقوارَب الربيطانية الُجُزر شواطئ إىل َوَصلوا قد الرومان ظهور قبل
الشعوب وهذه بَرِّيني. فكانوا الِجرمان وأما املحيط، البحر يف يغامروا لم الغوليني ولكن
كانت وما السواحل، طول عىل بامِلالحة تكتفي كانت وهي إذَْن، البحر ُعْرِض إىل تُْجذَب لم
زمنًا الَجنوب يف تَبَْق لم وهي النورمان، عِرص حتى البحر لتَتََعوََّد الغالبُة الشمال أمم
كانت وإن يكفي، ما األََرِضني من عندها كان لقد إذَْن؟ يجتذبُها كان الذي وما طويًال،

الرشق. من اآلتية القبائُل تزعجها
وصلت وقد تلك، من أحسَن ألََرضني صاحبًة تصبح أن هو عنه تبحث كانت والذي
زرقاءَ، سماءٍ تحت حرارًة واململوءَِة وِخْصبًا شمًسا األكثِر الشواطئ أسطورُة ِجرمانيَة إىل
بني الواقعة الِبقاع يف أي بلدهم؛ ويف العقيم. املقطوع والشجِر البَلُّوط غابات إىل َوَصَلت
َكْرَمة، وال ِثَماٌر وال بُرٌّ يَُر لم واإلْلبَْه، الِفْستُوال بني أي الحارضة؛ وهنغارية البلطيِّ البحر
قائًال: البلَد َوْصفه إىل ًحا َرشْ فأضاف امليالد قبل ٩٠ سنة َحواَيل بوزيُدونْيُوس زارها وقد
املتوسط البحر شمس وكانت الجحيم، ليَِصَف هنالك إىل يذهب أن أومريس عىل يجب كان

قرون. ثالثة ومنذ العرص ذلك يف أثينة معابد ُرخام عىل جميًال ذهبيٍّا لونًا تُْلِقي
الناشئة الصغرية رومة عىل بِرينُّوس هجوِم بني قروٍن ثالثُة َمرَّت قد كانت وكذلك
قاعدًة رومُة تَْغُدو الِحني ذلك ويف امليالد، قبل ١١٣ سنة وقعت التي الجرمان وغارِة
إن قائٍل الشمال من أتى نبأٍ من ذاع ِلَما قرون، ثالثة بعد كما عليها، الذعُر فيستحوذ
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ذلك يكن ولم ، طبيعيٌّ ِحصٌن هي التي األَْلب جباَل جاوز الربابرة من مؤلًفا هائًال َجْحَفًال
منزليًة أدواٍت َجَلبَت كما وأوالَدها نساءَها معها َجَلبَت ها، بأْرسِ أمٌم بل أمٌة، بل جيًشا،
يب»، الشِّ ُشُعوُر لهم «رجاٍل ب القوم هؤالء ون يَُسمُّ الرومان وكان َعَرباتها، عىل وِخياًما
الطوفان تأثري مثُل مجموعه يف التأثري لهذا وكان ْقر، الشُّ ُشُعوِرهم تأثريَ هو هذا وكان

والطاعون. والزِّْلَزال
يأكلونه الذي اللحم من كطعامهم ابتدائيٍّا فاسًدا الغرباء هؤالء قتال طراُز وكان
يَُحرِّْضن عندما الَعَربات وراءَ املعتصمات نسائهم كأصوات وحشيٍّا الطراُز هذا وكان ِنيئًا،
دبابيَس ويَتََقلَُّدون الرَُّجل ُعلُوِّ عاليًة تُُروًسا يَْحِملون الرجال وكان النِّزال. عىل الرجال
إىل ون يَنَْقضُّ وكانوا بِحبَال، ببعٍض بعُضهم مربوًطا املعركة إىل فيتقدمون طويلة وسيوًفا
أَْرساهم يَذْبَُحون وكانوا الدوام، عىل لهم النُرص فيُْكتَُب واملعارك البالد خالل ومن األمام
القرابني هذه َدَم يَْجَمْعن العجائُز وكانت آللهتهم، قرابنَي شبابًا أكثُر هم بَمْن ون ويَُضحُّ
الرومان لدى جديًدا أمًرا هذا جميُع وكان أحشائها. بفحص املستقبل عن ويُْخِربْن البرشية

املظالم. رضوب واقرتفوا طويًال زمنًا الرشق برابرَة قاتلوا قد كانوا وإن
أصُل هم التُوتُون (وهؤالء وتُوتُون ِسنِْربيني من الِجرمانية الشعوب هذه وكانت
الذي َغْزِوها أثناء يف رومة إىل الزحف عن تغاَفَلت قد الحارضة) التوتوني» «الزعيم كلمة
الغول بالد يف الدََّهش مع يشاَهدون األقواُم أولئك كان العكس وعىل سنني. عرش دام
الكروم عىل يستولون وكانوا اإليرب، نهر ِضفاف وإىل ني السِّ ونهر الرُّون نهر طول وعىل
يُْرِسلون وكانوا ، الخشبيِّ ياج السِّ من أوحَش منظًرا ُمْحِدثني أرساهم بِعَظام فيَُحوِّطونها
أََرضني يَْمنَحهم أن مؤثٍِّر بكالم إليه ضارعني القنصل إىل نَْرصٍ رساالِت انتصار كل بعد
إسرتابون ذكر وقد بغتًة. العدوِّ جيش عىل يَْهُجمون باملفاوضة، بُِدئ ما إذا وكانوا، قليلًة،
ماْريُوس غلبهم وملا الِجرمان. عن الخيانة وهذه الحيلة هذه صدوَر آخرون ومؤرخون
ويَْقتُْلن الَعَجل تحت أوالَدهن يَْقِذفن النساء من كثريًا أبرص أعوام، ثمانيَة دام قتاٍل بعد

بْي. السَّ من ِفراًرا أنفسهنَّ
إحدى كانت رومة، يف نَْفَرٍة أُسطورِة إىل تحولت التي « نْربيِّ السِّ «الَهْوِل هذا وذكرى
أن وجدنا الحديثة اللغَة استعملنا وإذا الُغول، بالد احتالل إىل قيَرص َحَفَزت التي العلل
فرنسة الِجرمان د َهدَّ وقد أملانية. من نفسها تَْحِمَي حتى لفرنسة إيطالية فتَح يعني هذا
فرنسة لكون أي سنة؛ ألفي بعد ظهرت التي األسباب مِلثِْل امليالد قبل األول القرن يف
من إليه يحتاجون ما قروٍن منذ يَْجلُبون الغوليون وكان منها. وأخصَب أملانية من أغنى
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القمح زراعَة الرومان من تََعلَُّموا وقد الرِّيْفرِيَا، يف اليونانية املستعمرات من والزيت الخمر
فقط. أسابيَع لبضعة ولكن مرات، ثالث الرين وراء ما إىل قيرص ذهب وقد الضأن. وتربيَة
ُحصوُن ْ تُنَْشأ ولم والِجرمان، الرومان بني كانت التي ْلت السِّ قبائل زالت الحني ذلك ويف

واحد. بقرٍن ذلك بعد إالَّ األمتني بني ماِجينُو»، «خط من رضٌب هي التي اللِّيم،
فعامل األمر، أول يف الجرمانيِّ للُخلُق جاهًال كان السلطة إىل أغسطس َوَصَل وملا
وَقِبل ومنافَع، أََرضني القبائل بعَض َمنََح وقد َضْعًفا، ذلك هؤالء َفَعدَّ باللِّني، الجرمان
العيون والزُّْرُق ُعور الشُّ ْقُر الشُّ الوحوُش، هؤالء نال حيث بَالطه يف الرؤساء أبناء بعَض
ْعُر الشَّ وصار االستيطاب، ِحسَّ َفَقْدن الالئي النساء لدى رسيًعا فوًزا السواعد، واملفتولو
يَْجلُبَْن الراقي مجتمعها سيداُت فأخذت رومة يف ُموَضًة6 « التُّوتُونيِّ النمِط «عىل األشقر
أغسطس اإلمرباطور من نظًرا أبعَد ُهوراُس الشاعُر وكان مصنوعة. ُخَصًال ِجْرمانية من
يف فوٍز كأكِرب الِجرمانية القبائل عىل نًرصا ألغسطس تََمنَّى فقد بالعالم، محيًطا ُعدَّ الذي

حياته.
يف متطوعني استخدمهم وقد الِجرمان، مراعاة يف أغسطس أفرط فقد ذلك ومع
كانوا وحينما اإلتْنَة، بركان عىل َسِمُعوا أن عاصفٍة ليلٍة يف حدث ومما الخاص. حرسه
الشمال أبناءَ فساَد الجبل، هذا عن صادًرا هديًرا النائم، اإلمرباطور فوق تروَسهم مادِّين
املتوسط البحر عن الغرباء الِجرمان أخالق عن ُ يَُعربِّ وهو ، رمزيٌّ واملنظُر قاتل، َهْوٌل هؤالء
البحر ُجُزر إحدى يف النائم الرومانيِّ اإلمرباطور عىل يَْسَهرون أوالء هم وها األََزل، منذ
لم التي ابَُّة، الشَّ بَبَُة الدِّ تتقهقر وهكذا َحْوَلهم. الطبيعية العنارص قوى وتزمجر املتوسط،
حيازتَه. يََودُّون كانوا والذي يَتََعوَّدوه لم الذي ذلك أمام املنيعة، غابتها يف زوبعٍة أيُة تُِخْفها
وأَْرِمينْيُوُس َمَربُوُت الِجرمان رؤساء أبناء من الليلة تلك يف بينهم ُوِجد أن املحتمل ومن
بعدئٍذ! األملانية الغابة يف كتائبه إبادُة لتَْسُهَل اإلمرباطور َحرس بني سان يتجسَّ كانا اللذان
يرجو كان وأغسطُس قاتمًة، األخرية أغسطس ِسِني جعَل الذي هو هذا أن والحقُّ
وسلطانه اسَمه َوِرث الذي الرجل يَُقلَِّد أن أو الوجوه، جميع من قيرص عمَل يُتِمَّ أن
اإللبة نهر من يجعل حتى ِجرمانية يفتح أن مشيبه يف حاول قد وأغسطُس ومجَده،
بني فيما الواقعة امِلنطقة جميع يَُقوَِّي أن أغسطس أراد وقد لرومة. حدوًدا الدانوب ونهر

.Mode 6
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الربِّ، إىل كتائبه إلنزال البلطيِّ البحر إىل أسطوًال فأرسل ِجنيف، وبحرية األسود البحر
ويخادع األوىل، للمرة الوحشية الغابات يف الشتاء فصَل رجٍل ألف ١٥٠ يقيض وهكذا
التقارير من إلينا انتهى وما األمور. أدقَّ فيَتَنَطَُّس فاروَس ُمَعْسكر يف الروماَن أَْرِمينْيُوُس
وذلك الغاية؛ إىل قليٌل امليالد، قبل التاسعة السنة يف وقعت التي تُوتوبُْرِجرفاْلد، معركة عن
لم أنه والواقُع ذلك. تدوين يََودُّوا لم املغلوبني وألن الكتابة، يَْعِرفون ال كانوا الغالبني ألن
أركان من خامس» «ركٍن يف الكبريُ الرومانيُّ الجيُش ويَِضلُّ القليل، غريُ الرومان من يَنُْج
ويَصل فاُروس، وينتحر ضالة، َضيِّقة بُطُرٍق ُمْستَنَْقعٍة بُقعٍة إىل ويَُساُق القديمة، القرون
يَُساُر صار كما بُوهيْمية من مروره بعد رومة إىل عجيٍب بَيلٍّ جسده عن املفصول رأُسه

بعد. فيما وباريَس ِبَزنَْطة بني املماثلة بالغنائم
ينتقم ما الزمن من يعيش أن يَْسِطع فلم أغسطَس، الهائلِة الهزيمِة هذه خربُ ويَُهدُّ

فيه.
أغسطس، سيطر كما طويًال زمنًا رومة عىل بابا، وال إمرباطوٌر، وال أحٌد، يسيطْر ولم
تأليَف وملحاولته خلفائه بني األجل قصرِي سيٍِّئ اختياٍر إىل طبعه ضعُف ساقه ذلك ومع
َعَقبَْت التي سنة ٥٥ ال يف َخَلفوه الذين األربعة األباطرة عن يَنُْجم ولم مالكة. أُْرسٍة أول
زوجاُت جعلت وقد عليه. يقضوا أن غري من الكبري أغسطس برتاث اإلرضار غريُ موتَه
َهَلُكوا ثالثٌة ومنهم مشهورين، األزواَج هؤالء املنَْحلَّة، األخالق ذوي أو املنحطني، هؤالء
وقد الُعْزَلة، يف ْوداء بالسَّ طيربيوس، وأمتِعهم، رابِعهم هالك مع وهذا انتحاًرا، أو قتًال
النظاُم تقهقر ما أكثر وما الدهر، عىل باقيًا اِلني، ِمسَّ الزوجات، أولئك إْحَدى ِصيُت ظلَّ
ويموت قرن! لنصف قيرص موت بعد السلطاُن له يكن فلم طويٍل زمٍن منذ الُجمهوريُّ
اإلمرباطوريُّ الَحَرُس يَْصِرب فلم خلفه اختيار يف طويًال السنات مجلس فيبحث كاليغوال

كلُود. باسم إمرباطوًرا به مناديًا ُمْرتجًفا ُمِسنٍّا عاِلًما الُعزلة من فأخرج ذلك عىل
وزيره من جاذبيًة أكثَر الكثرية جرائمه مع وكان كثريٍة، مواهَب ذا ِنريُوُن وكان
الذي الفيلسوُف، هذا وكان الُخلُقية. املبادئ بعض إىل مزاعمه يف يستند كان الذي ِسِنيكا
كان هذا ومواله مواله، من أنذَل دوالر، مليوَن عرشين تَْعِدل ثروًة تََرَك والذي بالبخل يَِيش

ُكوِرنْث. قناه بحفر حتى فبدأ األقل عىل إنشائية مناٍح ذا
، الشعبيِّ الرومانيِّ للُخلُق صفتني عىل يَنِمُّ أحواٍل من نريوَن خاتمَة يكتنف وما
مجلُس َصَفح أََجْل، الدنيا. الطبقات بني األخرى وتَِجد العليا، الطبقات بني إحداهما فتَِجُد
ُمَغنِّيًا نفسه َعْرض أن غري وحرائقه، جرائمه وعن الدماء سفكه عن املحافُظ نَاِت السِّ
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عدَم يَْعَلُم الذي املجلس ذلك كرامة عىل شديد وْقع ذا كان العامة االحتفاالت يف وُمَمثًِّال
أثَره بتالوته ُسوفوكل، املتََّهم بُرِّئَ أثينة ويف املواهب، من امُلَهرِّج اإلمرباطور هذا َعَطِل
السلطات كانت العكس وعىل فأُْطِلَقت. للقضاة ُفتُونَها ِفريْنِه أبدت وقد امَلِلك، إِِديب الجديد
ولم والجمال، والقريحة الفنِّ عىل تَُعاِقب كثريًا، األغارقة يَُقدِّره ما عىل تَُعاِقب الرومانيُة
امُلْحِسن هذا تََرَك أن األَْزمة، وقت إليه باملحسن يستمسك كان الذي الرومانيُّ الشعب يَْلبَث

مرص. من بُرٍّا يَْجِلب أن من بدًال املصارعة مليدان بالرمل مشحونًا مركبًا أبرص عندما
اإلمرباطورية، الِوجهة من واحد نٍرص غريَ ِنريُوَن َخَلُفوا الذين الفَالِفيُّون يَنَل ولم
ه يَُوجِّ بما يأتوا لم ذلك ومع أيديهم، يف أُوَرَشليم سقطت فقد فاجًعا، فوًزا هذا وكان
التاريخ. يف األوىل للمرة العوامِّ أحد رأَس َزيََّن التاج أن هو الذِّكر يستحقُّ ما وكلُّ النظر،
ُد سيَُمجَّ إنه القائلة بالفكرة ى يَتََلهَّ ضابًطا، امتاز الذي ِفْسباْزيان، ِمنُي، السَّ رْيَيفُّ الصَّ وكان
الوجوه، بعض من ستاِلنَي فيشابه ثقيًال، سمينًا ٍح كَفالَّ َمكَّاًرا وكان إله، ِمثَْل يوٍم ذات
نات السِّ مجلس يف املعارضة زعيَم ألن فلسفٍة؛ كلَّ َحَظر وقد ثََقافته. لعدم دونه ويظلُّ
َعَرض عندما وذلك الشعب، نحو عاطفية بَلْفتٍة ُخلُقه عن أيًضا، كشف، وقد ِزنونيٍّا، كان
املخرتع، َ كافأ وإن فهو، للمباني، الرضورية املوادِّ َشْحَن ل تَُسهِّ آلًة يوم، ذاَت ٌع، ُمْخَرتِ عليه

الشعب. من الُخبْز نَْزَع يريد ال بأنه ًحا ُمَرصِّ جانبًا االخرتاع َطَرَح
تدبريًا باتخاذه ُدوميْسيان، ِتيُطس، أخو ويمتاز ، َقطُّ منه خريًا ِتيُطس خلُفه يكن ولم
ظلَّ وقد القمح، زراعة ِنطاق وتوسيعه إيطالية يف الكرمة زراعة ِنطاَق بتضييقه ا، ُمِهمٍّ

عام. مائتي نافذًا القانون هذا
ما َمَدى يُْدِرك سنًة عرشين يف الروَمان ضدَّ الُحْمس اليهود ُعَصاة أخبار يقرأ وَمْن
اللَِّهيُب وكان الفريقني، بني وقعت التي املعارك يف نوازَل من وتيطس ِفْسبازيان به ُمِنَي
العاملية، اإلمرباطورية سلطاَن يزعزع جيش إىل الصغريَة الدينيَة الُجمهوريَة ل يَُحوِّ القويُّ
اتحاُد عجيبًا يكن لم املعابد أمواَل الرضائب باسم تصادر أن الحامية السلطُة حاولت ا وَلمَّ
مما أكثَر يَُهوَد عىل تشتمل الحني ذلك يف فلسطني وكانت الغالبني. لطرد املقهور الشعب
إىل واإلسكندرية فلسطنَي يف الِفتَُن وتتعاقب ماليني. ثالثَة تحتوي كانت آخر، زمن كلِّ يف
أربعون أُوَرَشليم ِحصار أثناء يف ويَْهِلك كبريًا، مجهوًدا رومَة بذُل الرضوريِّ من صار أن
الوقوع محتمَل امُلَحريِّ الرَّْقم هذا ويَْغُدو فقط، رجالن اليهود من ويُْؤَرسُ يهوديٍّ ألَف
وصديًقا يهوديٍّا حاكًما كان الذي يوسُف مصدَره دام ما األسرييْن، أحُد مصدَره دام ما

زمٍن. بعد املعركة تلك قصَة َكتََب والذي الرومان، ألباطرة
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معركٍة ككلِّ التاريخ يف األهمية من بالٌغ املتوسط البحر عىل يوٌم يَْطلُُع ذلك ومع
بركان أن وذلك حني، بعد الغاية إىل خصيبًا يصبح تخريٍب من عنه أسفر وما حاسمة،
يَْهِلك ولم امليالد، قبل ٧٩ سنة أغسطس من ٢٤ يف وِهْرُكوَالنُم بونْبي مدينتي ر َدمَّ ِفيُزوف
شئت وإن العنارص، هيجان نتيجَة بل امللوك، بعض ُطُموِح نتيجَة الكارثة هذه ضحايا
العدوِّ قنابل كضحايا دقائَق بضِع يف الجميع أرواح فاضت وقد هللا، بيد َهَلكوا إنهم فقل
اكتشف كثرية قروٍن بعد بالَحْفِر لالطِّالع املحبُّ الِعْلُم قام وملا لُنْدن. عىل أُْلِقيَت التي
َور والصُّ والتماثيل باألواني اململوءة بيوتها مع القديمة القرون ُمُدن من متحجرًة مدينًة
أثناء ويف نَْفَسه، ليَُحكَّ يلتفت كان حينما بالنازلة بُوِغَت كلٌب فيها ُرئَِي ومما الجدارية،
لدراسة ِفيُزوف بركان من يَْدنُو كان حينما بليني الطبيعيُّ العاِلُم َهَلَك القارعة هذه

َفَوَرانه.
الذين اآلدميني ماليني أمر يف ذلك مع َفكَّْرنا ما وإذا هائلًة، الكارثُة تلك كانت ا َحقٍّ
عن بونْبي بأهل ت َضحَّ الطبيعة أن لنا الح الحني ذلك منذ غاية، غري ومن َعْمًدا، ُقِتلُوا
بونْبِي ويف األطالل، َحدَّ يَْعُد لم اللِّثام عنه يُميَط أن عُرصنا استطاع ما وكلُّ ، ُمَعنيَّ قصٍد
باألرسار. حافٍل بَاِسٍم الحياِة من كامل مظهٍر عىل فحافظت بغتًة الُحَمُم تََدفقت وحَدها

٦

من بالقرب آِرس تلِّ عىل يِب الشِّ الحكماءِ اجتماع عند أثينة فوق تَْسَطع النجوم كانت
الُجمهور يُْزعج أجنبيٍّ أمِر يف تقيض روحيٍة محكمٍة لتأليف يجتمعون وكانوا األَْكُروبول،
ف َ الرشَّ من ٌب َرضْ منه يتألف كان هذا الحكماء مجمع أن القصة ويف زمن. منذ وق السُّ يف
وقد الدولة، باعرتاف املجمع هذا يتمتع ، الرومانيِّ العهد يف واليوَم، القديم، منذ الذهنيِّ
يف عليه َفُحِكَم سنة أربعمائة منذ ُحوكم قد ُسْقراط وكان امليالد، بعد ٥١ سنة هذا حدث

أخرى. محكمٍة ِقبَل من املدينة تلك
من األغارقة يطلبه ما كلُّ وكان بجرم، متهًما اآلن املحكمُة تسألُه الذي الرجُل وليس
هل لرُيَى ولذلك باملجاملة؛ املمزوج االستعالم من محارضٍة قالِب يف يوضع األجنبيِّ هذا
وإن السمِّ، برشب عليه يُْحَكُم ال أنه يَْعِرف األجنبيُّ وكان الُجمهور. مخاطبة يف له يؤذن
جزاءً ينال أن يف فيَُشكُّ واألغالل، بالسجون َدِربًا األجنبيُّ هذا وكان مرة، ذاَت يُْرَجم كاد
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سنني ببضع سنٍّا منه األكِرب النارصيِّ مذهُب هو الحقيقة يف يَُعلِّمه كان ما وكلُّ آخر،
فقط.

وإنما ة، عامَّ حماسٍة إىل تعاليمه تؤدِّ فلم عاًما عرشون يَُسوَع َصْلب عىل ويميض
بعد واحًدا الفقراء بيوت يف يُْجَمُعون املؤمنون وكان ومعارضة، ضجيًجا توجب كانت
والالبُس اللحيِة واألشيُب سنًة خمسني العمر من البالُغ الرجُل ذلك إذَْن، هو، ومن اآلخر،
الُجْرأَة من بالًغا الرجُل ذلك كان ؟ رومانيٍّ خطيٍب َوْضَع ُمتَِّخذًا اليمنى ذراَعه فيَُمدُّ ُحلًَّة
كان وحيث والَغْطرسُة ْخِريُة السُّ حيث أثينة َوَسط يف الجديد الروح إله عن به يتكلم ما
أمرهم. إنكار عىل يَْجُرُؤ َمْن كلِّ من أعىل أنهم يََرْون املتخاصمون واإلِبيُقوِريُّون الرُّواِقيُّون
ِعْرفاٍن ذا يكون أن الحكماء مجلس أمام جديٍد بمذهب يأتَي أن يودُّ الذي الرجل وعىل
ولإلِغريقيِّ الدينيِة الِوجهة من لليهوديِّ شخصه يف جامًعا يكون وأن وعزٍم، وإيماٍن وإقداٍم

العاملية. الوجهة من وللرومانيِّ الثَّقافية الوجهة من
الرسول ويف املرتابني، أثينة أهل الليلة تلك يف هاجم الذي بُولَُس الرسوَل هو ذلك كان
يف وكان ذكرناها، صفاٍت ثالُث — عرصه رجال من قليٍل يف كما — يجتمع كان بولس
أقوى من ليصريَ يَْسريُ وكان يَنُْقله، الذي وبالرتاث يُْحِدثه الذي باألثر الصاعد حياته دور
بِرْكِلس أثَر يَْعِدل ما الدائم الطابع من التاريخ يف ترك قد وهو القديمة، القرون رجال
يهوديٌّ مذهٌب هي التي النرصانية ُل يَُحوِّ أخذ الذي الرجل وهو قيرص. أو اإلسكندر أو
اليهود اندفاعات أقوى شخصه يف يجمع وعمِله بأصوله كان الذي وهو عاملية. ِديانة إىل
منذ املتوسط البحر شواطئ ُمْعَظم عىل املسيطر النظام قواعَد فيَْطَرح والرومان، واليونان
جاوزها، التي املصائب من يستفيد أن يمكنه كان فقط واحٌد شخٌص وهنالك عام، ألفي
ولو اآلخرين. الرُّسُل جميع أخالق من بُولُس أخالَق يَِميُز الذي هو الباهُر النشاُط وهذا
أو نات السِّ مجلس يف عضًوا لصار لوثنيٍّ ابنًا دنيوية لنفٍس الصاحُب الرومانيُّ هذا كان
ُولَِد وقد بها. يقوم ذلك من أعظَم رسالٍة ذا كان ولكنه الواليات، إحدى يف قنصٍل نائَب
مركًزا وأثينة اإلسكندرية مع كانت التي املدينة هذه يف أي الصغرى؛ بآسية َطَرُسوس يف
وقد واليهودية، اليونانية للحكمة جامًعا أُوَرشليَم ويف بََلده يف َ نََشأ وقد اليونانية، للحضارة
ويف أُوَرشليم. إىل عاد عمره من الثالثني بََلغ وملا أبيه، صنعَة فزاول بُُسٍط لحائِك ابنًا كان
مذهب هو الذي الصغريَ الناشئَ املذهَب ذلك ِفرِّيِيسٍّ قوِة من أوتي بما ناهض أُوَرَشليَم
بُهاِت الشُّ ويُلقون ُمتَهوًِّسا نبيٍّا املسيح ِمثَْل يَُعدُّون كانوا الذين النصارى اليهود هؤالء
مثل إىل لدعوته (أَْسطفان) أحدهم عىل الُجمهوُر قبض ا وَلمَّ القاسية، إرسائيل رشيعة حول
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رسوَيل تاريخ يبدأ وهكذا أَْسطفان. بَرْجم عليه وأشار الُجمهوَر بُولُُس اتبع املذاهب هذه
حنٍي بعد الرسوالن ويلتقي تلميذَه، بولَس وقتِل إياه بطرَس بخيانة امُلَعلِّم، بإنكار يسوَع
أو االنتحار غريُ لهما يَبَْق لم وهنالك حياته، يف ساعٍة بأقتِم لآلخر منهما كلٌّ ويعرتف
ُكْفِرهما عن َرا فَكفَّ الثانَي األمَر اختارا وقد أنكراه، قد كانا الذي للمذهب التامِّ اإلخالِص

تزيد. أو سنًة ثالثني إخالِص بعد األول
أضعَف ًدا ُمَجدَّ فبدا معلمه خان قد بطرس وكان بمراحل، االثنني أعظَم بُولُُس وكان
حول األكل يف للوثنيني وأَِذَن أذعن قد وهو بولس، مع املشرتك املشهور كفاحه يف االثنني
الَجنَّة مفاتيح مع األُسطورة يف مكانه ينال أن يَْسِطْع لم وهو اليهود، مع واحدة مائدٍة
من عنه َصَدَر وما به، الثِّقة كثريَ كان الذي يَُسَوَع عن املأثور املشهور القول بسبب إالَّ
يََر لم الذي بُولَُس ِب تََعصُّ أمُر يُْدَرك أنه مع عظيًما، ذَنْبًا كان موته ُقبَيْل ليسوَع إنكاٍر
له مدينًا بولُس يَُعدُّ الذي العاَلم عىل الواسُع االطالُع ذلك بطرَس لدى يكن ولم ، َقطُّ يَُسوَع
الرومانية، اإلمرباطورية يف بطرس به قام الذي العمل عن يشء كبري يُْعَرف وال يشء، بكلِّ
أن يجب كان الحقيقة ويف وَصْلِبه. رومة إىل ذهابه يف حتى الالهوت علماء أكابر ويَُشكُّ
التمثاُل يَْحِمَل أن يجب كان كما بولس، القديس كنيسَة بطرس القديس كنيسُة تُْدَعى

بطرس. مفاتيح من بدًال وسيًفا كتابًا الربونزية َقَدمه الحجاُج يَُقبُِّل الذي
رسائِله أسلوُب ويَنمُّ املقاتل، وصفُة العاِلم صفُة صفتان: لبولَس كان أنه والواقُع
تََعرََّف وقد الثَّقافة، عظيَم يونانيٍّا كان أنه عىل الرسائل هذه وتأليُف َمْجُده عليها قام التي
املحتمل ومن ، نِّ السِّ يف الطاعِن أَِتنُوُدوَر وصديِقه أغسطَس بأستاِذ َطَرُسوس يف ِصبَاه أيام
امَلذْهَب الَربَدان،7 ِضفاف عىل ظليٍل شارٍع ويف تالميذه، أمام يُوِضُح أيًضا َسِمَعه أن
الناُس كان لو كما هللا وخاطب يراك، هللاُ كان لو كما الناس مع «ِعْش القائل: املشهوَر

يسمعونك.»
الخصوص، عىل َخِطَريْن أمرين يف حياتَه أنقذ ما وهذا أيًضا، رومانيٍّا كان بُولس ولكن
أكابر نفوس يف َحرْيًَة بهما ألقى طبيعيٌّ وَوقاٌر ُرُجوِيلٌّ ٌ ملجأ الصفة بهذه له كان وقد
كانوا ما الذين الرومان ألوَف كنيسته إىل بهما وَهَدى زمن، بعد اإلمرباطورية موظفي
املرتبة يف شعٍب من ابٌن أي ؛ رومانيٍّ غريُ بها أَتَى كتلك كثريٍة دينيٍة ِبدٍَع عىل ليوافقوا

«كودنوس». وباليونانية صو» «قره بالرتكية واسمه طرسوس، بقرب نهر الربدان: 7
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ُسولُوس، أَْو بُولُس ُجوْليُوس كايُوس التامِّ، باسمه َعَرَضه قد اإلنجييلُّ لُوَقا كان ولو الدنيا،
رومانيٍّا، كان ألنه حياته؛ َمَدى بُولَس تجتذب رومة فتئت وما جيًدا. أمَره األعقاُب ألدرك
لنشاطه. مجاٍل أوسَع فيها َوَجَد سنني عرش جهاد بعد هذه العاَلم عاصمة بلغ ا َلمَّ وهو
سنني فيها لنشاطه بل رومة، يف ُقِطع رأسه ألن الرومانية؛ للكنيسة مؤسًسا يَُعدُّ ال وهو
وما الرومانية، للكنيسة أبًا منه جعل الذي هو شهادتُه، ال حياتِه، َمَدى وجهاُده كثرية،
به اعتنق الذي الوجُه وما له، وطنًا العاَلم يََرى رجٍل بغري لتقوم الكنيسة هذه كانت
إىل بُولُس ذََهب قليٍل بزمٍن أسطفاَن َرْجِم فبعد ، الرومانيِّ الُخلُق صفات من إالَّ النرصانيَة
منامه يف يسوَع يرى إذْ الطريق لفي وإنه اآلخرين، يسوَع أتباِع ِلَرْجِم فرًسا راكبًا دمشَق
َوِر الصُّ مختلِف ويف َقَصِصه، ويف ُرْكبانًا، وأصحابُه بولُس وكان الرومانية، بَْغة الصِّ ذي
ذات السائر حصانه ظهر من ضوضاء، مع يسقط، فارٌس يُْعَرُض املنظر، هذا تَُمثُِّل التي
اليونانية األساطري يف كما وذلك ملتهٌب، سهٌم األرض عىل ويطرحه الشمال، وذات اليمني
علوية، قدرٍة عن بل األرواح، أحد عن ذُْعُره ينشأ ولم لآلدميني، ُزوَس أَبَْدت حني القديمة

بالسالح. القدرة هذه قهر عن لعجزه أذعن قد وهو
، رومانيٍّ ببأٍس األناجيل، يف نظريًا له ترى ال الذي 8، الدِّراميُّ املنظُر هذا وينتهي
ُغفرانًا، طالبًا نادًما تائبًا شعره يَنِْتف أن من بدًال َقَهَره، الذي عىل َجُرؤ بُولَُس أن والواقُع
الذين هم وحَدهم النفوس وضعاُف أفعل؟» أن عيلَّ «وماذا الرُُّجويلَّ: السؤال هذا فوضع
بولُس وكان باملرصوع. يَِصُفونه الذين هم وحدهم واألطباءُ بالواهم، بولَس يَِصُفون
منذ يسوَع أنصار من وصار القاتمة، االنحطاط عوامل جميَع عنه فَطَرح ُرُجوليٍّا رومانيٍّا

نرصانيٍّا. أصبح
َعَزبًا َظلَّ الرَّبَّانية والتقاليد امُلذَكََّرة بطبيعته الزواج إىل بُولَس دفع من كان ما وعىل
يف مشاجرتهم مع ولكن باألصدقاء، يُحاط بُولُس يَنَْفكَّ ولم ج، تََزوَّ قد بطرَس أن مع
عىل أقصاهم فإنه أصدقائه، خريُ هم الذين الثالثة أصدقاءه يُنِْكر لم إذا وهو، الغالب،
املرهوبة وإرادتُه فتائه يف الحاقُد به وتعصُّ صداقاتُه كانت وقد هذا، جميُع كان وقد األقل.
عن غريبًا بَِقَي قد بُولَُس كون يف ُّ الرسِّ هو وهذا ليَُسيْطر، أُِعدَّ قويٍّ لُخلُق مظاهَر دوًما،
يف ُولَِد قد وبُولُُس حقيقيٍّا، َحَرضيٍّا كان وبولُُس منها، قريبًا يَُسوُع كان التي الطبيعة

العاَلم. عاصمة يف ثم وُكوِرنث وأََفُسوس أنطاكية يف سعيًدا وكان َطَرُسوس

.Dramatique 8

204



الَربَابَرة غارة

ُجُدِر وراء ولكن الضارية، والحيواناِت الهائجة العنارص ضدَّ مغامراتُه تقع لم أََجْل،
يَْعِرُف كان حيث املجالس ويف املعابد ساحة يف أو زنبيل، يف يَنِْزل كان حيث الحصون
يَِده َكدِّ من نشاطه، جميع يف يَِعيُش، وكان ماهر. كمناضٍل والحجارِة باِت َ الرضَّ اجتناَب
للبُُسط حائًكا عيشه يَْكِسب كان عمره أواخر يف إنه حتى رضوريٍّا، أمًرا هذا أصبح عندما

ثَقافًة. منه أََقلُّ هم َمن يُبِْديه ما الزهو من يُبِْد لم أنه إىل وهذا والخيام،
حقيقيٍّا يونانيٍّا وكان املهارة، يف ٍج تََدرُّ مع واحٍد وقٍت يف وِدبْلِميٍّا سياسيٍّا بُولُس وكان
أستاذًا ظهر أثينة ُقضاة من مستقصية وجوًها الليلة تلك يف أبرص وملا الناحية، هذه من

بُولُس: قال ، اليونانيِّ العاَلم إىل مشريًا محارضتَه افتتح عندما حقيقيٍّا

تَْعَلمون أفال إليكم! إدخاَلها أريد وبأنني أجنبية، آلهٍة رسوُل بأنني تتهمونني
َمذْبًحا وجدُت بمدينتكم؟ ِبطاالتي أثناء يف غريه من أكثر منه َعِجبُْت الذي األمَر
وكيف! تَْعِرفون؟ ال ِلما تَُقدُِّسون أنتم إذَْن، مجهول. إلٍه إىل هديٌة عليه: مكتوبًا
هو الذي الَعِيلِّ اإلله هذا وجوَد بأفالطون أنجب الذي امِلْرصِ ألهل أُثبت أن أَوََعَيلَّ
معابدكم، ُحَجرْياِت يف أصناَمكم تَْحِبسون أنتم الهزيلة؟! األَُلنْبيَّة اآللهة من أعىل
اللذين وأِتينة كُزوس واحدة ٍة ألمَّ إلًها ليس إنه ثم ، الحقيقيِّ لإلله ُصَوَر وال
من األمم جميع إن الربابرة. كلَّ يزدريان ، يونانيٍّ غري هو َمْن كلَّ يزدريان
تبحث أن لتستطيع األمم جميع يف نُوٍر رشارَة الربُّ وضع وقد واحد، أصٍل
وبنْدار، وفيثاُغورس أومريس إىل انظروا منكم، البصائر ذوي إىل وانظروا عنه،
. الرَّبِّ عن بحثوا قد تَِجُدوهم متفننيكم، من الجميلة اآلثار أصحاب إىل وانظروا

نهاية يف َوْجٌد ويعرتيه ، إغريقيٍّ بلٍد يف النرصانيِّ إلنقاذ مهارتُه تَْكِف لم ذلك ومع
الحساب بيوم ويَُهدِّدهم ضاللهم وعىل لهم تأمُّ وعدم جهلهم عىل الحكماء هؤالء فيَلُوم األمر،
َعيَّنَه الذي الرجل ذلك بعينيَّ رأيت قد أماَمكم، املاثُل أنا «وإني، ويقول: وقته، دنا الذي
الرَّبَّ أن بَيَْد النبيِل، بسقراَط أجداُدكم َفَعُل كما بقتله وَقَضْوا قومه، اضطهده وقد ، الربُّ

موته!» بعد فبعثه رسالته أَيََّده كما أَيََّده
يف يَِصَل أن األجنبيَّ ويَُرسُّ مقاعَدهم، ويغادرون القضاُة ويَْضَحُك ، الَحدَّ يجاوُز وهذا
القادمة الليلة يف يَِصل وأن عائق غري من الَخزَّافني َحيِّ يف الهزيل مسكنه إىل املساء ذلك
رسوِل منظُر الكبرية، املتوسط البحر أساطري من وصفناه الذي املنظُر ويَْغُدو ُكوِرنث، إىل

أثينة! ُمَفكِّري أمام يسوَع
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أي كورنث؛ أو أثينة يف اليهوديَّ هذا اضطهدوا الذين هم األغارقُة يكن لم ذلك ومع
كافحه كما الَخِطر املذهب ذلك كافحوا الذين هم أنفُسهم اليهوُد وإنما الرومانية، امُلُدن يف
املجلسني يف فكان الجديدة الكنيسة يف الفوىض معالجُة أُريدت وقد مىض. فيما بولُس
حول أزيلٍّ خصاٍم من فيهما وقع بما القادمة الدينية للمجامع َمثٌَل أُوَرشليم يف املجتمعني
البحر شواطئ إىل رسالته َحْمِل يف عاصف، ِنَقاٍش بني بولس، إىل ُعِهَد ثم األشكال،
السنني ويقيض أيامنا، يف يحدث كما وذلك موجودة، غري لحكومة سفريًا فصار املتوسط،
ُمَكبًَّال، سنتني بأورشليم َمِشيِبه يف ويُْسَجن ، ُحرٍّ سِفرٍي ِمثَْل حياته من األخرية ١٥ ال
وْضِعه بني تشابٍه من كان وما نَْفِسه، بيَُسوَع فعلوا كما الرومان إىل اليهود ويَُسلُِّمه
كان الذي قيافا، الَحْربَ أن ويُْزعم املتعصب. التلميذ هذا عزم َوكََّد أنه يَْظَهر معلِّمه ووضع
إىل بولُس فأُْرِسَل املحكمة لهذه ًدا ُمجدَّ الح قد يسوع، عىل حكمت التي للمحكمة رئيًسا

قيرصية. يف الرومانيِّ السجن
بأنه شعوره من الرغم عىل له رومة َجذْب مقداَر حالنْي يف الرومانيُّ بُولُُس وأَثْبَت
ساخًرا: األخريُ هذا قال أغريبا ف امُلثَقَّ اليهوديِّ أمام نفِسه أمَر غ َسوَّ وملا فيها، سيموت
بُولُس ويَُربَّأ برومة.» قيَرص إىل دعواه يَْرفع لم لو الرجل هذا نُطِلق أن يمكننا «كان
تلك جميع من تَِعٌب قاٍض باملوت عليه يَْحُكُم حيث العاصمة إىل ِعْفِريٌت أو َمَلٌك فيَْجتَِذبه

الرُّومان. يُْعَدم كما أي بالسيف؛ يُْقتَل أن عىل املنازعات
من والعرشين السابَع اإلِصحاح أن والواقُع بامِلَالحة، خبريًا كان بُولَُس أن ويلوح
كان وقد مالطة، من اقرتابها حني هائلة َزْوبعة من سفينًة منقذًا يبديه الرُُّسل» «أعمال
هذا به م احُرتِ الذي الوجه ويَُعدُّ رومة، إىل ليُنَْقلُوا آخرين مسجونني مع السفينَة هذه راكبًا
للعمل النرصانية واملعتقدات اليونانية املعتقدات توادع إىل َرْمًزا به واستُِشريَ امُلَكبَُّل الرجُل
والعواصف الُربُوق بني َمرئيٍّا الخِفيُّ اإللُه صار وعندما الهائجة، العنارص تسكني عىل مًعا

حياتهم. أَْجل من يَْدُعونه وصاروا َعَجٍل عىل الجميُع َرَكَع

٧

ِقبل من مساوئُه وُقدِّرت دوًما، الديمقراطيات ِقبَل من امَلَلكيِّ النظاِم محاسُن ُقدِّرت
تقدير يف ويُبَاَلغ القائمة، الحكومة شكل َلْوم إىل وقٍت كلِّ يف ويُنَزُع دوًما، امَلَلِكيَّاِت
الفراعنة عهد منذ األمر إىل نََظْرَت ولو بعيد، من معايبُها تَُرى ال التي الجارة الحكومة
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أساء وقد يُْمومة بالدَّ شعبه عىل أَنعم قد مالٍك بيٍت كلَّ لوجدَت هاِبْسُربْغ آل عهد حتى
مقتدرين آخرين مع السلطاَن تعاقبوا الذين العاجزين الوارثني من أنتجه بما شعبه إىل
تَبَنَّاه، أن حدث وإذا يَْخلُفه، َمْن العاهُل يَْختَار أن هو للمسألة َحلٍّ وأحسُن بهم. أَنَْجَب
تفضيَل أن بَيَْد األمام، إىل ُخطوة تََقدَّم قد يكون األمر فإن له، ابنًا دعاه أن حدث وإذا

الطبيعة. بحكم نَْفٍس قوَة يتطلب أمٌر عاجٍز ابٍن عىل قديٍر غريٍب
عرشه وراثُة َفت تََوقَّ الذي أغسطس ِخيَار يف مزعًجا تأثريًا ودسائُس أفكاٌر وتَُؤثِّر
يف مختلفني أباطرٍة وبثالثة معسكٍر يف جديٍد بإمرباطوٍر ناَدْوا ضباٍط عرشة بضع عىل
يَتَبَنَّى أن عليه فَسُهَل إمرباطوًرا نرفا، نَاِت، السِّ بُعْضِو نُوِدَي ثم أحيانًا. معسَكراٍت ثالثة
هؤالء ويبدو ، تَبَنٍّ عن أباطرٍة أربعُة ذلك بعد السلطاَن ويتعاقُب ابن، من لَعَطِله َخَلًفا
زمام عىل قبض وقد الِوراثية. املتصلة امُلْلِك سلسلِة يف مثلهم ترى ال ممتازين أباطرًة
من أي أجياٍل؛ ثالثة يف اآلخر بعد األربعة األباطرة هؤالء من واحد كلُّ الرومانية الدولة
تََدرُّجهم سابُق الَخرْي من فظهر ،١٨٠ سنة إىل ٩٨ سنة من أي أُوِريل؛ ماْرك إىل تَراَجان
إىل تؤدي كانت التي الشخصية والجيوش األحزاب منازعات انقطعت وقد السلطان، إىل

اغتياًال. وال تََمرًُّدا تُبِْرص ال فرصَت ِفتٍَن، سنواِت
كان التي األشغال يف الِجدِّية اإلنشائية سجيته وتَتََجىلَّ بالبحر، عاِرًفا تَراَجاُن وكان
السويس، يف القناة وإصالُح التِّيرب، نهر وعىل األدرياتي البحر عىل مرافئُ ومنها بها، يأمر
واحدة كلُّ تَبْلُغ قناطر ست عىل والقائُم األوابد من املعدوُد املشهوُر تاُجه نهر وجُرس
الفرطانيني، ضدَّ َغَزواٍت من وقع ما العسكريَة تراجاَن طبيعَة يَُوكُِّد ومما قدًما. ٨٥ منها
الوقت يف يعود كيف علمه مع ولكن ، الهنديَّ املحيَط وبََلغ اإلسكندر أثر عىل سار فقد
أَْوَج فبلغْت سنة مائُة الرومانية اإلمرباطورية قيام عىل مىض قد يكون عهده ويف املالئم،
الواليات، من إمرباطوٍر أول هو والذي إسبانية يف املولوُد ، الرومانيُّ هذا وكان عظمتها.
القرن ملوك بأعاظم رسائَل من الشابِّ بلِينِي وبني بينه كان ما فيُذَكِّرنا باملطالعة، َولُوًعا
آثارهم فوضعوا رعايته بعني وُجوفيناَل وبليني وبلوتارَك تاسيَت َشِمَل وقد عَرش، الثامَن
ما األُبََّهة من عهُده يَبْلُْغ لم أََجْل، اإلنجييلُّ. يوحنا وضع كما الخصوص، عىل عهده، يف
السلطاُن فيه امتزج الذي الحقيقيِّ الذهبيِّ العرص عىل يَنمُّ أنه غري أغسطس، عهُد بََلغه

ذُروتَهما. فبلغا ْلم السِّ مع
خلًفا يَتَبَنَّى أن قبل كثريًا فرتدَّد وَحذَر وجدان ذا وكان حقيقيٍّا، جنديٍّا تراجاُن وكان
وكان وأَْلَمِعيَّته. املتوقد بطبعه منه النقيض عىل كان الذي أدرياَن يتبنَّى أن قبل له،
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الحضارة إىل َميْلِه عىل وداللًة اليونان لفالسفة تقليًدا االلتحاء عىل ع َشجَّ من أوَل أَِدْرياُن
سياسًة انتحل ، جنديٍّ ِمَزاِج من فيه ما عىل وهو، أيًضا، إسبانيٍّا أدرياُن وكان اليونانية،
وهو تجاههم. يشءٍ َعَمَل يرى ال كان الذين والِربيتان الِجرمان ضدَّ حصونًا وأنشأ دفاعية
العبيد. يالئم ما التدابري من فاتخذ العروق، مختلف أمَر فهِمه ويف آرائه يف عاَلميٍّا كان قد
بإلهٍة الجيَش ز َجهَّ قد وهو األحيان، بعض يف غرابته مع األَْمَن يحفظ أن استطاع قد وهو
إقامته محلَّ أثينة فكانت األسفار، يف عهده نصف قىض قد وهو بالنظام. َزه َجهَّ جديدة،
، يونانيٍّ طابٍع ذي بمنظٍر أيامنا يف األكروبول سفح عند معبده بقايا تُوحي حيث َل؛ املفضَّ
ِتيِزه مدينُة أثينة، «هنا قوَله: املدينة بتلك الجديد منزله باب من ناحيٍة عىل نقش قد وهو
قد وهو ِتيِزه.» مدينُة ال أَِدريْان، مدينُة «هنا األخرى: الناحية عىل نقش كما القديمة»،

له. نابغة أٍخ ابَن بَدْوِره يَتَبَنَّى أن خلفه عىل مشرتًطا التَّبَني نطاَق ع َوسَّ
عرشة سبَع العمر من بالًغا مغامًرا يٍّا ِجدِّ حنونًا وسيًما غالًما هذا األخ ابُن وكان
منه، قريبًا الطالَب الغالَم أخيه ابَن التقيُّ أَنْتونَن ويَْجعل أوريل، ماْرك اسُمه وكان سنة،
تَُهزُّها التي املالكة األَُرسِ يف وقوعه يَنُْدر ووارثه اإلمرباطور بني تعاوٍن عن ذلك ويُْسِفر
بزواج حتى سنة وعرشين ثالٍث مدَة َكَدٍر بأيِّ العجيبة الصالُت تلك تَُمسَّ ولم الدسائس،
التي ْلم السَّ عىل الخارج، يف الكريمني، الطَّبَْعنْي ذينك صاحبا حافظ وقد عمه. بابنة الَفتى
بلد غريَ اإلمرباطورية «ليست الخطباء: أحد قوُل اإلصابة من كان ولذا بينهما؛ تَْجَمع
لم موته، رسير عىل واضطجع العاصمة، من قريبًا ى بالُحمَّ أَنْتُونَن أُصيب وملا واحد.»
بها نََطق كلمٍة آخر أي جوابه؛ فكان ، ِّ الرسِّ كلمة عن فسأله ليَْعِرفه الليل حارُس يكن

«اإلنصاف». اإلمرباطور:
يف له كان ولكنه إمرباطوًرا، صار حينما عمره من األربعني يف أُوِريل مارك وكان
وبيئًة وتربيًة طبيعًة فيلسوًفا كان أنه ومع صابًرا، فاحتمله فاسٌد بالتَّبَنِّي أٌخ سنني ثماني
من العرش عىل وللجلوس املسئولية ِل لتََحمُّ استعداًدا وأكثَر بمزاجه نشيًطا كان فإنه
اْعتُِنق قد الروح صفاء إىل يدعو الذي املذهب أن والواقُع القديمة. القرون أمراء ُمْعَظم
ِعْرٍق من ِديانته اشتقاق عدُم رينان َقْوِل ومن ُمَصاَدفًة، صافيٍة نفٍس صاحب ِقبَِل من
أََويُمكن اآلتي: السؤاَل أوِريل مارك وضع وقد عميق، لُخلٍُق مظهًرا كانت وإنما عقيدٍة، أو

والحقيقة؟ الحكمة بني التوفيق
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قام بما َقْدُره فُعِرف كأمرٍي الطويلة تربيته من واالتِّزان االعتدال تََعلَّم أن املحتمل ومن
كانت التي هي وحَدها واملسئوليُة عنه، غريبًا الحكم فنُّ يكن ولم أثنائها، يف أعماٍل من به
والنُُّظَم األخالق مبادئَ وبنشاٍط، طويٍل زمٍن يف َدَرس، قد أُوِريل مارك وكان عليه. جديدًة
والطبقات الجماهري ومطاليَب وأعداءَها التابعني اإلمرباطورية، وأمراء ووالياِتها ورومة
وإالَّ فوره، من سيًدا عهَده َ يبدأ أن إِذَْن، فاستطاع العموم، عىل والرجاَل والدولة ة امُلوِرسَ
عهُده عليه يَُدلُّ توازٍن من والتأمل، العزم وبني واألعمال، األفكار بني ما إيضاُح َصُعب

عاًما. عرشين دام الذي
فيكرتثون القديم الطراز من جبابرًة طغاًة كانوا األباطرة هؤالء جميع أن ننىس وال
ذلك من وأكثُر والقناصل، نَات السِّ ملنافقي مما أكثر والجيش الشعب لدى الُحْظَوة لنيل

واالنتقام. للزهو وحبُّهم بالنساء وولُعهم األهواء مع وسريُهم املطلق الحكم إىل ميْلُهم
عىل يدلُّ بل حكيم، أو زاهٍد عىل شبابه حني النصفيُّ أُوريل ماْرك تمثال يَنِمُّ وال
الذي الوجه إىل ينظر ومن حازًما. ُمتَّزنًا ملتحيًا رجًال الكابيتول تمثاُل ويَْعِرضه خيايلٍّ،
كلَّ يَِجْد وحذره، وعزمه صفائه وإىل لبلُوتاْرك، حفيٍد من اه فتََلقَّ الواجب، به يرى كان
مع سياسيٍّا قطبًا َته َسريَّ كما قائًدا املبادئ هذه ته َسريَّ وقد كتاباته، يف باديًة مبادئَ ذلك

فيلسوف. بأنه إياه تذكريها
الفلسفية املناحي ذوي فليتمثَّْل أُوريل ماْرك يف والعمل الفكر اتحاد إدراَك يََودُّ وَمْن
عاَلم بني يَُفرِّق كان العاهل هذا أن لريى مثًال، الكبريَ فردريَك فليَتََمثَّل األمراء، من
يخصص كما الحكمة لدراسة فراٍغ ساعَة فيخصص الدولة، رئيس وعاَلم الفيلسوف
الرومانيُّ كان العكس، وعىل امَلِلك. عمِل غرفة يف يَنُْفذ هذا يَدََع أن غري من للموسيقى ساعًة
يكن لم وهو يأتيه، عمل كلِّ عن السماء من َعْفٍو نيل يف يوم كلَّ راغبًا كالربوتستانيِّ
كان الَقَدر أن ويلوح . َقطُّ غيًظا ملتهبًا يكن لم أنه املحتمل ومن ، َقطُّ الصرب فاقَد أو تَِعبًا
واالغتياالت؛ والزالزل والفيضانات والطاعون بالحرائق ُفِتَح عهَده ألن وذلك ابتالءَه؛ يريد
نهر منابع من أتت ِجْرمانيًَّة قبائل أن ذلك ومن الطويلة، الحروب مع دام عهده وألن
والتريول كاِرنْسية يف سنني ِعدََّة القتال إىل اإلمرباطور فاْضُطرَّ أخرى مرًة وتََقدَّمت الدانوب
ثم والفرطانيني واملرصيني اليهود ِفتَن من يكافحه أن عليه كان ما ذلك ومن بية، وِرصْ

معاركه. ُمْعَظم يف نُِرصَ وقد الغوليني،
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إذا فكان، وقته، يف اقتصاَده أمٍر يف يقتصد ولم له، ٍل تأمُّ مصدَر يصبح يشء وكلُّ
خافت بصوت له ُ يقرأ َمْن يَْجَعُل ، اإلمرباطوريِّ امليدان يف األلعاب حضور إىل اْضُطرَّ ما
مع الزوجية حياته عن إليه يُْرَكن ما الوثائق من لدينا وليس بنفسه. أموًرا يَُقيُِّد أو
واألحاديث البََالط َلْغط بني ما تفريُق الصعب ومن بدرجات، ِسنٍّا دونَه كانت التي ُفوْسِتني
بأَحد له أنجبت الذي زوجها، نقيِض عىل كانت الزوجة أن ويَْظَهر تاريًخا، الصحيحة
الغرامية مغامراتُها كانت أن املحتمل ومن ، العرصيِّ الطريِف املختاِل بوجهها ولًدا، عَرش

مغامرة. له تُْعَرف فلم اإلمرباطوُر زوُجها وأما كاذبة، اختالفاٍت نتيجَة
رومانيٌّ بأنه شعوره ها وأهمُّ كثرية، ألسباب للنرصانية خصًما أُوِريل ماْرك وظهر
يجهل وكان يُحتمل. ما عىل قيَرص بعد األباطرة جميع من أكثر رومانيٍّا وكان تماًما،
إمرباطوًرا بنفسه ونادى العصيان راية رفع القواد أحد أن ذلك ومن كقيرص، االنتقام
وأوالده، زوجه يَُالِطف أن نات السِّ مجلس من التمس مات فلما بذلك، أوريل ماْرك معارًضا

يقرأها. أن غري من النار يف ألقاها املغلوب القائد رسائل إليه ت أُْحِرضَ وملا
املعركة يف وذلك سنيه، من والخمسني للثامنة ابنًا أُوِريل ماْرك مات فقد ذلك ومع
العرش مبادئ إىل َرَجَع أنه وذلك غريبًا، ضعًفا أبدى بعدما وذلك يُحتمل، ما عىل بفينة
ورجَل فيلسوًفا كونه من الرغم وعىل مرتني. الُحرِّ التَّبَنِّي وقوَع أبرص أنه مع الِوراثيِّ
ُصنَعها أَحكم التي السلسلُة تلك األخري بهذا وتُْقَطع ُكوُمود، ابنه أخالق عن ُمْغِضيًا واجٍب

األباطرة. عظماءُ
نََمط عىل الرُّخام يف صورته بنقش فأمر نريون، عن رة ُمَصغَّ صورًة ُكوُموُد وكان
املصارعة يُِحبُّ وكان ُمَقنَّعة، رقٍص حفلِة إىل ذاهب بُْرجواِزيٍّ مظهَر بها فنال هركول
ثم خيله. سائس ِقبَل من امه َحمَّ يف ُخِنَق وأخريًا امللعب، يف املاء بقر ذبح ويحبُّ كامُلَسايف
النصفيَّ تمثاَله رومة أهُل َوَضع والذي يَُؤلِّهه كان الذي الرجل ابَن ناِت السِّ مجلُس يلعن
واألحزاب، الِفَرق مختلف مرشحي بني الُهوُج املنازعات وتعود املنزلية، آلهتهم من بالقرب
ذوي ومن الَقتََلة ومن الضباط ِصغار من الرابع والقرن الثالث القرن أباطرُة ويُْختَار
جنسية، َخْمِريَّاٍت مع أجنبية آلهٍة عباداِت أدخلوا أو فخمًة مبانَي شادوا الذين الُخنُْزوانة9
وعاد فراشه! عىل منهم واحد أيُّ يَُمْت ولم اآلخر، ِقبَل من مقتوًال منهم واحد كلُّ ويموُت

العظمة. جنون الخنزوانة: 9
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بََلغ العكس وعىل نَات، السِّ مجلس تََمرُِّد احتماُل يُذْكر ال وعاد التَّبَنِّي، مسألة يف يُبَْحث ال
واألخت األخ أبناءُ معه يُْختَار صاَر ما سنة مائتي يف دَّة الشِّ من الوراثيِّ العرش جنون

مقتدرين. رجاٍل انتخاب من بدًال فراٍش أول من ُولِدوا الذين اإلمرباطورات وأبناءُ
أي املتوسط؛ البحر ِمنَْطقَة يَْدُرس ومن العام، للوضع َرْمٍز غريَ األباطرة أُفول يكن ولم
الِغنَى؛ البالِغ العيش عالماُت فيه تبدو كانت الذي الزمن ذلك يف الرومانية، اإلمرباطوريَة
ُخنُْزوانتَهم اإلمرباطورية عانت الذين الجبابرة تعاقب من الَعَجَب يَْقِض االنحطاِط، أي
الَفْرتَة، تلك أثناء يف أي الثاني؛ القرن يف لقيمتهم أباطرٍة أربعة اختيار من يقضيه مما أقلَّ
يَُقدِّمه كان ما إىل النظر عند وذلك أُوِريل، ماْرك َسِجيَِّة قوُة العجب إىل ذلك من وأدعى

العرص. ذلك يف امُلْغِرياِت من الرومانيُّ املجتمع

٨

غريب طراٍز عىل امَلبْنِية الكنائس بتلك ْور الدَّ ذلك يف الرومانية اإلمرباطورية تشبيه يمكن
اإلنسان حققه بما الزائر إعجاب إىل الزاهر والخارُج الفاتر الجالُل يؤدي حيث منتظم غرِي
وإن الدولة، مهنديس أكابر أقامه الذي العظيُم البناءُ هذا وكان باهلل. باِله إعماِل من أكثَر
تحت يجتمعوا أن الناس ألوَف يمكن ساطًعا مركًزا ، البرشيِّ املجتمع مهنديس فقل شئت
عن الناشئة املعروضة بالحماية يتمتعوا وأن بطرس، القديس كنيسة قبة تحت كما ُقبَّتِه،
فيها يَِجُد الرومانية اإلمرباطورية يف العيَش يََودُّ َمْن وكان الرائع. املهندس تصميم تنفيذ
يتوارى، كان الذي الرَّبِّ دون من وذلك والكرامَة، واألَْمن والنظاَم الَم السَّ يَِجُد يشء، كلَّ
ترك قد والربُّ له، تمجيًدا ُرِفَعت التي الَقِويَّة الُكتَل تحت بطرس، القديس كنيسة يف كما
طبٍع سوى يشء منه يبَق ولم والرُّخام، الذََّهب يف َر وتََحجَّ الهادئة الروح ومناظَر األفئدة

َعْدٍل. وصورِة ُمتََجربِّ
الرومانية اإلمرباطورية يف َحيًَّة أموًرا والحكمُة والجماُل املعتَقُد يََزل لم ذلك ومع
َحدَّ ال الذي اليونانيِّ العرص َشَفق من تُِشعُّ كانت األموَر هذه أن وذلك الحني، ذلك يف
البحر عاَلم إمرباطورية عىل لونًا يُْضِفي ما كلُّ وكان البارد. الرومانيِّ العاَلم نُوِر يف له
الصغرية األمة تلك عن قرون، ثمانيِة أو قرون ستة بعد يصدر، يزال ال َدة امُلَوحَّ املتوسط
الرومان من كلٌّ وكان الُجُدد. العاَلم سادة إىل واألدَب الفنَّ نََقَلت التي َمة امُلَقسَّ الَجَزرية
إن أََجْل، لألغارقة. وارثني واألفكار األشكال من بكثري لهم مدينني ترانا الذين والنصارى
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الشمال، ُشْهبَة10 من ال األزرق املتوسط البحر من يأتي وَخرْيٍ جماٍل من نَُحوُزه ما كلَّ
اليونان. من الرتاث هذا اقتبس املتوسط البحر أن غري

ستون حدودها ضمن يعيش وكان ثقيًال، بارًدا بناءً الرومانية اإلمرباطورية وكانت
فيها واحٍد كل ويَْشُعر جليل، نظاٌم فيَُسوُدها اآلدميني، من مليونًا، ثمانون وقيل مليونًا،
الرين عىل تجدهم رومة، أبناءَ تَِجُد مكاٍن كل يف وكنَت ، رومانيٌّ وطنيٌّ ثم مستعِمٌر بأنه
وَفْرغاُمس وإزمري أََفُسوس من كلٍّ سكان عدُد وكان الدردنيل. شواطئ وعىل والدانوب
رومة يسكن وكان إنسان، مليوُن اإلسكندريَة يسكن وكان شخص، ألف مائة عىل يزيد
االنحطاط إىل ماَل الذي الساحيلُّ القسم هو سكاٍن كثافَة البقاع أكثُر وكان إنسان. مليونا
الرومان عدد بلغ ، واألطلنطيِّ تركية بني وهنالك، أفريقية، شمال هو طويل، زمن منذ

مليونًا. عرشين
مشاريَع َهَجَر أغسطس ألن وذلك رومانية؛ قومية بروح ويُْرَسم ُر يَُصوَّ يشء كلُّ وكان
وقد الشاملة. وقيرص اإلسكندر ِخطط من بدًال قومية سياسة باب وَفتََح العاَلمية َسَلفه
الجبال ماء تَنُْقل التي الَفْخمة َقنَواتهم قناطِر يف ِتهم أُمَّ عبقريَة الرومان من بَنَّاءون َخلََّد
كيلومرتاٍت لِعدَّة األرياَف تَْقَطع التي املهمة القناطُر تلك عجبنا يثري ومما امُلُدن، إىل البعيدة
رومَة يَِصل وكان املتوسط. البحر شواطئ من أخرى وأماكَن وشُقوبْيَة وَمْرسيلية ِنيم يف
تَُمكُِّن فكانت القديمة، القرون عاَلم غريُ يَْعِرْفها لم ُطُرٌق وأثينَة وبَزنْطَة األلب بجبال
ذا الطُُّرق هذه جميع وكان عسكرية. ملقاصَد ُعبَِّدت وإن والصني الهند مع التجارة من
طول عىل يُوَجُد وكان صغرية. رومانية كيلومرتية حدوٍد عىل دالٍة اللون َرماديِة ُصًوى11
كانوا وإنما بها، يَنِْزلون ال كانوا األغنياء ألن وذلك ريب؛ ال َقِذَرة فنادُق الطرق هذه
آخر «عطلة يف مسافرونا ذلك يَْصنَع كما فيها الليلَة ليَْقُضوا خيمًة عربتهم يف يَْجلُبون
الفنادَق تلك املؤرخون وصف فقد السياحة، ليستطيَع الرشيف الفقريُ كان وما األسبوع»،
ُزبُن من لفتًا أكثَر بُزبٍُن أي الحيوانات؛ وُمَروِّيض والَقوَّادين باللصوص آهَلًة كانت بأنها

فنادقنا.

سواد. يتخلله بياض هبة: الشُّ 10
الطريق. يف دليًال يكون حجر وهو الصوة، جمع الصوى: 11
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نهاية يف نَُموذجيٍّا نظاًما فأصبح الفاريسِّ الربيد مثال عىل الرومانيُّ الربيد نُظَِّم وقد
ويَذُْكر زماننا، ِفَرنِْيسِّ لدى كما ُمنَظٍَّم غريَ رسيًعا يسري األغارقة لدى يشء كلُّ وكان األمر،
وقيُرص النقل. وسائل انتظام يذكر أحًدا تَِجُد ال ولكنك عة، ْ الرسُّ بالغَة بُُرًدا ِهريُوُدوتْس
تَْلبَْث ولم منتظمة، مسافات عىل الخيل ومرابِط الجند منازل نظام أدخل َمن أول هو
يف تَُغريَّ الخيل وصارت معينة، أيام يف َعَجٍل أربِع ذاِت عرباٍت مروَر تُبِْرصُ رصَت أن
يف خيَلهم يُِعريُوا أن حني الَفالَّ عىل الواجب من وأصبح كيلومرتًا، وعرشين خمسة كلِّ
الواليات إىل يُنَْقال أن ِديُوْكِليْسياَن اإلمرباطور ورسائَل الرسيَع الربيَد ليُْمِكَن الَحصاد َدْور
أو ميًال، أربعني الواحد اليوم يف يَْقَطُعوا أن عليهم يجب كان َمْن العبيد ومن الرومانية،
إىل الرسائُل تَِصُل فال الطَّريق يف موتُهم أو َوْهنُهم هذا عن فيَنُْجم عقوبًة، ميًال ستني

َمَحالِّها.
يشءٌ يُْكتَب أن يَْحُدث كان ومما َمبُْقور، أرنٍب هيكل يف ُ تَُخبَّأ ية ِّ الرسِّ الرسائُل وكانت
ثانيًة، يَُحلَِّقه أن إالَّ إليه املْرَسل عىل فما الشعر، ينْبُُت ثم يَُحلََّق، أن بعد َعبٍْد رأس عىل

بطيئة. ولكنها أمينة وسيلًة هذه وكانت
للمتأمل باديٍة دائمة حركٍة من العاَلمية اإلمرباطورية تلك عليه تنطوي كانت وما
امليالد، بعد ١٩٣٩ سنة تُكتب أن تستحقُّ عباراٍت يف ِتْرتُوليان الَكنَِيسُّ العاِلم عنه أَعرب
وتُْفتَح يوم، بعد يوًما وثَقافًة ثََراءً أكثر العالم «يصبح قال: فقد امليالد، بعد ٢٠٠ سنة ال
ف وتَُجفَّ بَذْر، حقوِل إىل الغابات ل وتَُحوَّ خصيبًة، الصحارى وتغدو للتجارة، الطُُّرق
ففي بالَهول، صخرٌة وال جزيرٌة توحي وال الحيوان، ضوارَي املوايش تخىش وال املناقع،

حياًة.» ترى مكان كلِّ ويف وشعوبًا، بيوتًا ترى مكان كلِّ
تَْصلَُح حكومية أداٍة بفضل إالَّ الُجَمل تلك يف امتُِدح الذي النظام قياُم يمكن ولم
قد يشء كلُّ وكان قوانيننا. إىل الرومانيُّ القانون آل كما إلينا فتَئُول لغريها نَموذًجا
اليونانية الفلسفة من هو الذي الرُّواقيَّ املذهَب إن حتى ِمنْهاج، ضمن وُوِضع َم وُرقِّ نُظِّم
جميع يف والدراهم واملقاييس واألوزان النقود َدت ُوحِّ وقد ، رومانيٍّ مذهب إىل ل تََحوَّ قد
املتوسط البحر أن إىل نُِظَر وإذا بإنصاف. األولية واملوادُّ الحنطُة ُوزِّعت وقد اإلمرباطورية،
جميَع تَُمثِّل كانت اإلمرباطورية هذه وأن الزمن ذلك يف الرومانية اإلمرباطوريَة يَْعِني كان
هذه يف نَتََمنَّاه كما أوروبة َوحدة تحقيق إمكاَن نُبِْرص أن أمكننا تقريبًا، الغربيِّ العالم

األيام.
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إمكاَن لها يُتِيُحون األباطرُة وكان الواليات، سلطان زيادة إىل ذلك يؤدي أن من بُدَّ وال
كان الذي األوُل اإلمرباطوُر وهو تراجاَن، َخَلف وقد .« الرومانيِّ ْلم «السِّ ضمن االزدهار
وبما مىض، فيما معادية كانت أمم من آخرون أباطرٌة الحائرة، رومة فَدَخَل الواليات من
بالُعنُْجِهيَّة ون يَُضحُّ كانوا فإنهم به يَُطاعون الذي بالوجه يبالون ال كانوا األباطرة أن
جميَع كاِليُغوال َمنََح ا وَلمَّ خزينتهم. ومقتضيات الخاصة سالمتهم سبيل يف الرومانية
يكون ولذا خاصة؛ إمرباطوريٍة لرضيٍبة َفْرًضا ذلك صنع مثًال، ، الرومانيِّ صفَة رعاياه
ميزانية إصالح إىل وصوًال مرٍة ألول َدوَّى قد إخوٌة» الناس جميع «إن القائل: عار الشِّ
عن ُحبُّهم ل تََحوَّ قد وهم جنودهم، أجل من كثري مال إىل محتاجني األباطرة وكان الدولة.
ِقبَل من ال الجيش ِقبَل من به يُنْتََخبُون صاروا أن بعد الجنود من املرتزقة إىل الجماهري

الشعب.
أغسطس عهد منذ والية وعرشين اثنتني من مؤلفًة الرومانية اإلمرباطورية وكانت
ومع أُسوان، إىل القفقاس ومن َدَرن، جبال إىل اْسُكتَْلنَْدة من التابعِة، الدول مع ، فتمتدُّ
غليل. لها يُْرَوى ال التي امُلْرتَفة رومة إليه تحتاج ما لتقَيض الوالياُت هذه تكن لم ذلك
الصني حرير من يُْدخلونه كانوا ِلَما ثمنًا القوم أرسفها التي املاليني بلينِي أحىص وقد
اإلمرباطورية، داخل يبقى القومية الثروة ُمْعَظُم كان ذلك ومع العرب، وأبازير الهند وُحِيلِّ
يكن ولم املتوسط، البحر بالد أغنى من كانت التي مَرص أغسطُس فتح أن بعد سيما وال
والنسائَج الزُّجاجيَة املصنوعات يستوردون أيًضا كانوا بل فقط، القمح ليُْدِخلوا الرومان
ما إىل وذلك املوسيقية، واآلالت الربونزية واألدواِت والبََزْلَت األبيض والرُّخاَم والغرانيت
ومحاصيَل وُصوًفا بُرٍّا تقريبًا، الصغرى آسية عىل املشتملة آسية، والية إرسال من كان
عىل املاهرون واألغارقة الفنيقيني َحَفَدُة الكبريَ التجاريَّ البلَد هذا يسكن دام ما ِصناعيًة
َحَجر عىل ينقش َمن َجَعَل أْفُروْجيَة يف ناعة الصِّ أرباب من رجًال أن َحَدث ومما الدوام.
وذلك إيطالية، إىل ليذهب وذلك مرًة، وسبعني اثنتني َمتَابان رأس َحْوَل دار أنه قربه
بأسفار قام قد أيُّهم عىل مراهنني األطلنطيِّ وراء ما إىل ُهون يَتََوجَّ الذين أوروبة ار كتُجَّ

غالبًا. البحر يف طويلة
إسكندرونة، حول ممتاز مكاٍن يف الواقعُة أنطاكية، الزاهية، الكبرية املدينُة وكانت
نَْقَد حتى إليها فتجتذب فمقداًرا مقداًرا تغتني وكانت رومة، إىل الثمينة َلع السِّ أنواَع تُْرِسل
الرئيِس شارعها أَْرِوقة وكانت الزمن. من حينًا اإلمرباطورية يف مدينٍة أَْلَمع وتَْغُدو الدولة
الحمامات من تشتمل وكانت واملطر، الشمس من للُمتَنَزِّهني حفًظا فراسَخ ثالثة تمتدُّ
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املياه من تحتوي العامة حدائُقها وكانت امُلتَع. رضوَب يَْضَمن ما الساخنة الرُّخامية
فيها كان وما رومة، مثل ليًال تُنَاُر املهمُة شوارعها وكانت ِفْرَساي، يف ما ِمثَْل الَفوَّارة
يَْجَعل امِلْزهر عازفاِت نْي يَُسمَّ ُكنَّ سورياٍت وخليالٍت إيمائيٍّ ورقٍص مضحك تشخيٍص من
َوَصل الُفْرس ملك أن وذلك خرابها، إىل َطِيُشها يؤدي ثم القديمة. القروِن بَُخاِرْسَت منها
ويَْغَضب منه، ويَْسَخُرون املتاريَس هؤالء َفيَتََسوَّر أهَلها ليفاوض السادس القرن يف إليها
من األخريُ امَلْقَطُع ويَْجُمُد عبيًدا، سكانه جميَع ويبيع عليه ويستويل امِلْرصَ ويحاِرص امللُك

شفاههم. عىل امللك من بها َسِخُروا التي األُْغِنيَة
مينائها لسوء وذلك الوجوه، جميع من الخطر شفا عىل أرشفت قد أنطاكية وكانت

فيها. املشخصني من صالًحا أقلَّ مهندسيها ولكون
نفسه، الوقت يف الرشقيِّ الَجنوبيِّ املتوسط البحر طرف يف تزدهر اإلسكندرية وكانت
تقوم كأنطاكيَة وكانت باملال، يطفح تجاريٍّا مركًزا كأنطاكية وكانت آخر، شكٍل عىل ولكن
اليونانية الثَّقافة وكانت األَرَّاجني،12 الساخرين من أهلها وكان امة، النَّهَّ رومة بخدمة
مجد عوامل وكانت الواليات. من مدينًة َغَدت التي أثينة يف مما بأشدَّ فيها ع تَتََجمَّ
الذين األولني البطاملة عهد يف أُنشئت قد وامُلتَْحف، واملكتبة األكاديمية أي اإلسكندرية؛
اإلسكندرية يف والجْغرافية التاريخ علم بلغ وقد املترببرين. الِشبِْه اإلسكندر ُقوَّاد من هم
السماح من كان ِلَما األطباء بأكابر اإلسكندرية أنجبت وقد ُسُموِّه، يف ريب ال مستًوى
أبعاَد إراتُوْسِتني َحَسب وفيها أُقليدس، يَُدرُِّس كان اإلسكندرية ويف األبدان. بترشيح
آلة أوَل هاروُن أنشأ وفيها تقريبًا، أيامنا يف بها نقول نزال ال نتائَج إىل فانتهى األرض
تصنيًفا أومريس آثار ُصنِّفت وفيها ، الَربِْديِّ ُصُحف من مجلداٌت ُجِمَعت وفيها بخارية،
عَرش االثنا العلماءُ تَْرَجم اإلسكندرية، من قريبة جزيرة عىل وهنالك، األوىل، للمرة انتقاديٍّا
الرومانية. اإلمرباطورية نصف لغُة هي التي أُومريس لغة إىل التوراة كتاَب األُسطوريون
أعضاء تَُعنيِّ املدينة تلك وكانت األغنياء، التجار عىل جديًدا أمًرا العرفان يكن ولم
نال وهكذا حني، امَلالَّ إىل اكتشافاِتهم ينقلون الفلكيني أن لعلمها وذلك ، العلميِّ مجمعها
وقد جديًدا. تنظيًما النيل فروع لتنظيم املهندسون ق وُوفِّ عاملية شهرًة اإلسكندرية َرباِبنَُة
القرون ُسُفن ألعظم كان أَْن ذلك ومن ُفن، للسُّ جديدٍة نماذَج إىل الفنية املجمع تجاِرب أدت

«أرَّاج». فهو بعض، عىل بعضهم وأغرى حرَّشهم وبينهم: القوَم أرج 12

215



املتوسط البحر

ومن مرتًا وخمسون ستٌة الطول من الثالث، واري الصَّ ذاِت «إيِزس» لسفينة أي القديمة؛
يف لها اتََّفق مدينًة تَِجْد لم يُحتمل، ما عىل باريَس، َعدْوت وإذا مرتًا، عرش اثنا الَعْرض
اتََّفق كما عاٍل مستًوى يف مًعا والصنعة والفنِّ والِغنَى الروح اجتماع من ازدهارها أَْوج

لإلسكندرية.
بقائها ويف األخرى امُلُدن جميع من يونانيًة أكثَر اإلسكندرية كون يف ذلك سبَب وتَِجُد
غري الفراعنة، دور تمثيل يََودُّون األولون اإلسكندر خلفاء كان أََجْل، طويًال، زمنًا كذلك
أوُل وكان يونانينْي، كانا بل التينينْي، وال مرصينْي يكونا لم ولسانَها الدولة دستور أن
أرسطو كان ما التقاليد من فيه أدام أنه يف ريب وال الثَّقايفِّ، املركز لهذا مؤسًسا البطاملة

اإلسكندر. أجل من املقدونيِّ البَالط يف َسنَّه قد
الرومانية، الواليات جميع بني من منه الُحْظَوة نَيُْل يُْطَلب ما أكثَر اليونان بالد وكانت
األباطرُة وكان َدْور. كلِّ يف حضارتها أُمَّ ُل تُبَجِّ الرومانيِّ املجتمع طبقات جميُع وكانت
تخريب بسبب أََلٍم من به يَْشُعرون ما يَنَْسْون األغارقة لجعل الجهود بذل يف يتسابقون
قليل بزمٍن موته قبل بإقامته أجداده جرم عن َر يَُكفِّ أن قيرص يوليوس ورأَى ُكوِرنْث،
دامت حرٍب بعد اليونان بالد ناصية عىل أغسطس وقبض عاصمًة، لتكون جديدًة ُكوِرنْثًا
بالطريق بدأ البالد هذه ويف أََكاِيي، والية إىل فَحوَّلها الُخُطورة بالغ وضٍع ومع سنة ستني
الطُّرق هي الرومانية والطُُّرُق زمن. بعد ِبَزنطة إىل الرومان جيوش منها َزَحَفت التي
عن يُْعَرب كان الطُُّرق وبهذه سنة، ألفي يف اليونان بالد عرفتها التي الوحيدة الصالحة
لم التي هي ورومة وفضله، لخريه حدَّ ال الذي أثينة صنيع تجاه الوضيع رومة شكر

القوانني. وسنِّ الطرق تعبيد يف التفكري غريَ تْعِرف
نفَسه يظنُّ كان الذي نريُون عهد يف الحرية هي ما نَُسوا قد األغارقة كان ذلك ومع
أََكاِيي والية إىل يُِعيَد بأن أغسطس يفوق أن فحاول ، الروحيَّ األغارقة سليَل أي شاعًرا؛
جميَع أَِدْرياُن د َوحَّ ثم التابع، البلد هذا تمثال إِعادة إىل ِفْسباْزيان واْضُطرَّ استقاللَها،

عظمتهم. زمن يف حتى نَيَْلها يستطيعوا لم َوْحدًة بذلك ُمْحِدثًا األغارقة
اململوءَة خليلتَه مؤخًرا يتزوج الذي سنًة السبعني ابن أمر يف التفكري عىل يَْحِمل وذلك
دخل قيام يف للرَّْمز ويا تكريم، من لها بُِذل ما عىل فقريًة َظلَّت أثينة أن والواقُع َفتَاءً،
يف يُْستَْعَطى وكان نفيس! هو ما إنتاج عىل أي واألُرجوان؛ الرُّخام إصدار عىل األغارقة
عدُد حيُث من حتى ناحية، كلِّ من الَقْهَقَرى تَْرِجع البالد وكانت أيامنا! يف مما أكثر البرية
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وطنه أبناء مع أنطونيوس ألزمه كيف هذا حفيده عىل بلُوتَاْرك َجدُّ َقصَّ وقد السكان،
وحتى امليناء إىل وذلك والعبيد، الخيل لعدم ظهورهم عىل القمح من َوْسٍق آخر ِبَحمل
بني الحروب تلك أثناء يف الحبوب توزيع عىل قيُرص َحَمل العكس وعىل الجنود، مراكِب

تفاوت. من الطَّبَْعنْي بني ما عىل األمران ذانك ويَنِمُّ الجيَاع، األغارقة
سنة هذا وكان الثالث، القرن يف اليونان بالد عىل وحشيٌة جرمانيٌة قبائُل واستولت
سنة ستظلُّ كما اإلنسانية ذاكرة يف قائمًة السنة هذه َظلََّت وقد َهْوٍل، سنَة وكانت ،٢٦٩
أخرى مرًة بأثينة العلميِّ املجمع نجم سطع نََعْم، القادمة. األجيال ذاكرة يف ماثلًة ١٩٤٠
سنة بني عليها رومة سلطان دام وقد ُحرًَّة، تكن لم نفَسها أثينة أن غري الرابع، القرن يف
فبذلك قرنًا، عَرش خمسَة ِبَزنْطُة عليها سيطرت ثم امليالد، بعد ٣٠٠ وسنة امليالد قبل ٣٠٠
كلِّ إىل نظرت إذا ولكنك سنة. ألفي مدة مرتبًة ُدونَها وأمٍم ُدَوٍل ِقبَل من ُعبَِّدت تراها
آسية من جاءها الذي الربتقال يف اثنني، غري يف نفًعا تَِجْد لم اليونان أرض عن غريب هو ما
عَرش. السادَس القرن يف إزمري من إليها أُْدِخل الذي الِعنَب ويف عَرش، الحادي القرن يف

٩

وقد الرومانية، اإلمرباطورية عليهما تعتمد كانت اللذان العامالن هما املسلحُة والقوُة املاُل
يَُساَفُر ال وكان تماًما. املال عىل يتوقف كان العامل هذا أن غري أيًضا، إليهما امِلالحُة تُضاف
كانت العكس وعىل الكبري، القرصنة فصل انقضاء بعد أي بحًرا؛ ومارس نوفمرب بني
الوقت، مالءَمة عند أيام خمسة يف وُكوِرنْث نابل بني فيُْقَطع الصيف يف رسيعًة األسفاُر
واإلسكندرية ينة َمسِّ بني ما ويُْقَطع أيام، ثالثة يف واإلسكندرية ُروُدس بني ما يُْقَطع وكان
بحر بني ما يَْقَطعون كانوا يسوَع عِرص يف ُسيَّاٍح َخَربَ ِديُوُدورس ويَْرِوي أيام. ستة يف
ر َ والرشَّ يوًما. وعرشين أربعة يف ِمنْطقة وأََحرَّ ِمنْطقة أبرد بني ما أي ومَرص، آُزوف
وبما ُركَّاٍب، سفُن يوجد ال كان أنه وبما ، العامليَّ الَوْزَن ْل َحوَّ الذي هو البخاُر، ال ، الَكْهَربيُّ
السفُن هذه كانت فقد يَّاح، السُّ لقبول ة امُلَعدَّ التجارية املراكب من قليٍل غريُ يوجد ال كان أنه
راكبًا. ٢٧٦ مع اإلسكندرية إىل سافر أنه مثًال بُولُس الرسول ه َقصَّ فمما الغالب، يف ة غاصَّ
تُْجَلب كانت رومة! يف الكربى املخازن إىل املراكُب تلك تَْجلُبُه كانت ما أكثر ما ولكن
من وتُنٌّ ويِْرسية، السِّ األَْلب جبال من وُجبٌْن وبِريتَانْية، الغول بالد من وُجبٌْن ِقَطاٌع إليها
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يأتي الزَّْجُر13 وكان انُوب، والدَّ وامُلوِزل الرِّين من وسمٌك تاَرانْت، من وَمَحاٌر َكْلِسيُدونْية،
من اُص واإلجَّ مرص من والعدُس َقْرطاَجة من يَِرُد الُخْرُشوُف وكان ُقَلِله، يف البُنُْطش من
وكان مكان، كلِّ من تَِصُل الَخْمُر وكانت فارس، من رَّاُق والدَّ أرمينية من وامِلْشِمُش سورية
يَُوزِّع قيُرص وكان الثالث، القرن منذ بامليناء خاصٍّ مخزٍن يف الِحْفظ َحقُّ بُوْرُدو لَراِح
املناجم ِمْلُح أيًضا يَِرُد كان ومما انًا، َمجَّ العامة امات الَحمَّ يف الصابون مقاَم القائَم الزيَت
واألحذيُة األُرجوانية والثياُب الشمال من والِفَراءُ والجلوُد إسبانية من والصوُف والينابيع
كان ما الرشاء قوة من النقد بلغ وقد سنة. ألف قبَل كما وقٍت كلِّ يف فنيقية من الذهبيُة
وعند َسنْتًا، معه الخمر من ِلْرتاٍت أربع كلِّ ثمن كان وما ُدوَالر نصَف معه الَحَمل ثمُن
يوم، كلِّ يف سنْتاٍت بأربعة يعيش أن الفيلسوَف يمكن كان أنه ِسِنيكا املليونيِّ الفيلسوف
يف دوالر مائة نحَو الجنديِّ راتُب كان فقد الجنود، رواتب ِعَظم عىل األثمان هذه وتدلنا
ذلك. عن فضًال ُدوَالٍر ألَف يُْعِطيه بلده إىل الجنديَّ ردَّ ما إذا اإلمرباطور وكان سنة، كلِّ
وكان الجنود. من أكثر ُصون وُمَشخِّ ُطَهاٌة أحيانًا الكتيبة يف يَُرى االنحطاط دور يف وكان
فيَتََملَّقهم يَْغتَنُوا وأن السالح، تحت طويلة خدمة بعد حريتَهم وا يَْرشُ أن العبيَد يمكن
األرشاف من بناٍت تََزوَّجوا َمْن هؤالء من وكثريون نفسه، الوقت يف ازدرائهم مع األرشاف
العلماءَ جعل قد أُْعِتق الذي س بالَّ الَعبَْد أن ويُْرَوى زماننا، يف اليهود أغنياء يَْفَعل كما

اإلغريق. ملوك سليَل فجعلوه له نََسٍب شجرَة يََضُعون َع الُخضَّ
الرشوة يف تتجىلَّ مكان، كلِّ يف كما قاطعني أمرين يف الرومان انحطاط درجة وتتجىل

. والرِّقِّ
يَبَْق لم إذا لرومة يَْحُدث «ماذا صارًخا: كاتون قول اإلصابة من كان أن املحتمل ومن
من نال بعضهم أن ذلك ومن زمنه، يف يظهر أخذ الرِّبا إن حتى تخافه؟» ما الدول من
أن ذلك ومن رومة، يف فارس لقب َي يَْرشِ أن فاستطاع كثرية سنني يف املائة يف ٤٨ الفوائد
بأن فطالبتها دوالر مليون ثالثني الرومانية الُجمهوريَة أقرضت ِسيالَّ عهد يف ُمْغَفَلًة رشكًة
َسَالِمني مدينَة بُروتوس الرشيُف أقرض أن ذلك ومن سنني، عرش بعد مليونًا ١٥٠ تدفع
مبلًغا الحديثة، األزمنة يف كما األباطرة، عهد يف التعامُل هذا وبلغ املائة، يف ٤٨ بفائدة
وتَُقاُم تجارية غارات معه وتَُشنُّ مستعمراٌت معه وتُنَْهب املدينني الزُّرَّاع ُمْلُك معه يُنَْزع

الجثة. عظيم سمك الزجر: 13
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النفائس يف ف يُْرسَ كان وإنما ثانيًة يَُوظَُّف ال كان الزائد املال أن إالَّ نخاسة، أسواق معه
زاهية. حياٍة لقضاء منه َمَفرَّ ال أمًرا السيايسُّ الِربِْطيُل فيصبح

الحكومة وكانت أيًضا، قيَرص زمن منذ الُجمهورية يبتاع أن الناس أغنى يمكن وكان
وبلغ كبريًا، دوًرا األعمال تلك يف كراُسوس املرابي وَمثََّل خصومها، أمواَل تصادر الثالثية
والزيت؛ القمح عن فضًال دوالًرا وعرشين خمسًة العوامِّ من واحد لكلِّ قيرص وهبه ما
أبناء من واحٍد كلِّ إىل الحكومُة ُمها تَُقدِّ دوالر ألف هدية الحارض الوقت يف يعدل ما أي
وكانت للكتائب، تَُعدُّ الذهبية النقود وكانت ْعب، للشَّ تَُعدُّ الفضية النقود وكانت الوطن.
أعضاء تَُربِْطل السنوية الِجْزية مقدار يف للمفاوضة رومة إىل تأتي التي الواليات وفود
األطوار. غريَب رجًال ُعدَّ الحربية الخزينة إىل «ُحْلوانَه» ِسبيون َدَفع ا فلمَّ نات، السِّ مجلس
قياًما القانون بأحكام والياتهم يف يقومون الذين القناصل وكالءُ يُْستدَعى كان الغالب ويف
السنة يف الوكيل من أي الوالية؛ من القنصل يستويفَ أن العادة من كان ألنه وذلك وثيًقا؛
الَغَرض، هذا سبيل يف فيُْكِري، الشأن، الرفيع القنصلية ملنِصب انتخابه نفقاِت الثانية،
الرضائب تلك امللتزمون هؤالء فيَْجَمع الوالية من رضائَب جباية حقَّ امللتزمني بعَض

. الخاصِّ لحسابه ضعفني
14 َمَحطٍّ َوْفَق القديمة، الدول جميع إليه تستند كانت الذي ، الرِّقُّ زاد اإلمرباطورية ويف
املجتمع ذلك النظر، يَِقُف وجٍه وعىل أدبيٍّا، يناقض الرِّقُّ وكان السكان. زيادة من أعىل
املاليني وكان 15. الكاليسِّ الدور يف به ألَِثينََة َعْهَد ال والذي واللَّيَان الِغنى البالَغ الرومانيَّ
عىل املتوسط الثََّقايفُّ لُهم ُمَعدَّ وكان املقهورة، البالد أبناء من يُْجَمُعون الرومان العبيد من
من مئاٍت ُة ِعدَّ الجديدة الرومان منازل يف يوجد الغالب يف وكان ثمنهم. من النَِّقيض
أيًضا. واألطباء واملوسيقيني امُلَربِّني من بل فقط، واألَُجَراء والطُّهاة الَخَدم من ليسوا العبيد
وقد ، املنحطَّ الثَّقايفَّ سادته مستوى يََرى عندما غالبًا يبتسم أن اليوناني لألسري وكان
يَُفكِّر مواله، ُكْرِيسِّ خلف وقوفه مع وهو، مائدٍة! حوَل يتكلم َصرْيَفيٍّا شاٌب فيلسوٌف يَْسَمع

بالفلسفة. َوَلٍع عن إالَّ العبيد ببعض يحتفظ لم الذي أبيه يف ريب ال
ْور الدَّ هذا يف وأما والحديقة، البيت لصيانة إالَّ اٍل ُعمَّ إىل يُْضَطر ال كان وقديًما
شأَن العبيد، ملزاحمة ضئيلة بأجور اًال ُعمَّ تستخدم الُكْربى الرومانية املعاهد أخذت فقد

.Cadence 14

.Classique 15
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فصل يف العمال هؤالء ترسيُح يمكن وكان املتحدة، الواليات َجنوب يف الِبيِض» «فقراءِ
واألواني الصوفية النُُّسج ُصنع يف وتشغيلُهم العبيد إطعاُم يَِجُب كان حني عىل الشتاء
ويَهِبط يُون الدُّ نطاق بها يتسع جديدة حروٍب ناِر إيقاُد املال رأس فائدة ومن الخزفية.
كان بمبلٍغ العبد اشرتاءِ إِمكاَن َقة امُلَوفَّ الُفتُوح نتائج من أن الواقع ومن العبيد، ثمُن بها
٢٥ بني يرتجح كان الذي املعتاد الثمن من بدًال دوالرات وثمانية دوالرات أربعة بني ح يرتجَّ
هبطت الثمن ومع للجواد. ثمنًا دوالر مائة يُْدَفع كان حني عىل وذلك دوالر، ومائة دوالًرا
يف الناطقة» «اآلالت ب العبيُد يُْدَعى فكان أيًضا، اإلنسانية والكرامة البرشية الحياة ُحْرَمُة
هم هم ِرقِّ من الرغم عىل الناس من فيهم يُْرَغب َمْن أكثر وكان الصامتة، اآلالت مقابل
العارفون أو موم السُّ إعداد يف املاهرون والعبيُد الغرام أمور يف البارعات قيات ْ الرشَّ الِحَساُن

األغنياء. طعام ِرَداه ُجُدر عىل الداعرة الصور برسم
ما عىل األمور دوام عدَم زماننا، يف كما يُبِْرصون، الذين هم وحَدهم، الُحَصفاءُ وكان
حوضه يف لَّْور16 للسِّ طعمًة ليصري العبَد يَْقِذف كان بوْليون أن فمع طويًال، زمنًا عليه هي
يمتدح بلِيني وكان العبيد، حال إصالَح يحاول أَِدْريان كان ِبلَّْوِريٍّا، إناءً كرسه عىل له عقابًا

َمَحلَِّتهم. يف والِفضة الذهب لُبَْس عليهم َحَظر سباْرتاُكوس رئيسهم ألن حكمتَهم؛
األغنياء أحسن وكان عامني. بعد إال سباْرتاُكوس قادها التي العبيد فتنُة تُْطَفأ ولم
ويف ثروتهم، إىل ا ُرضٍّ جلبت ولو جديدٍة عقائَد عن فيبحثون الَعَدمية من نفسية حال يف
بعض وضع من نراه ما األمثلة وأحدُث الذهنية، االنقالبات أياَم مماثلٌة حوادُث تقع الغالب
كِإكماٍل بل كمفاجأٍة، ال اآللهة، َشَفق يف النرصانية الحت وهكذا للبُْلِشِفيَّة. املالئم األغنياء

َوْجًدا. اململوءَة األفئدَة َشَغَل كما األذكياء باَل وَشَغَل طويل زمٍن منذ به ُشِعَر ألمٍر
ومع الدولة، ضدَّ ثوِريٍّا وال ِعدائيٍّا وضًعا تتخذ لم النرصانية أن الحرية دواعي ومن
يُْضَطَهُدوا لم النصارى أن والواقُع الدولة. معارضتها من الفوائد أكربُ لها كان فقد ذلك
األشخاص بعض شهادة من كان وما امليالد، من األولني القرنني يف واسع مقياٍس عىل
ُفُضوَل يثريان الضواري برباثن واملوُت الدياميُس17 كانت وبينما إليهم. األنظار ه َوجَّ
واألباطرة الحكومة مرأَى عىل القرنني ذينك يف يزيد الكنائس عدد كان وَحنَانَه، الشعب

البحري. السمك من رضب السلور: 16
رومة. دياميس ومنها الضوء، إليها ينفذ ال التي العميقة األمكنة الدياميس: 17
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يف زعمها البُداءَة منذ َوكََّدت الكنيسة أن إىل وذلك وحَدها، رومة يف أربعني عىل فزاد
وكان النفوس. من سلطانها نزع محاولة مع ولكن الحكومة، يخالف ال وجٍه عىل السلطة
جمعيٍة لتأليف الدينيِّ الطموح من االستفادة يَْعِرفون ، الِجدِّ ذوي من وهم األولون، الرُُّسل
امُلنَظِِّمني مواهب من عندهم بما يَْعَملون فصاروا ِسنُْفونِيَّة، إىل اللَّْحن وتحويل َدة ُمَوحَّ
حبُّ كان ثورٍة تنظيم ِنيَّة من لديهم ليس ما عىل وهم الحقيقيني، الثوريني الزعماء وعزم
وِدْلف. ِطيبة كهنة نفوَس مخامرته من أكثر األولني األساقفة نفوس يخامر السلطان

األقل عىل ْوغ الصَّ حديِث مبدأٍ وصاحبَة تَِعٍب عاَلٍم يف ًة َغضَّ قوًة النرصانيُة وبدت
إىل تتحول أن قديمًة فلسفًة يمكن كيف الحائرين للناظرين ُمثِْبتًَة جديًدا، يكن لم إن
وعىل أقدَمهما، تُحالف أن والدولِة، الكنيسِة السلطتني، أحدُث وتحاول جديدة، ِديانة
وما األرجح، عىل التدابري من يُتَّخذُ ما لتقرير وذلك سلبيٍّا، وضًعا أقدُمهما تتخذ العكس
َفِرحني امليْل بذلك بُوا يَُرحِّ أن األباطرة عىل كان أنه نرى األباطرة؟ يخيف أن يمكن الذي
ال السياسيني رجالنا من كثريًا يجعل الذي الَفَزُع وهو َدْوِيلٍّ، ِحْلٍف من خشيتهم الستبعاد
الكثريِة أممها اتحاُد أصبح وهنالك واحدة، إمرباطورية غريُ يكن لم وهنالك إْكلريُوكيني،

. الحقيقيَّ رومة ُشْغَل
كانوا الذين اليهود إىل نُِظَر مما بأحسَن النصارى إىل البُداءة يف نُِظر السبب ولهذا
هو وحَده أنه معه يَْزُعم ما الزَّْهو من بالٍغ قوميٍّ ديٍن ذا مختاًرا شعبًا أنفسهم يَُعدُّون
قيرص ُشْكراِن ومن غريهم مالءمة عىل اليهود قدرة من كان ما أن بَيَْد الصحيح. الدين
أدت أموٌر كانوا أينما املختار الشعب عقيدة إعالن عدم يف اليهود حكمة ومن وتقاليِده
انتشاَر تفرُُّقهم جعل وقد غريب، نفوذ ذوي كانوا اليهود أن والواقُع األباطرة. تسكني إىل
ترصيُح عليه ينطوي ما ذلك ودليُل ممكنًا، أمًرا األولني النصارى بفعل الرسيَع النرصانيِة
ِتْرتُوْليان: قال أيامنا، يف جديًدا قرنًا عَرش سبعَة بعد يَُعدُّ معنًى من ِتْرتُوْليان الكنيسة عاِلم

«. اليهوديِّ الدِّين ِظلِّ تحت النرصانية انترشت «لقد
يف تُذَكِّر مما أكثَر أفالطون بعاَلم العرص ذلك يف تُذَكِّر التي الفلسفية، املعاهد وكانت

الحديث. العاَلم ذلك يف النرصانية دخول ُل تَُسهِّ الحارض، الوقت
جالًسا فيه الرسوَل فتُبِْرصُ الرابع القرن إىل يَْرِجع خشبيٌّ نقٌش برلني يف ويوجد
مالمُح له أَْمَرَد مسيًحا راِفني فسيفساء بني وترى لُسْقراط، مشابًها يسوَع من بالقرب
ما فلسفيًة تربيًة نالوا الذين الِعَظاُم األربعُة األباطرُة يَِجِد ولم رشيٍف. رومانيٍّ شابٍّ
للنصارى َعُدوٍّا بدا قد أُوِريل ماْرك كان وإذا الناحية، هذه من النرصانية عىل به يعرتضون
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كان النصارى ِتجاه وضعه فإن أمٍر من يكن ومهما رومانيٍّا، سياسيٍّا قطبًا ذلك فعل فإنه
تقريبًا. ُمتََملِّص وضَع

وَقْرطاجة بأنطاكية استقروا الَحذَر، مع امُلدن بُكْربيَات األولون األساقفة استقرَّ وقد
أََفُسوس، يف النصارى اْضُطِهد وقد موجودة. كانت التي النُُّظم من لالستفادة وُكوِرنْث،
الهزلية، الروايات يف كما الِغَضاب وَّاغ الصُّ عن صادًرا ِعداءٍ من نحوهم أُبِْدَي ما فكان

النرصانية. ظهور منذ نقٍص من واألَْشِعرة التماثيل بيوع عىل طرأ ِلَما وذلك
لفوز ضمانًا رابع؛ عنٌرص والدِّراية) والفلسفِة (اإلخالِص الثالثة العنارص إىل وأُضيَف
نفوس يف الجديد الدين يَبْذُره الذي اإليمان هو هذا الرابع والعنُرص الناشئة، النرصانية
قلوب يف يُْلقيه الذي ْلَوان السُّ هو املضطهدين، عىل به يَُمنُّ الذي األمُل هو البائسني،
البائسني من كتائَب عىل تشتمل الرومانية اإلمرباطورية كانت أن مجهوًال وليس … الفقراء
األولون وأنصاُره يسوَع تالميذُ ع تََجمَّ ولذا الجنود؛ من كتائَب عىل اشتمالها من أكثَر
ال والُعمَّ السائلني من وذلك وحَدها، الجليل بالد يف ال الرومانية، اإلمرباطورية جميع يف
كاملوسيقى آذانهم يف تَِرنُّ األناجيل كانت الذين واألميني والفقراء والعجائز حني والَفالَّ
مذهب من يَْسَخُرون الوطن أبناء من ون امُلوِرسُ كان البُداءة ويف التبشري. أثناء يف الخالصة
من كانوا األولني النصارى أن وبما والُربِْص. بامَلْرىض يُْعنَى الذي هذا الجديد الفقراء
الغاية، إىل قليلٌة النرصانية بدء عن التاريخية املصادر فإن فني، امُلثَقَّ من ال الصعاليك،
يعتنق ولم الكتابة، دون الكالم َصْوَغ أحيانًا يَْعِرفون كانوا األولني النصارى أن والحقُّ

فاء. والرشُّ األغنياء من قليل غريُ األوىل قرونها يف النرصانيَة
وراعيًا اإلسكندرية من اًال وَحمَّ َفْرغاُمس من وَخزَّاًفا «َكنْبانْيَة» من َكرَّاًما18 ولنَتََمثَّْل
الرومانيِّ امليدان وراءَ بأحياءٍ املقيمني قني والَحالَّ والطَُّهاة بَّاغني الصَّ وبعَض ُروُدس من
ضاحكني أو ْعَرى كالسَّ راضني يَبُْدوا أن الناس هؤالء عىل يكن أََولم بالُفوروم، املعروف
ال النار، إىل الغنيَّ جاَره ويرسل الَجنَّة إىل عاَزَر الفقريَ يُْرسل لُوَقا سماعهم حني ِخْفيًَة
تَْقِض أََولم الدنيا؟ الحياة هذه يف بأمواله تمتع ألنه بل إثًما، اقرتف قد الغنيَّ هذا ألن
ِنْلتم ألنكم األغنياء؛ أيها لكم «الَويُْل الُجُدد: األنبياء قول أنفسهم عىل يطبِّقوا بأن الرضورة

ستجوعون!» فإنكم امُلْشبَُعون، أيها لكم الَويُْل َعَزاءَكم،

به. واملعتني الكرم صاحب الكرَّام: 18
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األساقفُة كان ذُْعِرهم، عن ويُْعِربون النصوص هذه يَْقَرءُون األغنياءُ كان وعندما
أغنياء وكان واحتشام. ِبليَاَقٍة ذلك جميع إظهاَر يَْعِرف الذي َمتَّى إنجيل يحِملون املاكرون
ومن الطوالع، بأغرب قرارهم فيُنِيُطون ناحية كلِّ من َضمانًا ينالوا أن يََودُّون العرص ذلك
هذا حصاُن فسبقه ماْرناس النرصانيِّ وحصاُن َوثَنيٍّ رومانيٍّ ِحصاُن تسابَق أن ذلك

دوا. يَتََعمَّ أن الُحُضور من كثريٌ َفَرِيضَ النرصانيِّ
به َ بُرشِّ والذي باآلخرة، القائل ُ املبدأ معه َفتَن ما الُخَراِفيَّة من الوثنيُّ العاَلُم وبََلَغ
مالءمًة ذلك من أكثَر وقٍت يف ليَبُْدوا األولون النصارى كان وما الناس. من كثريًا بحرارٍة،
البحر حول املشرتكة الحياَة أنقذ مناحيهم ُعُموِميَِّة من كان وما القديمة، وللقرون ألنفسهم
مرًة اإلمرباطورية عىل أغاروا الذين الِجرمان، َوَجد ولو فيه. تنحلُّ كادت عٍرص يف املتوسط
القديمة. القرون حضارِة ِلتََداِعي مقاومٍة أقلَّ الَقْوا ما وثنيًة رومَة الرابع، القرن يف أخرى
الساحلية مستعمراتها ُسبَْحَة تَْمُطُل كانت أنها ومع العظمى، القويُة رومة َهِرَمْت لقد
أكثَر صورَة وال فمقداًرا، مقداًرا املستعمراِت هذه تناقَص اليوَم ترى ت ِرصْ قرٍن كلِّ يف
طول عىل املستمرِّ الصحراء ِم تََقدُّ من الزوال، إىل رومة سلطاِن َميِْل َحْوَل النفس، يف تأثريًا
تهديد من هذا عليه يَنطوي ِلَما الرابع القرن منذ أفريقية وشمال الصغرى آسية سواحل

العاَلم.
خمسة منذ حدث ومما باهر، َمنِْطٍق َوْفَق يَُكرَّر التاريخيُّ الوضُع كان ذلك ومع
تَْلَقُف واليوَم الباغية، الَفِتيَّة رومة دولة ِقبَل من اآلفلُة اليونان حضارُة أُِجريَت أن قرون
وال الروماُن يَُقم ولم التَِّعبَة، رومة أيدي من اليونانيَة الحضارَة هذه الصاعدُة النرصانيُة

اليونان. حضارة إنقاذ من أعظَم القديم املتوسط البحر عاَلم يف بعمٍل النصارى

١٠

ولم كثرية، أسباٌب األلفية الظاهرة ولهذه تزول، املتوسط البحر شواطئ غابات أخذت
هذه عىل حافظت قد القديمة القرون وكانت األسباب. هذه من واحٍد غريَ النرصانية تكن
أيًضا، صحيٍة عوامَل إىل االستناد مع ولكن ذلك يُنَظِّمون ان الُكهَّ وكان املقدسة، الِغيَاض
الناس وكان والعنارص. اآللهة إىل وأقرَب األوىل األزمنة يف صفاءً أكثَر والفنُّ الِحكمُة وكانت
العكس وعىل نزوًال، املطَر وتَِزيُد رطوبًة أعظَم الهواءَ تجعل الجبال يف الغاباِت أن يَْعِرفون
الغاَب. يَُداُرون فال الَخِفيِّ الربِّ بعبادة يختلط الطبيعة نحو والنصارى اليهود شعور كان
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أشجاُرها. تُْقَطع وأن أَْرٍز غابُة تَُجاَوَز أن كثرية قروٍن يف سورية يف املحظور من وكان
أجزاءٌ اإلتُْروِريني، زمن يف مما الرومان زمن يف ًة ُخْرضَ األقلِّ إيطالية، يف توجد وكانت
األزهار ِبَساط «إن الجميل: قوَله ِديُوُدْرس كتب ِصِقلِّية وعن املسيح، أيام الغاِب كثريُة
أثََر معه تُِضيع لُوِقيَّة السَّ الكالُب كانت ما العطرة والرائحِة الكثافة من كان الغابة يف
فُحِفَظت يشء، كلِّ من الرغم عىل َحيٍّا يظلُّ األمة يف الطبيعة ِحسُّ وكان الطريدة.»
شجرُة أَتُوس جبل عىل تَُرى أن يمكن أيًضا واليوَم الوسطى، القروِن حتى مقدسة غاباٌت
لُنْباْرِدية يف ُسوَما من بالقرب نابليوُن وَحِفظ ،٨٥٩ سنة ِبزنطيون رهباٌن َغَرسها ٍو َرسْ
ما عىل شاهدها قد كان قيَرص َسَلفه ألن ِسينْبلُون؛ طريَق تَثِْني أخرى قديمٍة رسٍو شجرَة

يُحتمل.
امليالد قبل خراساَن يف زرادشُت غرسها التي و ْ الرسَّ لشجرة مصرٍي أروُع ُحِفَظ وقد
من تيجاٌن الزمن ذلك يف و ْ الرسَّ ألشجار يوجد يََزل ولم يُحتمل، ما عىل قرون بستة
العرُب َفتَح ا وَلمَّ ُشَعاًعا. أشدَّ نُوًرا وتََعوََّدت فشيئًا شيئًا استطالت ثم عريضة، فروٍع
عىل بغداد إىل فنُِقَلت املقدسة الشجرة بقطع الخلفاء أحد أمر ١٠٠٠ سنة حواَيل فارَس
وَقتَل ذلك الشعب فاستفظع ألغصانها، َجَمٍل ١٣٠٠ َحْمل مع الساق ُمَقطََّعة ساٍت19 َمالَّ
للبحر أقوياءُ ملوٌك بها أُصيب التي واالغتياالت، القتل أنواع جميع بني ترى وال الخليفة.
الباهر الدِّراميِّ الطِّراز ذلك بمثل تعصٍب عمِل من به انْتُِقم ما سنة، ألفي يف املتوسط
التي األديان تكن ولم قرنًا. عَرش خمسَة منذ أجنبيِة ِديانٍة مؤسُس َغَرَسها شجرٍة َحْوَل
واألغارقُة يعبدونها، كانوا الشمال برابرة أن مع باألشجار ِرْفٍق ذاَت الصحراء يف ظهرت

الربابرة. من يكونوا أن غري من الطبيعة يحرتمون كانوا الذين هم وحَدهم
إِىل مؤخًرا َحَفَزاهم قد لهم البحر واجتذاَب والتجارة للمغامرات ُحبَّهم فإن ذلك ومع
رصاٍع؛ من والبحر الَربِّ بني وما آخرين. حني َمالَّ َحَفَز كما سواحلهم يف الغاب شجر َقْطِع
الَربِّ؛ من يُْؤَخذ ما البحَر يُْعِطي كان الفاجع، العنارص اصطراع من الناس أيدي بني ما أي
الُربُور داخل من الخشب ذلك نقل يمكن كان وما السفن، ُصنع يف بالخشب يُنْتََفع إنه أي
َلَعيْب ويا الغالب، يف املاء من العنرصين، بني املتوسطِة األنهار، لَعَطل وذلك الساحل، إِىل
بالظِّلِّ ْوا َضحَّ َمن أوَل القرطاجيون وكان الغابات! َقلَّت ُكلَّما يزيد الَجَفاف كون يف الدائرة

.Rouleaux 19
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باستمرار جديدٍة فوائَد عن يبحثون كانوا إذ وهم أسطول، إلنشاء شواطئهم يف والَخَضل20
مؤكدة. غري بعيدة غايات سبيل يف مؤكد قريٌب هو بما ون يَُضحُّ كانوا فإنهم

زمن بعد أمريكُة نَِسيَت كما غاباتها َجرََّدت عندما مستقبلها أمَر أثينة نَِسيَت وقد
دام ما ُقوَسة َرسَ ضد أسطوًال يُنِْشئُوا حتى ُجُزِرهم لغاب األَثَِنيني َقْطُع الرَّْمِز ومن طويل،
العالم سيادة يف األغارقة أمل عىل ُقِيضَ أنه والواقُع َدَماِرهم، إىل يقودهم القوميُّ َزْهُوهم
تزال ال واليوم يُحتمل. ما عىل ذلك الغاب قطع بسبب امليالد قبل الخامس القرن أواخر يف
بجوار هنالك، القديمَة الغاباِت ألن وذلك والرموز؛ الشواذِّ من ِقلَّْوِرية يف ِسيَال غابُة
أخذَ أحٌد يستطيع ال وحيث األشغال، الكثرية املدن من ميٍل ١٢٠٠ بُعد وعىل ُكوِزنَْزه،
فتئ وما بالِخْصب، الرتاب عىل ُمنِْعَمًة بعًضا بعُضها فيحفظ دوًما سليمًة تظلُّ شجر،

متأخر. زمٍن حتى وبُنُْطش ومقدونية الدانوب من خشبَهم يَْجلُبُون الطالينة
اختالٍف مع ذلك الغاب بقطع وثيقة ِصَلٍة ذو املتوسط البحر بالد يف للرِّيِّ نظاٍم وكلُّ
يف الُقَرى قيام كان ثَمَّ ومن كثري، وحجر قليل غاٍب عىل إيطالية وتشتمل وآخر. بلد بني
املاليني أمر ألن وذلك ْهل؛ السَّ عىل ْفح السَّ تفضيل مع وذلك املحاجر، من بالقرب إيطالية
إنشاء وَفنُّ ُطوح. السُّ عىل أو صهاريَج يف يُْجَمع الذي املطر ماء عىل يتوقف الناس من
يْهِدف كما متساويًا توزيًعا املاء توزيع إىل الفنُّ هذا ويَْهِدف إسبانية، يف أسايسٌّ األحواض
شواطئ من كثريٍة شواطئَ يف الفنُّ هذا انترش وقد الرتاب، رْصف يف جديدة طريقة إِىل
كثافة فيه زادت زمٍن يف بفضله ة الجافَّ الحجرية إيطالية أُنِْقذَت وقد املتوسط، البحر
مقابل يف َحبًَّة ٣٧ ُمْلشيا من بالقرب مصنوًعا بَالٍّ بُلَِّلت التي األرُض أعطت وقد السكان،
َريٍّا وامَلْرِويَّة هكتاًرا امِلَساحة من البالغُة الربتقال حديقُة أعطت وقد فيها، امُلْلقاة الَحبَِّة
هذا من لُنْباردية، خالل من يساِفْر وَمْن دوالر. آالف عرشَة بََلنِْسيَة من بالقرب مصنوًعا
يف جديًدا إصالًحا يَتََصوَّرون الناس أن كيف بسهولٍة يُْدِرْك ، باألَُرزِّ قيرص زرعه الذي البلد

السكان. نقص بسبب هذا فقُرها فيزيد طبيعيٍّا فقًرا الفقرية األرض
مقاومتها العنارصوعند مكافحتها حني الرِّيِّ علم يف الكمال إىل انتهت من األمم ومن
فاستنبطوا باملتناقضات مفعمون هم َمن الفردية الطبائع ذوي ومن الخاصة. أهواءَها

الندى. الخضل: 20
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لذوي نماذَج معه يُتََّخذُون ما الوسائل هذه إنماء من وبلغوا دفاٍع وسائَل ضعفهم من
موهبًة. األكثِر الطبائع

تََمثُِّل عىل السكان َحَملت قد املتوسط البحر سواحل من الغاب َقْطع زيادة أن وبما
عند املمكن، من فإن النيل، وادي يف بها يُنْتَفع التي القديمة النُُّظم عن مختلٍف للمياه علٍم

ذلك. الغاب قطع إىل الرِّيِّ فنُّ يَُردَّ أن تحليٍل، آخر

١١

ثالثة يف املتوسط البحر شواطئ عىل الربابرة استيالء ِنطاق اتََّسع حاسم، مهمٌّ حادٌث تمَّ
ما َعْزُو يتعذر كما التواريخ، وببعض معارك ببضع ذلك يُنَاط أن امُلتََعذِّر ومن قرون،
تَِبيُد ال اإلمرباطوريات أن والحقُّ الِعلل. هذه مثل إىل الرومانية اإلمرباطورية سقوَط ى يَُسمَّ
واليهوَد، الرومان أن والحقُّ أخرى، بأمم تختلط وإنما أبًدا تَْفنَى ال األمم وأن نادًرا إال
آدميني مستغرقًة املغلوبة باألمم الغالبة األمم امتزجت وإنما يَُزولُوا، لم أيًضا، والهنوَد
خطٍّا راسًما الجديد العهد بدءَ املؤرخ ل يَُسجِّ حيث تدريجيٍّ انتقاٍل دوَر مجاوزًة وتقاليَد
أََجْل، فوره. من ُمبْتَِكًرا تأثريًا الجديد للمبدأ ترى ما الروحية الحياة غري يف وليس أفقيٍّا،
آخر، جيٍل وقيام جيٍل سقوط يُْربِز أن وحَده، شاعٍر دماَغ يمكن وحَده، عاِلٍم دماَغ يمكن

ذلك. ُصنع يستطيُع شعٍب، رحيَل أو فاتًحا، ترى ال ولكنك
األملان وقبائل والَفَرنْج والونَْدال الُقوط حاوله ما كلُّ عظيمٍة برسعٍة غاب وقد
التي األمم تَُزل ولم املتوسط، البحر لفتح تنافٍس، عن أو بالتعاقب، واللُّنْبار والهياطلة21
يشء، كلَّ انتحلوا أنهم وبما تقريبًا، معهم بيشء يأتُوا لم الُغَزاَة أن وبما ، َقطُّ قهروها
يَُحدَّث وما وَدِمهما. النرصانية وتمدن القديمة القرون بتمدن امتزجا وَدَمهم تََمدنهم فإن
بطيء َمِشيٍب غريَ الحقيقة يف يكن لم الرومانية اإلمرباطورية سقوط من الغالب يف عنه
القرن بني الرومانية اإلمرباطورية أمُر وما فتَاءً، أكثَر عناَرص إىل انَْحلَّ سيايسٍّ لبُنْيَاٍن
َعَرشٍة بأمراءَ العِرش بناِته ج َزوَّ الذي الغنيِّ األسطورة كَمِلك إالَّ السادس والقرن الثالث

.Les Huns 21
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الجميِع إبقاء مع امُلتََطلِّبني لورثته مملكته من أقساًما تارًكا ُمَهدِّدين محاربني األجانب من
حيويته. بفضل مجتمًعا

قد القوط قبائل وكانت الطامعني، أخطَر كان الرومانية باإلمرباطورية امُلدَّعني وأوُل
بدءِ يف حني امَلالَّ من القوط وكان زمن، بعد النورمان َوَصل كما إسكندينافية من َوَصلت
البحر عىل حني َمالَّ فأصبحوا روسية َجنوب يف األنهار طول عىل يسافرون صاروا ثم األمر،
الرشق)، وقوط الغرب قوط (أي وأُْسرتُوُغوت ِفيِزيُغوت إىل تقسيمهم ويَْرِجع األسود،
نِْيرب الدِّ نهُر َم َقسَّ التي الروس هجرة َدْوِر إىل وإسبانية، إيطالية يف بعدئٍذ ُكرَِّر تقسيًما
حني األوىل للمرة عربيٍّ أصٍل من رومة إمرباطُور وكان البدويَة. القبائَل هذه أثنائها يف
اسُمه وكان للرومان، جريانًا وظهوِرهم ٢٥٠ سنة حوايل الدانوب مصابِّ إىل وصولهم
ألف نَْحَو املتوسط البحر ِسْلم َكدَّرت التي الكربى العرقنْي َغَزواِت بدأت وقد . العربيَّ فليب

. رمزيٍّ برصاٍع سنة
القرن يف ادََّعى وقد واحدة، سنة يف للرومان أباطرٍة ستُة الدَّْور ذلك ُقبَيَْل يوجد وكان
اإلمرباطورية عىل السيطرة بحقِّ الجنود، من ومعظُمهم رجًال، خمسني من أكثُر الثالث

فاجًعا. موتًا ماتوا قد وجدتَهم منهم اثنني َعَدْوَت وإذا الرومانية،
ارتجاج درجة عىل تقريبًا العرص ذلك إىل تعود التي البارزة النقوش من اثنان ويَنِمُّ
ُمْلتَُحون بأنهم ناُووٍس عىل الربابرة َر ُصوِّ وقد الربابرة، من غزاٍة اندفاع بفعل اإلمرباطورية
وجوًها يُبِْدي وبجانبهم اليعاقبة، قالنس بمثل ُمْعتَِمرون دراريَع البسون ُمَسلَّحني غريُ
هؤالء عىل وتبدو وُخَوذًا، أنيقًة ِبزَّاٍت البسون املنظر َحَسنُو الرومان من ُشبَّاٌن حائرًة
بني ضالِّني فيَْظهرون الحارض الوقت يف األماجد الخارجية» «ديوان رجال مالمُح الشبان
رومانيٍّا إمرباطوًرا يَْعِرض وهو فارسية، صخرٍة عىل فمنقوٌر اآلخر النقش وأما ال. ُعمَّ
الكتائب ِقبَل من األباطرة انتخاب عن نََجَم الذي االرتباُك غدا وقد الُفْرس. مَلِلك عبًدا أسريًا
اختيار أمَر الَحيَاَرى الجنوُد معه َفوَّض ما يوٍم ذاَت دَّة الشِّ من البعيدة البالد يف الرومانية
طيٍف غريُ الوجود من له يكن لم الذي القديم رومة ِسنَاِت مجلس إىل الجديد اإلمرباطور

قرون. ثالثة منذ
إيلِّرِييَّان ضابطان أي َقِويَّان؛ رجالن الثالث القرن أواخر حتى العرَش تعاقب وقد
إلَه الشمَس التخاذه الشمِس امَلِلك دوَر أُوِريليان، أحُدهما، َمثََّل وقد وضيٍع، أصٍل من
فلم قلعة إىل رومة َحوَّل وقد َمْولًِدا»، والسيِد «اإللِه لقَب النقود عىل وانتحاِله اإلمرباطورية
تحت يَُرى أن يمكن ُسوٍر من الحني ذلك يف رفعه وما كان، رومانيٍّ أيُّ ذلك إىل يَْسِبقه
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كقائٍد أُوِريْلياَن إىل نُِظَر وإذا قديًما. نقًشا مشابًها باْولُو سان باب عند الرسو أشجار
فهو ُمبِْدًعا، ُوِجد كإمرباطور إليه نُِظَر وإذا كثرية، ِفتنًا الواليات يف فأطفأ محافًظا ُوِجَد
وثوبًا رشقيٍّا تاًجا َلِبَس فقد الُفْرس وملوك الفراعنة كمظهر َفْخٍم مظهٍر اتخاذ يف َرِغَب إذ

ذلك. صنع َمْن أوَل وكان بالذهب، ُمَطرًَّزا زاهيًا
أربعُة تَُجرُّها نٍرص عربِة يف رومة فجاب ِديوْكِليْسياُن َخَلُفه الرشقية الشعائَر أَتَمَّ وقد
وكان ، اإلمرباطوريِّ الحرس يف ضابٍط منِصب َشَغَل أن بعد العرش إىل ُرِفَع وقد أفيال،
«أمري ب بُولُونِي يف نفسه ب فَلقَّ سابًقا غل الشُّ مع بالسجن عليه محكوًما العرش يف منافُسه
لربيطانية «إمرباطوًرا بنفسه ونادى املانش شاطئ عن مدافًعا صار ثم رومة»، بحرية
مقتوًال. مات أن إىل سنني سبَع إمرباطوًرا صورتَه تَْحِمل النقود انفكت وما العظمى»،
يالقَي أن غري من عاًما عرشين سيطر قد ديُوْكِليْسيان أبرصَت الحادث هذا َعَدْوت وإذا
ُدستوَر ألغى قد هو الكلمة، بهذه جدير هو القديم، باملعنى طاغيٌة هو َصْفَوه، يَُكدِّر ما
إمرباطوًرا بنفسه اختار قد هو قرون، ثالثة الِقَدم من والبالَغ الُجمهوريِّ ِشبَْه أغسطس
جميع َدَعا قد هو الحكومة، يف مساعد اإلمرباطورين من لكلٍّ فكان (أغسطس) رشيًكا
يف أبدع قد هو لها، آباءً أخرى وآلهًة وِهْرُكوَل ُجوبيرتَ جاعًال اإللهية باألُرسة الزُّمرِة هذه
أَْي التَّبَنِّي، نظاَم َجدَّد وهكذا مديريات، أربع إىل بتقسيمها العناية مع إدارًة نفسه الوقت

رومة. َعَرفت َمْن أحسُن هم الذين األربعة األباطرة عن أسفر قد كان نظاًما
طاغيًة كان أنه وبما لعبد، ابنًا وكان ، حكوميٍّ اشرتاكيٍّ أوَل ديُوْكِليْسياُن وكان
قد كهؤالء وهو الحارض، الوقت يف العالم سادة ببعض يُذَكِّرنا فإنه نفسه الوقت يف
كِن السَّ سالمَة الدولة، وبواسطة ذلك، مقابل يف لهم ضامنًا الحرية نعمَة رعاياه َحَرم
والنقل كالجيش الرضورية املصالح يف أبيه عمل عىل يداوم أن االبن عىل وكان والطعام.
والرتبيُة الوسطى الطبقُة وعادت رجاله، رضائب عن أرضمسئوًال مالِك كلُّ وكان والِغذاء،
ناظمًة التاريخ، يف األوىل وهي َرة، امُلَسعَّ َلع السِّ قائمُة وكانت موجودتني. غريَ الَكَهنُوتية
حتى األُرجوانيِّ بْغ والصَّ الذهب بني ما يَْشَمل التَّْسعري هذا وكان املنتجات، وألثمان لألجور
بلجيكة، ِخنزير ولحم َمْرِسيْلية ِخنزير لحم بني يَُفرِّق التَّعسريُ هذا وكان الدَّجاج، بَيِْض
ج يتدرَّ كما املحامني أتعاِب حتى امُليَاِومني العمال أجوِر من يَتََدرج التَّسعري هذا وكان
َمن كلُّ باملوت يُعاَقب وكان البالليع، كاسحي أجور حتى الَغنَم صوِف َجزَّاِزي أجور من
رومة العاصمة مع اإلصالحية والدولُة ِطيَّة ْ الرشُّ الدولة كانت ولذا الحسابات؛ تلك يخالف

.٣٠٠ سنة منذ كامًال أمًرا
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َد وَهدَّ كنائَس َم َهدَّ ما وإذا وثيق لنظام األدياَن ديوكليسياُن أخضع ما إذا َعَجَب وال
الوظائف من إبعاده عىل ذلك، عن فضًال داوم، وقد الكنائس، أمالَك وصادر عامًة مجالَس
هي كما القانون، حماية خاَرج جعلهم وعىل نصارى إنهم يقولون كانوا َمْن كلَّ العامة
الحني ذلك يف النصارى من ُقِتَل َمن عدَد ِجبُُّن ويَُقدِّر الراهنة، الساعة يف اليهود حال
السادَس القرن يف النصارى بأيدي النصارى من ُقِتَل من إن قوَله ذلك إىل مضيًفا بألفني،
هؤالء ومن الزمن، ذلك منذ الشهداء بعِض ِصيُت ويِذيع بدرجات، أولئك من أكثُر عَرش
شهيَد فصار قليلة ناٍر عىل فُشِوي وأبادها العامة اإلمرباطور مراسيم يف َطَعن نرصانيٌّ
َسَمح مرسوًما موته فراش عىل وهو ملٍك نائُب أصدر العكس وعىل املجهوَل، ِنيُقوِديمية
ونَأُْمل القانون، يحرتموا أن عىل يجتمعوا وبأن دينهم يمارسوا بأن البائسني «لهؤالء فيه
بالسالمة يَُمنُّ أن َربِّهم إىل الدعاء عىل يَُحثُّهم ما رحمتنا يف النصارى يجد أن ذلك مع

الدولة.» وعىل وعليهم علينا
وذلك عادًال، فاضًال عاهًال كان بل ُمبَذًِّرا، خليًعا فاسًقا اًكا َسفَّ ديُوْكِليسيان يكن ولم
شارل بعده صنع كما السلطان عن مختاًرا تَنَزَّل حني التاريخ يف نادر بعمل قام أنه إىل
نتيجَة السلطة عن تنزَّال األخريين هذين إن القائل الفارق مع الثامن وإدوارد الخامس
املعنى ضمَن السلطة حوَل ِجدِّيٍّ مبدأٍ ذا كان ديُوْكِليسيان أن والواقُع معاديٍة. ُقًوى ضغِط
ُمْلِزًما ِسِنيه من والخمسني للخامسة ابنًا عنها فتنزَّل أُوِريل ماْرك به إليها نظر الذي
يقوما حتى اإلمرباطور ملساعَدي املجال يف َفْسًحا ِغراره عىل يسري بأن الضعيف نائبَه
َرًحا ي يَْرشِ الذي الفرنيسِّ ل امُلَموِّ شأَن قرابٍة، صلَة األربعة بني ترى وال الحكومة، بأمور
العبد ابُن بَنَى وقد املساء. وقَت الجريان مع بالُكَرات وليلعب نَّارة بالصِّ ليصطاد َكْرٍم مع
ترى واليوم ، إقطاعيٍّ كأمرٍي الَخِيلِّ حياة فيه يقيض قًرصا ْلماِيسِّ الدَّ بلده يف ديُوْكليسيان

ِديُوْكليسيان. قرص أنقاَض تَُغطِّي إسباَالتُو مدينة نصف
لم وهو العرش، سبيل يف يناضل أخذ أن يَْلبَث فلم الحياة، تلك زميلُه يُِطق ولم
يف غامًضا موتًا ليموَت هزائَم وعانى جديد بكفاٍح وقام وابنُه هو تنافر فقد َسْلًما، يِجْد
َجْدوى، غري عىل ولكن الرَِّعائية، ُعْزلته من ديُوْكليسياَن يُْخِرج أن حاول أََجْل، األمر. نهاية
كإلٍه، املعبوُد العاهُل، َل يَُفضِّ أن املمكن من أن ه بأَْرسِ للعاَلم مثبتًا ذلك ديوكليسياَن لَرْفِض

السلطان. شهوة عىل النَّْفِس صفاءَ حياته مساء يف
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١٢

ال وئيًدا، ًحا ُمَرتَجِّ سريًا يسري بُمنْطاٍد استانبول يف النظر يُنِْعم بأن الحظُّ يُْسِعُده َمن إن
بحرين عىل ِحصاٍن راكبُة فكأنها العاَلم، يف ملوقعها مثيل ال مدينًة يُبِْرصُ رسيعة، بطائرٍة
للنيل ُمنَْحٍن عىل قائمتان ولِيُوَن الُخْرطوَم إن نََعْم، عريٍض. لنهٍر ُمْلتٍَو يٌط َرشِ بينهما يربط
الجالل ذلك بمثل بحرين عىل تسيطران ال أنهما غري استانبول، موقع مثُل فلهما والرُّون
الشمال نحو بعيًدا يمتدَّ أن استانبول فوق يتطور حني نظَرنا ويمكن . الرِّوائيِّ واملنظر
يط الرشَّ اتساع عن ُ ينشأ الذي االنطباَع يَُقوَِّي أن املنظر هذا شأن ومن الَجنوب، ونحو
يَُميََّز أن أمكن اآلسيوية فة الضِّ إىل الظُّْهر بعد نُِظَر ما وإذا البحرين، بني الواصل ر امُلَصغَّ
الشمال عن يَُميََّز وأن سواد، إىل الضاربُة وُزْرقتُه األسود البحر سطح ُقتُوُم اليمني عن
العنرصين: َرْمَزي رؤيُة تُْعتََقُد وهنالك كاملرآة، أبيُض انعكاٌس له الذي الوديُع مرمرة بحُر

. ِّ والرشَّ الخري بني كجرس امللتويِة الطريق مع ، ِفيِّ والصَّ الوحيشِّ
وتَُشقُّ َغُضوبنَْي، عنرصين بني ُمَعيَّنَة، حدوٍد وِضْمن البُْسُفور، عىل الحياة وتنترش
األبيضويسري البحر نحو الَجَواِري تلك أسعُد ويَْجري اِعيٌَّة، ِرشَ مراكُب وتنتفخ ُسُفٌن، املياَه
ُفَرٌض وتَْظَهر َغِمَقة تالٍل من واضحٌة بَُقٌع وتَْربُُز األدجن، البحر نحو مغامرًة أكثُرها
رسٍو أشجاُر وترتفع الشمس، غروب بفعل ِقبَاٌب املحرتِق الفلِك نحو وتَتَِّجُه صخور، وراء
دعوُة َوتُْسَمع السماء، نحو ُمذَرَّبٌة مآذُن وتَْعلُو الِبيض، البيوت من أخالٍط بني وقصوٌر
الشاطئ عىل القائِم الرَُّخاميِّ القرص يف يعيش وكان بعيٍد. من امَلْغِرب صالة إىل املؤذن
بني كإمرباطورٍة ُ تَْهنَأ استانبوُل وهذه الفتاة. تُْركية َسيُِّد فيه مات وأخريًا شائب، خليفٌة
األرجل ذي األَنَْقَرِويِّ كالِهرِّ َخوَّانًا ساكنًا استانبوَل أماَم األبيض البحُر ويمتدُّ بحريْن،
البستانيِّ تمتع من أكثر بعمله يتمتع أن املدينة هذه أنشأ الذي الرجُل يَْسِطع ولم قية. امَلْرشِ
لدى معروٌف وهو اإلسكندر، كاسم باقيًا ظلَّ اسمه فإن ذلك ومع غرسها، التي باألشجار

الرومان. أباطرة ُمْعَظم أسماء من أكثر األعقاب
ثمنًا العرَش ينال أن كأغسطس اْضُطرَّ وقد لعاهل، جديٌد مثاٌل يَْربُز وِبُقْسطنطني
وقد ُمنِْتًجا. طويًال عهُده كان وقد األحزاب، مختلف مكافحة يف قضاها كثريٍة لسننَي
صالحة، تربيًة ويَُربَّى بية، ِرصْ يف ُولَِد وقد اٍر، َخمَّ وابنِة لضابٍط رشِعيٍّ غريَ ابنًا كان
مثَله ويُْعنَى الوجوه، بعض من كأغسطَس للعهد وليٍّا ويغدو إلمرباطوٍر، صهًرا ويصبح
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الدولة حدود حماية يف أفاد حروٍب من إليه اْضُطرَّ وما تامة، عنايًة الداخلية باإلصالحات
فقط. الربابرة غارة ِتجاه

اتزاٍن من املالمُح عليه تنمُّ وبما الُجْمُجمة بطول أغسطَس يشابه قسطنطنُي وكان
وكان والنفاَق. الديمقراطيَّ والرِّئاءَ الطَّبْع ِرسَّ أغسطَس يَُقاِسم ال كان ولكنه ومالحظة،
مشكوٍك الخاصة حياته يف أدٍب قضاء مع وذلك َحَكًما، األخالق قواعد من يجعل أغسطُس
بَُعيَْد الُحكم بشئون قسطنطني قام وقد ُمنَْحلَّة. أخالق ذات ٍة أُْرسَ بني وذلك الغاية، إىل فيه
اعتقاٍد أيَّ إبدائه عدم مع اإلمرباطورية ُرْكَن النرصانية من جعل وقد النصارى، اضطهاد
وهو حياته، آخر يف إالَّ د يَُعمَّ لم وهو فقط، الدولة مصلحة َوْفَق َسرْيه ومع كان باطنيٍّ
أغسطس عن مما أكثَر الُعْزَلة ُقَوى من عنه يَْصُدر وكان َمثًَال، ليكون إالَّ هذا يفعل لم
العاهلنْي أشجَع َريَْب ال قسطنطنُي وكان حوله، َمْن يف تأثريه مقداَر يَْرُقب يَنَْفكَّ لم الذي

العاصمتني. يف َحَكما اللذين القوينْي
وعىل والِوشاية، باالنتقام أَظلمت أَُويْقاٍت العظيم الرجل هذا حياة يف تُبْرص ذلك ومع
َفُغِلب عليه تََمرَّد قد القادم) ِصْهُره (وهو قسطنطنَي اإلمرباطور نائب أن ترى العكس
تقريبًا، العفو هذا ملثل نظريَ وال اإلمرباطور، عنه فعفا اإلمرباطور ابن ِقبَل من وُسِجَن
نفُسه قسطنطني ابُن اْضُطِهَد وقد حال. كلِّ عىل الكالِسيَّة القديمة القرون يف الوحيُد وهو
غاٍل ماءٌ عليها ُصبَّ اإلمرباطورة تَُهم بهتاُن حنٍي بعد اكتُِشف وملا َحَماِته، ِقبَل من وُسمَّ
انتحل وقد دامية. تطهرٍي عملية أثناء يف معها إِخوتها وأبناء إخوتُها مات وقد امها، َحمَّ يف
بتنازع للخطر املبدأ َفُعرِّضهذا َقبْل من أُغسطس صنع كما املالكة األُْرسة َ مبدأ قسطنطني

ووارثيه. اإلمرباطور أبناء
القيام عىل يداومون كانوا الذين األباطرة أولئك وثباِت نشاِط من للحرية أدعى يشء وال
من الخمسني يف قسطنطنُي كان أن املحتمل ومن ِخططهم، انهارت كلما جديدٍة بمشاريَع
وما عهده، من الثالث للَعْقد ا ُمِتمٍّ كان مات ا َلمَّ وهو الجديد، مقاَمه س أَسَّ عندما ِسِنيه
وليوَن ميالَن أفاد كليٍّا بها إقامتهم عدم من أو طويلة ألدواٍر رومَة األباطرِة ترك من كان
الرومانية اإلمرباطورية مركز نْقَل ولكن الرشق، نحو االتِّجاه ولكنَّ مىض، فيما وُدَراَج22
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231



املتوسط البحر

الطموح من قسطنطني كان هل هنا: نسأل أن ولنا ة، الِجدَّ تامُّ أمٌر واسع، مقياس عىل إليه
أغسطس؟ تقليد من أكثر اإلسكندر تقليد إىل به يَْهِدف ما

بإقامة الحقيقة يف بدأ وقد الروائية، املناحي بعُض تروادَة إىل اإلمرباطوَر اجتذبت لقد
َمْسقط إىل أخرى عوامُل دفعته وقد ، الغربيِّ آسية شمال يف الواقع املكان ذلك يف عاصمته
القادم، ِبَزنْطة مكان إىل ينطلق لم وهو ًدا، ُمَجدَّ تروادة إىل ثم ُصوْفية إىل ثم ِنيش رأسه
مكافحته بعد إالَّ آسية، إىل مروٍر كلَّ به َسدِّه وإِمكاَن املدينة هذه موقَع به اكتشف الذي

العاَلَم.» يَْمِلك القسطنطينية يَْمِلك «َمْن نابليون: قال منافَسه،
بوضع فبدأ املدينة عليه يقيم مكان أحسن عن بحث اإلمرباطور أن األسطورة ويف
وحملتها القياس ُخيُوَط نََزعت النُُّسور أن غري ، اآلسيويِّ الساحل عىل أُْسُكداَر يف أُسسها

. األوروبيِّ الشاطئ عىل وأسقطتها مرمرة بحر وراء ما إِىل
عىل األساطريُ اشتملت ما الحائرة قسطنطني أخالق عن األسطورة هذه وتكشف
قد والطيوُر الَعْزم، عىل الحائَر َحَفَز إِشارٍة من الطيوُر أتته وما دوًما، الحقيقة من أساٍس
ِمنَْضدة، عىل الدقيَق ببَْسِطه اجتذبها اإلسكندر ولكن مدينته، شاَد عندما لإلسكندر بََدت
ِميه، ُمنَجِّ سأل كما ِدْلف، هاتَف سأل قد قسطنطني أن إىل وذلك بها، نفَسه ْه يَُوجِّ لم وهو
أُُسَس يََضَع حتى الَقْوس بُْرج يف الشمس دخوَل انتظر قد وهو قراَره، يَتَِّخذ أن قبل

املدينة. بتلك يحيط الذي الكبري املستدير ور السُّ
لها َحدَّ ال بأعياٍد اسمه، تحمل التي املدينة، تلك نت ُدشِّ ذلك بعد سنني خمس ويف
املفاجآت من وكان امَلَدى. واسعَة ألعابًا أيًضا نَظََّم وقد بدقة، الرومانيِّ الطراز عىل نُظَِّمت
البُْسُفور، عىل رائعًة َمَغانَي23 إليهم م وَقدَّ رومة من نات السِّ مجلس أعضاءَ نقل أن السارَّة
الجديدة. البيئة يف العتيقة عاداتهم مراعيًا القدماء ُزبُنَه يَُداِري الذي املاهِر الفندقيِّ شأَن
اإلمرباطور ومزاَر الجديدة الرُُّسل كنيسَة كثريًا وينتقدوا يََرْوا أن املحافظني أولئك عىل وكان
الكثرية اليونانية والتماثيُل والخمُر الزيُت عليه ع يَُوزَّ الذي الشعب نحو السخاء وُرضوَب

املرسوقة.
كانتحال اليونانيَّ الفنَّ انتحلت فقد بَْعُد خاصٌّ فنٌّ الفتاة النرصانية لدى يكن لم وإذ
معابَد قياُم الجديدة النرصانية الدولة تلك يف ويَُرى ًرا، ُمَؤخَّ األوروبيِّ للفنِّ الفتاِة أمريكَة
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املؤدي لَّم السُّ يف األوىل، للمرة نات، السِّ أعضاءُ َصِعد ا وَلمَّ وبولُّْكس. لكاْستُوَر تكريًما جديدٍة
ُدوُدون ُزوس كتمثال الباب أمام ِلنُْدوس س بالَّ تمثاَل وجدوا الجديدة االجتماع َرْدهِة إىل
حامي ميدان يف الواسع، قسطنطني ميدان يف يَُرى وكان آخر. مكاٍن يف ِدْلف أفاعي وعموِد
، اقيِّ مَّ السُّ الرُّخام من َعُموٍد فوق وذلك أَبولُّون، شكِل عىل اإلمرباطُور هذا هذا، النصارى
الحديثة، النرصانية للكنيسة خارجيٍّا حاميًا وال خفيٍّا َسنًَدا الوثنيُّ الِكيَاُن هذا كان وما

ا. تامٍّ يكون يكاد انفصاًال عنها منفصًال جانبًا قائًما الكيان هذا ويبدو
ذلك بعد أمَر إنه أََجْل، َمْحٍض، سيايسٍّ بعقٍد تسامٍح، بمرسوم عهَده قسطنطنُي وبدأ
َظلَّت «هللا» كلمة أن غري هللا، من بإلهاٍم النرص نال أنه برومة نرصه َقْوِس عىل يُنَْقش بأن
عىل األوىل األهلية حربه يف حافظ هذا وقسطنطنُي الرسمية. الزمن ذلك وثائق يف مبهمًة
كان هذا وقسطنطنُي النصارى، دون رومة أريستوقراطي وعىل الوثنيني نات السِّ أعضاء
عهد يف النرصانية وكانت وآمالها. الجماهري رغائب عىل فيطَّلع الحقيقيِّ السيايسِّ بََرصُ له
لالضطهادات، نتيجًة كثريًا األساس ثابتَة صارت قد ديُوْكِليْسيان وَسَلِفه: الخاصِّ مواله
قانونيٍّا ِكيانًا الجماعِة هذه َمنْح رضورَة قسطنطنُي ويُْدِرُك أملانية، يف وطيدًة اآلن تَْغُدو كما
أَبولُّون. صورة عىل نفِسه َعْرِض مع وأَْعالِمه تُُروِسه عىل نرصانية رموٍز بتصوير فيأمر
كما اإليمان صادق غريَ كان نرصانيٍّ إمرباطوٍر أوَل ُعدَّ الذي قسطنطني أن والواقُع
ُمْطَلق، كطاغيٍة الحكوميَّ سلَفيْه نظاَم أنجز وقد مستشاريه، وأخالُق أخالُقه عليه تدلُّ
العرش عىل جلس وقد العبيد، عدد لتناقص أََرِضيهم ترَك عليهم فَحرَّم الفالحنَي َعبََّد وقد
ِرئاسة يف للغرابة فيا األقدس، بالثالوث قال الذي نيقية مجمع يف األساقفة فوق اآللهة مثَل
ذي أوروبيٍّ مجمٍع أوَل ذلك وكان ! الحكوميِّ الرُّوحانيِّ املجمع لهذا د امُلَعمَّ غرِي اإلمرباطور

سنة. ١٥٠٠ بعد ُعِقَد الذي األول االشرتاكيِّ كاملؤتمر وذلك ، أَُمِميٍّ َمنَْزٍع
يف َعَقبَتْه التي األخرى الثالثة املجامع يف كما األوىل، للمرة املجمع هذا يف واتخذ
عىل بجلوسه وهو، بعدئٍذ، البابواُت انتحلها التي االستبدادية اللهجة تلك قصريٍة، فواصَل
مرٍة ألول ممثًال مًعا وبابا إمرباطوًرا بدا األوَّلني الكنيسة أمراءَ وتوجيهه ذهب، من َعْرٍش
السلطة اتحاد أهمية يف ليشكَّ العرص ذلك يف أحٌد كان وما البابوية»، «القيرصية ى يَُسمَّ ما
الحكومة مبدأ استند وقد اع. ِرصَ من االتحاد هذا إليه يؤدي وما الزمنية والسلطة الروحية
الرومانية، لإلمرباطورية وارثًة الوسطى القرون يف الكنيسة به ُعدَّت الذي ، األسايسُّ اإللهيِة
ِقبَل من الشأن رفيِع أمٍر ويلِّ سلطان حماية عىل ينطوي الذي االستبداديِّ الوضع ذلك إىل
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تحته جالسني ،٣٢٥ سنة ِنيْقية، يف األساقفَة قسطنطنُي أبرص وملا االنتشار. واسع مذهٍب
املجمَع ذلك َعدَّ أصواتهم ونََربَات حركاتهم من كالمهم معنى وأدرك بينهم فيما متنازعني

له. أصدقاءَ فيه يَِجَد أن يجب جديٍد ِسنَاٍت كمجلِس
مع رشقية وأزياءٍ بعاداٍت زهَوه يداري كان الذي الكامُل، الطاغيُة هذا انتَظر وقد
اختاره الذي الصليب أمام لرَيَْكع األخريِة الساعِة حتى جديدة، بحصوٍن عاصمِته تقوية
َجَعَل وقد عجٍل، عىل بتعميده فأمر الُفْرس ضدَّ حملٍة بدءِ يف َمِرَض وقد ألَْعالمه، شعاًرا

رومانيٍّا. إلًها منه الوثنيون جعل وقد يًسا، ِقدِّ منه النصارى
النرصانية أن والحقُّ النرصانية، بالرِّسالة اعرتف ألنه «األكرب»؛ ب قسطنطنُي ب ولُقِّ
ق َحقَّ هل يُْسأَل: أن يجب ذلك ومع بُولُس، الِقدِّيس منذ آخر رجل أليِّ مما أكثر له مدينٌة
السلطان؟ بلوغ عىل النشيَط اإلكلريوَس ساعد أو الحقيقة يف عظيًما ً مبدأ اإلمرباطوُر هذا
كإمرباطور، بنفسه السلطان هذا ممارسة يف فكََّر رومة أُْسُقف فإن أمٍر من يكن ومهما
أن جريئًا أُْسُقًفا يمكن كان فقد الرابع، القرن يف ممكنًا كان غريبًا لنا اليوَم يبدو وما
يَْلبَث لم التي الرُّوَحاِنيُة»، امُلْكَرمني املؤمنني «جمعيُة غدت وقد إمرباطور. لقب يَْحِمل
يمكن وكان الكنيسة. تعلوه َدْوليٍّا ِحْلًفا ،« الربِّ «مدينة ب اإلصابة مع وصفها أن أُوْغْستن
بانتصار ينتهَي أن سنة ألف مدة اإلنسانيَة َسيُهزُّ الذي العاَلم، سيادة أجل من الرصاَع،

انقساُمها. لوال الكنيسة
الخطَر قسطنطني َجِهل وقد تعقيًدا، الجديدَة املسألَة هذه الربابرِة ُغَزاُة زاد وقد
ضباًطا بََالطه يف َقِبَل َمْن أوَل كان وقد العموم. عىل بصريًا نبيًها أنه مع الِجرمانيَّ
نهَر لتَْعُرب ِجْرمانيًة قبائَل دعا إنه حتى مهمًة، مراكَز وَمنََحهم الِجرمان من وموظفني
الذين الَفَرنج إىل التشجيع، ومع التسامح، بعني نظر إنه حتى ، الُغولِينيِّ وتجاِزي الرِّيِن
إىل األعىل الرِّين مجرى من ه تتوجَّ التي األملان قبائل وإىل األدنى، الرين نهر من يأتون
وهذا الدانوب، نهر عبور بعد ُهنْغاْرية عىل يستولون الذين الَونْدال وإىل والَجنوب، الغرب
وقفه يتعذر كان مما قرون خمسة مدَة أوروبة إىل متدافًعا سار الذي امُلَخرِّب امَلْوج أن إىل

يَُقاَوم. ال مما التَّيَّار ذلك ألن وهذا َعْزٍم؛ صاحب من الرغم عىل
ُقِتَل ا وَلمَّ النصارى، تجاه سياسته يف النظر أعاد أن قسطنطني خليفُة يتمالك ولم
للخامسة ابنًا الذبح من يتفلت أن غالٌم استطاع أُرسته نصف بقتِل فأََمر قسطنطنَي ابُن
من اثنان وأخذ قسطنطنُي مات ا وَلمَّ الُقُسوسة، إىل تََطلًُّعا وَخِيصٌّ أُسقٌف فَربَّاه ِسِنيه، من
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يَُعلُِّمه ثم الُقسطنطينية يف البيان تََعلُّم عىل عازًما امُلنَْزوي الغالم كان مًعا يَْحُكمان أقربائه
الكبائر من كثريًا البََالط يف رأى قد وكان الجديدة. األفالطونية حكمَة يونانيٌّ فيلسوٌف
نصارى؛ أنهم يزعمون كانوا الذين آله بني املسفوك الدم عن حديثًا َسِمع كما النرصانية
اها تََلقَّ التي القديمة القرون ملعتقدات تََقبَُّله ُمبِْديًا النرصانية ِحيال ارتياٍب ذا صار ولذلك

ذلك. بعد أثينة يف اها تََلقَّ كما منابعها يف
الدِّراسات من ينتزعه إذ والعرشين؛ للخامسة ابنًا سعيدًة حياًة ليقيض وإنه
النقيض عىل كان أنه مع الربابرة مقاتلة إىل فريسله معتزٌل، إمرباطوٌر األفالطونية
لجيش عسكريٍّا قائًدا يَُعنيَّ ثم له، ومساعًدا لإلِمرباطور صهًرا ويصبح ، الجنديِّ روح من
طريقهم يف يجدونه يشءٍ كل ونَْهِب الغول بالد لَغْزِو األمَلاُن َعَربَه الذي النهر هذا الرِّين،

وإحراقه.
حركاتُه َدلَّت فقد ، جنديٍّ ِة ألُْرسَ سليًال رومانيٍّا األمريُ كان أن قليٍل عن وليس
غاِب َضبَاُب انكشف وقد نٍرص، عن أسفرت فيه حقيقيٍة عبقريٍة عىل األوىل العسكرية
يف الكربى معارِكه أُوَىل َكَسَب وقد األوىل. للمرة وسرتَاْسُربغ باريَس عن االبتدائية الربابرة
الُقوَّاد من بعده يأتي َمْن جميع ذلك يصنع كما باريس يف َمَقرَّه جعل وقد سرتاسربغ،

تقريبًا. الثَّقافة ورجال
بارييسٍّ أوَل وكان ريب، ال مًعا وفيلسوًفا قائًدا وكان ُجوْليان، األمري هذا اسُم وكان
الرغم عىل صالًحا حاكًما وكان األوىل. امِلْرصِ هذا أيام منذ اسمه الشتهار وذلك ناحيٍة، من
ِبَزنْطة، إلمرباطور نائبًا ا، ِرسٍّ ثَْوريٍّا رومانيٍّا، جنديٍّا نَتََمثََّل أن ُمتَْعٍة من يخلو وال َفتَائه، من

… الرابع! القرِن باريِس يف عائًشا
يسميها كان كما الباريسيني مدينُة (وهي لُوتِس يف قًرصا لنفسه جولياُن بَنَى وقد
عند معروفًة كانت وإن ني، السِّ ِضَفاف عىل القائمة القديمُة املدينُة وهذه الرومان)،
ما الجنود لدى الُحْظَوة من ُجوْليان ويَبْلُغ تقريبًا، األباطرة لدى مجهولًة كانت قيَرص،
العادة من كان التي فارَس إىل يذهب بأن اإلمرباطوُر فيأمُره اإلمرباطور، َحَسَد معه يُثِري
أبدت الكتائَب ولكن يُِطيُع، جولياُن وكان فيهم. املرغوب غريُ املناِفسون إليها يُرَسَل أن
ته فَخريَّ ليًال قائدها منزَل دخلت وقد الَوَداع، حفلة يف فصارت التغيري لهذا معارضتها
الهزيلُّ الروائيُّ املنظر هذا وينتهي فوًرا، يُْقتَل وأن إمرباطوًرا به يُناَدى أن األمرين: بني
بعض يكون وبذلك إمرباطوًرا. به يُناَدى أن جولياَن قبول إىل املصادر جميُع تؤيده الذي
كان وما ، الروحيِّ البرشية تاريخ يف َدْوًرا أوجبوا قد يُحتمل، ما عىل كاَرى السُّ الضباط،
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للمرة حدث الربابرة عادة َوْفَق تروسهم فوق الجديِد ملوالهم الرومان الجنود رفع من
بالد يف املحاربة الِجْرمانية األمم من هدية أوَل هذه الرَّمزيُة ْس الرتُّ عادُة وكانت األوىل،

املتوسط. البحر
أن غري كتائبه، مع يتقدم كان الذي امُلتَمرِّد ِضدَّ جيًشا ِبَزنْطة إمرباطوُر جمع وقد

اإلمرباطورية. يف أهلية حرٍب اشتعال دون حال بغتًة موتَه
الدور تماثيل من نصفيٍّ إغريقيٍّ لتمثاٍل ساذٌج معنًى النقود عىل جولياَن ولرأس
متعصٌب، أنه يلوح وال الكثيفة، ولحيته الصغري وفمه الكبري وأنفه بحملقته24 وذلك األول،
خياله وليد هو الذي تسامحه يوازن ما تَِجد ذلك ومع الحقيقة، يف متعصٍب غريُ وهو
التاريخ ويُثْبت طفولته. منذ بهم أبرصتعصُّ الذين النصارى عىل الدائم بغضبه األفالطونيِّ
به قىض ما إلغاء عىل عزمه وأن يونانيني، الالَّ أسالفه بَهَوى أُثري قد اإلغريقيِّ هذا َحنَق أن
أيًضا كان الذي أُوِريل ماْرك أخالَق أخالُقه لشابهت وإالَّ متعصبًا، جعله قد قسطنطني
واالعتدال، الوضوح يُْعِوُزه كان جولياَن ولكن عظيًما، رجًال بقائه مع للنصارى عدوٍّا

اللسان. عنيَف َعَصبيٍّا كان جولياَن ولكن
من النصارى بإبعاد اكتفى قد وهو َقوَّض، مما أكثر النرصانية من يَْمنَع لم وهو
َرَسم، قد نفسه الوقت يف وهو دونهم، العامة املدارس وبإغالق اإلدارة يف االرتقاء جداول
اإلكلريوس من ُمْقتَبًَسا الوثنية ان لُكهَّ صالًحا الغاية إىل شافيًا نظاًما موهوب، كسيايسٍّ
ليس ذلك مع وهو عالية، مناصَب األفاضل املفكرين من فريًقا َوىلَّ قد وهو ، النرصانيِّ
كال مارس قد وهو الشمس)، (اإللِه ِمْرتا مذهَب بحماسٍة لدرسه إغريقيٍّ نصف سوى
معه يُْظِهر ما الوقت من لديه يكن لم يشءٍ، كل َقبَْل وهو، الوجوه، بعض من يانتني الدِّ
نرصانيٍّ جنديٍّ بيد فارَس يف فيُْقتَُل العرش إىل ارتقائه عىل أعوام ثالثة وتميض ُقْدَرته،

يُحتمل. ما عىل منتقم
أِمنُوفيَس كسعي القديمة، القرون إحياء يف القصري املؤثِّر َسْعِيه من يشء يَبَْق ولم
عىل الحني ذلك منذ ُطبَِّق الذي اِوي الدَّ الوصِف غريُ ف، ُمثَقَّ ثَْوِريٍّ صورِة غريُ ، املرصيِّ

! امُلْرتَدُّ وهو الدين، ُعَصاة من كثري

شديًدا. ونظر عينيه فتح حملق: 24
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١٣

وقد ،٤٠٠ سنة حوايل واسع نطاٍق عىل املتوسط البحر لبالد األوُل الِجْرماِن اجتياُح َحَدَث
جليٍد شكَل قرنني، قبل أوريل ماْرك عهد يف بالحقيقة بدأت التي األقوام، هجرُة اتََّخذَت
ُمُغولِيَّة عشائُر جابت وقد طريقه، يف يشء كلَّ فيَُخرُِّب الحني هذا يف الجبال من متدافع
من وافدًة قبائَل روسية َجنوب حتى أمامها طاردًة خيًال راكبًة آسيَة الرشِق من آتيٌة
عن املتوسط، البحر سواحل حتى األمام، إىل ِبَدْوِرها، القبائل، هذه تقدمت وقد الشمال،
تقريبًا، يشء كلَّ َخرَّبت بل بيشء، الِجْرمانيُة القبائُل تَِجئ ولم مًعا، رضورٍة وعن ُفُضوٍل
ثم األرض. وَحَرثَت معها يشءِ كلَّ َجَلبت التي السابقة األمم من النقيض عىل فكانت
من النيل ِضَفاف عىل ُوِجَد وما أثًرا، تاركٍة غريَ قرون بضعة يف الجرمانية القبائل توارت
من عاطلًة كانت التي الشعوب هذه َقْرب يف اكتشافه يمكن َكنٍْز أهمُّ هو قوطيٍة تَْوراٍة نُبَِذ

َقَهَرتهم. َمْن بهما يَْغتَني وإيماٍن عرفاٍن كلِّ
منه لرَيُْجوا ُرُسًال ِبَزنطة إمرباطور إىل ويُْرِسلُون الَجنوب نحو الِفزيُغوُت ويتقدم
اإلمرباطوُر يََكد ولم الدانوب، نهر من األدنى املجرى طول عىل أَرِضني يُْعِطيَهم أن خاشعني
املولودون هؤالء أخذ حتى تقريبًا السكان من الخاليِة تََراكية من قسًما يَْمنَحهم فاِلنْس
كتائَب قاهرين يزرعونه أنهم ُظنَّ الذي البلد ُمخرِّبني اإلمرباطور موظفي ينازعون جنوًدا
منزٍل، إىل ويُنَْقل بسهٍم اإلمرباطوُر ويُْجَرح ،(٣٧٨) العظيمة أَِدْرنة معركة يف اإلمرباطور
األخرى املنازل جميع مع املنزَل ذلك َجِذلني فيَُحرُِّقون ذلك الغالبون ُل الرُّحَّ أولئك ويَْجَهل
هؤالء قبول غريُ ذلك إزاء املنهوكني لألباطرة يَبَْق ولم ا. جدٍّ ثمينًة غنيمًة أنفسهم حارمني
َرِيضَ األباطرة ِضعاِف من يَُعدُّ ال الذي ِثيُوُدوز إن حتى جيشهم، يف الُجُدِد الجريان
اإلمرباطورية أَْمَسَك إمرباطوٍر آخَر كان وقد الِجرمانية، القبائل من حلفاءُ له يكون أن
شبَه جعل اْحتُِرضَ فلما قصري، لوقٍت ولكن الفرات، حتى إسكتلندة من َدًة ُمَوحَّ الرومانية
ِقبَل من قسمني إىل اإلمرباطوريِة تقسيُم يكون وهكذا غار، الصِّ بَنِيه عىل وصيٍّا وحيشٍّ

نفُسه. ِثيُوُدوُز ه أََعدَّ قد ِثيُوُدوَز َحَفَدة
بسيًطا جنديٍّا كان وقد معروف، غريُ َونْدايلٌّ هو ِستيلِيُكون، هو ذلك الهمجيِّ وِشبُْه
رصاٍع يف اإلمرباطورية ِنْصَفِي من بكلٍّ يَُزجَّ أن عليه َر ُقدِّ وقد القتال، ميادين يف فارتقى
سِتيلِيكوُن يعاني وهكذا القسطنطينية. إىل رومة من بذلك الحرَب ناقًال اآلخر ضدَّ طويل
ومهما الغالب، يف اليهود لدى يَُرْون الذين امُلَولَّدين الصارمة الطبائع ذوي من كثرٍي نصيَب
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منهما، يَنْحدرون اللذين الِعْرقني من كلٍّ ِقبَل من ُون يَُعريَّ فإنهم الناس هؤالء أمُر يكن
الذي أََالِريَك الِفِزيُغوت رئيس مقاتلة يف ُمْخِلًصا ُوْسَعه يَبْذُُل سِتيلِيكون فإن ذلك ومع
إليطالية. منقذًا فيصبح الُقوِطيَّ أََالِريَك ويَْطُرُد ،٤٠٠ سنة حواَيل القسطنطينية حارص

إمرباطوري فوق يغدوان ْور، الدَّ ذلك يف حقيقيني َسيِّديْن الِجْرمانيَّان ذانك ويَْغُدو
له. َمَقرٍّا راِفنَي األخري هذا اتخاذ إىل وهذا اللُّْعبَتنْي، ورومة القسطنطينية

عىل ابني، النَّهَّ الِجْرمان من ثالثة قبيلة محاربة عىل اتفقا أن اقان األَفَّ ذانك يَْلبَث ولم
رسميٍّا القائم ناِت السِّ مجلس من ذهبيٍّ دوالٍر مليوَن أََالِريُك ويَْطلُب األُْسرتُوغوت، محاربة
أََجْل، األوىل. للمرة مقاومٌة تبدو وهنالك هذا، الِفْدية طلب عىل ستيليكون ويوافق برومة،
غري الرومان، أوابد من هي التي يِبلِّني السِّ ُكتُب إحراق عن أَْغَضْوا قد نَات السِّ أعضاء كان
النقود، دفع مسألة يف بُِحث عندما أيقاًظا بََدْوا قرنني ُرُقوًدا َظلُّوا الذين السادة هؤالء أن
سِتيلِيُكوَن، ، الِجْرمانيِّ ووزيِره قائِده بقتل الفاجُر، ُهونُوْريُوُس ِثيُوُدوز، وارُث ويأمر
مرًة الِجْرمان ِضدِّ الرومانية الروح ثورُة أي َمذْبَحٌة؛ ذلك وتَْعُقب بعظمته، له املديِن

أََالِريك. إىل التجئوا جْرمانيٍّ آالِف ثالثَة أن ويَلُوح أخرى،
بعينيه وذلك خاتَمه، عىل وجهه ُ تَبنَيُّ يصعب الذي أََالِريُك، األمريُ يُذكِّرنا وبُجوْليَاَن
ال الذكاء أن بَيَْد الصغري، وفمه مالمحه وبسذاجة باتساعهما، الصبيِّ َعنْيَ تشابهان اللتني
اإلغريقيُّ جولياُن تعلََّم وقد ذلك؟!) مع ذلك يأتيه أين (ومن يلوح كما وجهه أساريَر يُنِري
كان والذي الربابرة من هو الذي أََالِريُك، جعل وقد َفتَائه، حني أثينة يف الِحْكمة قواعَد
ويَْزُعم لتخريباته، مرسًحا اإلغريق بالد من يُحتمل، ما عىل اسمه كتابَة حتى يعرف ال
ُكوِرنْث ثم وإلُوزيَس األُِلنْب وإتالِفه الوثنيني آثاَر بتخريبه النصارى ربِّ رضاءَ ينال أنه
من مئاٍت طريقه يف ُمَحطًِّما مكان كلِّ يف دقيًقا منتظًما صنًعا ذلك مثَل صانًعا واألَْركادية

القديمة. التماثيل
املشهوُر أََفُسوَس معبُد ُخرِّب وقد متعصبون، رهباٌن باسمه ه َكَرسَ أالريُك صانه وما
رجاِل لنَْقِل ِفيْدياس نحته الذي أِتينة تمثاَل األَْكُروبول عىل أََالِريُك يَِجْد ولم الحني، ذلك يف
، الِجْرمانيِّ ذلك بصنِع موجودٍة غريَ اإلغريق بالُد عادت وهكذا سنني. بضع منذ إياه ِبَزنطة
نصف بعد روحيٍّ ازدهاٍر من ألثينة اتفق وما مصادفًة، أُنِْقذَت التي هي وحَدها وأَِثينَة
ذاِت حياٍة بعد إمرباطورًة صارت التي ِثيُوُدورا، أثينة، يف األساتذة أحِد البنِة َمِديٌن قرٍن

وف. ُرصُ
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سلٍب أوَل هذا وكان ،٤١٠ سنة صيف يف رومة مدينَة ُل الرُّحَّ األَِريَك قوُم وانتهَب
من قوٍم ِقبَل من ١٥٠٠ سنة حواَيل ثاٍن انتهاٌب السلَب هذا فسيَْعُقُب رومة، به أُصيبت
الصغري الِجْرمانيُّ ُق يَُوفَّ وهكذا .( َقطُّ إلصالحهم قرون عرشُة تَْكِف لم (الذين الِجْرمان
إىل ينطلق كاد حينما فجأًَة مات أََالِريَك ولكن هنيباُل، العظيُم الَقْرطاجيُّ أَْخَفق حيث
كانوا الذين الِعَصابات رؤساء من كثرٍي موَت الشابِّ الرجل هذا موُت ويُشابه أفريقية،
حتى جافٍّ نهٍر مجرى يف جيشه ِقبَل من بََدنُه ويُْدَفُن معينة، ِخطٍَّة وال َهَدف بال يعيشون
الروح شأن فمن أعدائه، انتقام من ُرفاتُه يَتََفلَّت لكي أو بعدئٍذ، يْل السَّ َطَراء يف يَْرُقد

َضيِّق. ارتباٍك مع غموًضا وأكثرها االندفاعات أقىس تُْؤوَي أن الجرمانية
أن يَُعتِّم لم أنه غري ، اإلمرباطوريِّ رومة بيت من بابنٍة أَُدوْلُف، أََالِريَك، َخَلُف ج وتََزوَّ
عرصه، يف املَخرِّبني أعظم من بأنه اشتُهر وقد املنافس، اإلمرباطور مع الُجُدد أنسباءَه خان
أَثَِر عىل الَغْزِو إىل الَوندال انطلق وقد ظافرة. انتهاٍب َحَمَالِت أثناءِ يف مقتوًال مات وقد
نطاق من بُْعًدا وأكثَرها التخريبات أوحش أن وذلك الخلود، من رضبًا فنالوا الِفِزيُغوت
أيًضا، لنا ُحِفَظ قد األندلس اسم أن الواقع ومن الَونْدالية. باألعمال تُْدَعى صارت الخيال
هذه من مروره أثناء يف ابة النَّهَّ القبيلة لتلك أثًرا يَِجُد ال السائح أن الحظ ُحسن ومن

الساحلية. املتوسط البحر بقاع أروع من هي التي البُقعة
الربانس جبال إىل ووصلوا الرِّين نهَر وَعَربُوا الَونْدال أتى البلطيِّ البحر شواطئ ومن
سواحَل فبلغوا للُقوط اجتنابًا الَجنوب نحو منحرفني ساُروا وقد الغول، بالد من مارِّين
الرومان عىل به يُنِْعُمون ما لديهم يكن ولم عاٍل، قوميٌّ َمثٌَل عندهم يكن ولم أْفريقية،
التي بالجرائم املتوسط البحر عاَلم حقَد يُثريون فكانوا األهلني، الَربْبَر عىل أو املغلوبني
بالدهم يف اكتسبوه الذي بامِلالحة ِعلمهم بفضل ظافرين َظلُّوا ذلك ومع اسُمهم، بها يَُكلَُّل

الشمالية.
يف ملوكهم وآِخَر الَوندال ملوك أوَل فكان قرٍن نصف نحَو ِجنِْرسيَك سلطان ودام
السلطة زمام عىل قابًضا بَِقَي الذي الوحيُد الربابرة ملوك من كان أنه إىل وهذا الحقيقة،
لسقوطه نتيجًة أَْعَرُج القامة، «معتدُل بأنه معارصيه أحد وصفه وقد متقدمة، ِسنٍّ إىل
وإلقاء الِفتَن إيقاد يف ماهٌر ُفُجور، لكلِّ ُمْزَدٍر كاٌرس، عنيٌف، َصُموٌت، ِحصاٍن، فوق من
املتوسط البحر جميَع وأرهب والبحر الَربِّ ملِك لقَب انتحل وقد والفساد»، الحقد بذور
وكان اليونان، بالِد حتى مَرص، حتى النهب مغازي يف يَِصلُون الَونداُل وكان بأسطوله.
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البَِليَار جزائر مع الكربى الثالثُة الُجُزر وكانت الَجنوب، يف األَوَّلني الشمال قراصنَي الَونداُل
ملغامراتهم. ميدانًا كان ذلك غريُ هو وما إمرباطوريتهم، من جزءًا

أوَل ِجنِْرسيك فكان األباطرة، أحد أرملِة ِقبل من رومة مساعدة إىل الَوندال ُدِعَي وقد
يقيمون كانوا األباطرة ألن وذلك متنافستني؛ ُقوَّتني هنالك ويَِجُد أُوْسِتي، إىل نزل أجنبيٍّ
رئيَس األول ليوُن البابا استقبل وقد العرص. ذلك يف ثانيًا بََالًطا فيها فأقاموا عادًة براِفنَي
إحراَق كتائبه عىل ِجنِْرسيُك فَحرَّم بمهارة يعامله كيف فَعَرف رومة أبواب عند الَوندال
بنصف أََالريك ِقبَل من رومة نهب بعد وذلك هم، َهمَّ الَوندال جنوُد ه َوجَّ وهنالك رومة،
قها َرسَ قد ِتيُطس كان التي الذهبية اليهود آنية وإىل الذهبيِة جوبيِرتَ َمْعبِد آُجرِّ إىل قرٍن،
إىل رومة من والذخائُر الشماعُد هذه نُِقَلت إذَْن، قرون. أربعة منذ سليماَن هيكِل من
وذلك يلوح، كما أُوَرَشِليم إىل عادت ثم حني، بعد ِبَزنطة إىل فاتٌح َجَلبَها حتى قرطاجة

لعنة. من الرشعيِّ غريَ حائَزها يصيب كان ِلَما
حواَيل أي الدور؛ ذلك يف الفتح طريق يف الشمال من كبرية شعوٍب أربعُة وكان
اإلنكليُز وانتقل وُموَرافية، بوهيمية يف الصقالبة من هم الذين التِِّشكُّ فأوغل ،٤٥٠ سنة
ُدنُوِّ عند بريتَانية إىل ِلتيُّون السِّ الِربيتُون وَفرَّ الربيطانية، الجزائر إىل والُجوُت والسكسوُن
الَجنوب. نحو الهياطلُة وتقدَّم وأفريقية، ِصِقلِّية يف ممالَك واألَِلني الَوندال وأقام أولئك،

وبُعده غزوهم لوضوح وذلك األمور، أطرَف الهياطلِة أمَر تُبِْرصُ الربابرة جميع ومن
البدويني ومن الوحوش، من قوًما ُوِجُدوا الهياطلُة ُوِصف ما وإِذا النرصانية، ِطالء من
القصرية والقامات املزمومة العيون ذوي ومن امُلُغوِيلِّ، الرتكيِّ الِعْرق ومن الفرسان،
قرونًا َظلُّوا وقد املسيح. زمن يف الصني من لقسٍم فاتحني كانوا وقد كالريح، الرسيعة
املصنوعة، املختارة األمم من اليوَم إحداثَه العروق نظرية أصحاب يحاول ما َوْفق كثرية
األقوياء فرسانُهم يتقدم حني عىل وذلك وراءهم، الواسع هب السُّ يف َعاف الضِّ تركوا وقد
كالنَّْسنَاس. وذلك الفاِتحون، يَْفَعل مما بأكثَر البالد ُمخرِّبني أسبوع بعد أسبوًعا األمام إىل
الَفَزع تُْلقي أمٌة — الفرسان نحن الُغزاة نحن — منا «يتألف املشهور: زعيمهم قول ومن
أبنائنا وأبناءُ أبناؤنا وظلَّ بعدنا جاُهنا بَِقَي ِمتْنَا إذا إننا حتى األجانب، جميع قلوب يف

البلدان.» من كثرٍي رأس عىل
إىل ِسيِربْية من ممتدٌة متينٍة غريُ بدوية إمرباطورية الخامس القرن يف لهم وكانت
وكان املتوسط. البحر إىل روسية ُسُهوب من صيتَهم تَْحِمل الريُح وكانت داِنيماْركة،
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القسطنطينية بني لها َحدَّ ال التي األهلية الحروب أثناء يف بالفوز مقرونًا الهياطلة اسُم
َمْرِسيْلية: يف يٍس ِقسِّ قول ومن الجرمانية. القبائل وبني النرصانية، املذاهب وبني ورومة،
يُطيقون ال عادوا وطننا أبناء أن فبما ، العدوِّ إىل األرشاُف حتى وطننا، أبناءُ «ينضمُّ
يف يونانيٌّ وقال الربابرة.» لدى إنسانيًة مشاعَر يَِجُدوا أن يأُملُون فإنهم الرومان بَْربَِريََّة
وحَدهم الرومانية اإلمرباطورية يف الفقراء أن مع العدُل، يَُسوُد «هنا الهياطلة: َمِلك معسكر
خشٍب من قٌرص الصغري»، «لألب أي ألَتِّيال؛ وكان الِعقاب.» رضوب يَُالقون الذين هم
فرسانه بني وكان الطعام، يف ويَْزَهُد َخِشٍن فراٍش عىل ينام وكان الدانواب، ة ِصفَّ عىل
ترتعد ِبَزنْطَة إمرباطوِر فرائُص وكانت مجلًسا. يَْعِقد حني حتى دوًما، الطَّْلق الهواء يف
الرجال كان وبينما سنوية. جزيًة وأعطاه َمِريشاًال َفَعيَّنَه الضاِري، الجار هذا أمام َفَرًقا
يجب وحشيٍّا حيوانًا أَتِّيَال يَُعدُّون البُْسُفور شواطئ عىل الرُّخامية القصور يَْسكنُون الذين
ذلك ومن عرصه، أباطرة شعور من أكثر بتَِبعاته شاعًرا رئيًسا يَبُْدو أتِّيال كان تسكينه،
إشادة إىل مستمًعا وليمة أثناء يف خشب من مائدٍة َحْوَل أَتِّيال جلوس عن سفريٌ رواه ما
إىل مؤثرًة كانت التي األوىل األُْغِنيََة وا أتمُّ فلما أُوِمريس، قصائد يف كما بمآثره الشعراء
وحَده أَتِّيال َفظلَّ ُشْكُرهم، زاد كلما وحيشٍّ أمٍر إىل تََدرَّجت مضحكة قصيدًة أنشدوا الغاية

عادته. َحَسب عىل ُمتَِّزنًا
اكتشافه بعد ينرصفون أَتِّيَال فرتكهم أَتِّيَال، يقتلوا أن ِبَزنطة من سفراءُ وحاول
اإلمرباطور إىل كتابًا إرساله مع ولكن وَخيًْال، هدايا أعطاهم إنه حتى به، ائتماَرهم
الشائن، سلوكه عىل فيه يلومه االئتمار، ذلك عىل امُلَحرُِّض أنه يلوح كان الذي ِثيُوُدوَز،
أوريل مارك كان وما ، الشعبيِّ الشعر بساطة من تنطوي ِلَما رائعًة الوثيقُة هذه وتَُعدُّ
وحَدها الوثيقُة هذه وتكِفي منها، أكمُل هو ما تأليَف وال مثلها، كتابَة ليستطيع نفسه

الوحشية. أعماله جميع من الرغم عىل املتمدنني عرصه ملوك فوق أَتِّيال لَرْفع
اختطب بزنَْطة إمرباطور أن ذلك ومن اسمه، يف يرتبط ما العاطفية األقاصيص ومن
وتضطرب غرامية، ملغامرٍة نتيجًة منها الرغم عىل البََالط يف لرجٍل أََخواته إحدى مرٍة ذات
وترسل أَتِّيال، فيها الرفيِع املقام وصاحِب اإلمرباطورية صديق من العون وتطلُب الفتاة
هو أَتِّيَال اب النهَّ النبيل ِصيَت أن فيه ريب ال ومما معه، ِخْطبَتِها َعْقِد إىل رمًزا خاتًَما إليه
عنده كان الذي الهياطلة، ملُك أدرك وقد ة. امُلَحريِّ الُخْطوة تلك اتخاذ إىل الفتاَة َحَفَز الذي
اإلمرباطور إىل فأرسل ونَْفع، رشٍف من بذلك ينال أن يمكنه ماذا َفْوِره، من أزواج، ُة ِعدَّ
الرفض ويؤدِّي الطلب، هذا ويَُردُّ َمْهًرا، اإلمرباطورية بنصف ومطالبًا أختَه خاطبًا سفراءَ
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ويُْقَهر الغول، بالد إىل معها وينتقل كتائبه مع البَْلقان بالَد أتِّيَال ويغادر الحرب، إىل
ادعاءُ الصحيح من وليس بَشنْبانية، كاتَالُونِيَك حقوِل يف وقعت التي الكربى املعركة يف
أمام الحال هي كما املعركة، تلك يف امُلُغول من أُنِْقذَت األوروبية الحضارة أن بعضهم
بجانب والِفِزيُغوِت ْكُسوِن والسَّ الَفَرنِج من جنوٌد يحارب وكان قرنًا، عَرش أربعَة بعد ِفيَنَّة
تكن لم ذلك ومع الهياطلة، بجانب األُْسرتُوُغوت من جنوٌد يحارب كان حني عىل الرومان
متعذًرا َقْهُرهم ُعدَّ الذين الهياطلة به ُمِنَي ُحبُوٍط أوَل كانت وإن رومانيٍّا نًرصا املعركُة تلك
رومة معه ترتعد ما القوة من ظلَّ ولكنه ِعزَّته، يف أَتِّيَال ُطِعن أََجْل، الحني. ذلك حتى
معسكر يف ِليوُن البابا يظهر وهنالك لُنْباْردية، من بإيغاله القادمة السنة يف منه خوًفا
نفسه، الدور يف يَك ِجنِْرسِ يَثِْنَي أن استطاع كما َعْزمِه عن الهمجيَّ ذلك ويَثِني الهياطلة
مقتوًال، الكثرية الليلية الَخْمِريَّة َعْربَداتِه إحدى يف بغتًة أَتِّيَال فيموت قصري، وقٌت ويَْمِيض
يَنَْفكَّ لم وهو حني، بعد نِيِبلُنِْجنِْليَد يف ستظهر التي الِجْرمانية امَلْرأة ِقبَل من ريب، ال
ومما خطيبتُه، أنها عىل الخاتََم إليه أَرسلت التي األمرية عن ُعُمره، آخِر حتى يتكلَّم،
هذا نفس يف والنُّبْل ف الرشَّ بمشاعر تمتزج كانت واالنتقام الَقْسَوة عوامَل أن فيه مراء ال
وقد بالُخنْزَوانة،25 مصابًا يكن لم أنه يف شكَّ وال العجب، يثري امتزاًجا الوحيشِّ الفارس
ُقِتل وقد القفقاس، وسفوِح الرِّين بني ممتدة كانت التي إمرباطوريتُه حاًال بموته انَْحلَّت

وارثوه.

١٤

وكان ،٥٠٠ سنة حواَيل ونرصانيًة ِجرمانيًة بحريًة وَجنوبُه املتوسط البحر غرُب كان
بالعنف الرومانية اإلمرباطورية ى َفَصفَّ مختلط جيٍش رأِس عىل أُْدواْكر، ، الجرمانيُّ الزعيم
لها، ُمَحرِّرٌة أنها تزعم التي البالد ثلث تأخذ أن الكتائب عادة من وكان .٤٧٦ سنة يف
السم الحامُل املغامر وكان واليًة، تَُعدُّ تََزْل لم التي إيطالية بثلث الكتائب هذه فطالبت
َقتََله الِجْرمان تجاه مزاعمه أَيَّد فلما إمرباطوًرا، القارص بابنه نادى قد اليونانيِّ أُوِريسِتي
للتاج. وارٍث آخر لقتل واستعدَّ قبضتَه كان الذي بالبلد الِجْرمانيُّ اختَصَّ وهنالك جنوُده،

العظمة. جنون الخنزوانة: 25
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وما وأقواهم، الرومان أول اْسَمي إىل أُوُغْستُول روُمولُوس باسمه يَْرُمز الوارث هذا وكان
يكون وبذلك حياتَه، الهمجيُّ هذا له فأبقى الهمجيِّ يف أَثََّر صبيانيَّة َمَالحٍة من عليه كان
ِجْرمانية. مستعمرًة إيطالية وتَْغُدو الرومان، أباطرة سلسلة ختَم قد الغريُب الوجُه ذلك
هو األُْسرتوُغوتي، ِتيُوُدوِريُك راِفن، يف املقهور عدوُّه بل الفاتُح، يكن لم ذلك ومع
الُغَزاة جميع بها يَْحلُم كان التي الجرمانية املتوسط البحر لدولة مؤسًسا أصبح الذي
بفرنسة، وأَتِّيال بإيطالية وأالريُك بأفريقية يُك ِجنِْرسِ بها يَْحلُم كان التي الربابرة، من
االعرتاف عىل اآلخرين الِجْرماَن يَْحِمل أن قصري لوقٍت َق ُوفِّ الذي هو وحَده هذا وتِيُوُدوِريُك
وقد ِبَزنطة. َعَمل دون يَُحول أن أسطوله، وبفضل نفسه، الوقت يف َعَرف وقد بمملكته،
عىل الغموض، من يشء مع سنة، ثالثني من أكثَر سلطانه دام الذي ، الِجْرمانيُّ هذا حافظ
لثَقافته مدينًا كان وقد وَدْلماْسية، ِرتْيَة ويف فرنسة وَجنوب وإسبانية إيطالية يف سيادته
هذا أن والواقُع الخامس. والقرن الرابع القرن يف أسالُفه أَْخَفق حيث بنجاحه الرومانية
الالتينيِّ الفنِّ آثاَر ويَْجَمع القسطنطينية، يف َرِهينًا كان حينما كثريًا تََعلَّم الِجْرمانيَّ املقاِتل
عىل يَنِمُّ راِفن يف له رضيٍح من شاده وما كنائَس من أقامه وما ، الالتينيِّ باألدب ويُْعنَى
رسميٍّا له َمْوًىل القسطنطينية بإمرباطور ويعرتف «رومانيٍّا»، صار الشمال من رجٍل روح

. حقيقيٍّ رومانيٍّ إىل شئونه إدارة ويَُفوِّض
ِبزنطيٍّا للقوط، كملٍك ال املتوسط، للبحر ملٍك كأقوى َعَقبه الذي الرجُل ويبدو
الساطع عهده أثناء يف ضغطهم يَُلطِّف أن ويْعِرف أخرى، مرًة الجرمان ِضدَّ فينتصب
مهاجري بحزٍم ويردع املتوسط، للبحر حقيقيٍّا ابنًا ويبدو عاًما، أربعني نحو دام الذي
إيلِّرِييٍّا كان وإنما إغريقيٍّا، وال التينيٍّا يكن لم فإنه ذلك ومع واللُّنْبار، األْسرتُوغوت ممالك
ِقبَل من (٥٢٧–٥٦٥) ُجوْسِتينياُن ويُْختَاُر الحارض، الوقت تسميِة َوْفَق ألبانيٍّا أي تَراِكيٍّا؛
هذا أن ويُحتمل أغسطس. أو قيَرص اختياره من أكثر الرومانية لإلمرباطورية رمًزا دانِْتي
عن ُمنَزًَّها «سلطانًا القانوَن ى َسمَّ ألنه أو والكنيسة، اإلمرباطورية بني َجَمع ألنه كان؛
إنه أََجْل، ملتحًما. املجموَع أَمسَك َمْن آِخَر كان ألنه أو سلطانه، تحت نفسه فَوَضع الخطأ»
، النرصانيِّ اإليمان ِضْمَن ًدا ُمَوحَّ املتوسط البحر يُْمِسَك أن قسطنطني من قرنني بعد َعَرف
مثَل كان أنه غري هذا، قسطنطنُي َعَرف مما بأسهَل الفاصلة، هذه يف أصوله ثَبَتت الذي
َد َعمَّ ا ً وُمبَرشِّ إمرباطوريٍّا َحْربًا نفسه يَُعدُّ كان أََجْل، يشء. كلِّ قبل بالسلطان َولُوًعا َسَلفه
َف تََرصُّ األمور يف ف يَتََرصَّ كان أنه غري القسطنطينية، يف أخرى وثنيًة وأُمًما الهياطلة أمراءَ
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رعاياه، قلوب عىل سلطانُه يكون أن يرغب لم وهو مؤمن، كنرصانيٍّ ال ، رومانيٍّ طاغيٍة
واسطتَه، اإلنجيُل وكان غايتَه، واألسطول الجيش وكان املتوسط. البحر شواطئ عىل بل

ِرساَلتَيْه. بني يجمع أن يسعى كان وبالقانون يْن، الَحدَّ بني قوًة القانوُن وكان
فرُيَبَّى ِبَزنطيٍّ كبرٍي ضابٍط ألخ ابنًا كان ولكنه إيلِّريْية، حي َفالَّ من لوالديْن ابنًا وكان
يصنع أن يريد وكان ح. والَفالَّ الجنديِّ صفات عىل حياته جميع يف ويحافظ الجيش يف
ليقابل جديًدا نسيًجا بيديه يَْدَعك وكأن جديد، لربٍج تصميًما يضع كأْن بنفسه، يشء كلَّ
حربيٍّا مركبًا أو خفيًفا حربيٍّا مركبًا يَُجرِّب وكأن الصني، من حريريٍّ نسيٍج وبني بينه
ال الذي «العاهل ب بونه يَُلقِّ األغارقُة وكان حديث. ِطَراٍز من ًجا َرسْ أو باملجاديف يَْجِري
حتى الِعماِد من رعاياه أعمال جميَع بمراسيمه فنَظََّم بفطرته، ا مستبدٍّ وكان أبًدا». ينام
لإلمرباطورية أعاد وقد يَاع. للضَّ وأموالهم حقوَقهم الوطن أبناءُ َعرَّض وإالَّ النَُّصوح، التوبِة
كان وقد شخصيٍّا، زاهٍد بساطة عىل محافظته مع الرشقية الطريقة عىل ُمْفِرًطا َفَخاَمتَها
عىل قاطًعا َعْزًما عازًما كان وقد بصفاته، ُمْعَجبًا نفسه الوقت يف كان وقد أنيًسا، َسْمًحا

عادًال. أي الناس؛ خريَ يكون أن
هذا نشاط لتسكني الطبيعة ِحيَل من يَُعدُّ بالعدِل َكَلٍف من ُجوْسِتينيان عليه كان وما
وُقْل َفْوره، من املدنيَّ قانونَه َسنَّ األول فرنسة قنصَل نابليون أصبح وملا ، الذهنيِّ الطاغية
الطويل عهده من يبَق ولم سلطانه، عن ًا ُمَعربِّ قانونه نرش الذي ُجوْسِتينيان عن هذا مثل
ذلك. بعد َفِزيَد بعامني، العرش عىل جلوسه بعد وضُعه تَمَّ الذي ُجوستينيان قانون غريُ
داخليٍة رضورٍة عن أبَرص ولذا ليُماَرس؛ قانوٍن إىل محتاًجا االستبداديُّ نظاُمه يكن ولم
أُنِْجَزت وقد قانونه، متِن أي ُجوْستينيان؛ ُمَدوَّنِة وضع يف إليها يُْعَهُد لجنٍة تأليَف عميقة
واليوَم شهًرا، عَرش أربعَة يف أي نابوليون؛ قانون به أُنِْجَز مما بأرسع األوىل املجموعة هذه
القانوُن هذا ويُتََّخذُ أساسيٍة مبادئ من تحويه ما ليتعلم كبريًا وقتًا امُلِجدُّ التلميذ يقيض

أياِمنا. حتى الغربيِّ للقانون أساًسا َمتٌْن هو الذي
أن والحقُّ قرون، عرشة برتاِث انتفع رائع، بمرياث انتفع قد ُجوْستينيان أن والحقُّ
قانون يف يشءٍ وكلُّ عرش، االثني األوىل اململكة ألواح إىل تَْرِجع الرومانيِّ القانون مبادئ
مجاًال بعد فيما َح َفسَّ قد الِجْرمانيَّ القانوَن ترى حنِي عىل مًعا، وعميلٌّ منطقيٌّ ُجوْستينيان
أن األجنبية األمم عىل فَصُعَب لغريهما مما أكثر الفردية والعوامل الشخصية للمشاعر
وغموض الالتينية الروح لوضوح مرآًة القانونيني امِلنْهاجني ِكال ويَُعدُّ السبب، لهذا تنتحله
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وضع لَلْجنة رئيًسا ُجوْستينيان َعيَّنَه الذي املشهوُر تِريبُونْياُن وكان الِجْرمانية. الروح
وما الخاصة، مصلحته عن غافٍل غريَ ُمتََحرًِّزا رجًال أيًضا كان ولكنه فيلسوًفا، قانونه
والفتاوى األحكام ملجموعة القادم النرش يف رأيُه عليه يَنِمُّ التنظيم يف بََراعٍة من عليه كان
يف ، األمريكيِّ النرش كوكيل حسابُه، عليه يَنِمُّ «البانِْدكت»، وب يِجْست» «الدِّ ب املعروفة
ألف وخمسني مائٍة يف سطٍر ماليني ثالثة تكثيف ويف كتابًا خمسني يف كتاٍب ألفي تكثيف
مساواة إِعالنه يف ُوِجد قوانينه يف بالبحث اإلمرباطور هذا أخالق إبراُز أُريد ما وإذا سطر،
أبناء فريَقي بنَْيَ ٌ بنَيِّ فرٌق يوجد كان أنه مع ة تامَّ مساواًة القانون أمام والفقري الغنيِّ
اإلنسانيِّ بتسامحه الرومانيِّ الُخلُق من البعيد ِحْلِمه إظهاُر املمكن ومن هذين، الوطن

اليهودية. الرشيعة مبادئ من النقيض عىل فكان األب حقوَق به َقيََّد وبما
أَْن ذلك ومن الدوام، عىل ُجوْسِتينْيَان شخص يف يَِقًظا املشرتُع الدولة قطُب ويظلُّ
فرضه مع فهو، باق، السِّ ميدان يف « «الُخْرضِ وفريق «الزُّْرق» فريق بني َشَغٌب يوجُد كان
كان هذا مثل واتحاٌد ضده، الحزبني هذين اتحاد دون حال قد للعدل، حبٍّ عن عقوبًة
سار أن وذلك َضيَاَعه، اإلمرباطوُر اعتقد وقد ذلك. مع عهده من األوىل السنة يف موجوًدا
هذا يف للعظمة ويا غالبًا!» «ُكْن الُهتَاف: مع َخرَّبوه الذي قرصه إىل املتحدان الحزبان
لم أنه والواقع الجماهري، ِقبَل من مليٍك وجه يف به َخ ُرصِ أن يَْسِبق لم وهو ! الثَّْوِريِّ النداء
يف االستهزائيِّ الرومان جنود الستفزاِز ترديٍد غريَ اخ َ الرصُّ هذا وليس َحْرٌب، هنالك يكن
ا. حقٍّ للرَّبِّ ابنًا كان إذا نفسه إنقاذ إىل الصليب عىل وهو يدعونه كانوا حني يَُسوَع وجه
يف إالَّ يَْعِرفها لم التي ِتيُوُدوَرا المرأته اليوم ذلك يف بسالمته مدينًا ُجوْسِتينْيَان وكان
كانت وقد ُعْلِويَّة، كَمِلَكٍة العرِش عىل جالسًة راِفن ُفَسيِْفساء يف نراها التي وهي األربعني،
األوان، قبل إيمائيٍّ رقٍص ِفْرَقَة وتدخُل ولعاِهَرٍة، ِدبَبَة لعاِرض ابنًة كانت وقد َمْلَعب، ابنَة
من تاًجا البسًة كثريٍة سننَي بعد امللعب هذا إىل وتعود ملعٍب، يف اإلمرباطور نظر تَِقُف ثم
متخذاٌت وبعدها قبلها كثريٌ بناٌت خرجت الشعب ومن عاَلمية. إلمرباطورية َمِلَكًة ذهٍب
من ُهنَّ الالئي النساء من العكس عىل كانت تيُودورا ولكن القسطنطينية، يف ِحْرفتها مثَل

نصيبها. من تستفيد أن َعَرفت ِتيُوُدورا ألن وذلك الني؛ ِمسَّ فمثََّلتهنَّ طرازها
محارصة وحني الذُّعر ساعة يف الَجأْش رابَط يكون بأن زوَجها ِتيُوُدورا وتويص
ينحاز أن الخاصَّ قائدها بأمرها العرش فتنقذ بذلك وقٌت لها ويكوُن للقرص، الُجمهور
ُحبِّ من كان ما ِتيُودورا اق ُعشَّ قائمِة من وأهمُّ «الُخْرض»، حزب ضدَّ «الزُّرق» حزب إىل
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ماتت فلما سنة، عرشين مدَة أي َحيًَّة؛ دامت ما إياها وتكريمِه لها العظيِم ُجوْسِتينْيَاَن
وفاته. حتى أجلها من َحدَّ

طبٍع من الِبَزنطيون عليه ُفِطَر وما الشعب، حقوق جميع عىل فيُْقَىض الثورُة وتَِخيُب
ِفتٍَن من به قاموا فيما تََجىلَّ املتأصلة، معارضتهم يف األَثِنيني وارثو أنهم به أثبتوا ، حادٍّ
ما ذلك بعد الِفتَن من ُجوْستينياَن عهد يف يقع ولم القادمة. القرون ُغُضون يف مستمرة
اإلمرباطورية، د ليَُوحِّ بحروبه يبدأ أن املمكن من صار االستبداديُّ نظاُمه َوَطَد ا فَلمَّ يَْقَمُعه،
إذ وهو الرئيَس، سالَحه األسطوُل وكان عاًما. عرشين دامت التي الحروب بتلك يبدأ أن
أغسطس كان كما به َقوَّاٍم رجٍل إىل أسطوله أمَر َفوَّض فقد أمرياًال وال جنراًال يكن لم
ملَك فَقَهر سنة ستمائة منذ أَْغِريبا مثل الحركة رسعة من ِبْلِزِير قائُده وكان صنع، قد
باللون األرشعة جميع بَصبْغ فأمر األسطول ُسُفن بني تناسٌق يكون أن أراد وقد أْفِريقية،
يزول كما املتوسط البحر من قديمٌة ِجْرمانيٌة إمرباطوريٌة فتزول َقْرطاجة ويَْدُخل األحمر،

حقيقيٍّا. إنقاذًا هذا ويكون َونْداِيلٍّ، ملك آِخُر
إالَّ نرصه يَتِمَّ ولم وإسبانية، إيطالية يف الُقوَط يَْغِلَب أن بدرجاٍت ذلك من وأصعُب
العرتاك ًحا َمْرسَ رومُة وتغدو امِلَالحة، يف تََفوُِّقه وبفضل عاًما عرشين دامت حروب بعد
إىل فتحها يُعاد ثم تَُحرَّر ثم رومة وتَُحاَرصُ الطويلة، الحروب تلك يف والِبَزنطيني القوط
كيف َعَرف التي القديمَة العاصمَة تلك نَْرِسيُس، الجديدة، العاصمِة ُقوَّاد أحُد دخل أن

يحرتمها.
أن يُِحبُّون ِسنَاتهم وأعضاء أرشافهم مع كانوا الذين بالرومان كبرية كارثٌة وتَِحيُق
من وُجِعَلْت ِبَزنطية واليٌة إيطالية من ُجِعَلْت فقد ُروُمولُوس، إىل نسبهم سلسلة يَْرسُموا
قد اليونانيُّ العاَلم يكون وبذلك لإلغريق، تابعًة بذلك فتكون الوالية، لهذه عاصمٌة رومة
أغسطُس ل َحوَّ الذي الزمن من قرون خمسة بعد وذلك عظيًما، انتقاًما الالتني من انتقم

والية. إىل اليونان بالَد فيه
وكانت املتوسط، البحر يف ِجْرمانيٍّ أثر آخر عىل ُقِيضَ حتى قصريٌ زمٌن يَْمِض ولم
رمَزها فإن ذلك ومع القديمة، عاصمتها سقوط حني ثانيًة تنهض الرومانية اإلمرباطورية
ُمْحَرتقني. ذي إْهِليلجيٍّ شكٍل إىل يتحول الحني ذلك حتى رومة مركُزها دائرًة كان الذي
فاتَّحد رشقيٍّ ونصٍف غربيٍّ نصٍف إىل مقسوًما كان الذي املتوسط، البحر أن ويلوح
امَلِضيَقنْي أي طارٍق؛ وجبَل الدردنيَل أن ويظهر ًدا، ُمَجدَّ َم ُقسِّ قد قرون، خمسة مدَة
مختلفنْي لشعبنْي تابعنْي يغُدوان داخليٍّا، بحًرا منه جاعلنْي الحواجز من َحرَّراه اللذين

246



الَربَابَرة غارة

تقريبًا، الرشق يف متعذًرا بدا الغرب يف جوستينيان له ق ُوفِّ وما متباينتنْي. وحضارتنْي
البحر من الغربيِّ للقسم امُلْحتَلِّني الِجْرمان ملوَك ملقاتلته الرشق يف قويٍّ غريَ عاد قد فهو
ِتجاه متسامًحا الربابرة من فريٍق عىل منتًرصا اإلذعان من له مناص ال وصار املتوسط،
الُفْرس إعطاء إىل جوستينيان يُْضَطرُّ أي الحريفِّ؛ املعنى َوْفَق ويُْدَفُع منهم، آخر فريٍق
منها جوستينيان يُبِْعد بأن الرضورة قضت كلما القسطنطينية من الخطر ويَْدنُو جزيًة،
شعُب يَْزَحف حني عىل ٥٥٩ سنة َحواَيل عاصمتَه والصقالبة الهياطلُة د ويَُهدِّ كتائبَه،
للمرة التاريخ مرسح عىل والكْرواُت الرصُب ويَْربُز ُكورنث، إىل متوجًها الَفِتيُّ البُْلغار
دامت التي الحرب هذه وتَُكلِّف الشمال، من اإلمرباطورية حدود طول عىل ِقني ُمتََدفِّ األوىل
التي الذهب ماليني فيها اإلمرباطور ويُنِْفق واألموال، األرواح من غاليًا ثمنًا سنة عرشين

َوِرثها. قد كان
ومكتباٍت، وأدياًرا عامًة اماٍت وَحمَّ وَقنَواٍت ُطُرًقا مكان كلِّ يف ُجوْسِتينْيَاُن ويُنِْشئ
وتَِصُفه حروبه، يف أبداه مما أكثر وحماسٍة ِعْلٍم عن املشاريَع هذه أنجز بأنه ويُْشَعُر
األوىل، للمرة الصني من ِبَزنطة أُبَّهُة به تَُحرَُّر بما الَخزِّ ُدود تربية يف منهمًكا التواريخ
راهبنَْي بواسطة الصني من حريٍر ِبْزَر ق يَْرسِ أن الطبيعيِّ من أن هذا العدل حارس ويجد
يٌس ِقسِّ يخادع أن الجائز من أن يَُقدِّر كان إنه فُقل شئت وإن ُمَجوَّفة، ِعِيصٍّ يف به فيُؤتَى

آخر. يًسا ِقسِّ واملال للقوة خادٌم
أيا كنيسة بناءِ من َفَرَغ عندما صارًخا ُجوْستينيان قاله ما هذا سليماَن!» ُفْقُت «لقد
وقد الثورة، أثناء يف املباني الحرتاق نتيجًة ُجْهَده ضاعف وقد الخاص، وقرصه صوفية
أُِتَي لالحرتاق قابلٍة غرِي بموادَّ ِشيَدت التي الجديدة، الكنيسُة فقامت سنني خمُس مضت
معبد أعمدة عىل ووجب القديمة، الكنيسة من جماًال وأكثَر اتساًعا أعظَم مكان، كلِّ من بها
الكبرية الرُّخام ُكَرِة بتحويل وأَمر ليسوع، تمجيًدا ُرِفَعت التي الُقبَّة تَْحِمل أن أََفُسوس
الذي بالبناء، الَوَلع هذا أن الَجِيلِّ ومن ُمَقدَّس. ماءٍ ُجْرِن إىل َفْرَغاُمَس بأَْفُروديت ة الخاصَّ
بأن شعوُرهم مصدُره يت الصِّ وسائل من ٌب َرضْ األدوار، جميع يف الطُّغاة من كثريًا َحَفَز

القصور. انهيار من بأسهَل تنهار الدول
يَْرُسم وأُوَرَشِليَم راِفَن يف وكان الدوام، عىل بالجزئيات العناية كثريَ جوستينيان وكان
أيا ُقبَّة تصميَم َرَسَمت التي اليد فإن ذلك ومع شخصيٍّا، الجديدة كنائِسه ِنَسَب ويَُغريِّ
باإلعدام، ُحْكٍم كلِّ من بأكثَر صاحبها ذكرى به أُثِْقَلت مرسوًما أمضت قد الواسعة صوفية
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ِلَما نرصانيٌّ تدبريٌ هذا أن يف مراء وال ، العلميَّ أثينة مجمع أغلق جوستينيان أن وذلك
انتقاَم أيًضا هذا وكان اليونانية». بالحماقة «يؤمنون الذين أولئك دروَس منعه من كان
بعد الجديدة، األفالطونية علماء ويُْضَطرُّ قرنني، مدَة مدينتَه أثينة علماءُ ازدرى ِبَزنطيٍّ
أجدادهم أن مع فارَس بالد يف الربابرة َحَفَدة عند الهجرة إىل سنة، بثمانمائة أفالطون

تحتها. أفالطون يتنزه كان التي يجان26 السِّ ظلِّ يف يسرتيحون كانوا
القوط، ِقبَل من رومة كانتهاب همجيٍّا يَِجْده بُْعٍد من العمل هذا إىل ينظر ومن
القرون يف صار الذي أرسطو إىل الحني ذلك يف الكنيسة استندت ما تسويغه ويصعب
«علينا الرائعة: كلمته أُُغْستَن يقول هذا أرسطو تَبَنِّي وعن هوت، الالَّ علم ِقدِّيَس الوسطى
مع ولكن أصناًما، تركوا حيث مرص من خروجهم حني الِعْربيون فعل كما نَْصنَع أن
القديس اعرتافات وعن الوثنيني.» ُكتب من كنوًزا نستخرج بأن وذلك وذهبًا، فضًة جلبهم
يقولون: النصارى كان الوسطى، القرون ُكتب أشهُر هو الذي كتابه عن أي أُُغْستَن؛
يُْدخلون حني والبابواُت، األساقفُة يظهر الغالب ويف سقراط.» كتبه لو كما يبدو «كان
زعم الذي ُجوْسِتينيَان مثِل إمرباطوٍر من حكمًة أكثَر يَْظَهرون فشيئًا، شيئًا اإلصالحاِت
مثل يف ملٍك كلِّ توفيق كعدم ذلك يف ق يَُوفَّ لم وهو بسيط، بمرسوٍم للدولة دينًا تأسيَسه
الرومانية، اإلمرباطورية يف الدين ذلك مثِل للدولة ديٍن قياِم تحقيُق يمكن كان وما ذلك،
ما ذلك مثَل وُقْل أفريقية، شمال يف ها بأَْرسِ بالٌد الوثنيَة تماِرُس كانت الخامس القرن ففي
اإلدغام، بغري العاَلَمنْي تداخُل يتعذر كان وهكذا التاسع، القرن يف ُكونْيَة وال بإسبانية كان
ألف سبعني أكره قد بأفريقية أُسقًفا أن يُْرَوى ومما وَجْور، َقْرسٍ بغري يكن لم وهذا
بعَض أنفُسهم النصارى استعار أخرى جهة ومن أشهر، بضعة يف املعمودية عىل شخص
وإدراج القديسني وكذخائر اإلكلريوس صفِّ يف وكالقبول كاإليواء الوثنيني من العادات
أولم «امُلنِْقذ»؟ أي «ُسوتِر»؛ ى فيَُسمَّ ِفْرِجيل ِقبَل من قيُرص يَُؤلَّْه أََوَلْم ِعَدادهم، يف طوباويٍّ
اإلمرباطورية؛ يف به معرتًفا إلًها النيل يف َغِرق الذي أَنِْتينُوَس سنني بضع يف أدرياُن يَْجَعل
يمكن وكان ِقدِّيٌس، قسطنطنَي أن أُْعِلن وقد اإلمرباطور؟ عىل عزيًزا وسيًما كان ألنه

ذلك. مثَل يأُمل أن ُجوْستينياَن

الخشب. صلب عظيم شجر وهو الساج، جمع السيجان: 26
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الوثنية عن انقطاع بال الرابع القرن منذ النرصانيَة يَُهزُّ كان الذي الخطُر يصدر ولم
صادًرا كان بل حني، ذات إحياءَها جولياَن مثُل خياِيلٌّ يَْرُجو كان التي القديمة آلهتها مع

لإلمرباطور. املشرتك َحَسدها وعن املذاهب تعدد عن
كان وهل ،į حرف حول األبجدية، من حرٍف حول لنزاٍع نتيجًة املذاهب نشأت وقد
االختالف من įo تجاه o ب اليونانية يف عنه َ ُعربِّ وما ؟ بالربِّ شبيًها أو للربِّ مساويًا يسوُع
أثبت قد ( اإلسكندريُّ (أنسطاس الكنيسة آباء أحُد وكان الحقيقة. يف َحْرٍف من أكثَر كان
الناس كان ذلك ومع جليٍّا، إدراًكا ذلك الغربيني املؤمنني جميُع فأدرك باالبن، األب اتحاَد
أْريُوَس، مذهب إىل الكنيسة، آباء من آخر أٍب مذهب إىل مختارين يستمعون الرشق يف
واحًدا ليس أي هللا؛ من مخلوٍق غريَ املذهب هذا يف يسوُع يكن ولم آريني، يُْدَعْون فكانوا
ضدَّ (الكاثوليك) األنسطاسيني قول إِىل نيقية مؤتمر بذهاب املعِضلة تَُحلَّ ولم هللا، مع
وقد كثرية، قرون يف عنيف ِنَقاٍش موضَع وَغَدت قبُل من أكثَر املسألة اشتدت بل اآلريني،
الحياة مظاهر ومن فمقداًرا. مقداًرا الزمن مع واستََحرَّ األمم بني ا عامٍّ النزاُع هذا صار
املوضوعات من بدًال الهوتية مسألٍة َحْوَل يتنازعون الناس كان أن العرص ذلك يف الروحية
العكس وعىل كانت، شخصية مصلحة أية عن الشعب يف النزاع هذا ينشأ ولم االقتصادية،
أمور َحْوَل وامللوك، البابوات وبني والبابوات، البطاركة بني يدور القصور يف النزاع كان
به ُمَسلَّم غريَ كان العالم أحبار جميع عىل رومة أُْسُقِف م تََقدُّ َحقَّ ألن وذلك َدارة؛ الصَّ
الرومانيُّ وتفسريُها َمتَّى إنجيل يف وردت التي املشهورُة بطرس» «أنت كلمة وتثري بعُد،

الدينية. املراكز من وغريهما واإلسكندرية أنطاكية أساقفة أهواءَ
بالربِّ يسوَع عالقات َحْوَل القراُر كان فقد متخالفًة كانت الدينية املجامَع أن وبما
القسطنطينية إمرباطور يف يَُؤثِّر كان الذي الَخِيصِّ أو األمرية، عىل الغالب يف يتوقف األب
رمًزا البُداءة يف كان الذي ،į الحرف حول نزاٍع من كان وما ، الدينيِّ املجمع انعقاد أيام
التي األحزاب بني حرٍب وَْغِي إىل بالتدريج ل تحوَّ للَوْجد، مثرية عميقة قيمة ذا بسيًطا
التي الكنيسة يف انفصاالٌت تقع وكانت الحرف، بهذا اإللهي ها حقِّ عن بَدْورها دافعت
العموم، عىل اْعتُِنقت التي العقيدة عن ومَرص سورية نصارى فانفصل َفِتيَّة، تزال ال
أن يف خياٌر لألباطرة وكان زماننا، حتى منفصلني الرشق ونصارى األقباط يزال وال
َحْول بأكاليَل الحني ذلك يف األباطرة ر ُصوِّ وقد رومة، أو مرص يف امللحدين من يكونوا
جالسني روا ُصوِّ بأن أولئك من البابوات انتقم وقد وراءهم، خاشعني مطاِرنٍة مع رءوسهم
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منذ الرَّبُّ غاب املختلفة األلواح هذه َفَعْن قصري، إمرباطور إىل تاٍج تقديم مع َعْرٍش عىل
طويل. زمن

نالوا أنهم وإىل بقيرص رومة أَساقفة ارتباط إىل يَْرُمز األسقفيُّ الكريسُّ وكان
يف مثلُها يَُرى يََزال ال كما ذلك، مثُل ُرخاميٌة وَكَراٍس الرُّسل، من نالوه كما منه سلطانهم

والخضوع. للُحبِّ ال السلطة، لحقِّ ُمَوزًِّعا زمنيٍّا َعْرًشا ُر تَُصوَّ كانت غِريُغوْريُو، سان
تََهب مطاليبُه وكانت مًعا؟ وظائَف َع وُمَوزِّ رضائَب جابَي األساقفة أحد يكن أََولم
رومة أُسقُف َزَعم وقد يسوع، وبقاءِ امللوك بانتقال السلطاُن هذا ِصيَغ وقد سلطانًا، له
والرُُّسل، القيارصة ُوِجَد حيث رومة وكانت األمم، فوق وأنه واإليمان الروح ممثل أنه
املدينة فوَق ُموِّ السُّ إىل تَْصبُو أيًضا، وامُلَعبََّدُة ضعيفة، لوالية العاصمُة رومة كانت وهكذا
أََمَر مَلذْبحٍة ِثيُودوز اإلمرباطور معاقبَة امِليَالِنيُّ أَنْبواُز سان أراد وملا ِبَزنَْطة، اإلمرباطورية

جديدة. تاريٍخ صفحُة بََدأت الِعَقاب بهذا اإلمرباطوُر وَرِيضَ بها
والثمانني الثانية يف ويموت اًال، َفعَّ اكرتاثًا املسائل هذه لجميع ُجوْسِتينْيان واكرتث
الذي يك ِجنِْرسِ الَوندال بملك قياسه ويَُراد الُحْكم، يف حياته نصَف َقىض أن بعد سنيه من
يف بأفريقية الِجْرمان من بقي وماذا سائغ، غريُ القياَس هذا أن غري مثَله، عهُده طال
ِجْرمانية، يف االبتدائية بالغابات أجدَر كانت التي والقسوة للفوىض ذكرى بقيت الحقيقة؟
ُجوْستينيان إن أََجْل، فيه. الَونْداليِة27 ظهور غريَ يك ِجنِْرسِ عهد من التاريخ يْحَفظ ولم
أفالطوَن تراث تقويض حاول وإنه الثورة، ويف حروبه يف الرجال من بجموٍع أيًضا ى َضحَّ
لدى الفرار إىل اليونان علماء آِخُر فاضُطر العلميِّ أثينة مجمع أبواب أغلق وإنه ، األَثَِنيِّ
تَُراث من طويل دوٍر غري عىل يدلُّ ال صار اليونانيِّ اسم وإن آنًفا، ذكرنا كما الفرس
ِتيِزه معبد وإن نرصانية، كنيسة إىل ل ُحوِّ البارتنون وإن امُلْزَدراة، الحديثة األفالطونية
توحيد يف كبريًا ُجهًدا يَبْذُل كان ُجوستينيان أن بَيَْد ُجوْرج، بسان خاصة كنيسة إىل ل ُحوِّ
عىل والسيطرة الكنيسة خدمة إىل يميل وكان حالها، سابق إىل وإعادتها الرومانية السلطة
وقد واالخرتاعات، وامِلَهن الفنون وتشجيع والتعمري اإلنشاء يف الِجدِّ داِئَم وكان مًعا، البابا

زلزلٌة. الثانيَة َهَدمت أن بعد موته ُقبَيْل الثالثَة صوفية أيا كنيسَة ُجوْستينيان افتتح

الخصوص. عىل وتحطيمها الفن آثار تخريب عىل تحمل نفسية حال وهي ،Vandalism 27

250



الَربَابَرة غارة

يف غريب ضعٍف من كان وما يشء، كلِّ فوق يَبَْقى أَُسَسه وضع الذي القانون ولكن
كلِّ يف ُوِجَد البرشية محسني بني توزيعه من أكثَر الُقوَّاد بني جاٍه توزيع عىل قائٍم الرجل
الرجل يف متأصٌل القانونيَّ املعنى أن ويلوح فيه، املشرتع نشاَط خال له اجتماعيٍّ نشاط
يوجد ال وألنه واألديان؛ الفالسفة من كثري لوجود وذلك يانة؛ والدِّ الثَّقافة ِل تأَصُّ من بأعمَق
مبادئه ُجوْستينيان أقام وقد … تقريبًا األمم جميع مبادئه عىل يُْجِمع واحد عدٍل سوى
ُجوْستينيان قانون أوجبه وما ونابليون، ولِيُكْورغ سولون َصنَع مما وأوسَع وأنمى بأثبَت
كان؛ دين أي به جاء مما أكثُر قرنًا عَرش خمسَة مدَة اآلدميني بني والسعادة َالم السَّ من
من ُجوْسِتينْيَان يَُعدُّ ولذا ١٩٣٣؛ سنة حتى القانون ذلك ناَهَض َمْن تجد ال ألنك وذلك

املعنى. هذا ضمن اإلنسانية عظماء

١٥

ذاِت قبٍة عىل ، الذهبيِّ القرن عىل ُجوْسِتينْيَان شاده الذي الجديد، القرص نوافذ ف تُْرشِ
بعد، فيما خلفائه عيون أمام تَْسَطع كما اإلمرباطور عيني أمام فتَْسَطع المع بياض
إىل الحكمة، إىل أهداها الذي هو وُجوْستينياُن الكنيسة، هذه بنى الذي هو وُجوْستينياُن
أُقيمت التي املباني من بكثرٍي أُفِسد قد املنظر أن يف ريب وال اليونانية، يف كما صوفية
َوتَْسُرت كولونية، ككنيسة طليق أو مرتفع مكاٍن عىل صوفية أيا قيام لعدم وذلك حولها،
امليدان نصَف كالطفيليات بها الناشبِة املنخفضة الِقبَاب من وطائفٌة خارجية عالية أسواٌر

الحني. ذلك يف موجودًة اليوم بها نُْعَجب التي الرائعة األربُع املآذن تكن ولم ، امَلْرئيِّ
جميع عىل مسيطرًة عظيمًة َرَصَفًة القبُة وتبدو الداخل، من الكنيسة جمال ويَْسَطع
أثٍر عن آخَر مكاٍن يف يُبَْحث أن الَعبَث ومن الَكِتْدَرائيات، أروِع بتقسيماِت ُضِغُطوا من
كان كما َور، الصُّ عدم يزال وال خفيف، سقف مع واتساع ارتفاع من الكنيسة لتلك ما له
ويَبْلُغ القبة، يف الوحدة طابَع الرُّوع يف يُْلقي ما، َحدٍّ إىل الزمن ذلك نصارى بني شائًعا
مائًة االرتفاع من قدٍم، مائَة والعريُض قدًما وعرشين مائًة الطويُل الواسُع البييضُّ ْحُن الصَّ
العرض من البالغَة رومة يف بطرس القديس كنيسَة إن حتى الُقبة، ذُروِة إىل قدًما وثمانني
فيها النظَر ويَِقُف االتساع، ذلك مثُل له صحٍن عىل تشتمل ال ذلك ِضعفي والعلوِّ واالرتفاع
أيا وليست األخرى، الكنائس جميع يف كما الُجُدر أنصاِف من صفوٍف أربعُة أو ان َصفَّ
األقواس بَفيِْض وال األخرض الرُّخام من املصنوعة األعمدة بمئات فريًدا َفنِّيٍّا أثًرا صوفية
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وال املزدوجة، بالطِّيقان وال التسعة، األبواب ذي بالرِّتاج وال الرُّخامية األعمدة وتيجان
فجميع والذهبية، َدفية والصَّ الرُّخامية بالُفَسيِْفساء وال بالنساء، الخاصِّ الرائع بالرَُّواق
العليا» «الحكمة اسَم الكنيسة هذه تستحقُّ وإنما أيًضا، الغرب يف موجودٌة األشياء هذه
ضياء إىل البرص ارتفع ما فإذا نافذًة، أربعني من النور ويدخلها وحَدها، الطليقة بُقبَّتها
الحَمام من وتََرى شمًسا. الوسط يف َوَجَد يَُقاس ال الذي الواسع الفضاء من النقطة تلك
أطلق الذي هو ُجوْستينيان أن يف ريب وال الَعْرض، جهة إِىل طائرًة الفضاء تجوب مائًة
خفية، نواٍح يف وتَْرُخم الشمس، تلك تحت ساجًعا بعٍض أَثَر يف بعضها ويَِجدُّ أجداَدها،
ذلك يف أجنحتها تصفيق من ويتألف أحٌد، بها يُْعنَى أو يُْطِعَمها أن غري من وتَْكثُر وتموت

صامتًة. ترتفع التي املوسقى من رضٌب املكان
للعاَلم أي املتوسط؛ للبحر عاصمًة القسطنطينية من جعل َمن أوَل ُجوْستينياُن وكان
أََجْل، قرون، بثالثة وبعده قرون بثالثة امليالد قبل تابعًة املدينُة هذه ظلَّت وقد ، الغربيِّ
وأنطاكية رومة ِقبَل من تُْكَسف انَْفكَّت ما أنها غري الثاني، تأسيسها بعد َكُربت إنها
مائة عىل املشتمَل العظيم املستدير سوَرها بَنََى الذي هو الثاني وثِيُوُدوُز واإلسكندرية،
وإذا َخِربة. حديقة يف كنا لو كما أطالله بني ِو ْ الرسَّ أشجار تحت نسرتيح واليوم برج،
صفوٍف عىل املرتفعة األبراَج تلك يقتحم أن استطاع باغيًا تَِجْد لم الصليبية الحروَب َعَدْوت
والهياطلة الُفْرس حاول وقد الربِّ، ناحية من ثَُالِثيَّة صفوٍف وعىل البحر ناحية من بسيطة
عَرش أحَد باقيًة تظلَّ أن القسطنطينية استطاعت وهكذا ُقوا، يَُوفَّ فلم َعنَْوًة أخذَها والبلغار
أطوَل مدًة أي ْك؛ الرتُّ وصول حني إىل أي ١٤٥٣؛ سنة حتى ٣٠٠ سنة من أي قرنًا؛
كانت التي ِبَزنطُة، وتُذَكُِّر الَربِّيََّة. مَرص خال املتوسط البحر دول من دولٍة ألية اتفق مما
حتى والبلقان الصغرى وآسية وفلسطني الشمالية وأْفِريقية وإسبانية إيطالية عىل تسيطر
أن والواقع قيرص، بإمرباطورية تُذَكَِّر أن من أكثَر اإلسكندر بإمرباطورية الدانوب، نهِر
نبوءة ضمن ُعِرف علمائها بعض وأن إغريقية، إمرباطوريًة كانت البزنطية اإلمرباطورية
العظيمنْي عاهليْها أحد هو الذي قسطنطني فإن ذلك ومع ريب، ال املشهورة هريودوتس
إالَّ يتكلمها ال كان ُجوْستينياَن اآلخر العظيم العاهل وإن اليونانيَة اللغة يتكلم ال كان
ُقوا َحقَّ الذين الفاتحني لدى أحيانًا نَِجُده بما النقيصة هذه قياس ويمكن رديئة، بلهجة

يِّئَة. السَّ الفرنسية نابليون كلهجة َهْزليًة النقيصة هذه وتبدو خيالهم،
هو ما تُبِْرصْ لم الخاصة طبيعتُها حيث من بزنطة إمرباطورية إىل نظرت ما وإذا
يف وحيدًة َظلَّت قد وهي قيرص، وإمرباطوريِة اإلسكندر إمرباطورية وبني بينها مشرتٌك
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تاريِخ سوى األساس من ِبَزنطة تاريُخ وليس األعىل، شكلها يف الطقوَس ِصها لتََقمُّ التاريخ
وأمام اإلنسان نفس يف واإليمان القوة عن ُ فتَُعربِّ عميًقا شعوًرا بها ُشِعَر ورموٍز طقوٍس
كانوا الفراعنة ولكن املقدار، بهذا الطقوَس أَلَُّهوا الذين هم وحَدهم والفراعنُة أيًضا، األُمة
وعىل ريب، ال الشعب قلوب ببساطة أحيانًا ْون ويَتََلهَّ آلهًة بأنفسهم فينادون طويًة أبسَط

دوًما. ليسوَع ممثلني أنفسهم يَُعدُّون ِبَزنطة أباطرُة كان العكس
تَْعِرف لم بزنطة فإن مبادلًة اآلخر يدعم كان واإليمان السلطان من ُكالٍّ أن وبما
فقد نزاع، من الزمنية، والسلطة الروحية السلطة بني ما أي واإلمرباطور؛ البابا بني ما
بطقوٍس انفصالهما مع وذلك الخلفاء، لدى كما واحدة، أيٍد قبضَة الُقوَّتان تانك كانت
البطرك فإن البطرَك يعنيِّ الذي هو اإلمرباطوُر كان وإذا ، الرَّبِّ كِنْصَفِي تُبِْديهما وثيقة
يستقيم كان أمَرهما فإن دينيني ان يَُعدَّ الَعَمَالن كان وإذا اإلمرباطور، ج يُتَوِّ كان الذي هو
َهلِّلُوْليا، املنِشدة، األجواق بني الذهبية الرَّدهة يف التولية انتهت ما وإذا الزمنية، بالسلطة
ِحصانًا وجدَت الخارج إىل نظرت وإذا بسيًطا، رفًعا اليُْمنَى بيده الصليَب اإلمرباطوُر َرَفع
قرصه. إىل لرُيَافقوه ُرْكبانًا ينتظرونه نات السِّ أعضاء ووجدت الكنيسة أمريَ ينتظر ًما ُمَطهَّ
الذي ج امُلَدرَّ كالَهَرم وذلك املقدس، املجموع لرمز أجزاءً اإلمرباطورية موظفي جميع وكان
املوظفني َهَرُم وكان َفة، ِرصْ زمنيٌة وظائُف ِبَزنطة يف يوجد ال وكان خفري، أحقر من يبدأ
دوًرا وال للنرصانية، آخَر مذهبًا تجد وال الِفْردوس، حياِة األخرى، الحياة شكل إىل يَْرُمز
وكان ذلك. أُْشبع كما الالهوت علم من مشبٍع للسلطان توسيٍع عن أَْسَفر أدوارها، من آخَر
يمكن ال وكان هذا، الدولة ألساس تقويًة لغريهما ُقْدَوًة يَْظَهرا أن وبَالطه اإلمرباطور عىل
َوْضِع َحْول ولو التمرين يف يوم كلِّ من ساعات قضاء يجب وكان ارتجاًال، يشء عمُل
السياسة أموَر توجيههم وإىل كبريًا نفوذًا الطقوس أرباب اكتساب إىل ذلك فأدى األصابع،
الغالب، يف الحارضة امُلوَضة28 عىل امُلْعَقِمني الِخْصيان من هؤالء وكان نفسه، الوقت يف
الذي كنَْرِسيس الرقيِّ من الغاية بلغوا َمن بينهم من وكان الِخْصيَتنَْي، امَلْسلُويل من ال
تَِجُد ال أنك غري والسبعني، للخامسة ابنًا الُقوَط فغلب الوسطى القرون ُقوَّاد أعظم ُعدَّ
السلطان بني التوازن حفُظ أصبح وقد إِمرباطوًرا، يصري أن استطاع َمْن الِخْصيان من
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نهاية يف الروح محلَّ الشكُل فَحلَّ الزمن، مع األسايسَّ الداخلية السياسة هدَف واإليمان
األمر.

أمامه يرى أن املرءَ يمكن «كان : الدينيِّ نيقية َمْجَمع عن يقول ِعيَاٍن شاهُد وكتب
ُ يَُفرسَّ وبهذا رائًعا.» ُحلًُما كان بل حقيقًة، هذا يَبُْد ولم اإللهية، يسوَع مملكة عن صورًة
أرجل إن حتى الفسيفساء، بعض عىل تماًما مستورًة الِبَزنطيِّ الَفنِّ يف األبدان كون سبُب
كبريٌة بََرانُس رءوَسهم تَُغطِّي وكانت تَُرى، فال بالديباج مغطاًة كانت وأزواِجهم األباطرة
وكانوا قليل، قسٍم غريُ املتكرشة الوجوه تلك من يبدو ال وكان املكشوفة، التيجان من بدًال
صدوَرهم، معه ان تََمسَّ قدماه تكاد ما فوقهم العرش عىل الجالس يسوَع من نُوِّ الدُّ من
تصاويَر عىل ويوجد ، الِبَزنطيِّ الفنِّ يف مجهولًة والجاِنِبيَّة والُعْرية الحركُة تُبَْرصُ وهكذا
أُسوٍد، برءوِس مزخرًفا رائًعا ديباًجا البسون الَعْرش من نوٍع عىل جالسون وزراءُ صغريٍة
ويف ُعنُْجِهيًَّة. مملوئني الَجْوَقة من صبيٌّ إليهم يَُقدِّمه الذي الُقدَّاس كتاب إىل هؤالء وينظر
َر ُصوِّ قد ، األملانيَّ الثاني هنري تبرص اآلخر، اإلمرباطوَر تبرص الشمال، ويف العهد، ذلك
ِرْجُل تظهر ما َغر والصِّ التََّحدُّب من فيبدوان باَل يف مذبٍح وراءَ رافدٍة عىل وزوُجه هو

ذلك. مع رأسه عىل تاًجا منهما كلٌّ ويَْلبَس الوجهني، من كلٍّ من أكربَ معه يسوَع
بقوة إالَّ تكون ال التي بالِعزَّة األوىل النرصانية اإلمرباطورية َزْعِم عن يُْعَرب وكان
بروحه ر يَتَنَوَّ املساء، بصلوات يقوم حينما الرَّصني، اإلمرباطوُر وكان املتأصلة، التقاليد
ِحَرابهم رءوس عىل ُشُموًعا يَُعلِّقون وهم والفرات والنيل الدانوب عىل الجنود ألوف صورَة
الوقت يف قرصه ُرَواق يف يُنِْشده الذي النمطيِّ النشيِد َعنْيَ منشدين ويُْشِعلُونها املعركة قبل
البحر، وراء ما الَفْخم البَالِط هذا شهرة وتبلغ فشيئًا، شيئًا الشكل عبادة وتزيد نفسه،
سفراءَ أكرم اإلمرباطور ألن للبزنطيني؛ روسية قبيلٍة خضوُع يَْحُدث يَُصدَّق، ال ما ويََقع
الطقوس كتاب وكان صوفية، أيا يف تلحني ذا احتفاليٍّا اًسا ُقدَّ لهم أقام بأن القبيلة هذه
شاهَد يكون َمْن بََرصِ ذهاب وعىل بالبَالط، وليمٍة يف طبًقا يُْسِقُط َمْن كلِّ قتل عىل ينصُّ

الحماقة. هذه
الحركات أدق ملالحظة نتيجًة للدبلميني29 كبرية مدرسٌة نشأت أن الطبيعيِّ ومن
روَح املوظفني شباُب يَُعلَُّم وكان ، السيايسُّ والعرِب الِفِنيِسيني ِحذْق عنها فنََجم كنَات والسَّ
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هي التي الصالحة األطوار صيُت بأرسه العاَلم يف ويَِذيُع الربابرُة، سيما وال األجنبية، األمم
العموم عىل الرشق إىل نَْعُزوها فضائُل واألُنَْس واالتَِّزاَن الوقار أن والحقُّ تربيتهم، من جزءٌ
الذي الرجل يف يتجىلَّ الكمال َمثَُل وكان أوروبة، حدود عىل تمارسها كانت ِبَزنطة أن مع
وَوْضِعه بنظره َرَزانَتُه تَْظهر والذي غريب بكلِّ اإلعجاَب يُْظِهر والذي غريه يَتََخطَّى ال
مساجُد أُنشئت فقد أيًضا، املزعوم التسامح يف يتجىل الكمال ذلك وكان بكلماته، مما أكثَر
تربية من وكان أُْخِزي. أن بعد وقُرصه بلُده أَقريطيشٍّ أمرٍي إىل أُعيد وقد ى، لألَْرسَ عربيٌة
أن الدروس تلك من وكان أثنائها، يف اإلمرباطور يمتاز عسكرية ألعاٌب تُقام أن البَالط
بأسلوب أبيها عهَد األوِل ُكوْمِننَي بنُت وتصف أدبية، مراسلًة الخارج يف فالسفٌة يَُراَسل
العلمي املجمع نساءِ أكثر من امرأًة اإلسكندرية يف يُْحِرقون النصارى كان وبينما جميل،

األعظم. القانون أطاعوا ما بالنَِّعم والشعراء املفكرين عىل تَُمنُّ بزنطة كانت ثقافًة
يف يَتََجىلَّ لذلك الُفَرِص أحسُن وكان اًرا، ُحضَّ يتطلب العاهل عظمة منظُر وكان
ُمَفوَّضو فرُيِْسُل أسابيَع َة ِعدَّ تدوم املظاهر هذه وكانت النرص، ومواكب التتويج َحَفالت
اللذان هما وحَدهما واألُبََّهُة الثراءُ يكن ولم أوطانهم، إىل إعجاٍب تقاريَر األجنبية البلدان
العظمة من يَبْلُغ لم الذي األمُر هذا أي أيًضا، األطوار َوقار يثريه كان بل العجب، يثريان
من يقع كان بما اإلمرباطور ُشُخوُص استُبِْدل ِبَزنطة ويف القوم. هؤالء عند بلوَغه أمٍة عند
النيل اإللهنْي: ِسَماِت حاملني الشوارع يجوبون الفراعنُة كان حيث القديمة، طيبَة يف تأليٍه
كان الغرب يف يشء وال القيارصة، من َهواِت والشَّ االنتقام ُسكاَرى وبحماقاِت والشمس،
َحَفالِت ومن اإلسبانيِّ البََالط يف الرسميات من كان ما خال الطقوس بتلك قياسه يمكن

يُحتمل. ما عىل البندقية يف الرؤساء تتويج
رائعة كتيبًة باستمرار، القساوسة ترتيل يقطعه الذي األبواق، صوت بني وتُبِْرص
وتُبِْرص الكبري، الساحيلِّ الشارع إىل الظهر شمِس تحت نازلًة فارس ألف من مؤلفة
زخارَف مع يَّة ُدرِّ ُمتََدلِّيَاٍت ذاَت وتبرصها ديباج، من طويلة بأَْغطية مستورًة ُحُصنهم
الحجارة من تحتويه بما الفرسان وأحذيُة الَحَرس َقَواِري30 وتسطع والصدر، الرأس عىل
يف جالساٍت املوكَب النساءُ وتشاِهد قديمة، فارسيٌة وخناِجُر ذهبيٌة ُدُروٌع وتَُرى الثمينة،
نات السِّ بأعضاء تأتي متموج ديباٍج ذاَت بًة ُمَحدَّ قوارَب تُبِْرص حني عىل جميلٍة محامَل

أعاله. أو الرمح أسفل وهي القارية، جمع القواري: 30
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الذهبية، الفسيفساء عىل يَُرى كما الُخَطا موزوَن الجميُع ويتقدم الشاطئ، إىل وبالحكام
طويلة أكمام ذاَت وثيابًا الكريمة بالحجارة مرصعًة تيجانًا البسني ونساءً رجاًال وترى
الُقُسوس من مئاٌت يتبُعه البطرُك ذا هو وها تقريبًا، أليديهم وساترٍة لألجنحة مشابهة
مكان، كل يف البَخور وينتُرش األُْرُغن ويَِرنُّ الشمس، من الرغم عىل ُمتَِّقَدًة شموًعا الحاملني
األَُساَرى ويُْمتََقع بالصليب والسيَف باإلكليل التاَج فيستبدل اإلمرباطوَر البطرُك ويساعد
من ُغِنمت خياٌم وئيًدا مشيًا تميش التي الجمال ظهور عىل وتُْعَرض َفَزًعا، امَلْرُكومون
الوقت يف وتَِجُد ذراَعيْه، فيمدُّ اإلمرباطور إىل ويَُقدِّمانهما زهٍر إكلييلْ واِليَان ويَْحِمل ، العدوِّ
اإلمرباطور، من قريبًا املنصوب الصليب أسفل إىل مجرورين جالسني ى األَْرسَ أرشاَف نفسه
هذا ويرفع ، األُرجوانيَّ قاهره حذاء تحت الحليَق رأسه ويضع مرتبًة األسارى أعىل ويَْسُجد
بالرََّقبة رموز: بثالثة عنه ٌ ُمَعربَّ والرَّبِّ النرص بني نَسٌب ليكون السماء إىل عينيه الغالب
اآلخرون األَْرسى ويَْسُجد األسري، َقَفا عىل رمَحه اإلصطبل أمريُ ويجعل والنظر، والحذاء
كلَّه ذلك وتَْصَحب األرض، عىل التسليم قبل يَْحِملونها كانوا التي األسلحة وتُْطَرح كلُّهم
ويَنِْطق الرَّبِّ أمام كانوا لو كما أكمامهم خلف وجوَههم الُحُضوُر ويُْخِفي دينية، أناشيُد
الَقْهَقرى، ويَْرِجعون ى األَْرسَ جميُع وينهض ِرجَله اإلمرباطوُر ويَْرَفع بأدعيته، البطرُك
عربٌة وتتقدمها جياد، أربعة يَُجرُّها التي عربته راكبًا امليدان إىل اإلمرباطوُر يأتي الغد ويف
ُقْرٍص ألُف الجمهور إىل ويُْلَقى العذراء، بصورة سائرًة أَُخُر جياد أربعة يَجرُّها أخرى
عند حتى القطعة هذه إنفاق ينبغي وال الذهبية، النقود من قطعٍة عىل مشتمٍل الخبز من
ُحرِّروا الذين ى، األَْرسَ ويظهر القرص، حول الخمر من ينابيُع ر وتتفجَّ الفاقة، درجات أشدِّ
تكون أن ويجب وفرسان، أفراٍس عىل ُمَراهنني الُجمهور بني مقاعَد عىل جالسني أمِس،
حدث ومما اإلبريز،31 من اإلمرباطور هدايا وجميُع األريستوقراطية الطبقة ثياب جميع

واحدة. سنة يف بأجمعه مَرص َدْخَل هداياه سبيل يف أنفق ُجوْسِتينْيَان أن
لقد َطط؟ الشَّ ذلك مثل بني َصْحوهم عىل يحافظوا أن الناس من ملوًكا يمكن وهل
أن بها الشعُب يستطيع مالعَب االحتفالية، الطقوس مع بإقامتها، توازنًا ِبَزنْطة َوَجَدت
آغورا يف كما باملهازئ ى ويَتََلهَّ السياسة يف يشتغل وأن ألعابه يف وينهمَك أهواءه يدارَي
باألغاني واملباريات الوالئم يف رغائبه عن يَُعربِّ الشعب وكان برومة، األكرب امللعب يف أو أثينة

الخالص. الذهب اإلبريز: 31
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إليه، يُْطَلب وكان إياه، الوزراء مخادعَة بذلك فيَْعِرُف يَْسَمُع اإلمرباطور وكان والُهتَافات،
وكان الَوَحل، من الشوارع وبتنظيف العامة امات الَحمَّ يف املياه بزيادة يأمر أن مثًال،
الُجمهور وكان الجمهور، قلوب يف فتنٌة َحَرة والسَّ والفتيات والراقصني املمثلني من لفريٍق
فيقع للتجارة بِبَزنْطة استقرَّ قد كان ى األَْرسَ من فريًقا ألن وذلك عروق؛ ِعدَّة من مؤلًفا
َحْول بأغاٍن يََرتَنَّم أن أيًضا وللُجمهور كبري، َشَغب بني َلع والسِّ والعادات اللغات يف تبادٌل

السابقة. الغرامية ومغامراتها اإلمرباطورة
اإلصطبل إىل ليُْهرَع امليدان إىل بأوراده البَْطَرك بََعَث حينما َسِخُروا َمْن أكثر وما
فيُْطِعُمها للسباق، خيٍل أحسن يَْمِلك البطرك وكان األرض! عىل ل امُلَفضَّ جوادُه وقع حيث
عظامه َلَقضِّ الجواد مصريَ الخيُل وتَُعنيِّ ُرخام، من معالَف يف موضوعنْي وِكْشِمًشا32 ِعنَبًا
أُْلِهيَُّة والُخْرض الزُّْرق وتنازع والرِّهان السباق من يتألف وكان عوائق، ذي سباٍق أثناء يف
كان ما مع الساخر الُجمهور صوت إىل فيستمعون ذلك يَْعِرفون األباطرة وكان الشعب،
يوحون كانوا كالقديسني للُجمهور األباطرُة يبدو وبينما وقسيسني، محاربني من عندهم
َحرِس جميع ب َرشِ ولًدا اإلمرباطورة َوضعت وإذا ة، أُْرسَ ضمن الشعب مع يعيشون بأنهم

ًفا! َرشَ ذلك ِلعدِّهم َحَسائها من القرص
وسنة ٣٠٠ سنة بني فيما أي قرنًا؛ عَرش أحَد يف ثورًة وستني خمًسا بَزنْطة عانت وقد
من أكثَر البطاركة ُمْعَظم سلطة تَُدْم ولم ،١٠٧ ال األباطرة ثلثا ُقِتَل وقد تقريبًا، ١٤٠٠
وأملانية مَرص َعَدْوت وإِذا األفراد، ضدَّ بل ، َقطُّ النظام ضدَّ الشعب يَثُر لم ذلك ومع سنة،
القرن يف تعصبًا األصنام ُمَحطِّمي أكثُر يفكِّر ولم نظامها، تَُغريِّ لم ألفيًة مملكًة تَِجْد لم
الطقوس ثالوث يف االستقرار هذا ِرسِّ عن يُبَْحَث أن ويجب النظام، قلب يف والعارش الثامن
أهمل َمْن األباطرة من تََر لم األخريين األباطرة استثنيت وإذا الثابت. والجنود والشعب
وعدم الثََّراء دور يف يصنعون والرومان والقرطاجيون الُفْرس كان كما والبحرية الجيش
ِبَزنطة أباطرة أنشأ وقد متأخًرا، إال االنحطاط يقع ولم الكربى، األيام َعَقب الذي االكرتاث
أسواٍق من ُفِتَح وما املتوسط، البحر مرافئ أصلَح وإزمري وأََفُسوس (؟) حلَب يف وصانوا
والصينيون والهندوس املرصيون إليه ُد يرتدَّ كان سالنيك يف ُفِتَح كما املوانئ هذه يف كبرية

كثريًا. والروس واإلسكندينافيون
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َعدَّ وقد نفسه، الوقت يف القراصني ضدَّ البحري طيِّ ْ الرشُّ بدور الِبَزنطيون قام وقد
ابي نَهَّ من أَْقِريطش يَنِْزعوا أن هو به يقومون عمٍل أََهمَّ أن سنة مائة يف الِبَزنطيون
حصونهم من يخرجون العارش والقرن التاسع القرن يف القراصني وكان هؤالء. البحر
واحدة كلَّ يَُسريِّ وكان ُسوًدا، سفنهم أرشعة وكانت أَْقريطش، يف ومخابئهم وموانئهم
مؤلف أسطوٌل استعدَّ فقط ٩٦٠ سنة ويف طويل، أفريقيٍّ أسرٍي مئتا السفن هذه من
يونانيًة وناًرا حربيًة وآالٍت تَْجِريَدًة حامًال الذهبيِّ القرن من لالنطالق سفينة ألفي من
واألرمن والروس النورمان من أناٌس املراكب هذه ظهر عىل يوجد وكان حديثًا. عت اْخُرتِ
األرشعة هذه وكانت ُقَزح، قْوِس ألواُن البحر أمري مركب ألرشعة وكان والدانيماركيني،
امُلَقدَّم وراء القديسيني صور مع ج تَتََموَّ الحرير من أعالٌم وكانت الريح، بفعل تنتفخ

امُلذَْهب.
أَْقريطش وتَْسُقط اآلخرون، أَخفق حيث ِبَزنْطة وتَنَْجح الحملة، لتلك الَفْوز ويُْكتَُب

املتوسط. البحر من وُد السُّ األرشعُة وتزول القراصني مأوى كانت التي

١٦

البحَر تَْلِمُس ال التي العرب جزيرة من الرشاع هذا وجاء طويل، زمن منذ جديد رشاٌع الح
خرجت فقد الحني، ذلك يف امَلْرُموَلِة بالقناة إليه الوصوَل تستطيع ال كانت والتي املتوسط،
لتدخل بغتًة الظََّالم من األحمر، والبحِر الهنديِّ املحيِط شواطئَ تجاوز لم بدويٌة، قبائُل
وعىل حني، َمالَّ غريَ يكونوا لم الذين الفنيقيني جريانهم خالف عىل والعرُب، التاريخ. مرسَح
يف فتوح من لهم تَمَّ بما املتوسط البحر بلغوا ، َقطُّ حني َمالَّ يكونوا لم الذين اليهود خالف
تكن ولم يَُصدَّق، ال ما الِقَرص من بالٍغ زمٍن يف كبرية ساحلية بالًدا فتحوا قد والعرُب الَربِّ،

سنني. بضِع غريَ اإلسكندرية وفتحهم سورية يف العرب ظهور بني الَفْرتة
تقريبًا، سنة ألف يف بنتائجه يُْشَعُر الذي الجديد، األجنبيَّ الغزَو هذا فإن ذلك ومع
يف ويَُرتَدَُّد ا، تامٍّ اختالًفا ووسائلهم الجْرمان مقاصد عن تختلف ووسائَل بمقاصَد بدأ قد
ُمثِْمرة، مساعدًة املتوسط البحر يف الحضارة قيام عىل ملساعدتهم بالربابرة الَعَرب وصف
نفَسه الوصَف هذا استعملوا ما عليهم «الكافرين» كلمة إطالق املناسب من ليس وكذلك
الشمال ُغَزاِة الِعرقني: بني األُمتني، بني يفصل كان الذي هو الذهن وعاَلُم النصارى، تجاه

الَجنوب. وُغزاِة
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املتوسط البحر تََمدُّن عن غريبًا تقريبًا، مكتوٍب كالٍم ذي غريَ بدويٍّا، الشعبني كال كان
حماسيون َقِريٍض ورجاُل شعراءُ دوًما العرب من يَْظهَر كان ذلك ومع يجتذبه، كان الذي
جديدًة طبائَع ليقتبسوا يَِفُدون العرب وكان شعرهم. تسجيل يستطيعوا أن قبل حتى
العرب وفتَح وتلك، هذه يزدرون النقيض، عىل الربابرة، وكان الذهن، أموَر وليتعلموا
اختلطوا حيث مجهولة بالد إىل ودينَهم لسانَهم معهم العرب وَجَلب ممالَك، وشادوا بالًدا

إِذَْن. منتٌج عنٌرص التاريخ يف فظهر بأهلها،
زالت وقد لغِتهم، نَرش الِجرماُن يَْسِطع ولم توحشهم، نرش غريَ الِجرماُن يستطع ولم
ولم الثَّقافة من جديد بيشء يأتوا لم ألنهم وذلك بها؛ أقاموها كالتي برسعٍة ممالُكهم
يحصيها ال التي العربية اآلثار من نراه نزال ال ما أمُر يَُفرسَّ وبهذا مفيًدا، شيئًا ينتحلوا
من أثًرا ترى ال حني عىل والغربية والَجنوبية الرشقية املتوسط البحر شواطئ عىل َعدٌّ

. ِجْرمانيٍّ أصٍل
مشابهته من أكثر جوستينياَن يشابه وهو ُجوْسِتينْيَان، موت بَُعيَْد محمٌد ويوَلد
ذا وكان سياسيٍّا، وقطبًا وفيلسوًفا وجنديٍّا مفكًرا كجوستينياَن وكان يك، وِجنِْرسِ أََالريك
جامًعا كونه يف أيًضا ُجوْستينياَن ويشابه شاملة، حكمٍة من عليه ما مع َوْجِديٍة نفس
إىل يشء قليَل امُلنَْجَزة، غريُ تعاليُمه، وتُِضيف لها، ُمبِْدًعا يكون أن من أكثر الُخلُقية ملبادئه
الذين وعيىس وموىس بإبراهيم الوثيقة صلتَه ويَُوكِّد واليهود، النصارى من استعاره ما
ما مواعظه يف تَِجُد وال عيىس، لدى مما أقلَّ الجديدة أفكاُره وكانت عمَلهم، يُِديم أن رأى
الحياة حول حكيمٍة لقواعَد أساٌس بل تعاليمه من ِنْحلٌة تتألف وال جوهًرا، حديٌث هو

العملية.
أن الدََّهش، مع وجدنا، الُخلُقية، التعاليم بني مقابلني الشكل عن أَْغَضيْنا ما وإذا
أمَر نُْدِرك أن علينا يصعب ولذا تقريبًا؛ كيانًا متحدٌة والنرصانية، اإلسالم الديانتني، كلتا
املوِت حتى تنازعهم ومن والبابوات الخلفاء تالعن ومن الصليبيني حماسة من كان ما
أَِحبَّ واحٌد، «هللاُ — األساسية املبادئ وما األلوهية، َحْوَل جوهًرا املتماثلة ملبادئهم نًرصا
كال يف واحدٌة إالَّ — اآلخرة» يف وتَُجاَزى ستَُحاَكم الِغنَى، احتقر الضعفاء، ساِعِد قريبَك،
والواقُع امُلَساِلم. النبيُّ بها قال كما املجاهُد النبيُّ بها قال العدوِّ محبَة إن حتى يننْي، الدِّ
وإىل َسبَّه، عمن وَصْفِحه َهَمَزه، َمن الرجِل زيارة يف الفضائل أعظم أن إىل ذهب محمًدا أن

الجنة. يف للخليفة مساٍو العبد أن وإىل إخوة، املؤمنني أن
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الخليفة عرُش يشابه أفال كاملة، تكون تكاد أبويًة اإلسالمية الرواية يف تجد إنك حتى
الرجُل َرَفَع «إذا قال: الذي هو محمد أو عيىس وهل النرصانية؟ يف الُخُشوع رمَز الَخَزيفُّ

تذهب؟» أين إىل فاسق يا نُوِدَي: أَذُْرع سبعة فوق بناءً
بالنِّيَّات»؟ األعمال «إنما هذه: من وعيىس بموىس أجدَر كلمٌة أََوتُوجد

فال عيىس عىل عام وستُّمائة أفالطون عىل عاٍم وألُف موىس عىل عام ألفا ويميض
جديًدا. ً مبدأ الرَّبِّ عن أتاه ما ذلك من وأقلُّ جزالًة، الصيغة كهذه بجديد محمٌد يأتي

البادية، من محمٌد جاء املتوسط البحر بالد من اآلخرين الثالثة أصَل ترى وفيما
ويف واألردن، النيل وادي من قريبًة الباديُة دامت ما أيًضا الباديَة وعيىس موىس عرف وقد
يغادر لم الذي هو وحَده ومحمٌد عاًما، أربعني نحو تاه طويًال، زمنًا موىس تاه البادية
اثنتي واملدينة مكة وبني سنة، خمسني مكَة يف عاش قد ومحمٌد البحر، يََر ولم الباديَة
واألصفُر األحمُر األَْمِسيَِة َشِفيُف جعله وقد املحرقة، الصحراء ُشعاع تحت سنة عرشَة

اآلخرين. الثالثة األنبياء من واعتداًال منطًقا أكثَر امللح من الخايل الهواء ذلك وجفاُف
يوحي كان التي األخيلة وفيَض ومحمد موىس لدى الطبيعة حسِّ قلََّة ذلك ويوضُح
بََدِويَّنْي، كرئيسنْي مزاًجا متماثلنْي ومحمًدا موىس وتجد وعيىس، أفالطون إىل البحُر بها
يَْحِفْزهما نبينْي، زعيمنْي، مطلقنْي، حاكمنْي صائلني، عمليني، كونُهما حيث من وذلك
التحذير يُِحبَّان بالنفس امُلَخاِطران وعيىس أفالطوُن كان العكس وعىل واالنتقام، الغضب

النُّبُوَّة. إىل مما الفلسفة إىل أدنى فكانا واإلقناع،
عن واملسلمني اليهود جواب أن والواقُع القومية، األخالق رموُز هي الصفاُت وتلك
الِخْصَب، مادحني واضًحا إنكاًرا بشدٍة النُّْسك منكرين الدوام، عىل إيجابيٍّا كان الحياة
من طاب ما ملحمد وكان أجنبية، مع عاش موىس إن حتى النساء، يعرف النَِّبيَّنْي كال وكان
فسار بالزُّهد، يقولون املتأخرون واألغارقة األولون النصارى كان العكس وعىل األزواج،
يف زهًدا تبرص أخرى جهٍة ومن الدنيا عن بحثًا تبرص جهٍة فمن مذاهبهم، َوْفَق نَِبيَّاهم
جنًة هنالك املؤمنون ويجد الجميالت، بالنساء معمورًة جنًة هنا املؤمنون ويجد الدنيا،

الفخمة. باألجواق مملوءًة
ابتعدوا الذين املتأخرين، واألغارقة األولني النصارى من واملسلمون اليهود ويَُميَّز
الذين العرب علماء مع وَسْفَسَطِتهم الربَّانيني باعتقاد يختصموا، حتى العالم عن كثريًا
بعض من أولئك بعَض والحبُّ الحقد َقرَّب وملا األسفار، تفسري حول مستمر خصاٍم يف هم

فمقداًرا. مقداًرا بعًضا بعضهما يف والعرب النصارى من كلٌّ أَثََّر
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هللا، من سابٍق وحٍي أثُر أنهما عىل باستمرار واإلنجيل التوراة إىل القرآن ويرجع
ولم األجنبية، املصادر من الِعْرفاُن يُْقتَبَس أن إذَْن اإلسالميَة العقائَد يخالف مما وليس
أو قناعٍة عن الوسطى القرون أوائل يف اإلسالم اعتنقوا الذين والنصارى اليهود يصنع
فعله ما تقليد غريَ نصارى، أو يهوَد صاروا الذين العرب ألوف يصنع ولم منفعٍة عن
دينهم بني ُقوا َوفَّ الذين هم املهتدون املسلمون وأولئك خصيب، تبادٍل من واليونان الرومان
الوثيقِة األديان أتباع بعض فِإن ذلك ومع املتوسط، البحر وحضاراِت املنفرد الصحراويِّ
باسم اآلدميني من ماليني قتل إىل هذا فأدى دامية حروب يف بعٍض عىل انقضَّ قد الُقْربَى

الغرب. يف َدًة ُمَوحَّ حضارًة تُمثِّل الوسطى القرون كانت حني الرمز
أستاذه، عىل النشيط التلميذ حقَد كثريًا، التاريخ يف ُكرَِّر هزيلٌّ، فاجٌع حادٌث أثار وقد
الساحرة الحجارة مع العرب وشعراءَ الَعرَّافني يأَلف كان محمًدا الفتي الراعَي أن وذلك
العرب بالد يف املنترشة اليهود أحاديث من معارفه استنبط وأنه والنار، الشجر وعبادة
جماعٌة توجد كانت الذين اليهود أحاديث من وزرادشت، عيىس تعاليم من أكثر الغربية
غنيٍّا كان الذي املكيِّ التاجر ذلك إىل أوحى قد القديم اليهوديَّ املبدأ وأن املدينة، يف منهم
هو الذي اليهوديُّ اإلله فكان املنزلية، حياته يف سعيًدا كان والذي عمره من األربعني يف
التي للسهولة ويا البدوية، األصنام مقام عنده قام الذي الواحَد الربَّ ذلك الدنيا قايض
العاَلم إىل ليَنُْقل صاحبُه اخِتري الذي النبويِّ الحسِّ يف َوْحٍي إىل اإللهام هذا مثُل بها ل يَُحوَّ

رسالة! من ى تََلقَّ ما
متصًال املستمعني، من صغريٍة بَحْلقٍة املحاَط الهداية، حديَث يجعل الوحُي ذلك وكان
َلًة وُمَعجَّ سنتني يف ُمَعدًَّة كانت بل ِفراًرا، تكن لم الهجرة أن والحقُّ باليهود، وثيًقا اتصاًال
خصام يف َحَكَمهم يكون أن سألوه الذين املدينة يهوِد إىل بمحمٍد أتت قد وهي تهديٍد، عن
كما ريب، ال اليهود، سخرية أثار ملوىس خليفٌة أنه محمٍد ادعاءِ من كان وما َمَالِحَدة، مع

الغريب. عىل حقًدا أوجب
املدينة، إِىل َدَعْوه الذي بمحمٍد أي تقريبًا؛ املجهول الرجل بهذا املدينة ريضيهود ولو
القرن يف اليهودية إِىل اإلرشاك من العرب نََقل ُمنَظٍِّم غريَ التاريخ َعَرفه ما سياسيٍّا رئيًسا
إىل ل تََحوَّ لليهودية، تلميذٌ وهو فِإنه، ونَبَذُوه منه َسِخروا اليهود أن بما ولكن السابع،
الذي املنبَع ُر فيَُكدِّ املعارصين الشعوب زعماء سبيل مثَل ويَْسلُُك التاريخ، يف َالساِميٍّ أعظِم
البُداءة يف عادته ومن ر. بامُلَزوَّ اليهودية يف يروقه ال ما كلَّ ويَِصُف منه، ب َرشِ قد كان
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السلطان، يف رغبًة زاد ثم تعاليَمه، يؤيد ما فيهما ِلَما واإلنجيل بالتوراة يستشهد كان أن
اعتزال من اْغتمَّ كما به االعرتاَف برفضهم اليهود اتخذه الذي الُعنُْجهيِّ الوضع من واْغتَمَّ
بأن ح َرصَّ فقد الرضورة بحكم النبيِّ حليف يكون الفوز أن يََرى كان إذ وهو النصارى،

اليهود. اختالق من عيىس َصْلب
رسوُل ويصبح حياته، من األخرية الحاسمة العرش السنوات يف فاتًحا النبيُّ ويصبح
ال الذين املعارصين أحزابنا كرؤساء ذلك يف وهو الزَُّمر، بني عامًال سياسيٍّا الواحِد ِهللا
معادًال األمر بدءِ يف كان اإلسالم أن ومع الرضورة، عند مراسيمهم تغيري يف يرتددون
وقد ورسوله». هللا مشيئة إىل «بالتسليم حني بعد محمٌد َعرَّفه هللا» مشيئة إىل «للتسليم
إىل هها وجَّ التي الَغَزَوات يف نعيم مع وغِنيٍّا حزٍب وزعيَم وِدبْلُميٍّا وحاكًما قائًدا محمٌد صار
ْلم السِّ مفاوضات أثناء ويف عدًدا يزيدون كانوا الذين أتباعه ُمنَظََّمات ويف واليهود األعراب
يف الفكر يُِطيُل كان يَّة، الِحسِّ عميق ألنه وهو؛ رسيًعا، الَعْرش نرصه ِسِني يف تتابعت التي
ومحظوراٍت دساتريَ َسنَّ قد وهو البدنية، االحتياجات من وغريها والرشاب الطعام مسائل
عميلٌّ كتاٌب القرآن أن والواقُع الصحة. وعلم التناسل يف ملبادئنا مالئمًة الحكمة بالغَة
وضع بني حة املرتجِّ جزئياتها جميع يف اليومية الحياة فيُنَظُِّم وتَنَوًُّعا حيويًة يَْطَفح للحياة
عدل عىل األحيان، بعض يف واملرياث، ة األُْرسَ َحْوَل أحكامه وتَِنمُّ واك. السِّ واستعمال ْعر الشَّ
أن غري من ولكن ومجاهد، كنبيٍّ املرأة مسألة يف كثريًا ويُْعنَى امِلْغيار، الطبيعيِّ البدويِّ

حلِّها. سبيل يف النرصانية صنعت مما أكثر يصنع
الجنة»، ِريح من الولد «ِريح أن فريى والقبيلة، األُرسَة يُِحبُّ محمٌد الصحراء ابُن وكان
النرصانيَة ترى وبينا الَعَزب. صلوات من سبعني من خري املتزوج صلوات من اثنتني وأن
محمًدا تُبِْرصُ األمر، نهاية يف الُقسوس بُطْهر مكتفيًة تسويٍة إىل سائرًة بالزهد قائلًة األوىل
كقوله: األحاديث، من كثري يف الشكُّ هذا أُثِْبَت وقد ، الزوجيِّ الوفاء َحْوَل أمره يف مرتابًا
الُغَراب كَمثَِل النساء يف الصالحة املرأة و«َمثَُل النساء»، أهلها أكثُر فإذا النار عىل «اطلعُت

ُغراب.» مائة من األغصم
َخرْيًا، بالنساءِ «اْستَْوصوا الرائع: الجامع قوله مثل يف املرأة نحو بالتسامح يأمر ثم
وإْن ته، َكَرسْ تُِقيُمُه ذََهبَْت فإن أعاله، َلع الضِّ يف يشءٍ أَْعَوَج وإنَّ ِضَلٍع، من ُخِلْقَن فإنهنَّ
يرضبوا بأن للرجال سماحه مع وهو خريًا.» بالنساءِ فاْستَْوُصوا أَْعَوَج، يََزْل لم تََرْكتَُه
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تَبُْغوا فال أََطْعنكم فإن ُمَربِّح غريَ رضبًا «واِرضبوهنَّ قال: رْي،33 بالسَّ الَوِفيَّات غريَ نساءَهم
يومه.» آخر من يضاجعها فلعله العبد َجْلَد امرأتَه أحُدكم يَْجِلْد و«ال سبيًال»، عليهنَّ

والَهَوى الحرية وإن األعراب، أخالق وإن البرشية، للطبيعة امَلِرَن اإلدراَك هذا وإن
النصارى. العتداءات نتيجًة مؤخًرا إالَّ يَِقلَّ لم الذي التسامح ذلك إىل أدت أموٌر والكرَم،

الذي الوحيد الدين هو واإلسالُم تسامًحا، الثالثة التوحيِد أدياِن أكثُر هو واإلسالُم
مختلف ويف األجيال غضون يف الخاصة معابَدهم يَْحَفظوا بأن األخرى األديان ألتباع سمح
لم واإلسالُم إنسانية، معاملًة املغلوبة األمَم عامل الذي الوحيد الدين هو واإلسالُم البلدان،
كان وما للرضائب، الخاضعني غرِي الُهَداِة َوْضَع انتحالهم غريَ آخر ا حقٍّ الفاتحني يمنح
وما نادًرا، إال واسٍع َجْوٍر إىل ل يَتََحوَّ لم االنتقام إىل ميٍل ومن الغنائم نيل يف رغبٍة من
يُِرد لم ثم وحَدها، العرب جزيرة ويف الفتح بدءِ يف إالَّ اإلسالم» أو «القتُل الُهتاف كان
عىل الطاعة مع الجزيُة ُفِرَضت أََجْل، سواها، دون السياسية السيطرة غريَ العرب فاتحو
بأدياٍن القرآُن اعرتف فقد ذلك ومع عليهم، جديدٍة ديانٍة َفْرِض دوِن من ولكن املغلوبني،
الدوام، عىل املأتمية واالحتفاالت النرصانية باألعياد والقاهرِة ببغداَد ُسِمَح وقد أخرى،
الصليبية. الحروب حتى العالية الدرجة من مسيحيون موظفون مكان كلِّ يف يوجد وكان
به مارس الذي النفيسِّ االطمئنان ذلك يف وجدتَه ُموِّ السُّ ذلك سبب عن سألَت وإذا

اليونان. مرشكو فعل كما البرشية الطبيعيِة ِضْمَن الكامل إيمانَهم دون امُلَوحِّ أولئك

١٧

السابع. القرن يف املتوسط البحر شواطئ عىل أُسلوٌب الح
إىل ل ُحوِّ قد البارتنون وكان تََحوَّلت، أو انهارت أو ُخرِّبت قد اليونان معابُد وكانت
السماء نحو تنتَصب وأِتينة زوَس تماثيُل كانت املكان هذا ويف الخامس، القرن يف كنيسة
وذلك ، الخاصِّ لجماله العاري بالجسم يُْحتََفُل كان حيث وذلك ُرخام، من أعمدٍة وإزاءَ
عنها َ ُعربِّ قد أو الرُّخام عىل منقوشة رموز إىل تََحوَّلت قد القديمة اآللهة أرسار كانت حيث
هذا يف الصليب أماَم راكعني بََراِنَس البسون يُسون ِقسِّ يَُصيلِّ وكان القرابني، من بصفوٍف
إنارًة َفِقيِّ الشَّ الشموع بنوِر تُنَاُر فيها يسترتون التي الواسع البناء زاويُة وكانت املكان،

مستطيلة. الجلد من قدة السري: 33
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َوُر والصُّ امُلْغَلقة الكنيسُة بل ، البنِْتِليكيُّ الرُّخاُم وال اإلغريق، بالد شمس وليست خفيفة،
مضيُق وكان والنُّْسك. األَلم لديِن رموًزا تُتََّخذان كانتا اللتان هما الساكنُة الفسيفسائيُة
إنكار يريدون كانوا َمْن ِقبَل من َعَفاٍف عن ُمَربَْقًعا وِفتْيَتِه ِجيَاده مع الرُّخاميُّ البنَاِتينِه
تماًما. عنهم غريبًا ذلك صار ما وأرواِحهم أشخاِصهم إخفاءَ يََودُّون كانوا ولكنهم الُغْلَمة،
ُدنُوِّه حني ح امَلالَّ أمام البحر عىل تنعكس الِقبَاب وكانت األعمدة، بعد الِقبَاب وبََدت
األرزيِّ سليماَن هيكل من كلٌّ وكان الجديدة، الكنيسُة ترتفع حيث ِبَزنطة ساحل من
املطمنئَّ واإليمان والجمال الزُّهَد يَُمثِّل الحجرية بزنطة وقبة الرُّخامية البارتنون وأعمدة
املؤمنني جميع وكان الثالثة. لألديان البارزَة الصفاِت تَُمثُِّل اآلثاُر هذه كانت أي بالتتابع؛
وكان أُخرى، حياٍة يف املوت يقهروا أن العامة رغبتهم يف متحدين هنالك يَُصلُّون الذين
باليونانية أو بالعربية مكتوبة ألواٌح ُع تَْرضَ وكانت والرحمة، َماحِة للسَّ شامًال مصدًرا هذا
تجاه رحيًما اآلخرة يف يَبُْدَو أن الوثنية اآللهة أحد إىل أو الواحد الرَّب إىل بالالتينية أو
بأسلوٍب الجديد الدين يف الرَّبِّ من نُوِّ الدُّ إىل األزيلُّ امليُل وَوَطَد املآذن، أتت ثم املحسنني،
أبراُج تناطُح واآلن األرض، عىل والكنائس املعابد وطأُة ثَُقَلت أن بعد َطِريفة َطَالَوٍة ذي
مبانَي تبرص وكذلك ثابتٍة، ناِريٍة كأسهٍم الهواء يف صائلًة فتلوح السماءَ الِهيُف العرِب

أيًضا. السماء تَنَْطح كأنها ثابتة أُسٍس عىل قائمًة املسجد عن منفصلًة رشيقًة عاليًة
ذي ُرواٍق ويف تقريبًا الذُّروة وعىل األعىل يف وِعمامًة بيضاءَ ُجبًَّة البٌس مسلٌم ويظهر
ويُْلِقي مرات، ثالَث محمٍد ونبيِّه هللا جالَل معلنًا السماء نحو وجهه ُه فيَُوجِّ للنور، منافذَ
دين أيِّ أتباع عدد به زاد مما بأرسَع عددهم زاد الذين املسلمني قلوب يف وحيًا الربج ذلك

املتوسط. البحر حول آخر
ال الفلسفة ألن وذلك للخطر؛ ُعرِّضت كما كبرية برسعة اإلغريق َوْحَدُة ُوِجَدت وقد
املشرتك قانونهم بفضل طويًال زمنًا الرومان عاش وقد للُجمهور، حرٍب» «نداءِ عىل تنطوي
جديد، كفريق بدستوٍر ُفِرضبغتًة الذي اإلسالُم، َد َوحَّ وقد التنظيم، القوية دولتهم وبفضل
اإلسالم انقسم فقد ذلك ومع النرصانية، صنعته مما أبقى هو بما كثرية وشعوبًا عروًقا
بَذِْر من إمرباطوريًة وتُنِْشئَ تَنْبَُت أن يجب التي الَحبَُّة وكانت النرصانية، انقسمت كما
العرب جزيرَة وراءَه محمٌد ترك وقد بالفتح. حققها ثم الفكرة املفكُِّر هذا تََمثَّل وقد ُمَفكٍِّر،
ُسيِْطَر أخرى وبلدانًا ومَرص فارَس بينهم، وفيما زمٍن، بعد ُقوَّاده، اقتسم وملا َدًة، ُمَوحَّ
هذا يكن ولم َدًة، ُمَوحَّ األقطاَر هذه جديٌد ديٌن يُْمِسُك كان رسيعة فتوٍح عقَب حديثًا عليها
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لألخالق ودستوًرا للحياة ناظًما ِمنْهاًجا كان وإنما األغارقة، كِدين مبهًما وال رمزيٍّا الدين
قرون ثالثَة امُلِسنَّة الرومانية اإلمرباطورية بقاء عىل ساعدت النرصانية أن ومع والصحة.
بِديانٍة بعض يف بعضها يرتبط عربيٍة ممالَك بإقامة إالَّ ا تامٍّ نُُموٍّا اإلسالم يَنُْم لم أخرى،
برسعٍة اإلسالم انترش وقد وهدوءٍ، ببطوءٍ النرصانية انترشت وقد مشرتكة. ولغٍة واحدٍة

اآلدميني. من املاليني مئاُت الدينني من بكلٍّ يَِديُن واليوم وجهاد،
مقاتٍل شعب انتصارات نتيجة كانت بل الدينية، الحروب من العرب فتوح تكن ولم
أسياسيٍّا اختالًفا املتوسط البحر َحْول الِجرمان فتوح عن تختلف وهي ِكيمة، الشَّ شديد
هو النرصانية ضدَّ حروب إىل الحروب هذه تحوُّل من كان وما واالجتماع، الثَّقافة حيث من
الِجْرمانيَة، القبائل أن وهو الغريب، الحادث هذا بََدا وهكذا أولية، علٌَّة ال سيايسٌّ معلوٌل
النرصانية واعتنقت التاسع والقرن الخامس القرن بني فيما املتوسط البحر بالد غزت حني
الرغم عىل الربابرة غري من تَُعدَّ ولم الربابرة غري من تظهر لم تهاجمه، دينًا كانت التي
والفنيقيني، اليهود عند كما إدغاٍم، قوة من فيهم بما العرُب واَصَل العكس وعىل ذلك، من
عمُر الثاني الخليفُة فتح وملا ا، جدٍّ الراقية الحضارات من املتوسط البحر حول وجدوه ما
طَرَد ولكنه ، قطُّ بسوءٍ النصارى يعاِمل لم سنني بخمس النبيِّ وفاة بعد القدس مدينَة
بزنطة رعايا من يزال ال القدس إليه َسلََّم الذي النرصانيُّ البطرك وكان الُفْرَس، منها
زمن من أي تقريبًا؛ انقطاع بال قرون ستة مدَة رومانيًة القدُس وكانت أسالُفه، كان كما
،١٩١٨ سنة حتى ٦٣٧ سنة منذ مسلمًة تكون تنفكَّ لم وهي محمد، زمن حتى عيىس

قصرية. َفْرتٍة خال وذلك
زمن ويميض املسلمون، بنبوته يؤِمن ممن وعيىس عيىس، قرب مسلٌم يَُدنِّس ولم
من بُدَّ ال وكان إفراٍط، عن الصليبية الحروب ناُر وتُوَقد تطرٍف عن الحروب فتشتعل
مع رسيع حديٍث أثناء يف يُنَظِّم حتى الثاني، فردريك املتوسط، البحر رجال أذكى ظهور
النتيجُة هذه بُلَِغت وقد التسامح، من بروٍح القدس يف الدينية الوظائف جميَع السلطان

حني. بعد الرتك مع
مبارشٍة عالقٍة وجود لعدم ومَرص فارَس ضدَّ اإلسالم حروَب جانبًا تركنا ما وإذا
القرنني بني فيما الدول من فريقني يحاربون العرَب وجدنا املتوسط، البحر بحياة لهما
رسعِة من الصحراء أبناء لسلطان اتفق وما والِجْرمان، ِبَزنطة يحاربون والتاسع، السابع
عرشة يَْعِدل البحر فوق «نٌرص محمٍد: قول ومن بالعجب، يقيض البحرية قوتهم يف نشوءٍ

265



املتوسط البحر

فتقدَّموا مرات ِعدَّة بزنطة أسطوَل َغَلبُوا العرب أن الواقع ومن الربِّ.»34 فوق انتصارات
هذه أمام إالَّ يُوَقُفوا لم وهم أمامهم، مفتوحًة ِبَزنطة طريق ووجدوا وُقْربس، ُروِدس حتى
وكان حديثًا. عت اخُرتِ التي اليونانية» «النار وبفعل ثيودوز أسوار ملقاومة نتيجًة املدينة
العالم من الزاوية تلك يف تَمَّ حصاٍر أطوَل سنني سبَع دام الذي لِبَزنْطة العرب ِحصاُر
ُقوَسة، وَرسَ وقرطاجة وكورنث صور حصار من أطول أي تروادة؛ أمام أَِشيُل َعْسَكَر منذ
يف أُنِْقذَت يشء أيِّ ومن عادًة، يَُقاُل كما أوروبة فأنقذت قاومت، ِبَزنطة فإن ذلك ومع
وال حضارًة، أقلَّ أصبحت ما قرنًا عَرش اثني منذ مسلمًة أوروبة صارت لو الحقيقة؟
السابَع القرن يف أضحت كما الزمن ذلك يف قاطعًة أوروبة أفضليُة تكن فلم سعادًة، أقلَّ
ناحية، كلِّ من خصيبًا الثَّقايفُّ اإلسالِم تأثريُ وكان الرتك. ِقبَل من ِفِينَّة ِحصار حني عَرش
اليونانيَة الرياضياِت يَْدُرسون العرب كان حني عىل العرب، لغَة واملرصيون الفرُس فتعلَّم
نرشت عربيًة جامعاٍت وقرطبة والقاهرُة والبرصة اإلسكندرية أقامت وقد ، اليونانيَّ والطبَّ
جميع أن إىل وذلك النصارى، من ٍب ُطالَّ بواسطة وباُدو وأُْكسُفوْرد باريس حتى معارَفها
األمم كانت حتى تَُمرَّان سنة مئتا كادت وما ثَقافية. بحركٍة يَْحيَا كان املتوسط البحر
اآلالت واستعماَل اَص والرَّقَّ يَّ الُعْرشِ والحساَب الَجْرب عْلَم العرب من ت تََلقَّ قد املِسنَّة
الزجاِج وصنَع والَوْيشَ باغَة والدِّ بَاغَة الصِّ منهم تَعلَّمت كما املَخدِّرة، واألدويَة الفلكية
ويف الجديدة، األثمار وزراعَة والرِّيَّ البَْستَنََة منهم تََعلَّمت كما والورِق، والبُُسِط والَخَزِف
والنقوَش الفرس، نعل شكل عىل املصنوعَة األقواَس العرب من أوروبة اقتبست البناء َفنِّ
ويف البيوت داخَل املاءَ روا َفجَّ العرب إن ثم الرتصيع، وفنَّ والحيوانات النباتات هيئة عىل

مكان. كلِّ ويف والحدائق الساحات
عن تتنازعا أن من بدًال القريبتني يانتني الدِّ بني التوفيق ِخطَُّة لرجٍل عنَّْت وهنالك
ُمَكرِّمٍة غرِي بحركٍة َع ُشجِّ والذي ، يونانيٌّ سوريٌّ هو الذي ِليُون اإلمرباطور أن وذلك نَْفَرة،
أساًسا األصنام عدم ويف هللا وحدانية يف يَِجَد أن حاول لها، كارسٍة والتماثيل للصور
مصالَح مثريًا قاوم البابا أن غري عارضوا، الرهبان أن غريَ للجميع، صالًحا ممكنًا للتوفيق
وال يسوُع يكن لم الَغَرُق بزنطة أسطوَل أدرك وملا أغراضه، سبيل يف السياسية إيطالية

التوفيق. دون ليَُحوال الزوبعة يف حارضيْن كانا إنهما أو حارضيْن، الربُّ

(املرتجم) فرتجمناه. الحديث لهذا عربيٍّا ا نصٍّ نجد لم 34

266



الَربَابَرة غارة

هنالك بدأ أن املحتمل ومن األوىل، للمرة إسبانية يف األجنبيان الغازيان ويتصادم
الفروق أكرب عىل يَنمُّ ما حدث أي ؛ البرشيُّ النوُع به يَْصلُُح بما العظيُم العروق تمازُج

الخصوص. عىل ِصِقلِّية يف مهمة توالدات تقع ثم والحيوان، اإلنسان بني
العرب وعن والَونْدال، األُْسرتُوُغوت قىضعىل قد السادس القرن يف ُجوْسِتينْيان وكان
الذين الِفِزيُغوت، ولكن مؤخًرا، إيطالية عىل استوَلْوا الذين اللُّنْباَر ِبزنطَة أسطوُل َقَطع
الذين للعرب مواجهني َظلُّوا الحني، ذلك حتى طارق جبل من قريبًا مستقرين يزالوا لم
أي والِبَزنطيني؛ الَربْبر من فريٌق البلد ذلك يف وكان .٧٠٠ سنة حواَيل أفريقية شمال فتحوا
العربيُّ األمريُ جاوز وملا طويًال. زمنًا السلطان سبيل يف قاتل قد واألغارقة، األفريقيني من
غرب يف فاتًحا َظَهر آسيويٍّ أوَل يُحتمل، ما عىل كان، ،٧٧١ سنة طارق جبل مضيَق األول
من الخصوص، عىل مؤلًفا، جيشه وكان قرنًا، عَرش بخمسَة الفنيقيني بعد املتوسط البحر
الذين الرببر هؤالء ذريُة يت ُسمِّ وباملغاربة اإلسالم، اعتنقوا َدَرن جبال بَْربَر من ُمَقاِتَلٍة

وِجْرماِنها. إسبانية وبرومان بالعرب امتزجوا
ُدَعاءً بالرببر وتارًة باملغاربة تارًة يُْدَعْون الذين القوُم هؤالء البََدن بجمال ويمتاز
قبل أجدادهم وكان الحارض، الوقت يف مليونًا عَرش اثني عدُدهم يبلغ والذين صحيح، غريَ
اختالِط نظريَة هذا فيَْهِدُم العيون وُزْرق الشعور ُشْقِر من يَُعدُّون قرون بثالثة امليالد
وأخالق أخالقهم بني الُقْربَى كثرُة تَُرى أن الغريب من فإن ذلك ومع الِجْرماني، الدم
متعصبني، محتالني مختالني وكانوا أيًضا، الخيايلِّ املحارب مزاُج عندهم وكان العرب.
لهم فاتََّفق البالغ، الرشف مع الغاية إىل املاهرين َحَرة السَّ من بأنهم مشهورين وكانوا
أيًضا الدور ذلك يف وكانوا األمم، أحوال يف املقاَرن البحث عند غَرابٍة ذو صيٌت بذلك
إىل الَربِّيَِّة امُلنَْحَدراِت يَُحوِّلون كيف عارفني الرِّيِّ أعمال يف ماهرين وبُْستَاِنيِّني مزارعني
متخصصني صاروا الذي البَْستَنَة َفنَّ السهوب بدويُّو ى تَلقَّ ومنهم وتنٍي، زيتوٍن ِرياِض

شعُرهم. به فُمِلئ أخريًا فيه
آخر، طوًرا متقاتلني طوًرا متحدين عاًما عرشين يف إسبانية يف والرببر العرب وأوغل
النصارى، ضد املعارك استمرار مع فرنسة يف اللوار نهر وبلغوا الربانس جبال وجاوزوا
التاريخ هذا َعدُّ ويمكن وُقِهُروا، ٧٣٢ سنة وبواتيه تور بني والِجرماُن هم تصادموا ثم
لتقدُّم ا َحدٍّ َوَضَعت املعركَة هذه أن والواقُع واملسلمني. النصارى مصريُ حيث من قاطًعا
من البعيدة غريُ شنبانية، معركُة َوَضَعت حني سنة ثالثمائة منذ حدث كما وذلك العرب،
أن وبعد إسبانية، إىل ُدِحروا، أو ُطِردوا، أن بعد العرُب وانتهى أَتِّيَال، م لتقدُّ ا َحدٍّ هنالك،
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نحو كتائبه مع السري إىل رؤسائهم، أحُد انتهى أو َفْورهم، من ِدْجَلة شاطئ عىل ُهِزموا
لحضارة ِمنطقًة إسبانية يف مؤسًسا قرطبة عىل أمريًا بنفسه الرئيس هذا فنادى الغرب،
إىل اْضُطرَّ قد مساعدتهم إىل النصارى دعاه الذي شارملان أن الحظَّ ُحسن ومن العرب.
العرب حديقة ازدهار بذلك فدام السكسون، لدى اشتعلت لِفتٍَن نتيجًة ذلك عن تََحوُّله
مصادَر التمثيل ودور األغاني يف الناس خيال َمَألََت التي الخلفاء تواريخ َغَدت وقد هنالك،
وأدويتَهم وُحِليَّهم العرب بُُسَط تَُقلُِّد تزال ال األمِم جميَع أن كما الغرب، لشعراء رواياٍت

أَيَّاِمنا. حتى وعطوَرهم
بلغ وقد الفتح، ذلك بَُعيَْد املتوسط البحر ِمنطقَة واملبادئ الَجَمال من سيٌل َغَمَر وقد
يف وهو الوجوه، بعض من لجريانه تغيريُه معه يلوح ما القوة من البحر بذلك اختالُطه

ْردنيل. الدَّ يف ِمْلًحا يحويه ما فيزيد األسود البحر من يأتي كالذي ذلك
مثًال، السفن ِصناعة يف ِبَزنطة تالميذُ حاٍل، غري يف ِبَزنطة تالميذُ العرب أن والحقُّ
الالزم الِعلم يتعلموا لم العرب أن والحقُّ قرن، مدَة للِمالحة صالحة السويس قناة فجعلوا
بالفنيقيني، يُذكِّر التجارية الروح من العرب عليه ُفِطَر وما جزيرتهم، ِجَمال مواطئ من
زمام عىل قبضوا وقد يلوح، كما املتوسط البحر بلوغهم بعد فارتقى برسعة نما وقد
ومع ، البلطيِّ والبحر روسية إىل وَصلوا أن يْلبَثوا ولم األقىص الرشق مع التجارة جميع
ومن تهذيبيٍّا، ثَقافيٍّا كان ذهنيٍّا، كان املتوسط البحر إىل العرب به أتى ما أهمَّ فإن ذلك
ِعْلُمُه ُعِزي الذي ِسْلِفْسِرتُ البابا ا، حقٍّ الحكمة، ى تلقَّ قد كان وقرطبة أشبيلية يف العرب

ْحر. السِّ إىل املشهور
العاهِل هذا إىل الرشيد هارون الخليفُة أرسله الذي بالوْفد شارلِمان بََالط بُِهَر وقد
العالم، إىل ذلك قصَة واملؤرخني الشعراء من فريٌق نََقَل وقد ،٨٠٠ سنة حواَيل النرصانيِّ
إىل أسبَق ذلك قبل كانوا الذين الُفْرس زمن يف حتى ذلك، مثَل الغرُب رأى أن يَْحُدث ولم
سنة حواَيل والعلماء، التجار أقاصيص من كان وما النواحي، بعض يف العرب من الحضارة
وَحْول حديثًا أُنشئت التي القاهرة مدينة يف الفاطميني أُبََّهة َحْول الخصوص، عىل ١٠٠٠
الذين وخلفائهم العرب أسطورَة بإكليٍل يُْحيُط ْعِريَّنْي الشِّ دمشق وبالِط حلَب ملوك بَالِط
والجمال. والِعزَّة والبسالة للحكمة جامعون وحَدهم أنهم الحديثة األمم بني يلوح كان

أُرسًة الهارُب األمريُ َس أَسَّ حيث بقرطبة الفنِّ يف الجامعات دوُر بدأ الدور ذلك ويف
وقد اإلسكندر، جاه بغري يَُقاُس ال ما ْؤُدِد السُّ من فنالت قرون، ثالثَة سلطانها دام مالكًة
قائًما واليهود املسلمني تعاون وكان وتسامحهم. الَكَفرة ثَقافة من النرصانيُّ الغرُب بُِهَت
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وتَبُْدو الحقيقة، يف للنصارى املعارضني آسية ُفرَّار من منهما كلٌّ وكان واحد، صعيٍد يف
.١٠٠٠ وسنة ٨٠٠ سنة بني فيما العالم يف الثَّقافة مركَز الَجنوبية إسبانية

أحُد ويقتبس املتوسط، البحر بالد أخصَب األندلس من يجعل الجديُد الرِّيِّ ونظاُم
بقرطبة الخلفاء عهد يف والِحَراب السيوف تحولت «لقد فيقول: أََشْعيَاء كلمة املؤرخني
تلك وكانت نظاٍم. عن يَُقال أن يمكن مديح أروع هو وهذا ومحاريَث»، معازَق35 إىل
يف النصارى علماءُ يالزمها مكتبًة سبعني وعىل مدرسًة عرشَة سبَع عىل تشتمل اململكة
الغرب بالد أكثَر فكانت ١٠٠٠ سنة حواَيل مليونًا قرطبة أهل عدد وبلغ ه، بأَْرسِ العالم
كتاب مليون ونصَف ٍة عامَّ اٍم َحمَّ وتسعمائة مسجد ستمائة من أكثَر احتوت وقد ُسكَّانًا،

مكتباتها. يف
بفالسفٍة — باألندلس األخرى الَعَربية امُلُدن يف كما — هنالك اليهوديُة الروح وأنجبت
جبريول وابُن َهِليفي يهودا الوسطى القرون عالم يف منهم اشتُهر وأطباء وشعراءَ

والحريزي.
العربيُة إسبانية استندت الرشق، وخلفاء العربية إسبانية بني فتوٍر من كان ما وعىل
َجنوب بالغًة آسية ونصَف أفريقية شماَل تضم كانت التي اإلسالمية الدولة إىل هذه
الفاريسِّ الخليج بني فيما إذَْن ممتدًة للثَّقافة الحاميَة اإلمرباطورية هذه وكانت فرنسة،
دولة من أكربَ اإلمرباطوريَة هذه يجْد القديمة الخرائط إىل ينظر ومن ، األطلنطيِّ واملحيط
البرص َرَجْعَت ولو وِصِقلِّية، الَجنوبيِة وإيطالية الصغرى وآسية للبلقان الجامعة بزنطة
من ثََمًرا أكثر هو ما رأيَت ما املتوسط البحر شواطئ عىل تعاقبت التي املغازي جميع إىل

العرب. غزو

١٨

لنفسه الثاني ُكونَْراُد الِجْرمانيُّ امللك كانواأوىص وهم بمغامرات، قياًما اإلبري إىل ذاهبني
الَوَسط، قوُس وكانت أجزاء، ثالثة من مؤلًفا التاج وكان ،١٠٠٠ سنة مايَانْس يف بتاٍج
الثمينُة والحجارُة العظيمُة الآللئُ تكن ولم تقريبًا، ُمَربًَّعا صليبًا تَْدَعُم األجزاء، أكربُ وهي
التاَج يعلو الذي الصليُب ُزْخِرف وقد تماًما، منتظًما توزيًعا ُمَوزََّعًة التاُج بها َع ُرصِّ التي

املذراة. وهو املعزق، جمع املعازق: 35
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أيدي إىل امللوك أيدي من قروٍن يف التاج هذا انتقل وقد الطِّراز، ذلك بمثل خفيًفا ُعلُوٍّا
من قيمًة أكثَر التاَج يجعالن وثمنُها الحجارة ضخامُة كانت ما امللوك إىل آل ثم البابوات
بتلك إليه ُرِمَز الوسطى القرون جميع َمَألَ ِرصاع من والبابا اإلمرباطور بني وما الصليب،

ريب. ال منه مبادرٍة عن مايانس صائُغ يَْقبَْلهما ولم النَِّسب،
محالفات من ان والُكهَّ امللوك بني تَمَّ ما البلدان وجميع األجيال جميع تاريَخ تََخلََّل وقد
البحر ببالد ًدا ُمَعقَّ شكًال الصالُت هذه اتخذت وقد مناوبًة، مصادمات من بينهما وقع وما
قوًة الدين بقاء مع ُمنَْكَرًة مقسومُة الزمنية السلطة وكانت الوسطى. القرون يف املتوسط
برومة، يقيم البابا وكان النرصانيني، املذهبني أََهمَّ بها الرومانية الكنيسة ظلت وحيدًة
هذا وكان الرومانية. اإلمرباطورية أواخر منذ الَفَرنج وببالد بأملانية يقيمون األباطرُة وكان
ُغوٍل يف التفكري عىل يَْحِمل الروحية والسلطة الزمنية السلطة ممثيل بني الجْغرايفُّ التباعُد
عىل التاج يضع الُربُْطل البس وكان تاًجا، اآلخر ويلبس بُْرُطًال36 أحدهما يَْلبَُس رأسني ذي
وكان رمز. أيَّ البابا يمنح ال اإلمرباطور كان حني عىل ذلك يَْرِفُض أو اإلمرباطور رأس
القساوسة، اخرتاع من الرَّبِّ وكيل هو البابا وإن التاج مصدر هو الرَّبَّ إن القائل الوهم
امللوك. عىل هؤالء أمر ف توقُّ من أكثَر القساوسة عىل يتوقف كان امللوك أمر أن ويلوح

الَفرنَج أمكن وهكذا املقاتلة، القبائل رؤساء بني من ملوكهم يختارون الِجرمان وكان
الذي الرجُل وكان اآلخرين، رأس عىل يكونوا أن أخرى قبيلة وكلَّ واللُّوراَن والسكسوَن
مارست وقد آخر. ِعْرٍق من قوًما يَُمثُِّل والتاَج اللقَب إياه ُمْعِطيًا بركتَه برومة البابا يمنحه
ويَْقَطُع ، َعُموِديٍّ بقاِطٍع أوروبة َقَسم نفوذًا َدْولِيَّة، روحانية كسلطٍة الكاثوليكية، الكنيسة

املتقاطعة. والعرض الطول كدرجات الخريطة وحدوَد األفقية الخطوَط القاطُع هذا
يف األمُر َظلَّ كما الخطأ، عن ُمنَزًَّها تفسريًا الكهاُن ها ُ يَُفرسِّ هواتَف تَِجُد ال ورصَت
مع دائم خالف عىل يظهر البابا، الرَّبَّانية، الحكمة صاحُب وكان طويًال، زمنًا وِدْلف طيبة
السلطة سبيل يف الكفاح أدى وقد مصالحه، عىل محافظته حني أيًضا، األمم ومع امللوك،
نتائج من أن والواقُع الوسطى. القرون يف املؤمنني من مالينَي الكنيسة خرساِن إىل الزمنية
أدى الزمنية بالسلطة البابواِت ادعاءَ أن والواقُع بالِعْصَمة، إيماٍن كلِّ زواَل والنَّْقد الشكِّ
من كان إنه حتى ،١٨٧٠ وسنة ٥٠٠ سنة بني فيما النفوس عىل سلطانهم نقص إِىل

األسقف. تاج الربطل: 36
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سلطانَهم تُْضِعف أن ١٩٢٩ سنة منذ زمامها عىل يَْقِبضون التي الفاِتيَكان ُدَويَْلة شأن
. الروحيَّ

خمسة املتوسط البحر بالد َكدَّر الذي والبابوات، األباطرة تنازع دراسُة تمكن وال
اإلمرباطورية تَُراث لقيام وذلك الفلسفية، أُسسه يف نبحث ولذا هنا؛ بالتفصيل قرون،
يف وهمية دولًة كانت ما الربابرة بغزو الرومانية اإلمرباطورية تَُزِل ولم عليها، الرومانية

الحني. ذلك
الَفَرنج، ملُك َجَمَع وملا ، خاصٍّ وجٍه عىل الِجْرمان يف بت تََرسَّ قد النرصانية وكانت
آالف ثالثة مع َد وتََعمَّ ٥٠٠ سنة َحواَيل فرنسة أرض عىل والرومان الِجْرماَن كلوفيُس،
من هو الذي الرجل، هذا وكان بعناية، النتائَج َحَسب قد كان عنيف َشَغٍب بني َفَرنْجيٍّ
ِعَطاٌش وأنهم إليهم، الَحْرَب تَُحبُِّب االبتدائيَة الِجْرمان رعاياه غريزَة أن يَْعِرف الربابرة،
القوم هؤالء عىل وضحاها عشيٍة بني يَْفِرض أن إذَْن استطاع وكيف واالنتقام، الدَّم إىل
إلٍه عبادَة ا، تامٍّ جهًال وفنٍّ حكمٍة تقاليِد من املتوسط البحر أمم عند ما الجاهلني الوحوش،
واالتَِّضاَع الحرب من بدًال العدَل يمارس وأن البََدَن، ال الروَح، يَُقوَِّي أن املؤمن من يَْطلُب

الزَّْهو؟ من بدًال
إن مصادفًة؟ َزكَّاه الذي هو وحَده املستقبل أن أو نفسيٍّا عاِلًما امللك ذلك كان وهل
يَُفوز وأن لهواها التابعَة القبائَل تلك يُبَاِغت أن يمكنه كان الذي هو وحَده التامَّ التضادَّ

بها.
الغاِئُم ِكيانه وُعنُْرصُ الطبيعيُّ وثَِقلُه امُلْفِرطة الغريزيُة الِجْرمانيِّ طبيعُة كانت
كان وإذا شجاعته، أعماُل به تُواَزن ما إىل تحتاج أموًرا للَقَدر وُخضوُعه الَوْجِديُّ
الرَّبِّ عىل يتوكل أن يمكنه كان فإنه القديمة آلهته مخافة غريَ يستطيع ال الِجْرمانيُّ
بال ُكنَّ ألنهنَّ العجائز؛ داِعَي يحرتم كان كما هاتفه يحرتم أن استطاع قد وهو الجديد،
أن من بدًال ويباِرُك ينتقم أن من بََدًال يَْعُفو إلٍه ِتجاه نفَسه يَِجُد إذ لكذلك وإنه ُقوَّة،
والتكفري، باالنتقام تأمر أن من بدًال مشاعره يف تؤثِّر محكمٍة تجاه نفسه يجد إذ يجاِزَي،
الرَّبِّ إىل ُدُعوا الذين اآلدميني من املاليني هذه ِبَهزِّ امَلَدى واسُع نفيسٌّ اعرتاٌك يبدأ وهكذا
ولوال ، أملانيٍّ آِخِر وِعماِد الكثيف الِعَماد ذلك بني قرون سبعُة مضت فقد ذلك ومع الجديد.
الَهَوى أمر إدراك أمكن ما للنرصانية الربابرة اعتناق عنه أسفر الذي العميُق الوجُد هذا
الطامعني، واألمراء امللوك بعض نزاُع كان وما والدولة، الكنيسة تخاصم عن نشأ الذي

271



املتوسط البحر

يفصل الشمال يف كان كالذي شعبيٍّ شعوٍر بال ليُْمكَن واألديار، األسقفيات بعض النتزاع
املاجنني. عن املؤمنني

الَجنوب، نحو االندفاع إىل تَوَّاٍق َوثَّاٍب عقيلٍّ مزاٍج كممثيل يسريون األباطرة وكان
امِلْفتاَح رومة وكانت أحالمهم، هدف هو الذي الخصيب ِيفء الدَّ املتوسط البحر نحو
يوجد رومة يف وكان فيها، املرغوب البقاع تلك إىل املؤدي الباب به يُْفتَُح الذي التقليديَّ
اًجا ُحجَّ أنفَسهم الِجْرمان ُفْرساُن ويَُعدُّ الوجوه، بعض من الرومانية اإلمرباطورية َلْحُد
البابا ويجلس رومة، يف بعٍض بجانب ويسوع قيَرص رموز بعُض وينتصب كالصليبيني،
خياُل ينتعش وهكذا فوقه، املقدسُة األردن حمامُة وتحوم السابق القيارصة عرش عىل

ُمِضبٍّا. انتعاًشا الشمال رجال
وكان مًعا، وللنرصانية الزمنية للسلطة جامعٌة رومة أن الِجْرمان ملوك أحد ويرى
قتلته أيدي بني رصيًعا قيُرص فيه َخرَّ الذي املكاَن الكابيتول فوق من يُبِْرصَ أن يمكنه
ساعة نصف بُْعِد عىل والواقَع الشهادَة فيه األول الرسوُل نال الذي املكاَن يُبِْرصَ وأن
أكثر القوميِّ الجرمان لُخلُِق مالئًما والنرصانية الزمنية السلطة َمْزُج وكان هنالك. من
الِجْرمانية الرومانية «اإلمرباطورية مبدأ نشأ وهكذا آخر، شعٍب أيِّ لُخلُق مالءمته من
وقد عاطفية. عظيمٍة نتائَج إىل أدى الذي فيه املغلوُط املبدأ أي املحتمل؛ غريُ املقدسة»
منازعاٌت ، السيايسِّ امليدان ويف بركان، بهدير تَُشبَّه التي الغامضة القوى هذه فوق نَِشبَت
املبادئ بعض باسم املنازعات هذه حدثت وقد السلطة، سبيل يف واإلمرباطور البابا بني

الفريقني. عن خاطئة ُمَدويًة تصدر كانت وتَُهٍم تفاسريَ مع الُخلقية
أمم أكثر من بعد، فيما بالفرنسيني ُدُعوا والذين الغول بالَد الساكنون الَفَرنُْج، وكان
البحر، هذا شواطئ إىل وصوًال الربابرة أوَل الَفَرنُج وكان شمائل. ُحْسَن املتوسط البحر
ما إذا يُنِْجَده أن ،٧٥٠ سنة حواَيل البابا، عىل النرصانيُّ بيبُن الغاصُب رئيسهم ويَْعِرض
الذي البابا هذا أمام ويَْرَكع رسميٍّا ِلَجاِمه من البابا ِحصان ويسوق ملًكا، َرْسِمه عىل وافق
وهكذا ذهب، من إطاٍر غريَ الحني ذلك يف يكن لم الذي امَلَلِكيَّ التاَج منه ويتناوُل يَْدُهنُه

َحلُّه. يستعيص لنزاٍع الِعنَان امللُك هذا أَطلق
يف املزعومة الكنيسة دولة مع رومة مدينة عن للبابا التنزل إىل امللُك اْضُطرَّ وقد
وثيقٌة ذلك لبلوغ وتُْربَُز الزيادة، مع الَعِطيَّة هذه خلفاؤه أَيََّد وقد الرَِّسامة، تلك مقابل
قسطنطني، اإلمرباطور ِقبل من للكنيسة مزعومٍة ِهبٍَة إىل فيها يُْرَجع مضمونها يف مزورة
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رومة، ألرض مالكني بطرس القديس خلفاءُ به صار َحقٍّ إحداُث الوثيقة هذه أحكام ومن
الدوام. عىل الَفَرنج مللوك تابعني الخلفاءُ هؤالء ويبقى

السيوف بصليل اللُّبَاَن تَْمُزُج وامللك البابا بني املبهمة الرشعية العالقات هذه وكانت
انْتُِخب الذي الِجرمانيِّ امللك بإمرباطورية االعرتاف عدم إىل تَْهِدف التي الصالِت وتُِتمُّ
يرتقي وبهذا الحقيقة، يف له تابًعا هذا كون مع البابا ِقبَل من ج تُوِّ إذا إالَّ «إمرباطوًرا»
من له كان وما الجليل، الرومانية اإلمرباطورية سيد ويصبح قيَرص تَُراث إىل الِجْرمانيُّ
أو السلطتني، من كلٌّ ويؤيد رومة، امتالك يف البابا َحقِّ من أقلُّ اث الرتُّ بهذا تاريخيٍّ َحقٍّ
وهذا إذَْن، الواقعة بالخديعة الزائفة التقوى ويَْمُزجان إذَْن، األخرى مزاعَم الشخصيتني،
بل بابا، وال إمرباطوًرا الحقيقة يف يْطلُبون ال كانوا الذين إيطالية أهل حساب عىل ُكلُُّه
الحني من إيطالية تاريخ مجرى يُبِْرص أن البصريَ ويمكن بالدهم، توحيَد يطلبون كانوا

املتوسط. البحر إمرباطوَر األوُل األملانيُّ فيه صار الذي

١٩

تاريخنا، هامش عىل إالَّ الثالثة ني امُلهمِّ الِجرمان أباطرة أحُد هو الذي شارملان يبدو ال
عاهًال، املولود مالمح له تَبُْد بباريَس الصغري تمثاله يف ُعِرضت كما صورته، إىل ينظر وَمن
الُكَرُة وتلوح العليا، شفته يف انحناءٍ مع معقوٍف وأنٍف قصرٍي وَقًفا مستدير رأس ذو وهو
العملية حياتُه وتدلُّ الطبيعة، عطاء من أنها إلمرباطوريته واملمثلُة اليرسى يده يف التي
السيطرة إرادة عن نصُفه صادٍر أيامنا يف كما العاملية السيادة إىل أَْصِيلٍّ ِجْرمانيٍّ َميٍْل عىل
عن بحثوا الذين األباطرة سلسلة أوَل وكان تََصوُّفية، اندفاعاٍت عن اآلخر نصُفه وصادٍر

الرشق. نحو ال املتوسط البحر نحو الطبيعيِّ ع التوسُّ عن أو التمكني وعن الَوْحَدة
وال بمقامه فخوًرا الرجُل هذا يكن ولم الدوام، عىل يتعلم أن يحاول الرجل هذا وكان
أََجْل، الربابرة، من كونه مرحلَة يجاوز أن يودُّ كان أنه عىل أوصافه من املئات وتدلُّ بِعْرِقه،
الثَّقافية املسائل يف عظيًما تسامًحا أظهر ولكنه أجنبية، شعوٍب عىل النرصانيَة َفَرَض إنه
الُعتََقاءَ َرَفَع األرشاف، طبقة تجاه شديًدا كان وإن وهو، نفسه، الوقت يف يَّة الِحسِّ واملسائل
تعليم يف سعى أن يَْلبَث فلم يُْب37 الشَّ َوَخَطُه أيام القراءة تََعلََّم قد وهو عاليٍة، مناصَب إىل

شعره. سواد خالط الشيب: وخطه 37
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يَّة الِحسِّ حياته يف بها يتمتع كان التي الحرية مثَل منحهم قد وهو املعرفة، هذه أوالده
والحماقة. التوحش من بُْعًدا قروٍن ِعدَّة قوَمه سبق قد كثريٍة، نواٍح من وهو، الوافرة،

وال رومة، يف املتوسط، البحر عىل الطويل عهده يف الَحرْيَة إىل األمور أدعى حدث وقد
التاريخ. يف مثيًال املنظر لهذا تجد

هذا ِعزَُّة تَِقلَّ ولم أملانية، يف ملجأ عن لنفسه بحث الذي بالبابا الصالت َحَسَن كان
فيها ليقيم إيطالية إىل ذهب ا وَلمَّ البابا، ِركاَب بإمساكه وال بَرَكَعاٍت الَفَرنجيِّ العاهِل
البحر بالد يف بفتوٍح يقوم أن قاصًدا يكن لم أُغسطس طريقة عىل رومانيٍّا» «َسْلًما
امللُك هذا فيودُّ ،٨٠٠ لسنة امليالد عيد ويَِحلُّ الشمال، يف النورمان بلد وراء أي املتوسط؛
ويُِقيُم برومة، القديمة بطرس الِقدِّيس كنيسة يف فرسانه مع الُقدَّاس حضوَر النرصانيُّ
يُْعَرف وال الهيكل، أمام امللُك َرَكَع عندما صالته يف مستغرٌق بأنه ويتظاهر اَس، الُقدَّ البابا
يف يَُدْر لم أنه هو فيه ريب ال الذي ولكنَّ أعماله، يف أو ُمَخلِِّصه يف يَُفكُِّر امللك كان هل

له. أََعدَّها قد البابا كان التي املفاجأة أمُر َخَلده
رأس عىل ووضعه املالئم للوقت ا ِرسٍّ أََعدَّه قد كان تاًجا فجأًة أخرج البابا أن والواقُع
أو بالالتينية، وهتفت الدقيقة تلك يف تقدمت الرومان فرسان من كتيبًة وأن الراكع، امللك
وتُضاُف «! الرَّبِّ من ُج امُلتَوَّ أُوُغوست، شارل الرومان، إمرباطور «عاش قائلًة: اإليطالية،
عىل َوَقَع عظيًما حادثًا أن ًرا ُمَقدِّ مرسوًرا الهائج الُجمهوُر ويَْهِتف املنظر، إىل امُلوسيَقى
تََعذُّر مع ولكن أَِسًفا، َدِهًشا ِسِنيه من الستني مجاوًزا كان الذي شارل ويبدو منه، مرأى
ِقبَِله. من ج امُلتَوَّ اإلمرباطور أمام َرَكع أنه وهي تقاَوم، ال حركًة البابا يأتي ثم الرفض،

«نََقَل البابا أن رسميٍّ بالٍغ من شارُل يَْعلم الغد ويف صامتًا، قرصه إىل شارل ويعود
مرتبِة إىل شارَل امللَك وَرَفَع والَفَرنج اليونان وسلطَة الرومانيَّ اإلمرباطور سلطَة إِليه

الرابعة.» العاملية اإلمرباطورية من والستني الثالث اإلمرباطوِر
قد كان وشارُل مًعا، حائًرا غضبان ظهر شارل أن املعاُرص شارَل ُمَرتِْجُم ويروي
كان وشارُل َمِلًكا، البابا َفريُْسمه ِعنَانه من البابا حصان يُْمِسك بيبن أباه شبابه يف رأى
إىل هذا القرسيُّ تتويُجه ويؤدي بغتًة، إمرباطوًرا ُج فيُتَوَّ إمرباطوريٍّ طموٍح كلِّ من خاليًا
مركَز رومة بقاءَ قروٍن يف عارضت القسطنطينية أن والواقع بزنطية. أمريًة تََزوُِّجه عدم
وبما أحيانًا، عمٍل من أهمَّ وكان الوسطى القرون يف رمًزا لقٌب واَزَن أْن والواقُع العاَلم،
رغائبه فإن بزنطة، محاربة عن راغبًا كان أنه وبما األساس، من فاتًحا يكن لم شارل أن

أُنِْشَطت. قد تكون أن من أكثر بتتويجه ُرِبَكْت قد املتوسط البحر حول
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يف انقراضها من قرون ثالثة بعد الرومانية اإلمرباطورية تُبَْعُث األخري العمل وبهذا
يف يرغب لم الذي هو وحَده وشارملاُن أجوَف، كرمٍز أخرى سنة ألف وتعيش ،٤٧٦ سنة
يف ني ُمَضحِّ قيرص، تراث يف التاج، طلب يف َجدُّوا فقد َخَلُفوه الذين أملانية ملوُك وأما التاج،
يُقال أن ويمكن الشخصية، وبعقائدهم أملانية وبمصالح الناس من األلوف بحياة سبيله
الذين هم والِجْرماُن حماقاتُهم، لوال عظيمًة لتَبُْدَو تكن لم قيرص شهرة إن التوكيد مع

الصيت. هذا أَْوَجُدوا
قائمني األلب جبال ِخَالل من لها َحدَّ ال مواكَب يف الحني ذلك بعد األملان ملوك ويسافر
إليطالية فتًحا أو تتويجهم قبل للُنْباْرِدية فتًحا وذلك السنني، عرشاِت يف كثرية بحروب
يف ِليُتَوَّجوا بل رومة، عىل ليستولُوا التِّيِرب نهِر وِضفاَف يسريوا لم وهم تتويجهم، بعد
معه انتفع ما اإلغراء قوة من املبدأ هذا بلغ وقد شارملان، ج تُوِّ كما بطرس القديس كنيسة
سلطاَن توليتَه ليمنح اللُّنْباْرِديِّ بالتاج الحَسب، إىل َرْمٍز كلَّ يزدري كان الذي نابليون،

للفرنسيني. كإمرباطوٍر قيَرص
كعالمٍة الخاصِّ سلطانهم عىل اإلقطاعيَة الَعْرصِ ِصَالِت واإلمرباطوُر البابا َطبََّق وقد
يأتي الذي الفاتُح أو بلده، يف َمْن أقوى هو الذي الرجُل وكان . الرشعيِّ لنظامهم خارجيٍة
ُحقَّ إياها، أعاره ما إذا أي أرض، قطعَة دونه هو َمْن العرص ذلك يف َمنََح إذا الخارج، من
دائًما، متبوعه مصالح عىل املحافظة مع وذلك لورثته، يرتكها وأن بها يتمتع أن األخري لهذا
سابًقا، مقدونية يف كما «بَفارية»، َفْرنُكونْيَة يف الِفتْياُن القديمة األَُرسِ أبناءُ نال وهكذا
بأن التزامهم مع وذلك الدولة، من وحمايًة ُجْعًال أي رسمية؛ وأعماًال وقصوًرا أََرضني
الحقِّ طغياَن ترى وهكذا األحزاب، اختالِف أو بالفتنة َد ُهدِّ ما إذا متبوعهم عن يدافعوا
شاملٍة رشٍف طبقِة إحداُث إليه أدى ومما اإلقطاعية، الدول يف العام الحقِّ عىل الخاصِّ
واألرض وللتملك املسلحة للخدمة رابطٍة الحديثة، األزمنة حتى الغربية أوروبة لجميع
باألرشاف خاصٍة البالد يف اإلقطاعية األموال من شبكٍة ِنطاِق اتساُع األمر، ويلِّ بشخِص

امللك. حتى الفارس من
نالوا بأنهم حون يَُرصِّ إذ وامللوُك واملقسومة، الثابتة األرَض يرتكون إذ وامللوُك
البابا باغت الذي التتويج، كان ولذا الَخَواء؛ يف بوثبٍة قاموا قد يكونون هللا، من إقطاعاِتهم
كما رومة، َقْهر تََعذُّر َحْول سابقًة التتويُج هذا أحدث وقد طمع، هديَة شارملان، به ليوُن

الرضورة. بحكم مستمرٍّا أمًرا الزمنية السلطة ِضدَّ اَع َ الرصِّ جعل
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أوتوُن َعَرض أن ذلك ومن طائشة؟ غري ِخطط من الرصاع هذا يوجبه لم الذي وما
عىل رقيبًا اإلمرباطوُر يكون وأن بجانبه، رشيًكا عاَلميٍّا إمرباطوًرا البابا من يَْجَعَل أن األوُل
طبقة ذلك يف عاكسته وقد ذلك، مقابل يف الَكنَِسية للدولة حاميًا يكون وأن البابا انتخاب
واحًدا. تَنِْصب أن تََودُّ كانت ألنها وذلك كثريين؛ بابواٍت خلعت التي الرومانية األرشاف

أخريًا رومة يف ليُْقتَل بزنطة إىل البابا هذا فيَِفرُّ البابوات أحَد الثاني أُوتُوُن ويخلع
اإلمرباطور ملحاربة محالفاٌت والعرب القسطنطينية بني ويوجد يشء، كلِّ من الرغم عىل
مع وذلك الحني، ذلك يف بعًضا بعضهم ويَْحِرُم ورومة بزنطة أساقفُة ويتقاتل ، النرصانيِّ
مقابلًة. الِحْرم مراِسيَم صوفية أيا كنيسة القديسبطرسودرج كنيسة مراقي عىل وضعهم
األقوياءِ البابوات أحد فيستعري أوتون، السم الحاملني األباطرة، عىل قرن ويميض
ديمقراطيي ملقاتلة نابَل ونورماِن الِجرمان أمراءَ ويحالف الرومانية اإلمرباطورية َ مبدأ
هنري امللك قهر حاول الذي هو لصانٍع، قبيٌح حفيٌد وهو السابع، غريغوار وكان ميالن.

جدوى. غري عىل املمتاز الرائع الرابع
لَقْرص بالثلج امُلَغطَّاة الساحة يف أيام ثالثَة الربد من مرتجًفا تائبًا العاهل ويقيضهذا
الكنيسة أن ويلوح ،١٠٧٧ سنة البابا به يقيم كان والذي لُنْباربارديه، لقرص ا، كانوسَّ
وأن أُْخُزوا، الِجْرمان وأن قرن، بعد الربابرة غزو من انْتُِقم وأنه فيه، جدال ال نًرصا نالت
كانوا الذين بزنطة أباطرة مثَل غريغواُر بدا أََجْل، ، البابويِّ التاج تحت بُِعَث رومة سلطان
وخلعه غريغوار بفرار ُخِتم الفصل هذا أن غري املقهور، امللك َقَفا عىل أرجلهم يضعون

آخر. بابا ِقبَل من هنري تتويج مع وحيًدا وموته
صفحٍة يف يبدو الدور ذلك يف بالقوة شعور من رومة أسقف يمازج كان وما
ما يتبع كان وإنما ، َقطُّ ينرشها لم وهو الخاص، الستعماله كمذكرٍة غريغوار أمالها
عىل تشتمل وهي الفاتيكان، يف األصلية نسختها تُْقَرأ أن يمكن واليوم توجيه، من فيها
بعض فصل ومع جميل التينيٍّ خطٍّ مع ُحْمٍر رومانية بأرقام َمًة ُمَرقَّ ِفْقَرًة وعرشين سبع
شعوٍر ذا كان مرصيٍّا كاهنًا تجد وال وصغرية، كبرية حروف ومع بعض عن الكلمات
األمراء جميع عىل «إن نفسه: عن قال والذي األصل الوضيع البابا هذا شعور مثل بسلطانه
وحيٌد االسم وهذا اسمه، غريُ اسٌم الكنائس يف يُذكر أن ينبغي وال البابا، َقَدَم يَُقبِّلوا أن
خلع َحقُّ وللبابا اإلمرباطورية، األشعرة يَْحِمل أن يجب الذي هو وحَده والبابا العالم، يف
يردَّ أن ألحٍد يجوز وال أمِرهم، لويلِّ الَوالء يمني من الرعايا يَُحلَّ أن البابا ويمكن األباطرة،

الجميع.» أوامر يَُردَّ أن يستطيع وهو البابا، حكم
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من الرغم عىل القصور يف امَلَالذِّ بني القساوسة أولئك نتمثل أن لنا ليس ذلك ومع
ومن كلُونِي، دير بِإصالح قائًال حنبليٍّا38 مثًال، غريغوار، كان فقد السلطة، إىل تعطُّشهم
الزمنية، السلطة من الكنيسة تحريُر والطُّْهِر الرُّوِح شأَن يَُعظُِّم الذي املذهب هذا تعاليم
عىل للكنيسة الصدارة وجعُل الدينيِّ املقصِد تحويُل هو املذهب هذا إليه يَْهِدف ما وكلُّ

الزمنية. املمالك
األكرب النزاع أن غري السيَف»، بها امللوَك يمنح البابا «كان التي الَخيَْلة39 عاشت أََجْل،
بِسْلٍم قرون، ثالثة اع ِرصَ بعد يلوح، كما انتهى، اإللهية» «مهزلِته يف دانِْتي َخلََّده الذي
ولم غالبًا، أحُدهما يَُعدَّ أن غري من ١١٢٢ سنة ُفوْرمس يف والبابا اإلمرباطور بني أُْمِيضَ
من وأكثُر اإلمرباطور، عن البابا انتخاُب يستقلَّ ولم رومة، عن األملانية الكنيسة تستقلَّ
مثَل يصنع إمرباطوٍر من وأكثُر يَْخَلُعه، أو يُبِْعُده أو يَْلَعنُه أو إمرباطوَره يحارُب قويٍّ بابا

. َقطُّ تنقطع لم القوة ق تََفوُّ مسألة أن والواقُع باباه، ِتجاه هذا
أن والحقُّ املتوسط، البحر بالد يف والحياة الدِّين من نوعان ْور الدَّ ذلك يف يوجد وكان
متوجهًة أيًضا اإلخوان جمعياُت البابا عن انفصلت بل وحَدهم، البابا يحاربوا لم األباطرَة
األوىل األديار يف أي الصحراء، طرف عىل قرون منذ ُوِجَدت كما حقيقية نرصانية نحو

وأَْزِوَدة. وُكتب أسلحة مع حصوٍن إىل تحولت التي
يف يز وأَسِّ رومة يف اآلخر بجانب َفرنْسَوا وسان الثالِث إينُّوساَن البابا من كلٌّ وعاش

.١٢٠٠ سنة حواَيل أي ْور؛ الدَّ ذلك
امَلْرَىض مداويًا هللاَ يَْطلُُب إذْ املالذِّ يف منهمًكا الُفتُوَّة تامَّ يزيُّ األَسِّ فرنْسَوا كان وبينما
البحر وراء ما تعاليمه فتبلغ منهاًجا، األوَّلني النصارى يشابه وكان بالفقراء، معتنيًا
وكان فعٍل. َردِّ من الغريب املجذوُب هذا إليه أَدَّى ما إينُّوساُن الِغْطريُس ويَْرُقب املتوسط،
الناظَر تُذَكُِّر بمالمَح فسيفساء عىل ُرِسَم وقد القوية، الرومانية ُكونِْتي ة أُْرسَ من البابا هذا
فرنسوا سان من النقيض عىل هذا يف وكان املسيطر، هيئُة له وكانت ، الصقلبيِّ باملثال
بالجمعية معه يعرتف ما اللباقة من إينُّوسان وكان مأخوذ. رجٍل عىل صورته تَِنمُّ الذي

.Puritain 38

.Fiction 39
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عمَلها أبطل إينُّوسان ولكن رسيًعا، الشعب لدى ُحْظَوًة نالت التي الجديدة الرَّْهبانية
الجمعية تلك توجيه عن َفرنْسَوا َعَدل وهنالك وثيقة، وإطاعًة دقيًقا نظاًما عليها بفرضه

الغاية. إىل ُمْعِدًما هذا مؤسُسها مات وقد كبرية، ألمالك الصاحبة
َسرْي يف لوا تََدخَّ الذين والفالسفة األنبياء من وغريِه ليسوَع اتفق ما لَفرنْسوا واتفق
يلبثوا فلم تفسريها وأُيسء تعاليمهم ُشوِّهت والذين أحيانًا، إرادتهم من الرغم عىل التاريخ
عىل العاَلم عن منعزلني مذهبهم تََمثَّلُوا والذين نتائَجها، أبرصوا عندما أملهم خاب أن
زوابع ِمنْطقة يف غاَمَر روائيٍّا زورًقا شابهت أن املذاهب هذه تعتم ولم وقع، ما خالف

وأَْقريطش. ماتابان رأس بني املتوسط البحر

٢٠

ا وَلمَّ َقرنًا، عَرش خمسَة مدة سليًما َظلَّ قديٌم أسٌد أَثينة ميناء هي التي البريِه يف ينتصب
يوٍم ذاَت األسد، عىل وتوجد التينية، أو يونانية بحروٍف ذلك َفَعل عليه اسَمه نوتيٌّ نََقَش
كان ُرونِيٌَّة هي الكتابُة وتلك يَُفكَّها، أن أحٌد يَْسِطع لم غريبة كتابٌة ،١٠٤٠ سنة من
ُشْقر أناٌس املتوسط، البحر من الكيلومرتات ألوف مسافة وعىل الشمال، يف يستعملها
الَجنوب يف الشمالية الشعوب هذه بدت ا وَلمَّ أساطريهم. لتسجيل العيون ُزْرق الشعور
الجنسية الجاذبية تكن ولم إليها، الَحرْية بعني النساءُ، سيما وال القوم، نََظَر األوىل للمرة
عىل الشمال أهل من النورماُن فيه ظهر الذي الزمن يف مما أكرب زمٍن يف األجنبية للشعوب

املتوسط. البحر شواطئ
والجمال؛ الَهيَف من املتوسط البحر أهَل يُْعِوُز كان ما حائزين اآلدميون هؤالء وكان
وعيوٍن ذهبية ُشْقٍر وشعوٍر ضيقة وأوراك َمِلَزة40 وأبداٍن ممشوقة ُقُدوٍد ذوي كانوا أي

ة. حادَّ المعٍة
عرش، الحادي القرن يف أي الحني؛ ذلك يف املتوسط البحر بلغوا قد العرب وكان
واإلسبان األغارقة صفاِت تفوق البدنيُة الُجُدِد املمتازين القادمني هؤالء صفات وكانت
مشبعتني ثاقبتني عينني ذا كان العربيَّ أن والواقع رشقيٍّا. كان مثالهم ولكن الجثمانية،
يف ماهًرا العربيُّ وكان َهيَفه، مع الشمال أهل من أقَرص كان العربيَّ أن والواقُع كَشْعِره،

العضل. امللز: 40
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ُمَداريًا خطيبًا وكان الجميلة، والثياَب الخيل يحبُّ العربيُّ وكان الصيد، ويف السالح حمل
من النقيض عىل كان العربيَّ أن القول ومجمُل والشكل، العدل يف أستاذًا وكان بفطرته،

قبله. املتوسط البحر شاطئ إىل وصل الذي العقل القليل الَفظِّ الِجْرمانيِّ
الِجْرمان وكان الشمال، أهل من االدِّغام عىل قدرٌة عندهم َمْن أوَل النورمان وكان
يف بنورماندية إسكندينافية من أناٌس استقرَّ وقد الحني، ذلك حتى الربابرة من َظلوا قد
ليقيموا املانَش جاوزوا من َغم ادَّ ثم دينَه، وانتحلوا البلد هذا لغَة فتعلَّموا العارش القرن
طبائَع ذا شعبًا إنكلرتة يف َوَجُدوا قد تراهم بينما ولكْن قرن، مدة يف البالد أهل يف بإنكلرتة

ِصِقلِّية. يف بالٍغ ببطءٍ إال االلتئام هذا يقع لم رسيًعا بها يلتئموا أن استطاعوا
وعرص بِرْكلس عرص يف كما التاسع القرن يف الحضارتني ملتقى ِصِقلِّية وصارت
هؤالء الصحراءِ أبناءُ تقابل السابقني، القرنني ِطيَلَة العرُب َمَلَك حيث وهنالك، برُّس،
هذين اصطدام عن تَُحدِّث وأساطريُ قصائُد وهنالك تمثيلية، مقابلًة الشمال بحر وأبناءُ
الذي عن فكرًة لنا َن يَُكوِّ أن امُلَولَِّد جماَل ويمكن بدنيٍّا، ليتجاذبا ُخِلَقا اللذين الِعرقني
الذي للنغيل يتفق ولم للزواجات، مما أكثر الحسية للغريزة نتيجًة الحني ذلك يف حدث
سوى عندنا ليس الذي املختلفني الِعرقني لتوالد اتفق ما الُحْظَوة من شكسبري به تََغنَّى

كثريٌة. وأخباٌر وِقَصٌص قصائُد عنه لدينا والذي عنه قليلة ُصَوٍر
ذلك َروْعة عىل ذهبيٍة بفسيفساء املزخرُف النورمانيِّ ُروِجَر قُرص يَُدلُّنا بََلْرَم ويف
بني فورها من لنا تبدو التي اإلسالمية الِقبَاُب عليه تدلنا كما العربيِّ النورمانيِّ االمتزاج

الجافية. الخطوط ذات االبتدائية الكنائس من قريبًة ِصِقلِّية يف الربتقال بساتني
لم إن الِغيِد الَفَواتِن ْمِر السُّ الروائية الحريم نساءِ أحالِم أبطاَل يكونوا أن يمكن ومن
عىل صغريًة ُزَمًرا املتوسط للبحر املالزمون ْقُر الشُّ السابلة ُقطَّاُع أو الفرساُن أولئك يكن
بالَد ُهوتِْفيل، آل من ِغْسكار، ُروِبْرت أشهُرهم، يَُجْب أََولم كثريًة؟ كتائَب العرب يجول حني
ومن منه الَعْون العرُب طلب أَبوِيل ومن ُحلَّته؟ تحت سيًفا ُمْخفيًا ِمْعطًفا البًسا إيطالية
ِبَزنطة اختاروا قد كانوا وهم بمغامرات، قياًما اإلبري إىل ذاهبني الرجال هؤالء وكان فرسانه.
أي العرب؛ من ِصِقلِّية انتزعوا وإنما بزنطة، عىل يستولوا أن يستطيعوا لم وهم كالعرب،
متعذًرا كان الرشقيِة ِبزنطَة إمرباطورية فتَح أن وبما . َقطُّ لبزنطة يَتَِّفق لم ألمٍر ُقوا ُوفِّ
البابا ُمْكِرًها املعتادَة األباطرِة َمْهَزأَة َمثََّل حيث رومة إىل كتائبَه ساق فإنه ِغْسكار عىل
وِصِقلِّية. لنايل ملًكا تتويجه عىل َحَمل روجر، خلفائه، أحَد إن حتى ُدوِكيَّتَه، إقطاعه عىل
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رسيًعا، الفتوح تلك بجميع يقوم أن يمكنه كان الذي هو وحَده ٌح َمالَّ وشعٌب
تَْسِطع لم اللتني وإسكندينافية الشمالية ِجْرمانية من وهم الرجال، هؤالء جميع وكان
البحر ويف الشمال بحر يف امِلالحة تعلَّموا قد إليهما، تَِصَل أن الرومانية اإلمرباطوريُة
جاوزوا قد الدانيماركيني، من ثم والُجون، األَنْغلُوَسْكُسون من أناٌس وكان . البلطيِّ
صاروا حيث القسطنطينية إىل روسية من الِويِكنْغ أتى ثم الربيطانية، الُجُزر إىل البحَر
عىل والعارش التاسع القرنني يف ظهروا قد النورمان وكان مشهورين. وَربَابنًة جنوًدا
املتوسط البحر عرَب فشابهوا حال، كلِّ عىل وكقراصنَي اج، وكُحجَّ كجنود املتوسط البحر
نورمانية سفينٍة يف العرب من َجذَّافون الغالب يف يوجد وكان كثرية، مشابهًة هذا بنشاطهم

واحدة. مراكَب عىل بذلك والَجنوُب الشمال فيَتَِّحُد
البحر يف يَُعدُّ ال وعاد طويل، زمن منذ انقىض قد الروائيُّ القرصنة دور وكان
مىض. فيما امِلالحَة يتعلمون التجار كان كما تَُعلَُّم الَقْرصنة وكانت بطوليٍّا، عمًال املتوسط
يُْعتََقُد إنه حتى الثامن، القرن منذ األطلنطيَّ املحيَط بلغوا قد العرُب، الصحراء، قوُم وكان
يف َهْوٍل مصدَر التاسع القرن يف العرب غدا وقد ،١١٥٠ سنة الربازيل إىل العرب نزول
البحر يف امِلَالحَة الَونَْداُل تََعلَّم وقد وأوستي. ونيَس مرسيلية فانتهبوا املتوسط، البحر
ُمْلِكهم ملجاورة مًعا، فرساٍن وأمَة بحريًة أمًة كانوا الربابرة أن ويلوح أيًضا، املتوسط

مًعا. وللصحراء للبحر
جلبوا قد والنورماُن البُداءة، منذ حقيقيني مالحني بََدْوا الذين هم وحَدهم والنورماُن
املعروفة السفينِة نوَع إليه جلبوا يَلُوح، كما ُفن السُّ من جديًدا طراًزا املتوسط البحر إىل
باملقاذيف مجهزًة امُلَغطَّاُة السفينة هذه وكانت قرون، ِعدَّة تُْقتَبَس َظلَّت والتي بالغاِلري
هذه يمكن وكان تماًما، الخشب من مصنوعة أحيانًا مرتًا وخمسني خمسة الطول من بالغًة
بعًضا، بعضهم بجانب يُوضُعون اُفوها َجدَّ وكان رجل، أربعمائة حتى تَْحِمل أن السفينَة
رجال، تسعُة منها الواحَد فيَُحرِّك مرتًا عرش اثني مقاذيفها طول وكان طبقات، يف ال
هكذا: ُمَقطَّعٍة ثالٍث َفيْنَاٍت يف الحركة عىل ٍف ُمْرشِ الصوت جهري لرجٍل منهم الرجُل ويُذِْعُن
٢٢ ال بني ما يُْؤتَى أن يمكن وكان امَلْقَعد!» إىل وُعوُدوا اْجِذبوا الذرعاَن، وا ُمدُّ «ارَفُعوا،
الواحدة بالَجْدَفة األمام إىل أمتار عرشَة السفينة فتتقدم الواحدة الدقيقة يف َجْدَفًة ٢٦ وال
من وكان الَهَجَمات، أثناء ويف قصريٍة مساوَف يف وذلك ساعة، كلِّ يف ُعَقٍد عَرش وتُنِْجُز
وكانت أيًضا. عقدتني وإىل ُعَقٍد، خمس إىل الواحدة الساعة يف الرسعُة تُنَْقَص أن املعتاد
يُْعَرف برشاٍع ُز تَُجهَّ أوقاٍت، غري يف ِفني، السَّ وكانت الغالب، يف َعٍة أَْرشِ بال تجري ُفن السُّ
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وذلك الريح، تقدُّم عند إالَّ بهذا يُتْنََفع ال وكان طويلة، ساريٍة طول عىل فيَتََدىلَّ ، بالالتينيِّ
املركب. تدوير ولجهل املاء يف املركب من يدخل ما مقدار لِقَرص

تَْلبَث لم التي مراكبهم فوق من أمنًا أقلَّ البحر يجعلون والعرُب النورماُن وكان
تارًة ويقتتالن تارًة يتحالفان الفريقان هذان وكان طراَزها، انتحلت أن األخرى الشعوب
يتخذان والعرب النورمان وكان الحارض. الوقت يف ذلك الكبريُة املصارف تصنع كما أخرى
البابوات وكان الوطنية. بالنَّْعَرة البنوك هذه تنتفع كما لالقتتال ذريعتني والهالَل الصليَب
األحوال، هذه مثل يف َعَجب، وال ليُصانوا، زمٍن، طويَل العرب، قراصني إىل جزيًة يدفعون
الوجه، هذا عىل سلطانَها وزادت للدفاع أساطيَل وأَنشأت التجارية املدن تحالفت ما إذا

املستقبل. يف قوٍة من اإليطاليني للتجار يكون ِلَما مصدًرا هذا َويَُعدُّ
وِجنَوة بيِزه صنعته ما هو نعلم ما عىل املتحالفة املدن التزمتها هجوٍم ِخطِة وأول

القراصني. من رسدينية نزع عىل املدينتان هاتان اتفقت عندما ١٠١٥ سنة
وأََماْلِفي غاِيت امُلُدُن: بدأت وقد الحني، ذلك حواَيل البحار حرية فكرة نشأت وقد
ثم الشمال، يف وِجنوة وبيزة الَجنوب، يف وباِري وأُتَْرانت وبِرنِْديزي ونابل وساِلرْيم
عرص َحواَيل بالتدريج ِبَزنطة مكاَن تأخذ الجميع، فاقت أن تَْلبَْث لم التي البندقيُة
متزايدة بحرية قوة إىل املدن هذه دفاع وسائل تحولت وقد األولني. والصليبيني النورمان
سفن أخذت ثم العاملية، للسيطرة ِخطة أية القوة هذه خلف تكن لم ذلك ومع رسيًعا،
واإلسكندرية وطرابلَس تونَس مع وتتاجر اتساًعا أكثَر دوائَر يف تطوف املتحالفة املدن

الدينية. املزاعم إىل نظٍر غري من واملسلمني النصارى ومع
وكانت األوىل، للمرة الدور ذلك حواَيل للبحرية قانوٍن قواعَد أماْلفي جامعة ووضعت
يف تستند الرُّخاميُة بيزة كنيسُة وكانت أمة، كلِّ من بًا ُطالَّ تجتذب ساِلرْيم يف الطبِّ كلية
أهل ِقبَل من ُحِجَز أو ي اْشُرتِ رومانيٍّا أو يونانيٍّا قديًما عموًدا وستني ثمانيٍة إىل وسطها
بعدم نَِصُفها التي الوسطى القرون سواء يف والثَّقافة، التجارة ترى وهكذا املدينة، هذه
نَِشَب ا وَلمَّ التسامح، من كبرية بروح واألديان األمم بني لهما طريًقا ان تَُشقَّ التسامح،
بيزة ُخرِّبَت كما بيزة ِقبَل من أماْلِفي فُخرِّبْت الطالينة، بني أو النصارى بني كان الرصاع
النصارى. من وطنها أبناء ِضدَّ العرب إحداها حالفت املدن تنازعت ا وَلمَّ ِجِنَوة، ِقبَل من
الفوىض، أم آلقانون املتوسط: للبحر سائًدا كان األمور أيُّ يقول أن يستطيع أحد وال
كانت العنارص هذه جميع أن والواقُع العنف، أم الُحرَّة آلعقود السابلة، قطع أم آألَْمن
َخرَّبوا قد الجرمان وجدنا ِجنَوة تاريخ يف بحثنا ما وإذا مًعا، الشواطئ مختلف يف باديًة
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الثامن القرن يف يَْمِلكها كان ِجْرمانيٍّ أصٍل من كُونْتًا ووجدنا السابع، القرن يف املدينَة هذه
مائة بعد نََهبُوها أفريقية من َعَربًا ووجدنا العرب، َقراصني ِضدَّ معركٍة يف رصيًعا َفَخرَّ
ضفتَه وانتهبوا التيرب نهر مرافئ عىل نفسه، الوقت يف استوَلْوا، قد هؤالء ووجدنا سنة،
خمرها من أبويل مدينَة َدْلماْسية قراصني َجرَّد وقد بطرس، القديس وكنيسَة اليُرسى
عىل زاهرًة ُحرًَّة التجارُة وتصبح ِصِقلِّية، من العرَب النورماُن طرد ثم زيتونها، وزيت
الطراز عىل َرَفاِئيل سان يف أسواًقا فِريُجوَس أُْسُقُف ويُنَظِّم فورها، من الربُوفنْس شاطئ

األجانب. من لتجار اجتذابًا الحديث
منها القريب الصخريِّ الساحل قراصني تسكني إىل الدور ذلك يف البندقية وتُْضَطرُّ
لتجارتهم، بعبيٍد البندقيني زوا يَُجهِّ أن وعىل عظيمة جزيًة تُْعِطيَهم أن عىل تَُعاِهدهم بأن
والعرب الرببر قراصني ِضدَّ التحالف إىل الدور ذلك يف الَهيْكِليِّني وُمنَظَّمة ِجنَوة وتُْضَطرُّ
أمريًا يحالف صار أن مغربيٍّ رئيٍس محاربَة يريد نرصانيٍّ أمرٍي كلُّ يَنَْشب ولم املتحدين،

يشء. كلِّ قبل ضدَّه آخَر مغربيٍّا
جديدة زمرة كلُّ أخذت وقد انقطاع، بال الشواطئ عىل األجانب ق يَتََدفَّ صار وهكذا
الفنيقيني، أن وكما ِعْرقيٍّا، امتزاًجا الزَُّمُر امتزجت وقد حقوَقها، السابقة الزمرَة تَْحِرُم
سورية إىل الهزيلة زوارقهم عىل يسافرون كانوا قراصني، منهم أكثر تجاًرا بََدْوا الذين
إىل الشمال من اآلتون والنورماُن الَجنوب من اآلتون العرُب َوَصَل طارق وجبل َت وَرسْ
قد يكن ولم سنة، وخمسمائة ألٍف بعد سفنهم عىل القديمة واإلغريقية الفنيقية املوانئ
من َحَدث ِلَما وذلك الُخلقية، املسلمني وهؤالء النصارى هؤالء مقاييس غريُ يشءٌ تغريَّ

تجاًرا. منهم أكثر قراصنَي صاروا بأن انحطاطهم

٢١

الدفاُع ويَُعدُّ التاريخ، غضون يف مثاِيلٍّ هدٍف نحو الجماهري تحريك ُجرِّب أن النادر من
«البطولة» بكلمة يُنَْعُت كان وإن خاصة مزية عىل مشتمٍل غريَ طبيعيٍّا ُمَحرًِّكا الوطن عن
يْن الَعُدوَّ أحد أن فالواقُع خاطئًا، تصويًرا مثاليًة َرت ُصوِّ فقد الُفتُوح َحْرب وأما املصنوعة،
يف أو ظامله من االنتقام يف يرغب اآلخر العدوَّ وأن وأمالًكا أمواًال يَْكِسب أن يريد الحرب يف
إللهاب اإلعجاب نَيْل وحبُّ والطمُع الِقراع غريزُة وتجتمع بمقاومته، أمواله عىل املحافظة

ُفتُوح. َحْرِب نحو الحماسَة ى يَُسمَّ ما

282



الَربَابَرة غارة

ُجمهوًرا َحْفَزها حيث من التاريخ يف وحيدًة الصليبية الحروُب كانت أن املحتمل ومن
الرجل يَْشُعر الَوْجِديَّة الحوافز هذه ويف ، دينيٍّ إللهاٍم نتيجًة مقدسة ذخريٍة عن الدفاع إىل
البسيُط الوطن ابُن يستطيع وفيها جديدة، قوًة ُمِلئ وبأنه َقَدره فوق ارتقى بأنه العاديُّ
يَْحِمله ما املايض يف يُبِْرص كان الرجَل هذا أن ومع الفرسان، لغري يَْصلُح ال سيًفا يَْحِمل أن
بالرشف صاحبه ُ يكاَفأ عمٍل إىل ِمثَاِليٍَّة، عن َمْدُعوٍّا، اآلن تراه الزاهية األشعرة من الجنود
كلُّ العمُل كان الصليبية الحروب ويف الَوْجِد. درجة إىل حماسته ترتقي وهنالك وحَده،
ما ملثل الَغِد يف َق يَُوفِّ أن دعائه مع للربِّ ُشْكًرا ليًال الركوع ويف نهاًرا التقتيل يف العمل

بطل. إىل كَّاف السَّ ل يَتََحوَّ كان وهكذا باألمس، ُصِنع
عند قائًال الثاني أُورباُن البابا َخ َرصَ ١٠٩٥ سنة الدينيُّ كِلريُْموَن مجمُع اجتمع وملا
الذهاب عىل ويعزم حماسًة الُجمهور ويلتهب «! الرَّبِّ إرادة هي «تلك النارية: ُخطبته ختام
عن الحني ذلك يف خياليٌة رًؤى الجماهريَ وتَُهزُّ املقدس، القرب لحماية َفوِره من القدس إىل
فرنسة إىل ذهب الذي البابا وكذلك الفرنسيني، من املشاغبني ُمْعَظُم وكان َمِسيحيٍة، آماٍل
وكان الصليبية، للحرب الدِّعاية أمُر إليه ُفوِّض الذي الناسُك وكذلك الُخطبة، تلك ليُْلِقَي
ويَُضاُف َخطايانا»، وغفراُن السماء نحو جديٌد «صوٌت هو: الجديد الالتينيُّ الحرب وَْغُي
املغامرات كحبِّ ُفُروِيسٍّ عاَلٍم غرائز إيقاظ من كان ما فة ْ الرصِّ الدينية العوامل هذه إىل
زحفوا الذين هم الغالب، يف بَّاَن الشُّ اء، األِصحَّ الرجال أن والواقُع النفس، وبَذِْل وكالبسالة

أرديتهم. عىل ُصْلبَانًا خائطني ُخَوذًا البسني مسلَّحني األمر نهاية يف
النريان؟ بني امُلَقدَّس والقربُ الُقدس كانت وهل عنه؟ يدافعوا أن عليهم كان الذي وما

املؤمنني؟ الكافرون ذَبح وهل
،٦٣٧ سنة عمَر ِقبَل من القدس فتح بعد ما إىل أي الثالثة؛ القرون إىل نظرت وإذا
الفاتحني، ُمْعظم من وتسامًحا ِحْلًما أكثَر ظهروا قد العرَب املقدسة األرض سادَة وجدَت
حاميها لقب وَمنََحه القدس مفاتيَح شارملان إىل الرشيد هاروُن الخليفُة َسلَّم أن ذلك ومن
يَّة ِودِّ ِصالٍت عىل واإلنكليز الِجْرمان ملوك وكان املقدس، القرب امتالك َحقَّ منحه كما

وإحسان. ِبرٍّ بأعماِل ويقومون مبانَي فيقيمون بالعرب
ومن ،١٠٧١ سنة املدينة تلك السلجوقيون الرتك احتلَّ حينما تغريَّ الوضع أن غري
العاَلم من أقسام فتَح نرصانية دوٌل أعادت عندما كثري ارتباك َوقَع قد يكون أن الطبيعيِّ
ِصِقلِّية نورمان َب لُقِّ حتى ًدا ُمَجدَّ اسرتدتها ثم تها َخِرسَ ثم وإسبانية ِصِقلِّية يف اإلسالميِّ
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تقريبًا، الصغرى آسية عىل نهائيٍّا الرتك ويستويل الصليبية»، الحروب قبل «الصليبيني ب
يَُهدِّد كان منهما كالٍّ أن مع مقابَلًة ُمَهدَّدون بأنهم واملسلمني النصارى من كلٌّ ويَْشُعر
السياسة أقطاب كان املتوسط البحر يف َحْرٍب اشتعال إىل تؤدي نفسية حاٌل فتنشأ اآلخر،

قرون. ِعدَّة وحكمٍة تسامٍح عن اجتنبوها قد
الرشق جاذبيُة املجد يف والرغبة الِعْرقيِّ والزَّْهِو الدينيِّ الَوْجد إىل تُضاف وكانت
األقاصيصوالروايات يف الجاذبية هذه عن يَُعربَّ وكان الغرب، لخيال واملالزِم قليًال املعروِف
الكسب ُمْغِريات من كان ما إىل وهذا األذهان، يف ماثًال الرشق أمر تجعل التي الكثرية
عىل بشدٍة الطاعون استيالء من كان ما إىل وهذا ، الرَّبِّ من الثواب يف واألمِل والصيت
هؤالء َحَلم وقد بالدهم، مغادرة عىل الناس ألوَف وإِكراِهه وبُوِهيْميَة الفَالنِْدر بني ما
الزُّْرقة، دائمِة سماءٍ تحت ذهبيٍّا تفاًحا تُثِْمر َجنٌَّة أنها عىل بسورية لهم مأوى ال الذين
أو الدينية النذوِر من أو االضطهاد من الِفرار أمُل يساوُرهم كان آخرون أناٌس وهنالك
اآلدميني من األلوَف يَْدَفع وفضائَل ضعٍف من اإلنسان يف ما كلُّ كان وهكذا نسائهم، من
وراء مجهول هو ما إىل متوجهني هم أَُرسِ ترِك وإىل عيشهم ووسائِل األمني وطنهم ترك إىل

املتوسط. البحر
ما َحْوَل الرِّين، ببالد املقيمني األساقفة أفواه من حتى البُداءة، منذ شكاوى وُسِمَعت

واضطهادهم. اليهود إِهانة من عنه مسئولني الصليبيني «لصوُص» ُعدَّ
العالم، يف الصليبية» «الحرب كلمَة قذف عندما عظيًما ً مبدأ تََمثََّل أنه للبابا والح
عىل يسيطر أن يََودُّ كان فإنه القدس إىل رومة من ينتقل أن يَْقِصد لم البابا أن ومع
وأن الدول فوق سلطٍة صاحَب البابا يجعل أن املبدأ ذلك شأن ومن رومة. من القدس
الرشق بطاركة إِخضاع إىل موالهم فوق من البالد جميع يف َجَعاءَ الشُّ األقوياءَ الرجال يَْدُعَو
الفتيان بأبنائهم يسلك بأن واإلقطاعيني األمراء من كثرٍي ُشْكر َي يَْرشِ وأن الرفيع، ملقامه

والثراء. والرشف املجد سبيَل
تتلقاه ما لضخامة ويا باملال! املرشوع هذا يُِمدُّون الذين الصيارفة لحماسة ويا
الغرب كان وبينما واإلدخال! اإلصدار وَطلبَاِت النقل وسائِل َطلبَاِت من إيطالية مدن
حماية من بُدَّ ال إنه التكرار مع والقائلني الَكَهنُوت ثياَب الالبسني امُلَحرِّضني اخ بُرصَ يهتزُّ
بني يطوف كان والرتاتيل، بالصلوات تُْختَم العامة االجتماعات كانت وبينما املقدس. القرب
وبينما األرقام، من ألعمدٍة جامعون بأيديهم أقالًما حاملون تجاٌر الَوْجِد البالغي الحضور
ذواِت ِجِنَوة مرفأ ِرداه يف التجار كان نظري، له يَْسِبق لم اضطرابًا تضطرب األحوال كانت

284



الَربَابَرة غارة

للبحث لها َحدَّ ال اجتماعاٍت يَْعِقدون وَمَرًحا نوًرا األكثِر البندقية أروقة ويف ْكِن الدُّ الِقبَاب
الصليبيني ألوف بعض كان أََجْل، املكاسب، من يُْمِكن ما أعظَم بها ينالون التي الوسائل يف
املحتمل ومن الثََّراء، سوى يَنُْشد لم الصليبيني ُمْعَظم أن غري روحهم، نجاة عن يبحثون
وقد ها، بأَْرسِ شعوٌب بها قامت بل جيوٌش، بها تَُقم لم التاريخ يف حرٍب أوَل تلك كانت أن
املعارك تَُكونَه أن من أكثر الدور ذلك يف الحاسَم التاريخ عامَل امُلْغَفِل الُجمهور بُُروز كان

فة. الرصِّ
مألت التي الخمس أو األربع الصليبية الحروُب اختلفت والنجاح والدوام وبالشكل
البُُسُط تلك تُْفَحَص أن لتََمثُِّلها ويكفي هنا، لتحليلها محلَّ ال والتي عَرش الثانَي القرَن
وكانت ته، ألُْرسَ األَبَْلق الرشق عاَلَم بها َوَصف والتي بلده إىل بها الصليبيُّ أتى التي الرشقية
بالزخارف، َغِنيٌَّة فرساٍن وصوُر عجيبٌة ونباتاٍت حيواناٍت ُصَوُر البُُسط تلك عىل تَُرى
غرِي بيشء الصليبيون يجئ لم ولو خيالية، رسوٍم مع وجماٍل وخيٍل وُسُفٍن َسيِّداٍت وُصَوُر
تلك هو النرصانية َكَسبته ما كلَّ أن والواقُع به، لالعتداد وحَده هذا لكفى الرشق أساطري

. َقطُّ تُْكَرس لم اإلسالم فَشْوَكُة املغامرين، وأساطرِي واألغاني والشعر الفنِّ من الكنوُز
ونَُغَالءُ إمارًة، طالبون وُكونْتاٌت متعصبون، ورهباٌن أغنياءُ لصوٌص يوجد وكان
موهوبون جائلون وخطباءُ يُبَاهون، ال أو بأصلهم يُبَاهون هل يَْعِرفون ال أتقياءَ ملوٍك
ملبلغ نَيًْال ُسُفنًا أَْغَرقوا وُمَرابون الحريم، نظاَم العرب عن أَخذوا وأساقفٌة بَُخَالءُ، ووزراءُ
وشعراءُ رديئة، التينية بلغة أشعاٍر وكاتبو ُمَغنُّون وَجوَّابون ٌب، وُطالَّ ومقامرون التأمني،
للناس، إْضَحاًكا منهن ساخرون أو بات امُلَحجَّ ْك الرتُّ نساء نوافذ تحت منشدون َدوَّارون
يُْرسلون َمْن ِجنَوة أغنياء من يوجد وكان زائفٍة. ذخائَر وتجاُر جديدة، ُسُفٍن ومخرتعو
الذين الكافرين فريَق األريستوقراطيني، كتائب يف ليقاتلوا، ذهبية أسلحًة حاملني أبناءهم
أوروبة. يف املستصنعني ِكبَاُر يصنع يزال ال كما نفسه الوقت يف ومعادَن خشبًا يبيعونهم
يف يَُشاَهُد ما مثُل املتحالفني الرؤساء بني فيُشاَهُد األول الحماسة دور وينقيض
إمرباطور عىل استحوذ الذي األكرب الَفَزِع قصُة تُْقرأ أن ويكفي ، الظنِّ ُسوءِ من أيامنا
أهل مزاَج آذَْوا فقد نهائيٍّا، َ املرفأ الصليبيون دخل حينما ابنته، وعىل أِلْكِسيس، بزنطة
من األمر إىل نُِظَر وإذا وعاداِتهم. تقاليدهم ُحْرمَة وانتهكوا بََالٍط، وأهِل شعٍب من بزنطة
كارهني هؤالء ُوِجَد الِبَزنطيون، ها َخِرسَ قد كان التي فلسطني اسرتداد مرشوُع هو حيُث
املتحالفة الجيوش ُقوَّاُد كان وما رومة، بابا منافسهم، خيال وليَد دام ما املرشوع لهذا
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الغاية إىل ة شاقَّ مفاوضاٍت بعد إالَّ كتائبهم مع الصغرى آسية يف ليسريوا املتباغضون
األََرِضني وا يَتََلقَّ أن الصليبيني من طلب قد اإلمرباطور وكان اصطراع. إىل تتحول كادت
أمريٌ وكذَب اليمني، يَْحِلَف أن األمراء أحد فرفض لِبَزنطة، تابعًة بالًدا الرتك من تُْؤخذ التي

ذلك. إىل ملتفت غريَ طليًقا األمَر ثالٌث أمريٌ وبارش يمينه، يف ثاٍن
مصدٍر بكلِّ الرؤساء فينتفع الكثرية، األماكن تلك يف تورائيٌة معجزاٌت تَُدوِّي وكانت
أبرص وقد أشهر، ِة ِعدَّ ِحَصاَر أنطاكية قاومت وقد الجنود، لحماسة إثارًة واإليحاء للخرافة
أنقذ وهنالك املحصورين، ملساعدة جاء تركيٍّ جيٍش ِقبَل من ُمَهدَّدون أنهم الصليبيون
قد كان يَُسوَع إن قائًال ُرمًحا رفع بأن وذلك لليأس، املوجب الوضَع ذلك بروفنيسٌّ ٌح َفالَّ
فقد ذلك ومع املعركة، فيَْكِسبون املسيحيني الظاهرُة هذه وتَُحرِّك الصليب، عىل به ُطِعن

الرمح. ذلك موضوع يف يَُشكُّ وكتب مرتابًا األُسطورة هذه من البابا نائُب م تَبَسَّ
ُقِرئ ما وإذا االنتقام، إىل الفاتح شوق ويزيد ،١٠٩٩ سنة يف القدس تَْسُقُط وأخريًا
وُعَدِد الُفْرساِن ُرَكِب حتى بالدم سليمان هيكل ساحَة ملئوا الصليبيني «أن قديٍم: تقريٍر يف
األتقياء الربِّ جنود ِقبَل من األوِل املدينِة تلك تحرير تََمثُِّل عند الَفَقار حتى أُثِْلَج ُخيُولهم»
وكان أيًضا، األعداء دين به يعرتف نبيٍّا املقدس القرب يف يَْرُقد الذي النبيُّ وكان أولئك.
أنه يُثِْبُت يشء كلِّ من الرغم عىل أتباعهما اقتتال من كان وما بالتسامح، يأمر الدينني كال
ويُْقتَل الظَّالم، من بطبقٍة والعدل العقل حسَّ يُِحيط أن واألشعرة الرموز سلطاَن يُْمِكُن
بأسماءٍ واحًدا إلًها يَْدُعون كانوا أجدادهما أن مع القدس سقوط بعد الفريقني من األلوف
الجماهري. يف الُخَطب تأثري وعىل واألشعرة الحربية النداءات جاذبية عىل هذا ويدلُّ مختلفة،
الدسائس من له َحدَّ ال ما بني أُقيمت التي الالتينيُة القدس مملكة بَِقيَت أََجْل،
، البُويُونيُّ ُغوْدفْرَوا ويَْرِفض فعًال، واحًدا قرنًا دامت ولكنها مبدئيٍّا، قرون ثالثَة واملنافسات
أنه ويُْعِلن دينية، دولة إقامَة ًال ُمَفضِّ بإباء اللقَب هذا ملًكا، اخِتري فارٍس أول هو الذي
بعد َخَلفه الذي أخوه، ي يَُسمِّ العكس وعىل املقدس»، القرب عىل و«َقيٌِّم الجديد للبطرك تابع
دينية دولٍة من بدًال زائدة صغرية إمارٍة غريُ إذَْن يكون وال األول، بُوْدَواَن نفَسه سنٍة، عهِد
غري عن والقساوسة للملوك نَُموذًجا يكون أنه ُظنَّ الذي اإلنشاء هذا يُْسِفر ولم واحدة،
والفرنسيني، النورمان وبني وقساوستها، القدس ملوك بني ِرصاٍع من له نهايَة ال ما إثارِة
غري ومن لألعقاب نفٍع أيِّ غرِي ومن للسلطان حبٍّ عن رصاٍع من والطليان، اللُّوران وبني

وأفئدته. الحديث العاَلم نفوس يف تأثري أيِّ
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من ستٍة أو خمسٍة بني قتاٍل إىل الَكَفرة ضدَّ النرصانية الصليبية الحرب وتتحول
مار وفرساِن الَهيَْكِليِّني ُمنَظََّمتَا وتقاِتل ِبَزنطة، النورماُن ويحارب والشعوب، األمراء
ينظر وَمن والنورمان، فرنسة ملوَك وبزنطة أملانية أباطرُة ويقاِتل القدس، ملوَك يُوَحنَّا
َعَقدا اللذان هما وحَدهما والعرُب والَفَرنُْج النصارى، جميع اقتتال يُبِْرص األساس إِىل
سلطاُن فيقرتح زمٌن، ويَْمِيض للعقل، الدينية الحروب مخالفَة ُمثِْبتِني َدْولِيًة معاهداٍت
يَْعِرض أي الصواب؛ إىل الحلول أقرَب النصارى أمراء عىل ،١٢٢٠ سنة حواَيل مَرص،
كان الذي بيَالج، الكرديناَل أن غري مرص، يرتكوا أن عىل املقدسة األرض جميَع عليهم
هذه يَنَْل فلم ذلك َرَفَض الفقرية، املقدسة األرض تََملُِّك عىل الغنيِة مَرص استغالَل ُل يَُفضِّ

األمر. نهاية يف تلك وال

٢٢

رجلني تاريخ عن الصليبية الحروب أيام تضادٍّ من والنصارى العرب ملوك بني ما َصدَر
يف تفاهما وقد اآلخر، أحُدهما يَْقَهر أن غري من الرجالن تقاتل وقد النظر، يَِقُف بما
األسد قلُب هما والرجالن املجد، يف تماثٍل مع األعقاب إىل اسمهما انتقل وقد األمر، نهاية

الدين. صالح والسلطاُن ريكاردوُس
ودينًا، ِعْرًقا املختلفني الرجلني هذين رأس مسَقَطْي بني محيٌط وبحٌر قارٌَّة تفِصل
ومقاًما ثَقافًة متساويني كانا ذلك ومع بفطرته، وفارًسا جنديٍّا كالهما كان ذلك ومع
نااله ما بفعل شخصيًة يختلفان كانا ذلك ومع قصرية، معركٍة يف التقيا عندما واستعداًدا

والدين. الِعْرق اختالف عن فضًال تربيٍة من
ليَْقِبَض ئ ونُشِّ سنيه، من عرشَة الخامسَة يف فرنسيٍّا دوًكا إنكلرتة ملك ابن صار
كأمرٍي اشرتك، أن يُعتِّم لم وهو فارًسا، الرائع بإقدامه َزْهًوا يَتِيُه وكان األمور، زمام عىل
يُْعَفى ثم األمريُ، ويُْخَزى املؤامرة وتُْكتََشُف فرنسة، ملك ضدَّ مؤامرة يف ، أجنبيٍّ بلد من
تََمرُّد من متبوَعه وينِقذُ سنًة، عرشَة ثمانَي العمر من ويَبْلُغ حقوقه، إليه وتَُعاُد عنه،
ويموت َحَسد، عن مهنته يف األصغر بأخيه اقتدى الذي األكربَ أخاه ويخاصم آخر، ُكونٍت
كمقاتٍل وآمالُه، ومواهبُه نشاُطه ويَْحِفُزه ونورماندية، إنكلرتة عهد ويلَّ فيغدو هذا أخوه
نَيْل يف ، وموسيقيٍّ َجوَّاٍل كشاعٍر ، ويَِجدُّ جديدٍة، مآثَر عن البحث إىل القتال، من يَْشبَع ال

مًعا. والقتال بالفنِّ املجد
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األصل ابُن يبدأ والحاكُم، القائُد يبدأ أرمينية، من ُكْرِديٍّ ابُن يبدأ نفسه ْور الدَّ ويف
وتأمٍل َصْربٍ بسنواِت ن ويَُكوَّ عميقة، حماسة عن ناشئٍة حياٍة ِخطَِّة َوْفَق بَعَمِله الوضيع،

صامت.
خاتٍَم خال الرجلني، من لكلٍّ صحيحة صورٌة عندنا ليس أنه الحظِّ سوء ومن
ِر تَنَوُّ إىل مضطرين ترانا ولذا خفيف؛ الرسمني وكال الدين، لصالح وُرَسيٍْم لريكاردوس
بجانب وَّاَل الصَّ العصبيَّ النشيَط الصليبيَّ فنُبِْرصُ أوصاف، من إلينا انتهى بما سيماهما

الثاني. من قسوًة أكثَر لنا األوُل ويَبُْدو ، امُلتَبَرصِّ الفاتِر الصموِت الكرديِّ
عىل األسد» «َقْلب اسُم ويَنمُّ املسلم، هذا يف عميٍق تََديٍُّن عىل الدين» «صالح اسُم ويَنِمُّ
ُربَِّي وقد البطلني، شخصية من جزأين كانا ثَمَّ ومن لقبني، االسمان وكان املشاعر، قوة
األسد قلَب لتدلَّ التوراة كانت وما الُفْرسان، وشجاعة العسكرية األلعاب بني امللك ابن
يَْحِمل دمشَق اإلسالمية الثقافة مركز يف تََخرَّج الذي الدين صالُح وكان كبري، يشء عىل

حياته. مدى القرآن
األسد قلُب وكان كفيلسوف، يعاملهم كان ولكنه النصارى يمقُت الدين صالح وكان
، الرشقيِّ ذلك عىل تتغلب كانت التي هي والحكمُة يَُقتِّلهم، كان ولكنه املسلمني يمقت ال
أن لوجب الشائعة األفكار إىل نُِظَر ولو ، الغربيِّ هذا عىل تتغلب كانت التي هي والِجِبلُة

. الرشقيَّ هو األسد قلُب يكون
بني ِلَما إال العربيِّ العاَلم وسط يف الالتينية القدس ململكة ليُْكتََب البقاء كان وما
عىل كان ولذا ِشقاق؛ من القاهرة، وفاطميي بغداَد خلفاء بني ولَِما اإلسالمية، املالكة األَُرس
الُجَزيِّرة تلك عىل يقَيض حتى األمر بدءِ يف املرصيني يقهر أن الدين صالِح الخليفة قائد
، رشقيٍّ وثباٍت عزٍم مع سنني عرش جهاد بعد لذلك الدين صالح ُوفِّق وقد النرصانية،
عىل الدين صالح استوىل وقد املحلية، املعارك مئات يف نفسه نشاَط األسد قلُب بَدَّد وقد
الفاتحني تَُراث جميَع سلطته تحت وجمع الثالثني، يف سلطانًا بنفسه ونادى قوية، مملكٍة
إىل سليمان هيكَل وَحوَّل قرن، بنحو الرتك أضاعها أن بعد القدَس واسرتدَّ تقريبًا، األولني
جميع من أقوى بفتوحه ويصبح املستطيع، ُجْهَد النصارى دماء حقن مع ولكْن مسجد،

املسلمني. أمراء
يف كان أي عمره؛ من الخمسني ُمَجاوًزا وكان سنة، بعرشين اإلنكليزيَّ يَكُربُ وكان
نداء وَلبَّى فقط والثالثني للثانية ابنًا الحكم زمام عىل اآلخر قبض حينما سلطانه، أوج
شعاُره جديد قتاٍل إىل أوروبة دفعت قد الدين صالِح فتوُح وكانت جديدة. صليبية حرٍب
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األسد قلب خيال إثاُرة الرسالة هذه مثل شأن من فكان املفقودة!»، البالد اسرتداد «يجب
فيه. املغامرة وُخلُِق وطموِحه

وهذا أختَه، ِصِقلِّية ملك أرملة وكانت يَِرد، حيثما املعارك وتشتعل ِصِقلِّية، إىل ويَِصُل
وكان له، أهمية ال لِخصاٍم نتيجًة وانتهابها النرصانية ينة َمسِّ مدينة حصار من يمنعه لم

َرًة. ُمَصغَّ صليبيًة حربًا هذا
ذلك إىل استطاع ما اإلنكليز َد تََهدَّ وقد حقيقيٍّا، فرنسيٍّا فارًسا ريكاردوس وكان
هذه وتمنحه مًعا، لهواه وتابًعا ُمَدلًَّال وَغُضوبًا ُفُروِسيٍّا اًعا وَطمَّ كريًما كان وقد سبيًال،
يَاُت ُحمَّ يَْعُقبها ولسوداء مباِغتٍة ملتاعَب عْرضًة وتجعله قاتمة، متناقضة روًحا الصفات
ما نَِيسَ املقدس القرب تحرير يف األسد َقْلِب رغبِة صدق من كان ما وعىل جديد. نشاٍط
يصل ثم فيها، أمريًة ج وتََزوَّ طريقه يف قربس لفتح فذهب ِحصٍن أمام َموْعٍد من أعطاه

ذلك. مع كمنقٍذ فيُْستَْقبَل أشهر ستة متأخًرا عكا إىل هذا ُل امُلَفضَّ الحظِّ وليُد
املاء ِقلَّة من لخوفه وذلك بِحصارها، يأمر أن غري من مرتني القدس أمام ويبدو
األعقاب، ِتجاه ومجَده نفوذَه ه ُخْرسِ ومن الِحصار حبوط من هذا إِليه يؤدي وما لكتائبه
فينتقم الدين، صالح يدفعها وال جزية بإعطاء فيَِعُده وقتًا يَْكِسب أن الدين صالُح ويحاول
ه بأَْرسِ العاَلم ويَْعِرف ذهب، من قطعٍة مائتي قبضه لعدم رهنٍي ألفي بقتله ريكاردوُس
عكا قلعَة هذا بِحلمه أضاع إنه حتى النصارى، ى أَْرسَ تجاه ِحْلٍم من الدين صالح أبداه ما

األمر. نهاية يف َمَدًدا فتناُل طويًال زمنًا صانها التي
زمنًا مملكته من يُبِْعده وآخر بلٍد بني تَْجواٍل حياِة من األسد قلُب يقضيه كان وما
ريكاردوس إىل ذلك خربُ وينتهي لندن، يف يَْخَلعه أن إخوته أحد محاولَة ويوجب طويًال
اضطراٍب عن الرسعة جناِح عىل صلًحا ويَْعِقد لعرشه، إنقاذًا فوره من سورية فيغادر
جولته يف اكتسبه قد كان ما معظَم النرصانيَة يكلف كما ذلك فيكلِّفه تََعٍب عن أو نفيسٍّ
املقدس القربُ ويظلُّ القدس، إىل َمَمرٍّ وغريُ الساحل من طرٍف غريُ التينيٍّا يبقى وال األوىل،
قلب وينرصف السالح، من ُعْزًال إالَّ إليه يَِصلُوا أن الحجاج يستطيع وال الكافرين، قبضَة

جيش. ذي غريَ كان بلَده بلغ فلما مقهور، كقائد األسد
قلُب وعاد عليه، أروبة نصف ِحْقد إىل أدى ُخلُقيٍّ عناٍد من األسد َقْلُب عليه ُفِطَر وما
كان التي فرنسة من املرور عىل يَْقِدر لم إنه حتى البحر، وراءَ املغامرَة يستطيع ال األسد
أيدي بني َسَقَط أملانية خالل من له طريٍق بشقِّ يجازف أن أراد وملا ملكها، أهان قد
َوَقع وملا نََزٍق، ساعِة يف عكا أمام َشتَمه قد كان نَْمَسِويٍّ ُدوٍك لحساب يعملون جواسيَس
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اإلمرباطور إىل ويَُسلَُّم تابعيه، أحُد هو الذي بلُونِْدل الَجوَّاَل الشاعَر القلعة يف َوَجَد أسريًا
مقابل يف إالَّ يُْطِلقه وال أسريًا به اإلمرباطوُر ويحتفظ اإلكرام، يف الصليبيني لحقِّ خالًفا
سلطانه، يسرتدَّ أن يَُعتُِّم فال بلده إىل ويعود أموالهم، من إنكلرتة أبناء يدفعها عظيمة ِفْديٍَة
ِفَراره، أثناء يف تركها التي زوَجه ويالقي محبوبًا، ِفَرنَْسِته إىل ويعود خيانته، ألخيه ويَْغِفُر
ُكونٍْت. ملقاتََلِة تافٍه سبٍب عن فوره من يَبَْحث أن الطبيعيِّ ومن جديًدا، ِحْصنًا ويَْسُكن
فال باالستخفاف الجرح معالجَة أراد أنه ويلوح رمح، بطعنة ريشارد األسد قلُب ويموت

موتَه. ويوجب الجرح ويلتهُب ُره يَُطهِّ
من عليه ُفِطَر وما َمَلكيَّة، هدايا األسد قلُب إليه فريسل الدين صالح مع الصلُح ويُْعَقُد
يًسا ِقدِّ منه َجَعَل األوضاع، يف ِحْلٍم ومن أُنٍْس، ونظرِة النساء وحماية األوالد وحبِّ الِقَرى
َحَلم كما األساطري من دائرٍة قطَب صار وإنما الحقيقة، يف يًسا ِقدِّ يكن لم وهو حني، بعد
األسد قلُب وكان النرصانية، أوروبة ِضدَّ وآسية اإلسالم ِحْصن رمَز الدين صالح وكان به.
ال وعاد التاريخ، مقياس جاوز الرجلني وكال أحالمها، وبطَل األعىل الوسطى القرون َمثََل
بلغا قد تراهما العكس وعىل الدين، صالح وفاة َفْوَر انتهت التي لحروبهما أحٌد يكرتث
نشيٍد بطَل األسد قلب وصار أسطورٍة بطَل الدين صالح فصار األقاصيص، مناطق أعىل

املتوسط. البحر عىل الوسطى القرون مجاهَد منهما كلٌّ وُعدَّ ، حمايسٍّ

٢٣

أضاعت املتوسط البحر بالد يف إمرباطوريٌة ُوِجَدت ما وإذا القسطنطينية، زوال وقُت حان
طيٍش ذاَت بََدت التي ِبَزنطَة اإلمرباطوريُة تلك كانت أسطولها النحطاط نتيجًة سلطانَها

نفسها. إىل االطمئنان كثريَة صارت والتي َعيْشها يف
كثرِي بَالٍط أصحاَب عَرش الثاني والقرن عَرش الحادي القرن يف ُكومِنني آُل يََزْل ولم
وبينما فقط. والطقوس الجمال أمور يف منهمكني الحقيقية َالمة السَّ عن غافلني َف الرتَّ
َظَهَرت التي املدينة هذه يف ُقون يَتََدفَّ َحَرة والسَّ والشعراء واألمراء الفرسان من كثريٌ كان
كانت ِغنَاهم، ليَْعِرضوا أو ليُثُْروا أو َدْوًما ُد تَُجدَّ أعياٍد يف ليشرتكوا العاَلم مدن أجمَل
اإلمرباطوريَة املدينَة هذه تَُهدِّد وكانت ناحية، كلِّ من متزايدٍة بأَْخطاٍر تأتي البحر ِريُح
مقاتلني والجالُب النورمانيُّ املغامُر اإلمرباطور كتائَب َغَلَب الَجنوب ومن وجيوٌش، أساطيُل
الشمال ومن إيجه، بحَر الرتُك د َهدَّ الرشق ومن ِغْسكار، روبرُت ِبَزنَْطة، ِضدَّ وَقَراصني
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، األدرياتيَّ البحَر وبََلُغوا حديثًا النرصانيَة انتحلوا الذين البلغار قوُم بَجناحهم املضايَق َهدَّد
أسطوَلها. تزيد القوية البندقية سلطُة كانت الغرب ومن

ُمْكِرهني وأفريقية آسية بُرَّ مملوءًة ُسُفنًا أوروبَة العرُب َحَرم منذ يشءٍ كلُّ وتََغريَّ
إالَّ نفسها إنقاذَ لتستطيع بزنطة كانت وما بنفسها، األَرِضني زراعة عىل أوروبة أمَم
قرطاجة، ضدَّ رومُة َجَمَعته الذي لألسطول مشابٍه جديد قويٍّ أسطوٍل إنشاء عىل بعزمها
بَْهَرٍج إمرباطوريَة كانت ِبزنطة وأن االرتقاء دور يف ُجمهوريًة كانت رومة أن هو والفارُق
األبواق، صوت عىل األعالم خافقِة بالديباج مغطاٍة الذهبيِّ القرن يف راسيٍة سفٍن ذاَت
مسبوقة، غرِي قويٍة تجاريٍة عبقريٍة مع البندقية يف الُجمهورية روح بعُث يلوح وكان
تُْطَلب بناتُه كانت والذي العالم يف َمْن أغنى كان الذي بزنطة، إِمرباطور أن إىل وذلك
سوءًا يَِزيد وضُعه وأصبح جزيًة والبلغاَر البندقيَة يُْعِطي صار األملان، بأباطرة للزواج
يؤدوا أن غري من وانرصفوا القسطنطينية عىل الصليبيني ألوُف استوىل وملا جيل، كلِّ يف
ِبَزنطة، إمرباطور لدى يكن ولم اغتياالٌت، وتََقُع مؤامراٌت وتُحاُك الشعب، ثار عليهم ما
مصالحة غريُ ِخيَاٌر معاهدًة، باْرباُروُس النرصانيُّ وزميلُه هو أمىض الذي الثاني، إسحَق

إياه. اإلمرباطورين كال محاربة مع ا ِرسٍّ الدين صالِح الكافرين سلطان
األوىل، للمرة إيطاليَة بارباروَس، ابُن د َوحَّ ، أملانيٌّ إمرباطوٌر َد َوحَّ برومَة، الغرب، ويف
للمرة العاملية السيادة َحْول األملانيَّ الُحلَُم ق يَُحقِّ أخذ وهكذا ِصِقلِّيًَّة، أمريًة تزوج وقد
ويف األلب جبال خالل من البغال َظْهر عىل نورماندية تاج ِخَزانُة تُْحَمُل وهنالك األوىل،
البحر من سلطانَه بََسَط األملانيِّ ُهوِهنْشتَاْوِفن قِرص وارَث أن إىل رمًزا وذلك الشتاء، فصل
املتوسط البحر عىل الِجرمان سيطرة أن والواقُع ، األفريقيِّ الشمايلِّ الشاطئ إىل البلطيِّ
وكان اإلسكندر، بحملة شبيهٍة حربية َحْملٍة غريُ الصورة لتمام يَبَْق ولم حقيقًة، صارت
موَت الرَّبِّ عدل من أن البابا هذا فأَبرص األكرب، الثالث إينُّوسان بالبابا يحيطون األملاُن

العاملية. حربه لناِر إيقاًدا يَتََسلَّح كان حينما َفْجأًَة األملانيِّ اإلمرباطور
الثمانني يف رجٌل أولئك جميع بني البندقية يف الحكم زمام عىل يقِبُض كان أنه بَيَْد
العزم قوة من كان الذي َدنُْدولُو أَنِْريُكو هو الرجل هذا واسُم األخالق، حديديُّ عمره من
جيش بدا فلما الرضب، وقُت يِحلُّ واآلن حياته، جميع يف القسطنطينية مصريَ معه َ َهيَّأ ما
من النقل أجرُة تُْدَفع أن عىل نقله بإمكان أنبأه بحًرا للذهاب مال ذي غريَ الصليبيني
يكون ال الغنائم هذه مثل أن يَْعَلم َدْوًما فتيٍّا قلبًا الحامل الشيُخ هذا وكان الَغْزو، غنائم
إمرباطوِر الكبريين، منافسيْه من يتمكَن أن يرى كان وهكذا ِبَزنْطة، يف بل فلسطني، يف
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صانَع ويَْغُدَو رومة أُسقف ِوصاية تحت النرصانيَة فيجمَع القسطنطينية، وبَْطَرِك أملانية
املتوسط. البحر َّ وَصرْيَِيف ملوٍك

يف والعرب والُقوط واملجر الهياطلة حاول التي ِبَزنطة، أن وذلك ِخطته، يف ُق ويَُوفَّ
وناِرها املنيعة أسوارها مع األمر نهاية يف سقطت جدوى غري عىل فتَحها كثرية قروٍن
من وثنيٍّ جيٍش بفعل ال البندقية، َهَمَزتْهم الذين الصليبيني بات بَرضَ وذلك اليونانية،
سنة يف يشء كلُّ انتهى وقد بدِئها، قبل حتى الصليبية الحملُة هذه ُخِتَمت وقد الربابرة،
والقتل. والدم اللهيب بني الدنيا عاصمُة تداَعت وقد تقريبًا، عاًما داَم ِحصاٍر بعد ١٢٠٤
أخرجناك الَوَحل «من صارًخا: ألكسيس لإلمرباطور الغالب البندقيُّ الرئيُس ويقول
األتقياء الفاتحون ويُبيُد السجن، يف اإلمرباطور ويُْخنَق مسكني!» يا نَْقِذفك الَوَحل ويف
وذلك تقريبًا، يشءٌ يُنَْقذْ ولم قرون، سبعة يف بزنطة يف ُجِمَعت التي القديمة األوابد جميَع
يف ما وأعجُب ُمْرقص، مار كنيسة قبَة اليوَم تَُزيِّن يونانيٍّ برونٍز من أَْحِصنٍة أربعة خال

َخيًْال. فيها تَِجُد ال التي الوحيدة املدينُة هي البندقيَة أن األمر
فزاد أحصنة، أربعة من أكثَر االنتقام إىل املتعطُش البندقيُّ الرئيُس َطَلَب ذلك ومع
اإلمرباطورية أرباع بثالثة فاحتفظ األمر بدءِ يف أثماٍن ثالثَة كانت التي الغنيمة من تَه ِحصَّ
إيجه بحر وُجُزِر املهمة املرافئ جميع احتالَل أيًضا أوجب وقد بعد، فيما البزنطية
جميع عن ُ يَُعربَّ كان (وبالَفَرنج للَفَرنج، يرتك لم وهو وأُوِبه، أَقريطش والجزيرتني:
لقب عىل ِبَزنطة محافظة مع وذلك امَلَلكية، الوليمة هذه من ُفتَاٍت غريَ الِجْرمانية) الشعوب

آخرين. قرنني مدَة حياٍة ِشبَْه به َقَضت الذي اإلمرباطورية
من الرشق احتالل عدم عىل األمر يقترص ولم الحبوط، مع الصليبية الحروب ُخِتَمت
العثمانيون ُْك الرتُّ استوىل عندما للغرب اإلسالم بغزو العكُس حدث بل النصارى، ِقبَل
ومع آسية، يف النرص عىل أوروبة سلطاُن وال النرصانية تقدر ولم الدانوب، َحْوض عىل
الحربية والفنوُن العلوم وصارت رائعًة، ومنافذَ مستعمراٍت لنفسها التجارُة َوَجَدت ذلك
الحضارة رأس عىل والبابا فرنسة وظهرت األغارقة، زمن منذ يُْعَرف لم بما تتقدم وامِلالحُة

تُْحَىص. ال ُكنُوٍز عن الغرب إىل وصال اللذان الرشقيان والفنُّ عر الشِّ وأسفر والتجارة،
وبعدها الصليبية الحروب أثناء يف املتوسط البحر من ظهرت خيالية دولًة ولكن

البندقية. ظهرت أفروديت: كوالدة
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املََنار إىل

شعور وكان الليل، َغَمرت قد باب الضَّ وكانت الصباح، عند إال كتابه إىل الحارس يَْرِجع ال
عىل دوامه دون معه حال ما ِل التأصُّ من بلغ قد مسئولية من عليه أُْلِقَي بما الحارس
ثواٍن، خمس كلِّ يف مرًة تَْصِفُر التي ارة فَّ الصَّ صوت يسمع ال أنه يلوح وكان مطالعته،
يف أحٌد كان وما تحذيًرا، يَُعدَّ أن من أكثر أَنينًا الخارج يف فيَُعدُّ طويًال صفريًا ساعاٍت، ويف
البيوت سكان ولدى الُحرَّاس أَُرسِ لدى عاديٍّا أمًرا صار فقد النِّداء، ذلك إىل ليَنْتَبه الجزيرة
رائعة يف الشمس تَُالحظ أن من أكثر يَُالَحظ ال عاد وقد الُكُروم، بها تحيط التي الصغرية
ميًال خمسني بُْعِد عىل نائتٍَة أرٍض وكلَّ صخرٍة كلَّ يَْعِرف امَلْصَلَحة حارُس وكان النهار.
وقد ُقوْرِسقة، نحو الرشقيِّ الَجنوب ومن رفائيل سان نحو الرشقيِّ إِِيرس ُجُزِر ِشمال من
ولم هنالك؟ وَغِرق الشاطئَ الصغريُ املركُب ذلك َصَدَم منذ َمرَّ الذي الزمن هو ما سأل:
لَّم السُّ يف يَْصَعد ثم استغاثة، صوَت ينتظر كان لو كما الالسلكيِّ جهاز عن نظره ينقطع
الذي املصباُح، وكان امِلْصباح، ح يَُصحِّ أن من أكثر ارة فَّ الصَّ ليَْختَِرب الَحَلُزونِيِّ الحديديِّ
امُلَعبََّدة. النْفس يف كما نََمِطيٍّ انتظاٍم مع ثُالثيٍّ نََسٍق َوْفَق يَُدوُر نفٍع، ذي غريَ اليوم أصبح
الحارُّ الهواءُ ويَْلِطُم ُمَداٍر، بنسيٍم يَُحرَّك 1 امُلِضبُّ الصيفية الليلة تلك هواءُ يََكْد ولم
باَب الضَّ تلك األبيَض يُنَاِوُب الذي واألخُرض األحمُر الزجاُج ن ويَُلوِّ الحارس، وجه النَِّديُّ
وقع لو كما كتلٍة، من منتظٍم غريَ جزءًا فوره من فيُنرِيُ َشبَِحيَّة برسوٍم امُلْرشبَة الرَّماديَة

كلمات. ببضِع ُجمهوًرا عبقريٌّ أثار لو وكما ساحٍر، بقوة األمر
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يَأُْل ولم شيئًا، يُبِْرصُ ال الحارس وصار الليلة، تلك يف ُمْرَهَفًة الحارس أُذُن وكانت
أن املحتمل من كان بعيدة اَرٍة َصفَّ صوَت الغريب الصمت َوَسَط َميْزه يف ُجْهًدا الحارُس
منه قريبًة كانت ما إذا للمنار املراكُب هذه فتظهر ِنَطاقه ضمَن أخرى مراكَب عن تُْخِرب
االرتفاع من البالغ الُربْج فوق من نوَره يَنُْرشُ امِلْصباح أن الحارس ويَْعِرف الُقْرب، بعَض
ِفه لتََوقُّ ثابٍت غريَ كان ارة فَّ الصَّ أثر َمَدى أن غري ميًال، َعَرشَ ثالثَة ِلَمَسافة فقط، قدم مائة
نفسه يف فيسأل الرجَل ذلك يُِغمُّ األخرية األزمنة يف الواجب وِحسُّ باب، الضَّ كثافة عىل
وأن الحديقَة يَُجوب أن يوٍم ذاَت ابنه من طلب إنه حتى َسْمعه، يف نقٍص وجود عن أحيانًا
سؤاَل الحقيقة يف قاصًدا هنالك يشءٍ عن بَْحِثه برضورة ُمتَذَرًِّعا بَْحِريَّة صخرة إىل يذهب
َشكَّ ما إذا وهو ْمع، السَّ حسن كان إنه ، َكالَّ جوابه، سماع يف طمًعا عاٍل بصوٍت أمٍر عن ابنه
تارًة مكرتٍث وغريَ تارًة الِحسِّ كثريَ اإلنساَن تَْجَعل ُعْزَلٍة حياة من يَْقِضيه فِلَما ذلك يف

أخرى.
الَجنُوِب من عريضًة ُسُمًطا النهار أول يف بَاُب الضَّ وتَْرتَِفُع صامتًا، يشءٍ كلُّ ويظلُّ
تقريبًا، انتظاٍر غرفُة هي التي عمله قاعة إىل الحارس ويعود ، الرشقيِّ الَجنوِب ومن
وهو، َدْجنَاء، كنيسٍة يف يتلوها التي الحارَّة بأدعيته اإليمان ثابِت مؤمٍن مشاعُر وتساوره
واحدة، ليلًة عادته عن يَْغُفل لم وهو دوًما، يشء كلَّ يخىش امِلالحة، يف حياته أفنى كنُوتيٍّ
يف الكتاب من الثاني الجزء قراءَة فأنجز املاضيتني، الليلتني يف املطالعة عىل داوم قد وهو
يَْصِربَ أن صارًخا زميله من َطَلب قد نهوضه، وجوب حني وهو، األخرية، الصباح ساعات

الفصل. قراءة ليتمَّ دقائَق بضَع
يَتَنَزَّه وهو الغداء وقبل النوم بعد حديقته يف قصريًا وقتًا يقَيض أن الحارُس ويحبُّ
جمعها ويف لوبياء حديقِة من الرديئة األعشاء قلع يف الجادَّة زوجه خلَف رزينٍة بُخًطا
تُنَِوِمه،2 إىل ويعود لَّة، بالسَّ ويَْرِجع يَُدوُسها، زبٍل ُكوَمِة عىل لََّة السَّ غ يَُفرِّ ثُمَّ َسلَّة، داخَل
الحياة هدوء وينعكس يلوح، كما نفسه النهار يف أحُدها وَسيَتََفتَّح الَربَاعُم َكُربَت وقد
البحر فرجاُل َعَجَب، وال األصفَر، الَرباعِم التماَع يُبِْرص حينما صافيًا انعكاًسا وجهه عىل
ساكن، بستاٍن يف األَُويْقات تلك مثَل ليَْقضوا الزوابع َضبَاب بني عاًما عرشين ينتظرون

… قويٍّا غنيٍّا مركٍب ُربَّاَن يَِشيَب أن يَْحلُم َمْن بينهم تَِجَد أن النادر ومن

الزهر. نبات من التنوم: 2

296



امَلنَار إىل

التُّنَِوم، وِرَقاع املنزل بني قائمة كبرية َصنَْوبََرة ظلِّ تحت َمْقَعٍد عىل الرجُل يَْجِلس ثم
نصَف الحارس ويهدأ َطْهِيها، صوت فيَْسَمع املطبخ، إىل اللوبياءَ نقلت قد زوجه وكانت
بِفِريُجوس أسواٌق تُوَجد كانت إذَْن، نفسه: يف ويقول الكتاب، إىل أفكاُره وتَُعود ساعة
شيئًا املؤلف ذكر عدُم الرَّزايا ومن أيًضا، موجودًة رفائيل سان وكانت ْور، الدَّ ذلك يف
لو كما امُلتْعة من له كان البعيدة، السواحل عن قصًة طالع ما إذا والقارئُ، ُجُزِرنا، عن
من أكثر البحر عن يتكلم أن عليه يجب كان أنه والَحقُّ أيًضا، الخاصِّ شاطئه اسَم َوَجد
املحيط تاريخ عن كثريًا يختلف ال بحرنا تاريخ أن فيه َريَب ال ومما السواحل، عن حديثه
املؤلف كون عن وأسأُل الدوام، عىل هو هو والبحُر للبحر، تاريَخ ال أنه والواقُع ، األطلنطيَّ
أمٌر وهذا َقَطعها؟ قد امَلِلك كان التي َوة ْ الرسَّ تاريخ يَْعِرف كان وهل أعماقه، يف بما عاِلًما
بني ذلك يف فرق ال الناَس، يعاملون كما ش ِبتََوحُّ الشجر يعاملون وامللوُك للمِلك، طاَب
الحمقاءِ الليلة لتلك ويا القسطنطينية! َألَسوار ويا الحارض، الوقت وملوِك املايض ملوك
وأُعيدت الَخَشِبيَّة فسقطت برٍج إىل فتاًة األشقُر فرنسوا َجرَّ حيث هنالك قضيناها التي
ولَِم تِرضبه، أن فحاولت غيًظا الفتاة التهبت وقد منه! َسِخْرنا ما لِشدَّة ويا حسابه! عىل
الشمال يف قائًما الَخِرُب املناُر يزاُل أََوال وأسأل: الدوام؟ عىل ِبزنْطة كلمَة املؤلف يستعمُل

… جديدة أرًضا قدماه َ تََطأ أن أحيانًا املرءُ ويَْرَغُب هنالك؟ اي َ الرسَّ َطَرف من الغربيِّ
عىل املدرسة من األوالد رجوَع فيُبِْرص التأمالت من املرحلَة هذه الحارس ويَبْلُغ
انتظاُر يمكن حني النهار، ُجنُوح غري يف وليس ، ُمَعدٌّ الَغَداءَ بأن األمُّ وتُْخِربُ رَّاجات، الدَّ
وأجهزته جداوله بني الهادئة ُحَجرْيَته يف الوحيُد الحارُس يستطيع ما ة، نرَيِّ جديدٍة ليلٍة

َعِشيًَّة. به وُِعَد الذي البندقية تاريخ إىل يعود أن
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خليج إىل يصل عندما وذلك هادٍئ، واليٍة َمَقرِّ من ال اٍب، َرسَ من يدنو أنه السائح يعتقد
اآلتي السائح، جاوز وقد أخرض، أزرَق بنوٍر ُمبَلًَّال فيبرصه فيه ويُوِغُل الواسع البندقية
الَخَدُم ويُنَظُِّف عرصية، فاخرة باخرة عىل أياٍم ثالثة يف املتوسط البحَر اإلسكندرية، من
ِدَالءً األوالُد ويَُصبُّ باألقداح، وُغطِّيَت بالرَّماد لُوِّنت التي واملوائَد ليًال أُتِْلَفت التي الحانََة
من السائُح ويََرى ُضًحى، ِلتُْؤَخذَ َعِشيًَّة كالجبل فتبدو األمتعة وتَُكدَّس النُّْزهة، جرس عىل
قد النَّْسنَاس دور وأن العرشين، القرن منتصف حواَيل ِرَوائيًَّة األمور أكثََر َور الصُّ هذه

يُحتمل. ما عىل أُْسُطوريٍّ غريَ يكن لم الدور هذا وأن َمَىض،
حقيقيٍّ غرِي قويٍّ بنوٍر ُمبَلًَّال فيها يشءٍ كلُّ ُوِجَد الوحيدة املدينة تلك من اْقُرتِب وكلما
بدًال َسَفٍر كلِّ يف االنطباع هذا ويزيد األحالم، من نُوٍر يف غارًقا يشء كلُّ ُوِجد ذلك، مع
يف مدينًة ترى ال ألنك وذلك اآلن؛ هو كما قرون بعد سيبدو أنه يف َريْب وال يزول، أن من
وشبح أجراسها بِقباب تَُميَّز منخفضة، ُجُزٌر وتلوح البحر، عىل بُنَِي ا ِمْرصً تَُشاِبُه الدنيا
العجيب من وليس بَْعُد، َوْرِديٍّ بلوٍن ُن يَُلوَّ يََكْد لم الذي البحر عىل عائمٌة أنها قصورها،

بجريان. ُجِرُفت لو كما تتوارى أن
ثم البُداءة، يف أعالها ويبدو فمقداًرا، مقداًرا الصباح َضبَاب بني من األبراُج وتَْربُز
ُخْرضة، إىل ضاربتان ُقبَّتَان األسفل يف باب الضَّ بني من وتَْربُز األخرى، الكثرية األبراج تظهر
تنساب التي الباخرة َحْوَل واألصوات َور الصُّ تكثُر ما عان وَلُرسْ أخرى، ِقبَاب خمُس تَْربُز ثم
يف وتَُؤدِّي العريضة، األرصفة عىل حركته أنواع مع النهار ظهوُر ويبدأ تقريبًا، فشيئًا شيئًا



املتوسط البحر

أن مع بالليل ُمثَْقَلًة تََزْل لم كأنها الالمع الكبري الحوض إىل وُسوٌد ضيقٌة َقنََواٌت مكان كلِّ
من ويرتفع وَهيًَفا، َسنَاءً أكثَر البيوت َمات ُمَقدَّ وتصبح الخارج، عىل مسيطًرا صار النهار
ويَُؤلِّف انتظام، عدم مع البسيط بشكله الرائع البحر عىل فيهيمن ُرَخاميٌّ قٌرص البيوت هذه
هذا الرؤساء قُرص ويبدو منسجمة، أبعاٍد ذي ُمَربَّع ميداٍن إىل فيمتدُّ ًة حادَّ زاويًة البناءُ هذا
وذلك األعمدة، من مضاعٍف َصفٍّ عىل قائمٍة ِبيٍض ِغيٍد1 ٍف ُرشَ مع ورديٍّ بَمْرَمٍر َمْكُسوٍّا
بارٌز ناتئٌ هو ما ترى وال ُمْستٍَو، يشء وكلُّ قوية، ذُْرعاٌن تَْحِملُه ديباًجا الالبسة كالراِقصة
من عدُده يُْحَىص ال ما ويَْجَعل الطويلة، املراقي أسفل عند الزوارُق وتَِقُف السماء، نحو
عموديْن عىل وتُبِْرص يلوح، كما ِرَماٍح من كصفٍّ الشاطئَ ذلك الزوارُق بها تُْربَُط دعائَم
القصوَر ترى حني عىل وذلك حني، امَلالَّ من يَِصُل َمْن يَْرُقبَان وأسًدا فارًسا امليداَن يَُزيِّنَان

الُجمهورية. إىل أي والسلطان؛ القوة إىل مجموعه يف ذلك ويَْرُمز القناطر، فوق ممتدًة
القرص، إىل املؤدي الثَّخني الرُّخاِميِّ الباب وراء فيما ويتنوع الطِّراز يختلف ذلك ومع
عىل القائُم ُمْرُقص القدِّيس كنيسة ُم ُمَقدَّ الُقوِطيِّ ِشبِْه املدخل تاج من بالقرب ويرتفع
الرَّقص ِرَداه من رضٌب هي التي البيزَّا أن فيه مراء ال ومما الخالص، الرشقيِّ الطِّراز
أخرى طويلة بمباٍن محاطٌة وهي مًعا، األزواج ألوُف فيها لرَيُْقص أُنِْشئَت قد الكبرية
ُمَقدَّم عند بقيامها رسَمها ُمَوكَِّدًة النمطية كثرَة بذلك مجتنبًة االنتظام قليلة أعمدة تدعمها
القديس ميداِن بناءُ واحدة نقطٍة يف عموديٍّا وينتصب الكثرية، الِقبَاِب ذاِت الكتدرائية
زوايا إحدى أمام السماء نحو تعلو الصغريَة الجرس ُقبَّة أن وذلك ، األفقيُّ املستوى مرقص،
بالَفَرس يُبَْلُغ ذلك املايضكان ويف بِمْصَعد، الُربْج يف يُْصَعد أن يْمِكُن أيامنا ويف الكتدرائية،
ذلك وسبب الربج؛ لهذا ما بمثل ذُروته عىل يُنِْعم آخر برًجا تَِجُد وال داخيلٍّ، َلْوَلبيٍّ َميٍْل عىل
وأنها األلب، جبال انحدار أمام والواقعُة البحر عىل القائمُة الوحيدة املدينة هي البندقية أن
واسع. إطاٍر يف كما املنظر بجميع يحيط أن اإلنسان فيستطيع منه البُْعِد بعَض بعيدٌة

األهايل، لحماية ًة ُمَعدَّ صغرية أبراًجا كانت لو كما املداخن ألوُف ُقوَف السُّ وتَُجاِوُز
ُجُسوٌر فوقها تقوم ضيقٌة قنََواٌت هي وهذه ِتيٌه، منها فيتألف كثريٌة ُسوٌد خطوط وتتشابك
من تَُمرَّ أن املشحونَة ُفَن السُّ يُْمِكَن حتى الِحَمار كَظْهر هابطٌة صاعدٌة صغريٌة حجريٌة

أعطافه. النت من وهو األغيد، جمع الغيد: 1
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واآلن، املستقيمة. الخطوط نََمِطيَّة من َخَالٌص العملية الرضورة بهذه ولها قناطرها، تحت
املنسجمة أسماِئها تََعلُّم يف يَِجدَّ أن وللسائح النهار، َوَضِح يف ألعيننا الُجُزُر تَبُْدو خارًجا،
من جزءًا تََقدَّم ما جميع تأليف من يلوح ِلَما وذلك لها، َرت ُسخِّ التي الَخِفيَّة األهداف مع

قديمة. أسطورة
ذلك، كلَّ عرصيٍة حياٍة نفحُة وتُنِْعُش َمْعِرًضا، وال ُمتَْحًفا ذلك جميُع ليس ذلك ومع
تلك تأبى الدنيا من الوحيدة امِلنْطقة تلك يف فالحياة املعتاد، َهَزجنا من َ بأبطأ يقع أن عىل
املاء يف تُْغَرز التي األوتاد شأن ومن الروحانية، ِسَمتَه عَرصنا تَْحِرم التي الخادعة الرسعَة
مائية بنباتاٍت املحاطُة األوتاُد، وهذه االنطباع، ذلك الرُّوع يف تَُولِّد أن البيوت عليها لتُبْنَى
القصور وأمام البيوت، تحت قائمٌة تَْكِرسها، أن غري من لها وُمثَبِّتٍَة ُخْرضٍة إىل ضاربٍة
يَتََجىلَّ وهكذا الداعمة. التماثيل َدْوَر فتَُمثُِّل والعرشة، األربعة بني مرتجحًة ُجَمًال الكبرية،
وثََراءٍ َسنَاءٍ من َرخائها قرون يف به ازدهرت ما فيُذَكِّر فمقداًرا مقداًرا البندقية تاريخ
قائم مجتمع ِكيان إىل يَْرُمُز أعماقه مع البحر أن الناظر إىل ويَُخيَُّل وجمال، وسلطان
إىل كثرية، ُخْرضٍ طفيلية بنباتاٍت ُمْحتَِبكٍة فاترة أركاٍن عىل مكاٍن، كلِّ يف كما هنالك،

َعَطِبه. رسعة مع قصري غريَ زمنًا يقاِوم أن يمكنه مجتمٍع
من كثرٍي مجاوزة بعد الكبري األعياد ميدان يف وُوِجد الَقنَواِت ِتيِه من ُخِرج ما وإذا
ذلك يف املتوسط البحر شعوب أحد اه أَدَّ الذي الثمن ونُِيسَ س التَّنَفُّ َسُهل بة، امُلَحدَّ الُجُسور

بالحياة. التمتع قاصًدا املكان
والَقنََوات، والِقبَاب الُجُسور تلك جميع وبني األبراج تلك جميع بني الطيوُر وتتكاثر
من تأتي التي الحمائم هل جزيرًة، تكن لم التي البحرية، املدينة هذه يف يَْعِرُف أحد وال
سمنٌي نَْوَرٌس َضلَّ ما وإذا البحر، من يجيء الذي النَّْوَرس2 من هنالك سعادًة أكثُر الَربِّ
تلك يف قروٍن عرشة منذ لها ُوُكنَاٍت3 تَبْنِي أجدادها كانت التي ْمِر السُّ الزُّْرق الحمائم بني
الغريُب الكبريُ الطائُر يبتعد حتى ُمَهانًَة مذعورًة الساحة يف الحمائم هذه َعْت تََجمَّ الزوايا

البحر. نحو َجناحيْه خافًقا

السمك، غري يأكل وال املاء، يف نفسه يزج ثم الجو يف يعلو أكرب أو الحمام حجم يف مائي طائر النورس: 2
املاء». «زمج أيًضا ويُدعى
الطائر. عش الوكنة: 3
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٢

اإلنسان انتصار عن نشأت بل فقط، العنارص اصطراع عن العجيبة املدينة تلك تنشأ لم
ن تََكوَّ وقد املتوسط، البحر سواحل من كثرٍي عىل ِدْلتَاٍت األنهاُر وتَُؤلُِّف أيًضا، العنارص عىل
األدنى مجراها كان التي األنهار ِغْريَِن ُرُسوب من الغربيُّ الشمايلُّ األدرياتيِّ البحِر شاطئُ
والِربنْتَا ا واألَدَّ ان والتِّسَّ اْلبو بلغ وقد اليابسة، األرض يزيد يزال فال انقطاع بال يتغري
ِفيُوم بني الساحل تحويل من األنهار تلك بني الواقعِة الصغريِة األنهاِر وبضعُة والبيَاف
ويف الرومان عهد منذ معه الخريطُة ت تََغريَّ ما الشمال من ترابيًة ُكتًَال بنْقِلها وِريِمينِي
أميال أربعة لنباردية من األماكن بعض يف الساحل ويتقدم األخرية، القرون بضعة غضون

عام. مائة كل يف
قبل ما أزمنة يف األدرياتيِّ بامتداد الوجوه بعض من البقعة تلك ِخْصُب ويُوَضح
املكان يف األبنني جبال من األلب جباَل وبفصله الغرب، نحو املدى بعيَد عميًقا التاريخ
نهُر العظيمة مزاياه أضاع أن َقطُّ يَْحُدث ولم الحارض، الوقت يف لُنْباْردية فيه تََقُع الذي
ورافني، البيُمونِْتيَّة األلب جبال بني منسجمة أضواٍج4 مع السهَل ذلك يَْقَطع الذي اْلبو
املكعبة، الرمل بأمتار ويُنْتََفع املرهوب»، املحبوب «النهر ب األهايل ِقبَل من َب لُقِّ إنه حتى
وحواجَز، أسداٍد إنشاءِ ويف ِصناعية أعماٍل يف عاٍم، كلَّ ينقلها والتي مليونًا أربعني البالغِة
األهلون. يقول كما حواجَزه!» اقتلع ما إذا للجميع «َويٌْل ولكن بالِخْصب، يأتي إنه أََجْل،
انتصاراتهم، مع عهدهم يف الشعوب ترتجف الذين الَخطرين بالطَغاة النهُر هذا ويَُقاُس
يمكن َغْزًوا للساحل البحر َغْزُو وهي األوىل، بها تُعاَرض ثانية قوٌة تُوَجُد ذلك ومع
الُهبُوب الكثرية القوية الريُح تزال وال مقاومة، من الشعبية الجموع تبديه بما تشبيهه
أن عىل يدلُّ الحساب بعض فإن ذلك ومع ، األدرياتيِّ شمال يف هذه املقاومة قوَة تَِزيُد
مائة يف املواجِه إِْسرتْية ساحل إىل الدائم بتقدُّمه سيصل الغربيَّ الشمايلَّ األدرياتيِّ ساحَل
ومن ماُجور، بحرية نََمط عىل يَّة بَرِّ بحرية إىل البندقية خليج يتحول فبذلك سنة، وعرشين
أزمنة يف ُكوَم وبحريِة البحرية هذه تََحوُّل وقوَع ماجور، بحرية ذكر عند نفرتض أن املمكن
الواقعَة الخليَج ل َحوَّ امِلنَْدرة نهر تقدُّم أن الصغرى آسية يف رأينا وقد التاريخ، قبل ما

بحرية. إىل القديمة ِميلِه مدينُة عليه

الوادي. منعطف وهو الضوج، جمع األضواج: 4

302



اللَّيل آِخُر

كلِّ من الرغم عىل العنارص تاريخ من إثارًة أكثَر املتقاتلني الناس تاريَخ وتُبِْرص
عن األنهاَر فيَُحوِّلون ماكرين يكونون كيف العنارص من السواحل تلك أهل ويتََعلَّم يشء،
ألن وذلك البندقية؛ من الشهرِي الدبلميني مذهب أصُل يكون أن املحتمل ومن مجاريها،

البُو. امَللِك بأهواء أُْرِهَفت ُسكَّانها روح
املتوسط بالبحر اإلنسان تاريخ يف والضحاضح واملناقع املرافئ تاريُخ ويرتبط
يجعل كما للمياه نظاٍم ككلِّ الَجوِّ بأحوال عاِلًما ح الَفالَّ يجعل وهو وثيًقا، ارتباًطا
وإفراٍط، ُشذُوٍذ من الطبيعة يف ما تفسري عىل قادًرا الطبيعية بالعلوم خبريًا امِلْرصِ ابَن
ِدْلتَا الساكنون الفرنسيون كان الذي الزمن عىل قرٌن يَْمِض ا وَلمَّ منه، نتائَج فيستنبط
منذ الطالينُة انفكَّ وما الشاطئ، تََطنيُّ بسبب ثََرَواٍت منه سنة كلِّ يف يخرسون الرُّون
الذي امِلْقري5 غري واملناقع الُخلُِج نطاِق تضييَق زائد، نجاح مع يحاولون، القديمة القرون

ميًال. عرشين َمَسافة عىل البحر عن األَرِضني داخل أحيانًا يفصل
حقوٍل إىل ورافنَي ِفرَّاَر من بالقرب املناقع وتحولت متقاِبل، بنجاح الكفاح ودام
من له منًعا الَجنُوب إىل الِربنْتَا لتحويل عظيمة، جهود بعد البندِقيُّون، َق وُوفِّ خصيبة،
فلم اإلِيُزنُْزو، ِضدَّ قني ُمَوفَّ غريَ الشمايلِّ الخليج أهُل جاهد العكس وعىل امِلْرص. ذلك تطيني
وأَِكيلِة، غَراُدو القديمتني: املدينتني إنقاذ إىل الغربيِّ الحارضة ِتْريْستة شمال يف يَنْتَُهوا
القديمَة، ِهَراْقِلة مدينَة فابتلعا مناَوبًة البيَاف َمَصبِّ يف الَربِّ ناحيَة والبحُر النهُر واْلتََهم
يمكن ال أنه مع الوسطى القرون يف البحر عىل واقعتني وباُدو، تِريِفيز املدينتان، وكانت

مصنوعة. َقنََوات ومن صغرية سفٍن بغري أيامنا يف املدينتني هاتني بلوغ
حينًا وتُْقَهُر حينًا الحياُة هذه فتُنَْرصُ بِسَمته الِبقاع تلك حياَة َوَسَم الذي هو والَقَدُر
الَحَمالت، هذه من بسالمتها ظافرًة املرات، بعض يف املمزوجَة يْن الَعُدوَّ َصْوَلَة ُمَعاِنيًَة آخر
علينا! باُدو تَْعِرضه الذي املنظر ليُْمن ويا علينا! راِفنُي تَْعِرضه الذي الفاجع للمنظر ويا
منهما لكلٍّ ِلَما تَبًَعا مختلف وجٍه عىل املتماثل نصيبَهما يتََقبََّالن ين امِلْرصَ هذين فكأنَّ
امُلَفْرطحة البحرياِت أو تلك، املناقع مئات من واحٍد كلَّ أن والواقُع خاصة. سجية من
الكلمتني: من واحدٍة كلُّ وتدلُّ ِبنْيًَة، األخرى عن يختلف الشاطئ، طول عىل الواقعِة تلك،
سليًما فيبقى البحر إىل يَتَِّجُه املناقع تلك من قسًما أن عىل امليت» و«املنقع « الحيِّ «املنقع

الضيف. يقري الذي املقري: 5
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فتغزوه والَجْزر باملدِّ ينتفع فال البحر عن ُل يَتََحوَّ آخر قسًما أن وعىل والَجْزر، امَلدِّ بفعل
الصغرِي األرض ِلَطرف ما امُلوِهن املنظر من له ويكون يَات، للُحمَّ مصدًرا ويصري الحرشات

والبندقية. ِمْسِرت بني
أَْوَجد قد فهو امُلَولِّدة، ُقوَّتُه حيث من صغري مقياٍس عىل بالنِّيل اْلبو نهر ويشبَُّه
هذا مثُل وساحٌل البحر، َكوَّنه الذي الِغْريَنِيِّ الشاطئ عىل ونُِرصَ الكبريَة الخليج أرَض
الشاطئية البحر ُقَوى مجراه يَُعنيِّ الذي البحريِّ الِغْريَنِيِّ «الشاطئ ب األرض علماء يَْدُعوه
وحواجَز أسداًدا فأنشئوا الظافر النهر هذا قهر يف األهلون َجدَّ وقد مستوية»، بأقواٍس
الوسطى، القرون أوائل منذ انفكُّوا، ما وهم الطاغية، الُقَوى تلك بها معارضني متزايدًة
زاد ومما ميًال، ٢٥٠ مسافة عىل الفوقانيِّ النهر مجرى يف املتباعدَة الحواجَز هذه يقيمون
الغابات. إزالة كثرة من كان ما الصورة تلك عىل البحر إىل ُحوَِّال اللذين والرتاَب الطنَي

مدى اتساع من اإلنسان ُدِهَش الجديدة بالخرائط القديمة الخرائُط ِقيَست ما وإذا
الصالحة الكبرية األََرِضنَي من هنالك أن مع صغريٍة، ألََرِضني نَيًْال بأجمعها أجياٍل عمل
يقرأ عندما ذهنه يف ينطبع ما بمثل هنا العاقل الرجل ويَْشُعر بُوًرا، تُِرك ما للزراعة
َحْرصها من بدًال قلعٍة عىل لالستيالء بأرسها جيوٍش استماتَة الحربية البالغات يف
الحالني، كلتا يف ُجْهده بَذْل عىل اإلنسان تَْحِمل التي هي األحوال إن أََجْل، ومجاوزتها.
العدوِّ من الحقِّ استخالص يف يُْرَغُب أنه والواقُع األمرين، كال يف عمًال للكرامة أن غري
عىل االستيالءَ يَُقرِّر الذي القائَد تساور التي املشاعر أن والواقُع بحًرا. أو كان جيًشا
ل ويَُفضِّ أسداٍد، بعد أسداٍد إنشاءِ عىل يُْقِدم الذي املهندس تساور كالتي هي حصني مكان
يَْقتَِحم أن القنوات، هذه يف واصطادوا وَجذَّفوا الُجُزر هذه يف عاشوا الذين األجداد، مجتمع

االغرتاب. عىل َمَحلِّه يف الطبيعة
نهاية يف فروع سبعة إىل ينقسم الذي اْلبو نهر ِدْلتَا مدينة تقريبًا اإلنسان ولعمل
ناقًصا العمل هذا يََظلُّ ذلك ومع ميًال، ثالثني عىل طولها يزيد ِمْرَوَحًة فيؤلف األمر
نادرٍة؛ حاٍل تجاه وترانا الطينية، الُكتَل رسعة ولتقلُّب السبعة الفروع مجرى ثبات لعدم
١٢٠٠ سنة منذ الدلتات إحدى ظهوَر والوثائق الخرائط عىل نتعقب أن الستطاعتنا وذلك
بَزَلٍق التقدم نحو الدلتا هذه تََدرُّج دون الصائلُة البحر قوة به حالت الذي امَلَدى فنحُسب

. جانبيٍّ
الدلتا، هذه بكيان َ ُعنيِّ البندقية تاريخ يف برشيٍّ وجهٍد جماٍل كماِل من كان وما
قامت وقد موقعها، بفعل َحَدث املجاورة املدِن وُدَويْالت اإلمارات زوال رسعة من كان وما
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الطبقات كأفول فمقداًرا، مقداًرا يَّة قارِّ وشعوٍب ُمُدٍن زوال مع البحر باتجاه جديدة ُمُدٌن
الغنيُة ِستينَا مدينُة الشاطئ هذا عىل تقوم وكانت ، االجتماعيِّ العظيمة األمم تاريخ يف
فاقدَة اليوم َغدت التي أَِدْرية مدينُة يَُسوَع زمن يف تقوم كانت كما ، الرومانيِّ العهد قبل
من الزوابع بفعل األمواج هديَر يسمعون الذين أبنائها وعىل كبري، ازدهاٍر بعد الِقيمة
أعطت التي هي الصغرية مدينتَهم أن ُسْخِريٍَة، مع يذكروا، أن ميًال عَرش خمسَة مسافة

اسَمها. العنيَف البحَر ذلك
ولم مدينتهم، إلقامة الشاطئ ذلك مناقع جميع بني موقٍع َ أسوأ البندقيون اختار وقد
وال املطر، ماء غريُ للرشب صالٌح ماءٌ وال مروٌج، وال َمَراع، هنالك املستعِمرين لدى يكن
لخطٍر ُعْرَضًة املنخفضة الُجُزَر تجعل املجاورة األنهار مصابُّ وكانت السمك، غريُ طعاٌم
نهًرا كان الكربى» «القناة إىل ل تََحوَّ الذي أن يف َريَْب وال جريانها، انتظام عدم بنسبة كبري
جيُوِدكَّا أمام الواقعَة الحارضة القناة أن يف ريب وال ِميْسِرت، من بالقرب البحر يف يَُصبُّ
وعامرًة طويلة بأعشاب مستوَرًة املهجورُة الخارجيُة الُجُزُر كانت وقد الِربِنْتَا، نهَر كانت

أيًضا. وبالذئاب بالطرائد
أغرب فنُِسَجت القديم، منذ البحرية الِبقاع بتلك يقيمون كانوا َصيَّادين أن ويَْظَهر
بِريتانْية، من جاءوا األوَّلني الناحية تلك أهل أن إْسرتَابُون فرَيَى أصلهم، َحْوَل االفرتاضات
باْفَالُغونِي، َدْوَحَة العلماء معظُم ويؤيد البَْلِطيَّة، البالد من أَتَْوا أنهم آخُر رومانيٌّ ويَْزُعم
القرن قبل وا َحَرضُ فإنهم أمٍر من يكن ومهما إيلِّريْية، من َوَرُدوا أنهم آخرون ويعتقد
البناءَ أن ويلوح واللُّنْبَار، والُقوِط الَهيَاِطَلة من الهاربني أَِكيلِة الِجئي قبل أي السابع؛
كنيسة، أوِل إقامة حني العرص ذلك يف به بُِدئَ قد امِلنْطقة تلك طنِي من املصنوعِة باآلُجرِّ

ذلك. يف كبري تأثريٌ ان للُقسَّ كان أنه ويَُظنُّ
وما عام، ألف فدام الكنيسة سلطان تحت شاكلته عىل ُحرٌّ مجتمٌع نشأ وهنالك
ذلك بأسلحة عليها استيالءٍ كلَّ املتعذر من املاءُ يجعل التي الجزائر تلك ُعْزَلة من كان
من َعَطلهم ومن املنعزلة القاسية حياتهم ومن السكان فقر من كان وما االبتدائية، الزمن
يف وجوده يستحيل بما الصيادين أولئك عند االستقالل روح نُُموِّ عىل أعانت أموٌر التقاليد،
ومن دوًما، الربابرة أخالط ومغازي الجريان لهجوم امُلَعرََّضة يَّة القارِّ اإليطالية املجتمعات
أن املحتمل ومن والُحَرصاء. والطُّلَقاء اد الزُّهَّ من الَجزِريُّون هؤالء مثْل يصبح أن الطبيعيِّ
مؤلفٌة البندقية أن وبما أبطال، إنتاج تحاول لم التي الوحيدة العاَلم دولَة البندقية كانت
تقيض كدولٍة، كانت، فقد ، اإليجيِّ لألرخبيل مشابهًة َجَزِريًة مملكًة تكن ولم جزائَر، من
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وقايٌة الفاتر بمزاجها لها كان وهكذا يَّة، بَرِّ ونصَف بحرية نصَف كانت أي بَْرَمائيًة، حياًة
ًة. ِحدَّ األكثِر الصغرية البلدان ارتقاء دون القارَّة يف حالت التي املخاطر من

ُمبَذِّرين يَبُْدوا لم فإنهم يَْشَغلُهم ما البحر يف املقتصدون البندقية تجار َوَجد وإذْ
وبينما األجانب، من املسافرين تَبَْهر التي املباني أمور غري ويف األسطول أمور غري يف
من كان متأصل نظام َوْفَق أُِعدَّت نَموذجية ببَْحِريَّة َزة مَجهَّ ٣٠٠٠ ال مراكبهم كانت
قد وهي … َحيٍّ َمنَْقع مثَل تعيش البندقية وكانت الَربِّ. يف املرتزقة جنودهم قهُر السهل
أكثر امُلْستَْعِمرة بإنكلرتة تَُشبَّه قد وهي بعيدٍة، سواحَل نحو لتمتدَّ ُجَزيَِّرة من انطلقت
أنجب ومفكرين، بشعراء أنجب التاِجَر اإلنكليزيَّ الشعب أن وكما وقرطاجة، بأثينة مما
بعد آثارهم بَِقيَْت ممتازين وَمثَّالني بمصورين الَجَزِريُّ التاجُر امِلْقَداُم البندقيُّ الشعب

البندقية. ازدهار دور
تقديٍر عن بحريٍّ سلطاٍن اكتساب إىل والفنيقيني، كاإلنكليز البندقية، اْضُطرَّت وقد
التوسع عىل البندقيني أهَلها الجزيرة ضيق َحَمَل وقد القراصني، من َخْوٍف وعن ملوقعها
محالفة إىل وَحَفَزهم ُحَميَّا إىل الرضورَة هذه أصابوه كبري نجاح أوُل ل َحوَّ وقد البحر، َصْوَب
الشواطئ يف ً ملجأ مستودعاتُهم َوَجَدت ما والحضارة للدِّين عدوٍّ أيِّ معاهدة وإىل كان أيٍّ
إىل انجذاٍب عن وال كالفنيقيني، األمور لنفائس ُحبٍّ عن ُقُدًما يسريوا لم وهم البعيدة،
تجاًرا فأنتج َجسوًرا ِمْقداًما كان الشعبني وكال العاملية، السيطرة يف رغبٍة عن وال الرشق،
واألغارقُة مختاًرا، لها خضع األعيان من حكومٍة ظلِّ يف االزدهار درجات أوج وبلغ وساسًة
تفوق عبقريٍة من األغارقة عليه ُفِطَر ما ولكن امِلضمار، هذا يف َسبَُقوهما الذين هم وحَدهم

ممتاًزا. التجاريُّ شعوُرهم معه َظلَّ ما ُموِّ السُّ من بلغ واإلنكليز البندقيني عبقرية

٣

امِلْرصِ من قريٌب د امُلتََوعِّ الجبل من ناتئٌ داجٌن حجريٌّ وَْعٌر كبريٌ آخُر ميناءٌ البحر من يَْربُز
عىل ذلك يف وهي ُرُجولًة، املتوسط البحر ُمُدن أكثَر ِجِنَوة كانت أن املحتمل ومن وُفْرضته،
الجمال يف مما أكثر القوة يف راغب شعٍب وليدُة يظهر، كما وهي، األُنْثَِويَّة، البندقية خالف
يف االرتباط شديَد البحريُّ الشعُب هذا كان ذلك ومع بالِقَرى، مما أكثر بالَحذَر متصٍف
فهاجمها جنوة قوَة َعَرف قد دانتي وكان ثََروات، وجمُع حصوٍن إقامُة تُْمكن األرضحيث

اإللهية». «َمْهزلته يف
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الحصون، تشابه تجارية وبيوٌت وبنوٌك عظيمة ثخينٌة مباٍن امليناء طول عىل وتقوم
أن وَخَدَمهم ونساءَهم األرشاَف يُمِكُن ما يق الضِّ من الرئيسة الشوارع كانت ذلك ومع
اليوم يُْدَعى ِلما تَِجُد وال قصورهم، نوافذ من باالنحناء آخر إىل بيت من معه يتحادثوا
تمتد ال ذلك ومع املباني، ُمَقدَّم جماُل حيث من إيطالية يف حتى نظريًا فيَاغاِريبَاْلِدي

وراءَها. الواقعة كالجبال أساسها من متعاظمًة تنتصب فهي طوًال، واملنازُل الشوارع
شاطئها شكل َوْفَق «ِجنُو»6 كلمة من اسمها اشتقاق يبدو التي ِجِنَوة، اجتذبت وقد
اْضُطرَّ وقد امليالد، قبل الخامس القرن منذ واألغارقة اإلتروريني َشْعَب املنحرف،
املكاُن، هذا أبرص وقد أيًضا، الساحل هذا طول عىل اإلبحار إىل والرومان القرطاجيون
نشوءَ الجبال، هذه سفوح عند يُِّق والضَّ األبنِني وجباِل البحريَّة األلب جبال ِة َمدَّ بني الواقُع
تارًة بعٍض عن بعضها وفصل تارًة وإيطالية فرنسة أمم لتوحيد ُمَعدٍّ التجار من شعٍب
أبنائها من جعل أن الجغرايفِّ ِجِنَوة موقع شأن ومن الحدود، حارِس دوَر ممثًِّال أخرى،
البندقية أهل بلغه ما كمستعمرين يَبْلُغوا لم ِجنَوة أهل فإن ذلك ومع مناضلني، أناًسا
فإن جريانها ِتجاه نفسها به تَْحِمي ما والَقنَوات املناقع من للبندقية كان أنه ومع مرونًة،
وأباطرة فرنسة ملوك ضدَّ نفسها عن الدفاع إىل األدوار جميع يف مضطرًة كانت جنوة
َمْرسيلية تقوم بأن معه تبايل ال صارت ما بها غريها َكَلف ة ِشدَّ من بلغت قد وهي أملانية،

مناِفَسًة. الغربية أوروبة يف مقامها
املتوسط، البحر ِمالحة عىل والبندقية، ِجِنَوة القويتان: الُجمهوريتان سيطرت وقد
أي التمدن؛ قلييل بزنوٍج مسكونٍة غريَ عظيمًة مستعمراٍت يَْفتَح أن صغري لبلد اتََّفق وكيف
يونانيًة مستعمراٍت كانت التي وجزائَره وموانئَه القديمَة املتوسط البحر سواحَل يفتح إن
البندقية َويْلتنْي، الدُّ توفيق سبب هو وما والعربية؟ الفارسية للحضارتني معاقَل َغَدت ثم

العظمى؟ الغرب دوُل أَْخَفَقت حيث الرشق يف وِجِنَوة،
واملتفاهمَة املتحدَة، الصغريَة الدوَل أمكن أنه هي األوىل والعلُة ِعَلل، َة ِعدَّ لذلك تَِجُد
التي الكبرية الدول عكس عىل وذلك معني هدف إىل ُوُصوًال ثابتًة تَْعَمل أن العموم، عىل
الدول لدى يكن لم أنه إىل وذلك قوميًة، ُدَوًال تلتحم أن قبل ية األُْرسِ باملنازعات تََمزَّقت
واإلمرباطورية وإسبانية فرنسة أن مع املتوسط، البحر غريُ واحدة، َجبْهة غريُ البحرية

الركبة. بمعنى وهي ،Genou 6
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بمظاهر تُوَلَعا لم الدويلتني تينك أن إىل وذلك أخرى، بأبُْحٍر محاطًة كانت الِجْرمانية
بََالٍط إقامة يف راغبون أباطرٌة أو ملوٌك تينك يف يكن فلم التجارة، بحقِّ َوَلَعها السلطان
من تابعيهم عىل اإلنعام يف أو وارثات، بأمريات أبنائهم زواج يف أو إيجْه، بحر جزائر يف

بِإقطاعات. األرشاف
عن َقطُّ العمل إىل امللكيني»، «التجار ب ً خطأ بُوا لُقِّ الذين التجاُر، هؤالء يُْدَفع ولم
سكان اضطهاد عىل ِحْرٍص عن أو األجنبية، املدن مشارف فوق راياِتهم رفع إىل طموٍح
قد فهم الفاتح، تمثاَل تحيتهم لعدم هؤالء اعتقال إِىل َميٍْل عن أو البعيدة، السواحل
ومدينِتهم، بَنِْكهم ازدهار عن سنة كلِّ آخَر يضعونها التي امليزانية يف سعادتهم َوَجدوا
تجاريًة وُسُفنًا احتكاراٍت توريثهم أي آبائهم؛ عن َوِرثُوه قد كانوا ما أبناءَهم توريثهم ويف
وبقهر العاملية بالسيادة يَْحلُموا لم وهم َمَلِكيًة، وأكاليَل مدافَع ال ذهبًا، مملوءًَة وأكياًسا
البحر فوق املغامرة عند الكافرين عىل الَقيِّم الديِن َفْرِض خياِل مع يسريوا لم وهم البابا،
وملِسهم بأنوفهم هم وَشمِّ بأعينهم تقديرهم يف لرغبتهم انقادوا قد وهم العاصف، املتوسط
النسائَج أي وَطَربُْزون؛ وسينُوب وساِقز وُروِدس وطرابلس طنجة أسواق ِسَلَع بأيديهم
يَْشَحُن التي والعطوَر واألفاويَه والبُُسَط واألغماَد والقالِئَد ُفوَف والشُّ ياِت وامُلَوشَّ الحريرية

أخرى. وِبسَلٍع بالذهب الغرب يف لتَُقايََض كبريًة سفنًا وكالُؤهم بها
وخوِفه إياهم العاَلم تبجيل وغريَ بلدهم يف الُحْكم غريَ األمراءُ» «التجاُر هؤالء يََودَّ ولم
الثمينة املخملية والثياب الذهبية والسالسل واأللقاب األوضاع أن بلدهم يف والواقُع منهم،
الواليات، يف كاالحتكارات أصدقائهم، وعىل أنفسهم عىل والشيوُخ الرؤساء بها يَْسُخو التي
القرون يف وجنوة البندقية يف األعيان حكومات بني كان وما الدوكات،7 ألوَف تساوي كانت
كان وما املجتمع، فوق الوجهاء بعض ُسُموِّ دون يحول كان طبيعيٍّ تحاسٍد من الوسطى
رؤساء أقامها كالتي انقالٍب حكوماِت الُجمهوريتني تينك من أبعد الفتح إىل امَليْل عدم من
اْزَدَروا ما الوحيد الُجمهوريِّ شعورهم مداَر هذا وكان صغرية، إيطالية مدٍن يف األتباع

وأمرائها. املجاورة البالد دوكات قبل من اْزُدِرَي كما الُجمهوَر
إىل تتدرج البندقية كانت فبينما دستوًرا، مختلفتني الُجمهوريتان تانك وكانت
كلٍّ َوْضِع شأن ومن الحني، بعد الحني يف ديمقراطيًة تصبح جنوة كانت األريستوقراطية،

فرنًكا. عرش اثني منها الواحد يساوي ذهبية نقود الدوكات: 7

308



اللَّيل آِخُر

موقعها إىل انظْر ِجِنَوة، إىل وانظْر مختلًفا، تعيينًا املدينتني من كلٍّ تاريخ تعينُي منهما
الداخيلَّ، شقاَقها أبدت قد وهي زمان، كلِّ يف مًعا وُهدِّدت ُمِلَقت8 قد تَِجْدها ، امِلْفتَاِحيِّ
كلٌّ كان التي األجنبية األمم أماَم الكبريتني، وُدوْريا سبينُوَال تي أُْرسَ تنافُس سيما وال
من ُكونتاٌت َفَرَض وهكذا األخرى، املزاِحمة األُرسة عىل بها يستعني تني األُْرسَ هاتني من
بسطوا كما ِجنوة عىل بالتتابع نفوذَهم ونابَل فرنسة من وملوٌك ميالَن من ودوكاٌت الَفَرنج
بني اع الرصِّ إىل الُجمهورية هذه ُجرَّت وهكذا األحيان، بعض يف عليها الكامَل سلطانَهم
أمرين، غريُ القرون غضون يف سليًما يبَق ولم واألباطرة، البابوات وبني والِجبَْلن، الِغْلف
وغريُ مناَوبًَة، باملال املسلمني وأمراءَ الصليبيني يُِمدُّ كان الذي ِجيُوْرِجيُو سان بَنْك غريُ
ِجنَوة شعُب انتزع املغامرات هذه جميع ويف املتوسط، البحر جميع يف املرهوب األسطول

عليها. يحافظ كيف وَعَرَف األرشاف من جديدًة حقوًقا
فقد ذلك ومع أيًضا، الثابتة العوامل من واألسطوُل ماْرُكو سان بنك ظلَّ البندقية ويف
املدينتني تنافس من للَمْخَرج األمر نهاية يف ٌ ُمَعنيِّ لهما ُمَوطٌِّد ثالث عامٌل إليهما أُضيف
وَرَسَخ البندقية أهل روح يف ل تأصَّ الذي االستقالل ِحسُّ هو الثالث العامل وهذا الطويل،
قيام من كان ما وعىل تَْطيَاِبه، وِقلَِّة املنعزل املرص هذا ملوقع نتيجًة هنالك مما بأسهَل فيها
كان الذي د امُلتَوَعِّ امليناء من أقوى بقيت فإنها مؤقٍت َكِمْرصٍ َقِصَفٍة أوتاٍد فوق املدينة هذه
أَْوج يف كانت وقد ِبَزنْطة، طلبت ا وَلمَّ املتينة، األُُسِس ذاِت الحصون حماية تحت أُنشئ قد
املناقع عىل القائمُة الفتاُة املدينُة هذه أرسلت بسيادتها، تعرتف أن البندقية من مجدها،
إِلينا يَِصَل أن أمرٍي أو إمرباطوٍر أيُّ يَْسِطع «لم الرائعة: الكلمة بهذه رفَضها ليُبَلَِّغ وفًدا

املناقع.» من املدينة هذه أخرجوا الذين ونحن هنا،
الجواب. ذلك مثَل ون فيتلقَّ بَرٍّا البندقيَة والَفَرنُج اللنباُر ُد فيَُهدِّ زمٌن، ويميض

كان الذي نَرِسيُس فطلب فطرًة، الَجذَّافني الصيادين هؤالء صيت القديم منذ وذاع
غَراُدو، من جيشه لنقل َربَاِبنًَة يكونوا أن املاهرين حني امَلالَّ هؤالء من عرصه ُقوَّاِد أعظَم
مراكبه، يقودوا بأن ِجنوة أهل ًال ُمَفضِّ الثاني فردريك اإلمرباطور أغرى أخرى ناحيٍة ومن
بِيبن وضدَّ بَرٍّا أتِّيَال ضدَّ أنفسهم عن البندقية أهل دافع املكان هذا ويف املراكب وبهذه
إالَّ َدْلَماسية قراصني ملكافحة مراكبهم بتجهيز يبدءوا لم البندقيني فإن ذلك ومع بحًرا،

له. وتذلَّل إليه د تودَّ َمَلَقه: 8
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معه ِبَزنطُة منحتهم ما امِلالحة يف الكبرية الشهرة من بََلُغوا ثم فقط، ١٠٠٠ سنة َحواَيل
ُسُفُن بلغت ثم ، النورمانيِّ الخطر ِتجاه البحرية مساعدتهم مقابل يف االمتيازات بعَض
أيًضا. األيام هذه يف الَعَجب يُثِري َرْقًما أي ٣٣٠٠؛ بََلغت يَُصدَّق، ال عدًدا التجاريِّ أسطولهم
كانوا الذين حون امَلالَّ هؤالء الصليبية، الحرب أيام منذ جلبه، ما هي الرشق وكنوُز
الفوىض تزيد الحرب أدوار وكانت وِجِنَوة، البندقية يف ورشكاٍت بنوٍك ُمْلَك الغالب يف
بعض ملحاولة صالًحا الوقُت فبدا كانت، سلطة ألية تابٍع غريَ الُجُزر بعُض وعاد ة، العامَّ
روح من البندقية أهل عليه ُفِطَر ما فإن ذلك ومع املطلق، الحكم إقامَة املقاديم الرؤساء
التي الثالث األَُرسِ طموح موازنُة أُِريَدت وقد املغامرة، هذه مثل ضدَّ انتصب االستقالل
ذاُت قنصليٌة وأُنشئت مجلس فأُقيَم الرِّئاسة مناصب نَيِْل يف تبادًال يَْسَعْون أبناؤها كان
بذلك يَثِْلموا أن الحقيقيني الُجمهورية سادَة كانوا الذين التجار األمراءُ َعَرف وقد رأسني،
البندقية يف الحكم بشئون قام وقد مًعا، املنتخب املجلس وسلطاِت الرئيس استبداد َحدَّ
أريستوقراطيون عَرش الثالَث القرن جميع يف ثم بزنطة سقوط وبعد ازدهارها عرص يف
من نَْوٌع الطبقة لهذه أُقيم وقد نسبها، وشجرة بَدِمها فخوٌر األعيان من طبقٌة أي ماليون؛
العليا، املحكمة ِقبَل من يَُعنيَّ صار وأن عليه الرؤساء تََغلَّب أن يَُعتِّم لم الشيوخ مجالس
أن فاْلرِي الرئيس حاول فلما استبداديٍّا، نظاًما ليُِطيُقوا البندقية أهل يكن لم ذلك ومع
َدرج عىل رأسه قطعوا ١٣٥٥ سنة به قام النقالٍب نتيجًة للبندقية» «أمريًا بنفسه ينادَي
ُمَواَجهًة «البياِزتَّا» َعُموَدي من قريبًا امُلْؤتَِمرين بعُض ُخِنَق وقد ِجيَغانتي»، «سكاَالِدي

رسيًعا. فأُْطِفئَتا ١٣٠٠ سنة حواَيل اشتعلتا ِفتْنَتنْي أن إىل وذلك للبحر،
تأُمُل، جنوة وكانت االستعماري، سلطانها لزيادة ه َحدِّ أقىص ِجِنَوة عىل الحقد وبلغ
الرشقية املتوسط البحر مراحَل تفتح أن الغرب، يف الفوز رضوب من نالته بعدما حتى
ومما وآسية، اليونان بالد شواطئ عىل بتجارتها تسيطر البندقيُة ِبَزنْطة وارثُة كانت حيث
إيطالية، يف الكبريَة الثالثَة التجاريَة الدولَة هذه َغَلبت أن بيزة، َغَلبت أن أيًضا لِجِنَوة اتََّفق

قرون. ِعدَّة اِع ِرصَ بعد
سنة بيزة ُعْرض يف وقعت التي الحاسمة ِملُوْريَة ملعركة الرائع بالوصف ولدينا
من ِجِنَوة يمازج كان وما الوسطى، القرون يف البحرية املعارك إحدى عن صورٌة ١٢٨٤
ُدوْريا رئيَسها َحَفَز البندقية يف مما ًال تأَصُّ أكثَر بالرشف شعوٍر ومن طويلة حربيٍة تقاليَد
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هذا ويَُعدُّ مًعا، الهالك أو النِرص حتى املركب إىل ته أُْرسَ جميع جلب وإىل املعركة قيادة إِىل
الحارض. الوقت يف رؤسائنا عند مكانًا لها تجد ال التي التضحية أمثلة من مثاًال

من صباٍح ذات األَْرنُو مصبِّ يف مراسيَه جنوة ألسطول امُلهدُِّد بيزة أسطوُل يُْلِقي
املاء يف ِقدِّيٍس تمثال سقوَط العامة، َلَوات الصَّ أثناء يف حون، امَلالَّ ويُبِْرصُ أغسطس، شهر
فإذا تَْقنَطوا! «ال اخ: بالرصُّ بغتًة االرتعاُش مع الصمُت ويُْقَطُع فيَْفَزعون، وتواريَه َعَرًضا
وتقع الظهر بعد مختالًة بيزة سفن وتسري معنا!» الريَح فإن لِجِنوة حليًفا يسوُع كان
ويسقط رات، امُلَؤخَّ َفتَحاُت وتَُسدُّ والنََّواقري، األبواق يف ويُنَْفُخ أجيال، يف أُِعدَّت التي املعركة
من له منًعا العدو مواجهة إىل املراكب ُمَقدَّم ويُْضَطرُّ والحجارة، واملعادن النِّبَال من وابٌل
فإنه مالئمة ريٍح من يستفيد ِلَمْن سالٍح أقوى املراكب ُمَقدَّم أن وبما الجوانِب، يف اإليغال
. العدوِّ أسطول نصَف األقلِّ، عىل يَُعْرقل أن أو ، يَْقِيضَ أن االتِّجاه حسَن أسطوًال يمكن

يصاول أن األسطولني من كلٌّ ويحاول اع، للرصِّ املتأهبة املصفوفَة املراكَب وإليك
أعدائهم باِت بَرضَ اع الرصِّ أثناء يف املقاتلون ويُْجنََدُل وأبراَجه، مؤخراِته يهاجم وأن اآلخر
ُفُن السُّ وتَْرمي مراكبهم، عىل امَلَجاِنق من األعداء يقذفهما وزيت ُدهٍن من عليهم يُْرمى وبما
بحاكم ويُْؤتَى مركب، إىل مركب من القادُة ويتعارف حارٍّا، وماءً ذائبًا َرَصاًصا الرئيسُة
السارية عىل ِمَساِكه9 بقاء مع بيزة عَلم ويُنَْزع رأسه، يف َخِطًرا َجْرًحا مجروًحا بيزة
وأُغرقت ُغِنَمت وقد يشءٍ، كلُّ ضاع امِلَساك َسَقَط فلما القانطني، حني امَلالَّ لَشْمِل جامًعا
آالف وثمانية قتيل آالف خمسة مع بيِزيَّتان التان ونَقَّ بيِزيًَّة حربيًة سفينًة وثالثون ستٌّ
الُكْربى، بالسلسلة إياه ُمْقِفَلًة األصيلِّ امليناء إىل السفن من صغرية طائفٌة وتَْرتَدُّ أسري،
كتدرائية يف عليه، وبُِصَق ُمزِّق قد كان الذي بيزة، َعَلم ويُْعَرض بالليل، املعركُة وتُْختَُم

واحد. يوٍم يف بيزة مناَفسِة عىل قضت قد ِجِنوة تكون وهكذا القادم، األحد يوم ِجِنوة
تَمَّ الذي هو األسطولني وأقوى ِجنَوة، األخرية منافستَها البندقيُة فتَْقهر قرٌن ويميض

النرص. له
من وكان ، التجاريِّ األسطول عن مختلًفا ْور الدَّ ذلك يف الحربيُّ األسطوُل يكن ولم
ال نَقَّ مركٍب أكَربَ يمكن وكان املقاذيف، ذوات السفن من الرشاعية السفن تمييز العسري

به. يُمسك ما املساك: 9
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حربيًة السفينة كانت وإذا الحال، هذه مثل يف أزرَق َرماديٍّ بلوٍن يُْطىل وهو يُْحَمَل، أن
الحني ذلك يف لتُْخَفى األسلحُة تكن ولم ُحْمر، ُصْلباٍن مع الِبيَض أو ْفَر الصُّ راياِتها رفعت
تستوعب أن املمكن من وكان تُنَكَّر، أن من بدًال به يُْستََفزُّ بما تُبَْدى كانت بل أيامنا، يف كما
أُِخذَت التي عَرش االثني الرُّخامية األعمدة عىل تشتمل أن أو رجٍل ألَف الكبريُة املراكُب هذه
ضاجعًة َظلَّت وإنما ذلك مع املراكب هذه تَِصْل ولم ، امِليكابيِّ يهوذا اليهود ملك قرص من

البحر. قعر يف
عىل يُبْنَى ظلَّ الذي واملقاذيف األرشعة ذو املركُب هو شيوًعا املراكِب أكثَر وكان
َمْرُقومًة جميلًة أسماءً جوانبه عىل يَْحِمل املركُب هذا وكان عَرش، الثامَن القرِن حتى طرازه
السفُن هذه وكانت و«بَراِديِزيس». و«ُدوْلسيس» و«فاْلكُو» « «غاِزيالَّ ک السفن سجالت يف
ِمرقاة مع املرفأ تغادر الهواء، مالءمة حني إالَّ باألرشعة ُز تَُجهَّ ال التي املقاذيف، ذواُت
امَلرايس من بدًال بِحبَاٍل ُمَعلََّقٍة َمَراٍس ذاَت وكانت الضيقة، لُجُسورنا مشابهة خارجية
يَْحِمي الحني ذلك يف الحربيِّ شبُه األسطوُل هذا وكان القديمة، القرون يف السالسل ذات
َعْوَدة حني وذلك الحارض، الوقت يف الِحَراسة مراكب مِلنْهاج مماثٍل أسلوٍب َوْفَق التجارَة
يف الضخمة فن السُّ لهذه يوجد وكان قيمة، ذاِت بأوساٍق مشحونًة الرشق من السفن

فيها. راكبًا أحدهم فيكون كثريون مالكون الغالب
وقد الوسطى، القرون يف املتوسط البحر يف يساَفر أن الجميلة النَُّزه من يكن ولم
ومما الوجه، هذا عىل ملعاملتهم َعداء السُّ من أنفسهم ووجدوا كالحيوان الصليبيون أبحر
ملدة للخيل َعَلًفا املراكب يف يََضُعوا بأن الِجنِويِّني أمر فرنسة ملك أن قديم تاريخ يف جاء
َحيًَّة دواجَن معه غنيٌّ تاجٌر َل َحمَّ ما وإذا فقط، أشهر أربعة ملدة وخمًرا أشهر، ثمانية
ِسنََمائيٍّا فارًسا أيامنا جرائُد ُل تَُسجِّ كما َف الرتَّ هذا لُون يَُسجِّ العرص ذلك مؤرخو كان

جة. امُلْرسَ َخيْلِه مع يُبِْحُر
بالَغْليُون، ويُْعَرف أحُدهما، يكن ولم أصليني، ِمثَاَلنْي َوْفَق الحربيُّ املركب نشأ وقد
وكان ، العاديِّ املركب من وأعىل أعرَض وكان كثرية، طبقاٍت ذا وكان اعية، ِرشَ سفينٍة غريَ
ثقيًال املركُب هذا وكان أمتار، تسعَة العرض ومن مرتًا وعرشين ثمانيًة الطول من يَبْلُغ
املثال وأما ِمْدفعني. معه يَْحِمل أن يستطيع ما املتانة من ولكنه االستعمال َسْهل غريَ
أربعة دخول مع مرتًا وخمسني خمسًة الطول من يَبْلُغ فكان بالَغِليَاس، ويُْعَرف اآلخر،
وكان منه، أكثر النار إطالق عىل قدرٍة مع ولكن الَغْليُون، من َ أبطأ وكان املاء، يف أمتاٍر

312



اللَّيل آِخُر

يف الناس من جمًعا يَْقتُل ما أي رطًال؛ ٣٦ يَِزُن القنابل من الهدَف به مدافُعه تصيب ما
.١٨٠٠ سنة حتى البحرية املعارك يف مستعمًال هذا املراكب ِطَراُز َظلَّ وقد ، العدوِّ سفينة
البحر» «أمري بلقب عليهم ُمنِْعِمني الحرب إىل قناصَلهم يرسلون ِجنوة أهُل وكان
بدًال الصليبية الحروب أثناء يف باستعمالها بُِدئَ التي العربية الكلمة بهذه أي أحيانًا؛
يحقُّ كان وحَدها البندقية ويف و«ِرْكتُور». و«ُدوْكس» «كابيتَانُوس» الالتينية: الكلمات من
خمسًة وحَده يقاتُل أنه ًما ُمَقدَّ يَْحِلف وأن كبرية حربية سفينًة يَُقوَد أن األرشاف ألحد

فعًال. ليبانت يف وقع ما وهذا األعداء، مراكب من مركبًا وعرشين
إىل ال الهادئة، أسفارها نهاية يف ومتاجَر أسواٍق إىل تنتهي املراكب تلك وكانت
األسد دام ما ذلك الِجنِويُّون كِره ِرتَاٍج فوق حجٍر عىل ُمَجنٌَّح أسٌد نُِقَش ا وَلمَّ مستعمراٍت،
ِنطاَق والبندقية ِجِنوة من كلٌّ َعْت َوسَّ وقد البندقية. يف مرقص القديس ِرتاج إىل يَْرُمز
مرٍة ذاَت البندقيِّ األسطول نصُف َهَلك حيث األسود البحِر حتى الفراِت، حتى تجارتها
وقعت التي الحرب تلك كانت أن املحتمل ومن روسية، من ِفراءٍ إصدار يف اختالٍف نتيجَة

الحديث. التاريخ يف حقيقية تجارية حرٍب أوَل الِفَراء َحْول ١٣٥٣ سنة
بني السلطة سبيل يف اصطراٍع من كان وما األمر، بدءِ يف ِبَزنطة َحْول اشتعل وما
إنفاق إىل مما أكثَر دماءٍ سفك إىل واحد قرن يف أدى والبندقية، بِجنوة املصارف أرباب
فحالف اإلمرباطوريِّ العرش إىل ارتقى قد باِليُولُوغ ِميِشل الرُّوِميُّ كان ِبَزنْطة ويف مال.
وُمْحتََكَراِتهم، البندقيني أحياءَ الِجنويني إىل ِجنَوة، انتصار بعد ويَُسلِّم، البندقية، ضدَّ ِجنَوة
إىل يدوم أن هذا يمكن وكان االنكساراِت، النُرص ويَْعُقب بالَرضبات باُت َ الرضَّ وتُقابَل
بَزنطة عىل استيالئهم قبل سورية ناصية عىل ويَْقِبضوا الرتُك يَْظَهر لم لو له نهاية ال ما
كانت التي البندقية، تَُعتِّم ولم البحرية، الغرِب ُمُدِن مُلْحتََكَرات ا َحدٍّ آليٍّا، واضعني، بزمٍن
الدردنيل مضايَق ِجنَوة فأغلقت الرتْك إىل انحازت أن الصليبية، الحروب إحدى باملال تُِمدُّ

الجريدة؟ يف أمِس قرأناه ما هذا يشابه أفال فورها، من
للعالم تبدو كانت البندقية أن وذلك املؤقتة، الُهَدن من كثرٍي بعد نهائيٌّ َحلٌّ ويُْفَرض
عليها؛ واحًدا إلبًا العالم جميع ويَْغُدو وتُْمَقت، فتُْحَسُد قرنني، منذ والِغنَى السعادة بالغَة
مملكٍة يف اتحدوا الذين والهنغاريُّون تريستة، من يَْدنُون كانوا الذين هابسربغ آُل أي
البندقية مناقع يف هؤالء ويُوِغُل ِجنَوة، وأَهُل ، أَنُْجِويٍّ تاِج تحت واحدة قوية بلقانية
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برٍّا االمرتاء10 عن لعجزها جوًعا باملوت عليها محكوم أنها فيلوح املدينة هذه ويحارصون
يف ويُْطِلُقونه بيَزاني، املقهوَر بحرهم أمريَ البندقية أهُل ويَْسُجن بالرب، االتصال عن أو
كيُوَجا جزيرة يف واحدًة دفعًة ين ُمَحاَرصِ إىل املحاِرصين تحويل يف ُق فيَُوفَّ األخرية، الساعة
وقت بعد التسليم عىل ٥٠٠٠ ال ورجاَله والثالثني االثنني ُدوريْا مراكَب ويُْكِره املجاورة،
ال منه الرجاء مقطوُع َوْضٌع عنها يُْسِفُر التي الرائعة بات َ الرضَّ من هذه وتَُعدُّ قصري،
كان َعُدوٍّا — الخاصِّ أسلوبه َوْفَق — مقداٌم ضابٌط به َفيَقَهر شجاعٍة َحنََق يُثِري أن يَْلبَث

ُهنَيْهة. منذ منصوًرا نفَسه يَُعدُّ
يتوقف يشء كلُّ كان حني الَحِرجة الساعة يف ِجِنوة عىل تََفوَُّقها البندقية وتُثِْبُت
كما وتضحيتهم ربَاِبنَة عرشة ِر تََهوُّ وعىل جرئ هجوم عىل أو َجذَّاٍف ثالثمائة رسعة عىل
قبل املؤرخني أحد قال وقد تماًما، سنة بسبعمائة البندقية قيام بعد ذلك وقع وقد يُحتمل،
األخرى األمم جميع فوَق هم املاء بني يُِقيمون الذين البندقية أهل «إن طويل: بزمن ذلك

تََقع.» بحريٍة معركٍة أثناء يف
إىل الرُُّكوَن يستطيعون ال أنهم القاتل الحصار ذلك َهْول من البندقية أهل تََعلَّم وقد
واسعة، ممتلكة حيازة من لهم مناص ال وأنه واللحم الخبز من العاطلة العائمة قاعدتهم
أن ويُثِْبت الربِّ إىل الَربَْمائيُّ الشعُب هذا ويَنِْزل فائق، بنشاٍط مقاتلني إىل التجاُر ويتحول
اشرتاءَ األموال رءوس أرباب َل َفضَّ أََجْل، ُصنَعه، يَْعِرف الذي هو وحَده ليس البحر ُرُكوَب
َجنَُّدوا ولكنهم منها، قذائَف يُْطِلُقون وغريَهم سويرسيني مرتزقٍة وجعَل ٍة ِفضَّ من بنادَق

أيًضا. أبناءَهم
آالف ثالثَة األسطورية مناقعها من أَرسلت التي الهادئة، البحرية الدولة وتصبح
حروب يف البندقية وتُنَْرصُ فاتًحا، بريٍّا شعبًا ه، بأْرسِ العاَلم مع لالتجار تجاريٍّ مركٍب
لها واسعًة ممتلكًة إيطالية شمال يف فتُوِجُد الخصوص، عىل ميالن دوكية وتَْقَهر متعاقبة،
َدْلماْسية وإىل الشمال، ناحية من كاُدور وإىل الغرب، ناحية من وبِريْسيَا ِبْرغام إىل ممتدًة
أي تاريخهم؛ بدء يف مرٍة ذاَت ذهبوا قد البندقيون كان حيث األدرياتيِّ البحر وراءِ من

سلطانها. أَْوج من البندقية تَْدنُوا واآلن قرون، سبعة منذ
حيازة عىل جنوة وتداوم ،١٣٨٠ سنة يف كيوجا معركة بعد ِجنوة َشْوكة عىل ويُْقَىض
وضدَّ مرًة، الفرنسيني ِضدَّ سالَحها ه وتَُوجِّ الغرب، يف نفوذها ممارسة وعىل مهمة أسواق

واملؤنة. الطعام جمع امتار: 10
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الُكْربى، الرشق ِبُسوق تستأثر التي هي وحَدها البندقية فإن ذلك ومع أخرى، مرًة الرتك
سنة. وثالثني مائٍة مدَة ِجنَوة سلطان بعد تعيش التي هي والبندقيُة

القوة تلك تظهر إذْ املتنازعة، األمم بني ِجَرانَه هائل أمٌر يُْلِقي إذ لكذلك األمر وإن
كان أن املحتمل ومن هللا»، «بالءَ الوسطى القرون يف يَْدُعونها الناس كان التي املشئومة
َهَلك أنه ويلوح ربَّانيٍّا، عَقابًا يُْهِلكهم الذي الطاعون يف أبرصوا عندما َحقٍّ عىل الناس
فكان الجائحة هذه بفعل عامني يف اآلدميني من مليونًا وعرشون خمسٌة ١٣٥٠ سنة حواَيل

املتوسط. البحر بالد من نصُفهم
غفران بإمكان القائُل الدينيُّ ن الفَالِجالَّ مذهُب انترش أن الكارثة تلك نتائج ومن
يف الكثرة من املذهب هذا أنصار عدُد بََلَغ وقد ، الخاصَّ بدنَه َعذَّب ما إذا اإلنسان ذنوب
الغالب، يف األملاِن ن، الفالِجالَّ أولئك منع إىل البابا معه اْضُطرَّ ما الجارف الوباء ذلك أثناء

املتوسط. البحر نحو السياحة من

٤

الوسطى، القرون يف املتوسط البحر مفكري أعمُق األَكوينيَّ تُوَما وساْن دانتي أن لنا يبدو
كال وكان الِقدِّيس، وفاة حني ِسنيه من التاسعة يف الشاعر فكان الرجالن، تعاقب وقد
من أعظَم حياته أثناء يف الدُّوِمنيِكيِّ تأثري وكان فيلسوًفا، الهوتيٍّا، عاِلًما، خياليٍّا، الرجلني
كان الرجلني أيُّ يقول أن أحٌد يَْستِطْع ولم العكُس، حدث ثم حياته، أثناء يف الشاعر تأثري

اآلخر. من أعظَم
نصف زار الذي األكوينيَّ تُوَما ساْن أن وذلك ، رمزيٌّ أمٌر َل يَُسجَّ أن يمكن ذلك ومع
إيطالية يغادْر لم دانتي وأن ا، تامٍّ بُْعًدا السياسة من بعيًدا ظلَّ القصرية حياته يف أوروبة
عرشين مدة القديس من أكثر عاش وأنه يُحتمل، ما عىل باريس إىل َسَفِره من كان ما خال
غريَ يُبِْعْده لم الذي نَْفيه عن السيايسِّ لنشاطه حافٍز أكرب نشأ وقد أشهٍر، وستِة سنًة
وال بقومه، االتصاَل وال األصلية، لغته استعماَل يَْحِرمه لم والذي تقريبًا، ميًال عرشين

أصدقاءَه. وال دراساِته، وال دينَه،
قاٍض َمنِْصَب تَقلُُّده ولوال االنتقام، يف رغبتُه ولوال حقُده، ولوال ، السيايسُّ َكَلُفه ولوال
العكس، وعىل شبابه، رفقاءَ كانوا الذين امُلوَضة شعراء فوق يُحتمل، ما عىل ارتقى، ما
باألَُرس وِصالتِه سياحاته بغري لنفسه ُمطاِبًقا يَبَْقى توما كان يشء، كل من الرغم وعىل
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املالذِّ يف الراغبني واألساقفِة امُلتََحلِّلني البابوات بني تتألف، توما ومن ومناظراِته، املالكة
األعقاب. إىل اإليحاء عىل قادرة صورٌة اقني، األفَّ والصليبيني

كونتاِت سليَل قديمة، ٍة أُْرسَ سليَل تُوما وكان َفرانْسَوا، كساْن املجتمَع تُوَما اعتزل وقد
السهل يف ال الَجبَل، عىل ِحصٍن يف تُوما وُولَِد نابل، ناحية إىل أصلُهم يَْرِجع الذين أكوين
الوجه، هذا عىل َسرْيه مع وهو، الدنيا، يف يَْزهد أن عليه يسُهل كان ولذا وأُُغْستَن؛ كَفرنْسوا
إىل ُكولُونية من يسافر وأن فرنسة ملك يَنَْصح أن فاستطاع منافعه، جميع عىل حافظ
أن توما ويَْرِفض بيته، أَْجل من مالية بأعماٍل يقوم وأن َمْغنُوْس أَْلِربْتُوْس مع باريس
إىل لالرتقاء طبيعيٍّا سبيًال يَُعدُّ َمنِْصٍب زمام عىل يْقِبض إن أي لألساقفة؛ رئيًسا يكون

يبدو. كما الِقدِّيسني بني الكبريُ» «األمريُ هو وحَده توما ولكن األرجح، عىل البابوية
إَراْسم أمر يف نفكِّر العامَّ»، املالئكيَّ مَة «الَعالَّ يسمونه كانوا معارصيه أن نقرأ وعندما
كان وما ،« «املالئكيِّ نَْعَت باسًما رفضه مع ولكن قرون، ثالثة بعد اللقب هذا نال الذي
التوفيق يف أو الالهوت، علم إىل أرسطو ومناهج أفالطون أفكار إدخال يف تُوما َسْعِي من
ومن عَرصه. يَْعلُو كان أنه يُثِْبت األقل، عىل واملناهج األفكار وهذه الالهوت علم بني
الواحَد هللا أن بما ولكْن الدرجات، أدنى غريَ العقل ومن الوحي من ندرك ال أننا تعاليمه
مثُل وتعليٌم واحد، وقت يف الفلسفة حاصُل هو الالهوت علم حاصل فإن مصدُرهما هو
اإلكلرييكيِّ َوْصف إىل يؤدَي أن أخرى أدواٍر يف فيمكن الثَّْورية، من يشء عىل ينطوي هذا
فكان البارد واملنطِق الدينيِّ الوْجِد بني توما عاش وقد بالِقدِّيس. وصفه من بدًال بامُلْلِحِد
بثمانية موته قبل رأى توما إن القائلة باألسطورة هذا َ ُفرسِّ وقد َريْب، ال ذلك من يأَْلُم
وحَده االنقطاع هذا ويَْكِفي الكتابة، عن معه انقطع ما الرؤيا من أشهر تسعة أو أشهر

الكبرية. العقول ذوي من لَعدِّه
تشابه من كان ما وعىل توما، يُْعِوُز كان ما الشكل موهبة من دانتي لدى وكان
كتابه دانتي كتب وقد هذا، حول يدور ال آثاِرهما محور فإن كتبوه ما بعض يف الرجلني
ريب، ال باإليطالية قصائَد يكتب أن توما يمكن وكان الشعبية، اللغة أساس عىل بالالتينية
كان أْن والواقُع األفالطونية، امِلثَاِليَّة َحْوَل أفكاره يف اآلخر من قريبًا الرجلني من كلٌّ وكان

توما. لساْن تلميذًا نفسه يَُعدُّ دانتي
لدانتي، خالًفا األبيض الكنيسِّ بثوبه غراميًة قصائَد توما كتابة عدم تفسري ويمكن
ُفلوَرنسة مدينة يف املوظفني أكابر من دانتي وكان لذلك. أهميٍة كبريَ نرى ال ذلك ومع
يف الزهد عن راغبًا توما، خالف عىل وكان، والثالثني، للسابعة ابنًا عمره ازدهار أيام
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يف نبحث عندما وإننا يَّة. عامِّ حزبية ألسباب وجيًها عَرش أربعَة مع نُِفَي حني الدنيا هذه
دانتي عىل أي ١١؛ الرقم صاحب اسم عىل نظرنا فيقع امُلبَْعِدين السياسيني هؤالء َجْدَول
هو وحَده الذهنيَّ السلطان وبأن ِحي، تَمَّ الزمنية السلطة بأن أخرى مرًة نعرتف أَِليْجرِيِي،

القرون. غضون يف َسنَائه عىل يحافظ أن يستطيع الذي
فهنالك منفاه، إىل ذهابه بعد إالَّ سجيتُه تُْظِهْره ولم دانتي نصيِب معنى يَتََجلَّ ولم
دانتي كان والثالثني للخامسة ابنًا اتزانًا يزداد توما كان وبينما تتفتح، عبقريتُه أخذت
ولسانَه الشعب شعَر انتحل وقد العمر، هذا مثل يف حياته يف نفيسٍّ انفعاٍل أعظَم يعاني
وليس 11، التيتانيِّ تصويره يف العاَلم لخيال توسيًعا األمر بدء يف يَُكوِّنه أن عليه كان الذي
لم العكس وعىل توما، الالهوتيُّ العاِلُم صنع كما ويسوَع الربَّ وصف أْن العجيب من
دانتي كان فقد قوميًة، منازَغ أظهر بل عِرصه، حتى السيايسِّ العاَلم يف عاملية ُميُوًال يُبِْد
وكان عامليٍّا، شاعًرا منه جعل الذي هو وامَلنَْفى للكنيسة، دولًة ال إيطالية، توحيَد يريد
الشعر يف ُصوا َلخَّ الذين أولئك من غريه، من يَِميُزه والذي ِسِنيه، ِمن الخمسني َحواَيل هذا
وساق الجنة إىل أصدقاءَه به أَْرَسل الذي الِحْزبيُّ هواه هو واإللهية، البرشية باألمور ِعْلَمهم
ومصريه عَرصه ُ ويَُغريِّ للظُّلُمات، أمريًا عليه فيَْحِقد البابا ويَنِْفيه … جهنم إىل أعداءه به
يرتفع وهكذا لشعره، وبطًال ا قاصٍّ إذَْن، نفسه، من ويجعل ذلك، وراء فيما الشخيصَّ
عىل املؤرَخ هذا اإلنصاف ِلَحْمِل ُمِمالٍّ به املؤرُخ يكون الذي الواجب اإلنصاف من ُمبْتَِعًدا
الالهوتيُّ هذا وكان . عاَلِميٍّ لقاٍض ُخلقيٍّا وضًعا ُمتَِّخذًا َوْحِيه إخفاء وعىل والنََّمِطيَّة الفتور
من الحكم، بهذا أحٌد يبايل ال فعاد طويل زمن منذ األمراء عىل ُحْكُمه نُِيسَ الذي املزعوُم،
يَُؤثِّر ما ومعايبه بمزاياه املؤثِّر االعرتاف ومن إنسانيٍّ َوْجٍد عن امُلْخِلص القلب اضطراب

فينا. عميًقا تأثريًا هللا إىل نََظِره توجيُه معه
فلورنسة إىل يعود أن يستطيع بأنه فيُْخَربُ سنة، عرشَة أربَع منفاه يف دانتي ويقيض
الجريء جوابه ويَنِمُّ التَّْوبة، ثوَب الكنيسة يف يَْلبَس بأن َعَالِنيًَة خطاياه من يتُوَب أن عىل
يَبْلَُغ أن إىل يمكنه، وهو َعِزيًزا، إالَّ وطنه إىل ليعود كان وما شاعر، ِعزَّة من فيه ما عىل
خمس بعد ويموت العميقة، أفكاره يف يسبح وأن والنجوم الشمس يف ل يَتأَمَّ أن ذلك،
بني الوحيدة الرابطُة وتكون أخرى، مرًة رأسه َمْسقط يرى أن غري من راِفن يف سنني

األساطري. يف جاء كما واألرض السماء ابن وهو تيتان، إىل نسبة 11
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بقيت التي ابنته إىل حني، بعد فلورنسة، مدينُة أرسلتها ذهب من هديًة ومنفاه فلورنسة
الرجل وكان املثالية، دانتي معشوقة كاسم وهو بياتريَس، البنت هذه اسُم وكان راِفن، يف

بُوكاس. يُْدَعى فلورنسة بهدية جاءها الذي
شواطئ خارَج املتوسط، البحر أبناء من هما اللذين الفيلسوفنْي، آثاُر ُقِرئَت ما وقليٌل
دانتي يُْعَرف ولم الخصوص، عىل الالهوت علماء ِقبَل من توما سان وُقدَِّر البحر، هذا
العاَلُم يذكر وال كثريًا، أومريس ُعِرف مما أقلَّ دانتي ُعِرَف وقد ِفْرجيل، ُعِرف مما بأكثَر
ذلك دانتي من يبقى العاَلم ويف ِقدِّيس، إكليل من يحمله وما األبيض ردائه غريَ لتوما
ذلك ومع جرس، عىل حسناءَ بفتاٍة اللتقائه املشهورة الصورُة وتلك الخالد الجانبيُّ الرسم
والحروب امللوك ذهاب بعد حيٍّا ظلَّ الوسطى، القرون أبناء من كرجلني كالهما، فإن

سلطانًا. ال أفكاًرا َصا تَقمَّ ألنهما وذلك لم؛ السَّ ومعاهدات
أملانية إمرباطور غريَ تَِجُد ال والسلطان، األفكار بني َجَمَع واحٍد عاهٍل غريَ تَِجُد وال
الوسطى، القرون ملوك بني كعبقريٍّ بحقٍّ َعدُّه يمكن َمْن الثاني فردريَك ِصِقلِّية وملك
امتاز سنة بأربعمائة َقبِْله ومن الِعظام، الثالثِة الِجْرمان أباطرة أحَد كان أن املحتمل ومن
والواقُع أملانية، أمراء من خمسني بني شارلكن، امتاز سنة بثالثمائة بعده ومن شارملان،
وكان َفَرنجيٍّا، كان فاألوُل حقيقيٍّا، أملانيٍّا كان َمن الثالثة هؤالء من واحًدا ترى ال أنك

. إسبانيٍّ نصَف الثالُث وكان ، نورمانيٍّ نصَف الثاني
ي ُسمِّ وقد املتوسط، البحر عىل أَنُْكونِي يف (١١٩٤–١٢٥٠) الثاني فردريك ُولَِد
باْربُروَس يْه: َجدَّ حيٍّا، دام ما يَذُْكر، حتى وُروِجَر فردريَك َي ُسمِّ ِوالدته، عند باسمني
نحو اتَّجه الذي العاَلمية، السيادة يف األملانيُّ الُحلم وكاد ، النورمانيَّ الثاني وُروِجَر األملانيَّ
من هو الذي هذا وكان فردريك، والد عهد يف قصري لدور ق يَُحقَّ أن األوىل، للمرة إيطالية
وِصِقلِّية الدنيا إيطالية أي األخري؛ هذا تَُراَث ليَُضمَّ ُروِجر ابنَة ج تََزوَّ قد ُهوِهنْْشتاْوِفن آل
أي مستقلًة؛ َظلَّت التي الوحيدة اإليطالية بالدولِة يُِحيَط وأن األملانية أبيه إمرباطورية إىل
جميع عىل قىض األوان قبل موته أن غري تابعة، دولًة منها ليجعل وذلك البابا، بدولة

مشاريعه.
أربَع العمر من البالُغ فردريُك وَظلَّ عامني، غريَ بعده الِصِقلية امرأته تَِعْش ولم
كان بابا ِقبَل من بل للعاَلم، سيٍد إمرباطوٍر ِقبَل من هذا فردريُك أ يُنَشَّ ولم وحيًدا، سنني
بدولته، يحيط الذي الِحصار كرس عىل عازًما إِينُّوَسان البابا وكان العاَلم. عىل يهيمن
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سليِل انتخاب عىل يَْحِمل وأن بِصِقلِّية تراثهم يف ُهوِهنْشتَاْوفن آل يَْزُرب أن يَنِْوي وكان
بأملانية. أخرى مالكة ٍة أُْرسَ

يَِقُف امُلَراِهُق فردريُك وكان أخرى، مرًة باهر رجٍل إنتاج عن العروق توالُد ويُْسِفر
اشتدت التي األهلية الحرب أن وذلك البطائن، من بيئٍة يف فردريُك يَُربَّ ولم حاشيته، نظَر
ويف واالضطراب، الَفْوىض سواءِ يف مناوبًة، ِد وامُلَهدَّ املرهوِب الفتى، بهذا ألقت إيطالية يف
كلِّ يف َوَجبَاِته يتناول عاملية إلمرباطوريٍة الوارث هذا كان أن ذلك ومن أيًضا، البؤس
ِقبَل ومن تارًة األملان ِقبَل من يُْؤَرسُ وكان بََلْرم، يف متوسطة أرسٍة مائدة من أسبوٍع
مقاِتلُة ويودُّ كان، أَيٍّا السلطة عىل القابض الحزب ضحيَة فيذهب أخرى تارًة النورمان
من لهم بُدَّ ال وكان عاداتهم، َوْفق الَجنُوب نحو َحظَّهم يَُجرِّبوا أن ومغامروهم الِجرماِن
األملان الدخالءَ هؤالء يمقتون الطالينة وكان أغراضهم، إىل ُوصوًال الثمني الرَّهني ذلك
ممزوجون وأنهم لُغَرباء، َحَفَدٌة أنهم عن غافلني بلدهم يف يفعلون ما عندهم يكن لم الذين

الفتح. بحقِّ إال ِصِقلِّية عىل يَْقِبضوا لم وأنهم وعرٍب، بنورماٍن
َحِمًسا عبقريٍّا شابٍّا نُبِْرص الثاني، فردريك رأَس ب ْ الرضَّ رديئِة نقوٍد يف ونُبِْرصُ
السلطان، إىل متعطًشا لالطِّالع محبٍّا الحياة عىل حريًصا الشمال كابن رزينًا الَجنوب كابن
شعره ُشْقَرة لنا وتبدو َظرافته، من أكثَر َطرافتُه لنا فتبدو رأَسه نَتََمثََّل أن ويمكننا
أحد قال هزليٍّا، تصويًرا أعدائه ِقبَل من َر ليَُصوَّ صالح موضوٌع لنا يبدو أي برصه؛ وِقَرصُ

درهم.» مائتي من أكثر النِّخاسة سوق يف فردريك اإلمرباطور يساوي «ال املعارصين:
من عرشَة السادسة يف أبًا وأصبح عرشَة، للخامسَة ابنًا أَْرغونيًة أمريًة تزوج وقد
تَُراثَه ليسرتدَّ األلب وجباَل البحَر فجاوز فارٍّ كمجرٍم تَنَكَّر عرشَة الثامنَة بلغ فلما ِسنيه،
والعرشين السادسَة ويبلغ أملانية، سيَد َفيْظَهُر أعوام وتميضبضعُة الشمال، يف خصمه من
أملانيٍّا ملًكا الَفتَى ابنُه ويُنْتََخُب بالبابا، مستعنٍي غريَ رومانيٍّا إمرباطوًرا فيصري عمره من
البابا بموت ويَْحَظى والَجنوبية، الشمالية باململكتني، االحتفاَظ ويُْزِمع احتمال، لكلِّ درءًا
الُقدس، مملكَة نَيِْله مقابل يف تتويجه قبل صليبية بحرٍب البابا هذا َخَلَف فيَِعُد األكرب
األزمنة تلك ويف ِحْرماِنه. إلعالن ذريعًة البابا فيجد غريبة أحوال يف الحرب هذه ُل ويَُؤجِّ
والذين وَجنوبها إيطالية شمال يَْمِلكون الذين ُهوِهنْشتَاْوِفن آَل يقاتل أن بابا كلِّ عىل كان
يَتَنَزَّل بأن لرَيَْىض الُهوِهنْشتاوفنيُّ هذا كان وما وِصِقلِّية، دانيماركة بني سلطانهم يمتدُّ

املكتسبة. حقوقه من ذَرٍَّة عن
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وتربيته وذوقه وغريزته بمزاجه للَجنُوب ابنًا فردريك كان أن الَحرْيَة دواعي ومن
َفَرنْكُفوْرت، يف أو ُفوْرمس يف العيش إىل اْضُطرَّ حينما بِشْقَوتِه َشَعر وقد وجه، كلِّ من
سنتني، بها ليقيم إالَّ ثانيًة مرًة أملانية إىل يذهب لم وهو وأَبويل، بََلْرم بسوى ليَُرسَّ كان وما

بالحياة. ليتمتع ه أُمِّ بلد يف النزوى فقط فيلسوًفا أو َشْهَوانيٍّا كان ولو
كان فردريك ولكن الحياة، بفن عارًفا الكفاية بمقدار فيلسوًفا كان فردريك ولكن
ُدِفَع وهل الَجنُوب، يف نمطيٍّ بعيٍش يَْقنََع لكيال وذلك َصنَع، ما لجميع كاٍف مقياٌس لديه
ونافح وكافح الحروب رحى أدار وهل فاتح؟ ُطُموِح عن أو إلمرباطورية، وارٍث ِعزَِّة عن
عن بسجيته يختلف الثاني فردريك كان التاريخ؟ تََحدِّي يف رغبٍة عن عمره آخِر حتى
ولم أيًضا، متفننًا باحثًا مفكًرا كان وهو ا، تامٍّ اختالًفا وُجوْسِتينْيان أُوِريل وماْرك بِرْكلس
عمٍل كلِّ ويف يوٍم كلِّ يف يَتََجىلَّ ذلك كان بل فقط، قصٍد غري وعن فراغه أوقات يف هذا يكن
فيُْعِربون أفعالهم يف النظر يُنِْعمون الذين العالية النفوس ذوي من كان وقد أعماله، من
والحقُّ رجالها، أوَل فكان بقرنني النهضة عَرص َسبََق أنه والحقُّ التهم، تأمُّ عن باألعمال

مصريه. نظريَ َظَهَر أنه
من يصونه نفيسٌّ توازٌن بذلك له فيكون فردريك يمازجان وامُلُجون التسامُح وكان
من املقتبسة لَجِربيَّته الباطنيِّ بهدوئه مديٌن وهو والبؤس، اليأس ساعات يف الجنون
تماًما، النرصانيِّ الدين عن غريبًا كان وإن وهو، الُفكاهة، بروح فيه تختلط والتي اإلسالم
وتَْحِرمه له، نصريًة الكنيسُة بََدِت ما نرصانيٍّ كإمرباطوٍر للكنيسة احرتاَمه يُبِْدي كان
جميع إىل كتابًا أرسل أنه هو صنعه ما وأوُل التدبري، لهذا اكرتاثه بعدم فيَْجَهر الكنيسة
إىل ذََهَب ماذا؟ ثم ِبُفولتري، خليٍق نفيسٍّ تهكٍم مع وذلك البابا، مزاعَم فيه َرَفَض األمراء
كما وذلك دقائَق، بضع يف معه واتََّفَق فيها، السلطاَن وَلِقَي صغري، جيش مع القدس
االتفاق قام وقد وكالؤهما، به يقوم طويل بحٍث بعد األعمال رجال ِكبَار من اثنان يَْصنع
أََمَر ثم الحقوق، من يَدَّعيه ما الدينني من كلٌّ به يُْمنَح املتباَدل التسامح من أساٍس عىل
عىل التاَج وَوَضع فقط ضباط بضعة مع ذهب حيث املقدس القرب كنيسة يف تاٍج بإعداد
يساعده أن غري من الهائل، البابا بِحْرم أُصيب الذي اإلمرباطور، سار وهكذا بيده، رأسه

املساملني. املسلمني أمام النِرص ذلك مثُل قطُّ لصليبيٍّ يَتَِّفْق ولم أُْسُقٌف،
العربية اللغَة ًال ُمَفضِّ لغاٍت سبَع يَتَكلَّم وكان شبابه، خ َرشْ يف آنئٍذ، فردريُك وكان
بأالَّ واحدة ملرٍة متسامح بنرصانيٍّ اجتمع الذي الرشقيُّ ويأُمُر وبََالطه، السلطاَن ًا ُمَحريِّ
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ذاَت اإلمرباطوُر، َسِمع وملا بالقدس، اإلمرباطوُر أقام ما املآذن فوق من املسلمون يَُؤذِّن
أتاه له َوَلَد ال هللا إن القائلة املأثورة املثرية بالصيغة يَْجَهُر األمَر ذلك جاهًال شيًخا صباٍح،

إليه. ليعتذروا السلطان من ُرُسٌل
يف للمسلمني به يُْسَمُح ماذا تََرْوا أن وعليكم وشأنَه، «َدُعوه فردريك: جواب واْسَمْع
من أَلنَي رشوًطا السلطان عىل لَعَرْضُت الَفَرنج لدى ُسْمَعتي َضيَاع من خويف ولوال بلدي،

تلك.»
َكَسَب بالنجاح تُوَِّجت التي ْلمية السِّ الصليبية الحرب هذه صيُت العاَلم يف ذاع ا وَلمَّ
كان وقتما األفئدة من األلوف هذه مثَل البابا َخِرس حني عىل القلوب، ألوَف اإلمرباطوُر
بعض مع الرسعة َجناح عىل فردريك ويَُعوُد مصلحته، َوْفَق ِصِقلِّية احتالل عىل يَْحِمل
معه البابا أعاد ما النفوذ ِعَظم من بلغ قد وكان بِرنِْديِزي، إىل ُمبَاِغتًا ويَنِْزل أصحابه،
رائعة. مأدبٍة يف إياه اإلمرباطوِر استقباَل السعادة من وَعدَّ ِحْرمه وألغى إليه فتوحه جميَع
كهولته، ِسِني يف الخصيب عمله عىل فردريُك وداوم صميميٍّا، إمرباطوًرا فردريُك وكان
إنسانية، عىل منطويًا مطلًقا حاكًما والعدل القوة قواعد عىل الَجنوب يف بَدْوَلِته ونََهَض
بتنازع ُمَمزَّقًة ُغْربٍ َضبَاٍب يف غارقًة الحني ذلك يف ابنه بواسطة يديرها التي أملانية وكانت
شمال يف رسميٍّا تبدأ كانت التي ِصِقلِّية، من الجائُل العاهُل هذا وجعل الكثريين، أمرائها
دولة أوَل ًسا مؤسِّ نهائيٍّا َمَقرَّه األلب، جباِل َحتى الواقع يف تَْمتدُّ كانت والتي الرشقيِّ رومة

ا. حقٍّ عرصيٍة
مستشاريْن وجوَد سجيته ثُنَاِئيَُّة وتستلزم ًدا، ُمَجدَّ ِخْصِبه عىل دمِه اختالُط ويَنِمُّ
التُّوتُونية: امُلنَظََّمة فارِس شخص يف ناحيٍة من يَِجُدهما كثرية، لسنني ويَجُدهما مختلفني،
بيْرتُو أَبوِيل: يف الَختْم حامل شخص يف أخرى ناحية من ويَِجُدهما ساْلَزا، ُفون ِهْرَمن
ما َة ِشدَّ يعانَي أن عليه وكان ثعبانًا، اآلخر وكان أَسًدا، الرجلني هذين أحُد وكان ِديِفينْيا،
تلقيناِت أحيانًا ومعانًدا التدقيق الكثريَ أحَدهما أحيانًا مقاوًما الغالب يف تضادٍّ من بينهما
الحقيقة، يف كالِسيَّة12 آفاٍق إىل نشاٍط، من عليه ُفِطَر بما يَِصَل، أن يَْعِرُف وكان اآلخر،
وبالنظام زمن، بعد النهضة رجاُل بمثله اشتُهر ما األعمال من يُنِْجَز أن بذلك فيستطيع

.Classique 12
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تَُراثُه يتجىلَّ والخياِل الذهنيِّ وبالنشاط حكومته، يف الِجرمانيُّ تَُراثُه يتَجىلَّ والتنظيم
حكومته. يف الَجنوبيُّ

بسبعمائة جوستينيان بعد ممتاٍز اشرتاٍع ظهور عىل العوامل هذه جميُع أعانت وقد
سنة. بستمائة ونابليون ِبكاْريا13 وقبل سنة

ٍل تََعمُّ بال االشرتاع نواحي مختلف من نقتطفها التي األمثلة بعَض نذكر أن ونرى
الوسطى. القرون سواء يف العاهل هذا يف التقدم روح عىل للداللة

حتى الَوِفيَّة، غريَ زوجتَه يقتل أن للزوج يحقُّ ال فصار واألوالد، النساء أُجري لقد
اغتصبها رجًال تَْشُكَو أن املرأة تستطيع ال العكس وعىل الَجْور، من أُجْرن العواهر إن
ب الطالَّ إجارة لبدل األعىل الَحدُّ ُقرِّر وقد مرات. ثالَث َردَّه حاولت قد تكون أن بعد إالَّ
شائًعا كان ِلما خالًفا امتحان بال الطبَّ يمارس َمْن يجازي القانون وبدأ الجامعات، يف
فإذا ًما، ُمَقدَّ سنني خمس يف يدرسه أن الطبِّ مزاولة يريد َمن عىل وكان الحني، ذلك حتى
يف مرًة ُجثٍَّة ترشيح يف يُْؤذَن وصار ماهر، طبيب لدى يَتََدرََّب أن عليه وجب ذلك فعل
عىل الواجب من وأصبح بِشدَّة، الوقت ذلك إىل هذا الكنيسِة َحْظر مع أعوام، خمسة كلِّ
َمْرضاهم ِكباَر يَُعودوا وأن مجانًا، الفقراء بمعالجة الَقَسم، ذلك مع دوا، يَتََعهَّ أن األطبَّاء
فوائد أخذ يف يُْؤذَْن ولم َديٍْن، عن فوائَد يأخذوا بأَالَّ النصارى وأُْلِزَم مرتني، يوم كلِّ يف

املائة. يف عرشة عىل تزيد
سيما وال تقريبًا، عربيٍّ أصٍل إىل دراساته من يَُطبُِّقه فردريُك كان ما جميُع ويَْرِجُع
العلمية املسائل لبعض َحلٍّ إيجاد يف فردريك ويَْرَغُب منه، الطبيعية والعلوُم الرياضياُت
عن ذلك يَْصنَْع لم البحر يف املشهور َقَدَحه َرَمى ا وَلمَّ العرب، من علماءَ إىل سفينًة فيُْهِدي
إليه ويُْرِسُل املاء، أسفل يف يَجد عما إليه تقريٍر تقديم عىل للَغوَّاِص َحضٍّ عن بل َزْهٍو،
حركة بيان مع يَّارات السَّ نظام عن ذََهبيًة نُْسخًة إليه م ليَُقدِّ ا خاصٍّ وفًدا ِدَمْشَق سلطاُن
يف لديه ما أََعزُّ الهدية هذه بأن ابنُه، َرَوى كما اإلمرباطور، ح فيُرصِّ السماوية، األجرام
أمر وقد عربية. موسوعة َجْمع عىل إيَّاه ُمَحرًِّضا طليطلة يف يهوديٍّا عاِلًما ويراسل الدنيا،
أن وأراد العربية، إىل لبطليموس كتاب وترجمِة الالتينية، إىل ميمون البن كتاٍب برتَجمة
أحدهما أرسل ثم وافًرا، طعاًما إليهما وَقدَّم مائدته، إىل رجلني فَدعا الهضم آثاَر يَْدُرس

هضًما. االثنني أحسَن َضَجع الذي فَوَجَد ير ِ الرسَّ إىل اآلخر وأرسل الصيد إىل

.(١٧٣٨–١٧٩٤) الجزائي الفقه يف وعلمائها إيطالية فالسفة من بكاريا: 13
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وقد الخصوص، عىل والطيوَر الحيواناِت، يُِحبُّ العظماء، من ككثري فردريُك، وكان
من فيه أبداه وما بالباز»، يْد الصَّ «فنِّ عن فردريُك ألَّفه كتاٌب انتهى، فيما إلينا، انتهى
الكتاب يف تَِجُد إنك حتى بأرسطو، جديٌر تفصيٍل من إياه نَه َضمَّ وما دقيٌق، مالحظٍة
عىل الكتاب مقدمُة تشتمل وال نومها، حني الطيور عليه تكون الذي الوضع عن فصًال
للعلم، ُمْخِلٌص ٌق ُمَدقِّ رجٌل املؤلف «إن وهي: الكتب، تاريخ يف الوحيدة اآلتية الجملة غري

وِصِقلِّية.» للُقدس وَمِلٌك رومانيٌّ إمرباطوٌر
يكن لم ذلك ومع القصور، وَشيُْد بالباز يُْد الصَّ هو اإلمرباطور لدى َلْهٍو وأفضُل
قصوٍر يف أمامه الزائر يركع أن السعادة عوامل من فيَِجَد بزنطة قيارصة نََمِط من فردريك
يمكن كان وهنالك أَبويل، يف منعزٍل بقٍرص يقيم أن هو يُِحبُّه كان ما وكلُّ ُقوِطيَّة، ِشبْه
بنوافذَ َزة وامُلَجهَّ األضالع نَِة امُلثَمَّ القوية األبراج ذَاِت األسوار خلف يسرتيح أن َّاءَ البَن يَِّد السَّ
النَّْقش، دقيقِة نافذٍة من يتأمل، أن يمكنه كان وهنالك بَعْرضها، للعادة مخالفٍة وأبواٍب
بحٍر من ذلك وراءَ واقٌع هو وفيما وحصوٍن وُمُدٍن وغاباٍت حدائَق ويف ثمينٍة أرصفٍة يف

مملكته. حدود عىل تدلُّ ال وجباٍل
ن لوِرسْ من وبالقرب املدن، إحدى جوار يف عربيٍّ ألَف أربعني اإلمرباطوُر أَْسكن وقد
كنيسٍة مكان يف املسلمني لهؤالء مسجٍد بناءَ وأراد إيطالية! َوَسط يف عربيًة مستعمرًة فأقام
دائرة صاحب كان بأنه فردريك اتُِّهم أََجْل، الخراب، عىل بإرشافها ُمتَذَرًِّعا بهدمها فأمر
عىل وهو، ، َحيٍّ ُمتَْحٍف َشيَْد يَِجْد فلم حبٍّ من هنالك بما عارًفا كان أنه غري عربية، حريٍم
عن بالنفائس فيَْغُمرهنَّ بعٍض عن الكثرياِت مختاراِته بعض فصَل ُل يَُفضِّ كان العكس،
من تُْجبَى جديدٍة لرضائَب تكديٍس عن الحياة روائع جميَع مجاراته مع وذلك وثنية، أُبََّهٍة

رعاياه.
ُهوِهنْشتاْوِفن، آلل الوارث هذا بأن الشاعُر البابا ح يَُرصِّ أن الطبيعيِّ من يكن أََوَلم
للكافرين مسجًدا النرصانيُّ اإلمرباطوُر هذا أنشأ املسيح؟ َعُدوُّ لقدرته، وامُلبِْطَل به املحيَط
هذا وَجَلب القديسني، ذخائر من النرصانيُّ هذا وَسِخر والنار، بالحديد محاربتهم من بدًال
العرب من وعازفني وشعراءَ وكيماويني ِمني وُمنَجِّ ُصوَّاًغا بََلْرَم يف بََالطه إىل اإلمرباطوُر

بالخلود! إيمانَه امللحد هذا يَُوكُِّد ذلك ومع الرشق، من ُكنُوًزا يَْغنَم أن من بدًال
وذلك باطنًا، سياسية وألسباب ظاهًرا دينية ألسباٍب أخرى، مرًة فردريُك، ُحِرم لقد
الحني ويف سنني، بعرش العاهل وبني َسَلفه بني ما إصالح بعد وذلك الجديد، البابا ِقبَل من
وقد العادة، هي كما البابا من بإغراءٍ خصمه ِقبَِل من أملانية يف العاهُل هذا ُخِلَع نفسه
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أنه ويلوح ونُُمور، بُفيُوٍل ُمتََسلِّيًا إيطالية بها يَُجوب كان سياحٍة أثناء يف ذلك ُ نبأ أتاه
الكنوِز عىل املشتملة الخزائن عن قليٍل بعد بحث فقد واحدة، ملرٍة املعتاد هدوئه عن َخَرج

فيها!» تيجاني تزال أََوَال أعِرف: أن «أريد صارًخا: وقال وَفتَحها امَلَلكية
ومن ، الفلسفيِّ اعتداله حساب عىل عنيفٌة مشاعُر فيه فتَُؤثُِّر الخيبة عوامُل وترتاكم
الحطب وُكوَمُة املشنقُة وتكون منه، خالًصا األكرب العدوِّ هذا قتَل الفاتيكان محاولُة ذلك
أن وذلك ، ُمرٍّ مصرٍي من الدَِّم مختلِط ألمرٍي ما األخرية حياته ِسِني يف امللُك ويَْعِرف جوابَه،
الُهوِهنْشتَاْوفنيَّ هاجمت إيطالية ُمُدَن وأن األجنبيُّ النورمانيُّ بأنه ُحوا َرصَّ األملان أمراء
«لن فقال: ِفيِرتْب، العاصية: املدينة عىل لعنتَه اإلمرباطوُر َصبَّ وقد شخصه، يف األملانيَّ
ِفيِرتْب!» من لالنتقام الجتذبتها الجنة يف ِرْجٌل يل كانت لو املوت! يف حتى الراحَة أجد
األمراء كان وما الكنيسة، أمالك مصادرَة أوروبة أمراء جميع عىل اقرتح الحني ذلك ويف
جديدًة انتصاراٍت فردريُك نال لو َريَْب، ال به، يعملون كانوا بل االقرتاح، هذا من ليَنِْفُروا

طويًال. وعاَش
مراسيَم بني وذلك الشديدة، األَْزمة تلك أثناء يف يكتبها كان التي يوميته وتشتمل
ُمَعلِّمني وبتعيني ، رشعيٍّ وجٍه غري عىل األشجار بقطع ٍة خاصَّ تعاليَق عىل األهمية، بالغِة
موسيقيني إىل ود السُّ العبيد تحويل وَحْول والنَِّمار الخيل َحْول مالحظاٍت وعىل للبَُزاة،
َخطَّ ِهللا عبد حاجِبه لتعليم امُلَعنيَّ املبلغ حساب عىل بََلْرم يهوِد أجل من نَْخٍل َغْرس وَحْول
الحيوانات لُحرَّاس ثياٍب تفصيِل وعن بََلْرم َقْرص يف َحَماٍم بُْرِج عن حواٍش وعىل الَعَرب،

َلة. امُلَفضَّ أطعمته إعداد يف تُْستَْعَمل التي األفاويه وعن
بعده ترك ما ِقلَّة ويف تحقيَقه فردريك اإلمرباطور حاول ما جميع يف ُفكَِّر ما وإذا
ورجاٌل عبقريته، من الرغم عىل قليلة أعماٍل غريَ يُنِْجْز لم الذي َدفنِْيس بلِيُونَار قياُسه أَْمَكن
معه، يَتََقبَّلُها ما النَّْضج من عُرصهم يَبْلُغ لم أفكاٍر من ُمْشبَِعني يكونوا لم إذا كهؤالء،
ا وَلمَّ الخيال، من َعَطٍل مع مقتدرون أناٌس يرتكه مما أقلَّ أثٍر غريَ األرض يف يرتكوا لم
لم داخليٍة، وبصائَر خارجية باضطراباٍت مملوءٍ سنًة أربعني َعْهِد بعد فردريك، أََجُل حان
فاجٌع مصريٌ الرشعيني وغري الرشعيني ألوالده كان وقد بعُد، ُوطَِّدت قد إمرباطوريتُه تكن
من آِخُرهم ُقِتَل وقد ُهوِهنْشتاْوِفن، آُل توارى حتى قصري زمٍن غريُ يَنَْقِض ولم الغالب، يف
وقد فاتًحا، التاريخ حظريَة الثاني فردريُك يَْدُخل ولم دانُْجو، ُدوك األزرِق: عدوِّهم ِقبَل

آله. بزوال حروبه صفحُة ُطِويت
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العرفان من كثريًا مثَله َجَمَع آخَر َسيًِّدا املتوسط البحر يَْعِرف لم ذلك كلِّ ومع
عظماء بني ومن امَلَلِكيَّة، التيجان من كثري إىل الحكمة تاج فأضاف والسلطان واإللهام
تَُقْل لم التي الوسطى القروَن ، األَْكِوينيُّ وتوما دانتي اإليطاِليَّان، َمثَّل عَرش الثالَث القرن
فردريك، اإلمرباطوُر العمل، رجُل كان وقد واحد، دين غري يف تأذن ولم واحد ديٍن بغري

والشاعر. الِقدِّيس من أسبَق والَجنُوب الشمال توالد نتيجُة هو الذي

٥

األملان ملوك سليُل وبَذََل العاَلم، وسيادة اإلمرباطورية َجَالل َحْول األملانيِّ الُحلُم أمُر انتهى
الطليان، وخيال األملان بأس بني ليجمع الطويل عهده يف كبريًا ُجْهًدا املعتزُل العبقريُّ
األملانية اإلمرباطورية كانت وما ُمْجٍد، غرِي ِرصاٍع يف وطموُحهم األملان أمراء نشاُط وَوَهَن
يُْمِكن وكان املتوسط، البحر شواطئ عىل وقوعها لعدم الرومانية اإلمرباطوريَة لتَْخلَُف

ذلك. عن فضًال إيطالية َوْحدة دون تَُحوَل أن األملانية اإلمرباطوريَة
وحَدها إيطالية أن أيًضا، الوسطى القرون بعد وفيما الوسطى، القرون يف ويَلُوح
بالد وكانت املتوسط، البحر عىل للسيطرة والتاريخ الطبيعة ِقبَل من اْخِتريَت التي هي
الوقت يف أخرى بحاٍر َشْطَر وجَهها تَُويل وفرنسة، إسبانية أي األخرى؛ املتوسط البحر
وأفريقيُة ومُرص ِبَزنَْطة وكانت طويل، زمٍن منذ نُِهَكْت قد اليونان بالُد وكانت نفسه،
من ه بََرصَ إيطاليُة تَِقْف الخريطة عىل نظرًة يُْلِق ومن البحر، مركز من بعيدًة الشماليُة
ق لتَُحقَّ َوحدتُها تكن لم ذلك ومع بَّابة،14 كالسَّ املتوسط البحر إىل مشريًة لربوزها فْوِره

. القوميِّ اإليطايلِّ املجتمع شعور بغري
إىل حقرٍي تحاسٍد من الُجمهوريات ومختلِف األمراءِ بني ما أَدَّى أن امُلؤِسف ومن
إيطاليُة معه صارت ما دَّة الشِّ من االنقسام هذا بلغ وقد ُهوِهنْشتَاْوِفن، آل ُخَلَفاء انقسام
َجنوب يف يقابلها دولًة عرشَة أربَع إىل نهايتهم، من قرنني وبعد ورومة، ميالن بني ُمَجزَّأًة
لإلمرباطورية الحقيقيُة الوارثُة تَْسِطع َلْم ولَِم َدُة، امُلَوحَّ ِقلِّيتني» الصِّ «مملكُة الجزيرة ِشبِه
املتوسط؟ البحر سيدَة نفُسها رومُة تَْغُد َلْم ولَِم َدًة؟ ُمَوحَّ تصبح أن إيطاليُة، الرومانية،

والوسطى. اإلبهام بني التي اإلصبع السبابة: 14
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وإسبانية فرنسة فتألََّفت لغتها، َوْفَق َوْحَدتَها الكربى عَرش الرابَع القرن أمم َوَجَدت لقد
بُدَّ ال وهنالك ذلك، مثَل لبلوغها قرون خمسة إىل اْضُطرَّت فقد إيطالية وأما وإنكلرتة،
هذا عبقريَة أن مع الَوحدة نحو ُمبِْدٍع شعٍب جهاِد َر تَأَخُّ أوجبت عميقة أسباٍب وجود من
الجْغراِيفِّ موقعه عىل محافظته ومع جوهريٍّا ًا تََغريُّ األوىل القرون منذ ْ تتغريَّ لم الشعب

املمتاز.
ورغائبهم، املستمرة الجرمان أباطرة حروب من كان ما عىل األسباب هذه أحُد ويقوم
القوة من تكن فلم األمم، جمعية كَوْضِع َوْضُعها كان التي البابوية يف الثانَي السبَب وتَِجُد
الدسائس تغذية عن به تَْعِجُز ما الضعف من وال قومية، حروٍب نُُشوَب معه تمنع ما
يف إيطالية حال هي كما عقاٍب بال األرض أمم أمدن تصبح أن أمًة يُْمِكُن ال ثم السياسية،
َدْوٍر يف وذلك ، والفنِّ عر الشِّ يف إيطالية تقدُّم من كان وما اآلتية، الثالثة القرون أو القرنني
أملانية يف الِجْرمانية الحضارة بأَْوج يُذَكُِّرنا وفاتحني، أجنبية جيوٍش ِقبَل من فيه ُق تَُمزَّ

اإليطالية. الَوحدة ثََمَن أَنِْجلُو ِميكل كان أن املحتمل ومن سياسيٍّا، العاجزِة
زمن إىل نهايتها، من تدنو فيه الصليبية الحروب كانت الذي الزمن إىل البََرص واْرِجِع
يف منترشًة فيه الحضارَة تَِجد بل أوروبة، أمم أُوَىل فيه إيطاليَة تَِجْد لم وفردريك، دانتي
الرُّون إىل الربوفنْس من الجائلني الشعراءِ إنشاُد انطلق فقد املتوسط، البحر بالد جميع
َطلُّوشة15 ُكونْتَاِت بَالط شعائُر انترشت وقد املتوسط. البحر غرَب جاوَز ثم َمْرِسيْلية، فإىل
وقد اإليطالية، الُجمهوريات يف الغنية الوسطى الطبقة بيوَت فبلغت َغْسُقونية16 ودوكاِت
من حينًا تماًما فرنسيًة األقل، عىل وعاداتُه، املتوسط البحر من الغربيِّ القسم فنوُن كانت

الزمن.
العاِلم يَْظَهُر الحني، ذلك يف املتوسط البحر شواطئ عىل بغتًة إنكليزيٌّ ويظهر

. البَاِذيِّ أَِبَالْرد امِلْفضال: الباحث الراصُد الة الرَّحَّ
النهضة َدْوِر قبَل حتى الزمن، ذلك يف حتى َجِيلٌّ ميٌل الِعْلم فروع جميع يف يوجد وكان
بطليموس ُكتب من الفلك علم تََعلُِّم وإىل الكاثوليكيِّ املذهب من الَخَالص إىل سنة، بمائتي
وباُدو بُولُونِي جامعتَْي من الحقوق ُكلِّيَّتَا َدَرَست وقد بقراط، ُكتب من الطبِّ علم وتََعلُّم

.Toulouse 15

.Gascogne 16
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اكتشافاتها أُْكسُفورد جامعة إىل باريَس جامعُة نقلت وقد التحليل، مع ُجوْسِتينْيَان مبادئ
أجياٌل َسَمْت وقد امللك، أمِر َوْفَق بلدهم إىل عادوا اإلنكليز من َطَلبٍَة بواسطة وذلك الثَّْوِريَّة
املذهب رئيس قول ومن الالهوتية، املذاهب قواعد فوق وساِلريَْم ُمونْبْلِيه يف العلماء من
لآللهة ينبغي وال القديمة، القرون عمالقة أكتاف عىل أقزاٌم «نحن شاْرتر: يف األفالطونيِّ

الَجنَّة.» طريق عن نا تَُصدَّ أن القديمة
، امَلَلِكيِّ الرَّماديِّ شاْرتِر ِرتَاج َحَجر يف ثابتًا النرصانيُّ الالهوت حارُس يَْجِلس واآلن
ُرْكبَتَيْه عىل الُكْربَى َدَواتَه والواضُع ْعر الشَّ املتناسُق اللِّْحيَانيُّ اليونانيُّ أرسطو هو وهذا
املتوسط. البحر حكماءَ مشابهته من أكثَر رشقيٍّا ساحًرا مشابًها أو تُولُْستُوَي مشابًها
مدارس يف القديم الِعْلِم بَْعَث أوجبوا الذين هم الَعَرِب َكْوُن الَعَجب إىل األموِر وأدعى
منابع أعظم إىل النصارى َردُّوا الذين هم والعرُب إيطاليَة، َجنُوب ومدارس إسبانية

حضارتهم.
خالف عىل هلل تمجيًدا الدور ذلك مباني به ِشيَدت الذي الطَِّراُز كان العكس وعىل
جميع من أجمَل ِرتاَجها أرسطو تََسنُِّم مع شاْرتِر كنيسُة وتَُعدُّ القديمة، القرون ِطراز
أقواٍس نحو وذلك تقريبًا، هوائيًة خفيفًة، الِهيُف أعمدتُها وتَنَْهُض فة، ْ الرصِّ القوطية املباني
الرائعة الرتائج وتَْظَهُر منسجمة، سيطرًة عليها مسيطًرا املركزيُّ ْحُن الصَّ ويَلُوح ٍة، حادَّ
ومع َشبَكة، صورة عىل الجميع تَْصَهُر أنها الَوْرد شكل عىل املرسومُة الَوَسط وزخارف
بهذا الصحيح الدِّين الستقرار رمًزا هذا ليكون قلعٍة متانَة الثخينة باألبراج لها فإن ذلك
َكِنيَستا أُقيمت ثم ،١٢٠٠ سنة حواَيل نُوتِْردام وكنيسة شاْرتر كنيسة أُقيمت وقد املكان،

بقرن. بعدهما وأَْميان ِرنْس
من مزيٍج مع فرنيسٍّ أصٍل من هو الربابرة، ِطراَز أي قوطيٍّا؛ ِطراًزا بعدئٍذ ي ُسمِّ وما
األَْلب، جبال شمال يف واحدٍة مرٍة غريَ الكمال درجَة الطِّراز هذا يَبْلُْغ ولم ِجْرمانية، عناَرص
فيَبُْدو الشمال من الَخطُّ هذا ويأتي ، بالُقوِطيِّ امَلْدُعوِّ ْور الدَّ ذلك َخطِّ عن هذا مثَل وُقْل
َجَمَدت قد الحروُف هذه كانت لو كما املألوفِة الالتينية الحروِف مُلنَْحِنياِت ُمتَبَلًِّرا شكًال
مع منسجمًة فتبدو بِمَداٍد، مخطوطٌة أو حجٍر من مصنوعٌة حادٌَّة أقواٌس وتُبْتَدَُع َفْجأًة،

ُقوطيَّة. ُموسيَقى أول ومع شاْرتر يف املنقوشة امللوك ُصَوِر
يف تَُمثُِّل كانت فرنسة ألن وذلك فرنسة؛ يف الكنائس أروُع ِشيَدت أن الطبيعيِّ ومن
خارَج بسلطانهم (البابوات) رومة أساقفُة يَُقْم ولم النرصانية، الحضارة أَْوَج الدور ذلك
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كان وقد عَرش، الرابَع القرن غري يف قرنًا، عَرش ثمانيَة من واحٍد قرٍن غرِي يف إيطالية
أي مختلفٍة؛ عوامَل نتيجَة (١٣٠٩–١٤٠٨) أَِفينْيُون يف وعهُدهم الربوفنْس إىل ِفراُرهم
لدى امَلَالذِّ وُحبُّ السلطِة ِحسُّ زاد وقد والحساِب، السلطان عن والبحِث الخوِف نتيجَة
ذلك يف كانوا البابواِت أن فبما َغْرَو، وال َضيَاعهما، من بدًال النَّفي هذا أثناء يف البابوات
الرومان وفرسان األملان أباطرة منازعات من بعيدين قوية، دولٍة حمايِة َموضَع الوقِت
والكروِم الرائعة املناظر بني فيه عاشوا فإنهم الداخلية إيطالية أََزمات من ناِجني املستمرة،
هيمنوا فقد امللوك جميع من أكثَر َمَلكيني كانوا إذ وهم الجائلني، الشعراء وأغاني الجميلة
روايٌة أَِفينْيُون يف البابوات تاريَخ أن والحقُّ عندهم، ضيوًفا كانوا َمن سلطان عىل ا ِرسٍّ

. الخفيِّ اع والرصِّ والدسائس والحسد بالحبِّ دوًما أبطالها قلوب اهتزت طويلة
البابا، كان ُمْطَلقني، ملوٍك سلطان تحت تتألَّف الُكْربَى القومية الدول كانت وبينما
التاريخ يف األوَل العاهَل به يصري الذي الدَّْرب عىل سائًرا هذا، الفارُّ فرنسة ضيُف كان
البابا غدا وقد الوجود، عن الروحية واملجامُع الدينية املؤتمرات انقطعت وقد الحديث،
وتُِديُر قساوستَها تَُعنيِّ الَكِتْدرائيات ومجامُع واألُْسُقِفيَّات األَبَْرِشيَّات17 كانت وقد طاغيًة.
يَُعنيِّ منفاه يف وموالها سيُدها أخذ فقد الحقوَق، هذه فُحِرَمت الحني ذلك حتى أمواَلها
امُلنَظَّمات رؤساء وبني الُقَرى، وَخَواِرنة الَكَراِدلة بني حني امُلَرتَجِّ العاَلميِة دولته ُمَوظَّفي
أسفل عند الرسيع الرُّون يف قمصانه وغاسيل البََالط رجال أكابر وبني واألساتذة، الدينية

قرصه.
كهجرة اختياريٍّا كان الذي بأَِفينْيُون املزعوم منفاها يف البابوية استطاعت وقد
تَنَال أن الخصوص، عىل للدولة وبَنًْكا حديثًة، إداريًة أداًة كان والذي الحقيقة، يف محمٍد
يف النرصانية األمم جميع لدى األموال رءوس إدارة عىل قادًرا ماليٍّا سلطانًا األوىل للمرة
يَتَدفُقون والطامعون والطامحون ون وامُلَحاجُّ الجنْسنْي من ُسون وامُلتََلمِّ الزُّبُن وكان العاَلم.
األُسطوريِّ الذهبيِّ البابوات َكنِْز من ُشذُوٍر نَيَْل راجني وساحاِته القرص أروقة فيملئون
بسلطاٍن يُْفَسُد كان هنا املعتاَد الَجوَّ ولكن الرومانية، اإلمرباطورية أدواِر أقتَم ذاكرين
يف بالِعقاب وعيٍد عن املؤمنني من ماًال يَْسلُب وأن يَْلَعَن أو يُبَاِرك أن يستطيع مَلْعَهٍد أدبيٍّ
ومشاعِر النبيلِة بولس القديس ألفكاِر َخْفٍر عىل ينطوي الغفران بيع مبدأ وكان اآلخرة،

.Paroisse, Parish 17
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فرنسة يف ابْتُِدع بل ،١٥٠٠ سنة حواَيل إيطالية يف املبدأ هذا يُْخَرتَْع ولم الساِميَة، يسوَع
قرن. ونصف بقرٍن لوثر قبل

ذو القويُّ الِحْصُن ذلك أي الجليُل؛ البابوات قُرص الواسع بالسجن يُْدَعى وكان
الَجبَّارة، األبراُج هذه غ وتَُسوِّ الرُّون، وعىل القديمة املدينة عىل واملسيطُر الكثرية ف َ الرشُّ
«إسارِة تعبريَ بظاهرها، أجياٍل، ِة ِعدَّ بناءِ من هي التي العابسة الواسعُة األسواُر وهذه
جاوز ما إذا والرجُل املشاغبون. املتعصبون العرص قساوسُة اخرتعه الذي الكنيسِة» بابِل
وَسنَاه، بغناه األخرى البََالطات جميع يفوق بالٌط بل ذلك، مع سجنًا، يَِجْد لم القرص
الصليبية، الحروب زكاة من أو البابوية َدقات الصَّ من ه بأَْرسِ العاَلم فقراء من ُجِبَي وما
املزخرفة الرِّداه تلك إىل انتهى ، ذهبيٍّ دوالٍر مليون عَرش خمسَة منها ُجِمع ما يَْعِدل التي
ما بََلغ وقد واألغاني، واأللعاب االستقباالت عىل وأُنِْفَق الفاخرة الوالئم به وأُقيمت الزاهية
تَُؤدِّ ولم ذهب، من دوالٍر ١٢٠٠٠٠ وحَدها تتويجه حفلة يف الرابُع كِليماُن البابا أنفقه
يُنْتَْج لم أنه ذلك، مع املؤسف، ومن الغرامية، حياِتهم مالذِّ زيادة غري إىل األساقفة ُعُزوبَة

العرص. ذلك يف بأِفينْيُوَن فنيٍّ أثِر أيُّ
البابوات، جميع بني َصرْيَِيفٍّ أقدر هو الذي والعرشون، الثاني يُوَحنَّا البابا أصلح وقد
غرِي الوثائق اكتشاف يف مشهوًرا كان وقد العدل، دواوين جميع يف الرضائب نظاَم
ا وَلمَّ العاَلم، حريَة الرِّبا عىل القائمُة خلفائه وأعمال أعماله أثارت وقد بطوابَع، زة امُلَجهَّ
وبما املذهب، هذا بإلحاد الرَُّسولية ة دَّ السُّ قالت الحواريني َفْقِر لبيان أصواٌت ارتفعت
بني َحَسٍد قليُل يَثُوُر كان فقد الكرادلة إىل يذهب كان الرَُّسوِيلِّ الدخل نصف نحو أن
إىل املركوم املاُل ل يَُحوَّ بأن وذلك ُمْحَكَمة، بأعماٍل االختالس ِخْزُي ويُْجتَنَُب األساقفة،
فرنسة ملك إن حتى مرتفع، ِمئَِويٍّ ٍل بُمَعدَّ الكبرية البنوك رضاءُ فيُنَال ِيفٍّ َمْرصَ َقْرٍض
عىل وافق قد البابا دام ما منها واستفاد رعايته بعني هذه َقَة امُلَوفَّ الكنيسِة أعماَل َشمل
بتعاطي فاتُِّهُموا رودس جزيرة من فرنسة إىل أَتَْوا الذين الهيكليني الفرسان ُمنَظَّمة َحلِّ
أن الحلِّ بهذا أمكنه فرنسة ملك أن والواقُع الشيطان، وبعبادة للطبيعة مخالفٍة عاداٍت

الواسعة. خزائنهم عىل يستويل
أْمَسَك الذي الزمن انقىض أََجْل، سياسيٍة، مآرَب َوْفَق يَتِمُّ الكلبيُّ اللَِّعُب ذلك وكان
البندقية يف ماْرك سان ميدان مجاوًزا األبيض البابا ِحصان ِزماَم فيه أملانية إمرباطوُر
يَْضَمن أن به يستطيع ما الكافية القوة من كان البابا أن غري األعظم، الَحْرب ِرْجَل فَقبََّل
عىل ُحْكَمه فألقى السنة مائة حرب يف َحكًما ُجِعَل أن ذلك ومن الفوائد، أعظَم لفرنسة
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نقَل البابوات َودَّ أن ذلك ومن املستطيع، ُجْهَد فرنسة مصلحة مراعاة مع أوروبة تاريخ
َحِبَطت وقد ُهوِهنْشتَاْوِفن، آَل مكافحتهم بعد الفرنسيني إىل األملان من اإلمرباطوريِّ التاِج
األمم ع تََجمُّ وألن عقيًما؛ صار العاَلمية السيادة سبيل يف سعٍي كلَّ ألن وذلك الِخطة؛ هذه
ومنها عاملية سلطٍة لكلِّ مخالفًة كانت الزمن روح وألن يَزيُد؛ كان الطبيعيِّ مركزها َحْول
وصار كِإقطاعة رومة أُْسُقف من بالده نيل عن راغبًا عاد ملٍك كلُّ وألن الكنيسة؛ سلطة

سيفه. بُقوَّة أو هللا من يأخذها
تطالب وصارت أدبيٍّا شكًال اكتسبت زمن كلِّ يف كما أَْوَجها القومية بََلَغت ا وَلمَّ
سلطتها أُُسِس انتزاِع إىل يَْهِدف هذا وكان روحية، كسلطة األمم فوق تَْسُمَو بأن البابويَة
يجوز ال بأنه حني ُمَرصِّ َسيِّئ، وقوٍل وعيٍد بكلِّ أَِفينْيُوَن يَْرُمون َمْن وكان منها. الزمنيِة
هي الُقدَس، ال اإليطاليَة، رومَة أن يَنَْسْون واحدة، كبرية دولٍة ِقبَل من الكنيسُة تَُداَر أن
أعداءِ أصواُت وكانت تقريبًا. الدوام عىل البابا لغَة كانت اإليطاليَة وأن تَْمِلُكهم، كانت التي
ذاَت فرنسة َحَسِدهم عن ينشأ األملان أمراء ُسْخِط يف العاِمُل وكان تهديد، عىل تَِنمُّ أَِفينْيُون

فقط. الناِمي السلطان
امُلبَْعُد وبْرتاْرُك، وقت، كلِّ يف كما الَحقَّ قالوا الذين هم وحَدهم والِقدِّيُسون والشعراءُ
الذي دانِْتي ِغرار عىل يسري وكان اإليطايلِّ، وطنه عن بمدائَح أَِفينْيُوَن يف تََغنَّى كالبابا،
ذلك يف النوابغ ألوف يُنْتج كان الذي امَلنَْفى َجوِّ عن ًا ُمَعربِّ ه بأْرسِ العاَلم يَْلمس أن َعَرف
أن بَيَْد فقط، ساعاٍت لبضِع الصغري وطنهما يف الشاعريْن يُْمِسُك املنفى كان أََجْل، الحني.
«إكليل ب ج يُتَوَّ أن بْرتاْرُك َرَفَض وقد ، ْعِريِّ الشِّ الَوْجد من الغايَة بََلَغ القوميَّ شعوَرهما

رومة. يف ف َ الرشَّ هذا نَيَْل راجيًا باريس يف ْعر» الشِّ
تلك مثَل الشاعران يَبْذل حتى ا حادٍّ السيايسُّ التََّوتُُّر يكون أن َوَجَب ما أْكثَر وما
إىل برتاْرَك التجاء من كان ما وعىل املجادالت! وميدان األحزاب تنازع ميدان يف الحماسة
الجبال أحد يف املشهوُر األوُل صعوُده يُوِح ولم الرجال، يف التفكري عن يَنَْفكَّ لم الطبيعة
نَْرس، يف نَُفكُِّر تجعلنا ذهنيٍة ذات جانبيٍة صورٍة عىل دانِْتي لنا ويَبُْدو بال، ذي عمٍل بأيِّ
ُرِسَم التي الصورة يف وذلك ُعُمريْن، بني امرأٍة بمالمح بْرتاْرك مالمُح تَُشبَّه العكس وعىل
ِمن كالُقُسوس، الشاعران، ذانك عاش وقد صديُقه. لنا فرتكها َكَهنُوتية ُحلًة البًسا بها
انَْساَقا وقد وِميِسني، أُُغْسُطس ِهبَات من عاشا قد وِفْرجيُل ُهوَراُس كان كما الكنيسة َدْخِل
بُوَكاُس َحلَّ وقد األمر، هذا يف لوان السُّ بعُض زماننا مُلتَفنِّني فرُيَى أيًضا الحوادث َهْرج مع
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ُمْعِضلَة بباريَس، ولكن ُفلوَرنسيني، أبوين من مثَلهما ُولَِد والذي وبْرتاْرَك، لدانتي املعارص
يَِعْش لم وبْرتاْرَك دانتي خالف عىل وهو، الحياة، يف رائعة تَْجِربٍة من له اتََّفَق بما زمانه
عرصه تاريخ يف نَبَِويَّة َالٍت ِبتَدخُّ عيشه بهجَة ْص يُنَغِّ لم وهو فيه، يَُمْت ولم أجنبيٍّ بلٍد يف
للخامسة ابنًا العرشة» «األيام كتاب وضَع حينما وهو، باألفكار، ال بالسيف ن ُكوِّ الذي
َظَهَر ممن غريُه أو هو رواها كان قصٍة مائَة رشيقة بيٍد َجَمَع قد سِنيه، من والثالثني
َمْوِكِب يف ويشرتك يزلزله، أن يشءٌ يَْسِطْع لم ولكن يَُهزَّه أن يمكنه كان يشءٍ وكلُّ قبله،
مداَر أثُره يزال وال كبَْلزاَك، البرشية املهزلَة ويَِصُف إذَْن، التاريخ يُْدَعى الذي الهزيلِّ الناس
بها يَْعِرفون العاشقني لَشبَاب إرشاداٍت عىل ذلك، عن فضًال أثُره، ويشتمل لنا، تسليٍة

مغامراِتهم. ُهون يَُوجِّ كيف
فلورنسة مدينة ويف نفسه الدور يف ِقدِّيسٌة امرأٌة تعيش كانت امُلْستَمِتع هذا وبجانب

.(١٣٤٧–١٣٨٠) يَانيُة السِّ َكرتينة تعيش كانت نَْفسها،
الِقدِّيسات، الستِّ الَكِرتينات بني طريفٍة ُطُفولٍة ذاَت كانت التي هي هذه وَكِرتينُة
كرتينُة وتَُعدُّ نَّاع، الصُّ من لزوجني ولًدا وعرشين خمسٍة بني التَّوائم أحدث من وكانت
يُحتمل، ما عىل البنت وَضنَى األُمِّ، ُهَزال من كان وما الَفْضل، ذواِت بني َفذًَّة يَاِنيَُّة السِّ
شوق فيمازجها اشتداًدا كرتينة ِصبَا ُرَؤى زاد أنه يلوح وبؤِسها ة األُْرسَ فقر من كان وما
ُمذَكَِّرًة مفاجٍئ نشاٍط عىل َدلَّت األُب فمات ة باألُْرسَ املرض أََلمَّ ا وَلمَّ يْر، الدَّ حياة إىل عظيم
وقد الخصوص، عىل اإلقناع يف وَمْوِهبًة الَخطابة، يف نبوٍغ كبريَ فأبدت العرص، بإناث
أن تَُعتِّم لم وهي والسياسية، االجتماعية الخصومات جميَع َديِْرها من تَُسوَِّي أن حاولت

البابا. ضدَّ ِحْلٍف يف االشرتاك عىل بيزة َحْمل إىل ُدِعيَت
سياسيٍّا، نشيطًة كانت وقد تلك، حياتها َدْورة يف التاريخية رسالتها مظهرا ويلتقي
يسوع نُُدوَب18 برؤيتها الكنيسة يف أََحٍد ذاَت ُ تفاجأ وهي َوْجٍد، يف تكون تنفكَّ لم ولكنها
تلك َوْقِف من كان ِلَما كثريًا الدوِمينِيكان َحِميََّة هذا ويُثرِيُ وقلبها. ورْجليها يديها عىل
ويَبْلُغ الَفرنْسيسكان، غري عند تْحُدث ال بأنها القول ومن فَرنْسَوا، سان عىل الندوِب
من كان وقد البابوات، أحُد معه َحَرصَ ما العاَلم إثارة من امُلنَظََّمتني بني التحاسد هذا

هؤالء. بمنظَّمة املعجزات هذه مثَل سابًقا، الفرنسيسكان

الجروح. أثر وهو الندب، جمع الندوب: 18
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أفينيون، يف أَْوَجها املساِلَمة القديسُة هذه بها قامت التي الثُّنَائية الرسالُة وتَبْلُغ
بالرجوع البابا تُْقنع أن عاًما، وعرشين ثمانيًة العمر من البالغِة الفتاة، هذه إىل ويَُفوَّض
ُق وتَُوفَّ حني، بعد أورليان19 عذراء خادعوا كما فورها من الدبلميون ويخادُعها رومة، إىل
أَِفينْيُون، يف السابُع الفرنيسُّ البابا وهو عَرش، الحادي غِريْغواُر ويَْعِزم ذلك، مع رسالتها يف
الذين امللوك ه يُِحسَّ أن يَنُْدر بما فؤاده يف شاعًرا َمْرِسيْلية من ويُبِْحُر للَمنْفى، َحدٍّ َوْضِع عىل
اجتماعهما ويثبت بَرٍّا، مسافرًة َكِرتينة ترافقه وال املشاعر، من املتوسط البحر يجاوزون
فتسلُِّمه بقٍرص عليها البابا ويُنِْعُم نفوذها، درجَة ًدا ُمَرتَدِّ يََزل لم الذي بالبابا ِجِنوة يف
بموت فتنٌة وتشتعل برسالة، لتقوم فلورنسة إىل رومة من البابا ويُرسلها َديْرها، إىل
ًة جادَّ كانت وبينما الشهادة، من إياها الطالع إلنقاذ وتأَسف تُْقتَل، كرتينة وتكاد البابا،
رسيًعا، وتموت تَْمَرُض إذ ، الرومانيِّ الشعب مفاوضِة عىل عاملًة الجديد، البابا سبيل يف
املمكن من كان لو وفاتها بعد وقع الذي الَكنَيسُّ االنفصاُل يُْجتَنَُب كان أن املحتمل ومن

الكنيسة. أجل من العمل عىل دواُمها
وقد أَفينيون، مغادرة عىل البابا لحمل كثرية أسبابًا العبقريُة املرأُة هذه َوَجَدت وقد
بحماسته أيامنا ُطَغاَة هذا ِريَانِْزي ويشابه األمر، يف ِريَانِْزي، ، الشعبيُّ الزعيم اشرتك
قلب يَْمِلكون وأبطالهم الالتني خطباء من القدماء وكان امَلْرسحي، وتمثيله الشعبية
عن ُق ويَُوفَّ فيه، بُروتُوَس َد تََجسُّ ظنَّ أخاه رشيٌف َقتََل فلما هذا، الرومانيِّ الُفنْدقيِّ ابِن
كِليَماَن البابا بَالط يف مقاٍم لنيل الطَُّغاة، سالحا هما والَكيُْد والطموُح وَكيٍْد، طموٍح
أقوى اليوم أضحت التي رومة يف ِدعامًة لنفسه ليَْضمن به البابا وينتفع بأَِفينيُون،
عىل مجلٍس َعْقَد يوٍم ذاَت فيُْعِلن الفوضوية املدينة هذه إىل ِريَانِْزي ويعود َقبْل، من
الحرس من عاطًال روائية ِمشيٍَة ذا بالسالح ًجا ُمَدجَّ ويبدو الغد، صباح يف الكابيتول
من موِكٍب رأس عىل نفسه ويجعل فقط، البابا ونائبي واألعالم باملوسيقيني محاًطا
الشعب حقوق حول فاتنًة ُخطبًة الكابيتول فوق من ويُْلِقي والساخطني، االطالع ُمحبِّي
ُهتَاف بني مطلقًة سلطاٍت ينتحل ثم ، الذهبيِّ العرص عودة وحول الطبيعية الرومانيِّ
ويَتِمُّ بطرس، القديس كنيسة يف رائًعا احتفاًال ويقيم «املنقذ»، ب نفسه ُب ويَُلقِّ الشعب،

يَقِصده. كان ما هو والحكُم ، شعبيٍّ وجٍه وعىل مرسحيٍّ شكٍل عىل يشء كلُّ

دارك. جان فرنسة بطلة لقب 19
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والدِّعاية، بالشعائر عاش قد وهو العمِل، سوى واحد، أمر سوى يَنَْس لم وهو
أكاليَل ومع عظيمة بأُبََّهٍة شعبيٍّا زعيًما َج تُوِّ وقد أستاذًا، بهما بدا ما َعايُة والدِّ والشعائُر
ِنزاع. بال رومة مدينَة له هؤالء ترك وقد الرومان، أرشاف من خائًفا العيش ومع وأزهاٍر
هو وبينا الزمن، من حينًا ماٍل وال جيٍش بال األمور زمام عىل قابًضا ِريَانْزي َظلَّ وقد
املتنازعتني تني األُْرسَ بني َحكًما اخِتري عندما وذلك فوًزا، ينال إذ واملهزلة املأساة بني ح يرتجَّ
إقامة عىل واإلمرباطوَر البابا َحرَّض حينما ُسْخِرية محلَّ يَْغُدو ولكنه نابل، موضوع حول
كلَّ ويَْخَرسُ ، الخاصِّ شعِبه أي ؛ الرومانيِّ الشعب سيادة تحت جديدة رومانية إمرباطوريٍة
إمرباطور إِىل ويَْلجأ أشهر، سبعِة عهِد بعد سلطانه عن فيتنزل العٌب أنه يُْعَلم عندما يشء
البابا. موت بَُعيَْد ويُْطَلق بسجنه، ويُْكتََفى بقتله، ويُْقَىض أَِفينْيُون إىل ويَُسلَّم براغ يف أملانية
ِريَانِْزي، فيُطِلق رومة، إىل عادوا الذين األرشاَف يناهض أن الجديد البابا ويرى
بالغته، بفضل أخرى مرًة األمور زمام عىل ريانزي ويَْقِبض َلُدنْه، من نائبًا إليه ويَُضمُّ
غريَ شيئًا األمل َخيْبَة من يتعلم لم فإنه الفصلني بني سنني سبع مرور من كان ما وعىل
ألقلَّ ابنًا ِفراِره أثناء يف ويُْقتَل فيُْعَزل أسابيَع بضعُة وتَُمرُّ الجامح، والتََّحزُّب القسوة
الشاعر إىل مجده أَْوج يف يُوِحَي أن ِريَانْزي استطاع وقد واألربعني. الثانية السنة من
فيه الشاعُر هذا د فيَُمجِّ القديم، امِلنْهاج عىل الناظِم الحماِيسِّ الشاعِر هذا إىل بْرتاْرك، الكبري
بعد َد فيَُمجَّ ليَُعوَد نُِيس أن اُق األفَّ هذا يَْلبَث لم ذلك ومع جديًدا، وكاِميَل جديًدا ُروُمولُوَس
فوق تَِجُده وال صغريٌ، التمثال وهذا رومة، يف تمثالُه وله وفاْغِنر، بايْرون ِقبَل من َزَمٍن

. الربُونِْزيِّ أُوِريل ماْرك تمثال أَْسَفِل عند ْفِح السَّ عىل تراه بل الكابيتول،
عارٌف السيف ورضب بالفروسية خبريٌ إسبانيٌّ كرديناٌل الحبوط ذلك بعد ويظهر
سلطان عىل سنني، عرش جهاد بعد ويقيض، الكنيسة، آباء وبتفاسري القرابني بتقديم
من امَلبْنِيَّة املتعاظمة املتينة بحصونهم رومة ملئوا الذين املتقاتلني الرومان بارونات
أوجبت وقد قريبًا. البابوات أحد لرجوع السبيل َد َمهَّ ثم القديمة، األباطرة قصور حجارِة
كان أنه غري غالبًا، املايض يف يحدث كان كما مضاعفة انتخاباٍت وقوَع السياسية املصالح
السلطان بشئون معه يقومان ما الكافيني والزمان املكان من الحني ذلك يف البابويْن لدى
مختلفتني، مجموعتني يف تََجىلَّ قوميٍّ تباين من العظمى الدول بني كان وما واحد، آٍن يف
من أيٍّ اكتفاء عدم من كان ما إىل وهذا مستحيًال، أمًرا العاملية السيادة َ مبدأ هذا فجعل

رصفة. روحية بسلطٍة البابوات
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مًعا، ساخًرا غاضبًا املنظر هذا العاَلم شاهد وقد طويًال، زمنًا االنفصال هذا دام وقد
الفاضحة! الهزلية املناظر من هو بابوين وجود أن والحقُّ

البابا باعتزال األمُل َعمَّ أحُدهم مات فكلما ماجنون، رجاٌل البابوية َعْريش تداول وقد
والواقُع مثَله. خصمه صنع إذا البابوية عن بتنزله وََعد جديٌد بابا انْتُِخَب وُكلَّما اآلخر،
الكليات أقدُم يَْعِرضه كان ما العبث ومن املمات، حتى بالسلطة يتمسك كان بابا كلَّ أن
اآلخر، بوضع يُنَكَّد البابوين أحُد كان قريبًا االتفاق الح ما فِإذا وساطة، من الكرادلة وأجلُّ

رسيًعا. العزيزة بُروفنِْسه إىل يعود أن السعادة من امُلنَكَُّد الفرنيسُّ البابا فريى
ويُنَْصب ، الخفيَّ رئيَسه يسوُع يكون أن عىل دينيٍّ َمْجَمٍع عقد عىل يُتََّفق وأخريًا
وتتمُّ يتنزال، أن القديمان البابوان ويَْرِفض جديًدا، بابا املجمُع ويَنْتَخب فارٌغ، عرٌش له

بابوات! ثالثة بوجود املهزأة
مفاوضات بعد ١٤١٨ سنة يف رومانيٌّ بابا ويُنْتََخُب كونستانس يف ثالث مجمع ويُْعَقُد
يف فأُصلحت الفاصلة تلك يف الرائعَة الفاتيكان مبانَي أصاب قد الخراب وكان طويلة،
الذي التاريخ من سنوات ١١٠ بعد وذلك به، يُْعتَدُّ ال أُسقٌف الفاتيكاَن ويدخل عامني،

له. منافَس ال كان الذي األخري البابا فيه غادره

٦

ذُروِة فوق األخرى َسْمت عن إحداهما فتميل بعًضا، بعضهما بجانب وقلعًة كنيسًة تُبِْرصُ
القديس من يدنو عندما الغريب يف يَْحُدث الذي االنطباُع هو فهذا االنحدار، خفيفِة َرَحبٍَة
التِّيرب ِضفة عىل واقٌع وهو ، الغربيِّ رومة شمال أقىص هو وهنا والفاتيكان، بطرس
وتظهر هنالك، من بعيًدا النهر ِضفاف عىل املدينة هذه من قسٍم أكربُ ويمتدُّ اليُْمنَى،
ويبدو األسفل، إىل ميٍل مع ولكن املكان، حول والِقبَاب واألبراج والسقوف والحقول التالل
ِع وتَنَوُّ وموقعهما وأبعادهما بارتفاعهما مسيطريْن وهلة، أوَل بطرس، والقديس الفاتيكان
ليست التي بطرس القديس لكنيسة الصدارة فإن ذلك ومع بِقَدمهما، فيُذَكِّراننا طرازهما
الحاكمة الدول مراكز أدعى فإنه القصور أجمَل ليس الفاتيكان أن ومع الكنائس، أجمَل
تزيد مدًة التاريخ، يف سواها من أطوَل مدًة السلطان هذا دوام أَْجِل من ولو االلتفات، إىل

قرنًا. عَرش ثمانيَة عىل
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تمتد حيث الكربى املدينة حدود من بالقرب أقاموا قد األولون النصارى وكان
ومعتزلني كُمفكِّرين العالم ضوضاء من َفرُّوا قد هؤالء وكان املايض، يف كما الحدائق
ُصِلب قد بطرَس أن ويُْفَرتَض الطبيعة، ومن الرَّبِّ من قريبًة هادئًة حياًة هنا فيَْقُضون
إىل الجثث يَُسلِّم كان الرومانيَّ القانون أن وبما ،٦٧ سنة حوايل الحدائق هذه إحدى يف
حيث كنيسًة خلفاؤه أقام وقد رضيًحا، له يَبْنُوا أن استطاعوا بطرس أصدقاءَ فإن أقربائها
إىل السلطة مقاليَد قسطنطني اإلمرباطور فيَُسلِّم طويل زمٌن ويميض فيها، يُْدَفنُون صاروا
شاد أنه ويُْعتَقد مىض، فيما أهميٍة من هذا الصغريُ األخيلة ذوي َجْمُع ناله ِلما النصارى

موجوًدا. يزال ال حيث الرضيح، فوق هنالك، كبرية كنيسًة ٣٣٤ سنة يف
َعنَّ وكذلك الرسالة، تلك عىل الرضيح ذلك ملعرفة َوَضَعه الذي الذهبيُّ الصليُب ويَنِمُّ
الصفائُح هذه َفحِفَظتْه برونٍز من بصفائَح الرضيَح يُحيطوا أن األولني روَمة ألساقفة
التي والتدنيس اللَّصِّ أعماَل قاوم بطرس رضيح أن هو والواقُع الربابرة. تخريب من
تََفلََّت وقد املسلمني. جيوُش أتتها ثم وِجنِْرسيك، أالِريك جيوُش الربابرة، جيوُش أتتها
بسبب (؟) الربوتستانية شارلكن كتائب من أيًضا، عَرش السادَس القرن يف الرضيح، هذا
قدرته من يُحتمل ِلَما أو يُحتمل، ما عىل حوله البابوات أحُد َرفَعها التي العالية األسوار

باألرسار. الحافلة
ذلك ومن ، الفنِّ رجال من بطرس بقايا إفالت من كان ما ذلك من الحرية إىل وأدعى
يتطلبه وما أخرى، أرٍض عىل بطرس للقديس جديدة كنيسٍة إقامة أراد بَراَمانْت20 أن
عن ذلك عىل البابا يوافق ولم الرضيح، عليه ينطوي ما كلِّ أو الرضيح، نقل من ذلك
روح من قوًة أقلَّ فيبدو املباني، قديَم يُتِْلف أن زمٍن بعد ِبْرنِينِي21 ويرى تقليدية، ُحْرمٍة
ذلك األساطني وأغرب األعمدة وبأبهى بالذهب يُْؤِذَي أن هو استطاعه ما وكلُّ بطرس،

فوقه. من يَِعُظ الرسول كان الذي البسيط الخشبيَّ امِلنَْربَ
اع الرصِّ اشتداد أثناء يف تتداعى بطرس القديس كنيسة أخذت أن اتفاًقا وقع ومما
هبوِط عن َغلَظ قد الَجنوبيَّ الجداَر أن الخرباء تقرير من ويُْعَلُم االنفصال، أيام الكنيسِّ
سنة ١٢٠٠ عن الكنيسة هدم عىل البابوات أحد عزم وهنالك أساسه، يف أقدام ستِّ نحو

.(١٤٤٤–١٥١٤) إيطايل بناء مهندس برامانت: 20
.(١٥٩٨–١٦٨٠) إيطايل ومهندس ونحات مصور برنيني: 21
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التي القديمة الكنيسة من حجٍر عىل أيامنا يف القائُم البناءُ يشتمل وال تقريبًا، الُعُمر من
وضيع. ُمتَْحف يف الهزيلة بقاياها ُحِفَظت

،١٦٢٦ سنة منذ تغيريًا تُعاِن لم التي الجديدة، بطرس القديس كنيسة فإن ذلك ومع
البناء انطوى فقد فيها، إنشاؤها دام التي ١٢٠ ال السنوات يف دراميٍّا22 تاريًخا َعَرفت قد
وقد يشء. كلِّ قبل املال وسلطاِن األذواق وتَبَدُّل املتفننني وتنافس البابوات طموح عىل
سنًة أربعني مدَة سانَْغالُو، واإلخوة وبرامانت رفائيل النهضة، عرص متفنني أعظُم تنازع
فيُبِْدي أنجلو ميكل يُْدعى ثم عمليٍّا، شيئًا قوا يَُحقِّ فلم البناء عليه يكون الذي الشكل َحْوَل
، اإلغريقيِّ الصليب شكل عىل والبناء القبُة تكون أن وذلك لآلخر، ُمِتمٍّ أحُدهما رائعنْي رأيني
مرشٍف مركٍز مع وذلك وعرضمتساويني، وطوٍل منسجمة ِنَسٍب ذي بمعبٍد خيالُه ويُِحيُط
سابحٌة أنها فتلوح مجاوزتُهما تُْمِكُن ال وقاعدٍة ارتفاع ذات قبٍة مع بطرس، رضيح عىل
يََزْل ولم تنفيذها، دون حالت دسيسة مائَة أن غري التصاميم، وضع إنه أََجْل، الهواء. يف
بيشء. بُِدئ قد يكن لم مات فلما حياته، آخِر حتى القبة هذه رمز حول البال مشغوَل

بوُل أقام وفاته، من سنًة وعرشين وخمس التصاميم تنفيذ من سنة خمسني وبعد
فإن ذلك ومع تقريبًا، التصميم َوْفَق أَنِْجلُو، مِليكل تراٍث أعظَم تَُعدُّ التي القبَة، الخامُس
دور ازدهار من قرٍن بعد البابا خرائط عىل — يلوح كما — استحوذت يرًة ِرشِّ روًحا
مستطيًال للكنيسة صحنًا البابا فَفَرَض ذعًرا، تورث األشكال كَالِسيَُّة فصارت النهضة
كنيسٍة ملائة ما بذلك البناءَ فأْكَسب الِقْسم َمْطِل عىل َحَمل وقد ، الالتينيِّ بالصليب ُمذَكًِّرا

املناسب. مكانها يف تَبُْدو ال العظيمة القبُة وعادت معتاد، شكٍل من أخرى
به توحي مما مجردًة خارًجا، تبدو، بطرس القديس كنيسة تزال ال أيًضا، واليوم،
تَنْبَعث التي الروحانية من عاطلًة داخلها يف تبدو كما الدينية، الروح من القوطية الِقباب
يف يلتقي حيث رسميٍّ َمْحِفٍل مكاُن وهي بِقَطع، بعض من بعُضه امُلتََميِّز ن امُلَلوَّ الزجاج من
كما بطرس، القديس كنيسُة وتُْلِقي الظَُّرفاء. الِهيِف رومة أهل من ألًفا أربعون العيد أيام
االحرتام، روَح تُِثريَ أن من أكثر النفس يف السلطان ِحسَّ بولس، القديس نرصانية تُْلِقي
من عليها املهيمنة القبُة تَْربز وحني املدينة من االقرتاب عند إِال الخلود رمز يُْكَشف وال

بعيدة. مسافٍة

.Dramatique 22
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وُفتُونًا، تَنَوًُّعا أكثُر تأثريٌ بدهليز، كتدرائيته إىل منه البابا يَِصُل الذي وللفاتيكان،
وتَُدلنا قرنًا، عَرش أربعَة منذ به أقاموا قد البابوات َوَجْدت الفواصل بعَض َعَدْوت وإذا
كثري عىل يشتمل وهو سنة، بألف بطرس القديس كنيسة من أقدُم أنه عىل املشتبكة مبانيه
إالَّ الزائُر يُْقبَُل ال واليوَم نة، امُلَحصَّ والساحات اديب َ والرسَّ واملتاريس واملعاقل األسوار من
تصميٍم وجود عدُم أدى وقد العاَلم. قالع أعجب يف النظر يُنِْعم أن بذلك له فيُتَاح راِجًال
الرِّعائية الشعرية الروح ومن الحربية، البابوات بعض روح من كلٍّ سري إىل شامٍل إنشائيٍّ
وتقوم مجراها، يف طليقًة منهم، ثالثة زمرة عند اإلنسانية الروح ومن منهم، آخرين لدى

البحث. إىل داعيٌة مكتباٌت ترتفع كما أنيقٍة حدائَق بجانب أبراٍج ذاُت قصوٌر
امَلْرتُوقة، الفاتيكان مدينة من الرغم عىل زمنيٍّا أمريًا يكون ال زماننا يف البابا وعاد
مكانه، يف يشء كلُّ ظلَّ وقد األولني، أساطري سحر من َخَرجت قد املباني هذه أن ويلوح
وامُلتَنَزهات كالشوارع وذلك بأوروبة، محلٍّ غري يف تَُرى التي امُلتََهدِّمة كالحصون وذلك
أن يف التفكري حني ُمنِْكًرا الرأس ويُْرفع باريس، من اختفت التي األسوار مكان يف القائمة

معتزل. َقسٍّ لحماية أُقيمت قد كانت الدفاع ووسائِل الحصون هذه جميع
أوَل ويكون البابا، مواجهة قبل االستقبال ِرَداه يف به نَْشُعر ما الغريبة امُلَؤثِّرات ومن
البسني ِضَخاٍم سويرسيني من املؤلفُة الحرِس كتيبُة َرج، الدَّ وأمام األسفل، يف نبُرص ما
بأيديهم يَْحِملون سنة أربعمائة منذ فتئوا ما وهم وَد، والسُّ ْفَر الصُّ املرتزقة امُلَشاِة ثياَب
مقاطَع ذاِت كلماٍت يتكلمون وهم األقل، عىل قرنني منذ بها يحاربوا أن غري من ِحرابًا

السويرسيُّون. به يَُميَّز ما البارد الصمت من ُمبِْدين واحدٍة
واتساًعا ارتفاًعا متساويٍة ُسُقٍف ذواِت ِرداٍه ِستَّ أو ِرداٍه خمَس األعىل يف وتَِجُد
الكثيِف جوانِب عىل مصفوفًة كراِيسَّ هنالك وتُبِْرصُ بالحرير، ُمَزْخَرٌف يشءٍ وكلُّ وفضاءً،
العريضة األبواُب وتجمع ِمنَْضَدًة، هنالك ترى وال ِغْلَمانًا، كانت لو كما الزَّرابيِّ من
النُّور ذواُت املصابيُح وتقوم الستائر، وتُْسَدل واحد، ُرواٍق يف القاعات تلك جميَع املزدوجة
ليلة ألف من أسطورٌة وتتجىلَّ الَجنُوبية، الشمس ذي املتوسط البحر ضياء مقام املنترش
هم الذين البابويِّ الحرس ضباُط ضوضاء غري من ويذهب ويأتي مسحورة، ُعْلبٍة يف وليلة
وذلك يباج، والدِّ بالذهب ُمَزوَّقون هم والذين القديمة الرومانية األرشاف طبقة أبناء من

ُمتَسارِّين. ويتواَرْون قسيسون يظهر حني عىل
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أن األحيان، بعض يف أَْمكنَكم، األمر آخر يف ُدِعيتُم ما فإذا ُمَفتََّحٌة، البابا وإِيَواناُت
الخاتَم وَلثْم بالركوع َالُم السَّ َص نُقِّ وقد َمْهل، عىل املجاورة الغرفة يف زائريه يَُكلُِّم تسمعوه
املقدمة، بعد وتُبِْرص العموم، عىل جالس غريَ وحَده واقًفا البابا ويكون ة، ُمدَّ أصغر إىل
عليه كان مما بساطًة وأكثُر أُبََّهًة أقلُّ األصيلَّ االستقباَل أن األُسطورة، انتظار وبعد
صليٌل وراءه يُْسَمع البابا لكالم يُنَْصت وبَيْنا القديم، اإلمرباطوريِّ البَالط يف االستقبال
نِرش مع وذلك الذهبية، املهاميز طننُي يُْسَمع كما ، َقطُّ تُْستلَّ لم فضية لسيوٍف خفيٌف
بصوت تهتزُّ كانت قلعٍة داخَل نفَسه الزائُر يَِجُد وال امُلَوطَّأ، عرصنا يف لألسطورة ُشعاٍع

مىض. فيما املدافع
وال القرص، هذا من مكان كل يف قائًما إيطالية فنِّ جميُع يزال ال العكس وعىل
الخصوص؛ عىل ١٦٥٠ وسنة ١٤٥٠ سنة بني هنا، أُبِْدع ما كلَّ يُبَاِرَي أن ُمتَْحٌف يستطيع
مناوبًة، أَنعشتا اللتني والتْقَوى الحياة عن تعبريٌ بل ُمتَْحًفا، ليس هنا ترى الذي ألن وذلك
املتاحف بعض يكون قد أََجْل، املتقلبة. األزمان روح َوْفَق القَرص ذلك أحيانًا، واحٍد آٍن ويف
مثًال، َمْدريد وُمتَْحف فلورنسة كُمتَْحف الفاتيكان يف وامَلنُْقوشات َور الصُّ ِرَداِه من أغنى
يف ُدوَكال قَرص إِن حتى ، الفنيِّ اإلنتاج من هنا تَِجُد مثلما آخَر مكاٍن يف تَِجُد ال أنك غري

. الخاصِّ تحقيقنا إىل هذا يف نستند وإننا الثانية، الدرجة يف يأتي البندقية
كان وما هنا، سلطانُها يَْربُز التي الكنيسة تسامح هو العجب إىل األمور وأدعى
أَبَْدْوه ما إبداء عىل ليَْجُرءوا املتوسط، البحر مراكز من آخر دينيٍّ مركٍز أيِّ يف املتفننون،
كانت نََعْم، العاري، البرشيِّ الجسم جمال إظهار عن اإلغريق معابُد أغضت قد نََعْم، هنا.
عقائد عن هنالك ُ يَُعربَّ كان أنه غري بزنطة، أباطرة رأس حول تَْسَطع الذهبية التيجان
َلَوات23 الصَّ يف الَخِفيَّ اإللَه تمثِّل التي هي والرموز اإلشارات كانت وإذا ومظاهره، الدين
وفلسفتها. ُخيََالئها ومن الوثيقة تعاليمها من إياه األبصار إدراك عدم ألن فذلك واملساجد؛
وتَْلُهَو تَْعبَث أن الَوْعِليَّة األبدان ذوو واألشخاُص الُحوِريَّات استطاعت الفاتيكان ويف
بجانبها وتُبِْرصُ الوثنية، اإلغريق ُصَوَر بريشته رفائيُل ويبعث ُفتُونَها، ِديَانا تُبِْدَي وأن
األُُطَر ويُْمِسك أنجلو، ميكل أوابد من هذا فيَُعدُّ األموات، مملكة يف عاٍر كَمِلٍك واقًفا يسوَع
عىل الَغَواني ويَُهيِْمن يونانيٍّا، جماًال ون يُِشعُّ ِغْلماٌن الجدارية القديم الَعْهِد بُصَوِر املحيطَة

اليهود. معابد الصلوات: 23
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تَبْدو كما العذراء أنها فتلوح ُرواٍق جداِر فوق من لنا بُوْرِجيَا البابا خليلُة وتبتسم الجنَّة
الذي الصليب تحت واحٍد، رمٍز تحت هذا جميُع ويجتمع قليًال، بعيدًة البابا هذا ابنُة
الواسعة بطرس القديس ُقبَّة تحت الِفتْيَان ِفْرقُة َصَدحت ا وَلمَّ وبطرس، يسوُع عليه مات

ُمَخلِِّصه. بجانب الِقدِّيُس هذا فيها يَْجِلس سماءٍ إىل ونُِقْلنَا الدنيوية أفكاُرنا تالشت

٧

البحار جميع أليست ولكن األحيان، بعض يف تجاريٍّا بحًرا املتوسط البحر يُْدعى أن يحاَول
حربيًة ومراكَب التجارية ُفن السُّ من أقلَّ معارَك له َحدَّ ال الذي املياه َمَدى يََر أَوَلْم كذلك؟
إىل أدى املصالح تصادم ومن املساوِف ِضيق من الَربِّ يف وما التجارية؟ املراكب من أقلَّ
الجدار خالل من إجارٍة بيت يف املستأجر يسمعه وما زمن، كلِّ يف اآلدميني مالينِي اصطراع
وما َحْقًال، يجاوره آخَر ٍح َفالَّ ِضدَّ شكاَوى من ٌح َفالَّ يَُعدِّده وما اب، خَّ الصَّ جاره لدى
البحر ُرْحِب يف تتوارى أموٌر مجاور، نهٍر وراء بما يقيم آخر شعٍب ِضدَّ شعٌب يصوغه
الثاني يَُقوِّض أن لألول كان وما اآلخر، يَُرضَّ أن املراكب ألحد كان وما له، نهاية ال الذي
الوسطى القرون يف حتى تتقدم أخذت التي البحار يُة ُحرِّ كانت وما َحْربًا، أو َعَرًضا إالَّ

أحٍد. ملُك ال الجميع ملُك البحر ألن إالَّ أمُرها ليُْمِكن
يف يَُرى مما أكثَر دينيٍّ وحسٍّ اطمئناٍن من ح امَلالَّ يف يَُرى ما سبُب يَتَجىلَّ ذلك ويف
َحْوَلها، يجادله َمْن يَِجُد ال دام ما الحرية سبيل يف يحارب أن ح امَلالَّ عىل وليس ح، الَفالَّ
إىل املؤدي الحديديِّ لَّم السُّ يف يَْصَعد حينما صباٍح كلَّ به يتمتع طبيعيٌّ َخرْيٌ هي والحريُة
يف ذلك ابتغى ما وإذا وفضاء، نوٍر من يِحيُط ما ِضْمن وذلك املركب، سطح عىل ُحَجرْيَته
الرَّبَّ طلبتم ما وإذا وحَده، يكون حيث الصحارى أو الغاِب إىل يَْلَجأ أن عليه َوَجَب الربِّ
يجب حيث البحر؛ يف ما عكس عىل وذلك إليكم، تنظر الوجوه مئاِت وجدتم الكنيسة يف
من لطاغيٍة أو مللٍك يَتَِّفْق ولم آخرين، أناٍس أَثََر تُبِْرصوا حتى امِلنْظار تستعملوا أن عليكم

الضيِّق. ه ِجْرسِ عىل لُربَّاٍن اتفق ما الحرية
ولم قعره، ويف املركب أسفل يف أجلها من َفُر السَّ نُظَِّم التي والرباميُل الرِّزُم وتُوَجُد
من يُْكَسُب أيامنا يف حتى الحديثة، األزمنة غري يف وحَدهم للمسافرين ُة امُلَعدَّ ُفُن السُّ تُْعَرف
فُمْعَظم َغْرَو، وال املسافرين، نقل من يُْكسب مما أكثَر ماٌل املحيط وراء ما مركب َوْسِق
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بحثًا ُل يََرتَحَّ رجٍل من أكثَر سائٍح مائة بني تَِجَد أن النادر فمن األعمال، رجال من هؤالء
ماٍل. ال لقلٍب كسبًا أو بمناظَر تمتًعا أو الشعوب عن

بما داخلية كبَُحرْيٍَة َسِجيَّته عن البحار، جميع أصغُر وهو املتوسط، البحُر ويَْكِشف
لُعبَابه وِكبَاِرها املراكب ِصغار من َعدٌّ يُْحِصيه ال ما َشقِّ من القديمة القرون منذ واقٌع هو
التجارية امُلنْتََجاِت بتبادل وقياِمها البلدان بني ما ووصِلها وشاطٍئ شاطٍئ بني وسفرها
أن يجب كان املتوسط البحر بالد أيُّ يقوَل أن يستطيع أحَد وال مًعا، الحضارات وتبادِل
وقد والبندقية، ِبَزنْطة قبل نََشأَتا قد وقرطاجة اإلسكندرية ألن وذلك املستعمرات؛ من يَُعدَّ
الكربى، املحيطة للبحار تتفق لم برسالٍة امِلالحة عىل الضيقُة املتوسط البحر أبعاُد أنعمت
اكتشاف قبل ناميًا رائًعا شكًال والحضارة التجارة عىل َخَلَع قد املتوسط البحر وكان

حقيقية. معرفًة والهنُد الصني تُْعَرَف أن وقبل زمن، بطويِل أمريكة
أوروبة صيارفة أوَل الطالينة وكان املتوسط، البحر بالد رأس عىل إيطالية وكانت
تكون وتكاد للمبادالت، جديد نظاٍم قيام برضورة الصليبية الحروب قضت منذ وأكربَهم
(الحوالة)، Giro كالكلمات: اليوم نستعملها التي الصريفية التعابري جميع مصدَر إيطالية
(االعتماد)، Crediteو الجاري)، (الحساب Conte correnteو (القطع)، Lombardeو
وكان الدُّوبْيَا،24 حساب ع اْخُرتِ إيطالية ويف (اإلفالس). Banc rottaو (الرصيد)، Saldeو
َطْرح بعد للمبادلة نقوَده عليها املرءُ يَْدفُع طويلًة ِمنْضدًة أي Banco؛ األمر أول يف البنك
عىل سيطرتَهم يعتقدون يزالون ال الذين الصيارفة بكِبار ويَْجُمل استيفاؤه، يجب ما
ُدِفعت بلٍد أوَل إيطالية وتَُعدُّ الوضيَع. مهنتهم أصَل الحني بعد الحني يف يذكروا أن العالم
املال، إىل يحتاجون كانوا الذين البابوات اْضُطرَّ وقد واسع، نطاٍق عىل املال عن فوائُد فيه
اإليطالية البُنُوك لدى َرَهنُوا وقد دفعها، أو الفوائد قبض عن الَكنَِيسِّ الَحْظِر رفع إىل َدْوًما،

كثريًة. مالينَي بلغت فوائَد مقابل يف وأعشاٍر رضائَب ِعدََّة
يسهل كان فإنه قدرتُهم أو درايتُهم تُْفَرتَُض بأشخاٍص الثقُة هو االعتماد أن وبما
ارتقاء عند الصيارفِة ِكبار من يصبحون املرابني ِصَغاُر وكان إياه، وامللوك البابوات َمنُْح
املئويِّ الفائدة ِل ُمَعدَّ لَخْفِض استعداَدهم الصيارفة هؤالء فيُْعِلن الُكْربى، املالكة األَُرسِ
األمراء من العظماء أعمال يف يُوِغلُون الصيارفُة هؤالءُ كان وكلما رشٍف، لقِب مقابل يف

.Comptabilité double 24

340



اللَّيل آِخُر

كاملٍة شعوٍب الستغالل اسٍم إعطاءُ أُِريَد ا وَلمَّ سياسيٍّا، نفوذًا يزيدون كانوا اإلقطاعيني
الدولة وحقِّ الدولة كرضورة مكيافييلِّ زمن منذ جميلة أسماءٌ عت اْخُرتِ والرضائب باملكوس
األمراءُ ويزدري ، نرصانيٍّ أدب كلِّ خاتمة عىل َدلَّ هذا أن والواقُع الرشيدة، والسياسة
حتى سبيلهم يف نفَسه يقتل الذي الُجمهوَر ازدرائهم من أقلَّ بعًضا بعَضهم والطغاُة
أَن غري من أقوياءَ أعداءٍ بني وُوسطاءَ ُرُسًال املال رجاُل ويصبح اصطراعهم، اشتداد عند
أبناء من املحيلِّ النشاط ذوو صار وهكذا ، الخاصِّ بلدهم خيانِة من نفوٍر بأيِّ يشعروا

األمم. بني ماليني َحَفَدتُهم صار كما أممهم يف مشهورين صيارفًة التجار ِصَغار
املتوسط، البحر ِنطاَق شهرتُه معه جاوزت ما الِحذْق من اإليطايلُّ التاجر وكان
ميالن يف صيارفٍة لدى وُرخَصهم واحتكاراِتهم القادَم دخَلهم وإنكليٌز أملاٌن ملوٌك وَرَهن
يف َوَقَع كبري إِفالٍس أياَم عظيمٍة بمبالَغ َمِدينًا اللندنيُّ إدوارُد امللُك وكان وفلورنسة،
تجاًرا يكونوا حتى الطالينة قضاه مما أكرب وقتًا اإلنكليز وقىض .١٣٤٥ سنة البندقية
إصداُر يُْرَهن أن الثاني، فردريَك عهِد يف حتى بََلْرم، يف العادة من وكان حني، وَمالَّ صالحني

فلورنسة. عند ِّ ِقيلِّ الصِّ القمح
عن األوىل املْغَفلة الرشكات نشأت البُنوك، نظام عن نشأ قد االعتماد نظام أن وكما
هذا يف َدَحُروا الذين هم والِجنِويُّون البندقيون والتجاُر ، االستعماريِّ التجاريِّ النظام
من بلغوا قد وهم ورشقه، املتوسط البحر َجنوب من والعرب اليوناَن منافسيهم املضمار
ال ذلك ومع إنكلرتة، إِىل وطرابلَس األسود البحر ِسَلع معه يُْرِسلُون كانوا ما املخاطرة
مأهولة، غريَ تكن لم ما الصحيح باملعنى املستعمرات من يحتلونها التي الشواطئُ تَُعدُّ
ُمُدٌن فظهرت كثريًا تقدَّم قد تجارية وكاالٍت من األجانُب هؤالء أقامه ما فإن ذلك ومع
وما بها، خاصٍة قومية وإدارٍة وقناصَل قضاءٍ مجلِس مع الصغرى آسية موانئ يف بندقيٌة
مستعمرين ِقبَل من وُقلَِّد إلسبانية منْهاًجا َصَلح ُمَقنَّعٍة للسيطرِة وجوٍه من للبندقية َعنَّ
ثم النهضة عرص مقدمَة الدور هذا كان وقد عَرش، الثامَن القرن حتى وإنكليز ُهوَلنْديني

. االستعماريِّ النظام مقدمَة
مديٌن الصليبية الحروب بعد برسعٍة واسعة ِلثََرَواٍت الناس بعض جمع من كان وما
الخاصة االحتكارات َدْوِر انقضاء بسبب متعذرًة َغَدت التي الكبرية للعوائد يشء كلِّ قبَل
حني، وامَلالَّ املراكب أصحاب عىل شديدًة الُحْكم وتقلباُت الحرب مهالك كانت أََجْل، أيامنا، يف
نُُسَجهم باعوا ما إذا فلورنسة، أهُل وكان الَخَطر. مبدأ استعماَل أساءوا التجار أن غري
يف يتعاَطْون وكانوا األحيان، بعض يف َمرَّاٍت ثالَث ثمنَها يضاعفون عكا، من أو نيَس من

341



املتوسط البحر

وكأن الوثنيني، من أو األغارقة من كانوا لو كما ُمَقيَّدين غري الرقيق تجارَة نفسه الوقت
النبيِّ هذا ُمَمثَِّل وكأن إخوانًا، الناس يَدُْع ولم املتوسط البحر بالد يف يظهر لم الرُُّسل أحد

برومة. بطرس القديس كنيسة يف باإلنجيل يَِعْظ لم
أن املصادفات من يكن ولم فلورنسة، من أمهر هو ما إيطالية ُمُدن بني يكن ولم
من وبريُوِزي وبالدي كاردي أمثال غدا وقد والدبْلُميني، التجار بأحسن املدينة هذه أنجبت
صيارفتَهم األمريكيون به يذكر كالذي باحرتام املتوسط البحر أهل يذكرهم الذين العظماء
فظلَّ السياسة عاَلم إىل املال عاَلم من انتقلوا َمن أوَل ِميِديسيس آل كان وقد نيويورك. يف
بشئون سلطانهم من األول القرن يف قاموا وقد قرون، ثالثَة فلورنسة يف قبضتَهم الحكم
بال التاليني القرنني يف الحكم ة َدفَّ أداروا ثم األلقاب، من وَعَطٍل حكمٍة كثرِي مع الحكم

األلقاب. َحْمل يف إفراٍط ومع ِحْكَمٍة
نافذين لتجار ابنًا هم، أهمُّ وهو ،(١٣٨٩–١٤٦٤) دُوميِديسِيس ُكوْم وكان
الخصوص؛ عىل ُكونْستانْس، مجمع يف العظيمَة ثروته فاكتسب فلورنسة، يف ومستشارين
هو ما ولكْن السياسية، األعمال بهذه اْغتَنَْوا أناٌس واألملان الطليان ومن البابا. رافق حيث
دوِميِديسيس؟ لُكوم اتفق كما الوطن» «أبا وُفوِجر أْلِبزِّي آل من أحٍد تسمية عدم يف السبب
الفقراء، وأجار الشعب عن وناضل الحرية أََحبَّ قد ُكوم أن وهو سهٌل، الجواب إن
وال النهضة، عرص بدءِ حتى تقريبًا، وُطْهًرا ونُبًْال، توفيًقا مملوءًة حياًة قىض قد وهو
إراحة يف جهوٍد من يَبْذلونه ما عىل عرصنا يف املاليني أصحاب من أحٌد به يُقاس أن ينبغي
َفِتئَ وما وطنه، ألبناء شيئًا امِليِديِسيِيسُّ هذا يرتك ولم خريية، أوقاف بإنشاء ضمائرهم
ثروتَه َجْمِعه لعدم هذه شهرته يف َمِديٌن وهو ذلك، مع القرون غضون يف يَِذيُع صيتُه

عيِشهم. وسائَل الناَس بِحرمانه وُعْدوانًا ظلًما
وهو الَعقارية، األمالك جميع تسجيل فأوجب عاًما أربعني فلورنسة سيَد كُوُم وَظلَّ
الدَّهماء، عىل خفيفٍة ورضائَب فاء َ الرشُّ عىل ثقيلٍة رضائَب فرِض يف السجلِّ بهذا استعان قد
رجٍل رغبِة عن وذلك ماًال، بلده أبناءَ أعطى، أو وأقرض، املرتشني الُجبَاَة َعَزل قد وهو
فلما العادة، حسِب عىل سنٍة نَْفَي صامتًا احتمل قد وهو الظهور، يف مما أكثَر الِكيان يف
البًسا شائٍب ملالمِح صاحبًا ِلفريُوْكيو بارٍز نقٍش يف يَُرى وهو االنتقاَم، يحاول لم عاد
وأُذنان َمْعقوٌف حادٌّ طويٌل أنٌف فله فيه، ثقيٌل يشء وكلُّ كبرية، وَعْمرًة بسيطًة ثيابًا
عندما السنِّ يف ًما متقدِّ وكان واالنسجام، والِفْطنة الِجدِّ عىل تَِنمُّ مالمحه أن غري كبريتان،
وعىل وغوزويل، دونَاِتلُّو لدى َطَلباٌت له فكانت املتفننني أكابَر وَعَرف أفالطون، بدراسة بدأ
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الشعراء من أناًسا يَُحاوَر حتى كارِّيجي، يف الرائع مغناه ُرواق إىل َد َدُّ الرتَّ ُحبِّه من كان ما
املايض العام يف ربٍح من نال بما عاِمه يف عارًفا بُْرُجَوازيٍّا أعماٍل رجَل َظلَّ والفالسفة،

تامة. معرفًة
الجدارية الصورة يف الحفيُد هذا ويبدو َجبَّاًرا، طاغيًة ِخيُّ السَّ لُوَراُن حفيُده وكان
ونظرٍة َجْعٍد كثيٍف وشعٍر ُمَسطَّح عريٍض وأنٍف بارز َفكٍّ ذا النْداُجو ِرشْ رسمها التي
كتبه وما متفنٌن، بل تاجًرا يكن لم وهو الدوام، عىل للكالم متأهٍب وفٍم هادئة غرِي يٍة ُمتََقصِّ
والُحبِّ الذهنية والحياة واملعرفة باملوسيقى َوَلعه من كان وما بنفسه رائعٍة قصائَد من
مما بأَحرَّ العيش إىل وتَحِفُزه امِلْسقاَم الوارَث هذا تَنَْعُش كانت أموٌر واملغامرات والصداقة

املأتميني. وبتهوفَن لوراَن ِقنَاَعْي بني غريٌب َشبٌَه ويوجد الحذَر، يقتضيه
«الهوَت يُْدعى وكان العرص، ذلك يف األعىل فلورنسة َمثََل الديانتني كلتا مزُج وكان
وَعَرَض ِقدِّيسًة ِفينُوَس بُوتِيِشيلِّ َر َصوَّ وقد الدَّالل. من يشءٍ مع بولس» وفلسفَة أفالطون
وبُوكاَس دانتي أثَر يُِجلَّ أن البَالط يف له ُسِمَح وقد اإلالهات، من أنهنَّ عىل نحيفاٍت نساءً
رفائيَل، ظهوَر سبقت التي السنني يف ْهواِنيَّة والشَّ الِحسِّ من غريٌب َجوٌّ ساد وقد مًعا.

. حقيقيٌّ نهضٍة عُرص يتألف أن من أكثر انحطاٍط عُرص هذا من ويتألف
القوَم يُنِْبئ كان الذي البيضاء، الُحلَّة ذُو الدومنيكيُّ هذا ساُفوناُروُل، يأتي ثم
مواكب ِضدَّ اشتعاله مع وهو، لُوَران، بموت نَبَّأ والذي ُرًؤى من الليل يف يََرى بما
مؤلٍف موكٍب رأس عىل سار عندما ِحيًَّة َمْرسَ أقلَّ يكن لم امُلَعْرِبَدة، امُلَقنَّعة ِميِديِسيس آل
يسوُع «عاش منشدين: املنازل جميع يف األدوات باطَل ليَُحرِّقوا ُمَكلَّلني وَفتَياٍت فتيان من
لم لوران أن والواقُع صحيٍح، غريُ وهذا موته، فراش إىل دعاه لوران أن ويُْزَعم مليُكنا!»
خمس فلورنسة زمام عىل ساُفونَاُرول ويَْقِبض لُوراُن، ويموت . َقطُّ املتعصب لهذا يُذِْعن
نََكاًال به ويُنَكَُّل الشهادة، من إليه َسَعى ما حبوط بسبب نفوٍذ كلَّ َخِرس أن إىل أي سنني؛
املوصوفة األشياءَ فيه ليَْقِذف أقامه قد كان الذي املوِقد يف ُجثَّته وتُْحَرق ويُْشنَق شديًدا،

أيًضا. بْرتاْرَك وكمؤلفاِت ْطَرنْجات، والشِّ وامَلَعازف والستائر كامَلَرايا باألباطيل
ما فإن ذلك ومع أحَدهما، العارش ليوُن وكان بابََوان، ِميِديِسيس آل من وظهر
يَُكرَّْر لم عريكٍة ولنِِي نفٍس َسنَاءِ من لوراُن به اتصف وما كريٍم ِحْلٍم من ُكوُم به اتصف
إىل أسالفهم وأهِليَّاِت أجدادهم ماِل تحويَل ُسَخَفاءُ لهما خلفاءُ حاول أن الَعبَث ومن ، َقطُّ

دوكيَّات. وتيجاِن ألقاٍب
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٨

كان فمقداًرا، مقداًرا بعًضا بعَضها يَُمزِّق إيطالية يف واإلمارات الُجمهوريات كانت بينما
سلكت وقد التحقيق، سبيل يف سائًرا املستقبل يف املتوسط البحر بلدي من كلٍّ توحيُد
والقرن عَرش الرابَع القرن يف قوميتني دولتني فأصبحتا إنكلرتة طريَق وإسبانية فرنسة
قد مناوبًة واإلمرباطوَر البابا َص تََقمَّ الذي العامُّ الرومانيُّ األعىل املثُل وكان عَرش. الخامَس
القومية اللغات وُفِرضت األديار، خارَج تُْستَْعمل ال الجامعُة الالتينية اللغة وعادت زال،
الدارجة. اللغة سواء يف نفَسها وجدت أن املضطربُة إيطالية تَنَْشب ولم الجامعات عىل حتى
امللوك بعض عهد يف الدولة حول مبدأٍ من لها عما يشء، كلِّ قبل فرنسة، أعربت وقد
َ املبدأ أن غري مقاًما، األملان ملوك دون وكانوا ِضَعاًفا القدماءُ كابي آُل كان أََجْل، األقوياء.
بقاء من كان ما رمًزا يَُعدُّ وقد ُهوِهنْشتاْوفن، آل من عاهل آخر بعد األُفول إل مال الِجرمانيَّ
الثاني. فردريك أملانية إمرباطور موت بعد سنة عرشين َحيٍّا التاسع، لويس فرنسة، ملك
بنفسه، واثًقا جميًال مختاًال ُرُجوليٍّا بالِقدِّيس، نُِعَت الذي لويُس، كان أن الغرابة ومن
ِفرنسة ملك وساطَة األخريُ هذا معه طلب ما فردريك بمنافسه الصلة ُحْسن من كان وقد

إليها. مضاَعًفا َردَّته ما أملانية ِتجاه التسامح من األخريُ هذا أبدى وقد َخْلعه، حني
َهْزل بنسبة ا جادٍّ الصليبية بحربه يقوم أن يًسا، ِقدِّ إليه أُشريَ الذي فرنسة، ملك وأراد
أسريًا وقع أنه وذلك ، األملانيِّ العاهل هذا من َحظٍّا أَقلَّ َظَهَر ذلك ومع أَمِرها، يف فردريَك

الثاني. َغْزِوه يف بالطاعون مات وأنه املقدسة، لألرض األول غزوه يف
الجميُل فليب واستحقَّ ، القوميِّ املبدأ سبيل يف العمل عىل أنفَسهم خلفاؤه وَوطََّن
الشمس امللِك من ٌب َرضْ هو الذي الطَّيَّار، ار الَغدَّ امَلكَّار الجليل امللك لهذا يكن ولم لقبَه،
اإلقطاعيَة األرشاف طبقة كافح قد وهو فرنسة، غريُ واحد، عاٍل َمثٍَل غريُ األدب، َدْور قبل
ويناهض ِضدَّه، رضائَب َفوَضع أيًضا البابا من احرتز قد وهو بموظفيها، للدولة تَْعِزيًزا
الَغْصب من البابا ويعاني الِقدِّيسني، ِعَداد يف الَجدَّ أَدرج أن بعد الحفيَد هذا نفُسه البابا
رومة أهل ل تََدخُّ من بُدَّ ال وكان أسالُفه، يَُعاِنه لم ما ذلك َعَقبت التي االضطرابات أثناء يف
رمًزا الحادث هذا َعدُّ ويمكن سنة، وثمانني خمًسا العمر من البالغ الشيخ هذا لحرية نيًال
دوَر بذلك ُمْفتَِتًحا بأفينيون ليقيم الجديد الفرنيسُّ البابا ويذهب الناشئة، العرص لدول

الكنيسة. إسارَة ُدِعَي ما
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عَرش الرابَع القرن يف مطلٌق َملٌك بها َوْضَعه يَتََمثَُّل كان التي الحال إيضاُح ويمكن
ِلَما وذلك بباريس، ْور الدَّ ذلك يف ال القسطنطينية، يف ٨٠٠ سنة حواَيل ُرِسَمت التي َور بالصُّ
الصورة أسفل يف الرجال من زمرتان فتتخاصم ُعود، الصُّ لتمثيل مجلٍس انعقاد من يَُرى
ويُنَْظُر منفصلة، جماعاٌت وتَُشاَهُد مًعا، رجاٍل ثمانيُة ذلك ويجلسفوق مقعٍد، من وبالقرب
من واحد ويَْعِرضكلُّ العالية، بقالنسهم هؤالء الدين رجاُل ويُْعَرُف واإلكلريوُس، األرشاُف
سماوية. ِفَرٍق فوق كالرَّبِّ العرش عىل جالًسا امللَك تُبِْرص األعىل ويف آِله، أسلحَة األساقفة
البحر عن الفرنسية الكتائب من قسٍم غريَ إنكلرتة ِضدَّ السنة مائة حرب تَُحوِّل ولم
إيطالية، يف الِفتَن من زمٍن بعد اشتعل وما الصليبية، الحروب اجتذبت وقد املتوسط،
فرنسة قبضَة الرُّون نهر مصابُّ أصبحت ا وَلمَّ الَجنوب، نحو الناشئِة فرنسة أساطيَل
كان وما العظيَم، الساحيلَّ مرسيلية مْعِقَل بذلك فرنسُة اكتسبت ١٤٨٠ سنة َحواَيل
نهائيٍّا، الفرنسيني أيدي بني وقع طويل زمٍن منذ ليوَن عىل الخام الحرير من يتقاطر
عىل التضافر إىل معه وِجِنَوة البندقيُة اْضُطرَّت ما القدرة من ُمْونبْلِيه َصيَاِرَفة أحُد وبََلَغ

. الفرنيسِّ امِلِديِسيِيسِّ هذا إسقاط
مختلَف َد لتَُوحِّ قرننْي جاهدت وقد الناهضة، لفرنسة مزاِحمٍة أعظَم إسبانية وكانت
ِرصاٍع عن يُْسِفُر التَِّعس الجزيرة ِشبه شكَل أن يَِجْد الخريطة عىل نَْظَرًة يُْلِق ومن شعوِبها،
بإيطالية محلٍّ أضيِق يف يَُك وَمْن الرضورة، بحكم السواحل وسكان الداخل َجبَِليِّي بني
يف يرى أن يمكنْه مثًال، بالَجنوب نيكاْسرتُو من بالقرب جبٍل فوق من َفيَنُْظر الظريفة،
إسبانية يف السكان معظَم تَِجُد العكس وعىل يُبَلَِّالنها، اللذين البحرين كال صاٍف يوٍم
وبهذا الشاطئ، عىل حاقدين فيبدون واسعة، ومسافاٍت عالية بجباٍل البحر عن منفصًال

البلد. ذلك شعوب أقوى هما اللذيْن الشعبنْي بني الرصاُع ُ يَُفرسَّ
الشمايلُّ إِسبانية مركُز منهما ويتألف مرتفعتان، ولِيُوَن َقْشتاَلَة مملَكتَي أن وبما
الوسطى القرون يف حاربتا فإنهما ، األطلنطيِّ املحيط عن شاهقٌة جباٌل وتَْفِصلهما الغربيُّ
ِمنْطقة عىل واملشتملَة الكبري الوادي حتى الربانس جبال من املمتدَة السهليَة أَرغونة مملكَة
مملكُة الشمال ناحية من وأَرغونة قشتالة بني يفصل وكان تقريبًا، الحارضة َقَطالونية
بأغاني ُخلَِّدت التي الجميلة األسماء جميُع أتت هنا ومن الفرنسية، لَغْسُقونية املتاخمة نََربَّة
وَطرَّكونة. وِبْرِبنْيَان بَْمِبلُونة وكأمراء وُروِسيُّون ُرونِْسيفو ككونتات الَجوَّالني، الشعراء
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ُمْلَك تقريبًا، نصَفها يَْعِدل ما أي إسبانية؛ جزيرة شبه َجنوب جميُع كان ذلك ومع
حاول الذين والرببر العرب من مزيًجا القوم هؤالء وكان ،١٢٠٠ سنة َحَوايل املغاربة
الدينيُّ اإلسبان تسامح عدُم يُفرسَّ وبهذا َجْدَوى، غري عىل طرَدهم قروٍن ثالثة يف اإلسبان
لدى مهمٍة مناصَب ذَِوي كانوا الذين اليهود واضطهاُد التفتيش محاكم مظالُم ُ تَُفرسَّ كما
الرغم عىل إيطالية يف املسائل هذه َحلِّ سهولة يف السبب يدرك أن يََودُّ َمن وعىل املغاربة.
العدوَّ أن يَْعِرف أن إسبانية، يف ْؤم الشُّ بالغُة نتائُج لها كان أنه ويف ، األجنبيِّ الغزو من
أن يمكن كان إيطالية يف الذهنيَة الحياَة وأن أيًضا، دينيٍّا َعُدوٍّا كان إسبانية يف القوميَّ
شامل عامٍّ ديٍن يف بعيد َغْوٍر إىل حاجٍة من هنالك ليس ِلَما وثنية شبِه نهضٍة عن تَتََفتََّح
إسبانية، يف عنه الدفاع من بُدَّ ال كان الذي الدين، هذا تُبِْرص العكس وعىل فيه، مجاَدٍل غرِي

التعصب. دائرة َدَخل قد
هذا بسبب دينيًة واندفاعاٍت خالصًة مشاعَر يستلهمون اإلسبان فرساُن انفكَّ وما
كيُشوت ُدوْن يمثِّلُها كالتي َحيَِويًَّة بالغًة مثاِليًَّة صورًة بانفعاالتِه السيُد ويَُمثُِّل اإليمان،
ويَُردُّ . القوميِّ اإلسبانيِّ البََطل ُعنواَن الرجلني كال يكن لم ذلك ومع حني، بعد بُسْخِريته
لروحه ويُقام الكافرين، بني تاريخيٍّ عمٍل بأروع قام الذي ُجَوان ُدوْن إىل الرشف هذا
يلوح هنا ومن جهنم، يف يحرتق صار منذ إسبانية جميع يف سنة كلِّ من نوفمرب يف اٌس ُقدَّ

قليل. غرِي برجاٍل يُْظَفَر أن من أكثَر كثريٌ نساءٌ تُْغَوى أن الروح لسالمة األفضل أن
الغازي ضدَّ اإلسبان التحاد وذلك ، األجنبيِّ اعتداء من كبري خريٌ إسبانية أصاب وقد
سنة يف َدا َفَوحَّ لبعٍض َعُدوٍّا وأرغونة قشتالة أهل بعض وكان للطليان. اتفق ِلما خالًفا
َحْول التاريخية املصادر بني اتفاَق وال املغاربة، أيدي من لُقْرطبة نَْزًعا جهوَدهما ١٢٣٦
مجهوًال الَهْلَكى من األلوف مئاُت ويظل تخريب، من والكنيسة املغاربة إليه أَدَّى ما إحصاء
نقرأ كما التاريخ، ُكتب يف ونقرأ املصري، عىل باردًة داللًة األرقام وتدلُّ الحروب، تاريخ يف

ذلك. عليه يدلُّ ِلَما اكرتاٍث غري من األصفار من كثرٍي مع أرقاًما ما، صحيفٍة يف
قرأَت فِإذا ذاكرتنا، يف ُل تَُسجَّ الرجال مع تَْفنَى التي الِقيَم ذواِت تَِجُد النقيض وعىل
وإذا امَلْرَمرية، هيالنة فقدان عىل ُحْزنًا الِحَداد ثياب لبس البزنطيِّ الشعب جميع أن مثًال
قصائَد عن حديٌث ُسِمع ما وإذا املحرتق، لَرنْربَانْت أو الضائعة ألِتينة استنساٌخ ُرئي ما
أي ِرينْس؛ وكنيسُة والبارتنون اإلسكندرية مكتبة ذُِكَرت ما وإذا وِمْلتُون، ألرسطو زائلٍة
يظلُّ األوابد هذه زوال أَْجِل من األعقاب أََلم فإن باملدافع، أو بالنار أُِبيدت التي اآلثاُر هذه
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عىل يُْؤسف مما أعمَق أسًفا الخالدة اآلثار عىل يُْؤسف أنه والواقُع كثرية، قرونًا حارٍّا حيٍّا
الهالكني. اآلدميني

لحكمة جامعًة عَرش الثاني القرن يف كانت التي ُقْرُطبة مكتبة زوال عىل ُحِزن وقد
من اْضُطهدوا ولكنهم الثَّقايف، املركز هذا يف كبريًا دوًرا اليهود َمثَّل وقد املتوسط، البحر
ومما القاهرة، إىل ثم فاس إىل ُمْضَطرٍّا َفرَّ أعظُمهم هو الذي ميمون ابن إن حتى َفورهم،
أخوه ويُْفِلُس أفريقية، يف اإلنسانيَة وتََعلَّم قرطبة يف اإلنسانيَّ املذهب تََعلَّم إنه عنه قيل
ُعُمره، من لألربعني ابنًا الطبِّ ِمْهنَة فيختار ب التََّكسُّ إىل الفيلسوُف فيُْضَطرُّ حنٍي بعد
فيقابل التلموَد ميمون ابُن ويَُفرسِّ له، ا خاصٍّ طبيبًا السلطاُن فيختاره الطبِّ يف ويَْمَهر
يسوع، مذهَب ا ً مفرسِّ األكوينيُّ تُوَما سان صنع كما اليهوديِّ واملذهِب أرسطو تعاليم بني

. الدينيُّ والتسامُح العقل عبادُة حيث من قروٍن ِعدَّة عَرصه ميمون ابُن ويسبق
بمحاكم التعصب آلَة إسبانية أقامت فقد واحدة، ناحية من التساُمح هذا وكان
َديٍن اضطهاَد ليَْعِرفوا األغارقُة كان وما ًشا، توحُّ التاريخ َعَرف ما أََشدُّ هي التي التفتيش
َردُّ يَْعُقبُه بِحْرٍم وذلك الرابع، القرن غري يف االضطهاد هذا ملثل أثًرا ترى وال ، أجنبيٍّ
ثم والتلمود اآلريني ُكتب إحراق غريَ قسطنطنُي يصنع ولم الزمنية، السلطات إىل املحروم
أمواٍل، مصادرِة أو صوٍم أو َقْرسيٍّ َحجٍّ بغري ليَُجاَزْوا املالحدة يكن ولم أرسطو، ُكتِب
التي األموال نصُف آَل ما األَثَرة عىل تَِنمُّ أعماٍل فاتحَة كانت املصادرَة هذه أن إىل وذلك

القايض. إىل اآلخر والنصُف الكنيسة إىل تُصاَدر
التفتيش، محاكم اقرتفته الذي بالتعذيب إال الوحشية الطبائع إىل بالَعْوِد يُبَْدأ ولم
الشهود تعذيُب ذلك ويَْعُقب األوىل، للمرة ١٢٥٢ سنة يف املتهم تعذيب يف البابا ويأذَن
أحَد ويَْقتُل الشعب ويثور الوسيلة، بهذه يشء أيِّ إثبات إلمكان َخَطًرا أعظم هو الذي
كريًما، لقبًا فينال بالتسامح، ويقول التعذيَب، ألفونسو ويَْمنَع التفتيش، محاكم قضاة

«الحكيم». لقب ينال
ويَُحرِّضه العرب، عىل امللَك ويَُحرِّضأحُدهم التسامح، هذا من غيًظا البابواُت ويلتهب
بنَِعم املسلمني َجْهَر من بالشكوى أصواٌت فرتتفع ِفِينَّة يف مؤتمٌر ويُْعَقد اليهود، عىل آخُر
أُوىل إباحة عن أسفَر دينيٍة مجامَع من عَرش الرابَع القرن يف ُعِقَد وما املآذن، فوق من هللا
املتسامَح، امللَك اإلسبانيِّ اإلكلريوِس جميُع ويعاِرض باطنًا، الشعُب يََعاُفها التي املذابح
ليسوا َمن ويُذبِّح العبادة، أماكَن يَُحرِّق ثم األمر، بدءِ يف الُكتب إلحراق مواقَد فيقيم

نصاَرى.
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ديَن ليس ديٍن انتحال عىل أناٍس إكراه من أكثَر اإلنسانية وجَه يَُسوُِّد يشء وال
اإلكلريوُس َحَمَله َمْن عدُد بََلَغ وحَدها َسَلَمنْقة ويف عقيدٍة، عن اعتنقوه دينًا ليس أو آبائهم
جميُع ضحيته ذهب ما ويَُعدُّ شخص، ١١٠٠٠ ،١٣٩٠ سنة َحواَيل العماد، عىل اإلسبانيُّ
١٤٧٠ وسنة ١٤٥٠ سنة بني فيما َغب والشَّ التقتيل من الِعماد َرَفضوا الذين اليهود
«املاَرانُوس»، ب بعُد فيما ُدُعوا الذين «املهتدين» اليهوَد ويَُسوُد الكئيب، لعرصنا نماذَج
تََقلُّد عىل قادرين َفَغَدْوا بدا، كما الِعماد بعِد لليهود َدت ُمهِّ بُل السُّ أن وذلك ارتباك، كبريُ
فيما ُمَزاِحمني لظهورهم يَنُْقص أن من بدًال زاد عليهم الحقد وأن كان، منصب أيِّ
ِنَطاٍق عىل الِعماد بعد قبُل من أصعَب صار هذا أن غري الدم، بصفاء َ بُرشِّ أََجْل، بعُد.

واسع.
اليهوَد أصاب البُداءة يف التفتيش محاكم مظالم من املرتابني النصارى إىل َه ُوجِّ وما
امللك ألن وذلك خالًصا؛ إسبانيٍّا نظاًما التفتيش محاكم صارت وقد َغْرناطة. فتح بعد
اإلسبانيُّ االضطهاد نُظِّم وقد األموال. من يُصاَدر ما البابا يَُقاِسَم أن يودُّ ال عاد فرديناند
إسبانية يف املمنوعة بالكتب رومة يف يُْسَمُح كان ألنه وذلك ا؛ تامٍّ استقالًال مستقالٍّ تنظيًما
عاٍل غريُ الثمَن بأن اإلسبان ح فَرصَّ العقوبات عن العفَو تَبيع البابا دولة وكانت مثًال،
العامَّ. الرأي يشغلون قًرسا، املهتدون اليهوُد أي املارانوس؛ وكان ضعفني، بجعله فطالبوا
أن العبث ومن كثرية، مدٍن يف اضطراباٍت وقوَع الشعبية الغريزة أَوجبت أن العبث ومن
محاكم نُظِّمت فقد نبيل، ِقبَل من املذبح أمام ُقْسَطة َرسَ يف التفتيش محكمة رئيس ُقِتَل
كان وهكذا عدٌد، يُحصيهم ال وكالءُ بشئونها يقوم وصار امَلَدى، واسَع تنظيًما التفتيش
البالِغ الخفيِّ النظاِم هذا ِتجاه الدولة تحميه فال حقوَقه محروًما املنعزل الوطن ابن يظلُّ
إزاء إليه يُْلَجأ مرجٌع يوجد ال وكان تُْستَأنف، ال التفتيش محاكم أحكام وكانت القدرة.
يجوبون هذا، األكرب التفتيش قايض موظفو وكان ْكماَدا، الرتُّ موظفو وكان ونهبْها، َسْلبها
كان، أيٍّ ِتجاه مسئولني يكونوا أن غري من أمواَلهم ويصادرون الناس فيقتلون البالَد
ْكمادا الرتُّ مناهج وكانت الترصفات، هذه يف عاملنْي التوفيق وَحَسد العنرصيُّ الحقد وكان
وقد القتل، وعىل يٍَّة ِرسِّ ومحاكَم ُعيُوٍن وعىل خاصٍّ جيٍش وعىل الخفية طِة ْ الرشُّ عىل تقوم
أن ويلوح للحرية، ماحقٌة إنها قائًال التفتيش محاكم ِضدَّ الساحَق حكَمه التاريخ أصدر
خمسة يف يَْلمع ولم يَْسَطْع لم الحرية نوَر كأنَّ أيامنا، يف بُِعَث قد التفتيش محاكم نظام

… امُلظِلم! الدور ذلك منذ قرون
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٩

يف يَُرى يزال وال املتوسط، البحر شاطئ عىل كثريٍة مباٍن قيام إىل اإلسبانية الحضارة أَدَّت
الُعْجِب عىل تَِنمُّ التي الُقوطية القصور أي واللُّونْجا؛ الُربْصِة بناءُ أخرى مدٍن ويف برشلونة
فنية آثاٍر من جمعوه وما أسواٍق من هؤالء فتحه وما حيهم، وَمالَّ اإلسبان تجار لدى املدنيِّ
إليه يؤدي كان وما وتَُراِثها وأرغونة أَنُْجو يف املالكة األَُرسِ تنازع من بدرجاٍت إمتاًعا أكثُر

واسرتدادهما. دينية وَرسْ ِصِقلِّية إخالء من هذا
اإلقطاعيون، األمراءُ أي الِهيَداْلُغوُس؛ وكان الخالص، اإلسبانيِّ مثاَل القشتايلُّ ويَُعدُّ
الرِّيَف فيجوبون الجزيرة شبه وسط يف العالية الَهْضبة عىل القائمة قصورهم يف يعيشون
ُمْختَالني ُفُروسيني اإلقطاعيون األمراء هؤالء وكان ُركبانًا. الجميلة الثالثة األنهار طول عىل
عَرش؛ الثاني القرن منذ بجانبهم تَْعَمل الُربُْغِشيَّة القومية املجالس كانت ذلك ومع ُكَساَىل،
للشعب، ُحبٍّ عن ذلك ينشأ ولم بامَلْغناكاْرتا، املعروف دستورها إنكلرتة تنال أن قبل أي
ضدَّ الشعب تسليح رضورِة نتيجَة به اعرتاُفه كان بذلك؟ اإلقطاعيُّ األمريُ اعرتف وكيف

للساحل. شامٍل غريَ بالداخل ا خاصٍّ كان ذلك أن بَيَْد العرب،
يف القاطنون عَرش الثاني القرن قطالونيو اتََّحد حيث الرشق يف حدث ما ذلك وغريُ
معهم، واحدًة مملكًة ُمَؤلِِّفني الفوقانيِّ اإلبَْره مجرى َحْول املقيمني باألرغونيني الشاطئ
وكانت التجارة، إىل ُمتَِّجًها أي املتوسط؛ البحر بِسَمة َمْوُسوًما هنالك يشء كلُّ وكان
. السيايسِّ فرنسة َجنوب ميدان إىل ُدِفُعوا ُكلَّما أهميًة تزيد َمْرسيلية يف مستودعاتُهم
يف أوقاتهم قضاء من بدًال التجارة أموَر ملزاولتهم «ُهونْربِريُكوس» يُْدَعْون األرشاف وكان
البحر أن غري اإلقطاعيني، األمراء من األرشاُف هؤالء كان أََجْل، العمل. من خالني قصورهم
تجاه استقالًال أكثَر َجعلهم البعيدة الشواطئ يف أصدقاءَ ظهورهم من كان وما اجتذبهم،
الكربى» قطالونية «رشكات ب املعروفة رشكاتُهم حالفت أن ذلك ومن والكنيسة، امللك

عاًما. سبعني األَتِّيَك وَمَلَكت ١٣٠٠ سنة َحواَيل بزنطَة
يطردوا لم بحضارٍة فامتزجوا بلدهم عىل العرب استوىل أن الناس هؤالء َحظِّ ومن
كمستعمرِة وذلك امُلنِْتَجة، عنارصها جميع اقتبسوا أن بعد أي قرون؛ بعد إالَّ ممثليها
الذي هو ُسْمَرٍة إِىل الضارَب الِعْرَق إن القائِل الفارِق مع وذلك اليوم، سادتها تَْطُرد زنوٍج
اْخِتريَ ولو هنالك، الرشقيِّ القسم يف مثقفني أنفُسهم امللوُك وكان الحضارة. إليهم جلب
فيه الحكم زمام عىل وقبض الشمال إىل فذهب ُمْلٍك َفْرتَة يف أملانيٍّا ملًكا الحكيُم أَْلُفونْسو
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األقل، عىل حنٍي ذاَت فلكيٌّ شاعٌر مشرتٌع عاهٌل الربابرة أنصاف من األملان لدى لكان
سليمان. كامللك عرٍش عىل جالًسا الصغرية التَُّحف إحدى يف ألفونسو ويبدو

وضع وقد عنهم. العذاَب وَرَفع العرب ِتجاه بالتسامح ألفونسو خليفُة أوىص وقد
أُْكسُفوْرد، يف الَحْمَقى كالربملانات ١٣٠٠ سنة حواَيل الوثيقة الرَّقابة تحت التاَج األمة مجلُس
َرِعيًَّة يَْمِلك قشتالة ملك «أن ب الحني ذلك يف ح يَُرصِّ أن األرغونيَّ األمة مجلَس أمكن وقد
وسبُب فرنسة إىل قشتالة انحياز سبُب يُْدَرك ثَمَّ ومن أحراًرا»، أهًال يَْمِلك أرغونة ملك وأن
من يتشابه القومية الغرب دول جميُع وكان السنة. مائة حرب يف إنكلرتة إىل أرغونة ميِل
مركزية إدارٌة لجميعها وكان الدولة، سلطان مبدأ إىل يستند جميعها وكان الوجوه، بعض
بجميع فيُْعنَون بُْرجوازيَّة مشاعر ذوي موظفني دوَل وكانت متماثلة، اقتصادية وسياسٌة
روح عن ينفصل كان هذا مثُل للدولة ونظاٌم كثريًة، امتيازاٍت ويُبِْطلُون املجتمع طبقات

وِجدَّته. بَفتَائه الوسطى القرون
أرَضه ويَْشَغُل املتوسط البحر َشْطَر ظهَره ُح امَلالَّ الربتغايلُّ الشعُب يَُويلِّ الغرب ويف
البندقيني من فتَنِْزع ١٤٠٠ سنة منذ ا مهمٍّ تجاريٍّا مركًزا أَْشبُونة وتصبح تقريبًا، الراهنَة
كنارية ُجُزَر يَُزورون الربتغاليون وكان الشمال. نحو لها إصداًرا األوروبيَة األبازيِر سوَق
املجهولة، الغربية أفريقية الرتياد عظيمَة أسفاًرا ُح امَلالَّ هنري نَظَّم ثم قرن، قبل وآُصور
فيقيم ١٥٠٠ سنة حواَيل التاريخ يف الوحيَد السعيِد إَِمانُِويل اسَم امللوك أحُد ويَْحِمل
نصُف ويعود البحرية، ألسفاره نتيجًة الكربى االستعمارية العاَلم إمرباطوريات إحدى

إسبانية. إىل اإلمرباطورية هذه
وتموت مًعا، سنًة وثالثني خمٍس مدَة ملكنْي، ويُْدَعَوان ، وإِيزاِبالَّ فردينانُد ويَْمِلُك

ِسنيها. من والخمسني الثالثة يف إِيزاِبالَّ
بل ألوالٍد، إنتاًجا برجٍل وارثٍة أمريٍة زواَج األمُر وليس التاريخ، يف الزواج لهذا نظري وال
يمِلكان الزوجان وكان وأَْرُغونة، َقْشتالة ململكتيهما: توحيًدا ُمتَعادينْي بلدين وارثَْي زواُج
وكان ومسئولياتهما، حقوقهما يف ٍة تامَّ مساواٍة مع أخرى تارًة ومنفصلنْي تارًة متحديْن
ما عىل غراميٌة عالقاٌت به لهما يكون وما بالولد معه يُنِْجبان ما الكايف الوقت من لهما
وباقرتانهما األوان قبل بزواجهما هذا أمكن وقد اتفاقهما، لُعْروِة َفْصٍم غري من يُحتمل
الزوجان هذان أثار وقد النكاح، ذلك وبدوام الُعُمر من عرشَة والثامنَة عرشَة السابعَة يف

كبرية. جاذبية ذي غري كان الزوَج أن مع املؤرخني ُفُضوَل
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قبضت أن الواقع ومن ، إليزاِبالَّ اتفق كما قيمِتها، إثباُت مللكٍة أُِتيَح أن النادر ومن
مسئوالٍت، كوارثاٍت وحدهنَّ امُللك زمام عىل وفيكتورية ِتِريز وماري وكرتينة إليَزابت امَلِلكاُت
إىل سبيًال الزوج خدائُع تَجْد لم العكس وعىل مجاملًة، إالَّ عاشٍق أو زوٍج رأَي يأُْخذَْن فلم
أن فرديناند حاول ا وَلمَّ َزْهًوا، األُرستنْي أكثُر هم الذين املالكني قشتالة آل سليلة إىل ، إيزاِبالَّ
ِحْصنها َعتَبَِة عىل ُرُجولِيًَّة جافيًة بََدت بنتًا وضعها وبَُعيَْد أبيها موت حني إيزاِبالَّ يخادع
وحيًدا اللقب يف الجنيسُّ التبديُل هذا َفَظلَّ «امَلِلك»، ب تلقيبها إىل الحادث هذا فأَدَّى ، األَبَويِّ

تََقدُّم. عىل يَُدلَّ لم وإن التاريخ يف
بصريٍة وِسَعَة مواهَب منه أعىل كانت ناحية، كلِّ من زوجها من أسمى إيزاِبالَّ وكانت
نتيجًة الحني بعد الحني يف تثبيٍط ساعاِت تعاني كانت أنها يف َريَْب وال ُخلُقيًا، ونشاًطا
زمنًا عليه َصْربِها تفسريُ يمكن وال التجارية، األَْرغونيِّ هذا وحساباِت زوجها َحذَر لربودة
الراغبنْي املمثلنْي أو املهندسنْي شأُن واحد، َغَرٍض أجل من املشرتكة ُحَميَّاهما بغري طويًال

بأدوارهما. القيام أو اخرتاعاتهما عىل مًعا االستمرار يف
الرغبة هذه ويف إسبانية، وحدُة وهو واحد، َرْغٌب وإيزاِبالَّ فردينانَد يساور وكان
امُلَوكَّد من يكن لم أنه والواقُع ِقَراِنهما. ودواِم األوان قبل زواجهما يف األوَل السبب تَِجُد
بالربتغال، تتحد أن من أكثر املتوسط البحر إىل القوية قشتالة تنجذب أن ْور الدَّ ذلك يف
ويف األديار أحد يف قضته الذي صباها يف كثريًة َمرَّاٍت الفتاة تلك بزواج وُِعَد قد وكان
طويًال زمنًا إليه ُهِدف ما َوْفَق والربتغال قشتالة اتحاد تَمَّ ولو سياسية، مفاوضاٍت أثناء
ما غري عىل الدنيا َوْجُه ولَغَدا َوَقَع ما خالف عىل اآلتية القرون يف املستعمراُت َلُوزِّعت

َحَدث.
فردينانَد لوجدَت األساس إىل نظرَت ولو دينًا، الزوَجنْي اتحاَد الرُّْغب ذلك إىل وأضْف
« «الكاثوليكيِّ لقب نال فقد ذلك ومع اآلدميني، يعاِمل كان كما تجاريٍّا الرَّبَّ يعامل كان
هذه وإيزاِبالَّ اللقب، بهذا منه أََحقَّ كانت إيزاِبالَّ أن ويلوح زوُجه، نالت كما زمٍن بعد
أَيََّدت قد وهي متعصبًة، فبََدت النساء كُمْعَظم َغَرٍض أو رجٍل أْجل من تلتهب كانت
إىل انرصاًفا أكثَر فردينانَد َهمُّ كان العكس وعىل بحماسٍة، التَِّقيَّة التفتيش محاكم جرائَم
بلغ أنه ُرِوي ومما كلبيٍّا، فكان بها، عليه تُنِْعَم أن الدينيَة االضطهاداِت يمكن التي األموال
لقد كذب! «لقد قائًال: فصاح َمرَّتني إياه مخادعته من فرنسة ملك تََربُّم خربُ فردينانَد

مرات!» عرش من أكثر خدعته
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قاما ما تحت طائًال إسبانية بها «امَلِلكان» ع َوسَّ التي الطويلة املنازعات بني نجد وال
فتَح فِإن ذلك ومع ومؤامراٍت، زواجاٍت نتيجَة الدولَة هذه األيدي تداولت ما نابل لَرقابة به
وإسبانية فرنسة اصطراع إىل يَا أَدَّ الربانس َخْلَف املتاخمة الصغرية األمالك واحتالَل نابل
يِّ األُْرسِ التحاسد هذا عىل النسيان من ستاٌر أُْسِدل وقد طاحنة، حروب اشتعال وأوجبا
هو وحَده َغْرناطَة واحتالُل الطََّلبَة، دماغ َشْحن لغري يَْصلُح ال وألنه ونتائجه أهدافه لتََفه

امليزان. يف ثقيلٌة نتائُج له كانت الذي امُلِهمُّ الفتُح
وكان إِيِربْية، جزيرة شبه من الَجنوبية البُقعة يف انحرص العربيِّ الفتح من بقي وما
امَلَلكيان الزوجان وكان األصيلُّ. وطنُه هو الذي أفريقية شمال إىل عاد قد املغاربة ُمْعَظم
إسبانية فعىل الحرب، بهذه قيامهما حني ودينيٍة قوميٍة لعوامَل خاضعنْي اإلسبانيان
أوروبة من الكافرين طرَد يَُعدُّ العاَلم وكان واحد، آٍن يف نرصانيًة دًة ُمَوحَّ تكون أن الحديثة

رمًزا.
سلطان يَبُْسَطا وأن الحني ذلك يف أفريقية نصف يفتحا أن «امَلِلكنْي» يمكن وكان
أعوزاهما والُخبَْز املاء ولكن االستواء، وخطِّ األطلنطيِّ بني املمتدة البقاع هذه عىل إسبانية
قد كانوا الذين باملغاربة، ينتفعا أن أيًضا «امَلِلَكنْي» يمكن وكان الحاسمة، الساعة يف
أن الَعبَث ومن أْفريقية. وبَْربر إسبانية بني كُوَسَطاء اإلسبانية، اإلمرباطوريَة شادوا
كان فقد َوْهران، وإىل ُجْربة إىل كتائبه مع زحف وأن التقدم عىل َحِمٌس َكْرِديناٌل َحثَّ
املصاهرات وإىل إيطالية إىل نظره جميَع ًها ُمَوجِّ وكان حربيٍّ تحريٍض كلَّ يَْحذَر فردينانُد

والزواجات.
ح َرصَّ التي الساعُة تلك األوقات أشهر من وكان اإلسالم، ضدَّ الزحُف َوقف وهكذا
كانت إسبانية أن بَيَْد َغْرناطة»، مملكة يف ٍد ُمعمَّ غري َمْغِربيٌّ يَبَْق «لم فيها: الكرديناُل
دامت التي العرب حضارِة محُو املمكن من يكن فلم دة، امُلَعمَّ غري القلوب أُلُوِف عىل تشتمل
الحمراء إن أََجْل، . مغربيٍّ نصِف َمْظهٍر ذا إسبانية َجنوب يزال ال واليوَم قرون، ستَة
يف يَُرى ما هو الَعَجب إىل العربيِّ الطِّراز عىل أُقيمت التي املباني أدعى ولكن أثٍر، أشهُر

وقرطبة. إِْشِبيلِيَّة
فرديناند فإن ذلك ومع َريَْب، ال الشعب لدى الُحْظَوة صاحبُة هي «امَلِلَكنْي» من واملرأُة
ومن . اإلسبانيِّ بأصله املفاخر مَلْكياِفيلِّ نَُموذًَجا يَْصلُح وكان ُعوًدا زمنه ملوك أصلَب كان
ُمْغَرمون ظاهًرا، ُمتَِّزنون متواضعون أناٌس «َهؤالء إسبانية: بََالط لدى إيطايلٍّ سفرٍي قوِل
واحٍد كلُّ فيبدو واقًعا، واإلكرام األُنْس َفنِّ يف أساتذٌة حقيقًة، الطَّنَّانة واأللقاب بالرَّْسِميَّات
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أن الرأي َسَداِد من ولكنَّ العاَلم جميع لخدمة مستعدون إنهم نََعْم، كامًال. َسيًِّدا منهم
منهم.» يُْحَرتز وأن عنهم يُبْتََعَد

نيل يف َهَوسه من كان وما ، إيَزاِبالَّ موت بعد قبُل من بأوضَح فردينانَد َطبْع ثبت
صهره ِضدَّ أُْضِمَر أن يَُعتِّم لم فيه هائٍل ِغلٍّ إىل أَدَّى وأخواته وإخوته أوالده بزواج منافَع
أو كانت، َحنََّة، األطوار، الغريبَة «امَلِلكنْي» ابنَة أن والواقُع ، الهاِبْسُربِْغيِّ َمْكِسميليان ابِن
حقٍد من يَْحِمله ما وأن لِصْهره، قشتالة عن يَتَنَزَّل أن يُِرْد لم فردينانَد وأن مجنونًة، َغَدت،
الخمسني يف عقد فقد عقل، لكلِّ خالًفا السري عىل امُلتَِّزُن، امللُك وهو َحَمَله، الرجل هذا ضدَّ
البغيض الصهَر ذلك به يَْحُجب ذكًرا ولًدا منها لرُيَْزَق فرنسيٍة مع آخَر زواًجا عمره من
موت أدى أن الحظَّ ُحسن ومن ، الوراثيِّ اإلسبانيِّ العرش نظاَم َد َعقَّ وهكذا العرش، عن

ِنصابه. إىل النظام هذا رجوع إىل الرسيُع العهد ويلِّ وموُت املفاجئُ الهابسربغيِّ
فصٍل ذكرى وغريُ َرْعناءَ ابنٍة غريُ االستثنائيني الزوجني هذين من يبَق لم وأخريًا

مجهولة. قارَّة ُكنُوَز اإلسبانينْي امللكنْي إىل ِجِنَوة أهل من رجٌل أثنائه يف َسلََّم تاريخيٍّ

١٠

وذلك املتوسط، البحر أبواب من هو الذي طارق جبل من ُطِرد أوروبة، من اإلسالم ُطِرَد
الحادية يف محمد السلطان وكان الدردنيل. من آخر، باب من منصوًرا أوروبة دخوله ُقبَيْل
قاهُر إسبانية يف ُولَِد حينما القسطنطينية، أبواب إىل َوَصل حينما ِسنيه من والعرشين
يف عليها يستويل التي العاصمة هذه حصوَن محمد السلطاُن ويَْرُقب فرديناند، املغاربة
كال ويَُعدُّ شبابه، َريْعان يف مآثره أعجَب يُتِمَّ أن الثاني ملحمد ُقيِّض وقد القادم، العام
يف مراء وال املتماثلة، الُخلقية لصفاتهما بعظمتهما مديننْي ، واإلسبانيِّ الرتكيِّ العاهلني،
ومن موهوبًا نفسيٍّا عاِلًما كان االثنني كال ولكن قائًدا، فرديناند من أعظَم كان محمًدا أن

ممتازين. سياسينْي قطبنْي يكونا أن أمكنهما ثَمَّ
غ ويُسوِّ أعداءه ليسلَُب وذلك الصحيح، الدين يَْخُدم أنه يزعُم االثنني من كلٌّ وكان
بنفٍس مساءً صلواته يف هللاَ يدعو محمٌد وكان فيه. الفتح شهوَة العاَلم وأمام أمامهم
الذين الكافرين جدول َح يَتََصفَّ أن بعد يسوَع بها يدعو فردينانُد كان كالتي مطمئنة
يُذَكر الذي كاإلسكندر اغتياٍل، عن السلطة إىل وصل قد الرتكيَّ ترى وبينما عشيًة، ذُِبُحوا
وإذا وزواجاٍت. مواريَث عن السلطة إىل انتهى قد الكاثوليكيَّ امللَك تَِجُد وتربيًة، فتاءً به
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أنهما مع ُخلقيٍّ مبدأٍ كلِّ من ُمَجرَّْدين ُوِجدا طاغيتني كونُهما حيث من االثنني إىل نُِظر
اآلخر عهُد ودام عاًما ثالثني أحدهما عهُد دام وقد أعمالهما، يف هللا مشيئة إىل يستندان كانا
النادر ومن والرشق، الغرب عىل شخصيتهما لفرض كافيًة مدًة أي عاًما، وأربعني سبعًة
دوِر يف أي واحٍد؛ وقٍت يف السلطان اتساع من لهما اتفق فاتحنْي املتوسط البحُر أبرص أن
دليًال البحر هذا لطريف املالكان الرجالن ويقيم العاهلني، لذينك اتفق ما سنًة، عرشَة اثنتي

فيه. النهضة رجل ُ مبدأ َ ينشأ أن قبل النهضة بعرص الخاصة والقابليات األخالق عىل
كبريين، غزوين َدْفَعْي بني آسيَة من أوروبة، إِىل محمٌد قادهم الذين الرتُك، وصل وقد
فقد ،١٢٠٠ سنة َحواَيل الصني من آتيًا جنكيزخان به قام الذي وهو األول، الغزُو فأما
الثاني، الغزو وأما أخرى، كثرية أمم مع أمامه الرتك وَجرف الوسطى آسية شعوب َهزَّ
فقد ،٤٠٠ سنة حواَيل سمرقند من آتيًا تيمورلنك اآلخر املغويلُّ الفاتح به قام الذي وهو

مستحيًال. أمًرا بعده نهوُضهم يلوح كان سحًقا الرتَك َسَحَق
يقيموا أن رئيسهم، إىل نسبًة عثمانيني وا ُسمُّ الذين الرتك، استطاعة يف السبب هو وما

ذلك؟ مع املتوسط البحر دول أعظم من دولة قرون أربعة يف
اإلسالَم ألن وذلك وجنكيزخان؛ تيمورلنَك يُْعِوُز كان عظيم بإيمان دوا ُوحِّ ألَنهم ذلك
كوسيلة، سيٍف مع واحد إلٍه ومن ب وتعصُّ َحِميَّة من عليه ينطوي ما منحهم قد العربيَّ
والرتُك قتال، رجاَل يكونون كيف اآلخرين َعلَّموا كما بطبيعتهم َحْرٍب أهَل الرتك وكان
الذين اإلنكشارية كتائِب تأليِف بدعَة فرقهم، َخرْيِ تأليِف ِبْدَعَة العاَلم عىل َعَرضوا قد
هؤالء من عاٍم كلِّ يف يختارون كانوا والرتُك املقهورة، النرصانية األمم أبناء من يُْجَمُعون
سلطان عن والدفاع هللا سبيل يف للجهاد دينيًة وُمنَظََّمًة مصطفاًة كتيبًة ليؤلِّفوا ألًفا األبناء
من كانوا عَرش الخامَس القرن جنود أحسن أن عىل التاريخ أنباء أجمعت وقد يْف، السَّ

واإلسبان. الرتك
يف دولتَه أقام عندما عثماَن أن الواقع فمن ِعْرٍق، مسألَة ذلك يَُعدَّ أن يمكن وال
طالينًة فيه َوَجَد السنني، ألوف منذ به استقرت التي العروق جميَع فيه َوَجَد األناضول
غري السكان، هؤالء ِدنَِميََّة25 بنفسه ُ يَُفرسِّ خليًطا أي وساميني؛ وجْرمانًا وُمُغوًال وأغارقًة
أعلن ما التوسع َدْور يف تَُكون التي األمم َصْولة من الزمن ذلك يف الدَّم صفاء ِلَوْهِم كان أنه

.Dynamisme 25
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البُْسُفور ناحيِة نصارى من أَْسَمى أنهم معتقدين خالٌص توَراِنيٌّ ِعْرٌق أنهم معه الرتُك
يَِجُدوا أن من بدًال أجدادهم إىل حيويتَهم يَْعُزوا أن واألفراد الشعوب شأن ومن األخرى،
لو أسٌد أو وحٌش يأتيه ال ما الخطأ من يقرتفوا إن أي ُمْختالني؛ للطبيعة َشَواذَّ أنفسهم يف

التفكري! عىل قادًرا كان
َوَجَده كالذي انحطاٍط من أعدائهم لدى َوجدوه ما التقدم عىل َْك الرتُّ ساعد ومما
كَمْن البندقيني انتصار منذ الضعف ِشدَّة من اإلغريقيُّ والعاَلُم ِبَزنطة وكانت اإلسبان،
أشدَّ أمٍم َصْولة أما كاملغاربة، الِبَزنطيون، فسقط إسبانية، يف املنهوكني العرب من بَِقَي
قرن منذ عاملٌة َفِتيٌَّة قويٌة شعوٌب وقهرت العجب، يثري زمنًا دام َرخاءٍ بعد وذلك شبابًا،
الِعْرق، ال والبأُس، قرنًا، عرش وأحَد قرون ثمانية تحت رازحًة ُمتََحرَِّزًة ُزَمًرا فقط واحد

امُلَالكَمة. يف كما األمم اصطراع يف النرص عليه يتوقف الذي هو
أو الرتك بوجوه تقابَل وأن ِبَزنطة أباطرة آخر وجوه يف النظُر يُنَْعم أن ويكفي
أن إالَّ املرء عىل وما بزنطة، َحْوَل مهمًة دوًال العرص ذلك يف أقاموا الذين األولني الرصب
تقديم مع التالدة التقليدية امَلَراسِم بني بزنطيٍّ إمرباطوٍر آخِر تتويِج وليمِة وصف يقرأ
أن إالَّ اإلنسان عىل وما وِفضية، ذهبية أطباٍق من يوجد ال ِلَما خزفية أطباٍق يف األطعمة
ويشابه صاخب، بربريٍّ باحتفاٍل دوشان، الزمن، ذلك يف الرصب ملك تتويج نبأ عىل يطَّلع

عرصنا. يف البالشفة زعماءَ ِشيِبينِيك كنيسة ُمقدَّم عىل املنقوشون الِكْرَوات أكابُر
يُبُْدون ،١٣٦٥ سنة منذ لهم عاصمًة أوروبة يف اتخذوا الذين العثمانيون، الرتك وكان
التي باإلمرباطورية يحيطون وكانوا طويل، زمن منذ الرِّئاء عىل قائمًة صداقًة لبزنطة
ة، ُمْغتَمَّ نفسها يف اإلمرباطوريُة هذه فتسأل فمقداًرا، مقداًرا فتضيق أطرافها من تُنَْقُص
تََعلَّم وقد قليل. عما يُْفَرتَس الذي الفريق عن بولِيِفيم،26 رؤية عند وأصحابه كأوليَس
الِحْكَمة يف كثريًة أموًرا البزنطيني من مؤتَِمرين، ونصَف حلفاء نصَف كانوا الذين ُْك، الرتُّ
مساعدِة مع بزنطيات نساءً تزوجوا وقد السياسية، واالغتياالت البَالط ودسائس العامة
أََجْل، املناسب، الوقت يف عليها ليَْقُضوا خناجَرهم يَْشَحذُون حني عىل عسكريٍّا الدولِة تلك
بعض الكتساب محاولٍة غريَ يستطيعون ال كانوا ولكنهم ذلك، يَْعَلمون البزنطيون كان

الوقت.

األساطري. يف جاء كما جبهته وسط يف واحدة عني ذو جبار وهو نبتون، ابن 26
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معارَك بعد فينة جَواِر حتى البلقان ويف الصغرى آسية يف الحرب طالع وتََغريَّ
بني وذلك وامَلَجر، والرصب الرتك بني وذلك هنا، وَمدِّها َجْزرها لبيان مكاَن ال صاخبٍة
واضٍح فارٍق إىل الحروب هذه من واحدٌة تُؤدِّ ولم أيًضا، واملغول والعثمانيني السلجوقيني
قسوة وزادت الدين، ة بُحجَّ تُْقَرتف الفظائع رضوب وكانت والنصارى. املسلمني بني
القرن يف أضاع قد اإلسالم وكان الصليبية، الحروب أياَم عليه كانوا ِلما خالًفا املسلمني
الحربية األساليب هذه فإزاء قرون، ثالثة قبل بها امتاز التي التسامح روَح عَرش الخامَس
التدبري وهذا لكافر، عهٍد إيفاءِ من نرصانيٍّ كلَّ الدينيُّ ُكونْستَانَس مؤتمُر َحلَّ الهائلة

األخالق. يف النرصانية مبادئ يَُقوِّض أن شأنه ومن طبيعيٍّا كان وإن ا جدٍّ َخِطٌر
الرضوريَة العوامَل ألن وذلك جديدة؛ صليبية حرب إثارُة املتعذر من كان ذلك ومع
نيل يف الجاِفيَة الجامحة الرغبة أن ويلوح طويل، زمن منذ موجودة غريَ عادت إليقادها
بعد. فيما الوسطى» «القروَن َي ُسمِّ الذي ْور الدَّ انقضاءَ تُثبت كانت ثمٍن بأيِّ السلطان

عىل البندقيني لدى التجاريِّ الِحذْق صورة يف هذا األعىل املثل ُفقدان تََجىلَّ وقد
ْك الرتُّ مع صداقٍة ُعُهوِد تسعَة سنَة ثمانني يف َعَقُدوا هؤالء البندقية وأهُل الخصوص،
حلفاءَ ويصبحون والقضاء، اإلقامة وَحقُّ امِلالحُة حيث من التجارة يََّة ُحرِّ لهم ضامنٍة
حلفائهم عن انفصلوا أن يَْلبَثُوا لم ذلك ومع ْك، الرتُّ فيَْقَهرون مرٍة ذاَت وُهنْغارية لبزنطة
الشيوخ مجلس يف كلماٍت ُموِسِنيُغو الرئيُس ويُْلِقي كثريًا، الرتك الستفزاز اجتنابًا النصارى
َخرْي ْلم السَّ «إن وهي: ،١٩٣٨ سنة الربيطانيِّ النواب مجلس يف مثلُها ُسِمَع بالبندقية
والنرصانية املال سادَة وَغَدْونا قيام أحسن بالخري قْمنا حليَفنا الم السَّ كان وإذا األمور،
رفضوا ما الَحذَر ة ِشدَّ من هؤالء التجاِر ِكبَاُر وكان معنا!» هللا وكان ثََراءَنا العاَلُم وخاَف
عليه كانت ِلَما وذلك إمانويل؛ اإلمرباطور عليهم َعَرضه ِلَما خالًفا القسطنطينية َفتَْح معه

وسكون. َقَراٍر ذي غريَ َمَحالٍّ يََرْونها ولَِما َخَطٍر من املدينُة هذه
منه، َمَفرَّ ال أمٌر زواَلهم بأن ناحيتهم من يَْشُعُرون القسطنطينية سادُة وكان
َغَسق َدْوِر ويف للَكثَْلكة، َدْعًما املنافس النرصانيِّ باملذهب لالتحاد استعداَدهم فيُبُْدون
أفالطون مذهبَْي توحيد إىل إغريقيٍّا كان الذي اْريون ِبيسَّ الكردينال ذهب هذا اآللهة
الذي الدينيِّ فلورنسة مجمع يف يَُميَُّز كان أن املمكن ومن رسميٍّا، بالنرصانية وأرسطو
العاصفة ريَح أَتُوس جبل رهباُن ويَنَْشُق اإلخاء، مظاهر يف الكذب َوْجُه ١٤٣٩ سنة ُعِقَد

السلطان. حماية تحت الجليل َديَْرهم فيضعون
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الحادية يف األمور زمام عىل ويقِبض واضًحا، وضًعا الثاني محمد السلطان ويتخذ
ويجعلهم العمال من عظيًما عدًدا فيجمع جديٍد فرعوٍن مثَل ويَبُْدو ِسِنيه، من والعرشين
املنظِر ِسَمَة اليوم بقاياها تُْظِهُر التي القويَة البُْسُفور حصوَن يوًما أربعني يف يقيمون
يوًما، ثالثني مدة حقيقية بطولٍة مقاومَة قاومت التي بزنطة يحارص بدأ ثم الروائيَة،
هجوٍم، آخَر يسِبق الذي املساء يف صوفية، أيا يف والُقُسوُس والشعُب اإلمرباطوُر ويجتمع
شئت وإِن املوت، شفري عىل املنحطُّ الفاسد الشعُب هذا ويقف أمواٍت، عيَد يشابُه لَوداٍع
األخريُ اإلمرباطوُر رضب الَغُد كان فلما القصة، عنه َحَكت الذي ِنيِّ السَّ املستوى عىل فقل

سيفه. شاهًرا يًعا َرصِ فَخرَّ للعالم َمثٍَل أَنْبَل
أجداُده بها أُولَِع التي العاصمَة تلك أيًضا، بشخصه لجيوشه القائُد محمٌد، ويَْدُخُل
أحَد بفأسه فيكِرس ع املتجمِّ للُجْمهور قوته إبداء يف ويَْرَغُب امليدان، يف ويقف إيَالع، أَيَّما
كانت والتي سنة ألفي منذ املثلثَة ِدْلَف قوائم تدعم كانت التي الثالثة الربونزية الثعابني
يقيم كان الذي القرص باب عند جواَده ويُْمِسك عاٍم، ألف منذ العامَّ امليداَن ذلك تَُزيِّن
العنكبوت إن «أََال : الفردويسِّ الفاريسِّ الشاعر قوَل ويُنْشد اليوم ذلك َعِشيََّة اإلمرباطور به

أَْفراْسياب.» منزل يف يَنَْعق البوم وصار كرسى قرص حارسَة صارت
فلم الرببرية وللطبائع التقليدية للحضارة جامعًة الرشقيِّ العاهل هذا روح وكانت

َعَضِله. لقوة إظهاًرا فنيٍّ أَثٍَر َكْرسِ يف يرتدَّد
صوفية أيا كنيسة يف هلِل شاكًرا إللهه، تمجيًدا عظيًما ِمْهَرجانًا السلطان يقيم الغد ويف
ِحصانَه راكبًا الكنيسة دخل حينما الربابرة روُح عليه وتَتََغلَُّب مسجد، إىل إياها ُمَحوًِّال
١٤٥٣؛ سنة من اليوم ذلك منذ استانبول ى تَُسمَّ بزنطة انفكت وما الهيكل، حتى راكًضا

قرون. خمسة نحو منذ أي

١١

إمرباطوريًة يقيمون الكافرون فالربابرُة َعَجَب، وال أوروبة، يف كارثًة بزنطة سقوُط ُعدَّ
البحر وسادَة إيطالية، سادَة الرتك يصبح أن الحني ذلك يف املمكن من وكان ثانية! عامليًة
ُدوَر محمٍد إنشاءُ يُْجِد ولم ، َقطُّ حقيقيني حني َمالَّ يصريوا لم الرتك ولكن أيًضا، املتوسط
من أكثر برٍّا بزنطُة اْقتُِحَمت وقد قومه، عن غريبًا البحُر ظلَّ فقد نفًعا، وُسُفنًا ِصناعٍة

بحًرا. اقتحامها
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أن هو فيه تَُفكُِّر كانت ما وكلُّ تُْركية، به تُحاِرُب ما القوة من البندقية تكن ولم
َغَلبُوا قد البُنْدِقيُّون وكان الغربية. الحضارة عن للدفاع مكرتثة غريَ مستعمراتها تَْحِمَي
إىل َحوَّلوها الذين الدولة هذه َوَرثة ولكن قرن، ونصف قرنني منذ العامليَة بزنطة دولَة
عريضًة إليه أرسلوا ملحمٍد الفتح ذلك تَمَّ فلما واهية، مظاهرة تركية عىل ظاهروا دويلٍة
الوقت يف أرسلوا وقد لعدوِّه، مساعدتهم سابق عن الخشوع، مع العفَو، فيها التمسوا
املناسبة لهذه مدينني فرتانا الجديد، الطاغيَة ر ليصوِّ استانبول إىل مصوريهم أعظَم نفسه
تحت مرسومًة تقريبًا، جانبيًة نصفيًة، صورًة ملحمٍد به َعَرض الذي الرائِع ِبلِّينِي بَلْوِح
الفم َضيَِّق اللحية أسوَد شاحبَه األنف طويَل الصورة هذه يف محمٌد فبدا عربية، قوٍس
تلك تَْشَغَله أن من أكثر املصور عنَي َشَغَلت أجزاءٍ مجموعَة أي بيضاءَ؛ كبريًة ِعمامًة البًسا

حديثًا. قامت التي العامليُة الدولُة
محمد استوىل وقد كلِّه، ذلك من الرغم عىل إيطالية يفتح محمٌد كان أن املحتمل ومن
شواطئها يف البندقية د يَُهدِّ صار أن يَْلبَث لم وهو برسعة، البلقان جزيرة شبه جميع عىل
بالقرب وأمالًكا أُِوبه له تركت كما ألبانية من أقساًما له البندقية تركت وهنالك الخاصة،
يف بالتجارة لها فَسَمَح ل تََفضَّ ما إذا ومكوًسا جزيًة بإعطائه وعدته وقد إسبارطة، من
الثاني محمٌد األول الكافُر حاول حينما اإلمرباطور، وال البابا، يَتََحرَّك ولم األدنى، الرشق
محمٍد بوفاة إالَّ إيطالية تُنَْقذْ ولم أُوتْرانْت، إىل نازًال األدرياتيَّ البحَر مجاوًزا الَغْزَو ذلك

الَربِّ. إىل النزول هذا َفْوَر وقعت التي
،١٥٠٠ سنة َحْول ما إىل أي الدور؛ ذلك إىل اإلسالم عىل أوروبيٍّ ِحْقٍد أعظُم ويَْرِجع
أقاصيص يف األوىل، العاملية الحرِب حتى الرتك ِضدَّ دامت التي امَلثَاِلب، أساَس وتَِجُد
يتخذونه َالطني السَّ كان وفيما بزنطة سقوط حني ْك الرتُّ إىل اقرتاُفها ُعِزَي التي الفظائع
ارتباك من الغرب يستفد لم ذلك ومع الغربية، الدول سفراءِ تجاه ازدرائيٍّ َوْضٍع من
َظلَّ العكس، عىل والغرُب، املماليك، دينهم أبناء بسبب الصغرى آسية يف ونََكدهم الرتك
يُِقِيَم أن الروم لبطرك أَِذن املسلمني، بابا هو الذي اإلسالم، فشيُخ َغْرو، وال لهم، ُمَوائًما

عادتها. َوْفَق العذراءِ عبادة يف املقهورة البلقان لشعوب أِذن كما َصَلَواِته
انتقال ويف النهضة روح يف سببًا له واملسلمني النصارى اختالُف َوَجد ذلك ومع

أثينة. إىل القدس من املقدسة أماكنه
صورًة له يَِجْد ١٥٠٠ وسنة ١٠٠٠ سنة بني لليونان ُمْجَمٍل تاريٍخ إىل نظرًة يُْلِق وَمن
التي بالُقَوى خاصٌّ هو فيما ُسْخِريًة مملوءًا منظًرا له يَِجُد كما الخصوص، عىل ُمَلوَّنًة
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القديمة لآللهة كِحْصٍن واألمُر الوسطى، القرون أواخر يف املتوسط البحر تَنَْعُش كانت
الساطُع والجمال الحكمة نُوُر وكان النصارى، فرسان من بها ون يَْستَِخفُّ َمن اجتذَب

الِحْصن. تواري بَْعد َحَفَدِتهم أبعِد وجوَه املمتدِّ بَسنَائه يُيضءُ يزال ال
سنة َحواَيل املتوسط البحر ُزْرقة إىل الشمال ِبَحار َضبَاب من الِفيِكنْغ بََرَز ا وَلمَّ
كانت وقديًما بخدمته، القائَم هاُروْلَد األمريَ أثينَة إىل ِبَزنْطَة أباطرة أحُد أرسل ١٠٤٠
أثينة فرسان صار فقد جديدة، أصواٌت الحني هذا يف فُسِمَعت ،es أو as ب تنتهي األسماء
أثينة أهَل اْستَذَلُّوا وقد أيًضا، وإيفار وتُوْرم وأُْسباْكُسون، وهاُكون سنُورِّيزون ْون يَتََسمَّ

البلغار. ُغَزاَة عاهدوا قد كانوا األهلني هؤالء بأن ُمتََعلِّلني
بما اتصاُفهنَّ يَلُوح كان الالئي قياِت ْ الرشَّ النساءَ يُِحبُّون أولئك الشمال أبناء وكان
قصُة تََكرَّرت وقد ، غريهنَّ من أحسن بالغرام عارفاٍت ُكنَّ والالئي نسوتهم، عند ليس
العرش، إىل ارتقى إغريقيٍّا أريستوقراطيٍّا وكان ُكوْمِنني، مانُويل ج َفتَزوَّ الحسناء، هيالنة
، البَواتيِّ ريُموَن والكونت األنطاكية ُكونْستَانْس األمريِة ابنَة أي اليونان؛ نساءِ أجمَل
طرابلس، ُكونُت ويَِصُل األمرية. دم اختالط عن وحَدها الروائية األسماءُ هذه لنا وتكشف
سفينًة عرشَة اثنتي مع إيجه بحر إىل لإلمرباطور، أُِعدَّت قد ِمِليَزانْد أختُه كانت الذي
عىل الزمن ذلك أقاصيُص وتَِنمُّ ِتْرَواَدة. حرب أيام يف كما والنهب بالِقتَال منتقًما حربيًة
رهبان كان حني عىل وذلك َشَهواٍت، عن والَخْطِف الَغْصب عىل أو األديار يف األهواء انطالق
ذلك يوناِن ثَقافة يف يشرتكون علماءُ اليهود من وكان دينيًة. قصائَد يَنِْظمون أَتُوس جبل
يتعاطى العكس، عىل كان، َمْن منهم وكثريٌ تجاًرا، كانوا َمن هؤالء ِمْن وقليٌل امُلَولََّدة، الزمن
مانويل لإلمرباطور الخاصِّ كالطبيب أطباءُ اشتهر بينهم ومن وِصبَاغتَه، الحرير ِحياكَة

ذلك.
من ومرًة ،١٢٠٤ سنة يف «الَفَرنْج» ِقبَل من مرًة مرتني، ِبَزنطة فتح من كان وما
كانت وقد واحد، وقت يف اإلغريق تاريخ عىل وِظالٍّ نوًرا أَلقى ،١٤٥٣ سنة يف «الرتك» ِقبَل
جميع وكان اإلمرباطورية. واليات من الُجُزُر كانت كما تابعتني مدينتني وإسبارطة أثينة
وقد مقهور، شعٍب ِحْقِد من يساوره ما عىل تماًما ليتغلب كان وما حاقًدا، الِبقاع هذه

تامة. مخالفًة اإلسالمي العهَد يخالف ما النتائج من النرصانيِّ الصليبيني لعهد كان
مما أبرُز هو ما العروق اختالط من رأى قد املتوسط البحر يكون أَالَّ املحتمل ومن
والخامَس عَرش الثالَث القرنني بني اليونان بالد ويف ،١٠٠٠ سنة َحواَيل ِصِقلِّية يف نشأ
الخصوص! عىل الغربيني املغامرين من الصغري البلد ذلك فوق ع تََجمَّ َمْن أكثَر وما عَرش،
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يف هنالك استقروا الذين األْرمن من أي الِقَدم؛ بالغة شعوٍب من مزيٌج هنالك يوجد وكان
السابع، القرن يف هنالك فأقاموا نْد السِّ من أجداُدهم جاء الذين الزِّيغان ومن الرابع، القرن
الحارضة اإلغريق بالد يف تصاِدَف أن املحتمل ومن الغالب، يف املضطهدين اليهود ومن

والزِّيغان. الِعْربِيُّون َعَمَرها مهجورة ُقًرى
من جنوٌد الغرب من ويأتي ورومانية، رصبية من فاتحون الشمال من يأتي ثم
وكان الجميع، بني يدور القتال وكان الخصوص، عىل الَفَرنْج من وفرساٌن َقَطالونية،
وذلك مًعا، والقسطنطينيَة الرومانية الكنيسَة يكافحون هؤالء اإلقطاعيون الغرب أمراء
فخمًة ألقابًا نالوا وقد األمالك، من فقدته ما اسرتداد يف الرغبة عىل املدينة هذه الستمرار
روائيٍّ فصٍل َلْوَن الدوُر هذا اكتسب وقد ِكَالِسيَّة،27 أرٍض عىل نزاٍع ومع سلطاٍن قليِل مع

يشء. كلِّ من
يف ململكِته باٍن بحٍر وأمريُ ُكْرجيَّة، وَمِلَكٌة طَربُْزونِيٌّ إمرباطوٌر ح امَلْرسَ عىل َظَهَر ثم
بعرش مطالٌب رومانيٌّ وجنراٌل ِنيْقيَة، عىل ُدوًكا بنفسه مناٍد ِبْلَوا من وُكونٌْت ُروُدس،
نُوا َحصَّ إقليميون وأرشاٌف ومرافئه، إيجه بحر جزائر عىل ِخياُرهم َوَقَع وبُنُْدِقيُّون بزنطة،
الحروب يف األملان من فرساٍن إىل وا انَْضمُّ اليونان من فالسفٌة أيًضا ُوِجَد ومما ُْموبيل، الرتِّ

سالَحه. شاهًرا يجاهد دانتي كان حينما وذلك الصليبية
عرش دامت بحريٍة بحرٍب امَلرَّة هذه يف قائمًة البندقية تقاتل تزال ال جنوة وكانت
بني «اإلقطاعات» مئاِت ع فتَُوزِّ أَْقِريطَش البندقيُة وتَْقَهُر وأَْقِريطش، لُكوْرفو امتالًكا سنني
حني َفالَّ إىل البندقية فرسان بعِض تََحوُّل عن التوزيع هذا ويُْسِفُر وبُْرجَوازيني، أرشاٍف

ضخمة. بألقاٍب الجميع ويُْكَرم وقراصني، تجاٍر إىل منهم آَخَر وبعٍض وُرعاٍة
املراكب وبعَض الفرسان من كتيبًة استخدم غنيٍّا َفَرنِْجيٍّا مغامًرا أن َحَدَث ومما
سبَع وفتَح والقراصني ِجنوة اصطراع أيام سائدًة كانت التي الفوىض فرصَة فاغتنم
قلعًة وبَنَى ُدوٍك لقَب انتحل ثُمَّ األْرَخبيل، َمِلكَة منها نَْكُسوُس كانت ثَِريًَّة جزيرًة عرشَة
األجانُب فَعَمَر كثريًة جزائَر ُقوَّاده أَْقَطع وقد إزمري، حتى واحتلَّ قديم معبٍد أساِس عىل
الجرمانيِّ لإلمرباطور الجديد الدوُك ويخضع الوجه، هذا عىل واحدة دفعًة األرخبيل ُجُزَر
أن الحرب تَْلبث ولم للدُّوِديكاِنيز»، «دوًكا العاهُل هذا فيَنِْصبُه بَدْوِره، هنري، ، الِبَزنطيِّ
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اإلمرباطور يف التأثري من للدوك ويكون الدوك، ويُْغَلُب والدوك، اإلمرباطور بني نَِشبَْت
بنَت إياه ُمزوًِّجا منه إزمريَ بنَْزع معه اإلمرباطور يكتفي ما أوضاعه وجالل منظره بجمال

له. أٍخ
الناس هؤالء جميَع أن له يَْظهر مساءٍ ذاَت الِقصَص هذه القرَّاء من يتصفح وَمن
بعيدَة األهواء كانت ذلك ومع مغامرٍة، ألحاديِث موضوًعا ليكونوا إالَّ الحرب إىل يذهبوا لم
إىل الصليبية الحروب وتؤدي زعماء، بال للحضارة وطٍن أقدُم ويََظلُّ لدينا، كما الغْور
خليقٌة أقاصيُص بل تاريًخا، الوسطى القرون يوناُن يُنِْتج لم ولذا هنالك؛ عميٍق انقالٍب
السابحني الرِّواِئيني الُكتاب مئات ِقبَل من األحاديث هذه اْستُِغلَّت وقد أيام»، «عرشة برواية

األحالم. يف
بالد يف العرص ذلك رجال أبهَر ِفْلهاْردِوين الفرنيسُّ الفارُس كان أن املحتمل ومن
قصوٌر وتقاُم البلُوبونيز، يف باُرونِيَّاٍت فأنشأ شنبانْية، بلده ِغَرار عىل فسار املتوسط، البحر
القصور بقايا تزال وال الداخل، جبال ويف البحر عىل فة ُمْرشِ صخوٍر عىل ُمَؤثِّرة قائمٌة
عليه ينطوي بما يَْشُعُر كلِّه األمر يف النظر يُنِْعم َمن فإن ذلك ومع السائح، عجب تثري
ِلبْرتاَس صار َلنْغُدوكيٍّا فارًسا أن يَْعِرف عندما هذا يُِحسُّ ال وكيف وشعوذة، مهزأة من
عىل أطلق ثالثًا سيًدا وأن اليونانية، إىل اسمه تَْرَجم شنْبِيني» «صاحب وأن إقطاعيٍّا، أمريًا
البارونات هؤالء من واحٍد كلُّ ع َوزَّ وقد .« اإلغريقيَّ «اْقتُِل أي غِريُقون» «ماتَا اسم قرصه
حني لديهم يكن لم والذين حديثًا، املسنونون اإلقطاعيون األمراءُ وصار إقطاعات، بضَع
من مئاٍت بضِع غريَ ذلك بعد يَْمِلكوا لم والذين سيوفهم، غريُ املقدسة األرض إىل ذهابهم

آلهم. سلطان زيادة رضورة عن سنة ثالثني بعد يتكلمون امَلْعِز،
أباطرة أحَد منافٌس ضايق أن ذلك ومن أيديهم، إليه تَِصُل ما كلَّ يبيعون وكانوا
يَْسِطْع لم وهو ملاٍل، نَيًْال ْوكيَّ الشَّ يسوَع تاَج البندقيني َفرَهن عرشها عىل وصيٍّا أو بزنطة
الفرنيسِّ الرشِف مدرسُة تكن ولم له، مشرتيًا لويس سان فرنسة ملُك فتقدَّم يَُفكَّه، أن
التي امُلورة جزيرة شبه يف كانت بل ني، السِّ أو الرُّون ضفاف عىل الحني ذلك يف الكربى
«ثمانني عىل ُغوْدِفْرَوا امَلْدُعوِّ بََالُط يشتمل وكان آنئٍذ، البلُوبونِيز اسم محلَّ هذا اسُمها َحلَّ
القسطنطينية إمرباطوِر من أقوى هذا ُمورة أمريُ وكان ذهب». من مهاميَز ذوي فارًسا
الغابات وكانت ِغراره. عىل وآخرون أخوه فسار لنفسه، شخصية نقوًدا فرضب الهزيل
يَْحِمل أن للمسافر رضورة ال بأنه قائٌل املاِيلِّ لالعتباِر نظاٌم فيها َفَعمَّ الطُُّرق بُقطَّاع تَِعجُّ
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عىل املجاورة املدينة ِحْصِن يف قيمتَه يقبض َشكٍّا28 يَْحِمل أن يكفيه وإنما نقوًدا، كيسه يف
امُلوِحَشة. اليونان بالد َجنوب يف ١٣٠٠ سنة هذا َحَدث وقد يَْخِتمه، أو َعه يَُوقِّ أن

يملكونها، التي األمكنة وبأسماء القديمة باألقاصيص يَتََلذَّذون الفرسان هؤالء وكان
ِهْرُكوُل نال الذي املكان يف نَظَّموا وقد األُِلنب، به يَُجدِّدون ما الكايف الذوق من لديهم وكان
وكان الغرب، يف بها يَتََغنَّْوا بأن الشعراء إىل ُموِعزين عسكرية ألعابًا فيه األوىل انتصاراِته
أُوتُوُن القويُّ اإلقطاعيُّ األمري ويقيم أنفسهم. إىل للدعاية يتخذونه الذي األسلوب هو هذا
فلما رأسه، مسقط من منافٍس ِضدَّ البندقية بجانب ويحارب ِتب، يف كاْدِمه بقلعة الرُّويشُّ
جميع مع فرنسة إىل فعاد باتِّباعه أبناءَه وأََمَر أخيه أبناء إىل وُمْمتلكته قلعته َسلَّم شاَب
أن بعد بلده إىل أمريكة من يعود الذي كالسويرسيِّ هذا يف وكان مركٍب، ظهر عىل أُْرسته

ِغناه. وطنه أبناءَ لرُيَِي يُثِْرَي
الرببرية، بطباعهم معروفون الِجرمان من فرساٌن أوجبها هزليٌة فاصلٌة َحَدثت ثم
سياحٍة أثناءِ يف الُكوَرنِْثيِّ بوثْيُوَس القويِّ اإلغريقيِّ عىل ِليِدِكْرك فاْلِرت امَلْدُعوُّ هجم فقد
اإلغريقيُّ ويَْرِفض عظيمة، ِفْديٍة مقابل يف إال إطالَقه يُِرْد لم وهو األخري، هذا بها يقوم كان
ُد ويََرتَصَّ لنفسه، االنتقام يف ُمَفكًِّرا ويُْطَلق ْفِع الدَّ عىل اإلغريقيُّ ويَْعِزم أسنانَه، فيَْكِرسُ ذلك
فارٌس املركب من ويَنِْزل ديه، َجالَّ وينتظر ُكوِرنْث خليج َجنوَب واقع ِشْعٍب يف ورجاله هو
ويَظنُّ رويًدا، رويًدا اإلغريقيُّ ويدنو َفِرحني، الرَّاح أقداح ويتعاَطْون رفقائه مع فرنيسٌّ
غري ويعتذر، أسفه ويُبِْدي خطأَه ُ يَتَبنَيَّ ثم رأسه عىل بالسيف ويرضبه فاْلِرت األملانيُّ أنه

والَفرنج. األغارقة بني جديدة حرب وتشتعل يوٍم، بعد يموت الفرنيسَّ أن
تفسريًا الهزليَة الروائيَة الحوادَث هذه غوتة فيفرسِّ عام مائة نحُو ذلك عىل ويمرُّ

«فاْوست». من الثاني الجزء يف رمزيٍّا
إعداُد يُذَْكر أن الطَُّرف ومن قصري، لوقٍت بلَدهم األغارقُة يسرتدُّ الحرب تلك أثناء ويف

مبارش. غرِي وجٍه عىل ذلك كان وإن النرص، هذا سبيَل أفالطونيٍّ فيلسوٍف
َر وَسخَّ ،١٤٢٠ سنة َحواَيل بلِيُطون، ويُْدَعى ِجيِمْستُوس، ِجيُوْرجيُوس بنفوذ ُشِعَر
لألفالطونية علميٍّا مجمًعا يُنِْشئ حتى املِديِسييسِّ لُكوَم الوثنيَّ املثاِيلَّ مذهبَه هذا بليُطون
أيًضا نََقَل قد كان الذي ألفالطون خلًفا الوجوه بعض من ويُْصِبح فلورنسة، يف الجديدة

.Chèque 28
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أُمِته إنقاذ يف راغبًا َحِمًسا وطنيٍّا بلِيُطون وكان ِصِقلِّية. إىل اليونان بالد من األفكاِر عنَي
من مبادئَها تستنبط التي الشيوعية بالُجمهورية فيقول ، األجنبيِّ بسيطرة املضطهدة
واقٍع مكاٍن يف بتعاليمه يُْدِيل وهو ِليُكوْرغ، دستور ومن الدولة َحْول أفالطون نظرية
األَرِضني لجميع مالكًة الدولُة تكون أن يقرتح وهو (إْسبارطة)، ليكورغ مدينِة من بالقرِب
عىل ال املعاوضة عىل تقوم أن التجارة وعىل أرًضا، يَْمِلكوا أن لألفراد ينبغي فال فتُْؤِجَرها،

النَّْقد.
آخُر ُق يَُوفَّ ذلك ومع له، اقرتاًحا يَُطبُِّقون ال ولكنهم بليُطوَن، األمراءُ ويُْكِرم
لعرشين مستقلًة اإلغريق بالُد وتَْغُدو الغربيني، األجانِب أي الَفَرنِج؛ لَطْرِد باِليُولُوغ آل

سنة.
زاهر بعرص الشعب هذا تمتع فقد انقىض، قد الشعب هذا إثارة وقت كان ذلك ومع
وشأَن أنفِسهم البزنطيني شأَن ثباتًا، وأعظَم َفتَاءً أكثَر أناٍس قبضَة أمُره وغدا طويًال، زمنًا
تُْرِكيًَّة القديمُة اليونان بالُد صارت حتى تسقُط القسطنطينية كادت وما األندلس، عرب
وعىل للسلطان رضائَب دفع عىل األغارقُة ويُْحَمُل سنة، أربعمائة نحَو هكذا وَظلَّت أيًضا

بدينهم. يَِدين ال أجنبيٌّ عاهٌل والسلطاُن راياته، تحت الخدمة
تسامحه من أو ، السيايسِّ َفَطنه من الوحُي هذا يأتيه وحٌي، الثانَي محمًدا ويأتي
شئونهم تدبري يف للروم أَِذن فقد يُحتمل، ما عىل األمرين كال من أو ، الِفْطِريِّ اإلسالميِّ
كان ِلَما ذلك له الروُم َشَكَر وقد لهم، بطرًكا مشهوًرا راهبًا ونََصَب دينهم رجال ِقبَل من
وإذا يمقتونه، الذي البابا قاصًدا رومة إىل البطاركة آخر ِفراِر من ِبَزنطة احتالل قبَل
فإنك الروميِّ األُسقف نصب عىل املوافقة َحقِّ من لنفسه به الثاني محمٌد احتفظ ما َعَدْوَت
جبل رهبان من عاِلٌم راهٌب أْعَرب وقد كامًال، استقالًال اإلغريقية الكنيسَة منح قد تَِجُده
كلَّ ُمِضيًعا نرشها، قبل إليه َقدَّمها غنائية شعرية برتَجمٍة الثاني ملحمٍد شكره عن أَتُوس
لم َمْن ِتجاه اللَّباقة سبيل إذَن يَْسلُك أَن املسلم الفاتُح َعَرف وقد بذلك، لها تاريخية قيمة

النصارى. من يَعِرفهم
منذ البلَد هذا َخرَّبوا الذين الرومان ِغرار عىل سائًرا أطالًال ويََدُعها ُكورنَْث ويحارص
وكما فيه، املعابِد لتأثري أَثينة أَْكُروبوَل الكافُر هذا احرتم أن الطرافة ومن قرنًا، عَرش ثالثَة
بروعِة نَْشُعر أن يمكننا معارصيها نفوس يف لتأثريها هيالنة جماَل لنا َخلََّد أُوِمريس أن
كونه عن غافلني غريَ محمد السلطان يف البناءِ لهذا اتفق الذي الَحيِّ لألثر نتيجًة الباْرتنون

رآه. عندما الشباب َدْوِر يف
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القسطنطينية، َفتْح حني ظهر كما األكرب اإلسكندر نََمط عىل الهمجيِّ نصُف َظَهَر وهنا
فلم للقائد، حريٍم دائرِة إىل اإلِلْكتُوَم ل َحوَّ وأن تُْرِكيَّة ثُْكنٍَة إىل املعبَد ل َحوَّ أن يتماَلْك لم فهو
جديدة ِفتٍَن من زمٍن بعد َحَدث وما . ُسْخِريٍّ َمعنًى غريُ لألطناف29 الداعمة للتماثيل يبَق
الباْرتِنُون يف تَُقاُم َظلَّت نرصانيًَّة عبادًة األَثَِنيِّني من يَنِْزَع أن عىل َحَمَله مؤامراٍت ومن
أِتينة عبادِة مقاَم هللا عبادَة مقيًما مسجٍد إىل البارتنوَن السلطاُن ل َحوَّ فقد قرون، عرشَة
حيث الغربيِّ الَجنُوبيِّ الرُّكن عىل هيفاءَ ِمئْذَنٍة ببناءِ أََمَر وقد ًرا، ُمَؤخَّ مريَم عبادة ثم أوًال

(؟). هللا باسم مرات ثالَث يوم كلِّ يف امُلْسِلُم يَُؤذِّن
أعمدتَه بِركلس َرَفع أن بعد أفالطون بها نادى التي هي هذا الواحد اإلله وعبادُة
لدى اآلخريْن الثالثوث إلَهِي فوق الَعْرش عىل الجالُس الواحد الرَّبُّ هو وهذا الخالدة،
صار واآلن قرون، عرشة ُمدََّة األَثَِنيني أفئدة اآللهة هذه من واحٍد كلُّ ملك وقد الحواريني،
وإيجني، َسَالمني بني الواقع الُخَليِّج هذا يف الشمس ِغياِب إىل ينظر مساءٍ كلِّ يف املؤذن
الرُّخامية األعمدة ي َصفَّ الضيقة فته ُرشْ من يُبِْرصَ أن أَْمكنه يمينًا التفت ما إذا وهو
شادته ما أكمُل هو الذي املعبد، هذا يزال وال املتوسط، البحر فوق القائمني البانِْتِليكية30

أثينة. عىل الفاتحني من كثرٍي استيالءِ مع سليًما يُْدَرك، ال الذي لِإلله إنساٍن يَُد

١٢

النهضة فدور َعَجَب، وال ُمْلتَهبًة، الحياة إىل فعادت نَُعاس، بغري اليونان روُح تَُصْب ولم
بََدأ. قد

بعد اليونانية الثَّقافة يف الحديث االزدهار هذا سبب هو وما النهضة؟ ِرسُّ هو وما
لشعٍب فوٌز أََوهذا املتوسط؟ البحر حياة أَْوج يف الثانية للمرة وذلك سنة، بألَفْي األغارقة
نتيجُة أَْو ُمثْمر َسَالم أثُر هذا أَو مضطدة؟ طبقة عن صادٌر ظافٌر تََمرٌُّد أََوهذا عظيم؟
يف ساطًعا ١٥٠٠ سنة َحْوَل الواقع الدور بروز يف العامل هو وما جديد؟ رسول ظهور
عن هذا نشأ وهل الحني؟ ذلك يف بأوروبة الحرية ريِح ُهبوب عن هذا نََجَم وهل التاريخ؟

؟ اإلنسانيِّ باإلخاء اإليمان

البناء. عن خارًجا أرشف ما وهو الطنف، جمع األطناف: 29
اليونان. بالد يف جبل اسم البانتليك: 30
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تَُهزَّ ولم املايض، يف كما الغالب يف سادتَها تَُغريِّ البلدان فكانت كلِّه، ذلك من يشءَ ال
لتجاوز امِلالحة كانت وما العادة، َوْفَق تتنازع األديان وكانت ثَْوراٌت، االجتماعيَة الطبقاِت

الدارجة. الحياة نظام عىل يشء يطرأ ولم جديدة، آلٍة الخرتاِع نتيجًة ثوريٍّا دوًرا
العرص، إلَه الراهُن» «اليوُم وكان بالحياة، ناٍم شعوٍر من كان ما هو الجديُد والعامُل
الخائف وغريُ للحياة املحبُّ النهضة دور ابُن وكان له، إلهاٍت والفنُّ والفهُم النشاُط وكان
أقام قد يكون اإلنسان ِكياَن أبان حني النهضة فدور نصيِبه، اقتحام عىل قادًرا املوت من

جديًدا. ُخلُقيٍّا أدبًا
بما اإلنسان لدى السعادة وغريزَة الطبيعيَة الصحَة تالئم أن النرصانية حاولت وقد
حياة وجوَد نُوا لُقِّ قد كانوا والناُس عظيٍم، وأَلٍم قليل غري وتساهٍل كثري تَراٍض من كان
يشتمل يونانيٍّ صنٍم آخُر ُكبِْكَب أن بعد وذلك وجرائهم، فضائلهم عىل فيها يُْجَزْون أخرى
هذا مثُل ٌد متوعِّ ومذهٌب الدينية، الُحَميَّا من نَْوبٍَة أثناء يف املتوسط البحر معابد أحد عليه
يف ُسْلوانًا إلقائه مع وذلك إذَْن، مجهوٍل مستقبٍل ى أَْرسَ سنٍة ألف يف الناس َجَعَل قد كان
ومع الدنيا، الحياة هذه يف الجائز بنصيبهم يَْشُعرون كانوا الذين اآلدميني ماليني نفوس
زمٍن يف مؤثًرا الطبيعية اإلنسان رغائَب أحيا الذي اإليماُن كان أن النادر من فإن ذلك

الصليبية. الحروب أياَم تأثريَه
القرون انقضاء منذ ويَْقِذفون يَْخِرقون انفكوا ما الذين الناس، ُكَربَاءُ يكن ولم
هم بمن يَُقيَُّدون َفِتئُوا ما فهم الضمري، َوْخِز من خالني النهضة، َدْوِر حتى القديمة
ُحْرَمَة زمنيٍة، كدولٍة انتهاكها، مع وتؤيدها الدولُة بها تَِعُظ فلسفٍة نتيجَة منهم أضعف
كان النرصانية الوسطى القرون جميع يف تناقٍض من َظَهَر وما انقطاع، بال الفلسفة هذه
وديُن تماًما، االنسجام بهذا يتمتعون كانوا املسلمني أن مع النصارى أتقياء انسجاَم يَُعكُِّر
أي األبدية؛ الحياَة يَنُوُط ال واإلسالُم الواحد، هلل يَُسبُِّح كما والجهاد الُقوََّة يُِجلُّ املسلمني
شعوًرا باب الضَّ ذي الشمال من أكثَر الَجنوب وكان الدنيا. هذه يف بؤٍس بحياِة الجنَة،
ويف الطبيعة، ُة وِشدَّ الربد يَُسوُدها الحياَة ترى الشمال ويف النرصانية، يف التناقض بذلك
تَُرسُّ التي الَخْمر وَفيِْض الفواكه وكثرِة والزُّْرَقة الشمس غريَ تبرص ال املتوسط البحر بالد
ترى وال القديمة، اآللهة ِظَالَل يَِقي وجزيرٍة ساحٍل كلَّ ترى املتوسط البحر ويف القلوب،

األلب. جبال وراء فيما هذا مثَل
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هذه أفاقت وقد التماثيل، من عرشاٍت بضِع اكتشاف عن النهضة دور ينشأ ولم
النرصانية، الوسطى القرون أياَم البحر أو األنهار أو األرض يف راقدًة كانت التي التماثيل،

جديدة. بقوة اإلنسانية عىل وأنعمت مجهوٍل عاَلم يف
إِىل وَحَفَزتهم األغارقة أثر إىل الناس أعادت َحيَِويٍَّة غريَ القوة هذه تكن لم ذلك ومع
َحَفَز الذي هو والُعْرُي املتفننون، به أُْعِجب ما هي فيها والطبيعُة التماثيل، تلك اكتشاف
وتمثاِل النصفيِّ ِهْرُكوَل وتمثاِل الِبْلِفِديريِّ أَبولوَن تمثاِل استنساخ إىل املتفننني هؤالء
النماذج عىل الُربونُْز َل ُفضِّ وقد ُوِجد، ما أوَل كانت التي التماثيِل أي ؛ الفاتيكانيِّ ِفينُوَس

الزَّمن. من حينًا الَحيَّة
يَنَْل لم الذي الفرنيسَّ القوط َفنَّ الكنائس، يف امُلَجدِّدون، أولئك ل َحوَّ ما ولرسعان
األعمدُة وأصبَحت يَتَِّسع، ُمها ُمَقدَّ وصار تمتدُّ، املباني أخذت وقد ، َقطُّ الَجنوب يف ُحْظَوًة
كبعض العرصالحارض، عاَلُم انتحلها التي البناءِ ُمَقدَّماِت أكثر وما ، األُُفِقيِّ للوصِل عناَرص
األغارقة، من اْقتُِبَس الذي الطراِز هذا أي النهضة؛ دور ِطراِز َوْفَق مثًال، ِنيُويُوْرك بُنُوِك
األغارقة ِحْكَمة إىل الرجوُع بل العرص، يف بالٍغ أثٍر ذاَت الِقبَاب، وال التماثيُل، تكن لم ولكن
محلَّهم، القديمُة اآللهُة لتَُحلَّ الكنيسة يُسو ِقدِّ يُْخَلع لم ذلك ومع الحياة، َحْوَل وشعورهم

األلم. تقديس غريُ مطلًقا إلغاءً يشءٌ يُلَغ فلم
وقد ، للرَّبِّ رسوًال املريُض يَُعدَّ أن غري من فيُْحَسن يُْرأَف أن املمكن من أن ُرئَِي وقد
وقال ٌد. ُمَوحِّ رجٌل يسوَع، مكان يف وضعه إىل الِخيَار بعُض مال الذي أفالطوَن، يف ُوِجَد
الرَّبُّ يَنَْفكَّ ولم آخر، لعاَلٍم َمًة ُمَقدِّ ال ، الرَّبِّ ُحبِّ عن ُخِلَقْت األرَض إن امِلِديِسيِيسُّ لُوَراُن

له. َحدَّ ال ما إىل فيه تتسع أن تستطيع اإلنسان روح أن كما لنفسه موجبًا يكون
يف وامَلْجِد الدنيويِّ وبالحبِّ بالحياة التََّمتُّع يف جامحَة رغبًة الدوُر ذلك َعَرف وقد
الهيكل عىل مكان، كلِّ يف فاستُنِْسَخت ُوِجَدت التي القديمة، اآللهُة تُوَضِع ولم العاَلم، هذا
إيطالية، سيما وال أصلُها، هو الذي املتوسط، البحَر سادت روَحها فإن ذلك ومع لتُْعبََد،
َدَحَرته ما عاليًا مثًال ليكون صالٍح غريَ له، الصليبيني تطبيُق ُظنَّ الذي الُخُشوع، وعاد
يشابه النهضة عَرص فإن خالًدا خريًفا شابهت قد الوسطى القرون كانت وإذا الُخيَالء،
وصار العرص، ذلك يف َد ُمجِّ الذي هو أَبولوُن، وال يسوُع، ال وحَده، واإلنساُن ساطًعا، صيًفا
َقصَّ الذين الرجال عظماءِ ألرسار كشًفا بلُوتاْرك التُِهم وقد للشباب، ُقْدَوًة القدماء صيُت
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سنة َحواَيل حديثة أسلحًة ويَْحِملون عرصية ثيابًا يَْلبَُسون الرومان ِفتْيَان وكان سريَتَهم،
عن حديثهم ومع الالتينية، باللغة وشيرشون بُروتُوس عن روايتهم مع ولكن ،١٥٠٠
مثًال والكالم، وبالسيف والَخطابة، القتال يف التفوق وأضحى اليونانية، باللغة أفالطوَن
عىل املعاش «أُحبُّ بُوْرجيا: ِسزار قال وحَدهم، األرشاف لِفتْيان ال الشباب، لجميع عاليًا

والِفراش.» الحصان
بَعَدم قيمًة هذا زاد وقد بغتًة، فضالءُ نوابُغ املجتمع طبقات جميع يف ظهر وقد
ه يَُوجِّ أصلُه دام ما جديدًة ُمْمِكنَاٍت سابًقا، امُلْزَدَرى النغيُل،31 َعَرَف وقد الشعب، ثَقافة
مكانَه األصل رشُف ويَِجُد أيًضا، العصاِميُّ ويُْكَرم املضطرب، العالم هذا يف إِليه األنظار
يَنَْحَل أن من بدًال األمراء بَالط يف أريباٌت ِحَسان ونساءٌ أَِلبَّاءُ ِنشاٌط رجاٌل ويتبارى أيًضا،
أبناء من الطموح ذوو وكان الناعمة، نسوتهم ألوان سبيل يف ويناضلوا الرجال هؤالء
يَبُدون فال االجتماعية، الطبقات جميع من ُمبدعني أناًسا أمالكهم يف يَْجَمعون الَواليات
إىل َميٌْل بل َمْهَزأًة، يكن لم هذا أن والحقُّ القديمة، القرون عظمَة لتقليدهم ُسْخِريٍة محلَّ
عرص يف إليه ُسِعَي زمٍن بعد إنكلرتة يف للنبيل عاليًا مثًال أصبح وما والبدن، الذهن إنماء

فيه. يُْسِهمن النساء كان ما ذلك من بأسطَع النهضة
١٥٠٠ سنة َحْوَل مراكَز من اكتسبنه وما النهضة، دور يف جديد موقٌع للنساء وكان
كون يف هو والفارُق األخرية، الثالثني السنني يف مجتمعنا َحوَّلت للتي مشابهة ثورًة يَُعدُّ
ُكنَّ الالتي الفتيات عليها يُِعني أن غري من النهضة عرص يف تمت قد النِّْسِوية الثورة هذه

. زواجهنَّ حتى األديار يف يَذْبُْلن
ونَُموذجاٍت ألفالطون ِتْلميذاٍت ظهورهن مع ولكن صائداٍت، الٍت ُمَرتَجِّ النساءُ وصارت
الزمان، ذلك يف والسلطان الصيت ذوي من األصحاب ألقطاب وعاشقاٍت املصورين ألكابر
املمكن من أصبح ذلك ومع الزواج، يف وثيٍق وفاءٍ عدم مع حاله عىل األُْرسة نظام َظلَّ وقد
عن بألطافها تَُجود املرأُة كانت أن النادر ومن الناس، لَعذْل إثارٍة غري من الطََّالق طلُب
األحيان، بعض يف االجتماعيِّ املقام إىل نظٍر عن بها تَُمنُّ كانت بل الراغبني، ثروة إىل ميٍل
يشءٍ أكثَر الرياضية، بالروح اليوَم يُْعَرف ما أي والشجاعُة؛ والجماُل الرجولُة وكانت
القديمة، القرون يف بأثينة حتى زمٍن، يف مقاٍم من ْوءِ السَّ المرأة يَتَِّفْق ولم النساء، يجتذب

نسبه. لفساد الزانية ولد النغيل: 31
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إِنربْية َعَالقات َحْول دارت التي والِقَصص القصائد تكن ولم العرص، ذلك يف لها اتفق ما
اإلعجاب. مع َوَصَفتْها بل ساخًرا وصًفا الباسلَة هذه ِلتَِصَف البابوات بأحد الشهرية

املرتبة يف الفضائل هذه ُوِضَعت وإنما هذا، مثِل جوٍّ يف النرصانية بالفضائل يُْزَر ولم
النرصانية، التوبة فضيلة محلَّ الوثنية الثأر شهوُة َحلَّت ذلك ومن الطبيعة، بحكم الثانية
أو قسيسه إىل اآلن بعد اإلنسان يحتاج فال والنساء الرجال طبيعة يف الَجْرب يَُرى وكان
الُقُدس والرُّوُح والجنائز، والزواج الِعماد طقوس عىل الناس وحافظ لينقذه، يسوَع إىل
عظيًما تقديًرا يانيَّة، السِّ ينة كَكْرتِ ِقدِّيسات، نساءٌ وُقدِّرت منه، ُخلوُّها يلوح كان الذي هو
الوقت يف الجنسني بمساواة كاملطاِلبات معارصيهنَّ عارشن وقد االجتماعية، لفائدتهن
من ُوِجد العكس وعىل مجاهدٍة. عذراءَ أي مرتجلة؛ امرأة وجوُد النادر من وكان الحارض،
ينة َكْرتِ الدوكة عادة من وكان الرجال. بِحيَِل خبرياٌت الغرام بأمور عارفاٌت كثرياٌت النساءِ
بصوٍت االنتباه إىل يوٍم ذات ُدِعيَْت وقد يوٍم، كلَّ عامٍّ ميداٍن يف جنوَدها تَْعِرض أن سُفوْرَزا
ما إذا «َعَجبًا، جوابها: فاسمْع فيها، الُحْكم شهوة بسبب أوالدها من االنتقام الحتمال عاٍل
مع السري عىل الَفتَياِت من جيًال ُع يَُشجِّ كهذا فقوٌل منهم!» ِعَوًضا َوَضْعُت بيشء أُصيبوا

أَْهوائهن.
الريايضِّ والعمل الفرويسِّ واللَِّعِب الفطريِّ وللِحذْق للبدن العبادة هذه وتُذكِّرنا
يف كما أسبوعية ٌت َمَجالَّ فلورنسة يف ُوِجَدت ولو الحديثة، األمريكية العليا امُلثُِل ببعض
نََظْرَت ولو السابقة، يف ٍم تَبَسُّ قلِة مع البلدين ُصَوِر من كثري بني تماثًال ألبرصنا نيويورك
عرص رجال من الصيت ذوي وغري الصيت لذوي كثريٍة رائعٍة ُصوٍر من ُرِسَم ما إىل

نفسها. لغري تَبِْسم لم ولرأيتَها الباسمة هي وحَدها ُمونَاِليَزا لرأيَت ونسائه النهضة
هذه وكانت املحاذير، بعض من خالية تكون ال كتلك قًة ُمْرشِ حيويًة فإن ذلك ومع
الطموُح وَغذَّى القتَل َولَّد فاالنتقاُم أيًضا، السابق الروائيِّ ْور الدَّ يف مما أظهَر املحاذير
إىل أَدَّى باملُغاِمرين إعجاٍب من أُبِْدي وما ينقطع، ال ِرصاع من والُجمهوريات األمراء بني ما
املؤتَِمِرين إىل ال وبسالًة، مهارًة األكثر إىل السلطة آلت وقد ا، تامٍّ اشتباًكا الطبقاِت اشتباك
األحيان بعض يف فنالها إذَْن، السلطة ينال أن الجميُع حاول وقد ِبَزنطة، يف كما امُلَرائني
«كتاب من رسيًعا ذلك يَْعِرف كان شبابه يف يَتََعلَّم أن يَْسِطع لم وَمْن معروفني، غريُ أناٌس
فصار النُّبْل سبيل سلوَك العاَلم يَُعلِّم كان الذي الكتاب هذا من أي لكاْسِتيْغليُونِي؛ النديم»

تقديًرا. العرص ُكتب أكثَر
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النساء» «جمال كتاب من األوضاع وُحْسَن لُوك السُّ قواعَد يَتََعلَّْمن فُكنَّ النساء وأما
للمرة َرْخَوة أكتاٍف من بدًال واسًعا صدًرا يتطلب كان الذي الكتاب هذا من أي ِلِفْرنُزوَال؛
الناس كان التي هي ْكران والشُّ والَوَفاء اإلخالص فضائُل وليست األغارقة. عهد منذ األوىل
وكان يشء، كلِّ قبل والصحة الجماَل ينُْشدون كانوا بل لحياتهم، تزيينًا لنَيِْلها يَْسَعْون
ِحَسان أن والواقع الزمن. من حينًا الَكنْزيْن لهذيْن حائٌز هو َمْن الحرية عن يَْستَغني
ذلك ومع السجن، ُجْدران بني من يُْخِرُجهم ُمنِْقذًا أحيانًا، يَِجُدون، كانوا والنساء الرجال
التي األباطيل إىل أي والخالعة؛ واإلدمان الُفُسوق َدَرك إىل تنحطَّ لم الحياة بهجَة فإن
لم والتي فنيٍّ أثٍر أيِّ عن الثالثة قرونها تُْسِفر فلم اآلفلة الرومانية اإلمرباطوريَة اْعَرتَت
سنة َحْول ن ُكوِّ قد العاَلم كان العكس وعىل العلمية، اآلثار من قليل غريَ هذه قرونُها تُنِْتج

األغارقة. زمن منذ به له عهد ال ما والعلم الفنِّ من يسوده وكان ١٥٠٠
القرون بأغارقة الخصوص عىل إيطالية يف الدور ذلك رجال مقابلة يف أحيانًا ويَُرتَدَّد
املتأخر، الفنيِّ بمستواه وال الطارئ النهضة دور بطابع َدُّد الرتَّ هذا يَُعلَّْل ولم القديمة،
ليوَن وعهَد بركلس َعْهد َعَدْوَت إذا ألنك وذلك َوَجل؛ بال املقابلة هذه إىل امليُل ويمكن
هذه اْحتََوتْه ما مثل عىل واحد زمن يف اشتمل وبعدها النهضة قبل دوًرا تَِجْد لم العاِرش
أربعني ُزهاء متجمًعا َظلَّ وكالهما قصريًا، كان الدورين وكال . موِّ السُّ ذوي ِمن النهضة
األغارقة نصيَب الخامس القرَن لجعلنا االزدهاُر حيث من الَعدِّ يف ْعنَا تََوسَّ ولو عاًما،

النهضة. َدْوِر نصيَب ١٥٥٠ وسنة ١٤٥٠ سنة بني ما ولجعلنا
واحد، جيل يف العباقرة من كثريٌ َظَهَر إيطالية، يف نادٌر أمٌر َحَدَث النهضة دور ويف
أو إِليزاِبت امللكة عهُد وال الشمس، امللِك أو ُجوْسِتينْيَاَن عهُد وال أغسطَس، عهُد كان وما
أنتجت بأنها تَْزُهَو أن لتستطيع األدوار، هذه كانت ما أي نابليون؛ عهُد وال الفليبني،32
عدم عىل ألََسفنا هؤالء أسماء رسد ويكفي النهضة، دور أنتجه ما مْجتِمعًة العباقرة من

الدور. هذا معارصتنا
إىل ِفرُّوْكيو من ِرسْ اتني النَحَّ فبني تقريبًا، لبعٍض معاًرصا كان بعضهم أن والحقُّ
فإىل امِلريَنْدوِيلِّ بيك إىل وأَْريُوْست تاسِّ من ِرسْ والشعراء املفكرين وبني أَنِْجلو، ِميْكِل
ِبلِّيني ومن َفرنِْسْسكا، ِدالَّ برِيُو إىل وِغْرَالنَْداجو بُوتِيِشيلِّ من ِرسْ املصورين وبني ، َمْكياِفيلِّ

.Les Philippe 32
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َدِفنْيس ليونار إىل ُكرِّيْجيُو ومن رفائيل، إىل بريُوِجني ومن تيسيان، فإىل ِجيُوْرجيُونِي إىل
اذْكِر البابوات ومن براََمانْت، إىل بُرونلِّيِيش من ِرسْ البَنَّائني املهندسني وبني لِوينِي، فإىل
ِسَزار من ِرسْ الرؤساء وبني ولِيُون، ويوليوس إسكندر وهم: تعاقبوا الذين العظماءَ الثالثَة
ِرسْ الرُّوَّاد وبني (الثاني)، محمد إىل فرديناند من ِرسْ امللوك وبني ُكولِّيُوني، إىل بُوْرجيا

… ُكولُونْبس كِريْستُوف إىل دوغاما فاْسُكو من
اإليطالية، املدن ِنطاق ِضْمَن الكبرية النفوس ذوي من مئاٌت ظَهَر العرص ذلك ويف
وذلك واحدة، مرٍة غريَ العباقرة من العدد ذلك مثِل َع تََجمُّ املتوسط البحُر يشاهد ولم
بهاءً الدوران ويتشابه قرون، بعرشة مديسيس آل ظهور قبل الباْرتِنُوَن بركلُس أقام حني

وانتقاًما. وتََحزُّبًا وآثاًما نكَرانًا أثار الدوريْن وكال وسناءً،
املعايب. من خلُوِّها لعدم تفتننا األدوار تلك تزال وال

بساطًة أكثَر األغارقة فكان املاجنة، الدورين ذينك أُسس بني اختالٌف يوجد ذلك ومع
دور اْضُطرَّ وقد سفاهًة، أكثَر النهضة عرص رجاُل وكان الخصوص، عىل أفالطون قبل
األغارقة يكن لم أموٍر ترك إىل القديمة، اآللهة إىل املؤدية الطريق عىل للعثور النهضة،
إنكار عىل الدولة أدَب بَنَى الذي َمْكياِفيلِّ كتبه فيما َجِليٍّا هذا ويبدو بَْعُد، حازوها قد
عىل سافرًة حْملًة بُوْرجيَا بِسَزار إعجابُه ويَُعدُّ ِصباه، يف ُعلَِّمها قد التي املبادئ جميع
يف ُربَِّي دوٍك اشرتاك وإمكاَن للبابا ابٍن وجوِد إمكاَن يُنْكرون كانوا الذين األخالق علماء
ال تختلف ذلك ومع بارًعا، ُمَحلًِّال َمْكيَاِفيلِّ من الواقعية هذه وتجعل مؤامرة، يف الفاتيكان
لرضيٍح أَنجلو ميكل نحته الذي اللَّيْل تمثاِل اختالَف أومريس ُخلُقية عن َمْكيَاِفيلِّ ُخلُِقيَّة

األغارقة. لدى الناعسة ْعَالة السِّ تمثال عن فلورنيسٍّ
من إالَّ حديثًا اكتشفه الذي القديمة القرون رجَل النهضة عِرص رجُل يشابه وال
َمْن جميع من عرصنا إىل أقرُب وهو بنا، َشبًَها أكثَر تراه العكس وعىل النواحي، بعض
الحرية حبَّ َعَدْوت وإذا ، َحدٍّ أبعد إىل فرديٍّا النهضة عرص وكان وبيننا. بينه ظهروا
يف الحرية عن البحث وسائل اختالف مع وذلك الديمقراطية، وبني بينه صلًة تَِجْد لم
وضع من به بدأنا ما ويدلُّ كبريًا، تباينًا رجالهما تباين ومع ا تامٍّ اختالًفا الدورين كال
َمْن النوابغ من إن أََجْل، اآلن. بعد النهضة لدور بعٍث كلِّ تََعذٍُّر عىل الهزل قالب يف الِجدِّ
فيهم ما تَُقلُِّص الديمقراطية املبادئ حدوَد أن غري نظام، كلِّ وتحت زمن كل يف ظهروا
ِرسُّ هذا ويف يُطاق، ال أمًرا الدولة رأس عىل عبقريٍّ وجوُد وصار لالزدهار، استعداد من
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إىل أي األكثرية؛ إىل الِعراك عاَلم تارًكا والفنِّ العلم حظرية إىل الحقيقيِّ العبقريِّ التجاء
املواهب. طي ُمتََوسِّ صني ُمَشخِّ إىل أو الذكاء قلييل

الدينية بالحركة الدور هذا صالت يف حتى املزدوُج النهضة عرص َوْجُه ويتجىلَّ
الوسطى. القرون عىل للتمرد آخُر وجٌه هو الذي «اإلصالح» ب املعروفة

القرون من تماثيُل الَجنوب يف املتوسط البحر شواطئ عىل القديمة األرض من وَدَفَقْت
ِثَرًة ُمدَّ أو عاريًة فَربََزْت طويل، نوٍم بعد والربونزية الرُّخامية أعضاءها تَُمدُّ كأنها الخالية
وبناتُه البحر وآلهُة وِديِميِرت وبوِزئِيُدون وُزوس وهريا وأبولون ديانا جديٍد من الُجود مع
كشمس يعرفونها كانوا جديدة سماء تحت هؤالء جميع أفاق وقد وحيوانُه، وعرائُسه
ثمينًة قواعَد األغارقة لهؤالء فبَنَْوا وجاِمعون وأمراءُ وهاُوون متفننون أُْهِرع وقد أومريس،

رأس. أو ِرْجٌل أو ذراٌع أحيانًا يُْعِوُزهم أنه عن غافلني
هؤالء ومن آنئٍذ، البابوات آثام يف بَرصه يَْحُرص كان الشمال يف نرصانيٍّا عاصيًا ولكنَّ
ومنح كرديناًال الخليلة هذه أخا ونصب الفاتيكان جدار عىل خليلته َر َصوَّ واحٌد البابوات
البنته سياسيٍّا زواًجا مختلفة أحواٍل ثالث يف يهيِّئ كان حني عىل دوك، لقَب الخاصَّ ابنَه
عليه كانت ما وأظهُر الحني، ذلك يف برومَة لُوثُِر وكان بوْرجيا. لُوْكِريس الجمال: الباهرة
أَْفَلت وقد النُّور، إىل ال املعايب، غري إىل نظره ه يَُوجِّ لم أنه هو النهار ذلك َوَضِح يف نفُسه
األدبيِّ والبعث والروحانية، والشهوانية والالُخلُقية، الُخلُقية الحركتني: زماُم واحد وقت يف
منه. َمْخرج ال ِصداًما لتتصادما والدُّعاء، واالدِّعاء واالمتناع، واالندفاع ، الدينيِّ واإلصالح
الشمال يف النهضة أنصار من رجاٌل عَرش الخامَس القرن يف يوجد كان أنه والواقُع
وسافونارول، إراْسم أمُر يُذَْكر أن ذلك لبيان ويكفي الَجنوب، يف متعصبون يوجد كان كما
وكالهما طبعهما، اختالف َوْفَق أخرى تارًة ويصالحهم تارًة خصومه يصاول كان فكالهما
وكان الفاني، ِغَشائهما تشابُه فرُيَى ِمْعَطَفهما ترفع الريح هذه العرصفكانت لريح ُعرِّض
سافوناُرول ظهور من يُْدَهُش وال الطبع، قوة ممارسة يف أمٍر، يف اآلخَر يماثل منهما كلٌّ
تساوي ويَُالَحُظ َعْرضهم، أثناء يف َمْكياِفيلِّ كأبطال فخوًرا التائبني ُمِريديه مواكب مع

لهما. عاٍل كهدٍف املجد عن بحثا قد واالثنان ، املرسحيِّ عنرصهما يف االثنني
هذا ب تعصُّ من لنفوره لوثر عن تََحوَّل فإنه تسامٍح من إراْسم عليه كان ما ومع
ما ومع والروح، الجمال عىل حياته َوَقَف الذي ليوَن البابا َشْهَواِنيََّة كْرهه من أكثر األخري
منشئ رسوَل أي وتِيِزه؛ موىس رسوَل نفسه من جعل فقد ُخلُِقيٍَّة ال من مْكياِفيلِّ عليه كان

ِبطالة. أو َلِعٍب بأيِّ له مربِّيًا كان الذي لألمري يسمح لم وهو هذين، الروحية الدول
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الذي «األمري»، كتاُب ، َمْكياِفيلِّ كتاُب النهضة عرص توراَة يَُعدَّ أن ينبغي ال أنه والحقُّ
ذلك يف يَْعِرفونه كانوا َمْن فقليٌل أيًضا، املعارصين امللوك وخياَل اآلتية، القرون أفكاَر َمأل
أقدم منذ به يُْشَعُر ال كان شيئًا يَُعلُِّم لم َمْكياِفيلِّ أن والواقُع استَْوَحْوه. َمن وقليٌل الحني،
هو ما وكلُّ ذلك، تذُْكر ال كانت التي هي فقط، « الرَّبِّ «بلد مع الوسطى والقروُن القرون،
وَهَمَز اإلرصاُر هذا َحرَّك وقد ، النرصانيِّ األدب ضدَّ الكلبيُّ إرصاُره هو َمْكياِفيلِّ يف جديٌد
َمْكياِفيلِّ مبادئ َوْفَق األمراء من الُكَربَاء عاش وقد السلطان، يف الطامعني الُقرَّاء َشَهَواِت

بذلك. االعرتاف من يحرتزون كانوا وإنما ظهوره وبعد ظهوره قبل
امُلَحرُِّك َدى الصَّ وكان القلوب، جميع يف مكنونٍة حقائَق عن النهضة عرص َعربَّ وقد
عان وَلُرسْ امُلَفكِّرين، األحرار من معه البابواِت يَنْتخبون األساقفة صار ما القوة من لألحرار
بابواتعرصالنهضة بني البابويَّ الكريسَّ َشَغَال اللذان التقيان ْوداِويَّان السَّ البابوان مات ما
بني تَلُوح القديمة القرون وكانت زمانهما. لروح رمًزا الرسيع موتهما َفُعدَّ العظماء الثالث
بحاٍر يف املغامرون حون املالَّ به ليهتدَي حديثًا َظَهَر ُمذَنٍَّب نجٍم مثَل الَفيَّاضة الحياة هذه
ويسأله له، بََدْوا جهنم من وُقَدماءَ الجنة من ِقدِّيسني أن فيُْحَكى َمْكياِفيلِّ ويموت هائلة،
عىل جهنم عظماء مع السيايسَّ النَِّقاش ُل «أَُفضِّ قائًال: فيجيب يذهب؟ أن يريد أين : الرَّبُّ

لهم.» َطْعَم ال أناٍس من الجنة يف يعرتيني َسأٍَم
َشْهوانية، وأفواٌه كبرية وأنوٌف صغرية رءوٌس العموم، عىل النهضة، عرص لقادة وكان
لدى يكن ولم مضغوًطا، كان فمه إن حتى رقيًقا، ُمَقرَّنًا َمْكياِفيلِّ لدى يشء كلُّ وكان
امِلِديِسيِيسِّ العاِرش ليوَن رأُس ويُذَكِّر ولده، غريُ إسبانيٌّ هو ما بُوْرجيا إسكندر اإلسبانيِّ
مالمَح عىل محاربًا، أمريًا رفائيل َرَسَمه الذي الثاني، يُوْليُوس ويَنِمُّ ُكوم، ه بَجدِّ الرزيُن
العصور، ُمَصوِّري أعظم ِقبَل من ُخلِّدوا أن هؤالء حظِّ ومن فنية. آثاٍر ولجامع لعاِلم قليلٍة
النوابغ هؤالء نشوء عىل ، والَفنِّ للعلم كُحَماٍة وأجداُدهم، هم أعانوا فقد لذلك، أهٌل وهم
حاميه، بَراَمانَْت َغرَّ وقد أنجلو، ميكل إىل يشء يُْدَفع ولم بتوصياتهم، لهم السبيَل ُمِعدِّين
التي األلواح ثمن بدفع كثريًة مراٍت املطالبة إىل ، الحظُّ أَْسَعَده الذي رفائيُل، اْضُطرَّ وقد
فلم كبرية، أهمية ذا هذا يكن لم ذلك ومع الرفيع، املقام ذوي من أناٍس لحساب رسمها
املال عبادة عدم من كان وما وأمراءَه، الدور ذلك ُمتََفنني لِيْفِتن الحقيقة يف املال يكن
وبهذا النهضة. عرص أرسار من َظلَّ النَِّعم بأطايب فيه الناس انهمك الذي الزمن ذلك يف
دور ُمثَُل فيه نُِجلُّ الذي النَِّطاق ِضْمن وعرصنا العرص ذلك بني األعظم الفرق يَتََجىلَّ
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مما أعظَم رغائَب عىل يَنِمُّ املتفننني هؤالء حياة مستوى فإن ذلك ومع العليا، النهضة
وكان األغارقة، جماَل النهضة عرص إلظهاِر نتيجًة نفسه سيَد املتفنُن صار ما قبلهم كانت
بمالِهنَّ ني يَُضحِّ الالتي ُهنَّ وحَدهنَّ النساءُ تكن ولم واملجد، الِعزِّ إىل يَْصبُون الناس جميع

. لجمالهنَّ تخليًدا
يَْشَغَالن الِكالسيَِّة،33 أثينَة يف كما النهضِة، عِرص إيطاليِة يف والذهُن الفنُّ وكان
عن الحني ذلك عاَلِم لبحث نتيجًة خالدٍة نتائَج من ِنيَل ما يُوِضح وهذا األول، املكاَن
هذه وتَِميُز مفاجئًا، ظهوًرا املتفننني بعض لظهور نتيجًة ال إليهم، واحتياجه املتفننني
كان حني الخانِق الثقيل الرومانية اإلمرباطورية َعْهِد من النهضة َدْوَر الروحيُة الحاُل
ما املناظر من ُمبِْدين بطائنهم مخادعة يف خاصٍة بلذٍة يَْشُعرون واإلمرباطورات األباطرة

قيمة. ذو هو ما الرتاث من لألعقاب تاركني غريَ ُخلُِقي ال هو
مثًال أو نَُموذًَجا الرومانية القرون تلك نساء من امرأٍة أيِة ُغُدوِّ عدُم كان وكيف
موهوبني أناًسا األغارقة عهد منذ تََطلَّب الذي هو وحَده النهضة عرص إن يُْحتَذَى؟ عاليًا
للذراري. ومثاًال ملعارصيهم منظًرا ليكون صالًحا فنِّيٍّا أثًرا حياتهم من جعلوا قادرين أو
من الُخلُوَد يََروا لم أنهم غري الُخلُود، من بوحٍي أُنِْجَزت الرجال أعاظم أعمال إن أََجْل،
الناس باَل الحني ذلك يف بطرس القديس كنيسة إنشاءُ َشَغَل وقد النرصانية، الَجنَّة خالل
كانت بطرس القديس فكنيسُة لها، إضاعتُها أو نابل ململكة فرنسة فتُح َشَغَلُه مما أكثَر
ما ون يُبِْرصُ املعارصون وكان عارض. حادث غريَ نابل غزو يكن ولم ورمًزا، فنيٍّا أثًرا
تخاِطب حني عىل االكرتاث بعدم ونابل أَنُْجو معارك فنقابل عاًما، خمسني بعد ه نُبِْرصُ

الدوام. عىل أفئدتنا بطرس القديس كنيسُة
إنماء عىل يساعد الذي إىل ينحازوا أن الزاهر العرص ذلك يف للمتفننني يَِحقَّ أََولم
يصبح أو سلطانَه يَْخَرس كان الذي الكريَم أو املوىل تقريبًا، كلُّهم، هجروا لقد عبقريتهم؟
القدرُة هو الحظَّ «إن َمْكياِفيلِّ قول ومن امُلبِْدعة، جهوِدهم سبيل يف اإلنفاق عن عاجًزا
أكثَر كان وإن الحظِّ أصحاب من نفُسه مكياِفيلِّ يكن ولم هي»، كما األمور رؤية عىل
اآللهة عن تُْخِربُ كانت القديمة القرون أن ومع العموم. عىل بصريًة معارصيه جميع من
عرص رجل كان متطوعني، قرابنَي إليها يقدِّموا بأن اآلدميني تطالب كانت التي الحاِسدة

.Classique 33

373



املتوسط البحر

يسأل كان ثم والنجاح، والحكمُة النُرص به يأتيَه أن يمكن ما كل عىل قابًضا هذا النهضة
مفتئًال! أو ًما ُمنَجِّ الَقَدَر

ذلك ومع أمريًا، املولوُد ال القائُد، أي العرص؛ سيَد املتفنن مع املنصور القائُد وكان
كثرية، سنني حرَب ًقا ُمَوفَّ يَْخِتم الذي الجيش رئيس إىل ليتوجه يكن لم الزمن نظر فإن
ويَُغريِّ قصريٍة معارَك َة ِعدَّ يَْكِسُب الذي املرتزُق املائة قائد هو الُحْظَوة صاحَب كان بل
واحدة حضارة يف الجميع اشرتاُك القائد تغيري أمَر ُل يَُسهِّ كان ومما َمرٍَّة. غريَ رئيَسه
هؤالء جعلوا الذين هم املتفننني أن إىل وذلك ديٍن، أو مبادئَ سبيل يف احرتابهم وعدُم
إلينا يَنْتَِه لم ولو هو كما يََظلُّ كان قيرص يوليوس أن يف ريب وال العظماء، من الرجال
كان الذي ذا َمْن ولكن مآسيه، إحدى بطَل منه شكسبريُ يجعل لم ولو نصفيٌّ تمثاٌل عنه

آثاُرهما؟ لوال ُكولِّيُوني اسَم أو ِميَالتا غاتَّا اسَم إيطالية، يف حتى يَْعِرف،
فيُْؤِجُرون َحْرٍب ملتزمي كانوا بل شهريٍة، معارَك يف الرؤساء هؤالء من أحٌد يقاتل ولم
أعَرس، نبيًال أن ذلك ومن الحرب، ُحُظوَظ يبيعون تجاًرا كانوا بل دفًعا، األكثِر من كتائبَهم
يَْحِميه ما له وكان الرائع، َقَوامه بفضل املِلكات إلحدى عاشًقا فصار كولِّيُونِي، اسُمه وكان
هؤالء ويعتقله بميالَن، ِفيْسُكونِْتي آل بفعل البندقية مناهضة عىل ُحِمَل ثم العلة، لهذه
ويقيم مكافأًة، كبريًة أمالًكا وينال الخصمني، بني الوسيط دور ويُمثِّل سجنه، من فيَِفرُّ
الناس، أكابر موائِد إىل َمْدُعوٍّا الضباط ُشبَّاَن ُمَعلًِّما األمراءِ إقامَة مشيبه يف بالبندقية
اليوم، حتى قائًما الوقُف هذا يزال وال ِبْرغام، يف الفقريات الَفتَيات لتجهيز وقًفا وينشئ
بجانب الفرسان تماثيِل أجمَل ِفرُّوْكيو له يُِقْم لم لو يَّ ِ الرسَّ هذا يَْجَهلون األعقاُب وكان

البندقية. يف كنيسٍة ُجُدر من َوِعٍر جداٍر
بدءِ يف فتََغلَّبُوا، مغامرين اآلل هؤالء وكان آخر، صيٍت رفِع عىل ِفيْسُكونتي آل وَعِمل
عن قويٍة دوكيٍة إىل إياها ُمَحوِّلني كلِّها ميالَن مدينة عىل ثم ميالن، أُسقفية عىل األمر،
إال خالدين يَْغُدوا لم وامتيازاٍت، ألقابًا ملئوا وإن وهم، املطلقني، سادتَها فصاروا طاِلٍع
األثر هذا ُموِجُد ويَظلُّ الدنيا، عجائب من هي التي ميالن كنيسَة يُنِْشئون أخذوا ألنهم
كاإلمرباطورية قرون، أربعة يف إالَّ يتمَّ لم الِبنَاءَ هذا أن ومع دولٍة، كمؤسس النظري منقطَع
عىل عمَلهما تََمثَّال َمن أوَل كانا وقيرص، فيسُكونتي األمرين، كال مؤسْيس فإن الرومانية،
متفاوتون َّاءُون بَن الرومانية، لإلمرباطورية كان كما للكنيسة، كان وقد امَلَدى. واسعة ِنَسٍب
تنريه ورديٍّ ُرخاٍم من الكنيسة يف وما الطُُّرز، يَْمُزج ذلك أو َّاءُ البَن هذا وكان استعداًدا،
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ونُُقوٍش صغرية أبراٍج بصنع ى يَتََلهَّ الذي الَحْلَواِنيِّ ُحلُم مثَل أحيانًا لنا يلوح الشمس
الدنيا. معابد أروَع داخًال، الكنيسة، وتََظلُّ خيالية، وزخارَف

متوازية نبيلًة ُسوُقها تَنْتَصب قديمة أشجاٍر ذات غابٍة ِظلِّ يف دخوَله اإلنساُن ويظنُّ
ألواُن وتَْغِمس ببعض، بعُضها يتصَل حتى ذَُراها تَتَِّسُع حني عىل منتظمٍة فواصَل عىل
من هذا ويَْجعُل شاْرتِر، بكنيسة فيُذَكُِّر أرساٍر ذي َجوٍّ يف الكنيسَة تلك الزاهرُة النوافذ
بُْطُرس القديس كنيسة يف مثَله تَِجد ال والحواسِّ األفكار لَجْمِع مكانًا الرُّخامية الغابة
سرتاْسُربْغ كنيسة يف العاليَة الُجُدَر أن ومع أيًضا. القسطنطينية يف وال أَْشِبيلِيَّة، يف وال
األشجار هذه ِخَالل من يُْؤذَى ال النظر فإن ْحَن الصَّ تَْفِصل دُوباري نوتردام كنيسة أو
ببساطة نُْدهش وتََرانا لألعالم، أو َور للصُّ أو للزخارف أو األَثر لرتكيِب نتيجًة املاردة
يف الرَّبَّ يجد أن يَْسِطع لم ومن الخارج، يف املزعج الِبنَائيِّ اإلرساف بعد األصيلِة الداخل

ريب. ال إياه تارًكا الرَّبُّ يَُكِن الَغَسِقيَّة34 الغابة هذه
وقد ِفيْسُكونتي، كآل الدولة عن مبدأٍ ذوي كانوا املغامرين هؤالء جميع أن والواقُع
ُكِتَب وقد األَجانَب!» «أَْخِرجوا الحرب: بوَِغي سنني ِبْضِع يف الثاني يُوْليُوس البابا َحرَّكهم
مع البابا َعَقَده الذي الجديد والِحْلِف اإليطايلِّ القوميِّ للشعور األمر نهاية يف النرص
بعد ُعِقَد الذي الدينيَّ املجمع فإن ذلك ومع وفرنسة، أملانية ملوك عىل والبندقية إسبانية
ونصف قرون ثالثة بعد إالَّ ق يَُحقَّ لم بأمٍر القيام عن أي إيطالية؛ توحيد عن َعَجَز النرص

قرن.
النهضة عرص رجال تثري أن الدينية، املبادئ وال العليا، القومية امُلثُُل تَْسِطع ولم
أن وال ِغبِْيلٍّ، أو ِغْلِفيٍّ قبضَة األمُر يكون أن يُبَالون ال الرجال هؤالء وعاد قاطعة، إِثارًة
أن وال البابا، حماَة الرُّومانْيُول35 أو السويرسيون يكون أن وال فلورنسَة، ِفرَّارُة تحاِلف
من اليوِم حتى التاريخ ُكتَب يمأل وما املتوسط، البحر ِتجاه بالًغا نشاًطا السلطاُن يُبِْدَي
بنماذَج آخَر حقٍل يف علينا أَنَْعَم الدوَر هذا أن والحقُّ كثريًا. اكرتاثَنا يثري ال الحوادث هذه

الحياة. َفنِّ يف بدروٍس علينا أَنَْعَم اليومية، حياتنا َحْول خالدٍة

الليل. أول ظلمة وهو الغسق، إىل نسبة 34
اإليطالية. رومانية والية من 35
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«كرامة رسالته يف امِلريانُْدوِيلُّ، بيُك امُلتََصوُِّف املديسييسِّ لوراَن صديُق ُص ويَُلخِّ
آلدم: الرَّبِّ لسان عىل بقوله العرص ذلك اعتقاَد اإلنسان»،

ما فتبَرص حولك ما ترى أن عليك ليَْسُهل العاَلم هذا وسط يف وضعتُك لقد
نفَسك ن تَُكوِّ حتى فاٍن وغريَ فانيًا شخًصا خلقتك ولقد حدوده، ِضمن يُوَجُد
الحيواناُت وتأتي ، الرَّبِّ مثَل تصريَ أن ويمكنك بنفسك، نفسك وتَُربَِّي طليًقا
النفوس ذوو ويكون هاتها، أُمَّ بطون من خروجها منذ إليه تحتاج بما معها
إنماء عىل تَْقِدر وحَدك وأنت األبدية، َسَواء يف يَُكونونه ما البُداءة منذ العالية

الُحرَّة. إرادتك َوْفَق نفسك

١٣

أو أغسطس أو كِربْكلس بارز رجٍل يف النهضة عُرص َص يَُشخَّ أن الكبرية الصعوبة من
ربيع غريَ بَالطه وبهاءِ بأَْلَمِعيَّتِِه امِلديِسيِيسُّ لُوراُن يكن ولم الثاني، فردريك أو ُجوْستينيان
يشء عىل بُوْرجيَا إسكندر وكان موته. بعد إالَّ النهضة عرص يبدأ ولم بالصيف، ٍ ُمبَرشِّ
الثاني يوليوُس والكريُم العاُرش ليوُن البابا وكان أمر، كلِّ من الرغم عىل الرببرية من
وكان ناًرضا، مغامًرا سُفوْرزا لُوُدوِفيْك وكان أمٍر، كأولياءِ مركزيني رجاًال األول وفردينانُد
متفنني أملَع ِتيْسيان وكان زمنه، فيلسوَف َمْكياِفيلِّ وكان ذهنيٍّا، قائًدا بُوْرجيا ِسَزار

تنوًعا. أكثرهم أنجلو ميكل وكان عرصه،
إنه حتى الحقيقة، يف ات نَحَّ غري آخَر موضٍع يف وصفناه الذي أنجلو ميكل يكن ولم
الرُّخام، يف بطرس القديس قبَة ينقش كان َّاءٍ كبَن إنه حتى الرَّْسم، حني ُصَوَره يَنَْحت كان
العكس وعىل يَبُْدو، ما أَبَْرَز فيه ات النَّحَّ صفُة كانت الكنيسة هذه إقامة سبيل يف حتى
ِسيكْستني ِبيَعِة يف نُْضَطرُّ أننا ذلك ومن أحيانًا، ه فيَُرضُّ عليه يَنِمُّ نفُسه الَفنُّ هذا كان
ميدان ويف أبعاد، ثالثة إىل بُْعَدين من الرُّخامية القطعة يف املرسومة الصور َقْلِب إىل دوًما

ًرا. ُمَصوِّ أنجلو ميكل يبدو ما أكثُر الشعر
إالَّ ه يَُعدُّ ال والذي محدوٍد، نُبُوٍغ بغري له يَْعَرتف ال الذي الرجَل أن يف ِمَراءَ وال
أو ِسيكْستني ِبيَعِة يف َرَة امُلَصوَّ َحوَّاءَ جاهًال يكون مثًال، للَفتَاء ثَمَّ وِمْن للُحبِّ ٍر كُمَصوِّ
أي بفلُوَرنسة؛ ِمِديسيس آل رضيح عىل َفق» و«الشَّ «الليل» َحْول املنحوتََة الوجوَه جاهًال
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أَنْجلو ميكل فاق َمْن األغارقة َعْرصِ منذ يَْظَهر ولم ِنْسويٍّا، جماًال النظري املنقطعَة الوجوَه
فإنه لوقته قضاءً كارَّارا من القريبة الجبال إىل يرتدَّد كان إذ وهو الرُّخام، نَْحت َفنِّ يف
بها أبرص التي القطعَة هذه َفَصل وهنالك ُرخاٍم، قطعِة يف الوجوه بعَض بخياله تََمثََّل

أَثَِره. رسَم
شهرًة، أحٌد يَُداِنه ولم النهضة، عرص يف َوْجٍه أبرُز هو دفنِْيس ِليُونَار فإن ذلك ومع
ولم امُلبِْدعني، من َحْولهم جمعه عىل يَْقِدرون البابواُت كان َمن لكلِّ اًعا َجمَّ ِليُونَاَر وتَِجُد
من باِدئًا أَنْجلو ميكل عه َوسَّ ما وكلُّ ، الفنِّ ميدان يف املتفننون له َحصَّ ما جميُع يكن
فيه يَِجُد والعاَلُم ليونار، أثر من قسٍم غريَ بالتمثال، مارٍّا الكتدرائيِة ُقبَِّة حتى التصوير
مماثًال فيْزيَِويٍّا واحد وقت يف كان أنه والواقُع ُمْخَرتًعا، يَُعدَّ أن يُِحبُّ كان وهو ًرا، ُمَصوِّ
يَْسُمو حربيٍّا ومهندًسا كوبْرنِيك مثَل عظيًما وفلكيٍّا لفيثاغوْرس مساويًا ورياضيٍّا لَغِليلو

إِِديُسن. يفوق ِصناِعيٍّا وعبقريٍّا أرشميدس إىل
بَّابات، الدَّ أُوَىل تََمثََّل وقد ألغاٍم، وُسُمَط عائمة وُجُسوًرا مدافَع ميالَن لدوِك أنشأ وقد
وَخيٍْل ُدُروعها يف ثُُقوٍب مع املزدوجَة ُقَف السَّ أو َالحَف السَّ تشابه اآلالُت هذه فكانت
تُْغَلُق وأبوابًا عرصيًة مداخَن واخرتع فلورنسة لبالليع تصميًما َرَسم وقد داخلها، يف
وأَْرنو ِتيسيان تَْقِنية37 عن تصاميَم من وضعه وما ، الحارِّ بالهواء تَْعَمل وَسَفافيَد36 آليٍّا
َل أَوَّ وكان قرون، أربعة أو قرون ثالثة بعد تقريبًا، له، مماثلٍة خرائَط َوْفَق به ُعِمَل وساُون
باروًدا وصنع بخاريًة، ومدافَع وغواصاٍت وهابطاٍت38 وطائراٍت غطَّاسة أجراًسا ر َصوَّ َمْن
للِحيَاكة وأَنْواًال ميكاِنيًَّة39 مناشريَ أيًضا وَصنَع للتقطري، وجهاًزا زجاجيَة ِقْدًرا وأنشأ
فضُل إليه ويَْرِجُع ارتوازية، آباًرا وأنشأ للَخَزف، ودواليَب للَغْسل وآالٍت ْعر للشَّ وَمَجازَّ
املستحاثات لعلم أبًا فغدا الجبال رأس عىل َصَدًفا وَوَجَد اص، والرَّقَّ َرة امُلَقعَّ وامِلْرآة امليزان
قبل األجسام سقوط رسعة قانوَن واكتشف واملتحجرات، الصخرية الطبقات ولنظرية
املاء وَدَوراِن الزوابع ِعَلل وَوَجَد غِليلو، قبل الحقيقية رسعتَها اكتشف كما بقرنني ِنيُوتُن

اللحم. عليها يُشوى حديدة وهو السفود، جمع السفافيد: 36
.Canalisation 37

.Parachutes 38

.Mécanique 39
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نظريَة والنُّور الصوت عىل َوَطبََّق املياه، علم مؤسَس وكان ْعِرية، الشَّ ناموَس َوَجَد كما
الصاعدة، املجسدات40 وانسجاَم َدى الصَّ َ وَفرسَّ الرَّانََّة التموجاِت وَقدَّر التموجات، اهتزاز

وَشبَكِتها. العنِي عدسِة وظيفَة وأدرك
عرص إليها انتهى التي املعارف هذه مثَل لتبلَغ الوسطى القرون عبقرية كانت وما
أن مثًال، َدفنْيس، ِليُونار استطاع وهكذا الطبيعية، والتجِربِة بالطبيعة إيماٍن عن النهضة
لم الذي امِلنَْهاَج هذا يَُطبِّق أن استطاع طويل، بزمٍن ِبيكَن قبل التجِربيَّ امِلنْهاَج يَُطبَِّق
الِعلم نور بفعل الوسطى القرون عقيدة ذابت ا وَلمَّ ، ابتدائيٍّ شكٍل عىل إالَّ األغارقُة يَتَّخذه
مكانها الحواسُّ اسرتدت إبداٍع َعَواِمَل الحياة وبهجُة االطالع وحبُّ التجِربة وأصبحت
عىل قائمٍة اكتشافاٍت إىل تؤدَي أن الطبيعَة أدركت التي العني واستطاعت ، الطبيعيَّ
من كأسماك ليونار اثة البَحَّ اخرتاعات َمْوج من الطبيعة ُسنَُن وتدفقت واملشاهدة، الرتصد
حياته َمَدى نََشَدها التي بالطبيعة اتصال كلُّ عليه لتََعذَّر قرٍن قبَل ليوناُر ظهر ولو ذهٍب،

الحني. ذلك يف امللحدين من بذلك لَعدِّه
تَِصْل ولم الزمن، ذلك يف املتوسط البحر جميَع الذهنية الحرية نَْشَوُة َشملت وقد
وكان بالشمس. امُلنَاَرة الخفيفة األمواج تثريه الذي العليل كالنسيم فكانت الشمال، إىل
أَْقِنَعٍة َخْلَف أملانية يف االختفاء إىل دفنْيس، ليونار عرص ُقبَيَْل ، اْضُطرَّ قد فاوْست الدكتور
العميقة اكتشافاِته عىل العاَلم إْطَالع من احرتز نفَسه ليوناَر أن الواقع ومن ودساتريَ.
جميع عىل املشتملة لليومية إمساًكا معكوسٍة حروٍف ذاَت كتابًة َحذٍَر، عن فاستعمل،
من طائفٍة اكتشاف يف مثَله جادِّين كانوا أَيَْقاًظا رجاًال َحْوَله وَجَد فقد ذلك ومع ِعْلمه،
أن َكَهنُوتيٍّ إىل ُعِهَد وقد للباحثني، املجال يف فاسحٍة ُحرٍَّة كنيسٍة يف القوَم فكأن املعارف،
مرَكِز يف األرض َوْضِع َحْول فيه التوراَة ناقَض الذي ِكبِلر كتاَب حديقته يف للبابا يقرأ

بًا. ُمَرتَقِّ باسًما مستطلًعا الفكريِّ االنقالب أبطاَل يتقبَُّل العُرص ذلك وكان الَكْون،
وكان مخِرتًعا، عاِلًما ِفْزيَِويٍّا ملعارصيه ليوناُر بدا إذَْن، ساحًرا. ليوناُر يَُعد لم إذَْن،
التالميذ بعَض مصاِحبًا ميالَن شوارع يف فيَتَنَزَّه الِبزَّة وُحْسَن الرجال َجَماَل يَُقدِّر ليوناُر
عىل وقًفا يَُك فلم العرص لروح مالئًما الوضِع هذا ِمثُْل وكان أحيانًا، الثياب الفاخري
فيه يلتمس كتاٍب آخر يف إالَّ يَذُْكْره لم َعوَّاًدا» ًرا «ُمَصوِّ كونه من واقٌع هو وما البََالطات،

.Les notes 40
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العامَّ»، الُحُصون «مهندَس الرسميُّ لقبُه أصبح بُوْرجيا آل لدى ُمَوظًفا صار فلما وظيفًة،
اخرتع وقد ُفْرساٍن، تماثيَل له وَخطََّط ِحَسانًا نساءً امليالنيِّ سُفوْرزا للدوك َر َصوَّ وقد
أنهاٍر مجارَي نَظََّم وقد تَْرَكع، آليًة أُسوًدا يجعل حيث األَعراس؛ ملواكب مضحكًة مفاجئَاٍت
ذلك يف شائًعا كان مما هذه مثُل ُمنَوََّعٌة ومعارُف الحصينة. األمكنة لِحصار آالٍت وأنشأ

سواه. من أكثَر لها جامًعا كان ليوناَر أن غري العرص،
أن الَكْلِبيَّة، من للعِرص سائٌد هو بما يَْعِرف، كان أنه غري للحرب، َعُدوٍّا كان إنه أََجْل،
وال الحرب، يف يَْخِدمه الذي الفريق بَلْون يبايل ال وكان الحياة، حقائق عن معتقداِته يَْفِصل
مواهبَه يمارس أن هو فيه يرغب كان ما وكلُّ غالبًا، القتال من يَْخُرج بمن ذهنَه يَْشَغُل
والَجَمال، الحرية من عاَلم يف غِنيٍّ غريَ هادئًا يعيش وأن الذهنيَّ استعداَده يَُحثَّ وأن
ويَُحوِّل الغالب إىل ليوناُر فينحاز ويُْعتََقُل، طويًال، زمنًا بخدمته قام الذي سُفوْرَزا، ويُْغَلب
وهكذا ِفْسُكونِْتي، آِل لخصومهم مجيٍد أَثٍَر إىل سفورزا، آلل سنني منذ أََعدَّه قد كان تمثاًال،
إىل يميل َمْن وعىل رؤساءَ، يَْغُدون الجميع دام ما الغالب مع سائًرا مرات ثالث سادته َ َغريَّ
أُُفولِه دور يف امُلتَفنِّن عن يَتََخلَّْون الذين السادِة خيانَة يَنَْىس أَالَّ بالِخداع الوضع هذا وصف
ما النشوءِ من نفسه عىل نابغٍة كلِّ اعتماُد وكان الحارض، الزمن نارشو ذلك يصنع كما

واألقوياء. األمراء بَغْدر الذاتية ِثَقتَه معه املتفنن يقاِبل
رفيعًة درجاٍت بََلغ الشخصية بالحرية شعوٍر من تجهله الوسطى القرون كانت وما
عصافريَ أبرص ما إذا كان ولكنه املجتمع، تغيري ليستطيع ليونار كان وما ليونار، روح يف
ُر فيَُسخِّ تجِربٍة أموُر والحياَة والنشاط العمل أن مبادئه ومن وأطارها، اشرتاها قفٍص يف
خدمًة وال التقوى بأعمال للرَّبِّ إرضاءً ال الوجوه، بعض من لنفسه العظيمة عبقريتَه
عبقريُّ إياه شاطَره تجِربًة الحياَة ه َعدِّ من كان وما ماًال. إليه أحُدهم يَْدَفْع لم ما لألقوياء
من كان وما َدفنِْيس، ِلِليُونَار رزينًة صورًة نفسه يَُعدُّ كان الذي ُغوتِة إياه شاطره آخر،
حياة َمَدى الدائم الحروِب انقالب عن ينشأ لم ِلليُونَار أثٍر بقاء من أكثر لُغوتِة أثٍَر بقاء
كما األلوان َحْول الكيماوية ر امُلَصوِّ تجاِرب يف أيًضا لذلك سببًا تَِجد بل فقط، األخري هذا
مكتفيًا الخارجيِّ الفوز عن بها يبحث لم التي الذاتية القناعة تلك يف آخر سببًا لذلك تَِجُد
امَلْجَد يَبْتَِغ لم الذي الوحيد وهو عرصه، طابع يختلف كان وحَده فبهذا يوميته، يف باإليداع

النهضة. دور يف
خمسٌة تَُرى األلواح هذه ومن ألواحه، من تسعٍة غريُ لألعقاب يَبَْق لم األحوال ولهذه
ُمتَْحف يف منها أربعًة وتَِجُد ُعُمره، أواخر يف جميَعها َصوَّر وقد ساملًة، صحيحًة فقط
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بعد يوًما يَتََفتَّت حيث ميالن يف جداريٌة، صورٌة هو الذي ي»، ِّ الرسِّ «الَعَشاء وتجد اللوفر،
وال والِفتْيان، النساء هؤالء جميع ويتشابه ر، املصوِّ زمن منذ األلوان َرْونَُق ويزول يوم،
َعر الدَّ يف كلُّهم ويشرتكون أيًضا، الجنُس حيث من ا تامٍّ تمييًزا بعٍض من بعُضهم يَُميَُّز
هذه يف أُبْلَِغ الذي ، الُحبُّ ويََظلُّ أنجلو، ميكل آثار يف كما الباسمة مالمُحهم عليه تَِنمُّ الذي
واألكتاف والخدوُد والعيوُن األفواه هذه تَُدلُّ وال دنيويٍّا، اللُّْطف، درجات أقىص إىل الوجوه
وذلك النهضة، دور يف ممكنًا هذا جميع وكان ة. الرِّقَّ من كبري مقداٍر عىل بل التواضع عىل
َعْهِده آخر يف ليونار ره َصوَّ الذي امِلْخنَاث يوحنا كالقديس وذلك تماًما، سليمٍة غرائَز مع
األشكال هذه جميع من أجمَل َحنَّة القديسُة تكون وقد أيًضا، ديُونيُزوَس ى يَُسمَّ أن فيمكن
من الشهوانيَة تعلو «إنها بقوله: إياها ُغوته تعريَف فتالئم بنتها والبن البنتها تبتسم حني

الشهوانية.» الناحية
أخرى امرأة صورَة وجدنا ُمونَاليزا، األمِر الغامضِة أخته مع هذه عارضنا ما وإذا
الطَّباِشري من باألحمر َرَسَمها التي اإلْسِتيَّة إيزاِبالَّ صورة َوَجْدنا ليونار، من إلينا انتقلت
وجَه ابتسامٌة تعلو وال ُموناليَزا، صورة رسم يف سنني أربع قىض أنه مع واحدة ساعة يف
إِيزاِبالَّ تُبدي وال واتزانًا، احتشاًما أكثُر هي والتي سنني عَرش ِسنٍّا أصغر هي التي إيزاِبالَّ
جاذبيٍة غريُ التكوين دور يف هي التي ة الَغضَّ ملالمحها يكون وال وجهها، من جانب غريَ
ل َشالَّ وعن واحٍد، رسٍم عىل النابِت الرائع الِجيد عن ينشأ أنه بَيَْد وهلة، أَوَل تلك من أقلَّ
َطالَقة وعن البرص، نور وعن الَوْضع، استقامة وعن كخوذَة، يَْكُسوه الذي امَلْعدنيِّ ْعر الشَّ

القرون. غضون من ساطعٌة الحياة عىل مسيطرة َدة ُمتََوقِّ شخصيٌة الوجه،
النهضة. دور أمر هو وهذا رجاله، وأقوى العرص ذلك نساءِ أجمل أمُر هو وهذا

١٤

بصور وُمَزيَّنٌَة األطراف عاليُة ذهبيٌة سفينٌة األمرييِّ القرص من الَجنُوبيَّ م امُلَقدَّ تغادر
الصغرية، فن السُّ من مئاٌت وتَتْبَُعها الشاطئ عن السفينُة وتَبْتَعُد حريريٍة، وأعالم ساطعة
الذي العيد، بهذا مرة ألول اْحتُِفَل وقد القيامة، عيد يف وذلك مايو، من صباٍح ذاَت وذلك
ساحل بفتح رسميٍّا الرئيس احتفل عندما وذلك ،١٠٠٠ سنة َحواَيل البندقية، أعياد أهمُّ هو
تَنْطلق سنة كلِّ من اليوم ذلك مثل يف زينة بأبهى امُلَزيَّنَة السفينة َفِتئَت وما َدْلماسية،
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والبطوءُ زاِلقًة، ظهورها مع ولكن واملجاديف، السفينة وتتقدم الُجُزر، نحو هًة متوجِّ
الالبُس الكردينال وينتصب مرة، ذاَت البحر يف السفينُة وتَِقف البندقية، آيات من النبيل
السفينة، َحيُْزوم42 تَُزيِّن التي الزخارف من كثري بني بارًزا بنفسجية حريريًة اَرة41 َغفَّ
البحار.» عىل املسافرين ولجميع لنا هادئًا البحر يجعل «أن هللا إىل ضارًعا يديه ويرفع

ِمْعطًفا الرئيس ويَْلبَس نات، السِّ مجلس بأعضاء ُمحاًطا بجانبه جالًسا الرئيس وترى
وتَْشَخُص صمٌت، يَُسوُد ثم القساوسُة، ويُنِْشد ويَنَْهُض ُمذَرَّبًة، بيضاءَ وَعْمَرًة ذهبيٍّا
ويداوم واقٌع، هو بما البحر يبايل وال َحَراًكا، أحٌد يُبِْدي وال القلوب، وتَْختَِلج األبصار،
ويَنِْزع ى اليُْرسَ يَده ويرفع الشبكة نحو الرئيس ويسري السفينة، جوانب َلْطم عىل البحر
كلُّ التماَعه لرَيَى عاليًا ويُْمِسُكه ثمينة، بحجارٍة ًعا ُمَرصَّ قديًما ثقيًال ذهبيٍّا خاتًَما منها
بهذا نتزوجك البحر، «أيها قائًال: خ ويَْرصُ ذراَعه يَْخِفض وهنالك الشمس، نور عىل واحٍد

األمواج. بني بالخاتَم يقذف ثم الخاتَم!»
سنة، ستَّمائة يف مرٍة ستَّمائة ُجدَِّدت وقد ، األدرياتيِّ بالبحر البندقية أعراُس هي تلك

عنها؟ يبحث أن لَغوَّاٍص َعنَّ وهل البندقية، مياه قعر يف خاتٍَم ستُّمائة ويرقد
ومن ْعريَُّة، الشِّ األعراِس هذه فكرة له الحت َمْن أول هو الثالث إسكندر والبابا
َرِغبَت الذي هو والبابا خليلتُه، أو بَالطه شعراءِ أحُد بذلك إليه أَوحى قد يكون أن املحتمل
زهاءً أكثَر الذهبية السفينُة وتغدو باْرباُروس، عىل مساعدتَه له ْكر الشُّ يف وقتئٍذ البندقيُة
الدولة، هذه سلطاُن َقلَّ كلما ُزْخُرًفا تَِزيد التي الخارجية الدولة شعائر شأُن السنني، مع
أحٍد َخَلِد يف وال املتوسط البحر سادة من أحٍد َخَلِد يف الظريف الرمِز ذلك مثُل يَُدْر ولم
باألغالل املتوسط البحر يَُقيِّد أن الهمجيُّ دارا أراد وقد سواحَله، وفتحوا ُعبَابَه وا شقُّ ممن

مدينته. باسم البحَر هذا البندقية رئيُس اْختََطَب وقد يوم، ذاَت
من مئاٍت أن غري الذهبية، السفينة تلك فوق يَبْتَِهُجون الناس جميع كان أََجْل،
جهنمية، حياًة يَْقُضون كانوا النهار، نُوُر يَنُْفذ ال حيث القعور يف األسفل، يف اآلدميني
كانوا األفكار أيُّ يُْعَرف فال الصمت جانَب فيَْلَزمون دوًما الرجال بهؤالء يُلِمُّ الَغمُّ وكان
حياِتهم َمَدى فيََظلُّون الشاقة باألشعال عليهم املحكوم من هؤالء وكان ذهنهم، يف يَُردُِّدون

الكنائس. يف الدين رجال يلبسه واسع رداء الغفارة: 41
الصدر. وسط الحيزوم: 42
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سالسلهم َصِليل غريَ يَْسَمعون ال هؤالء وكان نهاَر، ليَل مقاعدهم عىل األصفاد يف ُمَقرَّنني
وكان املوت. سوى شيئًا يَْرُجون فال ُعَرفائهم وغريَ بجانبهم هم َمْن غريَ يََرْون وال
«البلِد أوتاَد يشابهون تقريبًا، املتوسط البحر مراكب جميَع ُون يَُسريِّ الذين العبيُد، هؤالء
هؤالء وكان عليها، البندقية قصور أروع قيام مع املاء يف وتَْعَفُن تتفتت التي « البحريِّ
امُلَعدِّنني كزمر هؤالء وكان «النهضة». ِلثََمل ثمنًا اإلنسانية وكرامتَهم سعادتهم يدفعون
بأمور والفحم الحديد ملوك يقوم حني عىل األرض تحت دهاليَز يَْحِفرون الذين النَّشاوى
موائدهم حول أو اماتهم َحمَّ رَداه داخَل أو الخليج عىل أمالكهم فوق يوم، كل يف التحية،

ِفضة. من بآنيٍة امُلَغطَّاة
األدب ملبادئ َقطُّ مناقًضا هذا يكن ولم ، الرِّقِّ عىل تقوم القديمة الحضارة وكانت
أُوِمريُس ويرى أفالطون، زمن منذ جوهريٍّا تغيريًا تَُغريَّ لم التي األساسية السيايسِّ
يتذابحون امللوُك حيث األرض إىل َفرَحنْي ينظران أيًضا، وأبولوَن ُزوس، أن وأرستوفان
نظاًما الرِّقُّ وُعدَّ ُهَزال، عن يَْفنَْون العبيد وحيث حسد عن يَْضنَْون النساء وحيث حقٍد عن

. الرِّقِّ عىل نفُسه اإلسالُم ووافق إخوة، بأنهم الترصيح عن الناُس امتنع ما عيٍّا َرشْ
إهماِلها مع ثم البُداءة يف به سماِحها مع الرِّقِّ مؤسَس النرصانية الحضارُة َلَعنَت وقد
ولو بنفسها، النَِّخاَسة فزاولت الحاَل هذه النرصانيُة الحضارُة اْستََغلَّت وقد العبيد، حمايَة
مركبه لَسرْيِ أداًة باألصفاد امُلَقيَّدين العبيد من يَتَّخذ الذي األُْسُقف، أو البابا، إىل نظرَت
الذي البندقية رئيِس أو القسطنطينية بَْطرك إىل نظرت ولو املتوسط، البحر َوَسط يف
يَارفة للصَّ قصوٍر وإنشاءِ عبيًدا وبيعهم الناس إلمساك املسافرة ُفن للسُّ بالَربَكة يَْدُعو كان

املواقد. عىل يَُحرِّقونهم كانوا الذين املالحدة من أَْشَقى لوجدتَهم بأثمانهم،
آلهتها من األرض لتجريد ثمنًا الواحد األب أبناء بني العدُل يُْكَسب أن األجمُل وكان
ُقَوى وَردِّ ويَْخَشْونها يُِحبُّونها كانوا آلهًة الناِس وِحْرمان منها أساطريها أجمِل ونَْزِع
تنافس من الناس بني ِلَما ُمتََعذَِّرًة املساواُة كانت وإذا واحٍد، َجبَّاٍر ِلْلَكْون قاٍض إىل الَقَدر
واحٍد كلُّ بها يَْشُعر التي اإلنسان لكرامة َحدٍّ وأدنى ُخلُِقيٍّ َحدٍّ أدنى ، األقلِّ عىل ُطِلَب، فإنه

تَُهان. عندما نفسه يف
القتال يف الناس ُحرِّية عن أَْسَفر النرصانيِّ لألدب النهضة دور َرْفِض من كان وما
اسرتقاق ولكن بنفسه، أََعدَّه قد كان ُسمٍّ بفعل إسكندُر النهضة دوِر بابا فمات والقتل،
املتوسط، البحر يف للِمالحة الناظَم الرِّقَّ هذا ولكن ة، الشاقَّ باألشغال عليهم املحكوم
بني امتدَّ الذي ْور الدَّ َمَدى املتوسط البحر يف أمره ودام النرصانية قسطنطني دولة زاولته
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فيها لتُقام فن السُّ إىل قساوسًة ترسل كانت الكنيسة إن حتى ،١٨٠٠ وسنة ٥٠٠ سنة
باألشغال». عليهم املحكوم «قداديس

٢٥٠ متوسطة، سفينًة باملجاديف يُْزِحلُون الذين األربعمائة، الرجال بني يوجد وكان
ويكون تقريبًا، ُعَراًة عليها فيَْجِلسون ضيقٍة، َمَصاِطَب43 يف َرٍة ُمَسمَّ أصفاٍد يف ُمَقرَّنًا رجًال
هاضمني آكلني جاِدفنَي مرتًا عَرش اثني الطول من بالٍغ ِمْجَداٍف بجانب منهم سبعٍة كلُّ
وال أَسابيَع، يدوم الذي َفر السَّ يف االستلقاء من ويُْمنَُعون نهار، ليَل عينِه املكان يف نائمني
غري يف بُحَجرْيٍة يُِقيُموا أن لهم يحقُّ وال واملطر، العواصف َرشَّ تَِقيهم بُسُقوٍف يَُظلَّلُون
ويُبِْرصون بها، فانتفعوا َمِرضوا إذا نافذٍة بال ضيقًة الحجريُة هذه وتكون املرض، حاِل
الشتاء فصل َحلَّ ما وإذا آيبًا، ذاهبًا أعالهم يقطع ينفكُّ ال الذي املسلَّح عريَفهم فوَقهم
الشقاءُ، عليهم ُكِتب اءَ ُعَرشَ مع بسالسلهم ُمَقيَِّدين فيَظلُّون بمصاطبهم السجَن استبدلوا
شاهدوا املعارك دارت ما وإذا ُمصيبتهم، أصواُت السفينة يف َدوَّْت الزوابع ثارت ما وإذا

الذبح. غري منه ينتظرون فال سيَفه شاهًرا منهم يدنو العدوَّ
ألن وذلك املميتة؛ املعارك أثناء يف حتى عنهم األغالل رفع عىل أحٌد يَْجُرُؤ ال وكان
وال عليهم، ينقضَّ َمن أول هم االنتقام إىل املتعطش امُلْحِنِق امَلِغيِظ عليه املحكوم دي َجالَّ
املحكوم من إليهم يَُحْمِلق أو يتوعدهم َمْن ياط بالسِّ يَْجِلدون كانوا دون فالجالَّ عَجَب،
من يساوون ِلَما سالسلهم مع البحر يف يُْقذَفوا أن ا جدٍّ النادر من كان ذلك ومع عليهم،
نَى الضَّ حني الخلِّ أو بالخمر ُمبَلََّلٌة ُخبٍْز قطعُة منهم الواحد فم يف تُوضع وكانت ماٍل.
عن العويل عند منهم واحد كلِّ فم يف جلد من أو خشب من ِشبَاٌم44 يُوضع وكان والَوْهن،
وهذه الِفرار، حاول أو قيده َكرس إذا رجلُه تُبَْرتُ ثم منهم الواحد أُذُنَا تُْقَطُع وكانت َهْوٍل،
مع بالسجن عليه ُحِكم الذي الِربْجَراِكيِّ كجاَن ِثَقاٌت شهوٌد خربَها َرَوى التي املناظر من
نََزع قد َسْكَراَن عريًفا أن ذُِكَر ومما لربُوتِْستَاِنيَّته، كثرية سنني السفن يف الشاقِّ العمل

عبد. أُذَُن بأسنانه
اِريَة السَّ يف َر ُسمِّ ده َجالَّ من لالنتقام وَشْهِرها ُمْديٍَة القبضعىل من أحُدهم تََمكََّن وإذا
بجانب بعُضهم املزروِب اآلدميني هؤالء بني برسعٍة تنترش األوبئة وكانت يَده، خارقًة بها

عليه. يُجلس االرتفاع القليل د املمهَّ املكان وهي املصطبة، جمع املصاطب: 43
الرضاع. من ليمنعه ونحوه الجدي فم يف يُعرَّض عود وهو الحشاك، بام: الشِّ 44
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وهكذا عليهم، يُنِْفُقون الذين الصيارفُة حتى منه يُذَْعُر َفنَاءً فتُْفِنيهم وثيًقا، َزْربًا بعٍض
معارَك. يف يشرتكوا لم رجٍل ألَف أربعني البندقيُة ت َخِرسَ

الغرباءِ هؤالء َقة لَرسِ الُغرباء من سفينتَهم يزور َمْن الغالب، يف يَْمُقتون، العبيُد وكان
سانُْكوبانَْسا َطَرحوا أنهم فانِْتس ِرسْ كتاب يف جاءَ ومما قوها، َرسَ قد كانوا نقوًدا منهم
إىل دوكا45 مائة َدَفع منتقًما أعضاءً منهم فَقطَّع ماًال الزائر من قوا َرسَ فلما املركب، فوق

أيًضا. عَرش الثامَن القرن إىل ترجع الطراز هذا من أقاصيُص ولدينا الرُّبَّان،
عليهم قضاتها ُحْكم دون فتُحول مجرميها من االستفادة تحاول الدول كانت وهكذا
مْلِطيٌّ أو أسريًا وقع َمْلِطيٌّ فارٌس يَُقيََّد أن كثريًا يَْحُدث كان ومما السبب، لهذا بالقتل
ذلك بمثل يَْحُكموا أن اإلقطاعيني األمراء عادة من يكن ولم التفتيش، محكمة به ت َضحَّ
ذات البندقيِّ األسطول بحر أمري عىل قبضوا الِجنِويِّني أن غري أيديهم، بني يََقع َمن عىل
لإلنسانية. فوًزا ذلك فكان السفن، يف الشاقِّ العمل ذلك مثل عىل وحملوه فقيَّدوه يوم

العبيد كألوف ُمْحًمى بحديٍد موسوًما َحِليًقا عاريًا أْعَزَل هذا البحر أمري ويَْجِلس
األعداء، ُسُفن إحدى يف مصطبٍة عىل قعوٍد مع ولكن مىض، فيما لهم قائًدا كان الذين
وغريُهما وأنُْطونيوس بُروتُوس كان كما ِخنَْجٍر أو بسيٍف نفسه قتَل ليستطيَع كان وما
السفينة بجانب رأسه فَلَطم عريفه َغْفَلة انْتََظر إِذَْن؟ َعِمَل وماذا صنعوا، قد ى األَْرسَ من
رؤساءَ سليَل وكان َدنُْدولو، يُْدَعى البطل هذا وكان جمجمتَه، وَكَرسَ قوة من أُوتي بما

االسم. لهذا حاملني للبندقية
البندقية ثروة كانت وما بالعبيد، االتجار من ثروتهم بعض يَْكِسبون هؤالء وكان
كان وما الصوف، َغْزلُها لوال تقلُّ فلورنسة ثروة كانت كما التجارة هذه لوال لتقلَّ إالَّ
ُرخاٍم عىل ليشتمل الرؤساء قرص كان وما كثريًا، ذهبًا ليَُحوز بالبوَسانتور املعروف املركب
لم لو مزخرفًة، أعمدًة ليحتوي الكربى القناة عىل املرشفة األبنية ُمَقدَّم كان وما كثري،
أسواق يف ويبيعوهم املتوسط البحر حي مَلالَّ يَْكُمنُوا حتى القراصني إىل ماًال البندقيون يدفع
َقَدم عند ره يَُصوِّ بأن لتيسيان يسمح بندقيٍّ صرييفٍّ حساب عىل الرشقية الَجنوبية النَِّخاسة
يف خصياٍن إىل البابوات ويحتاج حريمهم، دوائر يف ِخْصياٍن إىل املسلمون ويحتاج العذراء.
دوام عن األنباءِ من ولدينا إِذَْن، العبيد ُسوِق فروع من الِخَصاء فيصري ِغْلمانهم، َجْوقات

فرنًكا. عرش واثني فرنكات عرشة بني منه القطعة قيمة ترتجح ذهبي نقد الدوكا: 45
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ِلَما ذلك من وافر بنصيٍب تَْظَفر البندقية وكانت أيًضا، عَرش التاسَع القرن أوائل يف ذلك
رضيبًة ُدوَكا ألف خمسني جبايتها من ١٤٠٠ سنة َحواَيل السنويُة الحسابات عليه تدلُّ

العبيد. إصدار عن
اسون النَّخَّ صار األقل عىل املسلمني من النصارى العبيد بيع يمنع أن البابا حاول وملا
فإن ذلك ومع حقيقيني، نصارى ليسوا هؤالء أن زاعمني كاثوليٍك أرواٍم عىل يَْقِبضون
يبيع أن النرصانيِّ ُطَليْطلة ملجمع الح فقد ، الرِّقِّ بإباحة ينفرد لم القانوني الحقِّ كتاب
كلِّ باسرتقاق ١٣٧٥ سنة يف عَرش الحادي غريغواُر البابا أمر وقد عبيًدا، قساوسٍة أبناءَ
جميَع البابا َد تََوعَّ األَنِْغليكانيَة الكنيسَة الثامُن هنري أنشأ وعندما َحْربًا، يُْؤَرسُ فلورنيسٍّ
كهديٍة، الخامس، بيوس البابا َقِبل وقد مَلِلِكهم، أوفياءَ َظلُّوا ما إذا باالسرتقاق اإلنكليز
تكون البابوات مراكُب انَْفكَّْت وما ِلبانْتَه، معركة يف َحْربًا وا أُِرسُ مسلم عبٍد سبعمائة

.١٨٠٠ سنة حتى بالعبيد َزًة مَجهَّ
مئاِت يبلغ عدُدهم كان الذين اليُبَِّس، العراِة عليهم املحكوِم أولئك صورُة وتدلُّ
عرص لبهاء ثمٌن هو الذي البرشيِّ الفساد درجة عىل املتوسط، البحر سفن يف األلوف

النهضة.

١٥

عرشين من أكثَر ماركوبولو قىض وقد العرص، ذلك يف ِكتَاٍب أشهر هو ماْرُكوبولُو وِكتاُب
القليلني بني كتابًة ذلك عن حدَّث الذي الوحيَد فكان واليابان، والهند الصني بالد يف عاًما
مباَلًغا وجدها كلَّما القصة تلك مطالعة من يُْكِثر الُجمهوُر وكان هنالك، ساُحوا الذين
من الرائعة الوثيقة هذه وظهرت الزمن، َمرَّ ُكلَّما الصواب من قريبًا يبدو بيانُه وكان فيها،
وصف أن له يلوح كان َمْن الناس من وقليٌل األمر، بدءِ يف صحتها يف ُشكَّ ما الغرابة ة ِشدَّ
أن والواقُع الناس، اخرتاعات ومن الروايات من الخيال إِىل أقرَب صادًقا وصًفا الطبيعة

َمْوِهبًَة. أبنائه أكثر من خياًال وأشدُّ ِشْعًرا أعظُم الرَّبَّ
السنِة أي ١٣٠٠؛ سنة َحواَيل الخاصَة ِرْحالِته املرءُ يَْكتب أن العادة من يكن ولم
ضمن بَْعُد، ظهرا، قد أيًضا، وبلوتاْرك هريودوتس، يكن ولم الكتاُب، ذلك فيها ُكِتب التي
ان ُمِهمَّ حادثان يَْحِمْله لم لو ليَُؤلَّف ذلك ف امُلثَقَّ غري كتاُب يكن ولم َسطَّرا، ما إطار
هذه يف ُمتَْعًة تَِجُد ال واليوَم ثانيًا، مغامراته أخباِر َقَصِص وإىل أوًال بلده إىل العْود عىل
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كما هنالك َحت امَّ وإن فاألفعاُل، نضارته، عىل حافظ قد املؤلف أسلوب ولكن املغامرات،
قائمًة. صاحبها شخصيُة َظلَّْت مكان، كلِّ يف

القسطنطينية إىل سفَرهما األمور بعض أوجبت وقد البندقية، من بولُو األََخَوان وكان
إىل فارَس ِلَخاِن سفراءَ مع فاتََّجها ذلك، من أبعُد هو ما إىل الذهاب فأرادا وفارَس، والِقِرم
ُمْرَسلني، غريَ الوقت ذلك حتى يََر لم الذي العاهُل، أو األكرب، الخاُن هذا دعا وقد الرشق،
إىل ُكتبًا أعطاهما وقد بََالطه، زيارة إىل بولُو األخويْن الحني، بعد الحني يف دبلميني وغريَ
النرصانية كون إثبات عىل قادٍر حكيٍم مائَة إليه يُْرِسَل بأن ونُبٍْل، سذاجٍة عن مطالبًا، البابا
ارتباٍك أعظَم ويبرصان فيه، بابا أيَّ يَِجدان وال بلدهما إىل األََخَوان ويعود دين، أحسَن
ويكتفيان إِذَْن، الثانية سياحتهما يف حكماءَ مع يعودا أن يستطيعان وال رومة، يسود
البالَغ ماْركو، أحدهما: ابَن معهما ان يُْحِرضَ كما الُقدس يف امُلَقدَّس اج الرسِّ من زيٍت بجلب
إىل هذا ماْرُكو عاد فلما أمه، موت منذ املنزل يف والوحيَد سنة، عَرشة سبَع العمر من

ِسِنيه. من لألربعني ابنًا كان البندقية
جديدٍة معارَف عىل اطالعهم عن آسية يَّاُح السُّ هؤالء فيها جاَب التي نُون السِّ وتُسفر
يَُقْم فلم ماركوبولُو َوَصفها قد مثًال، بْلِمري كهضبة أََرضني، أن ذلك ومن امَلَدى، بعيدِة
يف كان الذي الشابَّ هذا أن ويلوح سنة، ستمائة بعد اإلنكليز من ُسيَّاٍح غريُ أحٌد ِبِريادها
إدارة يف إليه ُعِهَد حيث الصني عاهل لدى ُمَقرَّبًا أصبح قد ِسِنيه، من والعرشين الثانية
لم لو يعودون الثالثة البندقيني ليَدََع العاهل هذا كان وما حكومية، ِبِخَدٍم والقياِم ُمُدٍن
التمس فلما مقاَمها، ُمُغولِيٍَّة قيام يف فرَيْغَب َلة امُلَفضَّ زوجتَه فارَس خاُن صديُقه يَْفِقْد
الهند إىل َسَفِرهم يف لهم ءَ أَِدالَّ ليكونوا «الَفَرنَْج» إليهم يَُضمَّ أن العاهل من فارَس سفراءُ
الرحلة هذه أثناء يف املسافرين ُمْعَظُم مات وقد ذلك، عىل املوافقة غريُ العاهَل يََسِع لم بحًرا
الرجاِل وغري العروس وغريُ واحد سفرٍي غريُ منهم َحيٍّا يَبَق ولم عامني، دامت التي البحرية
له. أٍخ ابَن تتزوج أن امُلُغوليُة فَرِضيَت ذلك أثناء يف فارس خاُن مات وقد الثالثة، الِبيض
وقد سنة، وعرشين أربع ِغياب بعد بولو، الثالثَة، الرجاَل ليَْعِرَف أحٌد كان وما
وليمة أثناء يف البالية يَّة التََّرتِ ثيابَهم َمزَّقوا وقد ُمَخاِدعني، لَعدِّهم قِرصهم من ُطِردوا
إحدى هذا يشابه أفال كريمة، بحجارة يَّنِني ُمزَّ فاخرة حريرية ثيابًا البسني وظهروا كبرية
الرائعة؟ املغامرَة هذه الصني عن املؤلِّف حديُث يَْعِدل وهل وليلة»؟ ليلة «ألف أقاصيص
بَْعُد. باُدوا قد ماْرُكو آِل قوُم يكن ولم باملغامرين حافًال الحني ذلك عاَلم كان ذلك ومع
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بحرية معركٍة يف الِجنِويُّون ه فيَأِْرسُ ماركوبولو رجوع عىل قصري زمٌن ويميض
، روائيٍّ بيِزيٍّ برفيٍق عليه املصادفة فتمنُّ َضيٍِّق سجن يف عام نحُو عليه ويَُمرُّ ة، خاِرسَ
األخريُ هذا ويكتب الصني، إىل رحلته خربَ عليه يَُقصَّ بأن يقيضوقته أن ماركوبولو ويرى
من السبعني حتى هادئًة حياًة فيها ويقيض البندقية، إىل ويعود اَلة، الرَّحَّ ويُْطَلق ذلك،

الثالث. ببناته مفتونًا كان أنه غريَ شيئًا عنه نعرف وال ِسِنيه،
باخرتاع يًا ُمتََلهِّ ُمونْشهاْوزن البارون من بًا َرضْ املؤلِّف ذلك الناس جميع َعدَّ وقد
ماليني من أُْحُدوثتُه به َزَخَرْت ِلَما ِمْليُونِي بماْرُكو َب لُقِّ وقد امُلْحتََملة، غرِي األقاصيص
الرواياُت انتهت وقد الخصوص، عىل الُدوَكيَات46 وماليني الناس، وماليني الكيلومرتات
الثَّقافة قليل أنه ُرئي وقد اًال، َدجَّ ه َعدِّ إىل والصور األسماء من كتابه يف ما انتحلت التي
املؤلفني بعض يساور هذا مثُل يزال وال األسلوب، يف ل التََّعمُّ عىل الخفيَف األسلوَب لتفضيله

زماننا. يف
والكتاُب عظيًما، كان َعَقبَتْه التي االكتشافات يف الكتاب ذلك تأثري فإن ذلك ومع
األرض أن بطليموس من تََعلَُّموا قد العرب وكان للعادة، خارقٍة نتائَج ذي خطأٍ ِعلَّة كان
املبدأ، هذا َوْفَق خرائَط َرَسُموا قد زمن، بعد النصارى ومن العرب، من علماء وكان ُكِريٌَّة،
مركُزه. القدَس وإن املحيط بالبحر محاط ُقْرٌص األرض إن دوًما تقول الكنيسة وكانت
التجئوا املغاربة طاردهم قساوسًة وأن األطلنطيِّ املحيط يف جزائَر وجوُد يُْعتََقُد وكان
املعاُرص دانِْتي كان حينما املحيط لهذا َحدَّ ال أنه العموم، عىل يَُرى، وكان َريْب، ال إليها
نصِف وجود أن إىل وذلك مجاوزتُه، تَْمتَنع الذي العاَلم َحدَّ طارٍق جبَل يَُعدُّ ملاْرُكوبولُو
إىل وذلك مجهوًال، أمًرا النصف هذا كون عن فضًال ، َقطُّ يَُصْغ لم افرتاًضا كان غربيٍّ ُكَرٍة
الهند عىل الغربيُّ ساحلُه ينطوي الذي األطلنطيِّ املحيط اتساع عىل يَتََوقَّف أمٍر كلَّ أن

الطبيعة. بحكم والصني
أن وبما الرِّْحالت، وأياِم الكيلومرتاِت من وألوٍف ألوٍف عن َحدَّث قد ماركوبولو وكان
َضيًِّقا؛ األطلنطيُّ املحيُط يكون أن الرضوريِّ من فإن املقدار هذا االتساع من بالغٌة آسية
ُكْربُ وكان الغرب، من الهند بلوغ يف ويَُجدَّ فيَُجاَوَز يَُجاَزف أن املمكن من ُوِجَد ولذلك
أن والواقُع حاسًما. عامًال الزمن ذلك يف البحرية األمم بال يَْشَغل الذي املجهول البَْحِر

معناه. مر وقد الدوكا، جمع 46
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خطأٍ عن أسفرت الصادقة قصته وأن النصف، إىل االتساع هذا أنقص قد ماْرُكوبولُو كتاب
املشهوَر الثانَي خطأَه َحوَّلت التي برحلته القيام عىل ُكولُونْبُس كِريْستُوف أقدم ما لواله

حقيقة. إىل
اكتشاَف محاولني انطلقوا واملغامرين حني املالَّ من أناٌس قرٍن بنصف قبله وَظَهَر
بهذا يقوم أن يستطيع كان وَمْن الَجنوبية، شواطئه عىل وكنوٍز األطلنطيِّ املحيط يف ُجُزٍر
عىل ميناءٍ وأحسَن أوروبة َجنوب يف ساحٍل أطوَل املالكني الربتغاليني غريُ الشاقِّ العمل
شاطِئهم من القريبِة الغربية أفريقية نحَو تجتذبهم تجارتُهم وكانت ؟ األطلنطيِّ املحيط
انفكَّ ما الذي املتوسط البحر نحو الحني ذلك يف ُمْمتَدَّتنَْي وفرنسة إسبانية كانت حني عىل
١٤٥١ وسنة ١٤٤٤ سنة يف اكتشفوا قد الربتغاليون وكان سنة، ألفي منذ باَلهما يَْشَغُل
من ذاهبني الهند طريق عن يبحثوا أن الطبيعيِّ من أفليس وآُصور، كنارية جزائَر
كانوا وقد تَوٍّا، القارَّة وسط إىل الثانيُة فتؤدي طريقان، تُوَجُد وكانت الغربية؟ أفريقية
الكاب َحْوَل البحرية الطريق عن حساباتُهم وكانت بداخلها مما أفريقية بأطراف أعلم

صحيحة.
للوصول ُمنَظََّمٍة بمحاوالٍت ١٤٣٠ سنة منذ يقوم ُح امَلالَّ هنري الربتغايلُّ امللُك فتئ وما
الطَِّريف ومن املتوسط، البحر عن تََحوَّل َمْن أوَل وكان الغرب، طريق من الغربية الهند إىل
وضع قد العكس، عىل وهو، بنفسه، سياحة أية يف يشرتك لم أنه مع ح» «امَلالَّ ب َب لُقِّ أن
ُقدِّمت التي التقارير من نتائَج واستخرج ُسُفنًا ز وَجهَّ بُُعوثًا ل وَموَّ أسفاًرا وأََعدَّ ِخَطًطا
الهدُف هذا يَُزْل ولم النرصانية، للُمنَظََّمة كبريًا رئيًسا الَكَفَرة ِقتَاِل يف راغبًا وكان إليه،
زمِننا؛ حتى يَُكرَُّر نُبِْرصه نزال فال ا، تامٍّ زواًال باكتشافاته َقَرنه الذي النرصانيُّ التبِشرييُّ
كنطاق ِنَطاٍق ِضْمن ُمْخِلًصا كان أن املحتمل ومن التاريخ، ذلك من سنة خمسمائة بعد أي
تبشرييٍّ ُمْرَسٍل مرافقة مع َولكن يشء، كلِّ قبل ُصوَفه يبيع أن يَْرَغُب إنكليزيٍّ رائٍد كلِّ
أنَّ والواقُع العربية. بأساليبهم الَكَفرة فريَق قاتََل امللُك ذلك أن والواقُع ِرْحَلته، يف إياه
من انتقل قد — الزمن ذلك يف الجْغَرافية عىل يُْطَلق الرائُع االسم هذا وكان — الَكْون ِعْلَم
القائِل املذهِب وعىل بطليموَس مباحِث عىل ُمْقتَِرصٍ غريَ هذا وكان النصارى، إىل العرب
الصينيني من ُعِلَمت التي امِلْغنطية اإلبرِة استعمال عىل ينطوي كان بل األرض، بُكِريَّة
معارُف القارَّة من أتت وقد . امُلِضبِّ الوقت ويف ليًال بها امِلالحُة فتُْمِكن ١٢٠٠ سنة َحواَيل
العاِلم أن ذلك ومن الربوج، لَوْضِع ِزيًجا نََرشَ نُوَرنِْربْغ من عاِلًما أن ذلك ومن أخرى،
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يف بها يُنْتَفع التي اآللَة أي يعقوب»؛ «عصا اه َسمَّ ما اخرتع ِبْرُسون بن ليفي اليهوديَّ
دقيًقا. تعيينًا موضعها تعيني

والحجارة للمنسوجات خياليٍة أثمان من ولندن وأمسرتداَم باريَس يف يُْدَفُع كان وما
باملجد اجتذابهم من أكثَر املغامرين يجتذب كان الخصوص، عىل الرشق ولتوابل الكريمة،
تجارة كلَّ حارصوا قد استانبول، مدينَة ِبَزنطة من َجَعلُوا الذين الرتك، ألن وذلك والدين؛
املتوسط البحر جميع يف ُحرٌَّة ِمنَْطقٌة تَبَْق لم ١٥١٧ سنة يف مَرص بََلُغَوا ا وَلمَّ خارجية،

. الرشقيَّ
الطِّيب وَجْوِز والَقَرنُْفل للُفْلُفِل ثمنًا الشمال أغنياءُ يؤديها التي َلْلَمبَالغ ويا
الحني! ذلك يف حتى زنَْجِبيل بَال العيَش يستطيع ال اإلنكليزيُّ وكان ! اَرِصينِيِّ والدَّ
يف الُفْلُفل من الكيلوغرام ملائة ثمنًا دوالًرا ١٢٠ النَّْقد من ١٣٠٠ سنة َحواَيل يُْدفع وكان
أَلفْي وتَْربَُح ساملًة َن ماِجالَّ ُسُفِن إحدى وتعود لندن، يف لها ثمنًا دوالر و٢٠٠ َمْرسيلية
نفقاِت تنزيل بعد ُملُوَك جزائر من امُلْجتََلبَة األفاويه من ِقنطاًرا ٥٢٥ بَيِْع من ذهبيٍّ دوالٍر
للطُُّرق نتيجًة ثََرواٍت بتكديس يَْحلُُمون البحر رجال جميُع وكان أعوام، ثالثة دامت ِرْحَلٍة

االرتياد. أسفاِر عىل فيتهافتون الجديدة
ُ يَُفرسِّ وال البعيدة، األقطار اكتشفوا الذين هم النهضة عرص رجال من العزم وأُولُو
عىل ساروا بل يسوَع، نَمِط عىل عاطفيٍّا تفسريًا النرصانية ديَن املتعصبون الرُّوَّاد هؤالء
ُكِتَب مما أكثر الفوُز لهم وُكِتَب النرصانية سبيل يف فجاهدوا كبطرس، نافٍذ رجٍل ِغراِر
مزاٍج عن والظلم واإلبادة القتل من اقرتفوه ما يَُسوُِّغوا أن استطاعوا قد وهم للصليبيني،
ليخوض، أحٌد كان وما امُلَلوَّنة، الجلود أصحاب إىل الَقيَِّم دينَهم معهم جلبوا ما ورضورٍة
الناَس أولئك واملجد» والرَّب «القوة شعاُر يجتذب لم لو املغامرات تلك ِغَماَر ذلك، مع
أولئك َفَرَض وقد األولني، والصليبيني حني امَلالَّ بني األسايسُّ الفرُق يَتََجىلَّ وبهذا البحر، إىل
عائشني ِفْرئانًا آكلني نَِتنًا آِسنًا ماءً شاربني طموٍح عن ِحْرماٍن أقىس أنفسهم عىل الرؤساء
أبناءِ عىل كالوحوش وا انَقضُّ ما إذا العجيب من فهل امرأة، كلِّ من بعيدين البحر سواءِ يف

األصليني؟ البالد
بُْرتغاليٍّا أريستوقراطيٍّا كان فقد ُدوَغاما، فاْسُكو وجُه هو الرؤساء بني وجٍه وأجمُل
اكتشف قد ديَاُز وكان رئيًسا، نشيًطا نبيًها ِمْقداًما البرص حديَد األَنف أَْقنَى غليًظا َعبُوًسا
فاْسُكو ويتبع حنٍي، بعَد الصالح» الرجاء «رأَس منه فجعل ١٤٨٦ سنة يف الزوابع» «رأس
خطِّ حتى الرشقيَّ األفريقيَّ والشاطئ ويَِسريُ سنة، عرشَة إحدى بعد طريَقه ُدوَغاَما
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يف مراسيَه فيُْلِقي املوسمية الرياُح تدفعه ثم شهًرا، الهنديِّ املحيط يف ويطوف االستواءِ،
املتوسط. البحر من يَُمرَّ أن غري من الرشَق بََلغ َمن أوَل كان وهذا َكْلكته،

املتوسط. للبحر كبري َعُدوٍّ أوَل دوغاما فاْسُكو يكون وبذلك

١٦

من كان يُحتمل، ما عىل الناس جميع وبني الرُّوَّاد، بني َمْجٍد أعظَم اقتطف رجٍل وأعظُم
ُولَِد إيطايلٌّ بأنه نقطع أن ونستطيع له، وفيٍّا يظلُّ كيَف َعَرَف الذي املتوسط البحر أبناء
ما ذلك ولوال لرأسه، َمْسَقًطا كونها رشَف تتنازع مدينًة عرشَة إحدى كانت وإن ِجِنَوة يف
مدار «كان والذي البابا من أخذه الذي الصلواِت بكتاِب ِجِنَوة، العزيز، رأسه أوىصملسقط
من ولكن ال، أْو األصل يهوديَّ كان هل يُْعَرَف أن يُْمِكُن وال وِسْجني»، كفاحي يف ُسْلواني
يَْفُضَالن اللذيْن املجد، وحبِّ الثباِت ُخلَُقيْه: وإِىل صورته إىل ذلك لتأييد يُْستَنَد أن املمكن

.(!) اليهود ُمْعَظم لدى املال ُحبَّ
ها، بأَْرسِ قارًَّة اكتشف ألنه وذلك اآلخرين؛ الرُّوَّاد جميع َمْجَد ُكولُونْبُس َمْجُد فاق أَجْل،
جاهًال مات أنه وبما للمصادفة َمِديٌن االكتشاَف هذا أن بما ولكْن فقط، واحدة جزيرًة ال
ُسُموِّ من كان املجد من أتاه ما وأكثُر الوحيَد، مجَده وحَده غ يَُسوِّ ال فإنه البعيَد َمَداه

اكتشافه. ِعَظم عن مستقلٌة ُكولونْبُس فعظمُة َسِجيَّته، وقوة نَْفِسِه
رئيس، من أعظُم أنه لرُيَى اآلخرين عرصه ُروَّاد بُصَوِر صورته مقابلُة وتكفي
يثري بما أيًضا القوة هذه إبدائه مع الطبع قوة هيمنة من أكثر عليه الذكاء ويهيمن
يوِحي فال الجبني لطيَف الشعر نَِتيَف الوجه أَْجَرد ه تُبِْرصْ صورته إىل وانظر العجب،
ُمْعَظم يف صمٍت عىل يدلُّ بل كثرية، ُمتٍَع طالِب بفِم يوحي فال الفم صغريَ ُمَفكِّر، بجبني
تنظران أنهما فيلوح َدْجنَاَويْن عينني ذا ا، تامٍّ َعَطًال الِغْلَظة من عاطٍل ذََقٍن صاحَب الوقت،
عىل والكتَب الجْغرافية الخرائَط ُل يَُفضِّ معتزٍل رزين رجٍل سيماءُ هي وهذه الباطن، إىل
اقتحاَم يخىش ال ُكولُونْبُس زمِنه ابُن وكان الُفتُوح، عىل االكتشافاِت ُل ويَُفضِّ االكتشافاِت،
َعْدِل بإثبات َكِلًفا كان بل بالقيادة، َولُوًعا يكن لم فِإنه ذلك ومع حني، كامَلالَّ الَخطر

الرؤساء. عليه يَْقِدر ال ما وهذا وحيًدا، يعيش أن يمكنه وكان حساباِته،
وهو الُكْربى، العرص حركة إىل له حافزيْن الذَّهب، حبُّ وال املغامرة، روُح تكن ولم
وبولِيفار، بوْرجيا كِسَزار املجد حبُّ أثارهم الذين القديمة القرون تالميذ إىل ينتسب لم
قيامه إىل ُدِفَع قد الكبري، بالعاِلم هنُبُوْلد نعته الذي ُكولُونْبُس، كِريْستُوف أن ويَْظَهر
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كان ما باألعمال إثباته عىل يَْحِمالنه كانا اللذين يَِقينِه وعن بالرشف شعوره عن برْحالته
عىل لَقَىض َمْولًِدا، ُصْعلوًكا ال دوًكا، كان ولو امُلَحرُِّك، هذا ولوال صحيًحا، ويَْعَلمه يعتقده
خرائطه كانت الذي تُوْسكاِنيلِّ الكبري كالفلُوَرنِْيسِّ مكتبه َجُدِر بني سعيدة حياًة يُحتمل، ما

ظاهر. هو كما إليه ُموٍح أعظَم ورسائلُه
مخالٌف أنه َوْهَلٍة أوَل يلوُح اندفاًعا مندفًعا سريه عىل العوامل من كثريٌ أعان وقد
بانجذابه هذا، ألبيه املماثُل الصوف تَُويِْجُر َشَعَر وقد الغالُم، هذا َشَعَر وقد للصواب،
قسًما ِسِنيه، من والعرشين والرابعِة عرشَة الرابعَة بني فيما فَجاَب، فوره، من البحر إىل
إىل ًها متوجِّ األطلنطيَّ املحيَط َرِكب ثم وساقز، ِصِقلِّية سيما وال املتوسط البحر من كبريًا
َرْسم يف وقته جميع يقيض وكان يُحتمل، ما عىل إيْرَلنْدة وإىل وإنكلرتة، الغربية أفريقية
من الكالِيسَّ ويطالع اآلالِت ويَجرِّب الخربة أُوِيل ويسأل الَكْون علَم يَْدُرس وكان الخرائط
السارية تحت السفينة من زاويٍة يف جالًسا بنفسه يشءٍ كلَّ تََعلََّم أنه ويظهر املؤلَّفات،
وما فقط، الحظوه قد اآلخرون كان ما يُْدِرك حتى ًال متأمِّ دارًسا ُقلُوٍس47 من ُكْدٍس وعىل
لالطِّالع الرضورية العنارص عىل به َوَقَف األرض من صغري جزءٍ من فيه طاف قد كان
ُمتََهوًِّسا شاعًرا يكون أن الرائد فعىل واملحيطات، القارَّات توزيع وعىل ُدنْيَانا، ِكيَان عىل

يشء. كلِّ قبل
أي ؛ أجنبيٌّ أنه مع كبرية أرسٍة من بُْرتغاليٍة ج لتََزوُّ ق فيَُوفَّ عمره من الثالثني ويبلغ
من يملكه ال ما وال َهيَُفه، وال مظهُره، يكن ولم أساقفٍة، لرئيس وقريبٍة لحاكم بابنٍة
ُدون عند مما يشء فيه يكن ولم وشخصيتُه، ذكاؤه بل الحاسم، التغيري هذا سبَب ثروٍة،
أن زوجه موت بعد استطاع الساطع، الزواج هذا عن وفضًال ذلك، مع وهو، جَوان،48

له. رسميًة امرأًة تكون أن غري من ابنًا منها فرُيَْزق ممتازة إسبانية امرأًة يَْغُزَو
ووثائق، خرائَط من املرحوم َحِميه مكتبِة يف َوَجَده ما الحني ذلك يف ُكولُونْبُس ويلتهم
ومع الغرب، إىل ُمتََطلِّعًة تتأثَُّر نهائيٍّا، إيطالية مغادرته منذ وأنظاُره، حياتُه تنفكَّ ولم
الفلورنيسِّ تُوْسكاِنيلِّ وملراسلته املتوسط للبحر يَْعِرف كان ما بجميع َمِديٌن فِإنه ذلك
مطلًقا، املحيط البحر يف مغامرٍة عدم مع ولكن قبَله، املعارف تلك مثُل لديه كان الذي

ضخم. للسفينة حبل وهو القلس، جمع القلوس: 47
للنساء. غاٍو إسباني أسطوري رجل جوان: دون 48
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من والهند الصني بلوِغ إمكاَن طويل، بزمٍن كولونبس قبل يَْعِرفون، َمن الناس من وكان
َحاٍم َمِلٌك هو يُْعِوُزه كان ما وكلُّ ونشاط، ذكاءٌ ُكولُونْبس عند يُوَجُد وكان الغرب، ناحية

ومرَكٌب.
كنوٍز عىل مشتملٍة األطلنطيِّ املحيط يف مجهولٍة جزائَر مصادفِة أََمِل من كان وما
زوجه، بأقرباء مستعينًا ُكولُونْبس، ق ويُوفَّ تحقيَقه، يحاول أن ًحا َمالَّ َمِلًكا يُْمِكن خيالية
ويَبُْدو أُْسطورية، بالد َفتَْح بوعده امللَك ويَْفِتن طويل، انتظار بعد امللك بَالط إىل ليَُقدَّم
أصله فوق وارتقاُؤه زواجه ويُْمُن صحته قوُة حيث من وذلك لُكولُونْبُس، مالئًما يشء كلُّ
وحَده كولُونْبُس وكان أمًرا. يُنِْجز أن قبل حتى األجنبية البالد يف قبوله وحسُن الوضيع
ح امَلالَّ إليه يحتاج وما واإلقداُم العلُم لديه وكان النداء، هذا وتلبيَة َوْحِيه نداءَ يَْعِرف
َعَطِله عند امللك معه يستميل ما ْخِيصِّ الشَّ ْحِر السِّ من لديه وكان معارف، من والجْغَراِيفُّ

ُمْقِنعة. وثائَق من
بُْرتغاليني إىل َعِهَد أن يَْلبَث لم فهو ُكولُونْبُس، ِتجاه صادًقا امللُك يَبُْد لم ذلك ومع
راجعني، فيَْقُفلُون األخطاَر هؤالء ويخىش كولونبس، ره تََصوَّ الذي باملرشوع القيام يف
االنتقال، هذا زوجه موُت ُل ويَُسهِّ إسبانية، إىل ُ فيَْلَجأ ُكولُونْبُس كريستوف أمُل ويَِخيُب
الربتغال، يف َحَدث مما أصعُب ، وإيزاِبالَّ فرديناند إسبانية، َمِلَكْي لدى الُحْظَوة نَيَْل أن غري
لم والذي واملقام املال من العاطل الغريب هذا ِبَصْربِ اإلعجاب غريَ اإلنساُن يستطيع وال
بغري يقابَل فلم والحكومة البَالط إىل والِخطط العرائض تقديم من سنني عرش يف يَِكلَّ
يَنِمُّ كالٌم بل باتٍّا، رفًضا الرَّْمِزيُّ اإلسبانيُّ الجواُب يكن ولم الِخداع، بتهمة أو ْخِرية السُّ

ُمْجٍد. غرِي تَملٍُّص عىل
إيمانه وهما: سجيته يف ثابتتني ِلُقوَّتني امِلْحنَة هذه ُكولُونْبُس كريستوف احتمل وقد
ألن وذلك متوافقني؛ يكونا لم االعتقادين هذين أن والواقُع األرض، بكريَّة وإيمانه باهلل
تََفلَّت قد ُكولُونْبس كريستوف إن أََجْل، الثاني. عىل بإرصاره األوَل زلزَل قد النهضة عَرص
هذين من تََديُّنًا أكثر أنه غري وِكبِلر، كوبْرنِيُك تََفلَّت كما الَحدَّين ذي الربهان هذا من
إرمياء وبالنبيِّ يُوَحنَّا القديس برْؤيا رسائله يف يستشهُد يَنَْفكَّ لم وهو يَْظهُر، كما الرجلني
لينتفع كان وما الغرب، نحو الرِّْحَلِة لهذه األزل منذ اختياَره ليُثِْبت التوراة من وبنصوٍص
رجال لدى للُحْظَوة نَيًْال امُلُجون، سبيل بسلوك أو باإليمان، إالَّ التَّْورائية النصوص بهذه

البَالط. يف الدين
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أمله َخيْبَاِت أشدِّ يف حتى َقطُّ ماجنًا كولونبس، يصبح ولم كولونبس، يكن ولم
عينيٍّا، إيضاًحا الرَّبَّانية إلهاماته بإيضاح لنفسه يحتفظ بحٍر، كرجِل كان، وإنما مرارًة،
يف ما إىل ينظر وَمْن حديثًا، اكتشفها التي البالد يف ليجعلها الثالثة سياحته يف الجنة فنََقَل

أيًضا. الدينية بروحه يَْقَطع وصاياه وإىل نُبٍَذ من النبوءات» «كتاِب رسالته
احتمل ثم سنني عرش انتظار عىل به كولونبس َصَربَ الذي الثاني، القوة عامُل وكان
أَن والواقُع للعادة، الخارقِة بنفسه ثقته سبَب املظلم، السجن وسالسَل السقوَط معه
الناس فوق تجعله ألرساٍر حائًزا ساحًرا وال سيميائيٍّا وال مبتدًعا يكن لم كولونبس
فيمكن االتساع كثريُة آسية وأن ُكِريٌَّة األرَض أن يَْعِرف كان بل يريد، بما فيطالبَهم
العرص ذلك علماءِ معظم إيَّاه يشاطره كان ما وهذا الغرب، جهة من الهند إىل الوصوُل
زمٍن منذ فاضٍل إسبانيٍّ َكْرديناٍل يََدْي بني اإليطايلِّ خرائُط كانت وقد معه، فيعتقدونه
زًة ُمَجهَّ كلُّها وكانت الغرب، إىل وقادس أشبونة من كثرية ُسُفٌن َهْت تََوجَّ قد وكانت طويل.
أَسفر ما الذُّيُوع من األَبَاِزير وجزائِر الذهب جزائِر أُْسُطورُة بلغت وقد الرضورية، باآلالت
ماركوبولو أقاصيص بعض تأييد عن األمر نهاية يف ُكولُونْبس أحرضه الذي الذهب معه

آخرين. ُكتَّاٍب وأحاديِث
طويل، زمن منذ الغربية املستعمرات صاِحبَِي والربتغال، إسبانية البَلدان، وكان
لم أحًدا أن وبما كولونبس، كريستوف والدة قبل إياها تََملُِّكهما عىل وافق قد البابا وكان
تَُدر لم الغرب من االرتياد ِخطط جميع فإن اكتشاَفها فيحاِوَل جديدة قارٍَّة وجود يظنَّ
من عاطًال كان الِجنويَّ ذلك أن إىل وهذا السابقة، املشاريع َمَدى توسيع غري أمٍر َحْوَل
سلٍك ومن طائرة ومن رشاعيٍّ ملركٍب جديد طراٍز ومن يٍّ َرسِ توصية ومن والشهرة املال
املجهوِل الَولُوِع هذا اتصاِف من بُدَّ ال وكان سابقٍة، مفاخَر عىل دليل ومن بحريٍّ بَْرقيٍّ
أراد ما إذا شأنُه بها يَْسُمو بالنفس عميقة بثقة كولونبس، كريستوف اتصاف من األمر،

الناس. من مئاٍت وبضَع سفنًا إليه يَُسلِّموا بأن أقوياءَ ملوٍك إقناَع
ولو يسعى، ما إىل للوصول سنني، عرش جهاَده يَُفرسِّ وهذا َدأَبًا، عمَله يَُفرسِّ وهذا
الستطاع افرتاضاِته، إِثباَت محاوًال جْغرافيٍّا كان أو الِغنَى، يف راغبًا الذهب عن باحثًا كان
كبريًا أمريًا فوره من نَْصبَه طلب ُكولُونبس أن غري معه، رْي للسَّ ا مستعدٍّ مغامًرا يَِجَد أن
أن عىل الكتشافها، نفسه َعَرَض التي الخيالية البلدان جميع يف َمِلٍك ونائَب وحاكًما للبحر
البحر وأمراءِ الكرادلة عىل يكن أََولم بعد، فيما ُقلَِّد ِبْدًعا هذا كان وقد ِوراثيٍّا، ذلك يكون
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األجنبيِّ هذا عن َصَدَرت التي َلْلِفْكَرة ويا مجنونًا، يَُعدوُّه أن بامللك يحيطون الذين والُقوَّاد
شأنُه ُعِرف بحٍر بطِل أو رشيفة، أُْرسٍة وارِث إىل تَْرِجَع أن يجب أموًرا طلبه َحْوَل النَِّكَرة

عاَلمية! شهرة ذي عاِلٍم أو بمآثره،
ما بجميع َسلَّمت التي هي وإيزابال أمره، أدركت التي هي وحَدها، إيَزاِبالَّ أي وامرأٌة؛
الكنوز ُعْرشَ يأخذ أن ُكولُونْبس َطَلُب الدََّهش، يثري ال مما وكان االعتدال، من وكان طلب،
التي وهي يُقاَوم، ال متطوًعا منه جعلت التي هي بنفسه ُكولُونْبُس وثقُة بها، يأتي التي
عىل اكتشافاته بدءِ يف كتبها التي األوىل رسائلُه وتَِنمُّ األمر، نهاية يف الكبرية بعثتَه بها نال

فيها: جاء ومما الثقة، تلك

َحْول الناس من كثريٌ كتب أََجْل، الناس، من أحًدا يُْعِط لم ما هللا أعطاني
كان وجودها أن إىل وذلك قبيل، أحٌد يََره لم مما ولكنها الجزائر، هذه َمْوُضوع
باتساع يَبْتَهَج حتى هلل شكًرا البالد يف الصلواُت وْلتَُقم … األساطري من يَُعدُّ

أيًضا! الوثنية األمم بني مملكته

وصيته: يف جاء ومما

أوجبُت لقد بي، خاصٍّ كيشءٍ وللملك مَلِلكتنا الرَّبِّ باسم الهنَد وهبُت لقد
ال وكان َخِفيًَّة، البالد هذه وكانت الهدية، هذه قبول عىل بَحْمِلهما ارتباَكهما

أحٌد. إليها الوصول طريَق يَعِرف

لم األَنِْتيل جزائر يف وجوده مع القديمة الدنيا يف أنه ُكولُونْبس اعتقاد من كان ما وعىل
أحسَن أنه يَْعِرف كان وما اكتشفها، التي الجديدة» «الدنيا عن العجب يثري بما يَتََكلَُّم يَنَْفكَّ
عبقريته آياِت معرفة يف يرتدَّْد لم وهو لديه، غريزيٍّا أسلوبه وكان املقدار، بهذا القوَل
استقباله من َقطُّ َحرْيٌَة تساِوْره لم ولذا يشء؛ كلِّ يف هلل َمِديٌن أنه توكيده مع الخاصة
يف وقع الذي املشهور امَلْشَهد من وال األوىل َعْودته حني وبرشلونَة أَْشِبيلِيَّة بني ظافًرا
والُجمهوِر البَالط من وبَمْرأًى امَلِلكنْي َعْرش بجانب وحَده جالًسا أثنائه يف فكان برشلونة
هذا َوَهَب وقد بها، أتى التي الغنيمَة َعَرض وقد رآه قد كان ما َقصَّ وقد املجتمعنْي،
امللك بجانب كثريًة أسابيَع َظلَّ وقد ذهبًا، عرصه ملوك ألقوى الغريب الصغريُ الُربَْجواِزيُّ
وقد أرشاًفا، إخوتَه وجعل وصيًفا البَالط إىل ابنَه أدخل وقد عنده، َل امُلَفضَّ الرجَل وصار
امَلِلكة. عشيَق لكان عَرش الثامَن القرن يف َظهر ولو النبالء، سالَح وَحَمل كريًما لقبًا نال
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من نال الذي هذا الغريُب، هذا اتََّخذَه الذي الباسل بالَوْضع اإلعجاب غريُ يسعنا وال
املقاصد من منه َمَفرَّ ال ولَِما ومكايده البالط لحسد ُعْرَضًة صار عندما نال، ما الُحْظَوة
نفَسه، أسطوريٍَّة، كنوٍز ذي أجنبيٍّ بلٍد عىل وسيطر اكتشف الذي الرجُل هذا ويرى يِّئة، السَّ
إسبانية، إىل إرساله أمَر إليه وَفوَّضا امَلِلكان ذانك أرسله حاكٍم أسريَ سنني، بضِع بعد
باألغالل ُمَكبًَّال َسَفَره ويَْقِيض قيوده، فكِّ من له ٍل ُمبَجِّ ُربَّاٌن عليه َعَرَضه ما ويَْرِفض
قد نفُسه ُكولُونْبُُس دام ما ابنُه رواه ما صحة يف َريْب وال بإطالقه، امَلِلكني أمَر منتظًرا

حني. بعد عمله غرفة يف سالسَله َعلََّق
َوَصَفه رومانيُّ يَُفْقه ولم الحال، تلك يف النفس عايلَ ُكولُونْبُس كريستوف ويَبُْدو
عنه يَْكتُب بأن جديًرا الفاجُع الثالثة رحلته تاريخ وكان الَقَدر. مقابلة يف ُسُموٍّا بلُوتاْرُك
الحقيقة. يف ذلك من بيشءٍ يظفر لم وهو ناقًصا، إِالَّ ومقاَمه رشَفه يسرتدَّ لم وهو شكسبري،
يف َوَجَد أنه والواقُع قضيته، نهاية قبل مات قد ُكولُونبَس املعزوَل امللك نائَب أن والواقُع
أدركت التي ، إيزاِبالَّ امللكة ماتت وقد كان، وقٍت أيِّ يف يَِجْد لم ما امُلِعني من بنفسه ثقته

كملك. وصيتَه العاجز امُلْعِوُز الرجُل هذا كتب وقد وفاتِه ُقبَيَْل وحَدها، أمَره
َحْوَل قربه يف خ يُْرصَ لو َفيَودُّون محزنة، ُكولُونْبس خاتمة يَُعدُّون َمْن الناس ومن
الخفيَّ الَوْجَد ذلك الوجه هذا عىل يَُفكُِّرون َمن يَْعِرف وال اكتشف، ما وَمْعنَى العالم ُكْفَران
وقد عليه، االطالع تامَّ يكون أن يمكنه ال ما الباطنيِّ وْعِيه يف يُِحسُّ الذي املتهوس هذا يف
وقد عمله، أهميَة بنفسه وثقته ببصريته ُكولُونْبس َعَرف وقد الوجد، لهذا ُكولُونْبس خضع
بلِينِي الطبيعيِّ العاِلم كتاب من نسخة عىل َقيََّد وقد روحه، يف ال الخرائط، يف خطؤه َل ُسجِّ
تُْفتَح وهنالك بنا، تحيط التي القيوَد فيها املحيط البحُر يَْكِرسُ قرون «ستأتي سنيكا: قوَل
أقىص ثُولِه تَظلَّ ولن جديدًة، عوالَم ة فَّ الدَّ مدير وسيكشف االتساع، بالِغ بلٍد أبواب لنا

املعروف.» العاَلم يف نُْقطٍة

١٧

بعيدة، بحاٍر ارتياُد ووقع ُكولُونْبس، وَزيَّنَها سنيكا بها أنبأ التي القرون تلك أمر تحقق
كان وماذا «الهند»، ي ُسمِّ قد كان ما وراء آخر محيٍط بحٍر وجود ُعِرف ما عان وَلُرسْ
السلع نقل عىل قامت التي التاريخية رسالته كانت وأين ذلك؟ بعد املتوسط البحر َخْطُب
أن أمكن ما وإذا القديمة؟ املتمدنة واألمم وأفريقية آسية بني التجارة وموادِّ والثََّقافة
أمكن ما وإذا مجهولة، جديدة قارٍَّة إىل فيوَصل األطَلنطيِّ املحيط بطريق الهند إىل يُذَْهَب
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الداخيلِّ البحر لذلك الشأن من يبقى فماذا وانِْتهابُها لكنوِزها حَرص وال لها َحدَّ ال بالٍد فتُح
امليالد؟ بعد ١٥٠٠ وسنة امليالد قبل ١٠٠٠ سنة بني فيما للعالم مركًزا َظلَّ الذي الصغري
نحو أبصاَرهم حون وامَلالَّ واألغنياء وامللوك األقوياءُ َه وَوجَّ املتوسط، البحر أُْهِمَل
بعد إالَّ يَُكرَّر ولم الحروب تاريخ يف فريًدا الرسيع االنقالُب هذا وكان ، األطلنطيِّ املحيط
للمرة عاملية فائدٍة ذا بحًرا املتوسط البحر من السويس قناة جعلت حينما أي قرون؛ ثالثة

الثانية.
كان الذي البابا، ف ترصَّ وقد شواطئه، عىل قائمًة َظلَّت الحضارة فإن ذلك ومع
َمَضْت وقد املهيمن، هواه َوْفق الجديد العالم بكنوز عاليًا، رئيًسا النفوس عىل يسيطر
بدا بابَويَّنْي منشورين بُوْرجيا إسكندر فأذاع األوىل ُكولُونْبس َعْوَدة عىل أشهر بضعة
البلدان من ُفِتَح ما والربتغال، إسبانية الكاثوليكيتني، ابْنَتَيْه بني م فَقسَّ أدبيٍّا َحَكًما فيهما
َحْول تتنازعان تاِنك الحديثتان ِحني امَلالَّ تَا أُمَّ تفتأ ولم الخريطة، عىل فاصٍل بخطٍّ حديثًا
يف إالَّ البحار لحرية جديٍد بمبدأٍ يَُسلَّم ولم قرون، ثالثة مدة ذلك الجديِد سليماَن حكم
املناِطق أي يكتشُفه؛ َمن يَنْتَظر يشء فيها بَِقَي التي املناطق يف ترى وال ا، جدٍّ حديث زمن
أية أو األمم جمعية أو البابا إىل التفاٍت دون من وذلك األقوى، َحقِّ غريَ مهيمنًا القطبية،

أخرى. سلطة
له يَْجَعل وهكذا جديدة، قارًَّة اكتشف أَِمِريكوِفْسبوِيش اإليطايلَّ أن أملانيٌّ أستاذٌ ويُِذيُع
البلُد ى ويَُسمَّ النظرية، هذه َهنْبُوْلُد ويخالف ه، يستحقَّ لم وما أُذُن به تسمع لم ما املجد من
إِيطاليان الرائدين أن ومع ُكولُونْبُس، إىل نسبًة ُكولُونْبيا، أَِمِريكو: اكتشفه الذي الوحيد
فيه يُتََحدَّث لم أنه كما اإليطالية، باللغة أهلوه يَتَكلَُّم الجديد العالم من قسًما تَِجُد ال فِإنك

. َقطُّ باإليطالية
املتوسط، البحر تاريخ يف َحَدث الذي األكرب االنقالب أمَر أدرك َمْن أوَل التجار وكان
البُنُْدقية سادُة أَيَْقن وقد ُكولُونْبُس، َصنَعه مما أكثَر ُدوغاما فاْسُكو َصنَعه ما راعهم وقد
نحو معه أبصارهم ُهون يَُوجِّ ما البصرية من كانوا وقد مصري، من ينتظرهم ما هؤالء
وإن مىض، فيما مرتني فيه قناٍة ولوجوِد فيه قناٍة َحْفِر إلمكان َفْوِرهم من السويس بَْرَزخ
يف مَرص سلطاَن فاوضت البندقية أن نَْعِرف ومما الغاية، إىل ابتدائيٍّ شكٍل عىل ذلك كان
السلطان فابتاع ْور، الدَّ ذلك يف تَتَِّسع كانت تُْركية أن بَيَْد ،١٥١٠ سنة َحواَيل املوضوع هذا
يف الرتك وكان بالقاهرة. العباسيني آخر من امُلَقدَّسة النبيِّ ورايَة الخليفة لقَب نهائيٍّا
زوالهم، دور يف للبندقيني يشء عن معه يَتَنَزَّلون ال ما العظيمة القوة من ارتقائهم َعْرصِ
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تسهيًال السويس طريَق يَْفتَُحون َولَِم لهم، ُمْلًكا مُرص وصارت قبضتَهم، آسية َغْرُب وكان
إذَْن؟ النصارى ألعمال

وِجِنَوة بيزة وكانت أخرى، وجوٍه من املتوسط البحر أفوَل يطابُق البندقية أُفوُل وكان
مستقلة، كثرية ُدَويَْالٍت إىل منقسمًة إيطالية وكانت طويل، زمن منذ سلطانَهما تا َخِرسَ قد
األقل، عىل ٌد ُمَوحَّ أنه يلوح أو ذلك، من العكس عىل ًدا ُمَوحَّ وفرنسة إسبانية من كلٌّ وكان
عنه الغربية الدول ل لتََحوُّ الوحيدة الُعْظَمى املتوسط البحر دولُة الرتك من يَتَأَلَّف وكان

فمقداًرا. مقداًرا
َكنِْربي ِحْلف منذ املهيمن مقاَمها البندقية ان ُخْرسَ يف عمٍل ذي غريَ االنتقام يكن ولم
محاَلفاٍت من ِغَضابًا فرنسة وملك واإلمرباطور البابا وكان ،١٥١٠ وسنة ١٥٠٨ سنة بني
تماًما. إذاللها اجتناب مع كثريًة أمالًكا منها فانتزعا والكافرين، البندقية بني َمِديَّة َرسْ
البحر عىل يسيطرون الحديثة، باالكتشافات اْغتَنَْوا الذين والربتغاليون، اإلسبان أخذ وقد
يَْسُطو َمْن الربابرة غريُ يكن لم ولو فيه، سلطانَهما والهولنديون اإلنكليُز زاد وقد املتوسط،

تََرى. كما الدوام عىل أجانُب فيه َلُوِجَد وشواطئه موانئه عىل
البحُر وُهِجَر الرسيع، الغربية القومية الدول وارتقاءِ النشوء ذلك بني مطابقٌة وهنالك
أخرى. محيطة بحاٍر فوق العالم خيال وَحلَّق سنة، ألفي مدة لِإلنسانية امُلَهذُِّب املتوسط
عندما ساطعٍة غريَ عادت وقد ُمْعتَِزلًة، انزوت أنها غري سواحَلها، الحضارة تغادر لم أََجْل،
البحر شواطئ وراء فيما نادًرا تَُرى صارت أنها أو أخرى، مرًة النهار َوَضِح يف الحت
النفوس، عىل فيه واملقايضة التجارة استحوذت جديًدا دوًرا العاَلم فتح وقد املتوسط،
الذي هو الَغَرض هذا تََرى بل الَغَرض، هذا إىل أدت التي هي الجديدة الَقارَّات وليست

مستطلعني. ا ُجُرسً الناُس صار منذ اكتشافها إىل َحَفَز
البحر تاريخ وصار ذلك، َعَقبَْت التي الثالثة القرون يف منزلتَه الذهنيُّ الكفاُح وَخِرس
حافٍز كلِّ مصدَر كان الذي البحر هذا وأصبح لذلك، تَبًَعا سياسيٍّا تجاريٍّا تاريًخا املتوسط
أثمَن َلُع السِّ َوَغَدت ها، يَنُْرشُ التي األفكار من أهمَّ سفنُه وَغَدْت الخارج، من حوافَزه ى يَتََلقَّ

اآلدميني. من
البلدان من الذََّهُب ويأتي قبُل، من أوروبة لطمع إثارًة أقلَّ َلُع السِّ هذه وأضحت
للعاَلم مركًزا كان الذي البحر ل وتََحوَّ الخاصة، امُلنْتَجات إليها وتُْرَسل البعيدة، الجديدة
أبناء وانَْدَلق األقوياء، طمع مداَر يكون ال وشواطئه مرافئه امتالُك وعاد داخلية، بحرية إىل

الجديد. العاَلم نحو القديم البحر
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البحُر وكان بنِصال، ُمَقرََّضًة إِيْرز جزائر من الَجنوبي الشاطئ عىل الصخور كانت
الطُّول بالغ َدْوٍر إىل النظر عند السنني من آالٍف بضعة َفْرِق إىل يُْلتََفُت وال ِلَدتنَْي، ْخُر والصَّ
محاولِة مع نهائيٍّا اآلخر عىل أَثََره العنرصين أحد تَْرِك ِمْن يُْدَهُش وكيف الدور، كذلك
التخريب مثاَل اإلنسان عىل يَْعِرضا أََفَلم ؟1 ُقْعِديٍّ أبديٍّ ِعَداءٍ يف اآلخَر يَُرضَّ أن منهما كلٍّ
ذلك، مع كفاًحا يظلُّ أنه غري األحيان، بعض يف َغَراًما الكفاح هذا ى يَُسمَّ أََجْل، مباَدلًة؟
يف ُميِّزت جزيرٍة، غري يف املتوسط البحر نََحتَها التي واملغاور الكهوُف بألوانها ُميِّزت وقد
ويُْمِكن الزُّْرق، واملغاوُر الزاهرة الُخْرضُ املغاوُر مثًَال، فقيل، وكابِري، وُكوْرُفو ُقوْرِسقة
عليها يسيطر َمْن َحدِّ من تَثِْلَم أن تحاِول التي الجماهري بمحاوالت امَلَغاراِت هذه تشبيُه

كالصخر. الراسخني العظماء من
شاطئ وعىل حياته، َمَدى اتصل وبالبحر هذه، البحر رواية يف الحارس يَُفكُِّر ال واآلن
النار هذه حارس صار يُْب الشَّ َوَخَطه فلما وَكْهًال، شابٍّا البحر َرِكَب وقد ونََشأَ، ُولَِد البحر
ُعنَْرصه ، الحقيقيَّ عنَرصُه البحر َعدَّ قد لذلك وهو ُفن، السُّ لحماية أُنِْشئَت التي وَّارة الدَّ
شبكتَه ألقى قد األسفل ويف امَلنَار، ِلَدْعِم إالَّ هنالك تكن لم الصخرَة تلك أن وعنده ، األَبويَّ
أن يستطيع مما َطاُن َ والرسَّ الشاطئ، عىل بيعه يسهل مما طاُن َ والرسَّ َطاِن، َ للرسَّ َصيًْدا

بيته. إىل منه واحًدا يَْجلَُب
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طان َ الرسَّ من ِصيَد ما يَْقِدر وال َعِشيًَّة، ألقاها التي بَكة الشَّ إىل ابنه مع يَِصُل واآلن
خمسًة، منه يبيع أن ويََرى ِستَّة، طان َ الرسَّ من الشبكة يف الحارس ويَِجُد منها، يخرج أن
بذَنَبِه، الهواء ويرضب ويرتجف الحيوان، من واحًدا ويُْخِرج الُخَليِّج يف القارَب ويربط
الذي األسمر املخلوق هذا جسم عىل ابنَُه ويُْطِلُع امُلبَلََّلتنَْي، ُرْكبَتَيْه عىل الحارس ويضعه
َقْرناه هو امُلَدرَّع الحيوان هذا يف الَحرْيَة يثرِيُ أمٍر وأوُل املتوسط، البحر حيوانات من هو
ستُّ قرنيه من واحد كلِّ عىل ويُبَْرصُ األسمران، امُلتََحركان الظريفان الطويالن امُلذَرَّبَان
ناحيٍة كلِّ من طان َ وللرسَّ الَفَراش، أجنحة عىل تَُرى كالتي زاهرة ُصْفٍر بَُقٍع َسبُْع أو بَُقع
ُصْفٍر، بَُقٍع وذاِت امَلَلص من يمنعها طويٍل شعٍر ذاِت املفاصِل ُرباِعيَِّة طويلٍة أَْرُجٍل خمُس
هل اإلنسان يعرف وال يرتعش، أن غري من تَُمسُّ ال رائعة سوٌد ُكَراٌت الرسطان وعيوُن

تمثيله. آخر يف امَلنْهوك للممثل يحدث كما نََظِره لفراِغ الرسطاُن يراه
أرجله من أصغُر أحمران آخران قرنان صدره، َوَسط يف أي أسفله؛ يف وللرسطان
سالح ملثل حيازٍة عدم مع صغريٍة مالقَط عىل املشتملة هي وحَدها وهذه القصرية، الخلفية
بات، َ الرضَّ أقىس بها فيقاوم ُفلُوٌس3 أعاله تَْغَىش أغربُ أسمُر بيٌت وللرسطان الُخْمُخم،2
عرشَة اثنتي إىل م فيَُقسَّ الطُّول من يشء عىل وهو وأملُع، ذلك من أقتُم ذَنٌَب طان وللرسَّ
وتَْصلَُحان مفاصل ثالثة إىل منهما كلٌّ م فيَُقسَّ بَزْعنََفتني وينتهي عرًضا متساويًة َحْلَقًة

األمام. إىل ْفع للدَّ
الكبري نَْوبَر الصَّ بَحبِّ يُذَكُِّر الذَّنَب أن كيف ابنَه ويُِري الحيواَن الحارُس يُعيد واآلن
وأن قليًال، َمُصوٌن رقيٌق وأنه عظميٍّا، هيكًال يشابه الجسم وَسَط وأن َجْوِزه، يف ِد امُلنَضَّ
الحارَس يَُرسُّ ومما محلِّها، إىل األرجل عادت خفيًفا رضبًا الحيوان رضب ما إذا اإلنساَن

مثله. املتوسط البحر خالئق من هو الذي الحيوان هذا جهاَز يالحظ أن
الذي كتابَه ويفتح رقيبًا، بعمله للقيام الُربْج يف مقعده عىل مساءً الحارس ويَْجِلس

بحرنا؟ إهماُل يجب ولَِم َفْصَل: حائًرا يقرأ الكتاب ويف أَمِس، أطبقه قد كان

الرسطان. تشابه بحرية دويبة الخمخم: 2
القرش. من عليه ما السمك: فلوس 3
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امَلنَار إىل

أََفَلْم أمريكة؟ إىل لتذهب األطلنطيِّ املحيط طريَق سلكت الكبريَة الزمن ُسُفَن ألن أذلك
الُجُزر بني السري عىل ُسُفنُنا تَْستَِمرَّ أََفَلْم القرون؟ هذه جميع يف كَّان السُّ ماليني به تُِقم
عىل مسيطرًة الفرنسية السفن تكن أفلم رسعًة؟ وأعظَم َعَدًدا أكثَر وتُْصِبْح املايض يف كما
يَُقصُّ ماذا إذَْن وْلنََر امُلْهَمل»! «البحر ُعنوان يف للمبالغة يا العرص؟ هذا يف املتوسط البحر

املوضوع. هذا َحْوَل الكتاُب هذا علينا
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١

للبقاع لوننْي عىل مشتِملًة ُوِجَدت ١٦٠٠ سنة حواَيل ُرِسَمت خريطٍة إىل نُِظَر ما إذا
َمَلك أن الرومانية، لإلمرباطورية َعْهٍد أنِرض منذ ،١٥٠٠ سنة منذ يَْحُدث ولم الساحلية،
عىل زمن ويَْمِيض واملصالح، األمم من كثرٍي بني املقسوَم القديَم العاَلم هذا قليلون سادٌة
البحر سواحل عىل مستقلًة دولًة عرشون فيه تقوم ما األدوار من فيأتي العهد ذلك
أربعني، الدول من شواطئه عىل قائم هو ما عدُد كان ١٩٤٠ سنة َحلَّْت وملا املتوسط،
غريَ ُمَلوَّنتني بُْقعتني بجانب تَِجْد لم تقريبًا ١٦٠٠ سنة إىل البََرص َرَجْعَت إذا ولكنك
الحارض، الساحَل يطابق يكاد الذي الفرنيسِّ الساحِل أي صغرية؛ ساحليٍة بَُقٍع خمِس
الدول مرتبة إىل األخريتان هاتان َهبََطت وقد والبندقية، وِجِنَوة وتُوْسكانة الفاتيكان ودولِة

محزنًا. هبوًطا الصغرية
قرون، لِعدَّة الخريطة عىل يسيطران اللذان هما اإلسبانيُّ واللوُن الرتكيُّ واللوُن
وأملانية إلسبانية شاملًة مجدها شأَو بُلُوغها َدْور يف هابسربغ آل إمرباطورية وكانت
أعظَم بالٍد عىل ذلك من أطول لزمٍن اشتملت قد الرتكية اإلمرباطورية أن غري وإيطالية،
َمرَّاِكش، إىل الِقِرم ومن رودس، إىل نِيَرب الدِّ ومن زارة إىل بودابْست من تمتدُّ فكانت اتساًعا
اْعُرتِض ما وإذا االتساَع، ذلك بالغٍة أمالٍك عىل سيطروا قد وحدهم الرومان وأباطرُة
الواليات بعض بأن الجواُب أمكن اسًما إالَّ أفريقية شماَل يمِلكوا لم ْك الرتُّ بأن هذا عىل

أيًضا. واسع داخيلٍّ باستقالٍل يتمتع كان الرومانية



املتوسط البحر

مع واحدٍة يٍَد يف الروماِن إمرباطوريَة تراجاَن َجْمع من ٢٠٠ سنة َحواَيل كان وما
وإسبانية تُْركية بني م ُقسِّ واحٍد وجيٍش واحد وقانوٍن واحد ودستوٍر واحد رسميٍّ ديٍن
ومظاهُر أفكاٌر األخرى عن الدولتني هاتني من واحدٍة كلَّ يفصل وكان ،١٦٠٠ سنة َحواَيل
الطموح ذوو وكان التسامح، عدِم أدواِر يف الشعوب بني الحقَد يثريان عامالن أي أفكاٍر؛
املوادِّ عن يَُحدِّثونها كانوا لو كما للجماهري، إلهابًا العاملني بهذين ينتفعون الرؤساء من
١٥٠٠ سنة بني فيما الجلد ولوِن بالديِن تتعارض الشعوب وكانت الذهب. وعن االبتدائية
واملسلمني النصارى بني لها َحدَّ ال حروٍب يف اآلدميني من املالينُي فهلكت ،١٧٠٠ وسنة
تركيَّ وأن اللون ناصَع يكن لم األبيض الرجل أن والواقُع غ. ُمَسوِّ وبال َحقٍّ غري عىل
هللاُ أََوليس : الدينيِّ الفرق ذكر عند ويُْسأَل أشبيلية، نَْرصانيِّ من أسمَر يكن لم مَرص
لدى األنبياء أعظم من عيىس أََوليس النصارى؟ َكربِّ األبصار تدركه ال لطيًفا قادًرا واحًدا

املسلمني؟
مملوءًا إسبانية ملوك أقوى كان أََجْل، الفتح، لحروب ذريعًة وحَده الديُن يكن ولم
حروٍب بإشعاِل يَْحلُُمون األحيان، بعض يف والبابا إسبانية، ملوُك وكان تبشريية، َحِميًَّة
املتوسط والبحر الرشقيِّ املتوسط البحر بني الُكربى الفتح حروب أثناء يف جديدة صليبية
وفلسطني، اإليجيِّ واألرخبيل وإيطالية الشمالية أفريقية أَْجِل من املعارك أثناء ويف الغربيِّ
ه ُوجِّ وملا باألفكار، يُوِحي ال الدين وعاد طويل، زمن منذ هاِمدًة كانت املقدسة النار أن غري
الحقُد وقام الفرسان من بدًال امليدان يف املرتزقُة بََرز الدينية الجماهري مشاعر إىل الخَطاُب
فإنها الكافرين بُْغَض بَْت أُْرشِ قد الجماهري كانت وإذا املقدسة، األماكن مقام الكافرين عىل

امللحدين. عىل ِضْغنًا أشدَّ كانت
صداقًة النرصانية» الكثريي «امللوك ب بُون يَُلقَّ كانوا الذين فرنسة ملوك أبدى وقد
النصارى، وزمالؤهم هم اقتسامها عىل الرتكية اإلمرباطورية تأييَد ِلني ُمَفضِّ للسالطني ثابتًة
القرون أواخر يف املتوسط البحر أمم روح يف مكاٍن أَْسَمى يَْشَغل كان الدين أن يف ِمَراء وال
محلَّه، الدنيا بمتاع التمتع َ ومبدأ الوثنيَّ َ املبدأ أََحلَّ قد النهضة دوَر أن بَيَْد الوسطى،
وسنة ١٢٠٠ سنة بني حدوده أقىص املتناقضة املشاعر اصطراع بلوغ يف مراءَ وال
التفتيش محاكم فسيطرت ١٥٥٠ سنة اإلصالح قاوموا إسبانيَة هابسربَغ أن بَيَْد .١٥٠٠
وَفَرَضت َحَرة السَّ وُحرِّق الخصوص، عىل املتوسِط والبحِر العاَلم عىل ًدا ُمَجدَّ واليسوعيون
إنارتها، من أكثر امُلُدن إْظالم إىل بالنار اإلحراق هذا فأدى املالحدة عىل عقوباٍت املحاكُم
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أن ذلك قبل استطاعت التي الشعبية الُجُموع ب تََعصُّ إثارُة املتعذر من صار ذلك ومع
الدينية. والحريَة التسامَح تَُقدِّر

َوْفَق الَوْحَدَة يَنُْشُدون فصاروا القوميَة اعتنقوا اليوم، بعد عاليًا َمثًَال الناُس واعتنق
الكاثوليَك معارضته عن وذلك أيًضا، ا مهمٍّ دوًرا الديُن َمثََّل وقد ودينهم، وأصلهم لغتهم
العموم. عىل ببعٍض املذاهب بعض معارضته عن وذلك امُلْصَلَحة، واملذاهِب باألُرثوذُوكِس
هلل ُحبٍّا القربان تناول َحْوَل ُزِعَم، كما دارت، قد الثالثني السنني حرِب كون يف يَُفكِّر وَمن
بالذرائع االعتقاد عىل يحمله ما يَِجد ال حاسم، بنٍرص تَنْته لم كونها ويف باألمور ا وبََرصً
تَرى ال ،١٥٠٠ سنة بعد وُعْدَت، مرة، غريَ بها اإلسالم يستأصلوا أن النصارى حاول التي
يف للرتك قتاًال السالح لرفع مستعدًة شعوبًا أو رؤساءَ الشمال، يف وال املتوسط، البحر يف

النرصانية. سبيل
ف ترصُّ من خريًا كان الحرب يف الكافرين ف ترصُّ أن هو أوروبة ملوك غاَظ والذي
َغَدت حضارٌة وقالبًا، قلبًا أَلِفيٌَّة حضارٌة القبائل مختلف َخْلَف يوجد كان وقد النصارى،
الفاتحون هؤالء املمتازون، الجنوُد هؤالء الرتُك، هؤالء وكان عربيًة. منها أكثر فارسيًة
لم وهم ،٦٠٠ سنة حواَيل الوسطى آسية يف إلمرباطوريٍة سادًة االقتباس، عىل الُحَرصاء
رئيسهم بقيادة سنة سبعمائة بعَد إال ُمنَظََّمة محاربة أمٍة إىل بدويٍة قبائَل من يَتََحوَّلوا
قرونًا دام انحطاط من اإلمرباطورية هذه به أُصيبت ما وأسفر إليه، نُِسبُوا الذي عثمان
وُدور األخبار من كثرٍي يف ُوِصَف كما ِمْكَساًال غليًظا رجًال ألوروبة الرتكيِّ تَمثُِّل عن كثرية
أياَم ضعيف شاحب شائٍب صورِة من اإلنساُن يَتَبنَيَّ أن الصعب من أن والواقُع التمثيل،

الشيخ. هذا شباب
قد تقريبًا ١٥٥٠ سنة إىل ١٤٥٠ سنة من دام الذي الَفتَاءَ هذا فإن ذلك ومع
اإلمرباطورية هذه وجوُد َ َعنيَّ وقد ضعفهم، من الرغم عىل ُمِسنِّني العيش عىل الرتك أعان
إرشافها مع أخرى قرون ثالثة مدَة البحر هذا مصريَ املتوسط البحر شواطئ عىل العظيمة
شواطئ إىل العرب جلبها التي واملعارف الِعلم من شيئًا يَُحوزوا لم وإن والرتُك، املوت. عىل
يف وتقريِرها النرصانية املنافسات لتسكني الجامد الثقيل كيانُهم كفى املتوسط، البحر

الغالب.
َوَجْدَت الثاني، كفردريك اٍة َرسَ ملوٍك تسامِح من املسلمون القاه ما َعَدْوت وإذا
املسلمني، نحو النصارى أبداه مما أكثَر النصارى نحو تسامًحا أَبَْدْوا قد املسلمني هؤالء
العظماءِ، سالطينهم أحُد يكن أََولم عظمته، أَْوَج منهما كلٌّ فيه بلغ الذي الَقْرن يف وهذا
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َمن فيستغلوا ينتقموا لم القسطنطينية عىل الرتك استوىل وملا لنرصانية؟ ابنًا األوُل، مراٌد
من أناًسا بايَِزيُد واستخدم النصارى، الروَم الثاني محمٌد فصان سادتهم، ضحية ذهبوا
من السالطنُي هؤالء به بدا ما وهذا يَُهدِّده، َمْن كلِّ إزالة مع ولكن واليهود، النصارى

النصارى. امللوك من معارصيهم إزاء الربابرة أَنصاف
أخالقهم فيه نشأت الذي العرص يف يَُفكَِّر أن بالُقَساة الرتك وصَف يََودُّ َمْن وعىل
من األلوف رءوَس َقَطَع الرتكيَّ السيَف إن أََجْل، طبائُعهم. فيها تكونت التي البالد ويف
يقهروا أن البندقيون أراد وملا النصارى؟ من معارصوهم صنعه الذي ما ولكن األبرياء،
مكتوبًة أوامَر حامًال حاكًما إليهم أرسلوا ١٥٧٠ سنة َحواَيل باستمراٍر الثائرين الكرواتيني
الشعب أمام بََقَر بل َشنًْقا، َواَالهم وَمْن الفتنة زعماء بإعدام الحاكم هذا يَْكتَِف ولم بَدٍم،
والفرنسيون األِجنَّة، من يَْحِمْلنَه ُكنَّ ما ُمْخِرًجا رشيفاٍت َحبَاَىل ِنسوٍة أربع بطوَن ع امُلتََجمِّ

النبأ. هذا مصدر هم
فاملماليُك، حاٍل، من العبيد به يَتَمتع كان ما هو ْك الرتُّ عن دفاًعا بالذكر األمور وأجدُر
وراثة يف البالغ التأثري من ذلك، مع التاسع، القرن منذ للمماليك وكان عبيًدا، كانوا مثًال،
ويحلُّ الرومان. أباطرِة ِوراثة يف القيرصيِّ الَحَرس تأثري من أقوى هو ما مرص سالطني
هؤالء، ويؤلِّف النصارى، أُساَرى ِفتْيَان من مختارٍة كتائَب بتأليف ُ فيُبْدأ عَرش الرابَع القرن
فيها ويُْجَمع والِفتْيان الِغْلَمان ُمنَظََّمات من َرضبًا الخصوص، عىل بزنطة سقوط بعد
سبع أو سنني ست يف برتبيتهم ويُْعنَى اإلسالم اعتناق عىل ويُْحَملُون استعداًدا هؤالء أكثُر
والدولة الجيش يف َشغلوا أن يَْلبَثُوا لم الذين املشهورون اإلِنِْكشاِريُة هم وهؤالء سنني،
حتى الزواج عليهم ويُْحظُر األحيان، بعض يف الُعْظَمى الصدارُة ومنها عالية، مناصَب
وهكذا الدينية، امُلنَظَّمات ِطراز عىل الدولة عىل أنفسهم َوْقِف عىل لهم َحْمًال ١٦٠٠ سنة
من عبيٌد أموَرها ويَُدبَِّر الدولَة يَْحَفظ أن وهو التاريخ، يف وحيًدا َظلَّ أسايسٌّ ٌ مبدأ قام

األجانب.
القسطنطينية يف َحيًَّة ومبادئُها وطبائُعها ِبَزنَْطة َوَجاهُة بقيت أن املحتمل ومن
وترانا مظهًرا، السلطان من أعظُم هو َمْن يكن ولم الجماعات، هذه بُرتَاث الجديدة
َور الصُّ بعض يف ما َوْفق اإلسبانيُّ البالُط انتحله بَِهيٍّ ُزخرف ذا رشقيٍّا طاغيًة نْعِرُضه
استانبول إىل أُْدِخَل الذي الفاريسَّ العرش أن هو والفارُق يُحتمل، ما عىل الُفَسيِْفسائية
ونَْعَلم عليه، يَْضَطجع أن السلطان ليستطيع فنُظِّم الغربية كالعروش عاٍل غريَ واسًعا كان
من أكثر السفراء من واحٍد كلِّ بحفظ يقومان كانا ُمْختاَريْن حارسنْي أن قديمٍة نقوٍش من
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متوتًرا عليه يجلس وكان السلطان، عرش من أعىل عرٌش إسبانية ملِلك يكن ولم ِقيادته،
مماثلة. ِمَظلَّة تحت

واحد، وقٍت يف مملكته عرش عىل العاهلنْي من كلٌّ َجَلَس أن العجيبة املصادفات ومن
حيٍّا الرتكيِّ العاهل بقاءِ مع طويًال زمنًا امللك زمام عىل قابًضا منهما واحد كلُّ ظلَّ وأن
زمنه يف املجد شأَو منهما كلٌّ َمثََّل وقد ، النرصانيُّ العاهل بَِقَي مما أطول سنني عرش مدَة

.١٥٢٠ سنة امَلِجيد وسليماَن شارلكن من كلٍّ عهُد ويبدأ آله، عبقريَة َمثََّل كما

٢

للخامسة ابنًا أبيه سيَف تََقلَّد العثمانيِّ العرش وارث أن قليلة، أياٍم فاصلِة مع ، تُبِْرصُ
ابنًا شابل ال إكس يف ألملانية ملًكا َج تُوِّ هابسربغ آل سليَل وأن ِسِنيه من والعرشين
الثاني جلس وقد منافِسيه، َقتَل أن بعد العرش عىل األوُل جلس وقد عمره، من للعرشين
الذين فوِغر آُل إياه أقرضه الذهب من كبرٍي بمبلٍغ االنتخابات يف فاز أن بعد العرش عىل

. أملانيٍّ لصانٍع وَحَفَدًة أبناءً كانوا
الذي شارلكن أمُر العكس وعىل السلطان، لنيل يكفي الِوراثة يف سليماَن َحقُّ وكان
أمراء أصواَت بنَيِْله إالَّ األوىل للمرة الهاِبْسُربِْغيَّتنَْي اإلمرباطوريتني َجْمَع ليستطيَع يكن لم
إالَّ املتوسط بالبحر ليُْعنَى كان وما ، اإلسبانيِّ للتاج رشعيٍّا وارثًا كان وإن الناخبني أملانية

قليًال. إالَّ به ليُبَاِيلَ كان وما ، اإلسبانيِّ تَُراِثه عن
قد آله كان بأمالٍك مطالٌب واإلسبانيُّ فاتٌح والرتكيُّ مقاِتًال، كان العاهلني وكال
يف ملات وإالَّ ليَْحيَا، الحرب إىل محتاًجا سليماُن وكان طويل، زمن منذ سبيلها يف جاهدوا
معارَك، غري ومن ُفتُوٍح بال يعيش أن شارلكَن يمكن وكان َمَالًال. حريمه ودائرة قرصه
كلَّ ضاريًا قاتل قد شارلكن ولكن مزاٍج، أو ُطُموٍح عن ٍع تََوسُّ لسياسِة شارلكُن يَُعدَّ ولم
غري الفروسية، عىل النحيُف بدنُه ُدرِّب أََجْل، به. ا خاصٍّ كان ما منه يَنِْزع أن حاول َمن
من أشجَع يَبُْدو كان ذلك ومع أسلحتُه، له تَتََمثَُّل عندما ترتجف كانت أعضائه جميع أن
الواسعة أمالكه بإدارة يكتفَي أن طبيعته من وكان املعركة، ِغَمار خاَض ما إذا الجميع
إمرباطورية فتح يف راغبًا الرتكيُّ كان النقيض وعىل أحد. يناهضه لم إذا َوِرثَها التي
مَرص من جلَب قد والرتكيُّ ومرص، وسورية فارس وَفتَح حروبًا َشَهَر قد والرتكيُّ عاَلمية،
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لتتويجه، منه بدًال فاختار البابوات أحد َخَلَع شارلكن أن مع حربية،1 كغنيمة الخالفة لقَب
بابا. تَوََّجه إمرباطوٍر آخَر شارلكن وكان رومة، يف بهذا يُْحتََفْل لم أنه عىل

يف َفكََّر الرجلني وكال واحد، مثاٍل عىل سار — والكاثوليكيِّ املسلم — الرجلني وِكَال
مقدونية اإلسكندر وطِن من تقدَّم الذي ، الشابَّ السلطان أن غري اإلسكندر، تقليد يف شبابه
ب أُْرشِ الذي شارلكن من املشرتك املثال إىل أقرَب كان األخري، هذا فتحها التي فارَس نحو

النصارى. من أبطاٍل ِقَصَص شبابه يف
األوىل، شبابهما ِسني يف انتصاراتهما أعظَم وناال الحاسمة بمعاركهما العاهالن وقام
كانت ثم األمر، بدءِ يف حليَفه الفوُز فكان فرنسة ملوك محاربة إىل شارلكن واْضُطرَّ

وقائع. ثالث يف متحولًة النتائج
ال ُدْمنا ما وذلك الوراثة، بحقِّ ناله أنه َر َقدَّ ونابل، ميالن أي حروبه؛ يف َكَسبَه وما
يف َحقٍّ ذُو أنه يََرى كان السلطاُن وكذلك املتوسُط، البحُر حيث من إالَّ عهده إىل ننظر
أن والواقُع هنْغارية، يف ًة ُمِهمَّ وأمالًكا بيَة ِرصْ شبابه أول يف ففتح البلقان، أقسام بعض
يُعاِهدوا لم الفرنسيني أن والواقُع مبارش، غري وجٍه عىل لشارلكن بانتصاراته مديٌن الرتكيَّ

َغَلبَهم. قد كان شارلكن ألنَّ إال السلطان
حاَل وصولِته ووعيِده الَعِريض سلطانه وضغِط سليماَن انتصارات من كان وما
لدى املمِكنات جميع َوَجْدَت هذا َعَدْوَت وإذا عرصه، رجال أقوى شارلكن ظهور دون
به يَْحلُُم كان ما بجيوشه إِحباطه إىل وهذا امَلْكِسيك، فتح يف ُكوْرتِْز كسعي شارلكن،
العاهالن، هذان فيه يتصادم الذي الِحني ُحلول من مناَص وال ِفينَّة، احتالل من سليماُن
قامت َحَمالٍت ثالث يف السلطان، كتائَب معارضته بعدم داِم الصِّ هذا َمَدى التاريُخ قلََّل وقد
الكافَر، فيها الشتاءُ َطَرَد فقد األوىل املرُة فأما لشارلكن، أٍخ بغري فينة، إىل زحفها منذ بها
فينَّة فيها أُنِْقذَت فقد الثالثة املرُة وأما سورية، يف القتال فيها اجتَنَب فقد الثانية املرُة وأما
يُْعتََقُد كان أنه مع زماننا يف إنكلرتة بها أُنِْقذَت كالتي املنتَظرة غرِي البطولة من برضٍب

ِجْزيًة. السلطان إعطاء إىل الهاِبْسُربِْغيُّ اْضُطرَّ األحوال تلك يف حتى َضياُعها،

فتح الذي هو سليم فالسلطان العثمانيني، سليمان والسلطان سليم السلطان بني خلط املؤلف أن يظهر 1
(املرتجم) ذلك. حاولوا وإن فارس العثمانيون يفتح ولم الخالفة، وغنم ومرص سورية
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امتدت قد (والحروب نفِسها السنني تلك يف املتوسط البحر عىل الرجالن حارب أََجْل،
أفضَل الرتكيُّ كان أََجْل، مواجهة. غري من ولكن العاهلني)، من كلٍّ عهِد ُعُقود2 بعَد ما إىل
وَظلَّ يَلوح، كما امِلالحة يجهالن االثنان وكان مزية، غري من ولكن أسطوًال اإلسبانيِّ من
هللا «إن الرتك: قول ومن البحر، عن غرباءَ لبدويني، سليٍل الفرسان من شعٍب ككلِّ الرتك

الكافرين.» عىل البحر يف بالقوة وأنعم املسلمني، عىل الَربِّ يف بالقوة أنعم
عرشة يف جيشه نصَف شارلكن َخِرسَ وقد حقيقيني، حني َمالَّ هابسربغ آُل يكن ولم
التأثري قصري كان تونس يف نَْرصٍ من ناله وما وحياتَه، بحريتَه يخرس وكاد بالجزائر، أيام
بأنه اْشتَهر الذي ُدوْريا، أَنْدِره الجنِويَّ نصبه من كان ما عىل وهو، َجْدَوى، ذي غريَ
البحر يف الرتك يَْمِلُكها أرٍض عىل لالسِتيالء ْق يَُوفَّ لم للبحر أمريًا زمنه، يف ح َمالَّ أحسُن
مع عَرش السادَس القرن يف يزول املتوسط البحر يف إسبانية سلطان انفكَّ وما املتوسط،

النسبة. هذه عىل فرنسة التقليدية وحليفِتها تركية سلطان زيادة
قليٍل، ا عمَّ فيها نبحُث التي القراصني ُدَوِل ُق تََفوُّ هو الجديد الوضع هذا ومصدُر
أمُرها هذا وكان ُمتََعذًِّرا، قهُرها يَُعدُّ وكان اسًما، إالَّ للسلطان تابعًة َول الدُّ هذه تكن ولم
الشهري البحر ِلصِّ نَْصِب غريَ املتوسط البحر عىل للسيطرة السلطان يَِجد ولم الواقُع، يف
ِصِقلِّية، تخريب عىل البحريُّ اللصُّ هذا يقترص ولم للبحر، أمريًا بارباروس الدين خري
َغَلب وقد نيس، عىل االستيالء يف له وأُِذَن ِريْجيُو إىل السلطاَن أَنَْزل بأن البابا أرهب بل
معركٍة يف البابويَة الدولَة َغَلَب كما مجتمعًة وفلورنسة وِجنَوة إسبانية جيوش َمرٍَّة ذاَت
املنيعَة رودس جزيرة شبابه يف انتزع قد سليماُن وكان ِجْربة. من بالقرب كبرية بحرية
فرسان من مالطة جزيرة بنزع أسطوله أََمَر يَِشيب كاد ا فَلمَّ يوحنا، القديس فرسان من
بعد ظافٍر غريَ الرجوع إىل اْضُطرَّ األسطول ولكن الجزيرة، هذه باسم املسماة امُلنَظَّمة
دخوَل العائدة املراكب عىل معه َحَظَر ما الَغيْظ ة ِشدَّ من سليمان بلغ وقد طويل. حصاٍر
أجمَل الكبريُ، الفاِليت وصاحُب املشهوُر، مالطة بََطُل علينا ويَْعِرض القسطنطينية، ميناء

ب. تعصُّ وعدم قسوٍة عدم مع األْشَمط، للفارس رأٍس
أُوِقَدت وقد ِسَجاًال، فكانت الحقيقة يف ْلطِة السُّ لنَيْل املعارك هذه جميُع اشتعلت وقد
األحيان، بعض يف بُعنٍْف الدينيُّ السبُب يُْقَىص فكان العموم عىل الدينية التعاليم باسم

التسعون. وآخرها والثالثون فالعرشون العرشة أولها األعداد من العقود: 2
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استخراج كات ِرشْ مصالُح اليوَم تحته تسترت الذي ق امُلنَمَّ القوميِّ بالكالم يُذَكُِّرنا وهذا
بالدها. أعداءَ تعاِمُل كات ْ الرشِّ هذه أن مع البَْرتُول

راُكوَزُة4 يَْت ُسمِّ وقد أَنُْسوني،3 من السلطان مع يتاجرون كانوا َمْن البابوات وِمَن
مثِل إْطَالُق ويُْمِكُن ما، ِلَوْقٍت ُقوَّة ذا يبدو َمن إىل النحيازها السبعة» األعالم ذات «املدينة ب

أيامنا. يف امُلُدن من كثري عىل الوصف هذا
التجارة تحريم عىل معه َجُرَؤ ما الحماسة من بََلغ الرابع بُولُس البابا فإن ذلك ومع
طلب ا َلمَّ ولكْن ، النرصانيِّ التاجر روح بسالمة املجازفة عىل معه أقدم ما أي الَكَفَرة؛ مع
الكافرين «إن قائًال: أجاب سليماَن محالفته عن حسابًا األوِل فرنسوا املِلك من آخُر بابا
الناس، بجميع خاصٌّ الدنيا ُحَطاَم أن الطبيعة وتَُعلُِّمنَا مثلنا، البرشيِّ املجتمع من قسٌم
تَْصُدر أَالَّ الرَّزايا من أن غري اختالف.» من الناس بني واقٌع هو ما الطبيعة من وليس
يتأخر ولم املسلمني، مدافع إىل احتياجه حني إالَّ الَكثَْلكة البالغ امللك عن الحقيقُة هذه
البابا من التمس قد كان الذي الثامن هنري محالفة عن شاْرلكن الحقيقيُّ الكاثوليكيُّ

ِحْرَمه.
وُحرِّيًة إطالًقا أكثَر سليماَن نرى ، والرتكيِّ اإلسباني العاهلنْي، بني نقابل حني وإننا
يف قضاءٍ قبل أحًدا يشاوُر فال أيًضا مطلًقا ا مستبدٍّ كان شارلكن أن مع شارلكن، من
العكس، عىل اإلمرباطور، كان حني عىل البابا، مثَل أي خليفًة؛ السلطان كان وإنَّما األمور،
كان وإنما تتويُجه، يُْمِكن أن قبل رومة فتح وإىل وَخْلِعهم البابوات مقاتلة إىل يُْضَطرُّ
عىل كان حني عىل مثًال، كسورية املفتوحة، الواليات بعض فتنَة يُْطِفئ أن السلطان عىل
أََجْل، سنة. ثالثني يف أملانية نصِف عصياِن وعىل إسبانية ُمُدٍن تََمرُّد عىل يقَيض أن شارلكن
سيايسٍّ تمرٍد إىل الدينيِّ اإلصالح باسم ُعِرَفْت التي والروحية الذهنية الثورة تتحول لم
معه ارتبط طوًرا اكتسب قد ألخيه األخ ِقتَاِل من أملانية أمراء بني ما أن غري نادًرا، إال

تَُراٌث. بها يُْسَرتَدُّ حربيٌة معركٌة إليه تؤدي مما بأوثَق الكنيسة يف التقيُّ اإلمرباطوُر
اإلمرباطور، يَُوالوا أن األمر أول يف البابا عن تََحوَّلوا الذين الربوتستان َرَفَض ا وَلمَّ
عنرصي محروًما بذلك اإلمرباطور فصار جيشني بني أهلية لحرٍب ًحا َمْرسَ أملانية كانت
وهكذا َطبْعه، َوْفَق العاملية إمرباطوريته يف بهما ر يَتََطوَّ أن يمكنه اللذين والحرية القوة

الحصينة. إيطالية مدن من 3

الحصينة. دملاسية مدن من 4
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اإلصالح ثورُة ولوال حياتَه، عليه َوَقَف الذي الَهَدف من كبريًا قسًما األمر نهاية يف أضاع
أن بَيَْد َدة. ُمَوحَّ نرصاِنيٍَّة ِقبَل من الناهضة السلطان إمرباطورية َسْحُق الْحتُِمَل الدينيِّ
االشرتاكية األحزاب مختِلِف شأُن املشرتك، العدوَّ به تَُقاِتل مما بأقىس تَتَقاتل كانت املذاهب
من كان ولذا أيامنا؛ حتى ظافًرا املال، رأِس املشرتَك، َعُدوِّها بقاء إىل بسلوكها أدت التي

أثًرا. السلطان له يقيم أن لُوثِر َحقِّ
إن القائَل القديَم الزعَم يُْهِمل أن عليه ِلَزاًما يَِجْد العاهلني هذين حياَة يَْدُرْس وَمْن
الجنديَّ وال ، النرصانيَّ الجنديَّ ليمنع الديُن كان وما األوروبيني، من أقىس اآلسيويني
بعد أي أيامنا؛ يف تُْرتََكُب الكبائُر تزال أََفَال الفظائع، من طائفٍة اقرتاف من املسلَم،
كاثوليك إسبان من املؤلُف شارلكن، جيُش دخل ا وَلمَّ التاريخ؟ ذلك من سنة أربعمائة
الَونداُل أجداُدهم أتى ما مثل املظالم من أَتَى ١٥٢٧ سنة يف َعنَْوًة رومَة بروتستان، وأملاٍن
تقاريَر من إليه ُقدِّم بما ارتاع اإلمرباطور إن يَُقال أن الَحقِّ ومن قرون. بعرشة ذلك قبل
كان فما الِبْكر، ابنه بوالدة ابتهاًجا احتفاالٍت من نُظَِّم ما فألغى املوضوع، هذا حول

املقدار. بهذا ليُصنع السلطان
سليماَن حكومة تََكلََّمت وقد بمسئوليتهما، عميٍق شعوٍر ذََوي كانا االثنني أن ويظهر
يومية، شكل عىل َصَفَحاٍت، بضُع شارلكن عن ولدينا االفرتاض، هذا يالئم بما الشعبيُة
أمر كلِّ يف البَتِّ عىل اإللزاَم أصعَب «ما فيها: فقال سِنيه من والعرشين الخامسة يف كتبها
معه َمَرْرنا وما الزمن َمرَّ ما وأْشُعُر أرى أنني وبما كامَلَرض! إيالٍم من عليه ينطوي ِلَما
اآلن حتى أُنِْجْز لم فإنني ذلك ومع كريًما، تذكاًرا أترَك أن غري من املوَت أريد ال فإنني

«. الشخيصِّ مجدي عىل يل َعْونًا يَُعدُّ شيئًا
«تاريخ كتاب يف وتجد ذلك، من بأكثَر أخالقه لتفصيل الكتاب هذا صدر يتسع وال

ذلك. من أوىف بيانًا نفِسه للمؤلف األملان»
املرض، وأضناهما الُعُمر َحنَاهما اللذان العاهالن، يَُرى أن العميقة امُلَؤثِّرات ومن
يعاني كان الذي اإلمرباطور، حاول وقد السابق، بأسهما بمثل الِقتال إىل مرٍة ذاَت يذهبان
فهنالك ق، يَُوفَّ فلم ِمتْز قلعة حصاَر الَعَربَة، يف ضاجًعا الوقت ُمْعَظم فيقيض النِّْقِرس أََلم
عليه َجُرؤ قد ديُوْكليسيان كان كما نفسه تلقاء من الَعْرش عن تنزَّل بأن ا مهمٍّ قراًرا اتخذ
منه تجعل ألن بروكسل يف املجتمعني أشياعه أمام ألقاها التي الُخطبة وتكفي َقبْل، من

الثاني. وفردريك شارملان لخالفة أهًال
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فقد ِْك، الرتُّ الفرساِن شعب بني فارٍس أحسَن كان الذي السلطان عن هذا مثَل وُقْل
عنها يدافع كان التي القلعة، قاومت وقد الُهنْغاريني، عىل امُلِغريَ جيَشه بعربته َلِحق
وسبعني إحدى الُعُمر من البالُغ السلطان فمات طويًال، زمنًا ، الزَِّرينيُّ نقوال املجريُّ البطل
مآتمه معه تَُكرَّر ما الوقت من شارلكن لدى وكان أيام. بثالثة سقوطها قبل بغتًة سنًة
محموًال عاصمته إىل السلطان بجثمان ويُْؤتَى اإلسبانية، الطقوس َوْفق معه يموت وما

َهزيلة. َخيٌْل تَُجرُّها بلغارية َعَجَلٍة عىل
اإلمرباطور ابُن وكان العاهلني، وفاة عىل َحِزن قد أحًدا تَِجُد ال أنك املحتمل ومن
وقد َحيٍّا، ، َقطُّ يُحبَّه لم الذي أبوه، كان حينما الحكم ناصية عىل قابًضا فليب شارلكن:
السلطان ة أُْرسَ حياة عىل الَحريم نظاُم قىض وقد كِّري». «السِّ ب سليماَن ابَن التاريُخ ب َلقَّ
يَْعِدل ُخلُِقيٍّ مستًوى ذاَت أََمًة الشهريُة ُروْكساَالُن وكانت وقت، كلِّ يف كما طويل زمٍن منذ
ُمْغِريًَة فكانت قرون، بعرشة منها أقدم هي التي قسطنطني اإلمرباطور امرأة مستوى

اآلل. بني القتل أعمال من سلسلٌة َعَقبَتُْه اغتياٍل أي املفضِل؛ سليماَن ابن باغتيال
التامِّ االنسجام مع سنًة عرشَة أربَع الحسناءَ الربتغالية وزوجته شارلكن وعاش
قبَل إالَّ الجنسية العالقات من لِإلمرباطور يكن ولم اإلمرباطورة، بموت إالَّ يَنْتَه لم الذي
وجان بَمْرِغِريت موهوبنْي، بولديْن إنجابه عن العالقاُت هذه وأسفرت أَيِْمِه، وبعد زواجه
الطريقة عىل النَّغيل أخيه إزالة يف رغبٍة من فليب يساور كان ما أشدَّ وما ، النمسويِّ
… ذلك مع رشعيٍّا قضاءً َكْرلُوس، دون ، الخاصِّ ابنه عىل يقيض أن استطاع وقد الرتكية!
النرصانيِّ من أفضَل الرتكيَّ يَِجد الثَّقافية آثاُرهما حيث من العاهلني إىل ينظر وَمن
سلوكه ويف والثياب، األعياد يف الكاثوليكيِّ اإلمرباطور ذوُق تََجىلَّ وقد الحرية، يثري بما
عرص روَح تناقُض حياًة قىض وقد واالنتفاخ االتَِّضاع بني وسًطا طريًقا فالتزم أيًضا،

زمنه. لعادات عنه تَنَزَّل ما كلَّ بنَِغيَليْه اعرتاُفه فكان النهضة،
إكماَله، يستطع لم ولكنه الحمراء، بجانب فخٍم مستديٍر بناءٍ بِإنشاء شارلكن وبدأ
ُحَماة من يَْجَعلُه أَصدره مرسوٌم يكاد وال كان، دائم قانوٍن أيَّ املليُك هذا لنا يرتك ولم
التي الصور وبعض الخاصة الرسائل وبعِض األقاصيص بعض يف نترصف لم ولو ، الفنِّ

. بظلٍّ وجُهه ألُحيط تِيْسيَان َرَسَمها
هو وحَده والسلطاُن َرَعاياه، ِقبَل من « «القانونيِّ ب َب لُقِّ العكس، عىل والسلطاُن،
َة ُمدَّ الرشق يف املدنيِّ قانونه نتائج إىل نُِظر ما وإذا وطنه، بني بني اللقب هذا يَْحِمل الذي
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يف كان حكومته ِرسَّ أن ويَلُوُح ونابليون، ُجوْسِتينْيان بجانب وضعه إىل نُِزَع قرون ثالثة
ُفِصَلت وقد الرشقيون، يَتَعوْدهما لم اللذين األمرين يف أي وانتظامها؛ املالية شئون نظام
صفاُت ولوال السبعة». «األبراج يف تُْحَفُظ التي العامة الخزينة عن الخاصُة اي َ الرسَّ أمواُل
كيلومرت ١٤٠٠٠ وعىل قطًرا ثالثني عىل سيطرته يف َق ُوفِّ ما هذه الفريدُة سليمان السلطان
أنشأه ما حيث من ثَقافًة عَرش السادَس القرن يف أوروبيٌّ بلٌد يَُفْقه ولم السواحل، من
تمازج «كانت معارص: مؤرٌخ قال وقد وَمَشاٍف. وجامعاٍت ابتدائيٍة مدارَس من آسية يف

اآلستانة.» تَْسِقي وَقنَاٌة ضخم مسجٍد وإنشاءُ ِفينَّة فتُح أمور: ثالثُة فؤاَده
الزمن يف «السليمانية» مسجَد اآلستانة يف شاد العظيم السلطاَن هذا أن والواقُع
الثاني، يوْليُوس إرشاف تحت رومة يف بطرس القديس كنيسُة فيه تنهض كانت الذي
ِسنَاُن اآلستانِة أَنِْجلو ميكل وكان السماء. نحو ترتفع هذيْن هللا بيتَي ِقبَاُب تزال وال
البَنَّاء ُحِرم حني عىل بنفسه أثَره أَتَمَّ أن ابتهاِجه أسباب من وكان النرصانية، عن ا ُمْرتَدٍّ
َة ِعدَّ فأنشأ اإليطاليني، كاألساتذة َّاءً وبَن مهندًسا ِسنَان وكان تصاِميمه. تنفيذ الفلورنيسُّ
تَْسقي التي املجاري إنشاءَ يُتِمَّ أن زمالئه أحُد استطاع وقد الخصوص، عىل حديثٍة ُجُسوٍر
يف جارية ُعيُوٌن أُنشئت ما عان وَلُرسْ كبرية، َقنََواٍت يف األسود البحر ِمنْطقة من اآلستانة
«حافَظ أَحدهم فَدَعْوا السلطان قرص يف كما األسواق يف الشعراء اجتمع وقد العاصمة،

الجديد».
٢٠٦٠ فوق من وذلك عيده، يوم يف وفاته من عاًما سبعني بعد سليماَن اسُم ويُْدَعى
شارلكن اإلمرباطور وجدَت بالكاُرولِينَا املعروف التعذيب قانوَن استثنيت وإذا مسجد،
امَلَلكيَُّة انهارت وقد آثاًرا. وال قواننَي َخْلَفه يرتك لم فينة أمام السلطاَن جيوُشه وَقفت الذي
يشء، كلَّ يَْخَرسُ عاهًال الثانية للمرة ونرى سنة، بثالثني العاهل هذا موت بعد اإلسبانية
نظائره. عليه مما بأجلَّ نهائيٍّا َحيٍّا األعقاب أمام فيظلُّ الثاني، فردريَك حال كانت كما

يف له فكان الخصوص، عىل لُوثر خصمه َحْول شارلكن شخصية ُسُموُّ َد ُردِّ وقد
قليلو آسية يف والناُس ، األسيويِّ العاَلم يف سليماَن املنصور َعُدوِّه ذكرى شعاع مثُل أوروبة
الَجهَل هذا ويثبت أوروبة، يف سليمان باسم الناس معرفة قلَة شارلكن باسم املعرفة
العاهالن هذان إليهما انتسب حضارتني بني تامٍّ َفْرٍق من يَُرى ما بليًغا إثباتًا امُلتَبَاَدل

املتوسط. البحر عاَلما سبيلهما يف وتقاتل
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٣

الدول بني املتوسط البحر يف للتجارة داٍر أقدُم هي التي البندقية ُجمهورية َحت تََرجَّ لقد
من استقالًال أكثَر َظلَّت قد وهي بيزة، ُمِحَقت كما تُْمَحق لم وهي قرٍن، َة ُمدَّ املتقاتلة
بََرَزْت قد وهي األرخبيل. ويف األدرياتي البحر طول عىل فروٌع لها َظلَّت قد وهي ِجنوة،
يستطيعوا أن قبل سنة وعرشين أربًعا ْك الرتُّ فقىض قوية بدوٍل مستعينًة قربَس عن للدفاع
كانت التي البندقية، وَغَدت احتكاراٍت، ع يَُوزِّ ال السلطان وعاد الجزيرة، هذه احتالَل
مقداًرا تَُراثَها الُجُدِد ِبَزنطة سادِة إىل تَُسلُِّم منها، وورثت القسطنطينية عىل تََغلَّبت قد
من أموالهم رءوَس البندقية أرشاف اسرتدَّ وقد فعًال، عليها يستولوا أن غري من فمقداًرا
فدخلت، تَُماَلُق كانت التي الحسناء شأَن اليابسة، عىل أمالًكا بها ليشرتوا البحرية التجارة
بالدنيا. تَمتُّعها تأخري عىل قادرة غريَ صارت التي ابنتها مع رقٍص َرْدَهَة األوىل، للمرة

صحيح غريُ الوصف هذا ولكن البندقية، وارثتا بأنهما وفرنسة تُْركية وصف ويمكن
سلطانهما زيادة عن البلدين هذين َكة ِرشْ أسفرت وقد عَرش، السادَس القرن سوى يف
الرتكية املياه يف بامِلالحة الفرنسيني لغرِي زمٍن طويِل يف السلطان يَْسَمح ولم ، التجاريِّ
وكان ، الفرنيسَّ العَلم استعارة إىل تُْضَطرُّ األخرى الدول فكانت الخاصِّ عَلمهم ِظلِّ تحت
َحواَيل فرنسة ونالت يُْحَمى، الذي هو لهم، حليًفا ُْك الرتُّ ه ويَُعدُّ وحَده، الفرنيسُّ التاجر
الرشق يف لتجارتها فكان األوىل، للمرة املقدسة األماكن عن الدفاع امتياَز ١٦٠٠ سنة
الوقت يف صليبية َحْرٍب شهر عىل فرنسة ملك عزم ذلك ومع ذلك، وراء من كبريٌة فائدٌة
يضمن ما الِخطط من وضع وزيره إن حتى األقل، عىل ذلك يَنِْوي بأنه تظاهر أو نفسه،
كاألب ْور، الدَّ ذلك يف َخَطٍر ذي شخٍص كلَّ أن والواقُع تُْركية. إبادة أساس عىل قائمًة َسْلًما
ِخَطَطهم أن غري صليبية، حروٍب ِبَشنِّ َكِلًفا كان أدولف، وغوستاف وفِلنْشتاين جوزيف
الدولة» «عقل استلهام من امُلوَضة تَْقتضيه كانت ِلَما األوروبية الوزارات خزائن يف نامت

الَقْوِميَّة. ِبُغلُوِّ االعتذار يف
منذ بَرٍّا املتوسط البحر إىل تصل ال آسية ِسَلُع وعادت ح، تََرتَجَّ البندقية انفكت وما
ويَُوكَُّد أخرى، مرًة بحث موضوَع السويس قناة وتصبح الهند، يف الربتغاليون صار
ارها تجَّ من ماهرين ِدبْلُِميِّني تجعل البندقية كانت ذلك ومع أخرى، مرًة إنشائها تََعذُّر
ْون يَتََلهَّ الدبلميون هؤالء كان وبينما مىض، فيما القسطنطينية تَْصنع كانت كما الحاذقني
وأكثَرها األزياء أَحدَث الغنيِّ البحريِّ وطنهم إىل يَْجلُبُون كانوا األجنبية، امللكية البََالطات يف
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بميناء البندقية تجارة يَُهدِّدون الحني ذلك يف النَِّشاط الشباُب هاِبْسُربْغ آل وكان أناقًة.
البحر يف أملانية تجارية ُسُفٍن عىل طوَّافٌة للبندقية ُسُفٌن قبضت ا وَلمَّ يُنُْمونه، الذين ِتْريَْستة
الفاخرة، الوالئم بني الرائعة قصورهم يف للنِّقاش وِفينَّة البندقية أرشاف اجتمع ، األدرياتيِّ
األعداء سفينتي حو َمالَّ يَْعِفن حني عىل الرُّقوق بعض عىل وَخَواتَمهم تواقيَعهم ويضعون

باريس. يف ال البندقية يف بدأت الحديثة بْلُِميَّة الدِّ أن فالحقُّ البحر، َقْعِر يف
الرشق نحو يسافرون وأصبحوا الشمال نحو يسافرون ال صاروا البندقيني أن وبما
ال عادوا التي األجنبية بالسلع الخاصَة ُمنْتََجاِتهم استبدلوا فإنهم املايض، يف مما أقلَّ
َلع السِّ غريَ آخَر شيئًا تصنع أن الرائعة األسطوريَة املدينَة هذه يمكن كان وهل يبيعونها،
واملنسوجات، واملدبوغات وامُلَفرَّضات الزجاج مصانُع ازدهرت لقد الرائعة؟ األسطورية
النعيم. من جديدًة رضوبًا بلغ الذي الحياة فنُّ ناعات الصِّ هذه جميع إىل يَُضاف وكان

جاء كما عام مائة العمر من بلغ وقد البندقية، ُجمهورية يف َمِلٌك يوجد كان إنه حتى
واملياومة الِجدِّ وعىل الناشئ، املبِْدع النشاط عىل البرشيِّ الكمال مبدأ قام ولو األساطري. يف
يَُعدَّ أن لوجب ُرجولٍة، من شخٍص يف يجمعه أن الرَّبَّ يمكن ما تحقيق وعىل واالنسجام،

متفنن. به يتمتع ما أكمُل له اتفق إنسانًا تيسياُن
املعنى، ذلك حيث من املتوسط البحر ملوك أقوى الكبريُ البندقيُّ املصور هذا وكان
وحَدها وألوانه ونساؤه رأسه َمْسَقط ومناظُر والبحر، العنارص غريَ سيًدا يَْخِدم لم وهو
عىل ف تُْرشِ والتي بالبندقية تحيط التي بالجبال يُْعنَى كان كما بها يُْعنَى كان التي هي
والحرب للجبال ابنًا كان وقد ِفيِشْليُو، ِتيْزيَانُو امَلْدُعوِّ الرُّبَّان سليَل كان وقد والبحر، الُجُزر
كان ما مقداَر نِّ السِّ يف ًما متقدِّ ِتيْسيَاَن تُبِْدي التي الصور من نَتََمثََّل أن ويمكننا . والُحبِّ
النساء لدى ُحْظوته من أيًضا ذلك ر نَتَنَوَّ أن ويمكننا شبابه، يف جماٍل من املصور هذا عليه
والنساءُ للعادة، خارٍق طويٍل دوٍر يف قدرتَه َحِفْظن الالتي هنَّ والنساءُ األجيال، جميع يف

. إياهنَّ لتخليده شكراٍن عن ألَّْهنَُه الالتي ُهنَّ
هو َمْن املتفننني من تَِجُد ال ذلك ومع الدينية، الرَّْجِعيَّة دوِر حتى تيسيان وعاش
وقد ِسنيه، من التسعني يف أنجلو ميكل معاُرصه مات وقد النهضة، لدور تمثيًال منه أكمُل
بمجدهم. عَرش السادَس القرُن ُمِلئَ الذين جميع بعد حيٍّا َظلَّ كما بعده َحيٍّا تيسياُن َظلَّ
َفنِّه يف املئويُّ كيانه ويرتبط تقريبًا، ُعُمره من األربعني يف إالَّ املجد درجة يبلغ لم وهو
وليونار أنجلو وميكل بَراَمانْت دون ليس وهو الوجوه، بعض من والتصوير الحياة حول
آخَر شيئًا مزاولته وعدُم التصوير عىل اقتصاُره حيُث من إالَّ واحدة، ناحيٍة من إالَّ َدفنْيس
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وروبنُس وحَده، وُروِبنُْس املليئة، بحياته الجميع فوق كان العكس، عىل وهو، الفن. غريَ
أثره. ِغنَى حيُث ومن الِوْجهة تلك من به يُقاَس أن يمكنه الذي هو عنه، تأخٍر كثرِي مع

ما وهذا وميالن، فلورنسة سادُة به أُِحيط مما أقلَّ بغموٍض نفَسه تيسيان وأحاَط
يكون أن يمكنه وكان وبابواٍت، ودوكاٍت رؤساءَ صاروا الذين النهضة لرجال أًخا جعله
تيسيان ُحلُولِيَّة وكانت دفنيس. وليونار أَنْجلو ميكل يَبْلُغه مما بأسهَل العمل رجال أحد
و«أعياد ِفينُوس» «عيد ک ألواٍح تصوير عىل ليَْجُرَؤ غريُه أحٌد كان فما الُجْرأة، بالغَة
عرص متفنني من واحٍد كلِّ من بركلس لروح استلهاًما أكثَر تيسياُن وكان باخوس»،

النهضة.
فشجعته الدور، ذلك ألواح من كثرٍي يف ُصوِّرت قد وَقنَواتُها البندقية زوارُق وكانت
يف امُلتََحرُِّرون امُلتََشدِّدون الُخلُِقيُّون كان حني عىل وذلك وثنيته، َفيِْض عىل بذلك البندقية
أمريية بصفٍة تيسياَن عىل البندقية أَنعمت وقد نفوذهم. عىل يحافظون وفلورنسة رومة
وُمْحَرتَُفه َمْغنَاه كان الذي البحر أن وذلك إمارة، من يناله أن يستطيع كان مما أعظَم
العظماءِ رين للمصوِّ يبدو العاَلم وكان الَربِّية، البالد تْعِرُفها ال آفاًقا له يبدي عليه قائمنْي
سفينة. عىل العجيب الرشق من آتيًا العاَلم يرى تيسياُن وكان جائل، فارٍس ِمثَْل اآلخرين
البحر يَْعِرُضون ال الذين الُهوَلنْديني مناظر عن يختلف املناظر من ُره يَُصوِّ ما وكان
العكس، عىل تيسيان، كان وإِنما تقريبًا، ا َحْرصً البحَر ِتيْسياُن ر يَُصوِّ ولم ُفن، السُّ وال
ر َصوَّ وقد وملوكه، عِرصه أمراءِ صورَة فرَيُْسم األُْسطوريَة املتوسط البحر وجوَه يَبَْعُث
يظهر فكان مرات، ثالث شارلكن للشمال) ابنًا ُهْلبَاِيُن (وكان الَجنوب يف اٍم َرسَّ أعظُم
الذي ْعِريِّ الشَّ الَقَلِم أسطورة وتَُعدُّ تماًما. متواجهنْي متناظرين األوضاع هذه يف عاهالن
رفائيل َحْوَل يُنَْسج لم األُسطورة هذه مثَل ألن وذلك ا؛ خاصٍّ أمًرا ر للُمَصوِّ نَُموذَُجه التُِقَط
ُشْكَراٍن عالمَة إالَّ فاء َ الرشُّ لقَب تيسياُن به ُقلَِّد الذي اإلمرباطوريُّ املرسوُم وليس وِبلِّيني،
تيسيان كان ، الَعْرصِ ري ُمَصوِّ أكابَر يَْدُعون األمراء كان وبَيْنَا . الحقيقيِّ ِفه َرشَ ِتجاه هزيلًة
ومع يُحتمل، ما عىل أَِريتَن، النهضة: عِرص فولتريَ َحْوَلها فيَُالُقون مائدته إىل األمراءَ يَْدُعو
، البندقيَّ هذا دعا فإنه َريَْب، ال أملانيٍّا، أو إسبانيٍّا ًال ُمَفضِّ يختار أن اإلمرباطور عىل أن
عىل سار قد وهو أملانية، يف البََالط ر ُمَصوِّ يكون أن آنئٍذ، عاًما سبعني العمر من البالَغ

مالءمة. من امُلَصوِّر وبني بينه ِلَما الوجه هذا
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عىل ينعكس تيسيان ره َصوَّ ما جميع يف يَتََجىلَّ والذي بملٍك الخليُق الِعزَّة زهو وكان
ِجيُوْرجيُونِي يبدو قد أََجْل، وإالهات. ملوًكا نماذُجه َغَدت ما أثره وعىل هذا تيسيان حياة
منه أسطَع ِفريُونيُز يبدو وقد أحيانًا، منه أعذَب األََسنُّ باملا يبدو وقد أحيانًا، منه أعمَق
كان أنه والواقُع الخصوص. عىل عمره بطول جميًعا بهم أحاط قد تيسيان أن غري أحيانًا،
جيورجيوني، الشابَّ أستاذَه أهلك الذي الوباء من َفرَّ عندما املايض من عاًما ثالثون له
البندقية يف صامتًا ِنزاًعا ينازعه ِتنْتُوِره بدأ أن بعد اٍت َعَرشَ تصوير عىل داوم أنه والواقُع

نفِسها.
ص يَُلخِّ ما األلواح من له وليس وَرنْربانْت، لشكسبريَ ما َخام الضِّ اآلثار من ولتيسياَن
«الِقدِّيسة أو لجيورجيوني «اإليقاع» حال هي كما عليها، يسيطر أو األخرى جميع به
عىل النساء ومن الرجال، من تيسيان نُُسج عىل يَْظَهر مما ويتألف دفنِْيس. لليُونَار َحنَّة»
وهذا املتفنن، ِسَمُة أعضائها عىل تَظهر التي الروحية امُلنَظَّمات من ٌب َرضْ الخصوص،
بَهَزج يُذَكُِّرنا الذي املهتزِّ حياته َهَزج َوْفَق ناقًصا ظلَّ أنجلو ميكل آثار من كثريًا أن إىل
البحر يف خفاءَهما تيسيان آثار يف خافيني يكونان والَجْزُر امَلدُّ ويكاد فاْوست، الدكتور
يَْعِرف وكان املتوسط، البحر لوَن أي الذهبيَة؛ النهار ُزْرَقة يُِحبُّ ِتيْسيان وكان املتوسط.

ألواحه. يف فيصوُرها أيًضا العواصَف
جماَل ًدا ُمَجدَّ فاكتشف األعماَل، وِحذِْقه الِغنَى َطَلِبه يف حتى َفَقاِره، إىل بندقيٍّا وكان
غريزية شهوٍة من الشعب نساءِ يف ما َدْوًما َل َفضَّ وقد هذه، والَهَوى الغرام مدينة يف النساء
وتَُعدُّ النساء، من َرُهنَّ َصوَّ َمن َعَدُد الغاية إىل كثريًا وليس املصنوع، األمريات ُحبِّ عىل
له تَِجُد العكس وعىل يُحتمل، ما عىل بََالٍط امرأِة صورة أَْجَمَل إيزابالَّ اإلمرباطورة صورة
السماويِّ «الُحبِّ ب املعروف املشهوِر اللَّْوِح إىل ينظْر وَمن مجهوالت. لنساءٍ َور الصُّ ألوَف
كان تيسياَن أن يُْدِرْك ،« الغراميِّ «اإلقناع ب يُْعَرف أن يجب كان والذي ،« األريضِّ والحبِّ
تيسيان إبداُع كان ثَمَّ ومن العاَلم، بقية إىل ينظر كان كما مِلك بنظر النساء إىل ينظر

األخرى. بعد منهنَّ الواحدَة تََرَك الالتي امَلِلكات من لكثرٍي
بلغت فقد الُعُمر، من املائة يَبْلَُغ بأن له الطبيعة سماح سبَب األخريُة أَلواُحه ُ وتَُفرسِّ
َوكَّده وما فيها، َرَسَمها التي من أصغَر ِسنٍّ يف عليه يَْقِدر ال ما الكمال ممن األخريُة آثاُره
معارصيه من أحٌد يُساِوه لم آثاره يف خاصٍّ طابٍع من بََطًال شجاًعا حياته مساء يف الشيُخ
الخالصة األلوان جماَل مشيبه من األخري ْوِر الدَّ يف تيسياُن ترك وقد أنجلو. ميكل غريُ فيه
أو ألواٍح، ثالثَة ر ليَُصوِّ وذلك آخر، ُمتََفنِّن أيُّ َصنََع مما أكثر الكمال نحو بها سار التي
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االعتزاِل هذا قياُس يمكن أََجْل، سنة. بستني ظهوره قبل بَرنْربَانت ٍة ُمبَرشِّ ألواٍح، أربعَة
ذلك قبل رائعة صورًة له َصنََع الذي شارلكن اإلمرباطور باعتزال لسلطانه االختياريِّ
وأن أمٍل، وخيبِة نفٍس إنكاِر عن َ نشأ االختياريَّ اإلمرباطوِر اعتزاَل أن غري قليل، بزمٍن

باملستقبل. وعلٍم ِحْكمٍة عن َصَدر ر امُلَصوِّ اعتزاَل
وذلك له، سابَق ال ما البندقية يف َحَدث بالوباء سنة مائة ُعُمِر عن تيسياُن مات وملَّا
قد عب الشَّ جميع أن وذلك الَعْدَوى، خشيَة الوباء ضحايا دفن يف َع يُْرسَ أن العادة من أن
الُجمهورية شعَب أن وذلك َفَراِري، كنيسة إىل الرسمية جنازته تشييع يف ليشرتك ع تََجمَّ

َمِليَكه. فَقَد أنه أدرك

٤

من الخالُص يُْمِكن ولم وإرهابًا، قوًة قرون ثالثَة املتوسط البحر عىل القراصني سيطر
تأثريٌ البحر لصوص يَُمثِّلُه الذي للوعيد وكان فقط، منه أقساٍم ويف نادًرا إالَّ سلطانهم
تأييد إىل يستند القراصني سلطاُن وكان نفسها. الحضارة ويف البحرية التجارة يف عظيم
الخصوص، عىل وتونَس والجزائر َمرَّاِكش يف نشاَطهم يَْرَعْوَن كانوا والسالطنُي السالطنِي،
ويَْظَهر عَرش، السابَع القرُن ويَِحلُّ باالسم. للسالطني ممالكهم خضوع من كان ما إىل وهذا
شمال مسلمي قراصنُي ويَتََحدَّى املتوسط، البحر عىل ويهيمنون ِفِينَّة أبواب عند الرتك
التََّمدُّن البالَغ الروماِن والبابواِت اإلسباِن هابسربَغ وآِل الشمس امللِك مجتمَع أفريقية

املتوسط. البحر غرَب فرَيْبُُكون
املشتمَل الغربيَّ أْفِريقيََّة شماَل يحتلَّ وَمْن وأرَضا، َعْونًا عليهم كبريٌة إمارٌة وتَْعِرُض
ومدخَل وِجنَوة ومرسيلية الَجنُوبية إيطالية يَْرُقَب أن يمكنه الزمن ذلك يف طارٍق جبِل عىل
الشواطئ هذه عىل البحر أن والواقُع َحِريز. ِحْرٍز يف بقائه مع الرشقيَّ املتوسِط البحِر
ال كما العرص ذلك يف البلد لذلك مرافئ تَِجد ال أنك والواقُع الغالب، يف الزوابع كثريَ يكون

البلد. ذلك شاطئ وراء ماءً تَِجُد
اللصوَص هؤالء يدارون النصارى ملوُك كان املمتاز الجْغرايفِّ الوضع هذا أَْجل من
بني فيما يَْغِيل الذي الحقد نتائج ومن تنافسهم. أثناء يف بالقراصني املعروفني البحريني
الجاللة صاحب وليس ا، ِرسٍّ أعدائهم ِضدَّ الكافرين تأييد إىل يَْحِفَزهم كان أن امللوك أولئك
هوه ليَُوجِّ الَكَفَرة من باروًدا يبيع كان الذي هو وحَده األوُل فرنسوا امللُك النرصانيِة الشديُد
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دوًكا آالف عرشَة قابًضا التجارة هذه بمثل ُرَخًصا َمنََح َمْن البابوات فمن اإلسبان، إىل
سنويٍّا. دخًال

شمال يف القديمة بالقرصنة خياليٍّا نهوًضا نََهَض َمْن أوَل كانا اللذان هما وأََخَوان
مُلْعَظم اتََّفَق مما أطوَل مدًة األمور زمام عىل قابضني وَحَفَدتُهما أبناؤهما َظلَّ وقد أفريقية،
َربَّاهما ُمْرتدٍّ لنرصانيٍّ ابنني الدين وخريُ (عروج) أُُروج كان أن به امُلَسلَِّم ومن األمراء. أَُرسِ
نقاء عىل يحافظا أن إياهما ُمَعلًِّما الُفُروسية املشاعر بعَض إياهما نًا ُمَلقِّ ُخيََالء مع ُقْرصانني
مراكَب سلبا أنهما يَثْبُت ولم بهم، والفتك النصارى حي َمالَّ انتهاب عىل كحرصهما دمهما
يف بيده دينه ابَن فَخنَق ليساعَده أُروج إليه َدَعا الجزائِر سلطان أن نْعِرفه ما وكلُّ إسالميًة.
فضٍة من ذراًعا فاتَخذَ سنني بضع منذ ذراعيه إحدى لَفْقِده املآثر من هذا ُعدَّ وقد امه، َحمَّ
فتنة. فأثار الِقَرى لحقِّ ونقًضا خيانٍة َعَمَل هذا كان ذلك ومع ، عربيٌّ صائٌغ له صنعها

أخيه، َقتِْل بعد األمور زمام عىل لحيته، بسبب بارباروس ى امُلَسمَّ الدين، ويَْقِبضخري
يف امُلْطَلق القادر الخليفة من يَْزَدِلِف ثم عاًما، أربعني مدة طليًقا النهب بأعمال يقوم أو
إىل َرْهبٍَة، عن اآلخَر يَنُْشُد منهما كلٌّ كان اللذين الرجلني، هذين تحالُف ويَُؤدي اآلستانة،
امللوك إقراَر التوليُة هذه وتشابه الرتكية، للبحرية األكرب األمري منِصب إىل القرصان رفع
بِْعينِيِّ السَّ الدين خري تقبيل يف يكن ولم عنهن. لهم ُغنْيَة ال الالئي خليالتهم برشعية
َقلَّد حينما السلطان َضَعة من أكثَر َعة الضَّ من استانبول اِي َرسَ يف الذهبيَّ السلطان ُخفَّ

وعصاه. الذهب سيَف هذا العاِديِّ الَخزَّاف ابن
والواقُع قراصني، غريَ أنفَسهم َعدِّهم عدم عن القراصني قوة نشأت أن املحتمل ومن
يحاولون قبلهم حون امَلالَّ كان ما ٍد تََردُّ غري ومن بانتظاٍم إنجازهم غري يصنعوا لم أنهم
عىل يضفوان دينيٍّا وزهًوا املجتمع عىل عميًقا حقًدا أن ويلوح خادعٍة، بذرائَع يَُسوِّغوه أن
كان وما َدْوًما، للموت أنفسهم تعريض عىل الناَس هؤالء َحَمَال اللذان هما بالذَّهب الَوَلع
الذين القراصني يف الرشف ِحسَّ يؤيد أيًضا النصارى لدى والنخاسة الَقْرَصنَة وجود من
للوارث الكارُه الصعلوُك الدين، خري يُِرد ولم النصارى. من أَْسَمى بأنهم ، كبََرشٍ يشُعرون،
بالقيادة شارلكن اإلمرباطور قيام خربَ له َرَوْوا الذين األُسارى يصدِّق أن اإلمرباطوري،
ِضدَّه ُمَجرًِّدا الثوريَّ هذا ناحيته، من يَْمُقت، اإلمرباطور وكان تونس، متاريس يف بنفسه
من الرغم وعىل إسبانية وُكَربَاءِ نُبََالئه رأي َوْفَق املشئومة، الجزائر َغْزَوَة الثانية، حملتَه
َغْزِوه يف حياته يف هزيمٍة بأعظم شارلكن ويَُصاب املعاكسِة، ُكوْرتِز النعمة حديث نصيحة

هذا.
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ما مَحوِّلِني الُخُصوم لدى الرشف بمشاعر آخرون وشعراءُ بايرون اللورد تََغنَّى وقد
العاَلم يف كبريًا ًحا َمالَّ ُعدَّ الذي ُدوْريا أَنْدِره وكان القراصني. حول عاديٍّ رأٍي من يساورنا
حتى فارًسا أوقاته جميع قىض أنه مع الدين كخري القرصنة من اغتنى قد النرصانيِّ
توارى وقد يُْقَهر، ال الذي عدوه عىل للقضاء اإلمرباطور ويستخدمه ِسِنيه، من األربعني
الِجنِويِّني أن يَُظنُّ كان أنه مع بِريِديزا من بالقرب الحاسمة املعركة يوم ومراكبه هو
ا ِرسٍّ اتفقا الدين وخريَ ُدوْريا أن يُْرَوى ومما البندقيِة، اإلمرباطور حليفِة أجل من يحاربون

. الَحْربيِّ اآلخِر ملجد منهما كلٍّ مراعاة عىل
من أظلَم إذَْن يكونوا ولم كبرية، ِفْديٍة مقابل يف غالبًا اهم أَْرسَ يُطِلُقون الَقَراِصني وكان
أن إذَْن ينبغي وال مراكبه، ات ُصفَّ عىل األصفاد يف العبيد مئاِت يَُقرِّن كان ُسُفٍن صاحب أيِّ
من قرون، ثالثة أو قرنني يف املتوسط البحر حياَة عنيَّ الذي ، القويِّ القرصنة نظام إىل يُنَْظَر
َوْضُع به يَُردَّ أن يمكن تجليٍّا مكان كلِّ يف يتجىلَّ االجتماعيُّ الحْقُد وكان الُخلُِقية، الناحية
إليه الدين خريُ جلب ا وَلمَّ . الُربْجواِزيِّ املجتمع ضدَّ الدائم التََّمرُّد من ٍب َرضْ إىل القراصني
قائًال: ح َرصَّ ثم غمٍّ، من األُسارى يساور ما األمر بدءِ يف أََحسَّ حيه وَمالَّ أسرٍي مركٍب ضباَط
عبيًدا.» الضباط ويصري أحراًرا حون امَلالَّ فيكون أذبحكم، أن من بدًال عنكم أَْعُفَو أن «أريد
وهم القانون، حماية خارَج َعدِّهم مع ولكن النهضة عرص رجال من القراصني وكان
وأولئك هؤالء جعل وقد القارَّة، عىل الرؤساء كسيطرة املتوسط البحر عىل سيطروا قد
من وأولئك هؤالء كان وقد غريه. من أكثر لهم العطاء يُْجزل َمْن ف ترصُّ تحت أنفسهم
األخالق من بُْعُدهم كان وقد يبتاعهم، أن معه العالم جميع يحاول ما واإلرهاب البأس
عىل اإلنكليزية إليزاِبت امللكِة ربابنُة َقبََض وقد ُمنْتََحل. أو موروث دين كلِّ عن مستقالٍّ
منهم الواحد ثمن جاعلني ُدوفر سوق يف اإلسبان من أرشاًفا فباعوا أيًضا، إسبانية سفٍن
عىل املسلمون القراصنُي عليه يَْقِبض أن ل يُفضِّ ،١٦٥٠ سنة َحَوايل املالح، وكان ِلريَة. مائة
اإلنكليز وألن املسلمني؛ قراصني من حريتَه َي يَْرشِ أن ألمله وذلك اإلنكليز؛ عليه يَْقِبض أن
ويُْغِرقونها. َوْسِقها عىل ويستولون العدو من ونها يأِرسُ سفينة كلِّ حي َمالَّ يقتلون كانوا
انتزاًعا أفريقية قراصنِي ِبِخَدم يستأثروا أن عَرش الثامَن القرِن حتى اإلنكليز وحاول
داُي م تَنَسَّ الزمن، ذلك يف األعىل القراصنِي رئيُس م وتَنَسَّ الفرنسيني، من األفريقيِّ للُربِّ
سنة يف الفتاَة فرنسة فأقرض فرنسة يف الكربى الثورة اشتعلت حينما ذلك مثَل الجزائر،
بالثورة العظيَم القراصنِي إعجاَب األمُر هذا ويُثِْبُت فائدة، بال فرنٍك مالينَي خمسَة ١٧٩٠

بالقرصنة. الثََّروات من جمعته قد الجزائر كانت ما ومقداَر الفرنسية
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والقراصني، النصارى ِقبَل من الناحيتني، من تُْقَرتَُف والقتل السلب أعماُل وكانت
أرقى نفَسه يَُعدَّ أن إذَْن العاَلمني هذين من أليٍّ يكن ولم ُفُروِسيٍَّة، بأعماٍل يُْؤتَى كان كما
أعتقهما اللذين األبيضنْي الَعبَْديْن عانق تونَس شارلكن اإلمرباطوُر فتح ا وَلمَّ اآلخر. من
«إن قائًال: َهتََف العبيد هؤالء رائحة إىل بَالطه من رجٌل نظره ه َوجَّ ا وَلمَّ األمر، بدءِ يف
لحرية ثمنًا ِفْديًة ُدوْريا إىل ماله نصف الدين خري دفع وقد الهواء!» ي تَُصفِّ الَهَوى نار
القراصني بزمالئهم الرشعيون امللوُك يحتفل أن أحيانًا يحدث كان ومما وصديقه. نائبه
بخري َمْرسيلية يف احتفل بُوْربُون دو ُدوك أن ذلك ومن حالفوهم، ما إذا حارٍّا احتفاًال
ملشاهدة السيدات تقاطرت وقد منه، أبَْهى هو ما للبابا يَْعِرف لم رائًعا احتفاًال الدين

غرامية. أحالًما الَفتَيات رأَت وقد الشهري، القرصاِن
ومن كثريًا، القراصني رؤساءُ َر َعمَّ فقد الغاية، إىل صحية ِحْرَفٌة القرصنَة أن ويظهر
محتاجني غريَ األغنياء األقوياء هؤالء كان ما حياتهم بساطة نتيجَة هذا كان أن املحتمل
امِلَالحة عىل الفتيان يَُدرَّب حيث مدارسهم يف القناعة يَُعلِّمون وكانوا النساء، غرِي يشءٍ إىل
ُوِجَد ما فإذا ماءٍ، غريُ ب يُْرشَ ال وكان ، وأَُرزٍّ َكْعٍك غريُ ُفن السُّ يف يُْؤَكل ال وكان والقرصنة.

الرُّبَّان. عىل عاٌر هذا إن القراصني قال عليه مقبوٍض َمْلِطيٍّ مركٍب يف ضائن
يجب كان أنه والواقع الخطرة، امِلْهنَة هذه من النفس علَم القراصنُي تََعلََّم وقد
بتقارير املوضوع هذا يف ُوِضَعت التي التقارير وتُذَكُِّرنا ى، األَْرسَ قيمة يَْعِرفوا أن عليهم
وذلك للِخَداع؛ هي البالية ثيابه بأن َقَضْوا بيضاوين األسري يََدا كانت ما وإذا الِجْستَابو،
ريب، ال غنيٌّ بأنه ُحِكم البحر يف َوُوِجد بيديه يعمل لم إذا الزمن ذلك يف الشخص ألن
من عبيًدا ون يَْرشُ الذين التجار وكان الكالم. وِطَراز رْي والسَّ ْعر الشَّ يف ُقون يَُدقِّ وكانوا
أمِس كانوا والذين امُلْحِرقة، للشمس ُعَراًة امَلْعُروضني األَُساَرى يُنَظُِّمون النِّخاسة سوق
ويأمرون الرياضية األلعاب وعىل الُوثُوب عىل فيَْحِملُونهم العالم، سادَة أنفسهم يعتقدون
له كانت الذي اَي الدَّ خاطبوا ما إِذا األوروبيون، السفراء وكان األحيان. بعض يف بَجْلِدهم

.١٨٢٠ سنة حتى «جاللتكم» تعبريَ يستعملون لنفسه، العبيد ثُُمن اختياِر لِيَُّة أوَّ
الدين خري أن قرأ ما إذا واملرءُ الخيال، إىل أقرَب القراصني يف الحياة ُقوَُّة وكانت
الدين خريُ بلغ وملا القويُة. املئويِّ تيسياَن صورُة له تََمثََّلْت سنًة وتسعنَي ثمانيًا عاش
ماْريا، دونا اسُمها ِريْجيُو، من حسناءَ نرصانيًة فتاًة َج تََزوَّ ِسِنيه من والسبعني الثامنة
ساحٍل من ُقوها َرسَ قد رجالُه كان التي الهدايا بأجمل أهَلها وَغَمر اإلسالم، عىل فَحَمَلها
كانت ما ثََمَن إليها يًا ُمَؤدِّ لها يَتََعرَّض ولم ريْجيُو مدينَة الدين خريُ صان وقد ريب. ال آخَر
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وقد زوجته، رأس مَلْسقط إكراًما ذلك يَْصنَع الدين خريُ كان وقد وماء، مريٍَة من به تَُموِّنه
داًرا ُكلِّيُونِي مثَل ًسا ُمَؤسِّ البُْسُفور عىل ف امُلْرشِ قرصه يف أيامه أواخِر حتى معها عاش
الرضيح هذا أمام يَُمرُّ مركٍب كلُّ َفَظلَّ ، الخاصِّ رضيحه َرْسَم وواضًعا حني امَلالَّ ألبناء
مليئة سعيدًة حياًة قىض الدين خري أن والحقُّ سنة، مائة مدَة للتحية ِمْدفٍع قذيفَة يُْطِلُق

عمره. آخر إىل
ُدوْريا آِل من رجٌل ه أََرسَ قد سنيه، من لألربعني ابنًا األَْرس من اه َرشَ الذي َخَلُفُه، وكان
السفن إحدى يف بسالسَل مقيًدا وَظلَّ معاملة، أسوأ قاىس وقد ُعُمره، نصف مثُل له
أُْطِلق ثم ، تركيٍّ مركٍب يف ُمَكبًَّال املشهورين مالطة فرسان أحد كان وقد سنني. أربع
اآلخر: فأجابه الحرب؟!» عادات «أهذه ساخًرا: فسأله مكانه، ِمثْل يف ُمَقيًَّدا َعُدوَّه فأبرص
بني كان ما عىل كلمات بضع من املؤلَّف التحاور هذا ويَنِمُّ الحرب!» طالع هو «هذا
مالطة ُمنَظََّمة فرسان أن وبما اإلخاء. مشاعر من امُلتَِّقني والفرسان الكافرين القراصني
الغنائم ِغنَى يف العاَلميَّ القيايسَّ الرَّْقَم رضبوا فإنهم املسلمني، قتال عىل أنفسهم َوَقُفوا قد
فهاجر، منزلته َخِرسَ الذي مكَة لقايض حاملٍة سفينة عىل ١٦٤٤ سنة يف قبضوا حينما

. ذهبيٍّ دوالر ماليني تسعة ونسائه خزائنه مع يساوي كان القاَيض هذا أن َفيَْظهر
امِلَهن. من كثرٍي يف كما االلتفات إىل األموِر أدعى الَقْرَصنَِة يف املْرتَدِّين مصايُر وكانت
ِقلَّْورية5 يف ممتازة نرصانية ة أُْرسَ سليَل عرصه يف ح َمالَّ أعظَم يَُعدُّ الذي عيلُّ إنِْدي وكان
شاحبًا السفن إحدى يف مقعده عىل كثريًة سننَي ُمَقيًَّدا َظلَّ أنه ويُْرَوى ِصبَاه، يف فأُِرسَ
ِبُجْمع وجهه عىل تركيٌّ جنديٌّ بُه ويَْرضِ اإلسالم، انتحال عىل الحاَل هذه ًال ُمَفضِّ صامتًا
عىل ويسري ظامليه، غري من ولكن لنفسه ينتقم أن ويُْقِسم عناده، من بذلك فيَْشِفيه ه َكفِّ
يرتَِقَي أن ويَْعِرف ويُْسِلم، أَُرومته، من يثأر أن ويَنِْذر املالذِّ، يف فينهمك فاْوست غَرار
ألوف سلب يف السنني عرشاِت ويَْقِيض ودهائه، قوته بفضل السلطانية املراتب أعىل إىل
سنني عدََّة ويََظلُّ ِمَزاًجا فيُْظِلم ويَِشيُب القراصني، كأقىس فرُيَْهُب وتقتيلهم النصارى
ا رسٍّ النرصانية يمارس بأنه اِإلنِْكشارية ويَتَِّهُمه برشيٍّا، صوتًا يَْحتَِمل وال ُسوًدا ثيابًا البًسا
ذراَعْي بني وذلك كأسالفه، ِسِنيه من التسعني يف ويموت ذلك، عىل فرنيسٌّ أُْسُقٌف فيَُهنِّئُه
والذي شهرته مثُل له الذي ِسكَّاال القراصني رأس عىل ويَْخلُُفه كأتِّيَال. األخرية معشوقته

.Calabria باسم املعروف اآلن إيطالية بالد من الجنوبي القسم هي قلورية: 5

424



امُلْهَمل البَْحُر

الشوق ة ِشدَّ من يَبْلُغ ثم أيًضا، شبابه يف أُِرسَ قد وكان ينة، َمسِّ من رشيفة المرأة ابنًا كان
فيُْمِعن طَلبه ويَُردُّ ِصِقلِّية، يف امللك نائب من ذلك يف له اإلذن معه يلتمس ما أُمه رؤية إىل
أُمه فُرتَْسل قبضتَه رهائَن ُة ِعدَّ وتصبح سنني، أربع مدَة الجزيرة هذه سواحل تخريب يف
ذلك بعَد ِصِقلِّية يََمسُّ وال الَربِّ، إىل ويعيدها ساعات، بضَع عنده السفينة يف وتمكث إليه،

مطلًقا.
الذين الُربْجوازية ِصَغار شأَن ق، ُمَوفَّ ُغنٍْم بعد فون يَنَْرصِ أناٌس القراصني من وكان
النرصانية إىل ذلك بعد يعودون أناٌس القراصني من وكان «اليانصيب». يف يَْكِسبون
بوثائَق أو يب الشِّ من شهود بشهادة إالَّ ماضيهم يُْعَرُف فال ويعرتفون جديدة بأسماءٍ
الِقَرَدة كبعض الحقد بَخْمر مشيبهم يف يُوَلعون أناٌس القراصني من وكان يُْربِزونها.
بايات من شائبًا بايًا أن ذلك ومن انقىض، قد الغرام يف َدْوُرهم دام ما الخبيثة امُلِسنَّة
رجاًال ذَبََح الباَي هذا أن ذلك ومن أكلها، عىل ويْحِملُهم أعدائه آذان بَقْطع يأمر كان تونس
وتُذَكُِّرنا الُجمهور، عىل لها عارًضا ُدًمى منها جاعًال بالتبن إياها مالئًا جلوَدهم وَسَلخ

املعارصين. وبالطُّغاة الرومان أباطرة بأواخر الوحشية األعمال هذه
معظمهم كان فقد آالمه، قصَة للعاَلم يرتك أن استطاع َمْن النصارى العبيد من وقليٌل
منهم كثرٍي َوْضُع وكان إعتاقهم، بعد الكتابة عن معه يَْعِجُزون كانوا ما الَوْهن ة شدَّ من
فيه. يُْكتَشُفون الذي املكان معرفة لتََعذُّر ذلك مع ممكنًا اشرتاؤهم كان وما معروًفا،
مخطوطات عن له ليبحث األوُل فرنسوا أرسَله يونانيٍّ عاِلٍم حاُل مثًال، هذه، وكانت
سفينٍة يف ُمَكبًَّال كنُوْكس ُجون االسكتلنديُّ املصلُح ظلَّ وقد مركٍب، يف مقيًدا فمات قديمة
آخُر، بَِهيٌّ َكَهنُوتيٌّ َكِره وقد تحريره. بعد يشءٍ كبريُ عنه يُْرَوى أن غري من سنتني فرنسية
للِفَرار َق ُوفِّ ثم كثريًة، سننَي األَْرسِ يف فأَْسَالهم وحَدهم رفقاءَه يرتَك أن هذا، سربَاُغ َكِره
ميورقة. إىل ويَِصلُوا تونس يغادروا أن فاستطاعوا نسيج، من صنعوه َلنيِّ زورٍق يف معهم
معركة يف ذراعيه إحدى وَفَقد صدره يف َخِطًرا َجرًحا فانِْتس ِرسْ الكبري الكاتب ُجِرح وقد
وما سنني، خمَس عبًدا فبقَي عليه القراصني قبض إذ بلده إىل عائًدا كان وبينا ليبانتة،
الضخامة من القراصني طلبه ما فبلغ عظيمة قيمًة له جعل التوصية ُكتِب من يَْحِملُه كان
أن القراصني، هجوم عند عليه، أن يَْعِرف ح َمالَّ كلُّ وكان يه. يؤدِّ أن معه أحٌد يَْسِطع لم ما
هذه اتخاذ نَِيسَ الذي هو وحَده الشاعر وهذا يشء، كلِّ قبل املركب فوق من أوراَقه يطرح
السجن يف أَْلَقْوه فإنهم اًفا َجدَّ به االنتفاَع يستطيعون ال كانوا القراصني أن وبما الَحيَْطة،
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قبل أخيه فديِة لوصول معه أُِرسَ الذي أخوه قضاها التي املدة من أطول مدًة انتظر حيث
أن لو يودُّ القصة هذه يطاِلع فمن للرجل، الكبري األثر َرْفع درجِة إدراُك ويَْسُهل فديته،
«ُدون قصة العاَلم أجل من تنقذ وأن تنقذه أن ه أُمُّ استطاعت ثم أخيه، قبل ُحرَِّر الشاعر

السجن. يف كتابتها عىل ليقِدر يكن لم والتي بعُد الشاعُر يكتبها لم التي ِكيُشوت»
العبيد، ِقَصص بني قصة أغرُب تُْقرأ فريدة، قصٌة قورسقة يف قٍرب كتابِة عىل ُ وتُْقَرأ
تلك وإليك برشية، حياٍة إنقاذُ فيه ما لبيان الخاصِّ قربها حجَر اتخذت َميِّتًَة أن وذلك
رأيت بأنك ْرتاْلُسنِْديَّ السِّ لُِونْسِرتْ ِوْلِهْلم أَْخِربْ أَْعِرفه، ال الذي الشمايلُّ ُح امَلالَّ «أيها الكتابة:
،١٦٩٨ سنة يونية شهر يف هنا وماتت ُحرِّرت ثم تونس يف أََمًة ِبيَعْت التي زوجته قرب
يرفع أن أمكنه هنا من َمرَّ إذا وهو وينقذه، أبوه فْليَأِْت تونس، يف عبًدا يزال ال ابني وأن
تُبَلُِّل دموعه فإن الريُح أَْسَفتْها ما وإذا أُْفَراِزينَِتِه، بقايا فيجَد ُرفاتَها يَْسُرت الذي الحجر

إنسان.» غريَ كنَت وإالَّ الغريب أيها رجائي فاْفَهم قربها،
اعلم أعِرفه، ال الذي النَّبَّاُش «أيها اآلتية: الوثيقة فيه فتوَجُد حنٍي بعد القربُ ويُْفتَح
أفريقية يف ابني عن بحثت وقد أُْفراِزينَِتي، موت بنبأ أتاني الذي هو فاْخِتنُْدنْك ج. أن

العزيزة.» ه أُمِّ ُرفات بجانب هنا رفاتَه فدفنُت َميْتًا فوجدته

٥

ما أكثَر يَُعدُّ مكاٍن من البُْسُفور عىل واملرشِف ِزينًة الزاهي بقرصه يقيم السلطان كان
يسيطر وكان وزرائه، بواسطة دولته يدير السلطان وكان رشقيًة، املتوسط البحر يف
من األقىص الطرف يف اإلسبان ملوك وكان عنه، نائبنَي بقراصنَي مستعينًا البحر عىل
وتسميِة وغرانداٍت ُدوكاٍت امهم ُخدَّ بتَْسِمية القائل الفارق مع ذلك مثَل يصنعون الغرب
وستائره ومصابيحه بُُسِطه مع اْستَانبُول يف األبلق اي الرسَّ حرارة وكانت أَْرماَدا. أسطولهم
بناُه الذي القاتَم الرَّماديَّ اإلْسُكورياِل َمْحبَس تُنَاِقض الكثرية وأبراجه وعيونه وُمتَّكآِته
الحياة، ومالذِّ الغراِم سبيل يف ِشيَد قد الِبنَاءَيِْن أحُد وكان ِفِليب، الشاحُب إسبانية ملك
يُْظِهُرهما فليب كان شعورين عن أي تواضع؛ وعن َزْهٍو عن ِشيَد قد اآلخر البناء وكان
سليماَن العاهلنْي ابنا وكان أخرى. تارًة الرَّبِّ وتَِجاَه تارًة الناس ِتَجاه وبربودٍة مناوبًة
والديْهما، من إليهما انتقل الذي السلطاَن ُخْرسانُهما حيث من نَُموذجيني وارثنْي وشارلكَن
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فليب وتََرك عاًما، أربعني نحو اإلسبانيُّ َمَلك وقد أعواٍم، ثمانية غريَ الرتكيُّ يَْمِلك ولم
الَخِيلِّ، كِّرِي السِّ الرتكيِّ بُمنَاِفسه قياسه عند َرصانته من كان ما عىل َخِربًَة إسبانْيًَة وراءَه
يُوِهنُوا أن غري من أخرى قروٍن ثالثَة امَلَالذِّ يف يَنَْهِمُكوا أن السالطنَي أمكن حني عىل وذلك

تقريبًا. ُسْلَطتَهم
البحر أنتجه وجٍه أَبَْرَد الثانَي فليب وجدَت يُحتمل، ما عىل أغسطس، استثنيَت وإذا
مع العينني األغبُش األشقُر األصفُر الرَّْخُو رأُسه يكون وقد َريَْب، ال امُلْشِمس املتوسط
ومع القديمة، الهزلية األملانية الروايات يف يَُرى كما َسْكُسونيٍّ َخيَّاٍط رأَس ُزْرقٍة وضوِح
عىل بجالءٍ تَِنمُّ أموٌر الخصوص، عىل بَه وتعصُّ ْكِليَّات، بالشَّ وولَعه وثيابَه َقَواَمه فإن ذلك
خليلٌة لديه وكانت م، يَتَبَسَّ أنه نادًرا، ولكن أحيانًا، يَُرى وكان فيه، اإلسبانيِّ الدَّم نصيب
سعادة، كلَّ تحِرمانه سجيته يف القاتمة والناحية رصانته وكانت الحني، بعد الحني يف

حقيقيٍّا. رسوًرا تَْمَلُؤه ال كانت التفتيش محاكم عن تَْصُدر أحكاٍم أظلم إن حتى
الكنيسة عقيدَة اتََّخذَ وقد ، رمزيٍّ كُمَركٍَّب فيه تجتمع والدين السلطة مبادئ وكانت
عظمة غري إىل تَْهِدف ال كانت هذه وسياستُه تََديُّنه، ة ِشدَّ مع سياسِته لتأييد وسيلًة والبابا
ُ يَُفرسِّ وهذا َمِلًكا، ُولَِد شارلكن أباه أن مع كبري ُجْهٍد بعد َمِلًكا غدا وقد كاثوليكيٍّا، إسبانية
قيل فلو فليب، إمرباطورية عن تغيب ال الشمس إن ِقيَل أََجْل، القاتَم. وبَالِطه حياِته طابَع
هجوٍم أعنُف َصَدَر وقد العدل، إىل أقرَب هذا لكان َقطُّ إمرباطوريته يف تَْطلُع لم الشمس إِن
وكان الخفيِف. األَْرُغونيني لَطبْع يرتاح ال فليب دام ما قشتالة عن النهضة روح ِضدَّ
اإلصالح َدْوَر تسميته من بدًال النهضة مناهضة َدْوَر الدوُر هذا ى يَُسمَّ أن الصواب من

الديني.
وهم ،١٥٠٠ سنة َحواَيل الطليان ومغامرو ١٥٧٠ سنة َحواَيل اإلسبان مغامرو وكان
غِريُكو ُصَوِر اختالَف يختلفون وقسوًة، بسالًة ببعٍض بعُضهم يُقاَس أن يمكن الذين
الربَّانية برسالتهم القيام يف الدينيُّ اإلسبان فاتحي ب تعصُّ َحلَّ فقد تيسيان، ُصَور عن
الذي ق امُلْرشِ «النهضة» نشاط محلَّ كيشوت دون بُسْخِرية ُخلِّد الذي الُفُروِيسُّ وَهَواهم
من وِفضٍة ذهٍب من اإلسباُن قه َرسَ وما نيَلها، ويحاول والقوة والسعادَة الحياَة يَُوكُِّد
ُكرِّر وقد ، أدبيٍّ لطابٍع َحْمًال الصليب ِسَمِة مع ب ُرضِ أمريكة فتح أثناء يف الُجُدد رعاياهم
أَدَّى وقد امُلَقدَّسات، من آثًما كسبًا ُكِسبَت التي الثََّرَوات هذه فالحت زمٍن طويَل الرِّئاءُ هذا
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ُدوْلَوايُّوَال إغنَاس والقديس ِترِييز كالقديسة األشخاص بعُض به امتاز الذي ديد الشَّ املزاُج
آِخًرا. اختالله إىل ثم أَوًَّال الَعْرصِ انتصار إىل

عن أو َفيَّاضة َحيَِويٍَّة عن الجائرة أعَمالهما السلطاُن وال إسبانية ملُك يقرتف ولم
عالية، أهداًفا باتِّباعه ُمتَذَرًِّعا ِحالٍّ منه وينال دينَه يستفتي كان فكالهما األقوى، َحقِّ
يف حتى يَُفكَّر فلم السلطاُن وأما والربوتستاَن، واليهوَد العرَب تقتيَله ِفِليب غ َسوَّ وهكذا
وملُك القوانني، من يَْسَخر أن فيمكنه األعىل دينه َحْربَ كان هذا الرتك وعاهُل جرائمه، قيد
يف نافذٍة من يمكنه كان إسبانية وملُك يٍّا، ِجدِّ نظًرا إليها يَنُْظر العكس عىل كان إسبانية
ناحية يف املصلوب صورَة رسيره عىل وهو يُبِْرصَ أن قرصه معبد من القريبة نومه غرفة
يَْجِلس السيد هذا كان النقيض وعىل الدنيا، نصف سيد ُخُشوُع يَتََجىلَّ كان وبهذا الهيكل،
إىل األدنى املكان يف القاعدون وزراؤه فيُْضَطرُّ االرتفاع بالغ كريسٍّ عىل الدولة مجالس يف

ليُْسَمُعوا. أصواتهم رفع
يف وألولئك لهؤالء يُْؤذَن ال كان أنه بَيَْد أيًضا، الشعب ممثيل يَْسَمع امللك كان أََجْل،
هذا قبَل عليه كانوا مما حريًة أقلَّ ،١٦٠٠ سنة َحواَيل األسباُن، وكان رغائَب. إبداء غري
َضيَاَع فيَُفرسِّ بالفاِلِج األُمة جميَع يُِصيب هذا الحرية عدُم وكان قرون، ثالثة أو بقرنني
باكًرا، إنكلرتة يف الحرية ِحسُّ تَنَبََّه وقد إنكلرتة، إىل بالنسبة االستعماريِّ إسبانية سلطاِن
األخرى األمم عىل يَُسيَْطَر أن يْمِكن وال ُمْطَلًقا، فيها يَْخُب لم وهو َدْوًما، فيها أُنِْمَي وقد
شأَن نفسها، غرِي لها لسادٍة عارفٍة وغرِي مصريها عىل مسيِطرٍة أمم ِقبَِل من إالَّ الزمن مع
تحت ُكولُونْبَُس كِريْستُوف أَبَْحَر ولو تاريخهم، أيام أحسن يف واإلنكليز والرومان األغارقة
اإلسبان أن يف ِمَراءَ وال َقْطًعا، مستعَمَراٌت إلسبانية كان ما ناِويًا، كان كما ، إنكليزيٍّ َعَلٍم
هذا َفيَُحول اإلسبان تُْعِوز كانت الحريَة ولكن بحًرا، معه يغامرون ما الُجْرأة من كانوا

. استعماريٍّ شعٍب إىل تََحوُّلهم دون
االستعمارية باألعمال معه تقوم ما القوة من السيايسُّ اإلسبانيِة األمِة كياُن يكن ولم
تَِرُد ًة وِفضَّ ذهبًا الحاملُة ُفن السُّ فتئَت وما االقتصادية، الناحية من باِكًرا عليها ُحِمَلت التي
ومع حديثًا، لها فاتًحا فليب كان التي الربتغال أو قادَس يف َحُموَلتَها فتَُحطُّ أمريكة من
ولَِعَدم العامة األموال إدارة يف املسئولية ِلَعَدم نتيجًة تَنَْحطُّ كانت اإلسبانية املالية فِإن ذلك
يُؤخذُ الحني ذلك حتى الُقُروض من التاريُخ َعَرفه ما أهمُّ وكان منتظمة. ميزانية َوْضع
التي البالد من تأتي التي األسطورية الكنوز إىل ويُضاف واإليطالية األملانية املصارف من
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مع املايلَّ الُعْظَمى اإلمرباطورية تلك توازَن لتَْحَفظ القروض تلك كانت وما حديثًا، ُكِشَفْت
سنة. عرشين يف مرات ثالث الدولُة أفلست فقد ذلك،

أكتوبر شهر من نهاٌر َطَلع وقد ذلك، مع حاسًما نًرصا الرتك عىل اإلسبان انترص وقد
مثلها املتوسط البحر يَْعِرف لم ليبانتة من بالقرب وقعت بحريٍَّة معركٍة عىل ١٥٧١ سنة
األرشعة ذاِت املراكب معارِك آخَر هذه كانت وقد قرنًا، عَرش ستَة قبل أْكسيُوم معركة منذ
وقد مركب، خمِسمائة نحُو املعركة هذه يف اشرتك وقد بالَغاِلري، واملعروفة واملجاذيف
ُجُسوٍر من العدو مراكب طبقتي بني ما إىل الصعود يف املهارة عىل فيها الفوُز ف تََوقَّ
رئيٍس بعبقرية املعركة هذه مصريُ َ ُعنيِّ وقد هائًال. تصارًعا فيها الفريقان يتصارع ُمْكتَظٍَّة
شارلكن نَغيَل كان الذي النمسويِّ ُجَواَن بُدون ُعنيِّ وببسالته، ُمَجرَّب غريَ َعُدوٍّا قاتََل
وما ِفَراش، ابَن الضعيف فليب كان حني عىل نغيٌل ألنه عبقريته بعض هذا أبيه من َفوِرث
إسبانية غرانُد بأنه االعرتاف عىل ُحِمَل الذي النَِّغيل أخيه نحو َحَسٍد من امللك يحمله كان
يقود وكان الشجاع. الفتى هذا نَشاط عرقلَة محاولته إىل ًما ُمَقدَّ َحَفَزه أبيه وصية َوْفَق
وكان السلطان، لدى ُحْظَوٍة عن القيادة هذه نال شابٌّ َحَداثًة، أشدُّ فتًى الرتكيَّ األسطوَل
وكان األوان، بعد ولكن رائع، وضٍع عىل ُكوِرنْث خليج يف مراسيَه ُمْلِقيًا الرتكيُّ األسطول
اإلسباُن، والبابا، وفلورنسة البندقية حلفاءُ دام ما ساكنًا يظلَّ أن الرتكيِّ األسطول عىل
والذي الرشقيِّ ُكوْرُفو َجنوب يف الواقع الخليج هذا مدخل عند أسطولهم جميَع جعلوا قد

طويًال. زمنًا فيه يَْلبَث أن يمكنه ال كان
طبيعيٍّ هيجاٍن عن ، شعوريٍّ ال هيجاٍن عن ُدِفَع الذي باشا، عيل الرتكيُّ القائُد وكان
خرباءَ نصائح من الرغم عىل املعركة ِغَماَر يَُخوض أن فَقرَّر املجَد يَبْغي ، َحِظيٍّ لدى
كثرية دوٌل حاولت قد وكانت قهُرهم، يَتََعذَّر َمْن شهرُة الزمن ذلك يف ْك للرتُّ وكان نُبَهاء.
التي الشهرة هذه يف الَحرْيَة دواعي ومن ق، تَُوفَّ فلم معركًة عرشَة ستَّ يف أسطولهم َكْرسَ

بطبيعتهم. حني َمالَّ غريَ قوًما الرتك كوُن الدين خريُ أوجدها
أمياٍل ثالثِة جبهِة يف ليبانتة معركة بدءِ يف يترصُف ُق امُلتََفوِّ الرتكيُّ األسطوُل وكان
يندفع أن يمكنه فكان املسافة هذه نصف غريَ يَْشَغل ال اإلسبانيُّ األسطوُل وكان بحرية،
ُفُروِيسٍّ وجٍه عىل تقع تزال ال الزمن ذلك يف البحرية املعارك وكانت ، الرتكيِّ القلب نحو

ِمْدفع. برضبة امِلْدَفع رضبَة العدوُّ فيقاِبل
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ُجَوان: ُدون تقرير يف جاء ما واْسَمْع

أُصيب وقد ، املَلكيِّ امَلْرَكب ظهر عىل كاملة ساعًة املعركة رحى دارت لقد
تَنَْقضُّ كانت املسلمني من ُجُموًعا ولكنَّ مرتني، امُلِهمُّ الرتكية السفينة صاِري
وكان الرئيِس، النرصانيِّ املركب ُمَقدَّم إىل وتَْدَحُرهم مرة كلِّ يف محاربينا عىل
الَجذَّافني، من صفني بني الواقع املمرِّ يف ُجَوان ُدون بجانب يقاتل بلِيُغو كونت
، امَلَلِكيِّ للَمْركِب النَرص هللاُ َوَهَب ساعة ونصُف ساعٌة املعركة عىل َمرَّت فلما
ونُِصَب وبُنُوده، راياته عىل وُقِبَض تركيٍّ خمسمائة من أكثر مع الباشا وُغِلب
النرص َجَرس بدقِّ جوان ُدون وأمر الرئيس، الصاري عىل مكانها يف الصليب
جهة إِىل الظََّفِر ميزاُن ومال ، اإلسبانيِّ األسطول مراكب جميُع ذلك فَردَّدت
غري َجْرًحا ساقه يف ُجَوان دون وُجِرَح الساعة، هذه من النرصانيَّ األسطول

َخِطر.

تَُعدَّ أن من بُدَّ وال الحاسمة، الستِّ الساعات يف الجانبنْي من العبيد قيوُد وُفكَّت
أسلحًة استبدلوا حينما اآلدميني هؤالء لدى رهيبًة مباغٍت َوْجٍد ساعاِت الساعاُت تلك
ِضْمَن كاملجانني قاتلوا العبيد من مليوٍن ربع أن ويُْزَعُم وَمَجاِذيفهم! بقيودهم وحريًة
آالف ثمانية النصارى ويَْخَرس رجٍل، ألَف وعرشين خمسًة ك الرتُّ ويَْخَرسُ قصرية، َمسافٍة
فليب امللُك ى ويَتََلقَّ عبد، ألَف عَرش سبعَة اإلسباُن وينال عبٍد، ثمانمائة البابا وينال رجٍل،
بعد إال الشكر تَْسِبَحة يف يأذن ولم امُلْعتَاَد، اَس الُقدَّ ويَْحُرض الَجنَان، ثابَت النَّْرص َخَربَ

حني.
امللك وَحَسَد النرصانية الدول تحاسَد أن غري عظيم، أدبيٌّ أثٌر النرص لهذا كان أََجْل،
مركبًا ٢٥٠ ك الرتُّ أنشأ وقد استغالله، دون معه حاال ما دَّة الشِّ من كانا أخاه فليب
من بنفسهم وثَِقتُهم الربِّية وقدرتهم ِبِغنَاهم شُعوُرهم كان وقد سنني، بضع يف جديًدا
األمتني كال تُْعِوز الحريُة وكانت الثقة. عدم ِحسِّ من اإلسباَن يَُساوُر كان ما بنسبة الُقوَِّة
ُقون فيَُوفَّ الوعيد برضوب ْك الرتُّ ع ويَتَذَرَّ ُكلِّه، ذلك مع َفتَاءً أكثَر كانوا ْك الرتُّ ولكن ريب، ال
مراكبُها َمثََّلت التي البندقية وتُْضَطرُّ تَْحُدث، لم البحرية املعركة تلك كأن مالئمة َسْلم لنَيِْل
التي قربس جزيرة عن سنني، ثالث بعد ْك، للرتُّ تَتَنَزَّل أن بليبانتة النرص نَيْل يف ا مهمٍّ دوًرا

أقريطش. عدا األخريَة العظيمة ُمْمتََلَكتَها كانت
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ُموِحَشٌة هي والتي املتوسط، البحر رشِق جزائر أكربُ هي التي ُقْربُُس تكون وقد
جميع من روائيًة أكثَر الصغرية، الُخْلجان يف وِغنًى ساحٍل لطافِة مع الداخل يف جبليٌة

ذلك. عىل دليل تاريخها من ولها ُقوْرسقة، بعد الُجُزر
شماًال ْغَرى الصُّ آسية من متساوية مسافٍة عىل الواقعُة الجزيرُة، هذه وكانت
لجميع ً ملجأ صارت قد والشام، إسكندرونة بني الكبري الخليج ويف رشًقا سورية ومن
والخمر البناء خشب من تنتجه ما وكان حني، وامَلالَّ للقراصنِي أعماٍل وقاعدَة املضطَهدين
كان الذي النحاُس، هذا يزال أال واآلن كثريًا، ُر يَُقدَّ الخصوص، عىل والنحاِس الجيدة،
عىل َوْقًفا النحاُس وكان ؟ العلميَّ يربْيُوِم» «السِّ اسَم يَْحمل يطلبونه، القديمة القرون أبناء
قد والعرُب والبطاملُة واألغارقُة الفنيقيون وكان قربس، جزيرة يف عاشت التي أَْفروديَت
تََلبَّثَا قد مرقص والقديس بولس القديس وكان تلك، لكنوزها تبَاًعا قربس جزيرة احتلوا
ملك وقد هائلًة، مالحَم ُمْحِدثني والنصارى اليهوُد فيها اقتتل وقد سياحاتهما، أثناء يف بها

فواصل. بضِع مع قرون سبعَة َمَلكوها زمٍن، أطوَل قربَس جزيرَة بزنطة أباطرُة
ملغامراٍت تَْعِرُضه بل ُحْسنَها، تُْحِصُن ال امرأٍة بمصري ُقْربَس مصرِي تشبيُه ويمكن
ويجعلها مطلًقا، ُقْربُس سكاِن سعادَة التاريُخ يَُوكِّد وال غالبًا، ُمْستَْكَرَهٍة دوًما َدٍة ُمَجدَّ
قلُب ذهب ا وَلمَّ احتالَلها. يستطيُع َمْن كلُّ فينالُها انقطاٍع بال ُمْشتََهاًة وِغنَاها موقُعها
ليفتحوها الجزيرة هذه إىل فرسانه أرسل ١١٩١ سنة الصليبية الحرب إىل ريكاْرُدس األسِد
النرصانيِّ القسطنطينية إمرباطور من فانتزعها الكافر، السلطان مقاتلة من بدًال َعنَْوًة
مملكًة طالٍب فرنيسٍّ فارٍس من باعوها أن هؤالء يَْلبَث فلم الهيكليني الفرسان من وباعها
أرٍض قطعَة الُقدس» «مِلك ب ُب يَُلقَّ كان الذي لُوِزينْيان، دو ِغي َوَجَد وهكذا صغرية،
قربَس ملوك أحبط وقد قرون، ثالثة ُقْربس ملكت ًة أُْرسَ أَلَّف وهكذا تاجه، إىل يُضيفها
فاخرٍة وثياٍب وسيوٍف وطقوٍس مراتَب عىل مشتملٍة إقطاعية لُدَويَْلٍة إداريٍّ بجهاٍز هؤالء
وقد ُمْعِوزين، سكاٍن غريَ يَْمِلكا لم البَالط وهذا العرش هذا فإن ذلك ومع ٍح، َمْرسَ ومنظِر
وعزًما ذكاءً أعظَم النغيُل هذا وكان ونغيًال، رشعيًة ابنًة َمْوته عند امللوك هؤالء أحُد تََرك
فاستطاعت ، رشعيٍّ ٍغ ُمَسوِّ بال العرش عىل فجلس العادة، هي كما تلك الِفراش بنت من
وكانت ية. أُْرسِ حرٌب تشتعل وكادت الغاصب، ِضدَّ وِجنَوة البابا يُثِريا أن وزوجها البنت
وبني بينه التي الصداقُة هي النغيُل لُوِزينْيَاُن عليها يَْقِبض التي الوحيدُة اللَِّعب ورقُة
أَنْدريَا ى امُلَسمَّ الرشيف هذا وكان عاصًفا، شبابًا معه قىض قد كان قويٍّ بندقيٍّ رشيٍف
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قربس قيمة ِعَظَم ومجلسها البندقية لرئيس يُوِضَح أن فَعَرف عظيٍم نفوٍذ ذا ُكوْرنَاُرو
والبابا. ِجنَوة ِضدَّ النغيَل أَيََّدت ما إذا للبندقية

َفْخًما زواًجا أن األصدقاءُ رأى لقد الهزلية! الروايات بإحدى هذا جميَع أَْشبََه وما
عاًما عَرش أربعَة العمر من بالغٌة أٍخ ابنُة فاخِتريت الزائف، الوارث ْرشعية إىل يُؤدِّي
كبريٌ اجتماٌع ويُْعَقُد طويلٍة، لدسائَس َحْوٍك بعد النكاح جزئياُت وتُقرَُّر للُوِزينْيان، َخِطيبًة
الباهرَة ُكوْرنارُو كرتينة أن رسميٍّا البندقية رئيُس ويُْعِلن بالبندقية، نات السِّ مجلس يف
هؤالء التجار ِكبَار أن والحقُّ الدوام. عىل امَلْرسح يف يََقُع كما الُجمهورية» «بنُت الجمال

أجنحة. وروحهم لخيالهم صار النحاس كمناجم يشءٍ رائحَة ُقوا تَنَشَّ ما إذا كانوا
قربس، حتى اليونانيَّ والبحر األدرياتيَّ البحَر وتَُجوب سفينًة َكْرتينة تَْرَكُب إِذَْن،
زوَجها فتجد امليناء إىل وتَِصُل يُحتمل، ما عىل الرحلة هذه أثناء يف أَْفُروِديُت لها وتَتََمثَُّل
بضعة أمام وأرمينية» والقدس لقربس «َمِلكًة َفْورها من ُج وتُتَوَّ إياها، منتظًرا املجهوَل
وتضع سنة بعد ى بالُحمَّ زوُجها ويموت وامُلَهرِّبني، والرعاة والقراصني الجنود من آالٍف
البندقية ضدَّ جديدة مؤامرًة الُكْربَى املتوسط البحر دوُل تَُحوُك وهنالك موته، بعد ذََكًرا

ينة. َكْرتِ وتُْعتََقُل والبحر الَربِّ يف ومعارَك ِفتٍَن عن ذلك ويُْسِفر املرة، هذه يف
البندقيون وينِزل للتدخل، الذَِّريعُة وتُوَجُد العمل، بهذا رشفها يف البندقية وتَُهان
الولد، ويموت الُجمهورية»، «بنت باسم السلطة زمام عىل ويَْقِبضون قربس جزيرة إىل
نابل، بملك الزواج يف تفكر فأخذت الحني يف الحكم َلذَّة ذاقت قد كانت كرتينة ولكن
والطمع والزهو والحسد والحبِّ السلطان يف رغبٍة عن الناشئة الدائمة الدسائس وتتناوب
َكْرتينة إىل البندقية يف اَلٌة َفعَّ حكومٌة وتُوِعُز املتوسط، البحر يف امُلْشِمَس الصغري البَالَط هذا
والثالثني للخامسة ابنًة جماًال طافحًة بلدها إىل وتعود األمر، نهاية يف السلطة عن بالتنزل
فيه وتعيش عليها، به الُجمهوريُة أنعمت بقٍرص فتقيم والولد الزوج من عاطلًة ِسِنيها من
والخيال، واإلقالع باملالذِّ ممزوجًة حياًة قاضية وأَدب ُحبٍّ بََالَط فيه مقيمًة عاًما عرشين

صورتَه. له تيسيان صنع الذي الدور هو هذا وكان
االحتالَل: هذا روائيٌة قصٌة وتَْسِبق سنة، خمسني بعد تركية الجزيرة هذه وتصري

اليوَم، يوجد كما اإلسبانية، التفتيش محاكم من َفرُّوا الذين اليهود بني يوجد كان
الرتك أمراء بطائن بني ِمَهنهم بشئون قاموا وممثلون وموسيقيون وعلماءُ ِكبَاٌر دكاترٌة

والسلطان.
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أن فاستطاع الَكثَْلَكة، اعتناق عىل أُْكِره قد ِميِكز، ُجوِزه الربتغايلُّ، الخمِر تاجُر وكان
أعىل منِصٍب إىل فارتقى نايس، الرتك اه َسمَّ وقد اليهودية، إىل عاد حيث استانبول إىل يَْهُرب
العهد وِيلِّ أنظار إليه َه َوجَّ برسعٍة املاليني من َكَسبَه بما وهو جنسه، أبناء ناله ما كلِّ من
الَحْظِر َرْفع عىل سليٌم وافق ما فإذا الوجوه، بعض من الخمر يَُحرِّم لم محمًدا أن له وأثبت
وليس كثريًا، ماًال يناال أن واليهوديُّ هو استطاع العرش عىل جلوسه عند الخمر رشب عن
البحر يف َخْمٍر أحسُن يُنَاَل حتى املمقوتني البندقيني هؤالء من قربَس نَْزع غريُ األمر يف
الروحانيِّ اليهوديِّ هذا سماع يف ِبلذٍة السلطان ويَْشُعُر جديدة، بحرية قاعدة مع املتوسط
فيستأجر كبريًا َمبَْلًغا اليهوديُّ ويَْدفع فاوْست، يف ِمِفْستُوِفل بِخطَِّة اإلمرباطور َشَعَر كما
بها، للسلطان َحقَّ ال (األرخبيل) كالِدس السِّ من أخرى وُجُزًرا نَْكُسوس جزيرة له سليٌم
نايس ِميكز وينتحل َجْدوى، غري من التدخل عىل البابا يحمل أن فيُحاول أمريُها ويُطَرُد

الحني. ذلك يف األرخبيل» «دوِك لقَب
بها فيشابه ،«١٥٧٧ نايس، يوسف هللا بنعمة الشاطئ «قائد نقود: قطعة عىل ُ ويُْقَرأ
أريانه «إنقاذ َدْوَر نَْكُسوَس يف معه يَُمثُِّل ال ما الذكاء من كان فقد ذلك ومع الشمَس، املِلَك
يهوديًة تزوج حيث استانبوَل يف وبقاءَه إليها حاكٍم إرساَل ًال ُمَفضِّ ديُونِيزوس»، ِقبَل من

مزعومة. يونانية بََطَلٍة من أكثَر تالئمه جميلًة
من قريبًة كانت آذانَهم أن كما آذانهم من قريبًة البَالط يف األكابر أفواه وكانت
ولَُغِويِّي ُقْربَُس بنحاِس الرتكية الحكومَة يُْغِرَي أن امَلكَّاُر اليهوديُّ فاستطاع أفواههم،
البندقية وتُْضَطرُّ الجيد، الجزيرة هذه بَراِح والسلطاَن الحسناء أريانة بأقاصيص اليونانية

الجزيرة. بَضيَاع التسليم إىل ليبانْتة يف ها نَْرصِ بعد املنهوكة
تركيًة الجزيرة هذه َظلَّت وقد قربَس، نَيْل عىل برتغاِيلٌّ يهوديٌّ َْك الرتُّ أعان وهكذا

.١٨٧٨ سنة معاهدة َوْفَق اإلنكليُز تََملََّكها أن إىل أي سنة؛ ثالثمائة

٦

هذه كانت وقد أيًضا، ْك الرتُّ أيدي بني أَْقِريطش فتسقط قربس سقوط عىل قرٌن ويميض
البحر رشق يف للنصارى مهمة قاعدٍة آخر كانت كما كبرية بندقية ممتلكة آخَر الجزيرُة
منازعاٍت روايَة فتُحها فغدا القديم منذ أقريطش يسكنون األغارقة فتئ وما املتوسط،
بتحرير فانتهت غريٍب ُمنَْحٍن َوْفَق سنة ثالثمائة يف وقعت منازعاٍت والرتك، األغارقة بني

األغارقة.
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ورعاٌة متوحشون جبليون املستوية الطويلة جزيرتهم َجنوب يف واألقريطشيون
كجبالهم مندفعون عاطفيون ِمَالٌح وهم التوراة، عنها حكت التي القبائل كبعض مقاِتلون
الخرافة عىل بالحقيقة يَنِمُّ األُْرثُوُدوْكِيسِّ املذهب من برضٍب يدينون وهم املسايل، الكثرية
كان أليٍّ الخضوع يأبى الذي املتوسط البحر مثال من وهم الديانة، عىل مما أكثر
واأللباَن القورسقيني يشابهون وهم البحر، هذا حضارَة السنني ألوف يف أبدع والذي
كما عميًقا بالرشف شعوًرا هؤالء يشاطرون وهم مثَلهم، املتوسَط البحَر يسُكنون الذين
يَُوكُِّده كما ا ِلصٍّ األقريطيشُّ وليس جامًحا، للحرية وحبٍّا االنتقام يف رغبًة يشاطرونهم

بطبيعته. ا ِلصٍّ الَجَزِريُّ وليس بعُضهم،
قراصنَي يُْؤوون كانوا فقل شئت وإن القراصني من أقريطش أهل كان الغالب ويف
مما الجبال عىل سعادًة أكثَر كانوا فإنهم ذلك ومع أَقريطش، ُخْلَجان يف هؤالء يختفي عندما
وخناجرهم الواسعة وُقْمَصانهم الطويلة وشعورهم بلحاهم وذلك يلوح، كما ُفن السُّ عىل
خيالية، رواية يف الصائدين مشابهني زنانريهم عىل دوًما املشدودة القصرية اليونانية
األحذية هذه تَْربط ُسيُوًرا إن حتى يبدو ما عىل يخلعونها ال غليظة أحذية ذوي وتراهم

بنُُطِقهم.
فاتٍح أليِّ يخضعوا أن واألسلحِة الروح هذه مثَل حاملني كهؤالء أناًسا يمكن وكيف
بالد أغارقَة إخوانَهم يزدرون واليوم ْك، الرتُّ ثم البندقيني ثم الَفَرنَج َمَقتُوا قد هم كان؟!
ثم باللني معاملتَهم أَقريطش، سيدَة كانت التي البندقية، حاولت أن العبث ومن اليونان،
َطَلَب ُحْرمًة، وأكثرها توحًشا القبائل أشدِّ من رجًال أن َسَفاكيٍّا، أن حدث ومما دَّة، بالشِّ
يف البندقيون األمر أولو َقبََض وقد شديدة، معارضٍة بعد ذلك فُقِبَل بندقيٍّ بابنِة الزواَج
خمسمائة نحو وَشنَُقوا ونساء رجال من الُعْرس وليمَة وا َحَرضُ َمْن جميع عىل الجزيرة
الخيانَة هذه مثل عىل قروٍن مروُر كان وما ُسكاَرى، ُمْعَظُمهم كان العريس مع شخٍص

معه. تُنْىس حتى أَقريطش يف الِقَرص بالَغ إالَّ
أقريطيشٍّ كلِّ عن بالعفو قالت فقد ذلك، من أسوأ هو ما البندقية اقرتفت وقد
الجزيرة مركز إىل أخيه ابن أو أخيه أو أبيه برأس أتى ما إذا عصياٍن عن عليه محكوم
بمثل شعٍب إخضاع يمكن كان فما يُْطلب، لم الذي هو وحَده البنه الرجِل وَقتُْل الخندق،
هذا مثل تجاه ُعتُوٍّا أكثَر املختالة القبائل جميع بََدْت وقد الزمن، مع حتى التدابري هذه
ُولَِد ألَقريطيشٍّ كان وما زمن، بعد ْك بالرتُّ حتى تختلط ولم ا تامٍّ انزواءً فانزوت الضغط
ُسكاِن كوِن سبب يَُفرسِّ وهذا الَجبَل، َعذَاَرى َدَم يَُدنَِّس أن الشمايلِّ الساحل سهول يف
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أحَد وال َلْوٍن، ونرضِة ُزْرٍق وعيوٍن ُشْقر شعور ذوي ، خاصٍّ مثاٍل ذوي الَجنوبيِّ الساحل
األوصاف. هذه مصدر يَْعِرف

معارضني أهلوها يَْظَهر لم ما البندقيني من أَقريطش نَْزُع ْك الرتُّ عىل يَْسُهل كان إِذَْن،
ُقوا ُوفِّ فلما أقريطش، فتح يف سنة وعرشين أربًعا الرتُك قىض وقد األجانب، من جنٍس لكلِّ
َمرَّتني تروادة حرب من أطول مدًة دامت حرٍب خاتمَة هذا كان ١٦٦٩ سنة يف الحتاللها
يُْعِوُزه كان وما واملغامرات باألبطال حافًال الرصاع هذا كان وقد مرتني، منها أقىس وبدت

أُوِمريُس. غريُ
أيًضا عوا يَتََوسَّ وأن تقريبًا َوحدتَهم يَُصونوا أن الرتكيِّ العهد يف األغارقة استطاع وقد
ما وعىل الصليبية، الحروب منذ اليونان بالَد أتَْوا الذين اآلخرين واألجانب الَفَرنج طرد بعد
بالتسامح، النصارى ويُعاَمل ًدا، ُمَوحَّ الشعُب هذا ظلَّ اليونانيِّ الشعب اضطهاد من كان
فتَُزاُد ذلك، مع الباشواُت ويستغلُّهم عَرش، السابَع القرن يف مليون بربع عدُدهم ُر ويَُقدَّ

اِإلنِْكَشارية. كتائِب لتأليِف األقوياءُ النصارى أبناءُ ويُْؤَخذ الثُّلث بمقدار الجزية
«باشا ب ُب يَُلقَّ كان الذي اْستَانبُول بَْطَرِك من َفِرسْ اليونان، إكلريوَس الرَّخاءُ ويَُعمُّ
جميع تَِجْد الرهبان، فإىل َمامسة الشَّ إىل السلطنة، عظماء من ويَُعدُّ الثالثة» الَفَرِس أذيال
هذه إىل ماًال يدفع كان الذي هو والشعُب َرَغًدا، َعيًْشا عاشوا قد الدينية الُحَلل أصحاِب
بطرًكا يَنِْصب السلطان وكان اإللهية. ِبَزنطة لحكومِة ُمَواِصَلًة كانت التي اإللهية الحكومة
كما وذلك يٍد، إىل يٍد من إِذَْن تنتقل والواردات الِخَدم وكانت قليلٌة، سنون َمرَّت كلما
السالطني عليه حافظ هذا مثُل ووضٌع البلدان، بعض يف الرئاسة انتخابات يف اليوَم يقع
كان وما التََّحرُّر، إىل َميٍْل كلَّ الكنيسة من نََزَع الطَُّلَقاء ونصاراهم الَكَهنُوت آل بواسطة

الِقدِّيس. اْستَانْبول بطرك من أوىف هم َمْن الرعية من الَكَفَرة للخلفاء
من أكثَر عىل تشتمل استانبول وكانت املعامالت، عىل يهيمنون الروم أذكى وكان
تركية عىل سيطروا الذين لألروام أجداًدا هؤالء وكان ،١٦٠٠ سنة منذ روميٍّ ألف مائة
فما وحشية، إبادًة األوىل العاملية الحرب أثناء يف فأُِبيُدوا عَرش التاسَع القرن يف اقتصاديٍّا
أو الشعب هذا كان إغريقيٍّا كثريًا، ذكاءً أو كبريًا نبوًغا يُبِْدَي أن أجنبيٍّ لِعْرٍق ينبغي
الزمن، من حينًا بهم انتفعوا الُغَرباءَ هؤالء الفندق أصحاُب آوى ما وإذا يهوديٍّا، أو أرمنيٍّا
وسلطانهم، ثروتهم زيادة يف منهم واستفادوا والثقة باملجد وَغَمُروهم منهم أنهم وأعلنوا
طويًال زمنًا نصائحهم الدولة اتَّبََعت الذين هؤالء يَُعدُّون األصحاب أولئك فإن ذلك ومع
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ويُنْتََقُم وفروُقهم األجانب هؤالء صفاُت تُْظَهُر وهنالك بها، تَُحلُّ نازلة أول عن مسئولني
قصري. غريَ وقتًا بمساواتَهم ح ُرصِّ الذين من الدولة بها ُمِنيَْت التي للمصيبة

وأَدَّى الظاملني، غضب َجاُم عليهم وُصبَّ الدهر، وَف ُرصُ تركية يف األروام وقاىس
الرتكية، اإلمرباطورية مجموع يف األغارقة اتحاد إىل الكفرَة ومعارضتُهم ولغتُهم دينهم
من ويُْمِكُن ، الشخيصِّ مقامهم واختالف األزمان باختالف وضُعهم اختلف فقد ذلك ومع
أو أغنياءَ منهم لُون ُمَفضَّ أو فضالءُ أناٌس يصبح الذين باليهود يُقاسوا أن الناحية هذه

ممقوتة. أو ُمْضَطَهَدًة الجموع تكون حني عىل أقوياءَ
البندقية نحو العاَلم عاطفة أَقريطش جزيرة امتالك سبيل يف اع َ الرصِّ أثار وقد
الطبيعية العاطفة هذه إىل أُضيفت وقد وعناد، ببطولة املدافعني جميع شأَن املهاَجَمة،
عام مائتي مرور بعد أي األوىل؛ للمرة املمكن من أصبح وهكذا مهمة. سياسيٌة مصالُح
ووقع األُمة، هذه ِضدَّ املقدَّس» النرصانيُّ «الِحْلُف يُنَظََّم أن عظيمة، كدولٍة تركيَة قيام عىل
بولونية وملك والبندقية واإلمرباطور البابا فَعنيَّ ،١٦٨٤ سنة الشمس امللك زمن يف هذا
من رعاياهم أملانية أمراء وباع املتوسط، للبحر كبريًا أمرياًال ُموُروِزيني أَقريطش بطَل

بعبيدهم. القراصني رؤساء يصنع كما عادتهم َوْفَق كثري بماٍل الحلفاء جيوش
يستحقُّ ال أنه َلُوِجَد عمليٍة، نتائَج ذاَت تكن لم التي الحرب هذه تاريخ إىل نُِظَر ولو
أثناء يف ُخرِّب وإنما الحني، ذلك يف املتوسط البحر يف نَِشبَْت التي املعارك من ككثرٍي الذكر

يَُعوَّض. ال لإلنسانية كنٌز الحرب هذه
يف أقداُمهم َرَسخت الذين النصارى وكان الحرب، من الثالثة السنة أثناء يف هذا وكان
بها، ُمنُوا خسارٍة أول بعد األْكُروبول فوق الرتُك ن تََحصَّ وقد أيًضا، أثينة يحاِرصون امُلوَرة
الواقع الصغري املعبد هذا من الداخيلِّ امُلَصىلَّ تحت الباروَد وَخبَئوا ِنيِكه معبد َخرَّبوا وقد
ويَِعُدونَه ُموُروزيني معسكر إىل أساقفتهم رئيَس أثينة أهل ويرسل قليًال، البارتنوِن تحت
أثينة دامت ما هجوم بال يشء كلُّ يَتِمَّ أن املمكن من وكان حمايتهم. أراد ما إذا بالَعْون

األقوى. الفريق ِقبَل من غريزيٍّا َعْرًضا ُعِرَض وديٍّا َحالٍّ إن حتى نة، ُمَحصَّ غريَ
قائد عىل ليسهل كان وما أثينة، خارج أملانية ُمْفَرَزٌة توجد كانت أن الَحظِّ سوء ومن
الَهْدم ُفْرَصُة وكانت النار، إطالق َلذَّة عن يُْقِلع أن ِكنغسماْرك ُكونْت البُنِْدِقيَّة ِمْدفعية
شيئًا َخرَّبوا قد األُِلنْبيَا، َهْدم منذ سنة، ألف منذ الِجْرمان يكن ولم الرَّْوعة، بالغَة والرتقيِّ
يف قنابَرها املدافُع وتقذف إذَْن، النار بِإطالق ِكنغسماْرك ُكونْت ويأمر اليونان. بالد يف
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البارتنون؛ إىل البارود نقل َ نبأ فارٌّ ويَُقصُّ املقاومة، عىل القضاء تستطيع أن غري من يومني
وهكذا برضر، املشهوِر املعبد هذا إصابة عىل يُْقِدم ال الغربيني من أحًدا أن يََرْون الرتك ألن
بالُحَمم يَْرِمي أن عليه ويسهل حال، كلِّ عىل وأُْخِربَ واْختُِرب، ُحذِّر قد األملانيُّ الكونت يكون

بالرضب. ِمْدَفِعيَّاته ويأمر الهدم شهوة مع سائًرا
قذائفه وأطلق الباْرتنُون نحو ِمْدفعه َصوََّب الذي هو لُِونِْربْغ ِمْدفعية قائُد وكان
كان الذي االنفجاُر وَحَدث ،١٦٨٧ سنة سبتمرب من ٢٦ من مساءً السابعة الساعة َحَواَيلِ

اليوم. ويُنَْسْون الحاِمية من جنديٍّ ثالثمائة ويَْهِلك يُنْتََظر
ُخرِّب، سنة ألفي عىل تزيد مدًة سليًما َظلَّ والذي بِرْكِلس شاده الذي املعبد أن غري
قائٌم هو كما الرئيَس الغرب َم ُمَقدَّ معجزٌة وَحِفظت والشمايلُّ، الرشقيُّ جانباه وَسَقط

اليوم.
كان أن املحتمل ومن يشء، كلِّ من الرغم عىل القديمة لآللهة انْتُِقم فإنه ذلك ومع
أن البندقيون حاول فلما األملان، امني الَهدَّ عىل ُرخاٍم ِقَطَع َدْحَرج الذي هو بوِزئيدون6
كلُّ انهار الغربيِّ امُلَقدَّم يف أَتينِة بعجلِة املشدودَة والُحُصَن اإلله هذا تمثال يُْخِرجوا
ناعة الصِّ دار أمام اآلن تُوَجُد قديمة آساٍد ثالثُة هو أخذَه استطاعوا ما وكلُّ ُجذاذًا، يشءٍ
إىل تحويلُهم هو األْكُروبول بتخريب شهوٍة من قضاءَه األملان استطاع ما وكلُّ بالبندقية،

قبًال. للعذراء كنيسًة كان الذي الرتكيَّ األَْكُروبوِل مسجَد لُوثِريٍّ معبٍد
َفْرض يف للبحث مجلًسا َعَقُدوا لو كما هذا وكان عنيًفا، اإلغريق آلهة انتقاُم وكان
انتصارات دور انتهى وقد الُغَزاة. من األلوَف وأهلك الطاعوُن ظهر فقد العقوبة،
الجائحة هذه من نََجْوا الذين القليلني، األملاَن فأعاد قنوط، عن جيَشه ح َفَرسَّ ُموُروِزيني
ذهابهم، بعد اليونان بالد يف الفوىض وتنترش بلدهم، إىل أثينة يف أَْخِلياءَ َظلُّوا والذين
ويخلع الثورة فيعلن برسعٍة نََمْت التي الفتنة هذه فرصَة اآلستانة يف ِحْزٌب ويغتنم
امِلْدفع ولقذيفِة ُعنٍْف من اْستُْعِمل ولَِما أثينة لسقوط نتيجًة هذا جميع ويحدث السلطان.
التاريخ، يف ُمْغَفًال َظلَّ لُِونِْربْغ ِمْدفعية قائَد أن ويَْظَهُر األكروبول، َهْدم إىل أَدَّت التي
قليل. بزمن الطاعون بعد البارتنون بتخريب أََمَر الذي األملانيُّ ِكِنْغسماْرك ُكونُت ويَُموت

الرومان. أساطري يف نبتون يقابل وهو اليونان، أساطري يف جاء كما واملالحة البحر إله بوزئيدون: 6
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٧

ولو ،١٦٠٠ سنة َحواَيل َرِغيًدا استقراًرا املتوسط بالبحر غريبان شماليَّان شعبان استقرَّ
نحو التجارة يَْرُقبا أن به يقدران ما القوة من لكانا امِلالحة عىل الشعبان هذان يسيطر لم
من املتوسط البحر يف قويٍّا صار َمْن أوَل والهولنديون اإلنكليز وكان ذلك. مع الشمال
يُقيُمون تراهم ال فُعْدَت بُدِّلت، قد املناهج وكانت قرون، بثمانية النورمان بعد األجانب
احتياجهم إىل وذلك ِسَلًعا، ينقلون أو بضائَع يشرتون هم تُبِْرصُ أصبحت بل بعدئٍذ، ممالَك
كلِّ قبل التاجرة املتوسط البحر أمم وتجاه القراصني، ِتجاه أقوياءَ بها يَبُْدون قواعَد إىل
يُْدَرك كما ْور الدَّ ذلك يف املبدأ هذا أمُر ويُْدَرك العرص، ذلك يف ِبْدًعا ُ املبدأ هذا ويَْغُدو يشء،

آنئٍذ. وطائراٍت بواخَر وجود عدم مع أيامنا يف
هذا يف األساس ثابتَة إنكلرتة وتصبح ذلك، بعد املتوسط البحر عن ُهولندُة وتتوارى

قرون. ثالثة منذ فيه قواعَد غريَ إنكلرتة نَيِْل عدم مع ولكن البحر،
والَونْدال كالِجْرمان املتوسط البحر يف برابرًة ذانك الشمال حي َمالَّ شعبا يظهر ولم
وال كأولئك بخراٍب يأتيا لم وهما كالعرب، جديدة حضارٍة َحَمَلَة وال والَهيَاطلة،7 والُقوط
رومة را يَُدمِّ لم وهما كالفاتحني، فيَُخرِّباها السواحل عىل ا يَنَْقضَّ لم وهما كهؤالء، بنُوٍر
العرب صنع كما والفضل الِعْلَم معهما يَْجلُبا لم العكس، عىل وهما، كنوَزهما، يَنَْهبَا ولم
البيع عىل اقترصا قد وجدتهما هذا َعدْوت إذا وأنت امِلالحة، َفنَّ أصلحا وإنما إسبانية، يف
عن غريبني َظالَّ قد وهما بالدهما، يف توظيَفها أو ثََرَواِتهما استنفاَد َلنْي ُمَفضِّ والرشاء

اء. َّ والرضَّ اء َّ الرسَّ يف املتوسط البحر
متأخريْن، إليه مجيئهما من الَعَجُب وإنما املتوسط، البحر إىل مجيئهما من َعَجَب وال
التجارية الروح وكانت الصليبية. الحروب أيام رأسماليني وال تجاًرا اإلنكليُز يكن ولم
البحر أمم لدى َقلَّت قد أموًرا العموم عىل العمل وإرادُة للِمالحة الالزمُة اإلقدام وروُح
األمم أيدي من السلطان انتقل وقد رأسماليني. أو تجاًرا اإلنكليز صار عندما املتوسط
شابٌّ هو ما الشعوب من يوجد ال كان أنه وبما أخرى، مرة الَفِتيَّة األمم أيدي إىل امُلِسنَّة
يف ما وكلُّ السلطة. زمام عىل فيه وقبضوا األجانب من أناس إليه جاء املتوسط البحر يف

.Les Huns 7
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مناَزعاٍت وال َغَزَواٍت بال أي املايض؛ يف مما أقلَّ بضوضاء وقع قد هذا جميع أن هو األمر
جزائر. بضِع احتالل إىل يشء كلُّ ويَُردُّ تقريبًا، بقاٍع عىل استيالءَ معارَك وال ألَرِضني نَيًْال
اإلسبان إليه سعى ما َحِبَط :١٦٠٠ سنة َحواَيل العاَلمية السيادة إىل سعيان َحِبَط وقد
تستطيع ما القوة من تكونا لم أنهما غري اإلمرباطوريتني، هاتني بقاء اتََّصل أََجْل، والرتك.
القضاء بعد فليب عهد انتهى وقد والتجارة، البحر عىل معه تسيطر أن منهما واحدٍة أيُة
اللَّيِّنون ُن البُدَّ األعظم السلطاِن خلفاءُ كان وقد ،١٥٨٨ سنة املانش بحر يف أسطوله عىل
البقاء يستطيعوا ولم العاَلم أمام الَهْزلِيَّة ْك الرتُّ ُصَوَر يَُمثِّلُون حريمهم دوائر عىل املواظبون
أمكن ما حقيقيني حني َمالَّ ْك الرتُّ كان ولو النصارى، أعدائهم تحاسد بفضل إالَّ زمٍن طويَل
ذكرى ظلَّت وقد تجاًرا، يصريوا لم الرتك إن حتى املتوسط، البحر يفتحوا أن اإلنكليَز
خصومهم من امِلَالحَة الرتُك يتعلم ولم كثرية، قرونًا فيهم َحيًَّة البدويِّ الُفُرويسِّ أصلهم

. َقطُّ كهؤالء املستعمرين ِكبَار من يصبحوا فلم واإلنكليز الروم
نحو اإلنكليز عاش فقد مىض، فيما رومة ط تَبَسُّ رسعة من أقلُّ إنكلرتة ط تَبَسُّ عُة وُرسْ
أجنبية، شعوب َغْزَو اإلنكليز عانى وقد تقريبًا، مغامراٍت وال مستعمراٍت بال سنة ألف
من أكثر شيئًا تَبِْغي ال الوسطى القرون يف إنكلرتة وكانت اِنيماْركيني. والدَّ الرومان غزَو
كُة ِرشْ َفَظلَّت ألجانب، امتيازاٍت امللوك وَمنَح املانش، بحر جهتي بني صغرية مملكة إقامة
اإلنكليزيُّ األسطول وكان قرنني، ُمدَّة بلندن اإلنكليز التجار من أقوى الشمالية أملانية
الوضع ذاُت أنهاِرها مصابُّ وكانت بحريْن، بني الواقعة الربيطانية الُجُزُر وكانت صغريًا،

اإلنكليز. خيال تثري ال املالئم
هذه رجال يكن ولم الجديدة، االكتشافات تجاه حازًما موقًفا ِتيُوُدور آل اتخذ وقد
من والربتغاليني اإلسبان يَد عىل تَمَّ وما حني، كلِّ يف كما بها انتفعوا الذين هم االكتشافات
الشمايلِّ، الَجَزِريِّ الشعب هذا ساكن َحرَّك اإلنكليز، ساكن َحرَّك جديدٍة أََرضنَي اكتشافات
تََكلَّم َمْن أوَل الثامُن، َهنِْري إنكلرتة يف النهضة َدْوِر وممثُل القومية الكنيسة مؤسُس وكان
نطاَقه َعت َوسَّ الذي األسطوَل أي زمنه؛ يف كبرٍي أسطوٍل أوَل فأنشأ «إمرباطوريته»، عن

إليَزاِبت. ابنتُه
غري املتوسط، البحر إىل اإلنكليز فيها أتى التي األوىل املرَة هي هذه تكن لم أَجْل،
سنة يف الِجنِويُّون قبض وملا سيادٍة، صاحبُة دولٌة أَيََّدتهم تجاٍر أوَل كانوا اإلنكليز أن
ُمْجِدية، غريَ باملثل مقابلٍة كلُّ َظلَّت الَجنوب نحو لُنُْدِنيُّون حاكٌة أرسلها ِسَلٍع عىل ١٤١٢
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القرن أواخر يف إالَّ إلنكلرتة قنصًال فلورنسة أبناء أحِد بتعيني الثالُث ِريشاْرُد يجازف ولم
أجنبية راية تحت ِجنَوة إىل تسري اإلنكليزية السلع تََزل لم ذلك ومع فقط، عَرش الخامَس
كانت شكسبري ذكرها التي السفن أن ويلوح ،١٤٩٧ سنة يف حتى أجنبية ُسُفن ويف
أمام بالظهور إنكليزية سفٌن فتبدأ قرٍن نصُف ويميض راُكوَزة، من مراكَب أصحاِب ُمْلَك

أيًضا. أجنبيٍة راياٍت تحت ولكن وساِقز قربس وأمام ِصِقلِّيَة
املتوسط، البحر عىل وقوعها َمِزيَُّة األخرى للبلدان كان أنه َوَجْدت الربتغاَل َعَدْوت وإذا
وكيف البحر؟ هذا يف تجارية دولة أعظَم جاء، َمْن آخُر هي التي إنكلرتة، صارت وكيف
عن فضًال املحيطة البحار عىل أمالًكا فينالوا واإلسباَن الرتَْك يَُجرِّدوا أن اإلنكليز استطاع
املوازنة أو التجارية الروح عن بقوٍل يُْؤتَى أن االتفاقية األجوبة ومن ؟ التجاريِّ تََفوُّقهم
وكان الدفاع، رضورة أو لع السِّ من الحياُة إليه تحتاج ما أكثِر إدخال رضورِة أو التجارية
للذهب ونيًال والربتغاليني الهولنديني فوائد من تََخلًُّصا مستعمراٍت إىل محتاجني اإلنكليُز

إنكلرتة. يف النحاس من أمريكة يف أََعمُّ هو الذي
سببان الحقيقيِّ اإلنكليز ولنجاح فقط، رغبٍة إليضاح األسباب هذه تكفي ذلك ومع
إمرباطوريًة تُِقم لم فإنكلرتة اململكة، َوْحَدَة هو األول السبب وكان اقتصاديان، ال سياسيان،
إالَّ أعداءها تحاِلف أن معها تستطيع ال حاٍل يف اسكتلندُة صارت حني إالَّ استعماريًة
الثاني السبب وكان األمر، نهاية يف العظمى بريطانية عن يَُحدَّث أن يمكن صار حني
ضغط من إسبانية يسود كان وما أبنائها، لجميع الحرية ضماَن هو إنكلرتة نجاح يف
نََعْم، الكبريين. االستعماريني املرشوعني من كلٍّ مصري َقرَّر يَّة ُحرِّ من إنكلرتة يسود وما
هي وحَدها إنكلرتة أن غري تقريبًا، واحٍد وقٍت يف األمريكيَة أمالَكها الدولتني كلتا أضاعت
َفتح قد اإلنكليزيُّ كان وإذا عها، وتَُوسِّ األخرى ممتلكاتها عىل تحافظ أن استطاعت التي
ِقبَل من ُمَؤيٌَّد ُحرٌّ بأنه يشُعر كان منهما كالٍّ فألن مىض فيما الرومانيُّ فتحه كما العالم
إفالٍس من تنتقل فكانت استبداديٌّ نظاٌم فليب مملكة يسود وكان . القويِّ الدولِة سلطاِن
ن تَتََحسَّ إليزابت امللكة ميزانية كانت حني عىل إليها الذَّهب ق تََدفُّ من الرغم عىل آَخر إىل

انقطاع. بال
كانت املغامرين»، «التجار امتيازاِت البحر يف الضاربني تجاَرة الثامُن هنري َمنََح ا وَلمَّ
وكان واملغامر، والتاجر امَلِلك وهي اآلتية، الثالثة األُسس عىل قائمًة الربيطانية اإلمرباطورية
والبحث واالتجار الكسب إلرادة ُمْظِهًرا الثاني وكان حني، امَلالَّ ولحماية للسلطة ضامنًا األول
باملغامرات قائًما جزيرته أَْمَن معه يرتُك ما اإلقدام من ُمبِْديًا الثالث وكان الثَّراء، عن
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ماهرين، تجاًرا اإلسبان وكان أيًضا، ُجْرأٍَة ذوي الربتغاليون وكان األجنبية. البلدان يف
إذا ليَْعِرف، بُْرتغايلٍّ أو إسبانيٍّ ٍح َمالَّ أيُّ يكن لم ذلك ومع قدرًة، أقلَّ ملوُكهم يكن ولم
نتيجة من يَُجرِّده أعدائه من شخيصٍّ َعُدوٍّ أيُّ َغِنيَّة؛ بأحماٍل مشحونًة سُفنُه عادت ما
القضاة من إليه يَْطَمِنئُّ َمْن يَِجُد فال البََالط إىل أو التفتيش محكمة إىل به يَِيشَ بأن ُجْهِده
بالُغ حزٌب غالبًا، وفوَقها الرشعية، الدولة بجانب يوَجُد كان البالد هذه ويف اإلمرباطوريني.
َكْرتَا بامَلْغنَا املعروف الدستور ظلَّ إنكلرتة ويف الحارضة، الَجَماعية البلدان يف كما القدرة

يَُعانَى. تأليٍه كلِّ من الرغم عىل والحرية للعدل ضامنًا
اإلقدام روَح الحريُة هذه تجعل وأن حافزًة الوطن ابن يَُّة ُحرِّ تكون أن الواضح ومن
ممكٍن تعديٍل كلِّ دون يُحول دام ما كَساَىل بُْلًها الرجال جعل إىل الضغط ويؤدي ممكنًة،
الشعب من أقلَّ ليس أنه مع باستمرار اإلسبانيِّ الشعب انحطاط ِرسُّ هذا ويف فيهم،
ما الكاشفة األرقام ومن أيامنا، يف إالَّ النهوض بأسباب يأخذ لم وهو استعداًدا، اإلنكليزيِّ
فقط مليونني أن عىل َدلَّ ١٧٨٧ سنة تَمَّ إحصاءً أن ذلك ومن االنحطاط، هذا عىل يدلُّ
التقهقر يكون األرقام فبهذه لعيشهما، كسبًا يعَمالن كانا العرشة السكان ماليني من
هذا أسباب من كان اإلسبانيُّ االستبداديُّ والنظاُم األخرى، األمَم منافستها يف األمة نصيَب

االنحطاط.
أرشاًفا، بعضهم من وجعلوا فأكرموهم التجار إليه يحتاج ما إنكلرتة يف امللوك وأدرك
هؤالء فإن طويًال زمنًا امللوك رعايا من ظلُّوا قد األولون األمريكيون املستعمرون كان وإذا
كٍة ِرشْ ُمِديِري به مستبدلني الحكوميِّ مجلسهم عن معه يعِدلون ما الفطنة من كانوا امللوك
الخامَس القرن يف التاج بها قام التي األوىل الرحالت إىل األول التبديل هذا وأدى تجارية،
سنة َحواَيل ِفْرِجينْيَة يف األوىل التاج أََراِيض توزيع وبعد َكنََدة، يف كابُو مغامرة بعد عَرش
وليس والنار، السيف عىل بالعكس، يقوم، ْوَريْن الدَّ هذين يف اإلسبان حكم وكان .١٦٠٠
من يُبِْرص حتى وراليف لُهوِكنْز وُصَوٍر وُكوْرتِز لبيَزاُرو ُصَوٍر بني يقابل أن إال املرء عىل
التجارة َحقَّ اإلسبان من ِسيسيُل طلَب وملا َفْرق، من الحكوميني النظامني بني ما فوره
حاسمًة معركًة وا َخِرسُ وهنالك الرفض، عىل اإلسبان يَْجرؤ لم ١٦٠٤ سنة يف الهند مع

سنة. عرشَة ستَّ منذ املانْش يف أسطولهم عىل بها ُقِيضَ كالتي
املستعمرات أقام الذي هو الشعب أن مع اإلسبانية املستعمراِت أنشأ الذي هو والتاُج
ومصدُره والبَالط، والكنيسة امللُك هو إسبانية يف االستعماريِّ التوسع ومصدُر اإلنكليزية،
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َمِليكِه، ُعنُق ب َرضَ الذي الثوريِّ هذا كوُن كُروْمِويَل، كوُن ذلك ودليُل التاجر، هو إنكلرتة يف
وتُوْسكانة البابا وكان البحار. وراءَ املستعمرات من يُْمِكن ما أكثر ينال كيف َعَرف قد
إذْ وهما القراصني، َقها َرسَ التي اإلنكليزية بالسلع اتِّجاٍر كلَّ السنني عرشات منذ أباحا قد
أسطوًال كُروْمِويل ويرسل رشعيٍّا، ا حقٍّ املشرتين َمنََحا قد يكونان َقة ِ الرسَّ هذه عىل يوافقان
فيَْظَفُر تونس ميناءِ إىل مراكبَه ويبعُث الوسيلة، بهذه تعويضاٍت ويَنَاُل املتوسط، البحر إىل

القراصني. أهمِّ من هو الذي تونس باشا من ذلك بمثل
تجارَة الدولة احتكار إىل أَدَّى الداخل يف الصارمة كُروْمويل سياسة من كان وما
الساحلية التجارة يف يأذن لم وهو أجنبية، ِسَلٍع إدخاَل كُروْمويُل وَحَظَر الخارجية، إنكلرتة
عىل َحَمَل الذي كُروْمِويل، وكان الربيطانية. الراية تحت إالَّ والَجلب البحريِّ الصيد ويف
وكان ارتقائه، دور يف الربيطانيَّ السلطان َرْمَز ِوْستِمنْسِرت، معاهدة يف بمقاصده التسليم
هو وهذا َمِلًكا، ال األرشاف، صغار من يًا ُمْكَرتِ السلطان هذا نَيَْل َعَرف الذي كرومويل
َحنَاِنهم مع أيًضا، له آبدًة إقامتهم ويف اإلنكليز، وبني بينه ما إصالح يف الوحيد السبب
شاْرل. امللك رأِس من ِعَوًضا جمايكا بوِريتَانيٍّ كلُّ ويَُعدُّ ، الحظِّ املنكود امللك عىل العظيم
سنة بعد أي أيًضا؛ أحراًرا صاروا أن بعد إالَّ مستعمرين الُهوَلنِْديُّون يصبح ولم
إىل ينظر وَمن الخاصة. راياتهم تحت االنتقال َحقَّ ْك الرتُّ من نالوا أن يَْلبَثوا لم وهم ،١٦٠٩
الشمال ِلَشْعبَِي والرشق الَجنوب يف ت تَمَّ التي الفتوَح يَتََمثََّل أن يمكنه العرص ذلك َحْولِيَّات
بني َحَدثَت التي الرئيسة السياسية باألعمال ِة الخاصَّ التواريخ يف يبحث وَمن التاجرين،

يأتي: كما نََمِطيَّة أرقاٍم غريَ يَِجْد ال و١٦٠٠ ١٥٠٠ سنة

إيطالية. من الفرنسيني َطْرد ١٥١٢
ميالن. عىل االستيالء الفرنسيني، انتصار ١٥١٥
ميالن. َضيَاُع باِيف، يف الفرنسيني هزيمة ١٥٢٥

ُصْلح. امللكني، بني الثالثة الحرُب ١٥٢٧–١٥٢٩
وشارلكن. األول فرنسوا امللكني: بني الثالثة الحرب ١٥٣٦–١٥٣٨

امللكني. بني الرابعة الحرب ١٥٤٢–١٥٤٤
قادس. عىل اإلنكليزي األسطول هجوم ١٥٨٦
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الزمن: ذلك ِبنَبِْض َشَعْرنا االستعمارية والَحْوليات التواريِخ هذه بني قابلنا ما وإذا

الشمال. نَْحَو بَْحًرا الهند ألََفاِويه إدخاٍل أوُل ١٥٠٤
أمريكة. يف ود السُّ للعبيد بيع أوُل أوروبة، إىل للقهوة إدخاٍل أوُل ١٥١٧

العالم. َحْول ن ماِجالَّ طواُف املكسيك، فتح ١٥١٩–١٥٢٢
الصني. من األوروبيني َطْرُد ١٥٢٣

املكسيك. من الكاَكاو نبات إدخال ١٥٢٨
األفريقية. واإلنكليزية الروسية اإلنكليزية كات ْ الرشِّ تأسيس ١٥٥٣

لُنُْدن. بُْرصة إنشاء ١٥٦٨
ِمْركاتُور. ِقبَل من األرضية الُكَرة خريطة َرْسُم ١٥٦٩

إيطالية. إىل القهوَة البندقيني إدخال ١٥٨٠
الرشقية. اإلنكليزية كة ْ الرشِّ تأسيس ١٥٨١

ِفْرِجينْيَة. يف راليف ١٥٨٣
البََطاَطة. عاُم ١٥٨٤

الرشقية. الهند يف الُهولنديون ١٥٩٥
الهولندية. الرشقية الهند كة ِرشْ ١٦٠٠

كنََدة. يف الفرنسيون ١٦٠٣
بَراْغَواي. يف يسوعية دولٌة ١٦٠٨

ُهولندة. إىل الشاي إدخال امُلْغَفَلة، كة ْ الرشِّ اتخاذ ١٦١٠

ع التََّوسُّ ذلك من بعيًدا هذا، الثانويُّ العاملية التجارة ُح َمْرسَ َظلَّ املتوسط، البحُر َظلَّ
َحَفَز الطُُّرق نطاق التساع نتيجًة بهجٍة من به ُشِعَر ما فإن ذلك ومع تقريبًا، التجاريِّ
البحر َحْوَل األُمِّ، َحْوَل القديمة التجارية الطُُّرق عىل التََّسلُّط إىل الجديدة املستعِمَرَة األمَم
تََمرُّد عن أسفر الذي ،١٦١٨ سنة املشئوم إسبانية َغرانَْدات ائتمار من كان وما املتوسط.
منذ األوىل للمرة أجنبيٍّ تجاريٍّ شعٍب ل بتدخُّ انتهى قد إسبانية، ِضدَّ بُنُْدقيني ُضبَّاٍط
أغرق فلما اع، الرصِّ يف اشرتكوا الهولنديني البندقية ُحَلفاء أن وذلك األباطرة، اصطراع
،١٦٥٥ سنة يف املراكيشِّ الشاطئ عىل ُقْرَصاِنيًَّة سفينًة عرشَة ِستَّ ُرويِْرتُ دو البحريُّ بطلُهم
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مكاٍن كلِّ يف قناصَل َعيَّنُوا وقد املتوسط، البحر يف حقيقيًة شعبية ُحْظَوًة الُهولنديون نال
رايتهم تحت بامِلَالحة يقوموا أن ١٥٩٧ سنة يف لإلنكليز السلطاُن ويأذن لتجارتهم، حمايًة
الصربُ وهما: صفاتهم، أعظم من صفتني عىل دليًال الزمن هذا يف اإلنكليز ويقيم الخاصة.
َحَلَب من السائرة الربية الطريق إنماءَ األمر بدءِ يف اإلنكليُز ويحاول النفس، وضبُط
حني عىل َرَشد، عن ويَْرتُكونه هذا سعيُهم ويَْحبَط البحرية، لطريقهم توطيًدا الهند نحو
إنكلرتة اصطراع إىل األمور َمنِْطُق يؤدِّي ما عان وَلُرسْ الرشقية، الهند َكَة ِرشْ ُسون يَُؤسِّ
فيما وجنوة البندقية بني وقع كما وذلك العاملية، التجارة يف َداَرة الصَّ أجل من وهولندة

مىض.
القراصني، التِّقاءِ عرش الثامَن والقرِن عَرش السابَع القرِن يف وسيلتان تُتََّخذُ وكانت
انَْفكَّت وما واسطٍة، أسلَم الوسيلتني جمُع وكان جزية، وإعطاءُ الحارُس األسطوُل وهما:
هذه عمل ينقطع ولم حربية، مراكَب ِقبَل من تُْحَرُس املتوسط البحر يف التجارية ُفن السُّ
َجَعَل حني إالَّ أيامنا، يف إالَّ عملها إىل تَُعْد ولم القراصني، سلطان بزوال إالَّ األساطيل
مائتي منذ القراصني مراكب وتَُعدُّ ارتياب، َمَحلَّ البحاِر أمَر القرصنة من جديٌد نوٌع
البحر ُعْرض يف ُفن السُّ َوْقف من به تقوم كانت بما الَغوَّاصات بمثال ًة َ ُمبَرشِّ طالئَع عاٍم
يف اختفاءٍ بعد كالَغوَّاصاِت األمر غامضَة بغتًة تَْربُز القراصني مراكب وكانت وتفتيشها.
التجارية. السفَن فتَْسلَُب وآُسوَر وُكورنَْواَل بُروَج أماَم تظهر وكانت مجهولة، ُخْلَجان
إثْبَاتًا تَُمرُّ َلة امُلَفضَّ ُفن السُّ بعض بها يََدُعون كانوا َشَفِهيًَّة معاهداٍت القراصنُي وَعَقَد
إنذاًرا الهواءِ يف ِمْدَفٍع قذيفُة تُْطَلق وكانت جزيًة، القراصني رؤساءَ يُْعُطوَن مالكيها ِلَكْون
يَْصَعد ثم ، بالالسلكيِّ ُمنِْذًرا الَغوَّاصة ُربَّان يصنع كما وذلك ُفن، السُّ وقوف برضورة

واألَْوَساق. الوثائَق ويَْفَحُصون املركب يف القراصني بعُض
ثم الغالب، يف رة ُمزوَّ بأوراٍق يُْخَدعون كانوا فإنهم يني أُمِّ كانوا القراصنَي أن وبما
بأن أماِنِه صكِّ نصَف انرصافه قبل املركب من يأخذوا بأن الِخداع هذا مثَل يَتَُّقون صاروا
مركبًا تََرُكوا أو ُخِدعوا أن َحَدث وإذا بعد، فيما الِقَطُع تتطابق هل لرُيَى قسمني إىل َم يَُقسَّ
الُحُمولة، ضبُط يكن لم ذلك ومع الحكاية. تُْعرَف عندما رئيسهم ُعنق َب ُرضِ يُمرُّ َعدوٍّا
َهْول؛ من التجارية ُفن السُّ به تُْمنَى ما أعظم هو القراصنُي، به يأتي قد الذي الطاعوُن بل
يوًما عَرش خمسَة املرفأ يف تََظلَّ أن القراصني يَُفتُِّشها سفينٍة كلِّ عىل أن بعد فيما ُرئِي ولذا
وكان املراكب، حماية َخْرَج تدفع التي هي الكربى الدول جميع وكانت منها. يُنَْزَل أن قبل
زعماء إىل والدانيماركيون الهولنديون يَُسلُِّمها حربيٍة موادَّ من أحيانًا يَُؤلَّف الخرُج هذا
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وما ،١٨١٧ سنة حتى تَُقدَّم كانت تُْدَعى، كما هذه، مثُل وهدايا األفريقيني، القراصني
شاِلر: األمريكيِّ القنصل تقرير يف جاء ومما الهدايا. هذه مثَل لتقدِّم الصغرى الدول كانت
قد وهم األُوَلينَْي، البحريتني العاَلم دولتَي ِقبَل من عوا وُشجِّ هؤالء الجزائر لصوُص «ُسكَِّن
وكان حياء.» غري من الدويلَّ القانوَن بنقضهم الصغرية الدول تجارة عىل اعتداءٍ آلَة َغَدْوا
مرورهم عند بالجزائر امَللكي القَرص يَُحيُّوا أن ،١٨٢٥ سنة َحواَيل القناصل، جميع عىل
ساحة يجاوز أن ألحدهم يكن ولم املقابالت، يف سيوفهم بحمل لهم يُْسَمح ال وكان أمامه،
أن األهلني من خدُمهم يستطيع حني عىل لُوا يرتجَّ أن عليهم يجب بل حصانًا، راكبًا القرص

ُركبانًا. يََظلُّوا
تجارَة تعاطيَهم يُْخُفون عَرش الثامَن والقرن عَرش السابَع القرن يف اإلنكليز وكان
ُفَن السُّ تُوِسُق كانت كاِتهم ِرشْ أن وذلك الزوايا، املثلثة التجارة من رضبًا بمزاولتهم الرقيق
بقيمة ى يُْرشَ وكان أفريقية، إىل فتنقله (ِويْسكي) إنكليزيٍّا ورشابًا وقطنًا فوالذًا الربيطانيَة
فتُبْتَاع أمريكة، إىل ويُْرَسلُون بَْخٍس بثمٍن الغربيَّ الساحل زنوج من عبيٌد َلع السِّ هذه
يف الرِّقُّ يُْلَغ ولم إنكلرتة. إىل وتُْدَخُل العبيد لهؤالء ثمنًا يُْقبَض بما أمريكية ُمنْتََجاٌت
للقانون ،١٨٠٧ سنة يف إنكلرتة، يف ُصوِّت ا وَلمَّ ،١٨٣٤ سنة إال الربيطانية املستعمرات
من الرقيق تجارة َعت «ُرشِ بقوله: الربملان يف أَْلُدن اللورد عارضه التجارة، هذه يَُحرِّم الذي

السياسة.» وأقطاِب الالهوت وعلماءِ الفقهاء أعظَم أعضائه بني يَُضمُّ كان برملاٍن ِقبَل
وقيارصة النمسة أباطرة ويقاتلُهم والبلقان هنغارية من يُْطَردون الرتك كان وبينما
اإلمرباطورية وكانت دوًما. سلبيٍّا املتوسط البحر موقُف كان الغالب، يف منصورين روسية
وكان فشيئًا، شيئًا تُزيحها أن املقهورة األمم فتحاول جامدًة ثقيلًة كتلًة صارت قد الرتكية
النرصانية األمم ُق تََفوُّ بدأ وقد ،١٩١٨ سنة يف ِقَطًعا تَُحطََّم حتى قرنني مرور من بُدَّ ال
من قرٍن بعد السيايسُّ تفوُقها بدأ وقد ،١٦٠٠ سنة َحواَيل املتوسط البحر يف االقتصاديُّ

ذلك.
املبدأ، هذا ِمثَْل تَُمثُِّل ال الكنيسة وعادت عامٍّ، مبدأٍ وجود عدم عن البطء هذا وينشأ
يف ابْتُِدع الذي « األوروبيُّ «التوازن يكن ولم الرومانيُة، األملان أباطرة إمرباطوريُة وتوارت
عىل اعتمادها لعدم الشمس امللك بسياسة ْك يُتََمسَّ ولم القارَّة، غري يف َمْرِعيًا العرص ذلك
الدولتني عىل الفوز لها يُْكتَْب فلم نُُشوئها، أوج يف حتى برية دولًة فرنسة وَظلت البحر.
ومن السالطني مع محالفاتها جميع من الرغم عىل نادًرا إال وهولندة، إنكلرتة البحريتني،

حاكتها. التي املكايد جميع
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من الغربيِّ القسم يف إسبانية عىل بَْق السَّ َقَصَب العرص ذلك يف فرنسة أحرزت وقد
ُكوْلِربُ، عَرش، الرابَع لويَس وزيُر ع وسَّ وقد هولندة، عىل إنكلرتة أحرزته كما املتوسط البحر
وماذا الزمن، من حينًا فرنسة ق تََفوُّ إىل ُوُصوًال الفرنسية واملوانئ الفرنيسِّ األسطول ِنَطاَق
السيادة سبيل يف العظيمة باملنازعات خاصٌة هي ذلك؟ مع الوقائع هذه أمر من نَا يُِهمُّ

املتوسط! البحر بغري هنا نُْعنَى ال ونحن ها، بأَْرسِ أوروبة ح َمْرسَ عىل
تماًما وتطهريه لفتحه أحٌد يكرتث فلم لصوٍص مأوى صار قد املتوسط البحر وكان
زمامها، عىل قابًضا ماَزاَران كان التي فرنسة، حاولت ا وَلمَّ ُجْهًدا. األمِر هذا استحقاق لعدم
وذلك ذلك، حدوث دون وحالت األمر يف إنكلرتة َلت تََدخَّ وِصِقلِّيَة، نابل عىل تستويل أن
جزيرة الرتُك حارص ا وَلمَّ بالبندقية، ى يَُضحَّ أن أُِريد عندما صنعت قد ُهوَلنَْدة كانت كما

ملقاتلتهم. البندقيَة فرنسُة حالفت أَقريطش
القتال ميادين يف يَُقرَُّر كان الذي التاريخ مجرى الحوادث هذه من حادٌث يَُعنيِّ ولم
كانت التي هي الرجال، عظماءُ وال الكبرية، املبادئ ال وحَدها، واملصالُح وفرنسة، بأملانية
الشمِس امَلِلك طموح نََهَكها التي فرنسة، عىل كان وبينما املتوسط. البحر يف تتقابل
منذ إسبانية صنعت كما العاَلمية، السيادة يف ِخططها عن تَْعِدل أن عاًما، أربعني يف
ِغياب بعد فيها لطمعه األمر آخر يف إسبانية نحَو يََده الشائُب امللُك هذا بََسَط َقْرٍن،
(١٧٠١–١٧١٣) عظيمة أوروبية حرب نار وتشتعل إنكلرتة وتتدخل عنها، هابسربغ آل
ويحاول القادم، القرن يف البحريِّ فرنسة سلطان عىل اُع الرصِّ هذا ويقيض والبحر، الربِّ يف
جبل ُحوِرصَ كما ومالطة البَِليار ُجُزُر وتَُحاَرص قواعَد، عىل يستويلَ أن املختصمني من كلٌّ

الخصوص. عىل طارق

٨

الكبري، الرصيف طول عىل املرور بعد الَربِّ ناحية من طارق جبل صخرة من َب اْقُرتِ ما إذا
مقداًرا جبٍل َسْفُح يَنَْحِدر اليمني ويف مال، الشِّ نحو ٌر ُمَدوَّ ضخٌم أسٍد أو جاموٍس رأُس ُرئَِي
من الصخرة إىل نُِظَر ما وإذا ُمَشوًَّشا، منظًرا للمجموع وتُبِْرص حيوان، كَظْهر فمقداًرا
بُْرٌج له ظهر اإلشارة موقف تحت اإلنسان ُوِجَد ما وإذا عظيمًة، وِعَرًة بََدت البحر ناحية
البحر أمام االنحداُر وينتصب لفاْغِنر، غنائية رواية يف القاتم اآللهة كقرص قديم َجبَّاٌر
رجل غريُ يَتََسلََّقها أن يستطيع فال الجهة، هذه من ممتنعة الصخرة وتكون ا، تامٍّ انتصابًا
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املوضوع، هذا َحْوَل الخرباء آراء تختلف بامِلْدفعيَّة؟ عليها االستيالءُ أََويُمكن ماهر، َجبَِيلٍّ
َعنَْوًة. أَْخذُها يتعذر فإنه أمٍر من يكن ومهما

وقد الغالب، يف مستوية طبقات من ُمَؤلٍَّف ِبلَّْوِريٍّ َرماديٍّ كليسٍّ حجر من والصخرُة
عىل التجاويف هذه أحد ويقع السنني، ألوف يف كثريًة تجاويف هنالك والريُح املاءُ نَحَت
أعمدٍة إىل ويستند َقَدم، أربعمائة الُعْمِق من ويبلُغ البحر مستوى فوق أقدام ١١٠ ارتفاع
فيكتورية، بغار يُْعَرف كهٌف وهنالك ُمتََدلِّياٍت. املغارات هذه لبعض وتَِجُد كنيسة، َكُرواق
. األمريكيِّ «غاِرماُموَت» ُصَوِر عىل تََفوُُّقها يَُرى طبيعية رائعًة كلسية ُصَوًرا لنا ويُبْدى
فقط، َقَدٍم ١٤٠٠ فيها نقطة أعىل بََلغْت ما مجموعها يف الُعلُوِّ بالغَة الصخرُة ليست نََعْم،
ُربْع بني ح يرتجَّ عرضها أن والواقُع وِضيقها، النفرادها االرتفاع كثريَة تظهر أنها غري
ُرئِيَت أَنَْفاٍق من ها بأَْرسِ املصنوعِة ُحُصونها بني املرء سار ما وإذا امِليل. أرباع وثالثة ميٍل
من لها ليس التي الصخرة كانت وما واحٍد، آٍن يف كثرية نََواٍح من النهاِر ونُوُر السماءُ
عىل الخيال إىل أقرَب إرشاًفا ف تُْرشِ لم لو إنساٍن نََظَر لتَِقَف مطلًقا أمياٍل ثالثُة الطول

املتوسط. البحر َمْدَخل
وما ريب، ال الفردويسِّ البحر هذا مدخُل منه وأضيُق َضيٌِّق، جهنََّم َمْدَخل أن ويلوح
هذا أوائل يف ذُِكَر كما ، يَُدلُّ والبلقان فرنسة يف أفريقية حيواناٍت وقروِن ِعظاٍم من ُوِجَد
بعض فتئ وما التاريخ. قبل ما أزمنة يف القارَّتني بني يَِصل كان برزٍخ وجود عىل الكتاب،
أهميَة وال اليابستني، بني الجرس انهيار منذ َمرَّت التي السنني ألوف حول يجادلون العلماء
قريٌب الساحلني من كالٍّ فإن أمٍر من يكن ومهما امُلْعِضالت، من أنها ويظهر املسألة، لهذه
أن امُلَجرََّدَة العنَي ويمكن ِميًال. عَرش أحَد عىل نقطٍة أضيق عند امَلسافة تزيد وال اآلخر، من
ويَُخيَُّل منظًرا، َع امُلنَوَّ أفريقية شاطئَ أوروبة»، «رأَس املسماِة الجنوبية، النقطة من تََرى
تكون ال عادت أنها مع ُمَهرِّبني َوْكُر الصخرة داخَل الواقعَة الصغرية املدينة أن الناظر إىل
إليها يُوَصَل أن يمكن ال سمٍك َصيَّادي قريُة كذلك املتوسط البحر عىل وتقُع ُمْطَلًقا، هكذا
تقريبًا، الذُّروة عىل وهنالك، الصخرة. ِخالل من بنََفق أو الَربِّ ناحية من ملتوية بطريق إالَّ

الصخرة. َحْول هائل، ُغوٍل َحْول ع ُمتََجمِّ 8 َدبٍْر منظُر وللمجموع بُْرجان، يقوم

والزنابري. النحل جماعة الدبر: 8
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التي الحاكم حديقة وتبدو ذُروتَها، َخرَّبت النار إن يَُقْل الصيف يف إليها ينظر وَمْن
من مكاٍن كلِّ يف الربيطانيُة األريستوقراطية تُبِْدعها كالتي خرضاءَ واحًة بسقيها يُْعنَى
يف ويُْعَرُض اإلنكليزية. بحدائقها ُمذَكَِّرًة ُخور، الصُّ وسواءِ الصحارى وسط يف حتى العاَلم،
عظيمان مفتاحان القديم املنظر ذي الرسميِّ الحاكم منزل من الطعام قاعة يف َوْجبٍَة كلِّ
الحاكِم أسالُف ضبطهما قد القلعة لباب امِلْفتاحان هذان وكان أحمر، ُمْخَمٍل عىل قديمان
بهذا يَُقاُم وال الوجه، هذا عىل قرنني منذ مائدته يف يُْعَرضاِن يَنَْفكَّا لم وهما اإلنكليُز،
الصخرة عىل ويوَجُد أيًضا. يوٍم كلِّ يف به يَُقاُم بل فقط السنوية الفتح ذكرى يف الَعْرِض
ويَْرِوي أوروبة، يف ما آخَر تَُعدُّ يَّة بَرِّ قليلة ِقَردٌة وَحَجٍل، َحَماٍم بجانب يوجد الخارج، يف
بينها فيما متفقة إناٍث خمُس الِقَرَدِة من يوجد كان أنه ١٩٠٠ سنة يف الحامية ضباُط
الشمالية أفريقية يف فتًى ذكر عن ويُبَْحُث وافرتاسه، ذكر آخر قتل عىل عجيبًا اتفاًقا
عنها، روايٌة تُْكتََب أن تستحقُّ التي الهزلية الفاجعة الخاتمة تلك بعد ْخَرة الصَّ إىل ويُْرَسُل
الطرف هذا إىل يُنَْقل وهكذا الَعَدد. كثرية تكن لم وإن ذلك بعد جديدٌة ِقَرَدٌة وتَْظَهُر
إليه املضيق من تُمرَّ أن األفريقية والُفيُوَل األُُسوَد يمكن كان الذي األقىص، األوروبيِّ

. األفريقيِّ النوع لذلك إبقاءً الصخرة عىل فيُْطَلق َقَفٍص يف واحٌد ِقْرٌد بسهولٍة،
ِهْرُكوَل أن األساطري ويف َسبْتَة، قلعة تنتصب تلك، أمام أخرى صخرة وتنتصب
كلمة وتجيء الزمن. ذلك يف معروٍف محلٍّ أبعُد هو الذي املكان هذا يف عمودين نََصَب
بمعنى عليه، أطلقوها الفنيقيني أن ح يَُرجَّ والتي املكان، لهذا اسم أقدم هي التي «أَِبيَال»
وهذا الرشقية، جهتها من إالَّ الصخرَة يََروا لم األسطورة ُمبِْدعي أن يف ريب وال «موقف»!
النافذة الضيقة الثُّْغَرة هذه إىل بانجذابهم َشَعروا أنهم يف ريب وال تفسريهم، يوضح ما
وتقع الَجنوب ناحية من فيها األَْطَلنِْطيُد تقع بعيدة جديدة بحاٍر إىل ُمَؤدٍّ مجهوٍل عاَلم إىل

الشمال. ناحية من فيها ثُوَلة
فأنشأ طارًقا، كان عربيٍّا، امِلْفتَاِح، ذلك املكاِن، ذلك أهميَة َعَرف مجاهٍد أوُل وكان
كلمة إىل العربيُّ اسمها ل فتََحوَّ طارق»، «جبَل الصخرُة تلك يت وُسمِّ ُحُصوٍن، أوَل فيه
وبربريٍّ عربيٍّ ألَف عَرش اثني من مؤلًفا جيًشا الرجُل هذا قاد وقد إِْدغاٍم. عن Gibraltar

يف الصخرة فوق قلعًة يُنِْشئ أخذ وقد يش، َرشِ يف الُقوَط وقهر األندلس إىل َمرَّاِكش من
يُْدَعى فكان َجبَّاٌر بُْرٌج يَُرى يََزاُل وال سنة، وثالثني إحدى يف إالَّ بناؤها يَتِمَّ فلم واحد آٍن

املغاربة». «قلعة
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ِحَصاَراِت من ِل باألَوَّ إسبانيٌّ مِلٌك فيبدأ املغاربَة، اإلسباُن ويَْطُرد سنة، وتميضستمائة
ذلك ومع ،١٨٠٠ وسنة ١٣٠٠ سنة بني الصخرة َزْلَزلت التي عَرش الخمسَة طارق جبل
التحصينات لربنامج نتيجًة ُمنِْتَجٍة غريَ كانت الصخرة إىل َهت ُوجِّ التي الَهَجَمات جميع فإن
الجديبة الحارََّة الَقَصبَة يَْعُمُروا أن األَوَّلُون امللوُك وَودَّ عَرش، السادَس القرن يف ُطبِّق الذي
من بإعفاِئهم واعدين بها اإلقامة إىل والَقتََلَة اللصوَص فَدَعُوا الصخرة سفح عىل املمتدة
من ومسلمون قراصنُي ويتقاتل مناوبًة، بالِحَصار واإلسبان املغاربة ويقوم الرضائب،

ُقوا. يَُوفَّ فلم الصخرة لحيازة أخرى ناحيٍة من إسباٌن وُدوَكاٌت وملوٌك ناحيٍة
اإلنكليزية الفرنسية الحرب أثناء يف إالَّ كقاعدٍة طارٍق جبِل لتملُّك اإلنكليُز ق يَُوفَّ ولم
بريطانيٌّ بحٍر أمريُ أدرك ١٧٠٤ سنة ففي الشمَس، امللَك َمْلُربُو فيها قاتل التي الكربى
وبدأ قرونًا، منيعة َظلَّت التي الصخرة أمام املضيق فدخَل وقيمتَه طارق جبل أهميَة
األَمرياَل هذا أن والواقُع القلعة. عىل فاستوىل أياٍم ثالثة غريَ يَُدم لم الذي الثانَي الحصاَر
َعَلم يرفع أن عليه يجب فكان ، الهاِبْسُربِْغيِّ األرشيدوِك إنكلرتة حليف لدى مستخدًما كان
القلعة عىل واستوىل الربيطانية الراية فنصب الساعة، َخَطَر أدرك ولكنه هاِبْسُربْغ، آل

بة. ْ الرضَّ هذه عىل وافقت أن حكومته تلبث ولم َحنَّة، املِلكة باسم
خمًسا العمر من البالغ ُروك ُجوْرج ري السِّ إىل طارق جبل عىل االستيالءِ فخر ويعود
من به َهَجَم وما مآثر، بال ولكن كريٍم َعَمٍل ذا كان والذي الحني، ذلك يف سنًة وخمسني
باسم عليها القبض يف قراٍر من اتخذه وما فتحها من له َق ُوفِّ وما الصخرة عىل رسعٍة
عىل َدلَّت أموٌر قريبٌة قاعدٌة لديه تكون أن غري ومن ذلك إىل ه يَُوجَّ أن غري من َمِليَكته
دعا قد كان هذا وكُروْمِويُل بكُروْمويَل، ُمذَكٍِّر عنده املناسب الوقت بتقدير شعوٍر وجود

الربيطانية». السياسة أهداف «أهمِّ ب وقادَس طارٍق جبَل
تلك يف الثالث بالحصار ويبدءون َخِرسوه، ما أهميَة واإلسبان الفرنسيون ويَُقدِّر
ا غمٍّ يُورثهم ما بذلك لإلسبان وكان األثناء، تلك يف املتطوعني كتائب أحسُن فيُْدَحُر السنة،
إذا إسبانية جميَع يحارص أن الصخرة فوق الرابض األجنبيِّ استطاعة من أبرصوه ِلَما
أهمُّ يقع ثم املفاجئة، والَهَجَمات والحروب املفاوضات بني اآلتيان الَعْقدان َمرَّ وهكذا أراد.
حينما أي سنني؛ أربع نحَو ذلك فيدوم ،١٧٨٠ سنة حواَيل وأطولُها طارق جبل حصارات
الحامية تجويَع اإلسبان ويحاول وتُْضِعُفها، إنكلرتة باَل تَْشَغُل أمريكة مشاكُل كانت
ذلك ومع نوع، كلِّ من وعيونًا اِقني أَفَّ اإلسباُن ويستخدم عنيفة، بحريٍة بَهَجَماٍت والقياَم
البحريَة املعارَك تَْعُقب كانت فقد ذلك ومع املالئم. الزمن يف إنكلرتة من يأتي امَلَدُد كان فقد
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إنكلرتة، عىل قنابَلهم األملاِن إلقاءِ أثناءِ يف ١٩٤٠ سنة وقع كما وقوٍف فَرتَاُت الشديدة
تَْظَهُر وكانت اإلسبانية، املراكب عىل انتصاراٌت تُنَاُل وكانت بَهَجَماٍت تقوم الحامية وكانت
عىل استيالؤهم هو لإلسبان تَمَّ الذي الوحيُد الفوُز وكان قوًة، متزايدٌة جديدٌة مدافُع

الحارض. الزمن حتى إسبانيًة َظلَّت التي َمنُورقة، جزيرة عىل اإلنكليزية، القاعدة
القلعة قائد بني كان كالذي وذلك للرسائل، ُفُرويسٌّ تبادٌل املعارك بني يوجد وكان
يل، «اْسَمُحوا قوَله: َعُدوِّه إىل األخري هذا كتب وقد كِريُّون، ُدوك املحاِرصين وقائِد إِْليُوت
أَْعرُف ِلَما ريَب، ال محتاجٌة، فهي مائدتكم، إىل ضئيلًة أشياءَ أُقدِّم بأن السعادة، صاحَب يا
إليه أُِضيُف وهنالك لُون، تَُفضِّ ماذا أعلم أن ني يَُرسُّ ومما فقط، الُخَرض عىل اشتمالها من

ثَْلج.» قليِل مع السادِة حاشيتِكم أَْجل من ِحْجَالنًا
والدَّجاِج الفواكِه لهدية السعادة، صاحب يا ُشْكٍر، ألَف إليكم «أُقدِّم الجواَب: واْسَمع
عدم من الحرب بدءِ منذ عليه َعَزمُت ما نقَض أوجبت بأنها لكم أعرتف وإنني الجميلة،
أن واحٍد كلَّ ويمكن هنا، علنًا يشء كلُّ بيَع وقد رفقائي، منه يأكل ما غرِي يشءٍ أكل
صاحب يا منكم، أرجو أن الواجب من أََرى ولذا الرشاء؛ وسائُل عنده تكون أن عىل يشرتَي
يكفي، ما الُخَرض من ولدينا به، أتمتع أن أستطيع ال بإحسان تَْغُمُروني أَالَّ السعادة،
هنا.» كان ولو الزراعة يف فراغه ساعاِت يقيض واإلنكليزيُّ ، اإلنكليزيِّ عادة من والزراعُة
ويَْسأَُم ثباته، عدم أو طارق جبل ثبات َحْول وفرنسة إنكلرتة يف يَُراَهُن وكان
بعينيه ويََرى عدوَّه، املحاِرصين رئيُس ويزور ُهْدنٌة، وتُْعَقُد األمر، نهاية يف املحاِرصون
تََملََّق برجٍل القائد هذا تشبيه ويمكن َجْدَوى. غري عىل الطويل ببرصه إدراكه حاول ما
الخضوع غريَ يََر َلْم لتََمنُِّعها َولُعه اشتدَّ فلما نَيَْلها، يستطيع أن غري من سنني أربَع امرأة
بَسْلٍم ،١٧٨٣ سنة منذ تتمتع، طارق جبل قلعُة انفكت وما آخر. وجٍه عىل َغَرَضه بالًغا

تقريبًا. دائمة
الثامَن القرن أوائل يف طويلة حرٍب بعد البحر من فرنسة لطرد إنكلرتة َقت ُوفِّ أَجْل،
البحر دول من النمسة َغَدت وقد الحني، ذلك يف بََدْت َحِديثاٍت مناِفساٍت ثالَث أن غري عَرش،
ساْفَوا صارت وقد واسعة، إيطاليًَّة سواحَل يَْمِلكون كانوا هاِبْسُربْغ آل ألن وذلك املتوسط؛
حينًا أيًضا املتوسط البحر دول من ِصِقلِّية ُعدَّت وقد ِدينْيَة، َرسْ بنَيِْلها أيًضا بحريًة دولًة
َظَفره عدم مع َخَطٍر أداَة وكان املضايق، نحو روسية يَْدَفع األكرب بطرُس وكان الزمن، من
ويُْشَطُر بحًرا، رها لتأخُّ نتيجًة األخرى الدول بُطُموح ُعوِقبَْت التي هي وفرنسة يشءٍ، بكبرِي
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وقت تقطع أن طارٍق بجبِل تستطيع التي إنكلرتة ِقبَِل من َشْطرين إىل الفرنيسُّ األسطول
وضٍع عىل تَِنمُّ الصخرة حيازة تزال ال واليوَم وطولون. بِرْست بني طريٍق كلَّ الحرب
من كلٌّ به يُْفَصُل ِلَما وذلك بريطانية، أيٍد قبضَة بَنَاما كانت لو أمريكة عليه تكون كالذي
. الخاصَّ أسطوَلهم الفرنسيون أغرق طولون ت ُحوِرصَ وملا اآلخر، عن األمريكيني األسطولنْي
عامنْي، فدام طولون حول َب ُرضِ ثاٍن حصاٍر إلفساِد زمٍن بعد الفرنسيون ُق ويُوفَّ
وقد الِحصار، عىل يداومون ثم يَتََزوَُّدون حيث مرٍة غريَ إِيْرَس جزائر إىل اإلنكليز ويَنِْزُل
إلسبانية، مساِلمًة إنكلرتة كانت وإن تُروبز سان مرفأ يف الراسيَة اإلسبانيَة السفَن حرقوا

إِيْرس. جزائر أعايل يف حدثت التي الواقعة يف ا نَْرصً الخصوم من أيٌّ يَنَْل ولم
يَُقرَُّر كان الثالثة، املتوسط البحر أبواب أحد يف يقع األسايسُّ التغيري هذا كان وبينما
القديمة الِخطَّة إىل يعود الشمَس املِلَك إن أي قديم؛ مرشوٍع إىل الرجوع أي آخَر؛ تغيرٍي أمُر
وتَبُْدو الفنية. الناحية من متعذًرا أمًرا اإلنشاء هذا ويلوح السويس، يف قناٍة إنشاء حول
للفرنسيني األحمر البحر أبواب بفتح السلطان مطالبة فكرُة ُكوْلِرب األملعيِّ امللك لوزير

واإلسكندرية. السويس بني النقل وسائل وتنظيِم مخازَن إقامة يف لهم وباإلذن
الِوجهة تلك إىل عَرش الرابَع لويَس تحويَل يحاول ِليِْبنتْز األكرب األملانيُّ العبقريُّ وكان
الرابَع ولويَس الرتِك بني الت الصِّ ساءَت وملا الرِّين، نحو امُلَخرِّبة مغازيه عن له ًفا َرصْ
الفيلسوف كتاب عن ُكوْلِرب ويجيب مرص، عىل باالستيالء األخريَ هذا ِليبنتُز نََصَح عرش
أهميَة املِلك إدراك مع امللك بمقابلة ِليبنتز يظفر لم ذلك ومع باريس، إىل بدعوته الشهري
الزمن إىل أي سنة؛ ١٣٠ مدَة مَرص إىل فرنسة َسْوق فكرُة تُِرَكْت وهكذا املرشوع. هذا
حول ذكُره يَْجُدر ومما ِليبنتز. مرشوَع يجهل نابليون كان وإن نابليون فيه َقها َحقَّ الذي
املتوسط البحر بابَي من باٍب عىل استولت إِنكلرتة كوُن وإنكلرتة، فرنسة بني األكرب اع الرصِّ
احتالُل أي األمران؛ هذان ولوال عليه، االستيالءَ أو له آخَر باٍب فتح أهملت فرنسة أن مع

آخر. مجًرى املتوسط البحر تاريخ التََّخذ السويس، قناة فتح وعدُم طارق جبل

٩

البحر إىل التقدم يف الراغبتان األجنبيتان األُمتان هاتان كانت وروسية، النمسة كانت
يُْصبح ولم بدسائسهما، تُْركية فتَُعزِّزان مناوبًة وتَُداِريَانهم ْك الرتُّ تَتَوعدان املتوسط،

منهما. أكثَر بحريني الروُس صار وقد ْك، الرتُّ من أكثر بحريًة أمًة النمسويون
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املبعثرة ممتلكاتهم بعض بَفْقِد ألنفسهم يسمحون هابسربغ آُل كان أن املمكن ومن
التاريُخ أو القوميُّ امليُل كان وما فتًحا، إياها نيلهم من أكثَر صهارًة أو وراثًة نالوها ما
إالَّ املالك البيت نحو الرعايا هؤالء َوالء يكن ولم ببعٍض، رعاياهم بعض لريِبط اللسان أو
عليه تدلُّ ما وكلُّ مركزية، عىل لتَِنمُّ هذه الدولِة ُفَسيِْفساءُ تكن ولم فيه، مشكوًكا أمًرا

بصلة. الرتك ِضدَّ الدفاع إىل يَُمتُّ
لحياتها رضوريٍّا يكن لم املتوسط البحر حياة يف النمسة اشرتاك من حدث وما
نالتها كالتي بسهولة املتوسط البحر يف ممتلكاِتها خرسانها سبب ُ يَُفرسَّ وبهذا القومية،
منهاج عىل بِرتِْيْستة األعمال رجال بعض أَلََّفها التي الرشقية، الهند َكُة ِرشْ توارت وقد بها،
لها، ِفِينَّة حكومة اكرتاث لعدم نتيجًة سنًة عرشَة اثنتي انقضاء عند الكربى، البحرية األمم
ما وكلُّ السبب، هذا ملثل الهنغاريني أيدي إىل النمسويني أيدي من ِفيُوَم ميناء انتقل وقد
الذي الِفيصُّ النقُد هذا هو ِتِريز، ماري دوالُر هو االستعمارية النمسة جهود آثار من بقي
أجياًال، دام الذي هابسربغ، آل عهد ويُْختَُم الَحبََشة، ويف األحمر البحر يف متداَوًال يزال ال
الحاملَة الِفضية نقودها ب تَْرضِ االشرتاكيُة النمسة ُجمهوريُة تزال وال ،١٩١٨ سنة يف
تصويرة عىل مشتملة بنقوٍد يتعاملون السودان رشق زنوُج يزال وال اإلمرباطورة، صورَة

طويل. زمن منذ فينة منازل من صورتُها زالت امرأٍة
البحر َحْوَل الطمع بالغَة مشاريَع ُد تَتََعهَّ كرتينُة، ِتريَز، ماري مزاِحمُة وكانت
َحَفَدتَها تسميتُها الداللة بعَض عليه يدلُّ كما بزنطيٍة بإمرباطوريٍة تَْحلُم وكانت املتوسط،
اليونان فأثارت النمسة مع تركية تَقسيُم نَوتْه ما أوَل وكان وإسكندر، بقسطنطني
قليل، زمن بعد إنكلرتَة كرتينُة وتُحاِلف نفُسه، فولتري لها َطِرَب إنقاٍذ بحرب الرتك عىل
فتنطلق الربيطان من ضباٌط يقوُدها روسية حربيٍة بحريٍَّة منظَر َدِهًشا العاَلم ويشاهد
.١٧٧٠ سنة الرتكيِّ األسطول عىل تقيض حيث الصغرى آسية إىل البلطيِّ البحر من
للتحية رفعوه الذي والَعَلَم الروس حي َمالَّ بها يخاطبون الربيطان كان التي اللغَة ونجهل
الطَُّرفاء الحلفاء هؤالء بني كان ما هو نعلمه ما وكلُّ طارق، جبل صخرة مجاوزتهم حني

ازدراء. تبادل من
عقدت لروسيَة بقورسقَة طالبت فلما شاملة، بخطط الشعوذة تُِحبُّ كرتينة وكانت
تأخري إىل الِخذْالن هذا فأدى اليونان، من العصيان عىل َعتهم َشجَّ َمْن بجفاءٍ تاركًة صلًحا
غاياتها إحدى ق تَُحقِّ أن استطاعت كرتينة فإن ذلك ومع قرن. نصَف اليونان تحرير
شمال عىل باستيالئها وذلك املتوسط، البحر عىل روسية تجعل أن استطاعت املهمة،
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القرن أواخر يف ا وأُوِديسَّ سِباْستبوَل بناء من االستيالء هذا إليه أدى وما األسود، البحر
الدردنيل، من املرور َحقَّ الحربيُة الروِس مراكُب نالت عندما اإلنكليز ويُذَْعُر عَرش. الثامَن

التهديد. هذا إلبعاد سنًة ثالثني جهاد إىل ويحتاجون
بعد اآلستانة تجارة انتعشت وقد بأرسه، العاَلم َعمَّ الروس نجاَح فإن ذلك ومع
البُْسُفور وغدا الدردنيل، َحدِّ عند يقف ال املتوسط البحر أضحى وقد قرون، ِعدَّة ُرقاد
ال الهالل راية تحت الحوادث هذه جميع وقوُع وصار زمٍن، كلِّ يف مما أهمَّ بحريٍّا ً مرفأ
ون يُِحسُّ مبلًغا زمٍن منذ استانبول يف النفوذ من العظمى الدول سفراءُ بََلَغ ما أحًدا يزعج
وجميَع والنمسويني والروَس اإلنكليَز أن والحقُّ الوجوه. بعض من مستعمرٍة يف أنهم به
رسميٍّا، املتوسط البحر عىل يسيطر كان الذي البلد هذا يف تركية، يف سادًة كانوا األجانب
األول. الصفِّ من تقهقرت قد البحر هذا تمِلك كانت التي املتوسط البحر بالد أن والحقُّ
فتح إىل تتقدم لم أنها غري عظيم، بنفوذ املتوسط البحر يف تتمتع فرنسة انفكت ما أََجْل،
كبرية دولًة تكون ال إسبانية وعادت عَرش، الرابَع لويُس تََمثََّله الذي مرشوعها َوْفَق مرص

بَْعُد. كبريًة دولًة إيطالية تُْصِبح ولم طويل، زمٍن منذ
ُقوَّتها، سابق من كان ما عىل راضية، أنها يلوح كان أو راضية، كانت إيطالية أن بَيَْد
يف كما مكاٍن يف طليقًة تزدهر لم امَلَرح روح أن املحتمل ومن بالِفتَن، َهزِّها دوام مع ولكن
ُفتُون. من عَرش الثامَن القرن يف ما بكلِّ يتمتعون إيطالية يف األرشاف جميع وكان إيطالية،
عن متعاقبنْي َصَدَرا اللذان األمران ويدلُّ متعصب، غريَ مساِلًما أمريًا ُحرٍّا، أمريًا البابا وكان
إىل الربوتستان ودعوُة اليسوعيني ُمنَظَّمِة َحلُّ هما واألمران الزمان، ِ تََغريُّ عىل الفاتيكان
الدعوة. بهذه دوليٍّا شكًال املشهوُر الرومانيُّ الَكْرنَفاُل ويكتسب ، الخمسينيِّ الكنيسة عيد
النهضة، ومدينة الوسطى القرون ومدينة القديمة املدينة أي الثالث؛ املدن وكانت
وطبائَعها مبانيَها عَرش الثامَن القرن يف رومُة َزيَّنَت وقد رومة، يف مرتاصفة أُنشئت قد
رومة يَْقِصُدون الناس كان وقديًما اإليطالية، العرص موسيقى َوْفَق بزخارَف وأفكاَرها
نارضًة رومة تكن ولم ْلوان، للسُّ عاصمًة رومة يزورون صاروا واآلن لإليمان، عاصمًة
سلطانَها، تَْفِقد حينما تغتني رومة وكانت امَلَرح، ازدهار َدْوِر يف كما زمٍن يف معمورًة

باريَس. ال البندقيِة، غريُ واحدٍة، مدينة غريُ َرْونًقا يفوُقها ال وكان
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:١٧٨٦ سنة البندقية عن ُغوتِة قاله ما واسمْع

عىل منسجم، برشيٍّ لنشاط رائع عظيم أثٍر عىل بي يُحيط ما جميع ينطوي
ضحاضحها َطمِّ من يبدو ما وعىل ملِلٍك، ال لشعٍب، تكريًما ساطع رفيٍع عمل
ومن املناقع فوق الفاسدة األبخرة ج تََموُّ ومن فمقداًرا، مقداًرا الجزائر الكثرية
الُجمهورية وطابُع الجامُع الوضُع يَْفِقد لم سلطانها وانحطاط تجارتها َوْهن
َدْور انقضاء مع ًة جادَّ تزال ال ُمِسنٍَّة ٍة أُْرسَ أثُر النفس يف ولذلك ؛ قطُّ جواذبَهما

وثََرائها. ازدهارها

ال نُْهَزٍة عن نيله مع البندقية، امَلَرح عاصمِة يف ُمَكرًَّما الحنِي ذلك حتى املاُل يََزِل ولم
الذي املكاُن هو وما توظيف، غري من بالحياة تمتًعا يُنَْفُق املال وكان الغالب، يف ُجْهٍد عن
واملمثلون املوسيقيون كان املدينة هذه وإىل البندقية؟ يف مما بأبهَج فيه يُبْذَُل املاُل كان
وكان ْون، فيَتََلهَّ يأتون واإلكلرييكيون وامُلَروِّضون وامُلَشْعِوذُون والساحرون ون والقاصُّ
وامليادين الَقنََواِت يف انقطاٍع بال طائًفا الفصول جميع يف متحرٌك ُجمهوٌر ويجيء يذهُب
اٍس ُقدَّ «قليُل الزمن: ذلك أمثال ومن الليل، وجميِع النهار نصف يف ضاحًكا ُمْغتابًا ُمثَْرثًِرا
يَتََسىلَّ كان كالبندقية مكان وال املساء»، يف وامرأٌة الظهر، بعد َلِعٍب وقليُل الصباح، يف

فيه. الحياة فلسفة َحْوَل ويجاَدُل فيه واملرطِّباُت القهوُة وتُتناَول فيه ويُْضَحك
ولم وملوكهم، األجانب أمراء من البندقية لضيوِف أُقيمت رسميًة والئَم تلك تكن ولم
كانت بل وتماثيل، بَفوَّاراٍت وُزيِّنَْت خياليون بستانيُّون نَظََّمها حدائَق يف «نَُزًها» تلك تكن
وُغَرٍف ُغْلُدوني ٍح مَلْرسَ َخْلفيٍَّة ومداخَل ومقاهَي وأرصفٍة صغريٍة شوارَع بني انسجاًما
البندقية، عىل يسيطرن الغرام بأمور العارفاُت النساءُ وكانت ووسيطات. لخيَّاطاٍت قاتمٍة
عىل الخليالت َلَقاِنيَة بغري املجتمع سيدات من الخليالِت يَِميَز أن ليستطيع أحٌد كان وما
هذا من ونساءٌ ُدْكن، عيوٍن مع تيسيان، أسلوب عىل ُشقًرا، هؤالء ُمْعَظم وكان يُحتمل، ما
السوداء من كان وما مًعا، كامدٍة زاهرٍة ملدينٍة رموًزا أي للبندقية؛ ممثالٍت َن ِرصْ الطِّراِز
املتفتتة البالية ودعائمها املختالة وقصورها امُلَظلََّلة لَقنََواتها أي املدينة؛ لهذه السائدِة
ابتسامَة يَِسَمان أمران ، املائيِّ النبات رائحة مع تَُشمُّ التي السوداء من كان وما املاء، بفعل

الَحِذرة. الرزينة الباريسية يف تجده ال بُفتُوٍن عليها ويُنِْعَمان البندقية ابنة
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َظلَّ َمْن يُبِْرصْ لم الَكْرنَفال أثناء يف سائح أو سيايسٌّ رجٌل أو فيلسوٌف َوَصل ما وإذا
واحٍد، طراٍز عىل تَْلبَس الطبقات جميع فكانت القديمة، األريستوقراطية الطبقة من حيٍّا
مثلثِة بقالنَس ويَْعتَِمرون واحد نوع من وشاالٍت بمعاطَف يَدَّثرون الناس جميع وكان
وكانت واملراقص، التمثيل دار يف ُمنَوََّعٍة بألواٍن يَُّن يَزَّ الجميُع وكان واحد، جنس من الُقَرن
هذا العيش طراُز وكان ألعمالهم، الجميع غ تََفرُّ مع أشهًرا َمَساِخَر تُْحيي املدينة جميع
رئيس مات ا وَلمَّ العاَلم، جهات جميع من الناَس إليه يجتذب ما والُفتُون الشذوذ من هو

الَكْرنَفال. َر يَُكدَّ لكيال ممكن زمٍن أطوَل موته ُ نبأ ُكِتَم ١٧٨٩ سنة فرباير يف البندقية
يَْعَلم كان برجٍل تُنِْجُب تيسيان، بعد أبنائها بأشهر الزمان، ذلك يف البندقيُة، وتُنِْجب
ُسْخِريته، مع بُمَخادعتها الدنيا يَْفِتن كان برجٍل تُنِْجُب شيئًا، يَْعَلم ال وكان يشء، كلَّ
تََحوَّل الذي ُجَواَن ُدون َدْوِر تمثيل عىل قادًرا يجعله كان اإلسبانيِّ أبيه َدِم من فيه وما
قوف بالسُّ نفسه منِقذًا سنٍة بعد فيفرُّ ِسِنيه من الثالثني يف ويُْسَجن األمر، نهاية يف إليه
ابنًا البندقية إىل ويَْرِجُع أوروبة، جميع يف ويَِسيُح الخاصِّ بسلطانه ويَنْبُل الرَّصاصية،
نَات السِّ أعضاءَ يَُخلُِّد الذي الرجَل يكون وأخريًا للستني، ابنًا ًدا ُمَجدَّ ويُنَْفى للخمسني،
عىل الدوكات وزوجاِت الراهبات بني حاِت امُلَرتَجِّ البندقية ونساءَ والوسيطاِت، واألدباءَ
من السبعني يف كتبها التي ُمذَكَِّراته يف الَكْرنَفال ذلك جميَع يُْحِيَي أن ه ويَُرسُّ الخصوص،

امُلنَْعزل. ه َقْرصِ يف ِلسأَمه دفًعا عمره
أريستوفان فصيلة إىل املتوسط، البحر يف املستهزئني فصيلة إىل كاَزانُوفا وينتسب
أحسن يف املتوسط البحر يبعثها التي الحيوية عىل دليًال الرجُل هذا ويقيم وأَِرتِن، وأُوِفيد
ِصْدق يَُقدِّروا أن يمكنهم الذين هم وحَدهم كثريٍة غرامية بمغامرات قاموا والذين بنيه،
وَمْن ماْرُكوبولُو، ُمذَكِّرات ُوِصَفْت كما والَحذَْلَقة باملبالغة ُوِصَفت التي كازانوفا مذكرات
ديوان يف يَِجد مما أكثر فيها يَجد ال منها الغرام أعماَل يتعلم أن بَّان الشُّ من يحاول
امُلذَكِّرات هذه بمطالعة املعاشق ِسنَّ مجاوزته عن يَتََعزَّى أن يِب الشِّ من يََودُّ وَمن أُوِفيد،
يف الغرامية باملغامرات العارفني من عظيٌم كتبه الذي الكتاب، وهذا ا. عامٍّ ُمخادًعا يَْخُرج
أكثُر الكتاُب وهذا النساء، من والفاضالت الرجال من بالراشدين خاصٌّ األزمنة، جميع
يعتقده مما بأكثَر فلسفًة مملوءٌ الكتاب وهذا الوسطى، الطبقة أبناء يَُظنُّه مما صدًقا
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حني عىل َريٍِّح9 ٍق ُمْرشِ صباٍح ذاَت خليًجا يجاوز اعيٍّ ِرشَ بَمْرَكٍب تشبيهه ويمكن العلماء،
املتوسط البحر أمر إدراك يف يرغب ِلَمْن َمْعِدَل وال عليل، نسيٌم األزرق املاءِ وجَه يَُحرِّك
الذهبيُّ والقرُن ُدوميلو وِفينُوس بْستُوم ومعبُد كليُوباتْرة تُْعَرف كما كاَزانُوفا معرفة عن
وجوه جميع من يَِشعُّ الذي البهيج الحيويَّ النشاَط َمثََّل كازانوفا أن والواقُع االْستانبويلُّ.

وخلجانه. وتماثيله وأعمدته املتوسط البحر
كازانوفا؛ كتاب َروَْعة إىل أَدَّت التي هي الوطن إىل بَابُة الصَّ تكون أن املحتمل ومن
يَْعِرف وَال مستمرة، ساخرة مصادفٍة عن فيه ُحِفَظ الذي البارد الشمال يف ُكِتب ألنه وذلك
عن موروثًا َخِجٍل ناٍرش ُصنُْدوِق يف بلِيبِزيَغ اآلخُر جزؤه ويرُقُد منه، جزءٍ غريَ العاَلُم

أجداده.

١٠

املناظر أكثُر الخريطة عىل ولُقوْرِسَقة يُحتمل، ما عىل املتوسط البحر جزائر أجمُل ُقوْرِسَقُة
ومع الشمال نحو حادٍّ ِعْرٍق مع التفاريض كثرية ورقًة الخريطة عىل تظهر وهي انسجاًما،
أقريطَش اعتداِل غريُ يَْعِدله ال اعتداٍل عىل شكلُها ويَنِمُّ والَجنوب، الشمال تجاه انبطاٍح
من لقورسقَة ما وعىل أيًضا، مالئٌم انسجاٌم ولقورسقَة الغرب، إىل الرشق من املستلقيِة
الواقُف اإلنساُن به يستطيع ما الِصَغر من تَِجُدها األخرى الُجُزِر ُمْعَظم من أعظَم اتساٍع
من يُبَْرص كما بها، املحيَط البحَر يُبِْرصَ أن وسطها يف القائمِة العالية الجبال ذُروة عىل

املرتفع. الِبلُُوبونِيز مركز
ُحْلَوٌة الجزيرُة وهذه الَفتَّانة، املرأة اتباَع لهواها تابعًة الجزيرَة هذه الزائُر ويجد
املتوسط البحر أشجار جميع وتجتمع داخلها، يف جامحٌة ُموِحَشٌة شواطئها يف ُمْشِمَسٌة
أقدم منذ هناك موجودٌة ِة الُخْرضَ الدائمَة الجباِل غابَة أن فيلوح صغرية، َمسافٍة ضمن هنا
برياٍض السواحل تزدهر العكس وعىل االستوائية، كاألَيَْكة ظليلة رطيبة وهي األزمان،
تكوين إىل ُمَؤدٍّ األجواء يف كبري اختالف من تراه ما ِرسُّ هذا ويف ِصِقلِّيَّة، كرياض ُغنٍّ
بالبحر مكاٍن يف بارزًة تبرصها ال التي الظاهرُة أو ُقوْرِسَقة، وخاِصيَُّة ُحَميَّا، ذوي أناٍس

الريح. الطيب يِّح: الرَّ 9
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السفينة من يَُشمُّ الذي القويُّ ِعْطُرها هي أِريُجها، هي األقل، عىل ُقوْرِسَقة يف كما املتوسط
الصغري والشجر بالَعْوَسج املستورة الصغرية الغابة َشذَا هو وهذا الشاطئ، من تدنو التي
والَعبَيْثُران ْعرت والسَّ والغار الصايف امُلرِّ من خليٍط عىل املشتملِة أي باملاِكي؛ واملعروفِة
السنة جميع يف وتُْزِهر االرتفاع، متوسطِة ِمنَْطَقٍة أرَض تَْسُرتُ أخرى وأعشاٍب والرَّتَم
يَْعِرف أن كأُوليَس، بلده، إِىل زورٍق عىل منامه يف به يُْؤتَى الذي الُقوْرِسِقيَّ ويُْمِكُن تقريبًا،

ِطيِبها. من جزيرتَه
بطابع امَلْوُسوَمِة الصغرية بامُلُدن ويُِقيُم الشاطئ، عىل يَّادون والصَّ الَكرَّامون ويعيش
العكس وعىل ، الخارجيِّ بالعالم يُتََّصُل وهنالك والتجاُر، ُفن السُّ أصحاُب الوسطى القرون
أخالٍق عن يَِسريُون َصَواِرم ونساءٌ صامتون رجاٌل الجزيرة داخل يف يعيش يزال ال
ميٌل البحر إىل يَْجِذبهم فال وجزيرتهم هم أَُرسِ حماية يف ٌة ُمِلحَّ رغبة وتَُساوُرهم ووطنية،
مقدسًة ة األُْرسَ وتَُعدُّ املايض، يف كما للثأر حبٍّا يشتعلون فِتئُوا وما املال، أو السلطان إىل
وطنهم تجاه البالُغ القورسقيني إخالُص هذا عن ويَنُْجم الوسطى، إسبانية يف كما عندهم
جزيرتَهم أن مع األمِّ البلد من غذائهم معظَم تناولِهم رضورة يبالون ما وقليًال الصغري،

اإلصدار. وخشِب والُخَرض والفواكه والزيتون الخمر غريَ تُنتج ال
موسميني اٍل بُعمَّ آخَر، جيٍل إىل انتسابُهم يلوح الذين الجامحون، الناُس هؤالء ويأتي
أجدادهم ُسنَّة عىل األثناء هذه يف يسريون وهم الغاب، وَقْطع األرض لزراعة األُمِّ البلد من
الَكرَّام ويحافظ الجبال، ُسيُول يف والِجرِّيث10 والنَّْقَط والطيور الطرائد لصيد فيذهبون
الغريَب اْقتَربَِت قد معاديًة ًة أُْرسَ أن َعِلَم إذا ولكنه الغريَب، ويَُضيُِّف ملٍك، ُخيََالءِ عىل الفقريُ
َمْقِت َة ِشدَّ فأبرصت االستقاللية العادات هذه إىل نظرَت ما وإذا َفْوره. من دونه بابه أَْغَلَق
أنتجت حيث اسكتلندة يف كما الجزيرة يف السياسة شأن َوَجْدَت األَُرس، وتنازِع العمل
باب بالضَّ ُكيُِّفوا شماليون هؤالء إِن القائل الفارق مع مماثل ِمزاٍج ذوي ِرجاًال الجبال

والَربْد.
مما أكثر جزيرة يف البقاءُ لها يُْكتَُب والتي ، لألجنبيِّ ُة امُلَضادَّ الُعنُْجهيَُّة هذه أَدَّْت وقد
وما بالجزيرة، االستقراَر تريد أجنبية دولٍة كلَّ القورسقيني مقاومة إىل القارَّة، من بلٍد يف
تََملُِّكها، سبيل يف البلدان هذان تقاتل حينما ورومة قرطاجة ليُِطيُقوا القورسقيون كان

السمك. أنواع من والجريث: النقط 10
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مثًال، ِسِنيكا كالشابِّ السياسيني، امُلبَْعِدين عىل َعَرُضوا رومانية واليًة جزيرتهم صارت وملا
عنه. رومة تَْرىض َرَغًدا ً ملجأ

السنني من األول األلف يف املتوسط البحر عىل استولت التي األمم جميع حاولت وقد
والقيام بات َ الرضَّ إلنزال الصالح امِلثَاِيلِّ ملوقعها قورسقة عىل تستويل أن امليالد، بعد
غاباِت تخريبهم رشَف الَونْدال نال وقد ورومة. ولِيفوْرن وِجِنَوة نيَس بني بالَقْرَصنَات
النهب، يف وانهمكوا الجزيرة إىل واللُّنْباُر الُقوط نزل وقد أسطول، إلنشاء االبتدائية الجزيرة
ثالثة يف قورسقة تنتقل ثم ثقيلًة، رضائَب لجبايتها فتُْمَقُت الجزيرة سيدَة بزنطة وتصبح

العرب. إىل توْسكانَة ُكونْتاِت ومن الَفَرنْج، أيدي إىل العرب أيدي من قروٍن
األمم عىل نًرصا عَرش الحادي القرن يف نيلها عن االستقالل عىل َعْزُمها يُْسِفر ثم
غرِي وعدٍد انتخاباٍت نظاِم مع الجزيرة شمال يف ُجمهوريٍة مثُل ويَُقام املجاورة، البحرية
بني ما ويَُكدِّر طويًال، زمنًا الُجمهورية هذه تَُدم ولم … وميزانية ورايٍة املوظفني من قليٍل
بيزة وتُْصِبح الدفاع، من العاطلة الصغرية الجزيرة هذه حياة َصْفَو ِنزاٍع من القارَّة دول
الوقت يف ويَُعنيَّ فرنسة، من بفضٍل ُقوْرِسقيٌّ كونٌت يَُعنيَّ ثم قورسقة، صاحبتي ِجنَوة ثم
وتُبْنَى السواحل عىل بحريٌة معارُك وتقع أرغونة، َمِلك ِقبَل من آخُر إقطاعيٌّ أمريٌ نفسه
دوكاُت ويَِصُل لجنوة، مواجًها الجزيرة شماَل ُجوْرج سان بَنُْك ويَمِلُك هنالك، ُحُصوٌن
ويُْعِلُن طويلٍة معارَك بعد سفوْرزا كتائَب البَنِْك مرتزقُة ويَْقَهُر ميالن، من سفوْرزا آِل

الجزيرة. سادة أنهم الضخمة األْلقاب ذوي من ُجُدٌد كونتاٌت
وبما واالغتياالت الِعصابات بغري الفاتحني هؤالء يقاتلوا أن القورسِقيون يَْسِطع ولم
قورسقة، أهل يعانيه ما َ أسوأ ومرتزقته ِجنَوة بنك قسوُة وكانت التقتيل، من له َحدَّ ال
املنازعاِت أن كما تنقطع لم الفوىض من حاًال انتقاٍم، عن الجزيرة، داخل يف أوجبوا وقد
وإسباٍن أملاٍن من الجزيرة يف ما املتحالفون والرتُك الفرنسيون قاتل وقد تَنْتَِه. لم الخارجيَة
ويرى يَُؤيُِّدون. القورسقيون كان الفريقني أيُّ يقول أن أحٌد يستطيع وال سنني، ثالث مدة
قائمة جديدة حكومة عهد يف الجزيرَة تَُسوُد كانت التي األحواَل َدَرس إيطايلٌّ يٌس ِقسِّ
دام َدْوٍر من سنة كل يف نَْفس ألف من أكثَر قتل عن أسفرت الثأر أعمال أن بِجنوة،

عاًما. عرشين
الِفتَن إحدى يستغلَّ أن نُوُهوف ثيودورفون البارون اسمه أملانيٌّ مغامٌر حاول وقد
من اآلفاق» «َجوَّابي غرار عىل ويسري ِجنَوة، ضدَّ قورسقة يف اشتعلت التي الكثرية
للقورسقيني «تحريًرا» بالتدريج الجزيرة إىل وأسلحًة رجاًال فينقل املعارصين األملان
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حون الَفالَّ ويَْقبَل لذلك، ثمنًا الجزيرة بسيادة ويطالب أوروبة، بمساعدة َوَعَدهم الذين
ملًكا البارون ج ويُتَوَّ اقرتاَحه والقذائف البنادق إىل املحتاجون واملقاتلون يَّادون والصَّ
أحمَر ِمْعَطًفا تتويجه حني ويَْلبَس املسارح، يف يقع كما األول ِثيُوُدوَر باسم لُقوْرِسقة
أن الَحذَر من فرَيى أشهر بضعة وتميض ريش، ذاَت إسبانية وَعْمَرًة تركيًة ورساويَل
نفوٍذ كلِّ عىل القضاء مع نهائيٍّا ليتوارى اإلنكليز بمساعدة إليها ويعود الجزيرة، يغادر

الجزيرة. يف أملانيٍّ
رجاٌل سنًة، ثالثني مدَة القاِدم ْوَر الدَّ مألت التي الدائمة، املنازعات أثناء يف ويربز
يَْغِيل كان وما املشهورون، باْوِيل ِدي بْسكاِيل سيما وال القديمة، األَُرسِ أبناء من ممتازون
لدى نبأٍ أعظَم كان ذلك ومع فرنسة. ِضدَّ مما أعظُم ِجنَوة ِضدَّ ِغلٍّ من النفوس يف
الفرنسيني، من جزيرتَهم ِجنَوة تجاِر بَيِْع من ١٧٦٨ سنة يف َعِلُموه ما الَجَزِريِّني هؤالء
أشدَّ منه يَْلَقى الذي الرجُل وكان واحدة، سنًة باْويل بقيادِة قورسقَة مقاومُة دامت وقد
صيف يف املقاومة عىل ُقِيضَ وقد بونابارت، كاْرلُو يُْدَعى ونائبًا محاميًا املجلس يف تأييٍد
الثاني ابنَها بونابارَت زوُج َوضعت وقد ُقوْرِسقة. جزيرَة الفرنسيون ودخل ،١٧٦٩ سنة
السجلُّ يزال وال قلبه، يف حاقًدا الفرنيسِّ السجلِّ يف اسَمه أبوه وَقيََّد األسابيع، تلك يف
هذا عليه يُْطَلُق أي ِعَماِده؛ عند نابليوَن الوليُد ى ويَُسمَّ اليوم، حتى منزله يف معروًضا

االنتشار. بعَض الجزيرة يف منتًرشا كان الذي االسُم

١١

ومع ا، تامٍّ جهًال امِلالحِة َفنَّ املتوسط للبحر ابٍن أشهُر يَْجهَل أن التاريخ غرائب أعظم من
منزُل يقوم كان حيث اليابسة ِقبَل َوْجَهه َوىلَّ لقورسقة صميميٍّا ابنًا الشاطئ عىل نشأ أنه
ويَُويلِّ الجبَل، البيُت هذا ويواجه دقائَق، ثالَث امليناءِ من بعيٍد صغرٍي مكاٍن عىل القائُم أبيه
من أبطاًال لوجدَت باملعارك، الحافِل قورسقة تاريخ إىل برصك َرَجْعَت ولو َظْهَره. البحَر
ًحا َمالَّ تََرى أن غري من ولكن الكثيفة، الجبال غابات يف دفاٍع روائَع ولوجدَت األنواع، جميع

واحًدا. كبريًا
أيًضا، بحٍر أمراءُ والفنيقيني، األغارقة عهد يف أي القديمة؛ القرون يف يوجد كان أََجْل،
مسيطًرا سيًدا الوطن هذا فصار قرطاجة عىل وطنه انتصار بَُعيَْد ُولَِد الذي قيَرص، أن غري
وُقْل هذا، من أقلَّ أغسطس أمُر وكان . َقطُّ كبريًا بحريٍّا أمريًا يَِرصْ لم املتوسط، البحر عىل
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مثَل وُقْل املتوسط، البحر من ُقْربه مع البحر بطَل يَْغُد لم الذي اإلسكندر عن هذا مثل
اإلسبان وال الرتُك يكن ولم املشهورين، ُقوَّادهم جميع وعن بزنطة أباطرة جميع عن هذا
عارفني شارلكن وحفيُده وفردينانُد وسليماُن الثاني محمٌد يكن ولم امِلَالحة، يف ماهرين
وأَنْدِره النمسويُّ ُجَواُن وُدوْن أَْغِريبا ويَُعدُّ كثرية، انتصارات من نالوه ما مع بامِلَالحة

واذِّ. الشَّ من دوريا
البحريني، باألبطال املتوسط البحر عىل سيطروا الذين الغرباء وصُف ذلك من وأقلُّ
يَتََعلَُّموا أن االبتدائية غاباِتهم يف والُقوَط والَونْداَل صحرائهم يف العرَب يمكن كان وكيف
بعدهم ناله ما النجاح من نالوا وقد آخر، بحٍر من وحَدهم النورمان َوَصل وقد امِلالحة؟
البحر شواطئ عىل يُوَلُدوا لم األبطاَل هؤالء أن غري والهولنديون، اإلنكليز البحر: َشْعبَا
هيئٍة علماءِ ظهوَر وأوجب الزَّعامة مثاَل وأنتج ِعَظاٍم بُقوَّاٍد البحر هذا أنجب وقد املتوسط.
املعارَك تََرَك أنه غري األجنبية، البلدان وسواحَل الخاصَّ ساحَلهم َراُدوا ُفَضالءَ حني وَمالَّ
الكبرية املعارُك عادت ما صغريٍة معارَك يف هؤالء فاز وقد للقراصني، الحقيقية البحرية

موجودة. غريَ بأجمعها أساطيُل فيها تشرتك التي
وطِنه وتقاليَد املتوسط البحر أبطال تقاليَد امِلالحة أموَر الجاهُل نابليوُن واَصَل إِذَْن،
سيما وال البحر، عىل إالَّ َق تُحقَّ ال شاملة ِخطٌط ساورته أن الرََّزايا ومن قورسقَة، الصغرِي
له ُمْرِضٍع ِمثَْل كان الذي البحر لهذا بحبٍّ يشعُر كان أن الواقع ومن املتوسط، البحُر
كان حني عىل ُفتُوحه ُرَؤى د يَتََعهَّ املتوسط البحر وكان ُحبِّه، ِبمثْل البحر هذا يقابله فال
وكان ِخططه. تحقيق دون تَُحوُل َضيَِّقة قناٍة غريَ أماَمه يََرى ال إنكلرتة مكافحته يف
أي الظَّْهَرين؛ بني ما فاخرتعوا البحر إىل الَربِّيَّ الحربيَّ َفنَّهم نقلوا قد الرومان أسالُفه
وذلك متحركة، أرٍض عىل كانوا لو كما فيحاربوه العدوِّ مركَب به يَبْلُُغوا أن يمكنهم ما
يُنَْرصْ ولم تقريبًا، دوًما الَربِّ يف لنابليون يُْكتَب النُرص وكان اليابسة. عىل َجرَّبوها بأسلحٍة
يف املتوسط البحر نحو الجامعِة ِخَطِطه توجيه يف نابليون يَتََواَن ولم ، َقطُّ البحر يف نابليون
اإلمرباطورية بإحياء يَْحلُم كان وهنالك وقنصًال، جنراًال كان حينما أي َعَمِله؛ أدواِر أروع
أراد وقد ، القيرصيُّ َدْوُره هو وهذا ومرص، وإسبانية إيطالية أَْخَضع أن بعد الرومانية
ال أنه معرفته مع ولكن فقط، إنكليزيٌة ألنها اإلسكندرية احتالله أثناء يف الهند ينال أن
هذا عىل السيطرة من أراده ما ِرسُّ هذا ويف املتوسط، بالبحر إال إليها الوصول يستطيع
،١٨١٠ وسنة ١٨٠٣ سنة بني الكاُرولِنِْجينيِّ ْور بالدَّ تسميته يمكن ما قىض وقد البحر،
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لنَِجيٍّ ح َفَرصَّ الوسطى، القرون طراز َوْفَق تتويجه أمَر ُمنَظًِّما القارَّة رجَل يكون عاد حني
شاْرلُمان!» «إنني ب نهاٍر من جنوٍن نصِف ساعة يف

اكتشف َمن أوَل باْويل وكان نابليون، نفس يف تُبَْعُث املايض نماذج جميع وكانت
«وأنت له: فقال ِسِنيه، من عرشَة الخامسَة يف كان نابليون أن مع العظيمَة نابليوَن صفاِت
ومع اليومية، حياته أحواَل الواقعيُّ نابليوُن يالئم أن الطبيعيِّ ومن بلوتارك!» رجال من
وراءَها، وفيما العادية حياته حوادث فوق وبالتاريخ الشامل باملجد أحالٌم تَُحلُِّق كانت ذلك
تفسريُ أمكن ما بلوتارك كتاب نابليوُن يقرأ لم ولو العظماء بأسالفه نابليون يَْحلُم لم ولو
الشعب استقبله إيطالية إىل ثوريًة ومبادئَ جيوًشا بونابارُت الجنراُل َجَلَب ا وَلمَّ َعَمله.
الجديدة باملبادئ أيًضا، وإسبانية أوروبة، جميُع بَت َرحَّ وقد ، النمسويِّ النِّري من له كمنقٍذ
التي وإنكلرتة استبداديٌّ نظاٌم يسودها كان التي روسية َظلَّت وقد مرسورًة. العظيمة
اعتناق ألن خارَجها القيُرص َظلَّ الحركة، هذه خارَج وحَدهما ُحرٌّ نظاٌم يسودها كان
اكرتاثًا أكثَر كانت ألنها خارَجها؛ إنكلرتة وَظلَّت عرشه، َضياع إىل يؤدي املبادئ هذه مثل
بدأت الجديدة لفرنسة إنكلرتة َعَداَوة فإن ذلك ومع أوروبة. لحرية مما إلمرباطوريتها
السكان لطلب تلبيًة ١٧٩٣ سنة ُطولُون ميناءَ بريطانيٌّ أسطوٌل دخل وقد بونابارت، قبل
َحواَيل البََالِشفة ِضدَّ الروس بعُض صنع كما اليعاقبة ضدَّ ملساعدتهم اإلنكليز َدَعُوا الذين
التي قورسقة أضاعوا أن اإلنكليز يَُعتِّم ولم اإلنكليز، لطرد بونابارت ُق ويَُوفَّ ،١٩٢٠ سنة

احتلُّوها. قد كانوا
النمسويني نابليون قهر أن بعد بسهولة الفرنسيني أيدي بني إيطالية وسقطت
امَلَلكيِة فرنسة من أكثر منهوكًة عَرش الثامَن القرن يف كانت إيطالية أن والواقُع فيها،
دون يحول وال تقريبًا، مقاومٍة بال الفرنسيني قبضَة الدينيَة ُدَوَله البابا ويَدَع السابقة،
ويعتزل فواصَل. بضَع خَال قرنًا عَرش ثمانيَة انقطاع بعد رومة يف ُجمهوريٍة قيام
ويُبِْدي عقريٍة، َرْفع غري من قروٍن ثمانية مدَة البندقية يف َحَكُموا الذين األريستوقراطيون
األربعة الربونزية الُحُصن عىل أسفه من كثريًا أقلُّ هو ما تواريهم عىل األسف من الشعب
البندقية. من فأخذها بونابارت جاء ثم اإلغريق من ِبَزنَْطُة َقتْها فَرسَ لِيِزيب صنعها التي
العليا امُلثُل من الفرنسية الثورة به قامت ما مقابََلًة الطالينة إىل نابليون جلب ذلك ومع
ِجنوَة وتصبح َسيِّد. تغيرِي غريُ األمر يف يكن لم أنه البُداءة يف الناُس يالحظ ولم الجديدة،
رومانية، وشعائَر أسماءٍ مع تقريبًا مقاومٍة بال ُجمهورياٍت الواليات وجميُع ولنباردية
وحَدهم والبُوْربُون العروش، عن بالتنزل توسكانة وهاِبْسُربْغيو ونابل بِيُموَن ملوك ويُْلَزم
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ُكتَْلَة إيطالية وتَْغُدو إنكلرتة، تأييد بفضل ِصِقلِّية يف مناصبهم حفَظ استطاعوا الذين هم
ُجُسوٍر غريَ الشابِّ الفاتح لدى يكن لم ذلك جميع أن والواقُع الربق. برسعة ُجمهورياٍت
وزانتة كورفو إن الحني ذلك يف الديركتوار لحكومة يقول َكتََب ما املتوسط البحر عىل

أوروبة». «مستودع ب املوصوفِة مالطة ومن إيطالية جميع من أثمُن وِسَفالُونية
الهند عىل القابضة إنكلرتة ضد َهًة ُمَوجَّ املتوسط البحر يف نابليون ِخطط وكانت
االستيالء تََعذَُّر البُداءة منذ أدرك نابليون أن ويلوح أمريكة، َضيَاع بعد لها ممتلكٍة كأثمن
َوْهًما أشدَّ يَْظَهُر الِخطة هذه مثُل وكان الهند، َشْطَر ِخططه َفَحوَّل العظمى بريطانية عىل
فيها، املسافات جميَع والطائراُت السويس قناُة تَُقلُِّل التي أيامنا يف مما ١٨٠٠ سنة يف
نابليوُن ويعتقد قادس، يف اإلسبان لتُحاِرص املتوسط البحر عن الربيطانية البحرية وتجلو

مرص. إىل فيُبِْحر املالئم الوقت حلوَل
مرص يف سنني ستِّ أو أشهر ستة قضاء عىل عازم إنه ُخَلَصائه ألحد نابليون ويقول
أسطولُه غادر أن بعد ليَْعِرف، نابليون يكن ولم إليه، الرشق أو فرنسة الحتياج تَبًَعا
من ثالثٍة محاولَة الشاطئ، عن وابتعد طولوَن خليَج رشاعية سفينة أربعمائة من املؤلُف
املحتمل ومن بَمنَاِظريهم. ِصِقلِّية نحو اتجاُهه يَُظنُّ الذي العدوِّ اكتشاَف الربيطان َربَابنة
قال الذي ِنْلسْن من أنقذته قد واحًدا يوًما سفره تأجيل عىل َحَمَلته التي الزوبعة تكون أن
األربعَة َمِسريه أسابيَع بونابارت ويقيض الشيطان!» من ِعْرٌق الشيطان هذا «يف مغاضبًا:

. البحريِّ العنرص من بُْعِده درجة عىل بذلك داالٍّ البحر احتماله لعدم غالبًا َرسيره يف
جامعٍة عىل يشتمل كان فقد ، َقطُّ هذا مثُل أسطوٌل َقبُْل من املتوسَط البحَر يقطع ولم
ُمَزوَّدين عاِلًما ١٧٥ ويذاكر يَُراِعي القائد كان وقد ِمْدفع، ألفي عن فضًال حقيقية عائمٍة
ُل يَُفضِّ القائد كان وقد حني، امَلالَّ ِقبَل من «الحمري» ب ِبني ُمَلقَّ واألجهزة الُكتب بمئات
بني يَبُدَوان والتوراة القرآُن وكان القراءة، عىل يَْحِمل عندما اإلسكندر معارَك أو بلوتارَك
السفينة يف اجتماعاٍت لألَكاِديميِة يَْعِقَد أن أحيانًا يَْحُدُث كان ومما السياسية.» «الكتب
هذا أن يَُرى كان ذلك ومع ُمنْتََخب، موضوٍع حول املناظرة عىل الخصوم من اثنني فيَْحِمَل

اإلسكندر. ِغَرار عىل ملجده خادٌم العلميَّ الجهاَز
يف الحملُة هذه كانت وقد آخر، كتاب يف املرصيِة نابليون حملِة موضوَع عالجنا وقد
هو بما الديركتوار حكومُة زته َجهَّ مشاريعه، يف ٍق ُمَوفَّ أملعيٍّ شابٍّ َهَوِس أَثَر مجموعها

منه. تََخلًُّصا الوسائل من رضوريٌّ
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البحريني ضباطه عىل يعتمد بونابارت وكان بحًرا، منه أقوى اإلنكليزيُّ ِنْلسن وكان
من بالقرب قري أبي خليج يف الفرنيسَّ األسطوَل ِنْلسُن هاجم عندما املعركة توجيه يف
تارًة خيمته من الربِّ يف معركًة ستني قاد قد بونابارت الفتي القائد وكان النيل. مصبِّ
بيده، البندقية حامًال شخصيٍّا يحارب أن أحيانًا يقع كان ومما أخرى، تارًة الجبهة ويف
سلسلة يف َفكََّر ما إذا وهو معركة، أثناء يف سفينٍة فوق َقطُّ يَُر لم العكس، عىل وهو،
ما ِقلَّة من حار املتوسط البحر شواطئ عىل الشعوب مصري َعيَّنَْت التي الكثرية املعارك
أن املحتمل ومن نسبية، أَهميٍة غريُ البحرية املعارك مُلْعَظم يكن ولم البحر. يف منها وقع
تخريباتهم. ومن القراصني هؤالء يأتيها التي الَهْول أعمال من أثًرا أقلَّ نتائُجها كانت
حاسمًة معارَك أربَع فيه يَِجْد سنة آالف ثالثة يف املتوسط البحر تاريخ إىل ينظْر وَمن
وأن امليالد، قبل ٤٨٠ سنة َسَالِمني يف الفرس قهروا األغارقة أن فيه يَِجد بالحقيقة،
وأن امليالد، قبل ٤١ سنة أكسيوم يف وكليوباترة أنطونيوس سفن َغَلبَت أُكتافيوس ُسُفن
الجنرال َغَلب ِنْلسن وأن ،١٥٧١ سنة ليبانتة يف الرتك َغَلبتا والبندقية إسبانية الحليفتني
أغسطس أول بني األربع املعارك هذه وقعت وقد ،١٧٩٨ سنة قري أبي خليج يف بونابارت
بعُضها قريبًا اليونانيِّ الشاطئ عىل منها األوىل الثالث املعارك وقعت وقد أكتوبر، وأول
األولني: الثالثة الغالبني عن فيه مشكوٍك أو مبهم وصٍف غريُ لدينا وليس بعض، من
هؤالء املتوسط البحر أبطال من ثالثة وينتسب ، النمسويِّ ُجَواَن وُدون وأَْغِريبَّا ِتِمْستُوْكَل
سادٍة لدى مستخَدمني حاربوا قد َوَجْدتَهم ِتِمْستُوْكل َعَدْوت وإذا الوسطى، الطبقة إىل
وزاول املعارك، تلك يف منهم واحد أيُّ ع يُْرصَ ولم شيئًا، امِلالحة من يَعِرفون ال ملوك أو

وطٍن. ابْنَي اآلخران وزاوَلها دولٍة رئيَيسْ والرومانيُّ اليونانيُّ َزاَوَلها السياسَة، األربعُة
إنهم حتى الغالب يف بنساءٍ عالقاٌت يُحتمل، ما عىل ولليونانيِّ األربعة، لهؤالء وكان
وكان حياتهم، َمَدى املكايد يف منغمسني األربعة وكان أحيانًا، ِقبَِلهنَّ من ُهون يَُوجَّ كانوا
كان أنه ويبدو نفسه، الوقت يف والَفْخر الجاه يُِحبُّون وكانوا النََّزق، ذوي من األربعة
يف كان الذي هو وحَده ونِْلسُن شبابهم، يف انتصاراِتهم نالوا وقد ، ِشْعِريٌّ ِعْرٌق فيهم يوجد
ونِْلسُن ذلك، قبل واسعة بشهرة تََمتُِّعِه مع ولكن العظيِم، ه نَْرصِ حني عمره من األربعني
نرصه بعد تِمستُوكل األَثَِنيُّون وَطَرد زمن، بعد املعارك إحدى يف ُقِتل الذي هو وحَده

. الفاريسِّ العدوِّ عند منفاه يف فمات سنني، ببضع
يَْهِزم لم فالرومانيُّ ، لإلغريقيِّ الصدارة رأينا َمًدى من لنرصهم ما بني قابلنا وإذا
يُتِمَّ ولم يُحتمل، ما عىل مثله الحكم بشئون يقوم أن يمكنه كان آخَر رومانيٍّ سوى
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ولم يُْفِلت األزرَق بلده َعُدوَّ تََرك فقد اإلنكليزيُّ وأما السياسية، الناحية من شيئًا اإلسبانيُّ
أَْجِل من ولو األربعة، أعظُم وتِِمْستُوْكل سنني، سبع بعد إال الحربيِّ أسطوله عىل يُْقَض
نال الذي الوحيُد أنه إىل وهذا طويلة، سياسية منازعاٍت بعد بنفسه قاده أسطوًال إنشائه

الَربِّ. يف النرص
أيًضا. كبريًا عبقريٍّا كان بل فقط، عظيًما بَْحٍر أمريَ يكن لم أنه الواضح ومن

١٢

يف لنا تبدو كما بالَغاِلري، املعروفة املراكب يف املرحلة، هذه بلوغنا بعد النظر، أنعمنا ما إذا
عيٍد أَْجِل من ُزيِّنَت ُسُفٌن أنها لنا َظَهَر عرش، الثامَن والقرن عَرش السابَع القرن نقوش
السارية قصريَة العموم، عىل طرفيها يف ُعْقًفا كانت وقد حربية، سفنًا تكوَن أن من أكثر
بًة ُمَحدَّ األرشعُة كانت وقد امَلَرح، عرص يف الواسعة السيدات بثياب َفتُذَكُِّرنا وسطها، يف
كان وقد املركب، ر ُمَؤخَّ يف ُمذَْهبٌة فاخرٌة خيمة تُنَْصب كانت وقد للصواب، مخالًفا تحديبًا

َعَجبنا. فتثري ُطنٍّ ١٦٠٠ ُحُمولِة ذواُت ِمْدَفِعيٌَّة ُسُفٌن ،١٧٠٠ سنة قبل حتى يوجد،
ذواَت وكانت الفراش، ب كِرسْ راقصًة مرفرفًة تَلُوح الصغرية الرشاعيُة ُفن السُّ وكانت
ُمَربَّعان رشاعان ع ُ الرشُّ هذه فوق يُنَْصب وكان مقدمها، يف َدة ُمنَضَّ صغرية أَرشعٍة أربعِة
رة امُلَؤخَّ يف يُنَْصب كما الزوايا مثلث كبري رشاٌع الَوَسط يف يُنَْصب وكان األبعاد، مختِلفا
ُمْرتَجٍّ جسٍم يف روٍح نَْفُخ الَح الخيايلِّ البناء هذا يف الرِّيح َلِعبَت ما فإذا منه، أعظُم رشاٌع

مجهول. مصرٍي إىل له وَدْفٌع
الفرنيسُّ الجنراُل كان ،١٧٩٨ سنة أغسطس يف قري بأبي العظيَم ه نَْرصَ ِنْلسن نال وملا
اسرتدُّوا اإلنكليز أن الحني ذلك يف بونابارت َعِلم وقد خاًرسا، أي رأسه؛ َمْسقط عن منقطًعا
وأنهم وِصِقلِّية، ِدينية وَرسْ َمنوْرقة جزيرَة احتلُّوا وأنهم منهم، نزعها قد كان التي مالطة
يف يحتفل بونابارت كان وبينا نفوذَه. يفوق ما األخرى األمم احرتام من ينالون أخذوا
للرتك جامٍع الكربى الدول بني عظيٍم بِحْلٍف ٌد ُمَهدَّ أنه أبرص الثالثينيِّ بعيده القاهرة
قنوٍط، ساعة يف أخيه إىل ويكتب الجميع، أَْجل من بالجميع يَْلَعب وهنالك أيًضا، والروس

يشء.» كلَّ استنفدُت «لقد فيقول: يُْرضيه، ال الذي امَلَريضِّ العاطفيِّ ِفْرتَِر بأسلوب
يسرتدَّ ولم عكا، يف اإلنكليز ُقوَّاُت وتَِقُفه الصعبة، األحوال هذه يف سورية إىل ويذهب
ا ِرسٍّ جيَشه تََرك ا وَلمَّ وَسْحِقه، مَرص أرِض فوَق تركيٍّا إنكليزيٍّا جيًشا باقتحامه إال نفوذَه
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الصغرييْن للمركبنْي ويا قاتمة! َعْوَدٍة من لها ويا الجيش، هذا هالَك يُبِْرصُ كان قليٍل بعد
يف اإلنكليزيِّ األسطول بني من ليَُمرَّا امُلْطَفأَيْن بها) َحَرضَ التي األربعمائة املراكب (ال
إىل فارِّين رجعوا وضعه مثل يف أناٌس ُوِجَد لو فريجوس! إىل وصوله حتى سبعٍة أسابيَع
بَِخيتًا، بونابارت كان ذلك ومع بالرصاص، رميًا وألُعدموا محكمٍة إىل أمُرهم لُرِفَع بلدهم
كان ولذا إيطالية؛ نصف فاسرتدُّوا الحني ذلك يف فرنسة أعداء حليَف النُرص كان فقد
يُتََقبَُّل ولذا الحني؛ ذلك حتى الربِّ يف انتصاراٍت نال الذي الوحيد القائد إىل محتاًجا بلده
١٧٩٩ سنة نوفمرب يف بانقالبه بونابارت ويقوم طاغيًة، به ويُْرَىض َحَسٍن بقبوٍل بونابارُت
صنع قد وهو التفريط، َعْرصِ مع َرْمِزيٍّا الفرنسية الثورة َدْور إغالَق يريد كان لو كما
بعد ويسرتدُّ فقط، منافسيه من أَْسَمى بأنه شعوٍر عن وذلك حياته، أدوار أضعف يف ذلك
اإلنكليَز أولئك إيطالية من وَطْرِده ماِرنُْغو يف بانتصاره ه ُخْرسِ سابِق جميَع أشهر بضعة

بحًرا. يَْغِلبهم أن يَْسِطْع لم الذين
بها يَْضَمن وبالًدا أمالًكا ،١٨٠٢ سنة يف أميان بمعاهدة بونابارت، تََملََّك ا وَلمَّ
إنكليزية، ُغُدوِّها عدَم َحظِّه من ا عادٍّ تركية إىل مَرص عودة عن ُمْضَطرٍّا أَْغَىض انتصاراِته
أراَد أنه وذلك أعماله، بني وحيدًة كانت املتوسط البحر يف أدبيٍة بهزيمٍة آنئٍذ أُصيب وقد
غريُه َصنَع كما والجزائِر تونَس قراصنِي مع معاهداٍت فعقد الفرنسية التجارة َسَالمَة
بَْرَطلها التي الوحيدَة السلطَة هم القراصنُي هؤالء وكان حقيقية، جْزية إياهم معطيًا َقبْله
عرشَة أربَع يف أي ُموْسُقو؛ حتى الوحيدَة هزيمتَه هي هذه وكانت لرعايتها، نَيًْال نابليون

بحًرا. ليحارب يُْخَلْق لم كونَه أخرى مرًة الهزيمُة هذه وتُثِْبُت سنة،
كان وقد األول، الطَِّراز من يكن لم عجٍل عىل أنشأَه الذي الجديد األسطول إن حتى
أهًال يكن لم بونابرت ألن وذلك امللك؛ أيام ِبِخَدمهم قاموا قد كانوا بحٍر ألمراءِ معقوًدا لواؤه
نتيجًة الثانية الكربى الحرب اشتعلت وقد أمرها. وتقرير بنفسه البحرية الحركات لقيادة
غري من بمالطة االحتفاظ يريدون كانوا اإلنكليز ألن وذلك املتوسط، البحر يف جديٍد لرصاٍع
يف أراكم أن ُل «أَُفضِّ إنكلرتة: لسفري نابليون قال وقد يوحنَّا، مار فرسان إىل يعيدوها أن
ومن املتوسط.» البحر زاوية حجر هي الجزيرة فهذه مالطة، يف أراكم أن عىل ُمونْماْرتر
زمن، قبل ُكُروْمِويل روح يف ُرُسوَخها روحه يف راسخًة كانت امِلْفتاحية املراكز أن ترى ثَمَّ
التفتيشية رحلته أثناء يف تصاريَح من عنه َصَدَر وما ذلك، مع إنكلرتة تجاه عاجًزا ويظلُّ
. الخاصِّ بفوزه مؤمٍن غرِي هابٍط رجٍل عىل يدلنا للغزِو، َة امُلَعدَّ املراكَب َرأَى حيث ببُولُونِي،
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إىل نزوله َحْوَل نابليوَن ِخطط عىل األبد إىل قىض األََغرِّ الطرف يف نَْرصٍ من ِلِنْلسن تَمَّ وما
ِنْلسن قام نابليون من العكس وعىل املتوسط، البحر حول ِخططه عىل ُقِيضَ كما إنكلرتة
املعركة، أثناء يف ِنْلسُن ع ُرصِ وقد قري، أَِبي يف كما األَغرِّ الطرف يف بنفسه القيادة بأمور

َغَلِبه. َ نبأ َعِلم عندما بباريَس اإلمرباطوُر اْمتُِقع وقد
ذلك يف النرص ذلك نرى ال َقْرٍن من أكثَر يف املعركة هذه املؤرخون َدَرَس وقد فأََما
وتدوم الالمعة، والقيادة البالغة وللقدرة للتقاليد مديٌن بل ، للَحظِّ مدينًا أكتوبر من اليوم
سبَع عىل اإلنكليز ويَْقِبض الفرنسية، الحربية البحرية عىل فيُْقَىض ساعاٍت خمَس املعركة
سلطاِن عدَم أخرى مرًة املعركة هذه وتُثِْبت سفينًة، وثالثني ثالث من سفينًة عرشَة
ساعَة ينتظر لم دقيقٍة آخِر يف تبديله يجب كان بحٍر أمريَ أن والواقُع البحر. عىل نابليوَن
يف قائٌد عليه يُْقِدم ال كان عمًال أتى أي نفسه؛ تلقاء من قادس مرفأ فغادر ُحْظَوته زواِل
نَْعِرُفها، كما ِنْلسن عن املعركة هذه َحْول لنا بقيت التي املشهورة الكلمُة تصدر ولم الربِّ.
بأن ِنْلسُن «يَثُِق يقول: فكتب ُفتُون من اسمه عليه ينطوي ما معتقًدا كان ِنْلسن أن وذلك
يقول أن األفضل كون عن ضباطه أحُد ويسأله عليه»، واجٌب هو ما سيصنع واحٍد كلَّ
طية ْ الرشَّ ية البََرصِ باإلشارات «يَثِق» كلمة نقُل يَْصُعب وكان «نلسن». من بدًال «إنكلرتة»
واجب هو ما يصنع أن واحٍد كلِّ من إنكلرتة «تأُمُل هكذا: املشهور اليوميُّ األمُر َفُعدِّل
، قوميٌّ بََطٌل منه يُْجَعل أن الطبيعيِّ من ُرئَِي املعركة هذه يف َخرَّ ِنْلُسن أن وبما عليه.»
وجُهه يُْعَرف أن معه املتعذِّر من صار ما احرتاٍم عن عاليًا َرْفِعه من لندن أهُل بلغ وقد

. األَغرِّ الطرف بميدان العمود فوق
فهنالك أُْسِرتِْلتْز، يف عنها فيجيب البحر يف نابليون هزيمة عىل أسابيَع ستة وتميض
البحر يف مثله نيُل عليه يتعذَّر كان توفيًقا الرب يف نابليون ق ويَُوفَّ ، الخاصِّ عنرصه يف كان
تقريبًا، النمسة من كلَّه ويَنِْزُعه األدرياتيِّ الساحل عىل ويستويل أسطوله، َضيَاع بعد
أقوى هو الذي الرجَل هذا فإن ذلك ومع إيطالية. يف ملوًكا ته أُْرسَ أعضاءِ من ويجعل
الظهور ومن الدردنيل مجاوزة من الرويسَّ األسطوَل يمنع أن يَْسِطع لم عرصه رجال
أمام الربيطانيِّ األسطول ظهور دون يحول أن يَْسِطع لم أنه كما اليونان، جزائر أمام
بَرتَدُّد إال السلطاُن يُنَْقذ ولم تقريبًا، اإلذعان عىل السلطان ُمْكِرًها ١٨٠٧ سنة يف اآلستانة

لندن. من أوامَر به ى فيَتََلقَّ بَْعُد الِسْلِكيٌّ عنده يكن لم بَْحٍر أمري
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١٣

كتلك، أسباِب عن املتوسط، البحر يف اإلنكليز يحتلُّ ،١٨٠٦ سنة يف أي الزمن؛ ذلك ويف
. الحربيِّ ملوقعها مما أكثر لجمالها القديمة القرون منذ فيها مرغوبًا كانت صغرية جزيرًة
ِشْعرية مفاجأٍة عن أسفرْت ِمْقراٍة، غري َوِعَرًة تبدو التي كابري، إىل نابل من نُِظَر ما وإذا
أيام األلب جبال أعايل يف عادًة يَُرى ما الروعة من لألزهار يكون حيث الَجنوب جهة من
امُلتََمزِّقُة ُخوُر الصُّ تقي الذي املكان يف دقيقة أغصان ذو أزرُق َعْوَسٌج وينمو الصيف،
نُوِرها حرارَة اللَّيَْلك حجُم لها التي أزهاُره وتنرش البحرية، الرياح من األودية َج ُمتََموِّ فيه
واليَتُوَعاُت، املَعرِّشاُت وتنتظم وجَهها، َعَال املتوسِط البحِر لوَن أن فيلوح ُزْرقة، إىل الضارب
والَربْبَريس11 الَعبَيْثُران ويَبْلُغ ِة، النَّريِّ الُخْرض الحجارة بني امُلنَْحَدر طول عىل الٍت، َكَشالَّ
قامَة يَْعِدل ما االرتفاع من اآلُس ويَبْلُغ آخر، مكان يف معروف غري هو ما االتساع من
تبليَغ تََودُّ كانت لو كما واحد آٍن يف الذعٌة َطيِّبٌَة رائحٌة الِبيض أزهاره من وتنبعث اإلنسان
ذي العالم َحيِّ من عظيمة أنواٌع امُلْشِمسَة ُفوَح السُّ ويَْسُرتُ العرائس، جميع إىل رسالٍة
واألِريَقي والرَّتَُم ُهب الشُّ وتَتََفتَّح اليد، شكل عىل امُلَشذَّبة امُلنِْجَمة والُخبَّاِزيَّة ْفِر الصُّ األزهار
لكيال بالصْخر يُْلِبُد الذي الَعْرَعر من وبأشدَّ االستوائي النبات بغزارة الشمس ضياء تحت
ُمَظلََّلٌة ناعمٌة أُرجوانيٌة نُْعَماٍن شقائُق املكان بني املكان يف وتزدهر البحر، ريح ه يكِرسَ

. املشتدِّ الرائع الورديِّ جيِّ امَلْرسَ بالزنبِق أو املربومة الَربِّيِّ َمار الشَّ بأغصان
والكهف األخرض والكهف األزرق الكهف فيُقال: بألوانها، الجزيرة كهوف ُ وتَُعنيَّ
املمرِّ من القارب إمرار عىل القادرة هي وحَدها الخبري ويَُد األبيض، والكهف األحمر
حول يدوروا أن يَْعِرفون الذين هم وحَدهم وامُلتََمرِّنون األمواج، تََقلُِّص حني الضيِّق

ماءً. اململوءة األغوار هذه يف والجنادل واملهالك الصخر
امَلْوشوريِّ الطيف ألوان جميع مرآُة ألنها قزح»؛ قوس «مغاوَر ى تَُسمَّ أن واألجدُر
األَْلبية األلوان بنور األعىل يف الصخر عىل األزهاُر وتَْسَطُع عادًة، امُلْختََرب غري يف يُنَال ال الذي
املكان بهذا املياه أعماق يف سحريٌّ نوٌر ويَْلمع األدنى، يف الصخر هذه تحت تَنَْحِرف التي
فيُهدِّئُ الِهرِّ بعني املعروف الحجر ضياء يف ذلك جميع ويُْصَهر الشمس، من بعيٌد كأنه

ُحْرمتَها. خارًقا الخفيَّة الُهِويِّ هذه دخول عىل يَْجُرُؤ َمن َعنْيَ

حامض. ثمر ذات شائكة شجرة :(Epine vinette) الرببريس 11
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اإلنكليز شعراءَ أن غري احتالٍل، عاَمِي بعد كابري اإلنكليزيُّ األسطوُل غادر نََعْم،
وقد للمدافع، ال لَخيَاِلهم، فيها قاعدٍة وجود من يُْسِعُدهم ِلَما َدْوًما يَْقِصدونها اَقهم وُعشَّ
انفكَّ وما املتوسط، البحَر خال الزمن، من حينًا تقريبًا أوروبة جميع سيَد نابليوُن صار
قهر فكرة من يساوُره كان وما طارق، وجبِل الُجُزِر ناحية من يُْخَرق إنكلرتَة حصاُره
أَْشبَه فما املايض، يف مما بأشدَّ واثَبَُه دارها، ُعْقِر يف قهرها عن َعَجَز ما الهند، يف إنكلرتة
يرافق للعادة خارٍق حربيٍّ جهاٍز من يَُعدُّ كان وما !١٩٤٠ سنة الفاتحني بِخطط ِخطَطه
بُدَّ ال وكان حني. بعد منفاه يف بالوهميِّ َوَصَفه الفراِت حتى َدْلماسية من نابليون جيَش
تََوتُّر وزيادُة اإلسبانية والثورُة الخصوص، عىل العهد ذلك يف حقيقة إىل ذلك تحويل من
وأُْكِرهت انتصاراتُه، وتوالت ِخططه، بهما تالشت اللتان هما وحَدهما بالقيرص العالقاِت
أن فرنسَة وأَْمَكن جديدة، صلٍح بمعاهدة البحر عىل تَْمِلك ما آخر عن التنزل عىل النمسة
بالقرب ًدا ُمَجدَّ نابليون أسطول ُغِلب فقد ذلك ومع ، األدرياتيِّ البحر سيدُة بأنها تَْشُعَر
دول من كانوا الذين النمسويني ِقبَل من املرة، هذه يف النمسويني ِقبَل من وذلك ا، ِليسَّ من
يف اإلنكليز عقد وقد الفرنسيني. نجاح من أقلَّ نجاٍح مع قصري زمن منذ املتوسط البحر
وعدهم مقابل يف األمور جميع عن لهم ُمتَنَزِّلني ك الرتُّ مع معاهداِتهم ألبَق نفسه الوقت
بعد املتوسط البحر من أُْخِرجوا قد الرُّوس يكون وهكذا قرن، ملدة املضايق بإغالق

فيه. مجازفتني
بعثاٌت عليه َعَرضت إلبَا، الروائية ُجَزيَِّرته يف وُوِجَد املتوسط البحر ابن سقط وملا
من إيطالية يف الناَس يخامر كان ِلَما وذلك َدًة، ُمَوحَّ إيطاْليََة تاَج إيطاليٌَّة يٌَّة ِرسِّ وطنية
األمرين؛ كال يف أخطئوا وقد ثوريٍّا، اإلمرباطور هذا وكوِن األصل إيطايلَّ الفرنيسِّ هذا َكْون
عمره؛ أوائل يف ثَْوِريَّتَه نَِيسَ كما طويل زمٍن منذ اإليطايلَّ أصَله نَِيسَ قد كان ألنه وذلك

مفتونًا. باريَس إىل ينظر كان وألنه
املَقدَّس الِحْلُف أبطاُل بدا التجديد، من بدًال املايض يبعث أن ِفينَّة مؤتمر حاول وملا
ب ْ الرصِّ أخرجوا كما دينها، بسبب املفاوضات من تركية فأخرجوا التقوى بالغي نصارى
عىل فسيطرت ومالطة اليونان جزائَر إنكلرتة نالت وقد الحرية. يف لرغبتهما واليونان
نصف عىل سلطانَهم هابْسُربَْغ آل بسط وقد قواعَد. من لها بما ه بأَْرسِ املتوسط البحر
الذين البندقيني إىل أسطولهم زماَم معه َسلَُّموا ما الَغْفَلة من كانوا ولكنهم إيطالية،
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وقد نابل، وإىل بِيُمون إىل عادوا مكان، كلِّ إىل امللوُك عاد وقد النمسة، رعايا من صاروا
مكان. كلِّ يف الشعوب أماني ُجِهَلت

َمسِّ عىل ليجرؤ أوروبة يف أحٌد كان وما أيًضا، امللوك مع القراصني عىل أُبِْقَي وقد
بأسطولهم يطاردوهم أن َرأَْوا الذين هم وحَدهم واألمريكيون األفريقيني. املغامرين هؤالء

امُلْخِزية. الجزية من ليُْعَفْوا الَفِتيِّ

١٤

ظهرت التي هي وأمريكُة مهمة، نتائُج املتوسط البحر يف املتحدة الوالياِت لدخول كان
كولونبس كريستوف املتوسط البحر ابن إبحار من سنة ثالثمائة بعد املتوسط البحر يف
تقريبًا، إنكليزيٍّ أصٍل من كانوا األمريكيني هؤالء جميع إن أََجْل، األمريكية. السواحل إىل
من إن حتى أعمامهم، وأبناءِ أجدادهم لدى عما تختلف ومقاصَد بأفكاٍر أَتَْوا أنهم أن غري
فرانْكِلن بنيامني قال وقد نجاحهم. ِمْفتاح كانت الالإنكليزية املشاعر إن يُقال أن املمكن
ح َرصَّ وقد اإلنكليز»، ألوجدها الجزائر تُوَجد لم «لو القراصني: موضوع حول محتدًما
مصالح من ليس «أنه ب تقريبًا الزمن ذلك يف بلندن اللوردات مجلس أمام ِشِفْلد اللورد

األمريكيني.» تَْحِمَي أن العظمى الدول
وكان األوىل، وجودها ِسِني يف القراصني إىل ِجْزيًة تدفع أن املتحدة الواليات عىل وكان
الوالياِت تجارُة وكانت متعذًرا. أمًرا الزمن ذلك يف بحريٍة قوافَل تنظيَم يَْجَعُل امَلَسافات بُْعُد
سنة يف وَمرَّاِكش الجزائر مع معاهداٍت عقد عىل َحَملتها قد الرشق مع املهمُة املتحدِة
ومن املعاهدات. هذه وجود مع سفنها عىل يَْقِبضون القراصني فكان ،١٧٨٧ وسنة ١٧٨٥
الواليات فاْضُطرَّت البحرية، الدول بني مشرتٍك هجوٍم تنظيم ِجفْرُسن حاول أن العبث
دوالر ٢١٠٠٠ مؤديًة األفريقية القراصني دوِل حمايَة سنٍة كلِّ يف تشرتي أن املتحدة
بلغ ِة الُعدَّ ة تامَّ بارجًة ُمَسلَِّمًة للهدايا، دوالر و٨٠٠٠ دوالر و٢٠٠٠٠ لقنصٍل اعتماًدا
ما عىل ثمنُهما ُدِفَع أخريني ببارجتني الحال يف معه أوىص ما بها اإلعجاب من الداُي
فضًال القراصني اختطفهم أمريكيني عن فديًة أُدَِّي دوالٍر مليون نصف إىل وذلك يُحتمل،

السنوية. الجزية عن
عن قاًرصا ١٨٠٠ سنة منذ األوروبية الوثائق من كثري يف َغيٍْظ من عنه ُعربِّ ما وظلَّ
وكانت لنابليون، حصاًرا القراصني إىل محتاجًة إنكلرتة كانت فقد عاًما، عرشين مدَة العمل
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يبلغوا أن القراصني استطاع وهكذا سابًقا، مفاوضتهم عىل الربتغال َحَمَلت قد إنكلرتة
متباغضني األوروبيون كان وهكذا فرنسة، عن املرية قطع عىل ويساعدوا األطلنطيَّ املحيَط
أن نفُسها أمريكُة تَْسِطْع لم وهكذا القراصني، يُبِْغُضون ال كانوا حني عىل املايض يف كما
وكانت ها. بأْرسِ وأوروبَة األفريقية الصغرية الناحية هذه بني الرصاع هذا يف شيئًا تصنع
أن منها واحدٍة أيُة معه تَْجُرؤ لم ما العار من القراصني مع العظمى الدول معاهدات
ساعاٍت عىل «هدايا» يُْدعى ما ينطوي وكان أيامنا، يف إالَّ أمُرها يُْعَرف لم وهي تُْعِلنَها،
وأرسل َخَرٍز، من وقالئَد َطَرٍب آالِت عىل ال وَحَالَوى، وثََمَرات ومرشوبات وُحِيلٍّ اقٍة دقَّ
وَقدَّمت منه، بدًال حربية بُعَدٍد مطالبًا الدَّاي فرفضه مرٍة ذات ثمينًا ُسنُْدًسا12 البندقيون
اإلْسِوِجيُّون وتوانى املدافع، َصبِّ يف متخصصني مهندسني وأرسلت ِمْدفعيًة توابَع فرنسة
ِسَلًعا مملوءٍة ُسُفِنهم من سبٍع عىل القراصني فقبض امُلعنيَّ الوقت يف الجزية إعطاء يف

عليها. امُلتََّفق الجزية دفع تأخري عن بفوائَد وطالبوا ثمينًة
وزيٌر الجزائر يف يوجد كان فقد رشقية، َفْوَىض عن تسري ال القراصني شئون وكانت
عىل املشتمُل العربيُّ الزمن ذلك سجلُّ ويشابه الغارات، ونِتَاج الهدايا أمور إلدارة خاصٌّ
السجلُّ هذا ُ ويُبنَيِّ للرَِّهان، سجالٍّ أو الرضائب لجباية سجالٍّ سنًة وستني خمٍس أموِر
سائًرا الغنيمة من ِحصصهم ينالون وبعدها الغارة أثناء يف ساعدوا َمْن جميُع كان كيف
أجل من َدَعا الذي الشيخ عن غافٍل غريَ املوازين عىل القيِّم املستخدم حتى الوزير من
يتأثَّر باملزايدات َلع السِّ بيع وكان النِّخاسة. سوق يف ن امُلثَمِّ الوكيل عن وال املرشوع نجاح
اإلنكليزيِّ الصوف ثمن هبوط من هذا إليه يؤدي ِلَما متجانسًة أَْوَساًقا ُفن السُّ نقل من

الجزائر. يف ُمَرنًِّحا هبوًطا الصينية واآلنية الحريرية والجوارب
بذوقهم يأبَْون، وكانوا القراصني، كيان يف ثُْغَرًة أحدث َمن أوَل األمريكيون وكان
عن اإلنسان حقوُق تَُسوُده عاَلًما ضيقة بحرية طريٌق تَْفِصَل أن السليم، البسيط الناشئ

أسواقه. يف يُبَاُعون الناس كان آخَر عاَلٍم
«جورج البارجة قائد وكان موفقًة، حملًة املتوسط البحر يف أعمالهم فاتحُة وكانت
ليفاوض ُمْرَسًال هذا ِبنْربْدُج وكان الِجْزيَة، تسليُم إليه مفوًَّضا ِبنِْربْدج، الرُّبَّان َوِشنْغتُن»،

الحرير. أو الديباج نسيج من رضب السندس: 12

470



امُلْهَمل البَْحُر

وزير دخول ِحيَال أبداه ما الكايف االنتباه من وكان الحني، ذلك يف باآلستانة السلطاَن
إىل املركب ويُْضَطرُّ مركبه، إىل الكثريين وحاشيتِه وأوالِده ونسائه الجزائرية البحرية
مركبُه يَُفتََّش أن غري من املرور يف لألمريكيِّ يؤذن وال املضايق، مدخل عند الوقوف
ويردُّ ُمَكرَّرة بَطَلَقاٍت ويَُحيِّي األرشعَة األمريكيُّ ويَْخِفُض الرتك، مدافُع إليه َهت ُوجِّ الذي
ويستقبله ، َمرَّ قد األجنبيُّ ويكون الدخان، وينكشف كثيف، دخاٌن ُن ويَتََكوَّ التحيَة الرتُك
ِبنِْربْدج ق ويَُوفَّ ، يَُمرُّ تََركه الذي الرتكيِّ القائد رقبة برضب أمره مع ولكن يٍّا، ودِّ السلطان

اإلعدام. هذا ملنع
عن فديًة دوالٍر مليون دفع إىل األمريكيون اْضُطرَّ فلما ُمَقدِّمة، غريَ تلك تكن ولم
يجازفوا أن البعيدة القارَّة تلك أهل َقرَّر الناشئ، الشعب عىل كثريًا املبلغ هذا وكان اهم، أَْرسَ
عَلًما حامٍل أسطوٍل مع ِدِكيَرت البحر أمريَ فأرسلوا أوروبة أمم محاولته عىل تَْجُرؤ لم بما
القذائف ويطلُق هنالك، األمريكيَة الراية ويرفع الشهري، َحِميُدوَن مركُب ويَِقُفه إنكليزيٍّا،
ضاجًعا الحركات توجيه عىل ويداوم الجزائريُّ الرُّبَّان ويُْجَرح قدم، ١٥٠٠ مسافة من
جميع تبديل إىل اُي الدَّ ويُْضَطرُّ القراصني، من أربعمائة ويُْؤَرسُ قذيفة، عليه قضت حتى
عىل انتصار أوَل هذا دام ما أوروبة وتُْدَهُش ِفْدية، بال األَُساَرى جميع وإطالِق املراكب
ُشو األمريكيُّ البحر أمريُ فيَُرتَىضَّ أخرى حوادُث وتقع سنة، ثالثمائة منذ تَمَّ القراصنة

جديدٍة. قنابَل برضِب تهديٍد عن
نابليون وكان أيامنا، يف حتى الطويلة والجزائر َمرَّاِكش سواحل عىل القبُض ويصُعب
إْكسَماْوث اللورد أن غري املكان.» هذا يف ُخْطَوًة بتقدمهم سوءًا سيالقون اإلنكليز «أن أَنبأ قد
بخمسة فيها وغاَمَر السواحل هذه حصون عن دقيقٍة خرائَط عىل الحني ذلك يف َحَصَل
القائُد ويرِفُض رشوٌط وتُبَلَُّغ امليناء، يف مفاوضاٌت وتقع ، الربيطانيِّ األسطول من مراكَب
مدٍة يف األلوُف وتُْقتَُل ُمريًعا، رضبًا باملدافع ُب ويُْرضَ بالرايات، اإلشارات تبادل بعد إياها
فما ، جزئِيٍّ َفْوٍز غريَ هذا يكن لم ذلك ومع ُمْؤتَِمرين. ِقبَل من ويُْغتال الدَّاي ويُْجَرُح قصرية،
النرص هذا عىل أعوام ثمانية وتَُمرُّ ،١٨٤٤ سنة حتى 13 الِجَزاءَ تؤدي الصغرية الدوُل انفكت
هذا َده َهدَّ حينما القرصان جواَب واْسَمع ِنيل، الربيطانيِّ البحر أمري لقهر جديٌد داٌي ُق فيَُوفَّ
ذُبَابة.» ِبَقْرَصة موته دون ُقوَّتُه تَُحْل فلم الناس أقوى نُْمرود «كان القوي: بأسطوله األخري

الجزية. جمع الجزاء: 13
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حني. بعد بِمذَبٍَّة14 نفُسه الداُي هذا ويسقط
فرنسة ُجمهوريَة الدَّاي أسالُف به ن َموَّ الذي الُربِّ بََدَل يَْدَفع أن فرنسة ملك عىل كان
الِفْطِر عيد وَحلَّ ١٨٢٧ سنة كانت فلما املوضوع، هذا حول طويٌل ِجَداٌل وَحَدث الناشئَة،
إياه ُمتَِّهًما الداُي ويستقبله العادة، حسب عىل للتهنئة البَالط إىل فرنسة قنصل ذهب
َوْفَق ُمتََّكئه عىل قاعًدا الشائب اي الدَّ ويكون نفسه، عن القنصل ويدافع به، باالئتمار
نتيجًة للتدخل ذريعٌة لفرنسة ويكون وجهه، عىل بِمذَبٍَّة القنصَل ويرضب الرتكية، الطريقة
الخسارة وتبلغ سنني، ثالث مدَة الجزائَر ويحارص مهمٌّ، أسطوٌل ويَِصل الحادث، لهذا
إىل فرنيسٍّ رأٍس كلِّ عن الدوالر مائة مكافأَة يَْخِفض أن معه اُي الدَّ يرى ما الضخامة من

تنويٍه. إىل ثم دوالرات عرشة
للقراصني وكان النفوس. يف األثر النرصبالُغ لهذا فيكون ،١٨٣٠ سنة الجزائُر وتُْحتَلُّ
عظيم َوْقٍع غريُ لزواله يكون فال الغربية واآلداُب الشبيبة به ُفِتنَْت ما الرواِئيِّ النفوذ من
القراصني أن مثًال، فرُيَْوى، بُل، السُّ ُقطَّاِع نُبِْل حول الِقَصص بعض يُذَْكُر وهنا الناس، يف
بعد للسلطان قريبٍة تجاه البلد هذا ضيافة ُحسن من كان ِلما الربتغاَل داَروا املراكشيني
من ِحصًة يأخذ املعارك يف فيُْجَرح القراصني أجل من يحاِرب َمْن وأن سفينتها، َغَرق
ُغِنَمْت ِمْدفعيٍة يف وجدوا الفرنسيني من ضباًطا وأن عمره، بقية يف لَعيِْشه كافيًة الغنيمة

امِلْدفعية. عن فَرنيسٍّ كتاٍب بجانب لُكوْرناي كتابًا القراصني من
عن فضًال التهلكة من الداي نجاة سبَب الروائيُّ النفوذُ ذلك كان أن املحتمل ومن
انتقل ثم امرأة، وخمسني اثنتني ومع املال من ضخم مبلغ مع نابل إىل بالذهاب له السماح
يف الجزائر ُفِتَحت الذي البوربون آل آخُر ويَْسُقُط َحِريَمه، ليَُفْرنج البال هادئ باريس إىل
مختلفني ِعْرقني إىل املنتسبني امللكني هذين من كلٌّ ويموت ويُْطَرد، قليل زمٍن بعد عهده
نفسه عن الدفاع رشُف الشديِد البحريِّ للِّصِّ كان ذلك ومع املنفى، يف ِطباًعا واملتباينني

سخرية. محلَّ العارش شارل أصبح حني عىل سنني ثالث مدَة النهاية حتى
دولًة فرنسة وتَْغُدو املتوسط، البحر عىل كبرية ثالثة دولٌة الجزائر بفتح وتظهر
سلطانها لتوطيد فرنسة ُق وتَُوفَّ ك، الرتُّ بعد قوًة األكثَر فرنسُة وتصبح استعمارية، بحرية
كانت وقد انقطاع. بال إياها إنكلرتة تقييد مع ١٨٤٥ سنة حوايل الشمالية أفريقية عىل

الذباب. به يُدفع ما املذبة: 14
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أفريقية يف أحسنُهم تََخرَّج الذين الفرنسيني واملهندسني للضباط قاسيًة مدرسًة هذه
عىل امُلَعاِدين واألهلني الجبليني هؤالء مقاتلة يف باملعجزات الفرنسيون أتى وقد بعدئٍذ،

املاء. من خاليٍة شواطئَ
أن وذلك كبرية، مستعِمرة أمة إىل تََحوُّلهم دون حال قد واحد أمًرا فإن ذلك ومع
وألوف مغادرته، يف منهم قليل رِغَب ما الوافر والِغنَى العظيم الجمال من هو بلدهم
الجديدَة، املستعمراِت ويَْزَرُعوا ليَْعُمُروا أتوا الذين هم واإلسباُن، الطالينُة سيما وال األجانب،
مزاعُم األصلية املستعِمرين هؤالء لبالد يكون أن األحوال هذه مثل يف العجيب من وليس
يف ينجِذب اإلنكليزيُّ كان وبينما نشوئها، عىل أبناؤها أعان التي األََرضني َحْول ومطالُب
يندفع لم املغامرات، إىل شوٍق وعن وَضبَابها جزيرته ِضيق عن البحار وراء ما إىل وقت كلِّ
الفرنسية والحضارة بلده، اتساع يف بنقٍص شاعر غري دام ما العوامل هذه بمثل الفرنيسُّ
ولكن بالغٍة، برسعٍة أَُشدَّه بََلَغ قد إذَْن الشعب هذا ويكون اإلنكليزية، الحضارة من أقدُم

ودياره. وُمُدنه بلده ترك إىل َميٍْل ِقلَّة مع ولكن َضنًى، غري من محافًظا بقائه مع
العوامل، تلك عدم عند حتى بها يقيم َمن إلمساك وحَده فرنسة أرض ِخْصُب ويَْكِفي
سياحة وِرسَّ اآلخرين األوروبيني جميع من أكثَر اإلنكليزيِّ سياحة ِرسَّ هذا يف وتَِجُد
مقتِحًما البعيدة البلدان يف يَْكِسب أن العموم، عىل ، الفرنيسُّ يحاول وال منهم، أقلَّ الفرنيسِّ
عىل باريَس يف فرنك آالِف عرشَة ينال أن ل يَُفضِّ فهو للمال، ُحبِّه مع جهوًدا باذًال أخطاًرا
ا مستعدٍّ ، أجنبيٍّ بلٍد يف ثروته َجَمَع ما إذا ، الفرنيسَّ وترى تونس، يف فرنك ألف مائة نَيْل
أن عىل مسرتيًحا هادئًا األخرية بسِنيه يتمتع أن ًال ُمَفضِّ يَِشيب أن قبل أموره لتصفية
معه الحديثة األمم ينافسان ما الَفتَاءِ من اإليطايلُّ والشعُب الفرنيسُّ الشعُب وليس يَْعَمل،

االستعمار. ميدان يف

١٥

ًدا ُمَجدَّ األغارقة بعث عىل والتاريخ املنظر ويتضافر ، اليونانيِّ الشعب عبقرية تَْفنَى ال
القرون يف كانت كما الجزائر وِشبْه الجزائر مئات تزال وال األُفول، من طويل دور بعد
املايض. يف كما والخيال التجاريِّ والِحذق واملَرح ِة الِخفَّ من َدْوًما الشعب ويُبْدي القديمة،
وال مهمٌّ، أسطوٌل وال عظماءُ، فالسفة وال عظماء، شعراءُ الشعب لدى يكن لم أنه والواقُع
يَْهَرُموا، لم ذلك ومع الغالب، يف وهم وَعَرصُ األغارقة قهروا قد الربابرُة دام ما مهمٌّ، جيٌش
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من ولديهم زمن، كلِّ يف النشاط عىل يَنِمُّ وِدبْلُِميَّة15 تجارية ِفْطنٍة من به اتصفوا وما
ثَْورات. إىل ويَُحوِّلُونها االجتماعية عرصنا مبادئَ به يُِسيُغون ما الفطريِّ االستعداد

يظلُّوا وأن والرتك ِبَزنطَة ِقبَل من عليهم َضْغٍط قروُن تَُمرَّ أن الغريب من ويلوح
كلِّه هذا ومع توالُدات، ِبِعدَّة عنهم ابتعادهم مع الكاليسِّ العرص يف ألجدادهم مماثلني
الخاطر رسعة فإن ذلك ومع القديمة، اآلنية بُصَور تُذَكِّر ُمثٌُل ِتَساْلية يف توجد تزال ال
مما ا َغمٍّ أكثر ِمزاُجهم يُْصِبح ولم ثابتتني، َظلَّتا اليونانية املدن سكان يف الوضوح وروح
ُزَمًرا ُعون يَتََجمَّ أبناءَها يََر الجديدة أثينة شوارع يف يَُطْف وَمْن سنة. ألفي منذ عليه كان
حذاءِ يف أو أستاٍذ نظريات يف أو قاٍض ارتشاء يف املايض، يف كما للبحث، الطريق وسط يف
لهم إبعاًدا ٍة بِشدَّ ُر تَُزمِّ يَْسَمعونها وال السيارات بوجود يَْشُعرون ال بعضهم إن حتى ، مارٍّ

الطريق. من
إسباٍن من دة، امُلَوحَّ غرِي أو امُلْضَطهدِة، املتوسط البحر شعوب جميع اتخذت وقد
وإن الحرية إىل َصبَا َمن أوُل فاألغارقُة عصيانها، يف مثاًال األغارقة أمَة ورصٍب وطالينٍة

قبلهم. حريتَها أخرى أمٌم نالت
الغرب يف االنهماك ة ِشدَّ من كان أنه غري تحريَرهم، أراد َمن أوَل نابليوُن وكان
إنكلرتة رأَْوا حني األغارقة أمُل خاب وقد الِخطة، هذه يتَتَبَّع أن معه يَْسِطع لم ما والشمال
ما عىل هائلٍة بمذابَح الرتُك سادتُهم قىض وقد ،١٨٠٠ سنة يف عنهم تَتََخلَّيان وروسية
يَْحِفُزه كان للحرية ُحبٍّ من الشعب هذا يف يشتعل ما فإن ذلك ومع عصيان. من أَتَْوه
الجمعيات هذه مثل القساوسة س فأسَّ االعتداء، إىل ويدفعه رسية جمعيات تأليف إىل
وِصحافيُّون علماءُ ورائهم ومن ِدْلف، يف وِرعاءٌ اإلبري جبال يف أرشاٌر وقام أَْرُغوس، يف

كبرية. دوٌل تؤيدها لم ما يقاوموها أن وحَدهم اإلنكشارية يمكن بِفتٍَن ُهونهم، يوجِّ
الدول من َعَدٌد أو ُقًوى نجوُم السيايسِّ أوروبة َفَلك يف فظهرت ١٨٢٠ سنة كانت ثم
نرى كما العرص ِشَعاَر هذا ويصبح أسباٍب، اختالِف مع اليونانية بالوحدة قائٌل األوروبية
ويف آخر واحٍد لقرٍن تركية تأييد يف راغبًة كانت اإلنكليزية الحكومة أن والواقع قليل. عما
الرتك يقرتفه ما أنباء فإن ذلك ومع املضايق، حول ١٨٠٩ سنة معاهدة عىل املحافظة
قيُرص ويحتذي ُفوه، ُمثَقَّ سيما وال ، اإلنكليزيِّ الشعب لدى «اإلغريق» كلمَة أثار كبائَر من

.Diplomatique 15
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عىل باملضايق أو باستانبول فيطالب أبيه، مثاَل تركية، نصارى لحقوق الحامي روسية،
عن إالَّ العون يََد أيًضا، وبسوريَة أفريقية، بشمال تُْعنى كانت التي فرنسة، تَُمدُّ وال األقل،
هم وحَدهم ِمِرتِْنيُخ يَُمثِّلُهم الذين هابسربَغ وآُل لغريها، املجد جميع ترك عدم عىل ِحْرٍص

الشعوب. تحرير إىل يؤدي عمٍل كلَّ عادتهم، َوفَق عارضوا، الذين
مقدار عىل به َدلُّوا ما والشعور الثراء من الخارج أغارقة وكان املالئم، الوضُع هذا بدا
أكربَ األرمن مع أصبحوا قد اآلستانة يف الَفنَاِريُّون وكان الجنس، يف إلخوانهم مساعدتهم
والبندقية، ِجنَوة يف كما ومرسيلية، اإلسكندرية يف يوجد وكان ومالييه، السلطان صيارفة
َة دفَّ أدارا اللذان الرجالن وكان اليونان. أغنياء من كبريٌ عدٌد أيًضا، وُموْسُكو ا أُوِديسَّ ويف
ِمرتْنيٍخ هيئُة وله كابوِديْسرتياس واسُمه أحدهما، فأما الروس، لدى مستخَدمنْي التحرير
ذراَعه أضاع وقد إبِسَالنِْتي واسُمه اآلخر، وأما القيرص، خارجية وزيَر كان فقد ، إنكليزيٍّ
أبناء بني َوْصٍل أداَة كان الرجلني وكال روسيٍّا، جنراًال كان فقد نابليون، محاربة حني

األُرثوُدوْكس. دينه
يَِدين إنساٍن من أوروبة َخَلت ما دينيٍّ سبٍب عن لألغارقة أوروبة مساعدة تنشأ ولم
بباريَس أناٌس األغارقة ومن العرص. إنسانية نتيجَة العوُن هذا كان وإنما باألرثودوكسية،
أصدقاءِ جمعيُة وأخذت العلماء، جميع ُهتاِف هدَف فكانوا الجديدة اليونانية اللغة َرَسُموا
اليونان، ملعاونة جمعياٌت أمَلانية يف وتألفت وُكوْرُفو، أثينة يف تَُدرِّس الشعرية العرائس
تأثريَ أكثر وما االسم، ُمْغَفَل دوالٍر آالف بستة فأعان يخاطر أن بروسية ملُك وَخِيش
«هذه قال: حيث َفْقِره؛ مع ُفوُس أُوِمريَُس: مرتجُم به تََربَّع الذي الدوالر خمسمائة مبلغ
للدفاع الُكتاب أقدُر وهبَّ اإلغريق»، من اقتُِبَسْت لرتبيٍة بالجميل اعرتاًفا زهيدة مساعدة
أقطار من كونها عن فضًال التمدن وطُن اليونان بالد أن ُمَقدِّرين اليونان تحرير عن

املتوسط. البحر
َمْغَزى كلُّها أوروبة أدركت الجهاد يف ليشرتك الرشق إىل بايرون اللورد ذهب وملا
مصابًا الهزيلة باملنافسات خائبًا الُعدَّة ناقَص أيامه آخَر ِميُسولُونِْجي يف ويقيض َرْمزه،
دون نفسه بذل حني عَرش التاسَع القرن لعبقرية رمٌز نصيبَه أن ويَْظَهر ى، بالُحمَّ
هذا موُت ويَُعدُّ نفوذه، أَْوُج بايرون اللورد بموت الرَِّوائيِّ البلد لهذا وكان اإلغريق.
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سنني، بضع منذ لندن، إىل جلب قد كان آخَر لُوْرٍد جريمة عن تكفريًا اإلنكليزيِّ الرشيف
الباْرتِنُون. يف الرُّخاميَّ البناتيني َطنَْف16

الستطاعِة وذلك أخرى، مرًة الحوادث يف اًال َفعَّ دوًرا اإلغريقية الجزائُر هذه وتَُمثُِّل
املخابئ ذي البحر هذا يف يتواَرْوا أن نوٍع كلِّ من والشاردين والعيون َعاِة والسُّ املؤتِمرين
فيتعاون قصريًا، زمنًا الحزبيُة األهواءُ ِحي وتَمَّ باألساطري، تَِفيُض والتي باملئات تَُعدَّ التي
التَّيَّار مع أَتُوس جبل رهباُن وينساق اإلنكليز، لدى ِميجًرا صار يٍر ِرشِّ مع مورة أسقُف
،١٨٢٢ سنة ت تَمَّ التي األوىل االنتصارات بعد البلد استقالَل وطنيٌّ مجلٌس ويُْعِلُن ، القوميِّ
كنيسته باب عىل الربيءَ الروم بطرَك معه السلطاُن يشنق ما الكبري الغيظ من الرتُك ويَبْلُغ
ُدَالِكْروا ريشُة وتَُخلُِّد النصارى، ِضدَّ َغَلياٍن من يقع ما العاَلَم ويَُهزُّ باآلستانة، الخاصة

ساقز.17 فظائع امُلْحَكمُة
ُمِحبُّ ْ يَُعنيَّ لم لو تذهب ريُحهم وتكاد ذلك، بَُعيَْد مَرص تُْرِك ِقبَل من األغارقة ويُْقَهُر
الشعب، نداءَ ويَْسَمْع إِنكلرتة لوزارة رئيًسا سرتيت) ُدونِنْغ (سباْرتاُكوُس18 َكِننُْغ الحرية
مع األساطيل وتتعاون نفسه، الوقت يف بروسية األمور زمام عىل شابٌّ قيٌرص ويَْقِبُض
مؤقتة، حريًة بذلك اليونان فينال نافاِرين خليج يف حاسًما نًرصا فتنال فرنسة أسطول
كانت فقد برتكية، إنكلرتة صالت يف األهمية بالَغ األقل، عىل يلوح أو النرص، هذا ويكون
عن إنكلرتة ملك ويتكلم ُجْرأتها، من فتُذَْعُر تركيًة روسيًة َحْربًا تُبِْرص اإلنكليزية الحكومة

مشئوم». «حادث
الدول تدخلت وهنالك الح، كما باآلستانة الخطُر حاَق أدرنَة القيِرص فيالُق احتلت وملا
ومع املريض»، «الرجل ب بَة امُلَلقَّ تركية عىل للمحافظة مبادئها، وَوْفَق َحَسٍد عن العظمى،
البَْلقان، يف لها أمالٍك بعض عىل سيادتها عن للقيرص التنزل إىل اضُطرت تركية فإن ذلك
هذا فدام رصبية يف اقان أفَّ التاَج تنازع وقد مستقلتني، ِشبَْه ورومانية بلغارية فصارت
وإن التامَّ استقالَلهم نالوا الذين هم وحَدهم واألغارقُة املستقبل، يف تيهما أُْرسَ بني النزاع

البناء. عن خارًجا أرشف وما الحائط إفريز الطنف: 16
إيجه. بحر جزائر من :Chio ساقز 17

كتائب قاوم أن بعد ٧١ سنة ُقِتل وقد الجنسية، تراكي وهو الثائرين، العبيد زعيم سبارتاكوس: 18

سنتني. الرومان
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البحر ويصبح التجارية، للسفن املضايق أبواُب وتُْفتَُح الطبيعية، بحدودهم يَُفوزوا لم
األمر. نهاية يف املتوسط البحر من قسًما األسود

كلمة عليه يُْطِلق مرشوًعا ويَتََمثَّل الزمن، ذلك يف للوزارة رئيًسا فرنيسٌّ ُكونٌت ويكون
وتَُعوَّض البلقان، جزيرة ِشبه يف ِقَطًعا املرشوع بهذا روسية فتنال العاميََّة، الكبري» «الطَّبَِق
ويصري ار، السَّ وِمنْطقة بلجيكة يف فرنسة وتَُعوَّض والرِّين، هولندة يف وَسْكسونية بروسية
املرشوع، هذا ويدلُّ اآلستانة، مدينَة األخريُ البلُد هذا ويأخذ لليونان»، «ملًكا هولندة ملُك
مائة منذ للشعوب، األريستوقراطيني والوزراءِ امللك َعدِّ درجة عىل ، َقطُّ ْق يَُحقَّ لم الذي
امللوك إىل ينظرون الوزراءُ وكان بالتيجان. األمراء لتجهيز صالحًة مبادلٍة أدواِت سنة،
أثينَة يف صغري أجنبيٍّ ملٍك إقامِة مسألُة هذا ومثُل آخر، إىل ح َمْرسَ من نقلهم يمكن كُرَقبَاءَ
امللُك هذا أبرص أن الحظَّ ُحسن ومن كابوِدْسرتْياس، الشعب وزعيِم األول الرئيِس مقاَم

حني. بعد خضوًعا أكثَر بلًدا ل فَفضَّ فَفِزَع املصاعب من هنالك ما
وحرٌب جميٍل وإنكاُر حزبيٌّ تنازٌع القديمة، األزمنة يف كما جديٍد، من النَرص ويَْعُقُب
سبَع العمر من بالٌغ بَفاريٌّ أمريٌ ملًكا ويُنَْصُب كابوِدْسرتياس، فيُْقتَل األغارقة، بني أهلية
بضعة حمايَة هذا عىل وِزْد الحني، ذلك يف الرشف لهذا لُه يَُؤهِّ ما كلِّ من خاٍل سنًة عرشَة
جديد. دستوٍر نرش عىل فتنٌة َحَمَلتْه حتى الجديد شعبه تجاه له البفاريني الجنود من آالٍف
َعْفَراء قريًة للغرب تبدو أَِثينة فَغَدْت طويل، زمٍن منذ زال قد لليونان أوروبة اكرتاث وكان

قديمٍة. معابَد بضعة عىل مشتملًة
وتَُصاب الداخيلِّ، عجزها مع الزمن ذلك حتى املتوسط البحر دول أعظَم تركيُة وَظلَّت
وقد املستبدة. الدول جميع يف كما ة الخاصَّ َرِعيَّتها ِقبَل من الزمن ذلك يف قاطعة برضبٍة
القاهرة، يف ا ُمِهمٍّ مقاًما ينال كيف الِعْرفان يف راغٌب ماكٌر جسوٌر ألبانيٌّ تَبٍْغ تَُويِْجُر َعِلم
خال قتًال فأباَدهم القوة البالغي املماليك من مئاٍت بضَع قلعته إىل دعا أن صنع ومما
كثرٍي ِغَرار عىل عيلُّ محمد ويسري ُسوٍر، فوق من بالوثوب يَنُْجَو أن استطاع منهم واحٍد
للسلطان مخلٍص عرصيٍّ َجبَّاٍر إىل ِيلِّ األَوَّ ُجْرمه بعد فيتحول املتوسط البحر سادة من

.(!) الدين كصالح خالفته إعالَن ِنيَّتِه مع ولكن مؤقتًا إخالًصا
إىل فتوجه الفراعنة سياسة عىل سار وقد مَرص، أمَر هذا النعمِة حديُث أدرك وقد
ابٌن الَحَمالِت بتلك قام وقد فيه، والعبيد الذهب عن بحثًا السودان حتى األعىل النيل مجرى
َجَدٌل دار العبقرية ولهذه قائد، بعبقريِة متصٌف التاريخ يف هذا نُْدَرة مع الُقْدرة بالُغ له
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أبناءً يكونوا لم القواد أعاظَم كأن تَبَنِّيه وموضوِع باشا إبراهيم بُنُوَّة صحة حول مرٍة ذات
الصغرية. الُربْجَوازية من ألناٍس

بعد ولكن األمر نهاية يف وُغِلَب اليونان بالد يف املرصية الكتائَب إبراهيُم قاد أََجْل،
هذا توفيقاُت كانت وما تقريبًا، امُلِسنِّ أبيه موت حني مات وقد كبريًة، انتصاراٍت نال أن
إِىل أدى وقد اآلستانة، سلطاِن ضدَّ واالبن األب جهاد أمر وكان إبراهيم. بغري لتُْدَرك األخري
بالحبوط ويُْمنَى األوروبية، الدول بني ْطَرنْج الشِّ لُْعبَة عىل يتوقف وراءها، وما سورية فتح
نتيجَة ال بعيدة، بالٍد يف ِدبْلُميني بضعِة لَكيْد نتيجًة األكربُ اإلمرباطوريُّ التبغ تاجر ُحلُُم

َعُدوِّه. قوِة
وأيدت األخرى منهما كلٌّ وحارصت املتوسط البحر سيادَة وإنكلرتة فرنسة تنازعت
يف دَّة الشِّ من األمر وبلغ اآلخر، املسلم األمريَ األخرى وأيدت املسلمنْي األمرييْن أحَد إحداهما
ِمْدفعيتهم ناَر منها ون املحاَرصُ ه َوجَّ التي املراكز يف باريس مدينُة معه نَت ُحصِّ ما أوروبة
ُمْلِزَمًة األمر نهاية يف إنكلرتة وتفوز عامًة، حدائَق فيها اليوم تَِجُد والتي ١٨٧١ سنة
عىل تَْحُظر التي القديمة املضايق معاهدة بإمضاء ١٨٤١ سنة يف والروس الفرنسيني
هجوٍم كلِّ ِحيَاَل إنكلرتة به َوَقَفْت ما هذا ومثُل الدردنيل، من تمرَّ أن الحربية السفن
برزًخا، السويس وكانت ُمْقَفَلًة، املضايُق وكانت طارق. جبل بحيازتها ِعيٍّ تََوسُّ فرنيسٍّ
الهند. مع بتجارتها طليقًة تقوم أن إذَْن إنكلرتَة فأمكن روسية، بحريًة األسود البحر وكان
املتوسط، البحر يف مؤثرة غريَ الشخصيُة الطَّموحنْي امِلرصيَّنْي هذين مصايُر وظلَّت
مبارًكا حادثًا كان نافارين يف َغَلٍب من إبراهيُم به أُصيَب وما البحر، هذا يف خابا فقد
معركة أن والحقُّ عار. من الرتُك َعبََّدهم الذين األغارقة عن أوروبة تََخيلِّ عليه ينطوي ِلَما
اليونان بالد إن «أََجْل، يقول: أن ُهوُغو ِفيْكتُور فأمكن تحريرهم عن أسفرت نافارين

يوٍم!» يف أعوام لستة انْتُِقم وقد ُحرَّة،

١٦

العاَلم جميُع وأخذ الحارض، زمننا يسود كما ارتباٌك بأوروبة العقوَل فساَد نابليون سقط
القوميَّ االستقالَل كافحوا قد النابليونيِّ العرص َرْجِعيُّو وكان والحرية، القومية عن يتكلم
كلَّ فيناهضون املبدأين بذينك يَْقِرنونه صاروا الذي االستقالَل هذا كافحوا طويًال، زمنًا
عن هذا فأسفر وبعده الدور هذا قبَل امَلَلكيِّ للمبدأ مناهًضا ُحرٍّ مبدأٍ كلُّ وظهر مًعا، هذا
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فرنسة كانت التي العظمى الخمس الدول لدى القومية الحركات ضدَّ داخلية منازعات
سيايسٍّ وضٍع من كان ما هذا عن وَشذَّ املتوسط، البحر عىل منها الواقعَة هي وحَدها
خالًفا الحرية قضية تأييد عىل العظمى الدول اتفاق من كان ِلَما وذلك اليونان، بالد ِتجاه
عن أمريكة ابتعدت كما املقدس، الِحْلف عن ابتعدت التي إنكلرتة لدى وكان ملشيئتها.
البحر يف الحرية نصرية به بََدت ما الصالحة األسباب من سنة، مائة بعد األمم جمعية
مالطة وما بحرية، قواعَد نيلها إىل الحرية هذه أدت ما أخرى أماكَن يف مما أكثر املتوسط

القيمة. من عظيم جانب عىل بََلدان إالَّ حديثًا إليها تْهما َضمَّ اللتان وقربس
املنفيُّ البوربونيُّ وكان املتوسط، للبحر مجاورٍة غري دوٍل عن إسبانية ِفتَُن ونشأت
جميع عىل يَنِمُّ الرجل هذا وجه وكان نابليون، سقوط بعد بلده إىل عاد قد السابع فرديناند
َغَفل الذين امللوك أولئك أحد وابَن 19 ُغويَا َخلََّدها التي الكربى الخليلة ابَن وكان املعايب،
من بََالَطه يسود كان بما ل، َسهَّ أنه عىل الوحيدة مزيته وتقوم رقابهم، رضب عن الشعب
َلت وتََدخَّ الِفتَن كثَُرت فلما الحرية. سبيل يف الَجنوبية أمريكة وَعَمَل بُولِيفار جهاَد ُفُجوٍر،
تطورت ، الرسميِّ ألبيه حقيقيٍّ ابٍن غريَ دام ما الزائف، البوربونيِّ لحماية العظمى الدوُل
مستِبدة، دولٌة البلد عىل تستويل وهنالك منا، َمْرأًى عىل تتعاقب كالتي إسبانية حوادث
وتَْرَىض سنني، ست مدَة نهبه يف فتُْمِعن زعمت كما األحرار ملكافحة فرنسة عليه تستويل
الثورة، مبادئَ آباءهم َعلَّمت التي فرنسة عن صدرت ما الحال بهذه اإلسبانية الُربْجوازية
األحرار، من داٍم انتقاٍم من هذا عن ُ يَنْشأ وما وقساوسِتهم اإلسبان َمَلكيي عودة كانت ثم

سلبيٍّا. نََظًرا هذا إىل ناظرًة إنكلرتة وتظلُّ
كافحت أيًضا، إيطالية يف السنني عرشاِت الشعب رغائَب العظمى الدول وكافحت
ولم وطنيًة، املتوسط كاإليطايلِّ رجًال العاَلم من مكاٍن يف تَِجُد وال فيها، والَوحدَة الحريَة
ُحْسَن الثَّْورات من أَقلَّ الجيوش وكانت زمن. كلِّ يف أمره وأولياءِ ملوكه حاَل هذا يكن

لهما. بلٍد أيِّ معاناة من أكثر وثَْوراٍت لُطَغاٍة إيطالية معاناة سبَب ُ يَُفرسِّ وهذا قيادة،
األلوان هذه ومن ،١٨٢٠ سنة بعد ألوان سبعة عىل تشتمل إيطالية خريطة تََزل ولم
يف البوربون وآل الشمال يف هاِبْسُربْغ بآل ان خاصَّ األجانب، من بملوك ان خاصَّ اثنان
الشعب يثور ال وكيف إيطايلٍّ، أصٍل من وحَدهما والبابا سافوا) (آل دينية َرسْ وملُك الَجنُوب،

.(١٧٤٦–١٨٢٨) إسباني مصور غويا: 19
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اسُمه حقري ملٌك ِصِقلِّية يف يوَجُد وكان بلده؟ أخماس أربعة عىل املسيطِر األجنبيِّ ِضدَّ
امللوك. مُلْعَظم اتفق مما أطوَل مدًة أي سنًة؛ وستني ستٍّا حْكُمه دام وقد أيًضا، فرديناند
فظائُع تَُقلَّْد لم حيث إيطالية شمال إىل الثَّقافة من شيئًا جلبت النمسة فإن ذلك ومع
معاملة بأسلوب علٍم من هابسربَغ، آُل سيما وال النمسويون، عليه كان ما ومع إسبانية،
الحقيقيني. للمستعِمرين الرضوريتني ْوَلة والصَّ الُجْرأة من خالني كانوا فإنهم الشعوب
ودوكاٍت دوكاٍت، اإلمرباطوريُّ البيُت َوىلَّ وقد إيطالية، يف ِللَّْهِو النمسة أرشاُف ذهب وقد
جباَل بالفنِّ العارفني أَنْبَُغ جاوز وقد رائعًة، وقاعاٍت جميلًة قصوًرا لهم وجعلوا ِعَظاًما،
أحواَل قرٍن نصف يف تُْصِلح لم النمسة أن غري الظريفة. اإليطالية اللغة وتََعلَّموا األلب
ثقافًة يفوقها الذي الشعب هذا عاملت قد العكس، عىل وهي، الخاضعني، األَْهلني عيِش
لُنْبَاْردية إن الزمن ذلك يف يُقال وكان وإدراك. بَرصانة معاملته من بدًال لطيف بَزْهٍو
يف الوزراء أحد وكان النمسة، َخبَّازي لدى األفيون َحبِّ عن ناشٍئ عميٍق نوٍم يف غارقٌة

وحدها!» تدور الدنيا «إن القائَل: الزمِن ذلك شعاَر رسيًعا يَُردِّد تُوْسكانة
بهذا فرديناند، النابِيلِّ بامَلِلك فَرُضوا هابسربغ، آَل أخافت إيطالية ِفتَن فإن ذلك ومع
مرتنيُخ أرسل ثم قليل، بعد عهَده ليَنُْقَض الجديد للدستور الَوالءِ يمني َحَلَف الذي النذل
بنادقهم؛ عىل زيتوٍن غصوِن بوضع الجنوَد آمًرا الثورة عىل ليقَيض نابل إىل نمسويٍّا جيًشا
هؤالء ويََظلُّ أيامنا، يف الكاذبني امُلَحرِّرين جميع يناسب هزيلٍّ فاجٍع رمٍز بوضع أي
النمسويني عىل الطالينة حقُد الزمن هذا إىل ويرجع األجنبية. اململكة يف سنني ستَّ الجنود
عهد يف بالحرية تََمتَّع الذي الشعب جميُع ُجمهوريٍة قيام إىل ويَْصبُو انني، َسجَّ ونهم فيَُسمُّ

حنٍي. ذات نابليون
عىل ِديْنيَة» َرسْ «مملكة باسم بِيمون يف يَْحُكُمون كانوا الذين ساْفَوا، آل فإن ذلك ومع
وِسبيْزيَة، وأَْوست نيس بني أي إيطاليَة؛ شمال من الغربيِّ الشمايلِّ القسم يف واقٍع ُمْلٍك
الحقيقة. يف قرٍن نصف بعد هذا إىل انتََهوا وقد إيطالية، جميع يف الُحْكَم يَبْتَُغون كانوا
ِضَعاًفا ِلَطاًفا قرٍن، منذ إيطالية ثم البُداءة يف ساْفَوا ملكوا الذين األربعُة، ملوكها وكان
لرأس املشابه الرأس ذو ويَنُْظُر العمل، يف الرتدُّد كثريَ أبيقوريٍّا أَْلِربُْت شاْرُل ويشابه مًعا،
ُهنِْربت ويبدو املباني، مئات فوق من الشوارع إىل الثاني، إَمانْويُل ِفيْكتُور ضابٍط، وكيِل

كفاءة. عدم مع محرتمنْي الثالُث إَمانْويُل السالف وحفيُد
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تقدًما، البََالطات أكثَر ،١٨٣٠ سنة َحواَيل أي الزمن؛ هذا يف دينية َرسْ بََالُط وكان
هائل، أثٍر من نابليون لطابع كان ما يعانون يزالون ال الرشعيني امللوك جميع أن والواقُع
وقد الشعب. بها يقوم ثورٍة ِضدَّ مبدأٍ عن َمِلٍك كلَّ يؤيد كان امُلَقدَّس الِحْلَف أن والواقُع
قد نابليون كان الذي شاتُوبريان، الكبرية النفس ذو معه اقرتح ما األمور يف اإلغراب بلغ
ملوًكا البوربون آل من كثرٍي نَْصَب اإلمرباطور، سقوط بعد سياسيٍّا دوًرا يُمثِّل فأخذ نفاه

الَجنوبية. أمريكة لبلدان
مما أكثر محدودة، سلطٍة مع ولو بَمِلٍك، ترىض ثورٍة لكلِّ يُكتَُب النجاح كان ولذا
يف الُجمهوريُّ النظام أَخفق ١٨٤٨ سنة َحلَّت وملا . ُجمهوريٍّ نظاٍم إىل تَْهِدف لثورٍة يُكتَُب
بالد يف جزئيٍّا توفيًقا َق وُوفِّ فرنسة، يف مؤقتًا السلطَة واحتمَل وُهنَْغارية، والنمسة بروسية
املتوسط البحر بََلَدي يف إبداًعا وأكثَر أسهَل هذا مثِل نظاٍم قياُم وكان وإيطالية. اليونان
يرغب ال حني عىل الشعب حقوق واحرتاِم القومية الَوحدة تحقيق من إليه يَنِْزع ِلَما هذيْن
الُحرَّة األفكار هذه أَدَّت وقد طويل، زمٍن منذ َدة امُلَوحَّ البلدان يف دستور نَيْل غري يف الناُس
َحَركة أن وبما ورومة، أثينة يف َمِلٍك تاج تحت الوحدة وإىل باريَس يف امَلِلك سقوط إىل
أيُة تَْخُرج لم أيًضا، فرنسة يف جديدة، إمرباطوريٍة قيام إىل أدت أن تلبث لم ١٨٤٨ سنة
تجد لم وسويرسة فرنسة َعَدْوَت وإذا نهائيٍّا، الثوريِّ االضطراب هذا عن دائمٍة ُجمهوريٍة

مستقلة. ملكيًة أربعني نحِو بجانب ُجمهوريتني غريَ أوروبة يف
أربعَة منذ البلَد هذا الدول من كثري الضطهاد تعقيًدا أشدَّ إيطالية مصري وكان
إىل ٥٠٠ سنة القوط من فاذَْهْب اليونان، بالد كحال قرون أربعة منذ ال قرنًا، عَرش
جميع تَِجْد ١٨٠٠ سنة البوربون وآل النمسويني فإىل ١٢٠٠ سنة ُهوِهنْشتَاْوفن آل
األهلني من واذهْب وجماله، ملوقعه زمٍن كلِّ يف البلَد هذا اختاروا قد األجانب من الفاتحني
الواليات بعُض ق ُوفِّ وقد . يَتَغريَّ لم اإليطايلَّ الشعب تجد الرضائب دافعي فإىل الُجنِْد إىل
ولم ورومة، وفلورنسة والبندقية ميالن حال عليه كانت كما قوميٌة أَُرسٌ وَمَلَكتْهم للتحرر
رفع ا َلمَّ ثم الغرب، لدول اتََّفق بما شبيٍه قوميٍّ اتحاٍد وراء سعٌي ذلك، مع هنالك، يكن
َهبَّت يولية بثورة الفرنسيون قام ا وَلمَّ العصيان رايَة األخرى البلقان وشعوُب األغارقُة

َفْورها. من الطالينة عند العرص ريح
،١٨٧٠ سنة حتى ١٨٣٠ سنة منذ دامت عاًما، أربعني الحركة هذه دامت وقد
الجوهريُّ الَعْون أتى وقد سنني، عُرش منها لكلٍّ مراحَل ثالث غري يف تنجح لم وهي
ت أُِتمَّ قد اإليطالية الوحدة أن والواقُع اليومان. بالد يف َحَدث كما األجنبية الجيوش من
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كان اللذين الشعبني بفضل أي ١٨٧٠؛ سنة األملان وبفضل ١٨٥٩ سنة الفرنسيني بفضل
من ثالثٍة وصدِق لبسالِة َمديٌن األخري الفوز فإن ذلك ومع إيطالية، اضطهدوا قد قادتُهما

الشعب. صميم من منهم اثنان َظَهَر امُلْخِلِصني الطالينة
الحرية إىل األمة فقادوا الثالثة الرجال لهؤالء حافزًة ه بأَْرسِ الشعب رغائب وكانت
عظمتهم مع العدوِّ لطرد يكفي ما العسكري النظام من الطالينة لدى يكن ولم والوحدة،
ويِرسيِّني السِّ تحرير عن تحريرهم ويختلف ومتمردين، كمؤتِمرين وإقدامهم كثوريني
أن غري من سنة بخمسمائة ذلك قبل هابسربغ آل من يَتَخلصوا أن استطاعوا الذين

. خارجيٌّ َعْوٌن يجيئَهم
البحر بهم أنجب الذين الحقيقيني األبطاِل بقيُة أي وَغِريبَْلِدي؛ وكاُفور ينِي َمزِّ وكان
كانوا أَن املحتمل ومن مقابلًة، ونيَس وتُوَرن ِجنَوة من أي أصًال؛ الشمال من املتوسط،
خانٍق َجوٍّ يف ونََشئوا ،١٨١٠ وسنة ١٨٠٥ سنة بني الثالثة َوُولِد االختالط، كثري َدٍم من
شعبهم، مزايا ببعض يتصفون الثالثة وكان دفًعا. الثورة إىل ُدِفُعوا ثَمَّ ومن الرَّجعية، من
كافور وأما العاطفية، والخصائص لآلداب واالكرتاِث بالذكاء يتصف فكان َمزِّيني فأما
بروح يتصف فكان َغِريبَْلدي وأما بْلُميَّة، والدِّ الرجال ومعرفة بالرباعة يتصف فكان
الثالثة الرجال إىل يوحَي أن استطاع شعٍب عبقرية أعَظم وما ، الرِّوائيِّ والذوق املغامرة
املاَل يزدري الثالثة من كلٌّ وكان واحدة! خالصة تضحيٍة بروِح االختالف الشديدي
تربيته وأَتَمَّ الدينيِّ الشعور من تَحرَّر قد الثالثة من كلٌّ وكان املجَد، ويَْطلُُب ا تامٍّ ازدراءً
غرِي نشاِطهم وشكُل فطرًة، مؤتَِمُرون كذلك وهم األجنبية، البلدان يف طويلٍة بسياحاٍت
مارس وقد وأصِله، منهم واحٍد كلِّ ِمزاِج حسب عىل يختلف كان الذي هو وحَده القانونيِّ
عندما السالح بحمله الثالُث ومارسه قال بما اآلخر ومارسه َكتَب بما النشاط هذا أَحُدهم

منه. األقوى خصمه قهر أراد
عن العايل وجبينُه الصغري وفمه املتأججتان وعيناه الجميُل َمزِّيني رأُس ويكشف
التقليدية الطب مهنة ممارسة من نُُفوًرا فيُظهر صباه يف ِمْسقاًما ويكون ومثاِيلٍّ، شاعٍر
إيمانه فيَتَنَبَّه الخري بانتصار اإليمان شديَد وكان وَكَرًما، ُفتُونًا الثالثة أكثَر وكان آله، يف
ه أُمِّ تَُراث من أي الِكَالسية؛ املبادئ من ُمْشبًَعا وكان األوىل. للمرة السجن يف برسالته
وقد السبب، لهذا للُجمهورية نصريًا يشء، كلِّ قبل الحرية يف راغبًا وكان يلوح، كما هذا
إسقاط إِىل تهِدف كانت التي املؤامرات من كثري يف فكرية، حريٍة وعن َحِميٍَّة عن اشرتك،

البابا. من التََّخلُّص وإىل األجانب امللوك
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الخارج إىل ُمْضَطرٍّا ِمراًرا فَفرَّ مرتني، بإعدامه وُحِكم كثريًا، ينِي َمزِّ اْضُطهد وقد
يبايل ال وكان ُخَطبًا، ويُْلِقي دوًما يكتب وكان القرائح، ألحسن َجْمًعا ٍت مجالَّ أنشأ حيث
بباريس تََعلََّم وقد أعواًما، بسويرسة واحدٍة غرفٍة يف فعاش شيئًا، منه يمِلك وال َقطُّ باملال
بأوروبة يَْحلُم َمزِّيني وكان ْولِيَّات. الدَّ يف غامر ثم عالقات من األمم بني ما ان وتِسَّ ولندن
من فأكثر مشيبه، يف حدوثَها أَبرص التي اإليطالية الَوحدة من طويِل زمٍن قبل َدًة، ُمَوحَّ
عن رسالًة معه كتب ما املثالية اآلمال من َمزِّيني وبلغ بليغة، منشورات يف امتداحها

اإلنسان». «واجبات
، الُجمهوريَّ النظاَم مشايعته مع فهو، الثابتة، العقائد أسريَ يكن لم فإنه ذلك ومع
مناسبًا. الوقُت له الح عندما إيطالية بتوحيد والبابا ِدينْية َرسْ ملك مطالبة يف يرتدَّْد لم
منِصبه يف يَبَْق لم ولكنه األجل، قصرية رومة» يف «ُجمهوريٍة لحكومِة ُعضًوا صار أََجْل،
كان أََجْل، بغتًة. العامة األمور يف انغمر مثَايلٍّ ككلِّ صرب عدم عن وذلك طويًال، زمنًا هذا
الخالص، النَّبَِويِّ الذهنيِّ العمل إىل ميلُهما حيث من ولُوثِر َمزِّيني بني شبٍه وجُه يوجد

عزمه. بثبات اآلخر من أعىل َمزِّيني ولكن
التهكم، مع ولكن والِفَراسة الذكاء عىل يَنِمُّ امُلْلَهُم الطليُق املربُع كافوَر وجُه وكان
ولكنه قديمة، أريستوقراطية ة أُْرسَ سليَل كافور وكان . ريايضٍّ وجَه يَُعدَّ أن فيمكن
جِنيف. ُهوْغنُوت20 إىل منتسبة بُْرُجوازية أُمٍّ من يلوح، كما ذكاءه، َورث قد كبسمارَك
ومع ، َقطُّ ضدَّهم يأتمر فلم بيُمون ملوك نحو طبيعيٍّ بَوَالءٍ يَِدين كأجداده كافور، وكان
ثورة من تََعلَّم وقد ضابًطا، يصري أن رفض وقد تماًما، ُحرًة أفكاُره كانت فقد ذلك
جوهًرا عمليٍّا رجًال وكان أحيانًا. ُحرٍّا امللكيُّ النظام يكون أن املمكن من أن باريس
أمالَك ويدير واملصانع، الحديدية والخطوَط البخارية والسفَن الجديدَة االخرتاعاِت فدرس
من والثالثني السابعة ويبلغ ، سيايسٍّ بعمٍل فيه يقوم الذي الوقَت وينتظر ًقا ُمَوفَّ أبيه
جريدة فتُْطِلق ذلك، قبل ِصحافيٍّا يكون أن غري من تُوِرن يف جريدًة س فيؤسِّ ِسِنيه
البالغ التأثري من مقاالته إلحدى كان وقد العرص، جميع عىل اسَمه هذه «الرِّيزوْرِجيَمانْتُو»

.١٨٤٨ سنة يف النمسة عىل الحرب يُْشِهُر املرتدد امللَك جعلت ما

وسويرسة. فرنسة لربوتستان قديم اسم الهوغنوت: 20
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يشءٍ كلُّ وكان الحني، ذلك يف وِفينَّة باريَس بثَْوراِت متأثرًة ها بأَْرسِ إيطالية وكانت
َمزِّيني ويعود والبندقية، ورومة نابل عىل الشعب استوىل فقد ساعة، أول من مالئًما يبدو
ماِننَي الرؤساءِ آخر أن وذلك مؤثر، منظٌر البندقية يف ويحدث معه، أُبعدوا الذين وأصحابُه
قرص يف القائم القاتَم سجنَه فغادر اآلن الُجمهور أطلقه النمسوية طة ْ الرشُّ سجنته الذي
ما إذا وكان أعماَله. ليمارس الرائعة الُجمهورية مجلس غرفة إىل فوره من ه وتََوجَّ الرؤساء
أن املضطهدَة الشعوَب يمكن التي اآلتية بالكلمة يَنِطُق االعتدال عن األجانُب السادُة تَكلَّم
ويَْقَرب تذهب.» أن نريد وإنما إنسانية، أكثَر النمسة تَْغُدَو أن نَودُّ «ال وهي: ًدا، ُمَجدَّ َدها تَُردِّ
وَكْرب. شحوب كثري مع ولكن األمريكيِّ األعمال رجل مثال من الرزيُن الجميُل ماِننَي رأُس
أسابيع، بضعة بعد زالت الجميلة امُلَقدِّمات تلك عن نشأت التي اآلمال جميع أن بَيَْد
أَْسَفر بعض من الدوكات بعض واحرتاز البابا د وتردُّ الجنود ُعَدِد سوء من كان فما
الفتنة نار إطفاءُ ويَْسُهل منِصبه، عن ِدينْيَة َرسْ ملك ويَتَنزل ساحقة، رسيعة هزيمٍة عن
هؤالء. بنَْيَ وماِننُي َمزِّيني ويكون ًدا، ُمَجدَّ املهاجرون ويَِفرُّ األمراء، ويعود مكان، كلِّ يف
وكانت البندقية، النمسويون حارص ا وَلمَّ بلُوتَاْرك، أبطال كأحد قاوم قد األخريُ هذا وكان
املدينة بتسليم معه نصح ما الجرأة من كان الحرب، جائحة مع واملجاعُة الَهيَْضُة21
عيشه كسب إىل امُلِسنُّ هذا اْضُطرَّ وقد األخرية، الساعة يف إالَّ يَنُْج لم وهو بحياته، ُمخاطًرا

دروس. بإلقاءِ باريَس يف
بِيُموَن دوكيِة شئوَن األمر بدءِ يف أدار وقد ذلك، مع كاُفوَر قلب يف اليأس يَِدبَّ ولم
عىل بأعماله الدليل فأقام الكربى، إيطاليَة أدار ثم الجديد الشابِّ امللك عهد يف الصغريِة

الطالينة. من البابوات أعاظم لدى بما يُذَكِّر دبلميٍّ استعداٍد
النمسة ضدَّ الثالِث نابليوَن َعْوِن نَيْل يف الِقِرم َحْرب بعد كاُفوَر براعة من كان وما
اإلمرباطور هذا حمل يف به نجح الذي أسلوبه من كان وما َدة، امُلَوحَّ إيطالية سبيل يف
اإليطالية العجيبة ِدبْلُِميَّتِه عىل تَِنمُّ أموٌر صيفية، نُْزهٍة أثناء يف وعده إنجاز عىل املرتدد
البلدين بهذين وساْفوا، بنيَس الفرنسيني يَِعَد أن ذلك مقابل يف َجُرؤ إنه حتى الخالصة.
حقد أثار النرص بعد بعهده أوىف فلما الحارض، الوقت يف اسرتداَدهما الطالينة يريد اللذين
الذين بهؤالء البالد، داخل يف املؤتِمرين من بُزَمٍر ا ِرسٍّ متصًال َظلَّ وقد ِضدَّه. القوميني

الكولريا. الهيضة: 21
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الرجل هذا كان وما امللك. بوزير واثقني غريَ الُجمهوريِّ النظام يف راغبني كلُّهم كانوا
َد تَوَعَّ أن ذلك ومن إليطالية، بنفٍع يعود أن عىل اعتصاٍر أيِّ عن ليمتنع النُّبْل الخالص
ويَْهِزم ١٨٥٩ سنة اإلمرباطور يسري وأخريًا أمريكة، يف وعوده بنرش ِد الرتدُّ الدائَم نابليوَن
ويداري الظافر، زحفه منتصف يف يَِقُف ثم وُسوْلِفِرينُو، ماِجنْتَة يف برسعة النمسويني
بغري مطالٍب غريَ قصري وقٍت يف جوزيف فرنسوا الشابَّ اإلمرباطوَر ويصالح املغلوب،

هابسربغ. آلل البندقية تارًكا إيطالية أْجل من لُنْباْردية
امللِك تجاه شديًدا عنيًفا فيبدو أُْلَفٍة وكلَّ َحذٍَر كلَّ وينىس ، ُغرَّ بأنه كاُفور ويَْشُعر
ِدبْلُِميٍّ أمُر وما النرص، ثمن نصَف نابليون حليَفه سلطاٍن من َلُه بما امللُك أعطى حينما
بغتًة شديدة ريٌح فتثريها دوًما هادئًة تَلُوح غابٍة كبحريِة إال غضبه يف ككافور خليٍل

قليل. زمن بعد ويموت عامني بعد آخر زعيًما كافوُر ويصاِدم بقوة، وتَُحرِّكها
سواه من أحسن بإيطالية العارُف َغِريبَْلِدي الرِّوائيُّ الحريِة بطُل هو اآلخُر والزعيُم
التَُّويِْجَر أباه أعان قد صباه يف َغِريبَلِدي وكان الطالينة، جميع من أكثر فيها ساح والذي
ا منضمٍّ سفينًة راكبًا اإلكلريوس نظام من أَْفَلت قد وكان كولُونْبس. كريستوف صنع كما
ثورات يف وينغمس الَجنوبية أمريكة إىل فيَِفرُّ بإعدامه ويُْحَكم ، كبحريٍّ َمزِّيني ثَْوِريِّي إىل
فتح يف ويشرتك الحرب إىل ويعود يُْطَلق ثم هنالك ويَُعذَّب ويُْسَجن وأُُروْغَواي، الِرباِزيل

ويتزوجها. قومه بني من امرأًة يَُالقي حيث أِليْغري بوْرتُو
ملبدأ تحقيٍق عن إليه انجذابه من أكثر إليه ميٍل عن النزاع إىل َغِريبَْلدي انجذب وقد
يف حدث ومما باملجد، َولُوًعا مختاًال كان بل الِعصابات كزعماء مرتشيًا يكن ولم ، سيايسٍّ
آخَر وقٍت يف حدث ومما ، وَفرَّ سفينته فأحرق تُه ُعدَّ نَِفَدت أن أُُروْغواي بخدمة قيامه أثناءِ
وإذا رومة. ُجمهورية سبيل يف يقاتل وهو به أُصيب جرٍح مع بأرسه نهاًرا راكبًا َظلَّ أن
يَُقال أن أمكن يشء، كلِّ قبل إيطالية أحبَّ كافور وإن الحرية أحبَّ َمزِّيني إن قيل ما
زوجه حبُّ ومنه أصابه، يشءٍ وكلُّ يشء، كلِّ قبل املغامرة عن يبحث كان َغِريبَْلدي إن
األقل. عىل مشيبه قبل ُممثًِّال شخِصه يف تَِجُد ال أنك مع روائيٍّا، منظًرا له تََمثََّل وموتُها،

بعد االبتعاد إىل فيُْضَطرُّ قليًال األربعني ِسنَّ إيطالية لفرقٍة القديم القائُد هذا ويجاوز
غرِي تجارية سفينٍة يف ثم بنيُويُوْرك شْمع مصنِع يف رضورٍة عن ويشتغل بِيُمون، هزيمة

األسفار. منتظمِة
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وقت ويميض جنراًال، ذاتها القتال ميادين يف َغِريبَْلِدي فيظهر أعوام عرشة وتميض
سنة أي القادمة؛ نُة السَّ كانت فلما تقريبًا، َفْوِره من يرتكها ولكنه ُكونِْتًسا فيتزوج قصري
املتطوعني، من ألٍف مع البحر ويركب العدوِّ ملخادعة النمسة النرصعىل بعد ق يَُوفَّ ،١٨٦٠
، البُوْربُونِيِّ املِلك كتائب فيقهر أيام بضعة بعد ِصِقلِّية إىل وينزل املشهورين، «األلف» مع
ُجَزيَِّرة إىل الغد يف ويُبِحر املفتوحتني، وِصِقلِّية نابل طاغيَة قليلٍة أسابيَع بعد ويصبح
أحالم. ورؤية أشعاٍر وكتابة ريٍّ بأعمال القيام يف يرغب وحيث مزرعًة يَْمِلك حيث منفردة
امُلَقدَّم َط ْ الرشَّ كان ألنه العظيَم؛ القوميَّ َغِريبَْلِدي َعَمَل إيطالية َجنوِب فتُح ويََظلُّ
الزمن ُرقعة فوق الرضبة هذه إنزال عىل يَْجُرؤ لم نفَسه كاُفوَر وألن اإليطايلَّ؛ لالتحاد
عىل اشتماله مع نابل دخول من فيه يمنعه َغِريبَْلِدي إىل كتابًا امللك ويكتب السياسية،
يَْربُك القادمة املعارك يف الجريء املغامر هذا ينفكَّ ولم يُِطيع. بأالَّ فيها يُوِعُز حاشيٍة
الثوريني، من االستفادة يُحبُّون ال امللوك ألن وذلك به؛ االنتفاع تحاول كانت التي الدول
بني العالقات من اآلن نشاهد كما وذلك الثَّْورات، يَْخَشْون كما لهم، نافعني كانوا ولو
كافور القوميني البطلني من واحٍد كلُّ يكن ولم الروس، عمال وزعماء اإلنكليز لوردات

اآلخر. نحو ثقٍة أو بَميٍْل ليَْشُعَر مًعا اليوم دان يَُمجَّ اللذين وَغِريبَْلِدي
يُْقِصيه ولذا سياسيٍّا؛ فيه مرغوبًا أمًرا الُهْدنَُة كانت حني الكفاح عىل غريبلدي ويداوم
من للستني ابنًا منها ويَْهُرب الصغرية، جزيرته إىل و«يرافقونه» ح امَلْرسَ عن وطنه أبناءُ
الشعرية الرِّعائية الحياَة يُِحبُّ كان وإن فهو األسطول، بني من طريًقا لنفسه فاتًحا ِسِنيه
النار إطالق عن بالكفِّ حني بعد أمرته القيادة فإن ذلك ومع عليه، تُْفَرض أن يُِرْد لم
حاول إيطالية يف القتال انتهى وملا َدْوٍر. بنصف ويقوم «أُِطيُع»، املشهورة بكلمته فأجابها
كلَّ َرَفَض عاد وملا األملان، محاربتهم يف الفرنسيني إىل فانضمَّ جديدة بمغامراٍت القيام
زمام عىل قابًضا عاداه الذي الحزب دام ما ذلك يَْقبَل لن بأنه ًحا ُمَرصِّ وتكريم هدية
بامرأة فاقرتن الثالثة للمرة ج تََزوَّ وقد رومة، إىل التِّيِرب مجرى تنظيَم بارش وقد الُحْكم،

أوالد. ة ِعدَّ منها ُرِزق
يحافظ انفكَّ ما وهو ِسِنيه، من والسبعني الخامسِة حتى طبيعته َوْفَق عاش وهكذا

. اللِّْحيَانيِّ امُلَربَّع لوجهه املنريتني الحاملتني الالمعتني عينيه مع املكني َقَوامه عىل
فإن ذلك ومع كافور، وال البوربون وال النمسة ال البابا، هو لَغِريبَْلِدي خصٍم وأكرب
مولوًدا حديديٍّا ورجًال ا خاصٍّ شخًصا يحارب كان بل النرصانية، أبا يحارب لم َغِريبَْلِدي
كَغِريبَْلدي ولوًعا البابا يكن ولم ، روائيٍّ مزاٍج ذا البابا يكن ولم هو، أمُره كان كما محاربًا
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دولٍة، كرجِل املغامر من أعىل كان الحاكَم الَحْربَ بأن إذَْن نعرتف أن وعلينا العموم، عىل
َغِريبَْلِدي. خالف عىل طاغيًة ُولَِد قد وهو

قد وهو ككافور، له مهنًة العسكريَة يتخذ أن شبابه يف أراد قد التاسع بيوس كان
قد وهو السالح، من نُُفوٍر عن ال الجندية، من له ِع ْ الرصَّ إبعاِد عن سياسيٍّا قطبًا صار
للخدمة استعداٍد عدم مع ع ْ الرصَّ من يُْشَفى وهو الكونتات، من آٍل سليَل ككافوَر كان
بعد أساقفة رئيس يصبح وهو فقط، الثالثني مناهزته حني ا َقسٍّ يصري وهو العسكرية،
البرص َرَجْعَت وإذا والخمسني. للرابعة ابنًا بابا يُنْتََخب وهو ذلك، عىل سنني عرش مرور
وجدَت مدًة، أْطَوَلهم وجدتَه البابوات من بطرس القديس عرش عىل جلسوا َمن جميع إىل
التقاليد، أقدم ففارق امُلْطَلقني، الُحكام سبيَل سلك وقد سنة، وثالثني ثالثًا دام قد عهده
وكان … َدْجنَاَويْن نَْجالَويْن وعينني بارز وأنٍف صارم فكٍّ مع الجمال، نادِر رأٍس ذا وكان
عىل ويَْقِبض إليه. النساء أبصاَر هان ويوجِّ معناه يَُلطَِّفان الشهوانيُّ ونظره ُّ الِحيسِّ فمه
طموٍح وعن اعتقاٍد عن ُحرٍّا يكون أن فيَْعِزم َرْجِعيَّه، أعنف بني ١٨٤٦ سنة يف األمور زمام
شئون إلدارة َعْلمانيني ويَُعنيِّ إصالحاٍت عن ويتكلم عامٍّ بَعْفٍو َعْهَده ويبدأ مناَصَفًة،
امللوك من ككثرٍي فيوافق، الربونزيَّ الفاتيكان باَب الثورة وتَْقَرع البابوبة، والدولِة رومة
يصنع ماذا ولكن أحِدهما، أعضاءَ يَُعنيِّ أن عىل بمجلسني قائٍل دستوٍر عىل الخائفني،
دامت ما بََرَكتَه تطلب كانت النمسة؟ إىل الشمالية إيطالية من تزحف التي بالكتائب
األمراء كُمْعَظم نفِسه شجاعَة التاسع بيوس يَْخَىش وهنالك واحد، آٍن يف إيطاليًة كاثوليكيًة
إالَّ بََرَكتَه الكتائَب يَْمنَح فال الكاثوليِك هاِبْسُربَْغ بآل صالتِه يُْفِسَد أن يريد فال األحرار
الرَّبِّ من يطلب يٍس ِقسِّ حول الضحك إىل األمور أدعى هو الطراُز وهذا الحدود»، «داخل

الحياد. وراء َن فيَتََحصَّ أسابيَع أربعُة وتَُمرُّ جيٍش، حماية
جميُع الغضَب ويقاِسُمها وتَْغَضب، َدة، امُلَوحَّ إيطالية رأس عىل أنها رومة وتُبِْرصُ
حرٍس قبول وعىل السويرسيِّ َحَرسه ترسيح عىل البابا وتَْحِمُل فتنٌة، وتقع الجزيرة، ِشبْه
عاديٍّ دينيٍّ رجٍل ُحلََّة البابا يَْلبَس وهنالك أيام، بضعة يف بذلك أسريًا البابا ويصري ، مدنيٍّ
غادر عجبًا! نابل. ملك إىل األصدقاءِ بعض مع البابا يَِفرُّ وهنالك َفتَائه، يف يْلبَس كان كما
من أو ْك الرتُّ ِقبَل من البابا ُطِرد وهل وأَِفينْيُون؟ الوسطى القرون عادت وهل رومة! البابا
طردوه قد يكونوا لم إن َحَجُزوه، الذين هم الرومان الكاثوليك إن أجانب؟ فاتحني ِقبَل
الكنيسة وأموال البابوية الدولة ُل وتَُحوَّ ُجمهوريًة، رومة تصبح ذلك وعند املرة! هذه يف
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القديس خليفة ُحْكَم ليواصل الحكومة يف َمزِّيني الُحرُّ األوروبيُّ ويَْدُخل زمنية، أمور إىل
ليُنِْقذَ املاء يف نفسه يَْقِذف أَيُّهما ليُْعَرف رجلني بني جداٍل مثَل الحوادث وتتعاقب بطرس،
فيُِعيد عمه مثَل َج يُتَوَّ أن الثالث نابليون ويرغب األثناء. تلك يف الضحية تُْغَمُر وأين غريًقا
لديهم كان الذين النمسويني من االمتياَز هذا ويَنِْزع له، شاكًرا ويجعله بنفسه البابا
إيطالية، توحيد من مانعًة يَُعدُّونها التي البابا دولَة به يُِعيدون ما الخاصة األسباب من
عندئٍذ وتُشاَهد رومة، إىل كتائبه مع ويزحف املوت!» أو «رومة قائًال: َغِريبَْلدي ويَْحِلف
ويُشاَهد الُحْمر، القمصان ذوي والطالينة الُحْمر الرساويل ذوي الفرنسيني بني معارُك
تَِنمُّ التي الَغِريبَْلِديني مفاخر وتُشاَهد شارلكن، وَعْهِد الَونْدال زمن يف كما رومة ِحصاُر
وَهَرب األمر، نهاية يف امليدان ترك إىل فاْضُطرُّوا وحَدهم، هؤالء كان ذلك ومع البطولة، عىل
خمسة يف وُوِجَدت رومة، ُجمهوريُة وعاشت لها، حدَّ ال ِمَحٍن بعد أمريكة إىل زعيُمهم
َمْقِصد كان الذي البابا، فإن ذلك ومع عَرش، الثالَث القرن يف ِريَانِْزي زمن يف كما أشهر،

رحيًما؟ هذا النفوِس راِعي يبدو وهل عام، بعَد إال يَُعْد لم ساعدوه، َمن
ويرغب شهًرا، عَرش ثمانيَة منفاه يف َظلَّ الذي هذا االستبدادية غرائزه إىل يرجع
إىل وهذا ُمتَنَكًرا، ليًال الِفرار إىل واْضُطرَّ ِعزَّتُه ُجِرحت الذي الطاغيُة هذا االنتقام يف
الطَّْرَد فيزيد ويَُعوُد كثريًا، فلسفتهم الءمته الذين اليسوعيني يف نفيه، مدَة ارتباطه،
جماح ردِّ إىل النمسويني من ضباٌط فيُْضَطرُّ ذلك يف ويُْفَرط رومة، يف والتنكيل والحبَس
دولة سكرتريُ فيموُت العكس، عىل القساوسُة ويغتني الناُس، ويُْعِوُز الُقَساة، الُقُسوِس

فقريًا. ُولِد أنه مع دوالٍر مليوَن وعرشين خمسٍة ثروِة عن أَنُْطونِيلِّ البابا
منذ الناس يَْعِرفه ال َحدٍّ إِىل الفاتيكان عىل الشعب حقد عن يُْسِفُر هذا مثُل ونظاٌم
ألسباٍب البابا دولة وتَُداُن القرن، منتصف َحَوايل القومية الحركة وتشتدُّ الِبَزنطيني، تناُزِع
من إِيطايلٌّ عاِلٌم ويَنُْرش البابوية، َزَمِنيَُّة حول أوروبة جميع يف ويُجاَدل أيًضا، سياسية
ثلثي وتخرس البابا دولة وتَنَْفتُّ كافور، رأي فيها ُمتَِّبًعا ُمْغَفَلًة رسالًة الالهوت علماء
ال رومة، تحوُّل يرتقب العالم جميع وكان النمسة. عىل الفرنسيني انتصار بعد أمَالكها
سنة اتحاد يف البندقية دخوُل أدى حينما الحديثة للمملكة طبيعية عاصمٍة إىل فلورنسة،
بفيالقه البابا دولة الثالث نابليوُن َحَمى الدور هذا ففي األخرية، هذه تعزيز إىل ١٨٦٦

بسطوته. البابا وشخَص
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فمقداًرا مقداًرا االستبداديُّ يه وتََحدِّ التاسِع بيوَس الشائِب َزْهُو السنني هذه يف ويَنُْمو
العاَلم هذا فوق بعصمته دولته لتصغري االنتقام ويحاول شديًدا، ويبدو الحرية فيناهض
وحقوَق اإلنسان حقوَق ويكافح والتعليم، الرتبية عىل بسلطاٍن للكنيسة ويطاِلب الفاسد،
كنيسة يف َعَقده الذي الكبري، الدينيِّ للمجمع لوٌح ويُْرَسُم والضمري. العالم وحريَة الشعب
القديس عرش عىل جالًسا فيه ُر فيَُصوَّ ، الدينيِّ تَرانْت بمجمع وَشبََّهُه بطرس القديس

فيه. اشرتكوا الذين األعيان أكابر عن منفرًدا بطرس
املجامُع كانت ما التقاليد لجميع املخالَف البابويِّ االستبداد َ مبدأ التاسُع بيوُس ويَُوطِّد
بعصمته يُْعَرتَف أن البابا ويريد فيها، رضوريٍّا اإلجماُع كان املايضوما يف مستقلًة الدينية
منذ الزعَم هذا ويخالُف نائبًا، ١١٣ أرسلت التي أمريكَة الزعم هذا ويَُهزُّ الحني، ذلك يف
أمًرا إنكاَرهم البابا ويَِجُد ، يِّ ِّ الرسِّ االقرتاع يف ُمَصوٍِّت ستمائة من ُمَصوِّتًا ١٥٠ البُداءة
الخاصة عصمته التاسع بيوس ويعلن السابع، غريغواَر مثاَل القسوُس ويذكر بسيًطا،
بطرس القديس كنيسة يف ُعِقَد الذي الكبري االجتماع يف واألخالق اإليمان مسائل جميع يف
يف القساوسُة ويذكر الرعُد، ويَْقِصُف الَربُْق يَْلَمع إذ َليَتكلم وإنه .١٨٧٠ سنة يولية يف
الفرنسيَة الحرَب ويُْمِكن (الخروج)، الثاني موىس ِسْفِر من عَرش التاسَع الفصَل أنفسهم
التاسع بيوس ويِحسُّ وحَدها، العاَلم تُْلِهَي أن أياٍم ببضعة ذلك قبل نَِشبَت التي الربوسيَة
أقوى وصار ِسِنيه من والسبعني الثامن يف معصوًما أصبح فقد سلطانه، من الذُّْرَوة يف أنه

امللوك! جميع من
َحظٌّ ويلوح نابليون، إمرباطورية عىل فتقيض أسابيع ستة بعد ِسيَدان واقعُة وتقع
ويجاوز حاًال فلورنسة امللك ويغادر أمرين، يف لها نرصين األجانُب نال التي إليطاليَة جديد
عن الفرنسية الكتائب َجَلت ما رومة، لفتح َدْوٌر ويَُعدُّ الصغرية، البابوية اململكة حدوَد
ميالن دخلت قد كانت كما قتال، بال رومة إىل امللك كتائب وتزحف أسابيع، منذ رومة

أجنبية. جيوٍش ِقبَل من ًما ُمَقدَّ لها النِرص ِلنَيْل ١٨٦٦ وسنة ١٨٥٩ سنة والبندقية
العايل، ارتقائه من فقط شهرين بعد فوره من أسريًا نفَسه املعصوُم البابا ويرى
وأن قصور، وثالثُة الخاصُّ وَحَرُسه الشخصية وحريتُه كرامتُه له تُِركت أن الواقع ومن
عليهما َل َفضَّ امُلَهان الطاغيُة وهو ألنه واملال؛ الحريَة رفض وقد أيًضا، ماٌل عليه ُعِرَض
الكاثوليكية البلدان يف التجار إن قائلة جديدة أسطورٌة وتُنَْسُج أسريًا. كونَُه العاَلم اعتقاَد
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قرصه يف يعيش البابا كان أن الواقع ومن عليها، ينام البابا كان التي امَلْوص22 ُحَزَم باعوا
. نِّ السِّ يف ٍم تقدُّ عن نادًرا إالَّ منه يخرج فال العجيبة والحدائق الكثرية الرِّداه ذي

مرًة يقترص بطرس القديس خليفة ألن وذلك املتوسط؛ البحر يف مهمٌّ حادٌث وذلك
كان أن الحماقة من ألن وذلك األقدمني؛ ألسالفه كانت التي الروحية السلطة تلك عىل أخرى
البابوبة الدولة عىل ألن وذلك ورضائب؛ ومحاكُم َطٌة وُرشْ وكتائُب أََرضون األعظم للَحْرب
أباطرٌة رومة ملك قد وكان العاَلم. أمام َدًة ُمَوحَّ إيطاليَة ظهور وجب ما إذا تزول أن
وكانت الفريقني، أحد نصيَب النفي أو الحرب كانت مًعا الُحْكم حاولوا فلما وبابواٌت،
وبعض الفراعنة شأَن عالني، أحباًرا امللوك ظهر ما واحدة أيٍد قبضَة السلطة أَْشِعرُة
ا تامٍّ فصًال بعض عن األَشعرة هذه بعض فصل وجب وقد الخلفاء، وشأَن الرومان أباطرة
من التاسع بيوُس ويبدو آخر. ِقبَل من أمرٍي تتويُج الغرائب من ويَُعدُّ منفصلًة، ُوِجدت ما
خالل من الحقيقيِّ بنرصه معه يَْشُعر ال ما العصمة وِعَظم االستبداد وِشدَّة العمر طول
بأَرسه العالم احرتام فينال ذلك، مع عَرش الثالَث ليون َخلُفه األمَر ويُْدِرك الظاهر، َغَلِبه
تجانِس مع دة ُمَوحَّ قوية مملكٌة املتوسط البحر وسط يف وتقوم الرسولية. ة دَّ السُّ أجل من
من قورسقة معه يَنْزع ال ما النُّبْل من إيطالية ملك ويكون األمر، نهاية يف ولغٍة حكومٍة
أن يََودُّ كان ذلك ومع عليه، َعَرَضها الشابِّ كِليَمنُْسو حزب أن مع انكسارها أياَم فرنسة
هو أفريقية وشماُل ذلك، من ُد املتوعِّ اإلنكليزيُّ األسطوُل يمنعه لم لو تونس عىل يستويلَ

الرضورة. بحكم الجديدة الدولة ع لتوسُّ الطبيعيُّ املجال
ذكره يجدر ومما جديدة، َوثْبٌَة البخار، أي الجديدة؛ املحركة بالقوة للِمالحة وكان
هذا وكان الطالينة، لقهر َحًة ُمَصفَّ مراكَب استعمل َمن أوُل ِتِجتُْهوَف النمسويَّ القائَد أن
األقل، عىل األمم هذه معظُم أو بخارية، ُسُفنًا أنشأت التي األمم وكانت .١٨٦٦ سنة يف
وزادت مكان، كلِّ يف عدًدا وأكثَر رسعًة أعظَم النقل وسائل وصارت الُحرَّة، األمم من
وظهر طويًال، زمنًا نُِيسَ أن بعد ينتعش املتوسط البحر وأخذ ناحية، كلِّ من املنافسة
تزيد ًة ُمدَّ أُغلق الذي الباب وأوشك جديد، منفذ هو العاملية للتجارة عنه يُبَْحث ما كلَّ أن
البحر هذا فيها يَُحرَّر التي الحاسمُة الساعُة واقرتبت رات، للُمتََفجِّ يُْفتَح أن سنة ألف عىل

الداخيلُّ.

التبن. املوص: 22
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١٧

املتوسط البحر ومنحوا عاٍم ألفي يف مرات خمس السويس بَْرَزَخ َقَهُروا قد مَرص سادُة كان
هذه ُحِفَرت وقد والدردنيل، طارق جبل الطبيعيني: بابيه عن فضًال ثالثًا مصنوًعا منفذًا
بزمن العظيمة االكتشافات َدْوِر قبل وصربهم الناس لرباعة نتيجًة بالتتابع الخمسة املنافذُ
يف الطبيعيني للبابني مما أعظم هو ما للَجنوب النتائج من القناة لهذه كان وقد طويل،
األسود، البحر إىل داخيلٍّ، بحٍر إىل إالَّ يؤدي ال كان الدردنيل أن والواقُع والغرب. الرشق
والواقُع . األطلنطيِّ املحيط أمر ُجِهَل ما الزمن ذلك يف الدنيا آخر يَُعدُّ كان طارق جبل وأن
وبقناٍة النيل بواسطة األحمر بالبحر املتوسط البحر تَِصُل كانت الكبرِي رمسيَس طريَق أن
أربعَة تقيضمعه السفن كانت ما التصوير دقة من بلغ النظام هذا وأن النهر، هذا ِدْلتَا يف
القناة د يَُجدِّ أن ِنَخاو الفراعنة أحد فيحاول قرون سبعة وتميض البحرين. بني فقط أياٍم
من يَْحُدث أي الصحراء؛ لَحرِّ نتيجًة األمر لهذا َرهم َسخَّ الذين ١٢٠٠٠٠ ال العبيد فيَْهِلك
ِلَما يعِدل بأن الغيب هاتف عليه فيشري العكس ويقع فرعون، له يكرتث ال ما الهالك
مصدُر الكهنة فإن أمٍر من يكن ومهما لفاتٍح، مَرص طريِق فتح من القناُة إليه تَُؤدِّي
دارا الُفْرس ملك أن فيه ريب ال ومما وسياسية. اجتماعيٍة بعوامَل مهتدين الهاتف هذا
القديمة القنََوات إىل البطاملة عاد وقد النظام، ذلك وَجدَّد سنًة تسعني بعد مرص فتح قد
من الفارَّة مراكبها إنقاذ كليوباترة حاولت وقد أهملوها، أن يَْلبَثوا لم ولكنهم عوها وَوسَّ

َمَمرٍّا. هنالك له يجد لم معظمها ولكن الطريق بهذا الرومان
، الهنديِّ املحيط إىل لتُوِصَل والسويس، اإلسكندرية بني الربِّ طريق الرومان ع َوسَّ ثم
للنظام مشابهًة قناًة امليالد، بعد ١٠٠ سنة حوايل أي األمر؛ نهاية يف تراجاُن أنشأ وقد

الخليج. باسم يُْعَرف حيث القاهرة ملدينة قاطًعا منها جزءٌ يزال فال القديم املرصيِّ
الشبكات هذه العاص بن عمرو العربيُّ مَرص فاتُح فَجدَّد قرون، خمسة مضت ثم
الُربِّ إرسال قاصًدا ذلك يصنع لم وهو طويل، زمٍن منذ ُرِدمت قد كانت التي البحرية
منه قريٌب َخَلٌف ويخىش مكة، مرفأ إىل رأسه، مسقط إىل ليوصله بل أوروبة، إىل املرصيِّ
كما مَرص العرب جزيرة ُعَصاة يدخل أن من َخْوًفا القنوات بتخريب فيأمر ذلك نتائَج
البحرين بني مائية طريًقا أن ترى ثَمَّ ومن ،٧٦٧ سنة ذلك ويقع فعلوا، قد الُفْرس كان

سنة. ألفي يف كثريًة َمرَّاٍت إمكانُها وُعِرف ُجرِّبت قد
تَْقَطُعه الذي الضيِِّق السويس برزخ َحْفر فَجرَّب خاطر َمْن تَِجد ال فإنك ذلك ومع
ذلك تحقيق له َعنَّ الذي هو وحَده النهضة وعُرص الِجدَّة، ُة تامَّ الفكرُة فهذه بحرياٌت،
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وقد العنارص. فوق اإلنساَن ووضِعه الرَّبِّ فوق العناَرص ولوضِعه يشءٍ كلِّ عىل إلقدامه
ظهر وقد املائية، األجهزة من كثريٌ وأُتِْقَن للقنوات املشاريع أعظم دفنْيس ِليُونار وضع
املحيطة، البحار يف البحث إىل الَكسب حبُّ حفزهم وقد املضمار، هذا يف طالئَع البندقيون
مرًة يَْعِرْف بعده، ال ُكولُونْبُس كريستوف قبَيْل السويس قناة حفَر أرادوا أنهم يَْعَلْم وَمن

الكبرية. كاالكتشافات الزمن بروح مرهونة العظيمة االخرتاعات أن أخرى
للقيام ُقون يَُوفَّ البندقيون كان أن املحتمل ومن للتوسع، صالًحا املتوسط البحر وكان
فهذا الحني، ذلك يف املتوسط البحر رشق وعىل مَرص عىل الرتك يَْستَْوِل لم لو بمرشوعهم
امُلْعِضلة فإن ذلك ومع البندقية، سلطان انحطاط إىل الكربى، االكتشافات مع أَدى، األمر
فكرٌة الرشقية الهند يف الربتغال ملك لنائب معه بََدت ما الحني ذلك يف التوتر من بلغت
من بالقرب أي (الفيلة)؛ ِبالق جزيرة من بالقرب النيل مجرى تحويل فكرُة حمقاءُ،
األحمر، البحر إىل الصحراء من مارًَّة رأًسا الرشق إىل تتجه بقناٍة وذلك األول، الشالل

النهر. ِدلتا إزالة عىل العمل هذا وينطوي
املجد ُحبُّ نابليوَن يساور وكان نابليون، ظهور حتى يشءٌ يُْعَمُل لم فإنه ذلك ومع
كما وارتفاِعه، يُْحَفر الذي الربزخ اتساع بقياس فأمر الفراعنة، ِخطط إىل فَرَجَع الكالِيسُّ
حيث ومن نتائُجها حيث من قاطعًة الحساباُت هذه وكانت البحرين، من كلٍّ بقياس أمر
ينقطع ولم أوروبة، يف نشاًطا الناس أكثر بني تنافٍس من املهندسني تقرير أوجبه ما
عىل السويس قناة لبناء اختباٍر سادس يقع ولم الحني. ذلك منذ املسألة حوَل الَجَدُل
الثاني التخريب من قرنًا عَرش أحد بعد أي ١٨٦٠؛ سنة إالَّ قاطع منهاٍج وعىل واسع نطاٍق

. العربيِّ الغزو من َخْوًفا للقناة املقصوِد
قروٌن تَْفِصل التي األوىل الخمس الَقَصصية االختبارات بني اختالٍف من تَِجُد وما
ت تَمَّ التي واملنازعات الدِّراسات وبني ذْ، تُنَفَّ لم التي الِخطط وبني بعض، عن بعَضها كثريٌة
التماثيل بني االختالَف يَُشاِبه السويس، قناة إنشاء فسبقت ١٨٦٠ وسنة ١٨٣٠ سنة بني
أيًضا، واألشخاص املبادئ بني نزاًعا أبرصرمسيُس أََجْل، القديمة. مَرص وتماثيِل العرصية
لنا وتلوح ت، وامِلَسالَّ القبور ِهريُوغليِف يف وجيزٍة تقاريَر سوى منه لنا يَبَْق لم أنه غري
أمام فتتالىش الَفَلك عن تنفصل التي الهائلة البعيدة ْهب23 كالشُّ هذا البرشية َشَفِق حوادث

التاريخ. شمس

انقض. كوكب كأنه يُرى ما وهو الشهاب، جمع الشهب: 23
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وجهني، ذو رمزيٌّ رصاٌع هو بل حقريًا، ِرصاًعا السويس قناة أجل من الرصاع وليس
اعتمد التي الدولة أن والواقُع تقابال، الدول من ونوعنْي الناس من ِصنَْفنْي أن والواقع
القناة الستمالك َقْت ُوفِّ التي هي فإنكلرتة ت، َخِرسَ التي هي الفريقني أحد رئيُس عليها

أنشأها. الذي هو بس ُدِلسِّ الفرنيسُّ كان وإن
القديم العاَلم جزأي بني وصٍل بخط عنه يَُعربَّ ما ُصنْع عىل َحَرُصوا َمْن أوُل وكان
يف النطاق واسعة دعاية باب ففتحوا عاطفيٍة برباهنَي تَذَرَُّعوا قد وهم حقيقيني، ِمثَاِليِّني
الكلبيُّ والنشاُط التصاميم، إلعداد ُمَجرَّبني بمهندسني استعانوا ثم القناة، إنشاء سبيل

نجاحهم. دون حال الذي هو باإلنسانية العظيم وإيمانُهم يُْعِوزهم، كان الذي هو
سان للكونت َحِمًسا تلميذًا وكان ، بارييسٍّ لَصرْيَيفٍّ ابنًا أَنْفانْتن الشابُّ املهندس وكان
إنسانيٍة َحْول الكالم عىل َجُرَؤ ألنه َفتَائه؛ من األول الدور يف وأُبعد ُسِجَن قد وكان ِسيُمون،
استخدامها من بدًال البرشي النوع سعادة فيه ما إىل الحديثة االكتشافاِت ًها ُمَوجِّ َسْلِميٍَّة

الحرب. سبيل يف
الُفتُوغرافية الصور إحدى وتُبِْديه نرصانية، اشرتاكية تأسيس عىل أيًضا ساعد وقد
َحِليًقا أخرى صورٌة وتبديه و»، روسُّ طريقة «عىل همجيٌّ كأنه لحيٍة وذا ُسوٍد ُشُعور ذا
عن ان تُعربِّ ملتهبتني عينني وذا بالحياة ليتمتع ن ُكوِّ دقيٍق َفٍم ذا وتبديه قريب، من
للديانة األعىل «الرئيس كلمُة: الثانية الصورة هذه يف اسمه تحت كتبت وقد طموٍح، ِخَطِط

انِْسيُمونية». السَّ
إىل هديًة القنواِت إحدى إنشاء يَُعدُّ أَنْفانْتن إليه انتسب الذي الناس فريق وكان
بناما إىل يذهب أن يمكنه وكان ،١٨٣٣ سنة يف مَرص أصدقائه مع أَنْفانْتُن وزار اإلنسانية،
وفاته ُقبَيْل بكلمٍة نطق قد غوتة وكان الحني. ذلك يف القناتني حول الحديث دار ما أيًضا
قد الثمانينيَّ الشاعر أن وذلك ًعا، ُمَشجِّ املهندسني ألحد َهنْبُوْلد فذكرها املوضوع هذا َحْوَل
األرضية، ِلْلُكَرة إنسانيٍّ وكفتٍح الشعوب تفاهم عىل كعامٍل القناة حفر مشاريع عىل أثنى
وقد بناما، وقناة السويس قناة إنشاءَ لريى أخرى سنة خمسني يعيش لو يودُّ كان وأنه
ذلك. من سنة ثمانني بعد الثانية إنشاء وتَمَّ ذلك، من سنة أربعني بعد األوىل إنشاء تَمَّ

حسابات عىل خرائطهم يف هؤالء، القناة ُرُسل أو الفرنسيون، الشبان اقترص وقد
بدراسة مكتفني ماٍل بال أعمالهم بدءوا ولكنهم ،١٧٩٩ سنة بونابارت نابليون مهنديس
عىل كعماٍل وُكتَّاٌب وفنِّيُّون ُصنَّاٌع عاش وقد ورسمها، وحسابها التصاميم من طائفة
وَمِرَض أجًرا، هنالك ينالون ال وكانوا لهم، حافزًة املثالية العوامل وكانت الصحراء، طرف
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ِلينَاُن الَعَمِيلُّ الفرنيسُّ وأصبح اإلقليم. بفعل رجًال عَرش خمسَة منهم ومات كثريون منهم
تامَّ مرص يف يحكم الذي األخري، هذا وكان عيل، محمد الشائِب مرص بصاحب صالت ذا
املهندسون هؤالء يَُرى أن من أكثَر يَبِْغي كان وما عظيم، بأمٍر القيام إىل يَْطَمُح االستقالل،
األهرام بُْطِل عىل الفنيِّ العمل بهذا داالٍّ األهرام من قريبًا النيل عىل كبريًا ا َسدٍّ يُنشئون
اإلنسانية ُمِحبُّو ويعود استمراره، دون السيايسُّ الوضع حال أن الحظ سوء ومن الَجبَّارة،

خائبني.
يف القناة فكرة نرش عن أسفرت وكتاباِتهم وتقاريرهم حماستهم فإن ذلك ومع
ل تدخُّ إليه أدى ما وهذا الزمن، من حينًا سيايسٍّ معنًى عىل ِخطتهم وتُْحَمل أوروبة، جميع
عدُم وكان دين. امُلَمهِّ هؤالء إىل أوحت التي النبيلة الجميلة العوامل ِتجاه السياسة أقطاب
إن قائلٍة حساباٍت من نابليوَن زمن يف تَمَّ ما عىل َلًة ُمَعوِّ إنكلرتة أبدته ما أوَل االكرتاث
مستحيًال، أمًرا الِخطة تنفيذ يجعل ما وهذا أسداٍد، إنشاءَ يتطلب البحرين بني املستوى
عرشَة املتوسط البحر مستوى من أعىل األحمر البحر مستوى أن يُْعَلم الحسابات تلك ومن
مالئًما األوىل الحديدية الخطوط دور يف اإلنكليزيُّ العامُّ الرأي يَُرى الحسابات ولتلك أمتار،

القاهرة. من مارٍّ والسويس اإلسكندرية بني ما يِصل حديديٍّ خطٍّ إنشاءِ لفكرة
آٍت بريد كلُّ وكان طويل، زمن منذ القارَّات بني الربيد بعمل تقوم إنكلرتة وكانت
الجمال أَْسِنَمة عىل القاهرة إىل السويس من يمرُّ الزمن ذلك يف الرشقية وآسية الهند من
تحِمل التي العربة وكانت ساعة. عرشَة اثنتي يف كيلومرت مائَة الصحراءِ يف تقطع التي
بواخُر منه النيَل تَُشقُّ الذي املحل إىل واحد يوم يف باملسافرين تأتي راكبًا عرش اثني
تنتظر حيث اإلسكندرية، حتى القناة طول عىل املراكَب هذه ُحُصٌن تَُجرُّ ثم دواليب، ذواُت
تََسلُّم َحقُّ النمسوية للبواخر يكن لم إنه حتى مرسيلية، إىل اإلنكليزيِّ الربيد لحمل باخرٌة

.١٨٥٠ سنة حواَيل وتريستة اإلسكندرية بني تسري بدأت حينما الهند بريد
يف نابليون مهندسو ُخِدَع ما خطأٍ عىل يقوم للقناة اإلنكليز اكرتاث عدم وكان
بسهولٍة أي أسداد؛ بال القناة إنشاء يمكن وكان واحًدا كان البحرين فمستوى حساباتهم،
أسالفهم َ خطأ املهندسون واكتشف سنًة خمسون مضت فلما معتدل، وثمٍن نسبيٍة
للكون. كمركٍز األرَض الَفَلكيون َخَلع حينما الفاتيكان كذُْعِر اإلنكليزية الحكومة ذُِعَرت
يف يحدث أفال الربيطانية، اإلمرباطورية ارتجفت وهكذا ممكنًا، أمًرا القناة بََدت وهكذا
طارئ؟ عدوٍّ مرور به يَْسُهل وما للخطر اإلنكليزية التجارة طريق به تَُعرَّض ما املستقبل
تَْرِبط فهي الربيطانية، اإلمرباطورية َرقبِة َعَصُب هي السويس قناة «إن بسمارك: قال
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عنايتها من أكثر اإلمرباطورية بَرَفاِهيَة تُْعنَى التي إنكلرتة، أخذت وقد بالدِّماغ.» 24 يَساءَ السِّ
القناة. إنشاء ضدَّ املكايد تنصب اإلنسانية، بخري

تُتَّبُع أم اإلنسانية خري سبيل يف أَيُْعَمل وهو: اآلتي، السؤال إىل املعِضلُة ل تَُحوَّ وهنالك
، ِنْغِريلِّ اسُمه نمسويٍّ مهندٍس نظَر القناة إىل َهنْبُوْلُد ه ويَُوجِّ السياسية؟ ْطَرنج الشِّ لُْعبَة
عظيمة بأعماٍل قام قد ِمْفَضاًال رجًال هذا وكان إيطايلٍّ، أملانيٍّ ُمَولٍَّد عىل ِنْغِريلِّ وجُه ويَنِمُّ
َوَضع َمْن أوَل فكان موضعها يف القناة مسألَة ِنْغِريلِّ درس وقد سويرسة، ويف الرِّين عىل
عن كريم كتاٍب يف فأبان فيه ُمَعلَِّمه أَنَْفانْتن الفرنيسُّ امِلثَاِيلُّ َوَجَد وقد حاسًما. رسًما لها
للمرشوع ُدوُفور األََخَوان السويرسيَّان رْيَِفيَّان الصَّ ويَْحَمُس ، ِنْغِريلِّ أمام َحاء االمِّ عىل َعْزِمه
مخِرتع ابُن ويكون األعمال، تدرس لَلجنٍة نفقة دوالٍر ألَف أربعني بصعوبٍة فيجمعان
وتَُدلُّ وكرمهم، نُبِْلهم عن الرجال هؤالء مراسلُة وتكِشف أعضائها، من سِتيِفنُْسن القاطرة
نظًرا النافُع يَتِمُّ حيث و ُروسُّ عاَلم إىل انتقل أنه معها اإلنسان يَُظنُّ روحانيٍة عىل وجوُههم

األدبية. نتائجه إىل
اْشتمَّ وقد قدره. من َفَحطَّت األمر هذا يف َفْوِرها من السياسة لت تََدخَّ أن املؤسف ومن
املهندسني إىل عالية أُجوٍر لَدْفع استعداَده فأبدى فوائد من القناة إنشاء يف ما عيلُّ محمد
الطريقة عىل تََخرَّج َكِفيٍّا شابٍّا الثاني خليفتُه وكان ِظلِّه، تحت يعملوا أن عىل األجانب
ميَلها الثالثية اللجنة وتُْعِلن إذَْن. الفوائد بعض األوروبيني ملنح ا مستعدٍّ فكان األوروبية
تقدير عىل أخريًا ويُتََّفُق النفقات، َحْول أعضائها بني رأٍي اختالِف مع ِنْغِريلِّ مرشوع إىل
يف املبلغ هذا أمثال عرشُة يُنَْفق أن َوَجَب وإن دوالٍر، مليوَن عَرش باثني النفقات هذه

الحقيقة.
كثري وجود مع الَغَرض من خالني أناٍس ِقبَل من سنًة عرشين يف املرشوع ويُْدَرس
الربزخ، لحفر كافيًة امِلثَاِليَُّة تكن فلم األمام، إىل يَُرسْ لم ذلك ومع بينهم، الُخَربَاءِ أكابر من

ُمْغَلًقا. املتوسط البحر ويظلُّ
أن يَلبَث فلم ِصباه، يف الفرنسية الفروسية يَُعلُِّمه أستاذٌ الشابِّ مَرص لعزيز وكان
يف عليٍّا محمًدا ملساعدته النافذ العامِّ الفرنيسِّ للقنصل ابنًا هذا وكان له، مْرِشًدا أصبح

الظهر. فقار منتظم السيساء: 24
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األبوان، كان كما صديقني االبنان ويصبح العزيز، بشكران يَْشُعر فكان ارتقائه ِسِني
فوره. من بَس ُدِلسِّ وصديَقه أستاذَه إليه ويدعو مَرص، عزيَز سعيٌد ويغدو

١٨

موظفي أكابر تقاليد ْوا تََلقَّ قد وكانوا قديمة، رشيفة فرنسية ٍة أُْرسَ أبناءَ بس ُدِلسِّ آُل كان
غريزته ِصْدَق (١٨٠٥–١٨٩٤) بس ُدِلسِّ ِفْرِدينَانْد أثبت وقد واسعة، ثَقافة مع الدولة
وال لبلده، ُقنُْصًال إليها عاد ثم القاهرة يف ُربَِّي وقد الرشقيني، معاملته ِطراز يف وتجربته
جامًعا كان أنه َجَرم وال القناة، حول وطنه أبناء دراسات من شيئًا يجهل ال كان أنه َجَرم
الوحيد واليشءُ وعاِلًما، وداعيًا وأديبًا وتاجًرا وفارًسا صائًدا َ نََشأ ما متنوعة كثرية لصفاٍت
بني تُْعِوُزه كانت التي هي وحَدها املهندس وصفاُت ، الفنِّ عرفان هو يُعِوُزه كان الذي

عاتقه. عىل أُلقي أمٌر السويس قناة إنشاء فإن ذلك ومع صفاته،
عصياٍن أثناء يف أثبتها كما القاهرة يف الطاعون أياَم طبٍع قوة عىل الدليل أقام وقد
ترى ثَمَّ ومن رشقية، برباعٍة المتزاجه العاَلم جميع إعجاَب نشاُطه أثار وقد بربشلونة،
الفرنسيني من ُوِجَد ما عجَب وال ساطعة، سياسية برسالة للقيام ا ُمَعدٍّ كان بَس ُدِلسِّ أن
الفارِّ البابا إلعادة صعب، ألمٍر رومة إىل بس ُدِلسِّ ويُْرَسل فائزين. فرنسة هوا َوجَّ رجاٌل
منه، سيايسٍّ نفوٍذ كلِّ نزع إِىل الفرنسية الحكومة يف مفاِجئٌ تغيريٌ ويؤدي التاسع، بيوَس
ويلوح مطلًقا، الدولة خدمة عدم عىل ويعِزم األرياف، يف كثريًة سننَي ويقيض ويُستعفى،

عزلته. أثناء يف ُمنَوََّعٍة دراساٍت عىل أكبَّ أنه
كان القاهرة، إىل هذا أستاذَه امُلْلُك، إليه صار الذي سعيٌد بَس، ُدِلسِّ تلميذُ دعا وملا
وكان سنيه. من والثالثني الثانية يف سعيٌد وكان ِسِنيه، من واألربعني التاسعة يف بس ُدِلسِّ
ِخططه تحويل عىل فعزم ناحيٍة كلِّ من طليًقا أَيًِّما طموًحا للخدمة معتزًال غنيٍّا بس ُدِلسِّ
يف القناة معنى له ويوضح مرة ذات الجديد مَرص سيد مع ويسافر األمام، إِىل سائًرا القادمة
يف ويكونان أسالفه، انتحله ما يخالف وجٍه عىل إنشائها رضورَة له ويبدي بلده ويف العالم
ما جميَع فيها اقتبَس التي تصاميَمه سعيٍد عىل بس ُدِلسِّ فيَْعِرض ليبية صحراءِ يف معسكٍر
األشغال. تََويلِّ إىل يَْدُعَوه بأن العزيِز عىل مشريًا هذا ِنْغِريلِّ عىل ُمثِْنيًا تقريبًا، ِنْغِريلِّ إليه انتهى
قنََوات عن يَتكلم كما عنها يَتَكلم ماٍض، كأمٍر الثُّالثية اللَّجنة عن يَتَكلم العكس وعىل
يزعم ال وهو كُمْلتَِزم، يتكلم بل كمخرتع، يَتَكلم ال وهو والعرب، والبطاملة ودارا رْمِسيس
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املاكُر الطموُح سعيٌد، الشابُّ مخاَطبُه وكان اشرتاها. بأنه يعرتف بل التصاميم واضُع أنه
وافق وقد املسلمني، بمستشاريه ثقته من أكثَر األجنبيِّ النرصانيِّ بهذا يَثِق بس، كُدِلسِّ
يُْعَهَد أن وعىل الفرنسية الرَّقابة تحت القناة وضع عىل أي السابق؛ أستاذه َطْي َرشْ عىل

نفِسه. بس ُدِلسِّ إىل باإلنشاءِ
يف ثمني إِذٌْن أسابيَع، بثالثة اإلسكندرية إىل نزوله بعد بس، ُدِلسِّ َجيِْب يف ويكون
ٍظ، وتََحفُّ بفتور باريَس يف ويُْقبَل أوروبة، إىل ويعود القناة، إلنشاء كًة ِرشْ شخصيٍّا تأسيسه
الحكومة وتُوِعُز له، خصوًما العاصمة هذه يف الناس جميع ويظهر بمقاومته، لُنْدن وتَْجَهر
مثُل عليه ينطوي ما مقداَر األعظم للصدر ح يوضِّ أن اآلستانة يف سفريها إىل اإلنكليزية
يف املدينة هذه َفكََّرت ما إذا بالقاهرة الُوُصوِيلِّ ة أُْرسَ أيدي يف َخَطٍر من املرشوع هذا
االمتياَز، السلطاُن ويَْرِفُض فرنسة، وصاية تحت نفَسها ووضِعها تركية عن االنفصال
من الُجمهوَر اإلنكليزيُة الحكومُة وتَُحذِّر بالِخداع، املرشوع هذا لندَن َصيَارفُة ويَِصُف
من بأنه املرشوع عن الشهريُ بْلِمْرستُن ويَُحدِّث باألسهم، االكتتاب عىل تَُحثُّ التي اإلعالنات
لغايات امَلنْدب باب يف بِريم جزيرة احتالل من هذا يمنعه وال الكثرية، اِعيَّة» الُفقَّ «املشاريع
املهندسني من وُوِجَد املرشوع، معنى أدرك الذي الوحيد اإلنكليزيُّ هو وغالدستن مفيدة،
عليها. املتوسط البحر طني استيالء من يكون ِلَما مطلًقا ُ تُنَْشأ ال القناة بأن حوا َرصَّ َمْن
يف ويجرُؤ مجلًة، ويُنِْشئ رسائَل، ويكتب والُربَْصة، حافة الصِّ باب بس ُدِلسِّ ويَْطُرق
محتاًجا وسيكون الدردنيل، من أَهمَّ ستكون السويس قناة إن قوله عىل الِقِرم حرب أثناء
لدى مليونًا عرشين نحو ويجد فرنسة، يف معظَمها يَِجُد ويَِجُدها، دوالر مليوَن خمسني إىل

سعيٍد. مَرص عزيز صديقه
إىل يُْدِخُل ال ولكنه السويس، قناة إنشاء َ نبأ ويُِذيُع واقع، أمر أمام الدوَل يََضُع ثم
ِنْغِريلِّ استثناء مع وذلك املرشوع، عىل األصليني امُلَحرِّضني من املثاليني، من أحًدا اللَّجنة
ِقبَل من القناة استثمار مدُة وتُْجَعُل ذلك، بَُعيَْد موتُُه بَس ُدِلسِّ َحظِّ ُحسن من كان الذي
بس ُدِلسِّ ويصري ،١٩٦٨ مرصسنة حقوق من القناة تُْصِبح ثم سنة وتسعني تسًعا َكة ْ الرشِّ
تتجىلَّ وال العالم، ملتزمي أعظم من ويغدو دوالر، مليون خمسني ويحوز الرشكة، رئيس
أهداُفه كانت أََجْل، تحقيَقه، اقرتح الذي العمل إنجاز يف بل أرباح نيل يف املبارشة رغبته
بامِلْجَرفة تراٍب حفنة أوَل بُس ُدِلسِّ ويَْقلب طموح، عن ُقُدًما سار أنه غري فرنسية، إنسانيًة
عن أفريقية فصل عىل املرشوع ويقوم للعمل، بدءًا ١٨٥٩ سنة يف عظيم احتفال بني

األمر! نهاية يف وأوروبة آسية بني ما َجْمُع ق وَسيَُحقَّ آسية،
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فأما ملرشوعه، تحقيًقا سنني عرش دام الذي جهاده يف مالئمني حالني بُس ُدِلسِّ ويَِجُد
وتصبح قرابًة، بس ُدِلسِّ بأُم واملتصلِة مولًدا اإلسبانيِة الكونتِس أُوِجينِي تأييُد فهو األول
مقارناٍت أثار حني تََملََّقها قد بس ُدِلسِّ يكون أن ويُحتمل الفرنسيني، إمرباطورَة أوجيني
الغالب، يف لزوجه اع مَّ السَّ الثالث، نابليون ويكون ، إيزاِبالَّ وامللكة ُكولونْبُس بكريْستُوف
أخرى مرة العمَل تقطع أن إنكلرتة حاولت حني الًة َفعَّ معاضدًة بس ُدِلسِّ يعاضُد الذي هو

حادة. أزمة أثناء يف
فقد القناة، تجاه اكرتاٍث من ديرسائييل أبداه ما فهو اآلخر السعيُد الحادث وأما
أهمية من التحقيق دور يف هو الذي العمل لهذا ما ا تامٍّ إدراًكا اإلنكليزيُّ الوزير هذا أدرك

تناله. أن فرنسة حاولت ما لبلده ينال أن فحاول تاريخية،
نشاًطا مملوءًا يزال ال ذلك ومع العمل، أثناء يف ِسِنيه من الستنَي بُس ُدِلسِّ ويُتِمُّ
السلطان أهواء إرواءِ يف ا جادٍّ ال الُعمَّ من َجْحفٍل وبإدارِة املوادِّ وبابتياع باألمور مباليًا
يتغلب كالتي ٍة بِشدَّ الكثرية املوانع جميع عىل يَتََغلَّب وأخريًا أُوجيني، واإلمرباطورة والباشا
يأتي: ما ِد بَرسْ ذلك نَتََمثََّل أن ويمكننا عوائق، من له يعرتض ما عىل الرواية بطل بها
للرشب،25 الصالح املاء وقلة آخرين، َجْمَع الباشا وَحْظر الصحراء، يف حني الَفالَّ ألوف موت
إفالس، من ينتظرها ما وَخَطر دوالًرا، ١٨٠ إىل دوالر ٥٠٠ من القناة َكة ِرشْ أسهم وهبوط
ومفاجئات ا، جدٍّ املهمة اآلالت عمل وعدم الغاية، إىل قاسيٍة حجارٍة من صخوٍر واكتشاف
والبحر، والصحراء، والعمال، كاء َ الرشُّ وتهديد الفحم، ونقص والَجْزر، امَلدِّ حسابات يف
كنا لو كما لألرقام نَأْبه ال واليوم سنني، عرش مدَة انقطاع بال والعنارص الناس ومكافحة
يزالون ال املهندسني فإن ذلك ومع القديمة، القرون يف وقعت معركٍة قصة يف نقرؤها
بسبب ال الصحراء، تقطع ألنها سنة؛ سبعون إنشاِئها عىل َمرَّ التي بالقناة يُْعَجبُون
يف البحر مسافَر تَْفِتن والصحراءُ اإلنشاء، ملتزمي يخيف كان مما والصحراءُ أَبَْعادها،

القناة. مجاوزة مدَة أي ساعًة؛ عرشَة ثالَث مدَة أيامنا
التي الخمس للبحريات نتيجًة الربع بمقدار الرضورية العاملُة اليُد أُنِْقصت وقد
قليل الَعْرَض أن ويلوح بحري، ميل مائة نحو مسافة عىل القناة َسرْيِ يف بها االنتفاع يمكن

دولسبس استطاع ثم األمر، بدء يف جمل ١٦٠٠ أسنمة عىل عامل ألف الثالثني إىل يُجلب املاء هذا كان 25

بالعمال. خاصة ماء قناة ينشئ أن
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الصخرية، األقسام يف مرتًا وخمسني وثمانيًة الرملية األقسام يف مٍرت مائَة دام ما االتساع
األقل، عىل مرتًا وخمسون ثمانية طوله ما الحدائق من ما مكاٍن يف منا واحٍد كلُّ رأى وقد
َجْدفة، وثالثني ستٍّ مع بقارٍب السويس قناة عبوُر ويمكن عرًضا، أكثُر األنهار ومعظُم
َحْوٍض عمق يَْعِدل ما أي أمتار، وتسعة أمتار ثمانية بني ما العمق من السويس قناة وتبلغ
هذه فارتفاُع ْخرية، للسُّ املثري لُهَزالها التالل َحْول األرقام عن هذا مثل وُقْل مرتني، عاديٍّ
كان، نََفٍق أيِّ بإنشاء يُذَكِّر هذا وجميُع مرتًا. عَرش وستَة أمتاٍر عرشِة بني يرتجح التالل
ِغْرينيٍة، رواسَب من امُلَركَّبة الصحراء يف سنًة ثمانني منذ تَمَّ قد املرشوع هذا فإن ذلك ومع
والذي القناة فوق الريح به تأتي الذي الرمل تشبيُه ويمكن امَلرَّات، بعض يف صخوٍر ومن
«إن غوتة: قول ومن عظميٍّا، هيكًال تَْسُرت ناعمٍة فتاٍة ببََرشة كالِجنِّ متقلبة ُصوًرا يَْرُسُم

الدوام.» عىل ناعم بيشءٍ مستورٌة الطبيعَة
ما ينقصه كان رجٍل بنشاط الغالب، يف للخطر ُعرِّض الذي العمل، هذا وَسِلم
مكافحة يف والذكاء الَعْزم أن أخرى مرًة وأُثِْبَت مثايلٍّ، اندفاع من األوىل الطالئع عند
منح عن السويس قناة أمر يف أَْسَفر الذي الخيال من فعًال أعظُم عامالن هما العنارص
باملدافع مدينًة ب يَْرضِ لم رجٌل سنني ستِّ يف العمل هذا وأَنَْجَز أجنحًة. املرشوع ُمَحرِّكي
الصحراء من رشيًطا خال شيئًا يَُخرِّب ولم قوًما، النرص إىل يَُقْد ولم شعبًا، يَظِلم ولم
جميع بعد ليبقى َق وُحقِّ عملُه ر ُصوِّ وقد مرت، مائة العرض من بالًغا الصخرية الرملية
أن غري له، عدوٍّا العنارص كانت أََجْل، وملوك. بُقوِّاٍد الجوار يف ُفِتَحت التي اإلمرباطوريات
أن يَُراد ماذا يَْعِرف ال ألنه ؛ الِجَراحيِّ ِمبَْضع تحت يَْلِبط حيوان مقاومَة تشابه مقاومتها

به. يُْصنَع
أمواجهما هديُر ويتدانى املتزايد، البحرين ضغط ويَِقلُّ املنتَظرة، الساعُة تَِحلُّ وأخريًا
مياَههما ويَْمُرجان األرض، أنف طريف من يتحرَّران وأخريًا قليل، عما اآلدميني آذان ه وتُِحسُّ
يف ويقع األزمنة، أقدم منذ األمكنة هذه يف أحدثاها قد كانا التي الخمس البحريات بمياه
وتميض الَجنوب، نحو املتوسط البحر ألمواج ٍق تدفُّ أوُل ١٨٦٩ سنة مارس شهر من يوٍم
ِمْجَرفة، آخِر رضِب يوُم ويَِحني الشمال، نحو األحمر البحر أمواج فتتجه أشهر خمسة
الُخْرضَ ْمَر السُّ األحمر البحر مياه رأى حينما بَس ُدِلسِّ به ُرسَّ ما بمثل رجٌل يَُرسَّ أن وينُدر
باللون يَُميََّز أن يمكن أيًضا واليوَم بها، وتختلط الزرَق الُخْرضَ املتوسط البحر مياَه تُالقي
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فيَِصُل عظيم، احتفاٌل ذلك ويَْعُقب القناة، طريف أقىص يف اآلخر من الجريانني من كلٍّ ماءُ
الشمس، تحت ُمَلوَّنة َعوَّاماٌت وتَْسَطع موسيقية، ِفَرٌق وتَْعِزف القناة، لُعبُور وملوٌك أباطرٌة
والصحراءُ األزرُق البحُر ويُْخِربُ السماء، نحو نوَرها املناوُر ه وتَُوجِّ بالريح، أعالٌم وتَْخِفق
تَنُّوَرًة البسًة أُوجيني الحسناءُ اإلمرباطورُة وتبدو طويل. فراق بعد باجتماعهما الصفراء
لم العظيم العمَل هذا أن يف يُحتمل، ما عىل وتَُفكِّر، ِمَظلَّة، ُمْمِسكًة السفينَة وترَكب واسعة
يف ويقول الستني، بلوغه مع شبابًا طافًحا بجانبها بس ُدِلسِّ ويجلس لوالها، ق ليَُحقَّ يكن
يجعل أن يمكنه كان وإنه يجتمعا، أن والذكاء الجمال عىل كان إنه يُحتمل، ما عىل نفسه،
سليُل هو الذي الثالُث نابليون املريُض اإلمرباطوُر به جعلها مما سعادًة أكثر املرأَة هذه

بكثري. بس ُدِلسِّ أُرسة من ِقَدًما أقلَّ أرسٍة
نابليون ويسقط بريطانية، راية يَْحِمل القناة من املرور َرْسَم َدَفَع مركٍب أوُل وكان
بَس ُدِلسِّ كبريٌة فضيحٌة وتَْحِرم فرنسة، من الِفرار إىل أوجيني وتُْضَطرُّ ويُْؤَرس، سنة بعد
قناة إتمام بعد أوقعه قد األكرب نشاُطه وكان عاًما، عرشين بعد األخريِة ِسِنيه راحَة
منه، يطلبه العالم جميع كان الذي الثاني العظيم العمل يف فقط سنني ببضع السويس
بالعنارص، العناية عىل فيداوم عليه ُعِرَض الذي املهمِّ السيايسِّ الدور تمثيل عن ويُْعِرض
وسبعني أربًعا العمر من البالُغ الشيخ هذا َفَرضه الذي الثاني الهدَف بناما قناُة وتكون

نفسه. عىل سنًة
فصار عنيًدا، بدا فقد شاَب، الذي عقَله ال شابًَّة ظلت التي هي إرادته فِإن ذلك ومع
يف الثانية أوقع عامليٍّ نجاٍح من األوىل لقناته اتفق وما الخاصة، ُحلُوله قبول عىل يُِرصُّ
بس ُدِلسِّ ألن وذلك الخرباء؛ اعرتاضات إىل اإلصغاءَ لرييد يكن لم بس ُدِلسِّ ألن وذلك خطر؛
يف فكان أسداد، غري من السويس قناة أنشأ قد دام ما أسداد بال بناما قناة يصنع أن أراد
زوجته عامل كما كثريًا منه أَْفتَى هي التي الثانية زوجته معاملة يحاول الذي كالشيخ هذا
امللتزم ضدَّ واستعمالُها تشويهها يَْسُهل التي املال، مسائُل أَدَّت وقد مىض، فيما األوىل
ملتزِم أعظُم ويَْخَرسُ … سياسية مشاغبات إىل املاليني، عىل قائمٍة مماثلٍة مشاريَع يف
باالختالسات جزئيٍّا مذنبًا كان أن املمكن ومن مًعا، وثروتَه نفوذَه الحني ذلك يف أعماٍل
ويَْظَهُر تَِبَعة، كلَّ ابنُُه ويحتمُل يَثْبُت، لم امُلَهرَّبات هذه أمر ولكن خصوُمه، اكتشفها التي
ابنًا بس ُدِلسِّ مات وملا … أمامه حولها الحديِث الجتناِب بالقضايا عارٍف غريَ الشيُخ
كلِّ عىل زاد ونجاح قيمة من عمَله أصاب ما فإن ذلك ومع تماًما، ُمْعِدًما كان للتسعني
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اإلجمايلَّ الَوْسَق وجدنا ١٩٣٥ سنة وأرقام ١٨٧٠ سنة أرقام بني قابلنا ما وإذا تقدير،
طنٍّ ألف أربعمائة كان أن بعد ُطنٍّ مليوَن ثالثني بلغ قد سنة كلِّ يف القناة يجاوز الذي
١٢٠ ال سهم عن « االختاليسِّ «املرشوع هذا أرباح من ُع يَُوزَّ ما أصبح وقد البُداءة، يف

دوالًرا. ٢٥ كان أن بعد دوالر ٥٠٠ دوالًرا
، إِنكليزيٍّ مرشوع إىل الفرنيسِّ العمل هذا تحويل إىل ُمْعِلٍم برضبِة ِديْرساِئييل ويتوصل
وصوًال والهند إنكلرتة بني كثريٍة منازَل إىل محتاًجا اإلمرباطوريِّ الهند لقب مخرتع وكان
الخديو فأغرى يشء، كلِّ قبل مَرص إىل محتاًجا كان العاملية، السياسة يف أغراضه إىل
حتى أمالٍك عىل يستويلَ وأن النيل ِدلتا يف قطنًا يَْزَرع بأن ٍة، ِخفَّ مع الذكيَّ باشا، إسماعيل
أمالكه انتزاُع إنكلرتة عىل ليسهل وذلك إنكلرتة، إرشاف تحت وذلك األعىل، النيل يف عدن
حياِة من الخديو يقضيه وما انقطاع بال الزائُد مَرص َديُْن أدى وهكذا أرادت. متى منه
يطلب ولم بسخاءٍ، السويس قناة يف أسهَمه منه إنكلرتة فابتاعت الخديو، تدهور إِىل بَذٍْخ
أيام، عرشة يف باملفاوضات القاهرة يف ممثله قام وقد ْفقة، الصَّ بهذه للقيام إذنًا ِديْرساِئييل
وأن القناة إدارة مجلس يف مقاعَد بعرشة بعدئٍذ تطالب أن الربيطانيَة الحكومَة ويمكن

األزمنة. أحدِث حتى املتوسط البحر تاريخ يف حاسًما صوتًا بذلك تنال
التي «التايمس»، َحَفز بالخطأ االعرتاف يف بارزة شجاعة من اإلنكليز به اتصف وما
إنكلرتة «إن وهو: اآلتي االعرتاف نرش إىل القناة، عىل غارًة تَُشنُّ سننَي يف انفكَّت ما
اقرتفناه!» خطأٍ عن ِعَوٌض هذا يف وليكن األسهم، أصحاب يأخذها التي األرباح ستضمن
البارزَة اإلنكليزيَة النمطيَة تُطاِبُق وهي اإلنكليز، تقاليد أحسن عىل تَِنمُّ هذه مثُل وجملٌة
سنًة عرشين مدَة اإلسكندرية يف يَنِْزل بأن الربيطانية الحكومة بريَد أَْلَزَمْت والتي أيًضا
نفسها. السفينة يف ثانيًة يُْحَمَل ثم برٍّا السويِس إىل برسعٍة ليُنَْقل السويس قناة فتح بعد
الطويل الرصيف طرف عىل تمثالُه فيُنَْصُب بس ُدِلسِّ موت عىل أعواٍم أربعُة وتميض
ما أوَل التمثاُل هذا كان أوروبة من املسافُر جاء ما فإذا ببورسعيد، القناة مدخل عند
قنواٍت بعده أنشئوا من لجميع مثاًال أصبح وقد وآسية، أفريقية رمال عىل مسيطًرا يُبِْرصُ
التي التَُّهم يذكر أحًدا تجد ال وُعْدَت العنارص، قهر عىل اإلنسانية فساعدوا وأسداًدا كبريًة

العاَلم. يف َدوَّت
القناة. وبقيت الفضيحة، نُِسيَت فقد
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١٩

إىل الَربِّ من ينظر َمْن عىل تَْعِرضه الذي العجيب املنظر هو ذلك الصحراء، تَُجوُب سفينٌة
يُْحِدثُه الذي األثر ولكن كثريًا، َحِذَرًة َلًة ُمتََمهِّ السويس قناة من تمرُّ التي الكبرية املراكب
العالم، هذا يف بيشء يُقاس ال الخصوص عىل ليًال فن السُّ تلك إحدى راكبًا يكون فيمْن ذلك
من يكون وما عرضها، نصَف السفينة استيعاب يلوح التي القناة ِضيق من يبدو فما
خالله من يُْزَلُق ميتًا منظًرا تثري أموٌر الجوار، كآبة من يَُحسُّ وما البطيء، السري اتزان

وِفْرجيل. كدانتي ُمَجرَّبنْي وُمْرِشٍد ُربَّاٍن بقيادة البهيم الليل يف امَلْطَهر داخَل
حوَله يُْلِقي بورسعيد فمناُر طويًال، زمنًا َمنِْسيٍّا نفسه يَدَُع ال الكهربا عرص أن بَيَْد
وتَْظَهر ساطعًة، إشاراٍت والشواطئُ ُفن السُّ وتتبادل ُشَعب، ثالث عىل املخروطيَّ نوَره
ويَتقدم ُكَرتِنا، إىل نََزل قد الَجْوزاء إطار أن الح لو كما معتدل، ارتفاع عىل وتَِقُف نجوٌم
القناة، دليل هو وهذا سفينتنا، يف صاعًدا َشبٌَح ويبدو صوت، بال نحونا صغري مركٌب
يهيمن الذي السويس قناة مصباُح هو وهذا بغتًة، ساطٌع نوٌر املاءَ ويَْلِطم امَلَرايس وتَِرصُّ

الجبَّار. كعني ويَْرُقبها الليلة تلك عىل
رويًدا رويًدا تَْزلق وهي أنفاَسها، تُْمِسك نَْفَسها السفينة أن ويلوح صامٌت، يشء وكلُّ
الصغرية ُفُن والسُّ مطلًقا، الساعة يف ُعَقٍد خمَس رسعتُها تجاوز وال القناة، خالل من
املتدحرج ُدَخانَها تْرِسل التي هي عابرين أناًسا تنقل والتي وحَدها القناة برشكة الخاصة
يَِضيُق ما عان وَلُرسْ الشتاء، أيام من بارٍد يوٍم يف ًسا ُمتَنَفِّ يَبَْخُر كِحصاٍن نوٍر ِقْمِع بني من

القناة. جهتي يف الدقيق الرمل بني الَجبَّار ضياء ويَنُْفذ بشدة، أُِنريَ الذي املاء يُط َرشِ
كلٌّ ويُْعِيش رويًدا، رويًدا العظيم نوُره ويتقدم بغتًة، آخُر جباٌر الصحراء من ويظهر
ومع شيئًا، ة ُمبِْرصَ غريَ الشوارع يف تصري التي السيارات كمصابيح اآلخَر، النورين من
العربية باللغة ويُنادى، ُخ، ويُْرصَ رؤيته، تُْستَطاع ال ما يُْسَمع أن املمكن من فإن ذلك
اآلخر بجانب يمرَّ أن يستطيع ال املركبني من كالٍّ أن وبما (أ)، العلة حرُف فيها يَْكثُر التي
بعض ويَُمرُّ األنظمة، بعض َوْفَق االلتقاء نقاط إحدى يف باالنتظار تقيض الرضورة فإن
قارَب كانت لو كما واحٍد بَقْلٍس26 الشاطئ إىل الكربى السفينة وتَُجرُّ َزْورق، عىل حني امَلالَّ

ضخم. للسفينة حبل القلس: 26
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وتَِقُف امَلْرَىس، ويُْلَقى بالوقوف، أمٌر ويُْسَمُع وَلَعناٌت، خاٌت َرصَ جديٍد من وترتفع َجَوالن،
ببطء، زاحًال نوٍر ألف ذو عائم بناءٌ ويَُمرُّ الليل، وسط ويف الصحراء سواء يف السفينة
وتتحرك ًدا، ُمَجدَّ امَلْرَىس ويُْرفع أمتار، ستة من أكثَر اآلخر من العمالقني من كلٌّ يَبْعد وال

هنالك. من ويُْمَىض حون امَلالَّ ويعمل الَقْلس، ويُْجذَب اآلالت
يلوح مما أكثر لها َحدَّ ال أنها يلوح التي الصحراءَ تلك الناشئُ النهاُر ويكتشُف
الخطُّ هذا يبدو البحر؟ يف البارز األُُفق خطِّ من أكثر محدوًدا يبدو الذي وما البحر،
املرتجحِة األلوان تزاحُم البحر من أكثَر الصحراءَ ويُنِْعش . امُلِضبِّ الوقت يف ُمتَنَاٍه غريَ
ُع تَنَوُّ يُنْعشها كما ، الزيتونيِّ واألخرض الربتقايلِّ وبني الزُّْرقة، البالغ واألزرق األصفر بني
وتَُقاُد َوْحٍي، تأثريُ تحوٍل لكلِّ ويكون الصحراء، يف األشكال جميَع الريُح وتُْحِدث الظِّالل،
رمًزا، مخلوٍق كلُّ ويُصبح املقدسة، مَرص كحيوانات وئيًدا مشيًا وتميش القناة إىل ِجماٌل
بامِلنْظار، تَُرى أن فيمكن هنالك، من بعيدٌة اللون َليَْلِكيَُّة سحاٌب النيل ِدلتا نحو وتَتَِّجُه
الَغوَّاُص الحكمة: طريُ كفٍّ عىل ساكنًا امُلرَّة البحرية عىل ويَْجثم النُّحام،27 هي فهذه
سمًكا فيرتصدان اآلخر فوق أحُدهما ظاهٌر يان ُمتََلوِّ باَشَقان ُخَليٍِّج عىل ويسيطر األسود،
هو فيما ُمَربْقعٌة امرأٌة وتبدو هنالك، الصحراء يف قائمًة بعيدًة وحَدها نخلٌة وتبدو املاء، يف
أيًضا، الصحراء وتبدو باركًة، الجمال من جماعٌة وتبدو الصحراء، وتبدو ذلك، من أبعد

السماء. لون بني بارًزا كالذهب األصفِر الرمِل أساِس عىل أسوَد الجميع ويبدو
، تَُمرُّ السفينة ليَدَع ِحي يَمَّ ونراه القناة، يف برشيٌّ رأٌس يَْظَهُر إذ لكذلك األمر وإن
حول ِجرابه ربط وقد ماشيًا، الباديَة فجاب آسية من أتى عربيٍّ َسبَّاٍح رأس هو وهذا
الح فمتى يَُمرُّوا، أن أجداده عادة من كان حيث الَجنَان ثابَت يسبح اآلن فرتاه وعنقه رأسه
الصحراء يف يسري وأخذ ظهره عىل ِجَرابه وضع الساحل ر وتََسوَّ السفينة خلف حنٍي بعد

. نبيٍّ مالمُح وله األفريقية األرض عىل املرصية
وتَُرى مآذن، بضع مع قريٌة وتنتصب السري، يف املركب ع يُْرسِ إذ لكذلك األمر وإن
يف غارقٌة الطالعة الشمس نحو مائلٌة عربيٍّا عرشين من مؤلفٌة سوداءُ جماعٌة الشاطئ عىل
غادرت التي السفينُة، وستَْلِطم األحمر، البحر يبدأ وهنا السويس، ذي هي وها َصَالتها،

وردي. أحمر وسائره الجناحني، أسود املنقار أعقف والرجلني العنق طويل طائر النحام: 27
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تُبَلِّلُها ُجُزًرا القارَّات أَضحت وقد أيام، أربعة بعد الهنديَّ املحيَط أيام، أربعة منذ ِجنَوة
بدًال العالم خريطَة اإلنساُن َغريَّ وقد الَفْصل، بَعَمل القناتان قامت أن بعد املحيطة البحاُر

بالحروب. الخريطة عىل حدوَده يَُحوِّل أن من
مركَز يكون ال البحر هذا وعاد الحارض، الوقت يف آخر بمرفأٍ ٌز ُمَجهَّ املتوسط والبحر
ُطُرٌق تُْفتَح واآلن قرون، أربعة نحو ُمْهَمًال ظلَّ وقد الكربى، االكتشافات منذ الحضارة
تنتبه واآلن ِسَلعهم، عليها ينقلون والبندقيون والعرب واألغارقة الفنيقيون كان تجارية
يُبَْعُث واآلن نَُعاس، ِشبُْه عليها فاستوىل األيام سالف يف قوية كانت التي القديمة املرافئ
تعود واآلن ه، بأَْرسِ العالم تجارَة وإزمري والبريِه استانبول فتتلقى التجاريُّ األغارقة نبوُغ
أجنبية أمم أعالم تبدو واآلن الرومان، وقبل الرومان أيام عليه كانت ما إىل اإلسكندرية
إىل األرض أقطار يف امُلَفرَّقون املتوسط البحر أبناء يعود واآلن واليابان، أمريكة كَعَلم
إنفاقهما من بُدَّ ال كان اللذين والَوُقود الوقت يف يقتصد أن واحٍد كلُّ ُل ويَُفضِّ أوطانهم،
املركز إىل بمعجزٍة العجوز األمُّ وتتحول أفريقية، َحْول بحريٍّ ميٍل ٥٠٠٠ رحلة سبيل يف
ويصري واخرتاعات، وأفكار وِسَلٍع بأنباءٍ هؤالء ويأتي األبناء، وأبناءُ األبناءُ فيه يلتقي الذي
إليه، ليعودوا أوالده يغادره عامليٍّا بحًرا باألجانب تعجُّ شواطئه كانت الذي القارِّيُّ البحُر
خليٍج أو مرفأ عن فيه يبحث وكلٌّ وحضارتَهم، أجدادهم لغة البعيدة البالد إىل ليَنُْقلوا أو

مستعمرة. أو جزيرة أو شاطئ أو مصنع أو
جديدة. حياة عن أفاق قد املتوسط فالبحر َغْرَو، وال
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املََنار إىل

يف الطعم ُحْلَو ويَْغُدو َويْن،1 إىل بعضه ويتحول سبتمرب، شهر يف أحمَر الِعنَُب يصري
خفيًفا. خالًصا ِقْرَمزيٍّا الراُح يكون حيث والربوفنس؛ الجزيرة

بعد يوًما به امُلعتَنَى الصغري الَكْرم إِىل الثالثة وأوالده وزوجته املنار حارس ويذهب
األكل من البُداءَة، يف ون، يَُرسُّ األوالد وكان األسبوع، هذا يف العنب اقتطاف وسينتهي يوم،
مراهنني اآلن ْون يَتََلهَّ وهم منه، تََملَّئوا قد وهم َجنَْوه، كلما امُلذَْهِب الِعنَب من بَِع الشِّ حتى
فهي هم أُمُّ وأما سواه، من أكثَر َسلَّتَه يَْمَأل َمْن وَحْوَل اآلخر من أكثَر يقتطف َمْن َحْول
هذه يف املحصول لكثرة نتيجًة بيشء يعود ال البيع أَن تُبِْرص وهي رصينٌة، البال مشغولُة
املايض العام يف مما أقلََّ القيمة من تساوي العنب من اع الصَّ مائة أن ترى وهي السنة،
جرياِنه مقاسمة إىل االرتياح بعني ينظر لم أيًضا تاجًرا البستانيُّ كان ما وإذا الربع، بنسبة

األرض. بََركَة إياه
ما الطُّول من الزوج وتبلغ بطوله، عليه مسيطًرا الَكْرم من قريبًا الحارس ويَِقُف
أصابعهم، رءوس عىل يقفوا أن األوالد عىل ويجب الُقُطوف، عايلَ معه تَْجِني أن تستطيع
معه الرضورُة تقيض ما نُوِّ الدُّ من تكون وهي الغالب، يف دانيٌة الُقُطوَف فإن ذلك ومع
ته أُْرسَ عىل الحارس ويُْلِقي بالنَّْفخ، إزالِته أو يسرتها الذي الُغبار بمسح األوقات معظم يف
لَّة السَّ يَْحِمل الذي األكرب ابنه إىل وينظر هلِل، شاكًرا الهادئة الخالصَة اِر البَحَّ نظرة املحبوبة
بثَِقل لشعورها أخاها تنادي وهي الصغرى ابنته يسمع ثم َحِذًرا، األرض عىل ويضعها

األسود. العنب الوين: 1
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أكربُ أنه يَُظنُّ ِعنٍَب ِقْطَف أبيه إىل حامًال آخر إِىل طرٍف من األصغر االبن يَْعُدو ثم َسلَِّتها،
بمئزرها. أنفه ليمسح أمه نحو يركض ثم الدنيا، يف ما

منذ املتوسط البحر شواطئ عىل يَُكرَّر خريف كلِّ يف الرِّعائيُّ املنظر هذا انفكَّ وما
من نوٍع إىل األغارقة لدى ل تحوَّ املبهمة الطقوس من كان أن بعد وهو السنني، ألوف

فتجارًة. صناعًة أصبح ثم ُمنَظًَّما عمًال الرومان عند صار ثم الدينية، الِخَدم
التجارة بيوُت تَْعِرف ال ذلك ومع مهمة، كات ِرشْ بتنظيمه تقوم استغالًال تراه واليوَم
بني تجهل وهي األرقام، جداول غريَ آخَر شيئًا ونابل وِجنَوة َمْرسيْلية براميَل تُْرِسل التي
تجار غريُ املنضودة بالُقُطوف يباِيل وال الُكُروم، يف يحدث ماذا الكاتبة اآلالت طقطقة
الرِّيفيَّ املنظر فإن أمٍر من يكن ومهما والقوارير، بالرباميل التجارية األعمال وتبدأ الثِّمار،

الَقْطف. موسم يف له يكون ما الُفتُون من له ليس وهو الكرمة، يف ثابتًا تجلِّيًا يتجىل
يحفظ حني عىل به كبرية َسلًَّة ويَُعلُِّق ِحماره، إىل َحبٍْل ذاِت ٍة ُعدَّ مثَل الَكرَّاُم ويَنُْقل
الغالُم ويَُسوق األخرى، لَُّة السَّ وتَُعلَُّق األخرى، الناحية من الحبَل بَجرِّه التوازَن ابنه
املؤدية الطريق عىل يسري ثم بالثََّمر، امُلثَْقَلة الكرمة ُسُطور نحو الحماُر ويَُكْرِدح2 الحماَر،
حيث إىل ويُنَْقل صغرية باخرة يف الحيوان ِحْمُل يُوَضع وهنالك الشاطئ، عىل قريٍة إىل

طولون. إىل ِعَجاٌل تَْجلُبُه
يف آخر مكاٍن أيَّ مالءمته من أكثر املتوسط البحر َسِجيََّة املنظُر هذا يالئُم ولَِم
الُعَصاَرة؟ كثري ِعنٍَب عىل وفرنسة ِبْسقايَة وخليج ييل والشِّ كِليُفوْرنية تشتمل أََال الدنيا؟
املتوسط البحر َحْول يُنْتَُج َخْمر كلَّ ولكنَّ بََىل، َخْمر؟ ألطَف وبُوْرُغونية بُوْرُدو تُنْتج أََال
جزيرة من بعيًدا ِعنَِبها شجُر ينبُت ال التي امُلزَِّة أفينيون َخْمِر إىل وانظر متماثل، متقارب
تُوْسكانة خمر فإىل الثقيلة، ماَلَقة خمر فإىل امُلزَّة، األندلسية يش َرشِ خمر إىل وانظر املنار،
فاِلْرن خمر فإىل الوردية، كابري خمر فِإىل الوسطى، إيطالية خمر جميع وإىل الرطيبة،
بحر َخْمِر فإىل الفائرة، َمْرَساَلة خمر فإىل بركانية، تُْربٍة عن والصادرِة إشباًعا األكثِر
إىل اختالفها، مع تحِملنا، األنواع هذه جميع تَِجْد الجيدة، قربس خمر فإىل الَخِطرة، إيجه
ولجميع قرن، بعد قرنًا املتوسط بالبحر الخاصَة صفاِتها تنقل واحدة فصيلة يف التفكري

القصري. عدو عدا كردح: 2
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من اإلنعاش قوُة األنواع هذه ولجميع ُدَواًرا، تُْحِدَث أن غري من التهييج قوُة األنواع هذه
سة. ُمَشمَّ ُمْعتَدلة وشعوبُه املتوسط البحر فخمُر إسكار، غري

يف القاطفون يَُفكِّر وال إليها، أيديهم تَِصَل التي العناقيد غري يف القاطفون يَُفكِّر وال
الوقت غري يف واحد، أمر غري يف يبايل ال فإنه الِحمار وأما مطلًقا، البعيدة البلدان خمر
الُخطا خفيَف َمَقرِّه إىل يعود أن وقبل تُنِْزل أن قبل َالل السِّ فيه يَْحِمل أن عليه يجب الذي
ويَُقْهِقه بَعْدِوه يُْفتَُن فإنه صارًخا يرضبه الذي الغالم وأما عليه، الغالم ركوب مع ًعا ُمْرسِ

األصغر. أخوه
وهو تقريبًا، شعور غري ومن بانتظام آالِته ويَُجرِّب مساءً، املنار إىل الحارُس ويعود
يوميَة ح يَتََصفَّ ثم يَْفَحُصها، كأنه عينيه بمؤخر إليها وينظر عليها ويطبطب3 يَُشدُّها
ويقول املاضية، الليلة يف قرأة ما عىل خاطفة نظرة ويُْلِقي كتابه إىل يعود ثم برسعة، املنار
ما أكثر وما الُعنوان، من يَبُْدو كما ُمْهَمًال يكن لم البحر أن الحظِّ ُحْسن من …» نفسه: يف
هو َسْلًما! أعظَم َعدِّها مع عندنا يقع كما الزمان غضون يف واملعارك االضطرابات من نرى
حكاية إن أََجْل، إيْرس، جزائر عن الكفاية فيه ما يقول ال ولكنه ُقوْرسقة، وصف يُْحِسن
القراصني َحْوَل األخرى االقاصيص مئاِت هنالك أن بَيَْد ُمْحكَمة، الحائرة البحرية املعركة
عنهم يسمع لم والذين هنا من الصغرية الُخْلجان يف يختبئوا أن عادتهم من كان الذين
قليٍل وغريُ ِليبانْتة، عن التفصيل من كثريًا قرأَت قد وكنُت يُحتمل، ما عىل حديثًا املؤلف
عىل فرنسة عن قليل غري يتكلم لم الكتاب أن والواقع وطولون! َمْرِسيْليَة َحْول َحَدث ما
الشئ عليه أقصَّ أن ويمكنني إيطالية، لتاريخ إيالًفا أعظُم املؤلف أن ريب وال العموم،
يف أمٌل ويل الدوام، عىل قارئه من أسنَّ املؤلُِّف يكون أن الرضوريِّ من وليس الكثري،
عن قوٍل وكثرِي امللوك عن تاريٍخ قليِل وعىل فلسفٍة، وقليِل أرقاٍم كثرِي عىل يأتي ما اشتمال

«… وسنرى التجارة، وعن البحرية القواعد

فاستعملناها. اإلنكليزية، Tap وكلمة الفرنسية Tapoter كلمة من معربة وهي العوام، اصطالح من 3
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١

أن املحتمل ومن املتوسط، البحر فوق مركبه عىل اإلنسان أبرصت السمك من األجيال ألوُف
شجرة أول رأى قد الظُّْهر وقت الزُّرق األمواج بني من َظْهُره برز الذي الدُّلفني1 َجدُّ يكون
الذي أُولِيَس َرَمَث2 يشاِهد أن حفيُده استطاع ثم ليقلبها، فهاجمها بجانبه عائمة ُمَجوَّفة
من أجياٍل أمام املجاديف ذواُت الفنيقيني مراكُب َمرَّت وقد تخريبه، عىل الِقْرُش3 َحَرَص
الطُّْعُم هذا كان وما السمك، شكل عىل بنقوٍش ُزْخِرف ما أوَل حياِزُمها4 وكانت الدالفني،

أحًدا. ليُْغِرَي
ظهرت الرومان، زمن يف املتوسط البحر عىل الرشاعية ُفن السُّ من جديد طراٌز وظهر
جاء ثم َصَواٍر، ثالث عىل تُنَْصُب والتي أيًضا، الالتينية باألرشعة املسماة امُلنَْحِرفة، عُة األَْرشِ
فكانت باآللة أو باليد القنابل من بًا َرضْ قاذفني املتفجرات استعمل َمن أوَل فكانوا العرُب
عرشة مدة واملجاديف باألرشعة املتوسط البحر ُسُفن وتَُساُق املاء، يف سقطت ما إذا ُر تُصفِّ

قرون.
الخرباء، إىل الخطأ ويتطرق ،١٨٤٠ سنة يف بدواليَب مجهزٍة لباخرٍة ظهوٍر أوُل وكان
قيمة من الجديد لالخرتاع ما َحْوَل أيامنا، يف كما عنهم سوءٍ كبري غريُ يصدر ال الذين

الدخس. العربية يف ومرادفها كبرية، بحرية دابة الدلفني: 1
البحر. يف ويُركب بعض إىل بعضه يُضم خشب الرمث: 2

البحر. كلب القرش: 3
الصدر. وسط وهو الحيزوم، جمع الحيازم: 4



املتوسط البحر

مركٍب أوَل تُنْشئ أن إنكلرتة عزم من ١٧٨٠ سنة َحواَيل حدث ما ذلك ومن ِسْحِريَِّة،
إىل يؤدي أنه كما معه يعوم ال ما الكثري الثَِّقل من هو الحديد بأن الخرباءُ ح فَرصَّ حديديٍّ
فينرشون الوطنية ذوي من الَخَشب وتجار الغاب أصحاُب ويبدو البَْوَصَلة، إبرة انحراف
ُفن السُّ أن ثبت فقد ذلك ومع الخشبية»، العجوز إنكلرتة «أسوار عىل وقصائَد أغانَي
ما الفوائد من للفوالذ ظهر أَُخُر ِسنُوَن َمرَّت وملا الخشبية، ُفن السُّ من ِثَقًال أقلُّ الحديدية

ذلك. من أعظم هو
ا. عامٍّ احرتاًزا بُمَحرٍِّك باخرٍة أوِل تجهيُز أثار وقد

مضحًكا، شيئًا الصواري بني السوداء األُسطوانُة وتظهر عة، األَْرشِ بني امَلْدَخنُة وتَْربُز
عاليٍة صواٍر ستِّ بني ُحْمٍر قصريٍة مداخَن خمُس تَْلبَُد أن املرات بعض يف يحدث كان ومما
ويَْحِمل ُجْهد، بال تدور التي بالدواليب املنظر هذا تضادُّ فيزيد متساويٍة، فواصَل عىل
ُمَصنََّعًة وُقبََّعاٍت شاالٍت البساٍت عجائَز بناٍت تََمثُّل عىل امُلَلوَّنة النقوش يف ُفن السُّ هذه منظُر

ساخرين. ُحضوٍر أمام َرْقٍص َرْدهَة مجاوزاٍت
أن وذلك حني، بعد السيَّارات رسم تََحوَّل كما الفن، بتقدم السفن رسم تََحوَّل وقد
وكان أخرى، بالٍد يف أُْدِرك قد اخرتاُعه كان َلْوَلبًا سنة، مائة منذ املركز، يف وضع أمريكيٍّا
وكالباخرة األول كامِلْجداف الُحْظَوة من هذا وكان السفن، إنشاء يف االخرتاعات أهمِّ من هذا
الرياح آلهُة عرفته يوٍم أسوُد وكان البُداءة، يف الخرباء ُسْخِريَة محلَّ اللَّْوَلب وكان األوىل،
يَّاُح السُّ جُرؤ الذي اليوم ذلك هو أثينة، بُْرج عىل مشاهدته يمكن مما وهي األغارقة، لدى
ازدرائها من وقع بما اآللهة هذه وتَْشُعر األرشعة، دون من البخار إىل الركون عىل فيه
الخالية املختالة فن السُّ هذه من كثريًا القعر إىل بإرسالها اآلدميني َزْهِو من لنفسها فتنتقم

األرشعة. من
وأقوى عليه كانت مما أصغَر ُمَحرِّكاٍت إلنشاء بالتدريج ُقوا ُوفِّ اآلدميني فإن ذلك ومع
السفن من املائة يف واحٍد غريَ ١٨٩٠ سنة حتى ترى كنت وما السفن، طاقة بذلك فزادوا
تَبْلُغ ما السفن من اآلن فيُبْنَى برسعة األبعاُد وتَُزاد ، ُطنٍّ آالف ثمانية عىل ُحُموَلتُه تزيد
تقريبًا َعَدًدا تتساويان البخارية والسفن الرشاعية السفن وكانت طن، ألف ثمانني ُحُمولتُه
األغنياء وبعُض الَعربَات، كَخيْل رسيًعا ينُقص األوىل عدد أخذ ثم ،١٨٨٠ سنة َحواَيل
يُُخوتِهم يف املتوسط البحر يف الطََّواف عىل ون يُِرصُّ الذين هم َوْحدهم األطوار الغريبي
الحديقة مدَخل يف الَعَربات أُْخَريَات كانت لو كما وذلك ِديزل، بُمَحرِّكاِت زة امُلَجهَّ الرشاعية
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التي القديمة الكبرية الرشاعية السفن وأما مساِعدة، بُمَحرِّكاٍت ز تَُجهَّ بنيويوْرك املركزية
الغابرة. األزمنة سفَن فتشابه امِلالحة أموَر غاُر الصِّ البحرية املدارس تالميذ فيها يتعلم

كانت ما أمثال ثالثَة َقْرٍن يف رسعتها بلغت ما اتساعها بنسبة البواخر رسعُة تَِزد ولم
عَرش ثالثَة يف يتمُّ نُْهبُوٍغ5 ع أَْرسَ يف إنكلرتة إىل الصني من اِي الشَّ نَْقُل كان وقد فقط، عليه

أسابيع. خمسة غري يدوم ال اليوَم فصار أسبوًعا
امِلالحُة وظلَّت املتوسط، البحر يف السفن اتساع زيادة إىل السويس قناة إنشاء وأدى
السواحل أهل فكان الداخلية، املشاريع من رضبًا ١٨٧٠ سنة حتى املتوسط البحر يف
النادر ومن وآخَر، شاطٍئ بني يصنعون واألغارقة الفنيقيون كان كما بحًرا يسافرون
السويس قناة أسفرت فلما املحيط، البحر يف املغامرة عىل يَْجُرؤ كان َمن بينهم تجد أن
وأن البحر يف رسيًعا ينتقل أن يحاول مركب كلِّ صاحب صار الَجنوب ساحل فتح عن
سفٍن إنشاء إىل الحافز كان هنا ومن األقل، عىل اليشء بعَض الرشق تجارة من يستفيد
وتُِفيُق سفنهم، بأكرب البحر ُعبَاَب ون يَُشقُّ كانوا اإلنكليز أن إىل وهذا املاىض، يف مما أضخَم
جديدة حياٍة عن الدنيا، آخَر طارٍق جبُل ُعدَّ ما عاَلميًة موانئَ كانت التي القديمة، املرافئُ
َمْرسيلية حال هي وهذه العرشين، القرن روح َوْفَق عظيمًة بحريًة مرافئَ وتصبح رغيدة
وقد وبرشلونة، والجزائر وِجنَوة نابل حال هي وهذه قرنًا، وعرشين خمسة منذ القائمة
أن العاملية السفن قدرُة تَْلبَث ولم فشيئًا، شيئًا زادت مصانَع يف عدُدها َكثَُر سفٌن أُنشئت

طن. ماليني عرشة جاوزت
الطرِق ثم الرومانية الطرق بني وصٍل مراكَز كانت التي املرافئ، هذه ُخِدمت وقد
الرشقية َلع للسِّ نقٍل أوُل وبََدا رأًسا، إليها تَِصل التي الجديدة الحديدية بالخطوط القومية،
القنوات لنظام ما اإلنسان تاريخ يف الشأن من له حديديٍّ خطٍّ مقطورِة إىل سفينٍة من
يركب أن ١٩٠٠ سنة َحواَيل راحٍة طالَب أو مريًضا مسافًرا يمكن وصار ، املرصيِّ األول
فينتقَل بباريَس نوٍم مقطورَة يُحتمل، ما عىل ه ُخفِّ خلع إىل رضورٍة غري ومن األوىل، للمرة
َشنْغاي، حتى برٍّا السفر عىل ويداوَم بُخْطَوٍة ِبرنِْديِزي طريَق ويجاوَز سفينة إىل منها
العالم. خالل من طويلة لِرْحلٍة صغريًا بحريٍّا ممرٍّا اآلن بعد املتوسط البحُر يصبح وهكذا

الرسيعة. الطويلة السفينة النهبوغ: 5
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بُقًوى َزًة ُمَجهَّ تلوح املجاديف من املجردة السفن وأخذت ن، تَُدخِّ ال املداخن وعادت
َغريَّ قد األوىل العاملية الحرب بعد إال يَُعمَّ لم الذي النِّْفُط يكون وهكذا كالسيارات، خفية
وامُلتَِّكئُون صيفية ثيابًا الالبسون الُحُضوُر وكان املتوسط، البحر مرافئ منظَر أيًضا هو
ني َصفَّ يََرْون كانوا ُهنَيَْهة، منذ َدانِْتيٍّا6 منظًرا يشاهدون الفاخرة السفن َدْربَِزين عىل
السفينة وبطن الرصيف بني حني مرتجِّ لوحني إىل يتقدمان العمال من طويلني أسمرين
نحو النمطيِّ بسريهم يعودون ثم ُصْفَرة، إىل ضاربة أكياٍس من فحًما فيَُفرِّغان املفتوح
ويعملون ُمِصمٍّ، ضجيج بني الُغبَار ويسرتهم األخرى، الناحية يف الفحم من عظيمة َكْوٍمة
املنظر هذا أن فيلوح مًعا، تَِعبني مرسعني ساعات عَرش أو ساعات ثمانَي أو ساعات أربَع

. الرِّقِّ عرص بقايا من
يف النِّْفط حقول من آتيان أنبوبان الحديث، الفنِّ بفضل الصحراء، يَْقَطع واليوَم
ألَف بعيٍد سوريٍّ مرفأ يف ثانيًة ليخرج األنابيب إىل اآلبار من البرتوُل ويجري العراق،
أخرى بأنابيَب الكربى السفن َخزَّانات إىل منه فيُنَْقل واسع ِصْهريٍج يف ويصبَّ كيلومرت
الفوائد إىل نُِظَر ما وإذا آليٍّا. ات بامِلَضخَّ الَخزَّانات هذه إىل البرتول ويسيُل تلك، من أصغَر
زمن أخماس أربعة اختصار وإىل بالٍغ فعٍل من الدافعة للقوة ما إىل أي ا؛ عامٍّ نظًرا الفنية
االجتماعية الفوائد من شأنًا أقلَّ ُوِجَدت العاملة، اليد أعشار تسعة اقتصاد وإىل الرحلة
اجتماعيٍّا حادثًا يَُعدُّ بالفحم النِّْفِط استبدال من كان وما التحوالت. بهذه اْكتُِسبت التي
كان وما واألوالد، النساءِ حماية إىل تَْهِدف التي للتدابري أو الحديث املصانع لنظام مشابًها
احتجاج أثار األوىل للمرة امُلَحرِّكات لتسيري عَرش التاسَع القرن يف الفحم استعمال من
تظلَّ أن املتوسط البحَر تَُجوب باخرًة فيمكن اليوَم وأما ثيابَهن، لتلويثه البيوت َربَّات
صباًحا املركب سطح عىل ِدالئهم من املاء يَُصبُّون الذين حني امَلالَّ أن كما كاإلَوزَّة، بيضاءَ

الُغبار. من أيديهم َغْسل غريَ يَرْون ال
وأوِل للبخار استعماٍل أول بني السواحل منظر تغيري عىل ساعد ثالث حادث ووقع
بغري يُْرَشد لم ليًال ميناءٍ من يدنو عاًما خمسني منذ كان َمْن أن وذلك للبرتول، استعماٍل
من َصفٍّ نور الشاطئ عىل يُبِْرص أن أمكنه تقدَّم كلَّما وكان ببطءٍ، حٍة مرتجِّ المعٍة إشارٍة

الكامدة. املصابيح

الكلمة. بهذه العظيم القاتم النشاط ويقصد دانتي، املشهور اإليطايل الشاعر إىل نسبة 6
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الفرُق ويكون ا، تامٍّ تحويًال الخارجيَّ واملرافئ الشواطئ منظَر الكهربا نوُر ل َحوَّ وقد
الساحل. من إليه نُِظر ما إذا كثريًا أوضَح

مرتني القديم العاَلم إىل تها فَردَّ أوروبة، من امُلبِْدعَة النُّوِر قوَة أمريكُة ت تَلقَّ وقد
أخرى أموٍر يف أمريكة قته َحقَّ ما يُقاس وال وإِديسُن، ِجِفْرُسن بواسطة عجيب شكٍل عىل
خليٍج يف بخاريٍّ زورٍق عىل بنزهٍة صيٍف ليلِة ذاَت فُقوُموا الرجالن، هذان ه أتَمَّ بما
بغتًة الظالم يف ا ممتدٍّ منسجًما ساحليٍّا منحنًى يُحتمل، ما عىل لَرتَْوا، املتوسط بالبحر
فمقداًرا، مقداًرا الكواكب نوَر عيونكم وتتعود ُرصاًخا، ولتسمعوا قصرية استدارٍة أثر عىل
جديٍد، من الشاطئ استداراِت استنارة تََرْون إذ لكذلك وإنكم الجبل، شبح وتبرصون
والبَْوَصَلِة أرشميدس منذ ينتفعوا، لم املتوسط البحر سواحل سكان أن تدركون وهنالك

. الكهربيِّ بالنور انتفاَعهم باخرتاٍع العربية،
اتفق وما وسبيْزيَة، ِجنَوة خليج يف بالالسلكيِّ املتوسط البحر البن عهٍد أوُل وكان
يُْلِقي امُلَحرِّكَة البرتول وقدرَة البخار قوَة أنَْمْوا الذين وللمهندسني بس ولُدِلسِّ مَلْرُكوني
لهذه زمانهم جهل عىل يأسفون فيجعلهم أيًضا، ونابليوَن وقيَرص، ِتمْستُوْكل يف َهَش الدَّ

االخرتاعات.
بالبرتول، العرشين القرن يف يتغري لم املتوسط البحر عىل الطبيعة وجَه فإن ذلك ومع

ْلم. السَّ وزمن الحرب زمن يف بالطائرة َه تََغريُّ ، بالالسلكيِّ وال ، الكهربيِّ بالنور وال
إىل النزول إمكان مع والرشق الغرب بني االتصال واسطَة وحَدها الباخرُة وكانت
تقتضيها كانت التي املدة ُعْرشِ يف بغداَد إىل باريَس من يُذْهب أن فيمكن اليوَم وأما املوانئ،
بضع عىل املتباعدة الشواطئ بني املسافة تزيد وال البحر، يَُمسَّ أن غري من الرحلة هذه

ساعات.
قناُة ت فَخِرسَ املسافرين، عن فضًال متزايًدا نقًال َلَع السِّ تَنُْقُل الطائرات أخذت واليوَم
من قسًما بذلت، ما إنشائها سبيل يف الجهود من الحديثة األمُم بذلت التي السويس،
منذ اسرتدَّه قد كان الذي العامليِّ شأنه َفْقد إىل املتوسط البحر يتدرج واليوم قيمتها،

قرن. نصف
ِحي وتَمَّ شأنهم، من الحربيون البحريون ه يَْخَرسُ ما مقداَر الحارضة الحرُب وتُثبت
رودس إن حتى الجوية، واملرافئ الجوية القواعد وراء البحرية واملرافئ البحرية القواعد
البحر ونرى القديم، العاَلم مصريَ تَُعنيِّ ال عادت أيًضا، طارٍق وجبَل والسويس، وقربس

رويًدا. رويًدا بحريٍة إىل يتحول املتوسط
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٢

مبهوتًا رأسه َهزَّ حروبها وتاريَخ الحديَث أوروبة تاريَخ البعيد بلده يف األمريكيُّ قرأ ما إذا
الَحْلَوى؟ من قطعة أو لُْعبٍَة َحْول يتنازعون أوالًدا أو مجاننَي القصُة تَِصُف هل سائًال:
مراٍت أربَع سبيلها يف اقتُِتل والتي اليونان، بالد شماَل الواقعُة الحقريُة البلقاُن َكلَّفت لقد
حياَة اإلنسان بنى األويل، العاملية والحرب الِقِرم حرب بني انقضت التي الستني السنني من
عن املذابُح هذه نشأت وهل والتقاليد، الحضارة من َعَطِلها مع الناس من األلوف مئات

يُطاق؟ ال ِرقٍّ مكافحِة عن أو اجتماعية ثوراٍت عن أو دينية خصوماٍت
وعزَم الحرية يف الرصب ورغبَة املقدونيني ِفتَن فإن ذلك ومع ذلك، من يشء يوجد
إلثارة كافيٍة غريُ أسباٌب اإلقليمية الوحدة إىل رومانية أهل وشوَق االستقالل عىل البلغار
كان وما اإلغريقية، الثورة بعد َخفَّ قد االضطهاد وجوه أقىس وكان البَْلبََالت، تلك مثِل
َحْول الَوْهِم من رضبًا أحدث قد قومية وكنائَس شعبية وحكومات برملانات إقامة من
عظيم ماٍض من البلقانية الشعوب هذه َعَطل من كان وما الجديد، العرص روح يف الحرية
َحْوَل املنازعات هذه من كان وما أحد، اكرتاث محلَّ يجعلها ال والسويرسيني لألغارقة كما
َصًدى ذي غريَ يظلَّ أن َخَطر، ذي غريَ يظلَّ أن يمكن حادٌث كئيب بلٍد يف أرٍض قطعة

بعُد. د ُمَوحَّ عاَلٍم يف بحٍث عدم مع أُُروْغواي، أو التِّبت عن إلينا تنتهي التي كاألنباء
الرتكية الروسيُة والحرُب (١٨٥٤–١٨٥٦) الِقِرم حرُب أي الحروُب؛ تلك انتهت وقد
البلقان، يف حدوٍد بتغرياِت ،(١٩١٢-١٩١٣) البلقانية والحروب (١٨٧٦–١٨٧٨) الثانية
ولم قرٌن، عليها يَُمرُّ يََكْد لم أنه مع املؤرخني غريُ بها يباِيل فال األجل قصرية بتغرياٍت
ِشبْه وإن بال، ذي قراٍر عن تركية يف الفتوح نصَف أبطل الذي برلنَي مؤتمُر يُْسِفر
يف كبريًة ًة ضجَّ أيامنا يف أحدثت والتي دوًما املضطربة الجبلية الوحشية البلقان جزيرة
الوثيقِة والشعوب العروق تلك وطَن وإن دائمة، غريَ ِقيًَما أنتجت والتي املتوسط البحر
يف مؤلفًة، كونها مع ولكن مقاِتلٍة، إىل فتحولت بداوٍة حياَة قضت قد كانت التي الُقْربَى
جميع مع هذه الجزيرة ِشبَْه وإن الطامعني، الزعماء من وقليٍل أميني حني َفالَّ من الغالب،
مدن من واحدة مدينٍة تاريُخ جلبه مما أقلَّ الروح إىل جلبت قد الحدود، َحْول منازعاتها
غريَ كانت األسود الجبل أهِل أو األلبان انتصارات أن والواقُع فرنسة، َجنوب أو إيطالية

لإلنسانية. قيمٍة ذاِت
وهم زعماءَ، بََدْوا أن النادر من ولكن للحرية، وأبطاٌل ِمثاليون هنالك كان أنه َجَرم وال
تذابحت التي األمراء بيوُت تَُساِو ولم ، َقطُّ بلدهم تاريخ يف حاسم نفوٍذ ذوي يكونوا لم
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تُذَْكر أن إذَْن املفيد من وليس رعاياها، حياَة متعاديٍة معسكراٍت إىل بالدها وقسمت
يف طمعت وقد دوًما، املتوسط البحر إىل منازعاتها جلبتها وقد َسْلِمها، ومعاهداُت وقائعها
الذي هو الذكر يستحقُّ الذي الوحيُد والرصاُع غالبًا، وُكوْستَنَْجة وَسَالِنيَك كُدَراَج7 مرافئَ
.١٤٥٣ سنة بعد قرون أربعَة الرتك قبضَة َظلَّتا اللتني واملضايق اآلستانة سبيل يف وقع

األريستوقراطية النُُّظم اصطداَم هو املنازعات هذه جميع وراء التاريخيُّ العامُل وكان
مبارش غري أو مبارش وجٍه عىل منها، واحٍد كلُّ يحاول كان التي الثالثة األخرية الكبرية
روَح تشابه الثالثة روح وكانت البلقان، من اآلَخَريْن يُِزيح أن ِطني، ُمَوسَّ بواسطة أو
عاد األمر أن يف الفارُق وإنما تروادة، محاربي روح إىل أَْوَحت التي األُومريية اآللهة
ولم وتركية، والنمسة بروسية أي َهِرمة، جماعات بثالث خاصٌّ بل بآلهٍة، خاصٍّ غريَ
البالد هذه يف الوسطى، القرون ُطُرز من هو الذي الحكم، ِطراز يف يشءٌ يتحوُل يََكْد
ُروَمانُوف آل انساق وقد الكربى، الثورات ملبادئ مناقضًة نُُظمها كانت التي الثالثة
األزمنة غضون يف الخاصة مقاييسهم َوْفَق الرعايا ماليني مع عثماَن وآُل هاِبْسُربْغ وآل

الغرب. بحوادث مبالني غريَ الحديثة
القيارصة إمرباطورية فأما املتوسط، بالبحر متصلًة الثالثة البالُد هذه وكانت
فتجاوره هابسربغ آل إمرباطورية وأما األسود، البحر عىل الواقعة بأمالكها فتجاوره
البحر شواطئ نصَف مالكًة ذاك إذ تََزْل فلم الرتكية اإلمرباطورية وأما وفيوم، بِرتِْيْسته
يكن ولم ،١٩١٢ سنة يف للسلطان تابعاٍت ولُبنان ومرص سورية دامت ما تقريبًا املتوسط
كان وكذلك وتونس، مراكش بني املمتدَّ أفريقية شمال شاطئ لغري خاًرسا ذاك إذ السلطان
بغداد بني وما وأُسوان، كوستنجة بني وما وأررضوم، أدرنة بني ما اسًما يملك السلطان
فلم طويل، زمن منذ فاسدًة ًة ُمْحتََرضَ كانت الحكومة هذه فإن ذلك ومع ليبية، وصحراء
الدولة لهذه وكان إدارية، روح إىل وال غنية مالية إىل وال قوية بحرية إىل لتستند تكن
أيام عليه كان كما الوضع يََزل ولم والتعصب، بالقوة أي وحدهما؛ والدين بالجيش ِدعامٌة

ووارثيه. محمد (السلطان)
الرعايا من لهم وكان مختلفة، بالٍد ثمانية ناحيتهم من يَْمِلكون هابسربغ آُل وكان
وَمْن بوهيمية، يف ُهوس8 املصلح خالئَف كانوا وَمْن البلقان، يف الطربوَش يَْلبَُسون َمْن

.Durazzo 7

.(١٣٦٩–١٤١٥) هوس يوحنا التشيكي املصلح هو 8
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ُهوا ليَُوجِّ َقطَّ اآلُل هؤالء ق يَُوفَّ ولم الطُُّرق، مفارق يف للعذراءِ تماثيل يَنِْصبون يزالوا لم
الستِّ األمم حساب عىل وامَلَجر لألملان الَغَلبَة ملنحهم وذلك لهم، الخاضعة الكثرية الشعوَب

األخرى.
أبصارهم هون يوجِّ يَنَْفكُّوا ولم الواسعة، بإمرباطوريتهم روسية قيارصُة يْكتَِف ولم
أمم حماية أمَر انتحلوا وقد ، َقطُّ الناحية هذه من تَُهدَّد لم روسية أن مع املضايق إىل
إثارة عن ينقطعوا لم وهم واألرثودوكسيَة، الِعْرق بقرابة الروس إىل تَُمتُّ التي البلقان
باملسائل تُْعنَى الغربية األمم كانت وبينما اآلستانة. عىل االستيالء يف تِفيَدهم أن آملني الِفتَن
الرَّجعية يف العريقُة اإلمرباطورياُت هذه كانت أفريقية، وباستعمار العظيمة االجتماعية
غري من امَلَجاِزر إىل رعاياها تَُقدِّم أن هذا نتائج من وكان دوًما، محالفاِتها لًة ُمبَدِّ تتخاصم
الحرية إىل الشوق من الزمن ذلك يف ترى ال وكنت ومنافع، بعواطَف ترغيبَهم تستطيع أن

مًعا. وامُلبْتَغاة امُلْزَدَراة البلقان أمم غري يف
أو الُقوَّاد أو األباطرة من فيها تَِجْد لم األربع البلقان حروب إىل البَرص َرَجْعَت وإذا
قيرصْي حياة ويف جوزيف فرنسوا اإلمرباطور حياة يف وابَحْث ِعَظاٌم، هم َمْن السياسيني
ضعيًفا كان امللوك هؤالء بعض أن تََر الحميد، عبد السلطان حياة ويف األخرييْن روسية
وكانوا كثريًة أََرضني يَْمِلكون األربعة هؤالء وكان غادرين، طاغني كانوا منهم آخرين وأن
جعل من بدًال الخارج يف الدسائس تَُحوك الحكومات هذه وكانت ذلك، مع امَلِزيَد يطلبون
ال ما التباغض ة ِشدَّ من الرويسُّ والقيرص النمسويُّ اإلمرباطور وكان عرصيًة، ُدولِها
إمرباطورية وكانت به، َحَلَما كما إمرباطوريتها واقتسام تركية مهاجمة يف معه يشرتكان
فتٍَن عن ْلِم السَّ وقت أَسفر وما حروٍب َشْهِر إىل أدى ما املؤامرات كثرة من منهما كلٍّ
غريها من بروًزا أكثر بلقانية أمًة نذكر أن ذلك، مع علينا، َوَجب ما وإذا األمم. بني
اليوم يُْدَعى ما ُمْعَظُم منهم يتألف الذين الرصَب وجدنا القومية، وَحِميَّتها ببسالتها
لاللتفات، أهًال أكثُرهم قوًة البلقان أمراء أقلَّ أن ويلوح اليُوُغوْسالف، أي الَجنوب، صقالبة
الِفينِّيَّة الروايات كأبطال نْديُد الصَّ الشاعُر رْيَيفُّ الصَّ الجنديُّ األسود الجبل ملُك استعدَّ فقد
البََالطات بوارثي الِحَسان بناته ولتزويج الكربى الدول من ماٍل العتصار ِميِكيتَا، الهزلية،

إيطالية. َمِلكَة إحداهنَّ ترى واليوم العظيمة، األوروبية
األمر إىل نُِظَر ما وإذا له، الرتك اكرتاث من أقلَّ املتوسط للبحر الروس اكرتاث وكان
من ال املتوسط البحر ناحية من اآلتي ُشوبُن فردريُك فاْستُثِْنَي الذهن اتَِّقاُد حيث من
حني الَفالَّ من قوًما الروُس وُوِجَد فني امُلثَقَّ من آالٍف بضعة عىل الروس اقتصاُر ُوِجَد الرشق،
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لم العكس وعىل سبيله. يف بأنفسهم ني وامُلَضحِّ كإلٍه للقيرص والعابدين الذكاء املحدودي
ومرص سورية يف الِفتَن من له َحدَّ ال ما يثري بما سنة ثالثني مدة القيام عن الرتُك يَُكفَّ
كان حيث البلقان غري يف بالنجاح الِفتَُن هذه تَُكلَّْل ولم وكريد، العرب وجزيرة وألبانية
هؤالء يكن ولم الِعَماد، أحواض يف الجديدة َويْالِت الدُّ إمساَك يتناوبون والنمسويون الروُس
نحو الخَطر بذور من الُجمهورياُت عليه تنطوي ِلَما ُجمهوريات بإقامة ليَْسَمُحوا الُحماة
حتى ُحِفُظوا بملوٍك والرصب والرومانيني البلغار عىل أُنِْعم وهكذا امُلِسنَّة، اإلمرباطوريات
هؤالء حافظ وقد ْوَريْن، الدَّ بني أوروبة بقية تنظيم ُجدِّد أنه مع األوىل العاملية الحرب بعد
والنمسة روسية دامت ما ُحَماتُهم حافظ مما أطوَل مدًة عروشهم عىل غار الصِّ امللوك

املالكة. أَُرسهما أَسقطتا
ثم تركية، ضعف إىل األوىل، العاملية الحرب مُة ُمَقدِّ هي التي البلقان، حروب أَدَّت وقد
كان ما هذا وزاد العثمانية، الدولة يف طمًعا امُلْؤتَِمرين بني نزاٍع إىل الحروب هذه أدت قد
وتُوَضُع اع، الرصِّ وقوع هذا َل وَعجَّ اآلستانة، موضوع حول تََوتٍُّر من العظمى الدول يسود
ثم للجميع، تُْفتَُح ثم البُداءة، يف السفن جميع أمام املضايق فتُْغَلق املعاهدات من سلسلٌة
البحر يف الرئيسنْي األوىل العاملية الحرب َهَدِيف إحدى تصبح ثم الرشوط، بعض َوْفق تُْفتح
َمْن َوْضع من أحسَن وضٍع يف يكون والسويس املضايَق يَْمِلك َمْن أن هو والواقُع املتوسط،
َسبََّب حاسمة، محالفات حدوَث َسبََّب الذي هو املتوسط والبحُر واْرُسو، أو ِرينْس يُْمِسك

وأملانية. تركية وتحالف والحلفاء إيطالية تحالَف
األقل. عىل البحر بسبب ُفِصَلت أو العاملية الحروب ُفِصَلت البحر وعىل

٣

العاملية الحرب يف انهيارها قبَل تقوم، أن امُلنَحطَِّة الثالث اإلمرباطوريات من كلٌّ حاولت
الذي املتهم كالجاني وذلك الزمن، بروح يَة ُمَضحِّ لنفسها إنقاذًا يأٍس بأعماِل األوىل،
دون يُحول أنه ظنَّ النمسة إمرباطور أن ذلك ومن كاذبة، بيمني نفسه يَُربِّئ أن يحاول
هذه لغات استعمال حرية يف باإلذن اإلمرباطورية حدود ِضمن الساكنة الشعوب ارتداد
بفعل مزعوًما دستوًرا شعوبه َمنَح والسلطان القيرص من كالٍّ أن ذلك ومن الشعوب،
العمل يف كفايٍة عدم مع ولكن ،١٩٠٨ وسنة ١٩٠٥ سنة يف وذلك الثورية، الحوادث
امتيازاٍت عن معه يتنزالن ال ما امَلِشيب من والسلطان اإلمرباطور وكان اإلخالص، يف وقلٍة
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االنحطاط عالئم ومن املوضوع. هذا َحْول قراٍر اتخاذ عن عاجًزا القيرص وكان تََعوَّداها،
من كان وما غرامية، صالٍت نتيجة هابسربغ آل عهد ويل انتحار من نذكره ما األخرى
لهما. رمزيٍّ تحذير عىل ينطوي واإلسبانية الروسية األرستني أبناء من كثري يف النَّْزِيفِّ املزاج
أن املنهوكة الدولة عىل أن الثالث اإلمرباطوريات أقطاب من أحٍد َخَلد يف يَُدْر ولم
َوْفَق الربيطانية اإلمرباطورية يف جورج لويد حكومة صنعته ما وهذا داخًال، نفسها َد تَُجدِّ
يف وحياته عرشه َخِرس تغيري كلَّ القيرص رفض فلما ، التقليديِّ اإلنكليزيِّ التطور مبدأ
ُمْحتََرضة، إمرباطوريًة عهده لويلِّ ترك فقد النمسة إمرباطور وأما الروسية، الثورة أثناء
عرش مدَة ويَْمِلك سجنه من أخوه ويَْخُرج ِخداع، من أبداه ما مع ُخِلع فقد السلطان وأما
واقٍع مغنًى9 يف حياتَه يقيض كان أن بعد بأوسمة مزخرفة شحٍم ككرِة أو كُدْميٍَة سنني
عىل االنقالب بهذا السابق السلطان ويُْحَمل ، السلطانيِّ قرصأخيه أمام قائٍم البُْسُفور رشَق
سنة. ثالثني دام الذي حكمه أيام يسكنه كان الذي القَرص ذلك الغربيِّ الشاطئ يف مشاهدته
بالِشَفِة شأُن إنشائية، روٍح مع ولكن العنف، سبيَل الفتاة تركية زعماء ويَْسلُك
الحيوانات ألوف حياة عىل يقيض مرسوًما كفاحهم أثناء يف ويَنُْرشون بعدهم، الرُّوس
والزالزل، واألوبئة بالوقائع البحر هذا ِغنَى مع املتوسط البحر يف وقع حادٍث أفظَع فيَُعدُّ
يف وتُوَضع قرون، ِعدَّة اكعة السَّ الكالب من اآلستانة شوارع يف ما يوم ذات ُجِمَع فقد
إىل ويُْرَجع بعًضا، بعُضها يأكل حيث مرمرة بحر يف َقْفٍر جزيرة إىل بها ويُؤتى سفينة
شيئًا بذلك اآلستانة تنل ولم عظام، غريُ فيها يَُرى فال أسابيع بضعة بعد الُجَزيِّرة هذه
فايشٍّ عمٍل أوَل هذا وكان الكالب، عاتق عىل هنالك ة األَزقَّ إدارة ِعبءُ أُْلِقَي ما النظافة من

بالظلم. النظام توطيد إىل يَْهِدف الذي الجديد األدبيِّ للقانون ُمَؤيٍِّد أوروبة يف
تَْفنَى املتوسط، البحر دول أعظَم آنئٍذ كانت التي الرتكية، اإلمرباطورية أخذت وملا
كلِّ من أقوى هي التي إنكلرتة، وتُبِْرص لها، طبيعيتني وارثتنْي وفرنسة إيطالية بََدْت
لها تهديٍد من الَعَرِيضُّ اتفاُقهما عليه ينطوي ما بدرجاٍت، الدولتني هاتني من واحدة
باريَس يف حقيقيني سياسيني قطبني يُْمِكن وكان األخرى، عن منهما كلٍّ لفصل قت َفُوفِّ
ال بنجاٍح منهما كلٍّ بلد جهاد وأن الالتينيتني» «األختني ائتالف إمكان يَْعِرف أن ورومة
الكثري تعاني كانت أوروبة أمور فإن ذلك ومع ، األجنبيِّ الخطر عند باتحادهما إالَّ يكون

.Villa 9
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ِحيَال وقوفهما دون يَُحول اإلخوة وتحاسد األُختني تنازع وكان األَُرس، بعض تخاصم من
. األجنبيِّ مطامع

العاملية األحوال ِضْمن املتوسط البحر سيادة إىل وصوًال كفاٍح من إنكلرتة به قامت وما
من تقليديٍّا ً مبدأ يَُعدُّ كما عرصنا، يف البحر هذا لتاريخ أساسيٍّا موضوًعا يَُعدُّ الجديدة
األقل، عىل تفاهِمها أو الالتينية الدول تحالف إمكاُن حني الح وقد إنكلرتة، تاريخ مبادئ
واملصيبُة غالبًا، األَُرس يف يقع كما وذلك املصائب، إحدى عن االتحاد إىل امليل هذا نشأ وقد
املستقرة إيطالية وكانت بأفريقية، االستعماريِّ بَاق السِّ من الدولتني إزاحة من كان ما هي
فرنسة إمرباطورية ِضدَّ َمْعِقًال منه لتجعل الرشقيِّ أفريقية شمال يف تطمع األحمر بالبحر
ساحقة بهزيمة أُصيبت إيطالية أن غري ، الغربيِّ أفريقية شمال يف الناشئة االستعمارية

.١٨٩٦ سنة يف إثيوبية إمرباطور ِفَرق ِقبَل من
غري من ويُْقَهُرون الغرب، من آتني النيل نحو الفرنسيون فيزحف سنني أربُع وتميض
املستعمرين أحسن من هو الذي َمْرشاَن املائة قائد ألن وذلك معركة؛ غمار يخوضوا أن
فاشودة الزنجية، القرية يف رفعه قد كان الذي الفرنيسِّ العَلم إنزال إىل اْضُطرَّ بأفريقية
أن بأدٍب منه رجا كتشنر اإلنكليزيَّ القائد ألن وذلك األعىل؛ النيل عىل الواقعة (ُكوُدوك)،

. الربيطانيِّ للعَلم املكاَن يَدَع
كان ثم َسْلِميٍّا، تقسيًما ِمنطقتني إىل أفريقية تقسيم عن فرنسة َحاءُ امِّ أسفر وقد
التغيري هذا قىض وقد األوىل، العاملية الحرب يف السالح إخاءُ كان ثم ، الوديُّ االئتالُف
بأسطولها إنكلرتة مصالح تأييد عىل فرنسة فوافقت قرٍن، لنصِف املتوسط البحر بسيادة
إيطالية وتجد ذلك، مقابل يف الشمالية فرنسة شواطئ عىل إنكلرتة وحافظت ، الخاصِّ
الصداقَة تُزعزع أن سنًة أربعني يف إيطالية وتحاول املصالحة، هذه عن خارجًة نفسها
هما اللذين األسطولني باجتماع املتوسط البحر سيادة تضمن التي اإلنكليزية الفرنسية

أوروبة. أساطيل أعظُم
بعد َمرَّاِكَش وإسبانية، فرنسة الكبريتان، الدولتان وتقتسم مرة، ذات تنجح وتكاد
َدْوليًة طنجة وَغَدت َمرَّاِكَش، فرنسة وأخذت فاس إسبانية فأخذت أعواًما دامت مفاوضاٍت
املتوسط البحر دول من دولتان تكون وهكذا طارق، جبل أمام حصونًا أحٌد يقيم لكيال

ثالثة. أُمة حماية انتحلتا قد
بمثله ِّ الرشَّ مقابلة فرصُة له فالحت امُلْدِرك إدارَة إيطالية أمور يدير ِجيُولِتِّي وكان
تركية وكانت ِليْبيَة، اليوم تُْدَعى التي الرتكية الوالية لهذه امتالًكا طرابلس عىل فاستوىل
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إيطالية يف املرتبطتان وأمَلانية النمسة وكانت الحني، ذلك يف انقالبَها تَْحتَِضن الواهنُة
الدُّوِديكاِنز. وجزائَر رودس جزيرة تحتلُّ األخرية هذه تركتا قد ثالثيٍّ بِحلٍف

هذه أن وبما اإلنكليزية نصِف ومَرص الفرنسية تونس بني واقعٌة ليبية أن وبما
الَجنوبيِّ الصغرى آسية ساحل بجانب أي الرشق؛ من األقىص الطرف يف واقعٌة الُجُزَر
كاتجاه تماًما الرشقيِّ املتوسط البحر نحو متجهًة يلوح، كما كانت، إيطالية فإن ، الغربيِّ
عىل ألرٍض مالكًة تكن لم التي إنكلرتة فإن ذلك ومع ، الغربيِّ املتوسط البحر نحو فرنسة
بني أفريقية شمال َم ُقسِّ وقد البحر، هذا من مكاٍن كلِّ يف بََدت املتوسط البحر ساحل
إىل الِحْلف هذا وسيؤدي ،١٩١٤ سنة أملانية جانب إىل تركية انحياز حني األوروبية الدول
املتوسط البحر يف الُخُطوَرِة البالغُة األوىل العاملية الحرُب تُْسِفر ولم قليل، عما َضيَاعها
معسكر يف كانت البحر هذا دول جميع ألن كبرية؛ بحرية معركة أية عن ونتائجها بأسبابها
محصورًة ظلت التي النمسة وخال الخروج يستطيع ال أسطولها التي تركية خال واحد
١٩١٧ سنة وقعت التي أُتَْرانْتَه معركة َعَدْوت وإِذا الضيقة، األدرياتيِّ البحر شواطئ يف
أملانيتان بارجتان ت َشقَّ عندما األوىل الحرب أياَم وقع الذي غري صوتًا للمدافع تَْسَمع لم
من باملرور فطالبتا امِلَحن من كثري بعد األعداء أساطيل بني لهما طريًقا القيادة رائعتا

الدردنيل.
الحني، ذلك يف محايدًة تركية دامت ما املرور بهذا املطالبة يف الحقُّ لها يكن ولم
املدارس ِخرِّيجي من كانوا آنئٍذ الحكم زمام عىل القابضني الفتاة تركية زعماءَ أن غري
من رجاٌل حمل وقد األملان، من بضباٍط يهتدون جيوِشهم ُمَدرِّبو وكانوا األملانية، الحربية
ترك وعىل أياٍم بضعة يف أملانيٍّ تركيٍّ ِحْلٍف َعْقِد عىل وبرملانَها تركية سلطاَن اإلقدام ذوي
َعْزُم معه يَُقاُس ما الُجْرأَة من العمُل هذا وكان املضايق، من تَُمرَّان األملانيتني البارجتني
وقوع من كان وما واقع، أمٍر ِتجاه أبويهما وجعُل اقرتانُهما ثم الفرار عىل عاشقني شابني
سنني. أربع بعد وانهيار بطالٍق انتهى وأملانية تركية بني ريٍح نَْفَحِة نتيجَة الزواج هذا

تركية كانت ولو كثريًا، أطالها أنه غري الحرب، مصري يَُعنيِّ لم الِقَران ذلك إن أَجْل،
ولم رسيًعا، الوسطى الدوَل ويقهروا روسية يساعدوا أن الحلفاء الستطاع الحلفاء من
وإذا مفاِجئ، شعبيٍّ شعوٍر نتيجَة وال تاريخية صداقٍة نتيجَة الرتكيُّ األملانيُّ الِحْلف يكن
اإلنكليَز البحر أمراء فإن الحرب قبل ما ِسِني يف الرتكيَّ الجيش َدرَّبوا قد األملان ُقوَّاُد كان
الرتكية الحكومة تَْعِرف ولم الدردنيَل، نُوا َحصَّ اإلنكليز ومهندسو الرتكية البحرية َدرَّبوا
إنشاءٍ تصاميِم َوْفَق إالَّ الخطُّ هذا يتمَّ ولم األملان، أنشأه الحديديِّ بغداَد خطِّ من قسم غري
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من قليلني رشذمة رغبة غري عن ينشأ لم األملانيَّ الرتكيَّ الِحْلف ترى ثَمَّ ومن إنكليزية،
طلعت والسيما الرجال، هؤالء يكن ولم الهزيمة، بعد قليًال إالَّ يعيشوا لم ثوريني ضباط

الراهنة. الساعة لطغاة بارزين َسَلٍف غريَ باشا، وأنور باشا
فقد بحرية، دولة أضعف ِقبَل من العاَلم يف بحرية دولٍة أقوى الحني ذلك يف وتُْهَزم
وأكرهوهم متصًال َدْحًرا ْرَدنيل الدَّ يف اإلنكليَز ، َقطُّ حني َمالَّ يكونوا لم الذين الرتُك، َدَحَر
نهر تَي ِضفَّ تدانَي القارَّتان تتدانى حيث املضايق، ِضيُق جعل وقد نهائيٍّا، الرجوع عىل
قدرة حول أخرى مرًة بذلك الدليل قام وقد ، الَجوِّ ُعَقاب من أمنَع الوضَع هذا البوتُوَماك،
ُدِحَر السبب هذا وملثل ا، جدٍّ قويٍّ أسطول ِضدَّ صغرية بُقًوى الدفاع عىل مالئم َمْوقٍع
البندقيون ُدِحر كما كثرية قرون يف الشمال من املضايق اقتحام من إليه َسَعْوا فيما الرُّوس

الَجنوب. من املضايق دخوَل محاوالتهم يف
تلك وَغِليبُويل الدردنيل معارك يف السابقة ِبَزنطة عن الدفاع من الرتك به قام وما
اإلنكليز وكان ، األوروبيِّ السالح ِصناعة مصادِر تجاه أوروبية حرب كلِّ ُحْمِق عىل يَُدلُّ
ذَبَحت وقد األملانية، كُروب معامل ُصنع من بمدافَع وَسلَُّحوها للرتك املضايق أََعدُّوا قد
العرص، بوارج أعظم من بارجًة وأغرقت التقدم، حاولوا الذين اإلنكليَز نفُسها املدافُع هذه
رخاوٍة من أُبدي ما بسبب املزدوُج الربزخ حصاُر َحِبط وقد الرتكية، العاصمة وأنقذت
َظنَّ ١٩١٤ سنة يف باملدافع املضايق بت ُرضِ ا وَلمَّ ِتْرشِشل، َهيَّأَها التي الِخطط تنفيذ يف
يزالوا لم الناس وأن سنة، ألَف الوراء إىل رجعت الحضارة أن بأِرسه العاَلم يف الكثريُ
عرش مدة قلعًة وحارص مىض فيما بعيد من جيش أتى قد وكان ِتْرَوادة، حرِب عرص يف
ويزورها هنالك، مزهٍرة أشجاٍر بني وحيدًة صامتًة القلعة تلك أسوار بقايا وكانت سنني،

الكربى. البحرية املعركة وقوع حني املؤلف
َصَدى يَُمرُّ حينما يرتعشون العاصمة أهل وكان بعيدًة، تَْقِصف املدافع وكانت
وكان ، َسْمِعيٍّ وهٍم غريَ يكن لم هذا أن بَيَْد اآلستانة، حتى َمْرَمرة بحر خالل من َقْصِفها
تَُعدُّ وكانت األسود، البحر من آتيًا البسفور يف طريقه يَُشقَّ أن يحاول الرويسُّ األسطول

يلوح. كما للرتك عظيمة هزيمٌة
اآلستانة موضوع حول قاطعة وعوًدا الزمن ذلك يف اإلنكليز من ْوا تََلقَّ قد الروس وكان
«ال عاٍل: بصوت قال قد الكبري بطرس وكان قرون، ِعدَّة عنها أَْقَصْوهم قد كانوا أنهم مع
صوفية. أيا كنيسة بقبة يَْحلُُمون خلفاؤه يَنَْفكَّ ولم ماءٍ.» نَيَْل أحاول بل أرٍض، نَيَْل أحاول
املعركة، ودامت اآلستانة قاومت أَجْل، أخرى، مرًة اعرتاٍك َح َمْرسَ اآلستانة صارت أََجْل،
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ُدِحُروا قد وهم املتوسط، البحر يف انتصارهم استغالَل يستطيعوا لم واألملان الرتك أن غري
فلسطني. من السويس قناة اقتحام حاولوا عندما

اليونان، بالد يف وقع ما خال أمٍر كلِّ يف نظٍر إصابُة اإلنكليز سيايس لدى وكان
آسية يف للرتك وقهًرا الدردنيل لباب بلوًغا اليونان بالد مساعدة من للحلفاء بُدَّ ال وكان
إِسقاط إىل الخالف هذا فأدى األول وزيره مع خالٍف عىل اليونان ملك وكان الصغرى،
بالقبض أمر أو عهده والية يف كثريٍة أََرضني عىل استوىل قد قسطنطني امللك وكان امللك.
أن يأبى كان كما لإلمرباطور، ِصْهًرا وكان األملانيِّ بالجيش اإلعجاب شديد وكان عليها،
محايد، إىل ال حليف، إىل محتاجني كانوا الحلفاء فإن ذلك ومع َوْضَعه، عليه اإلنكليز يُْمِيلَ
يشابه ِفنيِزلُوس الوزيُر الحقيقيُّ اليونان ابُن وكان العرش، عن التنزل عىل فأكرهوه
ا، ِرسٍّ أثينة ويغادر ِمْقداًما، ويخاطر والُجُموح والنشاط بالرسعة فيتصُف بسجيته أُوليَس
مأساة وتُذَكِّرنا ، رسمىٍّ ِشبَْه حاكًما ويَْظَهر اليونان، شمال يف الغزو كتائب إِىل وينضمُّ
مثل من ُخلُوِّهم مع ولكن األسطوريني، أسالفهم بمأساة ناحيٍة غري من اليونانيِّ امللك آل
القصة هذه السامي الفرنيسُّ األمم جمعية مندوُب َرَوى ا وَلمَّ خالدين، ليجعلهم ُسوُفوكل

التاريخ. يف كثريًا فة امُلَرشِّ غري الصفحة هذه من الفراغ يف برغبته ح َرصَّ حنٍي بعد
اإلنكليز ولكن الدردنيل، َمنَاعة منيٌع آخُر مضيٌق األوىل العاملية الحرب يف ويظهر
صحراء خالل من له طريًقا َشقَّ تركيٍّا أملانيٍّا جيًشا أن وذلك املرة، هذه يف املداِفعون هم
إىل محلِّها من اليهوَد قاَد موىس إن ُة الِقصَّ تقول التي السويس قناة نحو متوجًها القدس
مواليًا خديًوا ونصبوا الحرب بدءِ منذ مرص عىل تََسلَُّطوا قد اإلنكليز وكان األخرى، الجهة
عىل الدردنيل، يف كالرتك اإلنكليز، َعَزم وقد أنفسهم، ِتجاَه … باستقالله الترصيح مع لهم
سقوَط يعني كان الدردنيل عىل القبض أن والواقُع كان، ثمٍن بأيِّ السويس قناة إمساك
السويس قناة احتالُل كان العكس وعىل ببعض، الحلفاء جيوش بعض واتصاَل اآلستانة
عىل يتوقف العمل هذا مثل أن اليوم ويلوُح الحلفاء، طريق َسدَّ يعني العدوِّ ِقبَل من

الحني. ذلك يف َفتَّاٍك غريَ كان الذي الجوِّي العامل
يف إنكلرتة إىل وا انضمُّ العرب ألن إالَّ وسورية فلسطني يف إنكلرتة انتصار يُْمِكن ولم
منازعات من سعود، وابن باشا حسني العربيني، الزعيمني بني ما ويدلُّ الحرب، وسط
إذَْن خصمنْي كانا تَِقيَّنْي، مسلمنْي كانا الرجلني هذين أن عىل هنا بيانَها نستطيع ال
ْوه تََلقَّ بما الدينية العثمانية الدولة قواعد عن ابتعدوا قد كانوا الذين ِْك الرتُّ اآلستانة لفتيان
من الحديث للعرص مالءمًة أقلَّ يكونوا لم العرب ثَْوِريِّي إِن أََجْل، أوروبية. تربية من
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الحربيِّ الِعْلِم محمد: سالحْي بني ُقوا َوفَّ الحقيقيني العرب بالد أبناء أن غري الرتك، ثوريي
واإليمان.

الدين لتنقية سنة مائَة ابيون الَوهَّ وَجدَّ (؟)، الشام َحنْبِليِّي مذهَب الوهابية وكانت
مذاهب كانت ما الخطأ من اقرتفوا أنهم َجَرَم وال السالح، بقوة عنه يدافعون الذي القويم
فقد املشرتك، َعُدوَّها تحارب أن من بدًال اقتتالها يف اقرتفته قد النرصانية املتوسط البحر

استانبول. يف دينهم أبناء عىل قضاءً الغربية النرصانية الشعوب إىل املسلمون انضمَّ
الناس. يُْعِمي القوميِّ بالتعصب املمزوَج الدينيَّ التعصب أن والواقُع

٤

بعد الرتك، فتح وقد قرون، خمسة منذ السقوط هذا بمثل املتوسط للبحر عهد ال
وزيادِة نجاٍح رسعة مع وراءه ما فتحوا كما املتوسط البحر ساحل نصَف القسطنطينية،
سقطت وملا األمر، نهاية يف الرتك قبضَة وَجنوبه املتوسط البحر رشق جميع صار وقد فالٍح،
يف إمرباطوريتُها انهارت ١٩١٨ سنة أواخر يف الثالثة للمرة القسطنطينية، أو بزنطة،

السقوط. لهذا نتيجًة وأفريقية آسية
التبديل هذا أن غري األخرية، األوقات يف سادتَها األخرى الساحلية البالُد َت َغريَّ نََعْم،
عاَلًما فإن ذلك ومع الساحل، من صغرية أقسام سوى يتناول لم ومكانًا زمانًا املحدود
آنًفا، عنها تكلمنا التي الثالُث اإلمرباطورياُت به انكرست مما بأشدَّ املرة هذه يف انكرس
منظرهما يف جوهريٍّ تعديٍل عدم مع حكومتيهما شكَل َتا َغريَّ وأملانية روسية أن وذلك
قبضَة هابسربغ آل إمرباطورية أجزاء بقاء مع َمت ُقسِّ النمسة أن وذلك وحدودهما،
العظمى الدول من ثالٌث تركيَة َجزَّأَت العكس وعىل األمالك، هذه الساكنِة الشعوب
وحَده اإلمرباطورية من السابُع والجزءُ لها، ضيقٍة سيادٍة بقاء مع بالٍد ستة إىل األجنبية
البحر من الرشقيِّ القسم يف عظيًما الغربية الدول نفوذ صار وهكذا تركيٍّا، ظلَّ الذي هو

اليوم. حتى كذلك يزال وال املتوسط
تستحقُّ واحدًة األوىل العاملية الحرب بَُعيَْد قامت التي الجديدة الحكومات بني تجد وال
وجوه عىل الجليل الرجل هذا ف ويُْرشِ برتكية، باشا كمال مصطفى حكومة غريَ اإلعجاب
معاهدة لزلزلة األمر، بدءِ يف ووعيده، بنشاطه ق ويَُوفَّ َعٍل، من اآلخرين املعارصين الطغاة
له َعنَّ وما بانتصاراته، املعاهدَة هذه َمَحا ثم باريس، من الرتك عىل ُفِرضت شائنة صلٍح
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به ق َحقَّ الذي نشاطه ِعَظم عظيم أمٌر هاٍر10 مجموٍع من املركزيِّ القسم إنقاذ ِفْكَرة من
َعَرف كما شخصيٍّا إياه ملعرفته َكماًال يَِصف أن الكتاب هذا مؤلِّف ويمكن الفكرة. هذه
ميٍل عىل يَنِمُّ حاِلٍم ونََظٍر زرقاوين عينني ذو إنه فيقول املعارصين العظماء من كثريًا
نبيٍل ظاهٍر من عليه وما الغالب، يف الُقوَّاد ولدى البحرية ضباط لدى مثلُه يَُرى شعريٍّ

العرب. وجزيرة العراق كملوك وجوٌه َمكٍر من عنه ُ تَُعربِّ ما كبريًة مناقضًة يناقُض
العمل هذا ألن وذلك الحريم؛ دوائر من املرأة بتحريره لخلوده يكفي ما ولكماٍل
هذه كماٍل بفضِل تََحوَّلت فقد بالغرب، املرأة تحرير َحْقل يف أُِتمَّ ما كلِّ من ثوريًة أكثُر
وال رءوَسهن وال أفواههنَّ يُبِْدين أن لهن لينبغَي يكْن لم الالئي املربقعات، املخلوقاُت
يف قىض قد كماٌل يكون وهكذا العامة، الِربَك يف يَْسبَْحن عرصيات َفتَياٍت إىل أعناَقهن،
عَرش خمسَة من مؤلفٍة أُمٍة نساءُ يكون وهكذا قرون، َة ِعدَّ اتُِّبَع نظاٍم عىل قليلٍة سننَي
نفسه الوقت ويف الجديد، العرص نور إىل ُعْزلتهن من بهنَّ ِجيءَ قد اآلدميني من مليونًا
العامة، بالصحِة عنايته يف بمحمٍد اإلنساَن يُذَكُِّر الذي املشرتُع هذا ُر، امُلنَوَّ الَجبَّاُر هذا َحَظَر
َحَظر أنه كما عمرها، من سنًة عرشَة اثنتي البنت بلوغ عند شائًعا كان الذي امُلبَكِّر الزواَج

الزوجات. د تََعدُّ
ع يَُوسَّ وال حقوَقه ينال ال برملاٍن سبيل يف املطلقة سلطاته عن بالتدريج كماٌل ويَتََخىلَّ
وإِقداَمه دهاءَه كماٌل ويُثِْبت ُمَعبًَّدا، كان شعٍب بني العامة الرتبية تقدُّم بنسبة إالَّ نطاُقها
َعَرًضا البابوات أحد بخلع الَخْلُع هذا يَُقاس وال خلعه، أن بعد الخليفة محلَّ حلوله بعدم
محمٍد، بَُعيَْد بها قيَل التي الخالفة أن والواقُع نصارى. الالَّ طغاتنا فيه يَُفكِّر قد كما
يف دوًما مرتبطًة القرون مع َظلَّت قد بولس، والقديس يسوَع بعد بالبابوية قيل كما
يف الغرب يف اشتدت كالتي منازعاٍت يف انغمرت أن َقطُّ يحُدث ولم الزمنية، اإلسالم سلطة
واحٌد شخص الروحيَّ والرئيس الزمنيَّ الرئيس أن هو األمر يف ما وكلُّ الوسطى، القرون
املالكة األَُرسِ َمَقرِّ نقِل نتيجَة ذلك كان أحيانًا عاصمته الخليفُة َ َغريَّ ما فإذا اإلسالم، يف

فقط. بالتتابع
ضابًطا كان أيام قام وقد قومه، وروح بلده بتاريخ عاِلًما أتاتُْرك كمال وكان
تركية زمام عىل قبضوا الذين الرتك شبان من معارصيه معظم صنع مما أعمَق بدراساٍت

املنهدم. الهار: 10
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الخالفة، أُْلِغيَت ما إذا يهتزُّ اإلسالم بُنْيان أن يَْعِرف كماٌل وكان االنتقال، دور يف امُلْحتََرضة
الشجاعة من كان ذلك ومع بذلك، ُطَمأنينتَهم يَْفِقدون والهند مكة مسلمي أن يَْعِرف وكان
ديننا.» يف إخوانًا نكون أن «يكفي فقال: انقىض قد النظام هذا زمن بأن معه ح َرصَّ ما
بعض كانت وإِن الطربوش لُبَْس أبطل كما الدين أبطل أنه إِذَْن الصحيح من وليس
الدين رجال وَحوَّل الدينية األوقاف صادر إنه أََجْل، الزَّنَْدقة. واضحَة العامة ترصيحاته
فعل وكما الزمن، هذا ُروُس فعل كما يضطهدهم لم أنه غري الدولة، موظفي من أناٍس إىل
حتى وحمل الالتينية األبجدية أدخل أنه غري املساجد، يُْغِلق لم إنه أََجْل، حني. بعد األملان

تََعلُّمها. عىل يَب الشِّ
حينما ُسْخٍط من ُفون امُلثَقَّ أبداه بما هذا ثَبََت وقد إِذَْن! الزمن يف ُحْكَمه أصوَب وما
الكالم علماءُ وكان كمال. ألغاه الذي الخليفة لقب انتحال عىل الحسني العربيُّ امللك َجُرَؤ
ومكة، بالقاهرة الحني بعد الحني يف تُْعَقُد مهمة مؤتمراٍت يف يجادلون املسلمني من
يَنْتَُهوا أن غري من خليفًة يُنَْصب َمْن معرفة َحْول الوسطى، القرون يف النرصانية كاملجامع
األدنى الرشق يف املسلمون امللوك وعاد واملذياع، بالسيارة الرشق نفوذ تَبَدَّد وقد قرار. إىل
َمْكًرا أكثَر كونهم من يُْحتَمُل ما خال بيشء الغرب ملوك أواخر عن يختلفون ال مرص ويف
تزال ال البابوية أن مع السابقة، تُْركية تُبَْعث ولن الخالفة، تقوم ولن أََدًما، منهم وأَْدَكَن
األعظم الَحْرب بمنح جوهريٍّا تعديًال ْل تَُعدَّ لم وهي البابوية، الدولة زوال بعد حتى قائمًة

األمالك. من قليلًة مربعًة وأمتاًرا رومة يف قليلًة شوارَع
اليونان ملك محاولة من كمال واستفاد قومية، بجيوش الثورَة هذه كماٌل وأتمَّ
وزيرُه له يصنعه أن يَْسِطْع لم ما تحقيَق ،١٩٢٢ سنة املنفى من ُدِعَي الذي قسطنطني،
الشعب ِقبَل من حارٍّا قبوًال امللكية وتُْقبَُل فِنيِزلُوس، ويُْطَرد سنني، ست منذ ِفِنيزلُوس
يَْقِدُر ما الضعف من هي الحديثة تركية أن قسطنطني امللُك ويرى دوًما، املتقلب اليونانيِّ
غابر يف إغريقيًة كانت التي الصغرى آسية يف أمالكها من َويَُجرِّدها يَْغُزَوها أن معه
استعداد من عدوُّهم به يقوم بما تُقاس ال بَرَخاَوٍة الحملة هذه األغارقُة ويُنَظُِّم األزمان،
عدم مع الرسيع تقدُّمهم من كان وما إنكلرتة مساعدة عىل األهوُج اعتماُدهم ويُسفر رائع،
إزمري يف وفظائُع اضطراباٌت َعَقبَتْها هائلة بهزيمة إصابتهم عن رة باملؤخَّ وثيٍق اتصاٍل
يف ضعٍف مع الرشيُف امللُك ويموت العرش، عن وتَنَزُّلُه أثينة إىل مجٍد بال امللك وعودُة
العرصيَّ الرتكيَّ الجيش أن تماًما املنهوكِة ألوروبَة أثبت كماًال َعُدوَّه فإن ذلك ومع املنفى،
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كالرتك جربوٍت ذوي يزالون ال خاكيًَّة11 ثيابًا البسني جنود من واملؤلَف ِة الُعدَّ الكامَل
عىل ون ويَنَْقضُّ ُحُصنًا ويَْرَكبون عمائَم يَْلبَُسون كانوا الذين كاإلنكشارية أى مىض، فيما

بة. امُلَحدَّ سيوَفهم هازِّين الكافرين
إلغاء من كماًال َمكََّن كبرية انتصارات من امُلَجدَّدة الصغرية األُمة لهذه تَمَّ وما
االعرتاف عىل العظمى الدوَل يَْحِمل ولم سنني، بأربع إمضائها بعد باريس معاهدات
أُنشئ قد كان ما هدم مع املضايق سيادَة ذلك عن فضًال نال بل فقط، الحديثة برتكية

املجاورتني. الجزيرتني نال كما ُفن السُّ مرور لحرية ضمانًا الحصون من فيها
ُسكَّان بني هجرًة فيوجب روسية داخل إىل عاصمته نقل الذي ِلينِني َحذَْو ويَْحذُو
ال الذي الرائُع الجْغرايفُّ املوقُع هي وقت، كلِّ يف بزنطُة هي املدينة هذه إن أََجْل، اْستَانبُول.
الذهبيِّ القرن عىل القائم الجرس أن غري بجمالها، املشهورة اآلثار ذو املُرص هي له، مثيل
عادت أسواَقها أن غري الجمهور، دوابِّ ِثَقل تحت يَْهتَزُّ ال عاد بالبريا12 َغَلَطَة يربط والذي

الرشق. كنوز بجميع تَِعجُّ ال
الصغرى آسية جميع عىل تشتمل التي الجديدة الصغرية تركية ترى العكس وعىل
وال اليونان، بالد أو كإيطالية تجوع أن يمكن وال لتعيش، إليه تحتاج ما كلَّ حائًزة تقريبًا
حرية عىل تحافظ أن اآلن حتى استطاعت وقد ِحصار، أو أجنبيٍّ بَْغٍي من تخشاه ما تجد
كمال، زمن منذ بروسية صداقٍة من الجديدة تركية يربط وما وروسية، إنكلرتة بني عملها
َشْعبَِي نصريَة منها َجَعال أن يَْلبَثا لم وأفغانستان، فارس مع معاهدٍة من عقدته وما
الُعْصبَة يف فائق شأٌن هذه ولرتكية اليونان، بالد وصديقَة املضطهديْن وإيران العراق

البلقانية.
مثيًال لها التاريخ يَْعِرف ال تجربٍة إىل قسطنطني بها أُصيب التي املصيبة وأدت
اليونان بالد شمال يف يعيشون كانوا الذين الرتك من مليوٍن نصف أن وذلك نطاٍق، سعَة
من ُطِرد قد كان الذي الشخَص ويُْمِكُن الصغرى، آسية يسكنون أغارقٌة بهم استُبِْدل
املشاعر من اآلدميني من مليوٍن هجرة توجبه ما يَتََمثَّل أن أجداده، بلد إىل ليعود ولو بيته،
الناس ألوف إىل يَْجلُب التدبري هذا وجدَت الفردية اآلالم َعَدْوَت إذا فإنك ذلك ومع واملآيس،

فارسية. والكلمة الصفرة، إىل الضارب األخرض الخاكي: 11
أوغيل. بك باسم الرتك لدى تُعرف البريا: 12
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سوى يََسُعه ال هذا السكان تبادل نتائج يف النظر يُنِْعم وَمْن قبل، من أكثَر وأمنًا حريًة
التجربة. هذه بنجاح االعرتاف

السكان تبادل كوَن اإليضاح بعَض ونباتًا إقليًما وسالنيَك إزمريَ تماثُل ويوضُح
ما عىل شافيًا عالًجا األمر نهاية يف يظهر قد واألغارقة، الرتك بارشه كالذي املفاجئ،
السلطة، إىل عاد الذي وفِنيِزلُوُس كماٌل، سار وقد األحيان. بعض يف ألٍم من عليه ينطوي
مثالهما من ثبت وقد سياسينْي، ُقطبنْي ظهورهما عن فضًال لإلنسانية حقيقيني صديقنْي
من أجنبية بالد إىل الرضورة، أقىص وعند مالئمة أحواٍل يف اآلدميني، بعض نقل إمكاُن

نفع. وجود ومع خطر غري

٥

أوروبة، إىل أفريقية من تجاوزه والُفيول األُسود كانت الذي طارق، جبل برزُخ ل تََحوَّ
مضيًقا ناحيته من حفر قد واإلنسان قارَّتني، بني فاصٍل العمق قليل ممدوٍد مضيٍق إىل
بآسية، أفريقية فيه يَْرِبط السويس برزخ كان الذي املكان يف قليٍل زمٍن منذ مصنوًعا
ِصنَاعيٍّا. الحارض، الوقت يف ماءً املستور طارق، جبل برزخ إعادِة إمكاُن يُْدَرس واليوَم
بس، ُدِلسِّ أسود، إىل واألبيض أبيض إِىل األَسوِد تحويل عىل القادر الحقيقيُّ الساحُر وكان
من واإلسبان الفرنسيني من مهندسون وضع ثم طارق، جبل برزخ إعادَة اقرتح َمن أوَل

الحكومات. لتحاسد نتيجًة معه أُبِْعَد ما التصاميم
مضيق تحت نََفٍق إنشاءُ الصعب غري من ُوِجَد الفنية الناحية من األمر إىل نُِظر ما وإذا
البحر عمق يزيد فال وفرنسة، إنكلرتة بني مثله إنشاء صعبًا يكون ال كما طارق جبل
هذا ويكون سهًال، الَجبَّار النََّفق إنشاءُ ويكون مرت، أربعمائة من أكثر هنالك مكان يف
خمسني الطول مجموع ويكون السبب، لهذا كافيًا؛ َصْونًا املاء ضغط من َمُصونًا النفق
املدخل ويكون املاء، تحت املسافة هذه من كيلومرتًا وعرشين ثمانية نحو ويكون كيلومرتًا،
من قريبة إسبانية أرٍض يف املخرج ويكون طارق، جبل صخرة رشق واقًعا إسبانية يف
ف تُْرشِ كما الغربيِّ املتوسط البحر مدخل عىل أرشفت قد إسبانية تكون وهكذا َسبْتَة،
أن فرنسة تستطيع وهكذا الدردنيل، عىل تركية ف تُْرشِ وكما السويس قناة عىل إنكلرتة
أن إسبانية تستطيع وهكذا الغربية، أفريقية مرافئ حتى الطريق بهذه ِسَلعها ترسل
حرير يُْرسل وهكذا السفينة، إىل واحٍد انتقاٍل عىل الَجنوبية أمريكة إىل الوصول يف تقترص
بهذه باريس مطاَعم يبْلُغ األرجنتني لحم أن كما بحًرا داكار من ريودوجانريو إىل ليون
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الصحراويِّ الحديديِّ للخط ا متمٍّ طارق جبل تحت من االتصال يكون وهكذا الطريق.
قول ومن الفرنسية. العبقرية مميزات من مرشوعه يَُعدُّ والذي زمٍن منذ فيه يُبَْحث الذي
من نصيٌب الكلمة ولهذه الكونغو.» يف تنتهي فرنسة «إن األخرية: السنوات يف الباريسيني

الرِّين.» عىل إنكلرتة حدود «إن القائل: بُْلدوين لترصيح مما أكثُر الحقيقة
هي وهذه أفريقية، ثلث عىل تشتمل استعمارية إلمرباطورية قاعدًة َدَرن جبال وتَُعدُّ
اململوءُ الطويُل تاريُخها ويَنِمُّ املتوسط، البحر ملواجهتها هنا ندرسها التي اإلمرباطورية
الربيطانية لإلمرباطورية العالم اكرتاث سبب عن بحثَت ولو فرنسة، َزْهو عىل حوادَث
الكبري، االستعماريِّ اإلنكليز نبوغ يف تجده لم الفرنسية لإلمرباطورية اكرتاثه من أكثر
ولو فقط، إمرباطوريتهم بأرايض الربيطانيني املستعمرين من عظيم عدد استقرار يف بل
لكتائَب َمْهًدا عندها اإلمرباطورية لوجدت السكان، القليل البلد هذا إىل فرنسة، إىل نظرَت
يف كاٍف، َحبٍّ وجود مع كاٍف، عمٍل وجود مع كاٍف، مكاٍن وجود مع ولكن استعمارية،
الفرنسيني من أكثر اإلنكليز من املستعمرات يف يكون انفكَّ وما الفرنسيني، لجميع فرنسة
يهاجر ولم بَكنََدة، إقامتهم منذ إقداًما أقلَّ يكونون الفرنسيون انفكَّ وما كبرية، بمقاديَر
الكثرة من الطالينُة بلغ وقد األلوف، من مئاٍت بضع غريُ أفريقية شمال إىل الفرنسيني من

الفرنسية. تونس يف الوطنيني حقوق معه نالوا ما هنالك
الجبال سلسلُة لنا الحت محيًطا بحًرا الَجنوب وصحراءَ الكثباَن َحَسبْنَا ما وإذا
ليبية حدود حتى األطلنطي، املحيط من أي الغربية؛ َمرَّاِكش من املمتدة الطويلة العالية
ناحية، كلِّ من بأفريقية، ال املتوسط، بالبحر خاصٌة السلسلُة وهذه َجَزِريَّة، صفٍة ذاَت
منها أكثر بروفنِْسيًَّة، أو إسبانيًَّة، املمتدة األرض هذه وتبدو الحيوية، الناحية من حتى
إقليم كوَن يُثبت ما وهذا ُقوَسة، وَرسَ َقرَطاَجنَّة َعْرض تونس شمال أقىص ويبْلُغ مرصية،
شعور يف السبب به ندرك أن علينا يسهل ما وهذا املتوسط، البحر من الواليات هذه
هنالك. بلدهم يف بأنهم سنة ألفي عىل تزيد مدًة والرتك والعرب والَونْدال القرطاجيني
والتي املبهَم الرببر اسَم عليها نطلق التي املتمازجة الشعوب تلك بأسها عىل حافظت وقد
عرشاِت يف الفرنسيني قتالُها أدى وقد درن، جبال يف قرٍن مدَة الفرنيسَّ الفتح قاومت
، الحربيَّ فنَّهم وتعديلهم الفاتحني عزيمة َشدِّ إىل اإلقدام ذوي من رؤساءَ بقيادة السنني
وفتُح قرٍن، مدَة لفرنسة واسعًة حربية مدرسًة الشمالية أفريقية َعدِّ إىل يحمل ما وهذا
مستقالٍّ األطلنطيِّ يف منفذًا فرنسة َمنَح الذي هو وحَده ،١٩٢٦ سنة تَمَّ الذي َمرَّاِكش،

الوسطى. أفريقية يف بمستعمراتها منه تتصل أن يمكنها وإسبانية إنكلرتة عن
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أربعني بحماية قائٍل مرشوٍع من األوىل العاملية الحرب قبل ُوِضَع ما بنجاٍح َق ُحقِّ وقد
املرَّاِكشيني مزايا ُقدِّرت وقد آخر، َلْوٍن من فرنيسٍّ مليوِن ِقبَل من القارَّة يف فرنيسٍّ مليوَن
القسم لَكون خطر؛ غري من بأرسها جيوش نُِقَلت وقد شنبانية، يف الحربية نغاليني والسِّ
فيه؛ املغامرة عىل األملان غواصات تجرؤ فلم الحلفاء قبضَة املتوسط البحر من الغربيِّ

محايدة. كانت إسبانية وألن
سالمُة وتتوقف املستعَمَرة، الشعوب حقوق زيادُة املحلية الجيوش قدرة نتائج ومن
يف السبب يُفرسِّ وهذا عليهم، إنكلرتة سالمة توقُّف من أكثر البحر وراء ما جنود عىل فرنسة
الربيطانية. املستعمرات أهُل به يُعاَمل ما بغري َلْونًا عنهم يختلفون ملن الفرنسيني معاملة
من هؤالء ويُْستَْقبَل الجزائريات، املسلمات مع يَْرُقصون َمْن الفرنسيني الضباط ومن
دليًال هذا الفرنسيون ويَُعدُّ اإلنكليز، عن مثله يصدر ال ما األمور من يقع أي الحاكم؛ ِقبَل
ذو السلوك هذا أن غري هذا، عليهم تميل التي هي الرضورة تكون وقد تسامحهم، عىل

األمِّ. البلد نحو املستعمرات أهل َوالء يف حسن تأثري
وستني اثنني البالغني رعاياها عىل فرنسة بها جادت التي الحقوق اتخاذ ويمكن
لندن من باريس به تمتاز ما عىل ودليٍل مثاٍل أحسَن الصينية والهند أفريقية يف مليونًا
يف بلده َخَدم الذي َغْلِينِي الجنراُل استعماريٍّا ضابًطا وكان تقريبًا، الوجوه جميع من
نََجداٍت بإرساله املاْرن معركة أيام فرنسة فأنقذ سنًة وعرشين خمٍس مدَة قارَّاٍت ثالث
أكرب هو الذي ِليُوتِي امَلِريشال وكان أمرها، مشهوٍر سياراٍت يف الجبهة إىل باريَس من
بأن الترصيح عىل جرؤ فاتٍح أوَل فيَُعدُّ إنسانيٍة، مبادئَ ذا رجًال زماننا يف استعماريٍّ

األبيضني. واملهندس الطبيب بغري غ يَُسوَّ ال زماننا يف االستعمار
إىل امتدَّ عمٍل من وَمدَغْشَقر تونكني يف َغْلِينِي وصديُقه وأستاذُه ليوتي به بدأ وما
سنة، عرشَة خمَس وصِرب نشاٍط أَثََر كان االستعمار، ميدان يف مثاًال أصبح حيث َمرَّاِكش؛
فلم جديدة، بروٍح لالستعمار الفرنسيون َفَرَغ املتوسط البحر من الغرب أقىص يف وهنالك
يَْحُكم أن استطاع وقد الشديدة، املقاومة عند إالَّ يَْضَغْطهم ولم َمرَّاِكش أهَل ِليُوتِي يُْرهب

الفرنسية. الحضارة ِنَعم إليهم ًما ُمَقدِّ يَْسلُبَهم أن غري من فيهم
ِليُوتِي وينتحل وُطُرق، وُمُدٍن مرافئَ من هنالك أنشأته بما َدْوًما تَْفَخر أن ولفرنسة
التي األخرى الفرنسية للمستعمرات نَُموذًجا أثُره ويَْصلُح تقنطوا!» وال ُموا «تبَسَّ الشعاَر:
زماننا فرنسيِّي أكثر من هو الذي َمنِْدل جورج بِحذٍْق تنظيمها أعاد والتي رسيًعا نََمْت

آتية. حربًا ا ُمبِْرصً إقداًما
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إسبانية اضُطرت وقد االستعمارية، فرنسة لقوة الزًما رشًطا إسبانية َضْعُف وكان
، الَجنوبيِّ ساحلها من حيوية نقطة يف القائمة اإلنكليزية الصخرُة تهددها التي املنحطة،
كتعويٍض َسبْتَة مرفأ مع َمرَّاِكش من ضيقة بأرٍض امَلَلكيِّ العهد أواخر يف االكتفاء إىل
عند املكشوف الطويُل األرض رشيُط باملدافع ب يُْرضَ أن ويَْسُهل طارق، جبل عن لها
يسيطر الذي التلِّ من طارق جبل عىل الهجوُم يمكن العكس وعىل امِلْرص، من الخروج

مينائه. عىل
يَْمِلكون املرافئ، جميع من أهمَّ تَُعدُّ ُجُزٍر ثالَث اإلسبان يَْمِلك أخرى، جهة ومن
سبع مدَة الفرنسيني ثم عاًما سبعني مدة لإلنكليز تابعًة الُجُزر هذه وكانت البليار،
منتصف يف لوقوعها وذلك عرصية، لحرٍب األول الطِّراز من قواعَد تَْصلُح وهي سنني،
به منَح الذي االتفاُق ذلك البسيطة املحالفات من وليس والجزائر. مرسيلية بني الطريق
هذه إىل ِفَرٍق إنزال َحقَّ ُموُسولِّيني مثاَله ١٩٢٦ سنة يف فاِلريَا بِريُموِدي اإلسبانيُّ الطاغيُة
فرنسة تجاه غادًرا عمًال كان بل الفرنسية، النقل لوسائل َوْقًفا الحرب حال يف الجزائر
هذه أمَر َفَضَحت أن ذلك بَُعيَْد مدريد يف قامت التي الُجمهوريُة تلبث ولم الديمقراطية،

املعاهدة.
القسم يف له َق ُوفِّ مما أكثر املتوسط البحر من الرشقيِّ القسم يف فرنسة تنل ولم
تركية، محلَّ فيها َحلَّت التي سورية يف سنة عرشين مدَة العرب ناهضها فقد ، اإلسبانيِّ
من كلٍّ ارتباط مع َدَمْشق يف منهم ُحْظَوًة أكثَر بريوَت يف يكونوا لم الفرنسيني أن ويلوح
أخطئوا قد يكونوا أن املحتمل ومن قرون، منذ والتجارة الكنيسة برابطة اآلخر يف الشعبني
إقامتهم من بدًال ا ِجدٍّ الصغرية الُجمهوريات من بسلسلٍة البحر عن سورية فصلهم يف
استعدت ما األحوال من هنالك كان أنه والواقُع طويل، ساحل مع قويًة واحدًة دولًة
ْلم السَّ وقت أخذتها التي سورية لرتك األوىل، العاملية الحرُب نهكتها التي فرنسة، معه
ُعدَّتهم عن تََخلَّْوا حينما الفرنسيني نََصب عالئم تُبَْرص أن املمكن ومن بها، للمقايضة أو

تركية. إىل َردُّوها التي اإلسكندرونة يف الحربية
العرب كان أن املمكن فمن أيًضا، السبب لهذا سورية اضطراباُت تنقطع ولم
اْضُطرَّ أََجْل، األملان. عىل انتصارها بعد يَأُْفُل أخذ فرنسة نجم بأن العاَلم، كبقية يَْشُعرون،
يَْلبَث لم أنه بَيَْد مستقلة، مملكٌة سورية أعلن أن بعد األمر نهاية يف التسليم إىل فيصٌل امللُك
كال وكان املجاورة، الغنية البقاع عىل ليسيطر أخوه ق ُوفِّ حني عىل العراق ليَْمِلَك ُدِعَي أن
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النزوى الجديدة األنابيب يف يَُصبُّ الذي النِّْفُط ولوال إنكلرتة، مساعدة عىل يعتمد األخوين
يُحتَمل. ما عىل تماًما البالد هذه من الفرنيسُّ املال رأُس

عليها يَُمنُّ مما وجمالها الجْغراِيفَّ وموقَعها الطبيعيَّ البُْقعِة هذه ِغنَى فإن ذلك ومع
األزمان، غابر يف كما جليٍل بمنظٍر يتمتع لُبنان يزال وال أيًضا، َمرَّاِكش يف مما أعظَم برخاءٍ
يف األدنى، يف دمشُق تزال وال سليمان، امللك أيام يف كما ناهًضا املئويُّ لُبنان أَْرُز يزال وال
يُبِْدين وهنَّ سافرات، أصبحن النساءَ ولكن العرب، عهد يف بهائها عىل محافظًة السهل،
كلِّ يف يُباع الذي الدبِّ جلد عىل َّ الِفيضِّ الثعلَب ْلن ويَُفضِّ الباريسية الحريرية جواربهن

مطلًقا. البلد يف محلٍّ أيِّ عن صدوره عدم مع بلُبناَن مكاٍن

٦

يف املتوسط البحر يف قاطع نزاٍع من يَُعدُّ ِلَما أوليٍّا سببًا وإنكلرتة إيطالية بني اُع الرصِّ يَُعدُّ
لتُمثِّل أيًضا، تُْركية وال يُوُغوسَالْفية، وال إسبانية، كانت وما ،١٩٣٠ سنة يَِيل الذي الزمن
ندرك لكي ونحن، إلنكلرتة. تابع سيَّاٍر كوكٍب غريَ نفُسها فرنسة تكن ولم ا، مهمٍّ دوًرا
تمت إحصاءات من املتوسط البحر اقتصاد حول دار ما إىل الرجوع نرى الطالينة، آماَل

.١٩٣٠ سنة َحواَيل
يف عظيًما موقًعا املتوسط، البحر يف ما أكثَف سكانُها يُْحَسُب التي إيطالية، تَْشَغُل
عىل نسبيٍّا قصري ساحيلٍّ خطٍّ غريُ لها ليس لبحرين املجاورَة فرنسة أن والواقُع البحر، هذا
إسبانية سكان عدد ويبلُغ تماًما، املتوسط البحر بالد من تَُعدَّ أن يمكن وال املتوسط، البحر
نحَو الحديثِة وتركيَة ومَرص يُوُغْسَالْفية من كلٍّ سكان عدُد ويبلُغ مليونًا، وعرشين خمسة
يف الواقعُة مُرص وأما مليونًا، وأربعني خمسًة إيطالية سكان عدُد ويبلُغ مليونًا، عَرش أربعَة
اليونان وبالد إسبانية يف ويَُعدُّ سكاٍن، كثافَة بلٌد بها يَُقاُس فال صحراوين بني نهٍر وادي
كلِّ يف نفًسا ٥٣ تركية يف ويَُعدُّ مربع، كيلومرت كلِّ يف نَْفًسا ١٤٠ أو ١٣٠ وفلسطني
فيها فيَُعدُّ إيطالية وأما مربع، كيلومرت كل يف نَْفًسا ١٩٧ فرنسة يف ويَُعدُّ مربع، كيلومرت
العامرة غرِي البقاع بعض طرحت ما إذا أنك، إىل وهذا مربع، كيلومرت كلِّ يف نفًسا ٣٥٩

مربع. كيلومرت كلِّ يف إيطاليٍّا ٥٤٠ تَِجُد إيطالية، يف
عَرش األربعَة املتوسط البحر بالد بني تجد لم َحْولَها وما ١٩٣٠ سنة إىل نظرت وإذا
أن استطاعت قد وإسبانية، والجزائر وتونس كرتكية كثريًا، سكانها كثافُة تَِقلُّ التي غريَ
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زيتوٍن وزيِت َخْمٍر محصوِل ذا البلدان هذه معظم وكان الغذائية، باحتياجاتهم تقوم
من كلٌّ وكان والصوف. اللحم من كاٍف محصوٍل وذا منه، احتياجه عىل زاد ما يُْصِدر
ه وموادِّ الخاصة زراعته من تقريبًا مستقالٍّ يعيش ويُوُغوْسَالفية، وإسبانية فرنسة البلدان:

والبرتول. القطن إىل الثالثة البالد هذه افتقار مع ولكن األولية،
أقلَّ إيطالية وكانت الطبيعية، املصادر ناحية من توزيًعا أحسَن فرنسة وكانت
من وكانت وامَلطَّاط، البرتول خال إليه تحتاج ما كلِّ عىل مشتملًة فرنسة وكانت ُحْظوًة،
فوالذ، إىل امَلْعدنيِّ إنتاجها من املائة يف خمسٍة غريَ معه تَُحوِّل لم ما الخام الحديد َفيِْض
يمكن وكان مرات، أربَع الخام حديدها من أكثَر الفوالذ من تُنِْتج إيطالية كانت حني عىل
العكس وعىل ،ِّ املحيلِّ الستنفادها الخاصة خمرها من املائة يف بثمانني تحتفظ أن فرنسَة
هما وحَدهما وِصِقلِّية ولُنْبَاْردية إيطالية، يف جديبًة األرايض من واسعٌة ِمساحات كانت
مع ولكن َسَعٍة، عن تَتَمتع كانت فرنسة أن وبما خصيبتني، َعدُّهما يمكن كان اللتان
كان حني عىل تقريبًا، تُْصِدر ما بمقدار تُْدِخُل كانت فإنها تََرًفا، أكثَر حياٍة قضاءِ يف رغبٍة
ما ُوِجَد النفوس جهة من األمر إىل نُِظَر وإذا اثنني، مقابل يف ثالثًة اإليطايلِّ اإلصدار ُمَعدَّل
وكانت ، الطبيعيِّ فرنسة ِغنَى من الرغم عىل مرتني إيطالية تُْدِخله ما يجاوز فرنسة تُْدخله
ثلَث تكتنف كانت فإنها ذلك ومع والقمح، والخشب والحديد الفحم إىل محتاجًة إيطالية

املتوسط. البحر أهل
يف وفقِره سكانه لكثرة التوسع يف البلد هذا رغبة من الطبيعة إىل أقرب يشء وال

عه. لتوسُّ موضًعا أفريقية إىل تشري والطبيعُة األولية، املوادِّ
رومة اسم يزل فلم مزدوج، شكٍل عىل البلد هذا يف دوره يُمثِّل التاريخ أن والواقُع
تطمع أن الطبيعيِّ ومن أجدادهم، تقليد إىل تحِفزهم آماًال األباعد أعقابها يف يثري الطَّنَّان
َعَقبَت التي ْلم السِّ َخيَّبَت وقد البحر. وراءَ التوسع يف بحريٌة حدودها أخماِس أربعُة أمٌة
زالت النمسة إن أََجْل، البحر، عىل شيئًا تُْعِطها لم ألنها إيطالية؛ آماَل األوىل العامليَة الحرَب
من والطالينة الرصب بني ما وكان محلَّها، َحلَّت يُوغوسالفية أن غري األدرياتي، البحر عن
احتجاًجا تظاهراٍت معه الرصُب نَظََّم ما األوىل العاملية الحرب يف الِعَظم من بلغ قد تنافٍس
األول الفايشُّ انطلق ولذا الحرَب؛ دخولها حني الحليفة إليطالية وعوٍد من ُقِطَع ما عىل
بالًغا مفاجئ روائيٍّ هجوٍم نتيجَة ِفيُوَم محتالٍّ األوىل العاملية الحرب انتهاء َفْوَر َدنُونِْزيُو
ذلك، فيُْزعجه بايُْرون للورد مشابهته عن ويُْسأَل الفنية، املالذِّ رضوب أشدَّ الحركة بهذه
خلجانًا وبالقوة، بمعاهداٍت اليُوغوسالف، من يَنِْزعوا أن حنٍي بعد إالَّ الطالينة يَْسِطع ولم
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حصونهم تقوية عىل داوموا وقد ، األدرياتيِّ البحر من الرشقيِّ القسم يف وجزائر ومرافئَ
ألبانية. عىل حمايتهم واضعني

الشيوعيُة ال الفاشية، ظهور إىل أدت التي هي الصلح معاهدة بسبب األمل وخيبُة
ُموُسولِّيني السابق املحارُب كان وما إيطالية، يف نفوذها من كثريًا ت َخِرسَ قد كانت التي
يقهروا أن ليستطيعوا هؤالء يكن ولم فيها، املشكوَك الحربيَة وطنه أبناءِ قيمَة ليجهل
جالبٍة هزيمٍة عن االرتداد عىل األملان َحَمَلهم ثم معارك، عرش يف النمسويني أعداءَهم
أَذًى إيطاليَة يصيب وال هذه، الحربية القيمة فقدان إىل ْلم السَّ مؤتمر يف ويُنَْظُر للنوائب.
معارَك بعد فيه تأُمل مما أكثَر إيطالية تنال العكس وعىل املعاهدة، هذه مناقشة من
غريَ تنل لم أنها بما ولكن الشمال، يف غنيتني َواليتني ملكت فقد سنني، ثالث يف خارسٍة
حت وَرصَّ الحرب أثناء يف العسكرية وهزائَمها البحريَّ َكَسلها نَِسيَت البحر يف قليلٍة فوائَد

منها. أكثَر وأَِلُموا قاتلوا هؤالء أن مع اليُوُغوسَالف مكافأة عن ُهِضَم ها حقَّ بأن
الهجرة وهي: حاله، إلِصالح وسائَل أربُع بالسكان الزاخر الفقري البلد هذا لدى وكان
قد الطبيعة، إىل الوسائل هذه أقرُب وهي والهجرُة، النَّسل، وتحديد واالستعمار ناعة والصِّ
للرزق، طلبًا كثريٍة سننَي يف هاجروا الطالينة من مليوٍن نحو أن وذلك إيطالية؛ أموَر َلْت َسهَّ
هؤالء من ماليني ثمانيُة يعيش واليوم الطالينة، من ماليني عرشُة الخارج يف يعيش واليوَم
وكانت فرنسة، عىل زاد ما فاض ١٩٢٧ سنة أبوابه األخري البلد هذا أغلق فلما أمريكة، يف
الطالينة من املهاجرون وكان املال، من عظيمٍة بمبالَغ األمَّ الوطَن تُْغِني اإليطاليُة الهجرُة
بالفوائد يعود اإليطايلُّ اإلصدار وكان سنة، كلِّ يف الدوالراِت مالينَي هم أَُرسِ إىل يرسلون

صالت. من واملهاجرين األمِّ الوطن بني ما نتيجَة
عىل تشجيُعها هذا من وأقلُّ كهذا، طبيعيٍّا َحالٍّ تؤيِّد ال كالفاِشيَّة قوميًة حركًة ولكن
املال رأس زيادة يف يطمعون وهم كثريٍة، جماهريَ إىل يحتاجون فالطَُّغاُة النسل، تحديد
يف يفكرون وهم يشء، كلِّ قبل جنوٍد إىل يحتاجون والطغاُة املقامرون، يَْطَمع كما هذا
تمنحه بما النسل ُمَعدَّل وتزيد إذَْن، الهجرَة الفاشيَُّة وتَُقيُِّد السبب، لهذا منهم الِعَوض
غريُ للطالينة يبَق لم وهكذا املسافة، ِضيق من ع تتوجَّ الفاشية فتئت وما إذَن، جوائَز من

مستعمرات. عىل الُحُصول أو واسع ِنطاق عىل ناعة الصِّ
عىل الخارج يف قيمته عىل ويدلَّ الجديدَة ِبيئَته يالئم أن يَْلبَث ال اإليطايلَّ أن ثبت وقد
يُْعِوزه كمستعمٍر واإليطايلُّ العموم. عىل الخاصة مستعمراته يف نجاٌح له يُْكتَُب ال حني
من هم والطالينُة الخيال، َخَال يشء كلُّ يُْعِوُزه أي والضبط؛ والصرب والتضحية العناد
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ِشدَّة من هم والطالينُة اإلمرباطوريات. بُنَاة أكابر من معه يكونون ال ما بالَهَوى الَوَلع شدة
يزدرونَهم انفكوا فما بالُحْسنى، معه الزنوَج يعاملون ال ما الَجنوب أهل بأخالق التََطبُّع
الرشقية أفريقية يف محبوبني غريَ الطالينُة كان ولذا مىض؛ فيما إياهم اسني النَّخَّ ازدراءَ
عن الساحل نحو ُطِردوا الحرب هذه أثناء يف الطالينة إن حتى األوىل، العاملية الحرب قبل
بمثلها واإلنكليز الفرنسيون يواَجه لم لحاٍل ُعْرَضًة كانوا أي متصلة؛ محليٍة اضطراباٍت
سنني. بعرش الحرب بعد أي ١٩٢٨؛ سنة إالَّ ليبية يف السنوسيني خضوع يتمَّ ولم ، َقطُّ

ُمذَكًِّرا ومرص تونس بني الواقع البلد عىل ُموُسولِّيني أطلقه الذي هو ليبية واسُم
من مؤلفة فهي بمَرص، وال بتونَس ليبية تُقاُس وال الوالية، لهذه القديم الرومانيِّ باالسم
وليست الساحل. غري يف خصيبة بقاع عىل تشتمل وال الخصوص، عىل وصحاٍر ُكثْباٍن
البلَد هذا َخرَّبوا الذين الرتك عن املوروث الوضع هذا عن مسئولًة الطبيعة، وال إيطالية،
أربعة يف إهماٍل من تراكم ما إلصالح عام مائة مروُر فيجب مىض، فيما الِخْصِب الكثريَ
انتشاًرا، «نَبِْغي الفاِشيَّة: قالت حينما ُمَعدَّة بالٌد األفريقيِّ الشاطئ عىل تكن ولم قرون.
ُقوا ُوفِّ الذي الزمِن حتى للطالينة مالئًما العسكريُّ الوضُع يكن ولم انفجاًرا.» أَْوَجبْنا وإالَّ
وكان نفوذه، ِمنْطقتَْي ليبيُة تَْفِصل الذي اإلنكليزيِّ الفرنيسِّ الِحْلف لقطع نهائيٍّا فيه
اإلنكليزيَّ السودان فتبلغ ودارفوَر تُْمبُْكتُو حتى الصحراء تجوب طريٍق إنشاءُ املمكن من

وتَشاد.
تشتمل ال وهي حربية، قاعدة وغريَ الَجنُوب نحو نافٍذ باٍب غريَ ِليبْيَة تكن لم وهكذا
والفرنسيون الرشق يف اإلنكليز يَْمِلكُه ما مثُل ليبيَة ويُْعِوز طبيعيٍّا، ِحْصنًا ُطْربَُق غري عىل
إيطالية وكانت محيطني. بحرين بني وصٍل أداَة يَْصلُح َقارٍَّة نصُف يُْعِوُزها أي الغرب؛ يف
وغرِي الغالب يف الِخْصِب قليلِة ِبقاٍع عىل أي الرشقية؛ أفريقية يف مبعثرٍة أَجزاءٍ عىل قابضًة

جامع. استعماريٍّ أو اجتماعيٍّ ملرشوٍع هدٍف
املتوسط البحر عىل مسيطرًة دولًة إيطالية به تكون َغَرٍض بلوَغ الفاشيُة ترى وكيف
ُل وتَُسهِّ تُِمدُّه طويل نََفٍس إىل الصناعُة تحتاج البحر؟ هذا يف به الصدارة لها تكون أو
عىل إيطالية داومت وقد االستعمار. إىل امليل سوى إليطالية يبَق لم ولذا اخرتاٍع؛ روُح أمَره
عظيًما عامًال مالُهم كان وإن املهاجرين أبناءَها افتقادها من ِعها تََوجُّ مع الهجرة تقييد
لم وهكذا البلد، ملصلحة خالًفا ليتناسلوا جوائَز وتمنحهم أبناءَها وتُْمِسُك اقتصادها، يف
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ُمنِْتَجٍة واالستعمار للسكن صالحة بالٍد َعْمِر غريُ واحد، طريق غريُ أمامها مفتوًحا يبَق
األولية. واملوادِّ للقمِح

إنكلرتة. محالفة بغري واحد، أمٍر بغرِي ليُبَْلَغ الَهَدُف هذا كان وما
والواقُع كثرية، أحواٍل يف هكذا كان وقد َفظٍّا، طاغيًة العاَلم يف ُموُسولِّيني ُعِرَض وقد
ُموُسولِّيني أن والواقُع متهوًسا، أو قائًدا أو ًدا َجالَّ منه أكثر ِدبْلُِميٍّا كان ُموُسولِّيني أن
ُطَغاِة نجاَح فَضِمنَت األوىل البندقية أيام يف َقْرنُها ذَرَّ التي اإليطالية بْلُِمية الدِّ املدرسة بقيُة

أيامنا. يف وجيُولِتِّي بكِريْسبي وُخِتَمْت النهضة عرص
وذلك األقل، عىل لتسكينهم أو خصومه الجتذاب سنني عرش يف ُموُسولِّيني َق ُوفِّ وقد
ومع برتكية كماٍل مع مالئمة عهوٍد من عقده بما وهو املعاهدات، من ُمْحكٍم بنظاٍم
وضٌع له يكون أن استطاع واليُوُغوْسالف واإلسبان العرب ومع اليونان ببالد فِنيِزلوَس
اللَِّعب. يف ُموُسولِّيني لُغِلب هذا ولوال األقل، عىل ْلم السَّ زمن يف البلدان هذه جميع يف نافع
َوْفَق أي يشء، كلِّ قبل الطَُّغاة ُسنَّة مع سار قد فهو أوجه، ثالثُة ُموُسوليني وملأساة
الَربَّاَقَة حكومِته أساليَب ألن وذلك منه؛ الرغم عىل جديدة حروب إىل يسوقه الذي الناموس
الحلفاء جانب إىل االنحياز عىل بلَدهم حملوا ممن كان أنه إىل وذلك وقوفه، دون تَُحول
إيطالية مصالَح أبرص قد يكون وبذلك وطنه، أبناء ُمْعَظم لرغبة خالًفا ١٩١٥ سنة يف
عنٌرص ويَْدُخل الحوادث. يف نفوذه قدرَة َخِرسَ الحكم زمام عىل قبض فلما آنئٍذ، الحقيقيَة
الطالينة يف الشكِّ من أحٌد يُبِْد ولم قومه، أخالَق معرفته وهو ُموُسولِّيني، مأساة يف ثالث
األملان عن فؤاده، ِمْلءُ والحزُن ُموُسوليني، حديَث املؤلُِّف َسِمع وقد هذا، زعيمهم من أكثر
سنة عرشين محاولته بعد تراه، ولذا الحرب؛ حول َطيٌِّع رائع جهاٌز منهم يتألف الذين
امُلنَظَّمني األملاَن حالف قد هذا، تََعذُّر معرفته مع الربوسية الطريقة عىل الطالينة يُنَظِّم أن

محالة. ال الهالك مورد سيورده الِحْلف هذا أن ُمبِْرصٍ غريَ
يتعاون أن ُموُسولِّيني حاول وقد مستقيم، خطٍّ عىل سياسته يف ُموُسولِّيني يَِرسْ ولم
ون يُِحسُّ فاإلنكليُز َغْرَو، وال تحالفه، أن حاولت إنكلرتة أن كما مرة، غريَ وإنكلرتة هو
حاربت قد فإنكلرتة فرنسة، إىل مما إيطالية إىل أقرُب أنهم وآدابهم وتاريخهم بتقاليدهم
تساوَي َوِشنْغتُن مؤتمر َقرَّر وملا تقريبًا، َقطُّ إيطاليَة تحارب ولم تقريبًا، دوًما فرنسة
٢ أمام ٥ وإيطالية فرنسة بحرية َجْعَل وَقرََّر ناحيٍة، من بحريًة وإنكلرتة املتحدة الواليات
وتونس، وُقوْرِسقة بنِيَس قوَمه فذَكََّر فرنسة، يناهض ُموُسولِّيني أخذ أخرى، ناحيٍة من
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النفوذ وِمنْطقُة اإليطايلِّ النفوذ ِمنْطقُة وتَنَْسجم هذا، َوْضِعه يف إياه إنكلرتة تشجيع مع
األحمر. البحر يف فرنسة نفوذ َفيِقلُّ ١٩٢٥ سنة إثيوبية يف اإلنكليزيِّ

بدأت إيطالية ألن وذلك إليطالية؛ أصدقاءَ غريَ اإلنكليُز فيَُعود سنني ثالث وتميض
الَجَربُوَت تكافح أن بإنكلرتة العمال حكومة عىل كان وألنه يريدونه؛ ال ما القوة من تكون
من كثريًا تقيم أن الَقْهر عىل القائمِة السيايس القطب سياسة شأن من أن إىل وهذا اإليطايلَّ،
لنظامه حزٍب كزعيِم نفوذَه ُمَوفقٍة بُداءة بعد ُموُسولِّيني ويَْخُرس الدَّولية. عالئقه يف العوائق
إنكلرتة. غري ويف إنكلرتة يف الخارجيِّ السيايسِّ الحقل يف بانتكاٍس يُصاب ثم ، الالاجتماعيِّ
مستعديْن وكانا ،١٩٢٨ سنة َحواَيل يتفاهما أن املتنافسني الفريقني يُْمِكن وكان
مالطة يف حصونها إنقاص تَنْوي بأنها ١٩١٩ سنة يف إنكلرتة أنبأت وقد ذلك، لصنع
وكانت املحيطة. البحار إىل البحرية ُقَواها نَْقل عىل يحِملها ما األسباب من لديها وبأن
وكان الزمن، روح َوْفَق اإلمرباطوريُة ل تَُحوَّ كيف بَْلُفور أيام أثبتت قد اإلنكليزية بْلُِميَّة الدِّ
عىل املتوسط البحر يف ع تَتََوسَّ أخرى أمٍم ترك رضورَة يلوح، كما يَْعِرفون، اإلنكليز ساَسُة
أن يَْعِرف فكان ُموُسولِّيني وأما الرَّقابة. بعَض يَْرُقبُوه وأن التوسع لهذا ا َحدٍّ يضعوا أن
يَْعِرف كان ولكنه للجماهري، فاتنًا شعاًرا يكون أن يمكن الرومانية» «اإلمرباطورية مبدأ
تُْدَعى واليوم هكذا، تكون ال باريس عادت كما العاَلم مركَز تكون ال عادت رومة أن أيًضا
هذه يف إليها برلنُي تُضاف أن ويجب وُموْسكو، ولندَن َوشنْغتَن الكربى العاَلم عواصُم
يف يأُفُل أخذ فرنسة سلطان أن وبما لفرنسة، مناهًضا كان ُموُسولِّيني أن وبما الساعة،
عن يشءٌ يَْفِصله ال وكان برلني، أو لندن مع االتفاق محاولة غريُ عليه يكن لم أوروبة،
وكان أملانية، تَُهزَّ لم أنها كما قطُّ تُْزعْجه لم الَجنوبيِّ التِّريُول مسألة ألن وذلك األملان؛
مؤقتًا، أمًرا االشرتاكية حكومتُها دامت ما مستمرٍّا تفاهًما إنكلرتة مع يتفاهم أن يمكنه
اقرتفها التي الفظائع أن والواقُع أيَضا. يُبَْعْد لم الحكومة هذه مع االتفاق احتمال دام وما
حتى سنني، عرش بعد أملانية ِضدَّ العاَلم غضب أثارت التي من بدرجاٍت أقلُّ ُموُسولِّيني
قىض وإن املفاسد بعض دون حال ُموُسولِّيني أن يزعموا أن إيطالية أصدقاءَ أمكن إنه

الحرية. عىل
عىل قوَمه ُموُسوليني ويَُحرِّض املتوسط، البحر يف جزيرًة إيطاليَة ُموُسولِّيني ي ويَُسمِّ
فرنسة إىل بالنسبة املتوسط البحر بأن ُموُسولِّيني ح ويَُرصِّ كَجَزِريِّني، األمور يف التفكري
وعىل البحرية، للطُُّرق ٌ ُمَقرصِّ إنكلرتة إىل بالنسبة وبأنه مستعمراتها، وبني بينها خندٌق
أن ومع حيوية، ساحٌة إيطالية إىل بالنسبة املتوسط البحر أن ُموُسولِّيني يرى العكس
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مفتوًحا يََظلَّ أن َوَجَب ما «بحَرنا» املتوسط البحر تسمية قومه عىل ينِكر كان ِجيُولِيتِّي
دافعوا قد األغارقة وكان ألبنائه.» املتوسط «البحر بقوله: موسولِّيني َجَهَر األمم لجميع
الِجْرمان ِضدَّ عنها دافعوا قد الرومان وكان الُفْرس، من الُغَزاة ِضدَّ النظرية هذه عن
دين، امُلتَوعِّ والفرنسيني األملان ِضدَّ زمٍن، بعد الثاني، يُوْليُوس البابا عنها دافع كما والعرب
يداَفع مما النظرية فهذه والهولنديني، اإلنكليز ِضدَّ واإلسبان البندقيون عنها دافع وكما

الدوام. عىل عنه
البحر بالد أكثر هو الذي البلد عىل أن وهو واحد، برشط إالَّ يكون ال ذلك أن بَيَْد
بَْحِرية. ٍة أمَّ عىل يشتمل أن السابقة، لرومة وارٌث هو والذي سواحَل، وطوَل سكانًا املتوسط
جميَع وَكَسبُوا املعارك جميع َخِرسوا الطالينة أن َمْكَمُهون الفرنيسِّ املريشال َقْوِل ومن
السنني. مئات منذ بارعني ومفاوضني ِدبْلُِميِّني كانوا الطالينة أن هو هذا ومعنى الحروب،
بغريهم معاركهم يَْكِسبون كانوا الذين البزنطيني متأخري نُبُوَغ حائزين الطالينة وكان
من يكون قد أََجْل، الحربية. مزاياهم زوال بعد طويًال زمنًا حليَفهم النجاُح َظلَّ والذين
الدولة انحالل بعد املتوسط البحر أمم جميع عىل أفضليتَه اإليطايلِّ الشعب اعتقاُد الصواب
ذلك ومع واألوزان، َالبة الصَّ تُْعِوزه االعتقاد هذا أن غري فرنسة، نََصب وتجاه العثمانية
املتانِة بالغِة بقوٍة يُنَْعْم لم ما دوًما مدافًعا البقاء مع اآلخرين توجيه َزْعَم املتعذر من فإن

الصيت. ذائعة
والذي املتوسط، البحر يَْسُكن ال كان الذي الغريب الزائر هذا عىل للتغلب بُدَّ وال
إِىل والطُُّموح والتنظيم والتضحية الَغْزو بروح يُتََّصف أن انقطاٍع، بال إليه يَْختَِلف كان
محالفة تكن ولم ، األجنبيِّ هذا مع االتفاق وجب الصفات هذه ُفِقَدت ما فإذا السيطرة،
املتوسط البحر يف ُقَواها إنكلرتة مضاعفة من هذا إليه يؤدِّي ِلَما ممكنًا أمًرا فرنسة

ممكنة. َظلَّت التي هي وحَدها إنكلرتة ومحالفُة ملقاومته،
جزائر يف فوجدها مكان كلِّ يف ُمْرتََكزاٍت عن بحث ُموُسولِّيني أن يف ريب وال
الَجنوب، يف إِثْيُوبْيَة ويف الغرب، يف إسبانية ويف الرشق، يف رودس وجزيرة الدُّوِديَكاِنيز
ويقيم بَقنَواٍت13 ُمَسلَّحني ُعَراٍة زنوٍج ِضدَّ وطائراٍت بَدبَّاباٍت فٍة ُمَرشِّ غريَ حربًا ويَُشنُّ
مضحًكا تقليًدا اإلمرباطورية هذه العاَلم فيَُعدُّ رخيص، نٍرص بعد إمرباطوريًة ُجثَِثهم عىل

الرمح. وهي القناة، جمع القنوات: 13
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طائلة، بأمواٍل كامًال جيًال استغاللُه سيَُكلِّف ببلٍد يفوز وهكذا الربيطانية، لإلمرباطورية
الحربيِّ ه نَْرصِ يف املهمُّ نجاُحه يكن ولم الحارضة، للحرب نتيجًة افتقاده عدم عند حتى
أن به استطاع ما الرباعة من كان إذا وهو إنكلرتة، عىل بْلُِميِّ الدِّ ه نَْرصِ يف بل الزنوج، عىل
الِفْصِح معاهدات يف إنكلرتة مع االتفاق من ٍب َرضْ إىل دام، الصِّ هذا من الرغم عىل يَِصَل،

بإخالٍص. معه التفاهم يف راغبني كانوا اإلنكليز فألن ١٩٣٨ لسنة
ذلك، كلِّ مع اإلنكليز محالفة عىل األملاِن محالفَة ُموُسولِّيني تفضيل من كان وما
سالحه بمنظر آلخَر طاغيٍة ِسْحَر يُثِْبت العموم، عىل واألملاَن األملانيَّ الزعيَم َمْقِته ومع
لهذا ؛ لإلنكليزيِّ َعُدوٍّا بظهوره االختيار أساء أنه يُْدِرك أَن ُموُسولِّيني يَْلبَث وال الهائل،

الغريب. الزائر

٧

الغزاة جميع صنع كما فعًال يحتلَّها لم وهو أرٍض احتالَل يحاول لم ألنه غريبًا؛ الزائُر كان
اقتطاًفا املتوسط البحر يف أَْوَغلُوا قد والرببر والرتك والعرب والَوندال الُقوط وكان السابقني،
عىل الوسطى، القرون يف كثريٍة، قروٍن يف تشتمل كانت ملستعمرات وإنشاءً شواطئه لثمرات
الغزاة أولئك وكان اليونان. وبالِد إيطالية جميع وعىل فرنسة َجنوب وعىل إسبانية جميع
الغزاة أولئك وكان سالِحهم، مع ومراكبَهم ومناهَجهم وطبائعهم دينهم جلبوا قد األوَّلون
إىل داَرا ِمن واذَْهْب بعدئٍذ. االرتداد إىل منهم اْضُطرَّ الذي حتى البقاءَ قاصدين أَتَْوا قد
األسد قلب ومن الثاني، إسكندر إىل األكِرب بطرَس ومن شارلكن، إىل شارملاَن ومن مهرَداد،
التي األمم اجتذب قد املتوسط البحر تَِجِد سليمان، إىل عمَر ومن األول، فرنسوا ريكاردسإىل
وهذه امُلْشمسة البقاع هذه يف يرغبون هؤالء جميع فكان للعالم، مركًزا ُعدَّ ما حوله تسُكن
الِفْرَدْوس. ُصَوَر فتشابه بِفضة، امُلَطوَّقة الُجُزِر وهذه اللَُّجيْنيِّ البحِر وهذا الصافية السماءِ
عىل ظهروا الذين هم وحَدهم اإلنكليَز وجدَت الثانويَّ الهولنديَّ الفصَل َعَدْوت وإذا
يف للتحية عَلمهم ويَْخِفضون يَْخٍت من فيَنِْزلون ممتازين أغنياءَ سائحني الشواطئ هذه
وذلك ملكانهم، حفًظا الجزائر بعض غري يف يَِقُفون وال ُفن، السُّ جميع وأمام املرافئ جميع
غري من ًدا ُمَجدَّ يتواَرْون ثم ، كريسٍّ عىل ِمَظلَّتَه أو َقَلنُْسوتَه اإلنسان وضع عند يُْصنَُع كما
هذا عىل املحفوظة األماكَن ليَْشَغل ذلك، مع يَِصل، أن أسطولُهم يَْلبَث وال شيئًا، يقولوا أن
إالَّ النار يُْطِلُقوا لم اإلنكليز أن والواقُع ُمتَنَزًِّها. يبدو األسطول هذا فإن ذلك ومع الوجه،
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أي سنة؛ ٢٤٠ يف َمرَّاٍت ثالث إالَّ النار يطلقوا لم املتوسط، بالبحر إقامتهم أثناء يف نادًرا
ْرَدنيل. بالدَّ ١٩١٥ سنة ويف باإلسكندرية، ١٨٨٢ سنة ويف ِقري، بأبي ١٧٩٩ سنة يف

والسويس؛ طارٍق جبِل الكبري: الداخيلِّ البحر بمنفذي يحتفظوا أن اإلنكليز عىل وكان
بفضل إنكلرتة نحو آسية تجارَة يَْرُقبُوا أن استطاعوا ثم الطواف، هذا ملرايس ضمانًا
والبحر األطلنطيِّ املحيط يف فرنسة أسطوَيلْ اجتماع دون يَُحولوا وأن الَربِّ يف ُمْرتََكَزاتهم
األطلنطيِّ للمحيِط الَجنوب قناِة َوْصُل الحاجز، تجاه فرنسة، إىل ُخيِّل وأخريًا املتوسط.
إىل ُطولُون من بذلك يَْجِرَي أن األسطوَل فيمكن الغارون نهر بواسطة املتوسط بالبحر
، اإلسبانيِّ األسطول عىل القضاء بعد إنكلرتة تخشاه منافٍس آخَر فرنسة وبََدت بِرْست،
زاد وقد األخرية، األربعني السنني يف خفيٍّا َظلَّ اإلنكليزيَّ الفرنيسَّ الرصاع فإن ذلك ومع

كان. وقٍت أيِّ يف مما أكثر اإلنكليز احرتاَز للجزائر الفرنسيني فتُح
التحرير هذا تَمَّ فلما إيطايلٍّ، يشءٍ ككلِّ إنكلرتة يف شعبيٍّا ً مبدأ إِيطالية تحريُر وكان
حروَب إيطالية تَْكِسب ولم املتوسط، البحر يف إنكلرتة لقوة تهديٍد بذوِر عىل اشتماله أمكن
البحر يف الطالينة فوز يمكن أال اإلنكليز: يتساءل ذلك ومع ، األجنبيِّ السالح بغري وحدتها
إنكلرتة يهدِّدون أََال الشواطئ؟ هذه يف والِجنِويُّون والبندقيون العرب فاز كما يوٍم ذات
احتياَجهم األحوال هذه ِتجاه اإلنكليُز أبَرص السنني؟ من عرشات بضع بعد هائل بأسطوٍل
مدخل يف تكون قاعدٍة أهمَّ أن فَوجدوا البحرية، لُطُرقهم ضمانًا لديهم مما أقوى قواعَد إىل

أسهمها. معظم يبتاع أن ديرسائييل عىل َسُهل التي الجديدة القناة
لم العكس وعىل اإليطالية، الَوحدة تمام أيام السويس قناة إنشاءُ تَمَّ أن االتفاق ومن
أمر ويَْغُدو القناة، هذه فتح منذ أفريقية باقتسام العظمى الدول بدءُ املصادفة من يكن
ُقبَّعٍة عن ه بأَْرسِ العاَلم يتكلم كما وذلك وضحاها، عشية بني امُلوَضة من األمالك هذه مثل
طريق مع الجديدة القناة بَرقابة اإلنكليز ويَْختَصُّ املطبعة، أخرجتها رواية أو جديدة
وصاروا بالقناة اْعتَزُّوا قد املرصيون وكان نفسه. الوقت يف السودان ويفتحون الهند
األعىل النيل مجرى وحول الدلتا يف ِفتٍَن من وقع ما هذا نتائج من وكان األجانب، يمقتون
خمَس مدة السودان منهم ويَنِْزع العصيان راية أحمد محمد ويرفع ،١٨٨٠ سنة حواَيل

لإلنكليز. املناسب الوقت يف هذا جميع ويقع عرابي، ثورة وتحدث سنة، عرشَة
عدوٍّ أمام اإلنكليُز يَْجزع وال األحوال، هذه مثل يف سلطانَها الربيطان ِدبْلُِميَُّة وتُثبت
العاملية الحرب يف حدث كما رائعة بَوْحَدٍة أنفسهم يف ويشُعرون يشتدون بل منتَظر، غرِي
اإلسكندرية رضب ومن الشعبيِّ زعيمها من مَرص تحرير فرصة من لهم الح وما الثانية،
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كال ويف السودان، جميع لفتح صالحة ذريعًة يَُعدُّ ذلك، بعد ُغوْرُدون موت ومن باملدافع
وتَْخَرس بمرص. إقامتهم إطالة إىل مضطرون بأنهم َمَضٍض عىل اإلنكليز ح يرصِّ الحالني
الحارض. الوقت يف مما أكثر فيه كان الفرنسيني عدد أن مع البلد هذا يف نفوذَها فرنسة
من عدًدا أكثر فيه كانوا وإن الطالينة، ألن وذلك ، َقطُّ فيه نافذًة تكن فلم إيطالية وأما
أغنياءَ اإلنكليز كان حني عىل الغالب يف املرتزقني الفقراء من كانوا َمرَّات، ثالث اإلنكليز

قادرين.
ق ويَُحقِّ ، الرتكيِّ النفوذ عىل سنة ستني منذ اإلنكليز ِقبَل من مرص احتالُل ويقيض
والكاب السويس مثلث إىل فرَيُْمز حني، بعد ُكْرُزن اللورد صاَغه الذي األكرب، املبدأ
عىل وال كيلومرت، ١٢٠٠٠ من أكثر الهند طريق تقصري عىل األمر يقترص وال وسنغافورة،
األفريقية القارَّة نصف أَْمَن أيًضا يَْضَمن بل األزرق، النيل ويف النيل ِدلتا يف القطن زراعة
األماكن هذه يف األوىل العاملية الحرب أوائل يف مركَزها إنكلرتة وتَُعزِّز مرص، باحتالل
تحت مرص واضعًة النيل وادي جميع مع القناَة وباحتاللها السويس قناة حياة بَوْقِفها

حمايتها.
الحرية، يف مما أكثر الكرامة يف اإلنكليزي االحتالل من املرصيني استفادة وكانت
ملحمد حفيد بابن األوىل العاملية الحرب بعد ويُناَدى ،١٩١٤ سنة يف َطيٌِّع خديو ويُنَْصب
ومدافُعهم اإلنكليز جنود يغادر ال ذلك ومع لبلده، حقوق ِعدََّة األخري هذا وينال ملًكا، عيل
اللقب، هذا يحمل ال عاد الذي ، الربيطانيُّ السامي املندوب ويََظلُّ تماًما، مَرص وطائراتهم
الربيطانية الكتائب منظر من َمَلِلهم إبداء عىل املرصيون ويداوم القاهرة، يف َمْن أقوى
َمْكُدونَْلُد الوزارة رئيُس ويسأل النيل. ة ِضفَّ عىل الواقعة الواسعة ثُْكنَِتها يف تدريبها حتى
زغلول ويجيبه إليه، اإلنكليز يرتدَّ أن يرغب الذي الحدِّ عن زغلوًال القوميَّ املرصيَّ الزعيَم

لندن.» «إىل بقوله: ذلك عن باشا
الرشقيِّ الجنوبيِّ القسم هذا عىل إنكلرتة قبضت منذ جديٌد شأٌن طارق لجبل ويكون
اإلمرباطورية؛ لطريق َرقابٍة مركز إىل حاجٍز من لتحوُّلِه وذلك املتوسط، البحر من الحيويِّ
الطريق يَُسدُّ الحرب زمن يف طارٍق جبل فإن ذلك ومع مىض، فيما الكاب بعمل لقيامه أي
هذه يف اإلنكليَز ويمكن الَجنوب، نحو املخرَج السويس تحاِرص حني عىل الغرب نحو
الرجاء رأس َحْول دائرين أفريقية إىل الهند من وسلَعهم كتائبَهم يجلُبوا أن إِذَْن الحال
طارق جبل من يتألف وهكذا املتوسط. البحر ملخاطر ُعْرضًة يكونوا أن غري من الصالح
كالذي الشخيصِّ االتحاد من رضٌب أجنبية، دولة ِقبَل من احتاللهما عدم عند والسويس
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أَُخر، والياٍت من يَِرثُون ما مملكتهم إىل هم بَضمِّ سلطانَهم به يزيدون امللوك بعض كان
الفرنسيون. أنشأها التي القناَة هذه وِرثَْت السويس، قناَة نفُسها إنكلرتة َوِرثت وقد

واحتالل طارق جبل احتالل بني وقربس، مالطة الجزيرتني: عىل إنكلرتة استولت وقد
البحر يف االْسرتَجيِّ وضَعها بذلك ُمَوطَِّدًة ،١٨٨٢ وسنة ١٧٠٤ سنة بني أي مرص؛

املتوسط.
هذه ى َسمَّ الذي بونابارت زمن يف أي ١٨٠٠؛ سنة إنكلرتة نصيَب مالطة وتصبح
هذه يف بنتائجه فيُْشَعُر لفرنسة هزيمًة َضياُعها ويكون املتوسط، البحر قلَب الجزيرَة
هذه وتَُعدُّ البحر. عىل كثرٍي ُخْرسٍ من نابليوُن به ُمِنَي ما إىل ويَُضاُف ًدا ُمَجدَّ األيام
من واذَهْب البناء، وفنُّ اللغُة حيث من املتوسط البحر لتاريخ مرآًة الصغرية الجزيرُة
الرسول إىل يُْعَزى الذي امَلْسَكن عىل وُمرَّ األوَّلني، األهلني إىل تَْرِجع التي الغريبة الكتابات
ما تُبِْرصْ الزاهية، الغريبة يُوَحنَّا مار فرسان قصوَر وابْلُْغ النورمان، أبراَج واْقِصْد بولس،
ُمَفتََّحٍة، ِشبِْه بعيوٍن الجزيرة هذه إىل نظرنا ما وإذا مؤثِّرة، عجيبة آثاٍر من البحر لهذا
ُحوِريَّة، ُرْؤيَا روعنا يف ألقت الستدارتها إدراًكا الشمس، غروب عند منظٍر إىل يُنْظُر كما
ويلوح فرنسية، َمْسَحٍة مع والعربيِة الَجنوب إيطاِليِِّة من مزيًجا مالطة أهل لغُة وتُْحَسُب
تحت متوانية َهيِّنًَة حياًة فيقضون العروق مختلف أبناء من هم الذين األهلون، هؤالء
إصدار عىل الرئيُس معاُشهم ويقوم جزيرتهم، احتالل منذ منحطني ُموِهنَة، َسُموٍم ريٍح
مالطة فتئت وما ومغامرة. َفيٍْض حياَة هنا يقضون أجداُدهم وكان والخمر، امُلَخرَّمات
إىل نظًرا طمٍع هدَف تكون وقربس وبورسعيد طارق جبل من بحريِّ ِميٍل ألَف البعيدُة
من فتٍح َغَرَض أو للعاَلم فتٍح نقطة تكون أن كهذه جزيرًة ويُْمِكُن ، املركزيِّ موقعها
حصون أقوى مالطَة الخرباءُ يَُعدُّ واليوَم لهواها، تابعٍة امرأٍة أمَر بذلك فتشابه العالم،
اليابسة يف ترتبط ال الجزيرة هذه ألن وذلك ُكونْغ؛ وُهونْغ طارق جبل من أقوى العاَلم،
عن الدفاع عىل ُقَواها جميَع تِقَف أن يمكنها وألنه بحمايته؛ تُكلَّف َضيِّق رشيط بغري

نفسها.
فجاء الروس، ضدَّ الرتك حمايَة ُمدَّعني ١٨٧٨ سنة قربس جزيرَة اإلنكليز ويحتلُّ
لم وهم الحني، ذلك منذ بها اإلنكليز إِقامة وتَُطول ديرسائييل، ِفْطنَة عىل ناطًقا دليًال هذا
ِصِقلِّية، رشَق الواقعة الُجُزِر جميع من أكربُ وُقْربُُس .١٩١٤ سنة إال نهائيٍّا إليهم وها يَُضمُّ
تاريخيًة نُبَذًا فتَِجُد الجبلية املتوسط البحر شعوب جميع سكنها جباٍل سالسُل وتقطعها
ُمنَْحَدِر عىل اإلنكليزيِّ الحاكم َمَقرُّ ويقوم وتزخرفها، الطبيعة تسُرتها منها مكاٍن كلِّ يف
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أغارقة بني ما اتصاَل َرْمًزا أبَرص الُحْلَو قربَس راَح الحاكم هذا تناول ما فإذا األُِلنْب،
أخرى. ناحيٍة من الجزيرة يف اليوم املاثلني حيه وَمالَّ ناحية من وبندقييه املايض

أثَر — أوروبة يف مستعمراٍت من إلنكلرتة ما كلُّ وهما — ومالطة قربُس وتُْحَسُب
بقربَس األغارقُة ويبلُغ إلنكلرتة، ُمبْغضني سكانُهما ويبدو سلطانه، زال حكوميٍّ مبدأٍ
ويرى ،١٩٣٠ سنة حتى قربس يف الِفتَن وتدوم منهم، املائة يف تسعني بمالطَة والطالينُة
فإنهما ذلك ومع احتاللهما، من الفائدة عدم ُمَقدِّرين الجزيرتني هاتني ترك وجوب الخرباء
قريِة يف َفَمابُوْستَة، ميناء يف فتبدو ماٍض، زمٍن أيِّ يف مما أكثر األخرية السنني يف نان يَُحصَّ

الِفِنيسيِّة. الخرائب بني املدافع أفواُه هذه، الصغرية السمك صيادي
البحر من الرشقيِّ الساحل يف وهنا، بالطائرة، قليلًة دقائَق سورية من قربس وتَبُْعد
جديد حربيٍّ فنٍّ رضورِة وعن إلنكلرتة، جديٍد وضع عن تركية انكساُر أسفر املتوسط،
حنٍي بعد فأنشأت األوىل، العاملية الحرب قبل حربية سفٍن بضُع إلنكلرتة كان وهنالك لها،
العاملية الحرب نتائج من إلنكلرتة اتفق ما أهمِّ ومن اسْرتَِجيًَّة، مواقَع ونظمت كبريًة قواعَد
َعدِّ مع وحيفا، ليبية حدود بني املتوسط البحر من الرشقيِّ القسم عىل سيطرتها هو األوىل

املجدَّدة. تركية ِضدَّ واقيًة دولًة الشمال يف الفرنسيَة سوريَة
القوة بالغُة مواقُع به إلنكلرتة كان الذي الرتكية اإلمرباطورية سقوط فإن ذلك ومع
تستند اإلنكليزية السياسُة وكانت املتزايدة. العرب قوَة أوجد جديًدا، خصًما لها أْوَجد قد
إنكلرتة تبحث ولم النجاح، يف تفاوٍت مع املالكة العربية األَُرسِ مختلف إىل البقاع هذه يف
معارضة إىل الغالب يف تَْهِدف كانت أنها هو األمر يف ما وكلُّ هنالك، لها مستعمراٍت عن
هنالك. األقلِّ عىل الحكم يف اشرتاًكا أو هنالك ُمْلًكا يحاولون كانوا الذين الطالينة مطامع
تحت َعَدَن، أي العرب؛ جزيرة من الرشقيَّ الَجنوبيَّ القسم وضعت قد إنكلرتة وكانت
األوىل العاملية الحرب وقعت فلما بريم، جزيرة عىل استولت ثم ،١٨٣٩ سنة يف حمايتها
والعراق إيران من مارًَّة األكرب اإلسكندر لطريق املوازية الربيَة الهنِد طريَق لها فتََحْت
جويٍة بخطوٍط السماءَ فتحت األمر، آخر يف ثالثًا عنًرصا فتحت ثم ، الفاريسِّ الخليِج حتى
هي التي بغداَد َحوَّلت وقد الحرب، أيام اإلمرباطور عن وللدفاع ْلم السَّ أياَم للتجارة ضامنٍة
الكربى. الجوِّ خطوط بني اتصاٍل مركَز منها جاعلًة عرصية مدينة إِىل رشقيٍّ بلٍد أجمُل

ُخطبَة مكة سوق يف طويٌل حاٍك فيَنُْقُل َدْوَرتَها، وليلة ليلة ألف ِقَصُص وتُِتمُّ
طائراٍت أزيُز ويُْسَمُع حة، مصفَّ سياراٌت املدينة شوارَع وتَْقَطع الُجمهور، إِىل سعود ابن
عكا، إىل أنابيَب يف العراق ِنْفُط ويجري البواخر، اَرَة َصفَّ البُْسُفوُر ويَْسَمع بغداد، فوق
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فإن ذلك ومع قصريًة»، «رساويَل البساٍت الرياضية األلعاب عىل بدمشَق الَفتَياُت ُن وتَُمرَّ
إله «ال األجداد: قول ًدا ُمَردِّ السماء إىل يديه رافًعا مكة نحو الغروب وقت ه يتوجَّ واحد كلَّ

هللا.» رسول محمٌد هللا، إالَّ

٨

انهيار بعد حتى وعاشوا سنة، ألف من أكثر النصارى هجوم أمام والرتك العرُب ثَبََت
السننَي هذه يف النرصانية كانت حني عىل مؤثًِّرا إثباتًا وَوحدتَه قوتَه اإلسالُم وأثبت الخالفة،
الرشق. يفتحوا أن النصارى يَْسِطع لم ولذا املذاهب؛ مختَلف بني بمناَزعاٍت تَُمزَّق األلِف
ا وَلمَّ بمنازعاتهم، يَُزْلَزل لم دينهم أساَس أن غري الحلفاء تناَزع كما العرُب تناَزع أََجْل،
غري إىل السياسية العوامُل تَُؤدِّ لم وحسنٌي هو سعوٍد ابُن اإلسالمية الحنبليِة زعيُم تصاَدَم
الخليفة لقَب اجتنب ١٩٢٥ سنة يف للحجاز ملًكا سعوٍد ابُن صار وملا سياسية، نتائَج
هل ولكْن بَْعُد، تَُحلَّ لم امُلْعِضالِت هذه جميع إن أََجْل، حسنٌي. خصمه صنع ِلَما خالًفا

ُحلَّت؟ قد تلك كانت لو أَُخُر ُمْعِضالٌت هنالك تكون
أثناء يف ُرئِي إنه حتى مكة، َحْول مما بأشدَّ القدس يف املقدسة األماكن حول ويُجاَدل
الوسطى، القرون يف ُصِنع كما البابا إىل القدُس تَُسلَّم أن حنٍي، ذاَت األوىل، العاملية الحرب
الراغبة إنكلرتة من بَسْعٍي الفوز له يُْكتَب لم الذي الرأي هذا وراءَ يسعى الفاِتيكان وكان
قيام أساُس هو اإلنكليزيُّ الطمُع وهذا والرشقية، الغربية السويس قناة تي ضفَّ حيازة يف

فلسطني. يف يهودية دولٍة
وراء يسترت كان بما الدولة هذه مثل إيجاد إىل يَْهِدف الذي الرئيُس ُ املبدأ يُنْتَقص ولم
اإلنشاء، بهذا تنتفع لليهود دولًة تقيم التي الدولة كانت العكس وعىل رأٍي، من تحقيقه
القراَر هذا به ينالون املثاليني بعُض كان مما أدوَم بََدا ضماٍن من الدولة هذه أعطته وما
املشهور ترصيحه يف بَْلُفور مسرت الربيطانيُّ الوزير عنه َ َعربَّ َعْزٍم من كان وما ، اإلنسانيَّ
كتاٌب هو الترصيح هذا أن والواقُع تامٍّ، صدٍق عىل ينطوي ١٩١٧ سنة أصدره الذي
حكومة «إن وهي: الصيغة بهذه ُروتِشْلد اللورد إىل ه ُوجِّ اإلنكليزية، الطريقة عىل موجٌز،
وهي فلسطني، يف اليهوديِّ للشعب قوميٍّ وطٍن إقامِة إىل الرِّعاية بعني تنظر جاللته
غري للجماعات بما يشءٌ يُْجِحَف أَال عىل ولكْن الَغَرض، هذا إىل وصوًال الجهود أكرب ستبذل

والدينية.» املدنية الحقوق من املوجودة اليهودية
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لهم الح َمن أوَل القوميِّ الوطن هذا فكرة ساورتهم الذين واليهوُد بلفوُر يكن ولم
وكانت املالئمة. وبالوسائل املناسب الوقت يف ُقوه َحقَّ َمن أوَل كانوا ولكنهم املرشوع، هذا
ملتهبًا زعيًما ِهْرِزل ثيودوِر شخص يف ،١٨٩٠ سنة حوايل َوَجَدت، قد الصهيونية الحركة
واملال، الَحْوِل من عاطًال أديبًا وكان ُمبْتَِدًعا، الذِّكر حسَن هذا ِهْرِزُل وكان نبوية، روٍح ذا
َمْسقط حضارَة وترك جانبًا الُربْجَواِزيَة حياتَه فطرح وعبقريته بإيمانه عامًرا قلبُه وكان
قد أجداُده كان التي الَربِّيَّة يف العالية الصخور عىل ليقيم وجاء وموسيقاها، فينة رأسه
ويَْعِزم املتوسط البحَر ويَْقِصد النمسة بالَد حاِيفُّ الصِّ ويغادر سنة، ألفي منذ منها ُطِردوا

هنالك. إىل دينه أبناءِ اجتذاب عىل
ْك الرتُّ أن والواقُع ذلك، َعَقبَْت التي الثالثني السنني يف أحٌد دعوتَه يُِجْب لم ذلك ومع
ضماٍن أيَّ املهاجرين يمنحوا لم العظمى، الدوُل وكذلك فلسطني، يَْمِلكون كانوا الذين
يف تَِجُده كالذي ُفتُوٍن عىل فلسطني يف األوىل اليهودية املستعمرات تاريخ وينطوي كان،
أياَم اليهود عزائَم العظيم مثالُهم ويَُشدُّ أفريقية، وَجنوب بأمريكة األوىل الطالئع تاريخ

االضطهاد.
يف وترتبط ،١٩١٩ سنة إىل بمراحَل، األوىل من أشدُّ هي التي الثانية، الحركة وتَُردُّ
أقلُّ الثانية الحركة هذه يف الدينيَّ العنرص فِإن ذلك ومع عاطفيٍّا، ارتباًطا األجداد عرص
الدينية، األمور عىل مما أكثر الِعْرقية األمور عىل اليوم الصهيونية فتقوم األوىل يف مما كثريًا
اليهود من املرتابني كنسبة لوجدتها فلسطني يف التدين القلييل اليهود نسبة إىل نظرَت ولو
من َعْصًفا أشدَّ اليهودية الدولة من الثاني الدور هذا ويَُعدُّ العالم، جميع يف والنصارى

املصاعب. من طريقه يف يعرتض ما وإِىل النتائج من بُلَِغ ما إىل نظًرا األول
كأقرباءَ العرُب أكرمه الجديدة الربيطانية امَلْحِميَّة إِىل اليهود من َرِعيٍل أوُل َوَصَل ا وَلمَّ
الكتاب هذا إن حتى ، حارٍّ كتاٍب يف فيصٌل العربيُّ امللك عنه َ َعربَّ بالًغا عطًفا له وأَبَْدْوا
بتعاونهما. إال النجاح مع العيش عىل يقدران ال فلسطني أرض فوق الشعبني كون يوكُِّد
فقد زمن، كلِّ يف العاَلم أنحاء يف الالساميَة أثاَر الذي ِمثُل َعَجٍل عىل وقع ذلك ومع
املجاورة الشعوب عجب يوجب بما والثبات ة والِهمَّ الذكاء من اليهود به اتصف ما بََرَز
املوت خشيَة الشاقِّ العمل عىل تحِملهم الصارمة الجديدة املزاحمة هذه ألن إالَّ تَثُْر لم التي
شكاَوى وتَتحول يبرصوه، أن يمكنهم كان أمٍر من اإلنكليُز ويُذَْعُر البلد، هذا مثل يف جوًعا
ويُحفُّ األمر، يف الجيش ويتدخل البلد، يف ِفتٌَن وتشتعل عنف، إىل والوعيُد وعيد، إىل العرب

بمشقة. العرب عطف من اإلنكليز ناله ما حول بغتًة الخطُر
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َلْجنة فريسلون األخرى األمم معظم خالف عىل األلم مع بخطئهم اإلنكليز ويعرتف
مكدونلُد ويصف حق، عىل الفريقني كال بأن ُمْخِلصًة اللجنة هذه ح وتَُرصِّ القدس، إىل
وعوًدا قطعها عىل الحكومة ويلوم الوجهني»، ذي «اللَِّعب ب فلسطني يف اإلنكليزية السياسَة
، قطُّ فلسطني بجميع يُوَعُدوا لم اليهود إن بقوله الوضع ِتْرشِشل ويوضح إيفاؤها، يتعذر
السبب لهذا اليهوديَة الهجرَة اإلنكليزية الحكومة وتقف فقط، قوميٍّ بوطٍن وُِعُدوا بل
جديدة ِفتٌَن وتشتعل جانبًا، الِخطَط هذه تطرح ثم البلد، به م يَُقسَّ ما الِخطط من وتضع
اليهود طالئع بعمل الخطر ويحيق اء، َصمَّ حرٌب وتبدأ قتٍل حوادُث وتقع لذلك، نتيجًة

الغالب. يف عليه ويُْقَىض
كان األوىل اليهودية الهجرِة ِسِني يف البحريِّ الشاطئ ذلك عىل أُنِْجَز ما أن والواقُع
الضخمة املبالغ عمَل بتوكيدهم الرِّيَب يثريوا أن منتِقصوه حاول وقد عظيمة، نهضٍة أثَر
تستمدُّ أو ماًال تنال املستعمرات جميع أن مع العالم، بالد جميع من اليهود أخذها التي
أن العمل هذا عظمَة يتبنيَّ أن يودُّ َمْن وعىل الخاصة. كات ْ الرشِّ من أو األمِّ الوطن من عونًا
السكان من اليهود عدَد أن يرى فهنالك وبعدها، اليهودية الهجرة قبل فلسطني بني يقابل
اليهود من يعيش َمْن عدد فأصبح ألًفا، خمسني أي املائة؛ يف ثمانيًة كان ١٩١٩ سنة يف
من كان وما السكان، من املائة يف ٣٥ أي ألف؛ خمسمائة قرن ُربْع بعد أجدادهم بلد يف
وإنشاءِ للتوراة، خالًفا عسًال وال لبنًا تِفيض ال التي الجديبة ة الجافَّ البقاع هذه تحويل
اتصاَف أنفسهم ولليهود للعاَلم يُثِْبُت َكْهَربية، وَشبََكاٍت حديدية وخطوٍط ومرافئَ مدٍن

االستعمار. عىل قدرٍة من مجهوًال كان بما اليهود
يلوح كان الذين والعلماء والدكاترة التجار قوُم يتحول أن العجب دواعي ومن
أوِل حاُل هي بل وحَدهم، األوالد حاَل هذه تكن ولم ُزرَّاٍع، قوٍم إىل الطبيعة من بُعُدهم
أوروبة، يف املدن أبناء حياَة َقَضْوا الذين والنساء الرجال حاُل هي بل املهاجرين، من جيٍل
والحقُّ األوروبية، البلدان يف ُكِبتَْت التي األجداد غرائُز بُِعثَْت جميعهم اليهود هؤالء ففي
ُزرَّاًعا. فأصبحوا قرطاجة، يف صنعوه قد الفنيقيون كان ما فلسطني يف صنعوا اليهود أن
نشيٍط ِمَزاٍج من اليهود لدى وما وآالم خصام من هنالك وما العرص وزُن أَدَّى وقد
أو سليمان امللِك عن بينهم فيما يتكلمون ال اليهود فعاد جديدة، أسطورة إيجاد إىل
بحريٍة مصانَع وَحْوَل ناعة الصِّ وَكْهَربة املوالح َحْول بحثهم هني ُمَوجِّ الهيكل هدم عن
بني قاعدًة املواعيد وحفظ النظام كون من احرتاًزا اململوءُ العاَلُم ويََحاُر حيفا، يف جديدة
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صالت، من املستعمرين وقدماء اليهود بني ما عىل غبار وال الجديدة، اليهودية الجماعات
َعَقبت التي الشديدة األزمة اقتحام عىل أعانه وتفاؤٍل عناٍد من اليهوديُّ به اتصف وما

األَويلَّ. الجديدة املستعمرة ازدهاَر
حني َمالَّ وبََدْوا بحًرا اليهود غامر فقد َظَهر، قد منتَظر غريَ ًا ُمَحريِّ أمًرا أن والحقُّ
امُلْعِضَلة لحلِّ هذا يكفي وال وأبيُض، أزرُق جديٌد عَلٌم املتوسط البحر يف الح وقد صالحني،
يف يعيش أن يمكنه يهوديٍّ مليوَن ١٥ ال من فقط صغريًا جزءًا ألن وذلك ريب؛ ال اليهودية
فِإن ذلك ومع البُداءة، َحدَّ يعدو ال األمر فإن ذلك ومع بها، اإلقامة يف يرغب أو فلسطني
روًحا وطنًا جديٍد من يَْمِلك األجيال غضون ويف األمم بني املضطهد الطريَد الشعب هذا

وعمًال.
األخرى الشعوب جميع أن وهو املتوسط، البحر حياة يف فريًدا حادثًا نُبِْرص وهنا
أن غري ت، تََغريَّ قد تكون أن وإما تمازجت قد تكون أن إما الشعوُب فهذه توارت، قد
والفنيقيون املرصيون ل تََحوَّ وقد الحضارة. وَحوَّلتها الطبيعة أوجدتها كما َظلَّت األرض
البالد يف أو الخاصة بالدهم يف والنورمان والعرب والقوط والُغِوليُّون والرومان واليونان
هذه فَحَمَلتهم تاريخهم، بدءِ يف بلدهم أضاعوا الذين هم وحَدهم واليهوُد فتحوها، التي
بلد إىل عودتهم من كان وما األجنبية، الشعوب بني الخاصة سجيتهم حفظ عىل الحال

أسطورٍة.14 ِمثَْل َظَهر العودة هذه َحْول دار وما الدورة، َقَلَب أجدادهم

قناة ضفتي حيازة يف إنكلرتة طمع عامل عاملني: إىل فلسطني يف يهودية دولة قيام مسألَة املؤلُِّف يُردُّ 14
منذ هرزل إليها دعا التي للصهيونية نتيجة لهم وطنًا فلسطني اتخاذ يف اليهود رغبة وعامل السويس،

أجدادهم. بلد فلسطني أن عىل ١٨٩٠ سنة
فلسطني، عرب يف أندلسية مأساة مثلوا وما اليهود قضية اإلنكليز تبنى ما األول العامل يف جدال وال
يف لهم البقاء يضمن العرب أصحابها بدحر يهودي وطن إىل فلسطني تحويل أن رأوا اإلنكليز أن وذلك

األقل. عىل الرشقية السويس قناة ضفة
إىل يستند ال فأمر أجدادهم بلد أنها عىل فلسطني إىل اليهود عودة مبدأ عىل القائم الثاني العامل وأما
أُجيل ثم الزمن من حينًا بها واستقر غازيًا فلسطني عىل طرأ شعب العربيني أن والواقع تاريخي. أساس
كل انقطعت قد تكون وبذلك الكتاب، هذا من كثرية مواضع يف املؤلف قرَّره كما سنة ألفي نحو منذ عنها
يشء أي وال صناعة وال علوم وال فنون لليهود يكن لم أنه يف مراء وال قرون. منذ بفلسطني لليهود صلة
غري تكن لم فلسطني وأن املتمدنة، األمم من يُعدوا أن وجه بأي يستحقوا لم اليهود وأن حضارة، به تقوم
الحضارات تاريخ يف «اليهود كتاب يف لوبون غوستاف الفرنيس الفيلسوف قرره كما لليهود، مختلفة بيئة
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٩

إنكلرتة بني وما ،١٩٣٩ سنة صيف يف بالسالح مدججًة املتوسط البحر مرافئ كانت
هذه يف الحرب يجعالن كانا ِحْلٍف، من واألملان الطليان بني وما صدام، من وإيطالية
يتوقف كان املتوسط البحر يف ْلم السَّ مصري أن والواقُع منه. مفرَّ ال أمًرا البحرية النواحي
بخمٍس ذلك قبل صنع قد كان كما الغربية الدول إىل ُموُسولِّيني انحاز ولو واحد، رجل عىل
األوىل. العاملية الحرب يف عليه كان مما سكونًا أكثر املتوسط البحر لظلَّ سنًة وعرشين
املحالفات بني األملان إىل تنحاز أن تستطيع ال كانت الصغرية امُلَجدَّدة تركية أن والحقُّ
وذلك حلفاء، بال الَجنوب يف بحرية بحرب ليقوموا األملان كان وما الراهنة، واملصالح
الفرنسية أو اإلنكليزية للرَّقابة تابعٍة الرشقية الشواطئ خلَف كبريٍة أمالك وجوَد أن إىل
إنكلرتة كانت التي السخيَّة بامِلنَح إيطالية َرِضيَت ما املتوسط البحر حياد إىل يؤدي كان

ريب. ال إياها ملنحها مستعدًة
بتسلُّح يُبَهُر أخذ البُداءة يف األملانيَّ مقلَِّده يزدري كان الذي ُموُسولِّيني فإن ذلك ومع
إمكان يرى وصار قادمة حرٍب يف وإنكلرتة فرنسة هزيمَة يْحُسُب فصار الهائل، األملان
السالح إخاء وكان الهزيمة. هذه بعد ينالها بحرية بانتصارات فرنسة حساب عىل عه توسُّ
النظام تماثل أسفر ثم سنٍة، منذ اإلسبانية األهلية الحرب أثناء يف ُجرِّب قد األملان مع
لم أََجْل، نهائيٍّا. لسياسته ُموُسولِّيني تقرير عن وأملانية، إيطالية البلدين، يف االستبداديِّ
أموٌر العاَلم مركز َل وتحوُّ الطالينة وأخالق إيطالية تاريخ أن ليجهل ُموُسولِّيني يكن

َمن وليس ،١٩٥٠ سنة العربية إىل فنقلناه الصهيونية، ظهور قبل أي ١٨٨٩؛ سنة وضعه الذي األوىل»
ما كتبوا وقد وحضارتها، لثقافتها تابعني البلدان لهذه أبناء إال البلدان بعض يف اليهود نوابغ ِمن ظهَر

بصلة. اليهود تاريخ إىل يُمتُّون ال إذن وهم منها، أنهم عىل إجماًال أهلها بلغة ألَّفوه
فتئ فما فلسطني، إىل اليهود من وصل رعيل أول أكرموا العرب أن املؤلف زعم الصحيح غري ومن
نُرش منذ ويقاومونها إبادتهم إىل تهدف التي الصهيونية اإلنكليزية للسياسة املقت أشد يُبدون العرب

أيًضا. اإلنكليزي االحتالل قبل حتى يناهضونه كانوا مما والصهيونية معلوم، هو كما بلفور كتاب
كان التي اإلنكليزية باللغة ١٩١٨ سنة يف ُوضع فقد إليه املؤلف أشار الذي فيصل امللك كتاب وأما
به فيثق العرب قضية عىل بالعطف يتظاهر كان الذي لورانس املاكر ِقبَل من وذلك يعرفها، ال فيصل
توقيعه عىل فيصًال فحمل اإلنكليز، قومه سياسة وفق باطنًا النزعة صهيوني أنه عاِلم غري كثريًا فيصل
ذلك ومع صهيونية، أهداف من احتواه ما عنه مخفيًا للعرب، نافعة مقاصد عىل اشتماله له مبديًا مخادًعا
(املرتجم) العرب. عن نيابًة العطف ذلك مثل إبداء حق يملك وال العرب، لجميع ممثل غري كان فيصًال فإن
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مقاتلة من املغامر هذا عليه َعَزم ما أن غري جديدة، رومانية إمرباطورية إقامُة معها يتعذر
الديمقراطيات ازدراء يف يشابهه الذي ِهتْلر وبني بينه طبيعيٍّ تقارب عن نشأ إنكلرتة

عادته. بََطلت لنظاٍم كممثلٍة
بمشاريَع القيام عىل العمل عن َعُزوًفا أُمًة حمله يف نجح قد ُموُسولِّيني أن يف ِمَراءَ وال
رائعة. حربية بحريًة بَنَى كما املتوسط، البحر يف َغوَّاصاٍت أسطوِل أكربَ فأنشأ مهمة،
إيطالية طبيعَة أي واإليمان؛ النظام وعدَم األولية املوادِّ ونقَص األموال رءوس قلة أن بَيَْد
بعيد، من ولو األملانية األرقام بلوغه دون وحالت تسلُّحه برنامَج َقيَّدت أموٌر والطليان،
ذات بذلك ح َرصَّ كما األملان يشابه شعب عىل سيطرته عدُم الحظِّ سوء من كان وقد
تصنع وكانت ١٩٣٦ سنة يف مدرعتني تَْمِلك إيطالية وكانت . خاصٍّ حديٍث أثناء يف مرٍة
نحو مقابل ويف نفسه، الصنف من قديمة فرنسية ُسُفٍن ثالث مقابل يف أخريني مدرعتني

مدرعًة. عرشَة خمَس مجموع من املتوسط البحر يف اإلنكليز يملكها مدرعاٍت ستِّ
إنكلرتة تَْمِلك ال حني عىل نفِسه القتال مكان يف وقوعها فائدَة إليطالية أن يف ِمراءَ وال
كانت العكس وعىل َعَجل. عىل أُنِْشئَت بحريٍة قواعَد بضِع غريَ الغربيِّ املتوسط البحر يف
إمكان مع األُمِّ الوطِن خارج من مصادرهما بنَيِْلهما إيطاليَة تَْفُضَالن وفرنسة إنكلرتة
اتصاِل دون تَُحوَل أن السويس يف إنكلرتَة يُْمِكُن وكان ، األطلنطيِّ املحيط بطريق تََموُّنِهما
أوليٍة موادَّ دخول دون تَُحول أن طارٍق جبِل يف إنكلرتَة يمكن وكان بِإثيوبية، إيطالية
يَُرى كما عميقٌة واسعٌة مصابُّ املكشوفة اإليطالية السواحل طول عىل يوجد وال إليها،
بجواره، املدن كربياُت تقع الذي البحر إىل الحديدية الخطوط وتنتهي غالبًا، الشمال يف
منها أكثُر أو ُعَدًدا منها أقوى عدوٌّ يَُشنُّها وجوية بحرية لغاراٍت ُمَعرَّضًة إيطالية وتبُْدو

جهاًزا.
جرس برأس ُب تَُلقَّ التي ِصِقلِّية، ففي كثريًا، شيئًا إليطالية الفاِشيَُّة صنعت وقد
موانئ أعظم من هو الذي ينَة َمسِّ ميناء أُْصِلح كما ُقوَسة َرسَ ميناءُ َع ُوسِّ اإلمرباطورية،
كاْلياِري ميناءُ أُنشئ وقد واحدة، دفعًة سفينة ألف عىل يشتمل أن فيمكن الطبيعية العاَلم
الجزيرة، هذه شمال أقىص من باملدافع ب تُْرضَ أن يُْمِكن وكان الَجنوبية، دينية َرسْ يف
ِسبيْزيَة، بلغت وقد فقط. بحرية أمياٍل بضعَة منها البعيدُة الفرنسيُة ُقوْرِسقة جزيرُة
مصنٍع أعظَم معه صارت ما النمو من األنهار، أحد مصبِّ عند ممتاٍز موضٍع يف الواقعُة
نظر ولو يُحتمل، ما عىل املتوسط البحر جميع يف بحري مصنع أعظَم أو بحري، إيطايلٍّ
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ما إىل هنا، أشعارهم مثلهما فكتبوا ودانُونِْزيُو دانتي بني ظهروا الذين إيطالية، شعراءُ
الذي ِشيلِّ اإلنكليزيِّ زميلهم ِرضا من أكثر عنه لَرُضوا جديد منظٍر من القوميِّ امليناءِ لهذا

الُفْرضة. هذه يف آالٍت بوجود ليَْحلَُم يكن لم
الَجنوب صقالبُة وكاد ، َحدٍّ أعظم إىل األدريانيِّ البحر عن الدفاع نطاق َع ُوسِّ وقد
وكانت ك. َ الرشَّ يف سفنُهم تقع أن املمكن من وصار عنه، يُْحَجبون الخصوم آخر هم الذين
وما البحر نحو َضيًِّقا يًطا َرشِ َدْلماسية بََدْت ما البُْقعة هذه يف إيطاليَة تَُحاِبي الطبيعة
لصقالبة مالئًما الِعْرقيُّ العامل كان العكس وعىل الُجْرد، جبالها يف مزارَع قليُل ُوِجَد
الذي ، الرشقيَّ الساحَل أن وبما قرون، عرشة من أكثر املكان بهذا أقاموا الذين الَجنوب
أن وبما املوانئ، من قليل غري عىل يشتمل ال االستناد، بعَض إليه األدرياتيُّ البحُر يستند
البندقية، عهد يف كما أيامنا، يف الطالينة عىل يكن لم له، قيمة ال املوانئ هذه من يحتويه ما

فعًال. سادتَه ليصبحوا وَجنوبه البحر هذا شمال أقاَيص نُوا يَُحصِّ أن إالَّ
العظمى الحرب بعد ٍة ُمِهمَّ مرافئَ إىل والبندقية وبوَال ِتْريَْستة ل تَُحوَّ لم الشمال ويف
َقْفًرا، ً مرفأ رائعًة، النمسويون َعَرفها التي الغنية، ِتْريَستة وصارت سبيْزية، ُحوِّلت كما
وعىل بلٌد، املدينة هذه وراء يكون ال وعاد القديمة القصور يف التجارية البيوت وأُْغِلَقت
كجبل دًة متوعِّ يوغوسالفية، وسط ويف سبيْزية َعْرض عىل الواقعَة زاَرة، ترى العكس
وأضحت املجاورة، اليُوُغوْسالفية الجزائر ِقبَل من مهدَّدًة تراها كما إسبانية يف طارق
كما الحربية القيمة من ُمَجرَّدًة قاتمًة تجارية مدينًة َدنُونْزيُو بمغامرة اشتَهرت التي فيُوم

ساخًرا. مشيبه يف نفُسه الشاعُر هذا ذلك الحظ
سبِليت، ميناءُ ، األدرياتيِّ الساحل َوَسط يف أي ذلك؛ من بعيًدا الَجنوب يف ويقع
ديُوكْليْسيَان لإلمرباطور مقرٍّا كانت التي السابقُة سبَاَالتُوُم أي اليُوُغوْساليفُّ؛ سباَالتو، أو
عىل قًرسا الطالينة استيالء بعد سيما وال امليناءُ، هذا عن الدفاع ويصُعب اعتزاله، بعد
برسطان ِغناها عىل الجزيرة هذه اسم ويَنِمُّ إياها، وتحصينهم عليه فة امُلْرشِ الُغوْستا جزيرة
تاَرنْت وتَُعدُّ ، األدريانيِّ البحر مدخل هو الذي أُتْرانْت َمِضيق عىل إيطالية وتَْقِبض البحر.15
ينو ساسِّ جزيرُة هنا، من بعيًدا ، وتمتدُّ نة، امُلحصَّ يَّة والَجوِّ البحرية القواعد من وبِرنِْديزي
لسوى يُْسَمح ال والتي بزمٍن البلد هذا احتاللها قبل ألبانية من إيطالية انتزعتها التي
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(دَراج)، ُدَرازُّو بُْعٍد، عىل الشمال، يف وتَُرى مواَجهًة، فالونا وتَُرى بدخولها، البحريني
يف شيئًا الطالينُة يَْخَرسُ وال كثريًا، نان ويَُحصَّ الثقيلة بامِلْدفعية املوقعان هذان ُز ويَُجهَّ
وكان كاملة، هزيمة بعد تُْعَقُد سْلم بمعاهدة شيئًا يخَرسون وقد املعارك، حني األدرياتيِّ
أن إيطالية يمكن وكان الرتك، أو الفرنسيون يَُشنُّها بحرية غاراٍت من الوقايُة إليطاليَة
تونَس ِضدَّ نت ُحصِّ قد الصخرية الصغرية ْريَة16 بنِْتالَّ جزيرة وكانت الهجوم. ِخطة تَْلَزم
تنضيًدا َدًة ُمنَضَّ الحصون وكانت الرشق، إىل الغرب من ينتقل أسطول كلِّ وِضدَّ الفرنسيِة
هذه وتقع املخيف، الجويِّ الحلفاء هجوم أمام الوقوَف تَْسِطِع لم ذلك ومع هنالك، هائًال
إليها ويُوَصل ا، جدٍّ املهمِة البحرية الطريق هذه قسمي فَرتُْقب وِصِقلِّية تونس بني الُجَزيِّرة
رية، بنِْتالَّ َدَعا قد فرنسة حِي َمالَّ أحُد وكان بحًرا، ساعاٍت بضِع ويف جوٍّا دقائَق بضِع يف
املتوسط، البحر ِة بُرسَّ تكفرٍي، مستعمَرَة كانت والتي منها األصغر َلنْبُدوَزة جزيرة مع
ومن تَُقدَّر، ال اسرتَِجيَّة قيمة ذاُت ومالطة وَمْرسالة بون رأس بني الواقعُة الصخور فهذه

مىض. فيما بحرية أُمٍة ِقبَل من يجب كما بها يُنْتََفْع لم أنه الغريب
بحريٍّا دفاعيٍّا نظاًما الرتك حلفاءُ هم الذين اإلنكليز وضدَّ الرتك ضدَّ الطالينة وأنشأ
جميع بأن إنكليزيُّ قائٌد معه ح َرصَّ ما القوة من بََلَغ املتوسط البحر من الرشقيِّ القسم يف
َجنوب يف الواقعُة ِلْريُوز ُجَزيِّرة نَت ُحصِّ فقد إيطالية، َرقابة تحت إيجه بحر يف امِلَالحة
وقد وَزارة، طارق جبل يهدُِّد كما طارئ عدوٍّ كلَّ تَُهدِّد فصارت قويٍّا تحصينًا ساُموس
ُجُزر من ِلْريوز وتَُعدُّ مًعا، الربيطانية قربس وجزيرة تركية سواحل نحو مدافُعها ُصوِّبت
، اليونانيِّ اسمها َوْفَق جزيرًة عرشَة اثنتي عىل مشتملًة تكون أن يجب التي الدوُِّديكاِنيز
إيطالية ِقبَل من اْحتُلَّْت قد الجزائر هذه وكانت الواقع. هو كما جزيرًة أربعني عىل ال
َفَحوََّلها ِجيُولِيتِّي زمامها عىل يَْقِبض ديمقراطية دولًة إيطالية كانت أيام مؤقتًا» «احتالًال

بعد. فيما الفايشُّ النظاُم
اإليطالية، للثقافة مركًزا منها َجَعل الجزائر، تلك أشهَر رودَس من ُموُسولِّيني وجعل
البندقية تقاليَد ُمَواِصًال الرائع إقليمها إىل نظًرا اٍت َمَصحَّ فيها وأقام جامعًة فيها فأنشأ
أغلق الهيكليني عىل انتصاره بعد جواًدا راكبًا رودَس سليمان السلطان دخل ا وَلمَّ بذلك،
رودس، يَْخَرس الباب هذا يفتح َمْن إن القائلة األسطورة أتت هنا ومن َخْلفه، املدينة باب

قورصة. باسم العرب عند تُعرف كانت 16
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باقتحام ُموُسولِّيني يأمر وأخريًا قرون، أربعة دامت التي السيئُة الرتك إدارُة ذلك تَْعُقب ثم
حاكمه. يقوده الذي املوِكُب منه ليمرَّ رسميٍّ باحتفال الباِب هذا

حرٍب إىل يَْهِدُف كان واسٍع ِنطاٍق عىل والجوِّ البحر يف ُموُسولِّيني له استعدَّ وما
صارت الحرب طالت وكلما الِحصار، َضنِْك من وحَدها بها إيطالية تنجَو أن يمكن قصرية
وكان والسالح. الفحم غريَ إليها ترسل أن لتستطيع تكن لم التي أملانية عىل عالًة إيطالية
سواحل جميَع باملدافع يِرضب أن الستطاعته اإلنكليزيَّ الطرياَن يَْفُضل اإليطايلُّ الطريان
ِصِقلية يف قواعَد ومن املستطيلة جزيرته شبه يف نقاٍط ِعدَّة من ُمنَْطِلًقا املتوسط البحر
كثرٍي شباٍب َحْمِل إىل ُموُسولِّيني َحَفَز الذي السبب هو وهذا ولِْريُوز، ْرية وبنِْتالَّ ورسدينية

وإثيوبية. إسبانية يف التََّخرُّج وعىل امِلالحة عىل الطالينة من
كان كما والبرتول، الُربِّ إىل فيها يحتاج طويلًة حربًا يخىش أن عليه كان العكس وعىل
يخىش أن عليه وكان الخاصة، البحرية ومصانعه ومرافئه شواطئه رضَب يخىش أن عليه

الحرب. يُِحبُّون وال رسيًعا فيهم اليأس يَِدبُّ الذين قومه أخالَق يشء كلِّ قبل
ترديًدا كانت التي اإلسبانية األهلية الحرب أثناء يف أي ١٩٣٦؛ سنة صيف يف ووقعت
بحريٍة معارَك ُة ِعدَّ طارٍق، جبِل َحْوَل البحر عىل وذلك الثانية، العاملية للحرب ا عامٍّ فاشيٍّا
إنكليزيٍة مراكَب عىل فَرنُْكو املغرب قراصنة آخُر استوىل فقد قرون؛ منذ مثلُها يحدث لم
هذه وكانت ذلك، عىل وباريس لندن حكومتا تحتجَّ أن غري من أغرقها أو كثرية وفرنسيٍة

هزائم. من بريطانية به ُمِنيَت وما ١٩٤٠ سنة يف فرنسة انهيار بَُداءََة الحرب

١٠

وكان ،١٩٣٩ سنة صيف قبل بدرجاٍت منها أضعَف إيطالية خصوم من ثالثة كان
القرون منذ البحر عىل للسيطرة سعٍي كلَّ تركوا قد رائع، بحريٌّ شعب هم الذين األغارقة،
أي وامِلالحة؛ التجارة من اليوَم يعيشون األغارقة من املائة يف ستني فإن ذلك ومع القديمة،
التجاريَّ أسطولهم فإن ذلك ومع آخر، شعٌب إليه يَِصْل لم َمبْلًغا املضمار هذا يف يَبْلُغون
ومع ، حربيٍّ أسطوٍل حماية عىل يعتمد أن يمكنه ال ُطنٍّ مليوني نحو ُحُمولتُه تَبْلُغ الذي
ُمَعرٌَّض اليونان، لبالد والروحيَّ الحيويَّ املركَز أي ؛ اإلغريقيِّ األرخبيِل جميع فإن ذلك
معمورًة مثًال، ، الرتكيِّ الحكم أيام الدُّوِديكانيز ُجُزُر وكانت الخارج. من يأتي هجوٍم لكلِّ
من الجزائر هذه أهل ُمْعَظم يزال وال السكان، من املائة يف تسعني نسبتُهم تبلغ بأغارقٍة
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يونانيًة تكون إِيجه بحر يف الحياة مظاهر جميع انفكت وما اإليطايلِّ، العهد يف األغارقة
رضورية. قوة من الحماية تقتضيه ما هو الشواطئ هذه سكاَن يُْعِوز الذي وإنما تماًما،
ذات غريَ البحر، يف الحديثة اليونان بالد حققته ما كلُّ هي التي ُكوِرنْث، قناُة وَظلَّت
عرشة عىل ١٨٩٣ سنة تَمَّ الذي القناة هذه إنشاء نفقات تَِزد ولم البلد، هذا ِمالحة يف تأثرٍي
تَْصِدم والسفُن الصغرية، السفن لغري صالحًة ِضيُقها يجعلها وال الدوالرات، من مالينَي
املتوسط، البحر يف ما أقىس كورنث يف الرُّبَّان ِمْهنَُة وتَُعدُّ الغالب، يف املرتفعَة القناة شواطئَ
دوراٍن اقتصاِد غري عىل تنطوي ال ألنها وذلك االْسرتَِجيَّة؛ الناحية من القناة لهذه قيمة وال
الذي هو بحرية أميال أربعَة العرض من البالُغ كورنث وبرزُخ البلُوبونيز، َحْوَل طفيف

فتحه. ارتأيا قد بعده من وأَدرياُن قيرص كان
حاميًة تبدو انفكت ما التي إنكلرتة محالفتها عىل اليونان بالد عن الدفاع ويتوقف
تلك يف حاول قد فِنيِزلُوُس وكان سنني. عرش يف مرات ثالَث إليها امَلَلكيِة عودة منذ لها
كانت والتي أملانية مع اتفقت قد الحني ذلك يف تكن لم التي إيطالية يحالف أن الفاصلة
كثري حول تتفاهما أن وإيطالية إْغِريْقية عىل يسهل وكان اليونان، لبالد طبيعية صديقًة
ويف نفِسها، وإِْغِريْقيَة كريَد، يف أنشئوا اإلنكليز فإن ذلك ومع فيها، املختَلف املسائل من
واإلنكليُز يُحتمل، ما عىل لألغارقة مما إلنكلرتة أنفَع كانت وجوية بحريًة قواعَد الُجُزر،
بني فيما لها ُمْحتَلِّني كانوا والتي الغربيِّ الساحل أمام الواقعَة اليونان ُجُزَر جيًدا يعرفون

اإلغريقية. املوانئ استعمال َحقِّ مقابل يف إال يُعيدوها فلم ١٨٦٤ وسنة ١٨١٥ سنة
أخرى؛ سياسة اتباَع ليستطيع أَتَاتُْرك كمال كان وما أيًضا، إلنكلرتة حلفاءُ والرتُك
وإغريقية، إيطالية بني مما َحالٍّ أصعُب خالٍف أوجه من وتركية إيطالية بني ما ألن وذلك
مع ولكن ًدا، ُمَجدَّ رومة تُعارض بزنطة أن لُوجد َضيِّق ِنطاٍق عىل األمر إىل نُِظر ولو
بطرس َجَهَر وملا الحارض، الوقت يف قوًة أشدَّ الشمال يف جاًرا لبزنطة إن القائل الفارق
إياها السوْفِيت يشاطره آماٍل عن ُ يَُعربِّ كان ماءً» أطلب بل أرًضا، أطلب «ال بقوله: الكبري
ينمو وهكذا ذلك، مع حولها والرتُك هم يتفاهموا أن فاستطاعوا يُحتمل، ما عىل أيامنا، يف
حليفتهما بواسطة وروسية، إنكلرتة املايض، خصمي بني الغريبة الصداقة من رضٌب
املضايق تحصني يف لها اإلذن َحْول الجديَد تركية طلَب ١٩٣٦ سنة يف الدوُل وتَُلبِّي تركية،
املرور، وقت عن القيود بعض ومع الغوَّاصات خال املراكب ألنواع باملرور سماحها مع
يف الحال عليه كانت كما جديٍد من املضايَق يَْحُرس ما املنضودة املدافع من ترى واليوم

األوىل. العاملية الحرب
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أواخر منذ وإيطالية إنكلرتة بني مرتجحة سياسًة تتبع أن إسبانية عىل كان أنه ومع
وبني بينها ِلَما إالَّ يُحتمل، ما عىل ُقُدًما، الحديث تسلُّحها يف تَِرسْ لم فإنها األهلية حربها
ِمفتاح كان إذا طارٍق جبَل إن ِقيل أن الصواب ومن يَّة. ِرسِّ معاهدات من ُموُسولِّيني
لم إنكلرتة ألن وذلك َدْولية؛ ُجِعَلت طنجة فإن ذلك ومع ُقْفلُه، َطنَْجَة فإن املتوسط البحر
الصخرة رضُب يمكن العكس وعىل طارق، جبل أمام حصوٍن بإنشاء لدولٍة لتسمح تكن
أن نَة امُلَحصَّ البَِليَاِر جزائَر يُْمِكُن ما مقداُر يُبَْرص أن الصعب ومن َسبْتَة، من باملدافع
العرش السنني إىل نظرَت ولو إنكلرتة. بقتال إسبانية َجَهرت ما إذا إلنكلرتة ُعْرسٍ من توجبه
مما املتوسط البحر يف تسلًحا أشدَّ فرنسة لوجدَت الثانية العاملية الحرب قبل جاءت التي
دامت ما التسلُّح يف تُْمِعن أن عليها وكان الباريسية، الديمقراطية اُد نُقَّ َظنِّه عىل يَْحِمل
عىل دفاُعها يتوقف التي أيًضا، الوحيدَة العاَلم ودولَة الوحيدَة، املتوسط البحر دولَة
مليوَن أربعني لتعاون مرآًة الرائعُة الكربى» الفرنسية «األُْرسة كلمُة وكانت مستعمراتها.
مقداًرا تَُعمُّ سياسًة يَعنيِّ التعبريُ هذا وكان آخر، لوٍن من تابٍع مليوَن وستني فرنيسٍّ
فكانت إكراه، عن ال إغراء، عن الجيش يف يخِدمون األخرى األلوان أصحاب وكان فمقداًرا،
١٣٠ منذ يشء فتح يف يَْرَغبُوا لم الفرنسيني أن وبما بمليونني. تَُقدَّر االستعمارية القوُة
عن الدفاع عىل يقترصون كانوا فإنهم يَْمِلكون، بما االحتفاظ يََودُّون كانوا بل سنة،

أفريقية. إىل َسَفره يف التجاريِّ أسطولهم حماية وعىل واألفريقية األوروبية سواحلهم
وترى البحرية، املؤتمرات يف إنكلرتة، ال إيطالية، مزاحمَة فرنسة محاولة ِرسُّ هذا ويف
إنكلرتة ملحالفتها َهَدأت قد طارٍق بجبِل شطرين إىل أسطولِها َفْصِل َحْوَل فرنسة مخاوَف
نحو األطلنطيِّ املحيط من تَُمرَّ أن االستعمارية الكتائَب يمكن وصار عاًما، أربعني منذ
نتائج من وكان . الغربيِّ أفريقية شمال يف الواقعِة َمرَّاِكَش احتالُل لفرنسة تَمَّ منذ الشمال
الطريَق هو لذلك َحلٍّ أحسُن وكان تُنَْقل، التي املفارز بعض َفْقُد العملية الطريق هذه
الحربية وزير كان والذي الجزائر بغرب َوْهران مرفأ من ذاهبًا الصحراء يقطع الذي
أن سخاءٍ، قلِة مع الغنيُة، فرنسة تَْسِطع ولم ،١٩٢٩ سنة يف تصاميَمه وضع قد ماجينو
النقل وسياراُت الَجوِّ خطوُط تقدر لم الذي الحديديِّ الخطِّ هذا إلنشاء دوالر مليار تجمع

مقاَمه. تقوم أن
والجزيرة، إيُرن بني ِلما َوْصًال رسَمه إسبانية وضعت الذي الحديديِّ الخطِّ شأن ومن
ُمتَِّجٍه طارق جبل تحت نََفٍق بإنشاء بَرٍّا َلع السِّ به تُنَْقل أن الفرنسية، الطُرق عن وانفصاًال
بفضل ق تَُحقَّ أن العظيمة املشاريَع هذه يمكن وكان ، حديديٍّ بخطٍّ الرشقيِّ الَجنوب نحو
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تنفيذه أُحسن مما هذه مثل ومشاريُع السويس، قناة به ُحِفَرت مما بأسهَل الحديث الَفنِّ
وضُع معه يمكن ما الجهات بعض يف الصالبة من الصحراء أرض وتَبْلُُغ أمريكة، يف
كان وهكذا املتوسط، بالبحر والسودان ِنغال السِّ َوْصل يمكن كان وهكذا هنالك، عوارَض

أيام. ثمانية َسَفر بعد الرِّين عىل يكونوا أن الُكونُْغو ُسوَد يمكن
الفرنسيون صار ما بحًرا النقل من الفرنيسِّ للُخلُق مالئمًة أكثَر الحلُّ هذا وكان
ومثُل حدودهم، عىل وقعت حروٍب قروِن بفعل حني َمالَّ منهم أكثر جنوًدا — كاألملان —
عن للدفاع منهاٍج من األخرية العرش السنني يف فرنسة حققته ما النفس يف وقًعا ذلك
فرنسة يف يَْهِدف تدبرٍي كلِّ ميزانية يَْقبَل الفرنيسُّ الربملان وكان إيطالية. تجاه بحًرا نفسها
ازدراء زيادة عن إيطالية تهديداُت أسفرت ما واحدة دفعًة الطالينة ضدَّ حاجٍز إقامة إىل

للطالينة. الفرنسيني
التجارة سهولِة بنسبة الصعوبة من الشمالية أفريقية عن الدفاع أمر تحقيُق وكان
وكان الطبيعية، املوانئ من قليٍل غري عىل يشتمل ال أفريقية شمال ساحل أن والواقُع معها،
فرنسة َعْت َوسَّ وقد مىض. فيما زمٍن طويَل به يستقروا أن القراصني استطاعة سبَب هذا
كان عظيمة ونفقة كبرية مشقٍة مع وبنَزْرت والجزائَر وهراَن الثالثَة: الكبريَة املوانئَ
أفريقية، يف القراصني بعهد يُذَكُِّر يشء يبَق ولم مذعوِرين، عليهما يُْقِدمون ال القراصنُي
وثالثني ثماٍن ذكرى سنة، ثالثني مدة أُخرى ِذكرى عىل وهران ميناء حاَفَظ العكس وعىل
العاملية الحرب أثناء يف امليناء يف تُِركت األسود البحر يف القيرصيِّ األسطول من قطعًة

… حوَلها الشيوعيني املشاغبني نشاط مع َدأ بالصَّ متآكلٍة نصَف تراها واليوَم األوىل،
ل تَتََدخَّ ة، الُعدَّ كمال من بلغت مهما املتوسط، البحر دول من دولًة تَِجد ال ذلك ومع
الزائر هذا أن والواقُع سواحَلها. يََمسُّ ال الذي البحر هذا حياة يف إنكلرتة قوة بمثل
فيُثري الوسائل جميَع يتخذ فقط البحرية النواحي هذه إىل ُده تردُّ يلوح الذي الغريب
بضِع غريُ املتوسط البحر يف إلنكلرتة ليس ما وعىل فيه، يؤثِّر أو الساحلية األمم تََسلُّح
من شعٍب أليِّ كان وما ورشًقا، ووسًطا غربًا بلدها يف كأنها تَِجُدها َمْحِميَّاٍت وبضِع ُجُزٍر
جبل صخرة أبَرص الذي إن حتى السيطرة، هذه بمثل يَْزهَو أن املتوسط البحر شعوب
السياسة أقطاب بعض شأُن موضوعه، عن خٍرب من لديه ما به يُتمُّ ما إىل يحتاج طارق
ولم موتهم، بعد ما إىل مجهولًة أهدافهم بقاء مع أعمالهم غريَ معارصوهم يرى ال الذين
املرافئ وهذه الصخر وهذه الُجُزر هذه يف وأُِعدَّ ُصِنع قد كان ماذا الحرب بعد إالَّ نَْعِرف
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يُْمِكُن ال إنه يقول ُغوْدِيل السابقني حكامه أحُد كتب طارٍق جبل وعن الشواطئ، وهذه
العرض ومن كيلومرت ونصَف كيلومرتات أربعَة الطول من البالغَة الضيقَة، الصخرَة هذه
كثريًا منخفًضا يطري أن العدوِّ عىل وأن صالًحا، َمْرًمى تكون أن كيلومرت، ونصَف كيلومرتًا
هنالك، َمِطرٍي إىل تحويله يَْحُسن مكاٍن وجود عدم إىل وهذا مصادفًة، غرضه يَبْلُغ حتى
رضُب يُْمِكن أََجْل، النواحي. هذه يف تَُهبُّ التي الرشق ريح من حسابُه يجب ما إىل وهذا
الثقيلة املدافع لغري ذلك يف التأثري بعُض يكون ال أنه غري َسبْتَة، من باملدافع طارق جبِل

امَلْرَمى. البعيدة
إليها ُرِفَعت كما طارق، جبل دهاليز إىل ُرِفَعت املدافع من آالٍف أربعَة أن ويظهر
أن ويُْمِكن املاء، من ُطنٍّا أربعني منها الواحُد فيَستوعُب بالقذائف ُجرِّبَْت حٌة ُمَصفَّ صهاريُج
ُوِجَدت ما بُمَدرَّعٍة مجموعها يف الحصوُن وتُذَكِّر الحرب، حني ِفَرٍق ستُّ مالجئها إىل يأِوَي
بالذخائر مملوءة َخِفيٌَّة ومخابئُ مستورة صغرية وأبراٌج منضودٌة ِقَالٌع طارٍق، جبِل يف
املتخصصون ُعنيِّ ما الكتمان من األرسار بََلَغت وقد ُمنَكََّرة، للطائرات ٌة ُمَضادَّ ومدافُع

املجموَع. يَْعِرفوا لكيال َدْوًما نفسها للفروع الُعَدد تنظيُف إليهم املوكوُل
العاملية الحرب أثناء يف شأنَها املتوسط، البحر مركز هي التي مالطة، أثبتت وقد
فزعموا بالساحرة الجزيرَة هذه الطالينُة دَعا وقد الطريان، تقدُّم من الرغم عىل الثانية
فقد ذلك ومع واحدة، ساعة يف ِبِصِقلِّية قواعدهم من موانئها تخريب عىل قادرون أنهم
العنيفة الجوية الغارات جميع مالطُة قاومت ما الزعم هذا صواب عدم عىل الحوادث َدلَّت

أفريقية. يف الحربية األعمال تجاه العظيمة قيمتها عىل محاِفَظًة
القدَس يَِصل وما عميًقا، بًا ترسُّ الغربية آسية يف اإلنكليز نفوذ ب تََرسَّ حيفا ومن
بغداَد بني وما قوية، حاميٍة من األُردنيَِّة اَن َعمَّ يف يَُرى وما ، حديديٍّ خطٍّ من باملدينة
ومن العقبة ميناء تقدُّم ومن امَلْوِصل ِنْفِط أنابيب من شاَهد وما جوية، خطوط من وإيراَن
لالتصال ضامٌن َجبَّاٌر حصٌن منها يتألَّف أموٌر األحمر، البحر يف بعيدتني جزيرتني وجود
والبحر املتوسط البحر بني جديدٍة قناٍة إنشاءُ ُرئِي إنه حتى طريقها، لحماية صالٌح بالهند
تحقيق فإن ذلك ومع العقبة، إىل عكا من مارٍَّة بفلسطني، بريطانية أرٍض يف مارٍَّة األحمر
أرٍض حفر من يجب ِلَما مرة عرشين السويس قناة َكلفته مما أغىل يَُكلِّف املرشوع هذا

كثرية. سنني املرشوع هذا إنجاُز ويتطلب ، صخريٌّ معظُمها
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ما ِضدَّهم ه يَُوجِّ عارًضا َعُدوٍّا يََرْوا أن من لإلنكليز تخويًفا أقلَّ النفقات تكون وقد
يف قناٍة إنشاءِ َوْقِف عىل الفراعنة أحد َحَمَل قد كان هذا مثل وخوٌف أعمال، من يُنِْجُزونه

النيل. وادي

١١

لم وهذا املشئوم، ١٩٣٩ سنة صيف يف بالسالح َجًة ُمَدجَّ املتوسط البحر شواطئ كانت
أهل وكان َمَواِخَر، البحر يف البواخُر وكانت فر، والسَّ والتجارة النقل دوام دون يَُحْل

فوقه. ويطريون املتوسط البحر يف يطوفون والُغَرباء السواحل
قناة من مارًَّة والصني الهند منتجات تجلُب واملحيط الهادئ خطِّ ُسُفن وكانت
وكانت َمَضْت، قرون منذ الكاب من تمرُّ امُلنْتََجاُت هذه وكانت طويل، َسَفٍر بعد السويس
العصور موانئ إىل لتَِصَل الصغرى وآسية فارس بالد بني الَربِّية الطُّرق من تُمرُّ ذلك قبل
ْحَن فيَْسَرتِ عالية ِكَعاٍب ذاَت وأحذية ِبيًضا ثيابًا البساٌت نساءٌ املسافرات من وكان القديمة.
البواخر عىل وكان د. امُلَجمَّ الليمونيَّ رشابَهنَّ ُمتَذَوِّقاٍت ِتْريَْسِتينُو» «لُويْد بواخر ظهر عىل
سرتُونْبوِيل َسْفح عىل التاريخ قبل ما آثاِر دراسة يف راغبون علماءُ ِحمًال األخفَّ التجارية
النقود ودراسِة الغريبِة، ُرودَس قصوِر ودراسِة تطوان، يف النَّْخل أنواع ودراسِة ، الغربيِّ

أبيب. تل ضواحي يف الحديثة املغاِرس وِدراسِة اإلسكندرية، يف القديمة
وكانت الرشق، يف أنباءٍ الستقصاء وتجاٌر ِصحافيون َجوٍّا املتوسط البحَر يقطع وكان
يف املستمعني آذان اسرتعاءَ محاولًة أخباَرها تنرش السواحل جميع يف اإلذاعة َمَحطَّات
بالطائرة فسافر الكتاب، هذا وضع يف إليه يستند ما املؤلُِّف َجَمع وقد البعيدة. الشواطئ
البحر «تاريخ خطوَط راسًما الزُّْرقة تامِّ أغسطس من يوٍم يف تونس إىل قورسقة من

نفسه. البحر هذا فوق ميلني ارتفاع عىل املتوسط»
يعيشون إنساٍن مليون ١٢٠ كان وبينما نشاًطا، تنتعش العامليُة التجارُة كانت وبينما
طائراٍت أزيُز يُْسَمع إذ أحوالهم؛ تحسني يف جادِّين أو بالحياة متمتعني الشواطئ هذه عىل
طائراٍت عن ذلك صدوُر ُمْرَهَفة بأُذٍُن أو باملنظار يَُماَز أن يمكن فكان الرءوس، فوق
مراكُب القادمة األيام جميع ويف الغد صباح يف يَُرى أن املمكن من صار وقد حربية،
البحر، سطح فوق بارزٍة عظيمٍة رمادية كحيتاٍن األُُفق طول عىل تَْزَلُق وكبرية صغريٌة
فيما النظر يُنعمون عندما متزايدًة حربيًة سفنًا اليوم بعد يََرْون السواحل أهل أخذ وقد

ُفَرض. من أِلُفوه
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ِلَما خالًفا الصيفية األسابيع هذه يف واستعداد ارتياٍب َدْوَر املتوسط البحر ويقيض
وجميع سواحله وجميع البحر هذا ُمُدن جميع عىل ذهوٌل استوىل أن يَْحُدث ولم مىض،
العاملية الحرب أثناء يف األخرية البحرية املعركة وقعت أََجْل، املرة. هذه يف استوىل كما أُممه
األربع أو الثالث املعارك أن غري ، الرشقيِّ البحر هذا شمال أقىص يف أي الدردنيل؛ يف األوىل
من أصبحت واإلسكندرية ونافارين األدرياتيِّ البحر يف عَرش التاسَع القرن يف وقعت التي
فاتحو وكان موانئها. يف هادئًة تََظلَّ أن املحاربة غرِي األمم أساطيَل يُْمِكن وكان الِقصص،
الشواطئ أمم تتلقى شاطٍئ، أو جزيرٍة عىل واستوَلْوا املتوسط البحر أَتَوا ما إذا األجانب،
ضدَّ َحَمالٍت من البندقيون به قام وما بعيد، ببحٍر ا خاصٍّ األمر كان لو كما نبأَهم األخرى
البحر يف وقع وما اليونان، ُجُزر ضدَّ والنورماُن الرتك ضدَّ والصليبيون القسطنطينية،

البحر. هذا من أقساٍم عىل مقصوًرا كان منازعات، من املتوسط
كانت ومصانعه ومرافئه وطائراِته املتوسط البحر أمم جميع ُسُفَن فإن ذلك ومع
وبأن الشمال يف تَُعدُّ حربًا بأن الشعوُر يُْمِكن فكان ،١٩٣٩ سنة أغسطس شهر يف تهتزُّ
أن والواقُع يََرتقبون. خائفني املتوسط البحر أهل جميع ستجعل وبأنها إليها تَُجرُّ إيطالية
دول من أخرى دولٍة أيُة كانت وما واحٍد، رجٍل ُحْكِم عىل يتوقف كان بأرسه بحٍر مصري
جميع تََحرَّكت أسطوله مع للحرب سار ما إذا وهو َسْلِمه، بإخالل لتقَيض املتوسط البحر

مهاجمته. أو لَدْحِره األساطيل
سماءٍ تحت غايتَه املتوسط البحر يف التوتر يبلغ أغسطس شهر من األيام هذه ويف

األوىل. امِلْدفِع َقِذيفة إطالَق َهَلٍع عن الساحل أهل جميع وينتظر زرقاءَ،
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طالعه قد كان الذي الكتاَب ابنه ويقرأ َمِليٍّا، البحر يف الصخرة عىل الواقُف الحارُس ينظر
بُْرجه. يف قضاها لياٍل يف أبوه

يف عليه َقيًِّما الحارس ويََظلُّ فيه املناُر أُْطِفئ الذي الزمن عىل أعوام أربعة وتمرُّ
الحربية السفِن أُوَىل يبرص أن راجيًا صباٍح كلَّ الَحَلُزونيِّ لَّم السُّ يف ويصعد البُداءة،

طولون. سواحل نحو معجزٍة، عن آتيًة، — الطيور أوَل ال — الصديقة
الضامننْي الصغري والُفنُْدِق املطبخ من بدخلها ة األُْرسَ وتعيش ِشداٌد، ِسنُوَن وتلك
ِبطالتَه الحارس ويتعود املألوف، ُجْهِدها عىل الحارس زوج وتحافظ ، رضوريٌّ هو ما لها

مىض. فيما أبوه كان كما ماهًرا َصيَّاًدا الغالُم ويصبح ابنتُه، وتَْكُرب الجديدة،
الحوادث، من يقع ما الشائُب ُح امَلالَّ ويتتبع املنار، مع واألمل ور ُ الرسُّ وينطفئُ
صغرية بالقطٍة ُمْضطرٍّا يكتفي ثم األمر، بدءِ يف الكبريَ ِمذْياَعه يَْسَمع أن ويستطيع

امَلْفَرخ. يف مكتومٍة
هذا إىل الجئني األلوف ويفرُّ … نصفها من أكثر العدوُّ ويحتلُّ فرنسة، وتُْدَهُم
ويبلغها سفينًَة، راكبني إِِيْرس جزائر إىل الالجئني بعض ويصُل بأنفسهم، ناجني الشاطئ
املتوسط البحر يفتحون القديم، مالذَ الُجُدد الِوِكيْنُغ هؤالء ويَْفتَح … َسبًْحا منهم اثنان
ويَْدُعو … طويًال زمنًا البحر هذا سيَد َظلَّ الذي اإلنكليزيِّ الحليف مع العالقُة وتُْقَطع …
زعماءُ ويظهر … جزأين فرنسة قطع عن التصدع ويُْسِفُر … االتحاد إىل ُدوُغول َجاُع الشُّ
التي الباخرة وتُنَْسف … األسطول ويُْهَزم … آخر اتحاد ويقع التصدع ويتكرر آخرون
الطالينة، ويصبح … طعام عن الباحثة السابحة األسماك بني وتَْغَرق فيها َخَدم قد كان
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تسيطر فرنسة كانت التي والشواطئ الُجُزِر سادَة األنذاَل، محاربيهم يَْحتَِقر كان الذين
… اإلسكندرية أمام معركة وقوع ويُْخَىش مرص، إىل يُْزَحُف ثم … عليها

الشاطئ طول عىل الغرب إىل الرشق من َدبَّابٍَة ألُف فتزحف بغتًة، الوضع ويتحسن
شاطئَ يُنِْقذون الذين اإلنكليُز أوالء هم فها طائرة، ألُف الطريَق لها وتَُشقَّ ، األفريقيِّ
الفرنسية. اإلمرباطورية سواحل عىل يقع ماذا يَْعَلم أحد ال ولكن ، الَجنوبيَّ املتوسط البحر
ِخالل من ميٍل ألَف قطعوا لقد املنقذون! يَِصُل اَخه: ُرصَ يَُكرُِّر امِلذْياُع ذا هو وها
الُكْربَى، الحماسية القصيدة وتبدأ ألوروبة، إنقاذًا أفريقية؛ إىل أَمريكة من املحيط، البحر

الناس. خياَل ويمأل للعاَلم، مركًزا املتوسط البحر ويعود
مينائه، ملغادرة األسطول ق يَُوفَّ ولم الَجنوب نحو فيتقدم العدوِّ دور يأتي واآلن
من صباٍح ذات بامِلنْظار، أبرص فقد الحوادث، هذه ليَْعَلم املذياع إىل الحارس يحتاج وال
يف وفرنسيٍّا بحريٍّا َزْهِوه انهياَر ويُبِْرص تُْغنَم، لكيال ِتبَاَعا املراكب تنتحر كيف نوفمرب،

ساعة. ربع
اشات، بالرَّشَّ واملسلحة املَحرِّكات ذاِت سفنهم من إِِيْرس ُجُزر إىل األملان ينزل وأخريًا
إىل الطويل البحريِّ سفره حني القاه قد كان الذي الحارَس السفن هذه ُربَّاُن ويَْعِرُف
ولم َخِطًرا، يَُك فلم العسكرية نَّ السِّ جاوز قد مناَره املحروُم الحارُس وكان والهند، الصني
األبيض بيته يف بقائه مع األملانية، الحامية إىل املنار بتسليم أُْلِزم وإنما أسريًا، عليه يُْقبَض

وأوالده. زوِجه بجانب وِعنَبُه وزيتونُه وَدجاُجه هو الصغري
يف جاء فقد الراهنة، الساعة يف للمنار الحارسني األملان َمْعنَِويََّة تْعلُو الكآبة ولكن
نزوُل ويلوح الصغري، بيته يف الحارس أمل بانتعاِش هذا ويقرتن ُروِمل، َدْحِر ُ نبأ اإلذاعة
طولون؟ ِمْن أم ِصِقلِّية أَِمْن يَِصلون؟ أين ومن فيه، ريب ال آتيًا أمًرا أوروبة إىل املنقذين
ُشْكٍر مع َصْحٌو َح امَلالَّ ويساور نابل، وتَُهاَجم ِصِقلِّية وتُْحتَلُّ ُقوسة َرسَ وتسقط
ذلك الُربْج يف املصباَح ييضءُ وهل ًدا؟ ُمَجدَّ مناُره يَُضاء ومتى إلينا؟ يأتون متى فيَْسأل:

اإلنكليز؟ مساعدة خشيَة ً ُمْطَفأ يََدُعه أو لَغوَّاصاته، إشارًة ليكون األملانيُّ
األسئلة. هذه مثريًا لياليه نصف الحارس ويقيض

أملانيًة، مراكَب عليه تُبِْرصُ ال فرصَت تقريبًا، ُمنَْقذًا املتوسط البحر نصَف ترى واآلن
املثلث العَلم وأخذ وشواطئ، ُجُزًرا الحلفاء فتح وقد نفسه، اإليطايلُّ األسطوُل َسلَّم وقد
األملان وإن هنا، صامتًا ينتظر املنار حارس وإن منها، فرنسيٍّا كان ما فوق يَْخفق األلوان
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ويكون الهابطات1 رجال يظهر أو بحرية معركة ستقع وهنا هنا، مسيطرين يزالون ال
الغزو.

كثريًا قرأ الذي املتوسط البحر تاريخ يف دوره يَُمثِّل أن الشائب ح للَمالَّ يَُقدَّر قد وهكذا
املستقبل؟ إىل نظره اآلن ه يَُوجِّ وهو الطويل املايض من ه يهمُّ الذي ما ولكن أخباره، من
سمًكا، ليصطاد يذهب وأن جانبًا كتابه يَدَع بأن صارًخا ابنَه يأمر إذ لكذلك؛ وإنه

الحرية؟ أو بامَلِنيَّة سيأتيه الغَد أن يَْعَلُم وَمن غًدا؟ ذلك ُصنع يستطيع أنه يَْعَلُم وَمْن
منتصف يف صاٍف نهاٍر عن الشمُس تُْسِفر إذ هكذا؛ األمور يف ليَُفكِّر املنار حارس وإن

.١٩٤٣ سنة سبتمرب

.Parachutes 1

565




