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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة الترجمة 

عد فهذا هو اجلزء وب. احلمد هللا على جزيل عطائه والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى مجيع األنبياء والرسل
األول من الد الثالث من جملدات قصة احلضارة، وقد مساه املؤلف قيصر واملسيح ألن هذا الد يبحث يف حضارة 

وسيكون هذا اجلزء الذي بني يدي القارئ واحدا من .  بعد امليالد325روما وبداية احلضارة املسيحية حىت عام 
 من هذه املوسوعة، ويشمل أوهلا قصة احلضارة الرومانية من أقدم العهود إىل مقتل أربعة أجزاء يكمل ا الد الثالث

م إىل منتصف . ق30يوليوس قيصر واحلرب األهلية اليت أعقبت موته، ويقص الثاين قصة احلضارة الرومانية من 
ا الد باجلزء الرابع، ويروي القرن الثاين بعده، ويشمل الثالث عهد اإلمرباطورية إىل اية القرن الثاين، وينتهي هذ
وقد كانت خطة املؤلف . قصة الصراع بني املسيحية والوثنية من بدايتها إىل انتصار املسيحية يف عهد قسطنطني

األوىل دف إىل أن تتم السلسلة يف مخسة جملدات كربى لكنه حني أصدر هذا الد الثالث جعلها ستة مث عاد يف 
أصدر الد اخلامس يف عصر النهضة فزادها إىل سبعة ألنه خص النهضة مبجلد واإلصالح أواخر العام املاضي حني 

واحلق أن عصر النهضة خليق بأن يفرد له جملد خاص ألنه بداية العصر احلديث، وفيه استيقظ . الديين مبجلد آخر
سنا يف حاجة إىل التنويه بقيمة ول. العقل البشري من سباته الطويل نبتت بذور احلضارة اليت ازدهرت يف هذه األيام

هذا الد فهو كالدين السابقني تراث الشرق القدمي وتراث اليونان يف غزارة املادة ودقة البحث، وحسب القارئ 
وال يسعنا هنا إال . أن يطلع على ثبت املراجع جمملة ومفصلة ليعرف اجلهد الذي بذله املؤلف يف مجع مادته وحتقيقها

خرى بفضل اإلدارة الثقافية جلامعة الدول العربية اليت اختارت الكتاب وعهدت إلينا ترمجته، وجلنة أن ننوه مرة أ
التأليف والترمجة والنشر اليت تولت طبعه ونشره، والقراء يف مصر وسائر البالد العربية الذين أقبلوا على اقتنائه إقباالً 

حممد . ترمجة هذه املوسوعة اليت نسأل اهللا أن يوفقنا إلمتامهاكان له أكرب األثر يف تشجيعنا على مواصلة العمل يف 
  1955بدران مارس سنة 

  تمهيد بقلم المؤلف 

 هو القسم الثالث من كتب تاريخ احلضارة اليت كان الد األول فيها -  وإن يكن وحدة مستقلة بذاا-هذا الد

 ، ووهبنا اهللا نعمة الصحة  ظروف احلرب القائمةوإذا مسحت لنا. تراث الشرق، والد الثاين حياة اليونان
واخلطة اليت نسري عليها يف هذا العمل هي . 1950فسيكون الد الرابع وهو عصر اإلميان معدا للنشر يف عام 
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، اليت تقضي بدراسة النواحي اهلامة يف حياة الشعب وعمله وثقافته وتفاعلها وتأثري كل منها اخلطة التارخيية التركيبية
 وهي كذلك طريقة ال غىن عنها من الناحية العلمية وال تقل -أما الطريقة التحليلية يف كتابة التاريخ. يف األخرى

 كالناحية - واحدة من نواحي النشاط اإلنساين فهي اليت تدرس ناحية-احلاجة إليها عن احلاجة إىل الطريقة التركيبية
 يف حضارة بعينها أو يف - السياسية أو االقتصادية أو اخلليقة أو الدينية أو العلمية أو الفلسفية أو األدبية أو الفنية

أما عيب الطريقة . وعيب هذه الطريقة التحليلية أا تفصل جزًءا من كل فصالً يشوهه. مجيع حضارات العامل
كيبية فهو أا، إذ تتطلب من عقل واحد أن تعتمد على معرفته الشخصية يف حديثه عن كل ناحية من نواحي التر

وليس يف وسع من يتصدى إىل هذا العمل أن . إحدى املدنيات املعقدة اليت متتد آالف السنني، إمنا تطلب املستحيل
 وهي إدراك األشياء عن طريق عالقاا -الفلسفةيتجنب األخطاء يف الدقائق والتفاصيل، ولكن العقل اهلائم حبب 

إن .  هي الطريقة الوحيدة اليت يستطيع ا عقل ال يقدر بغري هذه الطريقة أن يقنع بسرب أغوار املاضي-بعضها ببعض
يف وسعنا أن نطلب الفلسفة عن طريق العلم، وذلك بدراسة ما بني األشياء من عالقات يف املكان، أو أن نطلبها عن 

يق التاريخ بدراسة ما بني احلوادث من صالت يف الزمان، ويف مقدورنا أن نعرف عن طبيعة اإلنسان بدراسة طر
سلوكه وأعماله يف خالل ستني قرنا من الزمان أكثر مما نعرفه عنها بقراءة مؤلفات أفالطون وأرسطو، وسبنوزا 

وإن دراسة  . "ا أمام التاريخ يف هذه األيامما أضيع الفلسفة كله: "وكانت وما أصدق قول نتشة يف هذا املعىن
. املاضي لتعد حبق عدمية النفع إذا مل جيعل هذا املاضي مسرحية حية، أو إذا مل تضيء لنا دراسة ظلمات حياتنا احلاضرة

ا وارتقاؤها من بلدة صغرية يف مفترق الطرق حىت سادت العامل املعروف وقتئذ، وما أسبغته من أليس قيام مدينة روم
أمن وسالم على رقعة واسعة من األرض متتد من جزيرة القرم إىل مضيق جبل طارق، ومن ر الفرات إىل سور 

 غرب أوربا، وما قامت به من هدريان، وما نشرته من أصول احلضارة القدمية يف عامل البحر األبيض املتوسط ويف
كفاح لالحتفاظ مبلكها املنظم من أن تطغى عليه حبار اهلمجية اليت تكتنفه من كل جوانبه، مث تصدعها الطويل 

البطيء، وايارها آخر األمر، وترديها املشئوم يف ظلمات اجلهالة والفوضى، أليس هذا كله أعظم مسرحية مثلها 
أن أعظم منها وأكثر روعة تلك املسرحية األخرى اليت بدأت حني وقف قيصر واملسيح اإلنسان، اللهم إال إذ ظننا 

 واليت دامت حىت أضحت حفنة من املسيحيني املضطهدين املطاردين مبا أوتيت Pilateوجها لوجه يف ساحة بيليت 
ن املسيحيني يف من صرب وجلد وما قاست من اضطهاد وما حل ا من رعب وهول، نقول حىت أضحت هذه احلفنة م

ولكن هلذه املسرحية الكبرية . بداية األمر حليفة ألعظم إمرباطورية يف التاريخ، مث سيدا، مث وريثتها بعد تصرم أجلها
ذلك أا تشبه شبها : بالنسبة لنا معىن أعظم مما يبدو بالنظر إىل فخامتها وطول زماا واتساع املسرح اليت متثل عليه

وهذا هو ما نفيده . لة حضارة هذه األيام، واملشاكل القائمة فيها، وتلقى ضوًءا ينذرنا بسوء املصريعجيبا عظيم الدال
 ففي وسعنا ذه الدراسة الشاملة أن -من دراسة حضارة من احلضارات دراسة تشمل مجيع نواحيها وأدوار حياا
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راحل وعناصر يف جمرى ثقافتنا حنن، فنتخذ من نوازن كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من نواحيها مبا يقابلها من م
وما أشبه . هذه املوازنة، ومبا أعقب املراحل املاضية الشبيهة مبرحلتنا احلاضرة، عظة لنا تبعث فينا احلذر أو اإلقدام

 هذه الكفاح الذي قام بني احلضارة الرومانية واهلمجية يف داخل اإلمرباطورية وخارجها بالكفاح القائم يف العامل يف
ويف مشاكل روما البيولوجية واحنالهلا اخللقي معامل دينا حنن سواء السبيل؛ وإن الصراع الطائفي الذي قام . األيام

، وبني قيصر Marius & Sulla وبني جملس الشيوخ مث بني ماريوس وسال The Cracchiبني ولدي جراكس 
بيننا يف هذه األيام، والذي ال تكاد ختبو ناره حىت تشتعل من ومبيب؛ وبني أنطونيوس وأكتافيان هلو عني الصراع القائم 

جديد، فتلتهم فترات السلم التهاما؛ وإن فيما كانت تبذله شعوب البحر األبيض املتوسط من جهود املستيئس 
 وإن .لتحتفظ لنفسها بقبس من ضياء احلرية تنتزعه من تلك الدولة الطاغية لنذيرا مبا ينتظرنا حنن من واجب ثقيل

  . قصة روما هلي يف واقع األمر قصتنا حنن

  المدخل 

  أصل الرومان 

  الباب األول 

  ديباجة في التسكان 

  م . ق800-508

  الفصل األول 

  إيطاليا 

ليتصور القارئ يف خياله صورة ضياع ساكنة يف أودية اجلبال، ومروج فسيحة على منحدراا، وحبريات معلقة يف 
 أو صفراء متتد إىل شطئان البحار الزرقاء، وقرى وبلدان خييم عليها السكون واخلمول وهاد التالل، وحقول خضراء

حني تسطع عليها مشس الظهرية، فإذا مالت حنو املغيب انتعشت وسرت فيها احلياة، ومدن حتيط ا األتربة واألقذار 
هذه هي صورة إيطاليا منذ ألفي  لقد كانت -ولكن كل ما فيها مجيل من أصغر األكواخ إىل أفخم الكنائس الكربى

ليس على ظهر : "فقال عنها) 1( األكرب عن بالدهPlinyوقد حتدث بلين . عام، وال تزال هي صورا يف هذه األيام
هنا الربيع الدائم : "وأنشد فيها فرجيل يقول". األرض أو حتت قبة السماء بالد متاثلها يف مجاهلا وروعة مناظرها

ولقد كانت أشجار الورد )". 2(هنا تلد األنعام مرتني يف العام، وتثمر األشجار مرتني. هرهوالصيف حىت يف غري أش
 Mantua تزهر يف السنة مرتني، وكانت يف مشال البالد سهول خصبة كثرية كسهول منتوا Paestumيف بيستم 
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ومتتد يف شبه اجلزيرة العظيمة سلسلة جبال األبنني امتداد العمود )". 3( من جماريها املعشوشبة يطعم التم"
الفقري يف جسم اإلنسان، فيتقي ا شاطئ البالد الغريب الرياح الشمالية الشرقية الباردة، وتنبع منها أار تروي 

وتقوم جبال األلب يف الشمال لتصد عن . ن البحر ذات املنظر اخلالباألرض مبائها وتنحدر مسرعة لتصبه يف خلجا
البالد املغريين، أما يف سائر أطراف البالد فإن أمواج البحر الصاخبة تتالطم بشطئان كثري منها وعر قائم صعب 

اه، وكانت ذات موقع لقد كانت هذه البالد يف تارخيها القدمي خليقة بأن جتزي أهلها ادين خري اجلزاء وأوف. املرتقى
وكانت جباهلا مصدر كوارثها كما . حريب هام يف حوض البحر األبيض املتوسط ميكنها من السيطرة على العامل القدمي

كانت مصدر مجاهلا وروعتها، ذلك أن الزالزل والثورات الربكانية كانت من حني إىل حني تبتلع جهود األجيال 
و حترقها حبمم الرباكني؛ ولكن املوت كان يف هذه البالد، كما هو يف معظم بالد املتعددة وتطمرها يف أطباق الرماد أ

ذمل أن احلمم املختلطة باملواد العضوية كانت موردا إلخصاب التربة ال . العامل، مصدرا للحياة ونعمة من أنعمها
راعة، وكان بعضها اآلخر لقد كانت بعض األرضني منحدرة وعرة ال تصلح للز). 4(ينضب له على مدى األيام معني

 يعجب Polybiusمناقع تنتشر منها محى املالريا؛ ولكن الكثري منها قد بلغ من خصب التربة ما جعل بوليبيوس 
، ويقول إن يف وسع اإلنسان أن يدرك مقدار ما خترجه من الغالت )5(من وفرة الطعام وقلة مثنه يف إيطاليا القدمية

تنتعش يف "  اآلدمية-الشجرة" أن Alfieriويظن ألفريي . قوم وشجاعتهمونوعها حني يشاهد نشاط أهلها و
بل أن الطالب اهلياب يف هذه األيام نفسها ليعتريه بعض الوجل من ). 6(إيطاليا خريا مما تنتعش يف سائر بالد العامل

ونه الكتومة أو  من عضالته املفتولة، ومن سرعة حبه وغضبه، ومن عي-قوة مشاعر ذلك الشعب املدهش اخلالب
الرباقة امللتهبة؛ وإن الكربياء واحلميا اللذين كانا منشأ عظمة إيطاليا، واللذين قطعا أوصاهلا يف أيام ماريوس 

Marius وقيصر Caesar ويف عصر النهضة األوربية، ال يزاالن جيريان حىت اآلن يف الدم اإليطايل يف انتظار قضية 
إال القليل النادر منهم مكتملو الرجولة وسيموا اخللق، والنساء كلهن تقريباً والرجال كلهم . عادلة أو حجة طلية

وهل يف العامل بالد أجنبت من العباقرة مثل ما أجنبت األمهات اإليطاليات طوال . حسان، ميتزن بالقوة والشجاعة
 يف نظم احلكم أوالً - رحى التاريخالثالثني قرنا اليت يشملها تاريخ تلك البالد؟ وهل يف العامل بالد غري إيطاليا كانت

 إىل ميكل أجنلو Cato Censor من كاتو الرقيب - مث يف الدين، مث يف الفن؟ لقد ظلت روما مدى سبعة عشر قرنا
يقول أصدق الناس حكما يف هذا البلد إنه ملا أصبح : "أما أصل اإليطاليني فيقول عنه أرسطو. مركز العامل الغريب

 بدل أهل البالد امسهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أئنتوريني بل تسموا Oenotriaئنتريا  ملك أItausإيطالس 
" أرض النبيذ"ولقد كانت أئنتريا هي مكان اإلصبع الكربى يف احلذاء اإليطايل، ومعىن هذا اللفظ هو )". 7(إيطاليني

 كان ملك الصقليني الذين  إن إيطالس هذاThucydidesويقول توكيديدس . لكثرة ما كان فيها من الكروم
وكما أن الرومان قد أطلقوا على اهللينيني ). 8(احتلوا أئنتريا يف طريقهم الحتالل جزيرة صقلية وتسميتها ذا االسم
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 إىل نابلي، فكذلك توسع اإلغريق يف Atticaمجيعا اسم األغارقة، وهو اسم مجاعة قليلة هاجرت من مشال أتيكا 
وما من .  إىل أقصى طرفها اجلنويبPoذا االسم مجيع أرض شبه اجلزيرة من جنوب ر البو معىن إيطاليا حىت مشل ه

ويدل ما كشف فيها . شك يف أن فصوالً كثرية من تاريخ إيطاليا ال تزال مطمورة يف أطباق ثراها املزدحم باألهلني
ميالد املسيح بثالثني ألف عام على من آثار ثقافة العصر احلجري القدمي على أن سهوهلا كانت عامرة بالسكان قبل 

وكان :  قبل امليالد10.000٬6000مث ظهرت فيها ثقافة تنتمي إىل العصر احلجري احلديث بني عامي . أقل تقدير
، وكانوا Siceli أو صقلي Liguriأصحاب هذه احلضارة أقواما طوال الرؤوس تسميهم الروايات القدمية جلوري 

كذلك كان هؤالء أدوات وأسلحة من احلجارة .  ويزينونه بنقوش مؤلفة من خطوطيصنعون الفخار الساذج اخلشن
ومنهم من كانوا يسكنون الكهوف، ومنهم . املصقولة، ويؤنسون احليوان ويصيدونه هو والسمك، ويدفنون موتاهم

ستمراً حىت ومن هذه األكواخ األسطوانية تدرج فن العمارة تدرجاً م. آخرون يسكنون أكواخا من القش والطني
 يف Vesta واىل هيكل فستا Palatineاملستدير القائم على البالتني " Romulusبيت رميولوس "وصل إىل 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى مشايل إيطاليا حوايل عام .  الفخمHadrian وقرب هدريان Forumالسوق العامة 
 يف البالد عادة إقامة املباين على قوائم خشبية يف وقد أدخلوا. م ولعل هذا الغزو مل يكن األول من نوعه. ق2000

، Como ، وكومو Gardaواستقر هؤالء الغزاة يف حبريات جاردا . املاء ليتقوا هجمات الوحوش واآلدميني
 وغريها من البحريات الساحرة اليت ال تزال تغري األجانب بالذهاب إىل إيطاليا؛ مث نزحوا Maggioreوميجوري 

نوب البالد، فلما مل جيدوا فيها من البحريات الكثرية ما كانوا جيدونه يف الشمال، أقاموا مساكنهم فيما بعد إىل ج
وكان من عادم أن حييطوا هذه املساكن . على األرض اليابسة، ولكنهم رفعوها أيضاً على أسس من القوائم اخلشبية

ضحت من املظاهر املألوفة يف املعسكرات الرومانية ويف باألسوار واخلنادق، وقد انتقلت هذه العادة إىل غري إيطاليا وأ
وكانوا يشتغلون برعي املاشية والضأن، وفالحة األرض، وصناعة النسيج، وحرق الفخار، . قصور العصور الوسطى

وصناعة العدد اجلم من اآلالت واألسلحة الربونزية، ومنها األمشاط ومشابك الشعر واألمواس واملالقط وغريها من 
وكان الربونز قد ظهر يف إيطاليا يف أواخر . وات اليت ال يكاد اإلنسان يصدق أا ظهرت يف ذلك العهد البعيداألد

وكانوا يتركون فضالت منازهلم تتراكم حول قراهم، وبلغ ). 9)(م. ق2500حوايل (أيام العصر احلجري احلديث 

 وهي نفايات غنية - األرضيأي الثمط - Terramareمن كثرا أن أطلق على ثقافتهم اسم ثقافة ترامار 
ومبلغ علمنا أن هؤالء األقوام هم األسالف األقربون للكثرة العظمى من سكان إيطاليا يف . بالعناصر املخصبة
ي البو من أبناء أهل هذه األمثاط استخدام احلديد عن أملانيا، وصنعوا منه وأخذ املقيمون يف واد. العصور التارخيية

 Villanovaأدوات خريا من ادوام السابقة، واستعانوا ا على نشر ثقافتهم الفالنوفية من مركزها يف فالنوفا 

 األمربيني ومن حقنا أن نعتقد أن دماء.  إىل أقاصي جنوب إيطالياBolognaالقريبة من مدينة بولونيا 
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Umbrians والسبيني Sabines والالتني Latinsم، كلها مستمدة من هؤالء األقوامم، وأهم فنومث .  ولغا
م أخضع أصحاا الفالنوفيني وأنشئوا بني ر التيرب وجبال األلب . ق800حدثت هجرة أخرى جديدة حوايل عام 

  .أعجب حضارة يف سجالت اجلنس البشري

  الفصل الثاني 

  لحياة التسكانية ا

لقد حكم هؤالء األقوام مدينة روما مائة عام أو . يكتنف تاريخ التسكان غموض شديد يضايق املؤرخ أشد الضيق
أكثر من مائة، وخلفوا يف أمناط احلياة الرومانية آثارا جتعل فهم هذه احلياة وفهم تاريخ روما متعذرين دون دراسة 

غم هذه اآلثار قد أغفلت ذكرهم كما تغفل املرأة النصف اجلهر بأا جاوزت سن ولكن اآلداب الرومانية ر. تارخيهم
ومع ذلك فإن احلضارة اإليطالية، أو ما سجل منها، تبدأ من أيامهم؛ فقد وجد خمتلطًا مبخلفام حنو مثانية . الشباب

يات وكتب آالف نقش وكثري من أعمال الفن، كما وجدت شواهد على أدب ضائع يشمل الشعر واملسرح
غري أن لغتهم مل حيل من رموزها إال عدد قليل من األلفاظ ال غناء فيه، وال يزال العلماء اآلن حيارى ). 10(التاريخ

ومن . أمام ما يكتنف هذه املعضلة التسكانية من غموض أشد مما كان يكتنف تاريخ مصر الفرعونية قبل مشبليون
من هم؟ ومن أين جاءوا إىل إيطاليا؟ ومىت جاءوا إليها؟ ولعل : أجل هذا ال يزال اجلدل يثور حول التسكانيني

الباحثني قد عجلوا بنبذ الروايات القدمية أسرع مما ينبغي؛ ذلك أن املتحذلقني مولعون على الدوام بتنفيذ ما يقبله 
يرون أن القضايا اليت لقد كان معظم املؤرخني اليونان والرومان . الناس من اآلراء، ويسوءهم ما يبقى يف عقوهلم منها

واحلق أن يف دينهم، وثيام، وفنهم، شواهد ). 10(ال حتتاج إىل برهان أن التسكانيني قد جاءوا من آسيا الصغرى
وأغلب الظن أن . كثرية توحي بأصلهم األسيوي، وإن كان فيها أيضا عناصر كثرية يلوح أا من أصل إيطايل

 وأا تأثرت من الناحية التجارية Villanovanثقافة الفالنوفية  قد نشأت من الEtruriaحضارة إتروريا 
حبضارات اليونان والشرق األدىن، وأن التسكانيني أنفسهم، كما كانوا هم يعتقدون، قد غزوا البالد من آسية 

 ومهما يكن أصلهم فإن تفوقهم يف التقتيل قد جعلهم هم. Lydiaالصغرى؛ والراجح أم جاءوا من بالد ليديا 

ولسنا نعرف املكان الذي رسوا فيه حني قدموا حبراً إىل إيطاليا، ولكننا نعرف أم شادوا . الطبقة احلاكمة يف تسكانيا
 مدناً ال قرى من القش والطني كما كانت احلال قبل جميئهم، بل بالدا مسورة ذات -أو فتحوا أو وسعوا مدناً كثرية

مث . ن اللنب فحسب، بل مقامة كثرا من األجر احملروق أو احلجارةشوارع منظمة على قواعد هندسية وبيوتاً م
املعروفة  (Tarquiniiارتبطت اثنتا عشرة حملة من هذه احملالت فتكون منها احتاد غري وثيق تسيطر عليه تاركوناي 

يا بروج (Perusia، وبروزيا )Arezzoأرزو  (Arretinm، وأرتيوم )Corentoحىت هذه األيام باسم كرنيتو 



  

 Will Durant  8   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

Perugia( وفياي ،Veii) ايوال فارنيزيIola Farnese .(  وتضافرت يف هذه البالد صعاب النقل يف
الد اليونان، على إنشاء دويالت اجلبال والغابات مع التحاسد والتنافر املتأصلني يف الطبيعة البشرية، كما تضافرا يف ب

من مدن مستقلة، إذا احتدت لصد غارات أعدائها اعتزت كل منها بسالمتها منفردة عن غريها؛ وكثريا ما كانت 
ولكن هذه املدن . تقف لتشاهد العدو اخلارجي يغري على أخواا حىت خضعت كلها لرومه واحدة يف إثر واحدة

س قبل امليالد أقوى سلطة سياسية يف إيطاليا، وكان هلا جيش حسن التنظيم، به املتحالفة ظلت طوال القرن الساد
فرق من الفرسان ذائعة الصيت، وأسطول حبري كان يف وقت من األوقات هو املسيطر على البحر الذي ال يزال إىل 

وبدأ احلكم يف املدن التسكانية كما بدأ يف  ). أو البحر اإلتروري أي التسكاين(اليوم يسمى البحر الترهيين 
، مث ختلى هذا احلكم تدرجياً لألسر ذات األمالك "األسر األوىل"روما بالنظام امللكي، مث صار حكماً أجلركياً تقوم به 

ويف وسعنا أن نستدل مما على قبور األهلني من رسوم ملونة . ل عامعن حق اختيار احلكام الذين كانوا يبدلون يف ك
ونقوش حمفورة على أن هذا النظام كان نظاما إقطاعيا خالصا ميتلك فيه األعيان األرض ويستمتعون مبا خيرجه األقنان 

كانيا يف عهد وقد أصلحت أرض تس. واألرقاء الفالنوفيون بكدحهم من خريات، بعد أن يتركوا هلم حاجتهم منها
هذا النظام، فجففت مستنقعاا وقطعت غاباا، وأنشئ يف قراها نظام للري، ويف مدا نظام للمجاري مل يكشف 

وقد أنشأ املهندسون التسكانيون جماري حتت األرض يسري . حىت اآلن عما مياثله يف بالد اليونان يف ذلك العهد نفسه
ونرى العمال التسكانيني يف ذلك العهد البعيد وهو ). 12( يف الصخور والتاللفيها ما زاد من مياه البحريات، وطرقًا

، وترى احلديد الغفل Elbaم يستخرجون النحاس من شاطئ إيطاليا الغريب، واحلديد من جزيرة إلبا . ق700عام 
ر التسكانيون وكان التجا). 13(، واحلديد املطاوع يباع يف مجيع أحناء إيطالياPopuloniaيصهر يف ببيولونيا 

يتجرون مع مجيع البالد الواقعة على شاطئ البحر الترهاين ويأتون بالكهرمان والقصدير والرصاص واحلديد من بالد 
أوربا الشمالية، وينقلوا يف ري الرين والرون وفوق جبال األلب، ويبيعون املنتجات التسكانية يف مجيع ثغور البحر 

. م أو حنوه حىت أصدرت املدن التسكانية الكربى عملة خاصة ا. ق500ىف عام وما وا. األبيض املتوسط الكربى

ومتثل الرسوم اليت نراها على القبور هؤالء األقوام يف صورة خالئق قصار القامات، ممتلئ األجسام، كبار الرؤوس، 
 تكن األصباغ ال يكاد يوجد فرق بيم مالحمهم ومالمح أهل األناضول، موردي البشرة وخاصة نساءهم؛ وإن

، وتلمح يف وجوه بعض الرجال الرقة )15(واشتهرت نساؤهم جبماهلن). 14(احلمراء قدمية قدم احلضارة ذاا
وكانت احلضارة يف ذلك العهد قد بلغت من الرقي مرحلة اخلطر كما نستدل مما عثر عليه يف قبورهم من . والنبل

األسنان، كما انتقل الطب واجلراحة، من بالد مصر وقد انتقل إليهم طب ). 16(قناطر لألسنان الصناعية
أما ثيام فكانت على . وكانوا مجيعا رجاالً ونساء يطيلون شعر الرأس، وكان رجاهلم يرسلون حلاهم). 17(واليونان
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تتكون من قميص داخلي ومئزر خارجي هو الذي تطور حىت أصبح الكساء الروماين . Ionianالطراز األيوين 
وكان الرجال والنساء على السواء مولعني بالتزين، وقد عثر املنقبون يف قبورهم على . Togaم التوجا املعروف باس

وإذا كان لنا أن حنكم على التسكانيني من الصور املرحة اليت نراها على قبورهم، قلنا إن حياة هؤالء . كثري من احللي
فكان الرجال يشنون احلرب العوان، . د واأللعاباألقوام كان فيها مشاق احلرب، ونعيم الترف، وجة األعيا

وميارسون ضروباً من ألعاب الرجولة، ويصيدون احليوان، ويصارعون الثريان يف املتجلد، ويسوقون بأنفسهم عربام 
وكانوا يتبارون يف رمي القرص . يف الطرق اخلطرة، وكانت جترها يف بعض األحيان أربعة جياد تسري يف صف

وكانت هذه األلعاب متتاز بقسوا، ألن . فز من فوق األعمدة، والسباق واملصارعة واملالكمة واالدةواحلربة، والق
وكان قليلو الشجاعة . التسكان كالرومان كانوا يرون أن من اخلطر أن يتركوا احلضارة تبتعد كثرياً عن الوحشية

وتتخلل الرسوم اليت يف القبور مناظر من . الرقصمنهم يتبارون يف رفع األثقال، ولعب النرد، والنفخ يف الناي، و
مرح الشراب تزيل ما خييم عليها من كآبة، وهي يف بعض األحيان مقصورة على الرجال دون النساء، يتحدثون فيها 

عن اخلمر، ويف بعضها اآلخر خيتلط الرجال بالنساء، وهم مجيعاً يلبسون أحسن الثياب ويتكئون مثىن مثىن على 
، وتزدان الوليمة )18(ة، ويأكلون ويشربون، ويقوم على خدمتم العبيد، وتسليهم الراقصات واملغنياتأرائك وثري

وأكرب الظن أن السيدة اليت تحتضن وقتئذ من احلظايا الشبيهات حبظايا . أحيانا مبناظر حيتضن فيها الرجال والنساء
ه الرومان فإن فتيات تسكانيا كان يسمح هلن باحلصول وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقول. Hetaira) اهليترييا(اليونان 

). 19(على بائنتهن عن طريق الدعارة، شأن يف هذا شأن فتيات آسيا اليونانية، وفتيات السموراي اليابانيات

 تتهم فتاة بأا تسعى للحصول على بائنة Plautusوشاهد ذلك أنا نرى شخصية يف إحدى مسرحيات بلوتس 
ولكن النساء مع ذلك كانت هلن مرتلة عالية يف إتروريا، ). 20(سمها على الطريقة التسكانيةزوجها بامتهان ج

وكان األبناء ينتسبون إىل أمهام، ويف ذلك أيضا ما . ومتثلهن الرسوم متثيل من هلن مقام عال يف مجيع مناحي احلياة
 على الرجال، وشاهد ذلك أن تناكويل ومل يكن التعليم عندهم مقصوراً). 21(يوحي بأن القوم من أصل أسيوي

Tanaquil زوجة تاركون األول Targuin قد برعن يف العلوم الرياضية والطب براعتها يف تدبري الدسائس 
). 23( إن النساء يف إتروريا كن ملكاً مشاعاTheopompusًويقول املؤرخ اليوناين ثيومببس ). 22(السياسية

ملعلومات ما يثبت وجود هذه الطوىب األفالطونية، بل إن كثرياً من الصور متثل ولكنا ال جند فيما وصل إلينا من ا
مناظر الروابط الزوجية، واحلياة العائلية، واألطفال يسرحون وميرحون حول أبويهم وهم سواء يف سذاجتهم 

هم كل وكان يف الدين كل البواعث اليت تدعو إىل كبح الشهوات، فقد خلع التسكانيون على آهلت. وجهلهم
وكان أعظم . الصفات اليت تبعث الرهبة يف القلوب وتكبح مجاح الفتيان والفتيات، وختفف أعباء اآلباء واألمهات

وكان من حوله مجاعة من األرباب يأمترون بأمره، ال تأخذهم يف .  املتصرف يف الرعد والربقTiniaاآلهلة هو تينيا 
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 من العظمة حداً جيعل جمرد ذكر أمسائهم جرمية ال تغتفر، وهلذا ذلك رأفة، وهم األرباب األثىن عشر، وقد بلغوا
 Mantausوكان أشد هؤالء األرباب رهبة مها منتوس . نستميح القارئ عذرا إذا أغفلنا حنن عن ذكر هذه األمساء

. اوكان لكليهما حشد عظيم من الشياطني انحني يأمترون بأمرمه.  سيد العامل السفلي وسيدتهManiaومانيا 

 إهلة األقدار اليت متسك بيدها سيفًا أو أفعى تلوح ما، Mean ومني Lasaوكان أشد األرباب غضباً السا 
وأظرف من هذه . وتتسلح بقلم ومداد تستخدمها يف الكتابة، ومبطرقة ومسامري تدق ا أوامرها اليت ال تتحول عنها

. غرية توضع على املدافئ ومتثل أرواح احلقول والدوراألرباب معبودو البيت ومعبوداته، وكانت صورة متاثيل ص

. ولعل العلم املقدس، علم معرفة الغيب بدراسة أكباد الضأن أو طريان الطري، قد جاء إىل التسكانيني من أرض بابل

ولكن الرواية التسكانية تقول إن الذي كشف هلم عن هذا العلم غالم مقدس هو حفيد تينيا، وقد خرج إىل احلياة 
وكانت الطقوس التسكانية تنتهي إىل التضحية بالضأن والثريان . ن أخدود حمراث، وفاه لساعته حبكمة احلكماءم

وكان أسرى احلرب يذحبون . واآلدميني، فكان الضحايا من بين اإلنسان يذحبون أو يدفنون أحياء يف ميامت العظماء
م يف سوق . ق535 عام Alalia يف أالليا Phoceaxsأحيانا طلبا لرضا اآلهلة؛ وهلذا السبب رجم الفوقيون 

ويلوح أن التسكاين . م يف تاركويناي. ق358 العامة، وضحى بنحو ثالمثائة من الرومانيني يف عام Caereكإيري 
وكان أهم مظاهر الدين ). 24(كان يعتقد أن يف وسعه أن يطلق روحا من اجلحيم نظري كل رجل يقتله من أعدائه

إلميان بوجود اجلحيم يف الدار اآلخرة؛ فقد كانت روح امليت، كما نراها يف الصور والنقوش اليت على التسكاين هو ا
القبور، يسري ا اجلن إىل حمكمة الدار اآلخرة، حيث تتاح هلا الفرصة يف يوم احلساب األخري للدفاع عن أعماهلا يف 

 بضروب خمتلفة من التعذيب، كان هلا ريب أثر يف شعر فإذا عجزت عن تربير هذه األعمال حكم عليها. احلياة الدنيا
، ويف فكرة املسيحيني األولني عن اجلحيم، ويف جحيم دانيت )املستمد من قصص متتوا التسكانية (Virgilفرجيل 

Dante's Infernoالتسكاين الذي سرت إليه عن طريق هؤالء املسيحيني من خالل عشرين قرناً من الزمان  .

مبنجاة من هذا التعذيب، كما كان يف وسع األحياء من أصدقاء املوتى املعذبني أن يقصروا أمد عذام وكان األرباب 
فإذا جنت الروح من هذا العذاب انتقلت من العامل السفلي إىل صحبة اآلهلة األعلني . مبا يقدمون من األوعية والقرابني

وكان التسكانيون يدفنون . ا آمال األحياء على القبورلتستمتع معهم بالوالئم ومظاهر الترف والسلطان اليت صور
موتاهم يف األحوال العادية، وكان املوسرون منهم يوضعون يف توابيت من الطني احملروق أو احلجارة حفرت على 
السطوح العليا من أغطيتها صور أشخاص متكئني، يشبه بعضهم املوتى الذين كانوا يف التوابيت، ويشبه بعضهم 

؛ ولقد كان هلذه الصور أيضا أثرها Apolloاليونانية البامسة اليت كان اليونان األقدمون يصورون ا أبلو الصورة 
وكان املوتى يف بعض األحيان حيرقون، ويوضع رمادهم يف أوعية تزين أحياناً بصور . يف فن العصور الوسطى

يف بعضها اآلخر كان القرب املنحوت يف الصخر وكان الوعاء أو القرب يف بعض األحيان يف صورة البيت، . األموات
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يقسم إىل حجرات، ويهيأ حلياة امليت يف الدار اآلخرة باألثاث واآلنية واملزهريات، واملالبس، واألسلحة، واملرايا 
 على هيكل رجل حمارب راقد على سرير من الربنز Caereوأصباغ الزينة واجلواهر، وقد عثر يف قرب يف كاري 

 واىل جانبه أسلحته وعجلته احلربية، ووجدت يف حجرة خلف حجرة هذا امليت حلي وجواهر لسيدة كامل الشكل،
  ).25( بثياب عرسها-  الذي كان يف يوم من األيام جسمها احملبوب-وقد اكتسى التراب. لعلها زوجته

  الفصل الثالث 

  الفن التسكاني 

لتسكانيني، ففي وسعنا أن نتتبع فيه آداب الشعب يكاد الفن التسكاين أن يكون وحده كل ما نعرف عن تاريخ ا
وأخالقه، وما كان للدين والطبقات من سلطان، وما كان لصالته بآسيا الصغرى ومصر وبالد اليونان ورومه من أثر 

لقد كان هذا الفن شديد التقيد بالعرف والتقاليد الدينية، وإن . يف تبدل أحوال هذا الشعب االقتصادية والثقافية
 املهارة الفنية قد أكسبته الكثري من احلرية؛ وكان يكشف عن حضارة وحشية مظلمة، ولكنه يعرب عنها يف قوة؛ كانت

 األيوين، القربصي، واملصري، وسيطرت النماذج اليونانية على حنته -وقد حدد أشكاله األوىل وأمناطه الفن الشرقي
وال يتعدى ما بقي من آثار . ن تسكانياً خالصاً فذاً يف نوعهوأما يف العمارة والتصوير فإن الفن التسكاين كا. وخزفه

فن العمارة التسكانية بضع قطع قليلة مبعثرة وبعض القبور؛ وال تزال أجزاء من أسوار املدن اإلترورية قائمة حىت 
لى ما كانت وتدل بيوت أغنياء التسكانيني ع.  وهي مبان ثقيلة خالية من املالط ولكنها شديدة التماسك قوية-اليوم

فقد كان الواحد منها يتكون من سور خارجي حيجب سكان البيت : عليه أشكال البيوت اإليطالية يف العهد القدمي
عن أعني من خارجه، ومن إيوان أو حجرة استقبال يف وسطه، ويف سقف اإليوان فتحة يرتل منها املطر إىل صهريج 

وقد . ات الصغرية يواجهها يف أغلب األحيان مدخل ذو عمديف أسفل البيت، ومن حول اإليوان طائفة من احلجر
.  املهندس والبناء هياكل التسكانيني وصفاً ينطبق يف بعض األحيان على قبورهم أيضاVitruviusًوصف فترفيوس 

قد أدخل " الطراز التسكاين"ويستفاد من هذا الوصف أن اهلياكل كانت يف جوهرها تتبع الطرز اليونانية، غري أن 
ض التعديل على الطراز الدوري، بأن ترك العمد خالية من احلزوز، وأقامها على قواعد، وجعل نسبة الطول إىل بع

ويف وسعنا أن نصف اهليكل . 3:6 الرشيقة وهي Attic بدل النسبة األتيكية 5:6العرض يف جسم املعبد كنسبة 
ر ورواق من احلجارة، ومن عوارض فوق العمد التسكاين وصفاً موجزاً بقولنا إنه يتكون من بناء رئيسي من اآلج

ومقصات من اخلشب، ومن نقوش وحلي من الطني احملروق؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة، ويطلى 
وكذلك نستطيع أن نقول على قدر ما وصل إليه علمنا بتاريخ التسكانيني إم . باأللوان الزاهية من داخله وخارجه

 كأبواب املدن، وأسوارها، وجماري املياه -يا العقود والقباب يف األبنية املقامة لغري األغراض الدينيةأدخلوا يف إيطال
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، وكانت هذه قد أخذا عن بالد Lydiaويلوح أم جاءوا ذه األشكال الفخمة من بالد ليديا . ومصارفها

 ،ولكنهم مل يتبعوا تلك الطريقة البديعة طريقة تغطية مساحات واسعة من األراضي باألبنية اخلالية من العمد بابل
وقد ظلوا يف معظم األحوال يتبعون األساليب اليت هيأت هلم اليونان، . والعوارض الكثرية املختلطة املقبضة اململة

. ع باألقواس واملنحنيات إىل ذروة الكمال فتحدث بذلك انقالبا عظيما يف فن العمارةوتركوا إىل روما أن ترتف

واخلزف أشهر ما أخرجته بالد إتروريا، تزدحم به كثري من متاحف العامل وإن كان من يطوف ذه املتاحف ال يرى 
 التسكانية، إذا مل تكن منقولة عن فاملزهريات. يف هذا اخلزف من الكمال ما يربر أن حتشد هذه الكميات الكبرية منه

األمناط اليونانية، ال ترتفع فوق الدرجة الوسطى يف تصميمها، وهي فخمة خشنة يف صنعها، وبدائية مهجية يف زينتها، 
وليس مثة فن من الفنون شوه اجلسم البشري كما شوهه اخلزف التسكاين، أو أخرج من الوجوه املتنكرة البشعة أو 

غري أن اآلنية السوداء . ، أو الشياطني املهولة، أو اآلهلة املروعة، أكثر مما أخرجه هذا اخلزفاحليوانات الفظة
وقد عثر . املصنوعة يف القرن السادس قبل امليالد تسري فيها إيطالية، ولعلها متثل تطوراً حملياً من األمناط الفالنوفية

ثينا أو صنعت على مثال الزهريات األتيكية ذات  نقلت من أ- وتاركوينايVulciعلى مزهريات مجيلة يف فلسي 
 وهي حجرة كبرية ذات عروتني عثر عليها يف شيوزى Francoisويلوح أن مزهرية فرنسوا . الرسوم السوداء

Chiusiذا االسم يلوح أن هذه املزهرية من صنع الفنانني اليونانيني كليتياس - فرنسي يسمى Clitias 

نية رماد املوتى اليت صنعت يف العهود املتأخرة، واليت رمست عليها صور محراء على أما آ. Ergotimusوإرجتيمس 
وإن كثرا لتدل على أن صناع اخلزف . أرضية سوداء، فهي رشيقة الصنع ولكنها أيضاً صناعة يونانية بال ريب

صنوعات اليت ال متت إىل الفن األتيكيني قد سيطروا على األسواق التسكانية ومل يبقوا فيها للصناع الوطنيني إال امل
ويف وسعنا أن نقول عن فن اخلزف بوجه عام إن اللصوص كانوا على حق حني تركوا كل هذا اخلزف يف . بصلة

ذلك بأن . لكننا ال نستطيع أن نستخف هذا االستخفاف كله بفن الربونز التسكاين. القبور التسكانية بعد انتهاا
ويكاد ما صنعوه منه أن . ربونزية يف إتروريا قد وصلوا ذا الفن إىل درجة الكمالالذين كانوا يصبون املصنوعات ال

يبلغ من الكثرة ما بلغته اآلنية اخلزفية، وحسبنا شاهداً على هذه الكثرة أن مدينة واحدة من مدم كان فيها على 
إىل عهد سيطرة الرومان على تلك ويرجع معظم ما وصل إلينا من املصنوعات الربنزية . حد قوهلم ألفا متثال برنزي

وأشهر هذه الروائع الفنية كلها متثاالن مها اخلطيب الذي يقف اآلن يف متحف العاديات يف مدينة فلرنس . البالد
Florence حتف به هالة من املهابة الرومانية والتحفظ الربنزي، ومتثال اهلولة الذي عثر عليه يف أرزو Arezzo 

وثاين التمثالني بشع املنظر، وأكرب . ليه سيلين الفنان اإليطايل بعض ما حطم من أجزائه والذي أعاد إ1553عام 
، له رأس أسد وجسمه، وذيل أفعى، وقد نبت له يف Bellerophonالظن أنه ميثل الوحش الذي ذحبه بلروفون 

ع الربونز التسكانيون وقد أخرج صنا. ظهره رأس جدي، غري أن قوته وصقله تنسياننا ما يف خلقه من شذوذ وغرابة
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آالف اآلالف من التماثيل الصغرية والسيوف، واخلوذات، والدروع، واحلراب، وآنية للطهو وحلفظ رماد األموات، 
والنقود، واألقفال، والسالسل، واملراوح، واملرايا، والسرر، واملصابيح، وحامالت الشموع، بل صنعوا منه العربات 

يويورك ير يف صدره عربة تسكانية جسمها ودواليبها من اخلشب ولكن الربونز ومن يزر متحف الفن يف ن. نفسها
وكان كثري من . يكسو اجلسم وإطار الدواليب، وقد نقش يف أعلى مقدمها صور من الربونز غاية يف الرشاقة

ون نقشه وكانت طريقتهم يف هذا أن يغطوا السطح الذي يريد. األدوات الربونزية حيفر عليه أشكال دقيقة مجيلة
بالشمع، مث يرمسوا عليه الشكل الذي يريدونه بقلم معدين ذي سن حادة، يغمسون طرفها يف بعض األمحاض، فتحفر 

وكان الفنان التسكاين وارث الفنانني . اخلطوط اليت يزول عنها الشمع يف معدن الربونز، مث يذاب الشمع كله بعدئذ
أما النحت يف احلجارة فلم يكن يف يوم ما .  والذهب والعظام والعاجاملصري واليوناين، وندمها يف النقش على الفضة

لكن .  مل تكن قد عرفت بعدCarraraفقد كان الرخام فيها نادراً، ويبدو أن حماجر كرارا . فناً شائعاً يف إتروريا
ثيل صغرية الصلصال اجلميل كان يف متناول األيدي، وسرعان ما تشكل وظهر يف صورة آالف مؤلفة من نقوش ومتا

وقد أنشأ أحد الفنانني التسكانيني يف أواخر القرن السادس قبل امليالد . وزينات للقبور والدور من الطني احملروق
 Apollo of أخرجت على يديه آية الفن التسكاين، وهي متثال أبلوفياي Veiiمدرسة لتعليم فن النحت يف فياي 

Veii ا يف فالجوليا  يف موضع هذه1916 الذي عثر عليه يف عاماملدرسة، والذي ظل إىل عهد قريب قائم Villa 

Guiliaوقد صنع هذا التمثال اجلذاب على غرار متاثيل أبلو اليونانية واألتيكية املنحوتة يف ذلك الوقت؛ .  يف روما
تسامة ، ويفتر ثغره عن ابMona Lisaوهو ذو وجه يكاد يكون وجهاً نسائياً كالذي نشاهده يف صورة مونا ليز 

ويطلق الطليان على هذا التمثال . رقيقة، وأسنان مائلة مقوسة، وجسمه تسري فيه دالئل الصحة واجلمال واحلياة
وقد ارتقى املثالون التسكانيون يف هذا التمثال ويف غريه . il Apollo che Cammina" إبلو الذي ميشي"اسم 

، ارتقوا باألمناط األسيوية من صور الشعر والشباب إىل درجة من الصور اجلميلة الكثرية املنقوشة على توابيت املوتى
وقد تعاون فن الرسم . أما يف متثال اخلطيب فقد أوجدوا هم أو وارثوهم الرومان فنا من التصوير الواقعي. الكمال

 املظلمات Plinyولقد وصف بلين األكرب . التسكاين مع فن إيطاليا اليونانية على نقل فن آخر من الفنون إىل روما
وإا " أقدم من السابقة"، وقال عن مظلمات كثريي إا "أقدم من روما نفسها" بأا Ardeaاليت وجدت يف أرديا 

ومل يبق لنا . واستخدمت يف الرسم األواين اخلزفية، وجدران املنازل والقبور من الداخل)". 27(تفوقها روعة ومجاالً"
املزهريات، ولكنها تبلغ من الكثرة حداً نستطيع معه أن نتتبع كل ما مر بفن إال مظلمات القبور والرسوم اليت على 

 من طرز شرقية ومصرية، تنتقل عن طريق اليونان واإلسكندرية إىل طرز روما -التصوير التسكاين من أدوار خمتلفة
األبواب، وغريها من وجند يف بعض املقابر النماذج اإليطالية للنوافذ ومداخل الدور، واألعمدة، وكالت . ومبيب

األشكال اهلندسية املعمارية، مصورة باأللوان على اجلدران الداخلية، وال تفترق يف شيء عما جنده منها يف مدينة 
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وكثريا ما نرى ألوان هذه املظلمات حائلة، ولكن القليل منها يبدو جديداً براقاً إىل حد يدهش له الرائي، بعد . مبيب
أما من حيث القواعد الفنية فإن هذه الرسوم ال ترقى إىل ما فوق . رين قرناً من الزمانأن مضى عليه أكثر من عش

ومل يستخدم الضوء والظل لتمثيل العمق واالمتالء، . الدرجة الوسطى، فالصور القدمية مل تراع فيها قواعد املنظور
ا أنه يراها من خالل مرآة حمدبة أفقية؛ والصور رفيعة أشبه من هذه الناحية بالصور املصرية، وخييل إىل الناظر إليه

والوجوه كلها جانبية أيا كانت اجلهة اليت تشري إليها القدمان؛ غري أن فن املنظور يظهر يف النماذج املتأخرة، كما أن 
لكن هذه الصور وتلك يبدو عليها نزق ومرح وخبث ال . التناسب بني أجزاء اجلسم املختلفة يراعى مبهارة وأمانة

. إلنسان معها إال أن يدهش مما كان حييط باحلياة التسكانية من جة إذا كانت قبورهم مفرحة إىل هذا احلديسع ا

فهنا رسوم متثل رجاالً يقتتلون، أو يستمتعون مبشاهدة القتال، أو يتصارعون وينافقون يف اتلدات، ويصيدون 
رة، أو يتوقعون أن يروهم؛ ويالكمون أو يصارعون يف اآلساد واخلنازير الربية بشجاعة الرجال الذين يراهم النظا

ساحة الصراع والنظارة يتناقشون بقوة تفوق قوة املصارعني؛ ويركبون خيوهلم أو يسوقون عربام حول املدرج، أو 
وميثل أحد الرسوم زوجني يدفعان قاربا على مهل يف جمرى هادئ . يصيدون السمك يف هدوء واطمئنان عظيمني

ويف صورة على قرب من قبور كثرية يرى رجل وزوجه متكئني على أريكة، والرجل . ال ما أقدم حكمة احلكماءأ: املياه
متوج الرأس بالغار، ويعاهد زوجته ويف يده كأس من الشراب على أن يكون وفياً هلا خملصاً على الدوام؛ وتبتسم 

لتسكاين على جدار مقربة أخرى ما ارتسم يف ويرسم املصور ا. الزوجة وتصدقه وإن كانت تعرف أنه يكذب عليها
يصور املرح الدائم، ويصور الولدان يرقصون رقصاً عنيفاً على أصوات املزمار املزدوج . ذهنه من صورة اجلنة

ويلوح أن املزمار، والقيثارة، والصفارة، والبوق، كانت من مستلزمات كل وليمة وكل حفلة عرس أو . والقيثارة
ونرى الصور الرسومة على . وسيقى والرقص كان من املظاهر اجلميلة يف احلضارة التسكانيةجنازة، وأن حب امل

وكان طبيعيا أن يوسع التسكان .  تدور حول نفسها يف جنون املخمورينCornetoجدران قرب اللبؤة يف كرنيتو 
 Campaniaكمبانيا أمالكهم حنو الشمال واجلنوب، وأن ميدوا سلطام إىل قواعد جبال األلب، واىل مدن 

وقد أنشئوا هلم  .Tiberاليونانية، وأن جيدوا أنفسهم بعدئذ وجها لوجه أمام الناشئة على شاطئ اآلخر من ر التيرب 
، Modena، ومودينا Parma، وبارما Mantua، ومنتو Padua وبدوا Veronaمستعمرات يف فرونا 

، Ravenna، ورافنا Rimini يف رميين Appenine ، ويف اجلهة األخرى من جبال أبننيBolognaوبولونيا 
وأحاطوا روما مبستقرات تسكانية يف فيديين . ، وهي فرضة صغرية مسى بامسها البحر األدرياويAdriaوأدريا 

Fidenae وبرنيسيت ،Paraeneste)  بلستريناPalesetrina ( وكبواCapua ا يفولعلهم استقروا أيض ،
كما تقول رواية مشكوك يف صحتها -م . ق618وما واىف عام ). صغرىتسكانيا ال (Musculumمسكومل 
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 حىت استوىل أحد املغامرين التسكان على عرش روما، وظلت األمة -ولكنها حتدد هذا التاريخ حتديدا عجيبا
  .الرومانية مدى قرن كامل تسيطر عليها قوة التسكانيني ويشكلون حضارا

  الفصل الرابع 

  ك رومة تحت حكم الملو

؛ وال يعرف أحد Latiumم مجاعة مهاجرون من فالنوفا واستقروا يف التيوم . ق1000وعرب ر التيرب حوايل عام 
هل غلَب هؤالء املهاجرون من وجدوهم يف تلك البالد من السكان األصليني الذين كانت ثقافتهم يف ذلك العهد ال 

ومهما يكن ما فعلوه م . فوا باالختالط م والزواج منهمترقى عن ثقافة أهل العصر احلجري، أو أبادوهم، أو اكت
 Naplesفقد أخذت القرى الزراعية اليت كانت قائمة يف هذا اإلقليم التارخيي العظيم بني ر التيرب وخليج نابلي 

تتحد جتتمع وينضم بعضها إىل بعض حىت تكون منها عدد قليل من دويالت املدن املستقلة املتحاسدة اليت مل تكن 
وكان أكرب هذه املدن هي ألبا . بعضها مع بعض إال يف األعياد الدينية السنوية أو فيما كان يقوم بينها من حروب

، والراجح أن موضعها كان يف موضع قصر Mt. Alban القائمة عند سفح جبل ألبان Alba Longaلنجا 
ومن أبا لنجا حترك مجاعة .  الوقت احلاضر الذي يأوي إليه البابا يف أيام الصيف يفCastel Gandolfoجندلفو 

 مدفوعني حبب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولدهم - ولعل ذلك كان يف القرن الثامن قبل امليالد-من الالتني 
من احلفدة واألبناء، حتركوا قرابة عشرين ميالً حنو الشمال الغريب، وأنشئوا املدينة اليت صارت يف بعد أعظم مدن 

ولسنا نعرف عن نشأة روما أكثر مما ذكرناه يف الفقرة السابقة اليت ليس فيها إال ما هو فروض .  وأوسعها شهرةالعامل
ذلك أنه ملا حرق الغاليون املدينة يف . ولكن القصص الرومانية تروي عن ذلك الشيء الكثري. غري موثوق بصحتها

ة، فاتسع اال أمام خيال أهليها، وأغرم وطنيتهم م احترقت يف أغلب الظن معظم سجالا التارخيي. ق390عام 
إىل تصوير أصل املدينة يف صورة مطلقة من كل القيود، فحددوا تاريخ بنائها يف اليوم الذي يوافق اليوم الثاين 

 A.U.C. anno" عام تأسيس ا ملدينة"م، وأخذوا يؤرخون احلوادث من . ق753والعشرين من شهر أبريل عام 

urbis conditae ؛ وأخذت مائة قصة وألف قصيدة تصف خروج إينياسAeneas فينوس -  بن أفردييت

 وما كان Priam من طروادة احملترقة، وجميئه إىل إيطاليا بآهلة مدينة برام Aphrodite-Venusالزهرة (
وتزوج .  من صور مقدسة، بعد أن قاسى األهوال يف البالد الكثرية اليت مر ا، والقى ألوان العذاب من سكاافيها

 أحد أحفادمها جلس على عرش Numitor ابنة ملك التيوم؛ وتقول القصة أن منتور Laviniaإينياس من الفينيا 
 Amuliusاغتصب العرش منه رجل يدعى أمليوس مث . ألب لنجا حاضرة التيوم بعد مثانية أجيال من هذا الزواج

وأخرجه من املدينة، وأراد أن يقضي على أسرة إينياس كلها فقتل مجيع أبنائه الذكور، وأرغم ابنته الوحيدة ريا سلفيا 
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Rhea Silvia على أن تصبح كاهنة لفستا Vestaولكن ريا . ، وأن تترهب وتقسم أن تظل عذراء حىت املمات
واستغرقت يف النوم وهي واثقة أكثر مما ) 29"(وفتحت صدرها لتتلقى النسيم" شاطئ جمرى ماء، رقدت يوما على

 فحملت منه بتوأمني، فلما وضعتهما أمر أمليوس Marsجيب بطهارة اآلهلة واآلدميني وأسر مجاهلا قلب املريخ 
أو ) Lupa(رب، وأرضعتهما ذئبة بإغراقهما يف النهر، فوضعا فوق رمس، وأشفقت عليهما األمواج فحملتهما إىل ال

 ألن حبها عارم حمب Lupa ويكنوا لوبا Acca Larentia زوجة راٍع تدعى أكا الرنتيا -يف رواية أخرى-
 قتال أمليوس، وأعاد نمتور إىل العرش، وسارا حتدومها Remus ورميوس Romulusالذئاب، فلما شب رمليوس 

ومل يكشف علم اآلثار شيئاً يؤيد هذه القصص اليت . ة على تالل روماقوة الشباب وعزميته لكي ينشئا هلما مملك
تروى عن نشأة روما وعهدها األول؛ ولعل يف هذه القصص شيء من احلقيقة، فليس ببعيد أن يكون الالتني قد 

الدهم يف أرسلوا نفراً منهم ليشيدوا مدينة روما لكي يتخذوها حصناً يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة ب
وكان موقع املدينة على بعد عشرين ميالً من شاطئ البحر، ومل يكن موقعاً مالئماً للتجارة البحرية، . ذلك االجتاه

ولكنه كان من املستحب يف تلك األيام أيام القرصان املغريين النهابني أن تكون مواقع املدن بعيدة عن شاطئ البحر 
ة فقد كانت روما عند ملتقى طريقي التجارة، طريق النهر والطريق الربي املمتد أما من حيث التجارة الداخلي. قليالً

ومل يكن موقعها باملوقع الصحي، فقد كانت األمطار وفيضانات األار، ومياه العيون، متأل . من الشمال إىل اجلنوب
ل الرواية أن أول ما استوطنه املناقع الكثرية يف السهل احمليط باملدينة، ومن مث كانت شهرة التالل السبعة وتقو

، ولعل سبب هذا أن جزيرة قرب سفح هذا التل قد يسرت Palatineاملهاجرون من هذه التالل هو تل بالتني 
مث استوطنوا بعدئٍذ سفوح التالل ااورة واحداً يف أثر واحد، وما . للمستعمرين عبور ر التيرب وإقامة جسر عليه

-مث حتالفت القبائل الثالث  . Janiculum واجلانكيولوم Vatican الفاتيكان لبثوا أن عربوا النهر وشدوا

  اليت استوطنت التالل وأنشأت منها احتاداً يسمى السبتيمنيوم هو الذي نشأت فيه-الالتني والسبنيون والتسكان

وتقول القصة القدمية بعدئٍذ أن رميولوس أراد أن يأيت بأزواج لرجاله، فأعد ألعاباً عامة دعا . على مهل مدينة روما
إليها السبنيني وغريهم من رجال القبائل األخرى، وبينما كان السباق جارياً يف جمراه إذ انقض الرومان على نساء 

 ملك Titus Tatiusحلبة السباق، فما كان من تيتس تاتيوس السبنيني فاستولوا عليهن، وطردوا الرجال من 
 ابنة Tarpeiaوفتحت تربيا .  إال أن شن احلرب على روما، وسار جبيوشه لغزوهاCuritesقبيلة الكيوريني 

وقد جازوها على عملها بأن دقوا . الوماين املوكل بإحدى القالع القائمة على الكبتولني باب القلعة إىل الغزاة
اليت كان يلقى من فوقها املقضي " صخرة تربيا"ا بدروعهم؛ وأطلقت األجيال اليت جاءت من بعد امسها على عظامه

الاليت كن يشعرن -وملا اقترب جنود تاتيوس من تل البالنني سعت نساء السبنيني . عليهم باإلعدام ليلقوا حتفهم
سيخسرن أزواجهن إذا انتصر الكيوريون؛  إىل عقد هدنة بني الطرفني، وحجتهن يف هذا أن -بنعم األسر
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وجنح النساء يف سعيهن وأقنع رومليوس تاتيوس ملك السبنيني بأن . وسيخسرن أخون أو آباءهن إذا ازموا
يشاركه ملكه، وأن تنضم قبيلته إىل الالتني، فتصبح من مواطين روما؛ ومن ذلك الوقت مسي أحرار روما بالكيوريني 

أو -ولعل يف هذه القصة اخليالية كلها هي األخرى بعض احلقائق ). Quirites Curites)(30(أو الكويريني 
وحكم رميولوس وما زمناً طويالً رفع بعدها إىل . لعل النعرة الوطنية قد صاغتها لتخفي ا فتح السبنيني مدينة روما

). Quirinus(31ه باسم كويرينوس السماء يف عاصفة، واختذ من بعد ذلك إهلاً من آهلة الرومان احملببني، يعبدون

 Numa Pompiliusوملا مات تاتيوس أيضاً اختار رؤساء األسر الكبرية رجالً من السبنيني يدعى نوما مببيليوس 

والراجح أن السلطة السياسية احلقيقية فيما بني تأسيس روما وسيطرة التسكان عليها كانت يف . ملكاً على روما
 Archonناتوريني، على حني أن أعمال امللك كانت كأعمال األركون باسليوس أيدي هؤالء الرؤساء أو الس

basileusوتصور األقاصيص امللك ). 32( يف مدينة أثينا يف هذا الوقت عينه، وال خترج عن أعمال الكاهن األكرب
. يساً معاً تصوره فيلسوفاً وقدMarcus Auriliusنوما السبيين يف صورة شبيهة باإلمرباطور ماركس أورليوس 

عمل على أن يبعث يف قلوب الشعب اخلوف من اآلهلة، وجيعل ذلك اخلوف أقوى أثرا : " إنهLiviويقول عنه ليفي 
وإذ كانت جهوده يف هذه السبيل ال توصله إىل اهلدف الذي يسعى إليه إال إذا كان . األقوام اهلمج... يف قلوب

 احلورية املقدسة، وإنه Egeria كان يلتقي يف الليل بإجيرييا مرجعها إىل حكمة غري حكمة البشر، فقد ادعى أنه
يعمل بنصيحتها حني ينظم الطقوس واملراسم الدينية اليت هي أحب الطقوس إىل السماء، ويعني الكهنة لكل إله من 

بادات، قوى وملا أفلح توما يف توحيد دين قبائل روما املختلفة، وإزالة ما بينها من فروق يف الع). 33(كبار اآلهلة
؛ ويقول شيشرون إن نوما، حني وجه اهتمام الرومان املولعني باحلرب )33(بذلك وحدة الدولة وزادها استقراراً

وأعاد خليفته تلس هستليوس ). 34(والقتال إىل شئون الدين، نشر لواء السالم بني شعبه مدى أربعني عاماً
Tallus Hostiliusم العادية اليتوملا رأى أن قوى الدولة آخذة يف االحنالل " ألفوها من قبل  إىل الرومان حيا

واختار عدوا له مدينة ألبا لنجا اليت ). 35"(لطول عهدها باخلمول أخذ يتطلع إىل حجة يتذرع ا إليقاد نار احلرب
 به تلس وملا نكث ملك ألبا بوعده أن حيالفه أمر. كانت هي أصل مدينة روما ومنشأها، فغزاها ودمرها عن آخرها

 Ancusومل ير خليفته أنكس مارتيوس ). 36(فشد إىل عربتني سارتا يف اجتاهني متضادين فمزق جسمه إربا

Martius ا يف اتباع هذه الفلسفة العسكرية، فقد كان أنكس يعلم كما يقول ديو كاسيوسبأس Dio 

Cassius :ل أنه كلما اشتدت رغبة اإلنسان يف ب... أنه ال يكفي من ينشدون السلم أن ميتنعوا عن أذى الناس
وكان يرى أن الرغبة يف اهلدوء ال حتمي اإلنسان من األذى إال إذا صاحبها استعداد . السلم اشتد تعرضه لألذى

للحرب؛ وكذلك كان يعتقد أن االبتهاج بالبعد عن املشاكل اخلارجية سرعان ما يقضي على الذين يسرفون يف 
  ).37(محاستهم هلذا البعد
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  فصل الخامس ال

  سيطرة التسكانيين 

، وهو تاجر ثري نفي من كورنث، جاء ليعيش يف تاركويناي Demaratusوتروي األقاصيص بعدئٍذ أن دمراتس 
 Luciusمث هاجر ابنه لوسيوس تاركوينيوس ). 38(م؛ وتزوج بامرأة تسكانية. ق665حوايل عام 

Tarquinius أنكس اغتصب العرش أو رفعه عليه حلف من األسر  إىل روما وارتفعت مكانته فيها؛ وملا مات
 إنه أول ملك سعى إىل التاج وألقى Livyويقول ليفي . التسكانية يف املدينة، واالحتمال الثاين أرجح من األول

. خطبة يطلب فيها معونة السوفة أي املواطنني الذين ال يستطيعون أن يثبتوا انتسام إىل اآلباء الذين أسسوا املدينة

، كما زاد نفوذ Tarquinius Priscusزاد سلطان امللكية على األشراف يف عهد تاركوينيوس برسكس و
وحارب تاركون السبنيني وانتصر عليهم، وأخضع . التسكانيني يف شئون روما السياسية واهلندسية والدينية والفنية

تاركونياي وغريها من املدن اإلترورية،  كلها لسلطانه، ويقال أنه استخدم موارد روما ليجمل ا Latiumالتيوم 

 ويلوح أنه كان ميثل ولكنه جاء أيضا بالفنانني التسكانيني واليونان إىل عاصمة ملكه وزينها باهلياكل الفخمة
وحكم تاركون األول مثانية .  املتزايد على سلطان األشراف مالك األراضي الزراعيةسلطان األعمال التجارية واملالية

وثالثني عاما مث قتله األشراف غيلة ألم أرادوا أن حيدوا من سلطان امللكية ويفرضوا عليها سلطان الدين؛ ولكن 
 Serviusيوس تليوس  أرملة تركون تولت األمر بنفسها، واستطاعت أن ترفع ابنها سرفTanaquilتناكويل 

Talliusأن يتوىل امللك دون أن "ويقول شيشرون إن سرفيوس هذا هو أول ملك روماين استطاع .  على العرش
وحكم هذا امللك البالد حكماً صاحلاً، وأنشأ حول روما خندقاً . أي أن ختتاره األسر الكبرية) 41"(خيتاره الشعب

الك مل يرضوا عن حكمه ودبروا املؤامرات خللعه، فقابل هذا بأن حتالف وسوراً ليحميها من الغارات؛ ولكن كبار امل
وأعاد تنظيم اجليش والناخبني ليقي بذلك مركزه، فبدأ بإحصاء السكان واألمالك، ) Plebs(مع األثرياء من العامة 

حمتفظة بكياا، وقسم األهلني طبقات على أساس ثروم ال على أساس مولدهم، فترك بذلك طبقة األشراف القدمية 
أي الرجال الذين كان يف مقدور كل منهم أن - ومعناها الفرسان equitesولكنه رفع جتاهها طبقة من اإلكوييت 

 80000وتبني من اإلحصاء أن هناك  , يعد له جوادا وسالحا خنرط ما يف سلك فرقة الفرسان يف اجليش

وإذا قدرنا أن أسرة كل جندي من هؤالء اجلنود تتألف منه ومن زوجة له وولد . شخص يستطيعون محل السالح
واحد، وأن لكل أسرة من أربع أسر عبداً رقيقاً، فإنا ال نكون خمطئني إذا قدرنا سكان روما والبالد احمليطة ا 

وقسم سرفيوس هؤالء السكان إىل مخس وثالثني .  نسمة260000م بنحو . ق560وايل عام اخلاضعة لسلطاا ح
قبيلة جديدة، ورتبها حسب مسكنها ال حسب طبقتها أو ما بينها من صالت القرابة؛ وفعل بذلك ما فعله كليستيرت 
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Cleisthenes يف أتيكا Attica قة اليت كانت أي الطب- بعد حيل من ذلك الوقت، فأضعف ما كان لألشراف
وملا قام تاركون آخر، هو حفيد .  من متاسك سياسي وقوة انتخابية-تضع نفسها بفضل مولدها فوق سائر الطبقات

 وام سرفيوس بأنه حيكم حكماً غري شرعي، استفىت سرفيوس Taquinius Priscusتاركوينيوس برسكس 
 أن تاركوين مل تقنعه نتيجة هذا االستفتاء فعمل ؛ غري)Livy(42كما يقول ليفي " ثقته االجتماعية"الشعب فنال 

وأصبحت امللكية يف عهد تاركوينيوس سوبربس  . على اغتيال سرفيوس، ونادى بنفسه ملكاً على روما
Tarquinius Superbus" ولكن . لسلطان، كما أصبح للتسكانيني النفوذ األعلى يف البالدمطلقة ا" املتكرب

 تنفيذ Senate إن هو إال السلطة اليت يكل إليها جملس الشيوخ Rexاألشراف كانوا من قبل يرون أن امللك 
 ومن. أحكامه، وأنه الكاهن األكرب للدين القومي ولذلك مل يستطيعوا أن يصربوا طويالً على سلطانه غري احملدود

ولكن هذا امللك اجلديد كان شراً من امللك . أجل هذا قتلوا تاركوينيوس برسكس ومل حياولوا الدفاع عن سرفيوس
األول؛ فقد أحاط نفسه حبرس خاص وحقر األحرار بأن فرض عليهم السخرة شهوراً طوال، وأمر بصلب املواطنني 

ا يف البالد، وحكم حكماً وحشياً ساخراً أغضب مجيع يف السوق العامة، وقتل عدداً كبرياً من زعماء الطبقات العلي

وظن هذا امللك أن النصر يف ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضاه، فهاجم الوتليني  . أصحاب الرأي فيها
Rutili والفلشيني Volscians . 508(وبينما كان هو مع اجليش يف امليدان اجتمع جملس الشيوخ وأعلن خلعه 

  .، وكان ذلك انقالباً خطرياً يف تاريخ روما)م.ق

  الفصل السادس 

  مولد الجمهورية 

أنظر مثالً إىل ما يقوله ليفي وهو أن سكستس . وهنا تستحيل الرواية التارخيية أدباً، وميتزج نثر السياسة بشعر الغرام
 ابن امللك كان يف معسكر أبيه يف إحدى الليايل يناقش لوسيوس تاركوينيوس Sextus Tarquinاركوين ت

 أحد أقربائه يف فضائل زوجتيهما وأيهما خري من األخرى، Lucius Tarquinius Collatinusكالتنس 
فوجدا . ا يف أواخر الليلفعرض عليه كالتنس أن ينطلقا على ظهر جواديهما إىل روما ويفاجئا زوجتيهما بزيارم

 زوجة كالننس فكانت تغزل الصوف لتنسج Lucritiaزوجة سكستس يف وليمة مع بعض صاحباا، أم لكريشيا 
وتاقت نفس سكتس ليجرب وفاء لكريشيا ويستمتع حببها، فما كان منه إال أن عاد يف السر بعد . منه ثياباً لزوجها

وأرسلت لكريشيا تستدعي أباها وزوجها، . ا وتغلب عليها بدهائه وقوتهبضعة أيام من ذلك الوقت إىل بيت لكريشي
 Luciusوعلى أثر ذلك أهاب لوسيوس جونيوس بروتس . وأخربما مبا حدث هلا، مث انتحرت بطعنة خنجر
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Junius Brutusأحد أصدقاء كالتنس جبميع الصاحلني من الرجال أن يطردوا آل تاركوين كلهم من روما  .

سه ابن أخ امللك، ولكن تاركوين كان قد قتل أباه وأخاه، وتظاهر هو باجلنون حىت يبقي تاركوين على وكان هو نف
فلما وقعت هذه احلادثة ركب مع كالتنس .  أي األبلهBrutusحياته فيثأر ملقتل أبيه وأخيه، ولذلك مسي بروتس 

عه بوجوب إخراج األسرة املالكة كلها من إىل العاصمة ليقص قصة لكريشيا على جملس الشيوخ، وما زال به حىت أقن
وكان امللك يف أثناء ذلك قد ترك اجليش وعاد مسرعاً إىل العاصمة، وعلم بروتس ذا فسار إىل اجليش على . روما

وفر تاركوين إىل بالد إتروريا وطلب . جواده وقص عليه مرة أخرى قصة لكريشيا، وكسب بذلك معونته وتأييده

ودعيت يف روما وقتئٍذ مجعية من أهلها اجلنود فاختارت بدل امللوك الذين كانوا  .  إىل عرشهإىل أهلها أن يعدوه

 متعادلني يف السلطان، كالمها رقيب على اآلخر ومنافس له، حيكمان مدة عام خيتارون مدى احلياة قنصلني
وتقول الرواية إن القنصلني األولني كانا بروتس وكالتنس ولكن ثانيهما استقال من منصبه فاختري بدله . واحد

 ألنه -"صديق الشعب"أي - Publicola الذي لقب فيما بعد ببلكوال Publius Valiriusببلوس فالريوس 
أن كل من حياول أن ينصب نفسه : تقدم إىل اجلمعية بعدة قوانني ظلت من القواعد األساسية يف دستور روما وهي

ملكاً جيوز قتله من غري حماكمة؛ وكل من حياول أن يتوىل منصباً عاماً من غري رضاء الشعب يعاقب باإلعدام؛ وكل 
وفالريوس هو الذي سن السنة اليت . إعدامه أو جلده حيق له أن يعرض أمره على اجلمعيةمواطن حيكم أحد احلكام ب

كانت حتتم على القنصل إذا أراد أن يدخل اجلمعية أن يفصل رأس البلطة عن مقبضها وخيفضها إشارة إىل سيادة 
أوالمها أا : رة اثنتانوأهم نتائج هذه الثو. الشعب واىل أن عقوبة اإلعدام يف وقت السلم من حق الشعب وحده

حررت روما من سلطان التسكانيني، والثانية أا استبدلت حبكم امللوك حكم األشراف الذي ظلوا حيكموا إىل عهد 
أم الفقراء من املواطنني فلم تنصلح أحواهلم بعد الثورة بل ساءت عما كانت عليه؛ فقد طلب إليهم أن يرتلوا . قيصر

هلم سرفيوس وخسروا ذلك القسط الضئيل من احلماية من سلطان األشراف وهو الذي عن األراضي اليت وهبها 
وقال الظافرون إن الثورة كانت نصراً مؤزراً للحرية، ولكن احلرية يف لغة األقوياء ال ). 47(كان هلم يف عهد امللكية

 وكان إخراج آل تاركوين من .يقصد ا يف بعض األحيان إال التحرر من القيود اليت حتول دون استغالل الضعفاء
 نذيراً بزوال زعامة 524 عام Cumaeروما، مضافاً إىل هزمية التسكانيني على يد املستعمرين اليونان يف كومية 

 Larsومن أجل هذا فإنه ملا جلأ إليهم تاركوين، استجاب لدعوته الرس بورسنا . التسكانيني من وسط إيطاليا

Porsenaم ، أكرب احلكام يف كلوزيوClusium فحمع جيشاً كبرياً من مدن إتروريا املتحدة وزحف به على 
وقبض على . ودبرت يف روما نفسها ويف الوقت نفسه مؤامرة ترمي إىل إعادة آل تاركوين إىل عرشها. روما

لد املتآمرين، وكان من بينهم ابنا بروتس، وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن األمثلة يف اجل



  

 Will Durant  21   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

أو لعل - واخلضوع حلكم القانون؛ إذ شهد بعينه ولديه جيلدان مث يضرب رأسهما وهو صامت ال ينبس ببنت شفة 
وقد . ودمر الرومان اجلسر العام على ر التيرب قبل أن يصل إليهم بورسنا. هذه قصة تروى وليست حقيقة واقعة

ينية واإلجنليزية بدفاعه عن رأس هذا  امسه يف األغاين الالتHoratius Coclesخلد هوراشيس ككليز 

على الرغم من هذه األسطورة وغريها من األساطري اليت أراد ا ) 48(ولكن روما استسلمت لبورسنا . اجلسر
 واملدن الالتينية اليت كان ملوك روما Veiiلت عن بعض أمالكها إىل فياي ونز. املهزومون أن يكللوا هامام باد

وكان . وأظهر بورسنا للمدينة املغلوبة بعض ااملة إذ مل يطلب إعادة تاركوين إىل عرشها). 49(قد انتهبوها
يل من الزمان، األشراف يف إتروريا قد طردوا منها أيضاً امللوك، وظلت روما بعد هذه االضطرابات ضعيفة مدى ج

وقضت هذه الثورة على قوة التسكانيني، ولكن آثار النفوذ . ولكن ما خلفته الثورة من نتائج ظل باقيا دائم األثر
ولعل أقل هذا النفوذ أثراً هو ما كان يف اللغة . التسكاين ودالئله ظلت باقية يف احلضارة الرومانية إىل آخر أيامها

، ولعل لفظ رومه نفسه مشتق من اللفظ )50(رومانية هي يف أغلب الظن أرقام تسكانيةالالتينية؛ بيد أن األرقام ال
وكان الرومان يعتقدون أم أخذوا عن إتروريا االحتفاالت اليت ). 51( ومعناه رRumonالتسكاين رومون 

) الشبيه مبقاعد العربات (كانت تقام عند عودة قائد روماين منتصر، واألثواب املوشاة بإطار أرجواين، واملقعد العاجي

الذي جيلس عليه احلكام، والعصى والفؤوس اليت كان حيملها أمام كل قنصل اثنا عشر ضابطاً، واليت كان يرمز ا 

مه تزدان مبقدم سفينة قبل أن يكون لرومه سفن بزمن وكانت عملة رو . إىل حقه يف ضرب الناس وقتلهم
وكان من عادة األشراف .  وكانت هذه الصورة ترسم على العملة التسكانية رمزا لنشاطها وسلطاا البحري- طويل

لعايل، الرومان من القرن السابع إىل الرابع قبل امليالد أن يرسلوا أبناءهم إىل املدن التسكانية ليتلقوا فيها التعليم ا
وكانت املالبس الرومانية مأخوذة ). 55(وكان من بني ما يتلقونه فيها من العلوم اهلندسة واملساحة والفنون املعمارية

وجاء املمثلون األولون إىل رومه كما جاء إليها . عن املالبس التسكانية أو لعل هذه وتلك مأخوذتان عن أصل واحد
از لنا أن نصدق ليفي فإن تاركوينيوس برسكس هو الذي بىن أول ساحة وإذا ج.  من إترورياhistorionesامسهم 
والتسكانيون . ، واستورد خيول السباق واملصارعني لأللعاب الرومانية من إترورياCircus Maximusكربى 

بالد هم الذين أدخلوا يف رومه املصارعات الوحشية، ولكنهم هم الذين وضعوا النساء فيها يف مرتلة مل تكن هلن يف 
وأخذت رومه عن إتروريا . وهم الذين استحالت على أيديهم من مناقع ومخة إىل حاضرة حممية متمدينة. اليونان

ولقد ظلت وظيفة املتنبئ . معظم مرامسها الدينية، كما أخذت عنها عادات زجر الطري والعرافة واإلنباء بالغيب
وكان ) م. ب363أي إىل عام  (Julianاطور يوليان بالغيب جزءاً مقرراً يف كل جيش روماين إىل أيام اإلمرب

وعن .  قد خطط حدود رومه حسب املراسم والطقوس التسكانيةRomulusاالعتقاد السائد أن رميولوس 
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إتروريا أخذ الرومان حفالت عرسهم وما فيها من رموز إىل عادة األسر القدمية وحفالت جنائزهم كما أخذوا عنها 
وكان معظم فناين رومه من التسكانيني، كما كان الشارع الروماين الذي يعمل فيه ). 56(موسيقاهم وآالت طرم

، ولعل الفنانني أنفسهم قد تسربوا إىل رومه عن طريق )البيوت التسكانية (Vicus Tuscusالفنانون يسمى 
املوتى اليت كانت تغطى وكان فن النحت يف رومه متأثراً أعمق األثر بأقنعة . Campaniaالتيوم من إغريق كمبانيا 

وزين املثالون التسكانيون هياكل رومه وقصورها بالتماثيل الربنزية .  وهي عادة أخذت من إتروريا-ا صور األسر
ال يزال حىت " طرازاً تسكانياً"وخلف مهندسو البناء التسكانيون يف رومه . وبالصور اسمة على اآلجر واحملفورة فيه

ولعل ملوك رومه التسكانيني هم الذين شادوا فيها أوىل العمارات الكبرية .  القديس بطرساليوم باقياً يف كنيسة
ومل . وحولوها من طائفة من األكواخ الطينية أو العشش اخلشبية إىل مدينة مشيدة من اخلشب واآلجر واحلجارة

. نبغي لنا أال نغلو يف هذا الوصفولكن ي. تشهد رومه مثل ما شهدته من املباين يف عهد التسكانيني إال يف عهد قيصر

. فمهما يبلغ ما أخذته رومه عن جرياا من الكثرة فقد ظلت يف مجيع مظاهر احلياة األساسية حمتفظة بطابعها اخلاص

وليس يف التاريخ التسكاين ما يوحي مبميزات اخللق الروماين، وهي التأديب الذايت وما فيه من جد، ووقار؛ والقسوة، 
لوطنية، واإلخالص، والصفتان األخريتان مها اللتان استطاع ما الرومان على طول الزمن أن يفتحوا واجلرأة، وا

فلما حتررت رومه من سيطرة التسكانيني انفسح اال أمامها . بالد البحر األبيض املتوسط، وأن حيكموها فيما بعد
  .يف العامل القدميلتمثيل تلك املسرحية الفذة مسرحية عظمة الوثنية مث اضمحالهلا 

  الكتاب األول 

  الجمهورية 

  م . ق508-30

  الباب الثاني 

  الكفاح في سبيل الديمقراطية 

  م . ق508-264

  الفصل األول 

  األشراف والعامة 
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أن رميولوس اختار مائة من رؤساء العشائر يف ) 1(؟ يرى ليفيPatriciansترى أي الرومان كانوا هم األشراف 
وقد مسى كل واحد من هؤالء الرجال فيما بعد باتر أي .  تشييد رومه وليكون منهم جملس شيوخهقبيلته ليعينوه على

أما النظرية احلديثة اليت تستمد حياا من ". املنحدرين من اآلباء" أي -ومسي أبناءهم وأحفادهم بتريشي" األب"
 غزوا Sabines غزاة غرباء لعلهم سبنيون جتريح التقاليد املأثورة، فيحلو هلا أن تفسر وجود هؤالء األشراف بأم

ولنا أن . الالتني بعد هذا الغزو ووضعوهم يف مرتلة دون مرتلتهم هم) Plebs( وحكموا العامة Latiumالتيوم 
نعتقد أم كانوا يتألفون من عشائر متلكوا خري األراضي بفضل تفوقهم االقتصادي أو احلريب، مث حولوا زعامتهم 

، واإلميلي Valerii، والفلريي Manlii املنلي -رة سياسية، وقد ظلت هذه العشائر املنتصرةالزراعية إىل سيط
Aemaelii والكرنيلي ،Cornelii والفايب ،Fabii واهلوراشي ،Horatii والكلودي Claudii والليويل 

Luliiت القبائل الثالث وملا انضم.  مخسة قرون كاملة متد رومة بالقواد العسكريني والقناصل، والقوانني-  اخل
ومل يكن هؤالء . األوىل بعضها إىل بعض تكون من رؤساء عشائرها جملس للشيوخ يتألف من ثالمثائة من األعضاء

األعضاء رجال نعيم وترف كما كان خلفاؤهم فيما بعد، فكثريا ما كانوا ميسكون بأيديهم الفأس واحملراث، 
.  غزل بيوم، وكان العامة يعجبون م حىت وقت كفاحهمويعيشون على أبسط الطعام، ويرتدون أثوابا من

وكان يدانيهم يف ). Classlscus"(2من الطراز األول أو الطبقة األوىل "ويصفون كل ما يتصل م تقريبا بأنه 
ومن هؤالء من بلغوا من الثراء درجة .equitesالثراء، وينقص عنهم كثريا يف السلطة السياسية رجال األعمال 

األشراف واملسجلني "نتهم من أن يشقوا طريقهم إىل جملس الشيوخ، ويكونوا فيه القسم الثاين من الرجال أمك
، وذلك ألن احلضارات القدمية Boni" بالصاحلني"ويلقبون " الرتبتني"وكان يطلق عل هاتني الطبقتني اسم ". معهم

 عند الرومان هو الرجولة أي Virtusلفضيلة كانت تقرن الفضيلة باملرتبة والكفاية والسلطان؛ وكان معىن ا
تشمل غري هاتني الطبقتني " الناس "Populusومل تكن كلمة . virالصفات اليت تكون من جمموعها الرجل 

 S P Q R (Senatusالعاليتني، وكان هذا هو املعىن الذي يفهم يف بداية األمر من هذه احلروف األربعة 

Populusque Romanus ( تنقش يف زهو وخيالء على عشرات اآلالف من اآلثاراليت كانت)فلما شقت ). 3
وكانت الكثرة .  تدرجاً حىت مشلت عامة الشعب أيضاPopulusالدميقراطية طريقها يف رومه تغري معىن كلمة 

كثري منها وكان منها الصناع والتجار، ومنها األرقاء احملررون و. الغالبة من املواطنني الرومان تتكون من هذه الطبقة
فالحون، ولعلهم كانوا يف بداية أمرهم أهل تالل املدينة الذين غلبوا على أمرهم، وكان منهم من يتصل بوصفه موىل 

Clientes ا بشريفأو تابع Patronus من طبقة عليا؛ وكان هؤالء األتباع يساعدون الشريف يف وقت السلم 
معية كما يأمرهم أن يقترعوا وذلك يف نظري محايته إياهم وما ويعملون حتت إمرته يف وقت احلرب، ويقترعون يف اجل

وكان من األرقاء أدىن الطبقات، وكانوا يف عهد امللوك قليلي العدد كثريي األكالف، . مينحهم من األرض الزراعية
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قبل فلما كان القرن السادس . ولذلك كان سادم حيسنون معامالم ويعدوم أعضاء ذوي نفع كبري يف أسرهم
امليالد، وبدأت رومه حياة الغزو والفتح، بيع عدد من أسرى احلرب مطرد الزيادة إىل األشراف ورجال األعمال 

وكانت القوانني تبيح معاملة العبد كما يعامل اإلنسان متاعه، ذلك أنه . واىل العامة أنفسهم، واحنطت مرتلة الرقيق
فقد حقه يف احلياة حني وقع يف األسر، وإن استعباده مل يكن إال رمحة من الوجهة النظرية، وطبقًا لعادات القدماء، قد 

وكان يعهد إليه يف بعض األحيان أن يدير أمالك سيده وأعماله التجارية . به وختفيفًا حلكم املوت الذي استحقه زميته
 أو فنانا، ويؤدي إىل سيده بعض ما وتصريف أمواله؛ وكثريا ما كان يصبح معلما أو كاتبا أو ممثالً أو صانعا أو عامالً
ومل تكن طبقات كثرية من األهلني . يصل من املال على ما يكفيه لشراء حريته، ومن مث يصبح عضوا يف مجاعة العامة

راضية عن حاهلا قانعة حبظها، ذلك أن القناعة من الصفات النادرة بني بين اإلنسان بقدر ما هي طبيعية بني احليوان، 
ويف رومه كان رجال األعمال يأملون حلرمام من عضوية .  حكومة من احلكومات أن ترضي مجيع رعاياهاومل تستطع

جملس الشيوخ، واألثرياء من العامة يأملون حلرمام من أن تكون هلم حقوق رجال األعمال؛ والفقراء يأملون لفقرهم 
وكانت قوانني .  الوفاء مبا عليهم من الديونوحرمام من احلقوق السياسية وتعرضهم لالسترقاق إذا عجزوا عن

اجلمهورية يف عهدها األول تبيح للدائن أن يسجن املدين الذي يتكرر عجزه عن الوفاء بدينه يف سجن انفرادي، وأن 
وقد جاء يف القانون أن يف وسع الدائنني لشخص ما جمتمعني أن يقطعوا جسد املدين . يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله

وطلب العامة أن تلغي هذه القوانني، ). 4( وهو إجراء يلوح أنه مل ينفذ قط- ز عن الوفاء ويقسموه فيما بينهمالعاج
وأن خيفف عنهم عبء ما تراكم عليهم من الديون، وأن توزع األرض اليت تنال باحلرب ومتتلكها الدولة على 

كون من حق العامة أن خيتاروا حكاما وكهنة، وأن الفقراء بدل أن توهب لألغنياء أو تباع هلم بأمثان امسية؛ وأن ي
وحاول جملس . يتزوجوا من األشراف ورجال األعمال، وأن يكون هلم مثل من طبقتهم يف أعلى الوظائف احلكومية

الشيوخ أن يقف هذه احلركة بإثارة احلروب اخلارجية، ولكنه دهش إذ رأى أن الدعوة إىل محل السالح مل يستجب 
 على Anioعليهم عدد كبري من العامة ونزحوا إىل اجلبل املقدس على ر أنيو " انشق"م . ق494 عام ويف. هلا أحد

وجلأ جملس . مسرية حنو ثالثة أميال من املدينة، وأعلنوا أم لن يعملوا أو حياربوا من أجل رومه حىت جتاب مطالبهم
الرجوع إىل رومه، ولكن هؤالء أصروا على مطالبهم؛ الشيوخ إىل مجيع احليل السياسية أو الدينية إلغراء العامة ب

فلما خشى أن تقع البالد يف القريب بني ناري الغزو اخلارجي والشقاق الداخلي وافق على إلغاء الديون أو ختفيضها، 

ورجع العامة إىل .  خيتارون من بني العامة للدفاع عن مصاحلهمAediles وثالثة إيديلني وعلى تعيني تربيونني
وكانت ). 5(رومه ولكنهم أقسموا قبل رجوعهم بأحرج اإلميان أن يقتلوا كل رجل يعتدي على ممثليهم يف احلكومة

وحدث يف . ة وبعد أن قضت عليهاهذه هي املعركة األوىل يف حرب الطبقات اليت مل تنته إال بانتهاء عهد اجلمهوري
 أن توزع على الفقراء األراضي اليت Spurius Cassiue أن اقترح القنصل أسبيوريوس كاسيوس 486عام 
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والراجح . استولت عليها رومه يف احلرب، فامه األشراف بأنه يتحبب إىل الشعب ليكون ملكًا على البالد، وقتلوه
احات الزراعية الكثرية اليت القى أصحاا حتفهم على يد أعضاء جملس الشيوخ، أن هذا االقتراح مل يكن أول االقتر
 Spurius وزع أسبيوريوس ميليوس 439ويف عام .  وقيصرGracchiواليت انتهت مبأساة ابين جراكس 

Maelius ا على الفقراء بأمثان خمفضة أو بغري مثن يف أثناء قحط أصاب رومه، فما كان من جملس الشيوخإال  قمح
 قتل ماركس مانليوس 384ويف عام ). 6(أن بعث برسول اغتاله يف مرتله بتهمة أنه يعمل لينصب نفسه ملكًا

Marcus Manlius ،ذه احلجة نفسها ،وكان قد صد الغزاة اليونان عن رومه ودافع عنها دفاع األبطال ،
 وكانت اخلطوة التالية اليت خطاها العامة يف سبيل .وذلك بعد أن أنفق ماله يف أداء ديون املدينيني العاجزين عن الوفاء

ذلك أن الكهنة واألشراف قد ظلوا حىت . نيل حقوقهم أن طالبوا بأن تكون القوانني املدنية واضحة حمددة مدونة
 ذلك الوقت هم القائمني بتدوين القوانني املكتوبة وتفسريها، وكانوا حيتفظون بسجالا سرا ال يطلع عليه غريهم من

األهلني، ويتخذون من هذا االحتكار، ومبا تتطلبه القوانني من مراسم، أسلحة يقاومون ا كل دعوة إىل اإلصالح 
) 454عام (وعارض جملس الشيوخ يف هذه املطالب اجلديدة معارضة طويلة، ولكنه وافق يف آخر األمر . االجتماعي

 وغريه من Solonاألشراف لدراسة شرائع صولون على أن يرسل إىل بالد اليونان جلنة مؤلفة من ثالثة من 
 دمسفراي -عشرة رجال) 451يف عام (فلما عاد األعضاء اختارت اجلمعية . املشترعني، وكتابة تقرير عنها

Decemviri -وكان رئيس هذه اللجنة .  لوضع قانون جديد، وخولتهم أعلى سلطة حكومية يف رومه مدى سنتني
، وكانت نتيجة أعماهلا أن حولت Appius Claudiusعى أبيوس كلوديوس رجالً رجعيا قوي الشكيمة يد

قوانني رومه القدمية القائمة على العادة والعرف إىل االثنيت عشرة لوحة الذائعة الصيت، وعرضت على اجلمعية 
ا على  وكان قادر-فوافقت عليها بعد أن عدلتها بعض التعديل، وعرضتها يف السوق العامة ملن يريد أن يقرأها

وكانت هذه احلادثة اليت تبدو يف ظاهر أمرها تافهة غري جديرة بالعناية من احلوادث اهلامة البالغة األثر يف . قراءا
تاريخ رومه بوجه خاص ويف تاريخ العامل كله بوجه عام؛ ذلك أا كانت أول ما دون من ذلك الصرح القانوين 

وملا انتهى العام الثاين من . ألعمال وما قدمته إىل احلضارة من هباتالعظيم الذي كان أهم ما قامت به رومه من ا
العامني اللذين تولت اللجنة فيهما السلطة العليا أبت أن تعيد احلكم إىل قنصلي األشراف وتربيوين العامة، وظلت 

وتروي . من التبعات وكانت سلطة أقل قيودا من سلطة القنصل والتربيون وأكثر منها حتررا -متارس السلطة العليا
 إن أبيوس كلوديوس شغف حبا بفرجينيا احلسناء إحدى بنات - إرتيابنا يف قصة لكريشيا-قصة أخرى يف صحتها

العامة، وعمل على أن يعد من اجلواري الرقيقات ليتمكن بذلك من االستيالء عليها لنفسه، وغضب لذلك أبوها 
هذا العمل، وملا أىب كلوديوس أن يصغي إىل احتجاجه  واحتج على Lucius Virginiusلوسيوس فرجينيوس 

العامة الغاضبون مرة أخرى إىل " وانسحب. "قتل الرجل ابنته، وهرول إىل فرقته واستعاا على خلع الطاغية اجلديد
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وعلم )". )7ج آبائهم وحذوا حذوهم يف اعتداهلم، فامتنعوا عن كل عنف"اجلبل املقدس، وجوا كما يقول ليفي 
شراف أن اجليش يناصر العامة، فاجتمعوا يف دار جملس الشيوخ، وخلعوا العشرة احلكام، ونفوا كلوديوس، األ

وأعادوا نظام القنصلني وزادوا سلطان التربيونني، واعترفوا بتحرمي االعتداء عليهما، وأيدوا حق العامة يف االلتجاء 
وبعد أربعة أعوام من ذلك ). 8( كانت مرتلتهم من أحكامإىل جملس املائة الستئناف ما يصدره كبار املوظفني أيا

 اقتراحا يطلب فيه أن يكون للعامة حق Caius Canuleiusعرض احملامي كيوس كنيوليوس ) 445(الوقت 
ورأى جملس الشيوخ أن البالد مهددة مرة أخرى بأن يغزوها جرياا . الزواج من األشراف، وأن خيتار منهم قناصل

هم منها، فأجابوا أول املطلبني وختلصوا من املطلب الثاين بأن رضوا أن يكون لستة من التربيونني الذين ليثأروا ألنفس
 tribuni militumورد العامة على هذا اجلميل مبثله فاختاروا الستة . ختتارهم مجعية املائة سلطة القناصل

consulari potestate405(يت قامت بني رومه وفياي وضمت احلرب الطوية ال.  من بني طبقة األشراف -

، وهجمات الغالبني عليها، صفوف األمة إىل حني، فهدأت ثائرة الرتاع الداخلي، ولكن النصر واهلزمية على )396
السواء تركا العامة فقراء معدمني، فقد أمهلت أراضيهم أو انتزعت منهم وهم يدافعون عن بالدهم، وتراكمت 

ومل يرمحهم الدائنون أو يصغوا لشكايام، بل أصروا على . يف وسعهم أن يوفوا اعليهم فوائد الديون حىت مل يعد 
 اقترح التربيونان 376ويف عام . طلب حقهم من رؤوس أموال وأرباح، وإال كان اإلسترقاق والسجن جزاء املدينني

، وأن يؤدي  أن ختفض أصول الديون بقدر ما ويف به من فزائدهاSextius وسكستيوس Liciniusليسنيوس 
حنو  (iugeraالباقي بعدئذ يف خالل ثالث سنني، وأال حيق إلنسان فيما بعد أن ميتلك أكثر من مخسمائة جيريا 

من األرض، وأال يتجاوز العبيد الذين يعملون فيها نسبة معينة من العمال األحرار، وأن خيتار أحد ) ثالمثائة فدان
راف يعارضون يف هذه املطالب عشر سنني؛ وكانوا يف أثناء ذلك على وظل األش. القنصلني من العامة على الدوام

يثريون حربا يف إثر حرب حىت يشغلوا بذلك الشعب فال يثري مطالبه  "Dio Cassiusحد قول ديوكاسيوس 

قوانني " جديد قبل جملس الشيوخ وملا ددهم العامة آخر األمر بانسحاب)". 9(اخلاصة بامتالك األرض
 زعيم احملافظني هذا االتفاق بني الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فخم يف Camiliusوخلد كميليوس " ليسنيوس

 العامة من ذلك وكانت هذه اخلطوة من أكرب اخلطى يف مناء الدميقراطية الرومانية املقيدة، وأخذ. السوق العامة
 يف الشؤون -  طبقيت األشراف ورجال األعمال- الوقت يتقدمون تقدما سريعا يف سبيل املساواة بالطبقتني املمتازتني

 كان منهم رقباء 351 عني أحد العامة دكتاتورا مدة عام، ويف عام 356ففي عام . السياسية والقانونية
Censors كان منهم الربيتور 337، ويف عام Praetor وكانت آخر هذه .  كان منهم كهنة300، ويف عام

 The Tribal على أن تكون ألحكام اجلمعية القبلية 287اخلطوات أن وافق جملس الشيوخ يف عام 

Assemblyا قوة القانون، وإن تعارضت هذه األحكام مع قرارات جملس الشيوخوإذ كان من السهل على .  أيض



  

 Will Durant  27   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

 Lexوقوا على األشراف عند االقتراع فإن هذا القانون املعروف بقانون هورتنسيا العامة يف هذه اجلمعية أن يتف

Hortensiaلكن جملس الشيوخ مل يلبث أن استعاد سلطانه بعد هذه .  كان خامتة انتصار الدميقراطية الرومانية
ان ما يلزم من املال وك. اهلزائم فأُسكت املطالبون بتوزيع األراضي بإرسال الرومان الستعمار البالد املفتوحة

 يف حد ذاته حائالً -  وكانت هذه املناصب ال يؤجر عليها أصحاا-للحصول على املناصب احلكومية والبقاء فيها
يضاف إىل هذا أن األثرياء من العامة، بعد أن أصبح هلم ما لألشراف من سلطان سياسي . بني الفقراء وبني توليها

ا إىل األشراف يف معارضة التشريعات املتطرفة؛ واستكان الفقراء من العامة الذين وفرص متكافئة، مل يلبثوا أن انضمو
ووافق رجال األعمال على . أصبحوا ال موارد هلم فظلوا قرنني كاملني وليس هلم حظ كبري يف تصريف شؤون رومه
ويفتح هلم أبواب استغالل سياسية األشراف ألن اتفاقهم معهم يتيح هلم فرص التعاقد على القيام باملنشآت العامة، 

وظلت مجعية املئات، اليت كانت طريقة . الواليات، واملستعمرات الرومانية، وتكليفهم جبباية الضرائب للدولة
االقتراع فيها متكن األشراف من أن يكون هلم فيها السلطان األكرب، هي اليت ختتار احلكام وكبار املوظفني، وختتار 

واختذ التربيونون، الذين كانوا يعتمدون على األثرياء من العامة، سلطان وظيفتهم . يوختبعا لذلك أعضاء جملس الش
للحد من التطرف، وأصبح كل قنصل، ولو كان ممن خيتارهم العامة، من أشد الناس حمافظة على القدمي، حني يصري 

يوخ هو الذي يبدأ باقتراح وصار جملس الش. عضوا يف جملس الشيوخ مدى احلياة بعد أن تنتهي سنة توليه منصبه
وملا ازدادت أمهية شؤون الدولة . القوانني، وقوى العرف والعادات املأثورة من سلطانه فجعاله فوق منطوق القانون

وملا أن اشتبكت . اخلارجية، وكان جملس الشيوخ هو الذي يتوىل تصريفها، كان حزمه مما زاد يف مكانته وسلطته
قرطاجنة دامت مائة عام للسيطرة على عامل البحر األبيض املتوسط، كان جملس  يف حرب مع 264رومه يف عام 

الشيوخ هو الذي توىل قيادة األمة إىل النصر يف كل مأزق من املآزق؛ ولذلك خضع الشعب البائس املعرض لألخطار 
  .لسلطان هذا الس وزعامته دون احتجاج أو اعتراض

  الفصل الثاني 

  دستور الجمهورية 

  شترعون  امل-1

وقبل أن نفصل . واآلن فلنرسم ألنفسنا صورة من هذه الدولة املعقدة النظام بعد أن قضت مخسة قرون تنمو وتتطور
القول يف نظامها نقول إن العامل كله جممع على أن حكومتها كانت من أقدر ما شهده من احلكومات ومن أعظمها 

وقد رمست . كاد أن حتقق حتقيقًا تاما دستور أرسطو طاليس املثايل كان يرى أا تPolilbiusجناحا؛ بل إن بولبيوس 
نرى أي . هذه احلكومة اخلطوط الرئيسية للتاريخ الروماين كما رمست يف بعض األحيان ميادين القتال يف هذا التاريخ
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رمسية القانونية فقد فأما من الوجهة ال. ؟"مواطنني"األهلني يف هذه الدولة هم الذين كان حيق هلم أن يسموا أنفسهم 
وكان معىن هذا . كان املواطنون هم أبناء إحدى القبائل الثالث األصلية يف رومه، أو الذين تبنتهم إحدى هذه القبائل

القول من الوجهة العملية أن املواطنني هم مجيع الذكور الذين تزيد سنهم على اخلامسة عشرة، والذين مل يكونوا 
ومل يشهد العامل قبل رومه أو بعدها . يهم مجيع الغرباء الذين منحتهم رومه حق املواطنة فيهاأرقاء أو غرباء، مضافًا إل

لقد كان معىن هذا احلق أن يكون . دولة من الدول حرصت مثل حرصها على حق املواطنية أو قدرته مثل تقديرها
كمت مجيع البالد احمليطة بالبحر األبيض املستمع به عضوا من أعضاء اجلماعة الصغرية اليت مل تلبث إال قليالً حىت ح

املتوسط، وكان هذا احلق حيصن صاحبه من التعذيب القانوين، والتعرض للقسر واإلرغام، وميكنه من أن يشكو أي 
وكانت هذه احلقوق تستلزم .  أو إىل اإلمرباطور نفسه فيما بعد-موظف يف اإلمرباطورية إىل اجلمعية الوطنية يف رومه

 أن تدعوه إىل اخلدمة العسكرية - إال إذا كان فقريا معدما-ت؛ فقد كان من حق الدولة على املواطنبعض الواجبا
من سن السادسة عشرة إىل سن الستني، ومل يكن يف وسعه أن يشغل منصبا سياسيا إال إذا قضى يف اجليش عشر 

 من هذا االرتباط أنه كان يؤدي حقه يف وكانت حقوقه السياسية وثيقة االرتباط بواجباته العسكرية، وبلغ. سنني
، وكان يف عهد امللوك يعطى صوته أيضا يف جملس "مائته"التصويت يف أهم األمور بوصفه عضوا يف فرقته أو يف 

 أي أنه هو وغريه من زعماء األسر قد اجتمعوا يف جملس األقسام الثالثني اليت Comitia Curiataالعشرة 
وقد ظل جملس العشرة إىل آخر أيام اجلمهورية هو الذي خيلع سلطة احلكم على . ثالثانقسمت إليها القبائل ال

األحكام، وبعد سقوط امللكية بزمن قليل فقد جملس العشرة سائر حقوقه األخرى وآلت هذه احلقوق إىل جملس 
انت هذه االس وك.  فكان اجلند جيتمعون مجاعات تتألف كل واحدة منها يف بادئ األمر من مائة جندي-املئني

املئوية هي اليت ختتار كبار احلكام، وتنظر يف اإلجراءات اليت يرفع إليها من استئناف لألحكام اليت يصدرها كبار 
احلكام، وتنظر بنفسها يف مجيع القضايا اليت حيكم فيها باإلعدام إذا كان املهتمون فيها مواطنني رومان، وتعلن احلرب 

ولكن سلطاا مع .  هذه اجلمعية هي األساس العام للجيش الروماين واحلكومة الرومانيةوتعقد الصلح، ومن مث كانت
ذلك كان حمصورا يف أضيق احلدود، فلم يكن من حقها أن جتتمع إال إذا دعاها إىل االجتماع قنصل أو تربيون، ومل 

س الشيوخ، ومل يكن هلا أن تناقش يكن من حقها أن تقترع إال على األمور اليت يعرضها عليها كبار احلكام أو جمل
وكان تنظيم أعضائها على أساس الطبقات . االقتراحات أو تعدهلا، وكل ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها

فكان على رأس هذه اجلمعية مثان عشرة مائة من األشراف ورجال . ضمانا جلعل قراراا حمافظة بعيدة عن التطرف
 100.000 الذين هلم أمالك تبلغ قيمتها -"الطبقة األوىل"ويلي هؤالء رجال ). تنيالطبقتني املمتاز(األعمال 

تشمل وكان عدد ممثلي هذه الطبقات يف اجلمعية مثانني مائة أي مثانية آالف رجل، وكانت الطبقة الثانية  . آس
 آس؛ والطبقة الثالثة تشمل من كانت هلم ثروة تقدر بني 100.000 و75.000املواطنني الذي يقدر أمالكهم بني 
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وكان لكل طبقة من هذه . 50.000 و25.000؛ والرابعة من كانت ثروة أفرادها بني 75.000 و50.000
 آس وكان 25.000 و11.000كون بني وكانت الطبقة اخلامسة تشمل املواطنني الذين ميل. الطبقات عشرون مائة

، وكان )10( آس فكانت متثلهم مائة واحدة11.000أما املواطنون الذين تقل أمالكهم عن . هلؤالء ثالثون مائة
لكل مائة عند االقتراع صوت واحد هو صوت أغلبية أعضائها؛ وكان يف وسع أغلبية قليلة يف إحدى املئات أن 

وإذا كانت كل مائة تقترع بترتيب .  أخرى وجتعل الفوز يف جانب أقلية عدديةتعطل قرار أغلبية كربى يف مائة
 98مركزها املايل، وكانت نتيجة اقتراعها تعلن عقب هذا االقتراع، فقد كان اتفاق الطائفتني األوليني جيعل هلما 

وكان نظام . ترع قطومن أجل هذا فإن الطبقات الدنيا قلما كانت تق. صوتا، وهي أغلبية أصوات اجلمعية كلها
االقتراع هو النظام املباشر أي أن املواطن كان يعطى صوته بنفسه، ومن مث فإن املواطنني الذين مل يكونوا يستطيعون 

ومل يكن ذلك كله جمرد أساليب وحيل . القدوم إىل رومه ليحضروا اجتماع اجلمعية مل يكن هلم من ميثلهم فيها
هم السياسية، فقد كان نظام املئات نظاما وضع بعد إحصاء السكان ليقدر على حلرمان الفالحني والسوقة من حقوق

وكان الرومان يرون العدل كل العدل أن يكون حق االقتراع . أساسه ما يؤدونه من الضرائب ومن اخلدمة العسكرية
لى هذا األساس مل يكن وع. لألهلني متناسبا من ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب إليهم أداؤه من اخلدمة العسكرية

ملن ميلكون اقل من مائة ألف آس إال صوت مئوي واحد؛ ولكنهم يف نظري هذا مل يكونوا يؤدون إال قدرا ضئيالً ال 
وقد ظلت الطبقات الفقرية إىل ). 11(يؤبه له من الضرائب، وكانوا يف األوقات العادية معفني من اخلدمة العسكرية

 إال من إنتاج أكرب عدد تستطعه من األبناء، وظل جملس املائة رغم ما أدخل على أيام ماريوس معفاة من كل شيء
وما من شك يف أن هذه احلال قد . نظامه من التعديل فيما بعد هيئة أرستقراطية حمافظة ال تستنكف أن جتهر مببادئها

. concilia plebis العامة جعلت العامة يقيمون هلم من بداية عهد اجلمهورية جمالسهم اخلاصة املعروفة مبجالس

 اليت نراها متارس حقوقًا تشريعية منذ comitia populi tribvtaولعل اجلمعية املعروفة مبجلس قبائل الشعب 
وكان املقترعون يف هذه اجلمعية الشعبية القبلية ينظمون حسب . م قد نشأت من هذه االس نفسها. ق357عام 

الذي يقيمون فيه على أساس اإلحصاء الذي حدث يف عهد سرفيوس سادس ملوك القبيلة اليت ينتمون إهلا واملسكن 
وأخذت سلطة اجلمعية القبلية تزداد بعد . وكان لكل قبيلة صوت واحد، وكان األغنياء فيها والفقراء سواء. رومه

 مصدر م حىت كانت هي. ق200م، وما واىف يف عام . ق287اعتراف جملس الشيوخ حبقوقها التشريعية يف عام 
، وهم )الذين ميثلون القبائل (Tribuni Plebisوكانت هي اليت ختتار تربيوين الشعب . الشرائع اخلاصة يف رومه

على أنه يف هذه اجلمعية نفسها مل .  الذين كانت ختتارهم املئاتTribuni Militaresغري التربيونني العسكريني 
 يقترح قانونا ويدافع عنه، مث يقوم موظف كبري غريه يعارضه فقد كان أحد كبار املوظفني. يكن األعضاء يتناقشون

إذا شاء؛ وتستمع اجلمعية هلذا وذاك مث تقترع عليه بالقبول أو الرفض، وكانت هذه اجلمعية حبكم تكوينها ذات 
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ة من وذلك أن إحدى وثالثني قبيل. نزعة تقدمية أكثر من اجلمعية املئوية، ولكنها كانت أبعد ما تكون من التطرف
قبائلها اخلمس والثالثني كانت قبائل ريفية، وكان معظم أعضائها من مالك األراضي، فكانوا لذلك رجاالً حذرين، 
ومل يكن ملن فيها من عامة احلواضر، ومل يكونوا يتجاوزون أربع قبائل، شيء من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس 

Mariusوكان أعضاؤه األولون وهم . ب السلطان األعلى يف رومهوهكذا ظل جملس الشيوخ صاح.  أو بعد قيصر
وكان يعهد إىل الرقباء أن . السابقني أعضاء فيه) Censors(رؤساء العشائر جيددون بقبول القناصل والرقباء 

يعملوا حىت يظل أعضاؤه ثالمثائة عضو على الدوام، وذلك بأن يرشحوا لعضويته رجاالً من طبقة األعيان أو 
كانت العضوية فيه تدوم مدى احلياة؛ ولكن كان من حق جملس الشيوخ ومن حق الرقيب أن يفصل أي و. الفرسان

وكان هذا الس األعلى جيتمع إذا دعاه إىل االجتماع أحد كبار . عضو يضبط متلبسا جبناية أو جبرمية خلقية خطرية
ان من العادات اللطيفة أن يأيت األعضاء معهم وك.  أو بناء الس املواجه للسوق العامةCuriaاحلكام يف الكوريا 

وكان حق الس من الوجهة . بأبنائهم ليحضروا االجتماع وهم صامتون، ليتعلموا السياسة واملماحكة عن قرب
النظرية مقصورا على مناقشة ما يعرضه عليه أحد كبار احلكام من املسائل وإصدار قرار فيها، وكانت قراراته يف هذه 

 ليس هلا قوة القانون؛ ولكن الس كان له من عظم املكانة ما جعل senatus consultaاستشارية حمضة املسائل 
احلكام يعملون بتوصياته يف مجيع احلاالت تقريبا، وقلما كانوا يعرضون على غريه من اجلمعيات مسائل مل يقرها هو 

 كما كان من حق األقلية املنهزمة يف الس أن على أنه كان من حق أي تربيون أن ينقض قرارات الس. من قبل
ولكن هذه اإلجراءات كانت نادرة احلدوث إال يف أيام الثورات ). 12(تستأنف القرار إىل اجلمعيات األخرى

ومل يكن كبار احلكام يبقون يف مناصبهم أكثر من عام واحد يف حني أن الشيوخ كانوا حيتفظون بعضوية . واالنقالبات
ومل يكن مثة مفر من أن يكون صاحب هذا السلطان اخلالد املسيطر على صاحب السلطان .  احلياةالس مدى

وهلذا كانت الصالت اخلارجية، وعقد احملالفات واملعاهدات، وإعالن احلرب، وحكم املستعمرات . القصري األجل
 كانت هذه -ل اخلزانة العامة وإنفاقهاوالواليات، وإدارة األراضي العامة وتوزيعها بني األهلني، واألشراف على أموا

فكان هذا . الشؤون كلها خيتص ا جملس الشيوخ وحده، وقد أكسبه انفراده فيها سلطة ال تكاد تعرف هلا حدود
الس صاحب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية جمتمعة، وكان هو احلكم الفصل يف اجلرائم الكربى كجرمية 

والتآمر، واالغتيال، وكان خيتار من بني أعضائه قضاة للنظر يف معظم القضايا املدنية اهلامة، وكان يف اخليانة الوطنية، 
 sensatus- consultumوسعه إذا حدثت أزمة من األزمات أن يصدر أعظم قراراته وأقواها وهو 

ultimatum ر يفرض األحكام وهو قرا" أن من واجب القنصلني أن يعمال على أال تصاب الدولة بأذى" وهو
وكثريا ما كان جملس الشيوخ يف عهد . العرفية ومينح القنصلني سلطة مطلقة على مجيع األفراد وعلى كل األمالك

 ، ويعلن احلرب بال تدبر وتفكري، ويستغل اجلمهورية يسئ استعمال سلطانه، فكان حيمي املوظفني املرتشني
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. البالد املفتوحة استغالالً شرها، ويقمع بالقسوة رغبة الشعب يف أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له يف رخاء رومه

 إذا استثنينا من هذا التعميم عهد األباطرة من -ولكن تاريخ العامل مل يشهد يف غري رومه ويف غري عهد اجلمهورية
 ما شهده يف هذا العهد من نشاط وحكمة ومهارة يف تصريف الشؤون - Aurilius إىل أورليوس Trajanان تراج

السياسية، كما مل يشهد يف غري ذلك العهد ما شهده فيه من سيطرة فكرة خدمة الدولة على مجيع أعمال احلكومة 
لل، وأم كانوا يرتكبون أخطاء خطرية، ولسنا ننكر أن الشيوخ مل يكونوا مالئكة معصومني من الز. وأعمال الشعب

. وأم كانوا يف بعض األحيان متقلبني ال يثبتون على سياسة واحدة، يعميهم حب الكسب عن رؤية مصاحل الدولة

ولكن الذي ال شك فيه أن معظم أعضاء هذا الس كانوا من كبار احلكام، واملديرين والقواد العسكريني، وكان 
حكموا واليات ال تقل سعة عن املمالك، ومنهم أبناء أسر ظلت مئات األعوام تنجب لرومه ساسة منهم الوالة الذين 

. وهلذا كان من املستحيل أال خيلو جملس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غري قليل من السمو والعظمة. وقوادا

وكان يف وسعه أن يسري على سياسة . ميةوكان جملس الشيوخ يف أسوء حاالته يف أيام االنتصار ويف أحسنها أيام اهلز
م ال تضع أوزارها إال يف عام . ق264واحدة مدى آجال وقرون كثرية، كما كان يف مقدوره أن يبدأ حربا يف عام 

 إىل رومه موفدا من قبل بريس Cineasوحسبنا دليالً على عظمته أنه ملا جاء الفيلسوف سينياس . م. ق146
Pyrrhus)  لس ورأى رجاله مث عاد إىل بالده، قال لإلسكندر اجلديد إن الذي و) م. ق280عاممسع مناقشات ا

رآه مل يكن جمرد اجتماع من ساسة مأجورين، ومل يكن جملسا من عقول عادية مجعتها املصادفات احملضة، بل كان يف 
  )".13(جممعا للملوك حبق"مهابته وحسن سياسته 

   احلكام -2

وكان يعني يف كل منصب . رهم اجلمعية املئوية، أما صغارهم فكانت ختتارهم اجلمعية القبليةوكان كبار احلكام ختتا
ومل يكن جيوز لشخص ما أن . زميالن متساويان يف السلطة، وال يبقيان فيه أكثر من عام واحد ما عدا منصب الرقيب

ام بني خروجه من منصب وتوليه يتوىل املنصب نفسه أكثر من مرة واحدة كل عشر سنني، وكان ال بد أن ميضي ع
وكان الروماين الذي . منصبا آخر، وكان من حق الدولة أن حتاكمه يف فترة تعطله إذا أساء استعمال سلطة وظيفته

يريد أن يشق لنفسه طريقًا يف احلياة السياسية، إذا كان قد قضى يف اجليش عشر سنني، يرشح نفسه ألن خيتار حماسبا 
 praetorsينظر حتت إشراف جملس الشيوخ والقنصلني يف نفقات الدولة، ويعاون املقدمني ) quaestorكوسترا (

يف منع اجلرائم وحماكمة ارمني، فإذا نال رضاء الناخبني أو ذوي النفوذ من مؤيديه فقد خيتار فيما بعد واحدا من 
الشرب، وشوارع املدن، واألسواق، األربعة اإليدليني الذين كانوا يشرفون على املباين العامة وقنوات مياه 

وإذا اطرد بعدئذ جناحه فقد يكون واحدا . واملسارح، واملواخري، واألاء العامة، وحماكم الشرطة، واأللعاب العامة
من األربعة املقدمني الذين كانوا يتولون يف احلرب قيادة اجليوش ويشغلون يف السلم مناصب القضاة وشراح 
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 واشتهر باألمانة وأصالة cursus honorumفإذا وصل املواطن إىل هذه الدرجة يف سلم الوظائف  . القانون
  اللذين ختتارهم اجلمعية املئوية كل مخس سنني، ويتوىلcensorsالرأي كان يف وسعه أن يكون أحد الرقيبني 

أحدمها اإلحصاء الدوري للسكان، وهو اإلحصاء الذي كان يعمل كل مخس سنني، ويسجل أمالكهم ليقدر بذلك 
وكان من واجبات الرقيب أن يتعرف أخالق كل . مكانتهم السياسية والعسكرية، وما جيب أن يؤدوه من الضرائب

، ويشرف على تعليم األطفال ومعاملة طالب منصب، ويفحص عن سجل أعماله، ويعمل على صيانة أعراض النساء
األرقاء وجباية الضرائب أو التزامها، وإقامة املباين العامة، وتأجري أمالك احلكومة والتعاقد عليها، والتأكيد من العناية 

وكان يف مقدور الرقيبني أن ينقصا مرتلة أي مواطن، أو خيرجا أي عضو من جملس الشيوخ لسوء . بزراعة األرض
وكان يف . ومل يكن يف وسع أي الرقيبني أن يلغى حق الرقيب اآلخر يف هذه الناحية. و الرتكابه جرميةأخالقه أ

وكانا يعدان ميزانية نفقات الدولة على أساس . وسعهما أن مينعا اإلسراف بفرض ضرائب على الكماليات
نصبهما، ومدا مثانية عشر شهرا، مشروعات متتد إىل مخس سنوات، وكانا عند انتهاء الفترة اليت يتوليان فيها م

 يتخذانه وسيلة لالحتفاظ بالعالقات الودية Lustrumجيمعان يف احتفال مهيب يدعى احتفال التطهري القومي 
ابن حفيد أحد ) األعمى (Appius Claudius Caecusوكان أبيوس كلوديوس كيكس . بينهم وبني اآلهلة

مرتلة ال تقل عن مرتلة القنصل، وهو الذي شاد إبان توليه هذا املنصب الرجال العشرة أول من جعل ملنصب الرقيب 
ارى املائي والطريقني املعروفني مبجرى أبيوس وطريقه، ورقي األغنياء من العامة أعضاء يف جملس الشيوخ، وأصلح 

تكار حق القوانني القوانني الزراعية ومالية الدولة، وعمل على أضعاف ما كان يتمتع به الكهنة واألعيان من اح
وتصريف الشؤون القضائية، وترك له أثرا خالدا يف النحو والشعر الرومانيني والبالغة الروماين، ووجه الرومان إىل 

ولقد كان املفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد . فتح مجيع إيطاليا خبطابه الذي ألقاه وهو على فراش املوت
وجهة العملية فإنه مل خيتر من العامة إال عدد قليل جدا من القناصل، وذلك ألم كانوا أما من ال. القنصلني من العامة

يؤثرون على أنفسهم رجاالً أوتوا حظًا موفورا من التعليم واملران ليعاجلوا كل الشؤون التنفيذية يف مجيع البالد احمليطة 
إذا ما -لكبري الذي يشرف على اختيار القنصل وكان املوظف ا. بالبحر األبيض املتوسط يف حاليت احلرب والسلم

 يرقب النجوم ليعرف من ِمن املرشحني الكثريين حين أن يعرض امسه ليختار هلذا املنصب؛ فإذا -حان موعد االختيار
م عرف هذا رأس اجتماع اجلمعية املئوية يف اليوم التايل، ومل يعرض عليها إال أمساء الذين تبني من نظرته يف النجوم أ

وذه الطريقة كان األعيان حيولون بني احلديثي النعمة والزعماء املهرجني وبني تسم هذا املنصب ).14(صاحلون
وكانت اجلمعية يف معظم احلاالت تلتزم هذا اخلداع الصاحل حىت ال تقع يف الزلل، أو ألا ال جترؤ على خمالفة . الرفيع

الجتماع بنفسه مرتديا ثوب الترشيح، وهو ثوب أبيض بسيط، عالمة وكان املرشح حيضر ا. األوامر الصادرة إليها
على بساطة حياته وخلقه؛ ولعله كان حيتار ليسهل على املرشح أن يظهر لألعضاء ندب اجلروح اليت أصيب ا يف 
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قنصل خيلع وكان ال. فإذا جنح توىل منصبه يف اليوم اخلامس عشر من شهر مارس التايل ليوم االنتخاب. ميادين القتال
وكان يف وقت السلم يدعو جملس الشيوخ واجلمعية . القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوس الدينية اخلطرية

وكان يف أوقات احلرب . املئوية إىل االنعقاد، ويرأس جلساما، ويقترح القوانني، وينفذها، ويوزع العدالة بني الناس
ل، ويشترك مع زميله القنصل الثاين يف قيادة الفيالق العسكرية؛ فإذا مات جييش اجليوش، وجيمع ما يلزمها من األموا

القنصالن كالمها أو وقعا يف األسر أثناء السنة اليت يتوليان فيها عملهما أعلن جملس الشيوخ قيام فترة خلو املنصبني 
Interregnum وعني من يتوىل تصريف األمور ،Interrex) ذ العدة يف أثنائها مدة مخسة أيام تتخ) ملك فترة

وكانت . ويدل هذا اللفظ األخري على أن القنصلني قد ورثا يف مدة عملهما القصرية سلطات امللوك. النتخاب جديد
سلطة القنصل حتددها سلطة زميله القنصل الثاين املساوية لسلطته، وما يفرضه عليه جملس الشيوخ، ومبا كان 

م أربعة عشر تربيونا عسكريا لقيادة القبائل يف . ق367وقد اختري يف عام . للتربيون من حق االعتراض على قراراته
وكان هؤالء مجيعا يعدون أشخاصا حمصنني إذا مسهم . ميثلوم يف أوقات السلم" تربيونني من العامة"احلرب وعشرة 

وكان . رتكبها باإلعدامأحد بسوء إال يف عهد الدكتاتورية القانونية عد ذلك خروجا على الدين وجرمية يعاقب م
" أُحرّم" ومعناها Vetoعملهم أن حيموا الشعب من عدوان احلكومة، وأن يقفوا بكلمة واحدة منهم هي كلمة فيتو 

وكان من حق التربيون أن حيضر اجتماع جملس . كل دوالب احلكومة إذا بدا ألحدهم أن هذا التحرمي مرغوب فيه
ينقل للشعب ما يدور فيه من النقاش، وأن جيرد مبا له من حق االعتراض الشيوخ بوصفه مشاهدا صامتا، وأن 

وكان باب بيته احملصن يظل مفتوحا ليالً وارا يلجأ إليه كل مواطن . قرارات الس من كل ما هلا من قوة قانونية
 الذي habeas corpus شبيه حبق احلصانة - حق احلماية أو القداسة-وهذا احلق. يطلب إليه املعونة أو احلماية

وكان يف وسعه وهو جالس على دكته أن يصدر أحكاما . مينحه القانون اإلجنليزي لسكان إجنلترا يف هذه األيام
وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم حماكمة عادلة، وأن . قضائية ال معقب هلا، وال تستأنف إال جلمعية القبائل

ترى كيف استطاع األشراف أن حيتفظوا بسلطام . يف استطاعتهحيصل على عفو للمحكوم عليه إذا كان ذلك 
وتفوقهم على العامة رغم هذه القيود اليت فرضت عليهم؟ لقد كان أول أسباب هذا االحتفاظ أن القيود املفروضة 
 عليهم كانت مقصورة على مدينة رومه نفسها وعلى أوقات السلم وحدها، أما يف زمن احلرب فقد كان التربيونون

والسبب الثاين أن األشراف كانوا حيملون اجلمعية القبلية على اختيار التربيونني من بني أغنياء . خاضعني للقناصل
العامة؛ وكان ما للثروة يف رومه من مرتلة، وما يصحب الفقر من ضعة، يغريان الفقراء باختيار األغنياء حلمايتهم 

ربيونني من أربعة إىل عشرة قد جعل يف مقدور الواحد منهم، إن وثالث األسباب أن زيادة عدد الت. والدفاع عنهم
وقد ). 15(أمكن إغراؤه باملال أو استمع لصوت العقل، أن يلغى مبا له من حق االعتراض قرار التربيونني الباقني

سمح سلس قيادم على مر الزمن حىت أصبح يف اإلمكان أن تعهد إليهم دعوة جملس الشيوخ إىل االجتماع وأن ي
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وإذا مل تفلح . هلم باالشتراك يف مناقشاته، وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى احلياة بعد أن تنتهي مدة بقائهم يف مناصبهم
. هذه الوسائل كلها يف إضعاف سلطان التربيون كانت هناك وسيلة أخرى لوقاية النظام االجتماعي أعظم منها أثرا

تمتعون به من احلريات واالمتيازات االجتماعية، وكل ما وضعوه حلماية ذلك أن الرومان كانوا يعتقدون أن مجيع ما ي
أنفسهم من قيود وتوازن بني السلطات، كانوا يعتقدون أن هذا كله قد يعوق يف إبان االضطراب واخلطر القومي ما 

ن قيام حالة وكان من حق جملس الشيوخ يف هذه احلال أن يعل. يتطلبه إنقاذ الدولة ومحايتها من عمل سريع موحد
وقد أختري أولئك . الطوارئ، كما كان من حق كل من القنصلني أن يرشح حاكما مطلقًا يتوىل مجيع السلطات

احلكام املطلقون يف مجيع احلاالت إال حالة واحدة من طبقة األشراف؛ ولكن من واجبنا أن نقول إنصافًا هلذه الطبقة 
ان للحاكم املطلق سلطة تكاد أن تكون غري حمدودة على مجيع وك. إا قلما كانت تسئ استخدام هذا املنصب

وكانت مدة . األشخاص واألمالك، ولكنه مل يكن من حقه أن يستخدم األموال العامة إال مبوافقة جملس الشيوخ
د وقد تقيد احلكام املطلقون مجيعهم، ما عدا اثنني منهم، ذه القيو. واليته احلكم مقصورة على ستة أشهر أو سنة

 كما تقول الرواية املأثورة، فقد دعي هذا Cincinnatusمتبعني يف ذلك السنة احلسنة اليت سنها هلم سنسناتس 
وملا أن خرج . ، فلما أدى مهمته عاد من فوره إىل مزرعته)م. ق456عام (الرجل من وراء احملراث لينقذ الدولة 

  .امللكية اليت نشأ منها وقيصر على هذه السنة عاد احلكم اجلمهوري إىل Sullaصال 

   بداية القانون الروماين -3

وكان كبار احلكام يهيمنون على توزيع العدالة يف نطاق هذا الدستور الفذ تطبيقًا لأللواح االثىن عشر اليت سجلتها 
وكان القانون ولقد كان تسجيل القانون الروماين يف هذه األلواح حادثًا هاما يف التاريخ الروماين؛ . فيها جلنة العشرة

وبقيت أساليب . الروماين قبل هذا التسجيل خليطًا من العادات القبلية، واملراسيم امللكية، واألوامر الكهنوتية
 إىل آخر أيام رومه الوثنية القدوة اخللقية الصاحلة، واملعني الذي تستمد منه - Mos Maiorum -القدماء

والتهذيب، قد أعليا من شأن سكان املدن القساة يف عهد اجلمهورية القوانني؛ ومع أن اخليال، والرغبة يف اإلصالح 
األول، وجعال منهم أعلى يطلبون إىل املواطنني أن يعمال للوصول إليه، فإن القصص اليت تروي عن أخالق أولئك 

ا فإن أما عدا هذ. السكان قد أعانت املربني على غرس فضيليت الصرب وقوة االحتمال يف أخالق الشباب يف رومه
القانون الروماين القدمي كان مستمدا من القواعد والعادات الكهنوتية، فكان بذلك فرعا من الدين، يغمره جو من 

وكان هذا القانون أوامر تصدر وعدالة تطبق؛ ومل يكن حيدد العالقة بني الناس . الطقوس الرهيبة واحلدود املقدسة
القة بني سالم اآلهلة؛ وكان الغرض من القانون ومن العقاب من بعضهم بعضا فحسب، بل كان حيدد فوق ذلك الع

وكان الكهنة هم . الوجهة النظرية هو االحتفاظ ذه العالقة أو إعادا هي والسالم إذا اضطربا وتعكر صفومها
وكانت . ، ويقررون يف أي األيام تفتتح احملاكم وتعقد االسfas et nefasالذين يعلنون ما هو حق وما هو باطل 
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كل املسائل املتعلقة بالزواج والطالق، والعزوبية والزواج باألقارب، والوصايا ونقل امللكية، وما لألطفال من 
حقوق، كانت كل هذه املسائل البد من عرضها على الكهنة كما ال بد من عرض الكثري منها على احملامني يف هذه 

وانني والسنن اليت ال يكاد يستطاع عمل شيء مشروع إال وكان الكهنة وحدهم هم الذين يعرفون الق. األيام
 يف مهام ressponsaوكانوا يف رومه هم املستشارين القانونيني، وكانوا هم أول من يبدي الرأي القانوين . باتباعها
هم وكانت القوانني تسجل يف كبتهم، وكانوا حيتفظون ذه الكتب بعيدة عن متناول العامة؛ وبلغ من حرص. األمور

ولقد . عليها أن اموا يف بعض األحيان بتغيري نصوص القوانني لكي تتفق مع أغراض األشراف أو رجال الدين
أحدثت األلواح االثنا عشر انقالبا قضائيا مزدوجا، ذلك أا أذاعت القانون الروماين ونشرته وأا صبغته بالصبغة 

متثل غريها من كتب القانون اليت دونت يف القرنني السادس واخلامس  كما - ومتثل هذه األلواح. الدنيوية غري الدينية
، وصولون Lycurgus، ليقورغ Zaleucus، وزليكس Charondasقبل امليالد كقوانني كارنداس 

Solon - مرحلة انتقال من العادات غري الثابتة غري املكتوبة إىل مرحلة القانون احملدد املدون، وكان هذا العمل 
 ius" قانون املواطنني"يضاف إىل هذا أن . ار القراءة والكتابة بني الناس ومتكن الروح الدميقراطية فيهمنتيجة انتش

civile القانون الديين"، كما هو مدون يف األلواح االثين عشر، قد حترر من الصبغة الدينية أو "ius divinum 

وضعف سلطان .  على إال تكون دولة كهنوتيةكما يقول الرومان أنفسهم، وكأن رومه بعملها هذا استقر رأيها
الكهنة فوق هذا الضعف وحرموا من احتكارهم تفسري القوانني وتنفيذها حني نشر أمني سر أبيوس كلوديوس 

Appius Claudius" ا يشتمل على أيام اجتماع احملاكم يعرف 304يف عام " األعمىبأيام األفوال " تقوميdies 

fasti"ا مبا جيباتباعه من اإلجراءات القضائية، ومل تكن يعرف هذه وتلك من غري الكهنة إال عدد جد ، ومرسوم 
 يف عام Coruncaniusوخطا الرومان خطوة أخرى يف صبغ القانون بالصبغة الدنيوية حني بدأ كرنكانيوس . قليل

ك الوقت حل رجل ومن ذل. م يعلم الشعب القانون الروماين وهو أول عمل من نوعه معروف يف التاريخ. ق280
وما لبثت هذه األلواح أن أصبحت أساس . القانون حمل الكاهن وأصبحت له هو السيطرة على عقل رومه وحياا

برامج التعليم يف رومه، وظل تالميذ املدارس إىل أيام شيشرون حيفظون ما حتتويه عن ظهر قلب؛ وما من شك يف أا 
ن مبادئ الصرامة وحب النظام، واالستمساك بالقانون وعدم التفريط يف كانت من العوامل اليت بثت يف نفوس الروما

ولقد ظلت األلواح االثنا عشر مبا أدخل على نصوصها من تعديل، ومبا أضيف إليها من قوانني جديدة عن . احلقوق
س القانون طريق التشريع واملراسيم الربيترية والقنصلية واإلمرباطورية، ظلت هذه األلواح مدى تسعة قرون أسا

 إال -وكان يف وسع أي موظف كبري. وكان قانون املرافعات يف كتاب القوانني الروماين وافيا شديد التعقيد. الروماين
 وكان إصالحهم praetors أن يكون قاضيا، لكن احملاكم العادية مل تكن تتألف إال من الربيتورين -يف القليل النادر

 اليت أكسبت القانون الروماين حيوية ومناء وحالت بينه وبني أن يصبح جثة هامدة للقوانني وشرحها من أكرب العوامل
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حيوي " لوحة بيضاء" كان يعد يف كل عام ثبتا أو praetor urbanusذلك أن كبري حكام املدينة . من اإلجراءات
لسة يف كل قضية خيتار أمساء أعضاء جملس الشيوخ والفرسان الذين يصح اختيارهم ليكونوا حملفني؛ وكان رئيس اجل

احمللفني فيها من بني أصحاب هذه األمساء، على أن يكون للمدعي واملدعي عليه احلق يف أن يرفضا قبول بعضهم وإن 
وكان يسمح للمحامني القضائيني أن يقدموا مشورم . كان هذا احلق مل يستخدم إال يف عدد حمدود من املرات

لقضاء، كما كان من حق أعضاء جملس الشيوخ أن يقدموا املشورة القضائية يف للمتقاضني ويدافعوا عنهم يف ساحة ا
م حيرم على من يقدم املشورة . ق204 الصادر يف عام Cinciusوكان قانون سنسيوس . بيوم أو يف جمالس عامة

هذا القيد القائم على القضائية أن يتقاضى عنها أجرا، ولكن املهارة القانونية كانت جتد كثريا من السبل للتخلص من 
وكانت جمموعة القوانني اليت حتتويها األلواح . الرتعة املثالية؛ وكثريا ما كان األرقاء يعذبون حلملهم على االعتراف

االثنا عشر من أشد القوانني اليت شهدها التاريخ، ذلك أا كانت حتتفظ بالسيطرة األبوية الكاملة القدمية اليت كانت 
عات الزراعية العسكرية، فكان يسمح لألب مبقتضاها أن جيلد ابنه أو يربطه باألغالل، أو يسجنه أو لألب يف اتم
واحتفظ ). 16( وكل ما قيد به سلطته أن حرر االبن من سيطرة أبيه إذا بيع هذا االبن ثالث مرات- يبيعه أو يقتله

امة؛ وكان للدائنني على املدينني حقوق مطلقة القانون مبا بني الطبقات من فروق بتحرمي الزواج بني األشراف والع
؛ كما كان للمالك احلرية الكاملة يف أن يتصرفوا يف أمالكهم عن طريق الوصية، وكانت حقوق )17(من كل قيد

وكانت العقوبات . امللكية تبلغ من القداسة حدا جيعل السارق الذي يضبط متلبسا جبرمية السرقة عبدا للمسروق منه
 lex( الغرامة البسيطة إىل النفي، أو االسترقاق أو اإلعدام، ومنها ما كان جيري بطريق القصاص تتفاوت من

talionis .(ا دقيقًا حسب طبقة املعتدي عليها ما كانت الغرامات حتدد حتديدفكانت عقوبة كسر عظام : "وكثري
نث يف اإلميان، وسرقة احملصوالت وكان القذف والرشوة واحل)". 18( آسا150 آس، وكسر عظام العبد 300احلر 

الزراعية، وإتالف غالت اجلار ليالً، وخديعة احملامي للمتقاضني، وممارسة السحر، ودس السم يف الطعام، واالغتيال، 
وكان االبن الذي ). 19(كانت هذه كلها يعاقب عليها باإلعدام" واالجتماع يف املدينة ليالً لتدبري الفنت واملؤامرات"

على أنه ). 20(ه يوضع يف كيس ومعه يف بعض األحيان ديك، أو كلب، أو قرد، أو أفعى، ويلقى يف النهريقتل أبا
كان من حق املواطن يف العاصمة نفسها أن يستأنف احلكم الصادر عليه باإلعدام من أية جهة قضائية عدا حكم 

جلمعية تسري يف غري مصلحته كان له أن خيفف الدكتاتور نفسه إىل اجلمعية املئوية، وإذا رأى املتهم أن األمور يف ا
وهلذا فإن عقوبة اإلعدام رغم صرامة األلواح االثين ). 21(احلكم الصادر عليه إىل النفي وذلك باخلروج من رومه

  .عشر قلما كانت تنفذ يف عهد اجلمهورية الرومانية

   جيش اجلمهورية -4
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 آخر األمر هو النظام العسكري الذي كان أكثر األنظمة وكان األساس الذي يعتمد عليه الدستور الروماين يف
لقد كان اجليش هو واملواطنون وحدة وثيقة االرتباط، وكان اجليش جمتمعا يف . العسكرية جناحا يف تاريخ العامل كله

، أما وكان الفرسان يؤخذون من املئات الثمان عشرة األوىل. املئات هو اهليئة الرئيسية اليت تسن قانون الدولة
فكانت تكون فرق املشاة الثقيلة، وكان كل جندي فيها يسلح حبربتني وخنجر وسيف، ويلبس خوذة " الطبقة األوىل"

وكان لرجال الطبقة الثانية كل هذه العدد عدا الدروع الزردية وأما . من الربنز، ودرعا من الزرد، وجرموقًا، وجمنا
وكان . م سالح، ومل يكن لرجال الطبقة اخلامسة غري املقاليع واحلجارةرجال الطبقتني الثالثة والرابعة فلم يكن هل

؛ )22( من الفرسان، وعدة كتائب أخرى إضافية300 من املشاة، و4200الفيلق الروماين هيئة خمتلطة تتألف من 
ألف من وكان كل فيلق يقسم إىل كتائب، وكانت كل منها يف بادئ األمر تت. وكان جيش القنصل يتألف من فيلقني

وكان لكل فيلق علمه اخلاص . مائة جندي، مث أصبحت فيما بعد تتألف من مائتني، ويقودها قواد املئات
vexillum .وكان مهرة الضباط يف بعض األحيان . وكان مما خيل بالشرف أن يسقط هذا العلم يف أيدي األعداء

.  استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحيةيلقون العلم بني صفوف األعداء ليثريوا محاسة جندهم فيعملوا على

وإذا نشبت املعركة قذفت صفوف املشاة األمامية العدو، الذي مل يكن يبعد عنهم أكثر من عشر خطوات أو عشرين 
خطوة، بوابل من احلراب، وهي رماح من اخلشب تنتهي بأطراف من احلديد، وهامجه يف اجلناحني أصحاب النبال 

احلجارة، وهجم الفرسان باألسنة والسيوف؛ وكانت الواقعة تنتهي بقتال حاسم يدور بني األفراد واملقالع بالسهام وب
أما أعمال احلصار فكانت تستخدم فيها اانيق اخلشبية اليت تدار باجلذب أو اللي وتقذف من . بالسيوف القصار

ربية ضخمة معلقة يف حبال تشد إىل وكانت كباش ح. احلجارة ما زنته عشرة أرطال إىل أبعد من ثالمثائة ياردة
وكان يقام رصيف مائل من الطني واخلشب تدفع وجتر عليه أبراج ذات عجل . الوراء، مث ختلي فتنطح أسوار األعداء

م تشكيل الفيالق اليت كانت يف عهد اجلمهورية . ق366وقد عدل يف عام ). 23(ترمي منها القذائف على األعداء
 جندي، فكانت لذلك ضخمة كبرية العدد يصعب 500 متراصة يف كل واحد منها األول تتألف من ستة صفوف

وكان يترك فراغ بني كل كوكبة .  يف كل كوكبة مائتا جنديحتريكها وتسيريها، فقسم كل فيلق إىل كوكبات
وذه الطريقة ميكن . رها، وتقف الكوكبة اليت يف كل صف خلف الفراغ املتروك يف الصف الذي قبلهواليت جتاو

اإلسراع يف إمداد كل صف من الصف ااور له، وحتويل كوكبة أو عدة كوكبات ملواجهة أي هجوم جانيب، كما 
وكان . وماين يعد هلا أحسن إعدادكان من شأن هذا النظام أن يفسح اال للحرب الفردية اليت كان اجلندي الر

أكرب العوامل يف قوة هذا اجليش وانتصاراته هو حسن نظامه، ذلك أن الشاب الروماين كان يعد للحرب منذ 
طفولته، فكان أهم ما يدرسه العلوم اليت تؤهله ألن يكون جنديا صاحلًا، وكان يقضي عشر سنوات من عمره يف 

وكان اجلنب يف هذا اجليش هو اجلرمية اليت ال تغتفر وكان يعاقب عليها جبلد من . ميادين القتال أو يف املعسكرات
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ومل يكن من حق قائد اجليش أن حيكم باإلعدام على أي جندي أو ضابط للفرار من القتال ). 24(يرتكبها حىت املوت
من األوامر ولو أدت فحسب، بل كان من حقه أيضا أن حيكم عليه ذه العقوبة نفسها إذا خالف ما يصدر إليه 

). 25(وكان الذي يفر من اجلندية أو يرتكب جرمية السرقة يعاقب بقط يده اليمىن. خمالفته إياها إىل أحسن العواقب

وكان اجلند يف املعسكرات يطمعون طعاما بسيطًا يتكون من اخلبز وحساء اخلضر وقليل من اخلضر والنبيذ، وقلما 
ذلك فتح اجليش الروماين العامل املعروف وقتئذ معتمدا على الغذاء النبايت؛ وملا كان يضاف إليه شيء من اللحم، وب

أن نقصت كمية القمح الالزمة جليش يوليوس قيصر واضطر هذا اجليش ألكل اللحم شكا اجلند من هذه 
 ميدان وكان العمل الذي يكلف به اجلنود جمهدا طويالً، حىت كان اجلند يفضلون عليه الذهاب إىل).26(احلال

م ال يتناولون أجورا أو مرتبات، ومل يكن . ق405القتال، وحىت كانت البسالة أسلم اخلطط؛ وظل اجلند حىت عام 
ولكن كل جندي كان يسمح له بنصيب من الغنائم حسب مرتبته سواء . ما يتناوله بعد ذلك العام بالشيء الكثري

ومل يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان .  أو أسرى أو بضائعكانت هذه الغنائم سبائك معدنية أو نقودا أو أرضا
ذلك أن الطاعة قد خلقت فيهم . حماربني بواسل تواقني إىل القتال فحسب، بل خلق منهم فوق ذلك قوادا شجعانا

حربا، ولسنا ننكر أن جيش اجلمهورية قد خسر بعض الوقائع احلربية، ولكنه مل خيسر قط . املقدرة على األمر والنهي
وهؤالء الرجال الذين نشئوا يف هذا النظام الصارم، وتطبعت به نفوسهم، واعتادوا رؤية املوت بأعينهم، وألفوه حىت 
أصبح من األمور اليت ال قيمة هلا يف نظرهم، هؤالء الرجال هم الذين كسبوا الوقائع اليت مكنتهم من االستيالء على 

هذه هي اخلطوط الرئيسية يف ذلك . لسيطرة على عامل البحر األبيض املتوسطإيطاليا، مث فتح قرطاجنة واليونان، وا
يف العامل، فهو من حيث سيادة " خري احلكومات القائمة"الذي أعجب به بولبيوس ووصفه بأنه " الدستور املختلط"

ف البالد حكم اجلمعيات يف الناحية التشريعية دميقراطية مقيدة، ومن حيث زعامة جملس الشيوخ املؤلف من أشرا
شبيه باحلكم اإلسبارطي إذا نظرت إليه من ناحية سلطان القنصلني القصري " حكم ملكي مزدوج"أرستقراطي، وهو 

وهو يف جوهره حكم أرستقراطي تولت فيه . األجل؛ وهو حكم ملكي مطلق يف بعض األحيان حكما دكتاتوريا
تياز مئات السنني، وصبغت السياسة الرومانية بصبغة الدوام السلطة أسر قدمية غنية بفضل ما كان هلا من كفاية وام

فقد كان هذا . ولكنه مل خيل من عيوب. والثبات، وبفضلهما استطاعت أن تقوم مبا قامت به من جالئل األعمال
عارض له الدستور خليطًا مسجا غري متناسق من العوائق واملوازين، يستطاع فيه أيام السلم إبطال كل أمر تقريبا بأمر م

 إىل أجل -ولقد كان ما فيه من تقسيم السلطة بني عدد من اهليئات عونا على احلرية، كما كان. ومساو له يف القوة
 مانعا من إساءة استعماهلا؛ ولكن هذا احلكم نفسه هو الذي أدى إىل الكوارث العسكرية أمثال كارثة كاين -حمدود

Canaeحكم الغوغاء وجاء آخر األمر بالدكتاتورية الدائمة يف أيام ، واىل احنالل الدميقراطية حىت أضحت 
، وكثرة ما قامت )م. ق549 إىل 508من (والذي يدهشنا يف هذه احلكومة هو بقائها ذلك العهد الطويل . األباطرة
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 نفوس ولعل سبب بقائها هو قابليتها املهوشة للتغري، والروح الوطنية الفخورة اليت كانت تبث يف. به من األعمال
وكان الوالء للدولة أهم الصفات يف أيام . الرومان يف البيت واملدرسة، واهليكل واجليش، واجلمعية وجملس الشيوخ
لقد ظلت رومه عظيمة طوال العهد الذي . جمد اجلمهورية، كما كان الفساد السياسي املنقطع النظري مؤذنا بسقوطها

لشجاعة والتبصر يف العواقب؛ فلما أن ظفرت بأعدائها مجيعا انتعشت كان هلا فيه أعداء يرغموا على االحتاد وا
  .برهة من الزمان مث بدأت يف االحتضار

  الفصل الثالث 

  فتح إيطاليا 

مل يكن األعداء يف يوم من األيام حييطون برومه أكثر مما كانوا حييطون ا حني خرجت من عهد امللكية دولة صغرية 
 أي مساحة ال تزيد على تسعة عشر ميالً يف تسعة - ميالً مربعا350 تزيد رقعتها على تشمل مدينة واحدة ضعيفة ال

 ليهامجها استعادت كثري من العشائر اليت كان ملوك رومه قد Lars Porsenaوملا أن تقدم الرس بورسنا . عشر
نت إيطاليا يف ذلك الوقت وكا. أخضعوها لسلطام ما فقدته من حرية وكونت حلفًا التينيا للوقوف يف وجه رومه

فكان يف مشاهلا اللجوريون، . تتألف من خليط من املدن أو القبائل املستقلة لكل منها حكومتها وهلجتها اخلاصة ا
والغاليون، واألمربيون، والتسكانيون، والسبنيون؛ وكان يف جنوا الالتني، والفلشيون، والسمنيون، واللوكانيون، 

لى شاطئها اجلنويب والغريب مستعمرون من اليونان يف كومية، ونابلي، ومبيب، وبستوم، ولكري، والربيتانيون؛ وكان ع

ت موقع حريب وكانت رومه يف وسط هذه العشائر واملدن مجيعها، ذا . ورجيوم، وكروتونا، ومثابنتم، وتارنتم
وكان سبب جناا أن . ميكنها من التوسع وبسطة امللك، ولكنها كانت معرضة للغزو من مجيع جهاا يف آن واحد

 بيننا كانت رومه مشتبكة يف حرب من السبنيني أن وفدت عليها 505وقد حدث يف عام . أعدائها مل يتحدوا عليها
 هزمت 449ويف عام . ا رومه حق مواطنيها نظري شروط مرضية فمنحه- عشرية الكلوريني-إحدى العشائر السبنية

 حىت كان هلم كل ما ألهل 250 حىت ضمت كل أراضيهم إليها، وما واىف عام 290رومه السبنيني، ومل حيل عام 
 أغرى آل تاركوين بعض التيوم وهي تسكولوم، وأرديا، ولنوفيوم، وأريسيا، 496ويف عام . رومه من احلقوق

ورأى الرومان أنفسهم أمام هذا احللف البادي القوة، .  وغريها باالنضمام يف حرب تشنها على رومهوتيبور
لف ، وانتصروا على هذا احلAulus Postumiusفأقاموا عليهم أول دكتاتور منهم، وهو أولس بستوميوس 

ويؤكد الرومان أم قد تلقوا العون يف هذه .  نصرا مؤزرا كان سبباً يف جنامRegillusالالتيين عند حبرية رجيلس 
وبعد ثالث .  إذ غادرا جبال أوملبس ليحاربا يف صفوفهمCastor & Polluxالواقعة من اإلهلني كستر وبلكس 
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يدوم السلم بني الرومان ومدن "عاهدة تعهد فيها الطرفان أن سنني من ذلك الوقت عقدت رومه مع احللف الالتيين م
وكانت رومه يف )". 27(وأن يشتركا على قدم املساواة يف مجيع غنائم احلرب... الالتني ما دامت السموات واألرض

 حاربت الفلشيني 493ويف عام . بادئ األمر عضواً يف هذا احللف مث أمست زعيمته، مث سيدته املسيطرة عليه
Volscians ؛ ويف هذه احلرب ظفر كيوس مارسيوسCaius Marcius بلقب كريالنس Coriolanus بعد 

  ولعل للخيال والقصص-ويضيف املؤرخون إىل هذا .  عاصمة الفلشينيCorioliأن استوىل على كريالي 

 أن كريالنس أصبح من ذلك الوقت رجعياً شديد الرجعية، فنفي من رومه بناء على طلب - شأن كبري فيما يضيفون
مث تقول . ، فلجأ إىل الفلشيني، وأعاد تنظيم جيوشهم، وسار على رأسهم حلصار رومه)491(العامة وإصرارهم 

 يف إثر رسول ليثنوه عن عزمِه، ولكنه مل ينثِن، فلما الرواية إن الرومان احملاصرين بعد أن عضهم اجلوع بعثوا رسوالً
جاءته أمه وزوجته تتوسالن إليه وردمها خائبتني أنذرتاه بأما ستسدان الطريق أمامه جبسديهما، فلم يسعه أمام ذلك 

حىت وكان جزاؤه أن قتله الفلشيون، ويف رواية أخرى أنه عاش بينهم معيشة ضنكا، . إال أن يرتد جبيشه عن رومه
.  للسيطرة على ر التيربVeii قام الرتاع على أشده بني رومه وفياي 405ويف عام ). 28(بلغ من العمر أرذله

وحاصرت رومه مدينة فياي ودام احلصار تسع سنني، وشجع هذا مدن إتروريا فانضمت إىل فياي ضد رومه، 
، فجند Camillusدكتاتورا يدعى كاملس وهوجم الرومان من كل ناحية وتعرضوا خلطر الفناء، فأقاموا عليهم 

 ضم جنوب إتروريا إىل رومه بعد 351ويف عام . جيشا جديدا استوىل به على فياي ووزع أرضها على مواطين رومه
 وهو اسم ال يكاد يفترق عن اسم Tusciaعدة حروب أخرى متفرقة ومسيت من ذلك الوقت باسم تسكيا 

 خطراً جديداً أشد من األخطار السابقة، وقام 390ه األثناء واجهت رومه يف عام ويف هذ. املقاطعة يف الوقت احلاضر
وذلك أنه بينما كانت . الصراع بينها وبني بالد الغالة، وهو الصراع الطويل الذي مل ينته إال يف عهد يوليوس قيصر

ومن أملانيا منحدرة من جبال احلروب األربع عشرة قائمة بني رومه وإتروريا تسللت قبائل كلتية من بالد الغالة 
ويطلق املؤرخون القدامى على هؤالء الغزاة اسم . Poاأللب، واستقرت يف إيطاليا، وانتشرت جنوباً حىت ر البو 

ولسنا نعرف شيئًا عن أصل هذه القبائل؛ وكل ما . متييز بينها دون  أو سلتائي، أو جلتائي أو غايل-كلتائي
نستطيع أن نصفها به أا ذلك الفرع من الساللة اهلندوربية اليت سكنت أملانيا الغربية وغالة وإسبانيا الوسطى، 

هم ويصف. وبلجيكا، وويلز، واسكتلندة، وإيرلندة، وأدخلت فيها اللغات اليت وجدها الرومان يف تلك البالد
، حيبون القتال، وحياربون وهم عراة األجسام إال من متائم "طوال القامة، حسنو الوجوه" بأم Polybiusبولبيوس 

وملا أن ذاق الكلت سكان بالد غالة اجلنوبية طعم النبيذ اإليطايل سرهم مذاقه كل السرور ). 29(وسالسل ذهبية
ولعل أصدق من هذا أم أقبلوا على تلك البالد طلباً . للذيذةفاعتزموا أن يزوروا األرض اليت خترج تلك الفاكهة ا



  

 Will Durant  41   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

للمرعى ولألرض اجلديدة، فلما دخلوها أقاموا فيها وقتا ما مساملني على غري عادم املألوفة، حيرثون األرض ويرعون 
ها، وقاومهم التسكان م وبو. ق400مث غزوا إتروريا يف عام . املاشية، ويتثقفون مبا كان يف املدن من ثقافة تسكانية

 وصل ثالثون ألفًا من 391ويف عام . مقاومة ضعيفة، ألم كانوا قد أرسلوا جنودهم إىل فياي ليصدوا عنها الرومان
 وهزموهم هزمية منكرة Allia؛ وبعد عام واحد التقوا بالرومان على ر أليا Clusiumالغاليني إىل كلوزيوم 

ون أن يلقوا يف ذلك مقاومة، وبوا املدينة وحرقوا كثريا من أحيائها، وظلوا بددت مشلهم، ودخلوا رومه فاحتني د
 وهوقلة تل الكبتولني - Capitolسبعة أشهر حياصرون فلول اجليش الروماين املعسكر على الكبتول 

Capitoline -محىت استسلم هلم الرومان آخر األمر، وأدوا للغالبني ألف رطل من الذهب نظري انسحا  . 

وصدهم الرومان يف كل مرة فقنعوا أخريا . 350، 358، 367وغادر الغاليون رومه ولكنهم عادوا إليها يف أعوام 
 من بقي من الرومان مدينتهم خمربة وألفى. بشمال إيطاليا الذي أصبح من ذلك الوقت يعرف بغالة األلبية اجلنوبية

ولكن كمليوس أثناهم . ختريبا محل الكثريين منهم على أن يتمنوا لو استطاعوا أن يغادروها ويتخذوا فياي عاصمة هلم
وكانت السرعة اليت مت ا هذا . عن عزمهم، وقدمت هلم احلكومة ما حيتاجونه من املعونة املالية لبناء بيوم من جديد

، وهم يواجهون األعداء من حوهلم، سببا من األسباب اليت جعلت رومه مدينة قائمة على غري نظام مرسوم البناء
وكانت الشعوب اخلاضعة لسلطاا، إذا رأا موشكة على الدمار واخلراب، ثارت عليها . ذات شوارع ضيقة ملتوية

ولقد . رية مخسني عاما من احلروب املتقطعةثورة يف إثر ثورة واستلزم إخضاع هذه الشعوب وشفاؤها من نزعة احل
ولو انتصر الفلشيون لفصلوا عن جنوب . هامجها الالتني، واإلكوريون، واهلرنيشيون، والفلشيون جمتمعني أو متفرقني

إيطاليا وعن البحر، ولرمبا استطاعوا بذلك أن يقضوا على تارخيها؛ ولكن رومه انتصرت عليهم وانتصرت على مدن 
، وبعد عامني من انتصارها عليها حلت احللف وضمت مدن التيوم مجيعها إال القليل 340التيين يف عام احللف ال

قوفها وجها لوجه أمام القبائل ويف هذه األثناء كان ما نالته رومه من النصر على الفلشيني سببا يف و . منها إليها
وكانت هذه القبائل متتلك قطاعا مستعرضا يف إيطاليا ميتد من بابلي حىت البحر األدرياوي، ويشمل . السمينة القوية

وكانت قد استولت . Capua، وكبوا Cumae، وكومية Beneventum وبنفنتم Nolaمدنا غنية مثل نوال 
واليونانية املمتدة على الساحل الغريب، وكان هلا من احلضارة اهللينية ما يكفي خللق على معظم املستعمرات التسكانية 

. ، متميز عن غريه من الفنون، ولعلها كانت أكثر حضارة من الرومان أنفسهمCampanianفن كمباين 

ومين . إيطالياواشتبكت رومه مع هذه القبائل يف ثالث حروب طويلة طاحنة رغبة منها يف االنفراد بالسيادة على 
حتت "زمية من أكرب هزائمهم، ومر جيشهم املنهزم ) Coudine Forks (321الرومان يف مشاغب كودين 

ووقع القنصالن يف ميدان القتال شروطاً لصلح مذل .  رمزا خلضوعهم- أي حتت قوس من حراب األعداء- "النري
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 إليهم التسكانيني والغاليني، وألفت رومه نفسها رفض جملس الشيوخ أن يصدق عليه، وجنح السمنيون يف أن يضموا
ولكن الفيالق الرومانية انتصرت انتصارا حامسا يف سنتينوم . وقتا ما تواجه إيطاليا كلها تقريبا شاكية السالح

Sentinum (295 ( ضمت رومه على أثره كمبانياCampania وأمربيا Umbriaوبعد عامني .  إىل أمالكها
وبذلك أصبحت رومه . ردت الغاليني إىل ما وراء ر ألبو وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطاامن ذلك الوقت ط

لكن عدم اطمئناا إىل . سيدة إيطاليا املمتدة من مقاطعات الغاليني يف الشمال إىل املقاطعات اليونانية يف اجلنوب
" اليونان الكربى"على أن حتيز مدن سالمتها من جهة، ورغبتها يف مواصلة الفتح من جهة أخرى، قد محالها 

Magna Graeciaوفضلت مدن تورياي .  بني احلرب وبني حمالفتها حلفًا تقر فيه لرومه بالزعامةThurii 

أي " (املترببرة" أن حتالف رومه على أن تتعرض لالندماج يف القبائل Crotona وكروتونا Locriولكري 
بني أهلها؛ ولعلها هي أيضا كانت متزقها كما متزق التيوم حرب الطبقات، ، اليت كانت تتكاثر من حوهلا و)اإليطالية

لكن تارمت ). 32(واستقبلت احلاميات الرومانية لتصد عن املالك مطامع العامة الذين كان سلطام آخذًا يف االزدياد
Tarentum وقفت وقفة املعاند، واستعانت ببريس Pyrrhus ملك إبريوس Epirus .س هذا وثارت يف نف

 واإلسكندر فعرب البحر األدرياوي بقوة إبريوسية، وهزم الرومان يف Achillesاحملارب الباسل ذكريات أخيل 
؛ ولكن ما ناله من النصر كان غايل الثمن غلوا محل القائد املظفر على أن يرثى )م. قHeraclea) 280هرقيلة 

وبعث . إيطاليا، وحالفه اللوكانيون، والبوتيون، والسمنيونوانضمت إليه وقتئذ مجيع املدن اليونانية يف ).33(حلاله
 إىل رومه يعرض عليها الصلح، وأطلق سراح األلفي أسري روماين الذين كانوا يف قبضته بعد أن Cineasسنياس 

وأوشك جملس الشيوخ أن يقبل شروطه ولكن أبيوس . وعدوه بأن يعودوا إذا فضلت رومه احلرب على السلم
، الشيخ األعمى املسن الذي كان قد اعتزل احلياة العمة من زمن طويل، طلب إىل Appius Cladiusكلوديوس 

بعض الناس أن حيملوه إىل دار الس، فلما دخل على األعضاء طلب إليهم تعقد رومه قط صلحا مع جيش أجنيب 
وانتصر امللك . ن جديدورد جملس الشيوخ إىل بريس من أطلقهم من األسرى وبدأت احلرب م. يف أرض إيطاليا

الشاب على الرومان مرة أخرى، مث عافت نفسه جنب أحالفه وضعفهم وترددهم، فأحبر مع من بقي معه من جيشه 
. إىل صقلية ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنيني، وطردهم من أمالكهم يف اجلزيرة حىت مل يبق هلم فيها إال القليل

 صقلية،وكانوا يظنون أن يف وسعهم أن يستمتعوا باحلرية دون أن يؤدوا ولكنه اغضب حبكمه القوي اليونان سكان
ما أعظمها من : "هلا مثنا من النظام والشجاعة، فقبضوا عنه معونتهم، فعاد بريس إىل إيطاليا وهو يقول عن صقلية

واتضح ). 275(ل مرة والتقى جيشه باجليش الروماين يف بنفنتم ومين باهلزمية ألو!" غنيمة تتنازعها قرطاجنة ورومه
يف هذه الواقعة أن األولوية اخلفيفة السالح السريعة احلركة أصلح من الصفوف املتراصة البطيئة، وبدأت بذلك 

وأهاب بريس بأحالفه اإليطاليني أن ميدوه جبيوش جديدة، فلم يلبوا نداءه الرتيام . صفحة جديدة يف تاريخ احلروب



  

 Will Durant  43   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

) م. ق272(ويف السنة اليت مات فيها . بريوس ومات يف بالد اليونان ميتة املغامرينفعاد إىل إ. يف إخالصه ومثابرته

وما لبثت املدن اليونانية كلها أن خضعت لرومه واستسلم هلا .  بتارنتم وانضمت إىل رومهMiloغدرت ميلو 
ال ينازعها فيها السمنيون وهم كارهون حمزونون، وأمست إيطاليا بعد حروب دامت قرنني كاملني سيدة إيطاليا 

وسرعان ما ثبتت رومه أقدامها يف البالد املفتوحة مبا كانت ترسله إليها من اجلاليات، بعضها من أهلها . منازع
فقد خففت عنها خطر التعطل، وقللت من : وقد أفادا هذه اجلاليات فوائد كثرية. وبعضها من بالد احللف الالتيين

وكذلك كانت كل . ا ينشأ عن هذا التزاحم من نزاع بني الطبقات يف رومهتزاحم األهلني على موارد الرزق، وم
جالية فيها نواة موالية لرومه بني األهلني الغضاب، كما كانت مراكز أمامية ومصارف للتجارة الرومانية، تنتج الطعام 

سائل كلها وضعت رومه وذه الو. للبطون اجلياع يف العاصمة، ذلك أن احملراث قد أمت ما بدأه السيف من الفتوح
األسس اليت أدت إىل صبغ مئات من املدن اليت ال تزال قائمة إىل اليوم بالصبغة الرومانية، فانتشرت اللغة الالتينية 

. والثقافة الالتينية يف مجيع أحناء شبه اجلزيرة اليت كان معظمها ال يزال يف طور اهلمجية يتكلم أهله لغات شىت

دة يف طريق الوحدة الدولية، وكانت اخلطوة األوىل يف سبيل الوحدة السياسية وحشية يف وسارت إيطاليا خبطى وئي
لكن كان يف قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقيا قوة أشد من رومه بطشا وأقدم . طريقتها عظيمة يف أثرها وغايتها

تلك . وتترك إيطاليا سجينة يف حبارهامنها عهدا، تسد على التجارة الرومانية مسالك البحر األبيض املتوسط الغريب، 
  .هي قرطاجنة

  الباب الثالث 

  هنيبال يحارب رومه 

  م . ق264-202

  الفصل األول 

  قرطاجنة 

 عن ثروة إسبانيا املعدنية قبل ألف ومائة عام من تلك -  وهم قوم ديدم البحث والتنقيب-كشف التجار الفينيقتون
ل من الوقت حىت كان أسطول من السفن التجارية ميخر عباب البحر ومل ميض على هذا الكشف إال قلي. األيام

 عند منصب ر الوادي الكبري من Tartessusاألبيض املتوسط بني صيدا وصور وبيلوس من ناحية وطارطسوس 
ت وإذ كانت هذه األسفار مما يتعذر القيام ا من غري أن تكون فيها حماط كثرية يف الطريق، وإذ كان. ناحية أخرى

سواحل البحر األبيض اجلنوبية أقصر الطرق وآمنها، فقد أنشأ الفينيقيون مراكز وسطى وحماط جتارية على سواحل 
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) سومة (Hadrumentumوهدرومنتم ) ليدة احلالية (Leptes Magnaإفريقيا الشمايل عند لبتس جمنا 

، بل إم عربوا )بونة (Hippo Regius وهبورجيوس Hppo Diarrhytusوهبوديرهيتس ) بوتيك(وبوتيكا 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا يف ). جنوب طنجة (Lixusمضيق جبل طارق وأقاموا مركزا هلم يف لكسوس 

 قد -م أقامت مجاعة جديدة من املستعمرين. ق813ويف عام . هذه املراكز من األهايل وأسكتوا غريهم باملال
 أقامت هذه اجلماعة بيوتا هلا على -  اليت أخذت وقتئذ يف االتساعUtica يكونون من فينيقية وقد يكونون من يتكيا

وكان الدفاع عن شبه اجلزيرة الفينيقية أمرا سهالً، . نتوء يف البحر على بعد عشرة أميال من مدينة تونس احلالية
د إىل االنتعاش تروي أرضها وتفيض عليها اخلصب والنماء، ولذلك كانت تعو) جمردة(وكانت مياه ر جبرداس 

 أو Elissaوتعزو الروايات القدمية إنشاء هذه املدينة إىل إليسا . بسرعة بعد ما كان حيل ا من التخريب املتكرر
ومسي .  ابنة ملك صور، فتقول إن أخاها قتل زوجها فأحبرت مع طائفة أخرى من املغامرين إىل إفريقياDidoديدو 

وحول اليونان هذا االسم إىل .  متييزا هلا عن يتيكا- أي املدينة اجلديدة -املكان الذي استقرت فيه كارت هدشت
وأطلق الالتني اسم إفريقيا على اإلقليم احمليط بقرطاجنة ويتكيا ومسوا أهلها . كارشدون وبدله الرومان إىل كرثاجو

من سراة أهل صور إىل إفريقيا وهاجر كثريون . الساميني، كما كان يسميهم اليونان، البوين أو الفوين، أي الفينيقيني
عقب حصار سلمانصر، ونبوخذ نصر واإلسكندر، واستقر معظمهم يف قرطاجنة، فأصبحت بسبب هذه اهلجرة 

مركزا جديدا للتجارة الفينيقية، وأخذت قوة قرطاجنة وعظمتها يف االزدياد كلما أخذت صور وصيدا يف 
فريقيا األولني إىل الداخل شيئاً فشيئاً، وامتنعت عن أداء اجلزية وملا ازدادت املدينة قوة دفعت أهل إ. االضمحالل

وكانت نتيجة هذا أن نشأت . هلم، بل أرغمتهم على أن يؤدوها هم واستخدمتهم أرقاء وأقناناً يف بيوا ومزارعها
عمليني ، وأضحت الزراعة عند الفينيقني ال)1(ألهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل يف بعضها عشرون ألف رجل

وشق األهلون القنوات فأخصبت . علما وصناعة، وخلص قواعدها ماجو الكاتب القرطاجين يف كتاب ذائع الصيت
األرض ونشأت فيها حدائق ذات جة، وحقول من القمح والكروم، وبساتني تنتج الزيتون والرمان والكمثرى 

خدموا احلمري والبغال يف محل األثقال، وأنسوا كثريا وربوا اخليل واألنعام والضأن واملعز، واست). 2(والكرز والتني
أما الصناعات يف املدن فلم تزدهر ازدهار الزراعة اللهم إال صناعة املعادن؛ ذلك أن . من احليوانات ومنها الفيل

ون القرطاجنيني، كآبائهم األسيويني، كانوا يفضلون أن يتجروا فيما يصنعه غريهم، فكانوا جيربون األقطار، يقود
وكانت سفنهم الضخمة حتمل . بغاهلم شرقًا وغربا، ويضربون يف قفار الصحراء طلبا للفيلة والعاج والذهب والعبيد

املتاجر من مئات املواين بني آسيا وبريطانيا وإليهما، ألم مل يكونوا يرضون أن يعودوا كما عاد معظم املالحني عند 
؛ وأكرب الظن أم هم الذين أنفقوا على رحلة هنو )جبل طارقمضيق  (Pillars of Herculesأعمدة هرقول 

Hanno البحرية اليت ارتادت ألفني وستمائة ميل من ساحل أفريقيا الغريب، ورحلة مهلكو Himilco اليت ارتادت 
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د  يف صورة رقائق من اجلل-ويلوح أم كانوا أول من أصدر عملة من نوع العملة الورقية. سواحل أوربا الشمالية
مطبوع عليها ما يدل على قيمتها ويتعامل ا يف مجيع أحناء الدولة القرطاجنية، وإن مل يكن من املستطاع متييز عملتهم 

والراجح أن التجار األثرياء ال األشراف أصحاب الضياع هم الذين قدموا . املعدنية عن عملة غريهم من األمم
ل اليت حولت قرطاجنة من مركز للتجارة إىل إمرباطورية استولت األموال الالزمة لتجييش اجليوش وإنشاء األساطي
.  إىل جبل طارق واىل ما بعد جبل طارق عدا يتكاCyrenaicaعلى ساحل البحر األبيض اجلنويب من سرينيكا 

وغريمها من املدن األسبانية، وأثرت مبا أخذته من ) فادز(واستوىل القرطاجنيون كذلك على طارطسوس وجادير 
ومتلكت جزائر البليار، بل أا وصلت إىل جزائر ماديرة ومالطة وسرادانية . سبانيا وفضتها وحديدها وحناسهاذهب أ

وكانت تعامل البالد اخلاضعة حلكمها معاملة خمتلفة الدرجات يف قسوا، فكانت . وقورسقة ونصف صقلية الغريب
ولكنها يف . ارا وعالقاا اخلارجية بأشد من القيودتفرض عليها جزية سنوية، وجتند األهلني يف جيوشها، وتقيد جت

ويف وسعنا أن نقدر . نظري هذا كانت حتميها من أعدائها عسكريا، ومتنحها استقالالً ذاتيا حمليا، واستقرارا اقتصاديا
 Leptis Minorما كان هلذه البالد اخلاضعة لقرطاجنة من ثراء إذا عرفنا أن واحدة منها هي لبتس الصغرى 

).  ريال أمريكي من نقود هذه األيام1.314.000أي ما يعادل ( وزنة 365كانت تؤدي إىل خزانة قرطاجنة 

واستغلت قرطاجنة هذه اإلمرباطورية استغالالً جعلها يف القرن الثالث قبل امليالد أكثر مدائن البحر األبيض املتوسط 
 تالنت أي قدر ما كان يدخل يف 12.000من اخلراج حنو ثراء، فقد كان يدخلها كل عام من الضرائب اجلمركية و

وكان سراا يسكنون القصور ويلبسون املالبس الغالية الثمن ويطمعون األطعمة . خزائن أثينا أيام جمدها عشرين مرة
 فيها وازدمحت املدينة بسكاا البالغ عددهم ربع مليون نسمة واشتهرت مبا أقيم. الشهية يأتون ا من خارج بالدهم

وكان يف مقابل . من اهلياكل الفخمة واحلمامات العامة، ولكن أكثر ما كانت تشتهر به األمينة وأحواضها الواسعة
؛ ومن مث أضحى امليناء الداخلي ذا الشكل Ionic حوضا عمودان أيونيان 220كل حوض من أحواضها البالغة 

 بالسوق العامة طريق واسع به ميدان ذو عمد، تزينه وكان يوصل هذا امليناء.  عمودا440مستدير فخم حييط به 
. متاثيل يونانية، وتقوم على جانبيه األبنية احملتوية على املصاحل احلكومية، واملكاتب التجارية، ودور القضاء والعبادة

ليت تقوم أما الشوارع اليت جتاور هذا الطريق، فكانت ضيقة كمعظم شوارع البالد الشرقية، وكانت ملئ باحلوانيت ا
وكانت بيوا ترتفع يف اجلو إىل ستة أطباق؛ وكثريا ما . فيها الصناعات املختلفة وتعقد فيها آالف الصفقات التجارية

 كانت هي وغريها من املعامل -وكان يف وسط املدينة ربوة عالية أو قلعة. كانت احلجرة الواحدة تضم أسرة بأكملها
، وتضم بيت املال، ومضرب Byrsa" البورصة" تسمى - أقاموا عليها مدينتهممما أوحى إىل الرومان بالصورة اليت

؛ وكان حييط Eshmunالنقود، وكثريا من املزارات والعمد، وأفخم معبد يف قرطاجنة كلها وهو معبد اإلله إمشون 
 اهلواء، ومن فوقه أبراج باملدينة من ناحيتها األرضية غري البحرية سور من ثالثة جدران يرتفع مخسا وأربعني قدما يف
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ويف خارج ).3(وشرفات، ومن داخل األسوار فضاء يتسع ألربعة آالف حصان وثالمثائة فيل، وعشرين ألف رجل
وكان القرطاجنيون من اجلنس السامي وثيقي الصلة . األسوار كانت مزارع األغنياء ومن بعدها حقول الفقراء

نت تظهر يف لغتهم أحيانا ألفاظ عربية، مثال ذلك أم كانوا يسمون باليهود األقدمني يف دمهم ويف مالحمهم، وكا
وكان الرجال يرسلون حلاهم ولكنهم كان من عادم أن حيلقوا . القضاة شفييت وتلك هي الكلمة العربية شفتيهم

أو وكان معظمهم يضعون على رؤوسهم قالنس أو عمائم، وحيتذون أحذية . شفتيهم العليا بشفرات من الربونز
أخفافًا، ويلبسون جالبيب طويلة فضفاضة؛ ولكن الطبقات العليا من األهلني قلدت اليونان يف مالبسهم، وصبغت 

أما النساء فكن يف الغالب متحجبات حييني حياة العزلة؛ . أثواا باللون األرجواين ووشت أطرافها باخلرز الزجاجي
وكان .  فيما عدا ذلك فكان عليهن أن يأسرن الرجال جبماهلنوكان يف وسعهن أن يبلغن مناصب كهنوتية عالية، أما

ولسنا نعرف .  يتحلون ويتعطرون ويضعون أحيانا حلقات معدنية يف أنوفهم- رجاالً كانوا أو نساء-األهلون مجيعا
، وبأم إال القليل عن أخالقهم من غري أعدائهم، فالكتاب اليونان والرومان يصفوم باإلسراف يف الطعام والشراب

حيبون أن جيتمعوا يف نوادي الطعام، وأم إباحيون يف عالقام اجلنسية فاسدون يف شؤوم السياسية؛ وكان الرومان 
ال "ويقول بولبيوس أن .  مرادفًا للفظ اخليانةFides Punicaاملعروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجين 

خشنو الطباع مكتئبون، "ويتهم فلوطرخس أهل قرطاجنة بأم )" 4(ةشيء ينتج عنه كسب يعد عارا يف قرطاجن
سلسو القياد يف أيدي حكامهم، قساة على الشعوب اخلاضعة لسلطام، إذا خافوا بلغوا منتهى اجلنب، وإذا غضبوا 

هج بلغوا منتهى الوحشية، عنيدون ال يرجعون عن شيء أقروه، صارمون، ال يستجيبون إىل دواعي اللهو أو مبا
ولكن فلوطرخس رغم ما عرف به من العدل يف أحكامه كان يونانيا على الدوام، وأما بولبيوس فكان ). 5(احلياة

ويبدو القرطاجنيون يف أسوء صورهم يف دينهم، . صديقًا محيما لسبيو الذي حرق قرطاجنة وحما آثارها من الوجود
لقد كان أسالفهم يف فينيقية يعبدون . ا عن طريق أعدائهموإن كان كل ما نعرفه عنهم من هذه الناحية قد وصل إلين

بعل ملُك وعشتروت بوصفهما ممثلني لعنصري الذكر واألنثى يف الطبيعة وللشمس والقمر يف السماء؛ وعبد 
وكانت ثانيت بصفة خاصة تثري حبهم وتقواهم؛ فكانوا . القرطاجنيون إهلني مماثلني هلما ومها بعل هامان وثانيت

مث إمشون رب الثروة " مفتاح املدينة"ويلي هذين اإلهلني يف التعظيم ملكارت .  هياكلها باهلدايا ويقسمون بأمسهاميلئون
بل عن ديدو نفسه . أو األرباب" البعول"والصحة، ويأيت من بعد هذه كلها حشد كبري من اآلهلة الصغرى تسمى 

 هامان باألطفال األحياء، وكان عدد من -حون لبعلوكانوا يف األزمات العصيبة يض). 6(كان من هذه املعبودات
وكانت طريقتهم يف هذه التضحية أن يضعوا األطفال . يضحي م هلذا اإلله يف اليوم الواحد يبلغ أحيانا ثالمثائة طفل

فوق ذراعي هذا الوثن املبسوطتني، مث يدحرجوم إىل النار املتقدة أسفل الذراعني؛ وكان يغطى على صياحهم 
وات األبواق والدفوف، ويطلب إىل أمهام أن يشهدن هذا املنظر دون توجع أو بكاء لئال يتهمن بالكفر أص
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وتطورت األمور بعد ذلك فكان األغنياء يأبون أن يضحوا بأطفاهلم . وخيسرون ما هو خليق م من رضاء اآلهلة
 مدينة Syracuse صاحب سرقوسة Agathoclesويبتاعون بدالً منهم أطفال الفقراء، فلما أن حاصر أجثكليز 

قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من أهل املدينة أن يكون احتياهلا ورا من واجبها املقدس قد أغضب اآلهلة فألقت 
على أن من واجبنا أن نضيف إىل هذا أن تلك القصص إمنا يقصها علينا ). 7(يف النار مائتني من أبناء األشراف

. ن أهل صقلية ال يستنكف أن يشهد ما إعتاده اليونان من قتل أطفاهلم وهو هادئ مطمئنديودور وهو يوناين م

وليس ببعيد أن يكون منشأ هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية باألطفال أن أولئك القوم أرادوا أن يصبغوا ما 
ة أهدوا ما وجدوه فيها من وملا أن دمر الرومان قرطاجن. يبذلون من اجلهد لضبط النسل بصبغة التقي والصالح

ولكن هذه الكتب مل يبق منها إال كتاب هنو الذي سجل فيه رحلته وشذرات . املكتبات إىل أحالفهم من أهل أفريقية
كان يف قرطاجنة "ويؤكد لنا القديس أوغسطني تأكيدا يكتنفه شيء من الغموض أنه . من كتاب ماجو يف الزراعة

 وجوبا Sallustوقد استعان سلست )". 8(اها يف عقول من خلفهم من الناسكثري من األشياء اليت خلدت ذكر
Jubaا ال جند لدينا تارخيًا لقرطاجنة كتبه مؤرخ من أبنائهاا .  مبا كتبه املؤخرون القرطاجنيون، ولكنأما عمار

ز مبانيها كان مزجيا ويقص علينا بعضهم أن طرا. فحسبنا أن نقول عنها إن الرومان مل يتركوا فيها حجرا على حجر
 هامان ومتثاله كانا مصفحني -من الطرازين الفينيقي واليوناين، وأن هياكلها كانت ضخمة مزخرفة، وأن هيكل بعل

، وأن اليونان أنفسهم مع ما عرف عنهم من زهو وكربياء كانوا )تالنت(بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزنة 
وحيتوي متحف تونس على قطع من توابيت املوتى وجدت يف مقابر .  العامل كلهيعدون قرطاجنة من أمجل العواصم يف

ومثة . بالقرب من موقع قرطاجنة، أمجلها كلها صورة واضحة املعارف، لعلها صورة ثانيت، يونانية الطابع يف جوهرها
لدقة، وكثريا ما تكون متاثيل صغرى استخرجت من القبور القرطاجنية ويف جزائر البليار، ولكنها فجة خالية من ا

أما ما بقي من اخلزف فيدل على أن . بشعة ال تطيق العني رؤيتها كأا صنعت إلرهاب األطفال أو طرد الشياطني
هذا الفن كان يقصد إىل النفع ال إىل اجلمال الفين، ولكنا نعرف أن الصناع القرطاجنيني قد أخرجوا مناذج طيبة من 

وليس يف استطاعتنا يف الوقت احلاضر أن . لى العاج واألبنوس والكهرمان والزجاجاملنسوجات، واحللي، والنقش ع
أرقى من "وقد أثىن أرسطوطاليس على دستور قرطاجنة ووصفه بأنه . نرسم أية صورة واضحة للحكومة القرطاجنية

مة أوفياء لدستورها على ألن الدولة تعد حسنة النظام إذا كان العا"، وذلك "سائر دساتري العامل يف كثري من نواحيه
؛ وكان أهلها )"10(الدوام، وإذا مل يثر فيها نزاع أثيم يستحق الذكر، وإذا مل يستطع أحد أن ينصب نفسه دكتاتورا

جيتمعون من آن إىل آن يف مجعية وطنية من حقها أن تقبل أو ترفض ما يعرضه عليها من االقتراحات جملس الشيوخ 
على أن جملس الشيوخ نفسه مل يكن .املدينة الكبار، وال حق هلا يف مناقشتها أو تعديلهااملكون من ثالمثائة من أهل 

وكان السكان هم الذين ). 11(حيتم عليه أن يعرض على اجلمعية أي مشروع يف وسع أعضائه أن يتفقوا عليه
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ومن أخطارها، وأحلت خيتارون الشيوخ، غري أن الرشا العلنية قد أنقصت من مزايا هذه اإلجراءات الدميقراطية 
 لريأسا الناحيتني Shofetesوكانت اجلمعية الوطنية ختتار يف كل عام شفيتيني . أجلاركية املال حمل أرستقراطية املولد

 من القضاة 104وكان من فوق اهليئات القضائية واإلدارية مجيعا حمكمة مؤلفة من . القضائية واإلدارية يف الدولة
وإذ كان من حق هذه احملكمة أن تشرف على . حلياة، وإن كان القانون ال جييز هذا البقاءيبقون يف مناصبهم مدى ا

مجيع فروع اإلدارة، وأن تستدعي كل موظف عمومي بعد انتهاء مدة خدمته لتحاسبه على أعماله، فقد أصبحت 
وكان جملس الشيوخ . واطننيقبيل احلروب البونية هي املسيطرة على مجيع اإلدارات احلكومية واملشرفة على مجيع امل

وكلن مركزه خريا من مركز . هو الذي يرشح القائد األعلى للجيش، على أن ختتاره اجلمعية من بني املرشحني
لكن . القنصل يف رومه ألنه كان يف وسعه أن يبقى يف منصبه طوال املدة اليت يرغب جملس الشيوخ أن يبقى فيه

 من مالك األراضي الوطنيني، على حني أن اجليش القرطاجين كان مؤلفًا من الرومان قد سريوا على قرطاجنة جحافل
مرتزقة اجلند األجانب معظمهم من اللوبيني الذين ال يشعرون حنو قرطاجنة بأقل عاطفة وطنية، وال يدينون بالوالء إال 

ين كان يف أيامه أقوى وما من شك يف أن األسطول القرطاج. ملن يؤدي إليهم أجورهم، ولقائدهم يف بعض األحيان
أساطيل العامل على اإلطالق، فقد كانت مخسمائة سفينة ذات مخسة صفوف من ادفني، زاهية األلوان، رفيعة، 

وكان فتح هذا اجليش القرطاجين . سريعة، ترد املعتدين على مستعمرات قرطاجنة وأسواقها ومسالكها التجارية
ألبيض املتوسط الغريب يف وجه التجارة الرومانية، منشأ الصراع املرير لصقلية، وإقفال هذا األسطول حوض البحر ا

  .الذي دام حنو مائة عام واملعروف بأسم احلروب البونية الثالث

  الفصل الثاني 

   Regulusرجيولوس 

م وقد عقدتا يف عا. لقد ظلت األمتان صديقتني طاملا كان إحدامها من القوة ما تستطيع به أن تسيطر على األخرى
 معاهدة اعترفنا فيها بسيادة رومه على شاطئ التيوم وتعهد فيها الرومان أال يسريوا سفنهم يف البحر األبيض 508

). 12(املتوسط غريب قرطاجنة، وأال يرتلوا يف سردانية أو لوبية إال فترات قصرية يصلحون فيها سفنهم أو ميونوا

عتادوا أن يغرقوا كل حبار أجنيب جيدونه بني سردانية وجبل ويقول أحد اجلغرافيني اليونان إن القرطاجنيني ا
قد نشأت هلم جتارة شاطئية سليمة بني جنويب غالة ) مرسيليا (Massaliaوكان اليونان يف مساليا ). 13(طارق

ومشايل أسبانيا الغريب؛ وتروي األخبار أن قرطاجنة كانت حتارب هذه التجارة حروب قرصنة، وإن مساليا كانت 
أما وقد ). ولسنا ندري ما يف هذه األخبار من دعاوة حربية يسموا تارخيًا تكرميا هلا وتعظيما(ة وفية لرومه حليف

 -سيطرت رومه على مجيع إيطاليا فإا مل تكن تشعر باألمن والطمأنينة إىل سالمتها ما دامت هناك قوتان معاديتان هلا
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يضاف إىل هذا أن صقلية .  تكاد تبعد عن ساحل إيطاليا مبيل واحد تتملكان صقلية، وهي ال-اليونان والقرطاجنيون
خصبة التربة، يف وسعها أن متون نصف إيطاليا باحلبوب؛ وإذا ما استولت رومه على صقلية سقطت سردانية 

فما هو ذا طريق البد من سلوكه وهو الطريق الطبيعي لتوسع رومه وبسطة . وقورسقة يف يدها من تلقاء نفسهما
م . ق264وقد جاءت هذه احلجة يف عام . وقد بقي أن توجد احلجة اليت تتذرع ا رومه إلشعال نار احلرب. هاملك

على بلدة " رجال املريخ" أي Mamertinesحني استوىل مجاعة من مرتزقة السمنيني يسمون أنفسهم املمرتيني 
ليونان أو أخرجوهم من البلدة، واقتسموا  الواقعة على أقرب سواحل إليطاليا، وذحبوا السكان اMessanaمسانا 

فيما بينهم نساء هؤالء الضحايا وأبناءهم وأمالكهم، وجعلوا ديدم اإلغارة على املدن اليونانية القريبة من تلك 
 دكتاتور سرقوسة إال أن حاصرهم، ولكن قوة قرطاجنية نزلت يف مسانا Hiero IIفما كان من هريو الثاين . البلدة

واستغاث املمرتيون برومه وطلبوا إليها أن تعينهم على من أنقذوهم . على أعقابه واستولت على املدينةوردت هريو 
من عدوهم؛ وتردد جملس الشيوخ يف تقدمي هذه املعونة ألنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة، ولكن األثرياء من 

وقر قرار رومه أن تبعد . لالستيالء على صقليةالعامة الذين يسيطرون على اجلمعية املئوية أخذوا يدعون للحرب و
القرطاجنيني عن هذا الثغر ذي املوقع احلريب اهلام القريب كل القرب منها مهما كلفها هذا من مثن؛ وجهزت رومه 

 وسريته إلنقاذ املمرتيني؛ ولكن القرطاجنيني Caius Claudiusأسطوالً وعقدت لواءه لكيوس كلوديوس 
ثناء أن يقنعوا املمرتيني بالعدول عن طلب مساعدة رومه، وأرسلوا رسالة ذا املعىن إىل استطاعوا يف هذه األ
غري أن كلوديوس مل يلق باالً إىل هذه الرسالة، وعرب املضيق الذي يفصل إيطاليا . Rhegiumكلوديوس يف رجييوم 

جنه، وبعث إىل اجليش القرطاجين عن صقلية، ودعا أمري البحر القرطاجين إىل املفاوضة؛ فلما جاءه قبض عليه وس
ورحب اجلنود املرتزقة ذه احلجة اليت تتيح هلم فرصة جتنب . يقول إنه سيقتل أمري البحر إذا أبدى اجليش أية مقاومة

وبرز يف هذه . القتال مع الفيالق الرومانية، وتظهرهم يف الوقت نفسه مبظهر الشهامة، وسقطت مسانا يف يد رومه
ولعل يف وسعنا أن . األوىل بطالن عظيمان مها رجيولوس الروماين ومهلكار القرطاجين) الفينيقية(احلرب البونية 

فأما جملس الشيوخ فألنه ضم هريو صاحب . نضيف إليهما ثالثاً ورابعاً مها جملس شيوخ رومه والشعب الروماين
يف صقلية، هذا إىل أنه قد نظم األمة سرقوسة إىل جانب رومه وضمن بذلك وصول العتاد والزاد إىل اجلنود الرومان 

هذا . أحسن تنظيم قائم على احلكمة والسداد، وقوي عزميتها، وقادها إىل النصر وسط اخلطوب واألهوال اجلسام
فضل جملس الشيوخ، أما الرومان أنفسهم فقد أمدوا احلكومة باملال والعتاد، واأليدي العاملة، وبالرجال الذين بنوا 

 سفينة كلها تقريبا ذات صفوف من ادفني، ويبلغ طول الواحدة منها 330 وكان مؤلفًا من -ألوللرومه أسطوهلا ا
 جنديا، ومعظمها جمهز خبطاطيف من احلديد مل تكن معروفة من قبل، 120 جمذف و300 قدما، يف كل منها 150

يقة بدل الرومان احلرب البحرية اليت وذه الطر. وجبسور متحركة متكنهم من اإلمساك بسفن األعداء والرتول إليها
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مل يألفوها من قبل حربا برية يقاتلون فيها أعدائهم يدا بيد، وتستطيع فيها فيالقهم أن تستفيد بكل ما متتاز به من 
ويدل هذا احلادث أكثر مما يدل غريه من احلوادث على ما للرومان : "ويقول بولبيوس يف هذا. مهارة وحسن نظام

ذلك أم مل يفكروا قط قبل هذه احلرب يف إنشاء أسطول؛ فلما .. الة إذا ما اعتزموا القيام بعمل خطريمن جرأة وبس
أن استقر رأيهم على إنشائه بذلوا يف ذلك جهد اجلبابرة، وهامجوا به من فورهم القرطاجنيني الذين ظلوا عدة أجيال 

والتقي )". 14( هلم يف حرب البحار خربة ما  مع أن الرومان مل تكن-سادة البحار ال ينازعهم فيها منازع
 أحد الثغور الواقعة على ساحل صقلية اجلنويب؛ وكانا حيمالن من Economusاألسطوالن بالقرب من إكنوموس 

وانتصر الرومان فيها انتصارا مؤزرا ). 256(ودارت بينهما أكرب معركة حبرية يف التاريخ القدمي . اجلند ثالمثائة ألف
اروا بعده إىل إفريقيا ال يلوون على شيء، ونزلوا إىل الرب دون أن يعنوا باستطالع األرض، فالتقوا بقوة حامسا س

وبعد قليل من ذلك الوقت دفعت . تفوق قوم كادت تفنيهم عن آخرهم، وأسرت قنصلهم الطائش املتهور
وكانت .  من رجاله80.000 سفينة وغرق 284العواصف األسطول الروماين إىل شاطئ صخري فتحطمت منه 

وأظهر الرومان بعدها ما يف طبائعهم من عزمية فبنوا يف ثالثة أشهر . هذه أعظم كارثة حبرية عرفها الناس يف التاريخ
واحتفظ القرطاجنيون برجيولوس يف . مائيت سفينة جديدة ذات مخسة صفوف من ادفني، ودربوا هلا مثانني ألف حبار

له بأن يرافق قرطاجنية إىل رومه تعرض عليها الصلح بعد أن وعدهم بأن يعود إىل األسر األسر مخس سنني مث مسحوا 
فلما مسع رجيولوس هذه الشروط أشار على جملس الشيوخ . إذا رفض جملس الشيوخ الشروط اليت عرضوها عليه

طاجنيون عذابا شديدا بأن وعذبه القر. بأن يرفضها، مث عاد مع البعثة إىل قرطاجنة غري عابئ بتوسل أسرته وأصدقائه
وأمسك أبناؤه يف رومه بأسريين من ذوي املكانة يف بالدمها يف داخل ). 15(حرموا عليه النوم حىت فارق احلياة

وليس يف مقدورنا أن نصدق ). 16(صندوق ثبتت فيه حراب من احلديد، وحرموا عليهما النوم حىت قضيا حنبهما

   .من التعذيب اهلمجي يف هذه األيامكلتا القصتني إال حني نذكر ما حدث 

  الفصل الثالث 

  هملكار 

لقد كان يف قرطاجنة عدد كبري من أهلها حيملون أمساء مهلكار وهزدروبال وهنيبال، ذلك بأن هذه األمساء ال خيلو 
وكانت أمساء تدل على التقي والصالح، ومشتقة .  األجيال، وكانت من األمساء الشائعة يف أقدم أسرهامنها جيل من

ومعىن " من يف معونته بعل"وأما هزدروبال فمعناه " من يتمتع حبماية ملكارت: "فأما مهلكار فمعناه: من أمساء اآلهلة

وذلك ألنه " الصاعقة"- لفصل ملكار برقةولقب مهلكار الذي نتحدث عنه يف هذا ا". الفضل لبعل"هنيبال 
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وكان ال يزال شابا يف مقتبل العمر حني ولته قرطاجنة . كان من طبيعته أن يعجل بضرب عدوه ويفاجئه حيثما وجده
وشها، فسار ومعه أسطول صغري حنو إيطاليا وأخذ يغري على سواحلها ويفاجئها بالرتول  القيادة العليا جلي247يف عام 

مث أنزل جنوده إىل الرب يف مواجهة جيش .يف أراضيها، ويدمر املراكز الرومانية األمامية، ويأسر كثريا من جنودها
وىل على ربوة تشرف على ، واست) احلاليةPalermoبلرمو  (Panormusروماين كبري كان حيمي مدينة بنورمس 

وكانت القوة اليت يقودها أصغر من أن جتازف باالشتباك مع الرومان يف واقعة كربى، ولكنها كانت تعود . املدينة
وأخذ يرجو جملس الشيوخ القرطاجين أن يبعث إليه باألمداد والزاد؛ ولكن الس . باألسباب كلما قادها ملهامجتهم
لم يسعفه باملال الذي كان يكرته، وأمره أن يطعم جنوده ويكسوهم من مال البالد مل يستجب لرجائه وقبض يده ف

وكان األسطول الروماين يف هذه األثناء قد انتصر يف واقعة حبرية أخرى، ولكنه هزم هزمية منكرة عند . اليت حوله
ومل تفعل . أعوام، وأضعفت هذه احلروب قوة الفريقني على السواء فاستراحا تسعة )Drepana (249دربانا 

قرطاجنة شيئاً يف هذه التسع السنني ألا كانت تعتمد على عبقرية مهلكار، وأما رومه فإن مجاعة من أبنائها قدموا 
وأحبرت هذه العمارة القوية، دون أن يعلم . طائعني عمارة مؤلفة من مائيت سفينة حربية وعليها ستون ألف جندي

 بالقرب من ساحل صقلية Aegadian Islesرطاجين عند جزائر إجياديا أحد بإحبارها، وباغتت األسطول الق
وتعهدت أن , ، ونزلت عن أمالكها يف صقلية إىل رومه)241(وأحدقت به فاضطرت قرطاجنة إىل طلب الصلح 

  تالنتاً يف كل عام مدى عشرة أعوام، وألغت كل ما كان مفروضاً على التجارة440تؤدي هلا غرامة حربية مقدارها 

وكانت احلرب قد دامت عشرين عاما أو حنوها وأشرفت رومه يف خالهلا على هاوية اإلفالس . الرومانية من قيود
، ولكنها برهنت على ما يف أخالق الرومان من صالبة ال تلني، %83حىت اضطرت إىل ختفيض قيمة نقدها بنحو 

 يسعون للحصول على أعظم املغامن بأقل ما وعلى تفوق اجليش املكون من رجال أحرار على مرتزقة اجلند الذين
وأوشكت قرطاجنة أن تقضي عليها شراهتها وأطماعها؛ ذلك أا كانت قد قبضت يدها . ميكن إراقته من الدماء

. بعض الوقت عن جنودها املرتزقني، فلم تؤد إليهم أجورهم، ومل تستثن من هؤالء من أخلصوا يف خدمة مهلكار

ينة يطالبون بتلك األجور، وملا تلكأت احلكومة يف إجابة مطلبهم وحاولت أن تفرقهم متردوا فأقبلت مجوعهم على املد
وانضمت الشعوب اخلاضعة لقرطاجنة إىل هؤالء العصاة، وكانت قد أظها عبء الضرائب الفادحة . عليها جهرة

 قرطاجنة عشرون ألفًا من وباعت نساء لوبيا حليهن لتمد الثوار باملال، وحاصر. الذي رزحت حتته طوال احلرب
 وهو عبد كمباين Spendius وهو لويب حمرر واسبنديوس Mathoاجلنود املرتزقني والثوار يقودهم ماثو 

Campanian .وارتعدت فرائض التجار فرقًا . وكان ذلك احلصار يف وقت ال يكاد يوجد فيها جندي حيميها
وألفى مهلكار نفسه يتنازعه عطفه .  ليؤمنهم على حياموخشوا أن يقضي عليهم الثوار، فأرسلوا يف طلب مهلكار

على جنوده املرتزقة وحبه ملدينته، ولكنه آثر مدينته على جنده وجند جيشاً من عشرة آالف قرطاجين ودرم، 
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وإرتد اجلنود املرتزقون املهزومون إىل اجلبال، وقطعوا يدي جسكو . وقادهم بنفسه، ورفع احلصار عن املدينة
Gesco  أحد القواد القرطاجنيني وقدميه، وكسروا ساقيه، وفعلوا ذلك الفعل نفسه بسبعمائة أسري غريه، مث ألقوا

واحتال مهلكار على أربعني ألفًا من العصاة حىت اضطرهم إىل ). 17(مبن بقي منهم أحياء يف قرب واحد بال متييز بينهم
فأكلوا من بقي لديهم من األسرى، . هلالك من اجلوعااللتجاء إىل مضيق، وسد عليهم مسالكه حىت أوشكوا على ا

 بطلب الصلح، فما كان من مهلكار Spendiusمث أكلوا عبيدهم، واضطروا يف آخر األمر أن يرسلوا أسبنديوس 
وحاول . إال أن صلب أسبنديوس وألقي مبئات من األسرى حتت أرجل الفيلة، وظلت تطؤهم حىت قضوا حنبهم

القوة خمرجاً من مأزقهم الذي وقعوا فيه، ولكن جيش مهلكار قطع أصالم، وقبض على ماثو العصاة أن يشقوا هلم ب
ودامت ). 18(وأرغمه على أن يعدو يف شوارع قرطاجنة وأهلها من ورائه يضربونه بالسياط ويعذبونه حىت مات

ب وأشدها وحشية، وإن إا كانت أفظع احلرو"، ويقول بولبيوس )237- 241(هذه أربعني شهرا " حرب املرتزقة"
وملا أن مخدت نار الفتنة وجدت قرطاجنة أن الرومان )". 19(ما سفك فيها من الدماء مل يسفك مثله يف التاريخ كله

واضطر القرطاجنيون يف يأسهم إىل . فلما احتجت على هذا االعتداء أعلن الرومان احلرب عليها. قد احتلوا سردانية
 تالنت، وأن يتخلوا عن 1200ن يؤدوا لرومه فوق ما كانوا يؤدون هلا من الغرامة طلب الصلح، ومل ينالوه إال بأ

فعرض على . ويف وسعنا أن نتصور غضب مهلكار من هذه املعاملة القاسية اليت عوملت ا بالده. سردانية وقورسقة
وعارض املالك األشراف يف . طالياحكومته أن متده باجلند واملال ليعيد قوة قرطاجنة يف أسبانيا وليستعني ا مهامجة إي

هذه اخلطة ألم كانوا خيافون مغبة احلرب، ولكن طبقة التجار اليت حز يف نفوسها ما فقدته من األسواق والثغور 
، واستوىل )238(وتراضت الفئتان بعدئذ على أن يعطى مهلكار قوة صغرية عرب ا البحر إىل أسبانيا . األجنبية أيدته

 كان والؤها لقرطاجنة قد تزعزع يف أثناء احلرب، وقوى صفوف جيشه بأهلها، وجهزه وأمده باملال على املدن اليت
وترك وراءه يف ). 229(من غالت املناجم األسبانية، ومات وهو يقود هجوماً على إحدى قبائل تلك البالد 

واختري زوج ابنته قائدا يف ". دهبابن أس" امللقب -معسكره هزدروبال زوج ابنته وأوالده هنيبال وهزدروبال وماجو
مكانه، وظل مثاين سنسن حيكم البالد حبكمة وسداد كسب يف أثنائها معونة األسبان، وأقام جبوار مناجم الفضة مدينة 

وملا . وهي مدينة قرطاجنة الباقية إىل اليوم) Nova Carthage(عظيمة يعرفها الرومان باسم قرطاجنة اجلديدة 
. ختار اجليش لقيادته هنيبال أكرب أبناء مهلكار، وكان وقتئذ يف السادسة والعشرين من عمره ا221اغتيل يف عام 

 هامان - وكان أبوه قد جاء به قبل أن يغادر قرطاجنة، وهو ال يزال غالماً يف التاسعة من عمره، إىل مذبح بعل
  . قط قسمهوأقسم هنيبال ومل ينس. واستحلفه أن يثأر لبالده من رومه يف يوم من األيام

  الفصل الرابع 
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  هنيبال 

ترى لـم سكتت رومه حىت عادت قرطاجنة إىل فتح أسبانيا؟ لقد أرغمها على هذا السكوت أن الرتاع بني الطبقات 
. كان ميزق أحشاءها، وأا كانت متد سلطاا على شواطئ البحر األدرياوي، وكانت مشتبكة يف حرب من الغالبني

 فأقنع Gracchii قد سبق ابين جراكس Caius Flaminiusوهو كيوس فالمينيوس ذلك أن أحد التربيونني 
 باملوافقة على اقتراح يقضي بتوزيع أراضي غنمتها رومه من الغالبني على فقراء املواطنني، 232اجلمعية يف عام 

األوىل لفتح  خطت رومه اخلطوة 230ويف عام . وذلك بالرغم من معارضة جملس الشيوخ الشديدة هلذا االقتراح
 لتحمي lilyriaبالد اليونان، وذلك بتطهري البحر األدرياوي من القراصنة وباستيالئها على جزء من سواحل ألربيا

وملا أن اطمأنت على سالمتها من ناحييت اجلنوب والشرق اعتزمت أن تطرد . بذلك التجارة اإليطالية من العدوان
وأرادت أن تضمن سالمتها . ن إليطاليا بأكملها دولة متحدة كل االحتادالغاليني إىل ما وراء جبال األلب، وجتعل م

، وعقدت Ebroمن ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فيها القرطاجنيون بأن يبقوا جنوب ر اإلبرة 
. غة األسبانيتني اإلغريقييت الصبAmpurias وامبورياس Saguntumيف الوقت نفسه حلفًا مع مدينيت سجنتم 

. ولكن جيشاً غالياً مؤلفاً من مخسني ألفاً من املشاة وعشرين ألفاً من الفرسان إنقض على شبه اجلزيرة من الشمال

وارتاع سكان العاصمة أشد االرتياع، وجلأ جملس الشيوخ إىل العادة البدائية عادة التضحية البشرية، ودفن اثنني من 
 وقتلت Telamonوالتقت الفيالق الرومانية بالغزاة قرب تالمون ). 20(ةالغالة حيني يف السوق العامة مرضاة لآلهل

منهم أربعني ألفاً وأسرت عشرة آالف، وزحفت حنو الشمال لتخضع مجيع بالد الغاليني الواقعة يف جنوب جبال 
، وكرمونا Placentiaاأللب، وأمنت هذا العمل يف ثالث سنني وأنشأت مستعمرات رومانية عند بالسنتيا 

Cremona حلماية البالد من الغاليني وبذلك أصبحت إيطاليا دولة واحدة متتد من جبال األلب يف الشمال إىل 
ولكن هذا النصر قد جاء يف غري أوانه؛ فلو أن الغاليني قد تركوا يف أماكنهم بضع سنني أخرى . صقلية يف اجلنوب

فإن بالد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الثورة على لكان يف وسعهم أن يقفوا يف وجه هنيبال؛ أما واحلال كما هي 
 فرصة اجتياز بالد الغاليني دون أن يلقي مقاومة -ورأى هنيبال أن هذه هي الفرصة اليت طاملا تاقت نفسه إليها. رومه

 والعشرين وكان القائد البوين يومئذ يف الثامنة. تستحق الذكر، وغزو إيطاليا ومعه القبائل الغالية حتالفه وتشد أزره
وكان قد مجع إىل ثقافة السادة القرطاجنيني، ومتكنهم من . من عمره، ويف عنفوان شبابه، وثيق األركان ثبت اجلنان

، مجع إىل هذه الثقافة تدريباً عسكرياً دام عشر عاماً يف املعسكر احلريب، أدب )21(لغيت فينيقية وآداما وتارخيهما
 جسمه شظف العيش ومغالبة الصعاب، وأخضع شهواته لعقله، وعود لسانه يف خالهلا نفسه أحسن تأديب، فعود

ومل يكن يضارعه أحد يف اجلري أو يف سباق . السكوت، كما عود أفكاره أن تركز فيما يهدف إليه من األغراض
كان : "اخليل، وكان يف مقدوره أن خيرج إىل الصيد أو القتال مع أشجع الشجعان؛ ويصفه ليفي وهو من أعدائه بأنه
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وكان حمببا إىل القواد واجلنود الذين ضرستهم احلروب، )". 22(أول من يدخل املعمعة، وآخر من خيرج من امليدان
ألم إذا كانوا يف حضرته متتلكهم هيبته وثاقب نظراته فخالفوا أن مهلكار قائدهم األكرب قد عاد إليهم يف عنفوان 

ن يرتدي ثياباً مييز ا نفسه منهم وال يستريح حىت يكفل للجيش كل وأحبه اندون اجلدد ألنه مل يك. الشباب
أما الرومان فكانوا يتهمونه بالبخل والقسوة والغدر، ألنه مل . حاجاته، وكان يقسمهم كل ما يصيبهم من شر وخري

ة وعدم الوالء أشد يكن يتقيد مببدأ من املبادئ حيول بينه وبني االستيالء على املؤن جلنده، وكان جيازي على اخليان
ولكننا كثرياً ما جنده مشفقاً رحيماً، ونراه على الدوام شهماً ذا . اجلزاء، وكان ينصب ألعدائه كثريا من الشراك

أنه ليس فيما يروى عنه شيء ال ميكن أن تربره " ذلك القول احلكيم وهو Mommsenويقول عنه ممسن . مروءة
ومل يكن يف وسع الرومان أن يرضوا عنه ألنه كان )". 23(ت سائدة يف أيامهظروف وقته والقوانني الدولية اليت كان

يكسب الوقائع احلربية بعقله ال بدماء رجاله، ذلك أن احليل اليت كان حيتال ا عليهم، ومهارته يف التجسس عليهم 
هذا ظل فوق ومعرفة أسرارهم، وعلمه بفنون احلرب واحلركات العسكرية، وقدرته على مباغتة أعدائه، كل 

م أن دبر عمال رومه يف سجنتم انقالباً سياسياً . ق219وحدث يف عام . إدراكهم وتقديرهم حىت دمرت قرطاجنة
وملا أساء أهل املدينة معاملة بعض القبائل املوالية هلنيبال، وأمرهم . أقام يف املدينة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة

فضوا طلبه حاصر املدينة، فاحتجت رومه على قرطاجنة وأنذرا باحلرب؛ بالكف عن هذه املعاملة السيئة، فلما ر
 مائة ميل حنو اجلنوب، وأن ليس من حق رومه أن تتدخل يف Ebroفكان رد قرطاجنة أن سجنتم تبعد عن ر إبره 

ل احلصار، وواصل هنيبا. هذا الرتاع، وأا إذ وقعت معاهدة مع تلك املدينة أخلت بشروط معاهدا مع هزدروبال
وامتشقت رومه احلسام مرة أخرى، وهي ال تدري أن هذه احلرب البونية الثانية ستكون أشد هوالً من مجيع احلروب 

وقضي هنيبال يف إخضاع أهل سجنتم مثانية أشهر كاملة، وذلك ألنه مل يكن . اليت خاضت غمارها يف تارخيها كله
فلما مت له االستيالء . ورائه ثغرا هاماً تستطيع أن ترتل جنودها فيهجيرؤ على التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومه من 

  وحتدى األقدار كما حتداها قيصر من بعده حني ختطى الربيكون218عليها عرب ر اإلبرة يف عام 

Rubicon .قيادته جيش يتألف من مخسني ألفاً من املشاة وتسعة آالف من الفرسان، ليس فيهم أحد وكان حتت 
ولكن ثالثة آالف من جنوده األسبان نكصوا على أعقام . من اجلنود املرتزقني، ومعظمهم من األسبان واللوبيني

جوا على هذه املغامرة، حني علموا أنه ينتوي عبور جبال األلب، وسرح هو نفسه سبعة آالف غريهم ألم احت
وكان اختراق جبال الربانس نفسها من أشق األعمال؛ ومل يكن يتوقع قط أن ). 24(وقالوا إا مستحلية التحقيق

يلقي ما يلقيه من املقاومة الشديدة من بعض قبائل الغاليني أحالف مرسيلية؛ واقتضاه الوصول إىل ر الرون حروباً 
وما كاد يبتعد عن شاطئيه حىت .  كان البد له من معركة عنيفة ليتمكن من اجتيازهدامت مثانية أشهر، فلما وصله
.  مث اجته به شرقًا حنو جبال األلبVienneواجته هنيبال جبيشه مشاالً حنو فني . وصل جيش روماين عند مصبه
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ها دون أن يلقى يف وكانت مجوع من الكلت قد عربت هذه السالسل اجلبلية من قبله، وكان يف مقدوره هو أن يعرب
سبيل ذلك صعابا غري عادية لو ال عداء القبائل األلبية وما عاناه من الصعاب يف تسيري فيلته يف املمرات الضيقة أو 

وقضى هنيبال يف تسلق اجلبال تسعة أيام وصل بعدها يف أوائل شهر سبتمرب إىل قممها فوجدها . الشديدة االحندار
اح هو ورجاله ودوابه يومني شرع يف الرتول يف ممرات أشد وعورة من اليت سلكها يف مغطاة بالثلوج؛ وبعد أن استر

وكثريا ما كانت . الصعود، وطرق مغطاة يف بعض األحيان جبالميد من الصخر ومرصوفة يف أحيان أخرى باجلليد
ده اليائسني بأن يشري وكان هنيبال يستحث جنو. أقدام اجلنود والدواب فتتردى يف هاويات سحيقة تلقى فيها حتفها

إىل احلقول الناضرة وااري املتأللئة اليت تنتشر من بعيد جنوب اجلبال، ويقول إن هذه اجلنة اليت وعدهم ا سوف 
وبعد أن قضوا سبعة عشر يوما يف الصعود واهلبوط وصلوا إىل السهول، وألقوا عصا التسيار . تكون هلم بعد قليل

يف هذه اازفة اخلطرية كثريا من الرجال واجلياد حىت مل يبق من اجلنود إال ستة ليسترحيوا، وقد خسر اجليش 
ولو أن هنيبال لقي من . وعشرون ألفًا أي أقل من نصف القوة اليت غادر ا قرطاجنة اجلديدة منذ أربعة شهور

تنتهي محلته قبل أن يتقدم جنوبا الغاليني يف جنوب األلب مثل ما لقيه من مقاومة الغاليني يف غرا لكان األرجح أن 
 وغريهم من القبائل رحبوا به ورأوا فيه منقذًا هلم، فتحالفوا معه وانضووا حتت لوائه، Boiiيف إيطاليا؛ ولكن البوئي 

وأما املستعمرون الرومان احملدثون الذين أسكنتهم رومه يف تلك البالد فقد فروا أمامه حنو اجلنوب، ومل يقفوا حىت 
وهكذا واجه جملس الشيوخ هذا اخلطر الثاين يهدد رومه بالدمار والفناء وملا ميض على اخلطر األول . Poلبو عربوا ا

. إال حنو سبع سنني، فاستعان مبوارد البالد كلها، وأهاب بالواليات اإليطالية أن توحد جهودها للدفاع عن بالدها

ائة ألف من املشاة، وأربعة عشر ألفًا من الفرسان، وستة وبفضل ما لقيته من معونتها جندت رومه جيوشاً بلغت ثالمث
 وهو - Scipioوالتقى أحد اجليوش الرومانية بقيادة سبيو . ومخسني ألفًا وأربعمائة ألف من اجلنود االحتياطيني

، وهو رافد صغري من Ticino على شاطئ ر تسينو -واحد من كثري من مشهوري القواد املسمني ذا االسم
 جنود سبيو وولوهم Numidianوهاجم فرسان هنيبال النوميديون . Paviaر البو يلتقي به عند بافيا روافد 

األدبار، وجرح سبيو جرحا خطريا، وكاد أعداؤه جيهزون عليه لوال شجاعة ولده الذي شاءت األقدار أن يلقي 
يبال جبيش روماين آخر عند حبرية والتقى هن.  بعد ستة أشهر من ذلك الوقتZamaهنيبال مرة أخرى عند زاما 

، Caius Flamimius تبلغ عدته ثالثني ألف مقاتل يقوده التربيون كيوس فالمينيوس Trasimeneترزميين 
. ويتبعه عدد من النخاسني حيملون األغالل ليسلكوا فيها األسرى الذين يأملون أن يبيعوهم يف األسواق بيع العبيد

يشه أن خيدع جيش فالمينيوس فيستدرجه إىل سهل تكتنفه التالل والغابات اختبأ واستطاع هنيبال ومعه جزء من ج
فيها معظم جنوده؛ فلما ضمه هذا السهل أشار إىل طوابريه املختبئة فانقضت على الرومان من كل اجلهات وأفنتهم 

له، ولكنه كان يعرف وبذلك سيطر هنيبال على مشايل إيطاليا ك). 217(عن آخرهم تقريباً؛ وقتل فالمينيوس نفسه 
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أن أمامه عدوا عنيدا يبلغ عدده عشرة أضعاف عدد رجاله، وكان أمله الوحيد يف التغلب على هذا العدو هو أن 
وكانت وسيلته إىل هذا أن أطلق سراح كل من وقع يف أسره من . يقنع بعض الواليات اإليطالية باخلروج على رومه

مث خاض إتروريا اليت كانت تغمرها . إيطاليا بل جاء ليحررها من االستعمارأحالف رومه، وقال إنه مل يأت ليحارب 
املياه، وظل أربعة أيام كاملة ال جيد أرضا جافة يقيم فيها معسكره، فعرب جبال األبنني إىل شاطئ البحر األدرياوي، 

وكان هو نفسه مصابا حيث مسح جلنوده أن يقضوا فترة طويلة يستعيدون فيها نشاطهم، ويداوون فيها جراحهم، 
وبعد أن استراح جيشه اجته به حنو اجلنوب مبحاذاة ساحل . برمد خطري يف عينيه، ولكنه مل يعاجله فانتهى بفقد إحدامها

إيطاليا الشرقي، وأخذ يعرض على القبائل اإليطالية أن تنضوي حتت لوائه، ولكن واحدة منها مل تستجب لدعوته، بل 
وحينما اجته إىل اجلنوب أخذ حلفاؤه الغاليون . دينة تغلق أبواا دونه وتتأهب للقتالفعلت عكس هذا فكانت كل م

وبلغ من كثرة املؤامرات اليت دبرت الغتياله أن صار . يتخلون عنه ألم مل يكن يعنيهم إال مصري موطنهم يف الشمال
والعتاد والزاد عن طريق الثغور وأخذ يتوسل إىل حكومته أن ترسل إليه املدد . يتخفى يف كل يوم بشكل جديد

 وكان قد تركه يف - الواقعة على البحر األدرياوي، ولكن حكومته خيبت رجاءه، فطلب إىل هزدروبال أخيه األصغر
 أن يعد فيها جيشا يعرب به بالد غالة وجبال األلب وينضم إليه؛ ولكن الرومان كانوا قد غزوا أسبانيا، فلم -أسبانيا

واستعانت رومه على عدوها األكرب خبطته .  مغادرا؛ ومضت عشر سنني قبل أن خيف إىل جندتهجيرؤ هزدروبال على
 Quintus Fabiusواختري كونتس فابيوس مكسموس . هو نفسه، خطة املراوغة واحليطة واإلفناء البطيء

Makimus ا لعالج املوقف يف عامام يف واقعة ، فاتبع خطة تقضي بأن يؤخر ما استطاع االلتح217 دكتاتور
وكان فابيوس يرى أن الغزاة . فاصلة مع هنيبال، وجنح يف هذا جناحا اشتق معه من امسه وصف هلذا النوع من القتال

سيتناقص عددهم على مر األيام بفعل اجلوع واملرض والشقاق، ولكن الشعب الروماين مل يطق صربا على خطة 
ة املئوية على جملس الشيوخ وعلى منطق احلوادث والسوابق أكثر من عام؛ وتغلبت اجلمعي" السكون السديدة"

وسار منوسيوس ملالقاة العدو .  دكتاتورا مع فابيوسMinucius Rufusمجيعها، واختارت منوسيوس روفوس 
على الرغم من نصيحة فابيوس، فوقع يف كمني وهزم هزمية منكرة أدرك بعدها مل قال هنيبال إنه خيشى فابيوس الذي 

وبعد عام واحد أسقط الرومان فابيوس ). 25( الذي يبغى حربهMarcellusبه أشد مما خيشى مرسلس مل حيار
 Caius، وكيوس ترتنيوس فارو Lucius Aemilius Paulusوعهدوا إىل لوسيوس إميليوس بولوس 

Terentius Varroخمتار العامة وأشار بولوس األرستقراطي باحليطة والتريث، أما فارو.  قيادة اجليوش الرومانية 
فكان شديد الرغبة يف العمل العاجل، وحدث ما حيدث عادة يف مثل هذه األحوال فتغلب الرأي األخري، وأخذ فارو 

 على بعد عشرة أميال أو Apulia من أعمال أبوليا Cannaeيبحث عن القرطاجنيني حىت وجدهم عند كاين 
وماين مثانني ألف راجل وستة آالف فارس؛ أما هنيبال فكان وكان قوام اجليش الر. حنوها من شاطئ البحر األدرياوي
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لديه تسعة عشر ألف جندي ممن ضرستهم احلروب، وستة عشر ألفًا من الغاليني الذين ال يوثق م، وعشرة آالف 
من الفرسان؛ وكان قد خدع فارو حىت جعله حياربه يف سهل متسع هو أحسن املواضع حلرب الفرسان، وكان قد 

ليني يف القلب لظنه أم سيتخلون عن مواقعهم، وقد صدق ظنه فتراجعوا واقتفى الرومان أثرهم يف الثغرة وضع الغا
اليت حدثت بانسحام، فأمر القائد القرطاجين املاكر مضرسة جنده باإلطباق على جناحي اجليش الروماين، وخاض 

تراق صفوف فرسان العدو ومهامجة الفيالق الروماين بنفسه غمار املعمعة يف أشد أماكنها هوالً، كما أمر فرسانه باخ
وبذلك أحاط القرطاجنيون باجليش الروماين، ومل جيد له فرصة للتحرك، وكاد يفىن عن آخره؛ فقد قتل . من خلفها

 ومثانون من الشيوخ الذين تطوعوا يف اجليش، وفر عشرة Paulusمن رجاله أربعة وأربعون ألفًا، من بينهم بولوس 
 Africanus ومن بينهم فارو وسبيو الذي لقب فيما بعد باإلفريقي األكرب Canusiumىل كنوزيوم آالف إ

Major (216 .(وكان نصره هذا شاهداً فذاً على . أما هنيبال فقد خسر من رجاله ستة آالف ثلثاهم من الغاليني
الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على ومل يعد . براعته يف القيادة اليت مل يتفوق عليه أحد فيها يف التاريخ كله

  .اجلنود املشاة، كما أن هذا النصر وجه احلركات العسكرية الفنية وجهة مل تتحول عنها مدى ألفي عام

  الفصل الخامس 

  سبيو 

وزعزعت هذه الكارثة هيبة رومه يف جنويب إيطاليا وضعضعت سلطاا، فانضم السمنيون والربوتيون واللوكانيون 
 ,Samnites, Bruttians, Lucanians@@%=تابنتم، وثوراي، وكروتونا، ولوكري، وكبواوأهل م

Melpontum ,Thurii,Cotona, Locri, Capua إىل الغاليني اجلنوبيني يف حلفهم مع هنيبال، ومل يلبث 
خلفه جهر وظل هرو صاحب سرقوسة وفياً حىت مماته، ولكن . على الوالء لرومه إال أمربيا، والتيوم، وإتروريا

وحتالف فليب اخلامس ملك مقدونية مع هنيبال ألنه كان خيشى أن تبسط رومه سلطاا على . بانضمامه إىل قرطاجنة
وأظهرت قرطاجنة نفسها شيئًا من . ، وأعلن احلرب على رومهIllyriaالبالد الواقعة يف شرق أوربا عن طريق إلرييا 

 الزاد والعتاد؛ وظن بعض الشبان من النبالء الذين جنوا من كارثة االهتمام باألمر فبعثت إىل هنيبال بقليل من
كنوزيوم أن ال أمل لرومه يف النجاة، وفكروا يف اهلرب إىل بالد اليونان، ولكن سبيو ظل يندد مبوقفهم حىت استحوا 

امية قليلة وقضت رومه شهراً كامالً وهي يف أشد حاالت الروع؛ ومل يكن فيها إال ح. ودبت فيهم روح الشجاعة
وهرعت كرائم العقائل إىل اهلياكل يبكني وينظفن بشعورهن متاثيل اآلهلة، وعاشرت . تدفع عنها هنيبال إذا ما هامجها

وظن جملس . بعض النساء الالئي قتل أزواجهن وأبناؤهن يف احلروب األجانب والرقيق خشية أن ينقطع نسلهن
 باآلدميني مرضاة هلا، وأمر بدفن اثنني من الغاليني واثنني من الشيوخ أن اآلهلة غضىب فأحل مرة أخرى التضحية
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وشاهد ذلك .... يخشون أشد اخلشية يف ساعة احملنة"ولكن الرومان على حد قول بولبيوس إمنا ). 26(اليونان أحياء
 اليت ال يشاركه أم وإن منوا بأشد اهلزائم، وخسروا مسعتهم احلربية، استطاعوا، بفضل ما كان لدستورهم من املزايا

وأن يصبحوا بعد قليل من ... فيها دستور غريه، وباالستماع إىل حسن املشورة، أن يستردوا سيادم على إيطاليا
ويف هذه الساعة الرهيبة سكنت حرب الطبقات، وتدافعت كل الطوائف للعمل على إنقاذ )". 27(السنني سادة العامل

د ارتفعت حىت ظن أم لن يطيقوها، ولكن السكان، ومنهم األرامل وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت ق. الدولة
وجند كل رجل قادر على محل السالح، . واألطفال، تقدموا راضني خلزانة الدولة مبا كانوا قد ادخروه أليام الشدة

ض جندي وحىت األرقاء قد قبلوا يف الفيالق ووعدهم أسيادهم بأن يهبوهم حريتهم إذا كتب النصر لرومه، ومل ير
وانتظرت رومه . واحد أن يتناول عن عمله أجراً، واستعدت رومه لتنازع أسد قرطاجنة اجلديد كل شرب من أرضها

جميء هنيبال، ولكن هنيبال مل يأت إليها، فقد ظن أن قوته املؤلفة من أربعني ألف مقاتل أقل من أن حتاصر مدينة 
.  تزال موالية هلا، وال يستطيع االحتفاظ ا لو أنه استوىل عليهاتتجمع للدفاع عنها جيوش من مجيع الواليات اليت ال

هذا إىل أن أحالفه من اإليطاليني مل يكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف، فقد كانت رومه وأصدقاؤها يعدان 
 وبطئه، وقال وقد المه رجاله على حذره. العدة ملهامجة أولئك األحالف، وإذا مل خيف هو لنجدم فسيقضي عليهم

إن اآلهلة مل متنح كل مواهبها لرجل واحد؛ أنك ياهنيبال تعرف كيف تنال : "له واحد منهم واألسف حيز يف نفسه
لكن هنيبال استقر رأيه على أن ينتظر حىت تنضم إليه قرطاجنة، )". 28(النصر، ولكنك ال تعرف كيف تنتفع به

ستعيد به صقلية وسردانية، وقورسقة، وإلرييا فال يكون لرومه قوة إال ومقدونية، وسرقوسة فيؤلف منها حلفاً ثالثياً ي
وبدأ بإطالق األسرى مجيعهم عدا الرومان، وحىت هؤالء عرضهم على رومه نظري فدية قليلة، فلما رفض . يف إيطاليا

بأن يصارع جملس الشيوخ أن يفتديهم أرسل معظمهم عبيدا إىل قرطاجنة، وأرغم الباقني على أن يسلوا رجاله 
مث أحاط بعدة مدن واستوىل عليها وسار جبيوشه ليقضي . بعضهم بعضاً يف حلبة اجلالد حىت املمات كما يفعل الرومان

. وكانت كبوا أمجل املدن اليت كان يف مقدوره أن خيتارها هلذه الغاية وأشدها خطرا عليه. Capuaالشتاء يف كبوا 

اإليطالية، واليت تبعد عن نابلي حنو إثىن عشر ميالً إىل الشمال، قد أخذت عن ذلك أن هذه املدينة، وهي ثانية املدن 
التسكانيني واليونان رذائل احلضارة كما أخذت عنهم فضائلها؛ وأحس جنود هنيبال أن من حقهم أن يستمتعوا يف 

ما كانوا من قبل أولئك ذلك الفصل باملالذ اجلسمية بعد ما قاسوا من الصعاب وما أثخنوا من اجلراح؛ ومل يعودوا ك
اجلند الشداد الذين ال يقهرون، والذين احتفظوا طوال ما خاضوه من احلروب بالصورة اإلسبارطية اليت كانت يف 

وقادهم هنيبال يف خالل اخلمس السنني التالية وانتصر م يف بعض . اعتقاد قائدهم هي وحدها صورة اجلندي احلق
وأراد هنيبال أن يرفع عنها احلصار فتقدم إىل . ء ضرب الرومان احلصار على كبواالوقائع الصغرية، ويف هذه األثنا

 أي مائيت ألف رجل، ومل -رومه حىت مل يبق بينه وبينها إال بضعة أميال؛ وجند الرومان مخسا وعشرون فرقة جديدة
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كبوا يف أيدي الرومان عام تكن قوة هنيبال قد زادت على أربعني ألفًا، فاضطر إىل االنسحاب حنو اجلنوب، وسقطت 
، وقطعت رؤوس زعمائها الذين أباحوا قتل من كان من الرومان يف املدينة؛ ومن مل يقتل منهم انتحر؛ وشتت 211

 قبل عام واحد من ذلك الوقت قد Marcellusأهلها الذين ناصروا هنيبال يف مجيع أحناء إيطاليا، وكان مرسلس 
وأرسل إىل أسبانيا يف هذه األثناء جيش روماين بقيادة . ستسلمت أرجنتم لرومهاستوىل على سرقوسة وبعد عام منه ا

، ولكن القائدين قتال يف امليدان بعد )215(سبيو وأخيه الكبريين ليناوشا هزدروبال ويشغاله، فهزماه عند ر إبره 
، Scipio Africanusي قليل، وكادت تضيع مثار ما كسباه من النصر لوال أن أرسل إىل أسبانيا سبيو اإلفريق

ابن أحد القائدين وابن أخ الثاين، ليتوىل قيادة اجليوش الرومانية فيها، ومل يكن سبيو هذا قد جتاوز الرابعة والعشرين 
من عمره يف ذلك الوقت، ومل تكن هذه السن جتيز له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا املنصب اخلطري؛ولكن جملس 

قت ال يرى ضريا يف أن يتجاوز عن حرفية الدستور إذا كان يف ذلك التجاوز جناة الدولة، الشيوخ كان يف ذلك الو
وكانت اجلمعية قد رضيت خمتارة أن ختضع إلرادة الشيوخ، ومل يكن الشعب يعجب به لبهاء طلعته وفصاحة لسانه 

عادته قبل أن يقدم على وكان من . وذكائه وشجاعته فحسب، بل كان يعجب به كذلك لتقواه، وعدالته، وبشاشته
أمر خطري أن يناجي اآلهلة يف اهلياكل املقامة على الكبتول، كما كان من عادته بعد أن ينال النصر أن يكافئها بذبح 

وكان يعتقد، أو لعله كان يتظاهر باالعتقاد، أنه حمبوب اآلهلة؛ وكانت انتصاراته سبباً يف . مئات من الثريان قرباناً هلا
وما لبث أن أعاد النظام إىل اجليش، واستوىل على نوفا كرتاجو . لعقيدة بني أتباعه فمألت قلوم ثقة بهانتشار هذه ا

بعد حصار طويل، وحرص على أن يبعث إىل خزانة الدولة مبا وقع يف يديه بعد سقوطها من ) قرطاجنة اجلديدة(
 حىت كانت أسبانيا 205 األسبانية، ومل حيل عام املعادن الثمينة واحلجارة الكرمية، واستسلمت له بعدئذ معظم املدن

ولكن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سبيو واجتازت بالد غالة وعربت جبال األلب . والية رومانية
والتقى . ووقعت الرسالة اليت بعث ا القائد الشاب هلنيبال يف يد الرومان، وعرفت رومه خططه احلربية. إىل إيطاليا

وملا رأى . وهزمته رغم مهارته يف القيادة) Metaurus) 207يش روماين بقوته الصغرية عند ر متورس ج
هزدروبال أن قد حاقت به اهلزمية وأن ال أمل له يف الوصول إىل أخيه، قفز يف وسط الفيالق الرومانية حيث لقي 

ق أبوليا ليقذف ا من فوق األسوار يف معسكر ويقول القائد املنتصر قطع رأس القائد الشاب، وبعث ا بطري. حتفه
وملا علم ذلك القائد مبا حل بأخيه، وكان حيبه أشد احلب، فت يف عضده، وطفئت مجرته، فسحب قواته، . هنيبال

الرومان مل يشتبكوا معه يف حرب يف ذلك العام، "ويقول ليفي إن . Bruttiumوكانت قد قل عديدها، إىل برتيوم 
 على مناوشته، وذلك ملا عرف عن قواته من البسالة وإن كان ركنه قد تضعضع وأخذت األقدار وإم مل جيرؤا

وأرسلت إليه قرطاجنة مائة سفينة حمملة بالزاد والرجال، ولكن عاصفة هوجاء )". 29(تعاكسه، وبدأ جنمه يف األفول
مثانني، وانطلقت السفن الباقية عائدة إىل ساقتها إىل سردانية فالتقت فيها بعمارة حبرية رومانية أغرقت وأسرت منها 



  

 Will Durant  60   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

 وملا ميض على انتصاره يف أسبانيا إال وقت قصري، فجند جيشاً 205واختري سبيو األصغر قنصالً يف عام . بالدها
وطلبت احلكومة القرطاجنية إىل هنيبال أن يعود إىل بالده ليدافع عن املدينة اليت ظلت . جديداً وأحبر به إىل إفريقية

ترى ماذا كان شعور هذا اجلندي األعور وقد تألب عليه أعداء ال حصر هلم فساقوه إىل . ا طويالً ترفض معاونتهزمن
ركن قصي يف إيطاليا، وشاهد بعينيه ما بذله من اجلهد وما عاناه من املشاق خالل مخسة عشر عاماً كاملة ينتهي إىل 

كون له نتيجة إال الفرار من امليدان؟ لقد أىب نصف جنوده ال شيء، وكل ما ظفر به من نصر حريب يقضي عليه فال ت
أن يعودوا معه إىل قرطاجنة، ويقول بعض من يعادونه من املؤرخني إنه أمر بقتل عشرين ألفًا منهم عقاباً هلم ألم 

 غاب فلما أن وطئت قدماه أرض بالده، بعد أن). 30(خالفوا أمره، وألنه كان خيشى أن تضمهم رومه إىل فيالقها
 على بعد مخسني Zamaعنها ستة وثالثني عاماً بادر إىل حشد جيش جديد وسار على رأسه ملالقاة سبيو عند زاما 

وتقابل القائدان يف بداية املعركة مقابلة ودية، فلما وجدا أن ال سبيل إىل االتفاق ). 202(ميالً جنويب قرطاجنة 
للمرة األوىل يف حياته، فقد تضعضع القرطاجنيون، وكان معظم من وهزم هنيبال . بينهما أصدرا أمرمها ببدء القتال

وقاتل هنيبال .  ملك نوميديا اازفني األبطالMassinissaاجلند املرتزقة، أمام مشاة الرومان وفرسان مسينسا 
 وهو يف سن اخلامسة واألربعني كما كان يقاتل وهو يف نضرة الشباب، فهجم على سبيو بنفسه وجرحه، مث ثىن

فلما . مبسينسا، وأعاد تنظيم قواه بعد أن اختل نظامها أكثر من مرة، وقادها يف هجمات مضادة شديدة على األعداء
مل يبق له أمل يف النصر أفلت من األسر وسار على ظهر جواده إىل قرطاجنة، وأعلن أنه مل خيسر املوقعة فحسب بل 

وعامل سبيو القرطاجنيني معاملة الكرام . يطلب الصلحخسر احلرب كلها معها، وأشار على جملس الشيوخ بأن 
فرضى أن حتتفظ قرطاجنة بأمالكها يف إفريقية، ولكنه طلب إليها أن تسلم لرومه مجيع سفنها احلربية عدا عشر من 
ذات الثالثة الصفوف من ادفني، وأال تشتبك يف حرب خارج إفريقية أو داخلها إال بعد موافقة رومه، وأن تؤدي 

وأعلن .  ريال أمريكي مدى مخسني عاما720.000ليها غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أي ما يقرب من إ
وغريت احلرب البونية الثانية وجه البحر األبيض . هنيبال أن هذه الشروط عادلة وأشار على جملس الشيوخ بقبوهلا

سبانيا كلها وما فيها من ثروة فأمدا مبا يلزمها من املال املتوسط من ناحيته الغربية، فقد سيطرت رومه بعدها على أ
لفتح بالد اليونان، وأعادت إىل إيطاليا وحدا حتت سيادة رومه ال ينازعها فيها منازع، وفتحت مجيع الطرق 

ليا واألسواق للسفن والبضائع الرومانية؛ ولكنها كانت أكثر احلروب القدمية مجيعها نفقة، فقد خربت مزارع إيطا
؛ ومل تفق )31(اجلنوبية أو أحلقت ا أشد األضرار، وهدمت أربعمائة من مدا، وأهلكت ثالمثائة ألف من رجاهلا

يضاف إىل هذا أن هذه احلرب قد أضعفت الدميقراطية . إيطاليا اجلنوبية حىت اليوم من مجيع ما أصاا من هذا الدمار
سن اختيار القواد أو إدارة دفة احلروب؛ وكانت سببا فيما طرأ إذ أظهرت أن اجلمعيات الشعبية عاجزة عن أن حت

على حياة الرومان وأخالقهم من انقالب، فقد أضرت بالزراعة وشجعت التجارة، وانتزعت الرجال من الريف، 
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وعلمتهم عنف احلروب ومفاسد حياة املعسكرات، وجاءت مبعادن أسبانيا النفيسة لتنفق على مالذ احلياة وعلى 
وسع االستعماري، وأمكنت إيطاليا من أن تعيش على ما اغتصبته من قمح أسبانيا وصقلية وإفريقية، وقصارى الت

هذه آثار احلرب يف رومه، أما يف . القول أن هذه احلرب كانت احملور الذي يدور حوله تاريخ رومه من مجيع نواحيه
تفظت جبزء كبري من جتارا وإمرباطوريتها، أن حتل ما لقد كان يف وسعها، وقد اح. قرطاجنة فقد كانت بداية ايتها

يواجهها من مشاكل اإلنعاش؛ ولكن حكومتها األجلراكية قد بلغت من الفساد مبلغا جعلها تلقي على كاهل 
وطلبت طوائف الشعب إىل هنيبال أن خيرج . الطبقات الدنيا عبء الغرامة احلربية، وأن ختتلس جزءاً من هذه الغرامة

فلما توىل منصبه روع سراة املدينة إذ اقترح .  حاكماً عاماً هلا196لته وينقذ األمة من حمنتها، واختري يف عام من عز
 يف مناصبهم أكثر من سنة واحدة، وأال يعاد انتخام إىل هذه املناصب إال 104أال يبقى قضاة احملكمة البالغ عددهم 

خ هذا االقتراح عرضه على اجلمعية الشعبية فأجازته، وكانت فلما رفض جملس الشيو. بعد عام من خروجهم منها
مث . نتيجة هذا القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طريق نوعاً من الدميقراطية ال يقل عن مثيله يف رومه

الضرائب حارب الرشوة واجتثها من أصوهلا، وأنزل باملرتشني أشد العقاب، ورفع عن األهلني ما فرض عليهم من 
 أن تؤدي مجيع ما فرضته عليها 188اإلضافية، ودبر موارد الدولة تدبريا استطاعت به قرطاجنة قبل أن حيل عام 

لكن أرباب األموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا يف السر إىل رومة يقولون إن هنيبال يعد . رومه من غرامة حربية
واستجاب جملس .  من نفوذ ليحمي عدوه القدمي، ولكنه غلب على أمرهوبذل سبيو كل ماله. العدة الستئناف القتال

الشيوخ إىل رغبة أغنياء القرطاجنيني، بأن طلب تسليم هنيبال إىل رومة، ولكن اجلندي القدمي فر من بالده ليالً، 
ية  وركب منها سفينة إىل أنطاكThapsusواجتاز على ظهر جواده مائة ومخسني ميالً حىت وصل إىل ثبسوس 

 متردداً بني حرب رومه ومساملتها، فأشار عليه حبرا وأصبح Antiochusحيث وجد أنتيوخوس الثالث ) 195(
اشترطوا لعقد الصلح معه أن يسلم هنيبال، فما ) 189(فلما هزم الرومان أنتيوخوس يف جمنيزيا . فيها من قواد امللك

فأخذ الرومان يطاردونه يف كل مكان يلجأ . Bithyniaبيثونيا كان من هذا القائد إال أن فر أوالً إىل كريت، مث إىل 
دعوين أخفف عن الرومان ما : "وآثر هنيبال املوت على األسر، وقال يف هذا. إليه حىت أحاطوه يف مكمنه باجلند

ذي وجترع السم ال). 32"(يشغل باهلم من زمن طويل؛ فهم يظنون أم ال يطيقون الصرب حىت يالقي شيخ مثلي منيته
م يف السابعة والستني من عمره، وما هي إال بضعة أشهر حىت تبعه إىل الراحة . ق184كان حيمله معه ومات يف عام 

  .األبدية سبيو قاهره الذي كان شديد اإلعجاب به

  الباب الرابع 

  رومة الرواقية 



  

 Will Durant  62   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  م .ق202 - 508

 وأي نظم صاغتهم حىت كانت هلم هذه ترى أي صنف من اخللق كان أولئك الرومان البواسل الذين ال يقهرون؟
القوة يف األخالق والسياسة املنقطعة النظري؟ كيف كانت بيوم ومدارسهم؟ وكيف كان دينهم ومبادئهم اخللقية؟ 
وكيف استخرجوا من األرض تلك الثروة اليت كانوا يف حاجة إليها ليعمروا ا مدم النامية ويعدوا ا جيوشهم 

م واليت مل تعرف الراحة يف يوم من األيام؟ وبأي نظام اقتصادي وأية مهارة انتفعوا ذه الثروة املتجددة على الدوا
خري انتفاع؟ وكيف كان هؤالء الناس يف طرقام وحوانيتهم، ويف هياكلهم ومسارحهم، ويف علمهم وفلسفتهم، ويف 

ـّا إذا نلم كل اإلملام مبا كانت عليه رومه يف ع هد اجلمهورية األول، عجزنا عن فهم ذلك شيخوختهم وموم؟ إن
 الرواقي ويف جيل بعده Catoالتطور الشامل يف العادات واألخالق واألفكار، الذي أنتج يف جيل من األجيال كاتو 

  . نريون األبيقوري، مث بدل آخر األمر الكنيسة الرومانية باإلمرباطورية

  الفصل األول 

  األسرة 

رة خطرية يف رومه؛ فقد كانت العادات األلوفة تبيح لألب إذا ولد طفل مشوه أو كان كان ميالد األطفال نفسه مغام
أما إذا مل يكن كذلك فقد كان يرحب مبولده؛ ألن الرومان حىت يف ذلك العهد البعيد، ). 1(أنثى أن يعرضه للموت

 ذلك أن احلياة الريفية جعلت .وإن مارسوا عادة ضبط النسل إىل حد ما، كانوا شديدي الرغبة يف أن يكون هلم أبناء
األبناء مصدراً من مصادر الثروة، ولذلك كان الرأي العام يندد بالعقم، كما كان الدين يشجع على اإلكثار من 
النسل مبا يدخله يف عقول الرومان من أن الواحد منهم إذا مات ومل يكن له ولد يعىن بقربه، قاست روحه ألوان 

وكانوا إذا مضى على مولد الطفل مثانية أيام احتفلوا حول موقد الدار احتفاالً رمسياً . هرالشقاء والعذاب إىل أبد الد
تتألف من طائفة من األسر احلرة تنتمي إىل أصل واحد، ) gens(وكانت العشرية . مهيباً بضمه إىل األسرة والعشرية

وكان الولد املاكر يعرف بامسه .  واحلربوتسمى بامسه، وتشترك بعضها مع بعض يف العبادة، وتتبادل العون يف السلم
، وباسم Caius، أو كيوس Marcus، أو ماركس Publiusمثل بيليوس ) praenomen(اخلاص األول 

؛ وباسم أسرته مثل Julius، أو يوليوس Tullius أو تليوس Corneliusمثل كرنليوس ) nomen(عشريته 
النساء فكن يف أغلب األحيان يتميزن بأمساء أما . Caesar، وقيصر Cicero، وشيشرون Scipioسبيو 

وإذ مل يكن . Julia، ويوليا Claudia، وكلوديا Tullia، وتليا Corneliaعشائرهن وحدهن مثل كرنليا 
للذكور يف األيام القدمية األوىل من األمساء األول ما يزيد على مخسة عشر امساً، وكانت هذه األمساء تتكرر يف األسرة 

 بعد جيل تكراراً جيعل التمييز بني مسمياا من أصعب األمور، فقد اعتاد الرومان أن خيتصروا هذه الواحدة جيالً
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 -  وخامساً يف بعض األحيان-األمساء األوىل فيستعيضوا عنها باحلروف األوىل منها ويضيفوا إىل أصحاا امساً رابعاً

زون سبيو قاهر هنيبال من مسيه الذي دمر قرطاجنة ومن أمثلة ذلك أم كانوا ميي. ليسهل متييزهم بعضهم من بعض
والثاين . P. Cornelius Scipio Africanus Majorكر نليوس سبيو اإلفريقي األكرب . بتسمية األول ب

 P. Cornelius Scipio Aemilianus Aficanusكرنليوس سبيو إميليانس اإلفريقي األصغر . ب

Minor .ل االندماج يف أخص النظم الرومانية األساسية وأقواها أثراً وهو وكان الطفل جيد نفسه وقد اندمج ك
وتكاد سلطة األب يف هذه األسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود، كأمنا األسرة قد . نظام األسرة األبوية

وكان األب وحده دون سائر أفراد األسرة هو الذي له . نظمت لتكون وحدة عسكرية من جيش يف حرب دائمة
ق قانونية يف عهد اجلمهورية األول، فهو وحده الذي كان من حقه أن يشتري امللك وحيتفظ به أو يبيعه، وأن حقو

وإذا ما امت زوجته جبرمية أحيلت إليه ليحاكمها . يتعاقد بامسه؛ وحىت بائنة زوجه كانت يف ذلك العهد ملكاً له
وكان له على .  إذا خانته أو سرقت مفاتيح خزائن مخرهويعاقبها بنفسه؛ وكان يف مقدوره أن حيكم عليها باإلعدام
وكان كل ما يكسبه االبن يصبح يف نظر القانون ملكاً . أبنائه حق احلياة واملوت أو بيعهم يف األسواق بيع الرقيق

، وكانت البنت إذا تزوجت بقيت حتت سلطان أبيها. خالصاً ألبيه، ومل يكن من حقه أن يتزوج من غري موافقة والده
وكان له .  أي أسلمها بنفسه إىل يد زوجها أو وضعها حتت سلطانهCum manuإال إذا مسح هلا أن تتزوج زواجاً 

؛ ومهما يبلغ هؤالء العبيد من mancipia" ملك يده"على عبيده سلطة ال حد هلا؛ فكان هو وزوجته وأبناؤه 
على أن . emancipate them" لقهم من يدهيط"السن أو املرتلة فإم يبقون حتت سلطانه حىت حيررهم هو أو 
. إىل حد ما" رب األسرة"كانت تقيد حقوق ) املقدمني(العادات، والرأي العام، وجملس الشيوخ، وقانون الربيتورين 

أما فيما عدا هذه القيود فقد كان حيتفظ ذه احلقوق إىل أن ميوت، وكانت له ولو ذهب عقله أو أراد هو أن يتخلى 
 من آثارها أن قويت وحدة األسرة فكانت هي األساس الذي قامت عليه أخالق الرومان وحكومتهم، وكان. عنها

وكانت قوانينهم يف . وأن أدب الرومان تأديباً بعث يف أخالقهم صالبة وقوة خري ما توصف به أا قوة رواقية
؛ وقلما أساءوا استخدام ما كان منها حرفيتها أشد منها صرامة يف تطبيقها، وقلما كانوا يطبقون أقسى هذه القوانني

أقل قسوة؛ فلم يكونوا يقفون يف سبيل حنان اآلباء القوي الطبيعي على أبنائهم أو تعظيم األبناء آلبائهم، حىت لقد 

وإذ .  يف هذه األيامكانت شواهد القبور يف رومه تبلغ من الرقة ما بلغته يف بالد اليونان وما بلغته عندنا حنن
 تكسبها من احلقوق ما ال تستطيع القوانني أن تقف يف - وهي أشد من حاجتها إليه-كانت حاجة الرجل إىل املرأة

فقد كان حيرم عليها أن . انونوجهه، فليس لنا أن حنكم على مكانة املرأة يف رومه من القيود اليت يفرضها عليها الق
وإذا مات زوجها مل يكن هلا أن تطالب بأي حق هلا يف ماله؛ وكان له إذا شاء . تظهر يف دار احملكمة ولو كانت شاهدة

 أبيها أو أخيها، أو زوجها، -وكانت يف كل أدوار حياا حتت رقابة رجل.أن حيرمها من أن ترث شيئاً من هذا املال
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لكنها كان من حقها أن ترث وإن .  ال تستطيع أن تتزوج أو تتصرف يف ماهلا بغري رضاه-عليهاأو ابنها أو وصي 
أما التملك ).  ريال أمريكي15.000( أي حنو Sesterceحدد هذا املرياث مبا ال يزيد على مائة ألف سسترس 

من ذوات الثروات الطائلة، ألن وكثرياً ما أصبحت النساء يف تاريخ اجلمهورية املتأخر . فلم يكن مقيداً حبد أقصى
أزواجهن كانوا يهربون هلن أمالكهم ليتخلصوا بذلك مما عليهم من التزامات إذا أفلسوا يف جتارة، أو حكم عليهم 

وكان هلا يف شؤون الدين شأن . بتعويض، أو ليتملصوا من ضرائب الشركات، ويف ذلك من األخطار اليت ال اية هلا
 تكون كاهنة؛ وكان من الواجبات املفروضة على كل كاهن تقريباً أن تكون له زوجة، فإذا غري قليل؛ فكان هلا أن
؛ ومل تكن كالزوجة يف احلياة mea dominaأما يف املرتل فكانت هي سيدته املعظمة . ماتت حرم من منصبه

.  وجيلس هو متكئاً اليونانية حتجز يف جناح احلرمي بل كانت تتناول الطعام مع زوجها وإن كانت جتلس منتصبة

وكان هلا . وكانت ال تقوم إال بأقل قدر من اخلدمة املرتلية، ذلك بأنه كان لكل مواطن تقريباً عبد يقوم على خدمته
على أا مع ذلك كانت . أن تغزل لتدل بذلك على دماثة أخالقها، ولكن أهم واجباا املرتلية هو مراقبة خدمها

وكان هؤالء األبناء جيزوا على صربها وقيامها بواجبات األمومة مبا يقدمونه هلا . هلاحترص على أن تريب بنفسها أطفا
وكان . من دالئل احلب العميق واإلجالل العظيم، وقلما كان زوجها جيعل سيادته الشرعية عليها تطغي على حبه هلا

زوجون، وأحفادمها أبناء هؤالء األبناء، األب واألم، ودارمها وأرضهما وأمالكهما، وأطفاهلما الصغار، وأبناؤمها املت
؛ ومل تكن هذه الكلمة عندهم Familia كان هؤالء كلهم يؤلفون األسرة الرومانية -وزوجام وعبيدهم ومواليهم

فلم يكن هذا املعىن مقصوراً على مجاعة من ذوي القرىب، بل كان يعين . تعين أسرة بقدر ما تعين بيتاً من فيه، وما فيه
ويف نطاق . ن األشخاص اململوكني واألشياء اململوكة، خيضعون كلهم، وختضع كلها، ألكرب الذكور سناًجمموعة م

هذا اتمع الصغري الذي يضم يف داخله وظائف األسرة، والكنيسة، واملدرسة، والنظم الصناعية واحلكومية، شب 
  .ي صلب العود يف دولة ال تغلبالطفل الروماين وترعرع على حب الطاعة والتقوى، فكان منه مواطن قو

  الفصل الثاني 

  دين رومة 

   اآلهلة -1

لقد كانت األسرة الرومانية رابطة بني األشخاص واألشياء، كما كانت رابطة بني األشخاص واألشياء من جهة 
ولة وكانت هي املركز الذي يلتف حوله الدين، واخللق، والنظام االقتصادي، وكيان الد. واآلهلة من جهة أخرى

وكان كل جزء من أمالكها مهما صغر وكل . بأمجعها، كما كانت هي املنبع الذي تستمد منه هذه املقومات كلها
مظهر من مظاهر وجودها يرتبط ارتباطاً وثيقاً جدياً بالعامل الروحي؛ فكان الطفل يعلم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن 
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 ومادا، وأا هي الشعلة املقدسة اليت ترمز إىل حياة Vestaة فستا نار املوقد اليت ال ختمد ليست إال رمز اإلهل
، "املقدسة"األسرة واىل دوامها؛ ومن أجل هذا كان من أوجب الواجبات أال تنطفئ هذه النار، وأن يعىن ا العناية 

 تتوجها األزهار ومتثل آهلة األسرة أو وكان الطفل يرى فوق املوقد النصمات.وأن تغذى بنصيب من كل وجبة

 أو اآلهلة Penatesلبينات  الذي حيرس حقوهلا ومبانيها، وسعادا ومصريها؛ واLraإلالر : أرواحها املقدسة
 حيوم حول عتبة الدار Janusالداخلية اليت حتمي ما جتمع لألسرة يف خمازا وأصونتها وبيادرها؛ وكان اإلله يانوس 

وإن كانت األعني ال تراه، وكان ذا وجهني، وليس معىن هذا أنه كان خمادعاً بل معناه أنه كان يرقب الداخلني 
) genius(ان الطفل يعلم أن أباه هو احلافظ لألسرة وأنه رمز القوة اخلالقة الداخلية وك. واخلارجني من كل باب

وكانت األم هي األخرى حتمل رباً من . اليت ال تفىن بفناء اجلسم بل جيب أن تغذى على الدوام عند قرب األب
وح قدرا على احلمل يقابل قدرة  وهو رJunoوكان فيها يونو . األرباب، وكان عليه أن يعاملها أيضاً معاملة اآلهلة

وكن .  وهو مالكه احلافظ وروحه أو النواة اإلهلية يف غالفه الفاينJunoوكان للطفل أيضاً يونوه . األب على اخللق
 هي أطياف الذكور من Di Manesيقال له قوالً يبعث يف قلبه الرهبة، إنه حييط به من كل مكان أطياف رحيمة 

ة وجوههم الرهيبة معلقة على جدران املرتل حتذره من أن يتنكب طريق هؤالء األسالف، أسالفه اليت كانت أقنع
وتذكره بأن األسرة ال تتألف فقط من أولئك الذين كانوا يف األيام اخلالية أو سيكونون يف األيام املقبلة أعضاء فيها 

وكانت أرواح أخرى تأيت . ألبديةبأجسامهم، والذين يكونون هلذا السبب جزءاً من جمموعها الروحي ووحدا ا
 تعلمه  Fabulinaدي خطاه، وفبيلينا Abeona حترسه وهو نائم وأبيونا Cubaفكوبا : ملعونته كلما كرب

وكانت األرض نفسها آهلة فهي تارة . وإذا ما غادر املرتل وجد نفسه مرة أخرى يف حضرة اآلهلة أينما حل. الكالم
 أي األرض اليت Mars أي األرض األم، وكانت أحياناً هي املريخ Terra Mater وتارة تراماتر Tellusتلس 

 اليت متد النساء واحلقول باألرحام Bona Deaيطؤها بقدميه وخصبها املقدس، وأحياناً تكون هي اآلهلة الصاحلة 
 Faunus للبساتني، وفونس Pomonaوكان يف املزرعة إله معني لكل عمل وكل بقعة فيها، بومونا . اخلصيبة

 للزرع، وسرييز Saturn ألكوام السماد، وزحل Sterculus للمراعي، واستركيولس Palesللماشية، وبالس 
Ceres للحاصالت، وفرناكس Fornax لتحميص الذرة يف التنور، وفلكان Vulcanوكان .  إليقاد النار

.  واألشجار اليت حتدد املزارع وهو يتمثل ويعبد يف احلجارةTerminusيشرف على احلدود اإلله العظيم ترمنس 

وإذ كانت غري الروماين تتطلع إىل السماء، فإن الرومان أنفسهم مل يكونوا ينكرون أن فيها هي األخرى آهلة، ولكن 
احملور الذي كانت حوله أعظم مظاهر تقواه وإميانه وأخلص كفارته واستعطافه كان هو األرض أم حياته ومصدرها، 

وإذا ما حل شهر يناير من كل عام أقيمت الصلوات لالرات . ة الساحرة للبذور الناميةومرتل أمواته، واملربي
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Lares األرض يف عيد ملتقى الطرق Compitalia أو Corssroads البهيج؛ وإذا أقبل شهر يناير قدمت 
ام يسري كهنة  واستدراراً لعطفه على كل املزروعات؛ ويف شهر مايو من كل عTellusاهلدايا الغالية مرضاة لتلس 

إىل أخوان احلرث يف موكب غنائي حول حدود املزارع ااورة هلم يطوقون احلجارة " Arvalإخوان أرفال "
ويرى من هذا . أن خترج الفاكهة املوفورة) األرض(بتيجان من الزهر، ويرشون عليها دماء األضاحي، ويدعن املريخ 

ء، ويكرم العمل يف احلقول، فينشئ فيه الشعر، ويؤلف فيه أن الدين كان يؤمن امللكية، ويزيل أسباب الشحنا
ومل يكن الروماين، كما كان اإلغريقي، يفكر يف آهلته كأن هلا . املسرحيات، ويقوي اجلسم والروح واإلميان والعمل

 أي األرواح، وكانت هذه اآلهلة يف بعض األحيان Muninaصوراً كصور اآلدميني، ومل يكن يسميها إال ممينا 
عنويات جمردة كالصحة، أو الشباب، أو الذاكرة، أو احلظ، أو الشرف، أو األمل، أو اخلوف، أو الفضيلة، أو م

وكان منها أرواح للمرض يصعب استرضاؤها كاألطياف وأرواح املوتى؛ . العفاف، أو الوفاق، أو النصر، أو روما
، وأرواح الغابات Neptuneملاء مثل نبتون  روح شهر مايو؛ ومنها آهلة اMaiaومنها أرواح فصول السنة، مثل 

وكان بعضها يتقمص احليوانات املقدسة كاحلصان أو . Silvanusأو اآلهلة اليت تسكن األشجار مثل سلفانس 
احليوان الذبيح، أو األوز املقدس الذي كان املتقون حيتفظون ا فوق الكبتول ال يناله أحد بأذى، ومنها أرواح 

 أهلاً Priapusتتومس يشرف على احلمل، ولوسينا حتمي احليض والوالدة، وكان بريابس : التناسل واإلنتاج
إذا كان لنا أن نصدق القديس (لإلخصاب عند اليونان، ولكنه سرعان ما سكن روما، وكانت العذارى واألمهات 

عة فاحشة هلذا وكانت صور خلي). 2(جيلسن على قضيب متثاله ليضمن بذلك استعدادهن للحمل) أوغستني الغاضب
اإلله تزين كثرياً من احلدائق، وكان السذج من األهلني يلبسون صوراً صغرية منه ظاهر فيها قضيبه لتهبهم القدرة 

ومجلة القول إننا ال نعرف قط ديناً يبلغ فيه عدد اآلهلة ما بلغه عند ". العني احلاسدة"على التناسل أو ترد عنهم 
ألفاً، ويشكو بترونيوس من أن بعض املدن اإليطالية كان فيها من اآلهلة أكثر ممن فيها الرومان، ويقدرها فارو بثالثني 

 كانت تعين عند الرومان deus مل يكونوا كلهم آهلة؛ ألن كلمة deusمن الرجال؛ لكن الذين يسميهم بترونيوس 
ملتعددة األشكال، من عبادة وكان يكمن حتت هذه األفكار األساسية حشد من العقائد الشعبية ا. قديساً أو إهلاً

، والطوطمية، واإلميان بالسحر، واملعجزات، والرقى، واخلرافات، واحملرمات، fetishismالطبيعة، والدكاكريية 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان إيطاليا فيما قبل التأريخ، ولعلها باقية من أيام أسالفهم اهلندوربيني جاءوا ا من 

حمرماً مسه أو ) sacer(وكان الكثري من األشياء واألماكن واألشخاص مقدساً .  قارة آسياموطنهم القدمي يف
وكانت . تدنسيه، ومن هؤالء األشخاص األطفال حديثو الوالدة، والنساء يف وقت احليض، وارمون إذا أدينوا

فكانت . سائل خارقة للطبيعةمئات من الصيغ اللفظية أو املبتكرات اآللية تستخدم للوصول إىل غايات طبيعية بو
 أو طلمساً ذهبياً معلقاً Bulla" بلّة"التمائم شائعة بينهم ال يكاد خيلو منها واحد منهم؛ وكان كل طفل تقريباً يلبس 
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وكانت الرقى والتعاويذ تستخدم . وكانت متاثيل صغرية تعلق إىل األبواب أو األشجار لترد األرواح اخلبيثة. يف عنقه
، وللشفاء من األمراض، وإنزال املاء من السماء، وإهالك جيوش األعداء، وإتالف حمصوالت العدو أو ملنع األخطار

كذلك ). 4"(كلنا خنشى أن تصيبنا اللعنات أو الطالسم بالسوء: " يف هذاPlinyومن أقوال بلين . إهالكه هو نفسه
. Lucian، ولوشيان Tibulus، وتبيلوس Virgil، وفرجيل Horaceيرد ذكر الساحرات يف أقوال هوراس 

وكان االعتقاد السائد أن يأكلن األفاعي ويطرن يف اهلواء ليالً، ويعصرن السم من أعشاب ال يعرفها غريهن، 
ويلوح أن الرومان مجيعاً، إال قليالً من املتشككني، كانوا يؤمنون باملعجزات، وبالفأل . ويقتلن األطفال، وحييني املوتى

 لتحارب يف صف Olympus، وبأن اآلهلة ترتل من جبل أوملبس )5(ماثيل تتحدث وتعرقوالطرية، وبأن الت
. الرومان، وبأن األيام الفردية األمساء حمظوظة، والزوجية األمساء منحوسة، وبأن احلوادث الغريبة تنبئ باملستقبل

ويف جملدات بلين األكرب . سفيوحيتوي تأريخ ليفي على عدة مئات من أمثال هذا اإلنباء يسجلها كلها بوقاره الفل
Pliny وكثرياً ما ". تأريخ خوارق الطبيعة" من التنبؤات ووسائل العالج السحري ما يصح لنا معه أن نسمي تأرخيه

كان حيدث أن تؤجل أهم األعمال التجارية أو احلكومية أو احلربية أو تلغى إلغاًء تاماً إذا تشاءم الكاهن بأن وجد 
وكانت الدولة تبذل كل ما يف وسعها لتحد من .  أمعاء ذبيحة، أو مسع قصف رعد يف السماءشيئاً غري مألوف يف

 أي العقائد Supersitisاإلسراف يف هذه العادات، وكان يطلق عليها اللفظ الذي يعرب عنها أدق تعبري وهو لفظ 
 احلكم والنظام االجتماعي ولكنها كانت ال تقعد قط عن استغالل تقوى الشعب لتثبيت دعائم. الدينية املفرطة

فكيفت آهلة الريف لتوائم حياة احلذر، وشادت موقداً قومياً لإلهلة فستا، وعينت طائفة من العذارى الفستيات لتقوم 
 diعلى خدمة نار املدينة املقدسة، وأخرجت من جمموع آهلة األسرة واملزرعة والقرية اآلهلة القومية للدولة 

indigetesا الدولة باسم مجيع املواطنني، ونظمت هلذه اآل وكان أحب هذه . هلة عبادة جديدة مجيلة املنظر تقوم
 وإن مل يكن هذا اإلله قد أصبح Jupiter or Joveاآلهلة القومية األوىل إىل قلوب الشعب اإلله جوبتر أو جوف 

ال قوة نصف معنوية ميثل رقعة ملكها كما أصبح زيوس عند اليونان، بل كان يف القرون األوىل من حياة روما ال يز
 ميثل Jupiter Fluviusالسماء املتأللئة وضياء الشمس القمر وقصف الرعد، وكان يف صورة جوبتر فلوفيوس 

مرادفاً " Jove"وقد كان فرجيل وهوراس نفسهما يستعمالن يف بعض األحيان لفظ . شؤبوباً من املطر املخصب
ساء روما ثراًء إذا أجدبت السماء يسرن حافيات يف موكب كبري إىل تل وكانت أكثر ن). 6(للفظ املطر أو السماء

ولعل لفظ جوبتر حمرف عن .  ليستسقني-جوف املرعد- Jupiter Tonansالكبتولني حيث هيكل جوبتر تونانز 
 الذي كان يف األصل يسمى Janusولعل يانوس .  أي إله السماءDiespeter أو ديسبتر Diuspaterديسباتر 
 كان يؤلف هو وجوبتر يف بداية األمر إهلاً واحداً، وكان يرمز به أوالً إىل روح باب الكوخ ذي Dianusديانوس 

وكانت أبواب هيكله ال تفتح إال يف أيام . الوجهني مث إىل باب املدينة، مث إىل أي فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة



  

 Will Durant  68   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

 إهلاً معظماً عند الشعب مذ بدأ يعظم Marsوكان املريخ . ءاحلرب ليخرج منها مع جيوش روما هلزمية آهلة األعدا
وكان أوالً إله احلرث، مث أصبح إله احلرب، مث كاد أن يكون هو فيما بعد رمز روما وشعارها؛ وكانت كل . جوبتر

أقل ) Sata(ومل يكن زحل اإلله القومي للبذرة احلديثة الزرع . قبيلة يف إيطاليا تطلق امسه على شهر من الشهور
قدماً من جوبتر واملريخ، وكانت األساطري تصوره على أنه ملك من ملوك ما قبل التأريخ أخضع القبائل كلها لقانون 

وكانت إهلات . Saturna Reginaواحد وعلمها الزراعة وأقر السالم واملشايعة يف العهد الذهيب من عهد زحل 
وكان من هذه اإلهلات يونو رجينا . عب من اآلهلة الذكورروما أقل قوة من آهلتها، ولكنهن كن أحب إىل قلوب الش

Juno Reginaشهر - وكانوا يوصون بالزواج يف شهرها .  ملكة السماء وحامية األنوثة والزواج واألمومة
أو الذاكرة، ) mens( إهلة احلكمة Minerva ويقولون أن الزواج فيه أسعد الزجيات؛ وكانت منريفا -)7(يونيو

 اليت تقف Palladiumوكان البالديوم . وية وطوائف الصناع، واملمثلني واملوسيقيني والكتبةوالصناعات اليد
 مدججة بالسالح جاء ا Pallas Minervaعليها يف اعتقادهم سلمة روما صورة صغرية لإلهلة بالس منريفا 

إهلة ) الزهرة (Venus يف زعمهم من طروادة إىل روما بأساليب احلب واحلرب، وكانت فينوس Aeneasإنياس 
وكان ). Aperire(وكان شهرها املقدس هو شهر إبريل شهر تفتح األزهار . الشهوة، والزواج واإلخصاب

وكانت .  يرون فيها املنشأ الغرامي جلميع الكائنات احليةOvid وأوفد Lucretiusالشعراء أمثال لكريشيوس 
بات وسكاا من الوحوش؛ وكانت يف زعمهم روح شجرة  إهلة القمر والنساء والوالدة والصيد والغاDianaديانا 

وكان بالقرب من أريشيا حبرية .  حينما خضع هذا اإلقليم من أقاليم التيوم حلكم روماAriceaجيء ا من أريشية 
 وأيكتها، وكان يف هذا األيكة مزار ديانا ملجأ احلجاج الذين كانوا يعتقدون أن هذه اإلهلة قد Nemiنيمي 

ولكي يضمن دوام إخصاب ديانا وإخصاب .  ملك الغابات األولVirbius هذا املكان فربيوس ضاجعت يف
 يستبدل م مجيعاً واحداً بعد واحد أي عبد قوي يعوذ - وهم كهنة الصائدة وأزواجها- األرض كان خلفاء فربيوس 

ر األيكة ويهاجم يأخذه من شجرة البلوط املقدسة إحدى أشجا) يسمى عندهم بالغصن الذهيب(نفسه بغصن 

هذه إذن هي اآلهلة الكربى لدين ). 8(وقد بقيت هذه العادة إىل القرن الثاين بعد ميالد املسيح.  ويذحبهامللك
ومن . منها ولكنها مل تكن تقل عنها حمبة لدى الرومانوكان لألهلني غري هؤالء أرباب قومية أصغر . روما الرمسي

 إله الفرح واخلمر، والذي مل يتورع أن يقامر وهو مبتهج مع قندلفت Herculesهذه األرباب الصغرى هرقول 
 إهلة Apsوكانت أبس . راعي التجار واملمثلني واللصوص) Mercury(وكان عطارد ). 9(هيكله لينال منه حمظية

وملا أن بسطت روما .  إهلة احلرب، وكان غري هؤالء أرباب ذكور وإناث خيطئهم احلصرBellona الثروة وبلونا
وكانت يف بعض األحيان إذا غلبت مدينة جاءت منها بآهلتها لتضمها إىل جممع . سلطاا جاءت إليها آهلة جديدة

هلة فياي حني قادا أسرية إىل روما؛ وكان اآلهلة الروماين دليالً على غلبتها وضماناً هلذه الغلبة كما فعلت بيونو إ
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سكان األقاليم النائية إذا جاءوا إىل العاصمة أتوا معهم بآهلتهم ليثبتوا فيها أقدامهم حىت ال جتتث أصول أولئك 
السكان اجلدد الروحية واألخالقية اجتثاثاً مفاجئاً لسبب من األسباب، وكذلك يفعل اليوم املهاجرون إىل أمريكا 

ومل يكن الرومان يأون مبجيء هؤالء اآلهلة األجانب؛ وكان معظمهم يعتقدون أم إذا أزاحوا . ن إليها بآهلتهمفيأتو
على أن بعض ). 10(التمثال من مكانه أزاحوا اإلله معه، ومنهم كثريون كانوا يؤمنون أن التمثال نفسه هو اإلله

ربت إىل العبادات الرومانية بطريق التجارة والصالت احلربية فقد تس. اآلهلة اجلديدة مل تغلب، بل كانت هي الغالبة
وقد حدثت هذه الصالت أول األمر يف كمبانيا مث جنويب . والثقافية اليت نشأت بني احلضارتني الرومانية واليونانية

رد املعنوي وكان يف آهلة دين الدولة شيء من التج. إيطاليا مث صقلية، وانتهت آخر األمر يف بالد اليونان نفسها
وبرود الطبع؛ وكان املستطاع رشوهم بالقرابني والتضحيات، ولكنهم قلما كانوا ميدون عبادهم بالراحة أو اإلهلام 

. الفردي؛ وكانوا من هذه الناحية خيتلفون عن آهلة اليونان ذوي الصفات البشرية املمتلئني مغامرة وفكاهة وشعراً

 اليونان وأقام هلم اهلياكل، وسره أن يتعلم ما يتطلبه أولئك اآلهلة من ومن أجل هذا رحب الشعب الروماين بآهلة
مراسم وطقوس، وكذلك سر الكهنة الرمسيني أن جيندوا أولئك اجلند اجلدد لبث النظام والطمأنينة يف النفوس، 

اء من عهد بعيد أي فج. فضموهم إىل أسرة روما املقدسة، ومزجوهم كلما استطاعوا بأقرب اآلهلة الوطنية املماثلة هلم
إله  (Liber وليرب Ceres ومزجا بسرييس Dionysius وديونيسيوس Demeterم دمتر . ق496من عام 

:  بعد اثين عشر عاماً من ذلك الوقت وصارا حاميي روماPollax وبلكس Castorواستقبل كاستر ) العنب

 294اعون فشا يف روما وقتئٍذ؛ ويف عام  الشايف لعله خيفف من وباء طApollo هيكل ألبلون 431وشيد يف عام 

 إله الطب عند اليونان يف صورة أفعوان Aesculapius بإسكالبيوس Epidaurusجيء إىل روما من أبدورس 
 اليوناين Cronusوجيء بكرونس . ، وشيد على جزية يف ر التيرب معبد يف صورة مستشفى تكرمياً له)11(ضخم

 Artemis وأرمتيس Neptune بنبتون Poseidonل، ومزج برسيدن وقيل أنه ال خيتلف يف شيء عن زح

،  Herculesرقول Heracle، وهرقل Vulcan بفلكان Hephaestus وهفستس Dianaبديانا 
، وارتفع جوبتر بفضل بعض الشعراء Mercury بعطارد Hermes وهرمس Pluto ببلوتون Hadesوهيديس 

ألميان الصارم وحارسها، وقاضي األخالق امللتحى، والقيم على القوانني، إىل زيوس غري زيوس اليونان، فصار شاهد ا
  .وإله اآلهلة؛ وهيئت عقول الرومان املتعلمني على مهل لقبول عقائد التوحيد الرواقية واليهودية واملسيحية

   الكهنة -2

ان األب يف مرتله كاهناً، وك. واستخدمت إيطاليا نظاماً من الكهنوت حمكم الوضع لتضمن به معونة هؤالء األرباب
من الكهنة، متأل كل منها ما خيلو يف صفوفها من األماكن ) Collegia(ولكن الصلوات العامة كان يرأسها مجاعات 

ومل تكن عضوية هذه الكليات املقدسة .  ختتاره اجلمعية املئويةPontifex Maximusويرأسها كلها حرب أعظم 
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سع كل مواطن أن ينضم إليها أو خيرج منها؛ ومل تكن تؤلف مرتبة أو طبقة حتتاج إىل تدريب خاص؛ بل كان يف و
منفصلة عن سائر املراتب أو الطبقات، ومل يكن هلا أي سلطان سياسي عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من 

 على وكانت تستويل على إيراد بعض أراضي الدولة لتستعني به على العيش، وكان هلا عبيد يقومون. أدواا
وكانت الكلية . خدمتها؛ وقد أصبحت بتوايل األجيال عظيمة الثراء مبا كان حيسبها عليها أتقياء الناس من األموال

الدينية الكربى يف القرن الثالث قبل املسيح تضم تسعة من األعضاء، حيتفظون باحلوليات التارخيية، ويسجلون 
وكان يساعد هؤالء األحباء . هرون رومه مرة يف كل مخس سنواتالقوانني، ويقرءون الغيب، ويقربون القرابني، ويط

وكان مثة .  أي موقدي نريان األضاحي- flamineيف القيام باملراسم الرمسية مخسة عشر كاهناً آخر يسمون فلميين 
العام  أو القافزون كانوا يستقبلون Saliiفالساليون : طوائف من األحباء أقل من هؤالء شأناً يؤدون واجبات خاصة

 يصدقون على عقد الصلح، وإعالن احلرب، fetialesاجلديد بنوع من الرقص املقدس للمريخ، والفتيايل 
وكانت طائفة .  العجيبةLupercalia أو إخوان الذئاب يقومون بطقوس لوبركاليا Luperciواللوبرسي 

ء املقدس تأخذه من عني احلورية  تعين مبوقد الدولة وترشه يف كل يوم باملاVestal Virginsالعذارى الفستية 
؛ وكان هؤالء الراهبات ذوات الثياب البيض واخلُمر البيض يخترن من بني الفتيات الاليت Egeriaاملقدسة إجرييا 

تتراوح سنهن بني السادسة والعاشرة، وكن يقسمن بأن يظللن عذارى يف خدمة اإلهلة فستا ثالثني سنة، وينلن يف 
المتيازات والتكرمي وإذا اقترفت إحداهن جرمية العالقات اجلنسية ضربت بالعصى ودفنت نظري هذا ضروباً من ا

وهي على قيد احلياة، وقد سجل املؤرخون الرومان اثنيت عشرة جرمية من هذا النوع، فإذا قضني الثالثني عاماً كان 
صة أو تغتنمها إذا أتيحت هلن أن يتركن خدمة اإلهلة ويتزوجن، ولكن قل منهن من كانت تتاح هلا هذه الفر

وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذاً طائفة العرافني التسعة الذين كانوا يدرسون إدارة اآلهلة ومقصدهم ). 12(هلا

فكان كبار احلكام . حشاء احليوانات املضحاة فيما بعد ، وبالفحص عن أباجتاه الطيور يف األيام األوىل
قبل كل عمل هام من أعمال السياسة أو احلكم أو احلرب، مث يفسر العرافون ما جيده احلكام، أو " يستطلعون الطلع"

 الذين تلقوا فنهم هذا من بالد الكلدان أو من أمم قبلهم عن طريق hauruspicesيفسره هلم مفتشو األكباد 
ومل يكن الكهنة على الدوام مبنجاة من اإلغراء باملال، ولذلك كانوا يف بعض األحيان يوقفون بني أقواهلم . ياإترور

من ذلك أن أي قانون ال يتفق مع مصلحة طائفة أو مجاعة من الناس كان ميكن . وبني حاجات من يذهب الستشارم
م ال يصلح العمل فيه، وكان يف االستطاعة إقناع اجلمعية تعطليه إذا قيل إن اليوم الذي ينظر فيه القانون يوم مشئو

وكانت احلكومة يف ). 13(باملوافقة على إعالن احلرب إذا قيل هلا أن اليوم الذي يطلب إليها إعالا فيه يوم سعيد
يت ، وهي الكتب الSibyllineاألزمات اخلطرية تدعى أا تعرف ما تريده اآلهلة بالرجوع إىل الكتب السبيلية 

وكان يف وسع األعيان أن . Cumae يف كومية Apollo أو كاهنة أبلون Sibylسجلت فيها نبوءات سبيل 



  

 Will Durant  71   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

 يف The oracle at Delphiيؤثروا يف الشعب ذه الوسائل وبالرسل الذين كانوا يرسلوم إىل هاتف دلفي 
ومل يكن يقصد ). 14(ة يبغوابعض األحيان وبذلك يوجهوم يف أي اجتاه يشاءون، ويكادون يبلغون كل غاي

وكان الكهنة يقولون إن . بطقوس العبادات إال أن تقدم هدية أو ضحية لآلهلة لكسب عوا أو اتقاء غضبها
االحتفاالت اليت تقام هلذا الغرض ال تثمر مثرا إال إذا روعي فيها منتهى الدقة يف األقوال واحلركات، وهي دقة ال 

وإذا وقع يف طقس من هذه الطقوس أياً كان نوعه وجبت إعادته من جديد . رفوا عليهايستطيع غري الكهنة أن يش
 هو أداء الطقس الديين بالعناية اليت حيتمها Religioوكان معىن لفظ . ولو تطلب ذلك إعادته ثالثني مرة

 الالتينية Cacer؛ ومعىن اللفظ مشتق من كلمة Sacrificeوكان أهم ما يف االحتفال هو التضحية ). 15(الدين
وكانت التضحية يف البيت تتخذ عادة شكل قطعة من كعكة توضع على املوقد أو كمية من . ومعناها ملك لإلله

النبيذ تلقى يف نار البيت، وتكون يف القرية أول مثرة خترجها األرض، وقد تكون كبشاً أو كلباً أو خرتيراً، وتكون يف 
و شاة أو ثوراً، وكانت الثالثة احليوانات األخرية تذبح يف أكرب املناسبات أمهية يف املناسبات اهلامة فرساً أو خرتيراً أ

وكانوا يعتقدون أنه إذا تليت ). أي عيد اخلرتير والشاة والثور (Su-ove-taur-illaعيد السو أو يف طوريليه 
عتبار كان اإلله نفسه هو صيغ خاصة على التضحية استحالت إىل اإلله الذي يراد منه أن يتقبلها؛ وعلى هذا اال

؛ وإن كانت أحشاء احليوان وحدها هي اليت حترق على املذبح؛ وكان الكهنة والناس يأكلون )16(الذي يضحي به
وكان يضحي باآلدميني يف . كل ما بقي منه، فقد كان هؤالء يأملون أن تنتقل قوته وجمده إىل عبيده احملتفلني بعيده

مث حورت .  بعد امليالد لتحرمي هذه العادة97 أنه كان البد من صدور قانون يف عام بعض األحيان؛ ومما جيدر ذكره
 Publius Deciusهذه الكفارة حتويراً يبيح للرجل أن يضحي حبياته للدولة كما فعل القنصل بيليوس ديسيوس 

لسوق العامة  إذ ألقي بنفسه يف أخدود شقه زلزال يف اMarchus Curtiusوولده، وكما فعل ماركس كورتيس 
ليسكن بذلك غضب القوى األرضية اخلفية، وتقول القصة بعد ذلك إن الشق قد التحم وإن األمور قد عادت إىل 

وكان احتفال التطهري أكثر من هذه الطقوس متعة؛ وكان هذا التطهري حيدث للمحصوالت الزراعية أو ). 17(جماريها
بعة يف هذا االحتفال أن يطوف موكب بالشيء املراد تطهريه، ويقدم له وكانت الطريقة املت. لقطعان املاشية أو املدينة

ومل تكن الصلوات قد خلصت كل اخلالص . الصلوات والذبائح، فيتطهر بذلك من املؤثرات السيئة ويرد عنه الشر
عترف  يعين األنشودة والرقية مجيعاً؛ ويCarmenمن الرقي السحرية؛ وكان اللفظ الذي يطلق عليها وهو كارمن 

وإذا ما تليت الصيغة حسب األصول املرعية ووجهت ). 18(بلين صراحة بأن الصالة ضرب من األقوال السحرية
 الذي مجعه الكهنة واحتفظوا به، فإن indigitamentaإىل اإلله الذي جيب أن توجه إليه حسب سجل اآلهلة 

وقريب من السحر وذو صلة به . وس املرعيةالرجاء ال بد أن جياب؛ فإذا مل جيب فإن غلطة ما قد حدثت يف الطق
 أو النذور اليت كان يطلبون ا معونة اآلهلة؛ وكانت هياكل عظمية تشاد يف بعض األحيان وفاء ذه votaالفوتا 
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وتوحي النذور الكثرية اليت كشفت بني خملفات الرومان على أن الدين كان ميأل قلوم، وعلى أنه كان . النذور
فه تقي وشكر على النعم، وشعور بالصلة القوية بني الناس وبني قوى الطبيعة اخلفية، ورغبة أكيدة يف ميتزج به ويلط

هذا ما كان للدين من أثر يف قلوب الشعب، أما دين الدولة فكان . أن يكون الناس على وفاق مع هذه القوى مجيعها
. من العالقة القانونية التعاقدية بني احلكومة واآلهلةعلى النقيض من هذا، كان شكلياً جامداً، ال يعدو أن يكون نوعاً 

وملا أن تسربت إىل البالد أديان جديدة من الشرق املغلوب، كان أول ما تضعضع يف الدولة الرومانية هو هذا الدين 
غالل يف الرمسي، أما اإلميان العميق ذو املظاهر اجلميلة اجلذابة، والطقوس املنتشرة يف الريف، فقد ظلت تقاوم األ

وملا تغلب الدين املسيحي يف آخر األمر استسلم بعض االستسالم إىل هذا اإلميان الريفي القدمي . صرب وعناد طويلني
فأخذ عنه كثرياً من عقائده وطقوسه، وكان ذلك األخذ عن حكمة وأصالة رأي، وال تزال هذه الطقوس باقية يف 

  .كال جديدة وعرب عنها بألفاظ غري األلفاظ القدميةالعامل املسيحي إىل هذه األيام، وإن تشكلت بأش

   األعياد -3

إذا كانت العبادات الرمسية مكتئبة صارمة فإن ما كان فيها من أعياد قد عوضها عن هذه الصرامة وصور الناس 
ها اليوم من بين) feriae(فقد كانت السنة تزدان بأكثر من مائة يوم مقدس . واآلهلة يف صورة أى وأمجل منظراً

وخصصت بعض هذه األعياد لتقديس املوتى . األول من كل شهر، وقد مشل أحياناً اليومني التاسع واخلامس عشر
وأرواح العامل السفلي؛ وكان يقصد باألعياد وما يقام فيها من احتفاالت استرضاء املوتى وإقصاء غضبهم؛ فكانت 

؛ فكان Lemuresشهر مايو احتفاالً رهيباً بعيد األرواح امليتة  من 11٬13األسر الرومانية حتتفل يف األيام ما بني 
أذهيب يا أطياف .. ذا الفول أجني نفسي وأبنائي: "األب يف هذا العيد يبصق من فمه فوالً أسود وهو ينادي

اوالت  اليت تقام يف شهر فرباير إال حمFeralia والفراليا Parentaliaومل تكن أعياد البارنتاليا )!" 19(أساليف
أخرى من هذا النوع السترضاء األموات املخيفني؛ لكن معظم األعياد كانت مناسبات للمرح وملء البطون؛ وكثرياً 

يف : "ما كان العامة يتخذوا فرصاً إلباحة اجلنسية؛ وشاهد ذلك ما يقوله أحد األشخاص يف مسرحية هزلية لبلويس
ن تشاء، على شريطة أن متتنع عن االتصال باألزواج وسعك أن تأكل ما تشاء، وتذهب حيث تشاء، وحتب م

وكانوا . ويلوح أنه كان حيس بأن مثة بعد هذا جماالً واسعاً لالختيار)" 20(واألرامل والعذارى، والغلمان األحرار
 Faunusحيتفلون يف اليوم اخلامس عشر من شهر فرباير بعيد عجيب هو عيد لوبركاليا املخصص لإلله فونس 

وهم كهنته - Iuperci، وكان يضحي يف هذا العيد باملعز والضأن، وكان اللوبرسي Iupercus الذئاب احلامي من
 يدعون اإلله فونا أن يبعد Palatine يهرولون حول البالتني -ال يلبسون على أجسادهم إال مناطق من جلد املعز

من جلود احليوانات املضحي ا عنهم األرواح الشريرة، ويضربون وهم يهرولون من يلقون من النساء بسياط 
ليطهرون ويزيدوا يف قدرن على إجناب األبناء، مث يلقون بعد هذا دمى من القش يف ر التيرب السترضاء إله النهر 
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. أو ختله، ولعل هذا اإلله يف األيام اليت كانت أكثر من ذلك الوقت مهجية كان يتطلب أن تلقى فيه ضحايا بشرية

س عشر من شهر مارس كان الفقراء خيرجون من أكواخهم، ويفعلون ما كان يفعله اليهود يف عيد ويف اليوم اخلام
 AnnaPerennaاملظالت، فيقيمون هلم خياماً يف حقل املريخ، وحيتفلون بالسنة اجلديدة، ويدعون اإلهلة أنابريا 

 شهر إبريل وحده ستة أعياد آخرها وكان يف). 21(أن بهم سنني بعدد ما حيتسون من أكواب اخلمر) حلقة السنني(
 إهلة األزهار والينابيع يدوم ستة أيام كلها Floraوكان هذا العيد وهو عيد فلورا . Floraliaكلها عيد فلوراليا 

، ويف التاسع Bona Deaويف اليوم األول من شهر مايو كان حيتفل بعيد اإلهلة الصاحلة . مرح وسكر وعربدة
 إله Libera وليربا Liber عيد ليرب Liberalia من هذا الشهر حيتفل باللرباليا واحلادي عشر والثالث عشر

العنب وإهلته؛ وكان مجاعات من الرجال والنساء يف ذلك اليوم ميجدون جهرة عضو التذكري يف الرجال وهو رمز 
ألمربفاليا  يقودون الناس يف مواكب عيد اArvalويف آخر شهر مايو كان اإلخوان األرفال ). 23(اإلخصاب

Ambarvaliaمل األرباب فال تقام هلا أعياد يف أشهر اخلريف .  وهو عيد رهيب وإن مل يكن خيلو من املرح مث
فكان عيد . بعد أن تكون احملصوالت قد أدخلت يف املخازن، حىت يقبل شهر ديسمرب فيزدحم باألعياد مرة أخرى

إىل اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهر، وكانوا حيتفلون  يدوم من اليوم السابع عشر Saturnaliaالسترناليا 
 الذي مل يكن الناس ينقسمون فيه طبقات، والذي Saturnفيه ببذر بذور العام املقبل وحييون ذكرى حكم زحل 

فروق، يتبادلون فيه اهلدايا، ويتحررون من كثري من القيود، ويلغى فيه أو يعكس إىل حني ما بني األحرار والعبيد من 
فكان يف مقدور العبيد أن جيلسوا جبوار سادم، ويصدروا إليهم األوامر، ويتهكموا عليهم، وكان السادة يقفون 

وكانت هذه األعياد زراعية النشأة ولكنها ). 24(على املوائد خلدمة العبيد، وال يأكلون حىت متتلئ بطوم بالطعام
 ما طرأ على العقائد من تقلبات حىت القرنني الرابع واخلامس بعد مع ذلك ظلت منتشرة بني أهل املدن، وبقيت رغم

وقد بلغت من الكثرة واالضطراب حداً جعل من أول واجبات التقومي الروماين إحصاءها وترتيبها إلرشاد . امليالد
ل شهر وكان من عادة اإليطاليني يف عهدهم األول أن يدعو الكاهن األكرب املواطنني يف أول يوم من ك. الشعب

) Calatis(ويذكر هلم ما فيه من األعياد اليت جيب عليهم أن حيتفلوا ا يف الثالثني يوماً؛ وقد اشتق من هذه الدعوة 

 وهو معىن ال يزال -وكان معىن التقومي عند الرومان.  الذي مسي به اليوم األول من كل شهرCalendaeاسم 
 ثبتاً كهنوتياً أليام األعياد وأعمال العمل، -وعند اليهود املتديننيحيتفظ به إىل حد ما عند الكالثوليك املسيحيني 

 ثاين Numaوتقول الروايات املأثورة إن نوما . يتخلله قليل من املعلومات املقدسة القانونية، والتارخيية والفلكية
وكانت السنة . يصرملوك رومه هو واضع التقومي الذي ظل يضبط التواريخ واحلياة الرومانية إىل أيام يوليوس ق

حسب هذا التقومي تنقسم إىل اثىن عشر شهراً قمرياً، تضاف إليها عدة أيام وأجزاء من أيام بنظام معقد جيعل متوسط 
م أن يعاجلوا األخطاء املتزايدة بإعادة النظر يف هذه اإلضافات، 191مث خول لألخبار يف عام .  يوما366ًجمموعها 
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 منحت هلم إلطالة حكم من يرضون عنه من احلكام، وتقصري حكم من ال يرضون ولكنهم استخدموا السلطة اليت
عنه منهم، ومن أجل هذا فإنه مل يكد ينتهي عهد اجلمهورية حىت كان التقومي، وقد جتمع فيه من األخطاء ما يبلغ 

م األوىل ال تقدر بغري أما ساعات النهار فكانت يف األيا. ثالثة أشهر، مثاالً للفوضى ووسيلة إىل التالعب واخلداع
 Catanaم مبزولة مشسية من قطانا . ق263ارتفاع الشمس يف السماء، وظل هذا هو النظام املتبع حىت جئ يف عام 

ولكن هذه املزولة مل تكن تبني الوقت على حقيقته ألن قطانا كانت على بعد . يف صقلية ووضعت يف السوق العامة
هنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا عن أن يضبطوا هذه املزولة حىت تبني أربع درجات جنويب رومه؛ وقد ظل الك

وكان .  ساعة مشسية عامةScipio Nasica أقام سبيو ناسيكا 158ويف عام . الوقت احلقيقي يف عاصمة البالد
الث عشر الشهر يقسم إىل ثالث فترات يفصلها بعضها عن بعض اليوم األول، واليوم اخلامس أو السابع واليوم الث

 والثالث عشر أو none واخلامس أو السابع النون kalendويسمى اليوم األول الكالند . أو اخلامس عشر
وكانت األيام تسمى بطريقة مسجة عجيبة أساسها البعد عن هذه األيام احملَّددة ألقسام . ideاخلامس عشر األيد 

" األسبوع"وكان ". اليوم الثالث قبل أِيد مارس"مى مثال ذلك أن اليوم الثاين عشر من شهر مارس كان يس. الشهر

 أو اليوم التاسع، وهو اليوم الذي يذهب فيه nundinaeعندهم يتكون من تسعة أيام أو حنوها وينتهي بيوم النندين 
 باسم Martiusوكانت السنة تبدأ بابتداء فصل الربيع، ويسمى الشهر األول مارتيوس . القرويون إىل أسواق املدن

 أو لعله شهر الوفرة، Maia أي شهر مايا Maius أي شهر النبت، مث مايوس Aprilisه البذر، مث يليه أبريلس إل
، فسكستلس Quinctilis، أو لعله شهر النجاح، مث كونكتلس Juno شهر يونو Juniusويونيوس 

Sextilisة؛ مث يليها يناير وقد مسيت بترتيبها العددي يف السن. ، فسبتمرب فأكتوبر فنوفمرب فديسمربJanuary 

وكانت السنة نفسها تسمى .  أو األشياء السحرية اليت يطهر ا اإلنسانFebrua وفرباير لفربوا Janusليانوس 
  . أي احللقة كأم يريدون أن يقولوا إنه ال توجد للزمن يف واقع األمر بداية وال ايةAnnusأنس 

   الدين وأثره يف األخالق -4

فاهتمامه بالطقوس .  هذا الدين على تقومي األخالق؟ لقد كان من بعض النواحي مبعث الفساد اخللقيترى هل أعلن
واملراسم يوحي بأن اآلهلة ال جتزي الشخص لصالحه بل ملا يقدمه هلا من اهلدايا وما يتلوه من الصيغ، وكانت األدعية 

وكان ما يقام من احلفالت ميثل حياة اإلنسان وتربة .والصلوات يطلب ا على الدوام النفع املادي أو النصر احلريب
األرض يف صورة املسرحية، ولكن هذه االحتفاالت كثرت وزاد عددها كأن هذه األعياد، ال صلة اجلزء بالكل 

وكانت اآلهلة، عدا قلة صغرية منها، أرواحاً رهيبة جمردة من النبل . وإخالصه له، هي أساس الدين وجوهره
لكن الدين القدمي مع هذا كله كان يدعو إىل فضائل األخالق، واىل النظام والقوة يف الفرد . ةواألخالق الفاضل
وكان هذا الدين يصوغ أخالق الطفل، قبل أن يتسرب إليه الشك، ويعوده التأدب وأداء الواجب . واألسرة والدولة
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ن يغرس يف قلوب اآلباء واألبناء فكا: كذلك كان جيعل لألسرة حقوقاً وضمانات ومعونة مقدسة. ولطف املعاشرة
أقصى درجات االحترام املتبادل والتقوى، وجيعل للمولد والوفاة كرامة ومعىن قدسياً خاصاً، ويدعو إىل الوفاء بيمني 

يضاف إىل . الزواج ويشجع على التناسل إذ جيعل األبوة شرطاً أساسياً لطمأنينة روح امليت ومتتعها باهلدوء والسالم
ين، مبا كان يفرضه من املراسم واحلفالت قبل كل محلة ومعركة حربية، يرفع قوة اجلندي املعنوية، وحيمله هذا أن الد

على االعتقاد بأن القوى الروحية حتارب إىل جانبه، وأنه كان يثبت القانون ويزيده قوة مبا يعزو إليه من أصل مساوي 
وكان الدين . بسلمها وبوضع سلطان جوف وراء كل قَسموصورة دينية، وبقوله إن اجلرائم ختل بنظام السماوات و

خيلع على كل ناحية من نواحي احلياة العامة جالالً دينياً، وحيتم أن يسبق كل عمل من أعمال احلكومة طقوس 
وصلوات، ويربط الدولة واآلهلة برباط متني، وحد بني التقوى والوطنية، ومسا حبب الوطن فجعله عاطفة أقوى مما 

وذا كله كان الدين يشترك مع األسرة يف شرف تكوين ذلك اخللق احلديدي .  أي جمتمع آخر يعرفه التاريخكان يف
  .الذي كان هو السر يف سيادة رومه على العامل، ويف حتمل تبعة هذا التكوين

  الفصل الثالث 

  األخالق 

انية بني هذه األرباب املختلفة؟ لقد كانت ترى أي مبادئ خلقية نشأت من هذه احلياة اليت كانت حتياها األسرة الروم
 جتعل تلك األجيال القدمية مثالً أعلى Juvenal إىل عهد جوفنال Enniusاآلداب الرومانية من أيام عهد إنيوس 

وستوحي إلينا صحف هذا الكتاب أيضاً مبا كان هناك من . وتندم على األيام اخلالية أيام البساطة والفضيلة القدميتني
ني رومه فبيوس الرواقية ورومه نريون األبيقورية، ولكن علينا أال نغايل يف هذه الفوارق بتحيزنا يف اختيار فوارق ب

. الشواهد اليت ندلل ا على وجودها؛ ذلك بأنه كان يف عهد فبيوس أبيقوريون كما كان يف عهد نريون رواقيون

:  عليها تغيري من بداية التاريخ الروماين إىل ايتهولقد ظلت األخالق اجلنسية عند الرجل العادي واحدة مل يطرأ

وكان يطلب إىل الفتيات يف مجيع الطبقات . ظلت خشنة طليقة ولكنها ال تتعارض مع احلياة الناجحة يف ظل األسرة
احلرة أن حيافظن على بكارن، وما أكثر القصص القوية اليت كانت تروى لرفع شأا؛ ذلك أن الروماين كان قوي 

إلحساس حبق امللكية، شديد التمسك به، وهلذا كان يتطلب زوجة قوية األخالق غري متقلبة األهواء تضمن له أنه ا
ولكن الرجال يف رومه مل يكونوا يالمون كثرياً على عدم العفة قبل . لن يرث متاعه بعد موته أبناء من غري صلبه

وأنا . ونفاقهم، شأم يف هذا شأن الرجال يف بالد اليونانالزواج إذا أظهروا االحترام الواجب لرياء بين اإلنسان 
لنجد يف أقوال كتام وخطبائهم من عهد كانو األكرب إىل شيشرون عبارات صرحية يربرون ا هذا النوع من 

؛ وليس الذي يزيد بتقدم املدنية هو فساد الطبع وإمنا الذي يزيد هو الفرص اليت تتاح إلظهار هذا )25(الدنس
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ومل تكن العاهرات كثريات يف رومه يف أيامها األوىل، وكان حيرم عليهن لبس مئزر األمهات . اد والتعبري عنهالفس
ومل تكن قد نشأت . وهو شعار الزوجة احملترمة، وكن حمصورات يف األركان املظلمة من رومه ومن اتمع الروماين

ملطربات يف أثينا، كما مل يكن قد نشأ فيها بعد أولئك فيها وقتئذ طائفة احملظيات املتعلمات الشبيهات بطائفة ا
وكان الرجال يتزوجون يف سن مبكرة قبل السنة .  يف شعرهOvidاملومسات الرقيقات الاليت تغىن ن أوفد 

العشرين من عمرهم يف العادة، ومل يكن الباعث على الزواج هو احلب الروائي، بل كان هو الرغبة الصادقة السليمة 
وكان يقال يف حفلة الزفاف . اج يعاوم يف عملهم، وأبناء ذوي فائدة هلم، وأن يستمتعوا حبياة جنسية سليمةيف أزو

وكان لألطفال يف املزرعة كما كان للنساء فائدة اقتصادية كربى ومل . إن الغرض من الزواج هو إجناب األطفال
ون أبناءهم وبنام، وكانت عقود الزواج تعقد أحياناً وكان األباء هم الذين يزوج. يكونوا كما هم اليوم لعباً حية

وكانت تصحب اخلطبة . على األبناء يف طفولتهن، وكان رضا أبوي الزوج والزوجة ضرورياً إلمتام عقد الزواج
 وكان أقرباء الزوجني جيتمعون يف وليمة ليشهدوا عقد الزواج،. مراسم وتقاليد معينة، تعد رابطة قانونية بني الزوجني

وكانت شروط الزواج وخباصة ما يتصل منها .  تكسر بني أهل العروسني عالوة على اتفاقهماstipulaوكانت قشه 
باملهر تسجل كتابة، وكان الزوج يضع خامتاً من احلديد يف اإلصبع الرابعة من أصابع اليد اليسرى للزوجة 

صغر سن يباح فيها الزواج هي الثانية عشرة وكانت أ). 26(العتقادهم أن عصباً يسري من تلك اإلصبع إىل القلب
، ولكن اعتقادنا أن هذا القانون )27(للفتاة والرابعة عشرة للفىت، وكان القانون الروماين القدمي جيعل الزواج إجبارياً

وكان .  ضريبة على العزابCamillusم حني فرض الرقيب كملس . ق413قد أغفل ومل يكن يطبق قبل عام 
 أي زواجاً يتبعه وضع العروس وما sin manu وزواجاً سن مانو Cum Manuاجاً كم مانو الزواج نوعني زو

يف غري ) من غري تسليم(وكان زواج سن مانو . متلك حتت سلطان زوجها أو والده وزواجاً ال يتبعه هذا الوضع
ان يتم أما باملعاشرة مدة أما زواج وضع اليد فك. حاجة إىل حفلة دينية، وال يتطلب أكثر من رضاء العروس والعريس

وكان هناك نوع ثالث يعرف بالزواج بطريق الكنفرياشيو ). Coemptio( وأما بالشراء usus(عام 
)Confarreatio ( واملعىن احلريف هلذا اللفظ هو)ًوكان هذا النوع األخري يتطلب حفالً دينياً، ). أكل كعكة معا

لشراء الفعلي يف عهد مبكر، أو أنه انعكس فكانت الزوجة يف واقع وقد اختفى الزواج با.وال يتم إال بني األشراف
وكانت هذه البائنة توضع عادة حتت تصرف الزوج، ولكن قيمتها ترد إىل . األمر كثرياً ما تشتري الزوج ببائنتها

وكان يصحب العرس كثري من احلفالت واألغاين الشعبية؛ وكانت أسرتا . الزوجة إذا طلقت أو مات زوجها
عروسني تطمعان يف بيت العروس، مث يسري أفرادمها يف موكب مرح يج إىل بيت والد العريس على أنغام املزامري ال

فأجابته " من أنت؟: "فإذا وصلوا إىل بابه املتوج باألزهار تقدم العريس إىل العروس وسأهلا. واألناشيد واملزاح املاجن
 أكون أنا كايا Caiusحيث تكون أنت كيوس "ها له وهي قوهلا بعبارة بسيطة تشعر بوفائها ومساواا وانضمام
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Caia" مث يرفعها فوق عتبة بيته، ويقدم هلا مفاتيحه، ويضع عنقها وعنقه حتت نري إشارة إىل الرابطة املشتركة بينه ،
آلهلة مث تشترك العروس يف الصالة .  أي االشتراك يف النريConiugiumوبينها؛ ومن مث مسى الزواج كنيوجيوم 

وكان الطالق عسرياً ونادراً يف الزجيات اليت تعقد . البيت داللة على أا قد انضمت إىل األسرة اجلديدة
بالكنفرياشيو؛ ويف زواج الكم مانو كان الزوج وحده هو الذي يستطيع فصم عرى الزوجية، أما يف زواج السن 

وقد سجل أول طالق يف . ب هذا موافقة الدولةمانو فكان لكل من الزوجني حق الطالق إذا أراد دون أن يتطل
م؛ وتقول إحدى الروايات املشكوك يف صحتها إنه مل حيدث قبل هذا طالق قط مذ . ق268تاريخ الرومان يف عام 

". وكانت عادات العشائر الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة اخلائنة أو العقيم). 28(أسست مدينة رومه

إذا وجدت زوجتك تزين، فإن القانون يبيح لك أن تقتلها من غري حماكمة؛ وإذا ما "و الكبري ويف هذا يقول كات
فاجأتك مصادفة وأنت ترتكب هذه اجلرمية نفسها فليس هلا أن متسك حىت بأطراف أصابعها، ألن القانون حيرم عليها 

فشواهد القبور تنطق بالكثري . ريقويلوح أنه كانت هناك زجيات سعيدة كثرية على الرغم من هذا التف)". 29(هذا
وهاهي ذي عبارة مؤثرة تعظم إحدى السيدات . من عبارات احلب واإلخالص اليت كتبت عليها بعد وفاة األزواج

ولو أن !.  بارعة اجلمال إىل أبعد حد وفية ألزواجكStatiliaلقد كنت يا ستاتليا : "اليت أخلصت يف خدمة زوجها
 أن يقاوم األقدار ألقام إليك هذا احلجر؛ أما أنا الذي نعمت بقلبك الطاهر هذه أول من جاء إليك قد استطاع

والراجح أن فتيات رومه يف عهدها األول مل يبلغن )". 30(السنني الست عشرة فقد فقدتك، أال ما أشد أسفي عليك
لرجل اخلبري بأن  وصف اCatullusمن اجلمال ما بلغته أخوان يف عهودها املتأخرة والالئى يصفهن كاتلس 

Ianeum Iatusculum Manusque molicellas جانبني حنيلني أملسني كالصوف، ويدين " أي أن هلن
أو لعل الفتيات يف العهدين مل يكن بينهن هذا الفرق ولكن الكدح واهلم يف األيام األوىل أيام ". صغريتني ناعمتني

وقد اشتهرت نساء الرومان بتناسب معارفهن، . ل املراهقةالعمل يف احلقول كانا يطغيان بعد زمن يسري على مجا
وكان للشقراوات عندهن مرتلة . فكانت هلن أنوف صغرية رفيعة، وكن يف العادة ذوات شعر أسود وعيون داكنة

أما الرجل . رفيعة، وكذلك كان للصبغات األملانية اليت تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كبرية عند الرومانيات
 فكان يتصف بالقوة واملهابة أكثر مما يتصف بالوسامة، فقد قسا وجهه من أثر تربيته الصارمة واحلياة الروماين

وما من شك يف أن كليوبطرة قد أحبت . العسكرية الطويلة، مث نعم واسترخى بعد اماكه يف املالذ يف األيام األخرية
وأحبت قيصر بسحر آخر غري سحر أنفه ورأسه أنطونيوس لسبب آخر غري خديه املنتفختني من احتساء اخلمر، 

لقد كان األنف الروماين كاخللق الروماين حاداً منحرفاً، وظل الرومان يلتحون ويطيلون . الشبيهني برأس النسر وأنفه
أما مالبسهم فكانت يف جوهرها . م حني بدأ احلالقون ميارسون مهنتهم يف رومه. ق300شعر رؤوسهم حىت عام 

 أي Toga Praetextaن، فكان األوالد والبنات واحلكام وكبار الكهنة يلبسون التوجا براتكستا كمالبس اليونا
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 togaفإذا أمت الشاب السادسة عشرة من عمره استبدل ا التوجا فريلس . اجلبة ذات األهداب األرجوانية

virilis" عيات الوطنية ومن واجبه أن البيضاء داللة على أنه قد أصبح من حقه أن يقترع يف اجلم" حبة الرجولة
يربطونه مبنطقة حتت الثديني، ويصل ) stola(استوال (وكانت النساء يف داخل البيوت يلبسن ثوباً . خيدم يف اجليش

وكان الرجال وهم يف البيوت يلبسون قميصاً .  أو عباءةPallaإىل القدمني؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه 
 tegere(وكانت اجلبة . نها أضافوا إليه جبة على الدوام وعباءة يف بعض األحيان، فإذا خرجوا مtunicaبسيطاً 

. رداء من الصوف تتكون من قطعة واحدة يبلغ عرضها ضعفي عرض البسها، وطوهلا ثالثة أضعاف طوله) أي يغطى

 وتعود مرة وكانت تلف حول اجلسم ويلقى ما زاد منها على الكتف اليسرى، مث تلف من حتت إبط اليد اليمىن،
وتستخدم ثناياها اليت فوق الصدر كما تستخدم حتت اجليوب، وكانت تترك . أخرى فتلقى فوق الكتف اليسرى

ويراها خلة ) gravitas(وكان الرجل الروماين يصطنع املهابة الصارمة . ذراع البسها اليسرى حرة يف حركتها
وكان ما يتصف به من رمحة . به جزيرة، مث إمرباطوريةثقيلة ال يستغين عنها األشراف الذين حيكمون شعباً، مث ش

وعاطفة رقيقة مقصوراً على احلياة املرتلية؛ أما يف احلياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون راسخاً جافاً 
ين يف كتمثاله، وأن خيفي وراَء قناع من اهلدوء الصارم ما يف طبعه من يج وفكاهة ال نرامها واضحني ساخر

لقد كان يطلب إىل الرومان حىت يف . مسرحيات بلوتوس الفكهة فحسب بل نرامها كذلك يف خطب شيشرون
الوقت الذي نتحدث عنه أن يعيش عيشة إسبارطية؛ فكان الرقيب يستهجن الترف يف امللبس واملأكل؛ بل أن الزارع 

وليس أدل على تقشف الرومان من أن . إلمهالإذا أمهل زرعه كان معرضاً ألن يفاجئه الرقيب ليحاسبه على هذا ا
السفراء القرطاجنيني حني عادوا من رومه بعد احلرب البونية األوىل أخذوا يسلون أثرياء التجار يف بلدهم بقوهلم إم 

شاهدوا جمموعة بعينها من الصحاف الفضية يف كل بيت دعوا إليه، أي أن جمموعة واحدة تنقل سراً من بيت إىل 
وكان أعضاء جملس الشيوخ يف ذلك الوقت جيلسون على مقاعد خشبية . نت تكفي طبقة األشراف مجيعهابيت كا

بيد أن الثروة والترف قد بدءا وسارا سرياً حثيثاً بني احلربني .  ال يدفأ قط يف فصل الشتاءCuriaصلبة يف و 
مان الذين قتلوا يف معركة كاين عدداً كبرياً من البونيتني األوىل والثانية؛ وشاهد ذلك أن هنيبال مجع من أصابع الرو

، وأن قوانني عدة قد وضعت لتحرم اجلواهر املنقوشة، واملالبس املبهرجة، والوجبات الغالية )32(اخلوامت الذهبية
لقد ظلت وجبات الروماين العادي حىت القرن الثالث . الثمن، ولكن هذه القوانني رغم تكررها ظلت عدمية اجلدوى

يتكون من اخلبز وعسل النحل أو الزيتون أو اجلنب؛ ) ientaculum(مليالد وجبات بسيطة، فكان فطوره قبل ا
أما السمك واللحم فكان . يتكونان من البقول واخلضر والفاكهة) Cena(وعشاؤه ) prandium(وكان غذاؤه 

. رب النبيذ املركز فكان يعد إفراطاًوقلما كانت مائدة ما ختلو من النبيذ املخفف، أما ش). 33(خيتص ما األغنياء

وكانت األعياد والوالئم من املتع الضرورية يف هذا العهد الرواقي، وكان العاجزون عن التمتع ا يضايقهم هذا 
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ومل يكن للصدقات . العجز ويظهرون ما حيل م بسببه من إجهاد عصيب يف متاثيلهم اليت خلفوها ملن جاءوا بعدهم
وقد بقيت الضيافة من العادات اليت يتبادهلا الرومان لتيسر عليهم أسفارهم . اة املقتصدة املتقشفةجمال يف هذه احلي

إن أحداً يف رومه ال يقدم شيئاً ما ألي إنسان إذا كان ذلك "طاملا كانت الرتل فقرية ومتباعدة، ولكن بولبيوس يقول 
وكان الصغار يشفقون على الكبار، ولكن . ملغاالة وما من شك أن يف هذا كثرياً من ا-)"34(االمتناع يف مقدوره

وقد غريت احلروب والفتوح أخالق الرومان . الظرف والكياسة مل يصال إىل رومه إال يف آخر أيام اجلمهورية
فجعلتهم يف الغالب غالظاً قساة إىل حد بعيد، ال يأنفون من أن يقتلوا دون أن يؤنبهم ضمريهم على القتل، وأن 

وكان أسرى احلرب يباعون يف األسواق آالفاً مؤلفة، عدا امللوك وقواد اجلند فكانوا . ن يشكوا منهيقتلوا دون أ
أما يف دوائر األعمال فكانت أخالق الرومان خرياً . يقتلون عقب النصر أو يتركون ليموتوا موتاً بطيئاً من أثر اجلوع

يصفهم بأم رجال جمدون ) م. ق167حوايل (ولبيوس نعم إن الرومان كانوا حيبون املال، ولكن ب. من هذه األخالق
شرفاء؛ ويقول املؤرخ اليوناين إن أحداً ال يستطيع أن مينع اليوناين من االختالس مهما كان عدد الكتبة الذين 

 يعيشون ملراقبته، أما الرومان فكانوا يتصرفون يف مبالغ طائلة من األموال العامة ومل يثبت عليهم االختالس إال يف

م ملنع الغش يف . ق432على أننا رغم هذا القول جند أن قانوناً قد صدر يف عام ). 35(حاالت جد نادرة
ويقول املؤرخون الرومان إن الرتاهة السياسية قد بلغت أوجها يف الثالثة قرون األوىل من عهد . االنتخابات

 بقوهلم إنه شغل Valerius Corvusورفوس اجلمهورية، ولكنهم يثريون الريبة مبا يكيلونه من املدح لفالريوس ك
واحداً وعشرين منصباً من مناصب احلكام، مث عاد إىل حقوله فقرياً كما كان حني خرج منها؛ ولكيوريوس دنتاتوس 

Curius Dentatus الذي مل حيتفظ لنفسه بشيء من الغنائم اليت استوىل عليها من األعداء؛ولفابيوس بكتور 
Fabius Pictor الذين قدموا للدولة ما أعطى هلم يف مصر من اهلدايا الثمينة حني ذهبوا إليها يف بعثة  ورفاقه

وكثرياً ما كانت احلكومة الرومانية تلجأ إىل الغدر يف . وكان األصدقاء يقرضون بعضهم بعضاً من غري فائدة. رمسية
ولكن جملس الشيوخ . عالقاا اخلارجيةمعاملتها للدول األجنبية، ولعل اإلمرباطورية كانت أشرف من اجلمهورية يف 

وملا أن أرسل هنيبال بعد ). 36(، وحذره من املؤامرة اليت كانت تدبر لهPyrrhusأىب أن يتغاضى عن تسميم بريس 
معركة كاين عشرة أسرى إىل رومه ليفاوضوها يف افتداء مثانية آالف أسري آخرين ووعده هؤالء العشرة بالعودة إليه، 

ا واحداً منهم مبا وعدوه به، فما كان من جملس الشيوخ إال أن ألقى القبض على هذا العاشر وصفده وفوا كلهم عد
مل يبلغ من الشدة ما بلغه حزنه حني رأى ما "باألغالل، وأعاده إىل هنيبال، ويقول بولبيوس إن سرور هنيبال لنصره 

 العادي يف ذلك العهد كان حمباً للنظام، وقصارى القول أن الروماين)". 37(يتصف به الرومان من ثبات وشهامة
وكان يعجب بالنظام ويسر منه وال يستمع إىل ما . حمافظاً، وفياً، ال يفرط يف الشراب، وقوراً خبيالً، قاسياً، عملياً

وكان يسلم بال جدال . يقال من اهلراء عن احلرية؛ وكان مطيعاً يرى أن الطاعة خري سبيل إىل اعتياد األمر والنهي
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أن من حق احلكومة أن تتثبت من أخالقه كما تتثبت من إيراده، وأن قدره عندها ال يوازن إال مبا يقدمه للدولة من ب
ومل يكن يتحلى بشيء من اجلاذبية، وخفة الروح وطالقة اللسان . خدمات، وكان ال يؤمن بالفردية وال يثق بالعبقرية

ه باألخالق الفاضلة واإلرادة القوية مياثل إعجاب اليونان باحلرية وكان إعجاب. Atticaاليت يتصف ا يونانيو أتيكا 
وكان يعوزه اخليال إىل حد عجز معه عن أن ينشئ له أساطري خاصة . وكان النظام مصدر تفوقه على غريه. والذكاء

ا كان جيد وقلم. وكان حيمل ببعض اجلهد على أن حيب اجلمال، ولكنه قلما استطاع أن خيلق هذا اجلمال خلقاً. به
لديه فائدة للعلوم البحتة، وكان يرتاب يف الفلسفة، ويرى أا وسيلة شيطانية للقضاء على األخالق واألساليب 

ومل يكن يف مقدوره بأية وسيلة كانت أن يفهم أفالطون أو أركميدس أو املسيح، وكل ما كان يستطيعه أن . القدمية
  .حيكم العامل

  الفصل الرابع 

  اآلداب 

 األسرة والدين والقانون األخالقي وحدها هي اليت تكون أخالق الروماين، بل إن املدرسة واآلداب كان هلا مل تكن
ويقول افلوطرخس إن أول مدرسة . هي األخرى شأن يف تكوين خلقه وإن يكن أقل من شأن العوامل الثالثة األوىل

 حمبوبة أحد احلكام العشرة، Viirgtnia، ولكن ليفي يف وصف فرجنيا )38(م. ق250رومانية أنشئت يف عام 
يف تاريخ مبكر جداً وهو " كانت تذهب إىل مدرسة يف السوق العامة"ولعل خلياله اخلصب شأن يف هذا الوصف، إا 

وإن مطالبة الشعب بتدوين القوانني، ونشر األلواح األثين عشر، ليوحي بأن كثرة املواطنني يف رومه . م. ق450عام 
وكان املدرس يف العادة من العبيد أم من العبيد احملورين تستخدمه عدة . يام تعرف القراءة والكتابةكانت يف تلك األ

ويعلم فيها القراءة والكتابة والنحو . أسر لتعليم أبنائها، أو ينشئ هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فيها من يتقدم إليه
ساسية فيها تعلم على الدوام، وكان يعىن بالنظام والتأديب وكانت التربية اخللقية مادة أ. واحلساب والتاريخ والطاعة

ومن أقوال .وكان يف حفظ األلواح االثىن عشر عن ظهر قلب تدريب للذاكرة وتقومي لألخالق مجيعاً. أعظم عناية
التينية لو اضطر الرومان لتعلم اللغة ال" يف وصف الصعوبة اليت يلقاها من يريد تعلم اللغة الالتينية إنه Heineهني 

ولكن الرومان أيضاً قد اضطروا إىل دراسة تصريف )". 40(ملا وجدوا لديهم من الوقت ما يسمح هلم بفتح العامل
وكان الطالب اليوناين يدرس سري أبطال . األفعال الالتينية الشاذة، ومل يلبثوا أن اضطروا إىل دراسة اللغة اليونانية

عمال بدراسة آثار كتاا وشعرائها، وكان يتلقى دروساً يف الوطنية بدراسة الرومان وما قامت به بالده من جالئل األ
ومل يكن الرومان يعنون باأللعاب الرياضية ألم كانوا يفضلون أن يقووا أجسامهم ويتعودوا . حوادث مل حتدث قط

.  اتلدات واملالعب الرياضيةحتمل املشاق بالقيام باألعمال اهدة النافعة يف احلقول واملعسكرات، ال باملباريات يف
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 اقتصادية عملية حمددة املعاين، خمتصرة، مجلها األصلية والتبعية منظمة تنظيماً -  كما كان الشعب-وكانت اللغة
ومثة آالف من الروابط بينها وبني اللغتني السنسكريتية واليونانية واللغات الكلتية اليت كان . يوصل إىل هدف حمدد

وكانت اللغة . ن األقدمون وسكان ويلو وأيرلندة؛ وهذه اللغات كلها من أسرة اللغات اهلندوربيةينطق ا الغاليو
الالتينية أضيق من اللغة اليونانية خياالً، وأقل منها مرونة واستعداداً لتكوين الكلمات املركبة؛ وكان لكريشيوس 

لكنها مع ذلك كانت . يقة يف املعىن الواحدوشيشرون يشكوان من قلة مفرداا، ومن عجزها عن بيان الفروق الدق
ذات نغمة طنانة فخمة وقوة أضحت بفضلهما من أصلح اللغات للخطابة؛ كما أن أسلوا اجلزل املوجز، وعبارا 

وقد انتقلت احلروف اهلجائية الالتينية إىل رومه من جزيرة . املنطقية، قد جهالها صاحلة لتدوين القانون الروماين

ومن أجل هذا نرى احلروف ). 41( عن طريق كومية وإترورياEuobean Chalcisبية خلقيس العو
يف  Cالالتينية كلها يونانية الشكل يف أقدم نقش التيين معروف يعزى إىل القرن السادس قبل امليالد، وكان حرف 

 ؛ أما احلروف W,U ينطقان مثل U,V يف اإلجنليزية كما كان حرفا Kالالتينية القدمية ينطق كافاً مثل حرف 
وكان معاصرو قيصر ينطقون امسه قيصر . الدالة على احلركات فكانت شبيهة مبثلها يف اللغة اإليطالية احلديثة

Yooleous Keyssar كما كان اسم شيشرون Ciceroو  ينطق به كيكرKeekero . وكان الرومان
، ومن مث )folia(على أوراق األشجار يف بادئ األمر ) calamus, stilus(يكتبون باحلرب برباعة معدنية مشقوقة 

؛ مث كتبوا فيما بعد على باطن حلاء )ومعنامها صفحتان (Leaf, folioكانت الكلمتان اإلجنليزيتان 
، وكتبوا بعد )Album( ألواح بيضاء من اخلشب املطلي بالشمع ؛ وكثرياً ما كانوا يكتبون على)liber(الشجر

وإذ كانت لغة الكتابة الالتينية أشد مقاومة للتغري من لغة الكالم، فإن لغة . ذلك على اجللد املدبوغ، وعلى الورق
ولذلك . نسااألدب أخذت ختتلف شيئاً فشيئاً عن اللغة اليت كان يتكلمها الشعب، كما حيدث اآلن يف أمريكا ويف فر

اإليطالية واألسبانية والربتغالية، والفرنسية، ولغو رومانيا، نشأت هذه اللغات : نشأت اللغات الرومانسية الرخيمة
من اللغة الالتينية اخلشنة غري املهذبة اليت جاء ا إىل هذه األقاليم اجلنود والتجار، واألفاقون املغامرون، ومل تنشأ من 

 -وهلذا اشتقت الكلمات اليت معناها حصان يف اللغات الرومانسية. شعراء والنحويوناللغة اليت جاء ا ال

Caballocal ،Cavallo ،Cheval - من اللفظ الالتيين العامي Caballus ال من اللفظ الفصيح equis .

اإليطالية، وكان  يف اللغتني الفرنسية وil يف اللغة الالتينية العامية ومكوناً من مقطع واحد كلفظ illeوكان لفظ 
وعلى هذا .  يحذفان أو ال ينطق ما إذا كانا يف آخر الكلمات كما هي احلال يف هاتني اللغتنيM وحرف Sحرف 

ترى ما هو األدب الذي كان . Corruptio pesimi optima: فقد جاءت خري اللغات من نسخ أسوئها
 اجلمهورية؟ لقد كان يف وسعه أن يقرأ ترانيم وأغاين يقرؤه الشاب الروماين يف هذه الثالثة قرون األوىل من عهد

، وكان لديه أيضاً قصائد شعبية تقص ماضي روما التارخيي The Arval Brethrenدينية كأغنية إخوان أرفال 
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 لالنتخابات، واملناصب الكربى، -معظمها ما كتبه الكهنة-وكان يف ذلك العهد سجالت رمسية . أو األسطوري

 Q .Fabiueفابيوس بكتور . وقد اعتمد ك . ة، وعالمات التشاؤم والتفاؤل، وأيام األعيادواحلوادث الشهري

Pictorنية؛ ذلك بأن اللغة  على هذه السجالت يف كتابة تأريخ لروما خليق باالعتبار، وإن كان ما كتبه باللغة اليونا
. الالتينية مل تكن تعد يف ذلك الوقت صاحلة ألن يكتب ا النثر األديب، ومل يكن يكتب ا املؤرخون حىت زمن كاتو

- ، وهو خليط من الكالم املطرب األجوف والغزل اهلزيل Satureلقد كان هناك خليط من النثر يسمى ساتوري 

وكان . Juvenal وجوفنال Horaceة جديدة كتب ا هوراس  فيما بعد صورLucillusصاغ منه لوسلس 
وقد أطلق لفظ استريوين . لديهم جمون هزيل فاحش أو تقليد صامت يقوم له يف العادة ممثلون من إتروريا

Istiriones على بعض هؤالء املمثلني القادمني من مدينة استريا Istria ومن هذا االسم اشتق لفظ Histrio 

كذلك كانت متثل يف أيام األسواق واألعياد مسرحيات هزلية فجة شبه .  ومشتقاته يف اللغة احلديثةالالتيين) ممثل(
كاألب الغين األبله، : مرجتلة، أخذت عنها كثري من املسرحيات اهلزلية اإليطالية القدمية واحلديثة آالفاً من شخصياا

ادم الدساس املاهر، والنهم الدائب السعي إىل وجبة، والشاب املتالف صريع احلب، والعذراء املفترى عليها، واخل
ويف ذلك العهد البعيد كان املهرج يتباهى برقع ثيابه الزاهية األلوان، وبسراويله الطويلة . واملهرج املرح الصخاب

لقد و. املنتفخة، وبصديريته الواسعة األكمام، وبرأسه احلليق، وهي الصورة اليت ال نزال نذكرها من أيام شبابنا
وكان أول دخول األدب . املعروفة" القرقوز"وجدت على مظلمات خرائب مبيب صورة ال تفرق يف شيء عن صورة 

ففي ذلك الوقت سقطت تارنتم يف يد الرومان، وذبح الكثري من . م. ق272يف روما على يد عبد يوناين يف عام 
ده احلظ بأن جنا من القتل وصار يف عداد  أسعLevius Andrenicusأهلها اليونان، ولكن ليفيوس أندرينيكوس 

العبيد، مث جيء به إىل روما فأخذ يعلم أبناء سيده وغريهم من األطفال اللغتني الالتينية واليونانية، وترجم هلم 
 وهو عبارة عن أبيات ذات أوزان مفككة غري منتظمة تقاس Saturnianاألوديسة بالشعر الالتيين الساتورين 

مث حترر من األسر جزاًء له على جهوده وعهد إليه إيديل بكتابة مأساة ومسالة متثالن يف .  ال بالطولأوتادها بالنربات
فكتب املسرحيتني على النمط اليوناين، وأرشد ممثليهما، ومثل هو األجزاء اهلامة . م. ق240سنة ) Ludi(ألعاب 

 -مث جاء بشخص آخر يغين األبيات وهو ميثل . فيهما، وغىن ما فيهما من األناشيد على نغمة مزمار حىت بح صوته

وهي طريقة اتبعت يف مسرحيات كثرية بعدمها مثلت يف روما، وكان هلا أثر كبري يف نشأة املسرحية الصامتة 
وسرت احلكومة أميا سرور من دخول املسرحية األدبية يف روما فكرمت أندرمكس، بأن أباحت للشعراء . املضحكة

ومن ذلك احلني جرت العادة بتمثيل . م، وأن يعقدوا اجتماعام يف هيكل منريفا على األفنتنيأن يؤلفوا احتاداً هل
وبعد مخس سنني من هذه البداية التارخيية جاء جندي قدمي من عامة ). 43(مسرحيات ذات مناظر يف األعياد العامة 

هلني احملافظني على تقاليدهم  فأثار غضب األCnaeus Naeviusالشعب ومن أهل كمبانيا يدعى كنيس نيفيوس 
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القدمية بتمثيل مسالة سخر فيها من املفاسد السياسية اليت كانت متفشية يف العاصمة يف أيامه، سخرية ال تقل يف 
وشكت األسر الكبرية من هذه السخرية، فزج نيفيوس يف . Aristophanesصراحتها عن سخرية أرسطوفان 

راحه، ولكنه عاد فألّف مسرحية أخرى ال تقل يف سخريتها الالذعة عن السجن مث اعتذر عن عمله هذا وأطلق س
وكتب يف منفاه وهو شيخ طاعن يف السن ملحمة شعرية يف احلرب . مسرحيته األوىل، أخرج على أثرها من روما

على وتبدأ هذه امللحمة بذكرى تأسيس روما . اليونانية الثانية اليت خاض هو نفسه غمارها، تفيض وطنية ومحاسة
وخليق بنا أن نقول إن . أيدي الالجئني الطرواديني، وقد استمد منها فرجيل موضوع ملحمته وكثرياً من مناظرها

احلكم الذي صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة؛ ذلك أن امللهاة الرومانية قد فت يف عضدها عنت الرقابة اليت كانت 
الرومانية قد فقدت فيه ناقداً عاماً جريئاً كان يف وسعه أن تعد السب جرمية يعاقب عليها باإلعدام، وإن السياسة 

ووقفت هذه التجربة هي . وكتب نيفيوس أيضاً مسرحية شعرية تعتمد على تأريخ روما. يطهرها من مفاسدها
د األخرى عنده، وظلت املآسي الرومانية بعد أيامه حمصورة كلها يف دائرة األساطري اليونانية اليت نضب معينها ومل جت

ومل يبق مما كتبه نيفيوس إال قطع قليلة متفرقة تشهد برباعته، ومنها قطعة . منها خمرجاً إىل غريها من املوضوعات
إا تنتقل من شخص إىل شخص تنقل من يلعب كرة يف حلقة، وهي كل شيء لكل : "تصف فتاة لعوباً يقول فيها

هذا تضغط عليه بيدها، وذاك بقدمها، وثالث تريه خامتها، . ارجل، تلقاهم بألفاظها، وغمزات عينها، ودالهلا، وعناقه
وخليق بنا أن نقول إن النساء ). 44" (ورابع ترسل له قبلة حارة مغرية من شفتيها، وهنا أغنية، وهناك لغة اإلشارات

، وإن "كاتو"ان مل يكن يف ذلك الوقت أقل مجاالً وسحراً مما هن اآلن، وإن الرومان مل يكونوا كلهم متزمتني كما ك
ومل يكن للعلوم شأن يف تربية املواطن الروماين أو . الفضيلة كانت تتنحى عن مكاا يف ظالل أبواب اهلياكل نفسها

وكان األوالد يعدون . ثقافته إذا استثنينا قواعد احلساب األساسية، وما يكفي من اهلندسة لتخطيط مزرعة أو معبد
، ولليد )I(ألرقام اليت يستخدموا يف العد واحلساب إال صورة لإلصبع ممتدة ، ومل تكن ا)digita(على أصابعهم 

)V( أو اليدين متصلتني عن الرسغ ،)X( وكانوا يكتفون يف تكوين األعداد األخرى بتكرار هذه الرموز ،)III, 

II ( وبإضافة أرقام قبلV ،X أكثر منهما يف احلالة  أو بعدمها للداللة على ما هو أقل منهما يف احلالة األوىل أو
، وضع النظام العشري القائم على أجزاء العشرة ومضاعفاا، أي األصابع "اليدوي"ومن هذا احلساب . الثانية
وأجاد الرومان يف استخدام اهلندسة يف أعمال البناء وغريها من األعمال اهلندسية، ولكنهم مل يضيفوا نظرية . العشر

 ابتكرها العقل اليوناين، ولسنا نسمع شيئاً عن الفلك الروماين يف هذا العهد إال ما واحدة جديدة إىل النظريات اليت
أما الطب فقد ظل معظمه حىت القرن الثالث . يتصل منه بالتقومي املليء باألخطاء، وبالتنجيم شقيق الفلك وحده

 أن اآلهلة وحدها هي مقصوراً على استخدام األعشاب والسحر والصلوات يف البيوت، وكان االعتقاد السائد
القادرة على شفاء املرضى، وكانوا يبتهلون يف كل داء إىل إله خاص، كما نلجأ حنن إىل الطبيب اإلحصائي، لكي 
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، فبعوض املناقع الرومانية كان يلجأ يف اتقاء أذاه إىل اإلهلتني فربيس )45(يضمنوا ألنفسهم الشفاء من هذا املرض 
Febris ومفتيتس Mephtitisا ظل الرومان إىل القرن العشرين بعد امليالد يلتمسون الشفاء من احلمى من ، كم

وكانت األضرحة الشافية واملياه املقدسة شائعة ). La Madonna della Febbre (46" سيدة احلميات"
 مركزاً كبرياً للعالج الديين يعتمد فيه على Aesculapiusوكان هيكل اسيوالبيوس . شيوعها يف هذه األيام

التغذية املناسبة، والدعوات الصاحلات، واملراسم الدينية املهدئة لألعصاب، ومعونة األطباء اربين العمليني، ولطف 
 يعتمد فيه على هذه العوامل كلها إلعادة الثقة إىل نفس املريض ولشفائه من مرضه شفاء يظنون أنه -مهرة املمرضني

ن يف رومه إىل جانب هذه الوسائل أطباء حقيقيون ودجالون من على أنه كا). 47(إمنا جاء عن طريق املعجزات
العبيد قبل املسيح خبمسمائة عام؛ وكان بعضهم ميارسون طب األسنان ألن األلواح االثىن عشر كانت حترم دفن 

م عن أول طبيب من . ق219ونسمع يف عام ). 48(الذهب مع املوتى إال إذا كان مستخدماً يف تغطية األسنان
وقد أعجب األشراف . Archagathus Le Peloponnesار يف رومه، وهو أرشجاتوس البلوبونيزي األحر

شغفه الشديد الذي "وكان . جبراحاته إعجاباً محل جملس الشيوخ على أن يطلب له مسكناً رمسياً ومينحه حرية املدينة
وأخذ األطباء اليونان من ). Carnifex(49سبباً يف تلقيبه فيما بعد باجلزار " يبلغ حد اهلوس بالتقطيع والتحريق

  .ذلك الوقت يهرعون إىل رومه حىت أصبحت صناعة الطب يف تلك البالد وقفاً على اليونان

  الفصل الخامس 

  الزراعة 

. قلما كان الرومان يف تلك العصور حيتاج إىل الطب، ألن حياته النشيطة يف الزراعة واجلندية تكسبه صحة وقوة

 األرض كما جيد اليوناين يف خوض عباب البحر؛ وكانت الزراعة أساس حياته، يقيم املدن لتكون وكان جيد يف فلح
جمتمعاً للزراع يتبادلون فيها حمصوالت أرضهم، وينظم جيوشه ودولته على أساس استعداده للدفاع عن أمالكه 

وجند امللكية الفردية قائمة يف رومه من . وتوسيع رقعتها، ويفكر يف آهلته على أا أرواح األرض احلية والسماء املغذية
 اليت تستويل ager publicus؛ على أن بعض الراضي كانت تعد من األمالك العامة )50(أقدم العصور املعروفة

وكانت أسرة الزراع يف عهد اجلمهورية الباكر متتلك فدانني . عليها الدولة عن طريق الفتح وحتتفظ لنفسها مبلكيتها
. ة، يشتغل فيها مجيع أفرادها وعبدها إن كان هلا عبد، وتعيش عيشة متقشفة على ما تنتجه من الغالتأو ثالثة أفدن

، ويصحون من نومهم مبكرين، وخيرجون إىل عملهم ونصف جسمهم العلوي عار من )51(وكانوا يفترشون القش
قرابني دينية وطعاماً يف األعياد املالبس، ليحرثوا األرض وميهدوها خلف ثريان تسمدها بفضالا، وتتخذ حلومها 

وكانت فضالت اآلنية تتخذ هي األخرى مساداً، ولكن املخصبات الكيمائية كانت نادرة يف إيطاليا قبل . والوالئم
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وكانت . وقد استورد يف ذلك العهد كتباً يف الزراعة العملية من بالد اليونان ومن قرطاجنة. عهد اإلمرباطورية
وكانت الفاكهة . ضراً، مث تترك من حني إىل حني لتكون مراعي حىت ال يستنفد خصبهااألرض تزرع حباً مث خ

واخلضر موفورة، وكانت بعد البقول أهم غذاء لألهلني، وكان الثوم من أحب املشهيات، وقد بلغ من شأن الزراعة 
 ,Lentuliة ذلك أسر ومن أمثل. عندهم أن بعض أسر األشراف قد اشتقت أمساؤها من اخلضر اليت تعىن بزراعتها

Fabii,Caepionesمث طغت زراعة التني . ، وهي مشتقة من ألفاظ معناها العدس، والبصل، والفول أو احلمص
والزيتون والكروم شيئاً فشيئاً على زراعة احلبوب واخلضر، واستبدل زيت الزيتون بالزبد يف الطعام، وبالصابون يف 

 واملصابيح، كما كان العنصر األساسي يف أدهان الشعر واجللد اليت كانت االستحمام، واستخدم لإلضاءة يف املشاعل
وكان الضأن أهم قطعام . رياح البحر األبيض املتوسط اجلافة ومشسه احملرقة يف فصل الصيف حتتم عليهم استعماهلا

 ترىب يف ساحة وكانت اخلنازير والدجاج. ألن اإليطاليني كانوا يفضلون نسيج الصوف على غريه من املنسوجات
مث غريت احلروب هذه الصورة القروية وما فيها من كدح، ). 54(املزرعة، وكان لكل أسرة تقريباً حديقة لألزهار

ذلك أن كثريين من الزراع الذين استبدلوا السيف باحملراث قد غلبوا على أمرهم يف ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة 
ريون غريهم وجدوا أن أرضهم أتلفها اإلمهال، أو اجليوش، فلم جيدوا لديهم املدن فلم يعودوا قط إىل حقوهلم؛ وكث

من الشجاعة ما حيملهم على أن يبدءوا العمل فيها من جديد؛ ومنهم من قصمت ظهورهم الديون الباهظة؛ فاضطر 
زارع الصغرية بعضها هؤالء كلهم إىل أن يبيعوا أرضهم بأمثان زهيدة إىل األشراف أو املمولني الزراع؛ وضم هؤالء امل

، واستبدلوا بزراعة احلبوب يف هذه الضياع مراعي Latifundiaإىل بعض وكونوا منها ضياعاً واسعة كبرية 
للضأن واملاشية، وبساتني وكروماً، وحشدوا فيها عبيداً من أسرى احلروب يعملون فيها على أعني مشرفني، كانوا 

الك يأتون إىل هذه الضياع بني الفنية والفنية ليلقوا نظرة على أمالكهم؛ وكان امل. هم أيضاً عبيداً يف أغلب األحيان
ومل يكونوا هم أنفسهم يقومون فيها بعمل من األعمال، بل كانوا يعيشون عيشة املالك الغائبني عن أمالكهم يف 

رابع، حىت إذا حل وقد بدأ هذا االجتاه اجلديد قبل القرن ال. منازل ذات حدائق يف الريف، أو يف قصور يف رومه
القرن الثالث قبل امليالد نشأت يف الريف طائفة من املستأجرين الذين أثقلتهم الديون، ويف العاصمة طائفة من 

وما لبث هذان التذمر والغضب أن . الصعاليك الذين ال ملك هلم، وانتشرت بينهم التذمر والغضب من وضعهم
  .قضيا على اجلمهورية اليت أقامها كدح الفالحني

  الفصل السادس 

  الصناعة 
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 وكان لفقرها يف هذه املعادن أكرب األثر يف تاريخ إيطاليا االقتصادي والسياسي؛ -مل تكن أرض إيطاليا غنية مبعادا
فلم يكن يف البالد ذهب قط، وكانت الفضة جد نادرة، وكان فيها قدر ال بأس به من احلديد، كما كان ا بعض 

وكانت مجيع املناجم يف . دير، واخلارصني، بكميات قليلة ال تكفي لقيام الصناعاتالنحاس، والرصاص، والقص
. اإلمرباطورية كلها ملكاً للدولة، ولكنها كانت تؤجرها لألفراد يستغلوا استغالالً جمزياً على أيدي آالف من العبيد

الربنز يف ذلك العهد كان ال يزال أكثر ومل تتقدم صناعة التعدين أو الفنون الصناعية يف البالد إال قليالً؛ ولكن 
 وغريه Archimedesاستعماالً من احلديد؛ ومل تكن اآلالت الرافعة والدالء ذات السالسل اليت أقامها أركميدس 

وكان اخلشب أهم أنواع الوقود تقطع له . من العلماء يف صقلية ومصر تستخدم إال يف خري املناجم اإليطالية وأحدثها
تقطع أيضاً الستخدامها يف بناء البيوت وصنع السفن واألثاث؛ ومن أجل هذا أخذت الغابات تتناقص األشجار كما 

. مساحتها وتنعدم شيئاً فشيئاً من سفوح اجلبال، حىت وصل التقطيع إىل احلد األعلى الذي ال تنمو فوقه األشجار

ومل يوضح قط نظام للمصانع إذا . انياوكانت أروج الصناعات وأكثرها ازدهاراً صناعة األسلحة والعدد يف كمب
استثنينا مصانع األسلحة والفخار، ومل يكن الفخرانيون يصنعون الصحاف وحدها بل كانوا يصنعون معها اآلجر، 

وكانوا يف أريتيوم وغريها يقلدون النماذج اليونانية . والقرميد، واألنابيب، والقنوات اليت جتر املاء إىل البيوت
ومل حيل القرن السادس قبل امليالد حىت كانت صناعة النسيج قد ختطت املرحلة املرتلية . اآلنية الفنيةويتعلمون صناعة 

يف نقش التيل والصوف وإعدادها وصبغهما، وذلك على الرغم من أن صناعة الغزل كان يقوم ا النبات واألزواج 
 صغرية ال تنتج لألسواق احمللية وحدها بل تنتج أما النساجون األحرار وغري األحرار فقد مجعوا يف مصانع. والعبيد

. أما اإلنتاج الصناعي لالستهالك غري احمللي فقد كانت تعطله صعاب النقل. كذلك ما يلزم منها لتجارة القصدير

ذلك أن الطرق كانت رديئة والقناطر غري مأمونة، والعربات اليت جترها الثريان بطيئة، والرتل يف الطرق نادرة، وكان 
للصوص كثريون، ومن مث اجتهت حركة النقل إىل القنوات واألار؛ أما املدن الساحلية فكانت تستورد حاجتها من ا

م حىت كان الرومان قد .  ق202وما أن حلت سنة . البضائع بطريق البحر ال من املدن الواقعة خلفها بطريق الرب
صلية ألا كانت تسمى عادة باسم القناصل أو الرقباء ، وقد مسيت قن"القنصلية العظيمة"أنشئوا ثالثة من الطرق 

وما لبث هذه الطرق العامة أن فاقت يف صالبتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية اليت . الذين كانوا يبدءوا
 الذي خرج به via Latinaوكان أقدم هذه الطرق طريق فيا التينا . اختذها الرومان مناذج هلم يف بادئ األمر

 312 الضرير يف عام Appius Claudiusوبدأ أبيوس كلوديوس . م إىل تالل ألبان. ق370الرومان حوايل 

 واستخدم يف إنشاءه آالفاً من Capua أو الطريق األبياوي الذي يصل رومه بكبوا via Appiaطريق فيا أبيا 
، Brundisium، وبرنديزيوم Venusia، مث مدد هذا الطريق فيما بعد إىل بنفنتم، وفنوزيا )55(ارمني
 ميالً إجنليزياً يربط ساحلي شبه اجلزيرة الشرقي والغريب، وييسر 333وكان هذا الطريق البالغ طوله . وتارنتم
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م . ق241ويف عام . التجارة مع بالد اليونان والشرق، كما كان هو وغريه من الطرق عامالً كبرياً يف توحيد إيطاليا
 خمترقاً Antibes يف إنشاء الطريق األوريلي املمتد من رومه إىل أنتيبيس Aurilius Cottaشرع أورليوس كوتا 

 الطريق 220 يف عام Caius Flaminusوافتتح كيوس فالمينوس . Genoa، وجنوى Pisaمدينيت بيزا 
  بنيValerian، مث أنشئ حوايل ذلك الوقت نفسه الطريق الفلريي Ariminnmالفالميين املؤدي إىل أرمينوم 

فصعد الطريق : وهكذا أخذت شبكة الطرق الفخمة تتسع شيئاً فشيئاً. Corfinium وكرفينيوم Tipurتيبور 
 إىل بالسنتيا Mutina وموتينا Bononia حنو الشمال من أرمينيوم خمترقاً بونونيا Aemilianاإلميلي 

Placentia)  وربط الطريق البستومي )187عام ،Postumian جنوى بفرونا Veronoa (148 ( ومسار
مث أنشئت الطرق يف ) Padua (132 إىل بدوا Ravenns من أرمينيوم خمترقاً رافنا Via Popiliaطريق بويليا 

، Thessalonica، وثسلونيكا، Vienna، وفينا York إىل يورك - القرن التايل من إيطاليا إىل خارجها
هذه الطرق يف الدفاع عن اإلمرباطورية وتوحيدها، وأفادت . ودمشق، كما امتدت على طول ساحل إفريقية الشمايل

وبعث احلياة فيها، وذلك مبساعدا اجليوش على سرعة احلركة ونشر األنباء والعادات واألفكار يف ربوعها، كما 
لكن التجارة مل ترج . أضحت مسالك عظيمة للتجارة، وكان هلا شأن أميا شأن يف تعمري إيطاليا وأوربا وزيادة ثرائهما

ذلك أن رجال الطبقات .  إيطاليا على الرغم من هذه الطرق الكربى رواجها يف شرقي البحر األبيض املتوسطيف
العليا كانوا ينظرون بعني االحتقار إىل الشراء بأمثان خبسة والبيع بأمثان مرتفعة، ولذلك تركوا التجارة الداخلية 

 الريف فقد كان أهله يكتفون باألعياد اليت تقام من حني إىل لليونان واحملررين من أبناء الشرق؛ هذا يف املدن، أما
كذلك مل تبلغ التجارة اخلارجية شأناً عظيماً ألن النقل البحري كان معرضاً . حني، وبأسواق اليوم التاسع يف املدن

الشراع أم لألخطار، فقد كانت السفن صغرية احلجم ال تزيد سرعتها على ستة أميال يف الساعة سواء أكانت تسري ب
. بااديف، ومل تكن تبعد عن الشاطئ وال جيرؤ معظمها على اخلروج من املوانئ من شهر نوفمرب إىل شهر مارس

كذلك كانت قرطاجنة تسيطر على غريب البحر األبيض املتوسط واملمالك اإلغريقية تسيطر على شرقيه، وكان 
وفوق هذا . التجار الذين هم أكثر منهم شرفاً إىل حد مالصوص البحار ينقضون من مكامنهم من حني إىل حني على 

؛ وقد حدث أن غرقت مائتا Ostiaكله كان ر التيرب دائب العمل على طمر مصبه وسد مدخل ميناء عند أستيا 
يضاف إىل هذا وذاك أن التيار كان قوياً حبيث جيعل سري السفن صاعدة . سفينة يف هذا امليناء على أثر عاصفة هوجاء

 200يه إىل رومه عمالً ال يوازي ما يتطلبه من مشقة وما يتكلفه من مال، ومن أجل هذا بدأت السفن حوايل عام ف

وكان البد . م ترسو عند بتيويل على بعد مائة ومخسني ميالً جنويب رومه، ومنها تنتقل محولتها براً إىل العاصمة.ق
وضع نظام للنقود، واملقاييس، واملكاييل، واملوازين، مضمون من لتيسري هذه احلركة التجارية الداخلية واخلارجية من 

لقد ظلت املاشية حىت القرن الرابع قبل امليالد تتخذ وسيلة للتبادل، وذلك ملا هلا من قيمة عند مجيع  . الدولة
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فلما اتسع نطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس، خشنة . ألا كان يسهل نقلها من مكان إىل مكانالناس، و
وقد اشتقت الكلمة اإلجنليزية الدالة على القيمة ). م. ق330حوايل  (Aesالصنع غري مهذبة تسمى اإليس 

estimate من كلميت Aes timareتقومي األشياء هي اآلس وكانت الوحدة املستعملة يف .  أي تقومي النحاس
As) ا رطالً من النحاس، وملا أن سكّت الدولة عملة حناسية حوايل عام ) الواحدم كانت تطبع . ق335وكان وز

).  أي ماشيةpecusمن بيكس  (pecuniaعليها يف الغالب صورة ثور، أو شاة، أو خرتير، ومن مث مسيت بيكونيا 

ومل جتد اجلمهورية من األموال ما يفي حباجاا، خفضت وزن اآلس إىل " األوىل ويقول بلين إنه ملا شبت احلرب البونية
وما أن )". 56( قيمته، وأفلحت يف تصفية الدين العمومي5slash6أوقيتني من النحاس، وذه الوسيلة اقتصدت 

لتستعني الدولة  إىل نصف أوقية 87 حىت كان وزن اآلس قد نقص إىل أوقية واحدة، مث خفض يف عام 202واىف عام 
 سكًت قطعتان من النقود الذهبية أوالمها الديناريوس 269ويف عام . بذلك على متويل احلرب االجتماعية

Denarius ا اهليلينية املخفضة، واألخرىوكان يساوي عشرة آسات، أي قيمة الدرمخة األثينية يف صور 
 -  ظهرت أول عملة ذهبية رومانية217ام ويف ع. السترتيوس ومقدارها آسان ونصف آس أو ربع ديناريوس

أما من حيث قيمة املعادن اليت حتتويها كل .  وكانت قيمته عشرين أو أربعني أو ستني سترتيوس- aureiاألوري 
 والديناريوس 5slash100 والسستر 2slash100قطعة من هذه النقود فقد كان يف اآلس ما قيمته 

20slash100نت املعادن الثمينة أقلّ كثرياً يف هذه األيام، وكانت قيمتها الشرائية وإذ كا.  من الريال األمريكي
، فإن يف وسعنا إذا غضضنا النظر عن تقلبات األمثان يف عهد )57(هلذا السبب أضعاف قيمتها يف الوقت احلاضر
، 6slash100يف عهد اجلمهورية الرومانية ب )  ديناريوس6000(نريون أن نقوم اآلس والسستريوس والتالنت 

15slash100 ،60slash100 ،3.600 ريال أمريكي على التوايل حسبما كانت قيمة الريال يف عام 

بالد، فقد كان الرومان وكان إصدار هذه العملة املضمونة عامالً مهماً يف تدعيم األعمال املالية يف ال . 1942
األولون يستخدمون اهلياكل يف أعمال املصارف، كما نتخذ حنن املال إهلاً لنا واملصارف هياكل نعبده فيها من دون 

وقد ظلت الدولة تتخذ األضرحة القوية البناء مستودعات لألموال العامة، ولعلها كانت ترى أن الدين قد يلقى . اهللا
وكان إقراض املال من أقدم األعمال يف رومه، وشاهد ذلك أن .  يقدمون على السرقةالرعب يف قلوب اللصوص فال

مث خفض سعر الفائدة القانوين يف عام ). 60( يف السنة1slash3% 8األلواح األثين عشر حترم الربا إذا زاد على 
 كان يف وسعهم أن يروغوا من ولكن املرابني. م. ق342 إىل مخسة يف املائة، مث حرم الربا على اإلطالق يف عام 347

فضالً عن هذا فقد كان الربا %. 12هذا التحرمي األرسطاطيلي، وكان أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعالً ال يقل عن 
واسع االنتشار، وكان حيدث من حني إىل حني أن يتخلص املدينون من ديوم %) 12الذي يزيد على (الفاحش 

: م أن استخدمت احلكومة وسيلة جد حديثة للتخفيف عن املدينني. ق352م وحدث يف عا. باإلفالس أو التشريع
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ذلك أا تكفلت هي بالرهون اليت كان الوفاء ا مرجحاً أكثر من غريها، وأقنعت الراهنني بأن يقبلوا عن الرهون 
 هي رجال Forum، وأصبح أحد الشوارع ااورة للسوق العامة )61(األخرى فوائد أقل من اليت تعاقدوا عليها

وكان يف ). trapezitae(والصيارفة مبديل النقود ) argentarii(املصارف، وازدمحت فيه حوانيت املقرضني 
وسع األهلني أن يقترضوا املال بضمان األرض واحملاصيل الزراعية واألوراق املالية، والعقود احلكومية، كما كان يف 

 والرحالت البحرية، وكان حيل حمل التأمني الصناعي السائد يف وسعهم أن يقترضوا لتمويل املشروعات التجارية
أيامنا احلاضرة نظام اإلقراض التعاوين؛ وكان حيدث أن يشترك عدد من أصحاب املصارف يف تقدمي األموال الالزمة 

ال وكانت هناك شركات مسامهة أشهر ما كانت تقوم به من األعم. ملشروع ما بدل أن ينفرد واحد منها بتمويله
وكان أصحاب هذه العطاءات حيصلون . تنفيذ العقود احلكومية اليت يربمها الرقيب بعد أن تقدم إليه عنها عطاءات

أي " أجزاء صغرية"على املال الالزم لقيامهم ذه األعمال ببيع ما لديهم من األسهم والسندات للجمهور يف صورة 
ركات املؤلفة من رجال يقومون باملشروعات العامة أو وقد اضطلعت هذه الش). partes( أو particularأسهم 

مشروعات الدولة بعمل خطري يف متوين اجليش واألسطول يف احلرب البونية الثانية مبا حيتاجانه من املؤن والعتاد 
ن ، وكا)62(ونقلها إليهما، ومل يفتها يف هذا العمل أن حتاول ما حياوله غريها من الشركات، وهو أن ختدع احلكومة

 هم الذين يديرون هذه املشروعات الكربى، أما ما كان أصغر منها فكان يديره األرقاء equitesرجال األعمال 
 وكان هؤالء يدبرون negotiatunesوكانت املشروعات غري احلكومية يديرها مديرو األعمال . احملررون

شتغل كل منهم يف حانوته اخلاص، وكان وكانت الصناعة يف أيدي صناع مستقلني ي. ألنفسهم ما يلزمها من املال
. معظم هؤالء الصناع ممن األحرار ولكن كان إىل جانبهم عدد من احملررين ومن األرقاء أخذ يتزايد على مر األيام

. وكانت األعمال اليت يقوم ا هؤالء الصناع خمتلفة كل االختالف، وكان أكثر ما ينتجون للسوق ال للعميل اخلاص

فس بني العمال األحرار واألرقاء إىل خفض أجور األولني، فاحنط مستوى العمال إىل درجة من البؤس وقد أدى التنا
ومل يكن إضراب هؤالء العمال عن . ال تقل عن بؤس أفقر عمال املدن الذين يعيشون يف أقذر األحياء يف هذه األيام

حرب األرقاء " األرقاء كانت كثرية؛ ومل تكن ؛ غري أن الفنت بني)63(العمل ذا فائدة هلم ولذلك كان نادر احلدوث
ذلك أن التذمر إذا اشتد وضاق الناس ذرعاً مبعيشتهم، كان من السهل تلمس . أوىل هذه الفنت) م. ق139" (األوىل

سبب للحرب يئ أعماالً للمتعطلني، وتيسر انتشار النقود املنخفضة القيمة، وتوجه غضب الشعب حنو عدو 
وكان ). 64(ن من أرضه إذا انتصروا، أو تستقبلهم هذه األرض موتى أو أسرى إذا هزمواخارجي يطعم الروما

ولكنها قلما كانت تعىن مبسائل األجور أو ساعات ). Collegia(لألحرار من العمال احتادات أو مجاعات طائفية 
.  أو االعتراف مبشروعيتها فضل إنشاء هذه االحتاداتNumaوتعزو الروايات املتواترة إىل نوما . العمل أو ظروفه

وسواء صح هذا أو مل يصح فإننا نعرف أنه كان القرن السابع قبل امليالد منظمات للزمارين، والصائغني، والنحاسني، 
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" الفنانني الديونيزيني"وكانت مجاعات ). 65(وطارقي احلديد، واحلذائني، والفخرانيني ، والصباغني والنجارين

Dionysian Artists  -وقد كان يف رومه .  من أكثر اجلماعات انتشاراً يف العامل القدمي-ثلني واملوسيقينياملم
قبل بداية القرن الثاين قبل ميالد املسيح مجاعات طائفية للطباخني، ودابغي اجللود، والبنائني، وصناع الربونز، 

. ة قدم الطوائف السالفة الذكرواحلدادين، وصانعي احلبال، والنساجني؛ ولكن الراجح أن هذه الطوائف كانت قدمي

وكان . وكان أهم أهداف هذه االحتادات وأمثاهلا جمرد السرور الذي تبعثه الصالت االجتماعية يف قلوب أعضائها
ومل تكن الدولة تنظم شئون هذه االحتادات واجلماعات الطائفية . الكثري منها مجعيات تعاونية تكفل نفقات دفن املوتى

م كذلك كثرياً من النواحي يف حياة رومه االقتصادية؛ فكانت تشرف على استغالل املناجم وحسب، بل كانت تنظ
وعلى غريها من االمتيازات والعقود اليت كانت تربمها احلكومة، وكانت دئ االضطرابات اليت يثريها العامة 

تفرض الغرامات على االحتكارات؛ وكانت . باسترياد الطعام وتوزيعه بأمثان امسية على الفقراء أو على كل من يطلبه
وقد أممت صناعة تعدين امللح لتقضي بذلك على احتكار هذه الصناعة، بعد أن ارتفع مثن امللح بسبب هذا االحتكار 

وكانت رومه تتبع سياسة حرية التجارة، ولذلك فإا ملا تغلبت على . ارتفاعاً جعله يف غري متناول طبقة العمال
 مث ديلوس مشترطة عليهما Uticaحر املتوسط لتجارة األمم مجيعها؛ وقررت محاية يتكا قرطاجنة فتحت غرب الب

على أا . يف نظري هذه احلماية أن يظال ميناءين حرين تدخل فيهما البضائع وخترج منهما دون أن تؤدي هلما رسوماً
 وكانت تفرض على معظم .كانت يف بعض األحيان حترم تصدير السالح، واحلديد، واخلمر، والزيت، واحلبوب

الغالت اليت تدخل رومه عوائد مجركية تقدر عادة باثنني ونصف يف املائة من قيمتها، مث امتدت هذه الضريبة القليلة 
يف مجيع أحناء ) tributum(م تفرض ضريبة على األمالك . ق147فيما بعد إىل غريها من املدن، وظلت حىت عام 

إن إيرادات الدولة مل تكن كثرية وإن أهم ما كانت تستخدم فيه هو نفقات احلرب، وميكن القول بوجه عام . إيطاليا
  ).66(شأا يف هذا شأن غريها من الدول املتحضرة

  الفصل السابع 

  المدنية 

م من كربيات املدن الواقعة على البحر األبيض املتوسط، بفضل ما كان يدخل . ق202أصبحت رومه يف عام 
. الغرامات اليت تفرضها على أعدائها، وبفضل من كان يفد إليها من اخلالئق ليسكنوا فيهاخزائنها من الضرائب و

 أي من الذكور الراشدين - من املواطنني270.713 قبل امليالد 234وقد سجل فيها اإلحصاء الذي أجرى يف عام 
 واىل 258.318 إىل 189م مث نقص هذا العدد نقصاً فجائياً خالل احلرب الكربى، ولكنه ارتفع يف عا. األحرار

، 1.100.000م مبا يقرب من . ق189، ويف وسعنا أن نقدر سكان دولة املدينة يف عام 147 يف عام 322.000
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 حنو Rubiconوكان يف إيطاليا جنوب الروبيكون .  من هؤالء يسكنون داخل أسوار رومه275.000ولرمبا كان 
ص الشعوب املغلوبة، وتدفق السكان، وحترير األرقاء وكانت اهلجرة وامتصا). 67( من السكان5.000.000

 كانت هذه العوامل كلها قد أخذت حتدث يف رومه تلك التغريات العبقرية اليت جعلتها - ومنحهم احلقوق السياسية
. يف عهد نريون نيويورك الزمن القدمي، نصف سكاا من البالد األصليني والنصف اآلخر خليط من كافة األجناس

 املدينة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسماا إىل أحياء منفصلة، لكل منها موظفوه اإلداريون وأربابه وكان يف
 معابد عند ملتقى الطرق اهلامة وأقيمت هلا Lares Compitalesوقد شيدت إىل آهلة ملتقى الطرق . الواقون

وكانت معظم الطرق حباهلا . متبعة يف إيطاليا وهي عادة لطيفة ال تزال -متاثيل عند ملتقى الطرق األقل من هذه أمهية
الطبيعية، وكان بعضها مرصوفاً حبجارة ملساء مستخرجة من أقواع األار ككثري من مدن البحر األبيض املتوسط يف 

 يغطى أرض الشوارع الكربى بكتل من احلمم 174وقد دامت هذه احلال حىت شرع الرقيب حوايل عام . هذه األيام
 أوىل القنوات املعروشة جلر املياه العذبة إىل املدينة اليت 312قد بىن أبيوس كلوديوس األعمى يف عام و. الربكانية

وأقام األشراف صهاريج تستمد املاء من هذه . ظلت حىت ذلك الوقت تعتمد على العيون واآلبار ومياه التيرب العكرة
بري، فاستطاع األشراف أن يستحموا مبائها أكثر من القنوات، ومدت منها األنابيب يف بيوم، وركبت عليها الصنا

وشاد املهندسون . مرة يف األسبوع؛ مث افتتحت رومه محاماا األوىل التابعة للبلدية بعد هزمية هنيبال بزمن قليل
 لنقل مياهها القذرة، وقد بلغت Cloaca Maximaالرومان أو التسكان يف وقت غري معروف ارى األكرب 

مث أنشئت ). 68(جرية الضخمة هلذا ارى درجة من االتساع تسمح مبرور عربة حمملة بالدريس من حتتهاالعقود احل
وكانت مياه األمطار واملياه . جماري صغرى لصرف مياه املناقع اليت كانت حتيط برومه وتغري عليها يف بعض األوقات

وقد ظلت مياهه امللوثة مشكلة . منها إىل ر التيربالقذرة جتري من فتحات يف الشوارع إىل هذه املصارف، مث تنتقل 
ذلك أن البيوت . ورمبا كانت املعابد هي مظاهر الزينة الوحيدة اليت كانت يف املدينة. املشاكل يف احلياة الرومانية

 ظلت مستمسكة بالطراز التسكاين البسيط الذي وصفناه من قبل، ال يفترق عنه إال يف شيء واحد وهو أن جدراا

اخلارجية كانت تبىن يف الغالب من اآلجر أو تطلى مبسحوق اجلبس الناعم؛ وكثرياً ما كانت هذه اجلدران تشوه مبا 
ومل . خيدش عليها من الشعر أو النثر يف ذكر حادث من احلوادث التافهة اليت ال يلبث الناس أن ينسوها بعد وقوعها

وكانت اهلياكل تبىن يف .  نسبة من يعرفون منهم القراءة والكتابةيكونوا يقصدون بكتابتها إال أن يدلوا على ازدياد
وقد أقيمت . الغالب من اخلشب، وكانت واجهاا وزينتها من الطني احملروق، وكان طرازها هو الطراز التسكاين

يمت ، وأقAventineعلى تل الكبتولني هياكل جلوبتر، ويونو، ومنريفا، وأقيم هيكل آخر لديانا على األفنتني 
، والزهرة، وللنصر، واحلظ السعيد، واألمل Janusليونو، واملريخ، ويانوس ) م. ق201قبل عام (هياكل غريها 

 أي املصور، وذلك ألنه Pictorم أضاف كيوس فابيوس إىل اسم عشريته لقب بكتور . ق303ويف عام . وما إليها
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الون اليونان يف رومه متاثيل لآلهلة الرومانية واألبطال وأقام املث. عمل مظلمات يف هيكل الصحة القائم على الكبتولني
 على الكبتول متثاالً جلوبتر بلغ من ضخامته أن كان 293الرومانيني من اآلجر، والرخام، والربنز؛ وقد أقاموا يف عام 

فون الرومان املوظ( أقام األيديلون 296ويف عام .  اليت تبعد عنه عشرين ميالAlbanًيراه الواقف عند تالل ألبان 
متثاالً من الربنز لذائبة أضاف إليه الفنانون فيما بعد صورتني لرميولوس ) املشرفون على املباين العامة واأللعاب وغريها

ولسنا نعرف أهذه هي اموعة اليت جاء وصفها على لسان شيشرون أم أا جمموعة أخرى، وإن مل تكن . ورميوس
ومهما يكن من شيء فإن هذا التمثال . اليت ال تزال باقية إىل هذا اليوم" الكبتولذئبة "فهل هذه أو تلك هي بعينها 

األخري آية فنية أوفت على الغاية يف اإلتقان، فهي متثال من اجلماد ينبض باحلياة يف كل عضلة من عضالته وكل 
تأسون بسماع املوسيقى، وبينا كان األشراف خيلدون انتصارهم وميتدحون أسالفهم كان العامة ي. عصب من أعصابه

وكانت طرقات إيطاليا وبيوا تردد أصداء األغاين الفردية واجلماعية، . وبالرقص، واملسرحيات املضحكة، واأللعاب
فكان الرجال يغنون يف املآدب واألوالد والبنات يرددون الترانيم يف املواكب الدينية، وكانت حفالت الزواج ال 

وكان املزمار أكثر آالت الطرب شيوعاً ولكن . نت األغاين تصحب جنازات األمواتختلو قط من األناشيد كما كا
وكان الرومان يف . القيثارة أيضاً كان هلا من يهواها حىت أضحت اآللة احملبوبة اليت ينشد على نغماا الشعر الغنائي

ينا كان املستأجرون واألسرى أيام األعياد الكربى جيتمعون يف املدرجات وساحات اللعب يكتوون بنار الشمس، ب
وكان االقتتال واملوت أحب إىل اجلماهري من العدو . وارمون واألرقاء يعدون، أو يقفزون، أو يقتتلون، وميوتون

وساحة ) ويقال إن الذي أنشأها هو تاركوين األول(وكان يف املدينة مدرجان كبريان مها الساحة الكربى . والقفز
ان يدخلهما من غري أجر كل من يصل إليهما من الرجال والنساء يف الوقت الذي  وك-)م. ق221(فالمينوس 

وكانت الدولة يف بادئ األمر هي اليت تتكفل باإلنفاق على امللعبني، مث تكفل ما . ميكنهم من أن جيدوا فيهما مكاناً
رشحون ملنصب القناصل؛ وأخذت بعدئذ اإليديلون، أما يف العهد املتأخر من حياة اجلمهورية فكان ينفق عليهما امل

هذه النفقات تزداد جيالً بعد جيل حىت أضحت يف واقع األمر سداً منيعاً حيول بني الفقراء وبني التقدم ملناصب 
اليت كانت تقام للقواد العائدين من ميادين " حفالت النصر"ولعل من واجبنا أن نضم إىل هذه األلعاب . القناصل

أما . فالت تقام إال ملن انتصروا منهم يف حرب قتل فيها من األعداء مخسة آالف أو يزيدونومل تكن هذه احل. القتال
القائد املنحوس الذي انتصر ولكنه مل يقتل من أعدائه هذا العدد كله فلم يكن يلقى هذا النوع من الترحيب، ومل 

نة، وكان يطلب إىل القائد هو وكان الناس ينتظمون يف املوكب خارج املدي. ovisيكن يضحي له بثور بل بشاة 
وجنوده عند حدودها أن يلقوا أسلحتهم، مث يدخلها املوكب من حتت قوس نصر، اختذ فيما بعد طرازاً لعشرات 

وكان النافخون يف األبواق يتقدمون املوكب، مث تأىن من بعدهم أبراج أو أرماث متثل املدن اليت . املئات من اآلثار
مث تكركر من بعدها عربات مثقلة بالذهب . لى ما قام به املنتصرون من أعمال البطولةاستوىل عليها، وصور تدل ع
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وقد اشتهر موكب النصر الذي أقيم ملرسلس مبا كان فيه من التماثيل . والفضة، ومنتجات الفن وغريها من األسالب
 الفضة، ويف عام  أربعة عشر ألف رطل من207؛ وعرض سبيو اإلفريقي يف عام )212(املسروقة من سرقوسة 

 مائة وثالثة وعشرين رطالً استوىل عليها يف أسبانيا وقرطاجنة، وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسري إىل مصرعها 202
سري الفالسفة، ومن ورائها زعماء العدو املأسورون مث اجلالدون، والضاربون على القيثار، والزمارون، وحاملو آنية 

القائد نفسه يف عربة زاهية مزينة ويلبس جبة أرجوانية، وعلى رأسه تاج من ومن بعد هؤالء كلهم مير . البخور
وكان يركب . joveالذهب، ويف يده صوجلان من العاج وغصن من شجر الغار، ومها رمز النصر، وشعار جوف 

املدنيني معه يف العربة أحياناً أبناؤه، ويركب يف عربة تسري جبوارها أقاربه؛ مث يأيت من خلفهم أمناء سره من 
ويأيت يف آخر املوكب اجلنود حيمل بعضهم ما نالوه من األعطية، وعلى رأس كل منهم تاج، ميتدحون . والعسكريني

ذلك أن التقاليد املرعية اليت ال ميكن خرقها كانت تترك للجنود يف هذه الفترات . قوادهم، وبعضهم يسخرون منهم
 أن ينطقوا به دون أن يعاقبوا عليه، وذلك لكي يذكروا املنتصرين القصرية كامل احلرية يف أن ينطقوا مبا يريدون

وكان القائد يصعد الكبتول إىل هياكل جوبتر، ويونو، . املزهوين بنصرهم أم كسائر الناس معرضون لألخطاء
بالغة يف ومنريفا، ويضع قدمه عند أقدام اآلهلة، ويضحي حبيوان ما؛ وكان يأمر عادة بأن يذبح الزعماء من األسرى م

وكان هذا املوكب منظماً تنظيماً يثري يف النفس املطامع العسكرية، وجيزي القواد واجلند أحسن اجلزاء . شكر اآلهلة
  .على جهودهم احلربية؛ ذلك أن زهو اإلنسان ال خيضعان إال للجوع واحلب

  الفصل الثامن 

  بعد الموت 

ل الروماين، ولكنها مل يكن هلا ذلك الشأن اخلطري الذي حتدثنا لقد كانت احلرب أروع النواحي الروائية يف حياة الرج
ولعل حياة الرومان كانت تدور كلها حول أسرته وبيته أكثر مما تدور حوهلما حياة . عنه صحف املؤرخني الرومان

 العامل من وكانت أخبار العامل ال تصل إليه إال متأخرة، ومن أجل هذا مل يكن ما يتجمع يف. الرجل من يف هذه األيام
اضطراب يستثري عواطفه يف كل يوم، ومل تكن احلوادث العظمى اليت متر به يف حياته هي السياسة واحلرب، بل كان 

ومل يكن كبري السن تالزمه تلك الوحشة . أهم ما يعىن به مولد األطفال وحفالت الزواج وأخبار املوت احملزنة
ذلك أن الصغار كانوا يرون أن من .  العصور اليت تشيع فيها الفرديةواهلجران اللذان ينغصان على الكبار حيام يف

الفروض الواجبة عليهم أن يعنوا بالكبار، وقد ظل هؤالء إىل آخر عهود اجلمهورية أجدر الناس بالرعاية وأعظمهم 
ومل تكن اجلنائز تقل . سلطاناً، وكانت قبورهم بعد وفام مواضع التكرمي ما دام هلم أبناء أو أحفاد على قيد احلياة

فخامة وتعظيماً عن مواكب األفراح، فكان يسري يف طليعتها مجاعة من النادبات املأجورات فلما تغالني يف عويلهن 
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ويتلو هؤالء النسوة . حيرم عليهن اقتالع شعرهن) 71(وهوسهن قيد هذا الغايل بنص يف األلواح االثين عشر
ويأيت من بعد هؤالء عرض .  عشر، مث الراقصون ميثل امليت واحد منهمالزمارون وقد حدد القانون عددهم باثين

عجيب جلماعة من املمثلني يلبسون أقنعة املوت أو وجوهاً من الشمع يف صور آباء امليت الذين شغلوا مناصب ذات 
قائد املنتصر، وعليها مث تتلو هؤالء مجيعاً جثة امليت حموطة مبظاهر تبلغ من الفخامة ما يبلغه موكب ال. شأن يف الدولة

كامل اللباس املخصص ألعظم منصب شغله صاحبها يف حياته، وموضوعة يف نعش بسطت عليه أغطية مطرزة 
ويسري خلف النعش . باللونني األرجواين والذهيب، ومن حوهلا األسلحة والدروع اليت غنمها ممن قتلهم من األعداء

فإذا . ناته سافرات، وأقاربه وأبناء عشريته وأصدقاؤه ومواليه وعبيدهأبناء املتوىف وعليهم أثواب وأقنعة سوداء، وب
لقد كانت احلياة يف تلك األيام خليقة بأن . وصلت اجلنازة إىل السوق العامة وقفت ورثى امليت أحد أبنائه أو أقاربه

يف القرون األوىل من حياا وكان املوتى من أهل رومه . حيياها اإلنسان ولو مل ينل منها إال هذا التكرمي بعد الوفاة
وسواء . حيرقون، مث جرت العادة بعدئذ بأن يدفنوا وإن كان بعض احملافظني من أبنائها ظلوا يفضلون إحراق موتاهم

اتبعت هذه السنة أو تلك فقد كانت بقايا امليت تدفن يف قرب أضحى فيما بعد مزاراً ومكاناً للعبادة، كان األتقياء من 
وكان لعبادة األسالف واالعتقاد . فاده يضعون عليه من حني إىل حني طاقات الزهر وقليالً من الطعامأبناء امليت وأح

بأن أرواحهم حتيا يف مكان ما وترقب األحياء أكرب األثر يف استقرار األخالق واتمع الروماين، كما كان هلما نفس 
ساطري الرومانية اليت اصطبغت بالصبغة اهللينية ينتقلون وكان املوتى حسب األ. األثر يف بالد اليونان والشرق األقصى

إىل جنات النعيم أو إىل جزائر املقيمني؛ على أم كلهم تقريباً كانوا يرتلون إىل األرض ليستقروا يف مملكة األشباح 
 Hades وهو الصورة اليونانية لإلله هيديز - وكان ثانيهما. Pluto وبلوتون Orcusاليت يسيطر عليها أوركوس 

وهو االسم الذي اشتقت منه (أما أوركوس .  حيمل يف يده مطرقة يضرب ا امليت حىت يغيب عن وعيه-اليوناين
وإذ كان بلوتو أعظم األرباب يف . فكان هو اهلولة اليت تلتهم جثة امليت بعدئذ)  أي الغولogreالكلمة اإلجنليزية 

ورد األخري للثروة؛ وهي يف كثري من األحيان مستودع ما باطن األرض وأعالها مقاماً، وإذ كانت األرض هي امل
 برسرببينا - يتجمع من الطعام والسلع، فقد كان بلوتو يعبد أيضاً على أنه إله الثروة واألثرياء، وأضحت زوجته

Prosperpinaابنة سرييز - الضالة Ceresوكان الرومان يتمثلون اجلحيم يف بعض األحيان .  إهلة احلب النامي
، وكانوا يصوروا يف األغلب األعم على أا مسكن األشباح النصف اردة اليت )72( أا موضع العقابعلى

كانت يف حياا رجاالً ال ميتاز بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل يعانون كلهم على السواء عذاب الظالم األبدي 
  )".73(نسان يف آخر األمر الدميقراطية املنشودةجيد اإل "Lucianكما يقول لوسيان " وهنالك. "والنسيان النهائي

  الباب الخامس 
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  فتح بالد اليونان 

  م . ق201-146

  الفصل األول 

  االستيالء على بالد اليونان 

، كان يأمل أن تسري يف ركابه بالد اليونان كلها إلزهاق )214(ملا حتالف فليب ملك مقدونيا مع هنيبال على رومه 
ئ يف الغرب؛ ولكن الشائعات ما لبثت أن انتشرت تقول إنه كان يعتزم إذا ما انتصرت روح ذلك اجلبار الناش

ومن أجل ذلك وقعت العصبة اإليتوليه . قرطاجنة أن يفتح أرض اليونان كلها مبعونة حلفائه القرطاجنيني
Aetolianا ضد فليب؛ واستطاع جملس الشيوخ بفطنتهأن يستفيد من  ميثاقاً تعهدت فيه أن تساعد رومه يف حر 

وما كاد الرومان ينتصرون يف معركة زاما حىت أخذ ). 205(هذا اخلذالن فيقنع فليب بعقد صلح منفرد مع رومه 
ذلك أن هذا .  يكيد ملقدونية ويستعد للثأر منها- وهو الذي مل ينس قط إساءة وجهت إىل بالده-جملس الشيوخ

ى نفسها ما دام من ورائها تلك القوة العظيمة اليت ال يفصلها الس كان يشعر بأن رومه ال تستطيع أن تأمن عل
وملا أن عرض جملس الشيوخ اقتراحاً بإعالن احلرب اعترضت اجلمعية على هذا االقتراح وقام . عنها إال حبر ضيق

عارضني يف ؛ ولكن امل)1(أحد التربيونني يتهم األشراف بأم يريدون أن حيولوا أنظار الشعب عما يف البالد من فساد
. م حىت أحبر ت. ق200احلرب سرعان ما أمخدت أصوام واموا خبور العزمية وضعف الوطنية؛ وما واىف عام 

وكان فالمينوس فىت يف الثالثني من عمره، وكان .  إىل مقدونيةT. quintus Flaminusكونكتوس فالمينوس 
والتقى . اهللينية، واليت كانت تتجمع يف رومه حول آل سبيومن أفراد تلك الدائرة احلرة املعينة بصبغ البالد بالصبغة 

مث ). 197( بعد عدة حركات عسكرية ماهرة، وهزمه هزمية منكرة Cynoscephalaeبفليب عند سينوسفلى 
أدهش مجيع أمم البحر األبيض املتوسط، ولعله أدهش روما نفسها أيضاً، بأن أعاد فليب، بعد أن عاقبه على فعلته، 

واحتجت العصبة االستعمارية من .  املفلس اهلزيل، وعرض على بالد اليونان كلها أن يعيد إليها حريتهاإىل عرشه
 إىل حشد 169أعضاء جملس الشيوخ ولكن األحرار تغلبوا إىل وقت ما؛ وأعلن رسول من قبل فالمينوس يف عام 

ليونان ستحرر من سيطرة روما ومقدونية، كبري اجتمع يف األلعاب اليت كانت قائمة يف الربزخ اليوناين أن بالد ا
ويقول أفلوطرخس إن اجلمهور احملتشد هتف . وستعفى من أداء اجلزية، وأن احلامية الرومانية نفسها ستسحب منها

وملا أظهر العامل ). 2(هتافاً عالياً بلغ من شدته أن ماتت الغربان اليت كانت تطري فوق امللعب وهوت على األرض
يف نيات القائد الروماين، بدد شكوكه بسحب جيشه إىل إيطاليا، وكان هذا العمل صفحة ناصعة املتشكك ريبته 

ولكن احلرب تستتبع السلم على الدوام، فقد استاء احللف اإلبتويل من حترير املدن . البياض يف تأريخ احلروب
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. حيرر بالد اليونان من حريتها أن Antiochus IIIاليونانية اليت كانت خاضعة له، وطلب إىل أنتيوخوس الثالث 

واغتر أنتيوخوس مبا حازه من نصر رخيص يف بعض املعارك اليت خاض غمارها يف الشرق، فسولت له نفسه أن 
وخشيت برمجوم عاقبة بغيه، فلجأت إىل روما تستعني ا عليه، وأرسل جملس . يبسط سلطانه على غرب آسيا بأمجعه
والتحم اجليشان .  مع أول جيش روماين تطأ أقدامه أرض آسياLuciusس الشيوخ سبيو األفريقي وأخاه لوسيو

وانتصر الرومان نصراً كان بداية الفتوح اليت مشلت بالد الشرق ذي الصبغة ) Magnesia (189عند جمنيزيا 
من قبل وكانون ) األناضول (Jalatiaوزحفت اجليوش الرومانية حنو الشمال وردوا الغالبني إىل جالشيا . اليونانية

. لكن اليونان يف أوربا مل يعجبهم هذا العمل. يهددون برمجوم ومحد هلم سكان اجلزائر األيونية حسن صنيعهم هذا

لقد أضحت اجليوش الرومانية حتيط ببالد اليونان من الشرق والغرب، وإن كانت مل تطأ بعد أرضها، ولقد حررت 
غري أن حياة احلرية . اً حلرب الطبقات وللحروب اخلارجيةروما اليونان من عدوهم ولكنها اشترطت أن يضعوا حد

بغري حرب كانت حياة جديدة شاقة على دول املدن اليت تتكون منها هالس، وكانت الطبقات العليا تتق إىل فرض 
سلطاا السياسي على املدن ااورة لبالدها، كما أن الطبقات الفقرية أخذت تتهم روما بأا أينما حلت تعني 

 بن فليب اخلامس وخليفته على Perseusوكانت نتيجة هذه العوامل جمتمعة أن عقد برسيوس . ألغنياء إىل الفقراءا
 أن 171 ومع أهل جزيرة رودس، وأهاب باليونان يف عام Seleucus IVعرش مقدونية حلفاً مع سلوقس الرابع 

وماين الذي قتل يف معركة كاين هزم برسيوس يثوروا معه على روما، ولكن لوسيوس إمييلوس بولس ابن القنصل الر
 بعد ثالث سنني من ذلك العام، وخرب سبعني مدينة مقدونية، وأسر برسيوس نفسه وسار به Pudnaيف بدنا 

 وعوقبت رودس بتحرير كل املدن اآلسيوية اليت كانت تؤدي إليها -مصفداً يزين موكب نصره يف شوارع روما 
وقبض على ألف من زعماء اليونان ومنهم املؤرخ بولبيوس .  هلا يف ديلوساخلراج، وبإنشاء ميناء منافس

Polybiusوسارت  .  واختذوا رهائن يف إيطاليا، وظلوا يف النفي ستة عشر عاماً مات منهم يف خالهلا سبعمائة
ذلك أن املدن واألحزاب . ة بني اليونان والرومان خالل العشرة األعوام التالية سرياً حثيثاً حنو العداوة السافرةالعالق

والطبقات املتنافسة يف بالد اليونان جلأت إىل جملس الشيوخ يف روما تطلب إليه العون، وهيأت لروما بطلبها هذا 
ومل . عةً خضوعاً فعلياً إىل روما وإن ظلت باالسم حرة مستقلةسبيالً للتدخل انتهى بأن أضحت بالد اليونان خاض

يستطع أشياع سبيو يف جملس الشيوخ أن يصمدوا أمام الواقعيني الذين كانوا يشعرون أن النظام والسالم ال يستتبان 
جهة وقرطاجنة وبينا كان الرتاع قائماً بني روما من . يف بالد اليونان إال إذا خضعت خضوعاً كامالً حلكم الرومان

وتزعم احلركة زعماء الطبقات . من جهة أخرى خرجت مدائن احللف اآلخر على روما وثارت مطالبة حبريتها
وملام دخل . الفقرية، فحرروا العبيد وسلحوهم، وأجلوا الوفاء بالديون، وأشعلوا مع احلرب نار الثورة يف البالد

وا أهلها منقسمني على أنفسهم، وكان من السهل  بالد اليونان وجدMummiusالرومان يقودهم موميوس 
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، وذبح رجاهلا وباع نساءها وأطفاهلا بيع Corinthوحرق موميوس كورنثة . عليهم أن يهزموا اجليوش غري املدربة
ية وأصبحت مقدون. الرقيق، ومل يكد يترك فيها شيئاً من الثروة املنقولة أو اآلثار الفنية بل نقلها كلها تقريباً إىل رومه

وبالد اليونان من ذلك احلني والية تابعة لرومه حبكمها حاكم روماين، وكانت أثينا وإسبارطة مها املدينتني الوحيدتني 
  .واختفت اليونان من تاريخ العامل السياسي مدى ألفي عام. اللتني مسحت هلما رومه بأن حتتفظا بشرائعهما

  الفصل الثاني 

  تبدل أحوال رومة 

ية الرومانية منواً تدرجيياً، ومل يكن معظم هذا النماء نتيجة خطة موضوعة عن قصد وتدبري، بل كان ومنت اإلمرباطور
فقد أخضعت الفيالق الرومانية مرة أخرى . الدافع إليه ضغط الظروف وترجتع احلدود تراجعاً يتطلبه سالمة البالد

، ودفعت حدود إيطاليا الشمالية حىت )193(وموتينا ) Cremona (200بالد غالة اجلنوبية يف معركيت كرمونا 
كذلك كان البد لرومه أن حتتفظ بسيطرا على أسبانيا بعد أن استعادا من قرطاجنة . أوصلتها إىل جبال األلب

كيال تعود هذه إىل االستيالء عليها، هذا إىل ما يف تلك البالد من ثروة معدنية عظيمة تشمل احلديد والفضة 
يها جملس الشيوخ جزية سنوية باهظة من املعادن الغفل والنقود، وكان حكامها الرومان وقد فرض عل. والذهب

وحسبنا أن نذكر دليالً على هذا . يعوضون أنفسهم تعويضاً سخياً عن السنة اليت يقضوا فيها بعيدين عن موطنهم
نصالً يف أسبانيا، جاء ، ملا عاد إىل رومه بعد فترة قصرية قضاها قQuintus Minuciusأن كونتس منوسيوس 

إليها بأربعة وثالثني ألفاً ومثامنائة رطل ومخسة وثالثني ألف دينار من الفضة؛ وكان األسبان جيندون يف اجليش الروماين 
 على نومانتيا Scipio Aemilianusفكان منهم أربعون ألفاً يف القوة اليت استوىل ا سبيو إمييليانوس 

Numantiaم أخضعها ماركس كاتو . ق195ارت على احلكم الروماين ثورة عنيفة يف عام وملا ث.  األسبانية
Marcus Cato ،ولكنه جرى يف إخضاعها على سنة الرومان األفاضل الذين كان جيلهم آخذاً يف االنقراض 
) Tiberius Sempronius Gracchus (179ووفق تيبرييوس مسربونيوس جراكس . فكان عادالً رحيماً

اً بالعطف والرأفة بني حكمه وبني أخالق األهلني وحضارم، واختذ له أصدقاء من زعماء القبائل، ووزع توفيقاً مشوب
أخل ) Lucius Lucullus (151ولكن واحداً من خلفائه يدعى لوسيوس لوكس . األراضي على الفقراء

دها ما ال يغتصبه منها، بشروط املعاهدات اليت عقدها جراكس وهاجم من غري سبب كل قبيلة يستطيع أن جيد عن
واتبع هذه . وقتل أو استبعد آالفاً من األسبان دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن حجة يربر ا هذا االعتداء

فاستقدم إىل معسكره سبعة آالف من األهلني بعد أن ) Sulpicius Galba (150السنة نفسها سلبسيوس جلبا 
عليهم بعض األراضي؛ فلما جاءوا أمر أعوانه بأن حييطوا م مث ذحبهم أو عقد معهم معاهدة يعدهم فيها بأنه سيوزع 
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وظهر بني . على رومه حرباً دامت سبع سنني) الربتغال (Lusitania شنت قبائل لوزتانيا 154ويف عام . استرقهم
وظل . اً، نبيالً قوي البنية، فارع الطول، شجاعاً، صبوراً، شهمViriathusهذه القبائل زعيم قدير يدعى فرياثوس 

مثاين سنني يكيل الضربات إىل كل جيش روماين يرسل لقتاله ويوقع به اهلزمية حىت ابتاع الرومان آخر األمر من يقتله 
 الثائرون أهل أسبانيا الوسطى على احلصار يف نومانتيا مخسة عشر شهراً، ال Celtibriansوصرب الكتلتربيان . غيلة

وميكن القول بوجه .  على التسليم133موتاهم، حىت أرغمهم سبيو إميليلنوس يف عام يتناولون من الطعام إال جثث 
عام إن السياسة اليت سارت عليها اجلمهورية الرومانية يف أسبانيا قد بلغت من الوحشية والغدر حداً جعل ضررها 

يخ كله مل يشهد حرباً إن التار" املؤرخ األملاين Mommsenويف هذا يقول ممسن . برومه أكثر من فائدا هلا
وكانت الثروة املنتهبة من )". 4(تضارع هذه احلرب األسبانية فيما انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة واجلشع

الواليات هي اليت أمدت رومه باملال الذي تتطلبه حياة التهتك والفساد واألنانية اليت أشعلت نار الثورة يف البالد، 
ذلك أن الغرامات احلربية اليت فرضتها رومه على قرطاجنة وسوريا، والعبيد . ريةوقضت آخر األمر على اجلمهو

الذين سيقوا إليها من مجيع ميادين النصر، واملعادن الثمينة اليت استولت عليها بعد فتح بالد الغالة اجلنوبية وأسبانيا، 
زعتها من أنتيوخوس، وبرسيوس، وال اليت انت) وهي تساوي ستني مليون ريال أمريكي(واألربعمائة ألف ألف سترس 

 يف Manlius Vulso رطل من الفضة اليت اغتصبها مانيلوس فلسو 220.000 رطل من الذهب، وال 4503
حروبه األسيوية، هذه كلها وغريها من أسباب الثراء الفجائي الذي ساقته إليها املقادير بدلت طبقات املالك يف رومه 

من رجال ذوي موارد وسطى مكتسبة إىل أشخاص مترفني ) م. ق146 -202(يف مدى نصف قرن من الزمان 
وكان اجلند يعودون من هذه الغارات جير احلقائب باملال . يستمتعون بثراء ونعيم مل يعرفهما قبلهم إال امللوك

عفت وملا أخذت النقود يتضاعف مقدارها يف رومه أسرع من املباين فإن أصحاب األمالك العقارية تضا. واألسالب
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة، ومل تكن رومه . ثروم أضعاف دون أن حيركوا يف سبيل ذلك عضلة أو عصباً

وازدادت األعمال العامة زيادة ال عهد . يف حاجة إىل إنتاج السلع، فقد كانت تأخذ العامل لتؤدي منها أمثان بضائعه
عيشون من العقود اليت تربمها احلكومة، وزاد عدد أصحاب للرومان ا، وأثرى منها املكارسون الذين كانوا ي

، )praescriptions(وكانوا يصرفون فوائد عن الودائع، ويقبضون التحاويل املالية . املصارف املالية وأثروا
وخيصمون السفاتج لعمالئهم، ويقرضون املال ويقترضونه، ويستثمرون ما يتجمع لديهم من األموال أو يديرون 

واملرايب يعرب ) sector(ت املالية؛ وأثروا من الربا الفاحش الذي كانوا ينتزعونه بال رمحة حىت أصبح القاتل املشروعا
 ال املركز - وهكذا أخذت رومه ختطو خطوات واسعة يف أن تكون املركز املايل والسياسي). 7(عنهما بلفظ واحد

الوسائل وأمثاهلا انتقل األشراف ومن يلوم من وذه .  للعامل الذي يسكنه اجلنس األبيض-الصناعي والتجاري
رجال الطبقة الوسطى خبطى واسعة من البساطة الرواقية إىل التنعم والترف الطليق، وبلغ هذا التبدل أقصى مداه أو 
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؛ فاتسعت البيوت، وتناقصت األسر، وتسابق الناس يف ثأثيث دورهم بأفخم )149 -234(كاد يف أيام كاتو 
 مثناً؛ فأخذوا يشترون الطنافس البابلية بأغلى األمثان، ويبتاعون األسرة املطعمة بالعاج أو الفضة أو األثاث وأغاله

وملا قل . الذهب؛ وكانت األحجار واملعادن الثمينة تتألأل على النضد والكراسي وأجسام النساء، وسروج اخليل
يط وجبات ثقيلة طويلة من حلوم احليوان والطري اهود اجلسمي وزاد الثراء استبدل الناس بغذائهم القدمي البس

وغريمها من ألوان الطعام الشهي والتوابل واملشهيات، وأصبحت األطعمة النادرة املستوردة من خارج البالد ال ختلو 
وحسبنا شاهداً على هذا اإلسراف أن أحد كبار . منها موائد ذوي املكانة يف اتمع ومن يدعون أن هلم فيه مكانة

بألف وستمائة سترس " أنشوجة"وظفني قد ابتاع حيوانات حبرية يف وجبة واحدة بألف سترس، واستورد آخر امل
للربميل، وابتاع ثالث كمية من البطارخ بألف ومائيت سترس، وكان الطاهي املاهر يباع بأغلى األمثان يف سوق 

د أن تكون الكؤوس كبرية ومصنوعة من كذلك كان شأن الشراب، فقد انتشر وزادت مقاديره وكان الب. النخاسة
وسن . الذهب قدر املستطاع، وقل مقدار ما ميزج به اخلمر من ماء، بل إنه كان يشرب أحياناً بال ماء على اإلطالق

جملس الشيوخ قوانني صارمة حتدد مقدار ما ينفق من األموال على املآدب واملالبس، ولكن الشيوخ أنفسهم كانوا 
إن املواطنني مل : "ويف ذلك يقول كاتو يف أمل وحسرة. انني ولذلك مل يأبه ا غريهم من األهلنييتجاهلون هذه القو

وأخذ الناس يشعرون بأم أفراد ال شأن للدولة م، وثاروا )" 9(يعودوا يستمعون النصح ألن البطون ال آذان هلا
وقد جرت العادة من قدمي .  املرأة على الرجلعليها وعلى تدخلها يف شئوم، كما ثار االبن على أبيه، وكما ثارت

الزمان أن يقوي سلطان املرأة كلما زادت ثروة اتمع؛ ذلك أنه إذا امتألت البطون أخلى اجلوع امليدان للحب، 
ولذلك فشت الدعارة يف رومه وانتشر اللواط حني اتصل الرومان ببالد اليونان وبالد آسيا، فكان كثري من األغنياء 

مثناً للغالم الوسيم، وشكا كاتو من أن مثن الولد اجلميل يزيد على )  ريال أمريكي3600(لواحد منهم تالنتا يدفع ا
على أن النساء مل خيلني امليدان هلؤالء الغزاة اليونان والسوريني، فأخذن يتجملن بكل وسائل ). 10(مثن مزرعة

 ضرورة ال غىن هلن عنها، وشرعن يستوردن من غالة التجميل اليت هيأا هلن الثروة اجلديدة، وأصبحت األدهان
وكان الثرى من أهل الطبقة الوسطى يتباهى بأن ). 11(أنواعاً من الصابون ختفى لون شعرهن األشيب وحتيله أمحر

يزين زوجه وبناته باملالبس واجلواهر الغالية ويطلقهن يف املدينة يعلن عن ثروته؛ وزاد شأن النساء يف دور احلكم 
إن الرجال يف مجيع أحناء العامل حيكمون النساء، أما حنن الرومان الذين حنكم مجيع : "ها، ويف ذلك يقول كاتونفس

م أن خرجت نساء رومه احلرائر إىل السوق العامة . ق195وحدث يف عام )". 12(الرجال فإن نساءنا حيكمننا
رم على النساء التحلي بالذهب واملالبس  والذي حي215 الصادر يف عام Appiusونادين بإلغاء قانون أبيوس 

وأنذر كاتو الرومان بأن رومه سيحل ا اخلراب إذا ألغي هذا القانون، وينطقه . الكثرية األلوان وركوب العربات
لو أننا كلنا قد استمسكنا يف : "ليفي ذه اخلطبة اليت قرأها كل جيل من األجيال من ذلك الوقت إىل هذه األيام
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أما وحنن مل نستمسك ذه احلقوق وهذا . ق األزواج وسلطام، ملا تورطنا اآلن يف هذه املشاكل مع نسائنابيوتنا حبقو
أال ... السلطان فإن نفوذنا الذي قضي عليه استبداد النساء يف البيت قد وطئته األقدام، وقضي عليه يف السوق

ا آباؤنا أن يقللوا من فجورهن وجيعلوا منهن زوجات فلتذكروا مجيع النظم والقوانني اخلاصة بالنساء، واليت حاول 
فما بالكم إذا ما تساوين . ومع ذلك فإنكم رغم هذه القيود ال تستطيعون أن تكبحوا مجاحهن. طائعات ألزواجهن

بأزواجهن؟ هل تظنون أنكم يف هذه احلال ستطيقون؟ إن الساعة اليت يصبحن فيها مساويات لكم ستكون هي 
وسخر منه النساء وألزمنه الصمت وأصررن على طلبهن )". 13( يصرن فيها ذوات األمر والنهي عليكمالساعة اليت

وانتقم كاتو لنفسه وهو رقيب بأن زاد الضرائب املفروضة على السلع اليت حيرمها قانون أبيوس . حىت ألغي القانون
وسع أحد أن يصده، فألغيت القوانني ولكن التيار كان جارفاً، ومل يكن يف . إىل عشرة أضعاف ما كانت عليه

األخرى اليت كانت حتد من حرية النساء أو عدلت أو أغفلت؛ فأصبح للنساء احلق املطلق يف اإلشراف على استثمار 
بائنان، وصرن يطلقن أزواجهن أو جيرعنهم السم يف بعض األحيان، وبدا هلن أن ليس من سداد الرأي أن يلدن 

وكان كاتو وبولبيوس قد أدركا . فيه املدن بالسكان وكثرت فيه حروب الفتح واالستعماراألبناء يف عصر ازدمحت 
م أن السكان يتناقصون، وأن الدولة عاجزة عن أن جتند من اجليوش ما استطاعت أن جتنده لقتال . ق160يف عام 
ع ما أن يدافع عنه؛ ذلك أن وورث اجليل سيادة العامل، ولكنه مل جيد لديه من الوقت أو الرغبة ما يستطي. هنيبال

االستعداد لتلبية نداء احلرب كلما دعا هلا الداعي، وهو االستعداد الذي كان من خصائص املالك الروماين، مل يعد له 
وجود، بعد أن تركزت امللكية يف أيدي أسر قالئل، وغصت أقذر أحياء رومه بالصعاليك الذين ال مصلحة هلم يف 

فقد كانوا يهرعون إىل . وأصبح الناس شجعاناً بالنيابة إن صح هذا التعبري. و يدافعون عنهاالبالد خيافون عليها أ
. املدرجات ليشاهدوا األلعاب اليت جتري فيها الدماء، وكانوا يستأجرون االدين ليصطرعوا أمامهم يف والئمهم

ورقت طباع ). 14(يقى واملشي الرشيقوأنشئت مدارس للبنني والبنات يتعلم فيها الشبان والشابات الغناء واملوس
الطبقات العليا بعد أن فسدت أخالقها؛ أما الطبقات الدنيا فقد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية، وكانت وسائل 

 وندرك السبب يف أن اجلماهري Plautusوإنا لنشم رائحة البذاءة يف بلوتس . هلوها يف الغالب عنيفة ولغتها بذيئة
وملا أن حاولت فرقة من املوسيقيني أن تعزف يف أحد مواكب . Terrnceمسرحيات ترنس كانت ال تطيق مشاهدة 

وسيطرت ). 15( أرغم النظارة أولئك املوسيقيني على أن يستبدلوا بعزفهم مباراة يف املالكمة167النصر يف عام 
ار كما كان من قبل، بل أصبح الرتعة التجارية على الطبقات الوسطى املطردة الزيادة، ومل يعد أساس ثرائها هو العق

ومل يكن يف وسع القانون األخالقي القدمي أو يف وسع . هذا األساس هو االستثمار التجاري أو إدارة األعمال التجارية
حفنة من الرجال من طراز كاتو أن حيولوا بني هذا العهد اجلديد عهد رؤوس األموال املتحركة أن يصبغ احلياة 

فكان كل إنسان يسعى جاهداً للحصول على املال، وكان كل إنسان يقدر ويقدّر غريه مبا . الرومانية كلها بصبغته
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عنده من املال، وكان املتعاقدون على األعمال يغشون وخيدعون، وبلغ من غشهم وخداعهم أن ختلت احلكومة عن 
سخرون العمال ويبتزون أموال  ألن املتعاقدين معها على استغالهلا كانوا ي- كمناجم مقدونية-كثري من أمالكها

وختلق األشراف باخللق اجلديد، ). 16(الدولة ابتزازاً أصبحت معه املشروعات مصدر بالء للدولة ال مورد ربح هلا
 بعد أن كانوا - إذاً جاز لنا أن نصدق أقوال املؤرخني، ومن واجبنا أال نصدقهم- وشاركوا غريهم يف الثروة اجلديدة

وأصبحوا ال يفكرون يف األمة، بل يفكرون يف امتيازام ومطالبهم .  أعلى قدراً من احلياةمن قبل يرون أن الشرف
الطائفية والفردية، وصاروا يقبلون اهلدايا والرشا الكبرية لكي مينحوا عطفهم على األفراد والدول، وما أسهل ما 

وكان األشراف يعترضون .  فيها من القوةكانوا جيدون سبباً لشن احلرب على البالد اليت فيها من الثروة أكثر مما
العامة يف الطرقات ويستجدوم أصوام أو يبتاعوا منهم، وأصبح من األمور املألوفة أن خيتلس احلكام األموال 

ومن ذا الذي يعاقب اللصوص من زمالئه . العامة كما أصبح من غري املألوف أن حياكم هؤالء على ما خيتلسون منها
أعضاء جملس الشيوخ قد ائتمروا على خرق املعاهدات، وسرقة األحالف، وانتهاب الواليات؟ ويف إذا كان نصف 
من يسرق مال مواطن يقضي بقية أيامه مكبالً بالسالسل واألغالل؛ ولكن من يسرق مال اتمع : "ذلك يقول كاتو

 هذه فإن مرتلة جملس الشيوخ قد علت ومع)". 17(يقضي بقية أيامه رافالً يف أفخر الثياب ومتحلياً بالذهب الوهاج
عما كانت عليه من قبل، ذلك بأن رومه بقيادته قد خرجت ظافرة من احلربني البونيتني ومن احلروب املقدونية 

الثالث، وحتدت كل منافسيها، وتغلبت عليهم، وكسبت صداقة مصر، وبسطت عليها نفوذها، واستولت على جزء 
وقد اغتصب جملس .  عبء الضرائب املباشرة146 أن ترفع عن إيطاليا كلها يف عام كبري من ثروة العامل أمكنها به

الشيوخ يف خالل أزمات احلرب والسياسة كثرياً من اختصاصات اجلمعيات واحلكام، ولكن النصر الذي نالته رومه 
معية أداة مسجة غري قد برر هذا االغتصاب؛ وفوق هذا فإن حتول البالد إىل إمرباطورية متسعة الرقعة قد جعل اجل

صاحلة للحكم؛ ذلك أن الشعوب الثائرة اليت خضعت وقتئذ حلكم جملس شيوخ كثرة أعضائه من الساسة احملتكني 
والقواد الظافرين، مل يكونوا يقبلون أن يتصرف يف شئوم بضعة آالف من اإليطاليني الذين يستطيعون حضور 

. الدميقراطية، والنظام أساس احلرب، وكالمها ال وجود له مع اآلخرإن احلرية أساس . اجلمعيات الوطنية يف رومه

ذلك أن احلرب تتطلب قدراً عظيماً من الذكاء والشجاعة، واحلزم والسرعة يف اختاذ القرارات، والعمل اجلماعي 
انون ينص وكان الق. املتحد، والطاعة العاجلة ألوامر الرؤساء؛ ومن أجل هذا قضت كثرة احلروب على الدميقراطية

على أن من حق اجلمعية املئوية وحدها أن تعلن احلرب وتعقد الصلح؛ ولكن جملس الشيوخ كان يستطيع مباله من 
). 18(حق اهليمنة على صالت الدولة اخلارجية أن يدفع األمور إىل حيث ال جتد اجلمعية مناصاً من اخلضوع لرأيه

ما كان هو املسيطر على الشؤون القضائية، وذلك حبكم وكان جملس الشيوخ هو املشرف على خزانة الدولة، ك
القاعدة املتبعة من قدمي الزمان وهي أن مجيع املناصب القضائية اهلامة كان خيتار شاغلوها من أعضاء الس أو 
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وكان يف . املرشحني لعضويته، يضاف إىل هذا كله أن وضع القوانني وشرحها كانا من اختصاص طبقة األشراف
 األرستقراطية أِجلركية حمصورة يف األسر ذات السلطان، ذلك أن التاريخ الروماين قد ظال إىل عهد صال داخل هذه

Sulla سجال ألعمال األسر ال أعمال األفراد؛ فلسنا نرى فيه أمساء ساسة عظماء بارزين ولكنا نرى جيالً يف إثر 
, 233قنصل شغلوا هذا املنصب اخلطري بني عامي جيل أمساء بعينها تشغل أعلى مناصب الدولة؛ ترى من بني مائيت 

وكانت أقوى أسرة . م مائة وتسعة ومخسني ينتمون إىل ست وعشرين أسرة، ومائة ينتمون إىل عشر أسر. ق133
وليس تاريخ رومه احلريب والسياسي من أيام بيليوس كورنيليوس . Corneliusيف ذلك العهد هي آل كورنيليوس 

 أيام ولده سبيو 218 يف عام Trebia الذي خسر معركة تربيا Publius Cornelius Scipioسبيو 
، نقول ليس تاريخ 146اإلفريقي قاهر هنيبال وأيام حفيد ثانيهما وتبناه سبيو إمبليانوس الذي دمر قرطاجنة يف عام 

 قضت على طبقة رومه احلريب والسياسي طوال ذلك العهد يف مجلته إال تاريخ هذه األسرة، ولقد بدأت الثورة اليت
ولقد أصبح سبيو اإلفريقي بعد انتصاره يف واقعة زاما اليت . األشراف على يد ابين جراكس ومها حفيدا إميليانوس

أجنت رومه من الدمار حمبباً جلميع الطبقات، وظلت رومه فترة من الزمان على استعداد ألن متنحه أي منصب يرغب 
طلب أشياع كاتو أن يعرض على ) 187( من ميدان القتال يف آسيا Luciusفلما أن عاد هو وأخوه لوسيوس . فيه

الس حساب الغرامة احلربية اليت أداها إليه أنتيوخوس ليبعث ا إىل رومه، وأىب سبيو اإلفريقي أن جييب أخوه هذا 
تصب وحوكم لوسيوس أمام اجلمعية وحكم عليه بأنه اغ. الطلب، ومزق سجالت احلساب أمام جملس الشيوخ

 Tiberiusاألموال العامة، ومل ينجه من العقاب إال رفض التربيون تيبرييوس مسربونيوس جراكس 

Sempronius Gracchusواستدعى سبيو .  زوج ابنة سبيو اإلفريقي أن جييز هذا العقاب مباله من حق الرفض
اجلمعية وسار أما أعضائها إىل هيكل اإلفريقي إىل احملاكمة فما كان منه إال أن عطل اإلجراءات القضائية بأن دعا 

وملا دعي مرة ثانية أىب أن جييب الدعوة وسافر إىل ضيعته يف ليترنوم . جوبتر لالحتفال بذكرى معركة زاما
Liternumوكان يقابل هذه الرتعة الفردية يف السياسة منو .  وبقي فيها بقية أيامه ال جيرؤ أحد على أن ميسه بسوء

وما لبثت اجلمهورية الرومانية أن قضي عليها نشاط عظماء رجاهلا وجهودهم . ويف األخالقالفردية يف التجارة 
وقد رفع من شأن األرستقراطية ومن شأن هذا العهد كله، ما سرى يف نفوس تلك الطبقة . الطليقة من مجيع القيود

 وآسيا قد جعلهم على علم بكل ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة اليونانية يف إيطاليا وصقلية. من تقدير للجمال
وملا عاد الفاحتون إىل بالدهم جاءوا معهم بكثري . مستلزمات احلياة املترفة، وبكل مثار الفنون اجلميلة يف العامل القدمي

مما اشتهر يف أحناء العامل من روائع الصور امللونة، والتماثيل، والكؤوس، واملرايا، واملعادن املنقوشة، واملنسوجات 
 يزين امليادين الرومانية بالتماثيل Marcellusوقد ارتاع اجليل القدمي حني رأى مرسلس . لية، واألثاث الثمنيالغا

ومل يكن ما يشكو منه أهل ذلك اجليل اغتصاب قائدهم هلذه التماثيل، بل كانوا يشكون . اليت اغتصبها من سرقرسة



  

 Will Durant  103   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

ليفصحوا عن السفاسف "نني ادين الذين يقفون اآلن اللذين أصبحا عادة الزمة للمواط" البطالة ولغو احلديث"
 يف أمرباشيا Pyrrhus متثاالً من جمموعة متاثيل برس Fulvius 1015واغتصب فلقيوس )". 19(وينتقدوها

Ambracia . وشحن إميليوس بولس مخسني عربة يف موكب نصره بالكنوز الفنية اليت استوىل عليها من بالد
، ونريون Verres، وفريس Sullaوفعل هذا الفعل نفسه صال . عليه منها نظري حتريرهااليونان ضمن ما استوىل 

Nero ومئات غريهم من الرومان خالل مائيت عام من تاريخ البالد جردوا منها بالد اليونان من روائع فنها ليكتسي 
 إال -ازه الوطين واستسلم بأمجعهوطغى هذا الغزو على الفن اإليطايل فنبذ صفاته األصلية، وطر. ا العقل الروماين

وأقبل املثالون، واملصورون، واملهندسون .  إىل الفنانني اليونان واىل املوضوعات واألشكال اليونانية-يف شيء واحد
. اليونان إىل رومه حيث كان الذهب يتدفق يف جيوم، وما لبثوا أن صبغوا عاصمة فاحتي بالدهم بالصبغة اليونانية

ومان يشيدون قصورهم على الطراز الروماين حول فناء غري مسقوف، ويزينوا بالعمد، والتماثيل، وشرع سراة الر
أما اهلياكل فقد حتولت على مهل حىت ال تغضب اآلهلة من التحول وبقي جسم . والصور اليونانية، وباألثاث اليوناين

 القاعدة املتبعة يف بناء اهلياكل وحنت - لتسكاين ومها من مميزات الفن ا-اهليكل القصري والقاعدة املرتفعة للتماثيل
فلما أن زاد عدد اآلهلة األوملبية، رأى الرومان أن من حق تلك اآلهلة أن تبين بيوا على الطراز اهلليين . التماثيل
إليطالية غري أن الفن الروماين قد ظل يف ناحية واحدة جوهرية يعرب بوسائله اخلاصة وبقوته الفذة عن الروح ا. الرفيع

أما فيما عدا هذا فقد استبدل املهندسون الرومان القوس بالعارضة الراكزة . الفنية، وإن ظل يسترشد بالفن اليوناين
على األعمدة يف األبنية اليت خلدوا ا نصرهم أو زينوا ا دورهم، ويف القنوات اليت جتر املاء لدورهم ويف أبنية 

 Bacilica الدار املعروفة باسم باسلكا بورشيا 184 من احلجارة يف عام وعلى هذا النحو شاد كاتو. حماكمهم

Portia وبعد مخس سنني من ذلك العام شاد إميليوس بولس باسلكا إميليا ،Bacilica Aemilia ايف صور 

وكانت الباسلكا  . األوىل اليت أصلحها فيما بعد أبناؤه وأحفاده جيالً بعد جيل، ومجلوها أحسن جتميل
الرومانية النموذجية داراً تقام لتصريف األعمال التجارية والقضائية، وتتألف من بناء يف شكل مستطيل طويل 

ورة قبة مصندقة، وهو طراز أخذ يقسمها إىل ممشى وأفنية صفان من األعمدة الداخلية، يعلوها يف العادة سقف يف ص
وإذ كان املمشى مرتفعاً عن األفنية فقد كان من املستطاع حفر شبكة من الفتحات ). 20(يف األصل من اإلسكندرية

ذلك بطبيعة احلال هو الشكل األساسي للجزء الداخلي من . يف احلجارة فوق كل فناء يدخل منها الضوء واهلواء
وذه الصروح الضخمة شرعت رومه تتخذ لنفسها مظهر القوة والفخامة . لوسطىالكنائس الكربى يف العصور ا

  .الذي امتازت به يف مستقبل أيامها حىت بعد أن مل تكن عاصمة العامل كله

  الفصل الثالث 
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  اآللهة الجدد 

أن شيئاً من ترى ماذا كان شأن اآلهلة القدمية يف ذلك العهد، عهد التحول السريع الذي ال يبقى وال يذر؟ يلوح 
الكفر ذه اآلهلة قد سرى من األشراف إىل عامة الشعب؛ وإال فكيف يرضى شعب ال يزال يؤمن باآلهلة القدمية عن 

 - مهما كانت حجته يف أنه إمنا حياكي النماذج اليونانية- Plautusهذه املسرحيات اهلزلية اليت يسخر فيها بلوتس 

عل من عطارد مهرجاً ضحكة، مث هو ال يرضى عن هذا فحسب بل ، وجيAlcmenaمن أعمال جوبتر مع ألكمينا 
إن كاتو نفسه وهو احلريص على العادات القدمية، كان يعجب من قدرة . حيىي هذه املشاهد بالصخب والضجيج

لقد طاملا خضع هؤالء العرافون ألساليب اخلتل ). 21(اثنني من العرافني إذا التقيا على أال يسخر كالمها من اآلخر
السياسية؛ وكثرياً ما كان الفأل والطرية ينطق ما لتكييف الرأي العام كما يهوى الزعماء، وكثرياً ما كانت أصوات 

ولطاملا رضى الدين بأن يحول . الشعب يف االقتراع على أمر من األمور تكفيها وسائل التهريج والشعوذة الدينية
 ولقد عاش من الدالالت السيئة أن يكتب بولبيوس حوايل عام .استغالل الشعب إىل واجب مقدس تتطلبه اآلهلة

م، بعد أن عاش سبعة عشر عاماً يف أرقى اتمعات يف رومه، ما يستدل منه على أن الدين الروماين مل يكن . ق150
ن قدرها فوق إين أرى أن امليزة اليت متتاز ا اجلمهورية الرومانية، واليت ترفع م: "إال أداة طيعة من أدوات احلكم

 وهو -ذلك أن ما يعد عند األمم األخرى عيباً من العيوب وسبة يف األعقاب. سائر بالد العامل، إمنا هي طبيعة دينها
فهذه الشؤون تكتسي بثوب من األة والفخامة، .  هلو نفسه العامل األكرب يف متاسك الدولة الرومانية-اخلرافات

ويقيين أن احلكومة قد جت هذا النهج .. اناً ال يضارعها فيه غريه من األديانوتسري يف احلياة اخلاصة والعامة سري
ولكن . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجاهلا من احلكام، ملا كان هذا النهج واجباً حمتوماً. خلري الشعب

الطليقة اليت ال تتقيد بقانون، اجلماهري كلها بال استثناء متقلبة األهواء ال تثبت على حال، متأل قلوا الرغبات 
والشهوات اليت ال ختضع حلكم العقل، واالنفعاالت العنيفة؛ ومن أجل هذا كان البد من وجود أسباب لإلرهاب ال 

ولعله كان يف وسع بولبيوس أن يؤيد ". تراها العني، ومواكب ومظاهر دينية فخمة متسك هذه اجلماهري بعضها ببعض
ه تثبت أن اخلرافات ال تزال هي املسيطرة على عقول الرومان، على الرغم من بلوتس قوله هذا حبوادث يف أيام
، والح أن رومه لن يعصمها عاصم Cannaeمن ذلك أنه ملا حلت بالرومان كارثة كاين . وعلى الرغم من الفلسفة

ه من البالء الذي هي أي إله نرجتيه لينجي روم: "من هنيبال، استوىل الرعب على الشعب الروماين املهتاج ونادى
وحاول جملس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية، مث بالصالة إىل اآلهلة اليونانية، مث استخدام ". فيه؟

مث قرر الس يف آخر األمر أنه إذا كان . الطقوس اليونانية يف عبادة اآلهلة كلها الرومانية منها واليونانية على السواء
 أن الكتب 205من ذلك أنه أعلن يف عام .  على اخلرافات فإنه سينظمها ويسيطر عليهاقد عجز عن القضاء

 وهي صورة من - Magna Mater -  تنبئ بأن هنيبال سيغادر إيطاليا إذا جئ باألم الكربىSibyllineالسبيلية 
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 Attalusس ووافق على ذلك أتال.  إىل رومهPhygi يف فرجييا Pessinus من بسينس - Cybeleاإلهلة سيببل 

ملك برمجوم ونقل احلجر األسود الذي كان يف اعتقادهم جسد األم الكربى إىل أستيا حيث استقبله سبيو اإلفريقي 
وملا أن ارتطمت السفينة اليت كانت حتمله بطني ر التيرب رفعتها . وطائفة من فضليات السيدات مبظاهر التكرمي
عداً إىل رومه مبا للعفة من قوة سحرية، مث أمسكت السيدات مجيعهن كل العذراء كلوديا الفستية، وجرا يف النهر ص

واحدة بعد األخرى باحلجر يف يدها ومحلنه يف موكب رهيب إىل هيكل النصر، وأخذ األهلون األتقياء حيرقون 
ن يقوم على وارتاع جملس الشيوخ حني وجد أن املعبود اجلديد البد أ. البخور أمام بيوم أثناء مرور األم الكربى

وكان من املستطاع العثور على رجال يقبلون هذا، ولكن الرومان مل يكن يسمح هلم . خدمته كهنة يخصون أنفسهم
وشرعت رومه من ذلك الوقت حتتفل يف شهر إبريل من كل عام بعيد اآلهلة الكربى . بأن يكونوا من بينهم

Magalesiaذلك أن . لعنيف، مث انقلب بعدئذ إىل املرح العنيف، واختذ االحتفال يف بادئ األمر صورة احلزن ا
 رمز اخلريف والربيع مات وانتقل إىل اجلحيم Attisسيبيل كانت إهلة نباتية، وتروي األساطري أن ابنها أتيس 

Hadesوهنأ جملس الشيوخ نفسه على 205وغادر هنيبال إيطاليا يف عام . ، مث عاد إىل احلياة من بني األموات ،
ولكن احلروب اليت دارت مع مقدونية قد فتحت لرومه أبواب اليونان . ليت اتبعها يف عالج األزمة الدينيةالطريقة ا
وقد جاء يف أثر اجلنود الذين عادوا بأسالب الشرق وأفكاره وأساطريه أفواج من األسرى اليونان . والشرق

لفنانني واملمثلني واملوسيقيني، واملدرسني واألسيويني، ومن الرقيق والالجئني، والتجار والسياح، والرياضيني وا
واغتبطت الطبقات الدنيا يف رومه مبا عرفته عن ديونيسس . واحملاضرين؛ والناس إذا هاجروا جاءوا معهم بآهلتهم

، والطقوس الغامضة اخلفية وهي Eurydice ويريدس Orpheus؛ وأرفيوس Dionysus Bacchusباخوس 
ي، واخلمر القدسي، واالتصال الروحي، الذي يكشف عن اآلهلة اليت تبعث حية وتعد يف اعتقادهم مصدر اإلحياء اإلهل

 حني علم أن من الشعب أقلية كبرية قد اعتنقت الطقوس 186وارتاع جملس الشيوخ يف عام . عبادها اخللود
انت هذه احلفالت تقام وإذ ك. الديونيسية، وأن اإلله اجلديد تقام له حفالت تدار فيها كؤوس اخلمر على احملتفلني

سراً ويف الليل فقد راجت اإلشاعات القائلة بأا كانت حفالت محراء يصحبها اخلمر والفجور الطليق، وقد وصفها 
 ولعله يف ذلك يرتل لغو القول -، مث يقول بعد هذا"إن الفسق بالرجال كان أشد من الفسق بالنساء: "ليفي بقوله

وحرم جملس الشيوخ هذه )". 23(كان يضحي به قرباناً لإلله...  يكن يرضى بالدنسومن مل: "مرتلة التاريخ احملقق
وكان هذه نصراً مؤقتاً يف . الطقوس الدينية؛ وقبض على سبعة آالف من القائمني ا، وقضي بإعدام مئات منهم

   .احلرب العوان اليت خاضت رومه غمارها لصد تيار األديان الشرقية

  الفصل الرابع 
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  بداية عصر الفلسفة 

كانت الطريقة اليت غزت ا بالد اليونان رومه أن بعثت إىل عامتها بالدين اليوناين واملسرحيات اهلزلية اليونانية، واىل 
وائتمرت هذه اهلدايا اليونانية مع الثروة الرومانية ومه . اليونانيةالطبقات العليا من أبنائها باألخالق وبالفلسفة 

اإلمرباطورية الرومانية على تقويض دعائم دين رومه وأخالقها، وكان هذا إحدى السبل اليت اتبعتها هالس يف 
يوس الرواقية إىل وبلغ هذا الغزو غايته يف الفلسفة اليونانية من أبيقورية لكريش. انتقامها الطويل املدى من غزاا

ويف الدين املسيحي غلبت فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية اآلهلة اإليطالية، وملا نشأت . رواقية سنكا األبيقورية
القسطنطينية كانت الغلبة فيها للثقافة اليونانية، فنافست يف بادئ األمر الثقافة الرومانية، مث حلت يف آخر األمر 

طنطينية عادت اآلداب والفلسفة والفنون اليونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها يف عصر حملها؛ وملا أن سقطت القس
ويف ذلك . ذلك هو ارى الرئيسي يف تاريخ احلضارة األوربية، أما ما عداه فتيارات فرعية وروافد جانبية. النهضة

رى صغرياً بل كان منشؤه راً خضماً مل يكن منشأ الفيض الذي أقبل من بالد اليونان إىل مدينتنا جم: "يقول شيشرون
، أصبحت حياة رومه الذهنية والفنية والدينية من بعده جزءاً من العامل املصطبغ بالصبغة )"24(من الثقافة والعلم

 يف مدارس رومه وقاعات احملاضرات فيها ثغرة طيبة ينفذون منها إىل رومه، ووجد الغزاة اليونان . اهللينية
فجاء يف أعقاب اجليوش الرومانية اليت عادت من بالد الشرق تيار دافق من . وموقعاً صاحلاً يثبتون فيه أقدامهم

 استخدموا معلمني وكان منهم أرقاء كثريون.  كما كان يسميهم الرومان استهزاء مGraeculi" اليونان الصغار"
يف األسر الرومانية، ومنهم النحاة الذين أنشئوا الدراسات الثانوية يف رومه مبا افتتحوه من املدارس لتعليم لغة اليونان 
وآدام؛ ومنهم البلغاء الذين كانوا يلقون حماضرات عامة يف فن اخلطابة واألدب واإلنشاء والفلسفة، أو يعطون فيها 

 يتخذون خطب - حىت من كان منهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو-  اخلطباء الرومانوشرع. دروساً خاصة
ومل .  مناذج هلم ينسجون على منواهلاDemosthenes ودمستني Aeschines، وإيسكني Lysiasليسياس 

انوا يثبتون يف قلوب يكن هلؤالء املدرسني اليونان دين يؤمنون به إال القليلني منهم، وأقل من هؤالء املتدينني من ك
وكانت منهم أقلية صغرية حتذو حذو أبيقور، وتسبق لكرييشيس يف وصفه الدين . تالميذهم شيئاً من العقيدة الدينية

وأدرك األشراف مهب العاصفة وحاولوا أن يسدوا عليها الطريق، فنفى جملس . بأنه أكرب الشرور يف حياة الشر
ولكن العاصفة مل تسكن، فقد جاء إىل رومه يف عام ". من الفالسفة أو البلغاء اثنني 173الشيوخ من البالد يف عام 

 مدير املكتبة امللكية الرواقي يف برمجوم يف عمل رمسي، وكسرت Crates of Mallus كراتس امللوسي 159
ثت أثينا إىل  بع155ويف عام . فيها ساقه، فأقام ا، وأخذ وهو يف دور النقاهة يلقي حماضرات يف األدب والفلسفة

 األكادميي أو Carneadesكارنيدس : رومه سفراء من أهلها كانوا زعماء املدارس الفلسفية الثالث العظيمة
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 of( الرواقي السلوسي Diogenes املشائي أو األرسطاطيلي وديوجني Critolausاألفالطوين، وكرتولوس 

Selucia .(ضة علمية وفلسف ا عما بعثه قدوم وكان قدوم هؤالء إىل رومه مبعثية ال تكاد تقل يف قو
وحتدث كارنيدس عن البالغة بفصاحة محلت الشبان . 1453 إىل إيطاليا يف عام Chrysolorasكرسولوراس 

وكان الرجل شكاكاً إىل أقصى حد، فكان يشك يف وجود ). 25(على أن جيتمعوا حوله يف كل يوم ليستمعوا له
ويف هذا . ر الظلم بأسباب ال تقلّ يف وجاهتها عن األسباب اليت يربر ا العدلاآلهلة، ويقول إن يف اإلمكان تربي

 وكان وقتئذ شيخاً -وملا مسع كاتو. Thrasymachusتسليم من جانب الفلسفة األفالطونية بآراء ترازمياكس 
هم، فعادوا ولكن بعد  ذا القول طلب إىل جملس الشيوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثالثة إىل بالد- طاعناً يف السن

أن ذاق اجليل اجلديد لذة الفلسفة؛ ومن ذلك احلني أخذ األثرياء من شباب رومه يذهبون إىل أثينا ورودس ليستبدلوا 
وكان الذين فتحوا بالد اليونان هم أنفسهم الذين نشروا الثقافة . فيهما بإميام القدمي أحدث ما فيهما من تشكك

 حيب اآلداب اليونانية قبل أن يغزو مقدونية Flamininusنية يف رومه، وكان فالمينوس اليونانية والفلسفة اليونا
وخليق بنا أن نذكر لرومه . وحيرر اليونان، فلما أن غزاها تأثر كثرياً مبا رأى يف بالد اليونان من فنون ومن مسرحيات

 وإن كانوا قد Pheidiasيدياس  وفPolycleitusأن بعض قوادها العسكريني كانوا يستطيعون فهم بوليكليتس 
وملا أن انتصر إميليوس بولس على برسيوس مل يستبق من كل ما جاء به . تغالوا يف تقدير هذين الفنانني إىل حد السرقة

من الغنائم إال مكتبة امللك لريثها أبناؤه من بعده، وقد حرص على أن يتعلم هؤالء األبناء اآلداب والفلسفة اليونانية 
أن يتعلموا فنون الصيد واحلرب الرومانية، وكان يشترك معهم يف هذه الدراسات بالقدر الذي تسمح حرصه على 

كرنليوس سبيو ابن اإلفريقي واختذ االبن املتبين . وملا مات بولس تبنى أصغر أبنائه صديقه ب. له به واجباته الرمسية
 إليه اسم عشرية أبيه فأصبح امسه بعدئذ، كرنليوس اسم الرجل الذي تبناه جرياً على عادة الرومان وقتئذ، وأضاف

وكان شاباً وسيم الطليعة قوي البنية، . سبيو إميليانوس وهو الذي سنطلق عليه اسم سبيو يف صحائف هذا الكتاب
ثالثني بسيطاً يف عاداته، متزناً يف حديثه، رقيق القلب، كرمياً، شريفاً طاهر اليد، مل يترك وراءه عند وفاته إال ثالثة و

رطالً من الفضة ورطلني من الذهب، وإن كانت مجيع غنائم قرطاجنة قد مرت بني يديه، وإن كان قد عاش عيشة 
وقد التقى يف شبابه بيولبيوس اليوناين الذي نفي من بالده وأسداه بولبيوس . العامل املتقشف ال عيشة الرجل الثري

وذاعت شهرته وهو ال يزال شاباً حيارب . اب طول حياتهالنصح والكتب القيمة، وكانت هذه يد حفظها له الش
، وملا استخف به عدوه يف أسبانيا وطلب إليه أن يبارزه قبل هذا التحدي وانتصر يف Pydnaحتت إمرة أبيه يف بدنا 

ومن أعظم . وقد مجع حوله يف حياته اخلاصة طائفة من الرومان املمتازين الذين شغفوا باألفكار اليونانية). 27(املبارزة
 وهو رجل حكيم يف رأيه، وفّي يف صداقته، عادل يف أحكامه، Gaius Laeliusهؤالء شهرة جاريوس ليليوس 

وقد أحب شيشرون . نقي السرية، طاهر السريرة، ال يفوقه يف فصاحة اللسان ومجال األسلوب إالّ إميليلنوس نفسه
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له عن الصداقة، وكان يتمىن أن مل يعش يف عصره ليليوس وأعجب به بعد مائة عام من وفاته، ومسي بامسه مقا
وكان هلذه الدائرة أبلغ األثر يف األدب . املضطرب بل يف تلك الدائرة الرفيعة اليت كانت تضم شباب رومه املفكر

 بفضل اشتراكه فيها ما امتازت به لغته من دقة يف التعبري ومجال يف Terenceالروماين، ولقد كسب ترنس 
قد أفاد منها قدرته على أن جيعل هلجائه الالذع الذي كان ) 103-180( جايوس لوسليوس األسلوب، ولعل

وكان اللذان يشرفان على هذه الفئة من اليونان رجلني مها بولبيوس . يسلطه على رذائل عصره وترفه هدفاً اجتماعياً
Polybius وبانيتيوس Panaetius .ان رجالً واقعياً عقلياً، قليل وك. وقد عاش أوهلما سنني كثرية يف بيت سبيو

وعاش . أما بانيتيوس فقد جاء من رودس، وكان كزميله بولبيوس من األشراف اليونان. االغترار بالناس وبالدول
وهو الذي غرس يف نفس سبيو فضائل الرواقية . كثرياً من السنني مع سبيو ينعم بصداقته ويشاركه يف نفوذه وسلطانه

سبيو هو الذي محله على أن يلطف من املطالب اخللقية املتطرفة هلذه الفلسفة، وجيعل منها ونبلها، وأكرب الظن أن 
املبدأين األساسيني للفلسفة الرواقية ومها أن اإلنسان " يف الواجبات"ولقد شرح بانيتيوس يف كتاب له . عقيدة عملية

سي؛ وأنه مل يوجد يف العامل ليستمتع مبالذ  مع أسرته، وبلده، ومع روح العامل القد- جزء من كل جيب أن يتعاون معه
ومل يكن باتينيوس كالرواقني األولني يدعو إىل الفضيلة . احلواس وإمنا وجد ليؤدي واجبه من غري أن يشكو أو يتململ

كرمياً واستمسك الرومان املتعلمون ذه الفلسفة واختذوها بديالً . الكاملة أو عدم املباالة التامة بطيبات احلياة ومتعها
مقبوالً من دينهم القدمي الذي مل يعودوا يؤمنون به، ووجدوا يف مبادئها قانوناً أخالقياً يتفق كل االتفاق مع تقاليدهم 

وهكذا أصبحت الرواقية هي امللهمة لسبيو واملطمح الذي يصبو إليه شيشرون؛ كما كانت هي خري . ومثلهم العليا
ومجلة القول أا أصبحت هي . Aurelius، واملواسية ألوريليوس Trajanما يف سنكا، واملرشد اهلادي لتراجان 

  .ضمري رومة

  الفصل الخامس 

  النهضة األدبية 

لقد كان الغرض الذي يهدف إليه سبيو ومجاعته أن يناصروا الفنون والفلسفة، وأن جيعلوا اللغة الالتينية لغة رقيقة 
 إىل ينابيع الشعر اليوناين املتدفقة، وأن يهيئوا للكتاب والشعراء سلسة أدبية، وأن جيتذبوا ربات الشعر الرومانية

 بشاعر - وهو العدو األلد لكل شيء ميثله سبيو وأصدقاؤه- من ذلك أنه ملا أن جاء كاتو. الناهضني مستمعني وقراء
نيوس وكان هذا الشاعر هو كونتس إب. م اختفى به سبيو وأكرم مثواه. ق204من الشعراء إىل رومه يف عام 

Qnintus Ennius . بالقرب من برنديزيوم 239وكان قد ولد يف عام Brundisium من أبوين أحدمها 
وتلقى علومه يف تارنتم، وكان ذا روح محاسية تأثرت أشد التأثر باملسرحيات اليونانية اليت . يوناين واآلخر إيطايل
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وملا جاء إىل رومه .  سردينيا التفات كاتوواسترعت شجاعته العسكرية يف. كانت تعرض على مسرح تلك املدينة
وسرعان ما وجد سبيله جلماعة سبيو . أخذ يشتغل بتدريس اللغتني اليونانية والالتينية، وينشد أشعاره ألخصائه

وأصدقائه؛ ومل يكن مثة حبر من حبور الشعر إال حاوله، وكتب عدداً قليالً من السايل وما ال يقل عن عشرين مأساة، 
 بيور بديز ويعبث مثله باآلراء املتطرفة، ويغيظ األتقياء مبا ينطق به من األمثال التهكمية األبيقورية وكان يعجب

أسلم معكم أن مثة آهلة ولكنهم ال يبالون مبا يفعله اآلدميون، وإال لكانت عاقبة الطيبني اخلري وعاقبة اخلبيثني : "كقوله
). 29(ن استمعوا هلذا القول طربوا وصفقوا له استحساناًويقول شيشرون إن م)". 28( وهذا قلما حيدث-الشر

 وهو الكتاب الذي يثبت فيه كاتبه أن Euhemerusتأليف يومهروس " التاريخ املقدس"وقد ترجم أو شرح كتاب 
دينية، على أنه مل يكن جمرداً كل التجرد من اآلراء ال. اآلهلة ليسوا إال أبطاالً أمواتاً أهلتهم عواطف الشعب وتعلقه م

وآية ذلك أنه أعلن يف وقت ما أن روح هومريوس قد تنقلت يف عدة أجساد منها جسم فيثاغورس ومنها جسم 
وقد كتب تارخياً محاسياً لرومه يف صورة ملحمة كبرية تبدأ من . Enniusطاووس مث استقرت يف جسم إينيوس 

 أيام فرجيل املالحم القومية إليطاليا؛ ، وقد ظلت هذه احلوليات إىلPyrrhus إىل بريس Aeneasجميء إينباس 
قوام الدولة الرومانية : "وبقيت منها قطع صغرية قليلة العدد أشهرها كلها بيت ال ميل احملافظون الرومان ترديده وهو

فقد . وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على األوزان الشعرية القدمية". أخالقها القدمية ورجاهلا العظماء
 الشعر املرن السداسي األوتاد Naeviusل فيها بالوزن املهلهل غري املنتظم الذي كان يستخدمه نيفيوس استبد

وصاغ إبنيوس الشعر اليوناين يف صور جديدة، وبث فيه قوة جديدة، وغمر . الذي كان يستخدم يف املالحم اليونانية
وقد توج أعماله . ه للكريشيس وهوراس وفرجيلأبياته باألفكار، وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه وأفكار

ال : "األدبية برسالة عن مالذ الفم، ومات بذات الرئة يف سن السبعني بعد أن ألف هذه القربية اليت يفخر فيها بنفسه
وحنج إبنيوس يف كل شيء عدا املسالة، )". 30(تبكوا علي وال حتزنوا لوفايت؛ فإين أبقى على شفاه الرجال وأحيا

جيب على اإلنسان أن " سبب إخفاقه أنه عين بالفلسفة عناية جدية فوق ما جيب، ونسي نصيحته اليت قال فيها ولعل
وكان الناس يفضلون الضحك على الفلسفة وكانوا يف ذلك على حق؛ )". 31(يتفلسف دون أن يسرف يف فلسفته

تلق املآسي املسرحية شيئاً من التشجيع يف وهلذا السبب عينه مل . وقد أغنوا ذا التفضيل بلوتس وأفقروا إبنيوس
، ولكن الشعب جتاهلها Accius وأكيوس Pacuviusنعم إن األشراف قد أعجبوا مبآسي بكوفيوس . رومه

وكان موظفو الدولة يعرضون املسرحيات على اجلماهري يف رومه، كما كان أمثاهلم . والزمان مل يبق على ذكراها
وكان . أا جزء من احلفالت اليت تقام يف األعياد الدينية أو يف جنائز املواطنني املمتازينيعرضوا عليه يف أثينة، على 

 أمامها scaena خشبية تعلوها خلفية مزخرفة امللهى الذي متثل فيه مسرحيات بلوتس وترنس يتكون من حمالة
وكان هذا البناء اهلش الرقيق يهدم عقب كل . proscaeniumطوار مستدير للرقص جزؤه اخللفي هو املسرح 
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وكان النظارة يشاهدون اللعاب وهم . حفل كما نفعل حنن باملقاعد واحلواجز اليت نقيمها لالستعراض يف هذه األيام
ومل تنب يف رومه دار كاملة للتمثيل . ون على األرض يف العراءوقوف أو جلوس على مقاعد يأتون ا معهم، أو يتربع

م، وحىت يف ذلك الوقت كانت الدار ال تزال بناء خشبياً ال سقف له، ولكن مقاعد مصفوفة على . ق145قبل عام 
 يدخلوا ومل يكن النظارة يؤدون لدخوهلا أجراً، وكان يف مقدور األرقاء أن. نظام املدرجات اليونانية نصف الدائرية

ولعل النظارة يف ذاك . دون أن يكون هلم حق اجللوس، أما النساء فلم يكن يسمح هلن إال باجللوس يف املقاعد اخللفية
.  فكانوا مجاعة من اخلابني املتزامحني الوضيعني-العهد كانوا أخشن من شهدهم تاريخ التمثيل كله وأشدهم غباوة

مثيل أن يراعوا قواعد األدب واألخالق، كما أن الفكاهات والنكات وكثرياً ما كان يطلب إليهم يف بداية الت
وكان يطلب إىل األمهات يف بعض األحيان أن يتركن . السمجة العادية يطلب تكرارها لكي يستطيع النظارة إدراكها

و حتذر النساء أطفاهلن يف منازهلن، وكانت اخلطب االفتتاحية تنذر األطفال بالعقاب إذا أحدثوا شيئاً من الضجيج، أ
وإذا ). 32(وترى هذه املطالب مدونة حىت يف وسط املسرحيات اليت نشرت فيما بعد. من الثرثرة يف أثناء التمثيل

حدث أن صحب التمثيل صراع ينال املتفوق فيه جائزة، أو ألعاب لوانية على احلبال، فقد كان التمثيل ينقطع 
وعند ختام متثيل مسالة . ب، ومها أشد إثارة حلماسة النظارة من التمثيلأحياناً حىت ينتهي الصراع أو تنتهي األلعا

أو ما يف معناها للداللة على أن الرواية قد انتهت وأن " واآلن فيصفق اجلميع: "رومانية كانت تلقى العبارة اآلتية
 وكان هو الذي ميثل وكان التمثيل خري ما يف املسرح الروماين، وكان مدير املسرح من األحرار،. التصفيق مباح

وكان كل مواطن يتخذ التمثيل حرفة . الدور الرئيسي عادة، أما غريه من املمثلني فكان معظمهم من األرقاء اليونان
وكان . وكان الرجال ميثلون أدوار النساء.  وهي عادة ظلت قائمة إىل أيام فلتري- له يفقد بذلك حقوقه املدنية

ك مل يكن املمثلون يلبسون أقنعة بل كانوا يكتفون باألصباغ والشعر املستعار؛ النظارة قليلي العدد، ومن أجل ذل
فلما أن أزداد عدد النظارة أصبحت األقنعة واجبة لتمييز أشخاص املسرحية بعضهم من بعض، وكان يطلق على 

. ناع مبعىن قphearsu وهو يف أغلب الظن مشتق من الكلمة التسكانية فرسو personaالقناع لف برسونا 

وكان ممثلو األدوار احملزنة .  أي أقنعة املسرحيةdramatis personaeوكانت األدوار تسمى دراماتيس برسوين 
وكانت بعض . soccus أما ممثلوا األدوار املضحكة فكانوا حيتذون نعاالً وطيئة cothurnusيلبسون أحذية عالية 

 يف بعض األحيان يغنون الدوار، واملمثلون ميثلوا متثيالً صامتاً أدوار املسرحية تغين على أنغام املزمار، وكان املغنون
وقد كتبت مالهي بلوتس بالشعر السهل املكون من أسباب وأوتاد يتلو بعضها بعضاً تقليداً ألوزان . باإلشارات

نية مباشرة، أو الشعر اليوناين وموضوعاته، ومعظم املالهي الالتينية اليت وصلت إلينا مأخوذة من املسرحيات اليونا
 Philemonمبزج مسرحيتني يونانيتني أو أكثر بعضها ببعض، وهي مأخوذة يف الغالب من مسرحيات فيلمون 

يف أثينا، وكان اسم املسرحية الرومانية واسم مؤلفها " املسالة اجلديدة" أو غريمها من كتاب Menanderومناندر 
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مبقتضى قانون " املسالة القدمية"س من مسرحيات أرسطوفان ووقد حظر االقتبا. يكتبان عادة على الصفحة األوىل
ولعل خوف كتاب املسرحيات الالتني ). 33(األلواح االثين عشر الذي كان يعاقب على اهلجاء السياسي باإلعدام

أن يطبق عليهم هذا التشريع الرهيب هو الذي حدا م إىل االحتفاظ باملناظر والشخصيات والعادات واألمساء، 
ولوال بلوتس لكان القانون الروماين قد أبعد احلياة الرومانية كلها تقريباً .  النقود، كما كانت يف األصل اليوناينوحىت

ولكن هذه الرقابة الصارمة مل متنع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على املسرح، فقد كان . عن املسرح الروماين
ة النظارة ال رفع مستواهم، ومل يكن جهل العامة ليسوء قط اهلدف الذي يبتغه املشرفون على التمثيل هو تسلي

احلكومة الرومانية، وكان النظارة يفضلون املزاح السمج على الفكاهة الرقيقة، ويعجبهم اهلزل والتهريج أكثر مما 
 وكان. يعجبهم احلذق والدهاء، ويطرم فحش القول أكثر مما يطرم الشعر، وكان بلوتس أحب إليهم من ترنس

 يف  أي تيتس املهرج ذي القدم الكرشاءTitus Maccius Plautusأول دخول تيتس مكسيوس بلوتس 
ملال وحرص م؛ وملا قدم إىل رومه عمل فيها خادماً من خدم املسرح وادخر بعض ا. ق254 عام Umbriaأمربيا 

واضطره العيش إىل كتابة املسرحيات، وسر اجلماهري مبا كان يبثه من اإلشارات . على استثماره ولكنه أضاعه
واستطاع ذه الطريقة أن جيمع بعض املال وأن مينح . الرومانية يف مسرحياته املقتبسة من املسرحيات اليونانية

رح ضاحكاً صخاباً، يضحك مع كل إنسان على كل إنسان، وكان بلوتس رجالً شعبياً شديد امل. مواطنيه رومه
وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من املسرحيات مائة وثالثني بقيت . ولكنه كان طيب القلب عطوفاً على الناس مجيعاً

 وهي صورة مرحة جلندي Miles Gloriosusومن هذه املسرحيات البقية مسرحية . منها إىل اآلن عشرون
  . دمه وينفحه باألكاذيبصخاب يغذيه خا

 . أرأيت الفتاتني اللتني استوقفتاين باألمس؟: اخلادم

  

 . ماذا قالتا لك؟: الضابط

  

 : ملا مررت بنا سألتاين: اخلادم

  

 : فأجبتهما" هل هنا أخيل العظيم؟! يا عجباً"

  

 ! يا له من رجل نبيل! يف احلق إنه جلميل"
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 . كلتامهاوتوسلت إيلَّ !"... ما أى شعره"

  

حىت . أن أطلب إليك أن خترج اليوم مرة أخرى... 
 . تستطيعا رؤيتك عن قرب

  

أال ما أكثر ما جيره اجلمال على اإلنسان : الضابط
 !!. من متاعب

 فهو يتنكر يف صورة زوج الكمينا Jove تنصب السخرية على جوف Amphitryonويف مسرحية أمفتريون 
Alcmena ذه السيدة ). 35(إىل قسمه، ويقرب القربان إىل جوبتر ويدعو نفسه ليستمع ويف اليوم التايل يغرر

وقد . ويطلب بلوتس إىل اإلله يف آخر املسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبل من اجلماهري أكرب قسط من الثناء. فتتئم
 ويف Menanderناندر نالت هذه القصة من إعجاب اجلماهري يف رومه أيام بلوتس بقدر ما نالت يف أثينا أيام م

 فهي Aululariaأما مسرحية أولوالريا .  ، وما تناله يف نيويورك يف الوقت احلاضرMoliereباريس أيام مليري 
وترى البخيل فيها جيمع .  ملليريAvareقصة رجل خبيل يكرت املال، وفيها من العطف عليه أكثر مما يف رواية البخيل 

 هي Menaechmiومسرحية منمكي .  من املاء فيما أذرفه من الدموعقالمة أظفاره ويتحسر على ما خسره
 أن مسرحية Lessingالقصة القدمية قصة التوأمني اللذين خيتلط أمرمها على الناس مث يتبينوما، ويرى لسنج 

  : وقد أعجب ا بلوتس أيضاً ويقول يف مستهلها). 35( خري مسرحية مثلت يف ملهىCaptivاألسري 

 . ة وال هي كغريها من املسرحياتليست مبتذل

  

وليس فيها سطور قذرة يستنكف اإلنسان أن ينطق 
 . ا

  

 . وليس فيها قواد كاذب وال مومس خبيثة

وهو قول حق، ولكن حبكة املسرحية معقدة غاية التعقيد، وتعتمد كل االعتماد على املصادفات غري املتوقعة، وعلى 
ومل يكن .  العقل احلريص على صدق التاريخ أن مير ا دون أن يعريها أية عنايةالرؤى العجيبة اليت ال يالم صاحب
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سر جناح هذه املسرحيات القدمية بل كثرة ما فيها من احلادثات الفكهة املضحكة والنكات اللفظية املرحة اليت ال تقل 
رنه يف بعض األحيان من فحشاً عما يف مسرحيات شكسبري، والصخب القذر البذيء، والنساء الطائشات وما يظه

وقد كان يف وسع النظارة يف كل مسرحية أن يثقوا من وجود حادثة من حوادث احلب، وتغرير بفتاة، . عواطف طيبة
ويف هذه املسرحيات نرى األدب . وبطل وسيم فاضل، وعبد أرجح عقالً من كل من فيها من الشخصيات جمتمعة

ط بالرجل العادي، ويصل مبا اقتبسه من املسرحيات اليونانية إىل حقائق احلياة، الروماين منذ بدايته تقريباً وثيق االرتبا
ولد يف قرطاجنة ) م. ق184(ويف السنة اليت تويف فيها بلوتس على األرجح . ويبلغ يف هذا حداً مل يبلغه قط فيما بعد

ولسنا نعرف . إفريقي من أصل فينيقي، ولرمبا كان من أصل Publius Terentius Aferبيليوس ترنتيوس آفر 
فقد أدرك هذا الشيخ .  يف رومهTerentius Lucanusعنه شيئاً قبل أن يكون عبداً من عبيد ترنتيوس لوكانس 

ويف وسعنا أن نعرف . مواهب الشاب احلي فعلمه ووهبه حريته، وتسمى الشاب باسم سيده اعترافاً منه بفضله عليه
جاء إىل بيت كاسليوس استاتيوس " الفقري اخللق الثياب"أن ترنس شيئاً من أخالق الرومان الطيبة حني نسمع 

Caecilius Statius  - وكانت مسرحيات هذا املؤلف املضحكة هي املسيطرة يف ذلك الوقت على املسرح 
وأعجب كاسليوس ذا املشهد إعجاباً محله على أن يستبقي .  وقرأ عليه املشهد األول من مسرحية أندريا- الروماين

 وليليوس، وقد حاول كالمها أن يصقل أسلوبه Aemilijusعر إىل العشاء معه وأن استرعى أمساع إميليوس الشا
ومن مث راجت اإلشاعة القائلة بأن ليليوس هو الذي كان يكتب . فيجعله هو األسلوب الالتيين احلبيب إىل قلبه

واستمسك ترنس يف ). 38(ا أو ينكرهالترنس مسرحياته، وهي إشاعة رأى املؤلف كياسة منه وحصافة إال يؤيده
أمانة وإخالص بأصول املسرحيات اليونانية اليت نقلها إىل الالتينية وأطلق على هذه املسرحيات أمساء يونانية، وحتاشى 

 وهو تواضع منه وخبس -أن يشري فيها إىل احلياة الرومانية، ومل يدع لنفسه أكثر من أنه مترجم هلذه الروايات
ولسنا نعرف ماذا كان مصري .  ولعل الذي دفعه إىل هذا هو تأثره باهللينية املتغلبة على سبيو ومجاعته).39(ألعماله

 مسرحية ترنس Hecyraتلك املسرحية اليت كان كاسليوس حيبها ويعجب ا أشد اإلعجاب، ولكنا نعرف أن هريا 
 162مث بسم له احلظ يف عام . دوا صراعاً للدببةالثانية قد أخفقت ألن النظارة غادروا امللهى يف أثناء التمثيل ليشه

 وهي تروي Heauton Timoroumenos" املعذب نفسه"حني كتب أشهر مسرحياته كلها وهي مسرحية 
قصة أب منع ابنه أن يتزوج الفتاة اليت اختارها لنفسه، ولكن االبن تزوجها رغم هذا، فما كان من األب إال أن تربأ 

 أنبه ضمريه وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل بامتناعه عن أن ميس ثروته وبأن يعيش منه ونفاه من البالد، مث
عيشة الكدح والفقر، مث عرض عليه جار له أن يتدخل يف األمر ليحل مشكلته، فيسأله األب عما يدعوه إىل االهتمام 

 أحناء العامل واليت صفق هلا النظارة طرباً وإعجاباً بغريه واإلشفاق عليهم، فريد عليه اجلار ذه العبارة املعروفة يف مجيع
إين إنسان؛ وال أرى أن شيئاً مما يتصل  "Hums sum humani nihil a me alienum puto: وهي
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ا أن مثلت مرتني يف " اخلصي"ومثلت يف السنة التالية مسرحية ". باإلنسان غريب علي وبلغ من إعجاب النظارة
)  ريال أمريكي1200حنو (، وربح منها ترنس مثانية آالف سسترس )لك مألوفاً يف تلك األيامومل يكن ذ(يوم واحد 

وقد مسيت كذلك نسبة إىل اخلادم " الفورميو"وظهرت بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت رواية ). 40(يف يوم وليلة
 القوية يف رواية Figaro الفكه الذي أنقذ سيده من غضب أبيه، والذي أصبح فيما بعد منوذجاً لشخصية فيجارو

" اإلخوة"م مثلت آخر مسرحية لترنس وهي مسرحية أدلفى أو . ق160ويف عام . Beaumarchaisبومارشيه 

وبعد قليل من ذلك الوقت سافر الكاتب بطريق البحر إىل بالد . يف األلعاب اليت أقيمت مبناسبة وفاة إميليوس بولس
وانصرف اجلمهور بعض .  أركاديا يف اخلامسة والعشرين من عمرهاليونان، مث مرض وهو عائد منها، ومات يف

فقد كان . االنصراف عن مسرحياته األخرية، ألن الصبغة اهللينية اليت اصطبغت ا قد أعلت من قدره فوق ما جيب
يدخل يف يعوزه مرح بلوتس وخفة روحه وفكاهته؛ هذا إىل أنه مل يعن يف مسرحياته مبعاجلة احلياة الرومانية، فلم 

املضحك منها أنذاالً فاسدين أو مومسات طائشات، بل صور كل النساء يف تلك املسرحيات يف صور رقيقة، حىت 
وقد احتوى تلك املسرحيات سطوراً تعد من جوامع الكلم، وعبارات . العاهرات منهن كن حيمن على حافة الفضيلة

 fortes fortunaومنها ") كانت تلك الدموعومن مث  ("hinc illae lacrimaeجرت جمرى األمثال، منها 

adiuvat") احلظ يوايت الشجعان(" ،quot homines tot sententiee") عدد اآلراء كعدد الرجال ("

ولكن هذه احلكم ال يقدرها إال أصحاب الذهنية الفلسفية أو احلساسية األدبية، ومها ما مل . وعشرات من أمثاهلا
ومن أجل هذا النقص مل يعبأ ذلك الشعب مبساليه اليت توشك أن . هرة الشعب الروماينجيدمها العبد اإلفريقي يف مج

تكون مآسي، وحببكاته املتقنة البناء ولكنها تسري يف بنائها على مهل، وبدراسته الدقيقة للشخصيات الغريبة، وحبواره 
نة للشعب الروماين؛ وكأن النظارة وهم اهلادئ، وبأسلوبه املفرط يف اهلدوء، ويف نقاء لغته نقاء يكاد أن يكون إها

وقد كان . يشاهدون هذه املسرحيات كانوا يشعرون بأن قد حدث بينهم وبني كتلس الروماين صدع لن يلتئم قط
 وهو القريب من كتلس قرباً ال ميكنه من أن يراه على حقيقته، واحلصيف حصافة حتول بينه وبني - شيشرون

وكان قيصر أعدل يف حكمه . شرون يظن أن ترنس أرق شعراء اجلمهورية نقول كان شي-اإلعجاب بلكريشيوس
 vis comica، ولكن آسف ألنه مل يوهب القدرة على الضحك "احملب للكالم الطاهر"عليه أثىن عليه بقوله إنه 

على أن ترنس قد أفلح يف شيء واحد على األقل؛ . Dimitiatus Menander" نصف مناندر"ووصفه بأنه 
ا الرجل السامي األجنيب، الذي تشبع بروح ليليوس وبالد اليونان، قد صاغ من اللغة الالتينية أداة أدبية ذلك ان هذ

  .هي اليت استطاع ا شيشرون يف القرن التايل أن يكتب نثره وفرجيل أن ينشئ شعره

  الفصل السادس 
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  كاتو والمعارضون المحافظون 

ة خوفاً كما امتألت نفوسهم امشئزازاً من هذا الغزو اليوناين آلداب وامتألت قلوب الرومان أصحاب الرتعة احملافظ
. الرومان، وفلسفتهم، ودينهم، وعلومهم، وآدام؛ ومن هذا االنقالب العنيف يف أخالقهم، وعادام، ودمائهم

  يقيم يفValerius Flaccusوكان هؤالء الرومان القدامى احملافظني شيخ متقاعد يدعى فالرييوس فالكوس 

مزرعة سبينية، وأخذ هذا الشيخ يأسف ملا أصاب األخالق الرومانية القدمية من ضعف واحنالل، وما أصاب السياسة 
وكان الرجل شيخاً طاعناً يف السن ال ". أساليب أجدادنا"من فساد، ومن حلول األفكار واألساليب اليونانية حمل 

لكن اتفق أن كان يف مسكن بالقرب منه ويف جوار بلدته ريت متكنه قواه من أن يكافح بنفسه هذا التيار اجلارف، و
Reate ويف خارج حدودها، شاب مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومانية القدمية، فكان حيب فالحة ،

األرض وال ميل العمل اهد الشاق، وكان مقتصداً يعيش عيشة البساطة القدمية، ولكنه مع ذلك يتحدث حديث 
 وكان سبب Marcus Porcius Catoوكان اسم هذا الرجل ماركس بورسيوس كاتو . فني النانياملتظر

تسميته بورسيوس أن أسرته ظلت أجياالً عدة ترىب اخلنازير، أما سبب تسميته كاتو فإن أفراد هذه األسرة كانوا على 
يحته وكسب ما رفعه جريانه من وأشار عليه فالكوس أن يدرس القانون، فعمل كاتو بنص. جانب عظيم من الدهاء
مث نصحه فالكوس أن يسافر إىل رومه، ففعل، وما زال يرقى يف املناصب العامة حىت أصبح . القضايا يف احملاكم احمللية

 عني إيديال 199ويف عام ). 204( وملا يبلغ الثالثني من عمره Quaestorكوسترا يشرف على الشؤون املالية 
 يلي Praetor حىت كان بريتوراً 198وما وافت سنة . مة واملالعب واألسواق والشرطةمشرفاً على األشغال العا

وكان يف . 184 يف عام Censro، مث رقيباً 191، مث تربيوناً يف عام 195القنصل يف املرتبة، مث صار قنصالً يف عام 
وقائداً حمنكاً، قاسي القلب شديد هذه املدة قد خدم يف اجليش ستة وعشرين عاماً، وكان فيها كلها جندياً شجاعاً، 

الذي يستخدم يديه يف املشي وقدميه "وكان من رأيه أن النظام أساس األخالق واحلرية، وكان حيتقر اجلندي . البأس
ولكنه كسب احترام جنده بسريه إىل جانبهم على ". يف احلرب، والذي يعلو غطيطه يف النوم على صراخه يف احلرب

). 41(هم رطالً من الفضة من غنائم احلرب، وعدم احتفاظه بشيء من هذه الغنائم لنفسهقدميه، وبإعطاء كل من

وكان الرومان يستمعون إليه . وكان يف فترات السلم يندد باخلطابة واخلطباء، وأصبح ذا العمل أقوى خطباء زمانه
ثل ما حتدث به هو من اإلخالص وهم مأخوذون على الرغم منهم بسحر بيانه، ألن أحداً من قبله مل يتحدث إليهم مب

وكان يف مقدوره أن يسلط سوط لسانه على أي إنسان يستمع إىل خطبه، ولكن من . الواضح والفكاهة الالذعة
وظل كاتو يكافح الفساد والرشوة يف رومه غري عابئ مبا . يستمعه كان يسره أن يرى هذا السوط يسلط على جاره

وقلما كان أحد حيبه . ه مشس يوم من األيام إال وقد خلق له فيه عدواً جديداًيصيبه يف هذا الكفاح، ومل تغرب علي
ألنه كان يقلق بال الناس بوجهه الكثري الندب، وشعره األمحر األشعث، وخييفهم ويهددهم بأسنانه الكبرية، وخيجلهم 
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خالل ألفاظهم إىل مكنون بتقشفه، ويسبقهم جبده وكدحه، وتنفذ نظراته اليت يلقيها عليهم من عينيه اخلضراوين 
وحاول أعداؤه من األشراف أن يقضوا عليه مبا وجهوه إليه من التهم العلنية، . صدورهم، فيطلع فيها على أنانيتهم

). 42(ولكنه يف كل مرة كان ينجيه من هذا االام اعتراض الزراع الذين كانوا ال يقلون عنه بعضاً للفساد والترف

وما أن توىل هذا املنصب حىت أخذ . مة إىل منصب الرقيب وجفت قلوب الرومان أمجعنيوملا أن رفعته أصوات العا
ينفذ النذر اليت ا، واليت كسب ا املعركة االنتخابية، ففرض الضرائب الباهظة على الكماليات، وأوقع غرامة على 

. جالم أحكاماً قضائيةأحد أعضاء جملس الشيوخ إلسرافه، وأخرج من هذا الس ستة من أعضائه وجد يف س

 وإن -وطرد منه مانليوس ألنه قبل زوجته علناً، وقال عن نفسه إنه مل يعانق قط زوجته إال يف وقت قصف الرعد
وأمت كاتو نظام ااري يف املدينة، وقطع األنابيب اليت تأخذ املاء خفية وخيانة من . كان يسره أن يقصف الرعد
 املالك على أن يهدموا ما كان ميتد من مبانيهم يف عرض الطريق أو فوقه، وخفض ما القنوات املبنية العامة، وأجرب

كانت تؤديه الدولة مثناً لألعمال العامة، وأرغم جباة الضرائب على أن يؤدوا خلزانة الدولة نصيباً أوىف مما كانوا 
تتعارض مع طبيعة اإلنسان، وبعد أن قضي مخس سنني جياهد جهاد األبطال يف أعمال ). 48(جينونه من األهلني

اعتزل منصبه واستثمر ما كان له من املال استثماراً ناجحاً، ومأل ضيعته اليت اتسعت رقعتها يف ذلك الوقت بالعبيد، 
وأخذ يقرض املال بربا فاحش ويبتاع الرقيق بأخبس األمثان، مث يدرم على بعض األعمال اليت تتطلب شيئاً من 

وكان .  وهي مهنة كان يزدريها-ها، وبذلك أثرى إثراء مكنه من أن يقطع لتأليف الكتباملهارة، ويبيعهم بأغال
كاتو أول كاتب عظيم من كتاب النثر الالتيين، وقد بدا كتاباته بنشر جمموعة خطبه، مث أصدر كتاباً يف فن اخلطابة 

 الرقيق، وعرف Isocrateanدعا فيه إىل التزام األسلوب اخلشن الروماين بدل أسلوب اخلطباء اإليزوقراطي 
ومها صفتان قل أن اجتمعتا يف  (vir bonus dicendi peritusرجل صاحل برع يف الكالم "اخلطيب بأنه 

وكتب رسالة مجع فيها جتاربه يف الزراعة .  ونقاشهquintilian، وذا التعريف أوجد جماالً جلدل كونتليان )إنسان
وهي الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من كتب كاتو، وأقدم كتاب يف اللغة الالتينية . De agriculturaومساها 

فهو ال . وقد كتب هذا الكتاب بأسلوب سهل رصني مركز تركيزاً جيعله من جوامع الكلم. األدبية أبقى عليه الدهر
 األلفاظ، وقلما يرتل فيه إىل استخدام حرف من حروف الوصف، ويف هذا الكتاب يقدم النصائح املفصلة يسرف يف

إن كبار السن منهم جيب أن يباعوا قبل أن يصريوا مصدر خسارة : فيقول مثالً(ملن يريد أن يشتري أو يبيع الرقيق 
شجار، وتدبري شؤون املنازل والصناعات، وصنع ، وملن يؤجر األرض جبزء من غلتها، ولزراع الكروم واأل)لسادم

األمسنت وطهو أصناف الطعام النادرة الشهية، وعالج اإلمساك واإلسهال، ومداواة لسع األفاعي بروث اخلنازير، 
ويسأل كاتو نفسه يف هذا الكتاب عن أحكم الطرق لإلفادة من األرض الزراعية، مث جييب . وتقريب القربان لآلهلة

تربية املاشية العدمية "، وتليها "تربية املاشية املتوسطة الربح"، وتليها "تربية املاشية املرحبة"ال بقوله إا عن هذا السؤ
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ولعل أهم . وهذه هي احلجج اليت أوجدت الضياع الواسعة يف إيطاليا". حرث األرض وزرعها"، ويليها كلها "الربح
ر عليه حىت اآلن، وهو حماولة جزئية للبحث يف آثار إيطاليا،  الذي مل يعثOrigines" األصول"كتبه كلها هو كتاب 

وشعوا، ونظمها، وتارخيها منذ نشأا إىل السنة اليت مات فيها كاتو، وال نكاد نعرف من هذا الكتاب أكثر من أن 
 بامسه، مؤلفه أراد أن يغيظ األشراف بالسخرية من أسالفهم فلم يذكر فيه اسم أحد من قواد احلرب، مث ذكر فيال

وكان الغرض الذي يهدف إليه كاتو من تأليف هذا ). 45( قتال األبطالPyrrhusوأثىن عليه ألنه قاتل بريس 
الكتاب ومن مقاالته عن اخلطابة، والزراعة والصحة العامة، والعلوم العسكرية، والقانون، أن يؤلف دائرة معارف 

الالتينية أن حتل الكتب املكتوبة ذه اللغة حمل الكتب املدرسية وكان يرجو من الكتابة . يستعني ا على تربية ولده
ويلوح أنه، وإن كان هو نفسه قد درس اليونانية . اليونانية اليت كان يرى أا تربك عقول شباب الرومان وتفسدها

ن الشراهة ستعجل بالقضاء على العقائد الدينية لدى شباب الرومان، فال يكون يف حيام اخللقية ما حيميها م
واخلصام والغرائز اجلنسية، وكان يسخط على سقراط كما يسخط عليه نتشه، ويصفه بأنه أشبه بالقابلة العجوز 

وحىت األطباء اليونان ). 46(الثرثار، ويقول إن قتله مسموماً كان جزاء حقاً على إفساده أخالق أثينا وشرائعها
ى طبهم العالج املرتيل القدمي، وال يثق باجلراحني الذين يعجلون أنفسهم كانوا من أبغض الناس إليه، وكان يفضل عل

اليونان جنس جمرم عنيد، وأؤكد أن هذا الشعب إذا : "وقد كتب إىل ولده يقول. باستعمال املبضع يف أكثر احلاالت
لقد أمجعوا وسيكون هذا القضاء عاجالً إذا ما بعث إليه بأطبائه؛ ... ما غمر أدبه رومه سيقضي على كل شيء فيها

وكان وهو الذي يعتنق هذه )". 47(حذار أن تكون لك صلة باألطباء"... الربابرة"أمرهم بينهم على أن يقتلوا كل 
اآلراء العدو الطبيعي األكرب للندوة السبيونتية، وهي اليت كانت ترى أن انتشار اآلداب اليونانية يف رومه عامالً البد 

لية الرومانية إىل كمال منومها؛ وكان كاتو ممن أشاروا مبحاكمة سبيو اإلفريقي وأخيه، منه لرفع اآلداب الالتينية والعق
أما الدول األجنبية فكان ينادي بأن . وقال إن القوانني اليت حترم الرشوة والفساد جيب أال يفرق فيها بني األشخاص

ن حيتقر اليونان وإن كان يعظم بالدهم تعامل مجيعها، إال واحدة منها، بالعدل، وأال تتدخل رومه يف شؤوا، وكا
وملا أن قام دعاة االستعمار النهابون من أعضاء جملس الشيوخ يدعون إىل حماربة الغنية ألقى عليهم خطبة . وجيلها

أما الدولة اليت كان يدعو إىل استثنائها من املعاملة . قوية يدعو فيها إىل السالم واىل مصاحلة أهل تلك اجلزيرة
 175وملا أُرسل إليها يف بعثة رمسية عام .  قرطاجنة-  كما يعلم العامل كله-ومن عدم التدخل يف شؤوا فهيالعادلة، 

هاله ما رأى من انتعاش املدينة واستعادا حياا بعد الذي أصاا يف حروب هنيبال، وما وقعت عليه عيناه من 
ة من انتعاش جتارا، وما كانت خترجه دور الصناعة فيها بساتني الفاكهة والكروم، وما يتدفق فيها من الثروة الناجت

فلما عاد امسك أمام الس بكمية من التني الطازج قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثالثة أيام ليتخذها . من أسلحة
 كانت رمزاً لرخاء املدينة وقرا من رومه، ومها القرب والرخاء اللذان كانا نذيري شؤم لرومه؛ وتنبأ بأنه إذا
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قرطاجنة وشأا فإا ال تلبث أن يكون هلا من الثراء ومن القوة ما حيفزها إىل العودة إىل كفاحها للسيطرة على البحر 
وظل من ذلك اليوم حيتم كل خطاب له يف جملس الشيوخ أياً كان موضوعه بتلك العبارة اليت تنم . األبيض املتوسط

 Ceterum" هذا إىل أين أعتقد أن قرطاجنة جيب أن تدمر: "عجيباًعن عقيدته وعناده، ويصر عليها إصراراً 

censes delendum esse Carthaginem . ،وكان دعاة االستعمار يف جملس الشيوخ متفقني معه يف رأيه
ومل يكن ذلك ألم يطمعون يف جتارة قرطاجنة، بل ألم كانوا يرون يف حقول مشال إفريقية، وهي احلقول اخلصبة 

وكانوا واحلالة هذه ينتظرون . ة اجليدة اإلرواء، جماالً جديداً يستثمرون فيه أمواهلم ويفلحونه على أيدي الرقيقالترب
  .على أحر من اجلمر حجة يتذعرون ا خلوض غمار احلرب البونية الثالثة

  الفصل السابع 

  يجب أن تمحى قرطاجنة من الوجود 

 وهو - Numidia ملك نوميديا Masinissa مسينسا -توجاءم هذه احلجة من أعجب حكام ذلك الوق
، ووضع لنفسه نظاماً )48(ورزق ولداً وهو يف السادسة والثمانني من عمره) 148-238(ملك عمر تسعني عاماً 

وقد أفلح هذا امللك يف . صارماً حلياته استمسك به كل االستمساك، واستبقى به صحته وقوته إىل آخر أيامه تقريباً
ياه البدو، وبدهلم من حياة الترحال حياة االستقرار الزراعية، وأنشأ منهم دولة منظمة ظل حيكمها حكماً تنظيم رعا

ودفن بعد وفاته يف .  حاضرة البالد مبا أنشأه فيها من املباين الفخمةCirtaصاحلاً مدى ستني عاماً، ومجل مدينة سرتا 
واستطاع هذا امللك أن . وم قرب مدينة قسطنطينية يف بالد تونسقربه وهو اهلرم العظيم الذي ال يزال باقياً إىل الي

يكسب صداقة رومه، وكان يدرك ما عليه قرطاجنة من ضعف سياسي، فأخذ يغري املرة بعد املرة على أراضيها، 
 العظيمة وغريها من املدن، وما زال على هذه اخلطة حىت سيطر Leptisوينقصها من أطرافها، فاستوىل على لبتس 

وإذ كانت املعاهدة املعقودة بني رومه وقرطاجنة . ا على مجيع املسالك الربية املؤدية إىل العاصمة املنهوكة القوى
حترم على ثانيتهما االشتباك يف حرب إال برضاء أوالمها فقد أرسلت قرطاجنة سفراء من عندها إىل جملس الشيوخ يف 

 الس إال أن نبه هؤالء السفراء إىل أن الفينيقيني على بكرة فما كان من هذا. رومه ليحتجوا على عدوان مسينسا
فلما أدت قرطاجنة إىل رومه . أبيهم دخالء يف إفريقية، وأم ليس هلم فيها حقوق تضطر أية أمة مسلحة أن حتترمها

أا ذا  تالنت ظنت 200آخر األقساط السنوية اخلمسني من الغرامة املفروضة عليها مبقتضى معاهدة زاما وهي 
، ويف السنة الثانية أعلنت رومه احلرب 151األداء قد حتررت من التزاماا، وأعلنت احلرب على نوميديا يف عام 

ووصل هذا النبأ األخري إىل مسامع القرطاجنيني، ووصل معه أن األسطول الروماين قد أقلع إىل . على قرطاجنة
ذلك .  غمار حرب عوان مهما يكن من كثرة سكاا وضخامة جتاراومل تكن املدينة القدمية مستعدة خلوض. إفريقية
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يضاف إىل هذا أن . أن جيشها كان صغرياً وأن أسطوهلا كان أصغر من جيشها، ومل يكن هلا جنود مرتزقة وال حلفاء
بني رومه كانت تسيطر على البحار، ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضمامها إىل رومه، وحال مسينسا بني قرطاجنة و

االتصال باألرض اليت خلفها يف القارة اإلفريقية، وأرسلت قرطاجنة بعثة عاجلة إىل رومه وأمرا أن جتيبها إىل مجيع 
مطالبها فوعدها جملس الشيوخ الروماين بأنه إذا أسلمت قرطاجنة إىل القنصلني الرومانيني يف صقلية ثالمثائة من أبناء 

هما، وأجابت القنصلني إىل مجيع مطالبهما أياً كانت هذه املطالب، احتفظت يف أشرف األسر فيها ليكونوا رهائن لدي
وأرسل جملس الشيوخ أوامر سرية إىل القنصلني لينفذا ما صدر إليهما قبل من . نظري ذلك حبريتها وسالمة أرضها

البحر يودعوم، وأسلم القرطاجنيون أطفاهلم بقلوب واجفة وعيون باكية، واحتشد آباؤهم عند شاطئ . األوامر
وهم يف أشد األمل واحلسرة، وحاولت أمهام يف آخر حلظة أن مينعن السفن من املسري، وألقت بعضهن أنفسهن يف 

وأرسل القنصالن األطفال إىل رومه، وعربا البحر إىل يتكا . املاء، وأخذن يسبحن فيه ليلقني آخر نظرة على أطفاهلن
Uticaتدعيا سفراء قرطاجنة، وطلبا أن تسلم بلدمها كل ما بقي هلا من السفن،  على رأس اجليش واألسطول، واس

فلما أجيبت هذه املطالب كلها، طلب القنصالن بعدئذ . وكمية كبرية من احلبوب، ومجيع األسلحة واملعدات احلربية
ن بإحراقها عن أن خيرج مجيع سكان قرطاجنة منها، وأن يقيموا على بعد عشرة أميال من املدينة، ألما سيأمرا

وحاول السفراء عبثاً أن يقنعوا الرومان بأن تدمري مدينة أسلمت إىل أعدائها رهائن من أهلها ومجيع أسلحتها . آخرها
وعرضوا أن يقدموا حيام فداء ملدينتهم، وتكفرياً عما . ومن غري قتال غدر وخيانة ال نظري هلما يف التاريخ كله

فأجام القنصالن . لذنوب، وخروا على األرض سجداً وأخذوا يضربوا برؤوسهمعساها أن تكون قد اقترفته من ا
وملا مسع أهل قرطاجنة مبا هو . بقوهلم إن هذه هي شروط جملس الشيوخ وإما ال يستطيعان أن يغريا منها شيئاً

 يقطعون أجسام مفروض عليهم جن جنوم، وطاشت أحالمهم، فأخذ آباء األطفال الذين أسلموا رهائن إىل رومه
القواد الذين أشاروا بتسليمهم، وقتل آخرون القواد الذين أشاروا بتسليم السالح، وأخذ غريهم السفراء العائدين 
يف شوارع املدينة ويرمجوم باحلجارة، ومنهم من قتلوا كل من وجدوهم يف املدينة من اإليطاليني، ومنهم من وقفوا 

وأعلن جملس شيوخ قرطاجنة احلرب على رومه، وأهاب بكل .  يبكون وينتحبونيف دور الصناعة اخلالية من السالح
من فيها من البالغني رجاالً ونساء، أرقاء وأحراراً، أن جييشوا جيشاً جديداً، وأن يصنعوا أسلحة يدافعون ا عن 

ا فيها من خشب وحديد، وثبت الغضب قلوم، وقوى عزائمهم، وأخذوا يهدمون املباين العامة لينتفعوا مب. املدينة
وصهرت متاثيل اآلهلة األعزاء لتصنع منها السيوف، وجزت شعور النساء لتصنع منها احلبال، ومل ميض على املدينة 

 حربة، وستني ألف قذيفة منجنيقية، 70.000 سيف، 8000 درع، 8000احملصورة إال شهران حىت أخرجت 
وقاومت املدينة احلصار براً وحبراً ثالث سنني، ). 49( سفينة120 وبنت يف مينائها الداخلي عمارة حبرية مؤلفة من

وملا كان سبيو إميليانس . كان القنصالن يف خالهلما يهامجان أسوارها جبيوشهما، وكانا يف كل مرة يرتدان عنها خائبني



  

 Will Durant  120   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

لس الشيوخ  هو الذي أظهر يف هذا احلصار براعة ودهاء، فقد عينه جم-  وهو أحد التربيونني العسكريني-وحده
ومل ميض على ذلك . ، ومل يعارض يف هذا التعيني أحد حىت كاتو نفسه147الروماين واجلمعية قنصالً وقائداً يف عام 

ودافع القرطاجنيون عنها شارعاً شارعاً، وإن كان اجلوع قد . إال قليل حىت جنح ليليوس يف تسلق أسوار املدينة
لوا دفاعهم ستة أسابيع كاملة، وأعداؤهم حيصدوم حصداً بال شفقة أضناهم وأهلك الكثريين منهم، ولكنهم واص

وملا رأى سبيو أن قناصة األعداء يصيدون رجاله وهم كامنون وراء اجلدران، أمر أن تشعل النريان يف كل . وال رمحة
ووجد .  يف الدورالشوارع اليت يستولون عليها، وأن تدك مبانيها دكاً، فاحترق يف اللهب كثري من اجلنود املختبئني

. القرطاجنيون آخر األمر أن البد هلم من التسليم بعد أن نقص عددهم من مخسمائة ألف إىل مخسة ومخسني ألفاً

وطلب قائدهم هزدروبال أن يؤمن على حياته فأجابه سبيو إىل ما طلب، ولكن زوجته جببنه وألقت بنفسها وبأوالدها 
 يف سوق الرقيق، وأسلمت املدينة إىل اجليوش الرومانية ينهبوا ويعيشون وبيع من بقي من األهايل حياً. يف اللهب
وأحجم سبيو عن تدمريها، وأرسل إىل جملس الشيوخ يسأله رأيه األخري، فرد عليه الس بأن قرطاجنة . فيها فسداً

رث أرضها وتغطى بامللح، نفسها وكل ما انضم إليها يف احلرب من البالد التابعة هلا جيب أن تدمر عن آخرها، وأن حت
. وأن تصب اللعنات على كل من حياول بناء شيء قي موضعها، وظلت النار مشتعلة يف املدينة سبعة عشر يوماً كاملة

 وغريها من مدن Uticaومل يعقد صلح أو وقع معاهدة، ألن الدولة القرطاجنية مل يبق هلا وجود، وتركت يتكا 
 محايتها؛ وأما ما بقي من أمالك قرطاجنة فقد جعل والية خاضعة لرومه ومسي إفريقية اليت ساعدت رومه حرة حتت

وجاء املمولون الرومان وقسموا األرض ضياعاً، وورث التجار الرومان التجارة ". Africaإفريقية "والية 
ذي تعمل له عن القرطاجنية، وأضحى االستعمار العامل احملرك الدافع للسياسة الرومانية، والغرض السافر الصريح ال

قصد وتدبري، وضمت سرقوسة إىل والية صقلية الرومانية، وأخضعت بالد غالة اجلنوبية لتكون هي الطريق الربي 
ألسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومه، ومل جتد رومه صعوبة يف إقناع مملكيت مصر وسوريا املصطبغتني بالصبغة اهللينية 

 إىل اخلضوع هلا - الرابعAntiochus أنتيوخوس Popiliusليوس  كما اضطر بوب-باخلضوع إىل رغبات رومه
 وهي نظرة هلا شأا على -  من الناحية األخالقية146وإذا نظرنا إىل تدمري قرطاجنة وكورنثه يف عام . بال قتال

أما . ه حكمنا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية يف التاريخ كل-الدوام يف السياسة الدولية
 فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية يف -  أي من ناحية السالمة والثراء-من ناحية االستعمار وبناء اإلمرباطوريات

سيادة رومه التجارية والبحرية، فقد أضحت منذ تلك اللحظة هي املسيطرة على البحر األبيض املتوسط، واملتصرفة 
ومات يف أثناء هذه احلرب من أشعلوا نارها حتوطهم هالة من النصر . يف مصائره، وارتبط تارخيه بتارخيها أوثق ارتباط

 أثراً عميقاً يف ، وترك الرقيب الطاعن يف السن148، ومسينسا يف عام 149فمات كاتو يف عام . والفخار
وظل الناس قروناً كثرية يرون فيه الروماين النموذجي يف عصر اجلمهورية، واختذه شيشرون يف . ينالتاريخ الروما
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 املثل األعلى للرجال، وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه بفلسفته خالية من فكاهته، كما De Senectuteكتابه 
يب باألدباء الالتني أن يعودوا إىل  يهFrontoحاول ماركس أن يتخذه منوذجاً له ينسج على منواله، وكان فرنتو 

ولكنه مع ذلك مل يفلح إال يف أمر واحد وهو تدمري قرطاجنة، أما . أسلوبه البسيط اخلايل من االلتواء والتعقيد
مقاومته للهلينية وحماولته أن مينعها من السيطرة على احلياة الرومانية فقد أخفق فيهما كل اإلخفاق، واستسلمت كل 

 الرومانية من أدب، وفلسفة، وخطابة، وعلم، ودفن، ودين، وأخالق، وعادات، ومالبس، استسلمت نواحي احلياة
لقد كان كاتو يكره الفالسفة اليونان، ولكن حفيده الشهري كان حييط نفسه م، وظلت . هذه كلها لتأثري اليونان

هم من هذا كله أن الفساد السياسي الذي العقيدة الدينية اليت فقدها هو تضمحل رغم ما بذل من اجلهود إلحيائها وأ
وكان كل فتح . قاومه يف شبابه أخذ ينتشر ويعظم كلما زادت خماطر املناصب احلكومية باتساع رقعة اإلمرباطورية

حريب جديد يزيد يف ثراء رومه كما يزيد يف فسادها ووحشيتها، وكانت قد كسبت كل حرب خاضت غمارها عدا 
 قرطاجنة آخر عائق قائم يف سبيل االنقسام والفنت يف املدينة، وجوزيت رومه على حرب الطبقات، وأزال تدمري

  .متلكها العامل بثروات طاحنة وفنت صماء دامت قرناً من الزمان

  الكتاب الثاني 

  الثورة 

  م . ق145-30

  الباب السادس 

  الثورة الزراعية 

  م . ق145-78

  الفصل األول 

  ة العوامل التي هيأت البالد للثور

كان للثورة أسباب كثرية، وكانت هلا نتائج خيطئها احلصر، وكانت الشخصيات اليت أطاحت ا األزمة من ابتداء 
ابين جراكس إىل أغسطس من أقوى الشخصيات يف التاريخ، ومل تنشب قط قبل احلرب أو بعدها إىل أيامنا هذه 

ل على املسرح العاملي يف يوم من األيام مأساة ما حرب كان ألهدافها من اخلطر مثل ما كان لتلك احلرب، ومل متث
وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق احلبوب الناجتة من عمل الرقيق يف . متثيالً أقوى مما مثلت به مأساة تلك األيام
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 صقلية وسردانية وأسبانيا وإفريقيا، وما أحدثه تدفقها من خراب حل بالزراع اإليطاليني، إذ خفض مثن احلبوب اليت

وكان سببها الثاين تدفق الرقيق الذين حلوا حمل الزراع يف الريف . تنتجها أراضيهم إىل أقل من تكاليف إنتاجها
وكانت الدولة قد أصدرت يف . والعمال األحرار يف املدن؛ وكان ثالث هذه األسباب زيادة عدد الضياع الواسعة

وا على األعمال العامة أو يستثمروا أمواهلم يف التجارة،  قانوناً حيرم على أعضاء جملس الشيوخ أن يتعاقد220عام 
وكانت األرض . فلما أن زاد ثراؤهم من غنائم احلرب اشتروا ذه األموال مساحات واسعة من األراضي الزراعية

اع يف البالد املفتوحة تقسم يف بعض األحيان قطعاً صغرية وتباع للرومان املستعمرين، وقلت بذلك حدة الفنت والرت
القائمني يف املدن؛ وأعطى جزء كبري من هذه األراضي للمولني وفاء ببعض ما أقرضوه للدولة من أموال يف أثناء 

وكان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة . احلروب، أما اجلزء األكرب منها فقد ابتاعه أعضاء جملس الشيوخ نفسه
حشة يستحيل عليه الوفاء ا، فلم يلبث أن وقع يف هاوية الفقر أن اضطر املالك الصغري إىل اقتراض املال بأرباح فا

وآخر ما نذكره من أسباب . أو اإلفالس أو فقد أرضه ونزح إىل املدن ليسكن يف أحيائها القذرة احلقرية الوبيئة
سبيل لقد جند هذا الفالح يف اجليش وهيأت له انتصاراته . الثورة ما طرأ على حال الفالح نفسه من تغري كبري

انتهاب الثروة من العامل، وأصبح يكره العمل االنفرادي الرتيب اخلايل من املغامرات يف احلقول وال يستطيع الصرب 
عليه، وكان أحب إليه من هذا العمل أن ينضم إىل صعاليك املدينة املشاغبني، ويرقب األلعاب املثرية يف اتلدات بال 

األمثان، ويبيع صوته يف االنتخابات ملن يبتاعه بأغلى األمثان أو ملن مينيه أجر، ويأخذ احلبوب من احلكومة بأرخص 
وأصبح اتمع الروماين يزداد شيئاً فشيئاً على . بأعظم األماين، وخيتفي يف غمار اجلماهري املعدمة اخلاملة الوضيعة

فأما يف املدن فكانت .  زراع أحراراالنتهاب من اخلارج واالسترقاق يف الداخل، بعد أن كان يف أول األمر مؤلفاً من
كل اخلدمات املرتلية، وكان كثري من الصنائع اليدوية، ومعظم األعمال التجارية، وكثري من األعمال املصرفية، وكل 
أعمال املصانع واألشغال العامة، كانت هذه األعمال كلها يقوم ا األرقاء، وقد أدى ذلك إىل اخنفاض أجور العمال 

وكان األرقاء يف الضياع الواسعة يفضلون على . فاضاً يكاد جيعل الكدح والبطالة يف الكسب سواءاألحرار اخن
العمال األحرار ألم مل يكونوا يلزمون باخلدمة العسكرية، وألن عددهم كان ميكن االحتفاظ به جيالً بعد جيل 

يقصد ذه @%= كان ينهمك فيها سادمنتيجة املتعة الوحيدة اليت كان يسمح هلم ا أو نتيجة الرذيلة اليت
وكانت الغارات ال تنقطع على بالد البحر األبيض . @ .العبارة تناسل األرقاء فيما بينهم أو بني النساء وأسيادهن
وكان يضاف إىل أسرى احلرب الذين يساقون إىل رومه . املتوسط كلها للمجيء باألداة احلية الالزمة اليت تصنعت

تصر فيها جيوشها ضحايا القراصنة الذين كانوا يقبضون على العبيد أو األحرار على سواحل آسيا بعد كل معركة تن
أو بالقرب منها، وضحايا املوظفني الرومان الذين كانوا يقتنصون الناس اقتناصاً منظماً ويستعيدون من أهل الواليات 

وع ال يأيت فيه النخاسون بفرائسهم البشرية من ومل يكن ميضي أسب). 1(كل من ال جيرؤ حكامها احملليون على محايته
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 من هذه -إفريقيا، وأسبانيا، وغالة، وأملانيا، والبالد الواقعة على ضفيت ر الطونة، والروسيا، وآسيا، واليونان
وس ومل يكن من احلوادث غري املألوفة أن يباع يف ديل. األقاليم كلها إىل ثغور البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

 على أربعني ألفاً من أهل سرادنية، 177وقد قبضت اجليوش الرومانية يف عام . مائة ألف من األرقاء يف يوم واحد
وكان مثن الواحد منهم يف احلالة .  على مائة ومخسني ألفاً من أهل أبريوس، بيعوا يف أسواق النخاسة167ويف عام 

وكان مما خفف من شقاء األرقاء يف املدينة ما كان يربم من العقود ). 2(الثانية ال يزيد على ما يعادل رياالً أمريكياً
اإلنسانية بينهم وبني سادم، وما كانوا يطعمون فيه من نيلهم حريتهم؛ أما يف الضياع فلم يكن يسمح للصالت 

ن يف بالد اليونان اإلنسانية بأن تتدخل يف أعمال االستغالل؛ فلم يعد العبد يف تلك الضياع عضواً يف األسرة كما كا
أو يف رومه نفسها يف عهدها األول؛ وقلما كان العبد يرى مالكه، وكان يطلب إىل احلراس أن يعتصروا من هذه 

اآلالت البشرية املوكولة إىل أسواطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منها، وبقدر هذا اإلعصار يكون أجر هؤالء 
سعة فلم يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام والكساء الذي ميكنه من أما أجر العبد نفسه يف الضياع الوا. احلراس

 حىت تدركه - عدا بعض أيام األعياد- أن يكدح كدحاً متواصالً يف كل يوم من شروق الشمس إىل غروا
فإذا شكا أو عصى أمر حارسه ألزم أن يعمل ورجاله مكبلتان باألغالل، وأن يقضي الليل يف جب حتت . الشيخوخة

لقد كان يف هذا النظام من التلف واخلسارة االقتصادية .  ال تكاد ختلو منه كل ضيعة واسعةergastulumرض األ
بقدر ما فيه من الوحشية، ألنه مل يكن يعول إال حنو جزء من عشرين جزءاً من األسر اليت كانت تعيش من قبل على 

نصف هؤالء األرقاء، إن مل يكن أكثر من نصفهم، وإذا ذكرنا أن . هذه األراضي نفسها معيشة األحرار من الناس
، كان يف مقدورنا أن نتصور ما يشعر به هؤالء )ألن األرقاء قلما كانوا يشتركون يف احلروب(كانوا من قبل أحراراً 

وقد حدث يف . البائسون احملطمون من مرارة؛ وال يسعنا إال أن نعجب من ندرة ما كانوا يلجئون إليه من الثورات
وقتلت الكثريين منهم "أن ثار أرقاء الريف يف إتروريا وعماهلا األحرار، ولكن اجليوش الرومانية أرهبتهم . 196عام 

وحدثت مثل هذه الثورة عام ). 3(كما يقول ليفي" أو أسرم، ومنهم من جلدوا أو صلبوا عقاباً هلم على فعلتهم
وكان أربعة آالف من ). 4(هم أن يعملوا يف املناجم يف أبوليا؛ فقبض على سبعة آالف من العبيد وحكم علي185

يف " حرب األرقاء األوىل" شبت نار 139ويف عام . األرقاء األسبان يعملون يف مناجم قرطاجنة اجلديدة وحدها
، مث أقبلت Enna أربعمائة من األرقاء وذحبوا األحرار من أهل مدينة أنا Eunusصقلية، فقد لىب دعوة إينوس 

وما لبثوا أن . د من الضياع ومن األجباب اخلاصة يف صقلية، فضاعفوا عدد الثوار حىت بلغ سبعني ألفاًأفواج العبي
، وهزموا اجليوش الرومانية اليت كانت يف الوالية، واستولوا على اجلزيرة كلها Agrigentumاحتلوا أجرجتثم 

نطل يف إنا ومنع عنهم الزاد حىت اضطرهم ويف تلك السنة حاصرهم جيش الق. 131تقريباً، واحتفظوا ا حىت عام 
وسيق إينوس إىل رومه، وألقى يف جب حتت األرض، وبقي فيه حىت قضى عليه اجلوع . اجلوع إىل االستسالم
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وقامت ثورات أقل من هذه شأناً انتهت بإعدام مائة ومخسني من األرقاء يف رومه، وأربعمائة ومخسني يف ). 5(والقمل
ويف تلك السنة استصدر تيبريسيوس جراكس . Sinuessaأربعة آالف يف سينوسا  وMenturnaeمننتوريا 

Tiberius Gracchusالقانون الزراعي الذي فتح باب الثورة الرومانية على مصراعيه .  

  الفصل الثاني 

  تيبيريوس جراكس 

ه حكمها  الذي تدين له أسبانيا بالشكر ألنTiberius Sempronius Graccusهو ابن تيبرييوس جراكس 
حكماً عادالً كرمياً، والذي عني قنصالً مرتني ورقيباً مرة، والذي أنقذ من اهلالك أخا سيبو اإلفريقي وتزوج ابنته، 

وأجنبت كرنليا اثىن عشر طفالً توفوا كلهم إال ثالثة منهم قبيل البلوغ، وحتملت هي بعد وفاته عبء تربية تيبرييوس 
رت فيما بعد زوجة سبيو إميليانوس؛ وكان للزوج والزوجة نصيب من الثقافة  صا-  تدعى أيضاً كرنليا- وأخت هلما

وكان لكرنليا ندوة أدبية، وكتبت رسائل بأسلوب سليم . اهليلينية، وكان ممن يعطفون على الدائرة الثقافية السبيونية
ر عرض عليها بعد أن رشيق جعلها من خري ما كتب يف اآلداب الالتينية، ويقول أفلوطرخس إن ملكاً من ملوك مص

. ترملت أن تتزوجه، وأن يرتل هلا عن عرشه؛ فأبت وآثرت أن تبقى ابنة لسبيو، ومحاة لسبيو آخر وأماً جلراكس

ونشأ تيبرييوس وكيوس جراكس يف جو مشبع بطرائق احلكم والفلسفة عرفاً فيه مشاكل احلكومة الرومانية 
 بعت Cumae وهو فيلسوف يوناين من كومي Blossiusلوسيوس وقد تأثرا بآراء ب. ونظريات الفلسفة اليونانية

ويكاد األخوان أن يكونا متماثلني يف طموحهما، وكربيائهما، . فيهما نزعة حرة قوية استخفت بقوة احملافظني يف رومه
ن وحيدثنا كيوس أ. وإخالصهما، وفصاحتهما اليت ال يكاد يصدقها العقل، وشجاعتهما اليت ال تشوا قط شائبة

فرأى قلة السكان والحظ أن الذين "تيبرييوس شاهد مآساة الزراع، وتأثر ا أشد التأثر حني كان مسافراً يف إتروريا 
، وإذ كان تيبرييوس يعرف وقتئذ أن املالك )6"(كانوا حيرثون األرض ويرعون قطعان الضأن هم العبيد األجانب

فسه كيف تستطيع رومه أن حتتفظ بزعامتها أو استقالهلا إذا وحدهم هم الذين جيندون للخدمة يف اجليش فقد سأل ن
حل زراعها األقوياء الذين كانوا يؤلفون الكثرة الغالبة يف الفيالق الرومانية عبيد غرباء ال تربطهم ا صلة ما؟ وكيف 

املدن املعدمني بدل تكون احلياة الرومانية حياة طيبة، والدميقراطية الرومانية دميقراطية صاحلة، إذا غصت بصعاليك 
الزراع األباة األعزاء الذين ميتلكون األرض ويفلحوا بأنفسهم؟ وخيل إليه أن توزيع األرض على املواطنني الفقراء 

االسترقال يف : هو احلل الصحيح البـني الذي البد من االلتجاء إليه حلل املشاكل الثالث القائمة وقتئذ يف البالد
وما كاد تيبرييوس جراكس خيتار . د اخللقي يف املدن، وضعف الروح احلربية بني املواطننيالريف، واالزدحام والفسا

أال يسمح ألي ) 1( حىت أعلن أنه يعتزم أن يعرض على اجلمعية القبلية ثالثة اقتراحات 133تربيوناً يف مستهل عام 
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 من األراضي املشتراة أو - األبناء فداناً إذا كان له اثنان من667 أو - فدانا323ًمواطن بأن ميتلك أكثر من 
وأن يرد إىل الدولة كل ما عدا هذا القدر من األرض العامة اليت باعتها أو أجرا لألفراد، ) 2. (املستأجرة من الدولة

وأن ) 3. (على أن ترد الدولة هلم أمثاا أو اإلجيار الذي أدوه مضافاً إىل قدر من املال نظري ما أنفقوه يف إصالحها
قسم هذه األراضي اليت ترد إىل الدولة إقطاعيات مساحة كل منها عشرون فداناً توزع على املواطنني الفقراء على ت

ومل . شرط أن يتعهدوا باال يبيع أحد منهم نصيبه من هذه األراضي؛ وأن يؤدوا عنها ضريبة سنوية إىل خزانة الدولة
 Licinius كانت جمرد حماولة لتنفيذ قوانني ليسنيوس كلفس يكن هذا اإلصالح الزراعي خياالً متعذر التنفيذ، بل

Calvus وقد قال تيبرييوس للعامة الفقراء يف إحدى خطبه . م، واليت ألغيت ومل تنفذ قط. ق367 الصادرة يف عام
ا إن حليوانات األرض جحورها ولطري اهلواء أوكاره: "الشهرية اليت تعد من أعظم اخلطب يف التاريخ الروماين كله

إن قواد اجليش . وخمابئها، أما الرجال الذين حياربون وميوتون من أجل إيطاليا فال يستمتعون فيها إال بالضوء واهلواء
ينادون جنودهم أن يقاتلوا دفاعاً عن قبور آبائهم وأضرحتهم، ولكن نداءهم هذا نداء سخيف باطل، إذ ليس يف 

إنكم أيها الفقراء تقاتلون . تم، وليس للفقراء مقابر ألسالفهموسعك أن تدهلم على مذبح آلبائهم يقربون فيه آلهل
إنكم سادة العامل، ولكنكم ال جتدون يف هذا العامل موضعاً لقدم، : ومتوتون لينعم غريكم بالثروة والترف، ويقال لكم

مر إال وأعلن جملس الشيوخ أن هذه االقتراحات ليست يف واقع األ). 7"(يف وسعكم أن تقولوا إنه ملك لكم
مصادرة ألموال الناس، وام تيبرييوس بأنه يعمل ليكون طاغية حاكماً بأمره، وأقنع إكتافيوس وهو تريبون آخر أن 

يستخدم ما له من حق االعتراض يف منع عرض املشروع على اجلمعية، فما كان من جراكس إال أن تقدم باقتراح 
ووافقت . أن يسقط على الفور من عداد أعضاء اجلمعيةيقضي بأن كل تربيون يعمل ضد مصاحل من ميثلهم جيب 

اجلمعية على هذا االقتراح وأَخرج حراس تيبرييوس أكتافيوس قوة واقتداراً من قاعة اجلمعية على الفور، ووافقت 
ن يغتاله اجلمعية بعدئذ على االقتراحات األصلية فأصبحت قانوناً واجب التنفيذ، مث أوصلته حمروساً إىل مرتله خلوفها أ

غري أن حتكمه غري املشروع يف حق التربيون يف االعتراض، وهو احلق الذي جعلته اجلمعية ). 8(مغتال يف الطريق
نفسها من أقدم األزمان حقاً مطلقاً غري مقيد بقيد ما، قد وضع يف يد معارضيه سالحاً يشهرونه يف وجهه ويقضون به 

يف اية العام الذي يتوىل فيه منصبه باخلروج على دستور البالد فجهروا بعزمهم على أن يتهموه . على قانونه
وأراد تيبرييوس أن حيمي نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى، وذلك . واستخدم العنف ضد أحد التربيونني

عضدوا وإذ كان إميليانس وليليوس وغريمها من الشيوخ الذين . 132بترشيح نفسه ألن يعاد اختياره تربيوناً يف عام 
اقتراحه األول قد ختلوا عنه اآلن، فقد جلأ بكليته إىل العامة ووعدهم بأن ينقص إذا اختاروه مدة اخلدمة العسكرية، 

ورفض جملس . ويلغى استئثار الشيوخ بأعمال احمللفني، وأن جيعل حلفاء رومه من اإليطاليني مواطنني رومانيني
فلما أوصى . طلبتها اللجنة الزراعية اليت نيط ا تنفيذ قوانني تيبرييوسالشيوخ يف هذه األثناء اعتماد األموال اليت 
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 عرض جراكس على 133 مبملكته لرومه يف عام Pergamum ملك برمجوم Atallus IIIأتلس الثالث 
اجلمعية أن تباع أمالك أتلس اخلاصة واملنقولة، وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعيات من أراضي 

وأثار هذا االقتراح غضب جملس الشيوخ ألنه رأى أن ما له من . لدولة ليبتاعوا ا ما حتتاجه مزارعهم من أدواتا
سيطرة على الواليات وعلى األموال العامة قد أخذت تنتقل إىل مجعية قوية الشكيمة غري ممثلة للبالد، معظم أعضائها 

ا كان يوم االنتخاب ظهر جراكس يف السوق العامة مبالبس فلم. من أصل وضيع ومن غري أبناء البالد األصليني
وحدث يف أثناء . احلداد ومن حوله حراس مسلحون للداللة على أن هزميته يف االنتخاب ستؤدي إىل اامه وإعدامه

 بأن تيبرييوس يريد أن ينصب نفسه Scipio Nasicaونادى سبيو نسكا . االقتراع أن جلأ كال الطرفني إىل العنف
وارتاع أنصار جراكس حني شاهدوا أثواب األشراف . كاً، وقاد الشيوخ إىل السوق العامة مسلحني باهلراواتمل

. الفخمة فتخلوا عنه، وأصيب تيبرييوس بضربة على أم رأسه خر على أثرها صريعاً وهلك معه بضع مئني من أتباعه

 طلبه، وألقيت جثث العصاة املوتى يف ر التيرب  أخوه األصغر أن يؤذن له بدفنه مل جيب إىلCaiusوملا طلب كيوس 
وأراد جملس الشيوخ أن يهدئ من ثورة العامة فوافق على تنفيذ قوانني . وكورنليا يف أثناء ذلك حزينة باكية

 125 إىل 131 من عام 76000ويستدل من ازدياد عدد املواطنني املدونة أمساؤهم يف السجالت مبقدار . جراكس

واسعة من األراضي قد وزعت حقاً على الزراع، ولكن اللجنة الزراعية وجدت نفسها أمام على أن مساحات 
ذلك أن كثرياً من األراضي اليت يراد توزيعها كانت قد أخذت من الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنني . عقبات كثرية

مناً طويالً، وأن منها أراضي كثرية أو بعدة أجيال، وأصبح ملن ميتلكوا وقتئذ حقوق اكتسبوها بوضع أيديهم عليها ز
وجلأ أحالف رومه اإليطاليون . أخرى قد ابتاعها املالك اجلدد بأمثان غالية ممن اشتروها من احلكومة بأمثان منخفضة

الذين أضرت القوانني حبقوقهم اليت اكتسبوها بوضع اليد إىل سبيو إميليانوس ليحميهم من اللجنة الزراعية، واستطاع 
ن النفوذ أن يؤجل أعماهلا فاستشاط الرأي العام غضباً عليه هلذا العمل، وامه باخليانة وعدم الوفاء بذكرى مبا له م

 وجد الرجل ميتاً يف 129ويف صباح يوم من أيام أيار عام . جراكس اليت أضحت وقتئذ ذكرى عزيزة مقدسة
  . هذا املغتالفراشه، وأكرب الظن أن يداً أثيمة قد اغتالته ومل يعرف أحد من هو

  الفصل الثالث 

  كيوس جراكس 

وأخذ النمامون الذين خلت قلوم من الرمحة يشيعون أن كرنليا قد إئتمرت مع ابنتها زوجة سبيو املشوهة املكروهة 
على قتل تيبرييوس؛ وأخذت كرنليا وسط هذه الكوارث الفادحة تواسي نفسها بالعكوف على العناية بابنها الذي مل 

ومل يكن ما أثاره مقتل تيبرييوس يف قلب أخيه كيوس هو جمرد الرغبة يف االنتقام، بل .  هذا العامل عزيز سواهيبق هلا يف
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وكان قبل إذ قد أظهر كثرياً من الذكاء والشجاعة يف أثناء خدمته . أثار فيه صادق العزم على أن يتم ما بدأه أخوه
ى اختالف مشارم باستقامته وبساطة معيشته؛ وكان رجالً حاد بقيادة إميليانس يف نوماتيا، ونال إعجاب الناس عل

املزاج جياش العواطف، إذا ثار زادت حدا لطول كبتها، وقد أصبح بفضلها أعظم خطباء الرومان قبل أيام 
 شيشرون، وفتحت أمامه أبواب املناصب كلها تقريباً يف جمتمع كان للفصاحة فيه احملل الثاين بعد الشجاعة يف رقي

وكان كيوس رجالً واقعياً أكثر من . 124هلذا كله اختري تربيوناً يف خريف عام . الرجال وبلوغهم أمسى املراتب
. أخيه، ومن مث أدرك أن ال بقاء ألي إصالح إذا مل يقو على مغالبة القوة االقتصادية أو القوة السياسية يف الدولة

طبقة الزراع، واجليش وعامة : ت من طبقات الشعب املختلفةولذلك استقر رأيه على أن يضم إىل جانبه مخس طبقا
فأما الطبقة األوىل فقد ضمها إليه بالعودة إىل القوانني الزراعية اليت سنها أخوه، ووسع مداها . املدن ورجال األعمال

نة األراضي، وأشرف بأن طبقها على األراضي الزراعية اليت متتلكها الدولة يف الواليات التابعة هلا، مث أعاد تشكيل جل
، Narboوحقق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء مستعمرات جديدة يف كبوا، وتارنتم، وناربو . بنفسه على أعماهلا

وأرضى اجلنود بأن قرر أن تؤدي أمثان . وقرطاجنة، وبتنمية هذه املستعمرات وجعلها مراكز مزدهرة للتجارة
 ومبقتضاه أخذت Iex Frumentariaن بإصدار قانون احلبوب مالبسهم من اخلزانة العامة، وأرضى عامة املد

أي مبا  (Modiusاحلكومة على نفسها أن تعطي القمح لكل من يطلبه بسعر ستة آسات وثلث آس لكل موديوس 
وكان هذا العمل األخري . وهو نصف مثنه يف السوق)  من الريال األمريكي لكل جالونني36slash100يعادل 

 كما كان له آثار خطرية يف التاريخ الروماين - مبادئ االعتماد على النفس- ئ الرومانية القدميةصدمة عنيفة للمباد
وكان كيوس يعتقد أن جتار احلبوب يبيعوا للجمهور بضعفي نفقات إنتاجها، وأن اإلجراء الذي اختذه لن . كله

وسواء كان هذا أو مل . إىل حد كبرييكلف الدولة خسارة ما ألن توحيد عمليات البيع والشراء سيرتل بالنفقات 
يكن فإن القانون قد جعل الفقراء من سكان املدن األحرار يناصرون ابين جراكس ويناصرون من بعدمها مارينوس 

وقيصر بدل أن كانوا موايل لألشراف وأتباعاً هلم، يعملون إلطعامهم وتوفري أسباب الترف هلم، كما كان عماد 
وكان اإلجراء اخلامس .  وقضى عليها يف أكتومClodiusبلغت ذروا يف كلوديوس احلركة الدميقراطية اليت 

يهدف إىل تثبيت سلطان احلزب الذي ينتمي إليه بالقضاء على السنة املتبعة من زمن قدمي واليت جتعل األغنياء 
يداً جيعل املئات يف اجلمعية يقترعون يف اجلمعية املئوية قبل غريهم من الطبقات، فاستبدل كيوس ذه السنة تقليداً جد

مث استرضى رجال األعمال بأن جعل هلم وحدهم حق العمل حملفني عند . يعطون أصوام حسب نظام يعني بالقرعة
ومل يكتف ذا بل أراد أن يستثري . النظر يف جرائم الواليات، فأصبحوا بذلك حكاماً يف قضاياهم إىل حد بعيد

مث . يع غالت آسيا الصغرى ضريبة توازي عشر هذه الغالت جيبوا هم أنفسهممطامعهم فاقترح أن تفرض على مج
ولقد كانت هذه . زاد ثراء املقاولني، وأنقص عدد املتعطلني، بأن وضع برناجماً إلنشاء الطرق يف كافة أحناء إيطاليا
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نشائي سنت قبل أيام  أعظم جمموعة من التشريع اإل-  رغم ما يغشى بعضها من خداع سياسي-القوانني يف مجلتها
واستطاع كيوس باعتماده على هذا العون املتعدد النواحي أن يطرح ما جرت به العادة من قدمي، وأن يختار . قيصر

وأكرب الظن أنه قد فكر يف ذلك الوقت يف السيطرة على جملس الشيوخ بإضافة ثالمثائة عضو . تربيوناً للمرة الثانية
واقترح كذلك أن يعطي حق االنتخاب كامالً . ختتارهم اجلمعية من بني رجال العمالجديد إىل أعضائه الثالمثائة، 

جلميع األحرار من سكان التيوم، وأن يعطي هذا احلق منقوصاً إىل سائر األحرار من سكان إيطاليا، وكانت هذه 
ذلك أن .  أغالط يف خططهأجرأ حركة قام ا يف طريق الدميقراطية السياسية، ولكنها كانت أيضاً أول ما ارتكب من

من كان هلم حق االقتراع مل يتحمسوا كثرياً ألن يشترك معهم غريهم يف هذه امليزة اليت اختصوا ا حىت ذلك 
ومل يدع . الوقت، ولو كان شركاؤهم فيها قوم ال يستطيع حضور جلسات اجلمعيات يف رومه إال أقلية صغرية منهم

ذلك أن كيوس كاد يتجاهله وال حيسب له حساباً حىت ظن أنه قد .  يديهجملس الشيوخ هذه الفرصة تفلت من بني
فقد كل ما كان له من قوة ومكانة يف البالد، ومل يرقى هذا التربيون النابه إال زعيماً شعبياً مستبداً يريد أن يستحوذ 

والح له فجأة حليف . للنفسه على أكرب قسط من السلطة بتوزيع أمالك الدولة وأمواهلا ذات اليمني وذات الشما
جديد هو صعاليك رومه الغيورون على حقهم القدمي، وانتهز فرصة غياب كيوس، وكان قد غادر رومه ليثبت 

 Marcus Liviusقواعد مستعمرته اجلديدة يف قرطاجنة، فأشار على تربيون آخر هو ماركس ليفيوس دروسس 

Drosus به الضرائب املفروضة على أراضيهم مبقتضى قوانني  أن يضم إليه الزراع اجلدد بإصدار قانون يلغي
جراكس، وأن يسترضي صعاليك املدن ويضعفهم يف الوقت نفسه بأن يقترح إنشاء اثنيت عشرة مستعمرة جديدة يف 

ووافقت اجلمعية من فورها على هذه املشروعني، وملا . إيطاليا تتسع كل واحدة منها لثالثة آالف من رجال رومه
ورشح كيوس نفسه .  دروسس قد كسب قلوب الشعب، ينازعه الزعامة عند كل خطوة خيطوهاعاد كيوس وجد

ألن خيتار تربيوناً مرة ثالثة ولكنه هزم، وقال أصدقاؤه إنه انتخب ولكن أصوات الناخبني قد تناوهلا الغش والتزوير، 
وأشار جملس الشيوخ .  احلياة اخلاصةغري أنه نصح أتباعه بأال يلجئوا إىل وسائل العنف واعتزل الساسة وفضل عليها

 سراً أو - يف العام الثاين أن جتلو رومه عن املستعمرة املنشأة يف قرطاجنة، وفسرت األحزاب مجيعها هذا االقتراح
وجاء بعض أنصار جراكس إىل اجلمعية .  بأنه مقدمة حلرب يشنها الس على قوانني جراكس إللغائها-جهراً

فما كان من أعضاء جملس الشيوخ إال أن . الً من احملافظني هم بالقبض على كيوسمسلحني، وقتل أحدهم رج
خرجوا يف اليوم الثاين على استعداد تام للقتال، ومع كل منهم عبدان مسلحان، وهامجوا أنصار جراكس املتحصنني 

 على األخرى؛ فلما عجز وبذل كيوس كل ما يف وسعه لتسكني الفتنة، ومنع اعتداء كلتا الطائفتني. فوق تل األفنتني
. عن ذلك وىل هارباً وعرب ر التيرب، وملا أن حلقه أعداؤه أمر خادمه أن يقتله، وصدع اخلادم باألمر مث قتل نفسه

وقطع أحد أصدقاء كيوس رأس صديقه، وحشاها بالرصاص املصهور، ومحلها إىل جملس الشيوخ، وكان الس قد 
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وقتل من أنصار كيوس يف املعركة مائتان ومخسون، ). 9(رأس مبا يساوي وزنه ذهباًأعلن أنه يكافئ من يأتيه ذا ال
وملا ألقيت جثته وجثث أتباعه يف ر التيرب مل حيتج . وأعدم ثالثة آالف غريهم تنفيذاً لقرار أصدره جملس الشيوخ

ا وقتئذ يف شغل عن هذا على هذا العمل غوغاء املدينة الذين كان يعمل خلريهم، ذلك أن هؤالء الغوغاء كانو
  .وحرم جملس الشيوخ على كرنليا أن تلبس ثياب احلداد حزناً على ولدها). 10(االحتجاج بنهب بيته

  الفصل الرابع 

  ماريوس 

واستخدم األشراف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء هلدم العناصر اإلنشائية من تشريعات كيوس ال العناصر اليت 
فلم جيرءوا مثالً على إخراج رجال األعمال من منصب احمللفني يف القضايا، أو .  الروماينأراد ا كسب حمبة الشعب

أن حيرموا املكاسني واملقاولني مرابع صيدهم الوفرية يف آسيا، ورضوا بأن يظل توزيع األراضي على الفقراء بأن 
 قليل من الوقت حىت باع آالف منهم ما أضافوا إليه مادة جتيز ملالك هذه األراضي اجلديدة أن يبيعوها، فلم ميض إال

مث ألغيت جلنة األراضي يف عام . ميتلكون إىل كبار مالك الرقيق، وأخذت الضياع الكبرية تعود إىل سابق عهدها
، ومل حتتج اجلماهري يف العاصمة على اإللغاء، ألن اجلماهري قد عقدت النية على أن األكل من قمح الدولة يف 118

ونقول التخريف ألمن (وتعاون الكسل والتخريف .  فلح األرض أو الكدح يف املستعمرات الناشئةاملدينة خري من
على إبطال كل حماولة بذلت قبل أيام قيصر للتخفيف من ) أرض قرطاجنة كانت يف زعمهم أرضاً منحوسة ملعونة

على ما كان من قبل، وقد قرر أحد حدة الفقر باهلجرة إىل خارج البالد، وزاد األثرياء ولكن عدد األثرياء مل يزد 
ويف ذلك ). 11( أن عدد املالك من املواطنني الرومان ال يزيد على ألفي مالك104الدميقراطيني املعتدلني يف عام 

فقد خسر العامة كل "... إن الفقراء قد أصبحت حاهلم أسوأ مما كانت من قبل سيئة: "Oppianيقول أبيان 
وكان البد من سد النقص يف صفوف اجلند ). 12"(جلنود يتناقص تناقصاً مطرداًوظل عدد املواطنني وا... شيء

مبجندين من الواليات اإليطالية؛ ولكن هؤالء مل يكن هلم صرب على القتال، ومل تكن قلوم عامرة حبب رومه؛ وأخذ 
دافعني عن اجلمهورية إىل عدد الفارين من اجلند يتضاعف على مدى األيام، واختل النظام يف اجليش واحنطت قدرة امل

. ومل تلبث أن هامجها األعداء، وكاد هجومهم عليها أن يكون من الشمال ومن اجلنوب يف وقت واحد. أدىن حد

ذلك أن قبيلتني من قبائل الكلت ومها قبيلتا السمربيني والتيوتون احندرت مجوعها كالسيل اجلارف فاخترقت أملانيا 
 عدم ثالمثائة ألف من احملاربني ومعهم أزواجهم وأبناؤهم ودوام، وكأم  يف عربات مغطاة، وكانت113عام 

ولعل هؤالء األقوام قد ترامى إليهم من فوق . أرادوا أن يشعروا رومه مبا يتهددها من أخطار يف املستقبل القريب
ة، أقوياء البنية، شجعاناً وكان القادمون اجلدد طوال القام. جبال األلب أن رومه قد افتتنت بالثروة وكرهت احلرب
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وكانوا بيض البشرة شقر الشعر حىت قال عنهم اإليطاليون إن شعر أطفاهلم أبيض . ال جيد اخلوف سبيالً إىل قلوم
وأفنوه )  احلالية يف كورنثياNeumarktوهي نورماكت  (Noreiaوالتقوا جبيش روماين يف نوريا . كشعر الشيوخ

وهزموا جيشاً رومانياً آخر، مث تدفقوا غرباً إىل غالة اجلنوبية وبددوا مشل جيش روماين عن آخره؛ مث عربوا ر الرين 
عن قتل مثانني ألفاً من اجليوش الرومانية ) أورنج (Arausioوأسفرت معركة أروسيو . ثالث ورابع وخامس

واب إيطاليا بعد هذه املعارك وتفتحت أب). 13(النظامية، وأربعني ألفاً من املدنيني الذين يتعقبون معسكرات اجلنود
ويف الوقت عينه تقريباً شبت . أمام الغزاة، واستوىل الرعب على رومه وكان رعباً مل تعرف له مثيالً منذ أيام هنيبال

 حفيد هاسنسا عذب أخاه تعذيباً انتهى مبوته، وحاول أن حيرم Jugurthaذلك أن يوجورثا . نار احلرب يف نوميديا
 لعله يستطيع أن جيعل نوميديا والية 111 امللك، فأعلن جملس الشيوخ احلرب عليه يف عام أبناء عمه حقهم يف

رومانية ويفتح أبواا للتجارة ولرؤوس األموال الرومانية، واستطاع يوجورثا أن يبتاع باملال بعض األشراف ليدافعوا 
وا لقتاله، فعقدوا معه صلحاً مواتياً أو عن قضيته وعن جرائمه أمام جملس الشيوخ، وأن يرشوا القواد الذين أرسل

وملا استدعى إىل رومه كان أكثر سخاء منه قبل قدومه إليها، واستطاع بذلك أن . اكتفوا مبناوشات ال تلحق به أذى
ومل خيرج من هذه احلروب موفور الكرامة سليم الشرف إال ). 14(يعود إىل عاصمته دون أن تقام يف سبيله العقبات

وقد ولد هذا القائد كما ولد شيشرون يف أربينوم . Gaius Mariusو جايوس ماريوس ضابط واحد ه
Arpinum . وكان والده عامالً يتقاضى أجراً قليالً، وتطوع يف اجليش وهو صغري السن، وأصيب بعدة جراح يف

له وسوء ، وتزوج من عمة لقيصر، واختري تربيوناً رغم جهله وسوء أخالقه أو بسبب جهNumantiaنومنتيا 
 Quintus، وكان وقتئذ ياوراً لكونتس متلس 108وملا عاد من اخلدمة العسكرية يف خريف عام . أخالقه

Metellus القائد الضعيف العاجز يف إفريقيا، اعتلى منصة للخطابة وطلب أن خيتار قنصالً بدل متلس، وقطع على 
فأجابه الشعب إىل . ة إىل النصر يف احلرب اليورجورثيةنفسه عهداً إذا اختري هلذا املنصب أن يقود اجليوش الروماني

، ومل يعلم الشعب وقتئذ أن أكرب من 106طلبه، وتوىل قيادة اجليش، وأرغم يوجورنا على االستسالم له يف عام 
 وإن كان قد عرف Luciuus Sullaعمل للنصر يف هذه احلرب شاب جريء من األشراف هو لوسيوس صال 

ما يف ذلك الوقت فقد استمتع ماريوس بأعظم ما يستمتع به القائد املنتصر، وبلغ من حب أ. منه ذلك فيما بعد
). 100-104من (الشعب له أن جتاهلت اجلمعية نصوص الدستور احملتضر وصارت تنتخبه قنصالً عاماً بعد عام 

 جهة، وألم رأوه الرجل وناصره رجال األعمال ألن انتصاراته قد فتحت آفاقاً جديدة ملشروعام االستغاللية من
وتبينت رومه من ذلك الوقت يف عم قيصر . الوحيد الذي كان يف استطاعته أن يرد حجافل الكلت من جهة أخرى

 ذلك أن الدكتاتورية املمثلة يف قائد حمبوب من الشعب، ومن ورائه جيش خملص له، قد بدت -منافع القيصرية
وكانت اجلحافل . يل الوحيد من املساوئ األجلركية اليت تالزم احلريةللكثريين من الرومان املنهوكي القوى البد
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السمربية بعد انتصارها يف أروسيو قد أجلت زحفها على رومه، وعربت جبال الربانس، وعاثت يف أسبانيا فساداً، 
هامجها السهول ، وهي أكثر عدداً مما كانت قبل، واتفقت مع التيوتون على أن ي101غري أا عادت إىل غالة يف عام 

وجلأ ماريوس يف صد هذا اخلطر احملدق باملدينة إىل طريقة جديدة من طرق . الغنية يف مشايل إيطاليا من طريقني خمتلفني
ذلك أنه دعا إىل اخلدمة العسكرية كل من . التجنيد أحدثت انقالباً خطرياً يف اجليش أوالً ويف الدولة نفسها فيما بعد

وعرض أجوراً مغرية على املتطوعني، ووعدهم أن يطلق سراحهم .  كان له ملك أو مل يكنيشاء من املواطنني سواء
وكان معظم اجليش الذي مجع ذه الطريقة مكوناً من فقراء املدن، وكانت . وأن يقطعوا أرضاً يف اية احلرب

ب يف سبيل قائده ومن أجل عواطفه معادية جلمهورية األشراف، وكان إذا حارب ال حيارب دفاعاً عن بالده بل حيار
وكان . وذه الوسيلة وضع ماريوس األساس العسكري للثورة القيصرية، ولعله فعل ذلك على غري علم منه. الغنائم

فلما أن ألف اجليش . ماريوس جندياً ال رجالً سياسياً، ومن مث فإنه مل يكن يتسع وقته لتدبر العواقب السياسية البعيدة
ة الذكر قاده فوق جبال األلب وقوى أجسام جنده بالسري الطويل والتدريب، كما قوى قلوم ذه الطريقة السالف

باهلجوم على مواقع كان من السهل التغلب عليها، وكان يرى أن من اازفة أن يلتحم وإياهم يف حرب حقيقية إال 
اومة ما، وكانوا يسألون الرومان ومر التيوتون مبعسكره دون أن يلقوا مق. بعد أن يتم تدريبهم على هذا النحو

ويف وسع القارئ أن . ساخرين هل يريدون أن يبعثوا معهم برسائل إىل زوجام الاليت يوشك هؤالء أن يستمتعوا ن
فلما أن مت مرورهم أمر . يتصور عدد هؤالء التيوتون إذا علم أم قضوا يف مرورهم مبعسكر الرومان ستة أيام كاملة

 Aquae Sextieaنقضاض على مؤخرم؛ ودارت بني اجليشني معركة عند أكواسكستيا ماريوس جنده باال

وبلغ عدد القتلى واألسرى من جيوش مائة ). Provence يف مقاطعة بروفانس Aixوهي مدينة إكس ) (102(
إن ويقال إن أهل مرسيليا أقاموا حول كرومهم أسواراً من عظام القتلى و: "ويف ذلك يقول أفلوطرخس. ألف

األرض بعد أن حتللت فيها أجسامهم وهطلت عليها أمطار الشتاء أخصبها ما تسرب إليها من املواد املتعفنة، حىت 
وبعد أن أراح )". 15(بلغ حمصوهلا يف املوسم الذي تال ذلك الفصل درجة من الوفرة مل يكن هلا مثيل من قبل

 بالقرب من ر Vercellaeبالسمربيني يف فرسال ماريوس جيشه عدة شهور رجع على رأسه إىل إيطاليا والتقى 
وأراد الربابرة أن . يف املكان الذي انتصر فيه هنيبال على الرومان يف أول معركة خاض غمارها معهم) 101(البو 

يظهروا قوم وبأسهم، فساروا عراة األجسام وسط الثلوج، وتسلقوا اجلبال املكسوة باجلليد، وخاضوا مناسفه 
 قلل اجلبال، مث انزلقوا منها مهم يهللون ويضحكون فوق املنحدرات الوعرة، واستخدموا دروعهم مزالق العميقة إىل
واستقبل . فلما دارت املعركة بعدئذ بينهم وبني الرومان مل يكد يبقى منهم أحد على قيد احلياة). 16(يف أقدامهم

. آخر أنشأ رومه من جديد" ورميولوس"تيه، صدعها غارة كل" كمليوس ثان"ماريوس يف العاصمة املبتهجة كأنه 

ووهبته جزءاً من الغنيمة اليت جاء ا مكافأة له على عمله؛ فأصبح بذلك من أثرياء املدينة ميتلك من الضياع ما 
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وكان زميله يف القنصلية . م اختري قنصالً للمرة السادسة. ق100ويف عام ". يكفي ألن يكون وحده مملكة"
، وكان رجالً متطرفاً حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ اهلدف الذي Lucius Saturninusلوسيوس ستورنينس 

كان يسعى له أبنا جراكس بالتشريع إن استطاع وبالقوة إن يبلغ اهلدف الذي كان يسعى له عرض على اجلمعية 
ملعارك احلديثة؛ وملا أنقص قانوناً يقضى بتوزيع بعض أراضي املستعمرات على اجلنود املضرسني الذين اشتركوا يف ا

إىل )  من الريال األمريكي0.39أي ما يعادل (مثن القمح الذي توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس 
وأراد . لكل موديوس مل يعارض ماريوس يف هذا اإلجراء)  من الريال األمريكي0.05أس حنو (مخسة أسداس آس 

، وحيمي نفسه بتحريض أحد التربيونني على أن مينع االقتراع على هذين أن حيمي خزانة الدولة~جملس الشيوخ 
واحتدم الرتاع بني الطرفني، وجلأ كالمها . ولكن ستورنينس مل يعبأ ذا االعتراض وتقدم ما إىل اجلمعية. املشروعني
راف مقاماً، ، وكان من أكرب األشCaius Memmiusوملا أن قتل أنصار ستورنينس كيوس مميوس . إىل العنف

 senatus consultum de reجلأ جملس الشيوخ إىل آخر سهم يف كنانته واستخدم حقه يف محاية الشعب 

publica defendeudaوكان على ماريوس أن خيتار بني .  وأمر ماريوس بوصف كونه قنصالً أن خيمد الفتنة
فقد كان شديداً على نفسه أن خيتم . ول حياتهأمرين ليس فيهما حظ ملختار، وكان هذا االختيار أسوأ ما مر عليه ط

جهاده الطويل خلدمة العامة من أهل رومه هذه اخلامتة التعسة فيها زعماءهم وأصدقاءه السابقني، على أنه هو أيضاً 
وأخرياً سار على . كان ال يرضى عن استخدام العنف ويعتقد أن الثورة تنتج من الشرور أكثر مما تستطيع عالجه

ملهامجة الثوار ومسح بأن يقتل ستورنينس رمجاً باحلجارة، مث طلق السياسة وعاش يف عزلة عيشة نكدة يائسة، رأس قوة 
  .حيتقره العامة الذين دافع عنهم وأخذ بناصرهم، واألشراف الذين أجناهم من البالء

  الفصل الخامس 

  ثورة إيطاليا 

 وملا استعان جملس الشيوخ أحالف رومه من ملوك .كانت الثورة يف ذلك الوقت تتطور إىل حرب أهلية داخلية
الشرق لصد غارات السمربيني رد عليه نقوميدس ملك بثينيا بقوله إن مجيع الرجال القادرين على محل السالح يف 

ورأى جملس الشيوخ أن اجليش يف . مملكته قد بيعوا يف سوق الرقيق للوفاء مبطالب جباة الضرائب الرومانيني الفادحة
فلما . لوقت أفضل من الرقيق فأصدر قراراً يقضي بتحرير كل من أصبحوا أرقاء لعجزهم عن أداء الضرائبذلك ا

مسع األرقاء ذا القرار اجتمع مئات منهم يف صقلية، وكان كثريون منهم من يونان بالد الشرق اهللنستية، وتركوا 
ض أسيادهم يف ذلك الطلب واحتجوا عليه، سادم واحتشدوا عند باب قصر الربيتور وطالبوا حبريتهم، فعار

ونظم األرقاء أنفسهم بقيادة دعي ديين يسمى سلفيوس . واستمع الربيتور إليهم وأجل تنفيذ قرار التحرير
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Salvius وهامجوا مدينة مورجنتيا Morgantia . واستطاع مواطنو املدينة أن يضمنوا وفاء معظم عبيدهم حني
هجمات املغريين؛ فلما صدوها أخلف سادم وعدهم ومل حيرروهم، فانضم وعدوهم بأن حيرروهم إذا صدوا 

حنو ستة آالف من األرقاء يف طرف اجلزيرة الغريب ) 103(وثار حوايل ذلك الوقت نفسه . معظمهم إىل الثائرين
 اليت ، وهو رجل متعلم ذو عزمية ماضية؛ وهزمت هذه القوة تباعاً عدداً من اجليوشAtheninonبقيادة أثنيون 

وتغلبت . سريها الربيتور إلمخاد ثورا، مث حتركت حنو الشرق وانضمت إىل الثوار الذين كانوا حتت قيادة سلفيوس
مث عربت جيوش أخرى . مجوعهم على جيش بعثت به رومه من إيطاليا نفسها، ولكن سلفيوس مات يف ساعة النصر

ز أثنيون هذا القنصل وقتله يف املبارزة، وأصبح األرقاء ؛ فبار)101(مضيق صقلية بقيادة القنصل مانيوس أكوليوس 
بال قائد، فهزموا وقتل آالف منهم يف امليدان، وأعيد آالف آخرون إىل سادم، ونقل مئات منهم على ظهور السفن 

حوش بل إىل رومه ليقاتلوا الوحوش يف األلعاب اليت أقيمت احتفاالً بانتصار أكوليوس، ولكن األرقاء مل يقاتلوا الو
 - حرب األرقاء الثانية-وبعد بضع سنني من هذه احلرب. أغمد كل منهم خنجره يف قلب زميله وماتوا عن أخرهم

، وبني جبال Caere وهي أمة صغرية بني كومي وكريي - وسبب ذلك أن رومه. امتشقت إيطاليا كلها احلسام
ا كما كانت حتكم الشعوب املغلوبة، وبلغ من أمرها  قد ظلت حنو قرنني من الزمان حتكم سائر إيطالي-األبنني والبحر

 مل يكن هلا من ميثلها يف احلكومة اليت تصرف أمورها، Praeneste وبرانسيت Tiburأن مدناً قريبة منها مثل تيبور 
ة بل كان جملس الشيوخ واجلمعيات والقناصل يصدرون املراسيم والقوانني إىل اهليئات اإليطالية كأا واليات أجنبي

من مال ورجال تسترتف يف احلروب اليت مل يكن هلا هدف إال " األحالف"وكانت موارد هؤالء . مغلوبة على أمرها
ملء خزائن عدد قليل من األسر يف رومه، ومل تنل الواليات اليت ظلت موالية هلا يف صراعها املرير مع هنيبال على 

يبال يف هذا الصراع شيئاً من املعونة أياً كان نوعها فقد كان هذا الوالء جزاء يستحق الذكر، أما اليت قدمت إىل هن
وكان . عقاا أن أخضعت إىل رومه خضوعاً أذهلا إذالالً جعل كثرياً من أهلها ينضمون إىل األرقاء يف ثورم عليها
ان ملساعدة عدد قليل من أثرياء املدن قد منحوا حق مواطين رومه، وكانت رومه نفسها تستخدم سلطاا يف كل مك

 95 حرمت اجلمعية على سكان املدن اإليطالية أن يهاجروا إىل رومه، ويف عام 126األغنياء على الفقراء، ويف عام 

وحاول أحد . أخرجت هذه العاصمة الغنية كل من مل يكن من أهلها مواطناً رومانياً بل كان مواطناً إيطالياً فحسب
 M. Liviusليفيوس دروسس . كان م. على هذه احملاولة اإلعداماألشراف أن يصلح هذه احلال فكان جزاؤه 

Drusus ابن التربيون الذي كان ينافس تيبرييوس جراكس؛ وملا كان متبناه قد أصبح والد زوجة أغسطس، فإن 
وجرياً وراء هدفها هذا عرض ليفيوس دروسس، بعد أن اختري تربيوناً يف عام . األسرة ربطت مصريها مببادئ الثورة

أن ترد إىل جملس الشيوخ ) 2. (أن يوزع مقدار آخر من أراضي الدولة على الفقراء) 1: (، ثالثة إجراءات وهي91
أن ) 3. (حقوقه القضائية اليت كانت مقصورة عليه، مشترطاً أن يضم إليه يف الوقت نفسه ثالمثائة من رجال األعمال
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وأجازت اجلمعية االقتراح األول وهي مغتبطة، وأجازت . ينيمينح مجيع األحرار يف إيطاليا حقوق املواطنني الرومان
الثاين دون أن تبدي اغتباطاً أو استياء؛ ولكن جملس الشيوخ رفض االقتراحني كليهما وأعلن أنه ال يرتبط بشيء 

ت هذه وبعث. أما االقتراح الثالث فلم يعرض لالقتراع ألن مغتاالً جمهوالً طعن دروسس طعنة قاتلة يف مرتله. منهما
االقتراحات األمل يف نفوس الواليات اإليطالية وأيقنت مما حل ا أن جملس الشيوخ واجلمعية لن يقبال بطريقة سليمة 

. فأخذت هذه الواليات تستعد للثورة. أن يشترك غريمها معهما فيما يعود عليهما من املزايا بفضل هذه االقتراحات

، وعهدت باحلكم إىل جملس الشيوخ مؤلف من Confiriniumنفرنيوم وتألفت منها مجهورية احتادية، عاصمتها ك
. مخسمائة عضو خيتارون من مجيع القبائل اإليطالية عدا التسكان واألمربيان الذين رفضوا االنضمام إىل هذا االحتاد

ليت كانت واشتركت أحزاب العاصمة كلها يف احلرب ا. فلم يسع رومه إال أن تعلن احلرب من فورها على املنشقني
يف رأيهم دفاعاً عن وحدة إيطاليا؛ ومأل اخلوف قلوب الرومانيني على بكرة أبيهم من انتقام الدول املتمردة إذا 

وخرج ماريوس من عزلته، وتوىل .  وبعضالقائمة بني األخوة بعضهم " احلرب االجتماعية"انتصرت يف هذه 
وقتل يف ثالث .  قد منوا باهلزمية- ماعدا صال-القيادة، وانتصر يف معركة بعد معركة، مع أن مجيع القواد الرومانيني
وملا أوشكت إتروريا وأمربيا أن تنضما إىل . سنني حوايل ثالمثائة ألف نفس، وخربت إيطاليا الوسطى أشد ختريب

 منحت حقوق الرومان 90تهما رومه بأن منحت أهلهما مجيع حقوق املواطنني الرومانيني؛ ويف عام الثوار استرض
وكان من أثر هذه االمتيازات القليلة . السياسية جلميع األحرار واحملررين اإليطاليني الذين يقسمون ميني الوالء لرومه

 حىت كانت 89 األخرى سالحها، ومل حيل عام أن ضعفت قوة األحالف املناوئني لرومه، فألقت املدن واحدة بعد
ذلك أن الرومان قد . هذه احلرب الوحشية الضروس قد وضعت أوزارها، واختتمت بسالم نكد ال خري فيه للطرفني

قضوا على ما منحوه للواليات اإليطالية من حقوق سياسية، بأن مجعوا املواطنني اجلدد يف عشر قبائل جديدة ال 
تفرغ اخلمس والثالثون قبيلة اليت كانت موجودة قبل من االقتراع، وبذلك مل تكن القتراعها هذا تقترع إال بعد أن 

يضاف إىل هذا أنه مل يكن يف وسع املواطنني اجلدد أن حيضروا اجلمعيات يف رومه إال قلة . قيمة يف معظم األحيان
خربت بالدها على مضض، فلما أن مضت لذلك صربت اجلماعات اليت غرر ا واليت أضنتها احلرب و. ضئيلة منهم

  .على ذلك الوقت أربعون سنة فتحت أبواا لقيصر يعرض عليها حقوق املواطنني يف مجهورية ال وجود هلا

  الفصل السادس 

  صال السعيد 

 األمر ومل يلبث الرتاع بني الرومانيني واإليطاليني أن قام من جديد بعد بضع سنني قالئل ساد فيها السالم، وكل ما يف
. وأن تبدل ميدانه من املدن اإليطالية إىل رومه نفسها" أهلي"إىل نزاع " اجتماعي"أن تبدل اسم هذا الرتاع من نزاع 
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وتوىل قيادة اجليش الذي . م منصب القنصلية. ق88وتفصيل ذلك أن لوسيوس كرنليوس صال اختري ليتوىل يف عام 
؛ ولكن التربيون سلبيسيوس روفس Pontusس  حاكم بنتMithridatesكان يعبأ لقتال مثرداتس 
Sulplicus Rufus مل يكن يرضى أن يتوىل رجل حمافظ مثل صال قيادة هذه القوة العظيمة، وأقنع اجلمعية بأن 

يتوىل القيادة ماريوس، وكان وقتئذ رجالً بديناً يف التاسعة والستني من عمره، ولكنه مع ذلك مل تفارقه مطامعه 
اريوس أن تفلت من يده فرصة القيادة اليت طال انتظارها، وأن تفلت منه ملا الح له أنه نزوة من وأىب م. العسكرية

نزوات مجعية خاضعة لتأثري زعيم شعيب مهرج، وللرشا اليت مل يكن يشك يف أا قد تلقتها من التجار الذين حيبون 
وكان صال رجالً فذاً . ف به على رومه وكسب والء اجليش وزحNolaفلم يكن منه إال أن فر إىل نوال . ماريوس

فقد ولد فقرياً ولكنه أصبح املدافع عن األشراف، كما أصبح ابنا جراكس ودروسس . يف منشئه، وأخالقه، ومصريه
Drususوثأر لنفسه من احلياة إذ جعلته شريفاً ومعدماً؛ وذلك .  وقيصر وهم من األشراف زعماء الطبقات الفقرية

ال استخدمه يف قضاء شهواته، فأطلق هلا العنان، ومل يتقيد فيها بعرف، ومل يؤنبه على إسرافه بأنه حني أصبح رب امل
كأنه توت منثور " له عينان زرقاوان براقتان يف وجه أبيض تلطخه بقع شديدة احلمرة - وكان دميم اخللق. فيها ضمري
 فقد كان يتقن اآلداب اليونانية والرومانية، لكن هذه املالمح كانت ختفي وراءها تعليماً راقياً،)". 17(عليه دقيق

وأمر أن حتمل له ). مستعيناً على ذلك يف العادة بالوسائل العسكرية(وكان مولعاً جبمع روائع الفن، دقيقاً يف اختيارها 
ن من أثينا مؤلفات أرسطوطاليس، واختص ا نفسه لتكون جزءاً من أمثن غنائمه، ووجد خالل أيام احلرب والثورة م

وكان رقيقاً مرحاً لطيفاً، وصديقاً كرمياً، يدمن . الوقت ما استطاع فيه أن يكتب مذكراته ليضل ا الناس من بعده
كان يعيش عيشة " إنه Sallustاخلمر، ويشتهي النساء، ويولع باحلرب، ويطرب للغناء؛ ويقول عنه سلست 

ا استثنينا من ذلك التعميم أنه كان يف وسعه أن جيعل البذخ، ولكن ملذاته مل حتل قط بينه وبني أداء واجباته؛ إذ
وسلك الرجل طريقه إىل اد سلوكاً سريعاً، وخاصة يف اجليش وسيلته )". 18(سلوكه مع زوجته أشرف مما كان

وكان يعامل جنوده معاملة الزميل لزميله، يشترك معهم يف أعماهلم ويف سريهم، ويتعرض ملا . املوفقة إىل أغراضه
ومل يكن )". 19(وكان مهه الوحيد أال يسمح إلنسان ما أن يفوقه يف حكمته وشجاعته"ون له من األخطار؛ يتعرض

وفيما عدا هذا كان الرجل من أكثر الرومان واقعية كما كان أشدهم . يؤمن بآهلة الرومان، ولكنه يؤمن باخلرافات
 نصف أسد ونصف ثعلب، وأن الثعلب فيه كان ومما قيل عنه أنه كان. قسوة، خياله ومشاعره خاضعة لسلطان عقله

قضى نصف أيامه يف ميادين القتال، وقضى العشر السنني األخرية منها يف احلروب ). 20(أشد خطراً من األسد
األهلية، ولكنه رغم هذا ظل حمتفظاً بفكاهته ومرحه إىل آخر أيام حياته، يوشى قسوته ووحشيته بكتابة املقطوعات 

وكان يلوح أن هذا الرجل الذي . ، وميأل رومه ضحكاً، خلق لنفسه مائة ألف عدو ومات يف فراشهالشعرية الفكاهية
يتألف من مزيج كيميائي من الفضائل والرذائل هو الذي حتتاجه البالد لقمع الثورة يف الداخل والقضاء على 
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أن يبددوا مشل األشتات غري  35.000وكان من السهل على رجاله املدربني البالغ عددهم . مثرداتس يف اخلارج
فلما أيقن ماريوس حبرج موقفه فر إىل إفريقيا؛ وقتل سلبسيوس إذ . املتجانسني الذين مجعهم ماريوس ارجتاالً يف رومه

وأمر صال أن يدق رأس التربيون يف منرب اخلطابة الذي كان منذ قليل تتجاوب فيه أصداء خطبة . غدر به خادمه
وبينا كان جنوده يسيطرون على . فأة له على خدمته، مث أمر بقتله جزاء له على غدرهالبليغة؛ وحرر العبد مكا

السوق العامة أصدر قراراً بأال يعرض أي أمر على اجلمعية إال بأذن جملس الشيوخ، وإن يكون نظام االقتراحات هو 
ليا؛ مث عمل على أن يكون هو ، وهو الذي جيعل األولوية وامليزة للطبقات الع"دستور سرفيوس"النظام املقرر يف 

 Cornelius Cinna وكرنليوس سننا Cnaeus Octaviusالقنصل األول ومسح بأن خيتار نيوس أوكتافيوس 

ولكنه مل يكد يغادر إيطاليا حىت قام الرتاع من جديد بني طبقة العامة . ، مث سار للقاء مثرادتس العظيم)87(قنصلني 
ني، ونشب القتال يف السوق العامة بني أنصار أكتافيوس احملافظني وأتباع سنا وطبقيت األشراف والفرسان املمتازي

وانتصر أكتافيوس يف آخر األمر وفر سنا لينظم الثورة . املتطرفني، وقتل من الفريقني يف يوم واحد عشرة آالف رجل
لرقيق، وسار على رأس قوة مؤلفة من يف املدن ااورة، مث أحبر إىل إيطاليا بعد أن قضي الشتاء خمتفياً، وأعلن حترير ا

وانتصر الثوار وذحبوا آالفاً مؤلفة من أعدائهم، وزينوا منابر اخلطابة . ستة آالف رجل لقتال أكتافيوس يف رومه
برؤوس الشيوخ املقتولني، وساروا يف الشوارع صفوفاً ورؤوس األشراف فوق رماحهم، وأضحت هذه سنة جرى 

تقبل أكتافيوس املوت يف هدوء واطمئنان وهو جالس على كرسي التربيون مرتدياً مالبسه واس. عليها الثوار فيما بعد
ودامت املذحبة مخسة أيام بلياليها، كما دام اإلرهاب عاماً كامالً، واستدعت حمكمة الثورة األشراف للمثول . الرمسية

نت إمياءة ماريوس تكفي ألن تطيح وكا. أمامها، وقضت بإدانتهم إذا كانوا قد قاوموا ماريوس وصادرت أمالكهم
وقتل ذه الطريقة . برأس أي إنسان مهما كانت مرتلته، وكان يقتل يف أغلب األحيان لساعته قبل أن يربح مكانه

ومل يسمح بدفن املوتى . أصدقاء صال مجيعهم؛ وصودرت أمالكه، وعزل من قيادة اجليش، وأعلن أنه عدو الشعب
وانطلق األرقاء احملررون يف البلدة ينهبون، . لتهما الكالب والطيور اجلارحةبل تركت جثثهم يف الشوارع ت

ويفسقون، ويقتلون الناس بال متييز بينهم، وظلوا على هذه احلال حىت مجع سنا أربعة آالف منهم، وأحاطهم جبنود 
ريوس للمرة السادسة، ولكن مث اختري سنا قنصالً مرة ثانية، كما اختري ما). 21(من الغاليني وأمر بقتلهم عن أخرهم

ماريوس تويف يف الشهر األول بعد توليه منصبه وهو يف الواحدة والسبعني من عمره، منهوك القوى من فرط ما القى 
 قنصالً بدالً منه، وأصدر مرسوماً Valerius Flaccusوانتخب فلريوس فالكوس . من الشدائد وضروب العنف

مث زحف شرقاً على رأس جيش مؤلف من أثىن عشر ألفاً خللع صال من القيادة، بإلغاء ثالثة أرباع الديون مجيعها، 
وبقي سنا يف رومه يتوىل فيها احلكم مبفرده، فاستبدل باجلمهورية دكتاتورية، وعني مجيع موظفي املناصب الكربى، 

أثينا ألن هذه املدينة وملا غادر فالكوس إيطاليا كان صال حياصر . وعمل على أن ينتخب قنصالً أربع سنني متتالية
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وملا حبس عنه جملس الشيوخ املال الالزم ملرتبات جنوده عمد إىل اهلياكل . انضمت إىل مثرداتس يف ثورته على رومه
 86ويف شهر مارس من عام . والكنوز يف أوملبيا وإبدورس ودلفي فنهبها ليمون ا جنده وينفق منها على حروبه

وار أثينا، وتدفقوا منه إىل داخل املدينة، وانتقموا ملا عانوه من طول احلصار ومشاقه اقتحم اجلند أحد األبواب يف أس
وقد جرت .. إن عدد القتلى كان خيطئه احلصر"ويقول أفلوطرخس . بأن عاثوا يف املدينة فساداً، يقتلون وينهبون

اً أمر صال بوقف املذحبة، وقال إنه وأخري)". 22(الدماء أاراً يف شوارع املدينة، وخرجت منها إىل الضواحي النائية
مث قاد جنوده حنو الشمال بعد أن استراحوا من متاعب القتال، وهزم قوة كبرية ". يصفح عن األحياء إكراماً للموتى"

، وطارد فلوهلا إىل آسيا جمتازاً مضيق اهللسبنت Orchomenus، وأركومينس Chaeroneaعند قريونية 

 ، ولكن فالكوس كان قد وصل يف هذه  للقاء القسم األكرب من جيش ملك بنت، وأخذ يعد العدة)الدردنيل(
ولكنه استطاع أن يقنع . األثناء إىل آسيا على رأس جيشه، وأبلغ صال مرة أخرى أن عليه أن يتخلى عن القيادة

، مث نصب هذا Fimbriaوس بأن يتركه حىت يتم محلته، وكانت نتيجة هذا أن قتل فالكوس بيد ياوره فمربيا فالك
فما كان من صال أمام هذا اخلرق إال أن عقد . الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كلها، وتقدم مشاالً ملالقاة صال

ا ظفر به من الفتوح يف تلك احلرب، ويسلم إىل رومه يرتل هذا امللك مبقتضاه عن كل م) 85(مع مثرادتس صلحاً 
مث اجته صال بعدئذ حنو اجلنوب والتقى مبفرييا يف ليديا، . ستني سفينة حربية، ويؤدي هلا غرامة مقدارها ألفي تالنت

 فانضمت جنود فمربيا إىل صال، وانتحر قائدها وأصبح صال سيد بالد الشرق اليونانية، ففرض عليها غرامة حربية

مث سار مع جيشه بطريق البحر إىل بالد . مقدارها عشرون ألف تالنت، وشرع جيىب الضرائب من مدائن أيونيا الثائرة
وحاول سنا أن يقف زحفه ولكن جنوده . 83، ووصل إىل برنديز يف عام Patraeاليونان، وزحف على بترى 

ائة ومخسة عشر رطالً من الفضة، مضافة إىل ومحل صال إىل خزائن رومه مخسة عشر ألف رطل من الذهب، وم. قتلوه
ولكن زعماء الدمقراطيني، وكانوا ال يزالون أصحاب األمر . ما محله من النقود ومن روائع الفن اليت خص ا نفسه

والنهي يف رومه، ظلوا يتهمونه بأنه عدو الشعب، ووصفوا املعاهدة اليت عقدها مع مثرداتس بأا مذلة قومية، 
وخرج . لى الرغم منه أن يزحف جبنوده األربعني ألفاً على رومه، وواصل هذا الزحف حىت بلغ أبوااواضطر صال ع

. كثريون من األشراف لينضموا إليه، وجاء إليه أحدهم وهو نيوس مبيب بفيلق يتألف كله من موايل أبيه وأصدقائه

عد أن أرسل إىل الربيتور الشعيب يأمره بأن وسار ابن ماريوس على راس جيش ملالقاة صال، فهزم وفر إىل برانست، ب
وصدع الرجل باألمر فجمع جملس الشيوخ وقتل مجيع هؤالء . يقتل كل من ال يزال يف العاصمة من زعماء األشراف
مث جلت القوات الدميقراطية عن رومه ودخلها صال دون أن . الزعماء وهم جلوس يف مقاعدهم أو يف أثناء فرارهم

ن جيشاً من السمنيني قوامه مائة ألف مقاتل زحف من اجلنوب وانضم إىل فلول القوات يلقي مقاومة، ولك
وخرج صال ملالقام ". احلرب االجتماعية"الدميقراطية ليثأر للواليات اإليطالية ويغسل عار اهلزمية اليت منيت ا يف 
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تعد من أشد معارك التاريخ القدمي  جبيشه البالغ مخسني ألفاً يف معركة Collineوانتصر عليهم عند باب كلني 
وبعد أن مت له النصر أمر بقتل مثانية آالف من األسرى رمياً بالسهام حبجة أم وهم . هوالً، جرت فيها الدماء أاراً

ورفعت رؤوس من أسر من الزعماء على أسنة . أحياء يسببون له من املتاعب أكثر مما يسببون له منها وهم أموات
مث سقطت براتست، وانتحر ماريوس . سوار براتست، حيث كان آخر جيوش الدميقراطيني حمصوراًالرماح أمام أ

 وهو عمل كانت السوابق الكثرية قد جعلته يف نظر الناس أمراً - الصغري، وعرض رأسه مسمراً يف السوق العامة
اتوراً، فلما مت له ذلك أصدر من ومل جيد صال بعدئذ صعوبة يف إقناع جملس الشيوخ بأن ينصبه دكت. مألوفاً مشروعاً

فوره حكماً بإعدام أربعني من الشيوخ، وألفني وستمائة من رجال األعمال، وكان هؤالء الرجال ممن أعانوا ماريوس 
وعرض صال مكافآت ملن يبلغونه عن أمساء هؤالء . عليه وابتاعوا أمالك الشيوخ الذين قتلوا يف أثناء حكم املتطرفني

على من يأتونه باحملكوم عليهم )  ريال أمريكي7200( مكافآت قدرها اثنا عشر ألف دينار الرجال، كما عرض
وزينت السوق العامة برؤوس القتلى وبقوائم بأمساء احملكوم عليهم تتجدد من آن إىل آن، ومل . أمواتاً كانوا أو أحياء

وانتشرت أهوال . هم أهو املوت أم احلياةيكن يسع املواطنني إال االطالع عليها بعد الفينة والفينة ليعرفوا مصري
املذابح والنفي ومصادرة األمالك من رومه إىل الواليات، وكان ضحاياها هم الثوار اإليطاليني وأتباع ماريوس أينما 

ويصف أفلوطرخس . وكان عدد من قتلوا يف هذا اإلرهاب األرستقراطي حوايل أربعة آالف وسبعمائة نفس. وجدوا
وقد حكم على ". وكان األزواج يذحبون بني أحضان زوجام، واألبناء يف جحور أمهام: "قولههذا اإلرهاب ب

كثريين ممن وقفوا على احلياد أو كانوا من احملافظني، فمنهم من قتل ومنهم من نفي، وقيل إن صال قد فعل م ذلك 
وكانت األمالك املصادرة تباع ملن . دقاءهحلاجته إىل أمواهلم، ينفقها على جنوده أو يف ملذاته، أو يكافئ ا أص

يعرض فيها أغلى األمثان، أو للمقربني ذوي احلظوة عند صال، وأضحت هذه األمالك أساساً لثراء كثريين من الناس 
 - واستخدم صال حقوقه الدكتاتورية يف إصدار طائفة من املراسيم. Catiline وكتلني Crassusأمثال كراسس 

 كان يرجو أن ينشئ ا دستوراً أرستقراطياً يظل دستور -نيلية نسبة إىل العشرية اليت ينتمي إليهاتعرف بالقوانني الكر
وأراد أن يسد ما طرأ على عدد مواطين رومه من النقص بسبب املوت، فأعطى حق املواطنني . رومه طوال حياا

معيات حبشد هؤالء األعضاء اجلدد فيها لكثري من األسبان والكلت ولبعض األرقاء السابقني، فأضعف من سلطان اجل
وهم املدينون له بعضويتها، وبتحديد القانون القدمي القاضي بأال يعرض قانون على اجلمعية إال مبوافقة جملس 

مث عمل على وقف نزوح اإليطاليني إىل رومه فوقف توزيع الغالل من قبل الدولة على األهلني مث قلل . الشيوخ
وأراد أن مينع القنصل . دينة بتوزيع األراضي الزراعية على اثىن عشر ألفاً من جنوده األقدمنيازدحام السكان يف امل

الذي خيتار ملنصبه مجلة مرات متتالية أن يكون دكتاتوراً فعلياً، فأصر على تنفيذ السنة القدمية اليت كانت حترم على 
وأنقص مكانة . خروجه منه يف املرة السابقةأي موظف أن يشغل منصبه مرة ثانية إال بعد مضي عشر سنوات على 
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واسترد . التربيون بتقييد حقه يف الرفض وحرمان التربيون السابق من حق التعيني يف أي منصب من املناصب الكربى
من رجال األعمال حقهم الذي كان مقصوراً عليهم يف أن يكونوا حملفني يف احملاكم العليا، ورد هذا احلق إىل جملس 

مث . واستبدل بنظام االلتزام يف الضرائب نظام جباا من الواليات نفسها وإرساهلا إىل خزانة الدولة مباشرةالشيوخ، 
أعاد تنظيم احملاكم، وزاد يف عددها ضماناً لسرعة البت يف القضايا؛ وحدد اختصاصها ومدى اختصاصها ومدى 

ل ثورة ابين جراكس من مزايا تشريعية وقضائية سلطتها حتديداً دقيقاً، ورد إىل جملس الشيوخ كل ما كان له قب
وقد فعل صال كل هذا ليقينه أن احلكم امللكي أو . وتنفيذية واجتماعية، وحق أعضائه يف لبس زي خاص

األرستقراطي مها اللذان يصلحان دون غريمها من النظم حلكم اإلمرباطوريات حكماً حازماً حكيماً؛ مث عمل على 
الشيوخ إىل احلد املقرر، فأجاز للجمعية القبلية أن ترقي إىل عضويته ثالمثائة من طبقة زيادة عدد أعضاء جملس 

، وأراد أن يربهن على ثقته بعدالة هذا اإلجراء الشامل واطمئنانه له فسرح جيوشه وقرر أال يسمح ببقاء "الفرسان"
عها، وأعاد احلكم القنصلي، واعتزل وبعد أن ظل حاكماً بأمره عامني ختلى عن سلطته بأمج. جيوش يف إيطاليا كلها

. وكان يف حياته اجلديدة آمناً على نفسه، ألنه قد قتل كل من يستطيعون اإلئتمار به). م. ق80عام (احلياة العامة 

ولذلك سرح حرسه وقواده، وكان يسري يف السوق العامة ال خيشى أذى، وعرض أن يفسر أعماله الوطنية لكل 
مث ذهب ليقضي أيامه األخرية يف قصره الصغري يف كومي، بعد أن مل احلرب . رها لهمواطن يطلب إليه أن يفس

والسلطان واد، ولعله قد مل أيضاً صحبة الناس، فأحاط نفسه باملغنني واملغنيات والراقصني والراقصات، واملمثلني 
ماك يف الطعام  ويتسلى بصيد احليوان والسمك، واالCommentariiواملمثالت، وأخذ يكتب شروحه 

ألنه انتصر يف كل معركة، واستمتع بكل لذة، " صال السعيد"وأطلق عليه الناس من ذلك الوقت اسم . والشراب
واستحوذ على كل سلطة، وعاش عيشة ال يساوره فيها خوف وال ندم، وتزوج مخس نساء طلق منهن أربعاً 

أن اللحم الننت "ره أصيب خبراج يف القولون بلغ من شدته واستكمل متعته باحملاظي، وملا بلغ الثامنة واخلمسني من عم
استحال قمالً، بلغ من الكثرة حداً كان البد معه من استخدام كثري من الرجال والنساء لقتله، ولكن القمل أخذ 

على حد )" 23(يزداد ويتضاعف حىت مل تتلوث به ثيابه، ومحاماته، وآنيته فحسب، بل تلوث به أيضاً طعامه نفسه
ومل يفته أن ) م. ق78(ومات صال على أثر نزيف يف األمعاء، ومل يكد يقضي يف عزلته عاماً واحداً . ول أفلوطرخسق

مل خيدمين قط صديق، ومل يسئ إيل أبداً عدو، إال جزيت األول على خدمته والثاين على : "ميلى قربيته قبل وفاته
  ".إساءته اجلزاء األوىف

  الباب السابع 

  ة األلجركية الحركة الرجعي
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  م . ق60- 77

  الفصل األول 

  الحكومة 

وكان خطؤه األول أنه أبقى حياة رجل كان ابن عدو له وابن أخي . على أن صال قد أخطأ مرتني بإسرافه يف الكرم
ذلك هو كيوس يوليوس قيصر املرح النابه الذي كان يوشك أن يبدأ العقد الثالث من عمره يف سين . عدو آخر
 صال قد طلب إعدامه فيمن طلب إعدامهم، ولكنه عفا عنه استجابة لشفاعة أصدقائه وأصدقاء وكان. اإلرهاب
ولعله أخطأ كذلك إذ ". إن هذا الشاب هو ماريوس مكرراً: "على أنه مل يكن خمطئاً يف حكمه حني قال. الشاب

ن الصرب وبعد النظر بقدر ما ولو أنه أوتى م. عجل باعتزال احلياة السياسية وأسرف يف املالذ فقرب إسرافه أجله
أوتى من القسوة والشجاعة ألجنى رومه من الفوضى اليت ضربت إطناا فيها مخسني عاماً، وألمكنها أن تستمع يف 

م باألمن والسالم والنظام والرخاء اليت أعادها إليها أغسطس قيصر حني عاد إليها من أكتيوم، ولكان ما . ق80عام 
ذلك . ومل تكد متضي على وفاته عشر سنني حىت ذهبت كل أعماله. عاً ال إرجاعاً للقدميعمله أغسطس خلقاً وإبدا

أن األشراف قد غرهم ما أوتوا من نصر يف صراعهم املرير، فأمهلوا واجبات احلكم وسعوا لكسب املال من طريق 
راً ال ينقصه إال فرصة تتاح حىت واستمر الرتاع بني األشراف والعامة قوياً مري. التجارة لينفقوه يف ترفهم وشهوام

 يستمسكون بنبلهم، ولكن optimates" خيار الناس: "وكان األشراف. يلجأ الطرفان فيه إىل أشد ضروب العنف
مل يكن معىن استمساكهم به أن يترفعوا بسبب هذا النبل عن ارتكاب الدنايا، بل كان معناه يف نظرهم أن احلكم 

 Novus" رجالً حديثاً"ليا يف الدولة على الذين تولوها قبله سخروا منه ومسوه الصاحل يتطلب قصر املناصب الع

homo أما العامة فكانوا يطلبون أن تتاح . ، وكان من هؤالء احلديثي النعمة ماريوس وشيشرون"حديث النعمة" أي
ضي احلرة على الفقراء الفرصة لذوي املواهب والكفايات، وأن تكون السلطة كلها يف يد اجلمعيات، وأن توزع األرا

ومل يكن األشراف وال العامة ممن يؤمنون بالدميقراطية، بل كانت كلتا الطبقتان تسعى ألن تكون . واجلنود املسرحني
. هي احلاكمة بأمرها، وتلجأ إىل ضروب اإلرهاب والفساد والرشوة على مأل الناس بال خوف وال وخز ضمري

مجعيات خريية لتبادل الرب بني أعضائها وكاالت لبيع أصوات العامة يف واستحالت اجلماعات اليت كانت من قبل 
وارتقت عملية ابتياع األصوات حىت تطلبت درجة كربى من التخصص، وطائفة من اإلخصائيني، . االنتخابات كُتالً

 sequestres واحلراس interpretes الذين يبتاعون األصوات، والوسطاء divisoresفكان منهم املشترون 

ويف أقوال شيشرون وصف للمرشحني وهم يسريون بني الناخبني يف ). 2(الذين حيتفظون باملال حىت تعطي األصوات
واستطاع مبيب أن حيمل الناس على اختيار صديقه أفرانيوس ). 3(حقل املريخ وأكياس نقودهم يف أيديهم
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Afraniusوبلغ ما كان ). 4(عيم أمثان أصوات قبيلته قنصالً بدعوة زعماء القبائل إىل حدائقه، وفيها أعطى كل ز
يستدان من املال لشراء أصوات الناخبني حداً رفع سعر فائدة األموال اليت تقترض يف أثناء احلملة االنتخابية إىل مثانية 

 ال تقل فساداً عن - بعد أن اختص ا أعضاء جملس الشيوخ-وكانت احملاكم نفسها). 5(يف املائة يف الشهر الواحد
. عمليات االنتخاب، وفقدت اَألميان كل ما كان هلا من قيمة يف الشهادة، وفشت شهادة الزور كما فشت الرشوة

 برئ 53 بأنه ابتاع باملال األصوات اليت انتخب ا قنصالً يف عام Marcus Messalوملا أن اتهم ماركس مساال 
وكتب شيشرون البنه يصف هذه احلال ). 6(ا جبرميتهواعترفو) 6(باإلمجاع، وإن كان أصدقاؤه أنفسهم شهدوا عليه

، وكان خليقاً به )7"(لقد أصبح املال أساس كل احملاكمات، ولذلك لن حيكم على إنسان إال يف جرائم القتل: "بقوله
فديتهم إنسان "كما قال حمام آخر يف ذلك الوقت " فبغري املال وبغري احملامي القدير"، "إنسان ذي مال"أن يقول 

 Lentulusوملا برئ لنتولس صوراً ). 8"(ذج برئ بأية جرمية مل يرتكبها قط، مث حيكم عليه ما يف ذلك شكسا

Sura بأغلبية صوتني حزن أشد احلزن على ما أنفق من مال يف رشوة قاض أكثر من العدد الذي كان جيب عليه أن 
إم " قال Quintus Calidusتس كليدس وملا أدان احمللفون من أعضاء جملس الشيوخ الربيتور كون). 9(يرشوه

مل يكن يف وسعهم مع احتفاظهم بشرفهم أن يطلبوا أقل من ثالمثائة ألف سسترس إذا أريد منهم أن حيكموا على 
وكان والة األقاليم من أعضاء الشيوخ السابقني، وجباة الضرائب، واملرابون، ووكالء التجار، يبتزون ). 10"(بريتور

ولسنا . ليم حتت محاية هذه احملاكم ابتزازاً لو مسع به أسالفهم لغضبوا له غريةً من هؤالء وحسداً هلماألموال من األقا
ننكر أنه كان من بني حكام األقاليم طائفة من الكفاة األشراف، أما كثرم العظمى فماذا عسى أن ينتظر منها؟ لقد 

يف مناصبهم عاماً واحداً، وكان عليهم يف خالل هذه الفترة كانوا يعملون بال أجور، وكانت العادة املألوفة أن يظلوا 
القصرية أن جيمعوا من املال ما يكفي للوفاء بديوم، وابتياع منصب جديد، وأن يضمنوا ألنفسهم فيما بعد عيشاً 

 وسع ومل يكن يف البالد من حيول بينهم وبني أطماعهم إال جملس الشيوخ، وكان يف. رغداً يليق بالروماين العظيم
احلكام أن يثقوا بأن الشيوخ وهم سادة مهذبون مينعهم كرم حمتدهم أن يكونوا سبباً يف لفظ غري حمبوب ألم كلهم 

ولنضرب لذلك مثالً يوليوس قيصر نفسه، . قد فعلوا مثل ما فعله هؤالء احلكام، أو يرجعون أن يفعلوا مثله بعد قليل
فلما عاد يف .  ريال أمريكي7.500.000يه من الديون ما يعادل م وعل. ق61فقد ذهب ليحكم أسبانيا يف عان 

وكان شيشرون يظن أنه رجل شريف متزمت يف شرفه إىل حد يؤمله . م وىف ذا الدين كله دفعة واحدة. ق60عام 
له  ريال أمريكي، وكان ميأل رسائ110.000أشد األمل، ألنه مل جيمع يف السنة اليت وىل فيها حكم قليقية أكثر من 

فقد كان لوكلس بعد حروبه يف . وكان القواد الذين يفتحون الواليات أول من يستفيد منها. بالدهشة من اعتداله
الشرق مضرب املثل يف الترف؛ وجاء مبيب من تلك البالد نفسها مبا قيمته أحد عشر مليون ريال أمريكي لنفسه 

 ماليني خيطئها احلصر فإن قولنا هذا ال يعدو احلقيقة إىل وألصدقائه، وإذا قلنا إن قيصر مجع لنفسه من بالد الغالة
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فإذا . ويلي هؤالء احلكام يف ابتزاز املال امللتزمون وكانوا جيمعون من األهلني ضعفي ما يرسلونه إىل رومه. ااز
اج أو عجزت مدينة أو والية عن أن جتمع من سكاا ما يكفي من املال ألداء ما جيب عليها أن تؤديه من اخلر

الضرائب أقرضها املاليون أو الساسة الرومان ما حتتاجه من املال بفائدة تتراوح بني أثىن عشر وأربعني يف املائة، على 
وقد حرم جملس . أن يجمع منها رأس املال وفائدته، إذا لزم األمر، اجليش الروماين نفسه حبصارها أو فتحها أو بها

 هذه القروض، ولكن عظماء األشراف أمثال مبيب، والصاحلني منهم أمثال الشيوخ على أعضائه أن يشتركوا يف
وحسبنا دليالً على ما وصلت . بروتس، مل يعدموا وسيلة لالحتيال على القانون باستخدام الوسطاء يف إقراض املال

في ما أدته إىل امللتزمني إليه هذه احلال أن أقاليم آسيا الرومانية قد أدت إىل الرومان فوائد على ما اقترضته منهم ضع
م بلغ ما أدته وما مل تؤده مدن آسيا الصغرى من فوائد على األموال . ق70ويف عام ). 11(واىل اخلزانة الرومانية

ومل جتد العشائر واجلماعات وسيلة ألداء .  ستة أضعاف هذه القروض84اليت اقترضتها للوفاء مبطالب صال يف عام 
 أن تبيع أبنيتها العامة ومتاثيلها، وأن يبيع اآلباء أطفاهلم يف أسواق الرقيق، وذلك ألن أرباح هذه الدين الفادح إال

املدين الذي يعجز عن أداء دينه كان يعذب على العذراء، فإذا ما بقي يف الوالية شيء من موارد الثروة بعد هذا كله 
ثروة " تنمية" تعاقد معهم جملس الشيوخ على هرعت إليها من إيطاليا وسوريا وبالد اليونان مجاعات من املقاولني،

وكانت التجارة تسري على الدوام يف ركاب العلم الروماين، فمن التجار من كانوا . الوالية املعدنية واخلشبية وغريمها
يشترون األرقاء، ومنهم من كانوا يشترون السلع أو يبيعوا، ومنهم من كانوا يشترون األرض وينشئون يف األقاليم 

ال : "م مبالغاً يف قوله كعادته. ق69ويف ذلك الوقت يقول شيشرون يف عام . ياعاً أوسع رقعة من ضياع إيطالياض
يستطيع رجل من الغاليني أن يقوم بعمل جتاري إال عن طريق مواطن روماين؛ وال ينتقل درهم واحد من يد إىل يد 

القدمي مل يشهد يف مجيع أدواره حكومة تضارع وقصارى القول أن التاريخ ". دون أن مير بسجل أحد الرومان
  .حكومة ذلك العهد يف ثرائها وسطوا وفسادها

  الفصل الثاني 

  أصحاب الماليين 

ورضى رجال األعمال حبكم جملس الشيوخ ألم كانوا أكثر من األشراف استعداداً الستغالل موارد الواليات، 
 العاليتني وهو املثل األعلى الذي كان ينادي به شيشرون والذي أصبح أو تعاون الطبقتني" ائتالف الطبقات"وذا مت 

وكان رجال األعمال ووكالؤهم املعتدون ميألون . حقيقة واقعة يف شبابه؛ فقد اتفقت الطبقتان على االحتاد والغزو
العتماد إىل وكان رجال املصارف يصدرون خطابات ا. أروقة رومه وطرقاا، وتغص م أسواق الواليات وحواجزها

وكان . ، ويقرضون املال لكل غرض من األغراض حىت خلوض غمار احلياة السياسية)13(اهليئات املالية املرتبطة م
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التجار يتذبذبون بني العامة واألشراف فيعينون بنفوذهم األولني إذا زادت أنانية الشيوخ، مث يعودون إذا حاول 
، Crassusويعد كراسس . اليت قطعوها للطبقات الفقرية قبل االنتخابالزعماء الدميقراطيون أن يربوا بوعودهم 

احلصول عليه، واملضاربة به، :  مناذج صادقة ملظاهر الثراء الروماين الثالثةLucullus ولوكلس Atticusوأتكس 
 ينحدر من Marcus Licinius Crassusكان ماركس ليسينيوس كراسس . مث استخدامه للتنعم والترف

فقد كان أبوه خطيباً مصقعاً ذائع الصيت، وقنصالً، ورقيباً، حارب إىل جانب صال مث فضل االنتحار . فةأسرة شري
وكان . وكافأ صال ابنه بأن مسح له بشراء أمالك احملكوم عليهم املصادرة بطريق املساومة. على التسليم ملاريوس

ل القضائية، ولكن رائحة املال أسكرته يف تلك ماركس يف شبابه قد درس األدب والفلسفة، واشتغل جبد يف األعما
وكانت إذا شبت النار .  وكان ذلك عمالً جديداً مل تألفه رومه من قبل-األيام األخرية، فأنشأ فرقة إلطفاء احلريق

سارعت إىل مكاا، وعرضت أن تستأجر إلطفائها، أو ابتاعت املباين املعرضة خلطر احلريق بأمثان امسية، مث أطفأت 
واشترى كذلك . وحصل كراسس ذه الطريقة على مئات من البيوت واملساكن كان يؤجرها بأجور مرتفعة. حلريقا

وما لبثت ثروته أن ارتفعت ذه الطريقة من . عدداً من مناجم الدولة حني أخرجها صال عن نطاق األمالك العامة
 أو ما يقرب من مجيع -) ريال أمريكي25.500.000أي حنو ثروته (سبعة ماليني سسترس إىل مائة وسبعني مليوناً 

ويقول كراسس إنه ال حيق إلنسان ما أن يعد نفسه غنياً إذا مل يكن يف مقدوره أن . دخل اخلزانة العامة يف عام كامل
وقد شاءت األقدار أن يكون هالكه ). 14(جيند لنفسه جيشاً، ويعد له كل ما يلزمه من سالح وعتاد، وحيتفظ به

ذلك أنه أن أصبح أغىن رجل يف رومه ظل حليف الشقاء، شديد الرغبة يف . ئه الذي حيدده هذا التحديدبسبب ثرا
ومن أجل ذلك كان يطوف . أن يشغل منصباً عاماً، وأن يكون والياً على أحد األقاليم، وقائداً حلملة أسيوية
لعدد ال حصر له من املواطنني، ويتظاهر الشوارع يستجدي الناس أصوام يف ذلة وخضوع، وحيتفظ باألمساء األوىل 

بشظف العيش، ويعمل على ضم ذوي النفوذ من رجال السياسة إليه بإقراضهم املال من غري فائدة على شرط أن 
على أنه رغم حرصه وطمعه كان طيب القلب، ال يصد عن بابه من يريد لقاءه، يكرم . يؤدوه له مىت طالبهم بأدائه
الكرم، يسدي النصيحة لكال احلزبني السياسيني باحلكمة اليت امتاز ا أمثاله من الرجال أصدقاءه إىل أقصى حدود 

م، واختري إىل هذا املنصب مرة أخرى . ق70وقد حقق يف حياته كل آماله، فاختري قنصالً يف عام . على مدى األيام
وهزم يف كارهي . Parthiaيا ، وحكم سوريا، وأعان على جتيش اجليش العظيم الذي قاده لفتح بارث55يف عام 

Carrhae فقطع رأسه، وصب أعداؤه الذهب املصهور يف 53 وأسر غدراً وخيانة، مث قتل قتلة وحشية يف عام ،
 أصدق أرستقراطية من كراسس، ومن طراز Titus Pomponius atticusوكان تيتس مببونيوس أتكس . فمه

 Meyer يف الشرف واألمانة ماير أنشل سلسل آل رتشيلد فقد كان يضارع: من أصحاب املاليني أمسى من طرازه

Anschel of the rot Schil وال يقل علماً عن لورنزوده مديشي ،Lerenzo de Medici ًوكان حاذقا 
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وحنن نسمع به يف بادئ األمر وهو يطلب العلم يف أثينا حني سحر حبديثه . Voltaireيف الشؤون املالية حذق فلتري 
 اليوناين والالتيين لب صال، فأحل عليه هذا القائد السفاح أن يعود معه إىل رومه ليكون فيها رفيقاً له، وبقراءته للشعر

، وعاش معظم حياته يف )15(وكان عاملاً ومؤرخاً، كتب تارخياً موجزاً للعامل. فأىب تيتس أن يستجيب إلحلاحه
وورث الرجل عن أبيه وعمله . تكا وحبه العظيم ألهلهااألوساط الفلسفية يف أثينا، ومسى أتكس لعلمه الغزير ببالد أ

 ويف Epirus ريال أمريكي استثمرها يف مزرعة عظيمة لتربية املاشية يف إبريوس 960.000أمواالً تبلغ قيمتها حنو 
وكان إذا يأت . شراء الدور يف رومه وتأجريها، ويف تدريب املصارعني وأمناء السر وتأجريهم، ويف نشر الكتب

باب املشروعات النافعة أقرض املال بفوائد جمزية، ولكنه كان يقرض أثينا وأصدقاءه قرضاً حسناً من غري أس
 وكاتو األصغر يودعون عنده ما أدخره من املال، Hortensiusوكان شيشرون وهورتنسيوس ). 16(فائدة

وكان يسر شيشرون . يهم من األرباحويعهدون إليه تدبري شؤوم، وجيلونه لبعد نظره واستقامته وعظم ما يؤديه إل
وكان . أن يستشريه فيما يبتاعه من البيوت، وفيما خيتاره لتزيينها من التماثيل، وفيما ميأل به من مكتباته من الكتب

أتكس يومل الوالئم يف قصد واعتدال، ويعيش يف تواضع األبيقوري احلق، ولكن بشاشته ألصدقائه وحديثه املطرب 
وكان يعاون األحزاب مجيعها، وقد جنا من اضطهادها مجيعاً، وملا . ه ملتقى العظماء من رجال السياسةاملثقف جعال بيت

وأحبر لوسيوس . بلغ السابعة والسبعني من عمره، وأصيب بدء عضال آمله ويئس من شفائه منه أمات نفسه جوعاً
 74 األسر الشريفة، عام  وهو رجل من أسرة من كربياتLucius Lucinius Lueullusلوسينيوس لوكلس 

وظل مثاين سنني يقود جنوده القالئل يف شجاعة ومهارة حىت أوشكت محلته . ليتم ما بدأه صال من حرب مثرداتس
أن تظفر بالنصر املؤزر على عدوه؛ مث مترد جنوده املتعبون، فقادهم هو وهم مرتدون من أرمينيا إىل أيونيه وسط 

وملا أفلحت الدسائس يف إبعاده عن قيادة . Zenophonدت اسم زينوفون خماطر ال تقل عن املخاطر اليت خل
 قصراً واسع Pinciusوشاد على تل بنسيوس . اجليش، عاد إىل رومه حيث ضي بقية حياته يف هدوء وترف ونعيم

 ضيعة متتد عدة أميال، وابتاع له يف Tusculumوكان له يف تسكومل . األاء، وبوائك، ودور كتب، وحدائق
، وحول جزيرة )أي حنو مليون ونصف مليون ريال أمريكي(يسينيوم قصراً صغرياً ذا حديقة بعشرة ماليني سسترس م

وذاعت شهرة حدائقه مبا حوت من غروس مل يكن هلا .  بأكملها إىل مصيف له ال يشاركه فيه سواهNesidaنسيدا 
 إيطاليا من بالد بنتس، ومن إيطاليا نقلت هذه من ذلك أنه هو الذي أدخل شجرة الكرز إىل. نظري من قبل يف رومه

وكانت موائده من احلادثات اهلامة اليت يتناقل الناس أخبارها يف رومه طوال . الشجرة إىل مشايل أوربا واىل أمريكا
ولقد حاول شيشرون يف يوم من األيام هو ومجاعة من أصدقائه ليتعشى معه ذات ليلة، ولكنه استحلف . العام

ووافق لوكلس على هذا ومل يشترط إال ن يسمح له بأن خيرب رجاله بأنه .  خيرب بذلك أحداً من خدمهلوكلس أال
ذلك أنه كان للوكلس عدة . وملا أقبل شيشرون ومن معه وجدوا مائدة فخمة". قاعة أبلون تلك الليلة"سيتعشى يف 
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وكانت قاعة أبلون خمصصة بالوجبات . مةحجرات للطعام يف قصره باملدينة خيتار كل واحدة منها حسب فخامة الولي
ولكن لوكلس مل يكن بالرجل النهم، وكانت بيوته ). 17(اليت تتكلف الواحدة منها مائيت ألف سسترس أو أكثر

مبثابة معارض لروائع الفن املختارة أحسن اختيار، وكانت مكتباته مورداً عذباً للعلماء واألصدقاء، وكان هو نفسه 
وكان . وكان يفضل منها بطبيعة احلال فلسفة أبيقور. القدمية ويف الفلسفة على اختالف أنواعهاضليعاً يف اآلداب 

يسخر من حياة مبيب الشاقة اهدة، ويرى أن حسب املرء طول حياته محلة حربية واحدة، وأن كل ما زاد على ذلك 
ه، وسرعان ما أخذ األشراف واألثرياء وحذا حذوه كثريون من أثرياء رومه وإن مل يكن هلم ذوق. غرور ال خري فيه

يتنافسون يف مظاهر الترف والنعيم، على حني كان وميض نار الثورة يلوح يف الواليات املفلسة، والناس ميوتون 
وكان الشيوخ ال يستيقظون من نومهم إال وقت الظهرية، وقلما كانوا حيضرون . جوعاً يف أكواخهم القذرة احلقرية

 بعض أبنائهم يتزينون بأزياء العاهرات، وخيتالون يف الطرقات كاختياهلن، على أجسامهم ثياب وكان. جلسات الس
مطرزة مزركشة، ويف أرجلهم صنادل النساء، متعطرين متحلني باجلواهر، ال يقبلون على الزواج، وإذا تزوجوا 

خ الواحد يف رومه ينفق على بيته ما وكان الشي. عملوا على أال يكون هلم أبناء، وينافسون شبان اليونان يف التخنث
وكان احملامون . 14.800.000وقد بىن كلوديوس زعيم العامة قصراً كلفه . ال يقل عن عشرة ماليني سسترس

 يتنافسون يف تشييد القصور تنافسهم يف اخلطابة رغم قانون سنسيوس Hortensiusأمثال شيشرون وهورتنسيوس 
وكان .  حدائق هورتنسيوس حتوي أكرب جمموعة من احليوانات يف إيطاليا كلهاوكانت. الذي حيرم األجور القضائية

 أو بالقرب منها، حيث كان األشراف يتمتعون حبمامات البحر Baiaeلكل رجل ذي مقام مرتل ذو حديقة يف بايا 
. اورة لرومهوقامت قصور أخرى من نوعها على التالل ا. ومجال خليج نابلي، ويطلقون لشهوام اجلنسية العنان

وكانت األموال . وكان لكل ثري عدد من هذه القصور، فكان ينتقل من قصر إىل قصر يف فصول السنة املختلفة
تنفق جزافاً يف تزيينها من الداخل، ويف تأثيثها وشراء ما يلزمها وما ال يلزمها من الصحاف الفضية، وحسبنا أن 

ومل يكن غريباً أن ينفق أمثاله مليون . نضد من خشب الليموننذكر أن شيشرون أنفق مخسمائة ألف سسترس على 
سسترس على نضد آخر من خشب السرو، ولقد قيل إن كاتو األصغر، وهو الذي كان مضرب املثل يف الفضائل 

وكان يقوم باخلدمة يف هذه ). 18(الرواقية بأمجعها، قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان بثمامنائة ألف سسترس
 منهم خدم حجرة السيد نفسه، ومنهم حاملو رسائله، - جيوش من األرقاء أخصائيون يف أعماهلم املختلفةالقصور

وأصبح األكل وقتئذ أهم أعمال الطبقات . وموقد ومصابيحه، وموسيقيوه، وأمناء سره، وأطباؤه، وفالسفته، وطهاته
الشيء الطيب هو ما له صلة : " القائل بأنوكان القانون األخالقي عندهم وهو قانون كتردورس. العليا يف رومه

وحسبنا داللة على فهم أهل ذلك العصر وتفننهم يف ملء بطوم أن نذكر أن وليمة أقامها كاهن كبري يف ". بالبطن
م وحضرها خليط من اجلنسني منهم قيصر وعذارى فستا، كانت املشهيات فيها بلح البحر، وطيور . ق63عام 
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 ، وحشيشة القريض البحرية، وشرائح والطيور السمينة، وفطائر البطلينوس) غاألسفرا(الدج باخلنجل 
البطارخ والسمك الصديف األمحر، والطيور املغردة؛ مث جييء بعد هذا الطعام نفسه ويتكون من أثداء اخلنازير، 

وكانت األطعمة الشهية ). 19(رؤوسها، السمك، والبط املرتيل والربي، واألرانب، والدجاج، والفطائر واحللوىو
النادرة تستورد من مجيع أجزاء اإلمرباطورية ومن البالد اخلارجية، فالطواويس تستورد من جزيرة ساموس 

Samosخلقدونية من ) التونة(والكركي من أيونيا، والنت . ، والقطا من فرجيياChalcedonمن  والشيق 

وكانت األطعمة اليت تنتجها .  من رودس والدخسTarentum، والبطلينوس من تارنتم Gadesجاديز 
 وليمة أكل فيها من Aesopusوقد أومل املمثل أيزوبس . إيطاليا نفسها تعد حقرية بعض الشيء ال تليق إال بالسوقة

وظلت القوانني تصدر بتحرمي اإلسراف يف ). 20(الطيور املغردة ما مثنه مخسة آالف ريال أمريكي بنقود هذه األيام
وحاول شيشرون أن يتقيد ذه القوانني فال يأكل إال الخضر املباحة شرعاً، وظل .  يكن يأبه االطعام، ولكن أحداً مل

. وأنفقت بعض الثروة اجلديدة يف إقامة املالهي الرحبة واأللعاب على أوسع نطاق". عشرة أيام يشكو زحار البطن

آالف مقعد، وثالمثائة وستني  شاد ملهى حيتوي مثانية Aemilius Scaurusمن ذلك أن إميليوس اسكورس 
عموداً، وثالثة آالف متثال، ومسرحاً ذا ثالث طبقات وثالثة صفوف من األعمدة منها صف من اخلشب، وصف 

ومترد عبيده لشدة ما أرهقهم من العمل فحرقوا امللهى بعد الفراغ من بنائه، ومحلوه . من الرخام، وثالث من الزجاج
 ما يلزم من املال إلقامة أول ملهى حجري دائم يف 55وقدم مبيب يف عام ). 23(ديناً يبلغ مائة مليون ستسرس

وأقام .  مقعد، وعلى بستان فسيح ذي أروقة يترته فيها النظارة بني الفصول17.500 وكان حيتوي على -رومه
 ملهيني من اخلشب كالمها على شكل 53 أحد قواد قيصر عام Scribonius Curioاسكربيونيوس كوريو 

وكان امللهيان يعرضان مسرحيات يف الصباح، فإذا انتهى دار البناءان، والنظارة ال .  دائرة يتصالن بظهريهمانصف
ومل ). 24(يزالون يف مقاعدهم، على قطبيهما فاستحال نصفا الدائرتني مدرجاً، وأضحى املسرحان حلبة للمصارعة

كثرة وعظيم النفقة وطول الزمن مثل ما بلغته وقتئذ يف تبلغ األلعاب يف بلد من البالد أو يف عصر من العصور من ال
وحسبنا دليالً على ذلك أن ألعاباً أقامها قيصر اشترك فيها يوم واحد عشرة آالف جمالد، وقتل فيها ). 25(رومه

وعرض صال قتاالً لألسود اشترك فيه مائة أسد، وعرض قيصر قتاالً آخر كان فيه أربعمائة، وعرض . الكثريون منهم
وكانت الوحوش يف هذه األلعاب تقاتل الرجال والرجال يقاتل بعضهم بعضاً، والنظارة . يب قتاالً كان فيه ستمائةمب

  .الذين تغص م الساحات يشاهدون مناظر املوت وهم مغتبطون

  الفصل الثالث 

  المرأة الجديدة 
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وظلت الدعارة . وانفصام رابطة الزواجكان ازدياد الثراء وفساد األخالق من أكرب العوامل يف االحنالل اخللقي 
وازداد عدد املواخري واحلانات اليت تأوي هؤالء . منتشرة يف البالد رغم ازدياد التنافس من النساء ومن الرجال

). 35(العاهرات زيادة جعلت بعض الساسة يلجئون يف احلصول على أصوات الناخبني إىل احتاد أصحاب املواخري

 العادية، وألفه الناس حىت مل يعد يستلفت أنظار إنسان ما غال إذا استخدم لألغراض واصبح الزىن من األمور
ومل يكن اللوم يف ذلك واقعاً على النساء، فقد كان . ومل يكن مثة امرأة موسرة إال طلقت مرة على األقل. السياسية

ذلك أن الرجال كانوا . للسياسةأكرب أسباب انتشار الطالق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح خاضعاً ملال و
خيتارون أزواجهم أو كانت األزواج خيترن للشبان ليحصلوا منهن على أكرب البائنات أو على صالت يفيدون منها 

وأراد صال أن يضم مبيب إىل جانبه فأقنعه بالتخلص من زوجته األوىل . وقد تزوج صال ومبيب مخس مرات. جاهاً وماالً
ووافقت إميليا على هذا الزواج مكرهة ولكنها ماتت يف .بة صال، وكانت وقتئذ متزوجة وحامالًواالقتران بإميليا ربي

 إىل مبيب ليضمن بذلك انضمامه إليه يف احللف Juliaوزوج قيصر ابنته يوليا . أثناء الوضع عقب انتقاهلا إىل بيت مبيب
). 25"(صبحت توكيالً إلدارة شؤون الزواجعن اإلمرباطورية أ"وأغضبت كاتو هذه احلال فوصفها بقوله . الثالثي

ومل تكن هذه الزجيات إال زجيات سياسية، إذا مت النفع املرجو منها تطلع الزوج إىل زوجة أخرى يرقى على كتفيها إىل 
ومل يكن مثة حاجة إىل سبب يبديه، وحسبه أن يرسل غليها خطاباً يبلغها فيه أا أصبحت . منصب أعلى أو مال أوفر

وامتنع بعض الرجال عن الزواج امتناعاً تاماً، وكانت حجتهم يف هذا .  شؤوا كما أصبح هو حراً يف شؤونهحرة يف
وكان . أن املرأة اجلديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت يف حريتها، واكتفى كثريون منهم باختاذ السراري واإلماء

ن يتزوجوا وينجبوا البناء ألن هذا يرجو الرجال أ) Metellus Macedonicus(131الرقيب متلس املقدوين 
، ولكن عدد األعزاب والزجيات العقيمة أخذ بعد )26(واجب تفرضه عليهم الدولة مهما ضاقت نفوسهم بالزوجات

وهل تالم املرأة وهي تعيش . هذا النصح يزداد أسرع قبله، وأصبح األطفال من الكماليات اليت ال يطيقها إال الفقراء
ستخفت بقسم الزواج ووجدت يف الصالت اجلنسية غري املشروعة احلب والعطف اللذين مل يف هذه الظروف إذا ا

لقد كانت هناك بطبيعة احلال كثرة من النساء الصاحلات حىت بني األغنياء أنفسهم، . ينلها إيامها الزواج السياسي
 كما أخذت Patria Potestasولكن احلرية اجلديدة أخذت حتطم ما كان لألب من سيطرة تامة على أسرته 

وخلعت النساء الرومانيات العذار، وكان هلن من احلرية مثل ما للرجال سواء بسواء، . حتطم كيان األسرة بأكمله
واختذن هلن أثواباً من احلرير املهلل الشفاف املستورد من اهلند والصني، وأرسلن رسلهن جيوبون أسواق آسيا ليأتوهن 

، وكانت Marriahe cum manu الذي يتبعه انتقال الزوجة إىل دار زوجها باحللي والعطور، واختفى الزواج
وأخذت طائفة متزايدة من النساء تنفس عن نفسها باألعمال . النساء يطلقن أزواجهن كما يطلق الرجال زوجام

 وغنني ورقصن، الثقافية، فتعلمن اللغة اليونانية، ودرسن الفلسفة، وكتنب الشعر، وألقني احملاضرات العامة، ولعنب
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. وأقمن الندوات األدبية واشتغل بعضهن بالتجارة والشؤون املالية، ومارست فئة منهن صناعة الطب أو احملاماة

 اشهر النساء Quintus Caecilius Metellus زوج كونتس كاسليوس متلس Clodiaوكانت كلوديا 
لفروسية والشهامة، فقد متتلكها نزعة قوية للدفاع الاليت أكملن ما يف أزواجهن من نقص بالقيام بطائفة من أعمال ا

عن حقوق النساء، وهزت مشاعر اجليل القدمي بسريها بعد زواجها مع أصدقائها الرجال دون أن يكون معها محرم، 
وكانت تستقبل تعرف من أصدقائها وتقبلهم أحياناً على مأل من الناس، بدل أن تغض الطرف وترتوي يف عربتها 

وكانت تومل الوالئم ألصدقائها من الرجال، وكان زوجها يعتمد الغياب . اء الراقيات يف عرف تلك األيامشأن النس
 وهو الرجل - ويصف شيشرون. Marquis ds chateletيف أثنائها كما كان يفعل بعدئذ ماركيز ده شاتليه 

 حفالت موسيقية ووالئم الطعام، حبها، وزناها، وعهرها، وأغانيها، وما كانت تقيمه من "-الذي ال يوثق بوصفه
وكانت يف احلق امرأة ماهرة إذا زلت يف ظرف وكياسة، يعجز ). 37"( براً وحبراBaiaeًومقاصف الشراب يف بايا 

لقد كان كل واحد من عشاقها حيب أن . اإلنسان عن أال يزل معها، ولكنها أخطأت يف االستخفاف بأنانية الرجال
ومن أجل .  كما كان كل واحد منهم يصبح عدوها األلد حني تتخذ هلا صديقاً غريهيستأثر ا حىت تفتر شهوته،

بالنكات البذئية، وذكرها كاليوس ) Lesbiaإذا كانت هي اليت يسميها لزبيا  (Cutullusذلك لطخها كتلس 
Caeliusبتاعا تبتاع به أفقر العاهرات، ووصفها كاليوس يف احملكمة بأبربع آس  يف حديث له عن الذي ت 

Quadrantaria)  1.5أي ما يعادلslash100مته بأنه حاول ).  من الريال األمريكيا كانت قد اذلك بأ
قتلها بالسم، واستأجر هو شيشرون للدفاع عنه، ومل يتورع اخلطيب املدره عن اامه بالفسق مع حمارمها وبالقتل، 

". وأوىل له أال يكون عدواً المرأة هي صديقة لكل الرجالليس عدواً للنساء "وقال يف خالل دفاعه إنه رغم هذا 

وبرئ كتلس مما ام به وجوزيت كلوديا بعض اجلزاء ألا أخت ببليوس كلوديوس أشد الزعماء تطرفا يف رومه 
  .وألد أعداء شيشرون

  الفصل الرابع 

  كاتو ثاٍن 

ذلك هو . اخلالية وداعية للسري على سننهاوقام يف وسط هذا الفساد واالحنالل رجل كان بقية من رجال األيام 
وكان قد خرج على مبدأ من مبادئ جده األعلى .  األصغرMarcus Porcius Catoماركس بورسيوس كاتو 

فدرس الالتينية وأفاد منها تلك الفلسفة الرواقية اليت بعثت فيه مع عقيدته اجلمهورية إخالصه القوي الذي مل يفارقه 
ولكنه عاش )  ريال أمريكي432.000أي ما يعادل (اتو من املال مائة وعشرين تالنتا وورث ك. قط طول حياته

وكانت تعوزه فكاهة جده . عيشة بسيطة كلها جد ونشاط، وكان يقرض املال ولكنه ال يتقاضى عن قرضه فوائد
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الستمساك باملبادئ األعلى اخلشنة، وقد أزعج الناس مبا كان يتصف به يف ظنهم من االستقامة الصارمة العنيدة وا
استمساكاً ال يتفق يف رأيهم مع روح العصر الذي يعيش فيه، ذلك أن حياته نفسها كانت ااماً حليام ال يغفرونه 

. له، وكانوا يتمنون أن لو مال قليالً حنو الرذيلة، ولو مل يكن هذا إال احتراماً لعادات بين اإلنسان وتأدباً يف حقهم

 ابتهجوا حني فعل كاتو فعلة تكاد تنم عن سخريته باملرأة واعتقاده أا ليست إال أداة وما من شك يف أم قد
أي طلقها وحضر زواجها الذائع -  Hortensiusزوجته كارسيليا إىل صديقه هورتلسيوس " فأعار"للتناسل 
وه ألنه كان ألد ومل يكن يف وسع معاصريه أن حيب). 28( وملا مات هورتلسيوس بعدئذ أعادها إىل عصمته-الصيت

وكان نقده ألخالق ذلك العصر . وأشد املدافعني عن حقوق اآلباء على أبنائهم وأسرهم. أعداء اخليانة والسفالة
وقلما كان يضحك أو يبتسم، ومل حياول قط أن يكون لطيفاً . أقسى واشد صرامة من نقد الرقيب كاتو األكرب نفسه

وقد قال شيشرون إنه أخفق يف أن ينتخب قنصالً ألنه كان حييا . نيببشوشاً، وكان يؤنب كل من متلقه أشد التأ
وملا عني كوسترا كان سوط ). 29"(حياة مواطن يف مجهورية أفالطون ال حياة روماين بني حثالة أبناء رميولوس

ية، عذاب يصب على العجز وعلى استغالل سلطان الوظيفة، وحفظ أموال اخلزانة العامة من مجيع الغارات السياس
وكان يصب مه على مجيع األحزاب . ومل تضعف يقظته وحرصه على هذه اخلزانة بعد أن انقضت فترة توليه منصبه

وملا كان بريتوراً أقنع جملس . على حد سواء، وقد أفاد من هذه التهم آالف املعجبني ولكنها مل تترك له صديقاً واحداً
نصلية بياناً مفصالً مبا أنفقه أثناء احلملة االنتخابية، وما اتبعه فيها من الشيوخ بأن يصدر قراراً بأن يأمر كل مرشح للق

الوسائل، وأزعج هذا القرار كثرياً من السياسيني ألن الكثرة الغالبة منهم كانت تعتمد يف انتخاا على الرشا، فلما 
ة، فلم يكن منه إال أن اعتلى أن ظهر كاتو بعدئذ يف السوق العامة أخذوا هم ومواليهم يسبونه ويرمونه باحلجار

وملا اختري تربيوناً سار على رأس . املنصة وواجه اتمعني وهو ثابت اجلنان، وما زال خيطب فيهم حىت خضعوا له
وكان يهزأ برجال األعمال ويدافع عن . جيش إىل مقدونية، وامتطى خدمه وأتباعه اجلياد، أما هو فسار راجالً

 األسر الشريفة، ويرى انه إن مل حيكم البالد هؤالء األشراف فال من مفر من أن حيكمها األرستقراطية أو حكم أبناء
وشن حرباً شعواء ال هوادة فيها على الذين كانوا يفسدون السياسة الرومانية باملال . ذوو الثراء، وهذا شر أميا شر

وملا أن قضي . أو قيصر حنو الطغيان الفرديواألخالق الرومانية بالترف، وظل إىل آخر أيام حياته يقاوم خيطوها مبيب 
  .قيصر على اجلمهورية ختلص كاتو من حياته بيده واىل جانبه كتاب من كتب الفلسفة

  الفصل الخامس 

  اسبارتكوس 
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وحدث . ووصل سوء احلكم وقتئذ إىل غايته كما تأصلت الدميقراطية فيه بدرجة قلما جند هلا نظرياً يف تاريخ الدول
 Swpicius ما فعله من قبله سلبسيوس جلبا Didiusم أن أعاد القائد الروماين ديديوس . ق98يف عام 

Galba فقد خدع قبيلة كاملة من األسبان املشاغبني حىت استدرجهم إىل معسكر روماين يف أسبانيا مدعياً أنه يريد 
 وأبناؤهم أمر م فذحبوا عن أن يسجل أمساءهم ليوزع األرض الزراعية عليهم، فلما دخلوا املعسكر هم وأزواجهم

ومل يطق هذه الفظائع وأمثاهلا من ضروب الوحشية ). 30(أخرهم، وملا عاد إىل رومه احتفل بعودته احتفال الظافرين
 Quintusاليت كان يقترفها رجال اإلمرباطورية ضابط سبيين يف اجليش الروماين يدعى كونتس سرتوريوس 

Sertoriusم على القتال وقادهم من نصر إىل نصر على اجليوش الرومانية  فذهب األسبان، ونظم صفوفها ودر
حيكم مملكة ثائرة خارجة على حكم الرومان، كسب يف خالفها ) 72-80(اليت سريت إلخضاعهم، وظل مثاين سنني 

 أي ما يقارب وعرض متلس القائد الروماين مائة تالنت. قلوب األسبان حبكمه العادل وبإنشاء املدارس لتعليم أبنائهم
 ريال أمريكي، وعشرين ألف فدان من األرض مكافأة ألي روماين يقتل سرتويوس، وكان هلذا 360.000من 

، وهو الجئ روماين يف معسكره، إىل وليمة، واغتاله، وتوىل قيادة Perpennaالعرض السخي أثره فدعاه بربنا 
وأسر بربنا وأعدم وعاد . لق صعوبة ما يف التغلب عليهوأرسل مبيب لقتال بربنا ومل ي. اجليش الذي دربه سرتوريوس

. وكان العمل الثاين من أعمال الثورة من فعل األرقاء ال من فعل األحرار. الرومان إىل استغالل أسبانيا من جديد

  قد أنشأ يف كبوا مدرسة للمصارعني، رجاهلا من األرقاء أو ارمنيlentulus Batiatesذلك أن لنتولس بتياتس 

احملكوم عليهم، ودرم على صراع احليوانات أو صراع بعضهم بعضاً، يف حلبة الصراع العامة أو يف البيوت 
وحاول مائتان من هؤالء املصارعني أن يفروا، وجنح منهم مثانية . ومل يكن ينتهي الصراع حىت يقتل املصارع. اخلاصة

). 37( يغريون على املدن ااورة طلباً للطعاموسبعون، وتسلحوا واحتلوا أحد سفوح بركان فيزوف، وأخذوا

مل يكن رجالً شهماً " ويقول فيه أفلوطرخس إنه Spartacnsواختاروا هلم قائداً من أهل تراقية يدعى اسبارتكوس 
وأصدر هذا ). 31"(وشجاعاً وحسب، بل كان إىل ذلك يفوق الوضع الذي كان فيه ذكاء يف العقل ودماثة األخالق

 إىل األرقاء يف إيطاليا يدعوهم إىل الثورة، وسرعان ما التف حوله سبعون ألفاً، ليس منهم إال من هو القائد نداء
وعملهم أن يصنعوا أسلحتهم، وأن يقاتلوا يف نظام أمكنهم به أن يتغلبوا على كل قوة . متعطش للحرية ولالنتقام
رومان، ومألت قلوب األرقاء أمالً، فهرعوا وقذفت انتصاراته الرعب يف قلوب أثرياء ال. سريت عليهم إخضاعهم

إليه يريدون االنضواء حتت لوائه، وبلغوا من الكثرة حداً اضطر معه أن يرفض قبول متطوعني جدد بعد أن بلغ عدد 
وصار جبيوشه صوب جبال األلب، وغرضه من . رجاله مائة وعشرين ألفاً ألنه مل يكن يسهل عليه أن يعىن بأمرهم

ولكن أتباعه مل يكونوا متشعبني مثله ذه العواطف ). 32"(ل رجل إىل بيته بعد أن جيتاز هذه اجلبالأن يعود ك"هذا 
وأرسل جملس . الرقيقة السليمة، فتمردوا على قائدهم، وأخذوا ينهبون مدن إيطاليا الشمالية، ويعيثون فيها فساداً
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د اجليشني بقوة منهم كانت قد انشقت على والتقى أح. الشيوخ قوات كبرية بقيادة القنصلني لتأديب العصاة
مث سار اسبارتكوس . وهوجم اجليش الثاين قوة العصاة الرئيسية فهزمته وبددت مشله. اسبارتكوس وأفنتها عن آخرها

بعدئذ صوب جبال األلب والتقى يف أثناء سريه جبيش ثالث يقوده كاسيوس فهزمه شر هزمية، ولكنه وجد جيوشاً 
وكان نصف األرقاء . يف وجهه وتسد عليه املسالك فوىل وجهه شطر اجلنوب وزحف على رومهرومانية أخرى تفق 

يف إيطاليا متأهبني للثورة، ومل يكن يف وسع أحد يف العاصمة نفسها أن يتنبأ مىت تنشب هذه الثورة يف بيته، وكانت 
، كانت تلك الطائفة كلها ترتعد فرائصها تلك الطائفة املوسرة املترفة اليت تتمتع بكل ما يف وسع الرق أن ميتعها به

ونادى الشيوخ وذوو الثراء يطالبون بقائد .  السيادة وامللك واحلياة نفسها-فرقاً حني تفكر يف أا ستخسر كل شيء
قدير، ولكن أحداً مل يتقدم لالضطالع ذه القيادة، فقد كان القواد كلهم خيافون هذا العدو اجلديد العجيب، مث 

 آخر األمر وتوىل القيادة، وكان حتت إمرته أربعون ألفاً من اجلنود، وتطوع كثري من crassusسس تقدم كرا
األشراف يف جيشه ألم مل ينسوا كلهم تقاليد الطبقة اليت ينتمون إليها ومل يكن خيفي على اسبارتكوس أنه يقاتل 

. مة بله اإلمرباطورية نفسها إذا استولوا عليهاإمرباطورية بأكملها، وأن رجاله ال يستطيعون أن يصرفوا شؤون العاص

 خمترقاً إيطاليا كلها من مشاهلا إىل جنوا، لعله Thuriiفلم يعرج يف زحفه على رومه وواصل السري حىت بلغ ثورياي 
ه وظل سنة ثالثة يصد اهلجمات اليت يشنها عليه الرومان، ولكن جنود. يستطيع نقل رجاله إىل صقلية أو إىل إفريقيا

والتقى كراسس . نفذ صربهم وسئموا القتال، فخرجوا عليه وعصوا أوامره، وأخذوا يعيثون فساداً يف املدن ااورة
ويف هذه . جبماعة من أولئك النهابني وفتك م، وكانوا أثىن عشر ألفاً وثالمثائة ظلوا يقاتلون إىل آخر رجل فيهم

رسلوا لتقوية جيوش كراسس، وأيقن اسبارتكوس أن ال أمل له يف األثناء كان جنود مبيب قد عادوا من أسبانيا فأ
االنتصار على هذه اجليوش احلرارة، فانقض على جيش كراسس وألقى بنفسه يف وسطه مرحباً باملوت يف وسط 

املعمعة، وقتل بيديه ضابطني من ضباط املئني، وملا أصابته طعنة ألقته على األرض وأعجزته عن النهوض ظل يقاتل 
وفر . وهلك معه معظم أتباعه. و راكع على ركبته إىل أن مات ومتزق جسمه مل يكن من املستطاع أن يتعرف عليهوه

بعضهم إىل الغابات، وظل الرومان يطاردوم فيها، وصلب ستة آالف من األسرى يف الطريق األبياوي املمتد من 
عدة شهور تطميناً جلميع السادة وإرهاباً جلميع وتركت أجسامهم املتعفنة على هذه احلال ). 71(كبوا إىل رومه 

  .العبيد

  الفصل السادس 

  بمبي 
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وملا عاد كراسس ومبيب من هذه احلملة مل يسرحا جنودمها أو جيرداهم من سالحهم عند أبواب رومه استجابة لرغبة 
 بأن يرشحا نفسيهما جملس الشيوخ وإطاعة للقانون، بل عسكرا م خارج أسوار املدينة، وطالباً أن يؤذن هلما

وزاد مبيب على ذلك أن طلب أرضاً .  وخالفا بذلك مرة أخرى كل السوابق املألوفة- للقنصلية دون أن يدخال املدينة
ولكن جملس الشيوخ مل جيبه إىل طلبه، وكان يرجو أن يفرق بني القائدين ويثري كال . جلنوده وموكب نصر لنفسه

يب اتفقا فيما بينهما، وعقدا حلفاً فجائياً مع الطبقات الدنيا ومع رجال غري أن كراسس ومب. منهما على اآلخر
م وقد ناصرمها رجال األعمال لغرضني . ق70األعمال، وجنحا بفضل الرشا السخية يف أن خيتارا قنصلني يف عام 

نيهما أن يستبدلوا أوهلما رغبتهم يف أن يستعيدوا ما كان هلم من سلطان يف مناصب احمللفني الذين حياكموما، وثا
وقد .  الذي كان حيكم الشرق حكماً صاحلاً ال نفع فيه هلم رجالً من طبقتهم يعمل مببادئهم- Lucullusبلوكس 

وكان مبيب وقتئذ يف اخلامسة والثالثني من عمره ولكنه كان جندياً ضرسته احلروب . وجدوا يف مبيب ضالتهم املنشودة
ية من طبقة الفرسان، نال إعجاب مواطنيه لشجاعته واعتداله وحذقه كل وكان من أسرة غن. وخاض معارك كثرية

جزاء له " العظيم"وكان قد طهر صقلية وإفريقيا من أعداء صال ولقبه الفكه بلقب . ضروب األلعاب وفنون احلرب
 وقد بلغ من اجلمال حدا أنطق). 33(وقد أحرز بعض النصر وهو شاب أمرد. على زهوه وانتصاره يف احلروب

وكان ). 34( إحدى سراري ذلك الوقت بقوهلا إا مل تكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضهFloraفلورا 
مرهف الشعور، شديد احلياء، حيمر وجهه من شدة اخلجل إذا اضطر إىل خطابة يف اجتماع عام، أما يف احلرب فقد 

وملا تقدمت به السن أثر حياؤه . عرض له من األخطاركان يف تلك األيام باسالً مقداماً خيوض غمارها وال يبايل مبا يت
ومل يكن أملعياً سريع اخلاطر أو عميق التفكري؛ . كما أثرت بدانته يف قدرته على القيادة، وكان تردده سبباً يف هزائمه

 طبقته  كان يضعها له يف أول األمر السياسيون من- ومل يكن هو الذي يرسم اخلطط اليت يسري عليها، بل يضعها غريه
وكان ثراؤه الواسع سبباً يف انتشاله من املغريات السياسية الدنيئة؛ فكان وهو يف . العامة مث األثرياء من الشيوخ

وهدة الفساد واألنانية اليت يتردى فيها أهل زمانه علماً يف الوطنية واالستقامة؛ ويلوح أنه كان يف أعماله يستهدف 
أبرز عيوبه غروره وكربياؤه، ومنشأ ذلك أن انتصاراته األوىل قد جعلته يغايل وكان . الصاحل العام مع صاحله اخلاص

يف تقدير مواهبه، وكان مما يعجب له وال يستطيع فهمه أن تتلكأ رومه هذا التلكؤ الطويل يف أن جتعله يستمتع بكل 
الن ما يف وسعهما لتقويض وملا تسنم صنيعتا صال منصب القنصلية أخذا يعم. ما يستمتع به امللوك إال االسم وحده

وأراد مبيب وكراسس أن يوفيا مبا عليهما من دين للعامة فأقرا مشروع . أركان الدستور الذي وضعه ويل نعمتهما
قانون يهدف إىل إرجاع ما كان للتربيون من سلطات، ووطدا دعائم حلفهما مع رجال األعمال فأمرا لوكلس أن 

باية الضرائب يف بالد الشرق، وأيدا التشريع الذي يقضي بأن توزع مناصب خيول امللتزمني اإلشراف التام على ج
ومضى على كراسس مخسة عشر عاماً قبل أن . احمللفني بالتساوي بني أعضاء الشيوخ وطبقيت الفرسان ورجال املال
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ني خولته  ح67أما مبيب فقد نال جزاءه يف عام .  وهو أن يصب الذهب يف جوفه صبا يف بالد آسيا-يلقى جزاءه
ذلك أن جزيرة رودس قد استطاعت يف . اجلمعية سلطة تكاد أن تكون مطلقة من كل قيد يف تأديب قراصنة قليقية

األيام السالفة أن تطهر حبر إجية من هؤالء القراصنة؛ فلما أن ذلت رودس وافتقرت على يد رومه وديلوس مل يكن يف 
ا من هذا العمل، ومل يكن األشراف مالك األراضي املسيطرون على مقدورها أن حتتفظ بالعمارة البحرية اليت متكنه

أما التجار والعامة فقد . جملس الشيوخ شديدي احلرص على أن تبقى مسالك التجارة البحرية آمنة من األخطار
بيض تأثروا ذه احلال أشد التأثر، فقد تعذرت التجارة أو كادت يف حبر إجية بل ويف القسم األوسط من البحر األ

املتوسط، ونقص املستورد من احلبوب نقصاً سريعاً ارتفع بسببه مثن القمح يف رومه حىت بلغ عشرين سسترس لكل 

رهم فرفعوا على سفنهم اليت تبلغ وتباهى القراصنة بنص.  أو حنو ثالثة رياالت أمريكية لكل جالوننيموديس
وقد استولوا . عدا ألف سفينة الساريات املذهبة واألشرعة األرجوانية، وجهزوها بااديف املصفحة بصفائح الفضة

، Samosوساموس . Samothraceعلى أربعمائة من املدن الساحلية، واحتفظوا ا، وبوا اهلياكل يف مسثريس 
، وعمدوا إىل اختطاف Actium وأكتوم Leucas ولوكاس Argosجوس ، وأرEpidaurusوإبدورس 

 Gabiniasوأراد جابينيوس .  وإترورياApauliaاملوظفني الرومان، وبلغت م اجلرأة أن هامجوا سواحل أبوليا 

صديق مبيب أن يعاجل هذا املوقف، فتقدم مبشروع قانون جيعل له السيطرة التامة مدى ثالثة سنوات على مجيع 
وعارض . ألساطيل الرومانية وعل مجيع األشخاص املقيمني على مدى مخسني ميالً من شاطئ البحر األبيض املتوسطا

كل الشيوخ، ما عدا قيصر، هذا اإلجراء العجيب، ولكن اجلمعية أجازته يف محاسة بالغة ووافقت على أن متد مبيب 
أبلغت خزانة الدولة أن تضع حتت تصرفه  سفينة، و500 مقاتل وأسطول مؤلف من 125.000جبيش مؤلف من 

وكان هذا املشروع يف واقع األمر سلباً للسلطة من جملس الشيوخ، وختاماً لعودة .  سسترس144.000.000
وكانت نتيجة هذا العمل . إىل احلكم، وإقامة مللكية مطلقة مؤقتة كانت فاحتة مللكية قيصر ومثالً له حيتذيه" صال"

طرية، فلم ميض على تنصيب مبيب إال يوم واحد حىت أخذ مثن القمح يف االخنفاض، وقبل أن مؤيدة هلذه السابقة اخل
 فاستوىل على سفن القراصنة ومعاقلهم وأعدم - ميضي عليه يف هذا املنصب ثالثة شهور أمت العمل الذي أنيط به

تجار فنشطت التجارة وتشجع ال. زعماءهم وإن مل يسيء استعمال السلطة غري العادية اليت وضعت بني يديه
وقبل أن يعود مبيب من قليقية صديقه . اخلارجية، وخمرت السفن عباب البحار، وتدفق على رومه سيل من احلبوب

 على اجلمعية مشروع قانون بنقل قيادة اجليوش وحكم الواليات اليت كان يقودها وحيكمها Maniliusمنليوس 
وعارض جملس الشيوخ يف هذا , ها قانون جابينيوس لسلطاته املتعددةإىل مبيب، وإطالة الفترة اليت حدد) 66(لوكلس

املشروع، ولكن التجار واملرابني أيدوا االقتراح تأييداً قوياً، ذلك أم كانوا يؤملون أن يكون بنيب أقل ليناً من 
ينيا وبنتس بل سيفتح لوكلس ملدينتهم يف آسيا، وأن يعيد إىل امللتزمني حق جباية الضرائب، وأنه لن يكتفي بفتح بث
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وأن هذه احلقول الغنية ستفتح أبواا إىل التجارة واألموال الرومانية حتت . كذلك كبدوكيا وسوريا وبالد اليهود
 كان قد Marcus Tullius Ciceroهو ماركس تليوس شيشرون " رجل جديد"وقام . محاية اجليوش الرومانية

قانون منليوس، وهاجم العصبة املالية احلاكمة يف جملس "األعمال فأيد اختري بريتورا يف ذلك العام مبعونة رجال 
ومن ". الشيوخ بفصاحة وور مل يسمع مبثلهما يف رومه من أيام أبين جراكس، وبصراحة مل تعهد قط يف السياسيني

راج الواليات األسيوية إن مجيع النظم اخلاصة باملال واالئتمان اليت تسري عليها رومه ترتبط خب: "أقواله يف هذا اهلجوم
وإذا ما خسر بعض .. ارتباطاً ال انفصام له، فإذا ما حجز هذا اخلراج اارت مجيع نظم املال واالئتمان يف هذه البالد

وابذلوا يف احلرب على مثرداتس ... فأنقذوا الدولة من هذه الكارثة. الناس أمواهلم كلها جروا معهم كثريين غريهم
جهود حىت حتتفظوا بشرف رومه وسالمة أحالفنا، وبأمثن جزء من مواردنا، وبثروة عدد ال كل ما استطعتم من 
وأجازت اجلمعية من فورها مشروع القانون، ومل يكن ذلك ألن العامة يعنون أقل عناية بأموال ". حيصى من املواطنني

عة غري حمدودة وسيلة إللغاء تشريعات املاليني، بل ألم كان يسرهم أن جيدوا يف ختويل قائد من القواد سلطات واس
ومن ذلك اليوم أخذ أجل اجلمهورية ينصرم، وأخذت . والقضاء على سلطان جملس الشيوخ عدوهم القدمي" صال"

ذلك أن الثورة الرومانية مستعينة بفصاحة عدوها األلد، كانت قد خطت خطوة أخرى حنو . حياا تقترب من ايتها
  .طغيان قيصر

  بع الفصل السا

  شيشرون وكاتلين 

يقول أفلوطرخس إن ماركس تليوس إمنا مسي شيشرون ألن أحد أجداده كانت له على أنفه ثؤلولة تشبه احلمصة 
ولكن أرجح من هذا التعليل أن آباءه قد اكتسبوا هذا اللقب ملا كانوا ينتجونه من محص ذائع ). cicer(اجلبلية 
وصفاً رقيقاً خيلب اللب بيته الصغري املتواضع الذي شهد مولده " القوانني"ويصف شيشرون يف كتاب . الصيت

. Appenine يف منتصف املسافة بني رومه ونابلي على التالل املتصلة جببال أبنني Arpinumبالقرب من أربينوم 

عر اليوناين وكان ملولده من الثروة ما يكفيه ألن يعلم ولده خري تعليم يستطيع أن يناله يف ذلك الوقت، فاستأجر الشا
 ليعلم ماركس األدب واللغة اليونانية، مث أرسله ليدرس القانون مع كونتس موسيوس أسكيفوال Archiasأركباس 

Quinuts Mucius Scaevolaوكان شيشرون يستمع يف شوق وانتباه إىل .  أعظم رجال القانون يف عصره
.  أتقن الفنون واألساليب املتبعة يف اخلطب القانونيةاحملاكمات واملناقشات اليت تدور يف السوق العامة، وسرعان ما

من أراد النجاح يف القانون فعليه أن يتخلى عن مجيع مسراته، ويتجنب كل ضروب : "وقد قال يف إحدى املناسبات
وسرعان ما كان )". 26(ويودع التسلية واأللعاب والطرب، وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صالته بأصدقائه. اللهو
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. سه يشتغل بالقانون ويلقى خطباً رنانة حوت من البالغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبقات الوسطى والدنياهو نف

وقد قاضى أحد صنائع صال وشهر مبا كان يرتكبه من االضطهاد حني كان حكم اإلرهاب الذي أقامه صال على 
، ولعله سافر إليها فراراً من غضب ذلك مث سافر بعد قليل من ذلك الوقت إىل بالد اليونان). 27)(م. ق80(أشده 

وبعد أن قضى ثالث سنني يف أثينا هنيئاً سعيداً انتقل إىل . الطاغية، وظل يف تلك البالد يدرس الفلسفة وفن اخلطابة
 يف البالغة، واىل حماضرات Molon بن مولون Appolloniusرودس حيث استمع إىل حماضرات أبولونيوس 

 يف الفلسفة، وتعلم من أوهلما تراكيب اجلمل املتعاقبة وعفة اللفظ ومها الصفتان Poseidoniusبوسيدونيوس 
اللتان كان ميتاز ما أسلوبه؛ وتعلم من ثانيهما تلك الرواقية املعتدلة اليت نادى ا بعدئذ فيما كتبه من مقاالت عن 

 واستطاع Terentiaتزوج ترنشيا مث عاد إىل رومه يف سن الثالثني و. الدين وفن احلكم والصداقة والشيخوخة
ببائنتها السخية أن تشتغل بالسياسية، وعال شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن إدارته حني كان كوسترا يف صقلية عام 

م وأهاج عليه طبقة األشراف إذ قبل أن يوكل يف قضية . ق70م ولك عاد إىل االشتغال باحملاماة يف عام . ق75
 عضو الشيوخ، وامته فيها بأنه وهو صاحب اخلراج يف Caius Verrs فريس أقامتها مدن صقلية على كيوس

وخيفض الضرائب بنسبة ما يناله من الرشا، وأنه مل يكن يبقى . كان يبيع املناصب واألحكام) 71-73(تلك اجلزيرة 
ظلم، وابتزاز األموال يف سرقوسة شيئاً من متاثيلها، وأنه وهب إيراد مدينة بأكملها إىل إحدى سراريه، وأسرف يف ال

وشر من هذا كله أن فريس . والسرقات حىت غادر اجلزيرة وهي أكثر خراباً مما كانت بعد حربني من حروب الرقيق
قد اختص نفسه ببعض ما كان خيتص به امللتزمون عادة، وناصر رجال األعمال شيشرون يف ااماته، أما هرتنسيوس 

ن فقد توىل زعامة املدافعني عن فريس، وأجيز لشيشرون أن يقضي يف صقلية الزعيم األرستقراطي للمحامني الروما
حوايل مائة يوم جيمع فيها األدلة؛ ولكنه اكتفى منها خبمسني يوماً، وعرض يف خطبته االفتتاحية من األدلة الدامغة ما 

 وحكم على فريس . يتخلى عن موكله- وكان قد زين حدائقه ببعض ما به فريس من التماثيل- جعل هرتنسيوس
بغرامة قدرها أربعون مليون سسترس، ففر إىل خارج البالد، ونشر شيشرون بعدئذ اخلمس اخلطب اإلضافية اليت 

وبلغ ما أحرزه من تأييد الشعب . كان قد أعدها، وكانت كلها هجوماً عنيفاً على فساد احلكم الروماين يف الواليات
وكان شيشرون . م انتخب حبماسة بالغة منقطعة النظري. ق63 يف عام جبده وشجاعته أنه حني رشح نفسه للقنصلية

من أبناء طبقة الفرسان، ولذلك كانت ميوله بطبيعة احلال مع الطبقة الوسطى، وكانت تشمئز نفسه من كربياء 
ى األشراف ويستنكر امتيازام سوء حكمهم، ولكنه كان خيشى أشد خشية أولئك الزعماء املتطرفني، فقد كان ير

وهلذا كانت اخلطة السياسية اليت . أن منهجهم، بوضعه أزمة احلكم يف أيدي الغوغاء، يعرض امللكية ألشد األخطار
 أي تعاوناً بني األشراف ورجال األعمال، حيول دون -"حلفاً من الطبقات"وضعها لنفسه حني توىل احلكم أن يقيم 

ه كانت أعمق وأكثر من أن يقضي عليها بسهولة، فقد كان على أن أسباب التذمر وقوا. عودة تيار الثورة اجلارف
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كثريون من الفقراء يستمعون إىل اخلطباء ينادون بوجوب قيام دولة مثالية، وكان بعض من يستمعون إليهم على 
وكان يعلو عن هؤالء قليالً مجاعات من العامة خسروا أمالكهم . استعداد ألن يستخدموا أساليب العنف يف حتقيقها

وكان بعض جنود صال القدامى قد عجزوا عن استغالل أراضيهم استغالالً . زهم عن أداء ما عليها من رهونلعج
وكان بني الطبقات العليا . مرحباً، وكانوا مستعدين لالشتراك يف أي اضطراب يتيح هلم فرصة النتهاب املال بال كد

اربني الذين فقدوا كل أمل أو رغبة يف الوفاء بالتزامام، طائفة من املدنيني املفلسني العاجزين عن أداء ديوم، واملض
ومنهم من كانت هلم مطامع سياسية ولكنهم وجدوا سبل الرقي تسدها عليهم طائفة من احملافظني طالت آجاهلم فوق 

اجلهم وكان إىل جانب هؤالء كلهم عدد قليل من الثوار املخلصني ملثلهم العليا الذين ال خي. ما ينبغي هلا أن تطول
ومل . شك يف أنه ال سبيل إىل تلطيف ما تئن منه الدولة الرومانية من فساد وظلم إال بانقالب كامل وثورة جارفة

حياول أحد مجع هذه الطوائف املشتقة وضمها كلها يف قوة سياسية مؤتلفة إال رجل واحد هو لوسيوس سرجيوس 
 أي ما نستقيه من -ه إال ما يصفه به أعداؤه، وهو رجل ال نعرف عنLucius Sergius Catilineكاتلني 

 الغين صاحب املاليني، وما نقرأه من اامات ومثالب مقذعة يف خطب Sallustتاريخ حركته كما كتبها سلست 
روح ملطخ باإلجرام، هو واآلهلة والناس على طريف نقيض، ال جيد "فأما سلست فيصفه بأنه . شيشرون ضد كاتلني
وكان هذا سبباً يف صفرة وجهه، . يف يقظته ألن ضمريه قد قسا عليه فأتلف عقله املضين املنهوكالراحة يف نومه وال 

ومحرة عينيه، وهرجلته يف مشيه، فتارة يسرع وتارة يبطئ؛ ومالك القول أن وجهه ونظراته ال تترك جماالً للشك يف 
 احلرب أقوام يكافحون يف سبيل احلياة ذلك وصف يوحي بالصورة اليت يرمسها ألعدائهم يف). 38"(أن بعقله خباالً

أما صورة كاتلني فلم ذب قط؛ فقد . والسلطان؛ حىت إذا ما وضعت احلرب أوزارها هذبت الصورة شيئاً فشيئاً
ام يف شبابه بافتراع عذراء فستية، وهي أخت غري شقيقة لزوجة شيشرون األوىل، وبرأت احملكمة العذراء من هذه 

 السوء مل تربئ منها كاتلني، بل فعلت عكس هذا إذ أضافت إىل التهمة األوىل مة ثانية هي أنه التهمة ولكن ألسنة
 -ولسنا جند ما تعارض به هذه القصص إال قولنا إن عامة الناس يف رومه). 39(قتل ابنه لريضى بقتله عشيقته الغيور

). 40(د وفاة كاتلني ينثرون األزهار على قربه ظلوا أربع سنني بع- كما يسميهم شيشرون" الغوغاء اليائسني اجلياع"

منذ وقعت الدولة يف قبضة عدد قليل من أقوياء : "وينقل لنا سلست هذه الفقرة وهي كما يلوح فحوى خطبة له
.. أصبح هلم فيها كل النفوذ واملرتلة والثروة، ومل يتركوا لنا فيها إال اخلطر واهلزمية واحملاكمات والفقر... الرجال

أليس خرياً لنا أن منوت شجعاناً من أن نفقد حياتنا ...  بقي لنا يف احلياة إال األنفاس اليت تتردد يف صدورنا؟وماذا
وكانت اخلطة اليت يريد أن يضعها لضم عناصر الثورة ). 41"(اليائسة الذليلة بعد أن تصري لعبة يف أيدي السفهاء

، ويقصد ما إلغاء الديون كلها إلغاء تاماً بال "الت جديدةسج"املتعارضة خطة سهلة بسيطة تتلخص يف كلمتني مها 
وأخذ يعمل هلذه الغاية مة ال تعادهلا إال مهة قيصر؛ واحلق أنه نال إىل حني عطف قيصر إذا مل يكن . قيد وال شرط
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قاسيها يف سبيل مل يكن مثة شيء ال يستطيع فعله، ومل تكن مثة آالم ال ي: "وقد قال شيشرون. قد نال يف السر معونته
ويقول لنا أعداؤه ). 42"(وكان يف وسعه أن يتحمل الربد واجلوع والعطش. تعاون عناصر الثورة ويقظتها وكدحها

 65إنه نظم فرقة قوامها أربعمائة رجل عهد إليها قتل القنصلني واالستيالء على أزمة احلكم يف أول يوم من عام 

م رشح كاتلني نفسه للقنصلية ضد شيشرون . ق64هادي، ويف عام م فلما حل ذلك اليوم مل حيدث شيء غري .ق

.  ، روعت أصحاب رؤوس األموال، وبدأت أمواهلم تتسرب من إيطالياوشن عليه محلة انتخابية شديدة

، ودام هذا التعاون عاماً "تعاون الطبقات"د شيشرون وحتقق بذلك ما كان ينادي به من واختذت الطبقات العليا لتأيي
وملا وجد كاتلني أبواب السياسة موصدة أمامه وىل وجهه شطر . كامالً، وكان هو ممثل هذا التعاون وصوته الناطق

 عصبة من املتآمرين كان فيها احلرب، فجهز أتباعه سراً جيشاً يف أتروريا من عشرين ألف مقاتل، ومجعوا يف رومه
 ولنتولس Sefhegusوكان فيها بريتوران مها سثيجس . ممثلون جلميع الطبقات من الشيوخ إىل الرقيق

Lentulusويقول لنا املترمجون له من احملافظني إنه أراد . ، وتقدم كاتلني للقنصلية مرة أخرى يف شهر أكتوبر التايل
. نتخاب، فدبر قتل منافسه يف أثناء احلملة، واغتيال شيشرون يف الوقت عينهأن يضمن لنفسه النجاح يف هذا اال

حبرس مسلح، وأشرف بنفسه على عملية االنتخاب، وهزم " ميدان املريخ"وادعى شيشرون أنه علم ذا التدبري فمأل 
م السابع من نوفمرب طرق وحيدثنا شيشرون أنه يف اليو. كاتلني للمرة الثانية رغم تأييد الطبقات الدنيا وحتمسهم له

بابه عدد من املتآمرين، ولكن حراسه صدوهم عنه وأبصر شيشرون يف اليوم الثاين كاتلني يف جملس الشيوخ فأخذ 
وبينما كان اخلطيب يصب اللعنات على . يكيل له ذلك السباب الذي كان كل تلميذ ينطق به يف وقت من األوقات

وحتمل وهو صامت سيل التهم اجلارف .  بعد واحد حىت مل يبق يف الس غريهكاتلني خلت املقاعد اليت حوله واحداً
وأخذ شيشرون يستثري كل عاطفة من عواطفه، فشبه . واأللفاظ املقذعة القاسية تنصب انصباب السياط على رأسه

ة، وبالسرقة، والزىن، األمة باألب العام وشبه كاتلني بقاتل أبيه، وامه غمزاً وضمناً بغري دليل بأنه يأمتر بالدول
 أن يقي رومه السوء، وأن يصب عذابه السرمدي Joveواألفعال اجلنسية الشاذة، وتوجه آخر األمر إىل جوف 

. وملا أمت شيشرون خطبته خرج كاتلني من الس دون أن يعترضه أحد، وانضم إىل قواته يف إتروريا. على كاتلني

إنا لنشهد اآلهلة :  آخر نداء له إىل جملس الشيوخ وقال فيهLucius Manliusوأرسل قائده لوسيوس منليوس 
وكل الذي يدفعنا حنن املعدمني . والناس على أننا مل منتشق احلسام لنقاتل به بلدنا، أو دد به سالمة بين وطننا

رمان، وأصبحنا البائسني الذين تضافر علينا عنف املرابني وقسوم فشردونا من أوطاننا، وحكم علينا بالفاقة واحل
وأما املال وأما .  كل الذي يدفعنا إىل ما حنن فاعلوه هو رغبتنا يف أن حنمي أنفسنا من الظلم-سخرية للساخرين

السلطان، ومها أكرب أسباب الرتاع بني بين اإلنسان، فال مأرب لنا فيهما، بل كان الذي نطلبه هو احلرية، ذلك الكرت 
ـّا لنتوسل إليكم أيها الشيوخ أن تستشعروا الرمحة على بين . ني يسلم الروحالذي ال يفرط فيه اإلنسان إال ح وإنـ
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وخطب شيشرون يف اليوم الثاين خطبة وصف فيها أتباع منافسه العاصي بأم طائفة ملتفة )!. 44(وطنكم املعذبني
ه به من سخرية وسباب، حول عصبة من الضالني املارقني املتعطرين، وأطلق العنان لعبقريته فاخترع كل ما أسعفت

وعرض على جملس الشيوخ يف األسابيع التالية ما زعم أنه براهني تثبت أن . وختم خطبته مرة أخرى بنغمة دينية
كاتلني قد حاول أن يشعل نار الثورة يف بالد الغاليني، وأفلح يف اليوم الثالث من ديسمرب أن يقنع أويل األمر بالقبض 

وصرح يف خطبة ثالثة له باجلرمية اليت ارتكبوها، وأعلن أم . غريمها من أتباع كاتلنيعلى لنتولس، وسثيجس ومخسة 
قد زجوا يف السجن، وأبلغ الس والشعب أن املؤامرة قد أخفقت، وأن يف وسعهم أن يعودوا إىل بيوم آمنني 

يفعله باملعتقلني، فاقترح ويف اليوم اخلامس من ديسمرب دعا جملس الشيوخ إىل االجتماع وسأله عما . مطمئنني
سالنوس أن يقتلوا، وأشار قيصر أن يكتفي بسجنهم، وذكر الشيوخ بأن قانون مسربونيوس حيرم إعدام املواطن 

. ونصح شيشرون يف خطبة له رابعة أن يعدموا، وكان يف هذه املرة رقيقاً يف نصحه، غري عنيف يف عرضه. الروماين

وحاول بعض الشبان من األشراف أن يغتالوا قيصر . حت كفة القائلني باإلعداموأيد كاتو بفلسفته هذا الرأي، ورج
وذهب شيشرون ومعه رجال مسلحون إىل السجن الذي كان فيه . وهو خارج من قاعة الس ولكنه جنا من شرهم

 ماركس املعتقلون، وهناك نفذ احلكم على الفور، مث أرسل ماركس أنطونيوس زميل شيشرون يف القنصلية، ووالد
ووعد جملس الشيوخ أن يعفو .  أرسل على رأس جيش روماين للقضاء على قوة كاتلني- أنطونيوس الذائع الصيت

أحداً مل يفر من معسكر "ولكن . عن كل رجل يترك صفوف الثوار، وأن مينحه فوق ذلك مائيت ألف ستسرس
وقاتل الثوار، ). Pistoia (61ستويا ودارت رحى القتال بني اجليشني يف سهول ب. على حد قول سلست" كاتلني

 العزيزة عليهم إىل آخر رجل منهم - نستور ماريوس- وكانوا ثالثة آالف رجل، قتال األبطال، ودافعوا عن أعالمهم
ومل يستسلم واحد منهم أو يفر من امليدان، بل ماتوا مجيعاً يف املعركة . رغم ما كانوا عليه من قلة بالنسبة ألعدائهم

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر ال من رجال العمل، فقد أدهشه وأثر فيه ما . نهم كاتلني نفسهكما مات بي
إين ليخيل إيلّ أن : "ومن أقواله يف جملس الشيوخ. أظهره من املهارة والشجاعة يف القضاء على هذه الفتنة الصماء

ه برميولوس، ولكنه قال إن حفظ رومه وشبه نفس) 45"(تدبري هذا العمل العظيم يتطلب حكمة فوق حكمة اآلدميني
وتبسم الشيوخ وكبار املوظفني ضاحكني من قوله، ولكنهم كانوا يعلمون أنه هو الذي ). 46(أعظم من تشييدها

وحيدثنا هو عن نفسه بقوله إنه ملا اعتزل . Pater Patriaeأجناهم، وهتف له كاتو وكاتلس ولقباه بأيب الوطن 
له مجيع الطبقات ذوات األمالك شكرها، ولقبته بالرجل اخلالد، وسارت من حوله إىل م قدمت . ق63منصبه يف عام 

ومل يشترك صعاليك املدينة يف هذه املظاهرة، ذلك أم مل يغفروا له اعتداءه على قوانني رومه بقتله ). 47(بيته
إزالة أسباب ثورة كاتلني أو املواطنني دون أن يتيح هلم فرصة استئناف حكم اإلعدام، وأحسوا بأنه مل حياول قط 

ختفيف أعباء الفقر عن مجهرة الشعب، ومنعوه أن خيطب يف اجلمعة يف آخر يوم من حكمه، وكانوا يستمعون له وهم 
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واحلق أن الثورة مل ينقض عهدها يف ذلك الوقت بل اندلعت نرياا فيما . غضاب حني أقسم أنه قد حافظ على املدينة
  .بعد حني أصبح قيصر قنصالً

  الباب الثامن 

  األدب في عهد الثورة 

  م . ق145-30

  الفصل األول 

  لكريشيوس 

مل يغفل الناس األدب وسط هذا االنقالب العنيف يف أحوال البالد االقتصادية ونظم حكمها وأخالقها، كما أنه مل 
 قد وجدا Nepos ونيبوس Varroمن ذلك أن فارو . يكن مبنجاة من محى ذلك العهد وما فيه من دوافع قوية
وعاد سلست من حروبه ليدافع عن حزبه ويغشى أخالقه . السالمة يف دراسة اآلثار القدمية ويف البحوث التارخيية

ونزل قيصر من عليائه على رأس اإلمرباطورية ليكتب يف النحو ويواصل حروبه . بستار من املقاالت األدبية الرائعة
 أن جيدا يف احلب ويف الغزل ملجأ يعصمهما Calvusفس ، وحاول كاتلس وكلCommentariesيف شروحه 

من أعاصري السياسة، وفر لكريشيوس وأمثاله من ذوي القلوب الضعيفة والنفوس املرهفة احلس إىل حدائق الفلسفة، 
ولكن . وغادر شيشرون من آن إىل آن حرارة السوق العامة ليهدئ أعصابه ويروح عن نفسه بني صفحات الكتب

وما من شك يف أن . الء مل جيد ما ينشده من السالم ألن احلروب والثورات كانت تطغى عليهم مجيعاًأحداً من هؤ
إن عبئاً يثقل عقوهلم وجبالً من الشقاء يرسو فوق : "لكريشيوس نفسه قد أحس بالقلق الذي يصفه يف الفقرة اآلتية

كانه ظناً منه أن يف استطاعته أن يلقى محله عن ذلك أن كالً من ال يعرف ما يريد فيعمل دائباً لتبديل م... قلوم
فهاك رجالً قد مل احلياة يف مرتله، فتراه خيرج من قصره بني الفينة والفينة، ولكنه ال جيد نفسه يف خارج الدار . عاتقه

ولكنه . .أحسن منه حاالً يف داخلها فيعود إليها فجأة، فتراه مسرعاً يسوق جياده إىل بيته الريفي ال يلوي على شيء
وقد بلغ به األمر أن يعود من فوره إىل . ال يكاد جيتاز عتبة الدار حىت يتثاءب أو حياول نسيان متاعبه يف النوم العميق

وهكذا يفر كل امرئ من نفسه، ولكن نفسه اليت ال يستطيع الفرار منها تزيد التصاقاً به رغم إرادته كما هو . املدينة
وكل من يستطيع أن يرى هذا بوضوح . ألنه وهو إنسان مريض ال يعرف سبب شكواهاملنتظر منها، وهو يكره نفسه 

وكل ما نعرفه عن حياة تيتس لكريشيوس . يطرح عمله من ورائه ظهرياً، ويسعى قبل كل شيء لفهم طبيعة األشياء
 فيما ومل يشأ أن يذكر يف هذه القصيدة شيئاً عن نفسه؛ أما.  هو قصيدتهTitus Lucretius carusكارس 
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عداها فإن األدب الروماين يغفل إغفاالً عجيباً شأن رجل من أعظم رجاله إذا استثنينا إشارات قليلة يف مواضع منه 
م، أي أنه عاش حنو . ق51أو 55، وتاريخ وفاته بعام 95 أو 99وحتدد الرواية املأثورة تاريخ مولده بعام . خمتلفة

حلرب االجتماعية، ومذابح ماريوس، وإرهاب صال، ومؤامرة كاتلني، سين ا: مخسني سنة من سين الثورة الرومانية
وكانت األرستقراطية اليت ينتمي إليها يف األغلب األعم آخذة يف االحنالل البادي للعيان؛ وكان . وقنصلية قيصر

حنني منه إىل وقصيدته . العامل الذي يعيش فيه يتصدع ويتردى يف الفوضى اليت ال يأمن فيها أحد على حياته أو ماله
ولعله أيضاً قد . وجلأ لكريشيوس من متاعب العامل إىل الطبيعة والفلسفة والشعر. الراحة اجلسمية والسالمة العقلية

عرج على احلب، فإذا كان قد وقع له شيء منه فما من شك يف أنه مل يوفق فيه، ألنه يقسو يف كتابته على النساء، 
املتعطش إلشباع شهواته بأن يسد مطالب اجلسد باالختالط اجلنسي اهلادئ ويشهر بفتنة اجلمال، وينصح الشباب 

وكان جيد يف الغابات واحلقول، ويف النبات واحليوان، ويف اجلبال واألار والبحار، كان جيد يف هذه ). 2(الطليق
، قوي Wordsworthوكان مرهف احلس سريع التأثر كوردسورث . كلها جة ال يعادهلا إال شغفه بالفلسفة

، علم ما وراء Shelley، توحي إليه املدرة أو ورقة الشجرة، كما توحي لشلي Keatsاإلدراك مثل كيتس 
وكان جلمال الطبيعة ورهبتها وكل ما يتصل ما أثره فيه، فكانت حترك عواطفه صور األشياء وأصواا، . الطبيعة

وكان كل . الليل اهلادئ، وطلوع النهار املتثاقلورائحتها ومذاقها؛ وكان حيس بصمت املرابض اخلفية، وسدول 
 ماء ينساب على مهل، ونبات خيرج من البذور، وتغري دائم يف اجلو، وجنوم -شيء طبيعي أعجوبة األعاجيب يف نظره

يف السماء ثابتة ال حتول، وكان يرقب احليوانات يف شغف وعطف، وحيب ما فيها من صور القوة واجلمال، وحيس 
ومل ير قبله شاعر عرب عن جالل العامل وما حواه من تباين . عجب من فلسفتها اليت ال تعرب عنها األلفاظبآالمها، وي

فهنا كسبت الطبيعة يف آخر األمر معاقل األدب، وأفاضت على . دقيق وقوة متناسقة ملتئمة، مبثل ما عرب عنه هو
 من شك يف أن هذه الروح احلساسة اليت وما. شاعرها قدرة على الوصف مل يفقه فيهما إال هومروس وشكسبري

تستجيب إىل ما حوهلا من املؤثرات قد تأثرت تأثراً عميقاً خبفايا الدين ومظاهره اخلالبة، ولكن الدين القدمي الذي 
كان فيما مضى دعامة قوية لكيان األسرة والنظام االجتماعي قد فقد ما كان له من سيطرة على الطبقات املتعلمة يف 

قد كان قيصر مثالً يبتسم يف لطف وهو ميثل دور الكاهن األكرب، كما كانت مآدب الكهنة متعة األبيقوريني رومه، ف
وكان من األهلني أقلية صغرية تكفر باآلهلة الرومانية جهرة، وكان بعض الساسة الرومان يقوم بالليل . الرومان

أما الطبقات الدنيا فإن الطقوس الرمسية ). 3(ثينا يف أAlcibiadesوحيطم أصنام اآلهلة، كما كان يفعل ألقبيادس 
مل تعد تلهم الكثريين من أفرادها أو ختفف عنهم أحزام، فأخذوا يهرعون إىل اهلياكل امللطخة بالدماء واليت كانت 

و األسرى من الفرجيية، أو اإلهلية ما الكبدوكية، أو بعض اآلهلة الشرقية اليت جاء ا اجلنود أ" األم الكربى"تعبد فيها 
، وهي اليت كانت متثلها يف Orcus" أوركوس"وتطورت الفكرة الرومانية القدمية عن . بالد الشرق إىل إيطاليا
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ثرتاروس "صورة مكان حتت األرض يأوي إليه املوتى بال متييز بينهم، فصاروا يعتقدون بوجود جحيم حقيقي 
Tartarus " أو أكريونAcheron ًعذاباً أبدياً إال طائفة قليلة تولد من جديد وتبدأ حياة  يعذب فيه الناس مجيعا

وقد نظر الشمس والقمر على أما إهلني، وكان كل كسوف وخسوف حيدث هلما ). 4(جديدة يف جمتمع جديد
يبعث الرعب يف القرى املنعزلة ويف قلوب الكثريين من األهلني، وأقبل العرافون واملتنبئون الكلدان على إيطاليا 

 خالهلا ويستطلعون طلع املعدمني واألثرياء على السواء، ويكشفون عن الكنوز املخبأة وعما خيبئه املستقبل، جيوسون
وكانوا يبحثون كل ظاهرة طبيعية غري . ويفسرون األحالم والفؤول تفسرياً ماؤه احلذر والغموض، أو امللق النافع

 الذي يعرفه لكريشيوس هو هذا احلسد العظيم من اخلرافات وكان الدين. مألوفة، ويدعون أا نذير تنذرهم به اآلهلة
فال عجب واحلالة هذه إذا امشأزت نفسه منها، وثارت عليه، وهامجه بكل ما يف قلب املصلح . والطقوس والنفاق

ويف وسعنا أن حنكم على مقدار ما كان يعمر قلبه أيام شبابه من تقي وإميان، وما أصابه . الديين من جرأة ومحاسة
فقد أخذ يبحث لنفسه عن دين يعوضه عما . بعدئذ من خيبة رجاء، إذا عرفنا مقدار أمله الشديد من حال الدين وقتئذ

 إىل قصيدة أنبادقليس الرائعة اليت شرح فيها مبدأ Enniusفقده من إميانه بالدين القدمي، فتنقل من تشكك إنيوس 
إليه أنه عثر على جواب املسائل اليت كانت حتري عقله، وبدا له وملا عرف آراء أبيقور خيل . التطور وتنازع األضداد

أن الرجل احلر جيد يف ذلك اخلليط العجيب من املادية وحرية اإلدارة، ومن اآلهلة املرحة والعامل الذي ال يؤمن باآلهلة، 
نبعث من حدائق والح أن نسمة من نسمات التحرر من املخاوف السماوية ت. جواباً عما ينتابه من شكوك وخماوف

أبيقور، وتكشف عن سلطة القانون العليا واستقالل الطبيعة بشؤوا وسلطاا على مصائرها، ومن أن املوت أمر 
ولذلك اعتزم لكريشيوس أن ينتزع هذه الفلسفة من النثر القبيح الذي صاغها فيه لكريشيوس . طبيعي ال تالم عليه

وكان . يه على أا هي الطريقة املثلى، وهي احلقيقة، بل هي احلياة نفسهاويصهرها فيخرجها شعراً، مث يقدمها ملعاصر
 فيها إدراك العاِلم املوضوعي، وعاطفة الشاعر الذاتية؛ ويرى يف نظام الطبيعة -حيس أن يف نفسه قوة نادرة مزدوجة

وقد أبرز هذا اهلدف العظيم . بأكمله مسواً، ويف عناصرها مجاالً، بشجعان ويربران هذا التزاوج بني الفلسفة والشعر
الذي كان يعلم له مجيع قواه الكامنة ومسا به إىل مستوى رفيع فذ من الرقي الفعلي، مث تركه قبل أن يبلغ هذا اهلدف 

غري أن كدحه الطويل املبهج املطرب قد حباه بسعادة . منهوكاً خائر القوى، أو لعله تركه ناقص العقل خمبوالً
ومل خيتر لكريشيوس لقصيدته .  كل ما كان كامناً يف روحه الدينية من إخالص عميقاستحوذت عليه فصب فيها

، وهي ترمجة بسيطة "يف طبيعة األشياء "De Rerum Natura: عنواناً شعرياً بل اختار هلا عنواناً فلسفياً هو
وبعد أن كتبها . الماليت اختارها الفالسفة قبل سقراط امساً عاماً لرسا) عن الطبيعة (Peri Physeosلعبارة 

م لتكون هلم سبيالً هادياً خيرجهم من اخلوف إىل . ق58 يف عام Caius Memmiusقدمها ألبناء كيوس مميوس 
وقد حذا يف طريقة عرضه ملا احتوته من اآلراء طريقة أنبادقليس يف ملحمته، كما احتذى يف تعبريه لغة . اإلدراك
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جميل، واختار هلا الوزن السهل الصاحل للتعبري عن خمتلف األغراض، وهو إثيوس العجبية اخلالية من الزخرف والت
مث نسي إىل حني إمهال اآلهلة شؤون الناس وتباعدها عنهم فبدأ بدعوة حارة موجهة إىل . الوزن السداسي األوتاد

 شعب إنياس، يا جة يا أم: فينوس إذ خاهلا رمزاً للرغبة املبدعة، ولطرائق السلم كما كانت حمبوبة أنبادقليس فقال
إن مجيع األحياء حتمل ا أمهاا وتلدها، مث تنظر إىل الشمس عن طريقك !.. اخللق واآلهلة، أي فينوس املغذية املربية

وإذا أقبلت فرت الرياح أمامك، وتبددت سحب السماء؛ إليك ترفع األرض ذات املعجزات أزهارها اجلميلة، . أنت
ذلك أنه إذا ما بدت تباشري النهار يف فصل . ألأل السماء الصافية بالضياء الشاملوإليك تضحك أمواج البحر وتت

الربيع وهبت ريح اجلنوب املخصبة فأكسبت كل األشياء نضارة وخضرة، هللت لك طيور اهلواء أوالً ورحبت 
وق املراعي اليت تفرح بقدومك، أيتها اإلهلة املقدسة، ألن قوتك قد نفذت يف قلبها، مث أخذت القطعان الربية تقفز ف

بقفزها، وتعرب اجلداول السريعة اجلريان، وهكذا يصبح كل واحد منها أسري مجالك ويسري يف ركابك أينما سرت، مث 
تبعثني باحلب اجلميل يف صدور كل املخلوقات من خالل البحار واجلبال واألار اجلارية، وأوكار الطري بني أوراق 

وإذ كنت أنت وحدك تتحكمني يف طبيعة . ني إليها بأن تتناسل وختلد أنواعهاالشجر واحلقول اخلضراء؛ وتوح
األشياء، وبغريك ال يرتفع شيء إىل شواطئ الضوء الالمعة، وال يوجد شيء يج أو مجيل؛ فإن نفسي تتوق إليك 

فناء، واجعلي يف خالل أال فامنحي أيتها اإلهلة ألفاظي مجاالً ال يدركها ال.. لتكوين شريكيت يف كتابة هذه األبيات
وإذا ما استند املريخ إىل جسمك املقدس فاحنين حوله من ... ذلك الوقت أعمال احلرب الوحشية تنام وتسكن

  ).5(عليائك، وصبي األلفاظ احللوة من فمك، واطليب نعمة السالم إىل الرومان

  الفصل الثاني 

  في طبيعة األشياء 

شيوس من اضطراب محاسي يف صورة منطقية، فإن فكرته األساسية تتمثل يف إذا حاولنا أن نصوغ ما يف جدل لكري
  : ذلك البيت املشهور

Tantum religio potint suadere 
malorum  

  

 ! ما أكثر ما بعثه الدين يف قلوب الناس من شرور

دم قرباناً لآلهلة اليت ميثلوا فهو يروي قصة إفجينيا يف أوليس، والضحايا البشرية اليت خيطئها احلصر، والذبائح اليت تق
يف صورة البشر النهمني، ويذكرنا باألهوال اليت حتيط بالسذج والشبان حني يضلون يف أجام اآلهلة املنتقمة اجلبارة، 
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وما يقذفه يف قلوم الرعد والربق واملوت واجلحيم من رعب، وباألهوال السفلى اليت يصورها الفن اإلتروري 
وهو ينحى بالالئمة على بين اإلنسان ألم يفضلون مراسم التضحية على التعقل . غامضة اخلفيةوالقصص الشرقية ال

كم من ! أيها اخلالئق البائسون ما بالكم تعزون إىل اآلهلة هذه األعمال الشائنة وهذا الغضب املرير: "الفلسفي ويقول
ذلك أن ! ا أجسامنا، ودموع تذرفها أعني أبنائناوكم من جراح تثخن  (ذه العقائد(أحزان يهيئها الناس ألنفسهم 

التقوى ال تكون يف كثرة توجيه الرأس املقنع إىل األحجار، وال يف االقتراب من مجيع مذابح القربان، وال يف الركوع 
وال ينكر ). 7"(أمام هياكل يكون يف طاقة اإلنسان أن ينظر إىل األشياء مجيعها بعقل هادئ مطمئن... والسجود

يشيوس وجود اآلهلة، ولكنه يقول إا تقيم بعيدة عنا، سعيدة كل السعادة يف عزلتها وبعدها عن أفكار البشر لكر
مبنأى عن ضحايانا ) extar flammantia moeine mundi" (وراء أسوار العامل املشتعلة"ومتاعبهم، هنالك 

وية، فائقة بتأمل اجلمال وعمل ما تتطلبه وصلواتنا، وهي تعيش كما يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن الشؤون الدني
وليست اآلهلة يف رأيه هي اليت خلقت العامل، وليست هي سبب ما يقع فيه من األحداث، فمن ). 8(الصداقة والسالم

ذا الذي يظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتهمها بأا سبب ما يف احلياة على األرض من تلف، واضطراب، وآالم، 
 الكون الالائي الذي يشمل عدة عوامل مستقل عما سواه، وال شأن له بغريه، وال يسيطر عليه ومظامل؟ كال إن هذا

من ذا الذي أويت من القوة ما يستطيع به أن يتصرف يف . قانون خارج عنه؛ فالطبيعة تفعل كل شيء من نفسها
 هلا؟ من ذا الذي يستطيع أن حيرك األشياء جمتمعة، ويقبض بيده على ذلك العنان القوي عنان األبدية اليت ال قرار

ويهز السماء الصافية بالرعد القاصف، ويقذف بالربق فيزلزل به يف كثري من األحيان .. السموات كلها دفعة واحدة
إن إله الكون الذي ال إله سواه هو ). 9"(هياكل اآلهلة، ويرسل الصواعق فيقضي ا على الربيء وينجو منها ارم

إن خماوف العقل . لعبادات، والسبيل الوحيد إىل السالم أن يعرف الناس ذلك القانون وحيبوهالقانون، وأصدق ا
برحيق "لكريشيوس " ميس"وهكذا ). 11(بل يبددها النظر يف قوانني الطبيعة... وظلمته ال تبددها أشعة الشمس

) 12"(د إال للذرات والفراغمادية دمقريطس اخلشنة، ويصرح بأن مبدأه األساسي املقرر أن ال وجو" ربات الشعر

من مبادئ العلم احلديث، وهو أن ما يف العامل من ) وافتراض(أي املادة والفضاء، مث ينتقل من فوره إىل مبدأ جوهري 
مادة وحركة ال يتغري أبداً، وأال شيء ينشأ من ال شيء، وأن ليس اإلتالف والتحطيم إال تغرياً يف الشكل، وأن 

تتبدل، وأا صلبة، مرنة، عدمية الصوت والرائحة والذوق واللون، وأا ال حدود هلا، الذرات ال تتحطم، وال 
يتدخل بعضها يف بعض ليتكون منها مركبات وصفات ال حصر هلا، وتتحرك حركة ال انقطاع هلا، يف سكون األشياء 

ت األصواف تزحف حيث يغريها األغنام ذا.. فكثرياً من نرى على سفوح اجلبال: "العدمية احلركة البادي لألنظار
بالزحف الكأل الذي تتألأل عليه قطرات الندى، وترى احلمالن اليت شبعت ورويت تلعب وتتناطح يف لعبها 

. ولكن هذه كلها تنطمس للبعيد عنها حىت ال تستطيع العني أن متيزها، وتبدو لطخة بيضاء على تل أخضر. برؤوسها
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ان يف ميادين واسعة؛ وتتحرك حركات متثل ا احلروب، تسطع دروعهم وتنتشر اجليوش اجلرارة يف بعض األحي
الربنزية فتضيء ما حوهلا، وتنعكس على قبة السماء، وتزلزل األرض وجتلجل حتت أقدام اجلند وسنابك اخليل، 

تبدو منه ومع هذا فإن يف تلل اجلبال مكاناً . وتصطدم هذه األصوات باجلبال فتدفع ا مرة أخرى إىل جنوم السماء
وحتتوي ). 13"(هذه اجليوش كأا ساكنة ال تتحرك؛ وال تعدو أن تكون بقعة صغرية بيضاء مستقرة فوق السهل

سم ائي صلب، ال يقبل  جminimum، وكل منيمة "أصغر األشياء" أو minima على املنيمات الذرات
االنقسام، ولعل اختالف ترتيب هذه األجزاء هو السبب يف اختالف أحجام الذرات وأشكاهلا، وهو االختالف الذي 

والذرات ال تتحرك يف خطوط مستقيمة أو منتظمة، بل إن يف . ينشأ منه تباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعشها
 ال يستطاع قياسه، وفيها تلقائية عنصرية تسري يف مجيع األشياء وتصل إىل غايتها يف حركتها احنرافاً أو زيغاً دقيقاً

ة حسب لقد كانت كل األشياء من قبل عماء، ولكن التوزيع التدرجيي للذرات املتحرك . إرادة اإلنسان احلرة
 اهلواء والنار واملاء والتراب ومن هذه كلها نشأت الشمس والقمر - عن غري قصد-أحجامها وأشكاهلا قد أنتج

والكواكب والنجوم؛ ويف الفضاء الالائي تنشأ باستمرار عوامل جديدة وتفتحت عوامل أخرى قدمية، والنجوم نريان 
وهذا اجلدار . احمليطة بكل جمموعة كوكبية)  الذرات السابقةوهو ضباب من ذرات أرق من(مثبتة يف حلقة من األثري 

مث انفصل جزء من الضباب البدائي عن هذه الكتلة وأخذ يدور ". أسوار العامل امللتهبة"الكوين الناري هو الذي يكون 
يت حتت وليست الزالزل ناشئة من صراخ اآلهلة بل من متدد الغازات وااري ال. وحده وبرد فتكونت منه األرض

كما أن الرعد والربق ليسا صوت اإلله وأنفاسه بل مها نتيجتان طبيعيتان لتكاليف السحب واصطدامها . األرض
واحلياة يف رأيه ال . وليس املطر مرمحة من جوف بل هو رجوع الرطوبة اليت خبرا الشمس إىل األرض. بعضها ببعض

وكما أن . يجة الذرات اليت ال حياة يف كل منها مبفردهاختتلف يف جوهرها عن غريها من خصائص املادة، فهي نت
الكون قد اختذ صورته اخلاصة به طوعاً لقوانني املادة املتأصلة فيها، فكذلك أخرجت األرض كل أنواع الكائنات 

ال شيء ينشأ يف اجلسم ويقصد به أن نستخدمه، . احلية وأعضاءها بطريقة االنتخاب الطبيعي ال بغريها من الطرق
فلم يكن هدف الذرات هو الذي جعلها ترتب ).. 14(لكن ما ينشأ فيه ينتج بعد وجوده الغرض الذي يستخدم فيهو

نفسها ترتيباً قائماً على الذكاء والفطنة، بل السبب يف ترتيبها هذا أن كثرياً من الذرات منذ األزل قد حتركت 
... ومن مث نشأت مبادئ األشياء العظيمة.. فةوالتقت بطرق خمتلفة ال حصر هلا، وجربت كل التراكيب املختل

وما أكثر ما حاولت األرض أن توجده من اهلوالت، فمنها ما مل تكن له أقدام، ومنها ). 15(وأجيال الكائنات احلية
ولكن هذه احملاوالت كلها ذهبت أدراج الرياح، فقد .. ما مل تكن له يدان أو فم أو وجه أو أطراف ملتصقة جبسمه

.. ا الطبيعة بالنماء، ومل تستطيع هي أن جتد لنفسها الطعام، أو أن تتصل بعضها ببعض اتصاالً مبعثه احلبضنت عليه
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وما من شك يف أن كثرياً من احليوانات قد بادت يف ذلك الوقت ألا عجزت عن االحتفاظ بأنواعها عن طريق 
كانت حتت رمحة " حتميها من أعدائها"صفات التزاوج والتناسل، وسبب ذلك أن األنواع اليت مل بهما الطبيعة 

إال عضواً كالقدمني والعينني، وهو مثلهما ) Animue(وليس العقل ). 16(غريها، وسرعان ما هلكت وانقرضت
أو النسمة احليوية، وهي مادة جداً رقيقة تنتشر يف اجلسم كله، وتبعث ) Anime(أداة أو وظيفة لتلك الروح 
وعلى الذرات الشديدة احلساسية اليت يتكون فيها العقل تسقط الصور أو األشرطة . ئهاحلياة يف كل جزء من أجزا

وينشأ الذوق والشم والسمع والبصر . وهذا هو منشأ اإلحساس. اليت ال ينقطع خروجها من سطوح األشياء
. أو العينيني أو اجللدواللمس من جزيئات خترج من هذه األشياء وتقع على اللسان أو احلالق أو اخلياشيم أو االذنيني 

وهي احملك النهائي للحقائق، فإذا ما ظن أا أخطأت فليس ذلك إال نتيجة لسوء . واحلواس كلها صور اللمس
التفسري، وال يصحح خطأ إحدى احلواس إال حاسة أخرى، وال ميكن أن يكون العقل حمك احلقائق ألن العقل يعتمد 

فس شيئاً روحياً، وال هي خالدة، فهي ال تستطيع حتريك اجلسم إال وليست الن. على التجارب أي على اإلحساس
إذا كانت ذات جسم، وهي تنمو وتشيخ مع اجلسم، وتتأثر مبا يتأثر به من مرض ودواء ومخر، وتتبدد ذراا تبدداً 

س بغري ظاهرياً حني ميوت، ولو وجدت النفس بغري اجلسم لكانت عدمية اإلحساس عدمية املعىن؛ وما فائدة النف
أعضاء اللمس والذوق والشم والسمع والبصر؟ واحلياة ال توهب لنا لتكون ملكاً خالصاً لنا بل عارية نستعريها 

وحنتفظ ا ما دمنا على االنتفاع ا، فإذا ما استنفدنا قوانا وجب علينا أن نغادر مائدة احلياة مغتبطني شاكرين، كما 
 أمراً خميفاً رهيباً، بل الذي يسبب رهبته هو خوفنا مما نلقاه يف الدار وليس املوت نفسه. يغادر الضيف الوليمة

ولكن الدار اآلخرة ال وجود هلا، واجلحيم هو جحيم هذه الدنيا، فهو العذاب الناشئ من اجلهل . اآلخرة
 sapientumواالنفعاالت والتخاصم والشره؛ واجلنة توجد على ظهر هذه األرض، وهي معابد احلكماء الصافية 

templa serena(17 .( وليست الفضيلة يف خوف اآلهلة، وال يف جتنب امللذات وخشيتها، بل هي يف تناسق
أعمال احلواس واملواهب بإرشاد العقل؛ ومن الناس من يفنون أعمارهم من أجل متثال يقام هلم، أو شهرة يتحدث ا 

 vivere parce Aequo" (ة وعقله يف سالمثروة اإلنسان احلقة هي أن يعيش عيشة بسيط"الناس عنهم، ولكن 

Animo)(18( اء املذهبةالرقود يف مجاعات على الكأل الناعم جبوار غدير "، وخري من العيش اجلامد املعنت يف األ
، أو مساع األحلان املوسيقية العذبة اللطيفة، أو أن يفقد اإلنسان ذاته يف حب أطفاله والعناية )19"(حتت أشجار باسقة

فإذا أصابت اإلنسان سهام . " والزواج خري ولكن احلب املثري للعواطف جنون، جيرد العقل من صفائه وتدبريهم،
 فإنه ينجذب - سواء أطلق هذه السهام غالم له أعضاء فتاة، أو أطلقتها امرأة يشع احلب من جسمها كله-فينوس

 وال جمتمع أياً كان نوعه أن جيد قاعدة سليمة وال يستطيع زواج). 20"(حنو مصدر الضربة ويتوق إىل االحتاد معه
وملا كان لكريشيوس قد وجه عواطفه كلها حنو الفلسفة ومل جيد يف قلبه متسعاً . يقوم عليها يف هذا الغرام اجلنوين
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دائية، للحب، فإنه أىب أن يعود إىل العهد الروائي العاطفي القدمي الذي يقول به اليونان الذين كانوا ميجدون احلياة الب
نعم لقد كان الناس يف ذلك الوقت أصلب . وينادون بالعودة إىل الطبيعة، كما جمدها روسو ونادى بالعودة إليها

عوداً، ولكنهم كانوا يعيشون يف الكهوف، وال يعرفون الناس، ويتناكحون بال زواج، ويقتل بعضهم بعضاً بغري 
أما الطريقة اليت متت ا احلضارة فيشرحها ). 21( بالتخمةقانون، وميوت منهم جوعاً بقدر من ميوت من احملتضرين

لكريشيوس يف خالصة موجزة لتاريخ اإلنسان الطبيعي يقول فيها إن التنظيم االجتماعي قد وهب اإلنسان القدرة 
وقد اهتدى إىل النار حني رآها تندلع من . على البقاء بعد أن بادت احليوانات اليت كانت أشد منه قوة وبطشاً

احتكاك أوراق األشجار وأغصاا، وأنشأ من اإلشارات واحلركات لغة، وتعلم الغناء من الطري، وأنس احليوان 
ملنفعته، كما استأنس هو بالزواج والقانون؛ مث شق األرض، ونسج املالبس، وصهر املعادن وصنع منها أدواته؛ مث 

لقتل، وتغلب على الضعفاء، وشاد املدن، وأقام رصد كواكب السماء، وقاس الزمن وتعلم املالحة؛ مث رقى فن ا
وليس التاريخ إال موكب الدول واحلضارات اليت تنشأ وتزدهر مث تضمحل وتفىن، ولكن كالً منها ختلف . الدول

فهي كالعدائني يف سباق "وراءها تراثاً من العادات واألخالق والفنون تتلقاه عنها احلضارات اليت تأيت من بعدها 
وكل ما ) et quasi cursores vitai lampada tradut) (22"(هم مصباح احلياة إىل غريهيسلم كل من

. األعضاء، والكائنات احلية، واألسر، والدول، واألجناس، والكواكب، والنجوم: ينمو من األشياء يضمحل

ا وتوازا وهي قوى والذرات وحدها هي اليت ال متوت أبداً، وتوجد إىل جانب قوى اخللق والنماء قوى أخرى تعادهل
ويف الطبيعة خري وشر، . التدمري، وهذه ال تنقطع عن العمل ما بني دفع وجذب وتراخ وانقباض، وحيات وموت

واآلالم يلقاها كل كائن حي وإن مل يستحقها، واالحنالل يتبع خطى كل تطور، وأرضنا نفسها يف طريقها إىل املوت 
مرها، واألرض تفقد قدرا على اإلنتاج واألمطار واألار تقرضها وتفتتها، والفناء، وها هي ذي الزالزل خترا وتد

وتنقل اجلبال نفسها آخر األمر إىل البحار، وسيأيت على عاملنا النجمي كله يوم يفىن فيه كما تفىن هذه اجلبال؛ 
ها تكشف عما يف ولكن ساعة الفناء نفس). 23(فتهاجم جدران السماء من كل جوانبها وتتصدع مث تتهدم وخترب

وتتكون عوامل جديدة وجنوم ) 24"(وميتزج بالعويل على املوتى البكاء على الطفل الوليد"العامل من حيوية ال تقهر 
وإذا ألقينا نظرة عامة على . وكواكب جديدة، وتنشأ أرض أخرى وحياة غري احلياة األوىل، ويبدأ التطور من جديد

كاضطراب : ، فقد نالحظ ألول وهلة ما فيها من عيوب)25"(دب القدمي كلهأروع نتاج األ"هذه القصيدة اليت تعد 
موضوعاا اليت حال موت الشاعر يف مقتبل العمر دون مراجعتها، وتكرار عباراا وأبياا وفقرات منها برمتها، 

النظام الذي تشرحه ، وعجز )26(واعتقاده أن الشمس والقمر والنجوم ليست يف حقيقتها أكرب مما تبدو للناظر إليها
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الذرات امليتة إىل حياة وإدراك، وإغفال الشاعر ما يبعثه اإلميان يف املؤمن من 

ولكن ما أقل هذه . نظر ثاقب وطمأنينة وساوى، وإهلام وشاعرية قوية حمركة، كما أغفل ما للدين من آثار اجتماعية
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حملاولة اجلريئة اليت بذهلا الشاعر لتفسري العامل والتاريخ والدين واملرض تفسرياً منطقياً األغالط وما أضعف شأا أمام ا

حلركة فيه زيادة أو  ، وأمام ما صور به الطبيعة من أا عامل يسيطر عليه القانون ال يعتري املادة وامعقوالً
وأمام عظمة املوضوع الذي حتدث عنه ونبل الطريقة اليت عرض ا؛ وأمام قوة اخليال املتصلة اليت تشعر يف . نقصان

وتسمو برؤى أنبادقليس، وعلم دمقرطيس، ومبادئ أبيقور األخالقية، إىل شعر يبلغ من " جبالل األشياء"كل مكان 
فها هي ذي لغة كانت ال تزال بعد غري مصقولة وال . عر املعروف يف مجيع العصورالروعة واجلمال أمسى ما بلغه الش

ناضجة تكاد يف ذلك الوقت أن تكون خلواً من املصطلحات الفلسفية والعلمية، بل خلقها مث وجه الكالم القدمي 
له يف أية لغة وجهات جديدة من حيث الوقع واجلرس، وصاغ الوزن السداسي صياغة أكسبته حيوية وقوة مل تكن 

أخرى من اللغات املعروفة، ومسا به بني الفينة والفينة إىل درجة من الرقة واجلمال والسالسة ال تقل من نظائرها يف 
وإن ما يف القصائد لكريشيوس من حيوية ال نفارقه يف وقت من األوقات ليدل على أنه قد استمتع . شعر فرجيل

صرية أو طويلة من يوم مولده إىل يوم وفاته إال عاش خالهلا على الرغم مما كان حبياته كلها، مل يكد يترك فيها فترة ق
 إن Saint Jeromeوكيف مات لكريشيوس؟ يقول القديس جريوم . حييط به من آالم متعددة وخيبة مريرة

األربعني م مات منتحراً يف الرابعة و.. لكريشيوس قد جن على أثر جترعه دواء يولد احلب، بعد أن كتب عدة كتب"
وليس هلذه القصيدة ما يؤيدها، ويشك الكثريون يف صحتها، ولسنا نعتقد أن قديساً يستطيع أن ). 28"(من عمره

وقد وجد بعضهم ما يؤيد هذه القصة يف قصيدته نفسها؛ ذلك . يروي رواية عن حياة لكريشيوس مرتهة عن اهلوى
عن أن موضوعاا مهوشة غري منظمة، وأا مقتضبة تنتهي أن منها شواهد على الذهن املكدود غري الطبيعي، فضالً 

 - ولكريشيوس دون غريه- ولكن اإلنسان ليس يف حاجة إىل أن يكون لكريشيوس). 29(انتهاء فجائياً غري متوقع

لقد كان لكريشيوس كما كان يوربديز رجالً من الطراز . لكي يكون حاد املزاج سريع التهيج، مهوشاً، ولكي ميوت
وقد تأثر . ، وكان تفكريه وإحساسه يوائمان عصرنا احلاضر أكثر مما يوائمان القرن األول قبل ميالد املسيحاحلديث

به هوارس وفرجيل يف أيام شباما، ومها يذكرانه من غري أن يبوحا بامسه يف كثري من عباراما اجلزلة، ولكن اجلهود 
ت هذين الشاعرين ومها صنيعتا أغسطس يريان أن ليس من اليت كان يبذهلا أغسطس إلعادة الدين القدمي قد جعل

احلكمة أن يعربا يف صراحة عن إعجاما بلكريشيوس ويعترفا مبا يف عنقهما له من دين يضاف إىل هذا أن الفلسفة 
األبيقورية لن تكن توائم العقل الروماين، كما كانت أعمال األبيقوريني توائم الذوق الروماين يف عصر 

 ، فقد كانت رومه يف حاجة إىل رجل ذي فلسفة ميتافيزيقية ميجد القوى الصوفية الباطنية ال لكريشيوس
لرتعة اإلنسانية احملبني القوانني الطبيعية، واىل عامل أخالقي ينشئ شعباً حربياً كامل الرجولة ال شعباً من أصحاب ا

للسلم واهلدوء؛ وكانت يف حاجة إىل فلسفة سياسية شبيهة بفلسفيت فرجيل وهوراس، تربر سيطرة رومه 
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وملا بعث الدين من جديد بعد سنكا كاد الناس ينسون لكريشيوس، ومل يبدأ يظهر أثره يف الفكر . اإلمرباطورية
وقد أخذ طبيب من مدينة فريونا . م. ب1418د يف عام  من جديPoggioاألوريب إال بعد أن كشفه جبيو 

Varona يدعى جريوالمو فراكستورو Girolamo Fracastoro (1483-1553 ( عن الشاعر نظريته اليت
 أحيا جاسندي 1647 خبيثة تسبح يف اهلواء، ويف عام Semina" بذور"يقول فيها إن املريض ينشأ من 

Gassndiيقرأ يف طبيعة األشياء يف خشوع ويقول كما قال أوفد وكان فلتري.  الفلسفة الذرية Ovid إن ما فيها 
وقد خاض لكريشيوس مبفرده أقسى الوقائع يف زمانه ونعين ا إحدى ). 30(من أبيات ثورية سيبقى ما بقيت األرض

حزان من جهة، واإلميان الباعث للسلوى املخفف لأل" القلب احلنون"وقائع احلرب األبدية بني الشرق والغرب، بني 
ولسنا يف حاجة إىل القول بأنه أعظم الشعراء الفالسفة، وأنه هو . والعقل العنيد اجلاسي والعلم املادي من جهة أخرى

الذي مسا باألدب الالتيين ما مسا به كاتلس وشيشرون إىل ذروة جمده؛ وبه انتقلت زعامة األدب ائياً من بالد 
  .اليونان إىل رومه

  الفصل الثالث 

  حبيب لزبيا 

 الذي أهدى إليه لكريشيوس قصيدته ليكون Caius Memmiusم غادر رومه كيوس مميوس . ق57يف عام 
، وكان حكم حكام الواليات الرومان قد أخذوا يف ذلك الوقت يعتادون عادة Bithyniaبريتوراً أوالً يف بثينيا 

ومل يأخذ هذا احلاكم معه لكريشيوس بل أخذ . نيجديدة هي أن يصطحب كل منهم عند سفره إىل واليته أحد املؤلف
 Quintusفلرييوس كاتلس ) أوكيوس(شاعراً خيتلف عنه يف كل شيء عدا قوة عاطفته ويدعى كونتس 

Valerius Catullus . وكان كونتس هذا قد قدم إىل رومه من مدينة فريونا موطنه األصلي، وكان ألبيه فيها
يفاً كثري التردد على قيصر، وما من شك يف كونتس نفسه كان على جانب كبري من من املرتلة ما جييز له أن يكون ض

، وكان له Garda وعلى شواطئ حبرية جاردا Tiburالثراء، فقد كانت له بيوت ذات حدائق بالقرب من تيبور 
قري، ولكن وهو يقول عن هذه األمالك إا كانت مستغرقة يف الدين، وال ينفك يعلن أنه ف. بيت مجيل يف رومه

الصورة اليت نستطيع أن نرمسها له من قصائده هي صورة الرجل املهذب الذي ال يهتم بكسب العيش، ولكنه ميتع 
وكانت هذه الفئة تضم طائفة من . نفسه بطيبات الدنيا من غري حساب يف صحبة أمثاله املترفني يف عاصمة الدولة

 وهو شريف أصبح Marcus Caeliua ماركس كثيليوس العقول وأبرع اخلطباء السياسيني من الشبان أمثال
 الشاعر النابه والقانوين الضليع؛ وهلفيوس سنا Licinius Calvusفيما بعد شيوعياً، وليسينيوس كلفس 

Helvius Cinna ًالشاعر الذي كاد الغوغاء من أنصار أنطونيوس حيسبونه أحد قتلة قيصر وينهالون عليه ضربا 
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ؤالء يعارضون قيصر ويوجهون له كل ما تسعفهم به عقوهلم من نكات الذعة، وهو ال وكان ه. حىت يقضي حنبه
وكان هؤالء مجيعاً قد ملوا األدب القدمي، ومل . يعرفون أن ثورم الشعرية إمنا تعرب عن الثورة اليت يعيشون يف جرها

قت نفوسهم ألن يغنوا عواطف وتا.  وألفاظهما الطنانة املزوقةEnnius وإنيوس Naeviusيطيقوا فجاجة نيفيوس 
الشبان يف أوزان جديدة غنائية يف لفظ عذب رقيق عرف يوماً من األيام يف اإلسكندرية أيام كلمكس 

Calimachusومل يكونوا راضني عن املبادئ األخالقية القدمية وعن .  ولكن رومه مل تشهد مثله قبل أيامهم هذه
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز، . يف كل حني من أفواه الكرباء املنهوكنيتقاليد السلف اليت كانت تلقى على أمساعهم 

وبراءة الشهوات وعظمة التهتك واالنغماس يف املالذ، ومل يكونوا هم وكاتلس أسوأ من غريهم من أدباء الشبان 
 وتيبلس Ovid وأوفد Horaceمن هوارس : الذين كانوا يعيشون يف ذلك اجليل ويف اجليل الذي يليه

Tibullus وبروبريتوس Propertius بل ومن فرجيل اخلجول يف أيام شبابه، أولئك الذين جعلوا الشعر يدور ،
 أرشق فتاة Clodiaوكانت كلوديا . حول كل امرأة متزوجة أو غري متزوجة، تقدم لربات شعرهم حباً سهالً عابراً

ويؤكد لنا  .  تلك األيام عظمة األباطرةيف هذه الفئة، وهي من ساللة أسرة كلوديوس اليت مل تذهب عنها حىت
 اليت Sappho إحياء لذكرى سابفة Lesbiaأا هي اليت مساها كاتلس باسم لزبيا ) Apeulius(31أبوليوس 

وملا جاء كاتلس إىل رومه يف الثانية والعشرين من عمره . رياً، وحيبها دائماًكان يترجم قصائدها أحياناً، وحياكيها كث
قدمها "وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت . اختذها صديقة له، بينما كان زوجها حاكماً يف بالد غالة اإليطالية

وال غرابة ". ت اخلطوة الرشيقةالرباقة على عتبة داره اليت أبلتها أعتاب الناس من قبل، وكان يدعوها إهلته املتألقة ذا
وقد عطفت عليه فرضيت أن . يف أن تفتنه خطاها، فإن مشية املرأة قد تكفي وحدها لتفنت الرجل كما يفتنه صوا

ومل يكن يف وسع الشاعر اهلائم ا أن يضارع يف غري ميدان الشعر مواهب منافسه فوضع حتت . يكون من بني عبادها
 الالتينية من القصائد الغنائية، وترجم هلا أحسن ترمجة وصفت ا سايفو جلنون احملبني وهو قدميها أمجل ما يف اللغة

وكتب يف الطائر الذي كانت تضمه إىل صدرها أبياتاً تعد من خري ما كتب يف ). 32(اجلنون الذي كان ميتلكه وقتئذ
  : وصف الغرية

 أيها الطائر يا جة حبيبيت 

  

 صدرها اليت تلعب معك وتضمك إىل 

  

 واليت متد لك سبابتها إذا طلبتها، 
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 . وتغريك بأن تعضها عضة قوية

  

 لست أدري أية دعابة لطيفة يلذ حلبيبيت الوضاءة 

  

  . ...أن تداعب ا أمنييت

السعادة قد غمرته، وظل يتردد عليها كل يوم ينشدها قصائده، ونسى كل شيء إال حبه إياها وقد أحس وقتاً ما بأن 
  . وافتنانه ا

 أي لزبياي حبيبيت هيا بنا نعيش، 

  

 وال تلق باالً إىل شيء مما ينطق به العجائز القساة 

  

 . ونراه حقرياً غري جدير باالعتبار

  

 قد تغرب الشموس مث تعود؛ 

  

 ذا غربت مشسنا القصرية األجل أما حنن فإ

  

 . غلب علينا السبات الطويل يف ليلنا األبدي

  

 أال فاعطين ألف قبلة مث مائة 

  

 مث ألفاً أخرى، مث مائة ثانية 
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 مث ألفاً بعدها، مث مائة 

  

 حىت إذا بلغت القبالت آالفاً مؤلفة 

  

تعمدنا اخلطأ يف العد واحلساب لكيال نعرف حنن 
 عديدها 

  

 أو حتسدنا عليه نفس حقرية 

  

 . إن عرفت عدد قبالتنا الكثرية

ولسنا نعرف كم من الوقت دامت هذه النشوة؛ وأكرب الظن أا قد ملت آالفه املؤلفة، فرأت أن تراوح عن نفسها 
 نوبة واتسعت وقتئذ دائرة عشاقها حىت خاهلا كاتلس يف. بعد أن خانت زوجها من أجله بأن تستبدل به عاشقاً غريه

وأبغضها يف الوقت الذي كانت فيه نار احلرب تلتهم ). 35"(تعانق ثالثة آالف زان مرة واحدة"من نوبات اجلنون 
، وأىب أن يستمع إىل ما كانت فيه حتدثه به من وفاء وإخالص، وصور لنا هذا اإلباء )adi et Amo)(36(فؤاده 

  : Keatsبالصورة املأثورة عن كيتس 

 تفوه ا املرأة للمحب الواله اجلائع، إن األلفاظ اليت 

  

 جيب أن تنقش على صفحة الرياح السافية، 

  

 ). 27(وحتفر على جماري املاء الدافقة

وملا أصبح الشك الالذع يقيناً ال مرية فيه، استحال هيامه ا حقداً عليها ورغبة قوية يف االنتقام منها، فامها بأا 
 وأخذ يندد مبحبيها اجلدد وال يتورع عن سبهم بأفحش األقوال وفكر يف االنتحار، على تسلم نفسها لرواد احلانات،

فقد وجه إىل صديقه : وقد أظهر يف الوقت نفسه عواطف أشرف من هذه وأدل منها على نبله. حد قوله يف شعره
صاحلة، وبيت آمن مانليوس يف يوم عرسه أغنية يقول فيها إنه حيسده على ما يتيحه له زواجه من صحبة طيبة 
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 Memmiusمث انتزع نفسه من مكان مأساته بأن صحب مميوس . مستقر، ومن متاعب سعيدة هي متاعب األبوة

مث خرج عن طريقه يوماً من . ، ولكنه مل حيقق ما كان يرجوه فيها من استعادة نشاطه ومالهBithyniaإىل بيثينيا 
دى هلذا األخ امليت يف خشوع مراسم الدفن اليت يؤديها األبناء األيام ليبحث عن قرب أخ له مات جبوار طروادة، وا

  : آلبائهم، ثن أنشد بعدئذ بقليل أبياتاً رقيقة من الشعر أضحت بعض ألفاظها من األقوال اخلالدة

أيها األخ العزيز لقد تنقلت يف كثري من الدول 
 . وجبت البحار

  

 . وجئت ألقدم لك هذا القربان احملزن

  

 .  آخر ما يهدي إىل األمواتوأهدي إليك

  

 فتقبل هذه اهلدايا اليت تبللها دموع األخوة؛ 

  

 . ووداعاً يا أخي إىل أبد الدهر

وبدل مقامه يف آسيا حاله، وهدأ من طبعه، وأثرت أديان الشرق القدمية واحتفاالته يف هذا املتشكك الذي وصف 
 وهي أعظم قصائده كلها وأعذا لفظاً Atys" تيسأ"، فوصف يف "سبات الليل األبدي"املوت من قبل بأنه 

 وصفاً رائعاً قوياً، وامتألت نفسه محية ومحاسة وهو يقرأ عويل عبادها Cybeleوأوضحها تصويراً عبادة شيبيل 
بليوس وثيتس "وقد قص يف قصيدته . الذين يضحون من أجلها برجولتهم، وحزم على متع الصبا وأصدقاء الشباب

Peelus and Thetis " قصة بليوس وأردياينAriadne يف شعر سداسي األوتاد حلو النغم ال يكاد جياريه 
 خيتاً صغرياً طاف به البحر األسود وحبر األرخبيل Amastrisوابتاع بعدئذ يف بلده أمستريس . شعر فرجيل نفسه

 واىل بيته يف سرميو Garda حىت وصل إىل حبرية جاردا Poوالبحر األدرياوي وسار به صعداً يف ر البو 
Sirmio .ًوهل مثة سبيل للفرار من متاعب فوق فرشنا من أن نعود إىل مواطننا : "وهنا أخذ يسأل نفسه قائال

إن الناس يبدأون حيام بالبحث عن السعادة مث يقنعون ) 39"(األوىل ومعابدنا، وأن نستريح فوق فرشنا احملبوبة؟
 ألوىف من علمنا مبعظم شعراء الرومان ألنه يكاد يف مجيع األحوال يتخذ من إن علمنا بكاتلس. آخر األمر بالسالم

نفسه موضوعاً لشعره؛ وإن هذه الصرخات الغنائية، صرخات احلب والكره، لتكشف عن نفس رحيمة حساسة 
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قادرة على أن تكون ذات عواطف كرمية حىت لألهل واألقارب؛ ولكن الذي ال يسرنا منه أنه جيعل نفسه على 
لدوام موضوع شعره، ويتعمد الفحش يف القول، ويقسو على أعدائه فينشر على الناس أخص خصائصهم، ويشنع ا

على ميلهم للواط، وعلى رائحة أجسامهم النتنة، ويقول عن واحد منهم إنه يغسل أسنانه بالبول متبعاً يف ذلك عادة 
فهو واحلالة هذه يتذبذب ). 41( ذلك كل من حوله، ويقول عن آخر إنه أخبر إذا فتح فاه مات يف)40(أسبانية قدمية

 يف قيادة الناس إىل أقذار رومه ومباذهلا يف Martialيف غري عناء بني احلب والقذارة، يقبل ويلوط، وينافس مارتيال 
 وميثل ما يتصف به معاصره وأبناء طبقته من مزيج بني خشونة البداوة ورقة احلضارة، كأن الرومان. أركان شوارعها

ويدافع كاتلس عن نفسه . املتعلمني مهما برعوا يف آداب اليونان مل يستطيعوا قط أن ينسوا اإلسطبالت واملعسكرات
على أنه . مبثل ما يدافع به مارتيال فيقول إنه البد له أن ميزج أبياته الشعرية باألقذار لكي يسترعي ا انتباه مستمعيه

ففي أبياته اإلحدى .  العناية الفائقة يف الوصول بشعره إىل درجة الكمالقد كفر عن هذه السيئات مبا كان يبذل من
عشرية األوتاد من اجلمال الطبيعي غري املتكلف ما تعجزه عنه صنعة هورامس وتكلفه، وما يسمو يف بعض األحيان 

 كان يعانيه من اجلهد وكثرياً ما يشري كاتلس إىل ما. فوق أناقة فرجيل نفسه، وقد كلفه إخفاء فنه كثرياً من التفنن
وقد يسر له بلوغ هذه الغاية ما كان يعرفه من . املؤمل والعناية الشديدة اللذين جعال شعره سريع الفهم بني السهولة

وقد أغىن اآلداب الالتينية بألفاظ التصغري . مفردات اللغة فقد كان يصوغ األلفاظ اليت يتداوهلا الناس شعراً رقيقاً
وكان يتجنب قلب األلفاظ وتبديل مواضعها، كما كان يتجنب اإلام . ا بلغة احلانات الدارجةالرقيقة، كما أغناه

وقد عكف على دراسة شعراء . والغموض؛ وكانت أبياته سلسة سهلة، خفيفة على السمع، ترحب ا اآلذان

 من Callimachus ، وشعراء أيونيا األقدمني، وأتقن ما ميتاز به شعر كلمكس اإلسكندرية اهللنستيني
 من قوة واجتاه مباشر حنو الغرض، وما يف Archelochusعبارات سهلة وأوزان متعددة، وما يف شعر أركلوكس 

واحلق أننا إذا أردنا أن حنذر . ة من مخريات قوية، وما يف شعر سابفو من حب ونشوAnacreonشعر أنكريون 
كيف كان أولئك الشعراء يكتبون معظم أشعارهم، فإن علينا أن ندرس كاتلس، فقد درس هذا الشاعر أشعارهم، 

وقد فعل يف الشعر الالتيين ما فعله . وأجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تالميذهم حىت أصبح يف مرتبتهم
  .تسلمه قوة فجة فسما به حىت أصبح فناً ال يفوقه فيه أحد غري فرجيلشيشرون يف النثر الالتيين، 

  الفصل الرابع 

  العلماء 

كيف كانت الكتب الالتينية تكتب وتوضح بالرسوم، وجتلد وتنشر وتباع؟ لقد كان الرومان من أقدم األزمان 
د ا أن تبقى طويالً؛ كانوا يكتبون يكتبون التمارين املدرسية، والرسائل القصرية، والسجالت التجارية اليت ال يقص
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وأقدم . هذه كلها بقلم معدين ذي طرف رفيع على ألواح مطلية لطيفة من الشمع، وميحون ما يكتبونه عليها بإامهم
ما وصل إلينا من األدب الالتيين مكتوب بريش الطري واحلرب على ورق مصنوع يف مصر من أوراق نبات الربدي اليت 

مث بدأ الرق املتخذ من جلود احليوان اففة ينافس نبات الربدي يف . عض ويضغط ويلصق بالغراءيضم بعضها إىل ب
. تتكون من ورقة مطوية من الرق) املزدوجة(وكانت الدبوما . القرن األول امليالدي لكتابة اآلداب والوثائق اهلامة

وكان . وتفك طياته يف أثناء قراءته)  أي امللفوفVolumen(وكان الكتاب األديب يصدر عادة يف صورة ملف 
النص يكتب عادة يف عمودين أو ثالثة أعمدة يف كل صفحة، خالياً يف كثري من األحيان من عالمات الترقيم 

وكانت بعض املخطوطات توضحها رسوم باحلرب، فقد كان كتاب . والفواصل بني اجلمل أو بني الكلمات نفسها
Imagines لفارو Varro وكان . من سبعمائة صورة لعظماء الرجال، ومع كل صورة ترمجة لصاحبها مثالً يتألف

وكان . يف وسع أي إنسان أن ينشر أي خمطوط يشاء باستئجار األرقاء لنسخ صور منه، وأن يبيع النسخ بعد كتابتها
نت لألغنياء كتبة ينسخون هلم ما يشاءون من الكتب، ويطعموم، ولكنهم يأجروم على عملهم، ولذلك كا

وكان بائعو الكتب يشترون . الكتب رخيصة، وقد جرت العادة يف أول األمر أن تكتب ألف نسخة من كل خمطوط
ومل يكن الناشر أو البائع يعطي .  مث يبيعوا فرادى يف حمال بيعهاAtticusالنسخ مجلة من الناشرين أمثال أتكس 

يان، ذلك أن الرسوم اليت تؤدي اآلن إىل مالك الكتاب مل املؤلف شيئاً، اللهم إال كلمة طيبة أو هدية يف بعض األح
 يف Asinius Pollioوكانت املكتبات العامة كثرية العدد، وقد جعل أسنيوس بليو . تكن معروفة يف ذلك الوقت

وفكر قيصر بإنشاء مكتبة أخرى أكرب منها وجعل فارو . م جمموعته اخلاصة أوىل املكتبات العامة يف رومه. ق40عام 
وكان من . ديراً هلا، ولكن هذه الفكرة مل تنفذ إال يف عهد أغسطس، شأا شأن كثري من أفكار قيصر ومشروعاتهم

أثر هذه الوسائل املشجعة اليت خففت كثرياً من املتاعب عن طالب العلم، أن أخذ األدباء والعلماء الرومان ينشطون 
ارف من القصائد والنشرات، وكتب التاريخ، والكتب نشاط علماء اإلسكندرية وأدبائها، فغمر البالد سيل ج

فكان كل شريف يزين مغامراته بالشعر، وكانت كل سيدة . املدرسية، ال يقل يف قوته عن فيضان ر التيرب نفسه
، خترج يف كل موضوع من املوضوعات "امللخصات"تكتب وتلحن، وكل قائد يدون مذكرات، وكان العصر عصر 

 Marcus Terentiusوقد اتسع وقت ماركس ترنتيوس فارو . صر التجاري السريعلتفي حباجات ذلك الع

Varro ًلتخليص كل )م. ق26-116(، رغم محالته احلربية الكثرية، خالل حياته اليت دامت تسعة ومثانني عاما ،
ئرة معارف عصره دا)  كتابا74ًحنو ( ملفاً 620وكانت ملفاته البالغ عددها . فرع من فروع العلم يعرفه أهل زمانه

ال يزال حىت اآلن أكرب ما " يف اللغة الالتينية"وقد افتنت بالبحث يف أصول الكلمات فكتب مقاالً . كتبها رجل مبفرده
عن " ولعله أراد أن يعاون أغسطس على حتقيق بعض أغراضه فحاول يف رسالته . يهدينا إىل معرفة لغة الرومان األوىل

أن يشجع الناس على العودة إىل األرض لتكون خري ملجأ يعصمهم ) م. قDe Re Rustica (36" احلياة الريفية
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إن السنة الثمانني تنذرين بان على أن أحزم متاعي : "وقد جاء يف مقدمة هذه الرسالة. من فوضى الرتاع املدين
 الريفية اهلادئة ، وهو يرى أن تكون آخر وصيته له مرشداً يهديه إىل احلياة)42"(وأستعد للخروج من هذه احلياة

مث يبدي حزنه ). 43(السعيدة، ويعجب بالنساء القويات الالئي يلدن يف احلقول مث يواصلن عملهن من فورهن
لقد كانت نعمة : "وأسفه على نقص نسبة املواليد بني املواطنني، وهو النقص الذي اخذ يبدل سكان رومه ويقول

 فتفضل أن تواجه Enniusاآلن فإا تفخر مبا يفخر به إنيوس األطفال سبب فخر املرأة وإعجاا بنفسها، أما 
 إن كثرة Divine Antiquities" عادياته املقدسة"ويقول يف ". احلرب ثالث مرات على أن تلد طفالً واحداً

ويأخذ بقول املشرع العظيم كونتس . النسل والنظام والشجاعة يف أمة ما تتطلب مبادئ أخالقية تؤيدها عقيدة دينية
 أحدمها للفالسفة والثاين لعامة الشعب، وينادي -  إن الدين نوعانQ. Muciu Scarvolaموسيوس أسكيفوال 

بأن ثانيهما جيب أن يقوي وتثبت دعائمه، على الرغم مما فيه من عيوب ونقائص ال يرتضيها العقل، ويشري إىل بذل 
كان هو نفسه يؤمن بنوع غامض من وحدة اجلهود إلرجاع عبادة آهلة رومه القدمية إىل عهدها األول، وإن 

ولقد تأثر بكاتو وبولبيوس فألقى بنفسه يف تيار سياسة أغسطس الدينية وإن مل يكن من املؤمنني  . الوجود
وكأمنا أراد فارو أن يتم أعمال كاتو األكرب يف مجيع امليادين فاكمل . لريفيةمببادئها، كما ج منهج فرجيل يف تقواه ا

 وهو كتاب يف -"حياة الشعب الروماين"يف كتابه هم املسمى " Oirginesاألصول "كتاب الرقيب املعروف باسم 
 كل مؤلفات فارو ومما يؤسف له أن الدهر مل يبق على هذا الكتاب بل أباده كما أباد. تاريخ احلضارة الرومانية

، واليت ال تزيد قيمها على ما Cornelius Neposتقريباً، على حني أنه أبقى التراجم اليت كتبها كرنليوس نيبوس 
لقد كان التاريخ يف رومه فناً، مل يضم إىل صفات الفن خصائص العلم، ومل يرق حىت يف كتابات . يكتبه صبية املدارس

ولكن التاريخ بوصفه ميداناً من ميادين البالغة . نتقادي واىل تلخيص املصادر إىل درجة البعث اإلTacitusتاستس 
 Caius sallustiusقد وجد يف ذلك العصر من ميارسه على خري وجه ونعين به كيوس سلستيوس كرسبس 

Crispus (86-35وقد قام كيوس بعمل هام يف السياسة واحلرب إىل جانب قيصر، وحكم نوميديا وبرع )م. ق ،
 السرقة، وأنفق كثرياً من املال على النساء، مث ركن إىل حياة الترف واآلداب يف بيت له يف رومه اشتهر فيما بعد يف

فقد . وكانت كتبه كما كانت سياسته مواصلة للحرب بوسائل غري وسائلها. حبدائقه الغناء وأصبح مسكناً لألباطرة
وقد ". احلرس القدمي" جميداً عن العامة وهجوماً عنيفاً على كلها دفاعاً" التواريخ وحرب جوجوثني، وكتلني"كانت 

 ، وام جملس الشيوخ واحملاكم بأا ترفع حقوق امللكية فوق أظهر فيها ما كان يف رومه من احنالل خلقي
 خبطبة يؤكد فيها ما لطبقات الناس مجيعاً من حقوق متساوية، ويطالب Marius وينطق ماريوس احلقوق اإلنسانية،

ويزيد يف تأثري قصصه مبا يورده فيها من تعليقات فلسفية ). 46(بان تفتح السبيل لذوي املواهب أياً كان مولدهم
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صبح هو املثل الذي احتذاه تاستس وأوجد أسلوباً من اهلجاء وجزءاً واضحاً سريعاً أ. وحتاليل أخالقية نفسية
Tacitus . وقد استمد هذا األسلوب لونه ونغمته من اخلطب اليت كانت تلقى السوق العامة ويف احلكم، شأنه يف

ذلك أن تقدم مهنة القضاء . هذا شأن مجيع النثر الروماين يف القرن الذي كان يعيش فيه سلست ويف القرن الذي يليه
المية قد زادا حاجة الناس إىل اخلطابة العامة، فأخذت مدارس اخلطابة يتضاعف عددها على ونشأة الدميقراطية الك

، وكان أول ظهور أساتذة هذا "اخلطابة يف كل مكان"ويف هذا يقول شيشرون إنك جتد . الرغم من عداء احلكومة هلا
، )ابن أنطونيوس الشهري(س الفن يف النصف األول من القرن األول قبل امليالد، ومن أشهرهم ماركس أنطونيو

، وكونتس هورتنسيوس Sulpicius Rufus، وسلبسيوس روفوس Lucius Crassusولوسيوس كراسس 
Quintus Hortensius . ويف وسعنا أن نتصور ما كان هلؤالء اخلطباء من رئات قوية إذا علمنا أن الذين

وكانت بالغة . اهلياكل والشرفات ااورة هلايستمعون هلم كانت ال تتسع هلم السوق العامة، بل كانت تغص م 
. هورتنسيوس واستعداده ألن يبيع مواهبه وضمريه باملال مما جعله حمبوب األشراف كما جعله من أغىن أغنياء رومه

، وكان إلقاؤه قوياً حباً حياً حىت كان روسيوس وإبسيوس )46(وترك لورثته بعد وفاته عشرة آالف دن من اخلمر
 كبار املمثلني الذائعي الصيت حيضرون احملاكمات اليت يترافع فيها ليتعلموا ما ينقصهم من فن التمثيل وغريمها من

بدراسة حركاته وطريقة إلقائه؛ وقد حذا حذو كاتو الكرب فراجع خطبه ونشرها، وهو الفن الذي وصل به منافسه 
ولقد بلغت اللغة الالتينية عن .  الروماين كلهشيشرون إىل ذروة الكمال، والذي جعل للخطابة أبلغ األثر يف النثر

طريق اخلطابة الدرجة القصوى يف البالغة والرونق والقوة واحلمال الذي يبلغ مجال اللغات الشرقية؛ واحلق أن 
" األسيوي"اخلطباء الشبان الذين جاءوا من بعد هورتنسيوس وشريشرون كانوا يعيبون على ما يسمونه األسلوب 

 وبروتس Calvusسنات اللفظية، ويف إثارة عواطف السامعني، حىت لقد أخذ قيصر وكلفس إسرافه يف احمل
Brutus وبليو Polio الذي ميتاز باهلدوء والعفة واالعتدال" األتكي" على أنفسهم أن يلتزموا أسلوب اخلطابة .

رة العاطفية والنظرة العقلية إىل أي بني النظ" االتباعية"و" اإلبداعية"وهنا قام اخلالف من زمن بعيد بني الرتعتني 
وكان الشباب أصحاب املذهب االتباعي جيأرون . احلياة، وما تستلزمه هذه النظرة األخرية من سيطرة على األسلوب

  .بالشكوى من أن الشرق قد أخذ يغلب رومه على أمرها يف كل شيء حىت يف اخلطابة نفسها

  الفصل الخامس 

  قلم شيشرون 

طبه ويدرك أن هذه اخلطب يئ السبيل إىل األدب الروماين، ولذلك أحس بوقع انتقادات كان شيشرون يفخر خب
املدرسة األتيكية، فلم يعه إال أن يدافع عن نفسه، فكتب عدة رسائل طويلة يف فن اخلطابة، وقد خلص يف بعضها 



  

 Will Durant  177   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

يف تأليف اخلطب ويف اإليقاع تاريخ البالغة الرومانية يف حوار واضح بارع وضع فيه القواعد اليت جيب اتباعها 
 Demosthenes، وقال إنه قد حذا فيه حذو دمستني "أسيوي"ومل يسلم يف هذه الرسائل بأن أسلوبه . واإللقاء

وتوضح السبع . بأن خطبهم الفاترة اخلالية من العواطف تنيم السامعني أو جتعلهم يفرون منهم" األتيكيني"وام 
فهي تويف . طب شيشرون مجيع احليل اليت يلجأ إليها من خطب اخلطباء الناجحونواخلمسون اليت وصلت إلينا من خ

على الغاية يف عرض ناحية واحدة من نواحي املوضوع الذي يتحدث عنه اخلطيب عرضاً يفيض حرارة ومحاسة؛ ويف 
وطنيتهم، وتقواهم؛ إدخال السرور على املستمعني بالفكاهات والنوادر؛ ويف إثارة كربيائهم وأهوائهم، وعواطفهم، و

ويف عرض أخطاء املعارض له أو أخطاء مواله سواء كانت صحيحة أو مما يرويها الناس عنه، وسواء كانت متس 
الشؤون العامة أو متسه هو نفسه؛ وحيذقه يف حتويل انتباه السامعني من النقط اليت يف غري صاحله، وغمرهم بفيض من 

جابة عنها صعبة أو مؤذية، مث يكيل التهم يف مجل تكون عباراا قوية قوة األسئلة اخلطابية يضعها حبيث تكون اإل
السياط، وتيارها اجلارف يغمر املستمعني؛ وال تدعى هذه اخلطب أا عادلة منصفة بل إن فيها من التجريح أكثر مما 

، ولكنها مباحة يف فيها من التصريح، وهي خالصات يستغل من يلقيها حرية القذف اليت كانت حمرمة يف املسارح
" الوباء"و" اخلرتير"وال يتردد شيشرون يف أن يصف ضحاياه بألفاظ مثل . السوق العامة ويف ساحات القضاء

 إن العذارى يقتلن أنفسهن ليتقني شر عهره، ويصب اللعنات على Piso؛ ويقول لبيزو "القذارة"و" اجلزار"و
وكانت هذه املثالب تسر املستمعني واحمللفني ومل يكن أحد من أنطونيوس ألنه يظهر حبه لزوجته على مأل الناس؛ 

ومل يأنف شيشرون نفسه من أن يكتب إىل بيزو رسائل تفيض وداً وصداقة بعد بضع سنني . الناس يأخذها مأخذ اجلد
وجدير بنا فوق هذا أن نقر بأن يف خطب شيشرون من األنانية . In Pisonemمن هجومه الوحشي عليه يف 

ة اخلطابية أكثر مما فيها من اإلخالص اخللقي أو احلكمة الفلسفية، بل إن فيها من األنانية والبالغة أكثر مما والبالغ
إن خطب دميوستني نفسه مل يكن فيها . فيها من الفطنة أو التعمق القانوين، ولكنها بالغة ليست كمثلها بالغة قط

 وهذا القذف الالذع لبين اإلنسان؛ ومما ال جدال فيه أنا ال هذا التصوير الواضح، احليوي، وهذه الفكاهة الغزيرة،
جند أحداً قبل شيشرون أو بعده قد أكسب اللغة الالتينية ما أكسبها هو من سحر وسالمة فاتنة، وقوة عاطفية 

يف "لقد كانت خطبه أمسى ما وصل إليه النثر الالتيين؛ وقد كتب إليه قيصر الكرمي وهو يهدي إليه كتابه . ومجال
لقد كشفت كل كنوز اخلطابة، وكنت أنت أول من استخدمها، وبذلك كانت لك اليد الطويل : "يقول" التشبيه

على مجيع الرومان، وكنت مفخرة وطنك؛ لقد نلت نصراً دونه نصر أعظم القواد، ألن الذهن البشري أنبل من 
قه السياسية، أما رسائله فتكشف عن وتكشف خطب شيشرون عن أخال). 47"(توسيع رقعة اإلمرباطورية الرومانية

لقد أملى هذه اخلطب كلها إال قلة منها على أمني سره، ومل . إنسانيته، وجتعل املرء يعفو عن مجيع عيوبه السياسية
يراجعها بنفسه، ومل يكن يفكر وهو يكتب معظمها أا ستنشر على املأل، ومن أجل هذا فإن الناس مل تعرض عليهم 
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ال  "Neposويف ذلك يقول نيبوس . ريرته كاملتني، كما عرضت عليهم نفسية شيشرون وسريرتهنفسية إنسان وس
، ذلك أن يف وسع قارئها أن يطلع على أهم الفصول احليوية "حاجة ملن يقرأ هذه الرسائل بقراءة تاريخ تلك األيام

لغالب صريح قدمي، خال من الفن وأسلوا يف ا. من املسرحية الثورية من داخلها، والستائر كلها مرفوعة عنها
وهي أكثر ما . ، ولغتها مزيج جذاب من الرقة األدبية، وسالسة اللغة الدارجة)49(والتكلف، ملئ بامللح والفكاهات

بقي من آثار شيشرون بل من النثر الالتيين كله طرافة ومتعة؛ ومن الطبيعي أن جند يف هذه اموعة الكبرية من 
بعض املتناقضات وغري قليل من الشواهد الدالة )  رسالة تسعون منها كتبت لشيشرون864وهي تشمل (الرسائل 

وليس فيها كلها أثر واحد للتقي واإلميان اللذين يطالعاننا كثرياً يف مقاالت شيشرون أو يف تلك . على عدم اإلخالص
يه اخلاص يف كثري من الناس، وخاصة يف اخلطب اليت جيعل اآلهلة فيها ملجأه األخري، ويتبني لنا من هذه الرسائل أن رأ

، وفيها يظهر غروره الشديد الذي ال يكاد يصدقه العقل )50(قيصر، ال يتفق على الدوام مع ما يصفهم به جهرة
وهو يقر مبتسماً بأن . ألطف وأحب إىل النفس مما يظهر يف خطبه، حيث يبدو لنا وكأنه حيمل معه متثاالً أينما ذهب

إذا كان يف الناس "ويؤكد لنا يف سذاجة ساحرة أنه ). 51"(نائي عليها أعظم األشياء قدراً عنديتقديري لنفسي وث"
ومما يلهو به القارئ ما جيده فيها من رسائل كثرية عن املال، ومن أقوال كثرية ). 52"(من ال يتصف بالغرور فهو أنا

 وبتيويل Asturae وأستوري Arpinumربينوم فقد كان له فضالً عن بيوته ذات احلدائق يف أ. عن بيوته املتعددة
 سترس، 250.000 تبلغ قيمتها Formiae كان له فضالً عن هذه البيوت ضيعة يف فورميا Pompeiiومبيب 

 كلفته Palatine، وقصر عل تل بالتني 500.000 تساوي Tusculumوأخرى يف تسكولوم 

ولكن هل يف .  أال إن هذه املتع وأسباب الترف لتبدو شنيعة مشينة إذا ما أتصف ا الفيلسوف3.500.000
الناس من بلغت فضائله تبقى معها مسعته إذا ما نشرت رسائله اخلاصة؟ واحلق أن اإلنسان إذا أمعن يف قراءة هذه 

إنه يف واقع األمر مل يكن له من األغالط، ولعله مل يكن له من الغرور، اكثر مما لنا، . الرسائل يكاد حيب هذا الرجل
وخري ما نستطيع أن نصفه به أن كان . ولكنه أخطأ إذ خلد هذه األغالط وهذا الغرور يف نثر أوىف على الكمال
 بكتبه وبأبنائه، حياول أن حيب زوجه ترنتيا عامالً جمداً، وأباً رحيماً، وصديقاً وفياً؛ ويف وسعنا أن نراه يف بيته مولعاً

Terentiaولقد أوتى هو وزوجه من الثروة ما .  الغضوب املصابة بالرثية واليت مل تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة
يبعد عنهما السعادة، وكانت متاعبهما ومنازعاما تنشأ على الدوام من حساباما الضخمة، وظلت هذه املنازعات 

؛ وقد Publiaومل يلبث بعد أن طلقها أن تزوج بيليا . طلقها بسبب تشاحن على املال نشأ بينهماتزداد حىت 
 طلقها هي Tulliaاسفلت نظره إليها أا ذات ثروة طائلة وليست كبرية السن، فلما أن أظهرت بغضها البنته تليا 

 بعقله، وأراد أن يشيد هلا معبداً وكان حيب تليا أشد احلب، فلما ماتت حزن عليها حزناً كاد يذهب. األخرى
وكان تريو .  كبري أمناء سره واليت كتبها عنهTiroومن ألطف رسائل شيشرون اليت كتبها إىل تريو . كمعابد اآلهلة
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وأكثر . يكتب ما ميليه عليه خمتزالً، ويشرف له على أمواله بقدرة وأمانة كافأه عليهما شيشرون بتحريره من الرق
 الذي كان يستثمر لشيشرون أمواله املدخرة والذي أجناه من Atticusهي اليت كتبها إىل أتكس اخلطابات عدداً 

وقد كتب شيشرون إىل أتكس، . عدة ورطات مالية، ونشر له مؤلفاته، وأسدى إليه من النصح السديد ما مل يعمل به
اباً يعد مضرب املثل يف الوفاء وعذوبة وكان غائباً يف بالد اليونان عن حكمة وفطنة حني بلغت الثورة عنفواا، خط

لست اشعر حباجة أشد من حاجيت إىل من أستطيع أن أفضي إليه بكل ما يتصل يب، ومن حيبين، ومن : اللفظ قال فيه
إن أخي الذي يفيض صراحة . أثق حبزمه وحصافة رأيه، ومن أستطيع أن أحتدث إليه بال ملق وال رياء وال حتفظ

وأنت يا من أجنيتين من متاعيب وأسباب قلقي برأيك السديد، ويا من كنت رفيقي يف الشؤون ... وحناناً غائب عين
وبينما كانت بالد ). 54( أين أنت؟- وشريكي يف مجيع أقوايل وأفكاري. العامة وموضع ثقيت يف مجيع شؤوين اخلاصة

سه حاكماً بأمره، اعتزل شيشرون الرومان متر بتلك األيام العصيبة حني عرب قيصر الروبكون وهزم مبيب، ونصب نف
وقد كتب إىل أتكس يف ذلك . احلياة العامة إىل حني وأخذ ينشد الراحة من عنائها يف قراءة الفلسفة والكتابة فيها

إين أحبها أعظم احلب، وتشمئز . تذكر ما وعدتين به فال تعط كتبك إلنسان ما بل احتفظ ا يل: "الوقت يقول له
وقد عمل وقتئذ مبا كان ينصح به غريه، وأصدر يف فترة ال تزيد إال ). 55"(من كل ما عداهانفسي أشد االمشئزاز 

لعليا قد ذلك أن ضعف العقيدة الدينية لدى الطبقات ا .قليالً على سنتني ما يكاد يكون مكتبة يف الفلسفة
وكان شيشرون يأمل . خلف وراءه فراغاً أخالقياً الح معه أن رومه تتردى يف مهاوي االحنالل اخللقي واالجتماعي

أن حتل الفلسفة حمل الدين متهدي هذه الطبقات إىل احلياة الطبية، وحتفزها ألن حتيا هذه احلياة، ومل يكن يعتزم أن 
 جديداً، بل كان كل ما يهدف له هو تلخيص تعاليم حكماء اليونان يضيف إىل النظم الفلسفية السابقة نظاماً

وقد بلغ من أمانته العلمية أن أقر يف غري خفاء أنه يستمد ). 57(وتقدميها للرومان لتكون آخر ما يهديه هلم يف حياته
 وغريمها من فالسفة اليونان Poseidonius وبوسيدونيوس Panaetiueفلسفته من رسائل بانتيوس 

، وأن عمله ال يزيد على تكييف رسائلهما تكييفاً جديداً؛ بل إنه يف بعض األحيان ال يفعل أكثر من )58(دثنياحمل
ولكنه قد حول نثر هؤالء الفالسفة اجلاف اململ إىل لغة التينية سهلة، واضحة، جذابة، ومجل . ترمجة هذه الرسائل

داء املنطق وما وراء الطبيعة اجلدباء، إىل املشاكل احلية، مشاكل وكان ينتقل فيها تنقالً سريعاً من بي. حبوثه باحلوار
وقد اضطر كما اضطر لكريشيوس إىل ابتكار مصطلحات فلسفية جديدة، وجنح يف هذا . السلوك وحكم البالد

تمد واحلق أن احلكمة مل يزا من أيام أفالطون هو الذي اس. جناحاً جعله صاحب الفضل على اللغة والفلسفة كلتيهما
يتحدثون عن األمور اإلهلية حديث "منه شيشرون معظم أفكاره؛ ذلك بأنه مل يكن حيب حتكم األبيقوريني الذين 

وكذلك مل يكن يعجبه حتكم الرواقني الذين ". الواثقني، حىت ليخيل إليك أم قد جاءوا لساعتهم من جمتمع لآلهلة
وتلك نظرية مل ير ) 59( أنفسها إمنا وجدت ملنفعة اآلدمينييلوون احلجج عن قصد وتعمد حىت ليخيل إليك أن اآلهلة
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وكانت النقطة اليت بدأ منها فلسفته هي بعينها بداية . شيشرون نفسه يف بعض أطواره أا بعيدة عن حكم العقل
 أي التشكك اهلني الذي ال يعترف بأن شيئاً ما مؤكداً كل - The New Academyفلسفة األقدميية اجلديدة 

إن : "د، والذي يرى يف االحتماالت الراجحة ما يكفي مطالب احلياة البشرية؛ ويف ذلك يقول يف بعض كتاباتهالتأكي
ويقول يف ). 61"(ولعلكم تأذنون يل أال أعرف ما ال أعرفه).. 61(فلسفيت يف معظم احلاالت هي فلسفة الشك

ولكن ما ). 62"(من التشوف ال يقره العقلإن الذين يريدون أن يعرفوا رأيي الشخصي يظهرون قدراً : "موضع آخر
. فيهزأ بالتضحيات الدينية، واهلاتفني والعرافني: أويت من قدرة فائقة على التعبري سرعان ما كان يتغلب على حيائه

وخيصص رسالة بأكملها إلنكار القدرة على التنبؤ بالغيب، ويتساءل يف معرض استنكار االعتقاد بالتنجيم، وهو 
ذي كان واسع االنتشار يف تلك األيام، هل كان من قتلوا يف واقعة كاين قد ولدوا يف مطلع جنم االعتقاد ال

بل إنه ليشك يف أن العلم باملستقبل خري ملن يعلمه، وذلك ألن املستقبل نفسه قد يكون كريهاً كغريه ). 63(واحد
 أن يف مقدوره أن يقضي على العقائد القدمية ويظن شيشرون. من احلقائق الكثرية اليت يدفعنا محقنا إىل اجلري وراءها

 ومسيت اخلمر Ceresإذا مسيت احلب سرييز : "فيقول مثالً. كلها قضاء مربماً بالسخرية منها واالستهزاء ا
استعارة من االستعارات املألوفة، ولكن هل تظن أن أحداً من الناس قد بلغ  كانت هذه التسمية Bachusباخوس 

على أن شكه يف اإلحلاد مل يكن يقل عن شكه يف أية ). 63"(به اجلنون إىل احلد الذي يعتقد معه أن ما يأكله إله حبق

 اليت كان يقول ا دمقريطس ولكريشيوس، ويقول إن من فهو يرفض العقيدة الذرية. عقيدة حتكمية أخرى
أبعد األشياء أن تنظم الذرات نفسها بال هاد يهديها ولو ظلت تفعل كذلك أبد الدهر، مث ينشأ من هذا التنظيم عاملنا 

ن من أبعد األشياء كذلك أن تتجمع هذه احلروف من تلقاء وشأا يف ذلك شأن احلروف اهلجائية فإ. الذي نعيش فيه
ويقول إن جهلنا باآلهلة ليس بالدليل القاطع على عدم وجودها، بل ). 64"(حوليات إنيوس"نفسها فينشأ من جتمعها 

. إنه ليذهب إىل أبعد من هذا فيقول إن إمجاع الناس على وجودها يكفي يف حد ذاته لترجيح وجود قوة مدبرة

خلص من هذا أن الدين نظام البد منه لألخالق الشخصية والنظام العام، وأنه نظام ال ميكن أن يهامجه إنسان ويست
ومل . ؛ ولذلك فإنه ظل يقوم بواجبات العراف الرمسي يف الوقت الذي كان يكتب فيه ضد التنبؤ والعرافة)65(عاقل

ذلك أن األخالق الرومانية، واتمع .  وحسن التصرفيكن يعد هذا نفاقاً مبعناه الصحيح، ولعله كان يسميه سياسة
الروماين، ونظام احكم فيه، كانت كلها وثيقة االرتباط بالدين القدمي، وأنه إذا أريد هلا البقاء وجب أال يترك هذا 

ها أعظم وملا توفيت تليا اليت كان حيب). وكان األباطرة يربرون اضطهاد املسيحيني مبثل هذه احلجج. (الدين كي ميوت
وكان قبل ذلك بعدة سنني كثرية قد استعار من فيثاغورس وأفالطون . احلب، اشتدت به نزعة األمل يف اخللود

أسطورة معقدة بليغة عن حياة بعد املوت، ينعم فيها املوتى " مجهورية"الذي اختتم به " حلم سبيو"وإيكسودس يف 
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 - وحىت يف رسائله اليت يواسي فيها الثاكلني من أصدقائه-اصةأما يف رسائله اخل. العظماء الصاحلني بالنعيم األبدي

وإذ كان على علم مبا يسري يف أيامه من نزعة التشكك فإن األسس اليت . فإنه ال يذكر قط شيئاً عن احلياة اآلخرة
فهو . لطبيعيةأقام عليها حبوثه يف األخالق والسياسة كانت أسساً دنيوية حمضة، ال تعتمد قط على تأييد غري القوى ا

مث يوافق الرواقيني يف شيء من التردد على أن . بالتساؤل عن الطريق املوصل إىل السعادة) De Finbusيف (يبدأ 
يبحث عن طريق الفضيلة، ويفلح ) De Effcüsيف (ومن أجل هذا تراه . الفضيلة وحدها ال تكفي للوصول إليها

الناس مجيعاً أخوة، وخليق بنا أن نعد : "عاً إىل حني، ويف ذلك يقولبفضل مجال أسلوبه يف أن جيعل الواجب حمبباً ممت
مث يواصل حديثه قائالً إن أمسى املبادئ اخللقية هي الوالء ). 66"(العامل كله مدينة مشتركة لآلهلة والبشر على السواء

جتمع، أن يقيم حياته على وأول ما جيب على اإلنسان لنفسه وللم. هلذا الكل، والء يكون احلافز له هو الضمري احلي
والسياسة احلكيمة أعظم شرفاً من . أساس اقتصادي سليم، وعليه بعدئذ أن يؤدي واجباته بوصفه مواطناً يف بلده

وهو يرى أن امللكية املطلقة خري أنواع احلكومات إذا كان امللك صاحلاً، وأكثرها ). 67(أعمق البحوث الفلسفية
وعنده أن احلكومات .  وتلك حقيقة سرعان ما تأيدت يف رومه نفسها- سداًشراً وفساداً إذا كان امللك فا

ولكن شيشرون، وهو من أفراد الطبقة الوسطى، . األرستقراطية تصلح إذا كان احلاكمون فيها هم أحسن الناس حقاً
قراطي يف رأيه يصلح واحلكم الدمي. ال يسلم تسليماً مطلقاً بأن األسر القدمية احملافظة على أرستقراطيتها خري األسر

هذا إىل أن هذا احلكم يفسده االفتراض الكاذب بأن الناس . إذا كان الشعب فاضالً، وهذا يف ظنه ال يكون أبداً
ولذلك كان خري احلكومات هي اليت تقوم على دستور جيمع بني هذه األنواع كلها كحكومة رومه قبل . متساوون

عيات الدميقراطية، وسلطة جملس الشيوخ األرستقراطية، وسلطة عهد ابين جراكس، فقد مجعت بني سلطة اجلم
وامللكية إذا مل تكن هلا ضوابط , القنصلني اليت ال تكاد تقل عن سلطة امللوك يف السنة اليت يتوليان فيها منصبهما

راطية وموازين تصبح حكومة استبدادية، كما أن هذه الظروف نفسها جتعل األرستقراطية أجلركية، وجتعل الدميق
وقد كتب بعد مخس سنني من توىل قيصر منصب القنصلية، وكأنه فيما . حكم الغوغاء وتستحيل إىل فوضى وطغيان
يقول أفالطون إن احلكام املستبدين ينبتون من مغاالة الناس يف التحلل من : كتب كان يصوب السهم إىل صدر قيصر

وإن هذه احلرية وى باألمة آخر األمر إىل درك ... رالقيود حتلالً يسميه حرية، كما ينبت النبات من اجلذو
وذلك ألن العامة اليت ليس هلا حاكم يسيطر عليها ختتار .. إن كل شيء يزيد على حده ينقلب إىل ضده.. االستعباد

يسعى لنيل رضاء الناس مبا يعطيهم من أموال .. وهو إنسان جرئ ال ضمري له.. من بينها يف العادة زعيماً يقودها
وملا كان هذا الرجل خيشى أشد اخلشية أن يظل فرداً كغريه من األفراد فإم خيلعون عليه محاية املنصب . غريهم

العام، وجيددون له هذه احلماية على الدوام، فيحيط نفسه حبرس مسلح، وينتهي به األمر إىل أن يصبح طاغية يستبد 
رغم هذا نال بغيته، ورأى شيشرون أن خري ما يفعله هو ولكن قيصراً ). 68(بالشعب الذي حباه القوة والسلطان
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القوانني تلتزم "أن يكظم غيظه ويرفه عن نفسه بالقول املعاد يف القانون، والصداقة، واد، والشيخوخة، وبأن 
على أنه كان يف وسعه على األقل .  على حد قوله هو نفسهSilent lege enter arma" الصمت يف أيام احلرب

التفكري الصحيح املتفق مع "م للتفكري يف فلسفة القانون، وقد عرفه كما عرفه الرواقيون بأنه أن يستسل
. أي أن القانون يعمل جلعل الصالت اليت تنشأ من دوافع الناس االجتماعية صالت منظمة مستقرة) 69"(الطبيعة

) 70"(وهذا هو أصل القانون"، )عاتم" (الطبيعة قد غرست يف نفوسنا امليل إىل حب الناس"ويف ذلك يقول إن 

ويرى شيشرون أن الصداقة جيب أال تقوم على املنافع املتبادلة بل على املصاحل املشتركة اليت تدعمها، وحتدوها 
أال يطلب اإلنسان إىل صديقه أن يعمل أشياء غري شريفة، وأال يعملها هو "الفضيلة والعدالة، وأن قانون الصداقة هو 

، وعنده أن احلياة الشريفة هي خري ضمان للشيخوخة السارة، وأن االستهتار واإلسراف )71(هاإذا طلب إليه عمل
أما احلياة اليت تقضي على خري وجه فقد يبقى . يف أيام الصبا يتركان الشيخوخة جسماً والعقل منهوكا قبل األوان

واالنكباب . Masinassaماسينسا اجلسم والعقل فيها سليمني حىت يبلغ املرء مائة من السنني، ولنضرب لذلك 
والشيخوخة أجمادها كما للشباب ). 72(يغفل عن اقتراب الشيخوخة منه خفية"على الدرس قد جيعل اإلنسان 

وقد .  ففيها احلكمة املتسامية، وفيها حب األطفال آباءهم وإجالهلم إياهم، وفيها دأ محى الرغبات واملطامح-أجماده
 ذلك ال حيدث إذا كان العقل قد كونته الفلسفة، فأدرك أن وراء القرب، يف أحسن ختشى الشيخوخة املوت ولكن

ويف وسعنا أن حنكم على مقاالت شيشرون يف ). 73(األحوال، حياة جديدة أسعد من احلياة ويف أسوئها من عنائها
السنن القدمية والتقاليد الفلسفة بأا كلها ضئيلة األثر، وأا كآرائه يف احلكم والسياسة تستمسك فوق ما جيب ب

وسبب ذلك أنه وإن أويت تشوف العامل فقد أويت معه حذر أبناء الطبقة الوسطى وضعف عزميتهم، ولذلك . املرعية
ظل يف فلسفته نفسها سياسياً يكره أن يسيء إىل شخص واحد من الناس، خشية أن يفقد بذلك صوته يوم 

يد املوازنة بني ما هلا وما عليها، فإذا انتهى من هذه املوازنة خرج وكان ديدنه أن جيمع آراء غريه وجي. االنتخاب
ولوال ما امتازت به هذه . السامع بعدها من نفس الباب الذي دخل منه، ال يدري أي الكفتني ترجح على األخرى

يشرون وما فما أمجل التينية ش. الكتب الصغرية من أسلوب سهل مجيل لعفي عليها الزمان، وملا بقي هلا ذكر اآلن
لقد كان إذا قص حادثة أسبغ عليها من احليوية اليت تسري يف خطبه ! أسهل قراءا، وما أسلس لغتها وأوضحها

وإذا وصف شخصاً أظهر يف هذا الوصف من الرباعة ما جيعل القارئ يتأسف معه . فتسترعي األمساع وتسحر األلباب
، وإذا انطلق يف اخلطابة أفاض على السامع )74(ظم مؤرخي رومهألنه مل جيد متسعاً من الوقت ميكنه من أن يكون أع

، وجعل السوق العامة تدوي Isocratesجمالً متزنة، مجيلة اللفظ، قوية العبارة، مما أخذه عن إيزوقراطيس 
إن آراء شيشرون هي آراء الطبقات العليا، أما أسلوبه فقد أراد به أ يصل إىل قلوب . بالتصفيق واالستحسان

عب؛ ومن أجل هذا تراه يبذل جهده لكي يكون هذا األسلوب واضحاً ال غموض فيه، وأن تكون احلقائق اليت الش
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ومالك القول أن شيشرون قد خلق . يوردها مما يهز مشاعر السامعني هزاً، وهو ميزج املعنويات بالنوادر والفكاهات
ا أداة مرنة للتعبري عن الفلسفة، وجعلها صاحلة اللغة الالتينية خلقاً جديداً، فوسع نطاق مفرداا، وصاغ منه

وإن األجيال اليت جاءت بعده لتذكره على . الستيعاب اآلداب والعلوم يف أوربا الغربية سبعة عشر قرناً من الزمان
وملا أن نسي الناس ما قام به وهو قنصل من أعمال جميدة، أو كادوا ينسوا، على . أنه مؤلف أكثر منه رجل سياسة

وإذ كان من عادة الناس أن ميجدوا . رغم مما فيها من ذكريات طيبة، ظلوا ميجدون فتوحه يف عامل األدب والفصاحةال
الصورة كما ميجدون املادة، وأن يعظموا الفن كما يعظمون العلم والسلطان، دون سائر الرومان، من الشهرة ما مل 

  .االستثناء الوحيدومل يغفر هو لرومه هذا . ينل أكثر منه إال قيصر وحده

  الباب التاسع 

  قيصر 

  م . ق100-44

  الفصل األول 

  الرقيع 

 ابن فينوس Aeneas ابن إينياس Iulus Ascaniusيقول يوليوس قيصر إنه ينتمي إىل يولوس أسكانيوس 
Venusإيطاليا وكال آل يوليوس من أقدم األسر يف. أي أنه بدأ حياته إهلاً واختتمها إهلاً: ابنة جوبتر)  الزهرة 

فقد كان أحد أفراد هذه األسرة يوليوس قنصالً . وأعالها شرفاً، وإن كان الدهر قد عدا عليها فذهب مباهلا وأفقرها
 قنصالً يف عام Vopiscus Julius، وكان فوبسكس يوليوس 482، كان منها قنصل آخر يف عام 489يف عام 
وقد ورث عن عم لزوجته ). 1(91يف عام ، وآخر 157 يف عام Sextus Julius، وسكستس يوليوس 473

وكانت أمه .  ميالً إىل املبادئ السياسية املتطرفة- كما يرث الناس يف بعض األحيان عن أعمامهم-يدعى ماريوس
 وهو حي من -أورليا سيدة وقورة حكيمة مقتصدة يف تدبري شؤون بيتها الصغري، وكان هذا البيت يف حي سابورة

م، .ق100يف هذا البيت ولد قيصر يف عام . حياء اليت تكثر فيها احلوانيت واحلانات واملواخريالطراز القدمي، ومن األ

 فيما Suetniusويقول سيوتونيوس  . وكان مولده نتيجة جلراحة هي اليت كانت سبباً يف تسميته بامسه األول
 إن قيصر هذا كان شخصاً مطيعاً سلس القياد إىل حد يدعو للعجب، كما كان امليل إىل Hollandنقله عنه هلند 

وشرع قيصر مع . وكان املعلم الذي يتوىل تعليمه اللغتني الالتينية واليونانية وعلوم البالغة رجالً من الغاليني". التعلم
ذلك أن الشاب أظهر استعداداً عظيماً للخطابة، .  منه للفوز بأعظم فتوحه كلهاهذا املعلم يعد نفسه على غري علم
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 يف Marcus Thermusمث أنقذه من هذه الرتعة تعيينه ياوراً حربياً ملاركس ثرمس . وبدأ يف شبابه يكتب ويؤلف
رين املغتابني إىل  حباً دفع شيشرون وغريه من الثرثاBithynia واىل بيثينيا Nicomedesوأحبه نقوميدس . آسيا

 استجابة لرغبة Cossutia تزوج كوساتيا 84وملا عاد إىل رومه يف عام ). 2"(أسلم عذرته مللك"أن يعريوه بأنه 
 الذي Cinna ابنة سنا Corneliaفلما أن تويف والده بعد زواجه منها بزمن قليل طلقها وتزوج كرونليا . أبيه

 صال زمام السلطة أمر قيصر أن يطلق كورنليا، فلما أىب أن يطيع هذا املر وملا توىل. توىل قيادة الثورة بعد ماريوس
وملا علم . صادر صال أمالكه اليت ورثها عن أبيه كما صادر بائنة كورنليا وسجل امسه يف احملكوم عليهم باإلعدام

وملا رأى ). 75( رومه قيصر بذلك هرب من إيطاليا وانضم إىل اجليش احملارب يف قليقية، حىت إذا مات صال عاد إىل
وأسره القراصنة يف الطريق واقتادوه إىل . أن أعداءه هم أصحاب األمر والنهي فيها غادرها مرة أخرى إىل آسيا

، ) ريال أمريكي72.000(كمني هلم يف قليقية، وعرضوا عليه أن يطلقوا سراحه نظري فدية قدرها عشرون تالنتا 
وأرسل خدمه . روه حق قدره، وعرض عليهم هو نفسه أن يعطيهم مخسني تالنتافلما مسع ذلك السهم على أم مل يقد

فلما مل تعجبهم قصائده مساهم . ليأتوه باملال، وأخذ يف هذه األثناء يسلي نفسه بكتابة القصائد وقراءا على آسريه
ذهاب إىل ميليطس وملا جاءه الفداء أسرع بال. برابرة مهجاً، وأوعدهم بأنه سيشنقهم يف أول فرصة تتاح له

Miletus وأعد السفن واملالحني، وطارد القراصنة وقبض عليهم، واستعاد منهم الفداء، وصلبهم؛ ولكنه وهو 
وملا عاد . وذهب بعدئذ إىل جزيرة رودس ليدرس فيها البالغة والفلسفة). 3(الرجل الشفيق الرحيم قطع رقام أوالً

كان وسيم الوجه وإن كان سقوط شعر رأسه يف هذه السن املبكرة و. إىل رومه وزع جهوده بني السياسة واحلب
وإذ كان هذا الزواج زواجاً سياسياً حمضاً .  تزوج مببا ابنة حفيدة صال68وملا توفيت كرنليا يف عام . أخذ يشغل باله

من الكثرة فإنه مل يتورع عن العالقات اجلنسية غري املشروعة حسب عادة ذلك الوقت؛ ولكن هذه العالقات بلغت 
زوج كل امرأة وزوجة كل رجل "يصفه بقوله إنه ) والد قائده األخري (Curiaومن التنوع الشاذ حداً جعل كوريا 

ommium mulierum vir et ommium virorum mulier" (4 .( وظل يتبع هذه العادات نفسها
، ومع كثريات من النساء يف غالة،  يف نوميدياEunoeيف حروبه فيبعث مع كيلوبطرة يف مصر، ومع امللكة إيونو 

وملا مت له النصر يف بالد الغاليني أخذ جنوده ينشدون ". الزاين األصلع"حىت كان جنوده يلقبونه يف مزاحهم بلقب 
بيتني من الشعر املقفى حيذرون فيهما مجيع األزواج بقوهلم إن عليهم أن يغلقوا األبواب على زوجام ما دام قيصر يف 

كان األشراف حيقدون عليه لسببني أوهلما أنه قضى على امتيازام، وثانيهما أنه أفسد زوجام؛ وطلق مبيب و. املدينة
زوجته التصاهلا بقيصر، ومل تكن كراهية كاتو الشديدة له منبعثة عن أسباب فلسفية خالصة بل كان من أسباا أن 

وملا ارتاب كاتو يف صالت قيصر . ت قيصر له كانت أحب عشيقاServiliaأختاً له غري شقيقة تدعى سرفليا 
بكاتلني وظنه شريكاً له يف مؤامراته طلب إليه يف جملس الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة جئ ا إليه يف تلك اللحظة، 
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وظلت يم ). 5(فما كان من قيصر إال أن أوصلهما إليه دون تعليق عليها، فإذا هي رسالة حب بعثت ا إليه سرفليا
 إىل قيصر Tertiaوال حياته؛ وكانت ألسنة السوء القاسية تتهما يف أخريات أيامها بأا أسلمت ابنتها ترشيا حببه ط

وحدث يف مزاد علين أثناء احلرب األهلية أن باع قيصر إىل سرفليا ضياعاً صادرها من مجاعة من . لتشبع شهواته
ه من ضآلة الثمن قال شيشرون يف سخرية الذعة كانت وملا أظهر بعضهم دهشت. األشراف املعاندين بثمن أمسى زهيد

" ينقص ثلثه"، وهي عبارة حتتمل معنيني فقد يكون معناها أن الثمن tertia deductaخليقة بأن تطيح برأسه إنه 

وأصبحت ترشيا . وقد تكون إشارة منه إىل اإلشاعة الرائجة وقتئذ وهي أن سرفليا قد جاءت بابنتها ترشيا إىل قيصر
ولعل .  بعد زوجاً ليكيوس القاتل األول لقيصر، وهكذا خيتلط عشق اخلالئق بالفنت اليت تندلع نرياا يف الدولفيما

فقد كانت كل . هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إىل أعلى الدرجات، ولعلها أيضاً قد عانت على سقوطه
عداء؛ وقد حافظت معظمهن على وفائهن له حىت امرأة فاز حببها صديقة له عظيمة النفع، وخاصة يف معسكرات األ

من ذلك أن كراسس . بعد أن هدأت عاطفة حبه هلن وأضحت ال تزيد على اامالت املألوفة من الرجال إىل النساء
أقرض قيصر أمواالً طائلة ليستخدمها يف الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية فريشو ا الشعب، ويقيم له األلعاب، 

وحسبك دليالً على مقدار هذه .  الرغم مما كان يشاع وقتئذ من أن زوجته ترتال كانت تعشق قيصروذلك على
ومل يكن الباعث على هذه ).  ريال أمريكي2.800.000(األموال أن قيصر كان يوم ما مديناً له بثمامنائة تالنت 

ت تود إليهم يف صورة مساعدات القروض هو الكرم والصداقة، بل كانت مبثابة اشتراك من أصحاا يف احلمال
 يف حاجة إىل من حيمي ماليينه وتتيح له فرص -  كما كان أتكس-سياسية أو غنائم حربية؛ فقد كان كراسس

فقد كان ماركس أنطونيوس ". الديون"وكان معظم الساسة الرومان يف ذلك الوقت ينوءون مبثل هذه . استثمارها
 بسبعني مليوناً على أن من Miloشيشرون بستني مليوناً، وميلو  سسترس، و40.000.000مثالً مديناً بنحو 

ومجلة القول أن علينا أن نتمثل يف أول حياته يف صورة . اجلائز أن تكون هذه األرقام افتراء على هؤالء الساسة
در رجال السياسي الذي ال ضمري له، والرقيع املستهتر، الذي بدلته السنون والتبعات شيئاً فشيئاً فجعلته من أق

 أال ننسى أنه كان رجالً - وحنن نطرب من عيوبه ونقائصه-وينبغي لنا. احلكم وأرعاهم للحرمات يف تاريخ العامل
وليس يف وسعنا أن نسوي بني أنفسنا وبني قيصر بقولنا إنه كان . عظيماً على الرغم من هذه العيوب والنقائص

  .يضلل بالنساء، ويرشو الزعماء، ويؤلف الكتب

   الثاني الفصل

  القنصل 
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ذلك أنه مل يكد ميضي عام . بدأ قيصر حياته السياسية بأن حتالف مع كاتلني سراً واختتمها بأن أعاد احلياة إىل رومه
 أحد العاملني يف حركة صال Gnaeus Dolabellaواحد على موت صال حىت قدم للمحاكمة نيوس دالبال 

يه قيصر، ولكن العامة هللت له حني هاجم ذلك القرار يف خطبة بليغة الرجعية، وكان قرار احمللفني على غري ما يشته
نعم إنه مل يكن يضارع شيشرون يف حتمسه وفكاهته، أو يف مجله املوزونة القوية، أو يف . ردد فيها املبادئ الدميقراطية

ك األسلوب ألنه اعتاد من أول األمر ذل" األسيوي"واحلق أن قيصر كان يبغض أسلوب شيشرون . حدة لسانه
على أنه رغم هذا . على احلربني الغالية واألهلية" تعليقاته"املوجز القوي ذا البساطة الصارمة اليت امتازت ا فيما بعد 

، 68واختري قيصر كوسترا يف عام ). 6(كله مل يلبث أن صار أفصح الفصحاء يف رومه إذا استثنينا شيشرون نفسه
يادة احلمالت العسكرية اليت سريت لتأديب القبائل الوطنية، فخرب مدا، وأرسل للعمل يف أسبانيا حيث توىل ق

على أن هذه املدن قد محدت له يف الوقت نفسه . وب من األموال ما استطاع أن يويف به بعض ما عليه من الديون
سكندر األكرب أخذ يلوم أن خفض فوائد قروضها من املاليني الرومان، وملا قدم إىل مدينة جادز وشاهد فيها متثاالً لإل

. نفسه على أنه مل يعمل إال القليل يف مثل السن اليت فتح الفىت املقدوين حني بلغها نصف عامل البحر األبيض املتوسط

فاختري إيديال أو مشرفاً على . مث عاد بعدئذ إىل رومه واندفع يف الصراع القائم وقتئذ يف سبيل املنصب والسلطان
 يف تزيني السوق العامة مبا أقامه فيها من املباين -  أي أموال كراسس- ، وأنفق أمواله65ام املباين العامة يف ع

وكان صال قد أزال من الكبتول ما . واألعمدة اجلديدة؛ وأخذ يتودد إىل العامة مبا كان ينفقه عن سعة على األلعاب
صفات الرجل املتطرف القدمي وانتصاراته، مجعه فيه ماريوس من شارات النصر كاألعالم والصور واملغامن اليت متثل 

فأعادها كلها قيصر إىل مواضعها واغتبط بعودا جنود ماريوس القدامى أشد االغتباط، وأظهر ذا العمل وحدة 
واحتج احملافظون على هذه السياسة، وعرفوا من ذلك الوقت أنه رجل جيب . سياسته املناقضة لسياسة ماريوس

م رئيساً إلحدى اللجان اليت عينت للنظر يف بعض قضايا القتل، . ق64وكان يف عام . ء عليهعليهم أن يعملوا للقضا
فاستدعى للمثول أمام اللجنة من كان حياً من عمال صال الذين عاونوه على وضع قوائم من حكم عليهم هذا 

ترع يف جملس الشيوخ ضد م اق. ق63ويف عام . القنصل، وقضى على الكثريين من هؤالء العمال بالنفي أو اإلعدام
؛ ويلوح أن )7(إعدام من اشتركوا مع كاتلني، وقال يف عرض خطابه إن الشخصية البشرية ال بقاء هلا بعد املمات

واختري يف تلك السنة نفسها رئيساً أعلى الدين . قوله هذا كان اجلزء الوحيد من خطابه الذي مل يسيء فيه إىل أحد
 وأمر يف ذلك العام مبحاكمة أحد زعماء praetor بريتورا 62 اختري يف عام  مثpontifex maximusالروماين 

 عني والياً على أسبانيا ولكن دائنيه حالوا بينه وبني السفر 61ويف عام . احملافظني الختالسه بعض األموال العامة
اً قط، فتقدم كراسس  سسترس إذا أراد أال ميتلك شيئ25.000.000إليها، وأقر يف ذلك الوقت أنه يف حاجة إىل 

وبذلك استطاع أن يسافر إىل أسبانيا، ويشن محالت حربية مروعة على القبائل الثائرة . ملعونته وضمنه يف مجيع ديونه
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وعاد بعدها إىل رومه ومعه من الغنائم ما يكفي ألداء ديونه وملء خزائن الدولة باملال، فما . ذات الرتعة االستقاللية
ولعل األشراف قد أظهروا بعملهم هذا كثرياً . ال أن اقترح أن يقام له احتفال بنصره العظيمكان من جملس الشيوخ إ

من اهلاء وحصافة الرأي، فقد كانوا يعرفون أن قيصر سريشح نفسه ملنصب القنصلية، وأن القانون ينص على أال 
ل حبكم القانون بعيداً عنها إىل يوم يرشح هلا من كان غائباً عن البالد، وأن من يقام له احتفال بالنصر حيب أن يظ

ولكن قيصر استبق يوم االحتفال بنصره، .  وحرص جملس الشيوخ على أن حيدده بعد موعد االنتخاب-االحتفال
وكان سبب جناحه مهارته يف ضم . ودخل املدينة وأدار املعركة االنتخابية جبد ومهارة عجز معارضوه عن مقاومتها

ان مبيب قد عاد تواً من بالد الشرق بعد أن قام فيها بسلسلة من األعمال احلربية والسياسية وك. مبيب إىل قضية احلرية
ايدة، فقد طهر البحر من القراصنة، وأمن بذلك سبل التجارة يف البحر األبيض املتوسط، وأعاد الرخاء إىل املدن 

يف رومه بفتح بيثينيا وبنتس وسوريا، وكان قد أرضى أصحاب املال . اليت كان رخاؤها يعتمد على هذه التجارة
وكان قد خلع ملوكاً وأجلس على العرش آخرين، وأقرضهم األموال من غنائمه احلربية بفوائد باهظة، وقبل رشوة 

مث عاد فامتنع ما اتفق عليه . كبرية من ملك مصر الذي دعاه إىل القدوم إليها إلمخاد فتنة اندلع هليبها يف تلك البالد
؛ ونشر لواء السالم يف ربوع فلسطني وجعلها والية خاضعة لنفوذ رومه، وأنشأ تسعا )9(مل غري مشروعحبجة أنه ع

وقصارى القول أنه كان قد سلك قبل ذلك الوقت . وثالثني مدينة جديدة، وأقر حكم القانون والنظام والسالم
فلما رجع إىل رومه محل إليها . لوفريمسلك السياسي احلكيم واحلاكم القدير وأن مسلكه عاد على البالد باملال ا

ثروة عظيمة من الضرائب، واخلراج، والبضائع اليت غنمها يف حروبه، ومن األموال اليت افتدى ا األرقاء أو بيعوا 
ا، فاستطاع بذلك أن يعمر خزانة الدولة مبائيت مليون سسترس، وأن يضمن هلا إيراداً سنوياً قدره ثالمثائة ومخسون 

، وأن يوزع على جنوده ثالمثائة وأربعة ومثانني مليوناً، وأن يستبقي لنفسه رغم هذا كله من املال ما ينافس به مليوناً
وكان خوف جملس الشيوخ من هذه األعمال أكثر من سروره . كراسس فيكون أحد رجلني مها أغىن أغنياء رومه

ن له بالوالء واإلخالص، ويستطيع بكلمة من قائده ومعه جيش يدي) 62(منها، فلما علم أن مبيب قد نزل يف برندزيوم
ولكن مبيب كان رجالً كرمياً عظيماً، . أن جيعله حاكماً بأمره على البالد، ملا علم جملس الشيوخ ذلك متلكه الرعب

ودام االحتفال بنصره يومني كاملني، ولكن هذه الفترة . فسرح جنوده ودخل رومه وليس معه إال أتباعه األخصاء
وكان جملس الشيوخ حقوداً ضنيناً، فرفض . طوهلا مل تكف لعرض احلفالت اليت تصور انتصاراته وتظهر مغامنهعلى 

طلبه القاضي بتوزيع األرض على جنوده، ومل يقر االتفاقات اليت عقدها مع امللوك املغلوبني، وأعاد النظم اليت أقامها 
انت نتيجة هذه العمال أن متزق اتفاق شيشرون املعروف وك. من قبله لوكلس يف بالد الشرق واليت أغفلها مبيب

، وأن ألقى مبيب والرأمساليني يف أحضان الطبقات الدنيا واغتنم قيصر هذه Concordi ordinumحبلف الطبقات 
وتعهدوا مجيعاً أن يقاوموا كل تشريع ال ) 63(الفرصة الساحنة فألف منه ومن مبيب وكراسس احلكومة الثالثية األوىل
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واتفق مبيب أن يساعد قيصر يف أن ينتخب قنصالً، كما تعهد قيصر، إذا ما اختري هلذا . ضى عنه أي واحد منهمير
وكانت احلملة االنتخابية شديدة مريرة . املنصب، أن ينفذ االقتراحات اليت عرضها ورفضها جملس الشيوخ

ني أن حزبه يبتاع أصوات الناخبني حتلل من وملا مسع كاتو زعيم احملافظ. استخدمت فيها الرشوة من كال اجلانبني
مبادئه األوىل ووافق على هذا العمل حبجة أنه وسيلة إىل غرض نبيل، واختار العامة قيصر كما اختار األشراف 

حىت عرض على جملس الشيوخ املطالب اليت تقدم ا ) 59(وما كاد قيصر يتسلم مقاليد منصبه . Pibulusببياوس 
ألرض على عشرين ألفاً من املواطنني الفقراء ومنهم جنود مبيب، والتصديق على االتفاقات اليت وهي توزيع ا: مبيب

وملا عارض . عقدها مبيب يف بالد الشرق، وختفيض املبالغ اليت تعهد امللتزمون جبمعها من واليات آسيا مبقدار ثلثها
ما فعله ابنا جراكس، فعرضها على اجلمعية الس كل مطلب من هذه املطالب جبميع ما لديه من وسائل فعل قيصر 

ومل يأبه . واستطاع احملافظون أن يقنعوا ببيلوس، كما أقنعوا العرافني بأن يعلنوا أن احلظ غري موات إلجابتها. مباشرة
قيصر ألقوال العرافني، ومحل اجلمعية على أن تتهم ببيلوس باخليانة، وقام رجل متحمس من العامة فأفرغ وعاء من 

مث وافقت اجلمعية على مشروعات قيصر، وكانت جتمع، كما جتمع مشروعات ابين . از على رأس ببيلوسالرب
وأعجب مبيب بوفاء قيصر بعهده، واختذ يوليا ابنته زوجة . جراكس، بني السياسة وخطة مالية ترضي رجال األعمال

 وتعهد أعضاء احلكومة الثالثية للنجاح .رابعة له، وأصبح االتفاق بني العامة والطبقة الوسطى رابطة حب وصداقة
، 59 يف أن ينتخب تربيوناً يف خريف عام Publius Clodiusاملتطرف من أتباعهم أن يؤيدوا ببيلوس كلوديوس 

. وأخذوا يعملون من ذلك احلني للمحافظة على رضاء الناخبني مبا يقدمونه هلم من ضروب اللهو واأللعاب الكثرية

وكان هذا املشروع يقضي . لثاين اخلاص بتوزيع األراضي يف شهر إبريل من ذلك العام نفسهوتقدم قيصر مبشروعه ا
بتوزيع األراضي اليت متلكها الدولة يف كمبانيا على من كان له ثالثة أبناء من املواطنني الفقراء؛ وجتاهل قيصر جملس 

ياسة ابين جراكس بعد جهود دامت الشيوخ مرة أخرى، وأجازت اجلمعية املشروع، وبذلك متت املوافقة على س
 يف ذلك الوقت بيته واكتفى بأن أخذ يصدر من حني إىل حني تصرحيات Bibulusولزم ببليوس . مائة عام كاملة

أما قيصر يصرف الشؤون العامة من غري أن يستشريه فيها، . يقول فيها إن الطوالع غري مواتية للتشريعات اجلديدة
وأراد أن ". قنصلية يوليوس وقيصر" الفكهون من أهل املدينة يصفون هذا العام بأنه وبلغ من إمهاله إياه أن كان

يفرض رقابة الشعب على جملس الشيوخ، فأنشأ أول صحيفة إخبارية، بأن جعل الكتبة يسجلون أعمال الشيوخ 
اء اإلمرباطورية رسل وحيملها إىل مجيع أجز" األعمال اليومية"وغريهم، مضافة إىل األخبار اليومية، مث تعلق هذه 

وقبل أن تنتهي فترة هذه القنصلية التارخيية أفلح قيصر يف أن يعني والياً على بالد الغالة . خيصصون هلذا العمل
وإذ كان القانون حيرم إقامة اجلنود يف إيطاليا نفسها . اجلنوبية وغالة ناربونة يف اخلمس السنني اليت تلي سنة القنصلية

وأراد .  املقيمة يف مشال إيطاليا قد جعلت لصاحبها السيطرة العسكرية على شبه اجلزيرة بأكملهافإن قيادة الفيالق
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 Piso وبيزو Gabiniusقيصر أن يستوثق من بقاء تشريعاته السابقة، فعمل على أ ينتخب صديقاه جابنيوس 

عامة على تأييده بذل جهوده  ابنة بيزو؛ ولكي يضمن استمرار الCalpurnla، وتزوج كلبرينيا 58قنصلني يف عام 
ومل حيز لنسفه أن تتأثر مشروعاته بطالقة احلديث لزوجته الثالثة مببيا . 58املوفقة النتخاب كلوديوس تربيوناً يف عام 

  .بسبب ارتيابه يف صالا غري املشروعة بكلوديوس

  الفصل الثالث 

  األخالق والسياسة 

 أيببليوس كلوديوس اجلميل فرعاً من دوحة آل Publiws Claudius Pulcherكان ببليوس كلوديوس بلشر 
وقد . وكان شاباً أرستقراطياً باسالً ال يهاب الردى وال يتورع من الناحية اخللقية عن اقتراف أية موبقة. كلوديوس

من نزل من مرتبته السامية، كما نزل منها كاتلني وقيصر، ليقود العامة يف كفاحهم ضد األغنياء، وأراد أن يكون 
حقه أن خيتار تربيوناً فأقنع إحدى األسر الفقرية يف أن تتبناه، وأراد أن يعيد توزيع الثروة اليت جتمعت يف أيدي بعض 

 وكان قد استطال يف عرض أخته كلوديا وأخذ يدليع عن حرمة -الطبقات يف رومه، وأن يقضي على شيشرون
وكان يعجب خبطط قيصر . ع أن يستويل على زمام السلطة فعمل جندياً عادياً حتت إمرة قيصر حىت يستطي-امللكية

ويعشق زوجته، واحتال للوصول إليها بأن تزىي بزي امرأة ودخل بيت قيصر، مث تزىي بزي كاهن واشترك يف املراسم 
مث افتضح سره ووجهت إليه مة االعتداء على . Bona Deaالدينية اليت يقيمها النساء وحدهن إىل اآلهلة الطيبة 

وملا نودي على قيصر ليشهد عليه قال إنه ال يوجه مة ما إىل . مة اإلهلة وأسرارها، وحوكم على هذه التهمةحر
أن زوجيت جيب أن تكون "فلما سأله املدعي العمومي عن سبب طالقه مببيا قال إن سبب هذا الطالق هو . كلوديوس

ون السياسي القيم، وال تسيء إليه هو، وشهد وكانت هذه إجابة لبقة تسيء إىل ذلك الع". بعيدة عن الشبهات
كثريون من الشهود بأن كلوديوس من الشهود كان على اتصال بكلوديا، وأنه ضاجع أخته ترشيا بعد زواجها من 

واحتج كلوديوس بانه كان غائباً عن رومه يف ذلك اليوم الذي يعزى إليه فيه ذلك االام املزعوم الدينء، : لوكس
وظن الشعب أن املسألة كلها مؤامرة من . د بان كلوديوس كان معه يف رومه يف ذلك اليوم نفسهولكن شيشرون شه

ورشا كراسس عدداً من . جملس الشيوخ للقضاء على زعيم من زعمائه، وأخذ يطالب برباءته من التهمة املوجهة إليه
املتطرفون للمرة األوىل أن  ليحكموا يف صاحل كلوديوس، واستطاع -  بتحريض قيصر كما يقول بعضهم- القضاة

ومل يدع قيصر هذه الفرصة الساحنة تفلت من يده . يقدموا من املال أكثر مما يقدمه احملافظون، وبرئ كلوديوس
ومل يكد قيصر يعتزل منصبه حىت . فاستبدل بزوجة من أبناء احملافظني ابنة أحد الشيوخ املناصرين لقضية الشعب

" القوانني اليوليوسية"ومل يكتم رايه يف هذه . التشريعات اليت أصدرها إلغاء تاماًاقترح بعض احملافظني إلغاء كل 
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وتردد جملس الشيوخ يف االستجابة إىل هذا التحدي الصريح لقيصر . وطلب مبحوها من سجالت القوانني الرومانية
 قد خطب ود الشعب 63م وكان كاتو يف عا. ومن ورائه اجلحافل الرومانية، ولكلوديوس املسيطر على التربيونية

وأراد كلوديوس أن . وحاول ضمه إىل جانب احملافظني بإعادة النظام القاضي بتوزيع الغالل على األهلني بثمن خبس
يكون أكثر منه استرضاء للعامة فأخذ يوزع الغالل من غري مثن على كل من يطلبها، وأقرت اجلمعية بناء على طلبه 

اءات التشريعية باالستناد إىل احلجج الدينية وجتعل تأليف اهليئات النقابية من مشروعات قوانني حترم رفض اإلجر
وقد أعاد هو تنظيم هذه اهليئات وجعل هلا حق . احلقوق املشروعة، وكان جملس الشيوخ قد حاول من قبل حلها

 كان خيشى أن وإذ. االقتراع جمتمعة، وكسب بذلك والءها وإخالصها له، فعينت له من أعضائها حرساً مسلحاً
حياول كاتو وشيشرون، بعد أن تنتهي فترة توليه منصبه، إلغاء ما قام به قيصر من األعمال فقد أقنع اجلمعية بتعيني 
كاتو مندوباً رومانياً يف قربص وإصدار قرار يقضي بنفي كل من يتسبب يف قتل أي مواطن روماين دون أن حيصل 

ورأى شيشرون أنه هو املقصود ذا القانون، ففر إىل بالد . نني الدولةعلى موافقة اجلمعية، كما تتطلب ذلك قوا
وكان رد اجلمعية على هذا . اليونان حيث أخذت املدن والشخصيات الكبرية تتنافس يف تكرميه واالحتفاء مبقدمه

 حظ وكان من حسن. Palatineالقرار أن قررت مصادرة أمالك شيشرون، وهدم بيته القائم على تل البالتني 
وكان . شيشرون أن كلوديوس قد غمره ما ناله من نصر، فأخذ يهاجم مبيب وقيصر، وحياول االنفراد بزعامة الشعب

 أخو شيشرون بالسماح خلطيب Quintusجواب مبيب على خطط كلوديوس أن أيد الطلب الذي تقدم به كونتس 
ىل االجتماع يف عاصمة الدولة ليبدوا رأيهم يف هذا ودعا جملس الشيوخ مجيع املواطنني الرومان إ. رومه أن يعود إليها

وجاء كلوديوس بعصابة مسلحة إىل ميدان املريخ لتشرف على عملية االقتراع، واستخدم مبيب رجالً فقرياً . االقتراح
 لتنظيم عصابة أخرى ملناوأا، وكانت نتيجة ذلك حدوث شغب Annius Miloمن األشراف يدعى أنيوس مليو 

. كت فيه الدماء، فقتل عدد كبري من الناس ومل ينج كونتس نفسه من القتل إال مبعجزة من املعجزاتواضطراب سف

، وحيته يف طريقه )57(على أنه أفلح فيما كان يرمي إليه، وعاد شيشرون ظافراً إىل رومه بعد نفي دام عدة شهور 
ه شيشرون باخلوف من أن يتهم بأنه قد دبر أمر من برنديزيوم إىل رومه مجاهري غفرية بلغت من الكثرة حداً تظاهر مع

ويلوح أنه قد تعهد مبناصرة مبيب، ولعله أيضاً قد تعهد مبناصرة ). 11(نفيه ليحظى ذا التكرمي العظيم عند عودته
وشاهد ذلك أن قيصر أقرضه أمواالً كثرية لينظم ا شؤونه املالية من جديد، وأىب أن . قيصر، نظري مسامحها بعودته

وظل شيشرون بعد عودته عدة سنني املدافع عن أقطاب احلكومة الثالثية والناطق بلسام ). 12(تقاضى عليها فائدةي
استطاع أن حيصل لبميب على تفويض ) 57(وملا الح يف أفق رومه خطر نقص احلبوب مرة أخرى . جملس الشيوخ

 الطعام يف رومه، وعلى مجيع الدولة عجيب، هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى ست سنني على كل موارد
واستطاع مبيب مرة أخرى أن يفيد من هذه السلطة أعظم إفادة، ولكن دستور اجلمهورية أصيب . وجتارا اخلارجية
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وكذلك استطاع شيشرون أن يقنع جملس . مرة أخرى بطعنة جنالء، وظل حكم األفراد حيل حمل حكم القانون
 54ويف عام . رض عليه بتقدمي مبلغ كبري من املال ألداء مرتبات جنود قيصر يف غالةالشيوخ باملوافقة على اقتراح ع

، حاكم إحدى الواليات وصديق رجال احلكومة Aulus Gabiniusأفلح يف دفاعه عن حكم أولس جابنيوس 
خسر كل ما  55ويف عام . الثالثية، حىت برئ من مة ابتزاز أموال الواليات واستخدام العنف يف احلصول عليها

 Calpurniusكسبه من عطف قيصر ومعونته جومه العنيف على وال روماين آخر يدعى كلبرينيوس بيزو 

Piso .ذلك أنه مل ينس قط أن بيزو هذا كان من الذين اقترعوا على نفيه، ونسي أن ابنة بيزو كانت زوجة قيصر .

 على خري وجه شرع احملافظون يلمون شعثثهم م بعد أ أعاد تنظيم شؤوا. ق57وملا عاد كاتو من قربص عام 
ويعيدون تنظيم صفوفها، وكان كلوديوس قد أضحى وقتئذ عدو مبيب األلد فقبل ما عرضه عليه األشراف من أن 

واجته األدب من ذلك الوقت وجهة معادية لقيصر وأخذت قصائد كلفس . يعريهم حمبة الشعب وعصاباته السفاحة
Clavus وكاتلس Catullusوب كالسهام املسمومة معسكر احلكومة الثالثية اوكلما توغل قيصر . هلجائية تص

يف بالد الغاليني، وتواترت أنباء ما كان يالقيه فيها من األخطار الكثرية، أخذ األمل يدب من جديد يف صدور 
 نصدق ما قاله وإذا جاز لنا أن". من مل ميت بالسيف مات بغريه"الشخصيات النبيلة، وقال شيشرون وقتئذ إن 

 القائد اجلرماين على اغتيال Ariovistusقيصر، فإن عدداً من احملافظني قد أخذوا يأمترون مع أربوفستس 
 يرشح نفسه للقنصلية، ويعلن أنه إذا ما فاز ا فسيقترح من فوره على Domitiusوسارع دميتوس ). 13(قيصر

ونّ شيشرون بلون الزمان، فاقترح أن ينظر جملس الشيوخ وتل.  أي أن قيصر سيتهم وحياكم-الس استدعاء قيصر
  . من شهر مايو يف إلغاء قوانني قيصر اخلاصة باألراضي الزراعية26، 25يف يومي 

  الفصل الرابع 

  فتح بالد غالة 

م مهام منصبه، منصب حاكم بالد غالة اجلنوبية والنربونية، أي مشايل إيطاليا وجنويب . ق58تسلم قيصر يف عام 
م على رأس مخسة ألفاً من اجلرمان إىل بالد الغالة حني استعانته . ق71وكان أريوفستس قد سار يف عام . رنساف

وقدم هلا قائد األملاين املعونة اليت طلبتها ولكنه مل يغادر البالد، بل بقي فيها ليبسط . إحدى قبائلها على قبيلة أخرى
 إحدى هذه القبائل Aeduiواستنجدت قبيلة اإليدوي .  الشرقيحكمه على مجيع القبائل الضاربة يف مشايل غالة

وخولّ جملس الشيوخ احلاكم الروماين على بالد غالة النربونية حق إجابة هذا ). 61(برومه لتعينها على األملان 
لفاً من وكان مائة وعشرون أ. الطلب، ولكنه يف الوقت نفسه تقريباً ضم أريوفستس إىل طائفة احلكام املوالني لرومه

األملان قد عربوا يف هذه األثناء ر الرين، واستقروا يف فالندرز فشدوا بذلك أزر أريوفستس، وأخذ يعامل أهل 
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وبدأت يف الوقت عينه ). 14(البالد معاملة الشعوب املغلوبة، وشرع ميين نفسه باالستيالء على بالد غالة بأمجعها
، وأنذر قيصر بان 368.000اجر حنو الغرب، وكانت عدا حنو  الضاربة حول جنيفا Helvettiقبائل اهللفيت 

 Mommsenويصف ممسن . هذه القبائل تعتزم اختراق بالد غالة النربونية يف طريقها إىل جنويب فرنسا الغريب

ن إىل لقد كانت القبائل األملانية الضاربة تتحرك يف مجيع األصقاع املمتدة من ر الري: "حركات هذه القبائل بقوله
احمليط األطلنطي، وكانت هذه اللحظة شبيهة باللحظة اليت انقضت فيها قبائل األملاين والفرجنة على إمرباطورية 

وأخذ قيصر حيتال إلنقاذ رومه بينا كانت رومه نفسها ) 15"(بعد مخسمائة عام من ذلك الوقت.. القياصرة املتداعية
 وكان -ومن غري أن يرجع يف ذلك إىل جملس الشيوخ. له اخلاصوجند قيصر من ما. تدبر املؤامرات للقضاء عليه

 نقول جند ثالث فرق جديدة كاملة العدة زيادة على األربع الفرق اليت كانت -الدستور حيتم عليه الرجوع إليه
ورفض أريوفستس الدعوة كما . مث أرسل يدعو أريوفستس ان حيضر إليه من فوره ليبحث املوقف معه. حتت إمرته

وأقبلت وقتئذ على قيصر وفود كثرية من القبائل الغالية تتطلب إليه محايتها، فأعلن احلرب على . قيصر يتوقعكان 
أريوفستس وقبائل اهللفيت، واجته جبيوشه حنو الشمال ودارت بينه وبني جحافل اهلليت معركة حامية عند بربكيت 

Bibracteا اآلن بالقرب من بلدة أوتون  عاصمة اإليدوي، ومكاAutunوانتصرت جيوش قيصر يف .  احلالية
هذه املعركة انتصاراً غري حاسم، أقرب ما يكون إىل اهلزمية، كما يقول قيصر نفسه، وحنن مضطرون أن نأخذ عنه هو 

وعرض اهللفيت أن يعودوا إىل موطنهم يف سويسرا، ووافق قيصر على أن يؤمنهم يف عودم إليه، . معظم هذه األنباء
وبعثت بالد الغالة مجيعها وقتئذ تشكر له . رط عليهم أن ختضع البالد اليت كانوا حيتلوا إىل حكم رومهولكنه اشت

والتقى قيصر باألملان عند أسثيم . ختليصها من أعدائها، وترجوه أن يساعدها على طرد أريوفستس

Astheim ودارت بينه وبينهم معركة انتهت بقتلهم أو أسرهم عن آخرهم تقريباً، كما يقول هو نفسه ، 
واعتقد قيصر أن حترير غالة من أعدائها ال يفترق يف . وفر أريوفستس من امليدان ولكنه مات بعد ذلك بقليل). 58(

 خضوعها لسلطان رومه، وحجته يف ذلك أن هذا التنظيم شيء عن فتحها، فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس
 Belgaeومل تقنع هذه احلجة بعض الغاليني فثاروا، واستعانوا عليه البلجي . هو الوسيلة الوحيدة حلمايتها من األملان

ين والتقى م قيصر على شاطئ ر اآل. وهو قبيلة أملانية كلتية قوية تسكن مشال غالة بني ري السني والرين
Aisne وهزمهم، مث سار بسرعة خاطفة مل متكن أعداءه من مل شعثهم، والتقى بالسويسيون Suissiones ،

وهزم كالً منهم على انفراد، وب . Aduatici، واألدوتيشي Nervii، والنرفياي Ambianiواألمبياين 
الد الغالة، وكان يف إعالنه هذا متعجالً وأعلن يف ذلك الوقت فتح ب. بالدهم، وباع أسرارهم لتجار الرقيق اإليطاليني

 ومل يكونوا يقلون يف -بعض الشيء، وجاراه جملس الشيوخ فأعلن أن غالة والية رومانية، ورفع العامة يف رومه
وعاد قيصر فعرب األلب إىل بالد غالة .  عقريم ميجدون بطلهم البعيد-نزعتهم االستعمارية عن أي قائد من القواد



  

 Will Durant  193   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

خذ يعمل على تنظيم شؤوا اإلدارية، وسد ما حدث من النقص يف فيالقه، ودعا مبيب وكراسس أن اجلنوبية، وأ
وأرادوا . يقاباله يف لوكا ليضع معهما خطة مشتركة للدفاع عن أنفسهم ضد احلركة الرجعية اليت يقوم ا احملافظون

م . ق55كراسس للقنصلية يف عام  فاتفقوا على أن يتقدم مبيب وDomitiusأن يقطعوا الطريق على دمتيوس 
؛ وأن يظل قيصر )50-54(منافسني له، وعلى أن يعني مبيب والياً على أسبانيا وكراسس على سوريا ملدة مخس سنني 

، وعلى أن يسمح له بعد انتهاء هذه الفترة أن يتقدم مرة أخرى )49- 53(والياً على غالة مخس سنني أخرى 
يقيه مبا يلزمهما من األموال اليت غنمها من الغاليني خلوض املعركة االنتخابية؛ وأمد قيصر زميليه وصد. للقنصلية

وبعث أيضاً مببالغ طائلة إىل رومه ليوجد ببعضها أعماالً للمتعطلني، ويدفع منها مكافآت ملؤيديه، ولريفع ببعضها 
 الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا وحيا. مكانته يف أعني الشعب باإلقدام على تنفيذ منهاج واسع من املنشآت العامة

واختري . عن غنائمه بالرشا السخية، فأدى ذلك إىل إخفاق احلركة اليت كانت ترمي إىل إلغاء ما أصدره من القوانني
مبيب وكراسس قنصلني بعد أن قدما الرشا السخية املعتادة، وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليني أن السالم أحلى من 

فعربت النهر قبيلتان أملانيتان إىل غالة . حوال على ر الرين مشايل كولوين تنذر بالشر املستطريوأخذت األ. احلرية
، واستعاما احلزب الوطين يف غالة على الرومان، والتقى قيصر Liegeالبلجيكية، وزحفتا فيها إىل أن وصلتا لييج 

منهم كل من مل ميت يف النهر غرقاً رجاالً كانوا ، وصدهم إىل ر الرين، وقتل )Xanten (55بالغزاة عند أكساننت 
 قدم، 1400مث أقام مهندسوه يف عشرة أيام جسراً على النهر العظيم، وكان عرضه وقتئذ . أو نساًء أو أطفاالً

وعربت عليه فيالق قيصر، وحاربت أعداءها يف األراضي األملانية زمناً يكفي جلعل ر الرين حداً آمناً للدولة 
ولسنا نعرف السبب الذي حدا به إىل غزو بريطانيا يف ذلك الوقت، . ية،مث عاد بعد أسبوعني إىل بالد غالةالرومان

ولعله قد أغراه ذا الغزو ما وصل إىل علمه من الشائعات عن كثرة الذهب واللؤلؤ فيها، أو لعله كان يرغب يف 
ىل البالد اخلارجية، أو لعله قد أغضبه ما قدمته االستيالء على ما يف بريطانيا من قصدير وحديد لتصدره رومه إ

ومهما يكن السبب . بريطانيا من عون إىل الغاليني، وأنه رأى أن جيعل السلطة الرومانية يف غالة آمنة من مجيع جهاا
حلربه، فقد سار على راس قوة صغرية عرب ا حبر املنش يف أضيق أجزائه، وهزم الربيطانيني الذين مل يكونوا مستعدين 

لكنه عرب البحر إليها مرة أخرى يف العام الثاين وهزم ). 55(وأخذ عن البالد بعض املعلومات القليلة، مث قفل راجعاً 
، ووصل إىل ر التاميز، وانتزع من أهل البالد وعداً بأن يعطوا Cassivelaunusالربيطانيني بقيادة كسفلونس 

 أن مسع أن الثورة يكاد يندله هليبها مرة أخرى بني القبائل الغالية، فلما ولعل سبب رجوعه. اجلزية، مث رجع إىل غالة
وملا عاد منها ترك اجلزء األكرب من جيشه يف ). 53(مث زحف على أملانيا . Eburonesعاد أخضع أوالً اإلبورون 

و أن خيصص بضعة غالة الشمالية، مث ذهب مع من بقي من هذا اجليش ليقضي الشتاء يف مشايل إيطاليا، وكان يرج
 أقدر الزعماء Vercingetorix أن فرسنجتركس 52شهور إلصالح أسواره يف رومه، ولكنه مسع يف أوائل عام 
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وبذلك أصبح مركز قيصر شديد . الغاليني قد حشد كل القبائل الغالية تقريباً يف حرب تبغي ا أن تستعيد استقالهلا
. ل إيطاليا، واألقاليم الواقعة بينه وبني هذا اجليش يف أيدي الثواراحلرج ألن اجلزء األكرب من جيشه كان يف مشا

وملا جاء . Auvergne وهاجم مدينة أوفرين Cevennesولكنه سار على رأس قوة صغرية فوق ثلوج السفن 
 قيادة جنوده الذين كانوا Decimus Brutusفرسنجتركس بقوته ليدافع عنها ويل قيصر دمسس بروتس 

ر هو متخفياً ومعه عدد كبري من الفرسان خمترقاً بالد غالة من اجلنوب إىل الشمال، وانضم إىل جيشه يهامجوا، وسا
 Cenabumوسنابوم ) Bourgasبورج  (Avaricumالرئيسي، وقاده من فوره إىل القتال، وحاصر أفريكوم 

ومأل بكنوزمها خزائنه ، واستوىل عليهما، وأعمل فيهما السلب والنهب، وقتل أهلهما، )Orleansأورليان (
 حيث قاومه الغاليون مقاومة عنيفة اضطرته إىل االنسحاب ويف Gergoviaمث زحف جبيشه على جرجفيا . اخلاوية

ذلك الوقت ختلى عنه األدويون الذين أجناهم قبل من األملان، والذين بقوا حىت ذلك الوقت أنصاراً له وحلفاء، مث 
. ، وشرعوا يستعدون لرده إىل البالد غالة النربونيةSoissonsيف سواسون استولوا على قواعده وخمازن مريته 

وكان هذا هو الوقت الذي ساءت فيه أحوال قيصر كما مل تسوء من قبل وال من بعد، ومرت به بعض األيام فقد 
 Aliseأليز سنت رين  (Alesiaويف هذا الوقت العصيب ضرب احلصار على أليزيا . فيها كل أمل يف النجاة

ste- Reine(وما كاد . ، وجازف بكل شيء يف هذا احلصار ألن فرسنجتركس مجع فيها ثالثني ألفاً من جنوده
 من الغاليني بدءوا يزحفون حنو 250.000قيصر يوزع مثل هذا العدد من اجلند حول املدينة حىت وصلته األنباء بأن 

وا حول املدينة سورين دائريني من التراب، أحدمها من فما كان منه إال أن أمر جنوده بأن يقيم. املدينة من الشمال
أمامهم واآلخر من خلفهم، وانقضت جيوش فرسنجتركس وحلفائه على هذين السورين وعلى اجليوش الرومانية 

وواصل اجليش املنقذ هجماته على هذا . الباسلة وهامجتها املرة بعد املرة، ولكنها باءت يف كل هجماا باخلسران
وعاً كامالً، مث تبدد مشله الختالل نظامه ونقص طعامه وعتاده، واستحال هذا اجليش فلوالً ال حول هلا وال النحو أسب

طول يف الساعة اليت نفذت فيها موارد الرومان، ومل ميض إال قليل من الوقت حىت بعثت املدينة اجلائعة فرسنجتركس 
وعفا قيصر ). 52(لرومان ووضعت نفسها حتت رمحتهم نفسه بناء على طلبه إىل قيصر أسري احلرب، مث استسلمت ل

وسيق فرسنجتركس مكبالً . عن املدينة فلم ميسسها بسوء، ولكنه أسلم جنودها لرجال جيشه ليكونوا رقيقاً هلم
وقرر حصار إليزيا . باألغالل إىل رومه حيث سار فيما بعد يزين موكب نصر قيصر، وجوزي بالقتل على حبه للحرية

ذلك أنه أضاف إىل اإلمرباطورية الرومانية بالداً تبلغ . غالة، كما قرر خصائص احلضارة الفرنسيةمصري بالد 
يضاف إىل هذا . مساحتها ضعفي مساحة إيطاليا وفتح خزائن مخسة ماليني من الناس وأسواقهم إىل التجارة الرومانية

ة قرون من غارات الربابرة، وانتشل قيصر مرة أن ذلك احلصار أجنى إيطاليا وعامل البحر األبيض املتوسط مدة أربع
وظلت بالد غالة عاملاً آخر تثور ثورات متفرقة . أخرى من حافة هاوية اخلراب إىل ذروة اد والثروة والسلطان
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وما كاد يتم له النصر حىت عاد . عقيمة، أمخدها قيصر بقسوة مل تألفها منه، مث خضعت لرومه وأسلمت هلا أمورها
كان الفاتح الشهم الكرمي، فعامل القبائل املغلوبة معاملة لينة كان من آثارها أن هذه القبائل مل تتحرك قط قيصر كما 

لتخلع عن كاهلها نري رومه حني شبت فيها نار احلرب األهلية، ومل يكن يف مقدورها وال يف مقدور قيصر أن يؤدبا 
 رومانية يعمها الرخاء يف ظالل السلم الرومانية، وتعلمت من وظلت بالد غالة بعدئذ ثالمثائة عام والية. هذه القبائل

خالهلا اللغة الالتينية، وأدخلت عليها كثرياً من التغيري حىت أصبحت األداة اليت نقلت ا ثقافة العهود الغابرة إىل 
دموية من نتائج وال جدال يف أن قيصر ومعاصريه مل يكونوا يدركون ما سوف تتمخض عنه انتصاراته ال. مشايل أوربا

وأنشأ هلا جيشاً قوياً، لكنه مل يدر خبلده . بعيدة املدى، فقد كان أقصى ما يظنه أنه أنقذ إيطاليا، وضم هلا والية جديدة
ودهشت رومه إذ وجدت أن قيصر إداري قادر ال يعتريه ملل، وقائد حمتك واسع . أنه منشئ احلضارة الفرنسية

مث أدركت يف الوقت عينه أنه . أكثر من أنه رجل متالف رقيع، وسياسي، ومصلحاحليلة، بعد أن مل تكن تعرف عنه 
ذلك أنه وهو يف ميادين القتال تقض مضجعة اهلجمات املتوالية عليه من رومه، كان يسجل فتوحه يف . مؤرخ عظيم

 أن نصفها  إذا جاز-، وقد مسا ا إجيازها العسكريCommentariesغالة، ويدافع عن هذه الفتوح يف شروحه 
وحىت شيشرون نفسه، .  وبساطتها الفنية من مرتلة النشرات احلزبية إىل أمسى مكان يف األدب الالتيين-ذا الوصف

بعد أن تقلب مرة أخرى يف مبادئه السياسية، أخذ يتغىن قيصر ويستعجل يف ذلك الوقت ما حكم به عليه التاريخ 
 وال مياه الرين الفياضة الصاخبة، هي الدرع احلقيقي الذي صد عنا ليست معاقل األلب املنيعة،: فيما بعد إذ قال

ولو أن اجلبال دكت . غارات والقبائل األملانية اهلمجية، بل الذي صدها يف اعتقادي هو قيادة قيصر وقوة ساعديه
مؤزر وما وسويت بالسهول، واألار جفت، الستطعنا أن حنتفظ ببالدنا حصينة منيعة بفضل ما نال قيصر من نصر 

: وجيب أن نضيف إىل هذا ما أثىن به عليه أملاين عظيم إذ قال). 16(أال ما اعظم فضله علينا. قام به من أعمال جميدة

إذا كان مثة جسر يربط ماضي هالس ورومه ايد بتاريخ أوربا احلديث، الذي هو أعظم منه جمداً وأمسى قدراً، وإذا 
فما ذلك كله إال ..  أوربا األملانية قد صبغت بالصبغة اليونانية والرومانية القدميةكان غرب أوربا رومانياً، وإذا كانت

 يف بالد الشرق قد كادت متحو معامله كلها زعازع العصور وإذا ما أوجده سلفه العظيم. من عمل قيصر
  ).17(الوسطى، فإن الصرح الذي شاده قيصر ظل قائماً آالف السنني اليت تبدلت فيها األديان وتغريت الدولة

  الفصل الخامس 

  فساد الدمقراطية 

احنطت السياسة الرومانية يف خالل اخلمس السنني الثانية من والية قيصر على غالة إىل الدرك األسفل من الفساد 
 مبيب وكراسس يسريان يف حكمهما على خطة شراء أصوات الناخبني، وإرهاب احمللفني، والعنف، فقد كان القنصالن
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وملا انقضت مدة واليتهما جند كراسس جيشاً كبرياً وأحبر به إىل سوريا، ). 18(وااللتجاء إىل القتل يف بعض األحيان
ه لتفوق فرسان البارثيني، وقتل ، ودارت الدائرة عليCarrhaeمث عرب ر الفرات، والتقى بالبارثيني عند كرهية 

وبينا كان كراسس يرتد بقواته بنظام، دعاه قائد البارثيني إىل االجتماع به، فأجاب الدعوة، ولكن . ولده يف املعركة
 يف احتفال يف بالط ملك البارثيني، Bentheusالقائد البارثي غدر به وقتله، وأرسل رأسه ليمثل به دور بنيثيوس 

وأصبح جيشه بغري قيادة، وكان قد مل القتال، . Euripidis ليوربديز Bacchae باخية مثلث فيه مسرحية
وكان مبيب يف هذه األثناء قد مجع له جيشاً، ولعله كان يبغي به إمتام فتح أسبانيا، ولو ). 53(فاحنلت عراه وتبدد مشله 

 وبارثيا، ولبسطت رومه سلطاا على أن قيصر جنح يف خططه لفتح مبيب أسبانيا القاصية، وألخضع كراسس أرمينية
ولكن مبيب . هذه البالد مجيعها يف الوقت الذي فيه قيصر ميد حدود اإلمرباطورية الرومانية إىل ري التاميز والربن

أبقى فيالقه يف إيطاليا بدل أن يقودها إىل أسبانيا، إال فيلقاً واحداً أعاره قيصر إبان األزمة اليت جنمت عن ثورة 
 أن انفصمت العروة الوثقى اليت كانت تربطه بقيصر على أثر وفاة زوجته يوليا يف أثناء 54وحدث يف عام . ينيالغال

الوضع، وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتافيا حفيدة أخيه وأقرب قريباته يف ذلك الوقت، وطلب أن يتزوج هو بابنة 
سس وجيشه يف العام التايل من امليدان قوة أخرى وأخلت النكبة اليت حلت بكرا. مبيب، ولكنه رفض كال العرضني

وعقد . ذلك أن جناح كراسس كان من شأنه أن حيول دون طغيان قيصر أو مبيب. كانت تعمل على إجياد التوازن فيه
مبيب من ذلك حلفاً صرحياً مع احملافظني، ومل يبق أمامه لنجاح خططه اليت كان ينبغي ا احلصول على السلطة العليا 

وكان يعرف أن قيادة قيصر للجيش تنتهي . طرق املشروعة يف الظاهر إال عقبة واحدة، هي مطامع قيصر وجيشهبال
، وطلب إىل مجيع اإليطاليني القادرين على 46، فاستصدر مراسيم تقضي مبد أجل قيادته هو إىل آخر عام 49يف عام 

ان يعتقد بعد هذا أن الزمن كفيل بأن جيعله سيد محل السالح أن حيلفوا ميني الوالء العسكري له هو شخصياً، وك
وبينا كان القائدان اللذان يبغي كالمها أ، يكون احلاكم بأمره يف رومه يضعان خططهما على هذا النحو ). 19(رومه

كانت الدمقراطية حتتضر يف عاصمة البالد، فكانت األحكام القضائية، ومناصب الدولة، وعروش امللوك اخلاضعني 
من ذلك أن القسم األول من املقترعني يف اجلمعية قد استوىل يف عام . ا، تباع إىل من يعرض فيها أغلى األمثانلسلطا

وملا مل ينفع املال مل يتورع ذوو الشأن عن االلتجاء إىل ). 20( على عشرة ماليني سسترس مثناً ألصوات أفراده53
 بالكشف عن فضائحهم، فلم يروا أمامهم سبيالً غري أو كشف الستار عن ماضي الناس، والتهديد) 21(االغتيال
وفشا اإلجرام يف املدينة كما انتشرت السرقات يف األقاليم، ومل يكن يف هذه وال يف تلك قوة من الشرطة . اإلذعان

تطمئن الناس على أنفسهم أو أمواهلم، فكان األغنياء يستأجرون عصابات من االدين يدفعون عنهم األذى أو 
واستهوت رائحة املال أو هبات احلبوب أحط الطبقات يف إيطاليا فهرعت إىل رومه، وجعلت . م يف اجلمعيةيؤيدو

اجتماعات اجلمعية مهزلة من املهازل، فكان كل من يقبل االقتراع كما يطلب إليه يؤذن له بدخوهلا سواء كان من 



  

 Will Durant  197   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

ال يكون من بني من أعطوا أصوام إال أقلية هي وكان حيدث يف بعض األحيان أ. مواطين رومه أو من غري مواطنيها
وكثرياً ما كان اخلطباء حيصلون على حق اخلطابة يف اجلمعية باهلجوم على املنصة واالستيالء . اليت هلا حق االقتراع

، كما وأضحت العصابة اليت ترفعها قوا على سائر العصابات املنافسة هلا هي اليت تشرع للدولة. عليها قوة واقتداراً
وقد . كان الذين يقترعون على غري هواها يضربون حىت يكاد يقضي عليهم، مث تشعل النار بعد الضرب يف بيوم

لقد امتأل التييرب جبثث املواطنني كما سدت ا البالوعات : "كتب شيشرون بعد جلسة من هذه اجللسات يقول
وكان كلوديوس وميلو أعظم اخلرباء ). 22"(ق العامةالعامة، واضطر األرقاء إىل امتصاص الدم باإلسفنج من السو

املمتازين يف هذه املهزلة الربملانية، فقد كانا ينظمان عصابات من أحط الطبقات ليصلوا ا إىل أغراضهم السياسية، 
من ذلك أن كلوديوس هاجم . وقلما كان يوم واحد مير دون أن توضع قوة هذه العصابات موضع االختبار

حد شوارع املدينة يف يوم من األيام، وحرق أجراؤه بيت مليو يف يوم ثان، مث قبضت عصابات ميلو شيشرون يف أ
غري أن صعاليك املدينة الذين مل يكونوا جيهلون ما يدبره من ). 52(على كلوديوس نفسه يف يوم آخر وقتله 

ءوا جبثته إىل جملس الشيوخ، وحرقوا البناء املؤامرات رفعوه إىل مقام الشهداء، واحتفلوا جبنازته احتفاالً عظيماً، وجا
وجاء مبيب جبنوده ففرقوا الغوغاء، مث طلب إىل الس جزاء . فوقها كأنه كومة احلطب اليت حترق عليها جثث املوتى

، وهي عبارة نصح ا كاتو وقال إا أخف على السمع من لفظ "قنصالً بغري زميل"له على عمله هذا أن يعينه 
 عرض مبيب على اجلمعية، بعد أن أرهبها جبنده، عدة اقتراحات يبغي ا القضاء على الرشوة والفساد مث. دكتاتور

السياسيني املنتشرين يف البالد، كما عرض عليها اقتراحاً بإلغاء حق املرشح ملنصب القنصل أن يفعل هذا وهو غائب 
). 55وع قانون عرضه عليها مبيب نفسه يف عام وكانت اجلمعية قد منحت قيصر هذا احلق بناء على مشر(عن رومه، 

وأخذ يشرف بنفسه على قوة الدولة العسكرية، وعلى أعمال احملاكم؛ ومل يؤخذ عليه يف هذا اإلشراف شيء من 

 مث هرب وحوكم مليو على جرمية قتل كلوديوس وأدين على الرغم من دفاع شيشرون عنه. اهلوى أو احملاباة
. ، وحكمها بكفاية ونزاهة أدهشتا أصدقاءه وأغضبتهم عليه)51(وغادر شيشرون رومه ليحكم قليقية . إىل مرسيليا

فظلت صابرة مث استسلمت عناصر الثروة والنظام كلها يف عاصمة البالد إىل دكتاتورية مبيب، أما الطبقات الفقرية 
  .تتلهف على عودة قيصر

  الفصل السادس 

  الحرب األهلية 

دامت الفنت والثورات يف الدولة الرومانية مائة عام، حطمت يف خالهلا كيان الطبقة األرستقراطية األنانية القليلة 
 فقد أفسدها التعطل فأما اجلمعية. العدد اليت كانت تتوىل شؤون احلكم يف البالد، ولكنها مل حتل حكومة أخرى حملها
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والرشوة واخلبز وجمالدة الوحوش، فأحالتها إىل مجاعة من الغوغاء اجلهلة تسيطر عليهم أهواؤهم وشهوام، فكانت 
واحنطت الدميقراطية حىت أضحت . بذلك عاجزة أشد العجز عن حكم نفسها بله حكم إمرباطورية واسعة الرقعة

ومل ). 24"(احلرية إباحية، وأخذت الفوضى تتوسل أن يوضع حد للحريةصارت : "وكأا هي املعنية بقول أفالطون
امساً على غري مسمى ال جسم هلا وال : خيتلف قيصر مع مبيب يف أن اجلمهورية قد ماتت، وأا أصبحت على حد قوله

تعمل لتقدمها ومل يكن مثة مفر من الدكتاتورية، ولكنه كان يريد أن يضع أزمة األمور يف أيدي قيادة ). 25"(صورة
ورقيها، قيادة غري جامدة ال تبقي البالد على حاهلا اليت تردت فيها، بل تبذل جهودها لتخفيف ما يتغلغل فيها من 

وكان قيصر وقتئذ يف الرابعة واخلمسني من عمره، . مفاسد ومظامل وفاقة أفسدت الدميقراطية وهوت ا إىل احلضيض
طويلة يف غالة، وأنه مل يكن حيب أن يتورط يف حماربة مواطنيه وأصدقائه وما من شك يف أنه قد أوهنته حروبه ال

السابقني، ولكنه كان على علم باملؤامرات اليت حتاك له، والفخاخ اليت تنصب القتناصه، وكان يؤمله أشد األمل أن 
 وكانت مدة حكمه يف .تكون هذه املؤامرات والفخاخ هي اجلزاء الذي جيزي به من أجنى إيطاليا من الدمار واخلراب

م، ومل يكن يف وسعه أن يتقدم للقنصلية إال يف خرف ذلك . ق49غالة تنتهي يف اليوم األول من شهر مارس سنة 
العام، ويف الفترة الواقعة بني الزمنيني يفقد احلصانة اليت يسبغها عليه منصبه، وال يستطيع دخول رومه دون أن 

قانون، وهو السالح املألوف الذي كانت تلجأ إليه األحزاب املختلفة يف رومه يعرض نفسه لالام بأنه خارج على ال
 قد عرض قبل ذلك الوقت على جملس Marcus Maecellusوكان ماركس مارسلس . يف نزاعها على السلطة

، وكان الشيوخ أن يعزل قيصر من الوالية قبل انتهاء مدا، ومعىن هذا الغزل هو البقاء خارج البالد أو احملاكمة
التربيونان قد أجنياه من هذه املكيدة باستخدام ما هلما من حق االعتراض، ولكن جملس الشيوخ كان بال ريب راضياً 

أما . عن هذا االقتراح، وقال كاتو بصريح العبارة إنه يرجو أن توجه التهمة إىل قيصر، وأن حياكم وينفى من إيطاليا
فلما أن طلب جملس الشيوخ .  إزالة أسباب الرتاع بينه وبني خصومهقيصر نفسه فلم يدخر جهداً يف العمل على

بإيعاز مبيب أن يتخلى له كال القائدين عن فيلق يرسله لقتال بارثيا، أجابه قيصر من فوره إىل طلبه، وإن مل تكن القوة 
 ذلك الوقت، بادر أيضاً وملا طلب مبيب إىل قيصر أن يعيد إليه الفيلق الذي أرسله له قبل عام من. الين لديه كبرية

وطلب قيصر على لسان . بإرساله إليه، وإن كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفيلقني مل يرسال إىل بارثيا بل بقيا يف كابوا
مؤيديه يف جملس الشيوخ أن يعاد العمل بقرار اجلمعية السابق الذي كان جييز له أن يرشح نفسه ملنصب القنصلية 

وأحس هو أن ليس له سند .  الس رفض االقتراح وطلب إىل قيصر أن يسرح جنودهوهو غائب عن رومه، ولكن
غري أنه يف ذلك . حيميه إال فيالقه، ولعله مل يكن يعمل لكسب والئهم له إال ليقفوا إىل جانبه يف مثل هذه األزمة

 غبار عليه يف نظر  وبدا هذا العرض معقوالً ال- الوقت عرض على جملس الشيوخ أن يعتزل هو ومبيب منصبيهما
، ولكن مبيب أىب 22 ضد 370ووافق الس على هذه اخلطبة بأغلبية . الشعب، حىت أنه كلل جبني رسوله باألزهار
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 على االنتهاء ومل يبق منه إال بضعة أيام، أعلن أن قيصر عدو الشعب 50أن خيضع هلذا القرار، حىت إذا أشرف عام 
 على الس رسالة من Curio قرأ كوريو 49ويف أول عام . األول من شهر يولياإذ مل يتخل عن القيادة قبل اليوم 

، 48قيصر يعلن فيها استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقني اثنني إذا مسح له بأن يظل والياً على غالة حىت عام 
ون عن هذا االقتراح، ودافع شيشر. ولكنه أفسد هذا العرض بأن أضاف إليه أنه يرى يف رفضه إعالناً للحرب عليه

 وأنطونيوس نصريي Curio تدخل يف األمر وأخرج كوريو Lentulusووافق عليه مبيب، ولكن القنصل لنتولس 
، وبعد نقاش طويل أصدر الس على كره منه وبإحلاح لنتولس وكاتو ومارسلس إىل مبيب أمراً )26(قيصر من الس

. وتلك عبارة رومانية معناها الدكتاتورية واحلكم العسكري". ءيعمل ما على أال تصاب للدولة بسو"وسلطة 

فقد كان جملس الشيوخ من الوجهة القانونية على حق فيما فعل، ومل يكن . وتباطأ قيصر وتردد أكثر مما كانت عادته
 الفتنة يف وكان يعرف أن احلرب األهلية قد تثري. من حقه هو أن يعرض الشروط اليت تعتزل مبقتضاها منصبه وقيادته

غالة وخترب إيطاليا بأمجعها، ولكنه كان يعلم أيضاً أن استسالمه معناه إسالم اإلمرباطورية للعجز وللرجعية، وترامي 
 Titus Labienusإليه يف أثناء تفكريه أن صديقاً من أقرب األصدقاء إليه ومن أقدر مؤيديه وهو تيتس لبيينس 

 منه إال أن استدعى الفيلق الثالث عشر، أكثر فيالقه والء له وأحبها إىل قلبه، قد انشق عليه وانضم إىل مبيب، فما كان
كافية " Commilitones. زمالئي اجلنود"وكانت أول كلمة نطق ا أمامهم وهي . وعرض املر كله على رجاله

عهم يف الصعاب لكسب قلوم، ومل يكونوا ينكرون عليه حقه يف استعمال هذا اللفظ ألم رأوه من قبل يشترك م
وكان هو . ويتعرض معهم لألخطار، وكثرياً ما شكوا هم أنفسهم من أنه جيازف حبياته ويعرضها للخطر فوق ما جيب

. على الدوام خياطبهم ذا اللفظ بدل اللفظ املقتضب اجلاف الذي كان ينطق به من هم أقل منه جماملة من القواد

ة، وهي البالد اليت جعل ألهلها حق املواطنني الرومان، وكانوا يعرفون أن وكان معظم رجاله من بالد الغالة اجلنوبي
جملس الشيوخ قد أىب أن يعترف هلم ذه املنحة، وأن أحد أعضائه قد جلد رجالً من أهلها ليدل بذلك على احتقاره 

صر قد علمهم يف أثناء وكان قي. لعمل قيصر، على الرغم من أن جلد املواطن الروماين كان عمالً ال جييزه القانون
وكان قاسياً على اجلبناء ومن ال .  بل أن حيبوه على طريقتهم اخلشنة الصامتة يف احلب-حروم الطويلة أن حيترموه

يرعون النظام، ولكنه كان مسحاً ليناً ال يقسو عليهم جزاء هلم على أغالطهم اليت تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية، 
اجلنسية وجينبهم ما ال ضرورة له من األخطار، وكثرياً ما أجناهم من اهلالك حبنكته وكان يتغاضى عن أخطائهم 

وهذا إىل أنه ضاعف أجورهم، ووزع عليهم كثرياً من غنائمه احلربية، وملا جاءوا إليه شرح هلم ما . وحسن قيادته
 املتعطلة الفاسدة ال عرضه على جملس الشيوخ، وكيف قابل الس هذه العروض، وذكر هلم أن األرستقراطية

تستطيع أن توفر لرومه النظام والعدالة والرخاء، وسأهلم هل يتبعوه؟ فلم يعارض واحد منهم، وملا قال هلم إنه ليس 
ويف اليوم العاشر من شهر يناير نت عام . لديه مال يؤدي منه أجورهم جاءوا إىل خزائنه بكل ما كان مدخراً لديهم
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 كان هو اجلنويب لغالة Ariminumلروبيكون وهو جمرى صغري بالقرب من أرميينوم عرب بأحد فيالقه ا. م. ق49
، وخيل إىل )Iacta est alea(27" لقد قضي األمر: "ويقال إنه قد نطق يف ذلك الوقت بقوله املأثور. اجلنوبية

يدة عنه يف بالد غالة ال الناس أن هذا العمل هو احلمق بعينه ألن الفيالق اخلمسة الباقية من جيشه كانت ال تزال بع
تستطيع اللحاق بعه إال بعد عدة أسابيع، على حني أن مبيب كان لديه عشرة فيالق، أي ستون ألف جندي، وكان من 

وانضم بعدئذ إىل قيصر . حقه أن جيند ما يشاء من الفيالق األخرى، ولديه من املال ما يكفي لتسليحهم وإطعامهم
، مث أنشأ ثالثة Corfinium، والفيلق الثامن عند كورفنيوم Picenumند بسينوم الفيلق الثاين عشر من فيالقه ع

فيالق جديدة من أسرى احلرب ومن املتطوعني ومن أهل البالد؛ ومل يكن يلقي صعوبة يف مجع اجلنود ألن إيطاليا مل 
. ع عن حقوق اإليطاليني، كانت ترى يف قيصر البطل املداف)88(تكن قد نسيت بعد ما قاسته يف احلرب االجتماعية 

فكانت مدائنها تفتح أبواا الستقباله واحدة بعد أخرى، وكثرياً ما خرج سكان بعض هذه املدائن على بكرة أبيهم 
وقاومت ). 29"(إن املدن حتييه كأنه إله معبود: "، وقد كتب شيشرون يف ذلك يقول)28(ليحيوه ويرحبوا به

سلمت له ومل يسمح جلنوده أن ينهبوها، وأطلق سراح منه قبض عليهم من كورفنيوم مقاومة قصرية األجل، مث است
ومل يشأ أن يصادر ضياع من .  من املال والعتادLabienusالضباط، وبعث إىل معسكر مبيب بكل ما تركه لبيينس 

ذه خطة محيدة  وكانت ه-وقع يف يده من األعداء وإن كان يف ذلك الوقت معدماً فقرياً ال يكاد ميلك شيئاً من املال
وأعلن يف ذلك الوقت أنه . ميتاز ا قيصر، كان من أثرها أن وقفت كثرة الطبقة الوسطى من األهلني على احلياد

. وكان يف كل خطوة خيطوها إىل األمام يعرض عروضاً للصلح على أعدائه. سيعد كل احملايدين أصدقاء له وأنصاراً

لة يرجوه فيها أن يستخدم ما خيلعه عليه منصب القنصل من نفوذ  رساLentulusمن ذلك أنه أرسل إىل لنتولس 
ليعيد السلم إىل البالد، وعرض رسالة كتبها إىل شيشرون استعداده العتزال احلياة العامة وترك اال إىل مبيب على 

ن منطقه مل وبذل شيشرون جهده يف التوفيق بني القائدين، ولك). 30(شرط أن يسمح له بأن يعيش آمناً على حياته
وملا تقدم قيصر حنو العاصمة انسحب مبيب هو وجنوده منها ). 31(جيده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها املتعارضة

وانسحب من ورائه يف غري نظام عدد كبري من . وإن كانت جيوشه وقتئذ ال تزال أكثر من جيوش قيصر عدداً
ورفض مبيب عروض الصلح مجيعها، وأعلن أنه سيعد . ة قيصراألشراف تاركني وراءهم زوجام وأبناءهم حتت رمح

ولكن الكثرة العظمى من أعضاء جملس الشيوخ بقيت يف رومه، . كل من مل يغادر رومه وينضم إىل معسكره عدواً له
ىل وتذبذب شيشرون بني الفريقني، وكان حيتقر تردد مبيب وخور عزميته، فقسم وقته بني ضياعه يف الريف وسار مبيب إ

وكان يعرف أن جيشه يعوزه النظام، وأنه يف حاجة إىل كثري من التدريب . برنديزيوم وعرب جبنوده البحر األدرياوي
قبل أن يستطيع الصمود يف وجه فيالق قيصر، وكان يرجو أن يستطيع األسطول الروماين الذي يسيطر هو عليه أن 

ودخل قيصر رومه يف اليوم السادس عشر من مارس دون أن . جيوع إيطاليا يف هذه األثناء ويدفعها إىل إبادة عدوه
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يلقى يف دخوهلا أية مقاومة، ودخلها وهو جمرد من السالح ألنه ترك جنوده يف البلدان ااورة هلا؛ وأعلن حني 
 الشيوخ ودعا التربيونان جملس. دخوهلا العفو العام عن مجيع أهلها، وأعاد إليها اإلدارة البلدية والنظام االجتماعي

، ولكن الس مل جيبه إىل طلبه، مث عرض على الس )دكتاتوراً(إىل االنعقاد وطلب إليه قيصر أن يعينه حاكماً بأمره 
فطلب املال من اخلزانة العامة فوقف يف سبيله . أن يبعث رسالً إىل مبيب ليفاوضوه يف عقد الصلح فرفض ذلك أيضاً

 فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التهديد أصعب عليه من تنفيذها Lucius Metellusالتربيون لوسيوس متلس 
واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف يف أموال الدولة، ولكنه كان نزيهاً كل الرتاهة، . خضع متلس

عد ملالقاة وملا مت له ذلك عاد إىل جنوده واست. فأودع يف اخلزانة العامة كل ما غنمه من األموال يف حروبه األخرية
اجليوش الثالثة اليت كان مبيب وأنصاره يعدوا يف بالد اليونان وأفريقيا وأسبانيا، وأراد أن يضمن إليطاليا كفايتها من 

 املتهور العنيف ومعه فيلقان من جيشه ليستويل على Curioاحلبوب اليت تعتمد عليها يف حياا، فأرسل كوريو 
ا إليه كاتو وانسحب منها إىل إفريقيا، فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجيولوي صقلية، فلما نزل يف اجلزيرة سلمه

Regulus واشتبك معه يف معركة مل يكن قد كمل استعداده هو هلا، فهزم وقتل يف ميدان القتال، ومل يندم عند ،
ثناء قد سار على رأس وكان قيصر يف هذه األ. وفاته على ما أصابه بل ندم أشد الندم على ما أحلقه من األذى بقيصر

جيش إىل أسبانيا وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودا إىل تصدير احلبوب إىل إيطاليا، وأن حيول بينها وبني 
اهلجوم على مؤخرته حني يزحف ملالقاة مبيب، وارتكب يف إيطاليا كما ارتكب يف غالة عدة أغالط عسكرية 

ولكنه .  للهزمية وللهالك جوعاً-لذي كان أقل من جيش أعدائه عدداً ا- ، كانت عاقبتها أن تعرض جيشه)32(فنية
، فقد حول جمرى أحد األار واستحال احلصار )33(أجناه وأجنى نفسه، كمألوف عادته، بسرعة خاطره وشجاعته

كان الذي كان مضروباً عليه حصاراً على أعدائه، وظل صابراً زمناً طويالً حىت يستسلم له اجليش احملاصر وإن 
مث استسلم أنصار مبيب آخر األمر وخضعت أسبانيا كلها . جنوده قد ملوا االنتظار طويالً يطالبون باهلجوم على العدو

وعاد بعدئذ إىل إيطاليا براً، ولكنه وجد الطريق مغلقاً يف وجهه عند مرسيليا، وقد ). 49أغسطس سنة (إىل قيصر 
 وهو القائد الذي أسره يف كورفنيوم مث أطلق Lucius Domitiusوقف أمامه جيش يقوده لوسيوس دمتيوس 

واستوىل قيصر على املدينة بعد أن حاصرها حصاراً شديداً، مث أعاد تنظيم اإلدارة يف غالة، ومل حيل شهر . سراحه
وقوت هذه احلمالت مركزه السياسي، كما طمأنت البطون املتخوفة يف العاصمة . ديسمرب حىت عاد ظافراً إىل رومه

ولكن قيصر ختلى عن هذا اللقب بعد . ى كفايتها من الطعام، فلم ميانع جملس الشيوخ وقتئذ يف أن يعينه دكتاتوراًعل
وملا وجد أزمة النقد مستحكمة يف إيطاليا، ألن اختزان النقود قد سبب . م. ق48أن اختري أحد القنصلني يف عام 

 ملا وجد هذا أصدر قراراً يهيج -الية ما استدانوه بالنقود الرخيصةاخنفاض األمثان، وأىب املدينون أن يؤدوا بالنقود الغ
خري "وكان يرى أن هذه . أداء الديون سلعاً بقدر أمثاا حمكمون من قبل احلكومة كما كانت تقدر قبل احلرب
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 إلغاء وسيلة لالحتفاظ بشرف املدينني ولتبديد أو تقليل اخلوف الذي كان يساور البعض من أن تلغى هذه الديون
ومن الشواهد الدالة على بطئ سري اإلصالح يف ). 34"(تاماً، وهو اإللغاء الذي حيتمل حدوثه يف أعقاب احلروب

رومه قبل ذلك العهد أنه اضطر مرة أخرى أن حيرم استعباد املدين إذا مل يؤد دينه، وأنه أباح خصم الفوائد اليت 
وأرضت هذه اإلجراءات . ائدة بواحد يف املائة كل شهردفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين، وحدد سعر الف

معظم الدائنني ألم كانوا خيشون أن تصادر أمواهلم، ولكنها أغضبت املتطرفني الذين كانوا يرجون أن يسري قيصر 
ووزع قيصر احلبوب على املعوزين وألغى . على خطة كاتلني فيلغى الديون كلها ويعيد توزيع الراضي على السكان

ولكن أحداً مل . ع أحكام النفي ما عدا احلكم الصادر على ميلو، وعفا عن كل من يعود إىل البالد من األشرافمجي
حيمد له اعتداله، ذلك أن احملافظني الذين عفا عنهم عادوا يأمترون به ليقتلوه، وبينا كان يواجه مبيب يف تساليا 

Thessaly ختلى عنه املتطرفون وانضموا إىل كئيليوس Caelius ،ًبعد أن وعدهم بإلغاء الديون إلغاء تاما 
 انضم قيصر إىل اجلنود 49ويف أواخر عام . ومبصادرة األمالك الواسعة، وتوزيع األراضي على األهلني توزيعاً جديداً

وكان عبور جيش من اجليوش البحر األدرياوي شتاء يف تلك . واىل األسطول اللذين مجعهما لصاره يف برنديزيوم
ومل يكن يف استطاعة االثنيت عشرة سفينة اليت حتت تصرفه أن تقل من جنوده . ام عمالً مل يسمع به من أحد قطاألي

إال ستني ألفاً يف كل مرة، وكانت أساطيل مبيب اليت تفوقها عدة وعدداً تغدو وتروح بني ثغور الشاطئ املقابل له 
غري أن . لع جبنوده، ونزل يف إبريوس ومعه عشرون ألفاً منهمولكن قيصر رغم هذا أق. واجلزائر ااورة هلذا الشاطئ

ومل يعرف قيصر السبب الذي أخر بقية جيشه، فحاول أن يعرب البحر مرة . سفنه حتطمت وهي عائدة إىل إيطاليا
وأخذ املالحون جيدفون واملوج يعاكسهم حىت كادوا يغرقون، ولكن قيصر مل ن عزميته رغم . أخرى يف زورق صغري

  : ا كان حييط به من أهوال جسام، وأخذ يقوي قلوم ذه العبارة اليت ال يبعد أن تكون من نسج خيال املؤلفم

 ، )35"(ال ختافوا إنكم حتملون قيصر وحظه"

وكان مبيب يف هذه . ولكن الريح واملوج قذفا بالقارب إىل الشاطئ الذي بدأ منه، واضطر هو أن يعود من حيث أتى
 وخمازا الغنية، ولكنه عجز عن مهامجة Dyrrhachiumستوىل بأربعني ألفاً من رجاله على درشيوم األثناء قد ا

وبينا . جيش قيصر الذي تناقص عدده وقلت مؤونته، وكان مبيب يف تلك األيام قد مسن وابتلى بالتردد وخور العزمية
وبذلك . ان باقياً من جيش قيصر يف إيطالياكان هو يف تردده مجع ماركس أنطونيوس أسطوالً جديداً محل عليه ما ك

أصبح قيصر متأهباً للقتال، ولكنه ما زال يكره أن يقاتل الروماين رومانياً، فأرسل رسوالً إىل مبيب يعرض عليه أن 

 فهامجه وأخفق يف هجومه، غري أن مبيب عجز أن يتبع يتخلى القائدان كالمها عن قيادما، ولكن مبيب مل يرد عليه
مث قتل ضباط مبيب مجيع من وقع يف أسرهم من أعداءهم الضباط على الرغم من نصيحة . النصر مبطاردة عدوه
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عنوية بقدر ما أضعف من ، وهو عمل رفع من قوة جنوده امل)37(قائدهم األعلى، أما قيصر فلم يقتل أحداً من أسراه
وطلب رجال قيصر إىل قائدهم أن يعاقبهم على ما أظهروه من اجلنب يف حرم األوىل ضد الفيالق . قوة مبيب

الرومانية، فلو مل جيبهم إىل ما طلبوه توسلوا إليه أن يعود م إىل ساحة القتال، ولكنه رأى من احلكمة أن يرتد إىل 
فقد أشار عليه . واستقر رأي مبيب وقتئذ على القرار الذي قضى على حياته. لوقتتساليا ليسترحيوا فيها بعض ا

 أن يعود إىل إيطاليا اخلالية من وسائل الدفاع ويستويل عليها؛ ولكن معظم مستشاريه أحلوا Afraniusأفرانيوس 
 من النصر يف درهشيوم وبالغ األشراف الذين كانوا يف معسكر مبيب فيما أحرزه. عليه أن يطارد قيصر ويقضي عليه

 أن - وكان قد انضم إليهم آخر األمر-وهال شيشرون. وظنوا أن القضية الكربى قد فصل فيها يف ذلك املكان
يسمعهم يتنازعون فيما سيعود على كل منهم بعد أن يعودوا إىل ما كانوا فيه، وأن يرى ما يتقلبون فيه من الترف 

يقدم هلم يف صحاف من الفضة، وكانت خيامهم مفروشة بالطنافس الوثرية وهم يف ميدان القتال، فقد كان الطعام 
وكان البمبيون، ما عدا مبيب نفسه، : "وكتب شيشرون يف ذلك يقول. تزينها الصور الرائعة وطاقات الزهر اجلميلة

 فكرت يف حياربون بوحشية شديدة، وينطقون يف أحاديثهم مببادئ القسوة، حىت كان الرعب يستويل علي إذا ما
لقد كانوا يفترضون أن يعدم أعداؤهم مجلة ال أفراداً .. إم قوم ليس فيهم ما هو خري إال قضيتهم... نصرهم
وكان مبيب نفسه ). 38"(وقدر لنتلس نفسه أن يستويل على بيت هورتنسيوس وعلى حدائق قيصر وباياين.. متفرقني

كنه اضطر إىل اعمل برأي مستشاريه ملا أن عريوه باجلنب أميل إىل التريث وعدم االشتباك يف معركة فاصلة، ول
ودارت رحى املعركة الفاصلة يف فارسالس يف اليوم التاسع من شهر أغسطس عام . واخلور، فأصدر أمره بالزحف

وكان جيش مبيب يتألف من مثانية وأربعني ألفاً . م، وكانت معركة طاحنة دام فيها القتال حىت ايتها املريرة. ق48
من املشاة، وسبعة آالف من الفرسان؛ أما جيش قيصر فلم يكن يزيد على اثنني وعشرين ألفاً من املشاة؛ وألف من 

وكان عدد قليل من أنبل رجال رومه يشاهدون املعركة عن . "ويقول أفلوطرخس تعليقاً على هذا املوقف. الفرسان
لقد التقت يف هذا املكان زهرة شباب .. الشخصيةويفكرون فيما صارت إليه اإلمرباطورية بسبب املطامع.. كثب

املدينة الواحدة وعماد قوا يف صراع عنيف، وحسبنا هذا برهاناً قاطعاً على ما يف الطبيعة البشرية من عمى وجنون 
لقد كان أقرب األقارب، بل كان األخوة أنفسهم، يقاتل بعضهم بعضاً يف اجليشني ). 40"(إذا ما أثريت شهواا

وقد أمر قيصر رجاله أن يبقوا على حياة كل من يستسلم من الرومان، أما الشباب األرستقراطي ماركس . ادينياملتع
بروتس فقد أمرهم قيصر أن يقبضوا عليه دون أن يصيبوه بأذى، فإذا مل جيدوا سبيالً إىل هذا فليسمحوا له 

وقُتل منهم وجرح مخسة عشر . القوة املعنويةوروع البمبيون لتفوق أعدائهم القيادة، والتدريب، و). 41(بالفرار
. ونزع مبيب شارة القيادة عن رجاله وفر مع من فروا من رجاله. ألفاً، واستسلم عشرون ألفاً، ووىل الباقون األدبار

وأخذ رجاله .  وهو قول حيملنا على الشك يف كتبه كلها-)42(وخيربنا قيصر أنه مل يفقد من رجاله إال مائتني
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مبا يف خيام أعدائهم من وسائل الزينة، ومبا وجدوه فيها من املوائد املثقلة بالطعام الشهي الذي أعد لساعة يتندرون 
وسار مبيب على ظهر جواده الليل كله حىت وصل إىل . وأكل قيصر عشاء مبيب يف خيمة مبيب نفسه. االحتفال بالنصر

 حيث Mytileneوعرج يف طريقه على متليين ، وركب منها سفينة أقلته إىل اإلسكندرية، Larissaالرسا 
انضمت إليه زوجته، وطلب إليه سكاا أن يقيم معهم، ولكنه رفض طلبهم يف أدب وجماملة، ونصحهم أن 

وفر بروتس ). 43"(رجل عامر القلب بالصالح والرمحة"على حد قوله " قيصر"يستسلموا للفاتح يف غري خوف ألن 
وأبدى القائد املنتصر أشد االغتباط حني مسع . ملكث فيها ووجه منها رسالة إىل قيصرأيضاً إىل الرسا، ولكنه أطال ا

وكان كذلك ليناً يف . أن بروتس، حي يرزق، وعفا عنه من فوره، كما عفا عن كاسيوس استجابة لرغبة بروتس
ووزع ما مجعه مبيب من . امعاملة أمم الشرق اليت أيدت مبيب مدفوعة إىل ذلك مبشيئة الطبقات العليا املسيطرة عليه

احلبوب على سكان بالد اليونان اجلياع، وملا جاءه األثينيون يطلبون إليه أن يعفو عنهم، أجام وعلى شفتيه ابتسامة 
وأكرب الظن أن ). 44"(إىل مىت ينجيكم جمد آباءكم األولني من موارد اهلالك اليت توردوا أنفسكم؟: "اللوم بقوله

 من أن مبيب يفكر يف معاودة القتال معتمداً على جيش مصر ومواردها، وعلى القوة اليت كان بعضهم قد حذر قيصر
ولكن حدث بعد أن وصل مبيب إىل اإلسكندرية أن أمر . Utica ومتلس يعدوا يف يتكا Labienusكاتو ولبينس 

عل ما فعل رجاء أن  خصى الشاب بطليموس الثاين عشر ووزيره خدمة أن يقتلوه، ولعله فPothinusبوثينس 
فقد طعن القائد طعنة جنالء حني وطئت قدماه شاطئ مصر، بينا كانت زوجته تنظر إليه يف هلع . يكافئه عليه قيصر

فلما جاء قيصر أهدى إليه رجال بوثينس رأس القائد الذي . وهي على ظهر السفينة اليت أقلتهما إىل تلك البالد
 وأخذ يبكي من فرط تأثره ذا الشاهد اجلديد على أن الناس كلهم فصل عن جسده، فوىل وجهه عنهم يف هلع،

ونزل قيصر يف قصر البطاملة امللكي وشرع ينظم . يلقون مصرياً واحداً، وإن اختلفت الوسائل املؤدية إىل هذا املصري
  .شؤون تلم اململكة القدمية

  الفصل السابع 

  قيصر وكيلوبطرة 

تسري مسرعة يف طريق االضمحالل وعجز ملوكها عن االحتفاظ ) 145(س وأخذت مصر بعد وفاة بطليموس الساد
بنظامها االجتماعي أو حريتها القومية؛ وأخذ جملس الشيوخ الروماين يقوي فيها سلطانه وميلي عليها إرادته، بل إنه 

الذي أجلسه مبيب وكانت مقاليد احلكم قد آلت بعد وفاة بطليموس احلادي عشر . أقام حامية رومانية يف اإلسكندرية
وجابنيوس على العرش إىل أبنه بطليموس الثاين عشر وابنته كيلوبطرة، وذلك ألن والدمها قد أوصى قبل وفاته أن 

وكانت كليوبطرة من أصل يوناين مقدوين، . يرثا امللك من بعده، وأن يتزوج األخ أخته ويشتركا يف حكم البالد معاً
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. ومل تكن بارعة اجلمال ولكن قوامها الرشيق املعتدل). 45(قرة منها إىل السمرةوأكرب الظن أا كانت أقرب إىل الش

، ودماثة خلقها، وحسن صوا، مضافة إىل مقامها امللكي قد جعلتها فتنة لكل من رآها "وخفة روحها، وتنوع ثقافتها
تهم، جتيد احلديث باللغات اليونانية وكانت على علم بتاريخ اليونان وآدام وفلسف. تسلبه لبه وإن كان قائداً رومانياً

وقد مجعت إىل فتنة أسبازيا الذهنية فتنة املرأة . واملصرية والسورية، ويقال إا كانت تتقن لغات أخرى غري هذه
ويقال إا ألفت رسالة يف مستحضرات التجميل، وأخرى يف املقاييس . املتحللة إىل أقصى حد من القيود اخللقية

وكانت إىل هذا حاكمة قديرة ). 46(ود املصرية، وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذابواملوازين والنق
وإدارية ماهرة، جنحت يف نشر التجارة املصرية، وارتقت على يديها الصناعة؛ وكانت جتيد تدبري الشؤون املالية حىت 

سدية قوية، ووحشية عنيفة وقد مجعت إىل هذه الصفات شهوة ج. يف الوقت الذي كانت تنصب فيه شراك احلب
تصب على أعدائها العذاب واملوت صباً، ومطامع سياسية بعيدة، حتلم ببناء إمرباطورية واسعة، وال حتترم يف سبيل 

ولو أا مل جير يف عروقها دم البطاملة املتأخرين الداعرين لكان من اجلائز . الوصول إىل غايتها قانوناً إال قانون النجاح
وكانت تدرك أن مصر مل . ا وتصبح ملكة حتكم دولة واسعة الرقعة تضم بالد البحر األبيض املتوسطأن حتقق غرضه

وقد . تعد قادرة على البقاء مستقلة عن الدولة الرومانية، ومل تر ما مينعها أن تكون هي املسيطرة على الدولة املتحدة
 عن بطليموس الشاب حيكم بامسه، ولذلك استاء قيصر حني عرف أن بوثينس نفى كيلوبطرة، ونصب نفسه نائباً

أرسل إليها سراً، وجاءته سراً وقد احتالت على الوصول إليه بأن أخفت نفسها يف فراش محله تابعها أبولودورس 
Apollodorusوذهل القائد الروماين حني رآها، وأسرته بشجاعتها وسرعة بديهتها، وهو .  إىل مسكن قيصر

ووفق بينها وبني بطليموس وأجلسها . ميدان القتال ترىب على انتصاراته يف ميادين احلبالذي مل يدع انتصاراته يف 
وعرف قيصر من أخيه أن بوثينس هو والقائد املصري أخالس . هي وأخاها على عرش مصر كما كانا من قبل

Achillas،فدبر يف اخلفاء اغتيال  كانا يأمتران به ليقتاله ويبيدا القوة العسكرية الصغرية اليت جاءت معه إىل مصر 
وسرعان ما امتألت اإلسكندرية باجلنود . بوثينس، وفر أخالس، واتصل باجليش املصري، وحرضه على الثورة

ينادون بالويل والثبور لقيصر، وحيرض ضباط احلامية الرومانية اليت وضعها جملس الشيوخ يف تلك املدينة على 
 اخلائن الذي سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش البطاملة، وأن يعمل االنضمام إىل اجليش الثائر ضد هذا الدخيل

وعمل قيصر يف هذا الظرف احلرج ما كانت تسعفه حيلته، . على أن يولد من صلبه من يرث هذا العرش يف املستقبل
آسيا الصغرى مث أرسل يطلب املدد من . فأحال القصر امللكي وامللهى ااور له إىل قلعتني حتصن فيهما هو ورجاله

وملا أدرك أن أسطوله الضعيف الذي مل يكن فيه من حيميه لن يلبث أن يقع يف يد أعدائه، أمر به . وسوريا ورودس
ورأى أن البد له من االستيالء على . فحرق والتهمت النار جزءاً من مكتبة اإلسكندرية ال نعرفه على وجه التحديد

أن يصل إليه منه املدد املنتظر، فهامجها هجوم اليائس، واستوىل عليها، مث جزيرة فاروس ألا هي املدخل الذي ميكن 
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وحدث يف إحدى هذه املعارك أن اضطر إىل السباحة يف البحر لينجو من املوت . جال عنها، مث عاد فاستوىل عليها
بحر بعيداً عن بعد أن صوبت إليه عاصفة من السهام، وذلك حني قذف املصريون به وبأربعمائة من رجاله إىل ال

وظن بطليموس الثاين عشر أن الثوار قد حالفهم النصر، فخرج من . احلاجز الذي كان يصل اجلزيرة بأرض املدينة
وملا جاء املدد إىل قيصر هزم به املصريني وحامية جملس الشيوخ يف معركة . القصر وانضم إليهم واختفى من التاريخ

يف هذه األزمة بأن عني أخاها األصغر بطليموس الثالث عشر ملكاً معها النيل، وكافأ كليوبطرة على إخالصها له 
ويصعب علينا أن ندرك السر يف بقاء قيصر تسعة أشهر يف . على مصر، فجعلها بذلك حاكمة البالد احلقيقية

، ورومه يف أشد احلاجة إىل يده الصناع، ألن كئيليوس Uticaاإلسكندرية، واجليوش جتيش لقتاله يف يتكا 
Caeliusفلعله كان حيس بأنه جدير ببعض الراحة واللهو بعد حروب دامت .  وميلو ينفخان فيها نار الثورة عليه

 إنه كثرياً ما كان يقضي الليل كله حىت مطلع الفجر يلهو مع Suetoniusعشر سنني؛ ويف هذا يقول سيوتونيوس 
 أقصاها حىت يصال إىل بالد احلبشة لوال أن هدده كيلوبطرة، وكان بوده أن يسري معها يف قارا من أقصى مصر إىل

أو لعل شهامته قد أجربته على أن ينتظر حىت . ، ألن كل واحد منهم مل جيد له فتاة لعوباً)47" (جنوده باخلروج عليه
، ويقول ماركس Caesarionم مسي قيصريون . ق47تفيق كيلوبطرة من آالم الوضع، فقد وضعت طفالً يف عام 

وال يبعد أن تكون قد أسرت إليه تلك الفكرة اجلميلة فكرة أن يكون ). 48(ن قيصر اعترف بأنه ولدهأنطونيوس إ
ذلك كله ظن وهو إىل ذلك إمث؛ فليس . ملكاً ويتزوجها فيجتمع بذلك عامل البحر األبيض املتوسط حتت فراش واحد

 يف أنه عاد إىل نشاطه حني عرف أن وما من شك. مثة ما يؤده إال ما نستخلصه من الشواهد والقرائن املفصلة
 وأرمينيا الصغرى، وأنه أخذ يدعو Pontus بن مثرداتس قد استوىل مرة أخرى على بنتس Pharnacesفرناسس 

" دئة"ووضحت يف ذلك الوقت حكمته يف . بالد الشرق إىل الثورة من جديد على رومه املنقسمة على نفسها

أن الغرب ثار عليه وقت أن ثار الشرق لكان من املرجح أن تتصدع أركان الدولة أسبانيا وغالة قبل لقائه مبيب؛ فلو 
لكن قيصر حال دون ذلك كله؛ فقد بدأ . حنو اجلنوب، وأال تشهد رومه قط عصر أغسطس" الربابرة"وأن يزحف 

لى طول شواطئ م، وسار بسرعته املعتادة ع. ق47بإصالح أمر فيالقه الثالثة، مث غادر مصر يف شهر يونية من عام 
، وبعث من ميدان ) أغسطسZiela (2مصر وسوريا وآسيا الصغرى إىل بالد بنتس وهزم فرناسس يف واقعة زيال 

وقابله ). vein, vidi, vici(49" جئت، ورأيت، وهزمت: "القتال إىل صديق لع ذا اخلرب القصري البليغ
عن غريه من احملافظني، فأجابه إىل ما طلب وأظهر له ، وطلب إليه أن يعفو عنه و) سبتمرب26(شيشرون عند تارنيم 

الرضا والود، وهاله بعد أن عاد إىل رومه أن احلرب األهلية قد استحالت يف العشرين شهراً اليت قضاها بعيداً عنها 
 زوج ابنة شيشرون انضم بقوته إىل كئيليوس وعرض على اجلمعية Dolabellaإىل ثورة اجتماعية، وأن دالبال 

ع قانون بإلغاء مجيع الديون، وأن أنطونيوس أطلق جنوده على صعاليك دالبال املسلحني، وأن مثامنائة من مشرو
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 فأعاد ميلو إىل رومه، Praetorوكان كئيليوس قد استخدم سلطته وهو بريتور . الرومان قتلوا يف السوق العامة
ومل يلقيا يف . وا إليهما يف ثورة جائحة على النظام القائمونظما معاً جيشاً يف جنويب إيطاليا، وطلبا إىل األرقاء أن ينضم

هذه الثورة إال قليالً من النجاح، ولكن روح الثورة كانت قد أشربت ا مجيع النفوس، فكان املتطرفون يف رومه 
 وكان جيش مبيب يف إفريقيا قد ازداد عدده حىت. حيتفلون بذكرى كاتلني وينثرون األزهار مرة أخرى على قربه

 بن مبيب قد أنشأ يف أسبانيا جيشاً جديداً، Sextusوكان سكستس . أضحى يف قوة اجليش الذي هزم يف فرسالس
تلك هي األحوال اليت كانت قائمة يف شهر أكتوبر من عام . وتعرضت إيطاليا مرة أخرى خلطر انقطاع احلبوب عنها

.  زوجها الغالم وقيصرون-معه كيلوبطرة وأخوها وcalpurnia حني عاد قيصر إىل رومه واىل زوجته كلبرينيا 47

وملا عني حاكماً بأمره من جديد استرضى .وشرع يف األشهر القليلة اليت أتيحت له بني احلروب يعيد النظام إىل رومه
املتطرفني إىل حني بإلغاء القانون األخري من قوانني صادرة، وألغي يف رومه كل ما قل عن ألفي سسترس من أجر 

. وحاول يف الوقت نفسه أن يهدئ خماوف احملافظني فعني ماركس بروتس حاكماً على بالد غالة اجلنوبية. ياألراض

وملا وجه . وأكد لشيشرون وأتكس أنه لن يثري حرباً على نظام امللكية، وأمر بإعادة متاثيل صال اليت حطمها الرعاع
ثر جنوده والء له قد ثاروا عليه، ألم مل يتسلموا أفكاره حنو مبيب وأنصاره ساءه وثبط من مهته أن يسمع أن أك

وكانت خزائن الدولة وقتئذ خاوية أو شبه خاوية، فجمع ما . مرتبام من زمن بعيد وأم يرفضون اإلجناز إىل أفريقيا
جلند وملا سئل يف ذلك قال غنه قد تعلم أن ا. حيتاجه من املال مبصادرة أموال األشراف الذين خرجوا عليه وبيعها

مث ظهر فجاءة بني اجلنود املتمردين، . يعتمدون على املال، وان املال يعتمد على القوة، والقوة تعتمد على اجلند
ومجعهم حوله وقال هلم يف هدوء إنه قد سرحهم، وإن يف مقدورهم أن يعودوا إىل منازهلم، وإنه سيؤدي إليهم كل ما 

ملا مسعوا هذا القول "ويقول أبيان إم ". غريهم من اجلنود"يقيا على يد تأخر من رواتبهم بعد أن يتم له النصر يف أفر
فصاحوا بأم .. استوىل عليهم اخلجل مجيعاً ألم ختلوا عن قائدهم يف الساعة اليت حييط به العدو من كل جانب

 يف إباء ساحر، وأحبر فأجام إىل ما طلبوا) 51"(نادمون على خروجهم عليه، وتوسلوا إليه أن حيتفظ بعم يف خدمته
 يف Metellus Scipioم بقوى متلس سبيو . ق46والتقى يف اليوم السادس من شهر إبريل سنة . م إىل أفريقيا

وخسر املعركة األوىل يف هذه املرة .  ملك نوميديا جمتمعةJuba 1 وجوبا األول Labienusثبسوس ولبينس 
والمه جنوده املتعطشون . م صفوفه وهجم ا على عدوه وانتصر عليهأيضاً، ولكنه فعل ما فعله من قبل، فأعاد تنظي

للدماء على ما أظهره من رأفة بأعدائه يف فرسالس، واعتقدوا أنه لوال هذه الرمحة ملا اضطروا إىل قتال هؤالء األعداء 
ألم مل يريدوا أن يلتقوا مرة أخرى، ولذلك قتلوا من جنود مبيب الثمانني ألفاً حنو عشرة آالف ومل تأخذهم م رأفة، 

وانتحر وفر سبيو ومات يف مناوشة حبرية، وهرب كاتو ومعه سرية من . ؤالء اجلنود مرة أخرى يف ميدان القتال
وملا اقتفى أثره وأراد الضباط أن يصدوه عن املدينة، أقنعهم كاتو بأنه ال جدوى من عملهم هذا، . جنوده إىل بِتكا
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أما هو نفسه فقد رفض كلتا اخلطتني، وقضى . القتال، ولكنه أشار على ابنه باالستسالم لقيصروأعد املال ملن أرادوا 
وأيقن .  ألفالطونPhaedoمث آوى إىل حجرة نومه، وقضى شطراً من الليل يقرأ فيدون . السهرة يف حبوث فلسفية

أن يأتيه بالسيف، وتظاهر بالنوم فلما غفلت أعينهم أمر خادمه . أصدقاؤه أنه سيقتل نفسه فأخذوا سيفه من جانبه
ساعة من الليل، مث قام وأمسك بسيفه وبقر به بطنه؛ وهرول إليه أصدقاؤه، وأعاد الطبيب أحشاءه إىل بطنه، وخاط 
اجلرح، وضمده، ولكنهم مل يكادوا خيرجون من احلجرة حىت رفع كاتو الضمادات عن اجلرح وأعاد فتحه وأخرج 

ا جاء قيصر كان أشد ما أحزنه أن مل تتح له الفرصة للعفو عن كاتو، وأن كل ما ومل. منه أحشاءه، وقضى حنبه
وشيع أهل يِتكا الرواقي املنتحر يف مشهد حافل كأم يعرفون أم يدفنون معه مجهورية . يستطيع أ يفعله عن ولده

  .كادت تبلغ من العمر مخسة قرون

  الفصل الثامن 

  قيصر الحاكم 

.  بعد أن نصب سلست والياً على نوميديا، وأعاد تنظيم واليات أفريقيا46 خريف عام عاد قيصر إىل رومه يف

وأوجس جملس الشيوخ خيفة من هذه العودة، وأدرك أن البالد مقبلة على احلكم امللكي املطلق، فاختاره حاكماً 
فا قيصر كل جندي من واحتفلت رومه بعودته احتفاالً مل تشهد له مثيالً من قبل، وكا. بأمره مدة عشر سنوات

، أي أكثر كثرياً مما كان قد وعدهم به، وأومل )حوايل ثالثة آالف ريال أمريكي(جنوده خبمسة آالف درمخة أتيكية 
وأعد لتسليتهم معركة حبرية صورية، اشترك . وليمة كربى للمواطنني الرومان احتوت على اثنني وعشرين ألف مائدة

 وهزم آخر جيش من جيوش مبيب عند مندا 45ه إىل أسبانيا يف أوائل عام مث غادر روم. فيها عشرة آالف رجل
Munda .ذلك أن احلكم األجلركي الفاسد، . وملا عاد إىل رومه يف شهر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها الفوضى

 واملالية والثورات اليت دامت مائة عام كاملة، قد أشاعا االضطراب والفوضى يف األعمال الزراعية والصناعية
أضف إىل هذا أن استرتاف موارد الواليات، وحبس رؤوس األموال، وزعزعة أركان االستثمار، أدت . والتجارية

هذا إىل أن آالف الضياع قد حل ا اخلراب، ألم مائة ألف من الرجال سيقوا من . كلها إىل اضطراب سوق املال
فة من الزراع أرغمتهم منافسة احلبوب املستوردة من خارج البالد األعمال املنتجة إىل ميادين القتال، وأن آالفاً مؤل

أو اليت تنتجها الضياع الكربى اليت يعمل فيها العبيد على االنضمام إىل صعاليك املدن واالستماع وبطوم خاوية إىل 
ن به يف قصورهم وأخذ من أبقت عليهم رمحة قيصر من األشراف يأمترو. الوعود اليت مينيهم ا الزعماء املهرجون

ونواديهم، وملا أن طلب إليهم يف جملس الشيوخ أن يعترفوا بضرورة الدكتاتورية ويعانوه على أن يعيد النظام إىل 
البالد ويأسو جراحها، سخروا مما يعرضه عليهم هذا املغتصب وبسطوا ألسنتهم يف استضافته لكيلوبطرة يف رومه، 
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ومن . lliumكون ملكاً، ولينقل عاصمة الدولة إىل اإلسكندرية أو إىل إليوم وأخذوا يشيعون سراً أنه يعيد العدة لي
أجل ذلك شرع قيصر، وقد أدركته الشيخوخة وملا يتجاوز بعد اخلامسة واخلمسني من عمره، ويعمل مة الرومان 

 مقدوره أن يشيد يف وكان يعلم أن انتصاراته لن تكون هلا قيمة إن مل يكن يف. األصيل ليحيي موات الدولة الرومانية
 من عشر سنني إىل 44وملا أن مد أجل دكتاتوريته يف عام . مكان احلطام اليت أزهلا صرحاً أحسن منها وأثبت دعامة

دكتاتورية تدوم مدى احلياة مل ير فرقاً كبرياً بني احلالني، وإن مل يكن قد أدرك يف ذلك الوقت أن أجله لن يطول أكثر 
لس الشيوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظيم، ولعله كان يهدف بذلك إىل وأخذ جم. من مخسة شهور

وأجاز له الس أن يلبس . أن يشيع كراهيته يف قلوب الشعب الذي كان يبغض امللكية وال يطيق حىت اسم امللك
. imperatorرباطور إكليل الغار الذي كان يوارى به صلعته، وأن حيمل حىت يف وقت السلم رمز سلطات اإلم

 Pontifex Maximusوبفضل هذه السلطات كان يسيطر على خزائن املال، كما كان منصب احلرب األكرب 

ميكن من السيطرة على الشؤون الدينية يف البالد، وكان له، بوصفه قنصالً، أن يقترح القوانني وينفذها، وبوصفه 
واحتفظت . كان له أن يعين أعضاء جملس الشيوخ ويسقطهمتربيوناً كانت ذاته مصونة ال متس، وبوصفه رقيباً 

اجلمعيات حبقها يف االقتراع على القوانني املعروضة عليها، ولكن دالبال وأنطونيوس رجلي قيصر كانا يسيطران 
وكان هو من ناحيته جيتهد يف أن يقيم دكتاتورية على حمبة الشعب له . عليها، وكانت توافق عادة على سياسته

وأنزل جملس الشيوخ حىت صار أشبه شيء مبجلس . هم عنه شأنه يف هذا شأن غريه من الطغاة احلاكمنيورضائ
استشاري له، ورفع عدد أعضائه من ستمائة عضو إىل تسعمائة، وكان جيدده على الدوام باستبدال أربعمائة عضو 

دد من رجال العمال، وكثريون منهم وكان كثريون من هؤالء األعضاء اجل. جديد مبثل عددهم من أعضائه السابقني
من املواطنني البارزين يف املدن اإليطالية أو مدن الواليات الرومانية، ومنهم من كانوا من أعضاء املئني أو اجلنود أو 

وارتاع األشراف حني رأوا زعماء غالة املغلوبة يدخلون جملس الشيوخ وينضمون إىل حكام . أبناء العبيد
ن املاجنني من أهل العاصمة قد ساءهم هذا التصرف ونشروا يف طول املدينة وعرضها مقطوعة اإلمرباطورية، بل ع
إن قيصر يقود الغاليني يف موكب نصره، مث يدخلهم جملس الشيوخ؛ لقد خلع الغاليون "شعرية يقولون فيها 

 قد تعمد أن جيعل ولعل قيصر). 52(الذي يلبسه الشيوخ" سراويلهم القصرية ولبسوا املئزر العريض األطراف
ولذلك اختار طائفة من أصدقائه . الس اجلديد هيئة ضخمة عاجزة عن املداولة اجلدية املنتجة أو املقاومة املوحدة

 وغريهم، ليتخذ منهم وزراء له غري رمسيني ينفذون Matius، وماتيوس Oppius، وأبيوس balbusهم بلبس 
لة بأن وضع الشؤون الكتابية يف دوالب احلكومة ودقائق األعمال سياسته؛ وأدخل النظام البريوقراطي يف الدو

ومسح للجمعية أن ختتار نصف كبار احلكام يف املدينة، واختار . اإلدارية يف أيدي من كان يف بيته من احملررين والرقيق
، بوصفه وكان من حقه. هو النصف الباقي بطريق التوصية، وكانت اجلمعية تأخذ ذه التوصيات على الدوام
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 إىل ستة Praetorsتربيوناً، أن يعترض على قرارات غريه من التربيونني والقناصل ويبطلها، ورفع عدد الربيتورين 
 إىل أربعني لينجز بذلك أعمال البلدية واألعمال القضائية، وراقب بنفسه شؤون Quaestorعشر، والكوسترين 

كان فيها من عجز وفساد وإتالف، ونص يف مجيع العهود اليت املدينة كلها على اختالف أنواعها، وقضى عل كل ما 
منحها للمدينة على األوامر الصرحية والعقوبات الشديدة اليت يتعرض هلا كل من حياول إفساد االنتخابات أو 

وأراد أن يقضي على السنة القدمية سنة السيطرة على الشؤون السياسية بابتياع أصوات الناخبني . الوظائف العامة
فألغى االحتادات والنقابات ومل يبق منها إال ما كان ذا أصل . ولعله أراد أيضاً أن حيصن نفسه من ثورة الرعاع. مجلة

وقصر وظائف احمللفني على الطبقتني العليني واحتفظ . قدمي، وإال اجلماعات اليهودية ذات األغراض الدينية اخلالصة
وليس مثة من ينكر ما تتصف . ناً، وكثرياً ما كان جيلس للقضاء بنفسهلنفسه حبق النظر يف أهم القضايا وأخطرها شأ

وقد اقترح على املشترعني يف أيام أن جيمعوا القوانني الرومانية املعمول ا وقتئذ يف . به أحكامه من حكمة ونزاهة
س، فوزع األرض مث سار على خطة ابين جراك. كتاب واحد منظم، ولكن موته العاجل حال دون إمتام هذا املشروع

على جنوده القدامى وعلى الفقراء، وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة، فهدأت االضطرابات بني الزراع كثرياً 
وأراد أن مينع عودة امللكية الزراعية إىل التركز فحرم بيع الراضي اجلديدة قبل مضي عشرين عاماً، كما . من السنني

ن األحرار، وذلك لكي حيول دون استغالل األراضي كلها على أيدي أمر أن يكون ثلث العمال يف املزارع م
وكان من قبل قد أنقص عدد الرعاع املتعطلني يف املدينة مبن جنده منهم يف اجليش، وبإقطاعهم األرض . األرقاء

ة وكورنثة مث أنقص عددهم مرة أخرى بأن أرسل مثانني ألفاً من املواطنني ليستعمروا قرطاجن. الزراعية بعد تسرحيهم
ومل يكتف ذا بل أراد أن يضمن العمل للباقني من املتعطلني فوضع برناجماً . وأشبيلية وأرليس وغريمها من املراكز

من ذلك أنه أمر بإنشاء بناء جديد يف ميدان املريخ الجتماع .  سسترس160.000.000ضخماً للبناء رصد له 
مث مجل كثرياً .  سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القدميةاجلمعيات، وإضافة مبىن جديد للسوق العامة يدعى

وبعد أن خفف أعباء الفقر ذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها يف . من املدن يف إيطاليا وأسبانيا وغالة وبالد اليونان
 عدد الطالبني قد الناس، فطلب إىل من شاء الفقراء أن يتقدم إىل الدولة باحلصول على إعانات من احلبوب، فوجد أن

وقد ظل حىت ذلك الوقت نصرياً للعامة، يهدف إىل إسعادهم يف . 150.000 إىل 32.000نقص على الفور من 
ولكنه كان يعلم أن الثورة الرومانية ثروة زراعية أكثر منها صناعية، وأا موجهة يف . مجيع ما وضعه من املشروعات

. ها األرقاء، مث إىل املرابني، وأا مل يوجه إال القليل منها لرجال األعمالالغالب إىل طبقة األشراف اليت تسخر خلدمت

وكان شيشرون قد . فواصل خطة ابين جراكس الزراعية، ودعا رجال األعمال إىل تأييد الثورة الزراعية واملالية
بني العامة، وأمده حاول أن يعقد حلفاً بني الطبقات الوسطى واألشراف، أما قيصر فحاول أن يؤلف بني أولئك و

باملال كثريون من املمولني على اختالف درجام من كراسس إىل بلبس، كما أمد الكثريون من أمثاهلم باملال 
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ولكن قيصر رغم هذه املعونة قضى على مصدر من أكرب مصادر االستغالل املايل . للثورتني األمريكية والفرنسية
مث خفض الديون بدرجات .  الواليات على أيدي مجاعات امللتزمني وهو جباية الضرائب يف-والربح غري املشرع

وأسعف العاجزين عجزاً شديداً عن الوفاء بديوم بوضع قانون . متفاوتة، وسن قوانني صارمة لتحرمي الربا الفاحش
 الذهب أساساً وأعاد إىل العملة استقرارها جبعل. لإلفالس ال خيتلف يف جوهره عن القانون املعمول به يف هذه األيام

 كانت تساوي يف قوا الشرائية اجلنيه اإلسترليين يف القرن التاسع Aureusهلا، وبصك قطعة ذهبية تدعى أوريوس 
وقد نظمت اإلدارة املشرفة . عشر، وكانت صورته تطبع على النقود احلكومية وتزيني برسوم مل تعرفها رومه من قبل

عت بكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد يف خزائنها حني قتل قيصر على مالية الدولة تنظيماً جديداً، وطم
وأراد أن يقيم نظام الضرائب واإلرادة على . 100.000.000 سسترس، ويف خزينته اخلاصة 700.000.000

اد أساس علمي سليم، فأجري إحصاء عاماً يف إيطاليا وأعد العدة إلحصاء عام مثله يف سائر أحناء اإلمرباطورية، مث أر
أن يعوض النقص الكبري الذي أحدثته احلروب يف عدد املواطنني الرومان، فتوسع إىل أقصى حد يف منح حق املواطنية 

وكان النقص املطرد يف املواليد قد أقض من قبل .  وكان ممن مشلهم هذا احلق األطباق واملعلمون يف رومه-الرومانية
. يف امتالك األراضي اليت توزعها احلكومة آلباء الثالثة األبناءم أن تكون األولوية . ق59مضجعه، فقرر يف عام 

واآلن قرر منح مكافآت لألسر الكبرية، وحرم على من ليست هلن أبناء من النساء أن يركنب احملفات أو يتحلني 
 مل يكن وظل قيصر كما كان رجالً ال أدريا وإن.  وكان هذا التشريع أضعف تشريعاته كلها وأقلها نفعاً-باجلواهر

ولكنه بقي الرئيس األعلى لدين الدولة ومل يبخل على هذا الدين مبا حيتاجه ). 53(عقله بعيداً كل البعد عن اخلرافات
وكانت فينوس أمه احلنون تلقى منه أعظم . من األموال، فأعاد بناء اهلياكل القدمية وأنشأ هياكل أخرى جديدة

 كامل احلرية يف الفكر والعبادة، وألغى ما كان قد صدر من األوامر ضروب التكرمي، لكنه مع هذا كان يطلق للناس
وملا رأى أن تقومي الكهنة مل يعد يتفق مطلقاً مع . بتحرمي عبادة إيزيس، ومنع التعرض لليهود يف ممارسة شعائر دينهم

 365على  العامل اليوناين اإلسكندري السنة من ذلك احلني تشتمل Sosigenesفصول السنة أمر سوسجينس 

وأخذ شيشرون يشكو من هذا التغيري ويقول إن قيصر مل . يوماً، يضاف إليها يوم يف آخر شهر فرباير كل أربع سنني
يقنع حبكم األرض فتطاول إن تنظيم النجوم والتحكم يف شؤوا، ولكن جملس الشيوخ قبل هذا اإلصالح أحسن 

وكان هذا ) الشهر اخلامس (Quinctilisكونكتيلس قبول، وأطلق اسم يوليوس وهو اسم أسرة قيصر على شهر 
ولك تكن األعمال اليت شرع فيها قيصر أو فكر فيها . الشهر هو الشهر اخلامس حني كان شهر مارس بداية العام

ومن هذه األعمال األوىل أنه وضع أساس ملهى عظيم، . ووقفت بسبب قتله أقل شأناً من األعمال اليت متت فعالً
. يتفق وما عرف عن هذا اإلله من شره وم، وعني فارو على رأس هيئة تعمل إلنشاء دور كتب عامةومعبد للمريخ 

، واستصالح Pontine ومنافع بنتني Fucinusوعمل على إنقاذ رومه من وطأة املالريا بتجفيف حبرية فوسينس 
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ى األراضي ااورة له، واقترح حتويل وأشار ببناء جسور حول التيرب ليمنع طغيان مياهه عل. األراضي اففة وزرعها
وأمر مهندسيه بأن يعدوا .  الذي كان غرين النهر يسده من آن إىل آنOstiaجمرى هذا النهر إلصالح ميناء أستيا 

مشروعاً يرمي إىل إنشاء طريق خيترق وسط إيطاليا من الشرق إىل الغرب واىل حفر قناة يف برزح كورنثة 
Corinth .ب أهل رومه من أعماله أن منح أحرار اإليطاليني كلهم ما ألهل رومه نفسها من وكان أشد ما أغض

، مث وضع 49ذلك أنه منح حق االنتخاب ألهل غالة اجلنوبية يف عام . حقوق، وأهن سوي بني الواليات وبني إيطاليا
 رومه، ولكن أكرب الظن أنه  ميثاقاً يدل ظاهرة على أنه جلميع مدن إيطاليا وانه يسوي بني هذه املدن وبني44يف عام 

مث انتزع حق ). 55(كان يفكر يف إقامة حكومة نيابية من نوع ما جتعل هلذه املدن نصيباً دميقراطياً يف حكومته امللكية
تعيني الوالة من جملس الشيوخ املرتشي الفاسد، ورشح هو هلذه املناصب رجاالً عرفوا باملقدرة والكفاية، وجعلهم يف 

لعزل بأمر منه وحده، وخفض الضرائب يف الواليات إىل ثلثي ما كانت عليه، وعهد جبايتها إىل كل آن عرضة ل
ومل يأبه باللعنات القدمية اليت كانت تصب على من يعيد بناء كبوا وقرطاجنة وكورونثة؛ . موظفني مسؤولني أمامه

أو الالتني للمستعمرين الذين أرسلهم وأمت يف هذه الناحية أيضاً ما شرع فيه ولدا جراكس، وأعطى حقوق الرومان 
وال جدال يف . إلنشاء عشرات املدن املمتدة من جبل طارق إىل البحر السود، أو لتعمري ما كان قائماً منها من قبل

أنه كان يريد أن مينح حق املواطنية الرومانية جلميع الذكور الراشدين يف اإلمرباطورية كلها، وبذلك ال يكون جملس 
وهذه الفكرة اليت سيطرت على . ثالً لطبقة واحدة يف رومه بل يكون ممثالً لعقلية الواليات مجيعها وإراداالشيوخ مم

عقل قيصر فيما جيب أن يكون عليه نظام احلكم، مضافة إىل تنظيمه اجلديد لرومه وإيطاليا، تكمل يف رأينا تلك 
تالف العربيد رجالً من أقدر رجال السياسة املشؤومة يف  املعجزة اليت جعلت من الشاب امل-املعجزة املنقطعة النظري

وكان قيصر كاإلسكندر ال يعرف أين تقف جهوده وإصالحاته؛ . مجيع العصور وأعظمهم شجاعة وعدالً واستنارة
فلما أن رسم يف ذهنه صورة لدولته يف نظامها اجلديد ساءه أن جيدها معرضة للغزو عند أار الفرات والدنواب 

 فأخذ يفكر يف إرسال محلة عظيمة إلخضاع بارثيا واألخذ بثأر كراسس الذي أمده باملال يف أزماته، ويف والرين،
حىت إذا ما أمن ). 16(، ويف ارتياد ر الدانوب وفتح أملانياScythiaالزحف حول البحر األسود لتهدئة سكوذيا 

امن، ومعه من املال ما يستطيع به أن يقضي على الكساد اإلمرباطورية على هذا النحو عاد إىل رومه مثقالً باد واملغ
االقتصادي يف البالد، وله من القوة واجلاه ما يستطيع به أن يغض الطرف عن كل معارضة؛ ومن احلرية ما ميكنا من 

، وهي أعظم تراث يستطيع Pax Romana" السلم الرومانية"أن يعني من خيلفه، وأن ميوت بعد أن يورث العامل 
  .ورثه إياهأن ي

  الفصل التاسع 
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  بروتس 

وملا تسربت أنباء هذه اخلطة إىل رومه رحب بعها العامة الذين حيبون اد، وتلمظ هلا رجال األعمال ذ مشوا فيها 
رائحة احلرب، وتصوروا املطالب تنهال عليهم لصنع العتاد، وتصوروا الواليات تنهب وتتكدس يف خزائنهم 

. وا الفناء حيل م عند عودة قيصر، ولذلك عقدوا النية على قتله قبل أن يغادر البالدأما األشراف فرأ. األموال

وكان قد عفا عن كل من . وكان قيصر قد عامل هؤالء األشراف معاملة كرمية أطلقت لسان شيشرون بالثناء عليه
 عهده فحاربوه بعد أن هزمهم استسلم له من أعدائه، ومل حيكم باإلعدام إال على عدد قليل من الضباط الذين خانوا

وكان قد أحرق كل الرسائل اليت عثر عليها يف خيمة مبيب وسبيو من غري أن يقرأها، وأرسل ابنة مبيب . وعفا عنهم
وأحفاده األسرى إىل سكتس ابن مبيب، وكان ال يزال يف حرب معه، وأصلح متثال مبيب وأقامه يف موضعه بعد أن 

 بروتس وكاسيوس واليني على اثنتني من الواليات، كما عني غريمها من األشراف طرحه أتباعه على األرض؛ وعني
يف بعض املناصب العليا، وصرب على كثري من األذى واملثالب دون أن يشكو أو يتذمر، ومل يتخذ شيئاً من اإلجراءات 

ا، وأدار شراعه لكل ريح، أما شيشرون الذي طاملا لبس لكل حالة لبوسه. ضد من كان يظن أم يأمترون به ليقتلوه
فإن قيصر مل يكتف بالعفو عنه بل كرمه ومل يبخل عليه بشيء مما طلبه اخلطيب العظيم لنفسه أو ألصدقائه البمبيني، 

. بل نه انصاع إلحلاف شيشرون، فعفا عن ماركس مرسلس وهو الرجل الذي خرج على قيصر ومل يندم على فعله

، وقال عن "كرم قيصر الذي ال يصدقه العقل) " 56"(إىل مرسلس"ة عنواا وقد امتدح شيشرون يف خطبة له رنان
لقد مسعت مع األسف الشديد عباراتك : "مث أضاف إىل ذلك قوله. مبيب إنه لو انتصر لكان أشد منه انتقاماً من أعدائه

 إليك أن تطرح ورجائي...  لقد نلت كفاييت من طول احلياة ومن الشهرةlam satis viviالفلسفية املشهورة 
إنك ال تزال بعيداً كل البعد عن إجناز أعمالك .. وال تكن حكيماً إذا عرضتك احلكمة لألخطار.. حكمة احلكماء

مث وعد قيصر وعداً صادقاً باسم جملس الشيوخ كله بأم سيسهرون على " العظيمة، بل إنك مل تضع بعد أسسها
وأثرى شيشرون يف ذلك الوقت ثراء جعله يفكر يف شراء قصر ). 57(سالمته ويصدون بأجسامهم كل اعتداء عليه

وكان يستمتع باملآدب اليت يدعوه إليها أنطونيوس ويلبس وغريمها من أعوان . آخر هذا القصر غري قصر صال نفسه
غري أن قيصر مل ينخدع ذا ). 58(قيصر، ومل تكن رسائله يف أي وقت مضى أكثر جة مما كانت يف ذلك الوقت

إذا كان يف الناس من هو ظريف فذاك شيشرون ولكنه يبغضين أشد : " فقد كتب إىل ماريوس يقولكله،
وكان قيصر صادقاً يف قوله، فلما أن عاد البمبيون إىل مناوأة قيصر بعد أ، أمنوا جانبه ارمتى هذا ). 59"(البغض

 يف أحضام وكتب يثين على كاتو األصغر ثناء ما كان أجدره بأن ينبه قيصر إىل ما حييط به من األديب التلراين
 ال تدل على Anti- Catoغري أن قيصر مل يفعل أكثر من أن يرد على شيشرون بكتابة ضد كاتو . األخطار
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ن خيتار السالح الذي ينازله به، وكانت نتيجة هذا أن انتصر ذلك أنه بعمله هذا أمكن خصمه من أ. حصافة عقله
اخلطيب عليه، وأثىن الرأي العام على أسلوب شيشرون كما أثىن على احلاكم الذي اختار أن يكتب رسالة وهو قادر 

و عن وبعد فإن الذين حرموا ما كان هلم من سلطان ال ميكن أن تستل سخائمهم بالعف. على أن يوقع أمراً باإلعدام
ومصداق هذا أن األشراف يف . مقاومتهم ملن حرمهم هذا السلطان، وليس عفوك عمن عنك بأقل صعوبة عمن آذيته

جملس الشيوخ الذي مل يكن جيرؤ على رفض املقترحات اليت عرضها عليه قيصر حسب األصول الدستورية أخذوا 
اليت أختمت باملال خزائنهم، وعز عليهم أن يقروا بأن يتربمون وينددون تنديد الوطنيني الصادقني بالقضاء على احلرية 

نعم إن قيصر كان . وقد روعهم وجود كليوبطرة وقيصريون يف رومه. عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريتهم
 ومن ذا الذي تطاوعه - يعيش مع زوجته كلبرينيا وإما كانا يتبادالن احملبة يف الظاهر، ولكن من ذا الذي يعرف

 ما كان حيدث يف أثناء زياراته الكثرية للملكة العظيمة اجلميلة؟ وأكدت الشائعات أنه يريد أن - لى أال يذيعنفسه ع
أمل يأمر بأن يقام له . ينصب نفسه ملكاً، وأن يتزوج كيلوبطرة، وأن ينقل عاصمة دولتهما املتحدة إىل بالد الشرق

 أمل تطبع صورته على النقود الرومانية؟ وهي وقاحة مل يسبق - متثال على الكبتول جبوار متاثيل ملوك رومه األقدمني؟
أمل يلبس جالبيب أرجوانية من اللون الذي كان حيتفظ به عادة للملوك؟ لقد حاءه القنصل أنطونيوس يوم . هلا نظري

ة يف ذلك  عاري اجلسد إال من جلود املاعز اليت كان يلبسها الكهن44عيد لربكاليا يف اخلامس عشر من فرباير عام 

 مثالً من كثرة ما احتسى من اخلمر، وحاول ثالث مرات أن يضع التاج امللكي على رأس قيصر؛ ورفضه العيد
دت غضبها من هذا العمل وإن أبدته ولكن أمل يكن سبب هذا الرفض أن اجلماهري قد أب. قيصر يف املرات الثالث

مهساً؟ أمل يقص التربيونني عن منصبيها ألما رفعا عن متثاله اإلكليل امللكي الذي وضعه عليه أصدقاؤه وملا أقبل عليه 
وقال بعضهم إنه قد أقعدته وقتئذ نوبة صرع، وقال . الشيوخ وهو جالس يف هيكل فينوس مل يقم واقفاً الستقباهلم

، ولكن )60(كان يشكو إسهاالً شديداً، وإنه ظل جالساً حىت ال تتحرك أمعاؤه يف هذه اللحظة غري املواتيةغريهم إنه 
 -وأقبل كيوس كاسيوس، وهو رجل مريض اجلسم. كثريين من األشراف كانوا خيشون أن ينادي به ملكاً يف أي يوم

وكان قبل ذلك قد . ه اغتيال قيصر، على ماركس بروتس واقترح علي)61(كما يصفه أفلوطرخس" أصفر حنيل"
عرض خطته على مجاعة من الشيوخ وعلى بعض املمولني الذين قل ما ينهبونه من الواليات مذ وضع قيصر القيود 

الشديدة على امللتزمني، بل عرضها أيضاً على بعض القواد يف جيش قيصر الذين أحسوا بأم ما حباهم به من املناصب 
وكان املتآمرين يف حاجة إىل بروتس ليكون هو .تحقون، وكان هؤالء كلهم قد وافقوا عليهاوالغنائم كان أقل مما يس

رافع لواء املؤامرة، ألنه اشتهر بني الناس كافة بأنه أعظم الناس استمساكاً بالفضيلة، وكان الناس يقولون إنه من 
وكانت أمه سرفليا أختاً غري شقيقة . اًساللة بروتس الذي طرد امللوك قبل ذلك الوقت بأربعمائة وستة وأربعني عام

إن الناس كانوا يظنون أن بروتس نفسه "لكاتو، وزوجته بورشيا ابنة كاتو وأرملة ببيولس عدو قيصر؛ ويقول أبيان 
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ويضيف أفلوطرخس إىل ذلك أن ).62"(ابن قيصر ألن قيصر كان عشيق سرفليا يف الوقت الذي ولد فيه بروتس
وال يبعد أن يكون بروتس نفسه ممن يعتقدون هذا االعتقاد، وأنه كان حيقد ). 63( ولدهقيصر كان يعتقد أن بروتس

على قيصر ألنه أفسد أخالق أمه وجعله مضغة يف أفواه الرومان، يقولون عنه إنه ابن زانية بدل أن يكون من نسل 
ى صدره ويشغل باله، وذلك يف وكان هو على الدوام مكتئباً مييل إىل الصمت كأن ظلماً حل به جيثم عل. آل بروتس

وكان جييد اللغة . الوقت الذي كان فيه فخوراً معجباً بنفسه، ألنه أياً كان مولده جيري يف عروقه دم األشراف
. اليونانية وجيب الفلسفة، وكان يف علم ما وراء الطبيعة من القائلني برأي أفالطون، ويف األخالق من أتباع زينون

وقد كتب . ه أن الرواقية تتفق مع املبادئ اليونانية والرومانية يف احلث على قتل الطغاة الظاملنيوكان مما انطبع يف ذهن
إن آباءنا كانوا يعتقدون أنه ال ينبغي لنا أن خنضع للمستبد ولو كان هذا املستبد أبانا : "يف هذا إىل صديق له يقول

فقد . قبل بينه وبني هذا الوصف، وإن كان بعيداً عنهوقد ألف رسالة يف الفضيلة وخلط الناس يف املست). 64"(نفسه
 يف قربص عن طريق بعض الوسطاء أمواالً بسعر مثانية وأربعني يف املائة، وملا تذمروا Salamisأقرض أهل سالميس 

ية من أداء ما تراكم عليهم من الفوائد أحل على شيشرون، وكان وقتئذ قنصالً يف قليقية، أن يستعني باجليوش الرومان
وقد حكم غالة اجلنوبية حكماً صاحلاً ميتاز حبسن اإلدارة والكفاية، وملا عاد إىل رومه عينه قيصر ). 65(على مجع املال

وقد ثار كل عنصر طيب فيه على مقترحات قيصر، وأخذ كاسيوس يذكره بآبائه .  على احلواضرPraetorبريتوراً 
وكان هذا الشاب . يثبت أنه من نسلهم وبأن حيذو حذوهمعلى الظلم، ولعل بروتس قد شعر بأنه يتحداه بأن 

  : احلساس حيمر وجهه خجالً حني يرى متثال بروتس األكرب أمثال هذه العبارة

 هل مت؟ وإال فإن آباءك براء منك ! أي بروتس

 فحواها وقد أهدى إليه شيشرون عدة من رسائله كتبها يف تلك السنني، وسرت يف ذلك الوقت بني األشراف شائعة
 سيعرض على جملس الشيوخ يف اجتماعه املقبل الذي سيكون يف اخلامس من Lucius Cottaأن لوسيوس كتا 

). 67(شهر مارس اقتراحاً بتنصيب قيصر ملكاً، ألن عرافة سيبيل قالت إن البارثيني لن يهزموا إال على يد ملك

صر، سوف يوافق على هذا االقتراح، وإنه لن وقال كاسيوس إن الس، وقد أصبح نصف أعضائه ممن عينهم قي
وتأثر بروتس ذا كله، واستسلم، واخذ املتآمرون بعد ذلك . يبقى بعد ذلك أمل يف عودة احلكم اجلمهوري

واستخلصت بورشيا السر من زوجها، بأن طعنت نفسها خبنجر يف فخذها لتربهن . حيكمون أمرهم ويضعون خططهم
وأصر بروتس يف حلظة غري . بها يف جسمها حيملها على أن تنطق بشيء رغم إرادابذلك على أنه ما من أذى يصي

 قيصر على 2وحدث يف مساء اليوم الرابع عشر من شهر مارس أن عرض. مواتية له على أال ميس أنطونيوس بأذى
 السؤال وأجاب هو عن ذلك" ما هي خري طريقة للموت؟"من كانوا جمتمعني يف مرتله أن يكون موضوع حديثهم 

وتوسلت إليه زوجه يف صباح اليوم الثاين أال يذهب إىل جملس الشيوخ، وقالت إا رأته ". إا امليتة املفاجئة: "بقوله
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يف نومها ملطخاً بالدماء؛ وحاول خادم آخر، كان يرى مثل رأيها، أن يفتعل نذيراً مبنع قيصر من الذهاب، فتسبب 
، وهو صديق محيم Decimus Brutus جدار، ولكن دمسس بروتس يف سقوط صورة ألحد أسالفه معلقة على

لقيصر وأحد املتآمرين، أحل عليه أن حيضر االجتماع وإن مل يفعا فيه أكثر من أن يطلب بنفسه يف رقة وجماملة تأجيل 
. لسوأقبل صديق لقيصر عرف نبأ املؤامرة ليحذره فوجده قد غادر داره يف طريقه إىل ا. اجللسة إىل وقت آخر

وقال له قيصر وهو " حيذر اليوم اخلامس عشر من شهر مارس"وقابل يف طريقه عرافاً كان قد أسر إليه من قبل أن 
نعم ولكنه مل ميض  "Sburinnaيبتسم، إن اخلامس عشر من مارس قد جاء ومل يصب فيه بسوء، فأجابه اسبورنا 

تقريبه قبل اجللسة أمام ملهى مبيب حيث يعقد الس وبينا كان قيصر يقرب القربان الذي كان من املألوف ". بعد
وتقول الرواية املأثورة إن هذه . اجتماعه إذ وضع أحدهم يف يده لوحة صغرية حيذره فيها من ملؤامرة ولكنه مل يعبأ ا

 وهو أحذ املتآمرين، وكان من قبل أحد - Treboniusوشغل تربونيوس  . اللوحة وجدت يف يده بعد مقتله
وملا دخل قيصر امللهى واختذ فيه جملسه هجم .  أنطونيوس باحلديث فعطله عن حضور االجتماع-قواد قيصر املقربني

 هجم عليه ماركس بروتس لقد كتب بعضهم يقولون إنه حني: "ويقول سيوتونيوس. من فورهم عليه" دعاة احلرية"
ويقول أبيان إن قيصر حني طعنه بروتس ). 69"(وأنت أيضاً يا ولدي "- Kai su teknonقال باللغة اليونانية 

وهكذا ). 70(امتنع عن كل مقاومة، وغطى وجهه ورأسه بثوبه، واستسلم للضربات، وسقط عند قدمي متثال مبيب

   .ته األيام اخلاليةحتققت رغبة واحدة من رغبات أكمل إنسان أجنب

  الباب العاشر 

  أنطونيوس 

  م . ق- 3- 44

  الفصل األول 

  أنطونيوس وبروتس 

على أا حالت لقد كان مقتل قيصر مأساة من مآسي التاريخ الكربى، وليس السبب يف عظم هذه املأساة مقصوراً 
بينه وبني إمتامه عمالً من أجل األعمال السياسية واإلدارية، وأدت إىل امتداد عهد الفوضى واحلروب مخسة عشر 

ولو كانت نتائجها مقصورة على هذا وذاك هلان اخلطب، فقد عاشت احلضارة بعده، وأمت أغسطس ما . عاماً أخرى
احلزبني املتعارضني يف جملس الشيوخ كان كالمها يف أغلب الظن على بدأه قيصر، بل إنه مأساة من نوع آخر وهو أن 
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فاملتآمرين حمقون يف اعتقادهم أن قيصر كان يعتزم أن ينصب نفسه ملكاً، كما أن قيصر نفسه كان حمقاً يف ظنه : حق
وال يزالون منقسمني منذ وقد انقسم الناس بني الرأيني . أن الفوضى والنظام اإلمرباطوري قد جعال امللكية أمراً حمتوماً

اللحظة الرهيبة اليت مرت مبجلس الشيوخ، وقد استوىل عليه اهللع من وقع احلادث، مث فر أعضاؤه مذعورين 
وأقبل أنطونيوس على مكان احلادث بعد وقوعه، ورأى أن احلكمة هي عني الشجاعة، . مضطربني من قاعة االجتماع

 يف الوقت الذي حياه بروتس وخنجره يقطر دماً يف يده قائالً له وخانت شيشرون فصاحته حىت. فاحتمى يف بيته
وملا خرج املتآمرون وجدوا الشعب هائجاً يف امليدان العام، وأرادوا أن يضموه إىل جانبهم بألفاظ ". بأيب بلده"مرحباً 

اليت طاملا استخدمت لستر احلرية واجلمهورية، ولكن العامة الذين جن جنوم من هول احلادث مل يعبئوا ذه األلفاظ 
وجلأ القتلة إىل البناء القائم على الكبتول ليعتصموا به خوفاً على حيام، وأحاطوا أنفسهم حبراسهم . املطامع والشره
وانضم إليهم شيشرون يف آخر النهار، وأرسلوا رسلهم إىل أنطونيوس يستطلعون طلعه فأجام جواباً . من املصارعني

اليوم الثاين مجع غفري يف السوق العامة وأرسل املتآمرين صنائعهم ليبتاعوا تأييدهم وينظموا من هذا واحتشد يف . ودياً
مث استجمعوا شجاعتهم، ونزلوا من فوق الكبتول، وألقي بروتس على اتمعني خطبة كان قد . احلشد مجعية شرعية

 هلا أثر يف السامعني، وحاول كاسيوس أن يؤثر غري أن هذه اخلطبة مل يكن. أعدها من قبل ليلقيها يف جملس الشيوخ
هو فيهم ولكنهم قابلوه بصمت وفتور، فعاد احملررون إىل الكبتول، حىت إذا ما نقص عدد العامة احملتشدين تسللوا 

 - وقد أذهلتها الفاجعة وكادت تذهب بعقلها-واعتقد أنطونيوس أنه وارث قيصر، فحصل من كلبرينيا. إىل بيوم

 تركه قيصر يف القصر من أوراق وأموال، مث عاد يف الوقت نفسه جنود قيصر القدامى املضرسني على كل ما
ويف اليوم السابع عشر دعا جملس الشيوخ إىل االجتماع مستخدماً يف ذلك حقه بوصفه تربيوناً، . للحضور إىل رومه

واً عاماً، ووافق على أن يعني وأدهش األحزاب مجيعها بلطفه وهدوئه، فقبل ما عرضه عليه شيشرون وأصدر عف
، على شرط أن يقر جملس )أي أن يفرا وينجوا ويستمتعا بالسلطان(بروتس وكاسيوس واليني الثنتني من الواليات، 

وإذ كانت كثرة الشيوخ مدينة مبناصبها وأمواهلا إىل . الشيوخ مجيع األوامر والقوانني والتعيينات اليت أصدرها قيصر
 فقد وافقت على هذا الشرط، وملا فض االجتماع أثىن اجلميع على أنطونيوس وقالوا إنه هو هذه القرارات نفسها

وعاد . ويف مساء ذلك اليوم نفسه أومل وليمة عشاء لكاسيوس. السياسي الذي انتزع السلم من بني أنياب احلرب
تفل جبنازته احتفاالً عاماً، جملس الشيوخ إىل االنعقاد يف اليوم الثامن عشر وأقر وصية قيصر، ووافق على أن حي

ويف اليوم التاسع حصل أنطونيوس من العذارى الفستية على وصية قيصر، . واختار أنطونيوس ليؤبنه التأبني املألوف
وقد جاء فيها . وكان قد أودعها عندهن، وقرأها جلماعة صغرية يف بادئ األمر مث جلماعة أخرى أكرب من األوىل عدداً

ومسي واحداً منهم ) وكان ذلك مثار دهشة أنطونيوس وغضبه(الكه اخلاصة لثالثة أحفاد أخوته أنه يوصى جبميع أم
وجعل الدكتاتور حدائقه مترتهاً عاماً للشعب، وأوصى لكل مواطن يف . بالذات وهو كيوس أكتافيوس متبناه ووريثه
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دينة، وملا جئ يف اليوم العشرين من وسرعان ما انتشر نبأ هذا اإلحسان يف مجيع أحناء امل. رومه بثالمثائة سسترس
الشهر جبثة قيصر إىل السوق العامة، بعد أن حنطت يف بيته، إلجراء املراسم النهائية احتشد حوهلا مجع غفري من 

ويظهر أن أنطونيوس قد حتدث إىل هذا اجلمع يف بادئ األمر حبيطة . الناس ومن بينهم جنود قيصر القدامى ليكرموه
 العنان، ولكن عواطفه املكبوتة مل تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت لسانه وأكسبت ألفاظه فصاحة أميا فلم يطلق للسانه

وملا رفع من النعش العاجي الثوب املمزق امللطخ بالدماء والذي مزقته الطعنات اليت وجهت إىل قيصر، . فصاحة
 النحيب والعويل، وأخذ كل واحد جيمع ثارت عواطف اتمعني ثوراناً مل يكن يف وسع أحد أن يكبح مجاحه، وعال

وألقى اجلنود القدامى أسلحتهم فوق كومة األحطاب لتكون . األحطاب الالزمة إلشعال النار اليت ستحرق ا اجلثة
قرباناً يقربوا إىل قيصر، كما ألقى املمثلون مالبسهم واملوسيقيون آالت عزفهم، كما ألقيت النساء أغلى ما ميتلكن 

 وانتزع بعض املتحمسني مشاعل من النار وذهبوا ا ليحرقوا بيوت املتآمرين، ولكنهم وجدوا احلراسة .من احللي
وظلت طائفة كبرية من الشعب جبوار األحطاب . شديدة على هذه املباين، ووجدوا أن أصحاا قد فروا من رومه
نهم بفضل قيصر وعطفه عليهم فيما أصدره من احملترقة طوال الليل، ما الزمها اليهود ثالثة أيام كاملة اعترافاً م

وظلت العاصمة يف هذه األيام الثالثة . ومل ينقطعوا طوال هذه األيام الثالثة عن ترديد أناشيدهم اجلنازية. قوانني
جتتاحها الفنت والقالقل حىت أمر أنطونيوس جنوده يف آخر األمر أن يعيدوا إليها النظام، وأن يلقوا بكل من ال يرتدع 

وكان أنطونيوس نصف ما كان قيصر كما سيكون أغسطس . Tarpeiaعن السلب والنهب من فوق صخرة تربيا 
نصفه الثاين؛ فقد كانت أنطونيوس قائداً عظيماً كما كان أغسطس حاكماً فذاً ممتازاً، ولكن الصفتني مل جتتمعا يف 

 من حياته يف املعسكرات كما قضى م، وقضى الشطر األكرب. ق82وقد ولد أنطونيوس يف غالة . واحد منهما
وكان رغم كرم حمتده واء طلعته . أكثرها يف معاقرة اخلمر، وجمالس النساء، واالستمتاع باملرح وشهي الطعام

وقد أساء إىل . وكان قوي اجلسم، حيواين الروح، طيب القلب، كرمياً، شجاعاً، وفياً. يتصف بفضائل عامة الناس
إذ احتفظ يف داره برومه بطائفة كبرية من النساء والغلمان، وبعشيقة يونانية يف حممله كلما مسعته ومسعة قيصر نفسه 

وهاهو ذا جيد يف أوراق ). 2(وكان قد ابتاع مرتل مبيب يف املزاد العام وأقام فيه، مث أىب أن يؤدي مثنه). 1(غادر رومه
 مناصب ألصدقائه، ومراسيم يصل ا إىل - كل ما يستفيد من وجوده- أو يسجل فيها على ما يقول بعضهم- قيصر

أغراضه، وخرياً كثرياً لنفسه، فلم ميض على مقتل قيصر أسبوعان حىت وىف بديون كانت عليه يبلغ مقدارها حنو 
واستوىل على اخلمسة والعشرين مليون ريال .  ريال أمريكي، وأصبح بعد عشية وضحاها رجالً ثريا1.500.000ً

وملا رأى أن .  وعلى مخسة ماليني أخرى من أموال قيصر اخلاصةApsها يف هيكل أبس اليت كان قيصر قد أودع
دمسس بروتس، الذي عينه قيصر قبل مقتله والياً على غالة اإليطالية، وقد توىل هذا املنصب املربح رغم اشتراكه يف 

 املوقع العسكري اخلطري، وعوض اغتيال قيصر، استصدر قراراً من اجلمعية بتعيينه هو والياً على هذه الوالية ذات
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مث استصدر قراراً بأن يتخلى ماركس بروتس وكاسيوس عن مقربة لدمسس، وعن سوريا . دمسس عنها بوالية مقدونية
وارتاع جملس الشيوخ من قوة أنطونيوس املتزايدة، فدعا إىل رومه كيوس . لدالبال، وأن يقنعا بقورنية وكريت
وقد صار كيوس يف مستقبل األيام أعظم الساسة احلاكمني يف . على هذه القوةأكتافيوس متبين قيصر لكي يقضي 

 فلم يكن قد جتاوز الثامنة عشرة من العمر، وقد تسمى باسم الرجل الذي تبناه كما 44أما يف عام . التاريخ الروماين
وظل ذلك . أكتافيانوسجرت بذلك العادة املألوفة وعدله بإضافة امسه هو فصار امسه الكامل كيوس يوليوس قيصر 

امسه حىت ضم إليه بعد سبعة عشر عاماً من ذلك الوقت اسم أغسطس، وهو اللقب العظيم اليت تعرفه به القرون 
 من Velitrae أخت قيصر، أما جده فكان مصرفياً من أصل عامي يف فلترا Juliaوكانت جدته هي يوليا . التالية

وقد نشئَ الغالم على . عبياً مث بريتوراً مث فيما بعد والياً على مقدونيةوكان أبوه قد عمل إيديال ش. أعمال التيوم
البساطة االسبارطية، وتعلم اآلداب والفلسفة اليونانيتني والرمانيتني، وقضى معظم الثالث السنني األخرية يف قصر 

شواهد على حصافة رأيه ولقد كان من أسباب حزن قيصر أنه مل يكن له أبناء شرعيون، كما كان من أكرب ال. قيصر
، وسره أن رأى الشاب املريض، العصيب، الضعيف 45أن تبىن أكتافيوس، فأخذه وهو غالم معه إىل أسبانيا يف عام 
وعمل قيصر على أن يدرب الشاب على فنون احلرب . اجلسم، قد حتمل أخطار احلرب وشدائدها بشجاعة عظيمة

فهو رقيق، حنيل، جاد، حيي وحازم معاً، : لكثرية اليت أقيمت لهوإن لنعرف مالحمه من التماثيل ا). 3(واحلكم
. مستسلم وعنيد؛ مثايل اضطرته الظروف ألن يكون واقعياً، ومفكر علمته صروف الدهر أن يكون من رجال العمل

؛ ولذلك مل يكن يأكل إال قليالً، وال يشرب إال أقل. وكان أصفر الوجه، هزيل اجلسم، ممعوداً يشكو سوء اهلضم
 عبد حمرر إىل 44وجاء يف أواخر مارس عام . وعاش أطول مما عاش من حوله من األقوياء باحلمية وتنظيم احلياة

.  حيث كان اكتافيان مع جيشه حيمل إليه نبأ مقتل قيصر ووصيتهIllyria من أعمال الرييا Appoloniaأبولونيا 

م عليهم، وثار يف نفسه كل ما كان كامناً فيها من حبه وارتاع الشاب املرهف احلس جلحود الناس وكفرهم بنعم املنع
وعقد النية يف . ألخي جدته الذي كان يعزه أعظم إعزاز، والذي كان يعمل جاهداً إلقامة صرح الدولة احملطمة

مث ركب من فوره إىل شاطئ البحر وعربه إىل برنديزيوم . صمت على أن يواصل جهود قيصر وأن ينتقم من قاتليه
 رومه؛ وأشار عليه أقاربه فيها أن يظل خمتفياً عن األنظار لئال يهلكه أنطونيوس، ونصحته والدته أال يقوم وأسرع إىل

وكان كل ما أشارت به عليه أن يصرب كلما كان . بعمل من األعمال ولكنها ابتهجت حني سخر من هذه النصيحة
وتوجه . عمل ذه النصحية احلكيمة إىل آخر أيامهالصرب يف مقدوره، وأن يلجأ إىل اخلتل بدل احلرب السافرة، وقد 

وهاله أن يرى أنطونيوس مشغوالً بإعداد جيش يزحف به على . لزيارة أنطونيوس وسأله عما هو فاعل بقتلة قيصر
دمسس بروتس، ألنه أىب أن يتخلى عن بالد غالة اجلنوبية؛ وطلب إىل أنطونيوس أن يوزع ما تركه قيصر حسب 

غري أن أنطونيوس وجد أسباباً . ك اجلزء الذي يوصي بإعطاء كل مواطن مخسة وأربعني رياالًوصيته، وخاصة ذل
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كثرية تدعو إىل تأخري تنفيذ الوصية، فما كان من أكتافيان إال أن وزع على جنود قيصر القدامى أمواالً استداا من 
وأعلن أن بعضهم قد .  على حد قوله"الولد"وإغتاط أنطونيوس من وقاحة هذا . أصدقاء قيصر وأعد بنفسه جيشه

وأنكر اكتافيان هذه التهمة، وقال إنه . حاول قتله، وأن الذي كان يريد اغتياله قد قال إن اكتافيان هو احملرض له
. برئ منها، وانتهز شيشرون فرصة هذا الرتاع وأدخل يف رومه أكتافيان أن أنطونيوس فظ غري مهذب جيب أن يهزم

، وزحف ا Pansa وبنسا Hirtius هذا الرأي، وضم فيلقيه إىل فيالق القنصلني هرتيوس ووافق أكتافيان على
وأمد شيشرون هذه احلرب األهلية اجلديدة بطائفة من االامات املقذعة ضمنها أربع . كلها مشاالً لقتال أنطونيوس

يف الطعن على سياسة أنطونيوس العامة وحياته اخلاصة، ألقى بعضها يف جملس الشيوخ أو يف "  قويةفلبة"عشرة 
اجلمعية، ونشر بقيتها للدعاوة ضد أنطونيوس على أحسن الصور اليت صارت الدعاوة احلربية تنشر ا يف مستقبل 

؛ ولكن )44(هزم أنطونيوس وفر من امليدان ) Modenaمودينا  (Mutinaوملا التقى اجليشان يف موتينا . األيام
وعاد أكتافيان إىل رومه وأصبح القائد األوحد لفيالق جملس الشيوخ وفيالقه هو، . هرتيوس وبنسا قتال يف املعركة

 حيكم وأرغم الس وهو مؤيد ذه القوة على أن يعينه قنصالً، وأن يلغى العفو الذي أصدره عن املتآمرين وأن
وملا تبني له أن شيشرون وجملس الشيوخ من ألد أعدائه، وأن كل ما يف األمر أما يتخذانه . عليهم مجيعاً باإلعدام

أداة مؤقتة للقضاء على أنطونيوس ملا تبني له هذا سوى الرتاع القائم بينه وبني أنطونيوس، وكون منه ومن أنطونيوس 
، مث زحفت جيوشهم املتحالفة على رومه واستولت عليها دون أن )م. ق33 -43. (ولبدس احلكومة الثالثية الثانية

تلقى مقاومة، وفر كثون من الشيوخ ومن احملافظني إىل جنويب إيطاليا واىل الواليات اخلارجية، واعترفت اجلمعية ذه 
داء رواتب جنودهم، ولكي يستطيع احلكام الثالثة أ. احلكومة الثالثية، وخولتها سلطات كاملة مدى مخسة أعوام

وملء خزائنهم، واالنتقام من قتلة قيصر، بسطوا على رومه حكماً ال مياثله يف تاريخ الرومان كله حكم آخر يف 
فقد أعدوا قوائم حتتوي على أمساء من البد من إعدامهم، وكانوا ثالمثائة من الشيوخ، . اإلرهاب وسفك الدماء

 ريال 15.000( درمخة 25.000 حر يأتيهم برأس واحد من هؤالء وألفني من رجال األعمال، وعرضوا على كل
وأضحى امتالك املال جرمية يعاقب عليها باإلعدام فكانوا حيكمون بقتل ). 4(10.000، وعلى كل عبد )أمريكي

األطفال الذين يرثون ماالً، وينفذون فيهم احلكم، وكان ينتزع من األرامل ما يرثنه من األموال، وقد أرغمت 
 امرأة على أن يرتلن للحكام الثالثة عن اجلزء األكرب من أمالكهن، مث استولوا آخر األمر على األموال 14.000

 زوجة أنطونيوس، Fulviaوقد عفوا عن أتكس ألنه ساعد من قبل فلفيا ". العذارى الفستية"املدخرة املودعة عند 
وأقام احلكام الثالثة جنودهم . ىل بروتس وكاسيوسولكنه رغم اعترافه ذا الفضل أرسل مبالغ طائلة من املال إ

. حراساً على كل خمارج املدينة، واختبأ احملكوم بإعدامهم يف اآلبار والبالوعات واحلجر العليا يف الدور واملداخن

 ومنهم من ماتوا وهم يدافعون عن أنفسهم، ومنهم من أماتوا أنفسهم جوعاً أو شنقاً أو غرقاً، ومنهم من قفزوا من
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ومن الناس من قتل خطأ، ومن غري احملكوم عليهم من انتحروا فوق أجسام . فوق األسطح أو ألقوا أنفسهم يف النار
 يعلم أنه من املقتضي بإعدامهم، فأقام وليمة وداع Salviusوكان التربيون سلفيوس . من قتلوا من أقارم

 وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام املائدة، وأمروا ألصدقائه، ودخل عليه رسل احلكام الثالثة يف أثناء الوليمة،
وانتهز العبيد هذه الفرصة للتخلص من سادم، ولكن كثريين منهم . املدعوين أن يستمروا يف طعامهم وشرام

ومات بعض األبناء دفاعاً . قضوا حنبهم وهم يدافعون عن مالكهم، وقد ختفى واحد منهم يف زي سيدة وقتل بدالً منه
ومن الزوجات الزانيات أو الاليت خان أزواجهن من . هم، ومن بعضهم على آباءهم لريثوا نصيباً من أمواهلمعن آباء

وكانت ففيا زوجة أنطونيوس قد .  بعلها بالنوم مع أنطونيوسCoponiusمني عليهم، وأنقذت زوجة كوبونيوس 
 ذلك الوقت أن يقدمه هلا هبة من غري ، فأىب ذلك عليها مث حاول يفRufusحاولت أن تشتري مرتل جارها رفوس 

مثن، ولكنها استطاعت أن تضع امسه بني أمساء احملكوم بإعدامهم، فلما قطع رأسه أمرت به فدق باملسامري على باب 
وذلك ألن أنطونيوس كان . ووضع أنطونيوس اسم شيشرون بني األمساء األوىل من احملكوم عليهم). 5(بيته األمامي

 الذي قتله شيشرون Lentulus the Catallnarianوس، وابن زوجة لنتولس الكتاليناري زوج أرملة كلودي
وعارض أكتافيان يف هذا ولكنه مل . شيشرون من جتريح وطعن شديد" فلبات"يف السجن، وقد ساءه حبق ما احتوته 

ينس العبارة اليت قاهلا يستمر طويالً يف معارضته، ذلك أنه مل يكن يف وسعه أن ينسى متجيده لقتلة قيصر،كما مل 

وحاول شيشرون الفرار، ولكنه مل يتحمل دوار .  وما فيها من توريةللمحافظني يربر ا مغازلته لوريث قيصر
؛ وأراد أن يقضي فيه اليوم الثاين يف انتظار مقتله ألن Formiaeالبحر فغادر املركب وقضى الليل يف بيته يف فورميا 

ذلك يف نظره خري من البحر اهلائج املضطرب، ولكن عبيده دفعوه إىل داخل هودج، وساروا به حنو السفينة، وبيناهم 
ودج على وأراد العبيد أن يقاوموهم ولكن شيشرون أمرهم أن يضعوا اهل. يف طريقهم إذ أقبل عليهم جنود أنطونيوس

وجسمه يعلوه العثري، وشعر رأسه وحليته منفوش، ووجهه قد أضناه القلق "مث مد الرجل رأسه . األرض ويستسلموا
. وكانت أوامر أنطونيوس تقضي بأن تتقطع أيضاً يده اليمىن). 42(، حىت يسهل على اجلنود قطعه )7"(والتعب

 درمخة، وأمر بتعليق 250.000وز، ووهب القتلة وضحك أنطونيوس ضحكة الف. فقطعت وجيء ا مع رأسه غليه
 عرب احلكام بقوام البحر األدرياوي واخترقوا مقدونية إىل تراقيا 42ويف أوائل عام ). 8(الرأس واليد يف السوق

حيث مجع بروتس وكاسيوس آخر اجليوش اجلمهورية، واستعانا على متوينه باملال ينتزعونه بطرق ال متاثلها يف قسوا 
فقد طلبا من الواليات الشرقية لإلمرباطورية ضرائب عشر سنني مقدماً، وحصال بالفعل على .  السوابق الرومانيةحىت

وملا أظهر أهل رودس شيئاً من املعارضة يف هذه املطالب هاجم كاسيوس ثغرهم العظيم، وأمر األهلني . تلك الضرائب
ويف قليقية أنزل جنوده يف . معه عشرة ماليني ريال أمريكيمجيعهم بتسليم ثروم، وقتل كل من تردد منهم، ومحل 

، ومل يبارحوها حىت أدت إليه تسعة ماليني ريال، ومل يستطع السكان أداء هذا املال حىت Tarsusبيوت طرسوس 
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  فباعوا أوالً-باعوا باملزاد مجيع أراضي البلدية، وصهروا مجيع آنية اهلياكل وحليها، وباعوا كل األحرار عبيداً

وانتحر الكثريون من األهلني حني علموا أم . األوالد والبنات، مث النساء والشيوخ، وباعوا آخر األمر الشبان
ومل يتحرج بروتس أيضاً . ومجع كاسيوس من بالد اليهود أربعة ماليني ريال، وباع سكان أربع من املدن عبيداً. بيعوا

 من أعمال ليثيا مطالبه حاصرهم حىت نفذت Xanthusسانثوس عن مجع املال بالقوة، من ذلك أنه رفض سكان أك
وأطال بروتس املكث يف أثينا حلبه الفلسفة؛ ولكن املدينة كانت غاصة ). 9(مؤونتهم ومل ينفذ عنادهم فانتحروا مجيعاً

ايته من املال وملا أن مجع بروتس كف. بالشبان الرومان النبالء الذين كانوا ينادون باحلرب اليت تعيدهم إىل أوطام
والتقت جيوش الطرفني املتقاتلني يف فلباي يف شهر سبتمرب . طوى كتبه وانضم جبيوشه إىل كاسيوس ونزل إىل امليدان

وزحف جناح بروتس على جناح أكتافيان وزحزحه عن موضعه واستوىل على معسكره، ولكن جيوش . 42من عام 
ومل يستطع أنطونيوس . سيوس حامل درعه أن يقتله ففعلوأمر كا. أنطونيوس هزمت جيوش كاسيوس هزمية منكرة

أن يواصل انتصاره على الفور؛ ألن املرض أقعد أكتافيان فلزم خيمته واختل نظام جيشه، فاضطر أنطونيوس إىل 
وبعد أن استراح بضعة أيام قاده لقتال بروتس، وأوقع مبن بقي من اجليوش اجلمهورية هزمية . إعادة تنظيم اجليش كله

 أنه خسر كل شيء، - ولعله قد سره أن يدرك- ورأى بروتس رجاله يستسلمون فأدرك. وا على أثرها األدبارول
وملا أقبل أنطونيوس على جثته غطاها بثوبه األرجواين؛ فلقد كان هو . فألقى بنفسه على سيف صديق له ومات

  .وبروتس صديقني يف يوم من األيام

  الفصل الثاني 

  أنطونيوس وكليوبطرة 

 ابن كاتو، وابن - لقد كانت معركة فلباي آخر معركة برية لألشراف القدامى، وقد حذا الكثريون منهم
 حذو بروتس - Quintus Labeo، وكونتس لبيو Quintilius Varueهورتنسيوس، وكونتليوس فارس، 

كتافيان الغرب، واختار فأعطى ليدس أفريقيا وأخذ أ: وقسم املتنصرون اإلمرباطورية فيما بينهم. وكاسيوس فانتحروا
وكان أنطونيوس دائم احلاجة إىل املال، فعرض على مدائن الشرق أال . أنطونيوس مصر وبالد اليونان والشرق

.  أي بعشرة أمثال الضريبة السنوية يف مدى عام- يؤاخذاها على ما أمدت به أعداءه من املال إذا هي أمدته مبثله

 أن النصر قد أعاد إليه أمنه وطمأنينته، فانقص مطالبه من اإلفزيني حني وعاد قدمي مرحه وبشاشته إليه حني ظن
أقبلت عليه نساؤهم يف ثياب كاهنات باخوس حييينه ويسمينه اإلله ديونيسس؛ ولكنه وهب طاهيه بيت موظف 

أقر فيه وعقد جملساً من أهل املدن األيونية يف إفسوس و.  كبري مكافأة له على عشاء أعده لهMagnesianجمنيزي 
حدود تلك الواليات، وحسم ما بينها من خالف حبكمة مل ير معها أغسطس بعد عشرة أعوام من ذلك الوقت ما 
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ومد . وعفا عن كل من حاربه إال الذين اشتركوا يف مقتل قيصر. يدعو إىل تعديل ما اختذ يف هذا الس من قرارات
بروتس، ورفع عنها الضرائب الرومانية، وحرر كثريين ممن يد املعونة للمدن اليت القت العذاب على يد كاسيوس و

وبينا كان ). 10(باعهم املتآمرون أرقاء، كما حرر مدن سوريا من الطغاة الذين قضوا على حكوماا الدمقراطية
أنطونيوس يظهر هذه الكياسة املنبعثة من طيبة قلبه وبساطة خلقه؛ استسلم للشهوات اجلنسية استسالماً أفقده 

فقد أحاط نفسه بالراقصات واملوسيقيات والعشيقات، واملهرجني والصخابني، واختذ له . رام رعاياه لسلطتهاحت
وكان قد أرسل الرسل إىل كليوبطرة يدعوها للمثول بني يديه يف . زوجات وحمظيات كلما الحت له امرأة وأعجبته

وجاءت كليوبطرة، ولكنها جاءت . جلنودطرسوس لتجيب عما امت به من مساعدا كاسيوس على مجع املال وا
فبينما كان أنطونيوس جالساً على عرش يف السوق العامة، . يف الوقت الذي اختارته وعلى الطريقة اليت اختارا

 يف Cyndus ركبت هي ر سندس -ينتظر منها أن حتضر وتدفع عن نفسها ما امت به، مث يقضي هلا أو عليها
.  وسكان مذهب، وجماديف من فضة، تضرب املاء على أنغام الناي واملزمار والقيثارقارب ذي أشرعة أرجوانية،

أما هي فقد تزينت بزي الزهرة . وكانت وصيفاا هن حبارة القارب، ولكن يف زي حور البحار وربات اجلمال
ان أقبلوا على وملا انتشر بني أهل طرسوس هذا املنظر الفت. ورقدت حتت سرادق من قماش موشي بالذهب) فينوس(

ودعته كيلوبطرة إىل العشاء معها يف . شاطئ النهر زرافات ووحداناً، وتركوا أنطونيوس وحده جالساً على عرشه
قارا، فأقبل عليها ومعه حاشيته الرهيبة، فأوملت وليمة فاخرة، وقدمت هلم فيها أشهى الطعام والشراب، وأفسدت 

وكان أنطونيوس قد أوشك أن يقع يف حبها وهي ال تزال فتاة حني . اماتالقواد مبا قدمت هلم من اهلدايا واالبتس
شاهدها يف اإلسكندرية، فلما أبصرها يف تلك اللحظة وهي يف التاسعة والعشرين من عمرها رآها قد اكتملت 

ص، وأجزاء مفاتنها؛ وبدأ حديثه معها يلومها على ما فعلت؛ واختتمه بأن أهدى إليها فينيقيا، وسوريا الوسطى، وقرب
وكافأته هي مبا يشتهي، ودعته إىل اإلسكندرية، فأجاب الدعوة، وقضى يف ). 11(من قليقية وبالد العرب واليهود

يعب حب امللكة عبا، ويستمع إىل احملاضرات يف املتحف، ) 40 -41(تلك املدينة شتاء بعيداً عن اهلموم واألكدار 
بل كانت تعرف أن مصر الغنية . أما هي فلم تكن أسرية حبه. مهاناسياً أن له إمرباطورية يف حاجة إىل من حيك

الضعيفة لن تلبث أن جتتذب إليها رومه الشرهة القوية، وأن السبيل الوحيد لنجاة بالدها وعرشها هي أن تتزوج 
ولقد حاولت من قبل أن تفعل هذا بقيصر، وهي حتاول اآلن أن تفعله بأنطونيوس، ومل يكن له هو . بسيد رومه

فمال إىل حتقيق احللم القدمي، وهو توحيد رومه ومصر، ونقل عاصمته إىل بالد الشرق . سياسة غري سياسة قيصر
وبينما كان أنطونيوس يلهو ويلعب يف اإلسكندرية، كانت زوجته فلفيا وأخوها لوسيوس يأمتران . الفتان اجلميل

فقد : يان كان أبعد ما يكون عن السعادة يف ذلك البلدواحلق أن أكتاف. بأكتافيان ليسقطاه وينتزعا سلطانه على رومه
أضحى جملس الشيوخ بؤرة للمغامرين والقواد، ودب التذمر بني العمال املتعطلني، واختل نظام الشعب كل 
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وكان سكستس مبيب حيول بني املدينة وبني استرياد ما يلزمها من الطعام، ووقف دوالب األعمال التجارية . االختالل
 البالد من خوف، وقضى النهب والضرائب الفادحة على الثروات فلم يكد يبقى منها شيء، وأخذ الكثريون ملا ساد

من الناس يعيشون عيشة االستهتار والفساد اجلنسي الطليق، حمتجني بأن الغد قد يأيت بإلغاء العملة، أو بإنتهاب 
يل يف ذلك الوقت، وكأمنا أرادت فلفيا وأراد وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الذ. جديد، أو باملوت

لوسيوس أن يبلغا بالفوضى غايتها القصوى فجيشا جيشاً ودعوا إيطاليا إىل القضاء على أكتافيان، فحاصر ماركس 
 حىت اضطره إىل اخلروج منها Perusis قائد جيوش أكتافيان لوسيوس يف بروزيا Marcus Agrippaأجربا 

وعدم حتقيق مطامعها، وحزا على إمهال . وماتت فلفيا من شدة مرضها). 40عام مارس (بعد نفاد مؤونته 
وعفا أكتافيان عن لوسيوس لعله بذلك حيتفظ بالسالم بينه وبني أنطونيوس، ولكن أنطونيوس عرب . أنطونيوس هلا

 منهما عن قتال وكان اجليشان أكثر حكمة من قائدهيما فامتنع كل. البحر وحاصر جيوش أكتافيان يف برنديزيوم
وتعهد أنطونيوس أن يكون حسن السلوك، ). 40(اآلخر، واضطرامها إىل أن يسويا ما بينهما من نزاع تسوية سلمية 

 وكان وقتئذ يكتب - فزوجه أكتافيان أخته اللطيفة الطاهرة، وسر كل إنسان ذه النتيجة إىل حني، وتنبأ فرجيل
 زوجة تيبرييوس Livia وقع أكتافيان يف حب ليفيا 38ويف عام . ثايلالعادل امل" زحل" بعودة حكم -نشيده الرابع

 وكانت وقتئذ حامالً، فطلق من أجلها زوجته األوىل اسكريبونيا Tiberius Cladius Neroكلوديوس نريون 
Scriponie .ا، واستطاع بفضل إصغائه إىل نصائحها املقنعة، وصال ا وأقنع نريون بالتخلص من ليفيا، وتزوج
 استطاع بذلك أن حيسن صالته بطبقة املالك، فخفض - ألا من ساللة أسرة كلوديوس النبيلة-بأشراف البالد

. وشرع يعمل يف صرب وأناة إلعادة النظام إىل إيطاليا. الضرائب، وأعاد ثالثني ألفاً من العبيد اآلبقني إىل سادم

أنطونيوس أن حيطم أسطول سكتس مبيب، ويستورد الطعام إىل وأمكنه مبعونة أجربا ومبائة وعشرين سفينة أمده ا 
وذهب . ومحد له جملس الشيوخ عمله واختاره تربيوناً طول حياته). 36(رومه، ويقضي على مقاومة البمبيني 

ويف ذلك البلد استمتع أنطونيوس إىل حني . أنطونيوس إىل أثينا مع أكتافيا بعد أن زفت إليه باحتفال رمسي يف رومه
بتلك املتعة اجلديدة متعة احلياة مع امرأة صاحلة، وختلى عن مشاغل السياسة واحلرب، وأخذ يستمع إىل حماضرات 

وكان لبينس . على أنه كان يف هذه األثناء يدرس اخلطط اليت وضعها قيصر لفتح بارثيا. الفلسفة وأكتافيا إىل جانبه
Labienusك بارثيا، وقاد جيوشه من نصر إىل نصر يف قليقية  ابن قائد من قواد قيصر قد دخل يف خدمة مل

وألفى أنطونيوس نفسه يف ). 40( ومها واليتان من أغىن واليات الدولة الرومانية وأعودها عليها باملال -وسوريا
رة حاجة إىل اجلند ملواجهة هذا التهديد اخلطري، كما وجد يف حاجة إىل املال ألداء مرتبات اجلنود، واملال عند كليوبط

وجاءت . موفور، ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم، فأعاد أكتافيا إىل رومه وطلب إىل كليوبطرة أن تقابله يف أنطاكية
إليه كليوبطرة بعدد قليل من اجلنود، ولكنها عارضت يف مشروعاته الضخمة الواسعة، ويبدو أا مل تعطه من ماهلا 
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، وحاول عبثاً أن يستويل على قالعها، )36(بارثيا مبائة ألف جندي وزحف أنطونيوس على . الكثري إال الرتر اليسري
وضم أرمينيا . وفقد حنو نصف رجاله يف تقهقر يدل على منتهى اجلرأة والبطولة مدى ثالمثائة ميل يف بالد معادية له

صدمة عنيفة بإقامة إىل اإلمرباطورية الرومانية يف أثناء تقهقره، وأقام لنفسه موكب نصر، وصدم مشاعر اإليطاليني 
، وتزوج كليوبطرة، وثبتها هي وقيصريون )32(هذا املوكب يف اإلسكندرية مث أرسل رسالة طالق إىل أكتافيا 

وإذ كان . حاكمني معاً على مصر وقربص، وخلع الواليات الشرقية من اإلمرباطورية على ابنه وابنته من كليوبطرة
وشجعته . أكتافيا يف القريب العاجل أطلق لنفسه العنان يف اللهو والترفيعرف أنه البد أن يسوي األمور بينه وبني 

كليوبطرة على أن يغامر آخر مغامرة يف سبيل السلطة العليا، وساعدته على حشد جيش وأسطول، وأقسمت له 
  ).13(بقسمها احملبب إليها أا واثقة من النصر وثوقها بأا ستتوىل احلكم يف الكبتول يوماً من األيام

  الفصل الثالث 

  انطونيوس وأكتافيان 

صربت أكتافيا على هجرها صرب الكرام، وعاشت ساكنة هادئة يف بيت أنطونيوس يف رومه، تريب أطفاله الذين رزقهم 
وكان منظرها احملزن أمام أكتافيان يف كل يوم، وصمتها الفصيح، يثريان كوامن غضبه، . من فلفيا وابنتيها منه

و إيطاليا مجيعاً مقضي عليهما إذا جنح أنطونيوس يف خططه، فاخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا ويؤكدان له أنه ه
حقيقة املوقف، تدرك أن انطونيوس قد تزوج ملكة مصر، وأنه وهبها هي وأطفاهلا غري الشرعني أكثر واليات 

وملا بعث أنطونيوس برسالة إىل . صراإلمرباطورية خراجاً، وأنه سيضع رومه وإيطاليا بأمجعها يف املقام الثاين بعد م
 يقترح فيها أن يعتزل هو وأكتافيان احلياة العامة، وأن تعود مجيع - وكان قد جتاهله سنني طواالً-جملس الشيوخ

النظم اجلمهورية إىل سابق عهدها، ختلص أكتافيان من هذا املوقف احلرج بأن قرأ على الس ما ادعى أنه وصية 
هو قسراً من العذارى الفستية، وفيها يوصي أنطونيوس بأن يكون ولداه من كليوبطرة وريثيه ألنطونيوس انتزعها 

وكانت الفقرة األخرية من هذه الوصية حامسة ). 14(دون غريمها، ويأمر بان يدفن إىل جانب امللكة يف اإلسكندرية
ا مل تثر يف نظر الس الشك يف أن ذلك أ. يف نظر الس بقدر ما كان جيب أن تكون مثرية لالرتياب يف صحتها

وصية تودع يف رومه تشترط هذه الشروط، بل أقنعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس يف خططها 
وجلأ أكتافيان إىل األساليب اخلداعة اليت هي من أخص خصائصه، فأعلن . اليت تبغي ا االستيالء على اإلمرباطورية

وأحبر . وبطرة ال على أنطونيوس، ليجعلها بذلك كفاحاً مقدساً يف سبيل استقالل إيطالياعلى كلي) 32(احلرب 
وكان مؤلفاً من مخسمائة سفينة حربية، .  إىل البحر األيوين32أسطول أنطونيوس وكليوبطرة يف شهر سبتمرب من عام 

ؤلف من ثالمثائة ألف من املشاة، وكان يؤيده جيش م. ومل يكن أسطول ذه القدرة قد ظهر على منت البحر من قبل
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واثين عشر ألفاً من الفرسان، وأمدمها مبعظمه أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تكون هذه احلرب 
وعرب أكتافيان البحر األدرياوي بأربعمائة سفينة ومثانني ألف جندي من املشاة واثين . وسيلة للتحرر من نري رومه

وظلت القوات املتعادية عاماً أو حنو عام تستعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها؛ فلما كان . عشر ألفاً من الفرسان
 التحم اجليشان واألسطوالن عند أكتيوم يف اخلليج األمرباسي يف معركة من 31اليوم الثاين من شهر سبتمرب عام 

طط، وكانت سفينه اخلفيفة أسهل وبرهن أجربا على أنه أبرع من أعدائه يف وضع اخل. املعارك احلامسة يف التاريخ
وقد أحرقت النار هذه السفن إذ ألقى عليها حبارة . وأخف حركة من سفائن أنطونيوس الضخمة ذات األبراج العالية

وأهلك الدخان بعض : " ما حدث وقتئذ بقولهDio Cassiusويصف ديوكاسيوس . أكتافيان مشاعل متقدة
ن نضج حلمهم يف دروعهم اليت امحرت من شدة اللهب، ومنهم من شوم البحارة قبل أن تصلهم النريان، ومنهم م

وألقى الكثريون منهم أنفسهم يف البحر، ومن هؤالء من إلتهمتهم . النار شياً يف سفنهم كما تشوي اللحوم يف األفران
كله ميتة يستطيعون ومل ميت من هذا اجليش . احليتان، ومنهم من قتلوا رمياً بالسهام، ومنهم من قضوا حنبهم غرقاً

ورأى أنطونيوس أن الدائرة قد دارت عليه، وأشار إىل كليوبطرة أن تنفذ ). 15(حتملها إال من قتل بعضهم بعضاً
وملا . فوجهت ما بقي من أسطوهلا حنو اجلنوب، وانتظرت قدوم أنطونيوس. خطة االنسحاب اليت اتفقا عليها من قبل

 له، غادرها وركب قارباً أقله إىل كليوبطرة، وجلس هو وحده يف مقدم السفينة عجز من إنقاذ السفينة املعقود لواؤها
وسار أكتافيان إىل أثينا . أثناء عودما إىل اإلسكندرية ورأسه بني يديه، فقد أدرك أنه خسر كل شيء حىت الشرف

 مصر، مث رجع إىل آسيا ومنها إىل إيطاليا ليخمد فتنة ثارت بني جنوده الذين أخذوا يطالبون بأن يباح هلم ب
ليعاقب بعض من انضموا من أهلها إىل أنطونيوس، وليجمع أمواالً جديدة يسعف ا املدن اليت طال عليها عهد 

وكان أنطونيوس قد ترك كليوبطرة وأقام يف جزيرة قرب ). 30(مث اجته بعدئذ حنو اإلسكندرية . الشقاء واحلرمان
، ولكن أكتافيان مل يعبأ م، وأرسلت كليوبطرة إىل أكتافيان على غري علم فاروس، وأرسل منها رسالً يطلب الصلح

 أنه -  على حد قول ديو-وكان جوابه هلا. من أنطونيوس صوجلاناً وتاجاً وعرشاً من الذهب دليالً على خضوعها له
تافيان مرة أخرى وكتب احلاكم املهزوم إىل أك). 16(يتركها ويترك مصر دون أن ميسها بأذى إذا قتلت أنطونيوس

يذكره بصداقتهما املاضية وبكل املرح الطائش الذي اشتركا فيه أيام الصبا، وقال إنه يرضى بأن يقتل نفسه إذا عفا 
ومجعت كليوبطرة كل ما استطاعت مجعه من أموال . هو عن كليوبطرة، ومل يرد عليه أكتافيان يف هذه املرة أيضاً

كتافيان أا ستتلف هذه األموال كلها وتقتل نفسها إذا مل يعقد معها صلحاً مصر يف أحد أبراج القصر مث أبلغت أ
وسار أنطونيوس على رأس القوة الصغرية اليت كانت باقية لديه ليحارب عدوه يف املعركة األخرية، واستطاع . شريفاً

رتزقة تستلم للعدو، وتراءى بشجاعة اليائس أن يكسب نصراً مؤقتاً، ولكنه أبصر يف اليوم الثاين جنود كليوبطرة امل
وملا علم أن اخلرب مكذوب طلب إىل أتباعه أن . إليه أن كليوبطرة قد ماتت، فطعن نفسه طعنة قضت على حياته
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ينقلوه إىل الربج الذي آوت امللكة ووصيفاا إىل حجره العليا وأغلقت عليهن األبواب، فأدخل إليها من النافذة 
ومل يتأثر مبا كان .  أكتافيان أن خترج من الربج وتدفن حبيبها، مث أجاز هلا املثول بني يديهومسح هلا. ومات بني ذراعيها

باقياً من املفاتن يف امرأة حمطمة مهزومة يف التاسعة والثالثني من عمرها، وعرض عليها شروطاً للصلح بدت معها 
يعتزم أخذها أسرية إىل رومه لتزين موكب نصره، ومل خياجلها شك يف أنه . احلياة عدمية القيمة ملن كانت من قبل ملكة

وحذت حذوها وصيفتاها شارميون . فما كان منها إال أن لبست ثياا امللكية، ووضعت صال على صدرها، وماتت
Charmion وإيريس Irisومسح أكتافيان أن تدفن إىل جوار أنطونيوس، وقتل هو وقيصريون ). 17( فانتحرتا

ن فلفيا أما ابنا أنطونيوس وامللكة فقد أبقى على حياما وأرسلهما إىل إيطاليا حيث ربتهما وأكرب أبناء أنطونيوس م
. ووجد الظافر اخلزانة املصرية سليمة وفيها من املال املوفور ما كان حيلم به. أكتافيا وعنيت ما كما لو كان ابنيها

ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس على . ومانيةوجنت مصر من املذلة اليت كادت تلحق ا لو أا مسيت والية ر
وهكذا غلب وريث قيصر وريثة . عرش البطاملة وورث أمالكهم، وترك يف مصر حاكماً يدير شؤون البالد بامسه

اإلسكندر، وضم ملك اإلسكندر إىل ملكه، وانتصر الغرب على الشرق مرة أخرى، كما انتصر من قبل يف مراثون 
وقُِضي على الثورة يف أكتيوم، كما قضي على . ى صراع اجلبابرة، وكان الفوز فيه لرجل عليلوجمنيزيا، وإنته

ملكية، فأرستقراطية، : اجلمهورية يف فرسالس وأمتت رومه الدورة املشتومة اليت يعرفها أفالطون ونعرفها حنن
يف جزر التاريخ ومده، عهد من وانتهى مرة أخرى، . فاستغالل أجلركي، فدميقراطية، ففوضى ثورية، فدكتاتورية

  .عهود احلرية، وبدأ عهد من عهود النظام
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ومل يصل إىل إيطاليا إال يف صيف عام . ع املمالك والوالياتانتقل أكتافيان من اإلسكندرية إىل آسية وواصل فيها توزي
ومل تكد تبقى طبقة من طبقات األهلني فيها إال حييته وأحتفلت مبقدمه، وعدته منقذ البالد، وأشتركت يف . م. ق29

 حني، فقد وأغلق هيكل يانوس إشارة إىل أن إله احلرب قد نال كفايته إىل. موكب النصر الذي دام ثالثة أيام متوالية
ويف هذه . أكت احلرب األهلية اليت دامت عشرين عاماً شبه اجلزيرة اليت كانت تشتهي احلرب وتتعطش للدماء

الفترة أمهلت املزارع ونهبت املدن أو ضرب عليها احلصار، وسرق الكثري من ثروا أو دمر تدمرياً، وحتطم دوالب 
 وجعل اللصوص الشوارع كلها غري مأمونة خالل الليل، وكان قطاع اإلدارة ووسائل الدفاع عن النفس واملال؛

وكان من أثر هذا أن كسدت التجارة، ووقفت . الطريق جيوبون املسالك خيطفون املسافرين ويبيعوم بيع الرقيق
حتسني ومل يكن للفاقة والفوضى أثر يف . حركة االستثمار، وارتفعت فوائد الديون ارتفاعاً، ونقصت قيمة األمالك

األخالق اليت احنلت بسبب الثروة والترف؛ ذلك أنه قلما توجد ظروف أشد إفساداً لألخالق من الفقر الذي يعقب 
من جنود ذاقوا : الغىن، ولذلك امتألت رومة بالرجال الذين فقدوا مركزهم االقتصادي وخسروا اتزام األخالقي

روا بأعينهم مدخرام تلتهما الضرائب الفادحة وتضخم العملة طعم املغامرات وتعلموا فنون التقتيل؛ ومواطنني أبص
ومها من مستلزمات احلروب، وكانوا ينتظرون أن حيدث حادث ما ينتشلهم من الوهلة اليت تردوا فيها ويعيد إليهم 

ف الثراء والنعيم؛ ومن نساء ذهبت احلرية بعقوهلن فكثر بينهن الطالق واإلجهاض والزنا؛ وانتشر العقم لضع
على أن هذا الوصف ال حيمل إىل القارئ . الرجولة وأخذت السفسطة الضحلة تفخر برتعتها املتشائمة الساحرة

صورة كاملة لرومة يف ذلك الوقت، بل جيب أن يضاف إليِه وباء فتاك ينخر عظامها وتسري جراثيمه يف دمائها فقد 
وسغبت . تدهورت الواليات وأشرفت على الدمارعادت القرصنة إىل البحار، وكانت تزداد جة وسروراً كلما 

املدن والواليات وملا تواىل عليها من ابتزاز والنهب يف أيام صال، ولوكلس، ومبيب، وجابنياس، وقيصر،و وبروتس، 
وحل اخلراب ببالد اليونان اليت كانت ميداناً للقتال، ونهبت أموال مصر . وكاسيوس، وأنطونيوس، وأكتافيان

، وأطعم الشرق اآلدىن مائة جيش ورشا ألف قائد؛ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض ألا هي وأرزاق أهلها
السيد الذي قضى على حريتهم دون أن يعوضهم عنها أمناً أو سالماً، وكانوا يتطلعون إىل زعيم يقوم بينهم، 

. رون ا من سيطرة رومةفيكشف عما تعانيِه إيطاليا من ضعف وخوف، وجيمع شتام ويقودهم يف حرب يتحر

وكان يف وسع جملس الشيوخ القوي يف يوم من األيام أن يواجه هذه األخطار، فيعبئ الفيالق الضخمة، وجيد هلا 
أما األن فلم يبق من جملس الشيوخ إال أمسه، فقد . القادة املهرة، وميدهم حبنكتِه وكفايته السياسية البعيدة النظر

ستمد منها القوة، وقضى عليها الرتاع الطويل أو العقيم، ومل تنتقل تقاليد احلكم اليت أنقرضت األسر اليت كان ي
ومن أجل . كانت متتاز ا هذه األسر إىل رجال األعمال وإىل اجلنود وأهل الواليات الذين خلفوها يف الس اجلديد

يرسم اخلطط، ويتحمل التبعات، هذا فقد أسلم هذا الس معظم ما كان له من سلطان إىل رجٍل يف وسعه أن 
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وتردد أكتافيان طويالً قبل إلغاء هذه اهليئة القدمية، ويصوره ديوكاسيوس . ويقود، وأسلمها إليِه وهو شاكر ومغتبط
Dio Cassius م كانوا يرون أن احلكومات كلهاوهو يبحث املسألة حبثاً مفصالً مع ماسيناس وأجربا، فيقول أ ،

 فأن املشكلة املعروضة أمامهم مل تكن مشكلة االختيار بني امللكية، واألرستقراطية، حكومات أجلركية،ولذلك
هل تضطرهم ظروف الزمان واملكان أن يفضلوا األجلركية يف صورة امللكية : والدميقراطية؛ بل كان عليهم أن يقرروا

رة الدميقراطية اليت تعتمد على ثروة املعتمدة على اجليش، أو يف صورة األرستقراطية املتأصلة يف الوراثة، أو يف صو
زعامة امتزجت فيها نظريات شيشرون وسابقات مبيب وسياسات "رجال األعمال؟ وقد وفق أكتافيان بينها كلها يف 

وقبل الشعب هذا احلل قبول الفالسفة؛ ذلك أنه مل يعد حريصاً على احلرية مولعاً ا، بل كان قد مل ". قيصر
وأدرك إدراكاً . األمن والنظام، وكان يرضى أن حيكمه أي إنسان يضمن له اخلبز واأللعابالفوضى وتاقت نفسه إىل 

يكتنفه الغموض أن مجعياته السمجة اليت يتغلغل فيها الفساد وميزقها العنف، ال تصلح حلكم اإلمرباطوية، وال 
هذا إىل أن الصعاب اليت . ومة نفسهاتستطيع إعادة احلياة إىل إيطاليا املريضة، بل أا ال تستطيع أن حتكم مدينة ر

فلما مل تعد رومة دولة ال تشمل أكثر من مدينة . تكتنف احلرية تتضاعف كلما اتسعت رقعة األراضي اليت تعتنقها
ومل يكن يف وسعها أن تقاوم هذا . واحدة دفعها النظان اإلمرباطوري دفعاً إىل أن حتذو حذو مصر وفارس ومقدونية

ن ال بد أن تقوم على أنقاض احلرية، اليت استحالت فردية وفوضى حكومة جديدة تضع للدولة الدفع الشديد، وكا
وكان عامل البحر األبيض املتوسط كله عاملاً خمتل النظام، مترامياً حتت قدمي . املترامية األطراف نظاماً جديداً

فق فيِه قيصر ألنه كان أكثر من قيصر وجنح أكتافيان فيما أخ. أكتافيان، ينتظر منه أن يبسط عليه احلكم الصاحل
صرباً، وأوسع منه حيلةً، وألنه كان يفهم فن األلفاظ واألشكال، ويرضى أن يسري سرياً وئيداً حذراً يف املواقف اليت 

اضطر فيها عمه العظيم لضيق وقته أن خيرج على التقاليد املرعية، وحيدث يف نصف عام من حياته من التغريات ما 
ويقول سوتنيوس إنه ملا جاء بكنوز مصر إىل . وفوق هذا فقد كان املال موفوراً لدا أكتافيان.  كامالًيتطلب جيالً

أرتفعت قيمة األمالك "من اثين عشر إىل أربعة يف املائة، و " كثرت فيها النقود كثرة أخنفض معها سعر الفائدة"رومة 
امللكية قد عادت إليها قدسيتها وأن أكتافيان قد فرغ من وما كاد يتضح للناس أن حقوق ". الثابتة ارتفاعاً عظيماً

أحكامه على أعدائه ومن مصادرة األمالك، حىت خرجت األموال من خمابئها وعاد األستثمار سريته األوىل، وراجت 
ولشدما أغتبطت مجيع . التجارة، وأخذت الثروة تتجمع من جديد، وتسرب بعضها إىل جيوب العمال واألرقاء

يف إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك البالد ستبقى هي املستمتعة خبريات اإلمرباطورية، وأن رومة ستظل الطبقات 
عاصمتها، وأن خطر ضة الشرق وبعثه قد زال إىل حني، وأن ما كان حيلم بِه قيصر من قيام احتاد من أمم حرة 

وكان أول ما . ب املفضل صاحب السيادةمتساوية يف احلقوق مل يسفر إال عن العودة يف هدوء إىل امتيازات الشع
وقد أستبقى يف اخلدمة منهم مائيت ألف . فعله أكتافيان باألموال اجلمة اليت أنتهبها أن وىف مبا عليه جلنوده من ديون
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رجل أقسم كل واحد منهم ميني الوالء له شخصياً، وسرح الثلثمائة ألف الباقني بعد أن أقطع كالً منهم مساحة من 
ووزع اهلدايا الثمينة على قواده وأنصاره وأصدقائه، وكثرياًؤما كان يسد . الزراعية ونفحه بة مالية سخيةاألراضي 

وكان إذا رأى والية من الواليات حل ا الضنك بسبب . العجز الذي حيدث يف اخلزانة العامة من ماله اخلاص
وألغى . ام، وبعث إليها باملال الكثري إلنقاذها مما تعانيهاألحوال السياسية أو الطواريء الطبيعية أعفاها من اخلراج الع

مجيع املتأخر من الضرائب على أصحاب األمالك، وأحرق علناً السجالت اليت تثبت ما عليهم للدولة من الديون، 
ال وأدى من أموال الدولة مثن ما يوزع من الغالل على احملتاجني، وأقام األلعاب للشعب على نظام واسع، وقدم امل

مث شرع يف إقامة املنشآت العامة ليقضي بذلك على التعطل وجيمل رومة، وأنفق على هذه األعمال . جلميع املواطنني
وبينما كانت هذه األموال تتسرب . من أمواله اخلاصة، فال غرامة بعد هذا إذا نظرت إليه األمة نظرا إىل إلٍه معبود

يش عيشة بسيطة خالية من مظاهر العظمة، يتجنب ترف النبالء، ومتع من يديِه كان هذا اإلمرباطور املتواضع يع
املنصب وأتِه، يرتدي األثواب اليت تنسجها له النساء يف بيتِه، وينام على الدوام يف حجرة صغرية يف الدار اليت 

ام له قصراً جديداً وملا أحترق هذا القصر بعد أن أقام فيِه مثانية وعشرين عاماً، أق. كانت من قبل قصر هورتنسيوس
وكانت متعته الوحيدة أن . على نظام القصر القدمي، وكان ينام يف نفس احلجرة الضيقة اليت كان ينام فيها من قبل

واستطاع على مر الوقت . يفر من الشؤون العامة بركوب زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئا على طول ساحل كمبانيا
 السلطات اليت جعلته يف   طنية، أو أن يتفضل بالسماح هلا، بأن ختلع عليهأن يقنع جملس الشيوخ واجلمعيات الو

 بوصفه Imperatorوقد احتفظ على الدوام بلقب إمرباطور . جمموعها ملكاً يف كل شيء إال يف األسم وحده
ة على وإذ كان اجليش قد بقي معظمه خارج خارج حدود العاصم. القئد األعلى جلميع القوات املسلحة يف الدولة

الدوام، وخارج حدود ايطاليا يف معظم األحوال، فقد كان يف وسع املواطنني أن ينسوا، وهم ميارسون مجيع املراسم 
الشكلية للجمهورية امليتة، أم يعيشون يف كنف حكومة ملكية عسكرية ختتفي منها مظاهر القوة طاملا كانت األلفاظ 

. 23 و 31 ويف كل عام من األعوام احملصورة بني 33 و 43امي واختري أكتافيان قنصالً يف ع. كافية للحكم

 سلطات التربيون فكسب بذلك طول حيلته احلصانة اليت يتمتع ا التربيون، 23، 30، 36وخلعت عليه أعوام 
وأصبح له حق وضع القوانني وعرضها على جملس الشيوخ أو اجلمعية، وحق االعتراض على كل موظف يف احلكومة 

ومل يعترض أحد على هذه الدكتاتورية احملبوبة، ذلك أن رجال األعمال الذين امتألت خياشيمهم برائحة . ووقفها
غنائم أكتافيان املصرية، واجلنود املدينني لكرمه بأرضهم أو مراكزهم، وكان من عادت عليهم بالنفع قوانني قيصر، 

كومة الفرد خري أنواع احلكومات كلها، أو أا كل هؤالء كانوا يقولون ما يقوله هومر من أن ح-ومناصبه ووصيته
يف القليل خريها إذا كان هذا الفرد كأكتافيان حر التصرف يف أموالِه، وإذا كان يف مثل جدِه وكفايتِه، وإذا كان 

  أجرى إحصاًء عاماً للسكان، وأعاد النظر يف28وملا كان رقيباً مع أجربا يف عام . مثله بين اإلخالص خلري البالد
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" زعيم الشيوخ"عضوية جملس الشيوخ، فأنقص عدد األعضاء إىل ستمائة عضو، ولقب هو نفسه مدى احلياة بلقب 

Princeps Senatus . مث ما لبث "األول يف ثبت أعضاء جملس الشيوخ"وكان معىن هذا اللقب يف بادئ األمر ،
بعد أن خلع هذا اللقب على أكتافيان هو  Imeratorمبعىن احلاكم كما أصبح معىن لفظ " الزعيم"أن أصبح معناه 

ويسمي التاريخ حبق حكومته وحكومة .  باملعىن الذي يفهم من هذا اللفظ يف هذه األيامEmperorإمرباطور 
وال يسميها احلكومة امللكية بالضبط، وذلك ألن األباطرة " الزعامة"خلفائِه مدى قرنني من الزمان حبكومة 

"Emperors "م مل يكونوا إال زعماء -ظرياً على األقلن-كانوا يعترفونبأ)Princepes (وأراد . جملس الشيوخ
 عن مجيع مناصبه، وأعلن عودة 27أكتافيان أن جيعل مظهر سلطتِه الدستورية أروع من ذي قبل، فرتل يف عام 

 الظن أن هذه املسرحية وأكرب. باعتزال احلاة العامة) وهو يف احلامسة والثالثني من عمره(اجلمهورية، وصرح برغبتِه 
قد أعدت من قبل؛ فقد كان أكتافيان من أولئك الرجال احلذرين الذين يعتقدون أن األمانة خري أساليب السياسة، 

ومهما تكن حقيقة هذا األمر فقد قابل جملس الشيوخ نزول أكتافيان عن . بشرط أن متارس حبكمة وحسن تدبري
، وتوسل إليه أن يظل هادياً للدولة ومصرفاً ألمورها، ومنحه لقب أغسطس حقوقه برتوله هو أيضاً عما له من حقوق

ومل يكن هذا اللقب يستعمل من قبل إال يف وصف األشياء . وهو اللقب الذي أخطأ املؤرخون فحسبوه امسه
ن أطلق على ؛ فلما أ")يزيد" بالالتينية Augereومعىن أوجري (واألماكن املقدسة وبعض األرباب املبدعة أو املكثرة 

ويلوح أن سكان رومة قد بدا هلم زمناً ما أن . أكتافيان خلع عليِه هالة من القداسة وحباه حبماية الدين واآلهلة
ومل ال؟ أال يزال . اجلمهورية كانت عودة حقيقية، وأم استعادوها فعالً يف نظري صفة خلعوها على أكتافيان" عودة"

 القوانني، وختتار كبار احلكام؟ إن أحداً ال ينكر ذلك وكل ما يفعله جملس الشيوخ واجلمعيات هي اليت تسن
وكان أكتافيان بوصف كونه . أرباب املناصب اهلامة" يرشحوا"القوانني و" يقترحوا"أغسطس وعماله هو أن 

على كل ما إمرباطوراً وقنصالً يسيطر على اجليش واخلزانة، وينفذ القوانني، وكان بفضل امتيازاته التربيونية يشرف 
 أو مبيب أو أي رئيس نشط Periclesومل تكن حقوقه أوسع كثريا من حقوق بركليز . عدا ذلك من أعمال احلكومة

 من 23وقد استقال يف عام . ولكن الفرق كله أن سلطاته هو كانت دائمة. من رؤساء الواليات املتحدة األمريكية
وإن مل يبق له امسه، فجعله بذلك املسيطر على " قنصلسلطات ال"القنصلية، ولكن جملس الشيوخ منحه وقتئذ 

وذلك أنه . ومل يعترض أحد على ذلك يف هذه املرة أيضاً؛ بل حدث عكس هذا. املوظفني مجيعهم يف الواليات كلها
وكان سبب ذلك . ملا الح خطر نقص احلبوب حاصر الشعب جملس الشيوخ، وأخذ يطالب جبعل أغسطس دكتاتوراً

أحواهلم يف عهد أجلركية جملس اليوخ إىل حد جعلهم مييلون إىل الدكتاتورية اليت ستخطب ودهم يف أم قد ساءت 
 أو Annonaوأىب أغسطس أن يقبل هذا العرص ولكنه وضع األنونا . زعمهم لتقضي بذلك على سلطان األغنياء
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له هذا محداً جعل رومة موارد الطعام حتت سلطانه، وقضى على خطر القحط يف أقرب وقت؛ ومحد له الشعب عم
  .ترتاح أشد االرتياح حني أقدم على تعديل نظم الدولة على النحو الذي رمسه هلا يف ذهنه

  الفصل الثاني 

  النظام الجديد 

واآلن فلندرس حكومة الزعامة ببعض من التفصيل ألا كانت يف كثري من نواحيها من أعظم األعمال السياسية يف 
لقد مجع الزعيم يف يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ فكان من حقِه أن . التاريخ ومن أكثرها دقة

بقترح القوانني على اجلمعيات أو على جملس الشيوخ ويعرض املراسيم؛ وكان يف وسعه أن ينفذها وأن يفرضها 
ن جيلس يف جملس القاضي ويقول سوتونيوس إن أغسطس كا. بالقوة إذا شاء، وأن ينشرها ويعاقب اخلارجني عليها

وكان يأمر بوضع حمفنة فوق املنصة يلجأ إليها إذا "بانتظام وإن جملسه كان يدوم يف بعض األحيان حىت جين الليل 
وإذ كان قد ألقيت عليِه تبعة مناصب كثرية " وكان رجالً حي الضمري ليناً يف أحكامِه إىل حد كبري...أصابته وعكة

ي من املستشارين أمثال مانياس، ومن املنفذين لقراراته أمثال أجربا، ومن القواد أمثال فقد شكل له جملساً غري رمس
وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال األعمال، وكان قد قضى . تيبرييوس، كما أنشأ له هيئة من أرقائه ومعاتيقه

ة، وساعده أخرياً على الرغم نصف حياته يساعد أغسطس يف احلرب والسلم ويف أعماله السياسية الداخلية واخلارجي
. واشتهر قصره العائم على تل األكولني حبدائقه الغناء وبربكة استحمامه ذات املاء الساخن. منه يف مغامراته النسائية

خمنث أبيقوري ألنه كان يتباهى بلبس احلرير والتحلي باجلواهر، وأنه يعرف كل . وكان أعداؤه يصفونه بأنه شخص
وكان يستمتع باألدب والفن ويناصرمها بكرم وسخاء، وقد أعاد إىل فرجيل ضيعته ووهب . لروماينما يعرفه املبطان ا

وأىب أن يشغل أي منصب من .  واألناشيدGeprgicsوكان هو املوحي بكتاب اجلورجيني . هوراس ضيعة أخرى
وقد ظل سنني طواالً جيهد . مع أنه كان يف وسعه أن حيصل منها على أي منصب يريده إال القليل. املناصب العامة

نفسه يف حبث مبادئ السياسة اخلارجية ووقائعها، وبلغ من شجاعته أن كان يعنف أغسطس إذا ظنه قد وقع يف خطأ 
أصله من الطبقة (ولعل أغسطس . حزن عليه الزعيم وعد موته خسارة ال تعوض.) م. ق8يف عام (وملا مات . موبق

كان يعمل مبشورته حني رشح كثريين من رجال األعمال )  حيتقرها األشرافالوسطى ومل يكن حيتقر التجارة كما
وملا تذمر جملس الشيوخ من هذه البدعة، استرضاه بأشياء . للمناصب اإلدارية الكربى وإىل حكم الواليات نفسها

وايل عشرين رجالً فمنح بعض جلانه سلطات استثنائية، ومجع حوله جملساً من الزعماء املستشارين مؤلفاً من ح: كثرية
كلهم تقريباً من الشيوخ، وأصبح لقرارات هذا الس على مدى األيام ما لقرارات جملس الشيوخ نفسه من قوة، 

ولكن جملس . وكانت سلطاته واختصاصاته تزداد كلما ضعفت سلطات جملس الشيوخ، ونقصت اختصاصاته
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وقد استخدم حقه .  عليه من ضروب العطف وااملةالشيوخ مل يكن إال أداته العليا على الرغم مما كان يغدق
بوصفِه رقيباً فأعاد النظر يف عضويته أربع مرات، وكثرياً ما استخدم حقه يف حقه يف طرد بعض أعضائه منه لعجزهم 

عن القيام باألعمال الرمسية أو لسوء سلوكهم الشخصي، وقد رشح هو نفسه معظم أعضائه اجلدد؛ وكان من 
وسترين والربيتورين والقناصل بعد انقضاء املدة احملددة لتوليهم مناصبهم، كانوا كلهم ممن اختارهم دخلوه من الك

وقد حشد يف هذا الس أغىن رجال األعمال يف إيطاليا وانضمت الطبقتان إىل حد . هو أو ممن وافق على اختيارهم
وبذلك وقفت قوة . رحها شيشرون يف األيام اخلاليةما يف ذلك االئتالف الذي هيئته هلما سيطرما املتحدة اليت اقت

املال يف وجه كربياء املولد وامتيازاته، كما وقفت األرستقراطية الوراثية يف وجه مساوئ الثروة وأعماهلا اليت ال 
واقتصرت اجتماعات جملس الشيوخ بناء على اقتراح أغسطس على اليومني األول واخلامس عشر . تتحمل هلا تبعة

زعماء "وإذ كان الذين يرأسون اجتماعه هم . شهر، ومل يكن اجتماعه يدوم يف العادة أكثر من يوم واحدمن كل 
فإنه مل يكن يستطاع عرض أي اقتراح عليِه بغري موافقتِه، واحلق أن كل اقتراح يعرض عليِه كان يعده من " الشيوخ

ذية وقتئذ أهم من اختصاصاته التشريعية، فكان وأصبحت اختصاصات الس القضائية والتنفي. قبل هو أو أعوانه
وكان حيكم الواليات . مبثابة حمكمة عليا، وكان حيكم إيطاليا بوساطة جلان، ويوجه أعمال األشغال العامة املختلفة

وملا جرد . اليت ال حتتاج إىل إشراف عسكري كبري، ولكن الزعيم هو الذي كان يشرف على العالقات اخلارجية
 لسذه الطريقة من سلطاتِه القدمية أمهل هو نفسه اختصاصاته الضيقة نفسها وصار يتخلى بستمرار عن كثري من ا

وظلت اجلمعيات تعقد جلساا، ولكن عدد هذه اجللسات أخذ يقلُ شيئاً فشيئاً؛ . التبعات لإلمبراطور وموظفيِه
ات اليت يوافق عليها الزعيم، وقضى على حق وظلت تقترع ولكنها مل تكن تقترع إال على املشروعات أو الترشيح

حني صدر قانون يقصر تويل هذه املناصب على الرجال . م. ق18العامة يف تويل املناصب أو كاد يقضي عليه يف عام 
ورشح أغسطس نفسه ). 2(أو أكثر)  ريال أمريكي60.000(الذين تبلغ قيمة أمالكهم أربعمائة ألف سسترس 

ة، وسعى لنيل أصوات الناخبني كما كان يسعى غريه من املرشحني؛ ونزل بذلك من عليائه للقنصلية ثالث عشر مر
وقد عمل على منع الرشا يف . لالشتراك يف املسرحية اليت كانت متثل فصوهلا على مسرح السياسة الرومانية

 منه بأنه لن يلجأ إىل األنتخابات بأن طلب إىل كل مرشح أن يودع قبل عملية االنتخاب مبلغاً من املال ضماناً
بيد أن أغسطس نفسه وزع يف وقت من األوقات ألف سسترس على كل عضو ناخب يف قبيلته حىت ). 3(الرشوة

غري ). 5(وظل القناصل والتربيونون ينتخبون حىت القرن اخلامس بعد امليالد). 4(يضمن بذلك صحة أصوات القبيلة
 إىل الزعيم منصبني إداريني ال تنفيذيني، مث انتهيا إىل أن صارا منصيب أن املنصبني أصبحا بعد أن آلت معظم حقوقهما

أما حكم رومة الفعلي فقد وضعه أغسطس يف أيدي موظفني إقليميني يتقاضون مرتبات من الدولة . شرف ال أكثر
" Praefectus Urbiكبري شرطة البلدية "وتساعدهم يف عملهم شرطة مؤلفة من ثالثة آالف رجل يرأسهما 
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وفضالً عن هذا فقد وضع ست كتائب قوام كل منها ألف جندي بالقرب من رومة، وثالث كتائب يف داخلها 
ليضمن بذلك استتباب النظام من النوع الذي يريده، وليؤيد ا سلطانه، وإن كان قد اعتدى بعمله هذا على مجيع 

يتوري، أي حرس الربيتوريوم وأصبحت هذه الكتائب فيما بعد هي احلرس الرب. السوابق أشد االعتداء
Praetoriumم، وهي . ب41وهذه الفرق هي اليت جعلت كلوديوس إمرباطور يف عام .  أو مقر القائد األكرب

مث امتدت عناية أغسطس اإلدارية من رومة إىل إيطاليا وإىل الواليات . اليت بدأت عملية إخضاع احلكومة للجيش
جلميع العشائر اليت " باحلقوق الالتينية"ية أو حق االنتخاب الضيق املعروف فمنح حق املواطنية الرومان. اخلارجية

مث أعان املدن اإليطالية مبا نفحها به من هبات، وزينها باملباين اجلديدة، . اشتركت يف حتمل أعباء احلرب على مصر
مث قسم الواليات . يق الربيدوابتكر طريقة متكن أعضاء جملسها من إعطاء أصوام يف انتخاب اجلمعيات يف رومة بطر

وكانت تشمل (فأما الثانية . أوالمها ما حتتاج إىل دفاع جدي والثاين ما كانت يف غري حاجة إىل هذا الدفاع: فئتني
صقلية، وبتكا، وغالة النربونية، ومقدونية، وآخية، وآسية الصغرى، وبيثينيا، وبنطتس، وقربص، وكريت، وقورينة، 

 فكان حيكمها -وهي الواليات اإلمرباطورية-أما الثانية. قد وضع حكمها يف يد جملس الشيوخوأفريقية الشمالية، ف
وقد أمكنه هذا النظام البديع من أن خيتفض بسيطرته على اجليش، الذي كان . سفراؤه، ووكالؤه، أو رؤساء حرسه

 الغنية وأمكنه من أن يراقب وهذا إىل أنه وضع يف يده موارد مصر". املعرضة للخطر"يقيم معظمه يف الواليات 
. احلكام املعنيني من ِقبل جملس الشيوخ بأعني وكالئه الذين كان يعينهم جلباية اخلراج من الواليات مجيعها بال استثناء

وكان كل حاكم يتقاضى يف أيامه مرتباً حمدوداً، وبذلك قلت رغبته إىل حد ما يف ابتزاز املال من أهل الوالية اليت 
كان إىل جانب الوايل هيئة من املوظفني املدنيني تساعد على الدوام االتصال يف األعمال اإلدارية ومتنع إىل و. حيكمها

أما أقيال الدول اليت كانت خاضعة لنفوذ رومة . حد ما رؤساءهم املؤقتني من اإلقدام على األعمال غري املشروعة
 ألغسطس كل الوالء، وقد أقنع الكثريين منهم بأن يرسلوا فكانوا يعاملون معاملة طيبة حكيمة، وظلوا بسببها موالني

إليِه أبنائهم ليعيشوا يف قصره، وليتلقوا فيه تربية رومانية؛ وأصبح هؤالء الشبان بفضل هذا التدبري الكرمي رهائن لديِه 
 ويبدو أن أغسطس .حىت حيني وقت تتوجيهم، مث صاروا بعئذ على غري علم منهم أداة لصبغ بالدهم بالصبغة الرومانية

بعد انتصاره يف أكتيوم، وما ثه هذا االنتصار يف نفسه من محاسة وزهو، وبعد أن رأى من حوله جيشاً ضخماً 
وأسطوالً قوياً، يبدو أنه أخذ بعد هذا يعد العدة لتوسيع رقعة اإلمرباطورية ومد حدودها إىل احمليط األطلنطي، 

ر األسود، ور الدانوب واأللب، وأنه كان يعتزم االحتفاظ بالسلم والصحراء الكربى، ور الفرات، والبح
وقد أمت اإلمرباطور بنفسه فتح أسبانيا، . الرومانية بسياسة العدوان عند هذه احلدود مجيعها ال بسياسة الدفاع السليب

م ربوع تلك البالد حنو ونظم اإلدارة يف بالد غالة تنظيماً يدل على مقدرته ومهارته، وكان من نتائجه أن ساد السال
واكتفى يف بارثيا باسترجاع األعالم، ومن بقي على قيد احلياة من األسرى الذين أخذوا من كراسس يف . قرن كامل
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وأرسل بعثات لفتح بالد .  املوايل لرومةTigranes؛ أما يف أرمينية فقد أعاد إىل عرشها ملكها جترانيس 53عام 
م بالد إلرييا . ق9، 19باه تيبرييوس ودورسس يف العشر السنني احملصورة بني وأخضع ربي. العرب ولكنها أخفقت

Illyria وبانونيا Pannonia وريتيا Raetia . ذه احلجة فأمر دروسس أن وملا غزا األملان غالة تذرع أغسطس
روسس أصيبت غري أن د. يعرب ر الرين؛ ولشد ما اغتبط حني علم أن هذا الشاب قد شق طريقه إىل ر اإللب

وكان تيبرييوس شديد احلب ألخيه، . أحشاؤه على أثر سقطة سقطها على األرض عاىن على أثرها املرض ثالثني يوماً
فسار على ظهر جواده أربعمائة ميل من غالة إىل أملانيا ليضمه إىل صدره يف آخر ساعات حياته؛ وملا مت له ذلك نق 

مث عاد بعدئذ إىل أملانيا ومحل على القبائل الضاربة بني ) م.ق9(لطريق جثته إىل رومة، وسار وراء اجلنازة طول ا
وحلت برومة وقتئذ يف وقت واحد تقريباً . خضعت على أثرمها روما) م. ب5- 4م . ق7-8(اإللب والرين محلتني 

 على رومة، وقتل ذلك أن بانوينا ودملاشيا اللتني فتحتا حديثاً ثارتا. كارثتان بدلت محى الفتح والتوسع سياسة سالم
. أهلهما مجيع من كان فيهما من الرومان، وأعدتا جيشاً مؤلفاً من مائيت ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو

واسرع تيبرييوس فعقد الصلح مع القبائل األملانية، وسار على رأس قواته القليلة إىل بانونيا، واستطاع بصربه وخططه 
 حمصوالت البالد أو يتلفهما فيحرم العدو من مصادر متوينه، كما استطاع حبرب العسكرية الفنية أن يستويل على

وأصر على العمل .العصابات أن مينعه من إنتاج حمصوالت جديدة، وعمل يف الوقت نفسه على أن يوفر املؤن جلنوده
أى الثوار اجلياع يلقون ذه السياسة ثالث سنني رغم ما وجه إليِه من النقد يف بالده، حىت نال أخرياً بغيته، فر

أن ) م. ب9(ولكن حدث يف تلك السنة نفسها . أسلحتهم، وبسط هو السلطة الرومانية من جديد على ربوع البالد
نظم أرمنيوس الثورة يف أملانيا، وأوقع فيالق فاروس الروماين يف كمني، وقتل جنودها عن آخرها إال من انتحر بإلقاء 

وظل عدة . كما يقول سوتونيوس" تأثر أشد التأثري"وملا مسع أغسطس ذا النبأ . هنفسه على سيفه مثل فاروس نفس
أي : "شهور ال حيلق حليته وال يقص شعر رأسه، وكان يف بعض األحيان يضرب الباب برأسه ويصيح بأعلى صوته

يش، وصد هجمات األملان، وأسرع تيبرييوس إىل أملانيا، وأعاد فيها تنظيم اجل)!" 6(كونتليوس فاروس أعد إيلَّ فيالقي
وكان هذا قراراً خسر فيِه أغسطس شطراً . ورد حدود الدولة الرومانية، بناء على أوامر أغسطس إىل ر الرين

أي إىل ثقافة غري " الرببرية"وقد أسلمت أملانيا مبقتضاه إىل . كبرياً من كربيائه، ولكنه دل على حكمته وحصافة عقله
على أن األسباب اليت محلت الرومان على . كت حرة تسلح سكاا املتزايدين حملاربة رومةرومانية وال يونانية، وتر

ولكنهم مل يفعلوا ألن . أي جنويب الروسيا-السعي لفتح أملانيا كان من شأا أن تتطلب منهم إخضاع سكوذيا
 من أي حد آخر غرب جبال اإلمرباطورية جيب أن يقف امتدادها يف مكان ما؛ وكان ر الرين حداً للدولة خرياً

هذا إىل أن أغسطس بعد أن ضم أسبانيا الشمالية والغربية، وريشيا، ونوركم، وبامونيا، وموزيا، وجالتيا، . أورال
وكانت اإلمرباطورية حني وفاته تشمل مساحة ". اإلله املكثر"وليسيا، ومبفيليا شعر بأنه قد استحق بأعماله لقب 
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ي أكثر من مساخة الواليات املتحدة يف القارة األمريكية، وكانت تعادل مساحة  ميل مربع أ3.340.000قدرها 
ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع ذه اإلمرباطورية وهي أعظم إمرباطورية . رومة قبل احلروب البونية مائة مرة

ا يف اخلارج، وأظهر شهدها التاريخ حىت ذلك الوقت، وأن يوجه مهه إىل توحيدها وتقويتها يف الداخل بدل أن يوسعه
وذا بدأت السلم )". 7(اإلسكندر مل يرد أن تنظم اإلمرباطورية اليت أنشأها أصعب من كسبها"دهشته من أن 

  .Pax Romanaالرومانية 

  الفصل الثالث 

  عهد الرخاء 

 سنني بعد ؛ ذلك أنه مل يكد متِض عشر"فر من امليدان ومسى هذا الفرار سلماً"ال ميكن أن يقال عن أغسطس إنه 
وقد كانت عودة . معركة اكتيوم حىت انتعشت بالد البحر األبيض املتوسط انتعاشاً مل يضارعه يف سرعته انتعاش قبله

النظام يف حد ذاا باعثاً قوياً على هذا االنتعاش؛ وكيف يتمنع الرخاء من إجابة هذه الدعوة اإلمجاعية اليت يتقدم ا 
 وسالمة، وإىل احلكومة من االستقرار، مضافاً إىل استمساك أغسطس بالقدمي املوروث إليه ما عاد إىل البحر من أمن

وحتفظه، وإىل استهالك كنوز مصر املدخرة، واستغالل املناجم اجلديدة، وإنشاء دور سك جديدة، وإىل ثقة األهلني 
، وبنقلهم إىل أراضي املستعمرات؟ بالنقد وسرعة تداوله، وكعاجلة الزحام يف إيطاليا بإقطاع األهلني أرضاً يفلحوا

ومن القصص املأثورة يف هذا الصدد أن مجاعة من حبارة اإلسكندرية نزلوا يف بتيويل، وكان أغسطس قريباً منها، 
فأقبلوا يف مالبسهم الزاهية وأهدوا إليِه البخور كما يهدى البخور إىل اآلهلة، وقالوا له إم استطاعوا بفضله أن 

ومل يكن اغسطس، وهو حفيد رجل مصريف، ). 8(ر آمنني، وأن يتاجروا واثقني، وأن يعيشوا ساملنييسريوا يف البح
ومن أجل ذلك وفر احلماية . خياجله أدىن شك يف أن خري سياسة اقتصادية هي السياسة اليت جتمع بني احلرية واألمان

 العامة حراسة قوية، وأقرض مالك األراضي جلميع طبقات األمة بسن القوانني، وبالدقة يف تطبيقها؛ ووضع يف الطرق
أما . واهلدايا بعض االحيان" بالقرعة"؛ وهدأ ثائرة الفقراء مبا وزعه عليهم من قمح الدولة، و)9(املال من غري فائدة

عل أن األعمال . فيما عدا هذا فقد ترك للمشروعات اخلاصة، واإلنتاج، والتبادل، حرية أوسع مما كان هلا من قبل
تديرها الدولة كانت مع هذه احلرية كثرية متنوعة إىل حد مل تبلغه من قبل، وكان هلا شأن أميا شأن يف إنعاش اليت 

 احلياة االقتصادية؛ فقد شيد يف خالل هذه املدة اثنان ومثانون هيكالً، وأنشئت سوق عامة جديدة وباسلقا

جديدة لتيسري األعمال املالية وأعمال احملاكم، وأقيم بناء جديد لس الشيوخ بدل البناء الذي احترق فيِه 
كلوديوس؛ وشيدت صفوف األعمدة لتخفيف حرارة الشمس، وأكمل امللهى الذي بدأه قيصر ومسي باسم مرسلس 

 األثرياء على أن ينفقوا بعض أمواهلم يف جتميل إيطاليا بالباسلقات، زوج ابنة أغسطس؛ واستحث اإلمرباطور
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أمر الذين حيتفلون بالنصر أن ينفقوا مغامنهم يف "ويقول ديوكاسيوس إنه . واهلياكل، ودور الكتب، واملالهي، والطرق
مة يف ازدياد وكان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن جيعل عظمة رو). أ9"(تشييد مباين عامة ختلد ذكرى أعماهلم

ومن أقواله يف آخر أيامه أنه وجد رومة مدينة من اآجر مث تركها وهي من . سلطانه ورمزاً هلذا السلطان
؛ وذلك مغاالة تغتفر لقائلها، فقد كان فيها قبل أيامه كثري من الرخام، وبقي فيها من بعدِه كثري من )ب9(الرخام

وكان ساعده األمين يف إعادة بناء رومة . ة ما فعله أغسطس لرومةاآلجر، ولكن احلقيقة أنه قلما فعل رجل ملدين
وكان صديقه هذا قد اشترك مع ماسنياس يف . Marcus Vispanius Agrippaماركس فسيانيوس أجربا 

 170م ضم اجلماهري إىل جانب أكتافيان بأن فتح هلم . ق33وملا كان أجربا إيديالً عام . تنفيذ سياسة أغسطس

 عليم الزيت وامللح بال مثن، وأقام هلم ألعاباً عامة دامت مخسة ومخسني يوماً، وعني حالقني جلميع محاماً، ووزع
وكانت كفايته خليقة بأن جتعله فيصراً ثانياً؛ . ولعله أنفق ما تطلبه هذا كله من ماله اخلاص-املواطنني من غري أجور

 يرتكب إمثاً يشني حياته العامة أو اخلاصة، فقد ومبلغ علمنا أنه مل. وكنه فضل أن خيدم أغسطس مدى جيل كامل
وكان هو . تركه املغتابون الرومان، الذين مل يتركوا أحداً غريه إال سلقوه بألسنة حداد، دون أن ميسوه بقالة سوء

أول روماين أدرك ما للقوة البحرية من خطر عظيم، فوضع خطة إلنشاء عمارة حبرية وأنشأها، وتوىل قيادا، وهزم 
وعرض عليِه ثالث مرات . ا سكستس مبيب، وطهر البحر من القراصنة، وكسب العامل ألغسطس يف معركة أكتيوم

أن يقام له موكب نصر بعد هذه االنتصارات الرائعة، وبعد أن هدأ أسبانيا وغالة واململكة اليسبورية، ولكنه رفض يف 
ِه، ولكنه ظل رغم هذه الثروة يعيش عيشة خالية من البذخ وقد وهبه زعيمه ثروة طائلة اعترافاً منه بفضل. كل مرة
وبذل جهوده كلها يف إقامة املنشآت العامة كما بذهلا من قبل يف خفظ كيان الدولة، فكان يستأجر مباله . والترف

هو قناة وأنشأ . اخلاص مئات من العمال إلصالح الطرقن واملباين، وااري العامة، وإعادة فتح قناة مارسيس املغطاة
من نوعها جديدة، هي قناة يوليوس، وأصلح وسائل مد رومة باملاء باحتفار سبعمائة بئر وإنشاء مخسمائة عني فوارة، 

لقد عمل صهري : "وملا شكا الناس من ارتفاع أمثان النبيذ أجام أغسطس بدهائِه املعروف. ومائة وثالثني خزاناً
نشأ أجربا، وهو أعظم املهندسني الرومان بال منازع، مرفأ واسعاً عظيماً، وأ). 10"(أجربا على أال تظمأ رومة أبداً

وهو الذي أنشأ أول احلمامات العامة الرائعة الفخمة، . ومركزاً لبناء السفن بإيصال حبرييت لكريتس وأفرنس بالبحر
وس واملريخ أعاد بناءه هدريان وشاد من ماله اخلاص هيكالً لفين. اليت امتازت ا رومة فيما بعد على سائر مدن العامل

 .M يف هذه األيام، وال يزال يظهر عليِه حىت اآلن هذه العبارة Pantheonوهو املعروف لنا يكل اآلهلة 

AGRIPA...PECIT . ونظم أعمال مسح أراضي اإلمرباطورية مرة كل ثالثني عاماً، وكتب رسالة يف
وكان مثل ليوناردو دافنشي عاملاً طبيعياً، ومهندساً، وخمترعاً . ماجلغرافية، ورسم للعامل خريطة ملونة على الرخا

من األحزان الكثرية اليت عكرت صفاء ) م.ق12(وكان موته املبكر وهو يف سن اخلمسني . للمقذوفات احلربية وفناناً
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نه خري من وقد زوجه أغسطس بابنته يوليا، وكان يرجو أن يرث اإلمرباطورية من بعدِه أل. سين أغسطس األخرية
وكانت املنشآت العامة الكثرية النفقة، مضافة إىل اخلدمات الواسعة . يستطيع أن حيكمها حكماً صاحلاً نزيهاً شريفاً

ذلك أن املرتبات كانت تؤدي . اليت تقوم ا احلكومة سبباً يف زيادة املصروفات العامة زيادة مل يكن هلا نظري من قبل
 ويف املدن، وللحكام ورجال الشرطة؛ وكان يقوم على حراسة البالد جيش قوي دائم وقتئذ للموظفني يف الواليات

وأسطول ضخم، وكانت املباين العامة اليت ال عداد هلا تشاد أو تصلح، وكان العامة يرشون باحلبوب واأللعاب 
األجيال التالية بدين أهلي وإذ كانت هذه النفقات كلها إمنا تؤدى من اإليرادات العادية، ومل حتمل . ليظلوا هادئني

ومل يكن أغسطس نفسه بالرجل الصلب الذي ال . ما، فقد أصبحت الضرائب يف أيام أغسطس علماً وصناعة دائمة
وأعاد إىل البلديات . يلني، فكثرياً ما أعفى األفراد املأزومني واملدن املأزومة من الضرائب أو أداها من ماله اخلاص

، حينما اختري قنصالً للمرة اخلامسة، ورفض هبات "هدية تتويج"الذهب قدمت إليِه مخسة وثالثني ألف رطل من 
، وألغى ضريبة األراضي اليت فرضت على إيطاليا يف أثناء احلرب األهلية؛ وفرض بدالً منها على )12(أخرى كثرية

ي إنسان عدا األقارب األدنني مجيع سكان اإلمرباطورية ضريبة مقدارها مخسة يف املائة على األموال اليت يوصى ا أل
، كما فرض ضريبة مقدارها واحد يف املائة على املزادات العامة، وأربعة يف املائة من أمثان األرقاء، )13(والفقراء

ومخسة يف املائة عند حتريرهم، وقرر عوائد مجركية تتراوح بني اثنني ونصف ومخسة يف املائة على مجيع البضائع 
وكان سكان املدن مجيعاً يؤدون ضرائب للبلديات، ومل تكن األمالك الرومانية معفاة . واين تقريباًالواردة إىل كل امل

وكان . وكانت الضرائب تؤدى على املاء املستمد من القنوات العامة. من الضرايبة كما كانت األراضي اإليطالية
مساك، واحتكار الدولة للملح، ومن الغرامات دخل اخلزانة كبرياً من تأجري األراضي العامة، واملناجم، ومصائد األ

، وضريبة الفرضة Tributum Soliوكانت الواليات تؤدي ضريبة على األراضي . اليت تفرضها احملاكم
Tributum Capitis ومعناها احلريف ضريبة على الرؤوس، ولكنها كانت يف واقع األمر ضريبة على األمالك ،

اليت ) Aerarium(زانتني يف رومة كلتامها يف معبد، ومها اخلزانة األهلية وكانت الضرائب جتمع يف خ. الشخصية

وكانت  . اليت كان ميلكها ويديرها اإلمرباطور) Fiscus(يشرف عليها جملس الشيوخ، واخلزانة اإلمرباطورية 
وبلغ . إىل اخلزانة الثانية األموال من أمالك اإلمرباطور اخلاصة، ومن األموال اليت يوصي ا اخلريون واألصدقاءترد 

وميكن القول بوجه عام إن الضرائب يف .  سسترس1.400.000.000ما جتمع من هذه الوصايا يف أيام أغسطس 
وقد .  عهد كمادوس كان يربز ما عاناه الناس يف أدائهاأيام الزعامة مل تكن فادحة، وإن ما أنفقت فيِه حصيلتها إىل

وقد . عم الرخاء الواليات وأقام األهلون مذابح ألغسطس اإلله شكراً له أو تطلعاً إىل ما سوف يأتيهم بِه من خري
 ومن أمثلة هذا اإلسراف أن أحد املتحمسني أخذ. أضطر يف رومة نفسها ألن يعنف الناس على إسرافهم يف مدحيِه

حيام ألغسطس؛ أي أن يقطعوا على أنفسهم عهداً بأن " يهبوا"جيري يف شوارع املدينة ويدعو رجاهلا ونساءها ألن 
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 الذي Messala Corvinusأن اقترح مساال كرفينس . م. ب2وحدث يف عام . يقتلوا أنفسهم حني ميوت
ولشد ما اعغتبط جملس الشيوخ مبنح ". أيب البالد"استوىل على معسكر أكتافيان يف فلباي أن مينح أغسطس لقب 

اإلمرباطور هذا اللقب وكثرياً غريه من ألقاب الثناء والتكرمي، فقد سره أال يتحمل إال القليل من تبعة احلكم، وأن 
وكانت طبقة رجال األعمال اليت زادت ثروا كثرياً عن ذي قبل حتتفل . حيتفظ مع ذلك بالثراء ومظاهر الشرف

إن الناس مجيعاً على اختالف أصنافهم "ويقول سوتونيوس . تفاالً يدوم يومني كاملني يف كل عامبذكرى مولده اح
وملا أن دمرت النريان . أي يف عيد رأس السنة- "وطبقام كانوا يقدمون له اهلدايا يف اليوم األول من شهر يناير

ليستعني بِه على إعادة بنائه، ويبدو أن كل قبيلة قصره القدمي تربعت إليِه كل مدينة يف اإلمرباطورية مبقدار من املال 
وأىب أن يأخذ من أي فرد أكثر من دينار واحد، ومع ذلك فقد . وكل نقابة فعلت هي األخرى مثل ما فعلت املدن

وقصارى القول أن مجيع بالد البحر األبيض املتوسط قد أحست بالسعادة . حصل على ما يكفي لبناء القصر وزيادة
 الطويلة، وكان يف وسع أغسطس أن يعتقد أنه استطاع بصربه أن ينجز العمل العظيم الذي أخذ على بعد حمنتها

  .عاتقه أن ينجزه

  الفصل الرابع 

  إصالحات أغسطس 

لقد أشقى أغسطس نفسه إذ حاول أن يصلح قلوب الناس ويسعدهم معاً، وكان ذلك تطاوالً منه مل تغفره له رومة 
خالق أشق أعمال احلكام وأكثرها دقة وخطورة، وقل من احلكام من جرؤ على حماولته، أبداً، ذلك أن إصالح األ

وبدأ أغسطس هذا اإلصالح بداية متواضعة لوقف تيار االنقالب . وقد تركه أكثرهم للمنافقني أو القديسيني
ان هؤالء السكان ذلك أن سكان رومة مل يكونوا يتناقصون كما قد يتبادر إىل األذهان، بل ك. العنصري يف رومة

يزدادون زيادة مطردة بفضل املغريات الكثرية، وما كان يوزع عليهم من األرزاق وما يستورد من الثروة ومن 
وإذ كان احملررون يناهلم نصيبهم من األرزاق اليت توزعها الدولة، فقد أعتق كثريون من املواطنني عبيدهم . الرقيق

م الدولة، وحرر أكثر من هؤالء لبواعث إنسانية، كما استطاع كثريون املرضى أو الطاعنني يف السن لكي تطعمه
وإذ كان أبناء احملررين يصبحون مواطنني رومانيني من تلقاء . منهم أن يقتصدوا من املال ما يبتاعون بِه حريتهم

يل الطابع أنفسهم، فقد تضافر حترير األرقاء وتكاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر السكان األصليني على تبد
وكان أغسطس يشك يف إمكان استقرار أحوال بلد يسكنه هذا اخلليط املختلف العناصر . العنصري لسكان رومة

من األهلني، ويرتاب يف والء هؤالء السكان إىل اإلمرباطورية وهم الذين جتري يف عروقهم دماء الشعوب املغلولة 
وغريه من القوانني اليت تبيح ) م. بLex Fufia Caninia (2لذلك عمل على قانون فوفيا كانينيا . على أمرها
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ثالثة عبيد إىل عشرة أن يعتق نصفهم، - لكل من ميلك عبداً أو عبدين ال أكثر أن يعتقه أو يعتقهما مجيعاً، وملن ميلك
ك مائة ومن ميلك أحد عشر إىل ثالثني أن يعتق ثلثهم، ومن ميلك واحداً وثالثني إىل مائة أن يعتق ربعهم، ومن ميل

وقد يتمىن اإلنسان أن . عبد وعبد إىل ثلثمائة أن يعتق مخسهم، واليت ال تبيح لسيد أن يعتق أكثر من مائة من عبيده
ولكن القدماء كانوا يرون االسترقاق قضية مسلماً ا ال حتتمل جدالً، . لو حدد أغسطس اقتناء العبيد ال حتريرهم

لة لنظروا إىل ما ينجم عن هذا العمل من النتائج االقتصادية واالجتماعية ولو أنه طلب إليهم أن حيرروا العبيد مج
نظرة الرعب واهللع، كما خيشى أصحاب األعمال يف وقتنا احلاضر ما عساه أن ينجم عن الضمان االجتماعي للعمال 

لح الطبقات، ومل يكن لقد كان تفكري أغسطس قائماً على املصاحل العنصرية ومص. من تراٍخ يف العمل وقلة يف اإلنتاج
يف مقدوره أن يرسم يف ذهنِه صورة لرومة القوية ال يتصف أفرادها باخللق والشجاعة واملقدرة السياسية اليت كان 

وكان ضعف العقيدة الدينية القدمية بني . ميتاز ا الرومان األقدمون بوجه عام واألشراف األقدمون بوجه خاص
لى ما كان للزواج والوفاء واألبوة من حرمة وقداسة، وكانت هجرة الناس من الطبقات العليا سببا يف القضاء ع

األرياف إىل املدن قد جعلت األطفال عبئاً ثقيالً على آبائهم أو لعباً يتسلون ا على أحسن تقدير، بعد أن كانوا 
 زينة هلن هي إجناب واشتدت رغبة النساء يف التجمل واجتذاب األموال بعد أن كن يرين أن خري. مصدر ربح هلم

. وقصارى القول أن الرغبة يف احلرية الفردية بدت يف ذلك الوقت جمانية حلاجات العنصر الروماين األصيل. األبناء

فقد كان ). 16(ومما زاد الطني بلة أن السعي وراء اهلبات والوصايا أضحى وقتئذ أكثر األعمال رحباً يف إيطاليا
 بلغوا مرحلة العمر األخرية جيدون أحسن الترحيب يف بيوت هلم أبناء، يستقبلون فيها الرجال الذين ال أبناء هلم إذا

ويطعمون، وكان كثري من الرومان حيبون هذه املتعة وهذا النوع من احلياة اللينة، حىت أصبحت سبباً آخر من أسباب 
وبني الزواج يف أكثر سين العمر يضاف إىل هذا أن طول سين اخلدمة العسكرية حال بني كثريين من الشبان . العقم

وامتنع كثريون من الرومان األصليني عن الزواج بتاتاً، وفضلوا االتصال بالعاهرات أو اختاذ السراري . صالحية له
ويلوح أن الكثرة العظمى من املتزوجني عمدت إىل حتديد عدد . والعشيقات حىت على تعدد الزوجات متفرقات

وأقلقت هذه املظاهر وأمثاهلا من ). 18(إجهاض الزوجات وقتل األطفال ومنع احلملأفراد أبنائها باللجوء إىل 
. مستلزمات احلضارة بال أغسطس وأقضت مضجعه، وبدأ يشعر أن البد من العودة إىل العقائد واألخالق القدمية

خذ يشعر أن ليس من وعاد إليِه بعد أن صفا ذهنه وأك جسمه بفعل السنني احترامه لتراث اآلباء واألجداد، فأ
إذا أرادت لنفسها حياة حياة - املصلحة يف شيء أن ينفصل عن املاضي انفصاالً تاماً، بل الواجب أن تعمل األمة

ولذلك أخذ يقرأ جبد . على استمرار تقاليدها املاضية، كما جيب على الفرد أن تكون له ذاكرة-صحيحة سليمة
وأشد , يعجب بالفضائل اليت يعزوها املؤرخون إىل أهلها، وحيسدهم عليهاأكسبته إياه السنون تواريخ رومة القدمية و

ما كان يعجب خبطبه كونتس متلس يف الزواج، فتالها يف جملس الشيوخ وأصدر أمراً إمرباطورياً بإذاعتها بني طبقات 
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متاً شديد الرغبة يف وكان كثريون من رجال اجليل القدمي يتفقون معه يف آرائه فألفوا من بينهم حزباً متز. الشعب
واستخدم أغسطس ماله من حقوق .  أمدم بنفوذهاLiviaتقومي األخالق عن طريق التشريع؛ وأكرب الظن أن ليفيا 

دف كلها إىل تقومي األخالق، -أو لعله محل اجلمعية على إصدارها-بوصفِه رقيباً وتربيوناً فأصدر طائفة من القوانني
وحرمت . األزواج، واألبوة الصاحلة، واحلياة البسيطة، والعودة ا إىل السنن القدميةوتشجيع الزواج، والوفاء بني 

أن حيضروا دور اللهو العامة يف صحبة الكبار من أقارم؛ ومنع النساء من - واملراهقات- هذه القوانني على املراهقني
عليا؛ مث حدد مقدار ما ينفق من املال يف مشاهدة االستعراضات الرياضية، وقصر أماكنهم يف اتلدات على املقاعد ال

 كلها "القوانني اليوليائية"وكان أهم هذه . البيوت، وعلى اخلدم، والوالئم، والزواج، واجلواهر، واملالبس
 Lex Julia de Pudicitia et de Coercendis"منع الزىن القانون اليوليائي اخلاص بالعفة و"

Adulterus" (18ذا القانون وضع الزواج ألول مرة يف التاريخ الروماين حتت محاية الدولة بعد أن ). م.قو
، واحتفظ األب حبقِه يف قتل ابنتِه الزانية هي وشريكها Patria Potestasكان متروكاً لسلطة اآلباء يف أسرهم 

أن يضبطهما متلبسني ذه اجلرمية، وأجيز للزوج أن يقتل عشيق زوجته إذا ضبطه يف مرتلِه، أما زوجته فلم ساعة 
وكان يطلب إىل الزوج الذي يكشف عن خيانة زوجته أن يأيت . يكن له أن يقلها إال إذا ارتكبت الفحشاء يف بيتِه هو

 مل يفعل هذا كان يطلب إىل والد الزوجة أن يقوم هو ذا ا إىل احملكمة يف خالل ستني يوماً من هذا الكشف؛ فإذا
وكان عقاب املرأة الزانية أن تنفى من البالد . العمل؛ فإذا مل يفعل الوالد نفسه ذلك جاز ألي مواطن أن يتهمهما

ت هذه وقد قُرر. طوال حياا، وأن جترد من ثلث ثروا ومن نصف بائنتها، وأن يحرم عليها الزواج مرة أخرى
غري أنه مل يكن من حق الزوجة أن تتهم زوجها بالزىن، . العقوبات نفسها على الزوج الذي يتغاضى عن زوجته الزانية

ومل يكن هذا . فقد كان له أن يتصل بالعاهرات الرمسيات املسجالت دون أن يعاقبه القانون على هذا االتصال
الظن أن أغسطس سن حوايل ذلك الوقت قانوناً آخر يعرف عادة وأكرب . القانون يطبق إال على املواطنني الرومان

 ذلك Lex Julia de Maritandis Ordiniyrdusباسم القانون اليوليائي اخلاص بالزواج بني الطبقات 
وكان اهلدف الذي يرمي إليِه مزدوجاً، فقد . الحتوائِه على فصل خاص بالزواج بني الطبقات أي بني الطبقتني العليني

يرمي إىل تشجيع الزواج وإىل حتديده معاً، وذلك ألنه كان يعطل امتزاج الدم الروماين بالدم الغريب، ويعيد إىل كان 
وكانت السبيل اليت سلكها القانون للوصول إىل هذين اهلدفني هي . الزواج فكرته األوىل فكرة االحتاد إلجناب األبناء

ا كانوا أقل من سن الستني، وعلى الصاحلات له من النساء إذا فرض الزواج على مجيع الصاحلني له من الرجال إذ
وألغيت الوصايا اليت كانت تشترط يف املوصى له أن يظل عزباً؛ وفرضت عقوبات على . كن أقل من اخلمسني

من فحرموا من املرياث عدا مرياث األقارب إال إذا تزوجوا يف خالل مائة يوم بعد وفاة املوروث؛ كما منعوا : العزاب
ومل تكن األرامل أو املطلقات يرثن إال إذا تزوجن مرة أخرى يف خالل ستة شهور . مشاهدة احلفالت واألعياد العامة
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وحرمت العنس والزوجة العقيم من املرياث إذا بلغت . من موت الزوج يف اخلالة األوىل ومن الطالق يف احلالة الثانية
وحرم ).  ريال أمريكي75000(نت متلك مخسني الف سسترس اخلمسني من عمرها، أو كانت أصغر من ذلك وكا

على الرجال من طبقة أعضاء جملس الشيوخ أن يتزوجوا من احملررات أو املمثالت أو العاهرات، كما حرم على 
وفرضت على النساء الاليت ميتلكن أكثر من عشرين . املمثل واحملرر أن يتزوج ابنة من طبقة أعضاء جملس الشيوخ

من أمواهلن حىت يتزوجن، مث ختفض هذه الضريبة بالتدريج كلما % 1سسترس أن يؤدين ضريبة سنوية قدرها ألف 
. رزقن ابناً، فإذا رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنهن، وإذا كان ألحد القنصلني أبناء أكثر من زميله تقدم عليِه

وكان من حق األم .  أسراً مىت كان صاحلاً لتويل املنصبوكان يفضل يف تويل املناصب العامة أكرب املتقدمني إليها
وقد .  وأن حترر من سيطرة زوجها عليهاIus Trium Liberorumذات الثالثة األبناء أن ترتدي جلباباً خاصا 

قد حرر " حق الثالثة األبناء"أغضبت هذه القوانني الطبقات مجيعها حىت طبقة املتزمتني، فقد اشتكى هؤالء من أن 
" املرأة احلديثة"ومن الرجال من أخذوا يربرون عدم الزواج بقوهلم إن . م من سلطان الرجل حتريراً شديد اخلطورةاأل

وكانوا يرون أن حرمان العزاب من مشاهدة املعارض . قد تطرفت يف استقالهلا، وغطرستها، ونزقها، وإسرافها
م؛ مث خففت القوانني .ق12طس بإلغائِه يف عام واأللعاب العامة عقاب قاس مستحيل التنفيذ، وهلذا أمر أغس

، وذلك بتخفيف شروط املرياث على العزاب، Popia Poppeaاليوليائية مرة أخرى مبقتضى قانون ببيا ببيا 
ومبضاعفة الفترة اليت تستطيع األرامل واملطلقات يف أثنائها أن يرثن قبل أن يتزوجن مرة أخرى، وبزيادة القدر الذي 

 Lexمث أعفيت أمهات األبناء الثالثة من القيود اليت وضعها قانون فوكونيا . يع أن يرثه من ال أبناء لهيستط

Voconiaوخفضت السن احملددة للتقدم للمناصب العامة بنسبة حجم أسرة من يتقدم هلذه .  على الوصايا للنساء
ذين وضعوا صيغتها وأطلقوا أمساءهم عليها عزاب والحظ الناس بعد أن سنت هذه القوانني أن القناصل ال. املناصب

وهو الذي مل يكن له إال ولد -وأصناف النمامون إىل ذلك أن الذي اقترح هذه القوانني على أغسطس. ال أبناء هلم
هو ماسناس الذي مل يكن له ولد، وأنه يف الوقت الذي سنت فيِه كان ماسناس يعيش عيشة الترف واخلنوثة، -واحد

وليس يف وسعنا أن حنكم على أثر هذه الشرائع اليت تعد ). 19(س يغوي زوجة ماسناس على الفحشاءوكان اغسط
أهم الشرائع االجتماعية يف التاريخ القدمي، ولكننا ال نستطيع أن نقول إا مل تسن بالعناية والدقة الواجبتني، وإن من 

ن تزوجوا إطاعة للقانون مث ما لبثوا أن طلقوا زوجام؛ أرادوا خرقها كانوا جيدون فيها كثرياً من الثغرات؛ فمنهم م
أي طردوهم من ديارهم -"حرروهم"ومنهم من يبنوا أطفاالً ليحصلوا بذلك على املناصب أو الوصايا، مث 

: وأعلن تاستس بعد قرن من ذلك الوقت أن هذه الشرائع أخفقت يف الغرض الذي كانت ترمي إليِه). 20(بعدئذ

ب األبناء مل يزيدا على ما كانا عليِه من قبل، وذلك ألن مغريات عدم النسل مغريات عظيمة فالزواج وإجنا"
ومل ينقطع الفساد اخللُقي وإن أصبح الناس أكثر تأدباً فيِه عما كانوا من قبل؛ ونتبني من أقوال أوفد أنه ). 21"(القوة
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واحلق أن . ين مهرة اخلرباء بتعليمه للمبتدئنيكان يف طريقه إىل أن يصري فناً من الفنون اجلميلة، وموضوعاً يع
وكان يتفق مع هوراس يف أن القوانني عبث ال طائل منه إذا مل تتغري . أغسطس نفسه كان يرتاب يف قوة هذه الشرائع

ولقد كافح كفاح األبطال ليصل إىل قلوب الناس؛ فكان يعرض من مقصورتِه يف ساحة األلعاب أبناء ). 22(القلوب
 الكثريين، وكان جرمنيكوس مضرب املثل يف األبوة؛ وكان يهب ألف سسترس لآلباء ذوي األسر جرمنيكوس

؛ ولشد ما )24)(وهي مل تفعل ذلك بالطبع لبواعث وطنية(؛ وأقام نصباً تذكارياً َألمة ولدت مخسة أبناء )23(الكبرية
 وستة وثالثون حفيداً، وتسعة عشر من أبناء اغتبط حني رأى فالحاً يأيت راجالً إىل رومة ومن ورائِه مثانية أبناء،

وكان يلذ له ). 26(الروماين األصيل" بانتحار العنصر"ويصوره ديو كاسيوس خيطب يف الناس ويشهر ). 25(أحفاده
وقد أصبحت اآلداب يف عصرِه وبتأثريِه آداباً تعليمية . أن يقرأ مقدمة تاريخ ليفي األخالقية، ولعله هو املوحي ا

لصبغة، وأقنع بنفسه أو عن طريق ماسيناس فرجيل وهوراس بأن يستخدما شعرمها يف الدعاية إىل اإلصالح عملية ا
 أن يعيد الرومان بأغنيِه إىل املزارع، كما حاول يف Georgicsاخللقي والديين، فحاول فرجيل يف كتاب الزراعة 

د أن ذكر أمثلة كثرية ملسرات العامل حول أغانيِه إىل أما هوراس فبع.  أن جيتذم إىل اآلهلة القدامىAeneidاإلنياذة 

اليت ظلت -  Ludi Saecularesاأللعاب القرنية "م .ب17وأقام أغسطس يف عام . املوضوعات الراقية
باريات، واستعراضات؛ وقد أقامها احتفاالً بعودة عصر زحل الذهيب، وكلف قائمة ثالثة أيام، ومشلت حفالت، وم

وحىت .  لكي يغنيها يف املوكب سبعة وعشرون فىت ومثلهم من الفتياتCarmen Saecularهوراس أن يكتب 
مة  البارز اجلميل حياة روAra Pacisالفن نفسه قد استخدم لإلشارة إىل األخالق، فقد مثلت يف نقش أراباسس 

وحكومتها؛ وشيدت املباين العامة لتمثيل قوة اإلمرباطورية وعظمتها، وأقيمت عشرات اهلياكل لتستثري يف قلوب 
بأن إصالح - وهو الرجل املتشكك الواقعي-واقتنع أغسطس يف آخر األمر. الناس ذلك اإلميان الذي كاد ميوت
أمثال لكريشيوس وكانلس وقيصر كان قد مضى ذلك أن جيل املتشككني . األخالق ال بد أن ينتظر ضة دينية

وانقضى، وأدرك أبناء هذا اجليل أن خشية اآلهلة هي شباب احلكمة، بل إن أوفد الساخر نفسه أخذ يكتب بعد قليل 
إن أسباب الرمحة لإلنسان أن تكون هنالك آهلة، وأن نعتقد بوجودها : "من ذلك الوقت على طريقة فلتري

Expenditesses Deos et Un Expedit Esse Putemuse "(27 .( وكانت عقول املتحفظني تعزو
أسباب احلرب األهلية وما جرته على الدولة من كوارث إىل إمهال الدين، وما استتبع هذا اإلمهال من غضب آهلة 

ابح وأصبح الناس الذين حل م عقاب اآلهلة يف كل مكان من إيطاليا على استعداد ألن يعودوا إىل مذ. السماء
وملا . البالد القدمية، وأن يسبحوا حبمد اآلهلة الذين أبقوا عليهم ليستمتعوا بعودة الدين إىل سالف عهدِه السعيد

ملا خلفه من منصب -بعد أن ظل صابراً زمناً طويالً يترقب موته-  الفاتر اإلميانLepidusخلف أغسطس لبدس 
ينتخبوين هلذا املنصب حىت بلغ عددهم حداً مل يبلغ مثله يف رومة احتشدالناس من كافة أحناء إيطاليا ل"الكاهن األكرب 
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وتزعم هو حركة إحياء الدين وسار على جها، وكان يرجو أن يكون الناس أكثر قبوالً إلصالحاتِه ). 28"(من قبل
ات األربع الكهنوتية، ومن أجل هذا رفع مقام اجلماع. السياسية واألخالقية إذا ما ربطها رباطاً وثيقاً باآلهلة الرومانية

وزاد ثروا إىل حد مل يكن له مثيل يف األيام السلفة، واختار نفسه عضواً يف كل منها، واضطلع بواجب اختيار 
مث حرم . أعضائها اجلدد، وكان حيرص كل احلرص على حضور اجتماعاا ويشترك يف مواكبها الفخمة الرهيبة

ية يف رومة، ولكنه استثىن اليهود من ذلك التحرمي، وأطلق احلرية الدينية ممارسة العبادات والطقوس املصرية اآلسيو
ومل تكن . لسكان الواليات، وأغدق اهلبات على اهلياكل، وجدد االحتفاالت واملواكب واألعياد الدينية القدمية

الثالثة طقوس وتتلى األلعاب القرنية احتفاالت دنيوية كما يظن ألول وهلة، فقد كانتت تقام يف كل يوم من أيامها 
وملا أن تغذت العبادات القدمية ذه املعونة امللكية . فيِه أناشيد، أهم ما تشعر بِه عودة صالت الود الوثيقة باآلهلة

ومن أجل هذا ظلت ثالثة . العليا سرت فيها حياة جديدة ومست من جديد شغاف قلوب الناس وآماهلم السماوية
وملا أن ماتت بعد .  العبادات املتعارضة اليت تسربت إىل رومة بعد أيام أغسطسقرون صامدة للفوضى الناشئة من

. هذه القرون الثالثة عادت من فورها إىل احلياة من جديد، وإن اختذت هلا رموزاً جديدة وتسمت بأمساء جديدة

ذلك أن جملس : وكان أغسطس نفسه من أكرب املنافسني آلهلتة، وكان قيصر قد ضرب له املثل يف هذا التنافس
. الشيوخ اعترف بألوهية قيصر بعد عامني من مقتله، وما لبثت عبادته أن انتشرت يف سائر أحناء اإلمرباطورية

م حىت .ق27م قد أفسحت ألكتافيان مكاناً بني معبوداا؛ وما واىف عام .ق36وكانت بعض املدن اإليطالية منذ عام 
 الرمسية اليت كانت تنشد يف رومة، وحىت أصبح يوم مولده يوماً مقدساً ال عيداً أضيف امسه إىل أمساء اآلهلة يف الترانيم

وكان . فحسب؛ وملا مات أصدر جملس الشيوخ قراراً أن تعبده رومة من ذلك الوقت وأن تعده من اآلهلة الرمسية
ة تفصل على الدوام بني اآلهلة ذلك كله يعد عمالً طبيعياً ال غبار عليِه عند األقدمني ألم مل يدر خبلدهم قط أن مث

واآلدميني؛ فما أكثر ما كانت اآلهلة تتخذ لنفسها أشكاالً آدمية، ولقد كان ما هلرقل، وليقورغ واإلسكندر، وقيصر، 
أمل يعتقد املصريون . وأغسطس وأمثاهلم من عبقرية مبدعة يبدو للشرق املتدين بنوع خاص إعجازاً خليقاً بالتقديس

بطاملة، بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون؟ ولقد كان عسرياً عليهم أن يضعوا أغسطس يف مرتلة أن الفراعنة، وال
ومل يكن األقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبالهة بالدرجة اليت يرميهم ا من يفعلون فعلهم يف . تقل عن هؤالء

وحه أو أرواح غريه فإم مل يكونوا يستعملون هذه األيام؛ فلقد كانوا على علم تام بأن أغسطس بشر، فإذا أهلوا ر
واحلق أن تقديس املوتى وليد .  إال باملعىن الذي نستعمل حنن فيِه لفظ قديس يف هذه األيامTheos, Deusلفظ إله 

التألية الروماين، وأن الصالة لآلدمي املؤلفة مل تكن تبدو هلم يف ذلك أكثر سخفاً مما تبدو الصالة للقديس يف هذه 
ومل يكن يف . وارتبطت عبادة عبقرية اإلمرباطور يف البيوت اإليطالية بعبادة أرباب املنازل وعبقرية أيب األسرة. ألياما

هذه العبادة شيء عسري على شعب ظل عدة قرون يؤله املوتى من آبائِه، ويبين هلم املذابح، ويسمي مقابر أسالفه 
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م وجد أن عبادته قد انتشرت فيها انتشاراً سريعاً؛ وكانت .ق21عام وملا أن زار أغسطس آسية اليونانية يف . هياكل
وقال بعض الناس أنه ". اإلله ابن اإلله"و " ناقل األنباء السارة"و " املنقذ"النذور تقدم إليِه واخلطب ترحب بِه بوصفه 

س الواليات الكربى وجعلت جمال). 29(هو املسيح الذي طال انتظاره أقبل حيمل السالم والسعادة لبين اإلنسان
عبادته احملور الذي تدور عليِه احتفاالا، وعينت جمالس الواليات والبلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون 

وأبدى أغسطس استيائه من هذا كلِه، ولكنه قبله آخر األمر على أنه متجيد روحي . باألغسطيني خلدمة اإلله اجلديد
 والدولة، وعبادة مشتركة موحدة بني عقائد خمتلفة مفرقة، وهكذا رضي حفيد للزعامة، وتقوية للرابطة بني الدين

  .املرايب أن يكون إهلاً

  الفصل الخامس 

  أغسطس نفسه 

والذي . ترى أي رجل هذا الذي ورث ملك قيصر يف الثامنة عشرة من عمرِه، وكان سيد العامل يف احلادية والثالثني
شاد أعظم إمرباطورية يف التاريخ القدمي؟ لقد كان كئيباً جذاباً معاً، ومل حكم رومة نصف قرن من الزمان، والذي 

وكان ضعيف البنية، ال ميتاز بالشجاعة النادرة، . يكن أحد أمسج منه، ولكن نصف عامل قد عبده رغم هذه السماجة
 الدولة املترامية ولكنه كان قادراً على أن يهزم مجيع أعدائه وينظم شؤون املمالك، وينشيء حكومة أفادت على

وقد استنفذ املثّالون كثرياً من الرخام والربونز يف صنع متاثيل . األطراف مدى قرنني من الزمان رخاًء منقطع النظري
وصور له يظهره ضها يف صورة الشاب اجلاد املهذب الفخور الوجل، وبعضها يف صورة الكاهن املنقبض الصدر، 

فقد اضطر الفيلسوف على -رت امللك، وبعضها يف ثياب القائد العسكريوبعضها قد غطت فيِه نصف جسمه شا
ولكن هذه الصور ال تكشف عن األمراض اليت كان يشكو . كره منه ومبشقة على نفسه أن يضطلع بواجب القواد

وهي األمراض اليت جعلت حربه ضد الفوضى تتأثر يف كل خطوة بكفاحِه يف - وإن أوحت ا يف بعض األحيان- منها
ومل يكن بالرجل الوسيم اخللق، وكان ذا شعر أصفر بلون الرمل، ورأس مثلث عجيب الشكل، . بيل صحتِهس

على حد قول -وحاجبني مقترنني، وعينني صافيتني نافذيت النظرات؛ ولكن مالحمه مع ذلك كانت هادئة ساكنة
وكان ذا . ه، يبدل نيته ويرتد عنهوقد بلغ هدوؤه وسكونه حداً جعل أحد الغاليني، وكان قد جاء ليغتال- سوتنيوس

جسد حساس يشوبه القوب من آن إىل آن؛ وقد أضعف داء املفاصل ساقه اليسرى فكان يعرج قليالً، وكان يصاب 
وأصيب هو وعدد كبري . يف بعض األحيان بنوع من التصلب شبيه بتصلب املفاصل تعجز معه يده اليمىن عن احلركة

ء يشبه التيفوس، وكان يشكو من وجود حصا يف املثانة، وال يستطيع النوم إال م بوبا. ق23من الرومان يف عام 
وكان شديد ". مبشقة، ويعاين يف كل ربيع متدداً يف احلجاب احلاجز، ويصاب بالزكام إذا هبت الريح من احلبوب
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ى فخذيِه وساقيِه، صدرية من الصوف يقي ا صدره، ويلف اللفائف عل"التأثر بالربد، ولذلك كان يلبس يف الشتاء 
ومل يكن جيرؤ على تعريض رأسه للشمس، وكان يتعبه ركوب اخليل، ". ويلبس شعاراً وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة
وظهرت عليِه آثار الشيخوخة وهو يف سن اخلامسة والثالثني بعد ). 30(فكان حيمل أحياناً يف حمفة إىل ميدان القتال

 تاريخ اإلنسانية فأصبح عصبياً، معتالً، سريع التعب، ومل يكن أحد حيلم وقتئذ أن عاش يف إحدى الفترات احلامسة يف
وجرب عدداً كبرياً من األطباء على اختالف أنواعهم وجزاهم كلهم أحسن جزاء، . بأنه سيعيش أربعني سنة أخرى

) راج يف الكبدولعله خ(وكان منهم أنطونينس موسى الذي عاجله من مرض مل يكن معروفاً على وجه التحقيق 

ولكنه كان يعاجل نفسه ). 31(بالكمادات واحلمامات، وقد كرم موسى هذا بأن أعفى مجيع األطباء من الضرائب
بنفسِه يف أكثر األحيان، فكاد يعاجل داء املفاصل باالستحمام باملاء املاحل الساخن وباحلمامات الكربيتية، وكان يقل 

وقد بلغ من عنايته . سيطة اخلفيفة كاخلبز اخلشن، واجلنب، والسمك، والفاكهةمن الطعام، وال يتناول األطعمة الب
يف بعض األحيان يتناول طعامه مبفردِه قبل املآدب أو بعدها، وال يطعم أو يشرب شيئاً يف "مبأكلِه أن كان 

ا شأن القديسني وقصارى القول أن روحه هي اليت أبقت على جسمه ومحلته محل الصليب شأنه يف هذ). 32"(أثنائها
. وكان جوهر طباعه حيويتة أعصابه، وقوة عزميته، ونفاذ بصريته، وسعة صدرِه وحسن تفكريه. يف العصور الوسطى

وقد قبل من املناصب عدداً خيطئه احلصر، واضطلع بتبعات مل يضطلع أحد بأكثر منها إال قيصر وحده، وأدى ما 
ومل متنعه هذه الواجبات من أن يرأس جلسات جملس الشيوخ بانتظام، تتطلبه هذه املناصب من واجبات بأمانة وذمة، 

وأن حيضر املؤمترات واالجتماعات، وأن حيكم يف مئات من القضايا، وأن يتحمل على مضض حضور املآدب 
ها واحلفالت، وأن يدبر احلمالت احلربية يف البالد النائية، وأن يصرف أموال الفيالق احلربية والواليات، وأن يزور

وفوق هذا كله ألقى مئات . كلها، وأن يشرف على كل صغرية وكبرية من األعمال اإلدارية يف دوالب احلكومة
اخلطب، وأعدها هو حصراً يفخر بِه على أن جيعلها واضحة، سهلة، مجيلة األسلوب، وكان يقرؤها بعد إعدادها 

وحياول سوتونيوس أن يقنعنا بأنه هلذا . النطق اويفضل ذلك على أن يرجتلها حىت ال ينطق بألفاظ يندم عليها بعد 
وقد ظل يؤمن ). 33(السبب عينه كان يكتب مقدماً أحاديثه اهلامة مع األفراد، حىت مع زوجته نفسها، ويقرأها هلم
من ذلك أنه كان حيمل . باخلرافات كما كان يؤمن ا معظم املتشككني يف عصره بعد أن فقد إميانه بدينه بزمن طويل

لد عجل البحر ليتقي به شر الصواعق، وكان يعتقد بالفأل والطرية، ويعمل يف بعض األحيان مبا يتراءى له يف منامه ج
وقد اشتهر يف الوقت عينه بأنه واقعي يف ). 34(من نذُر، وكان يأىب أن يبدأ رحلة يف األيام اليت يرى أا أيام مشئومة

ن بأن يبادرون باالخنراط يف سلك األعمال اليت تتطلب منهم مهه أحكامه، عملى يف تفكريه، وكان ينصح للشبا
وقد اختفظ إىل آخر أيام حياته ). 35(ونشاطاً حىت تقوّم التجارب وضرورات احلياة، ما أخذوه عن الكتب من آراء

". بادر على مهل"له وكانت احلكمة احملببة إليِه هي قو. بعقليتِه الطيبة الربجوازية وبتحفظه وحذره واعتدالِه يف نفقاته
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. وكان يفوق معظم أمثاله من ذوي السلطان العظيم يف تقبل النصح واحتمال التأنيب بصدر واسع وتواضع عظيم

 عندما هم بوداعة وهو عائد من عنده إىل أثينة بعد أن عاش معهAthendorus وقد زوده الفيلسوف أثندورس 
 كلمة أو تفعل شيئاً قبل أن تعد لنفسك احلروف اهلجائيةاألربعة إذا غضبت فال تقل: "سنني بنصيحة قال له فيها

ال خطر يتهدد اخلري : "وشكر أغسطس للفيلسوف حتذيره وتوسل إليِه أن يبقى معه عاماً آخر وقال له". والعشرين
ل لقد قلنا من قبل إن مما يثري الدهشة أن يتحول قيصر من رج). 36"(الذي يعود على اإلنسان بفضل السكوت

سياسي صخاب إىل قائد سياسي حمنك؛ ولكن أكثر من هذا إثارة للدهشة حتول أكتافيان القاسي القلب املنطوي على 
إن الشاب الذي . ولقد حدث هذا التحول يف خالل منوه. نفسه إىل أغسطس املتواضع الكبري العقل النبيل الطبع

ذي تنقّل من حزب إىل حزب دون أن جيد من ضمريه أجاز ألنطونيوس أن يعلق رأس شيشرون يف السوق العامة، وال
تأنيباً على هذا التنقل، والذي أطلق العنان لشهواتِه اجلنسية، والذي طارد أنطونيوس وكليوبطرة إىل منيتهما دون أن 

 إن هذا الشاب العنيد الذي ال حيب أحداً مل يسمم عقله السلطان واجلاه، بل أصبح يف-تؤثر فيِه صداقة أو شهامة

األربعني سنة األخرية من حياته مضرب املثل يف العدل واالعتدال، واإلخالص والنبل والتسامح، يضحك من سخرية 
الشعراء بِه وهجوهم إياه، وينصح تيبرييوس أن يقنع مبنع أعمال العدوان أو حماكمة املعتدين، وأال يسعى لتكميم 

فكان إذا دعا إىل وليمة، . لبساطة اليت فرضها هو على نفسِهأفواههم، وال يصر على أن يعيش غريه من الناس عيشة ا
ومل يكن مزهواً بنفسِه وكان . انسحب منها يف بدايتها لكي يترك لضيوفها احلرية التامة يف االستمتاع بالطعام واملرح

وكان . لقضايايستوقف الناخبني ليطلب إليهم أن يعطوه أصوام يف االنتخاب، وينوب عن أصحابِه من احملامني يف ا
 Araإذا دخل رومة أو خرج منها يفعل ذلك يف السر ألنه يبغض مظاهر األة، وهو ال يظهر يف نقش أراباسيز 

Pacis مميزاً عن غريه من املواطنني بأية عالمة من عالمات االمتياز، وكانت استقباالته الصباحية مباحة جلميع 
وملا تردد أحد الناس يف أن يعرض عليِه مامتساً، المه مازحاً . ترحيباملواطنني، وكان يستقبلهم كلهم بالبشاشة وال

وملا بلغ سين الشيخوخة، وأحفظته اخليبة، واعتاد عظيم )". 37(كأنه يقدم فَلساً لفيل"بقولِه إنه يعرض عليِه وثيقة 
ر التواريخ اليت السلطة، بل اعتاد األلوهية، تبدلت حاله فخرج عن تساحمه، واضطهد أعداءه من الكتاب، وصاد

تسرف يف االنتقاد، وأصم أذنه عن مساع أشعار أوفد اليت يقول فيها إنه تاب وأناب، ويقال إنه أمر يف يوم من األيام 
 أمني سره ألنه أخذ مخسمائة دينار ليبوح مبا حيتويه أحد اخلطابات الرمسية، وإنه Thallusأن تكسر ساقا ثالس 

وقصارى القول أن اإلنسان إذا نظر إىل أخالقه .  حني تبني له أنه زىن برومانية متزوجةأرغم أحد حمرريِه على االنتحار
يف مجلتها مل يكن من السهل عليِه أن حيبه؛ وإن من واجبنا أن نتصور ما كان يعانيه من الضعف اجلسم وما قاساه يف 

  .نطونيوس املغلوبشيخوختِه من أحزان قبل أن تتفتح قلوبنا له كما تتفتح لقيصر املقتول أو أل

  الفصل السادس 
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  آخر أيام أغسطس 

وأول ما نذكره من هذه املآسي أنه مل يرزق من زوجاته . تكاد مآسي أغسطس وهزائمه كلها أن تكون يف داخل بيتِه
ذلك أن أسكربونيا قد ثأرت لطالقها منه على غري علم منها !  إال طفلة واحدة-كالديا وأسكربونيا وليفيا-الثالث

وكان يأمل أن تلد ليفيا ولداً ينشئه ويعلمه أساليب احلكم، ولكن زواجها من  . Juliaـأن ولدت له يوليا ب
أغسطس قد تكشف لسوء حظِه عن زواج عقيم، وإن كانت قد كافأت زوجها األول بأن أجنبت له ولدين عظيمني 

س سعيدين ذا الزواج؛ فقد كانت هي وإذا استثنينا هذا العقم فقد كانت هي وأغسط. مها تيبرييوس ودروسس
ذات مجال وجالل، وخلق مكني وذكاء عظيم؛ وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنباء أهم ما يعتزم القيام به القيام 

وسئلت مرة كيف صار هلا . من األعمال، ومل يكن تقديره ملشورا ينقص عن تقديره ملشورة أرجح أصدقائه عقالً
ال أتدخل مطلقاً يف شؤونِه، أين ...عفيفة إىل أقصى حد العفة"فأجابت بقوهلا إن سبب ذلك أين هذا النفوذ العظيم، 

وكانت مضرب )". 38(كنت أدعي أين مل أر خليالته ومل أمسع شيئاً عنهن أو عما كان بينه وبينهن من وقائع غرامية
وكانت تقضي أوقات فراغها . ة هلذه الفضائلاملثل يف الفضائل القدمية، ولعلها كانت تسرف يف اإلصرار على الدعاي

يف أعمال الرب، فتساعد اآلباء ذوي األسر الكبرية، وب البائنات للعرائس الفقريات، وتنفق على كثري من اليتامى 
وكان قصرها نفسه أشبه مبلجأ لأليتام؛ ذلك أن أغسطس كان يشرف يف هذا القصر ويف قصر أخته . من ماهلا اخلاص

وكان . لى تربية أحفاد، وأبناء إخوتِه وأخواتِه، وبنان، وحىت على أبناء أنطونيوس الستة الذين بقوا أحياءأكتافيان ع
وحيرم عليهن أن يفعلن أو يقلن شيئاً "يرسل الذكور يف سن مبكرة إىل احلروب، يعىن بتعليم البنات الغزل احلياكة، 

وأحب أغسطس دروسس ابن ليفيا، وتبناه ورباه، وكان ). 39"(خفية، إن كان مما يصح أن يسجل يف يومية املرتل
أما تيبرييوس فقد كان . يسره أن يورثه ثروته وملكه، وكان موت هذا الفىت يف سبابِه من أوىل مآسي اإلمرباطور

. واخلفاءحيترمه ولكنه ال حيبه، ذلك بأن تيبرييوس خليفة أغسطس كان صلفاً مفرطاً يف ثقتِه بنفسِه، يرتع إىل الكآبة 

وملا بلغت الرابعة . وال شك يف أن مجال ابنته يوليا وخفة روحها قد متعاه بالكثري من أوقات السعادة يف أيام طفولتها
عشرة من عمرها أقنع أكتافيان بأن تسمح بطالق ابنها مارسلس من زوجتِه، وأغرى الشاب بأن يتزوج يوليا، ولكن 

؛ وبعد أن حزنت عليِه يوليا حزناً قصري األجل شرعت تستمع حبرية طاملا مارسلس تويف بعد سنتني من هذا الزواج
غري أن اإلمرباطور الشديد الولع بعقد عقود الزواج مل يلبث أن محل أجربا على كره منه على أن . تاقت نفسها إليها

وكانت يوليا .  بعد وفاتِهراجياً أن يثمر هذا الزواج حفيداً له يرثه) م.ق21(يطلق زوجته ويقترن باألرملة املرحة 
وقتئذ يف الثامنة من عمرها، أما أجربا فكان يف الثانية واألربعني، ولكنه كان رجالً صاحلاً عظيماً وكان له من الثروة 

وقد جعلت يوليا بيته يف املدينة ندوة للمرح والفكاهة، وأضحت هي روح الشباب املرح يف . ما حيبب الناس فيِه
وانطلقت األلسن تتهم يوليا خبيانة زوجها اجلديد وتعزو . ليفيا اليت كانت تتزعم طائفة املتزمتنيالعاصمة، على نقيض 
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فقد قيل إا سئلت مل كان أبناؤها اخلمسة الذين ولدم . إليها جواباً غري معقول عن سؤال غري معقول كذلك
 Munquam Nisi Nave قد امتألت إين ال أقبل راكباً قط إذا كانت السفينة: "ألجريا مشاني له فأجابت

Plena Tollo Vectorem(40 ."( على ولدي يوليا األكربين جيوس وملا مات أجربا عقد أغسطس آماله
ولسيوس وغمرمها حببه، وعين بترقيتهما إىل منصبني كبريين ال جتيز قوانني البالد ترقيتهما إليها يف مثل 

برع مجاالً وأكثر ثراء من ذي قبل، فاندفعت مستهترة يف كثري من وأضحت يوليا أرملة مرة أخرى، وكانت أ.سنهما
مغامرات العشق أطلقت فيها ألسنة أهل رومة وجعلتها موضع تندرهم وهلوهم، وخففت عنهم ما كانوا جيدونه من 

ضاً أن وأراد أغسطس أن يقطع ألسنة السوء عن الولوغ يف عرضِه ولعله أراد أي". القوانني اليوليوسية"الضيق بسبب 
يزيل ما بني زوجته وابنته من شقاق فزوجها مرة ثالثة؛ فأرغم تيبرييوس ابن ليفيا على أن يطلق زوجته احلامل فبسانيا 

). م.ق9(، ابنة أجربا، وأن يتزوج يوليا اليت مل تكن أقل منه كرهاً هلذا الزواج Vipsania Agrippinaأجربنا 

غاية جهدِه لكي يكون زوجاً صاحلاً، ولكن يوليا مل تلبث أن - القدميوكان من الطراز الروماين-وبذل هذا الشاب
وصرب . امتنعت عن بذل أي جهد للتوفيق بني حياا األبيقورية وحياتِه الرواقية، وعادت إىل مغامرات احلب اخلفية

 Lex Julia deتيبرييوس على هذه الفضائح وكظم غيظه إىل حني؛ وكان قانون يوليا اخلاص بالزانيات 

Adulteriis يطلب إىل زوج الزانية أن يشكوها إىل احملاكم؛ ولكن تيبرييوس عصى هذا القانون لكي يرد األذى 
عن واضعِه، ولعله أراد بذلك أيضاً أن يرد األذى عن نفسِه، ألنه هو وليفيا كانا يأمالن أن يتبناه أغسطس، وأن 

اإلمرباطور يؤثر عليِه أبناء يوليا من أجربا اعتزل مناصبِه الرمسية، وملا تبني أن . يوليِه زعامة اإلمرباطورية من بعدِه
وخال . وآواى إىل رودس، وعاش فيها سبع سنني معيشة الرجل العادي البسيط قضاها يف الوحدة والفلسفة والتنجيم

ىت كان قصف اجلو ليوليا، وكان هلا من احلرية ما مل تستمتع به قط من قبل، فأخذت تتنقل من عشيق إىل عشيق ح
، وهو )م.ق2(وقاسى أغسطس وقتئذ ). 41(عشاقها ومرحهم ميآلن السوق العامة صخباً وضجيجاً طوال الليل

وكانت هذه . شيخ حمطم يف الستني من عمره، كل ما يقاسيه أب وحاكم يشهد بعينيِه ايار أسرته وشرفه وشرائعه
وقد عرضت عليِه أدلة على سوء . اً إذا مل يقم زوجها ذا االامالقوانني حتتم على أيب الزانية أن يتهمهما بالزىن علن

سلوكها، وملا أعلن أصدقاء تيبرييوس أم سيتولون هم اام يوليا أمام احملاكم إذا مل يتهمهما أغسطس، قرر أن 
القرب من ، وهي صخرة جرداء بPandateriaيسبقهم إىل العمل؛ فأصدر قراراً ينفي ابنته إىل جزيرة بندترييا 

شاطئ كمبانيا، يف الوقت الذي بلغ فيِه مرحها وفسادها ذروما، وأرغم أحد عشاقها وهو ابن من أبناء أنطونيوس 
 إحدى معتوقات يوليا نفسها شنقاً Phoebeوقتلت فويب . أن ينتحر، ونفى عدداً آخر من العشاق خارج البالد

  : نكوب ذا النبأ قالوملا مسع الوالد امل.مفضلة ذلك على الشهادة عليها

وددت لو أين كنت والد فويب وال أكون والد "
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 " يوليا

وكان ولداها جيوس ولوسيوس قد سبقاها إىل الدار اآلخرة بزمن طويل؛ فأما لوسيوس فقد تويف يف مرسيليا يف العام 
وألفى ). م.ب4(أرمينية الثاين قبل امليالد على أئر مرض من األمراض، وأما جيوس فقد مات من جرح أصيب بِه يف 

أغسطس نفسه يف شيخوختِه من غري أنيس وال وريث، يف الوقت الذي كانت فيِه أملانيا، وبانونيا، وغالة تهدد 
، وتبناه، وأشركه معه يف احلكم، وأرسله )م.ب2(باالنقضاض عليِه، فاضطر على الرغم منه إىل استدعاء تيبرييوس 

يف العام التاسع بعد امليالد بعد حروب طاحنة مظفرة دامت مخس سنني أقرت رومة، إلمخاد نار الثورة؛ وملا عاد 
وبعد فإن آخر . وكانت حتقد عليِه لتزمتِه، بأن تيبرييوس قد شرع حيكم البالد وإن كان أغسطس ال يزال زعيمها

 شيء، وأن يحرم حىت أي أن يعيش اإلنسان بعد أن خيسر كل- مآسي احلياة أن تدوم مأساا على الرغم من صاحبها
ومل يكن أغسطس، إذا نظرنا إىل عدد السنني وحده، قد بلغ أرذل العمر حني أخرجت يوليا من البالد، فقد . املوت

كان غريه من الرجال وهم يف سن الستني أقوياء أشداء؛ أما هو فقد حيي أكثر من حياة، ومات أكثر من ميتة، مذ 
وكم من حرب خاض غمارها من . شرة من عمرِه ليثأر ملقتل قيصر وينفذ وصيتِهجاء إىل رومة غالماً يف الثامنة ع

ذلك احلني، وكم من هزمية أوشكت أن حتيق بِه، وما أكثر ما عاىن من آالم وأمراض، وتعرض ملؤامرات وأخطار، 
ترة ال تزيد على وما أكثر ما شاهد من مرارة اخليبة، وايار أغراضه النبيلة وتبددها؛ وقد حدث له كل ذلك يف ف

أربعني عاماً، ملئت كلها باآلالم واملنغصات، ورأى فيها آماله تضيع أمالً بعد أمل، وأعوانه يختطفون من واحداً بعد 
كان خرياً له وأحكم ! واحد، حىت اختطف من آخر األمر تيبرييوس العنيد الشجاع نفسه ولعله كان يرى وقتئذ أنه

وما من شك يف أنه كان يتحسر إذا ما عاد بذاكرتِه إىل . أوج العظمة وبني ذراعي حبيبتِهأن ميوت ميتة أنطونيوس يف 
تلك األيام اجلميلة، حني كان قلبه يفيض بالسعادة إذا رأى يوليا وأجربا من حوله، أو شاهد أحفاده ميرحون ويلعبون 

، وأخذت تسري سرية أمها، وكأا أخذت وها هو ذا يرى يوليا أخرى ابنة ابنته قد شبت عن الطوق. يف أرض قصرِه
وملا جاءت أغسطس األدلة . على نفسها أن توضح للناس مجيع ما ورد يف أشعار صديقها أوفد من أفانني العشق

م إىل جزيرة يف البحر األدرياوي، ونفى أوفد يف الوقت نفسه إىل تومي .ب8القاطعة على أا زانية نفاها يف عام 
Tomiيا ليتين مل أتزوج قط، أو يا : "ر األسود؛ ويروى أن اإلمرباطور اليائس الضعيف قال وقتئذ على شاطئ البح

والح له أن الصرح الذي شاده . وقد فكر يف بعض األحيان أن مييت نفسه جوعاً!" ليتين مت دون أن يكون يل ولد
 يف ربوع البالد قد أضعفت جملس قد اار من أساسِه، ذلك أن السلطات اليت اضطلع ا لكي حيفظ األمن والسالم

فقد مل الشيوخ التصديق على . الشيوخ واجلمعيات اليت استمد منها هذه السلطات، حىت فقدت كل مقومات احلياة
وأما اجلمعيات فلم . ما يطلب إليهم التصديق عليِه كما ملوا إطراء أغسطس ومتلقه، فلم يعودوا حيضرون اجللسات

من املواطنني، وأصبح املوظفون األكفاء ينفرون من املناصب اليت كانت من قبل مطامع تكن جيتمع فيها إال حفنة 



  

 Will Durant  251   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

الرجال املبدعني املبتكرين مبا ختلعه عليهم من اجلاة والسلطان، وأضحى هؤالء يروا من دواعي الغرور الكاذب 
طد دعائمه يف رومة، قد أضعفا وحىت السلم اليت بسط أغسطس لواءها على البالد، واألمن الذي و. الكبري األكفاء

قوى الشعب وأوهنا عزميته، فلم يكن أحد يرغب يف االنضمام إىل اجليش، أو يعترف بأن احلرب شر حمتوم، وأن ال 
بد من خوض غمارها من آن إىل آن؛ وحل الترف حمل البساطة يف العيش، والعالقات اجلنسية الطليقة حمل األبوة 

وكان اإلمرباطور الشيخ . م يسري مسرعاً بإرادتِه املضمحلة املنهوكة يف طريق الفناءواألمومة، وأخذ الشعب العظي
ومل يكن يف وسع أحد من الناس أن يقول له وقتئذ إن الزعامة . يشهد هذه املآسي ويشعر ا ويدركها حق اإلدراك

ء عرفها البشر يف تارخيهم كله، وإن العجيبة احلاذقة اليت أنشأها ستهب اإلمرباطورية الرومانية أطول فترة من الرخا
السلم الرومانية اليت بدأت يف صورة السلم األغسطسية ستعد يف عصور التاريخ املقبلة أجل األعمال يف تاريخ 

احلكم والسياسة رغم ما فيها من العيوب الكثرية وعلى الرغم من أنه قد جلس على العرش يف أثنائها بضعة ملوك 
ووافته املنية وهو .  وقتئذ يعتقد، كما يعتقد ليوناردو دافنشي، أنه أخفق فيما كان يبتغيِهلقد كان أغسطس. بلهاء

، وقال ألصدقائِه الذين التفوا )م.ب14(، وكان قد بلغ السادسة والسبعني من عمره Nolaهادئ ساكن يف نوال 
واآلن وقد أتقنت متثيل دوري، : "مانيةحوله وهو على فراش املوت تلك الكلمات اليت طاملا اختتمت ا امللهاة الرو

. تذكّري عشرتنا الطويلة يا ليفيا: "، مث عانق زوجته وقال هلا"فصفقوا بأيديكم وأخرجوين من املسرح بتصفيقكم

وبعد بضعة أيام من وفاتِه محلت جثته يف شوارع رومة على ). 42(مث فاضت روحه بعد هذا الوداع البسيط". الوداع
  .ىل ميدان املريخ حيث أحرقت بينما كان أطفال كبار األسر يف البالد يرتلون ندبة األمواتأكتاف الشيوخ إ

  الباب الثاني عشر 

  العصر الذهبي 

  م 18-م.ق30

  الفصُل األوُل 

  الحافز األغسطي 

ة العنيفة إذا كان والسالم أكثر مالءمة إلنتاج اآلداب والفنون من احلروب والقالقل، فإن اخلرب واهلزات االجتماعي
واحلياة اهلادئة ال ختلق األفكار . تزيل الثرى من حول نبات الفكر، وتغذي البذور اليت تنضج يف أوقات السلم

العظمية وال عظماء الرجال، ولكن األزمات القاسية والكفاح من أجل البقاء تقتلع موات األشياء من جذورها 
 تعقب النصر يف احلرب فيها من احلوافز والدوافع ما يف دور والسلم اليت. وجتعل مناء اآلراء واألساليب اجلديدة
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. النقاهة السريع من حيوية وقوة، والناس يف هذه الفترة يبتهجون رد أم أحياء وكثرياً ما يرفعون عقريم بالغناء

عان على محد الشعب ألغسطس أنه عاجل سرطان الفوضى الذي كان يقوض دعائم حيام املدنية وإن كان قد است
وقد دهشوا حني ألفوا أنفسهم وقد أثروا إثراء سريعاً بعد ما حل م من اخلراب، وتاهوا كربياء . ذلك جبراحة كربى

وأخذوا . وحني وجدوا أم، رغم ما كانوا يرزحون منذ قليل من ضعف واضطراب، ال يزالون سادة املعروف هلم
ت الذي يعيشون فيِه، من عهد منشئ رومة األول إىل عهد معيد يعودون بنظرهم إىل تارخيهم، من بدايته إىل الوق

ومل يثر دهشتهم أن يصوغ فرجيل . حياا وجمدها، وقالوا إنه تاريخ عجيب حقاً، وإنه أشبه ما يكون مبلحمة شعرية
 إال وخري من ذلك كله أن األقاليم اليت فتحوها. وهوراس محدهم وجمدهم وزهوهم شعراً، وأن يصوغه ليفي نثراً

القليل منها مل يكن يسكنها أقواهم مهج غري متحضرين، فقد كان جزء كبري منها يشمل اليت تثقفت بالثقافة 
وأخذت هذه الثروة . فكانت ذات لغة رقيقة، وأدب سام، وعلم عظيم، وفلسفة ناضجة، وفن نبيل- اليونانية

ا ومنافستها، وتبعث يف لغتها وآداا احلياة والنماء، الروحية وقتئذ تتدفق على رومة، وتثري يف أهلها الرغبة يف تقليده
فسرت إىل املفردات الالتينية عشرة آالف كلمة يونانية، ودخلت األسواق الرومانية عشرة آالف متثال ونقش 

وأخذت األموال تتنقل إىل الطبقات العليا، وإىل الشعراء والفنانني، من أيدي الذين استولوا . وهيكل وشارع وبيت
.  كنوز مصر، ومن مالك األراضي اإليطالية الغائبني عنها، ومن الذين يستغلون موارد اإلمرباطورية وجتاراعلى

وشرع الكتاب يهدون مؤلفام إىل األغنياء يرجون بذلك أن ينالوا أعطية تعينهم على مواصلة أعماهلم األدبية، 
 Manilius ومانليوس تركواتس Aelius Lamiaفأهدى هوراس أغانيه إىل سالست، وإيليوس الميا 

Turquatus وموناتيوس Munatius ومجع مساال كورفينوس ،Massala Corvinus طائفة من حوله 
، واستعاد ماسناس ثروته وقيمة ِشعرِه مبا قدمه من العطايا لفرجيل Tibullusاملؤلفني كان جنمهم لالمع تيبلس 

ىت سنيِه األخرية اليت استوىل عليِه فيها االضطراب والغيظ ؛ وظل أغسطس حPropertiusوهوراس وبروبريتيوس 
جيزل العطاء لألدباء، فكان يسره أن تتحول إىل اآلداب والفنون تلك القوى اليت كانت سبباً يف اضطراب السياسة، 

 على وقد ذاعت أنباء سخائِه. فكان جيزل العطاء للمؤلفني ليؤلفوا الكتب، إذا ما تركوه حيكم الدولة كما يشاء
وأصر شاعر يوناين على أن يتعقبه كلما خر ج . الشعراء فاجتمعت حوله طائفة كبرية منهم تسري يف ركابِه أينما سار

من قصرِه كل يوم، ويعرض عليه أبياتاً من الشعر، فما كان منه يف يوم من األيام إال أ، وقف وهو خارج من القصر 
باعه أن يضعها يف يد الشاعر اليوناين، فعرض الشاعر عليِه بضعة دنانري وكتب هو بعض أبيات من عندِه، وأمر أحد أت

وقال إنه يأسف ألنه ال يستطيع أن يقدم له أكثر منها، فأجازه قيصر على فكاهتِه ال على شعرِه مبائة ألف 
شعر فأصبح أما ال. ونشر من الكتب يف ذلك الوقت ما مل ينشر مثله يف أي عصر من العهود املاضية). 1(سسترس

وإذ كان املقصود بالشعر كله ومبعظم الكتب أن يقرأ على الناس بصوت ). 2(عمل كل إنسان فيلسوفاً كان أو أبله
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عاٍل، فقد كانت تعقد االجتماعات من األصدقاء الذين يدعون هلذا الغرض، أو من اجلماهري ليقرأ عليهم املؤلفون 
وكان . ، وهي نادرة، وأن يقرأ املؤلفون هذه الثمار بعضهم على بعضوكان حيدث يف أوقات التسامح. مثار قرائحهم

 يقول إن من األسباب اليت تضطره لسكىن الريف هو أن يفر من الشعراء الذين تزدحم م Juvenalجوفنال 
 ليحصلوا على Argiletumوكان الكتاب جيتمعون يف حمال بيع الكتب اليت يزدحم ا حي األرجليتم ). 3(رومة
 من أجنبتهم البالد من عباقرة األدب، بينما كان املفلسون من حميب الكتب يقرؤون خلسة نتفاً من الكتب اليت عدد

فكان الد الصغري , وكانت اإلعالنات يلصق على اجلدران معلنة أمساء الكتب اجلديدة وأمثاا. يعجزون عن شرائها
؛ أما الكتب األنيقة )حنو ريال أمريكي ونصف الريال(اع بعشرة يباع بأربعة سسترات أو مخسة، والد املتوسط يب

 واليت كانت تزين يف الغالب بصورة مؤلفيها فكان الواحد منها يباع خبمسة دنانري أو Martialكحكم مارتيال 
 وكانت الكتب تصدر إىل مجيع أحناء اإلمرباطورية أو تنشر يف رومة، وليون، وأثينة)). 4( رياالت3(حنوها 

وكان ملعظم الناس يف . وقد اغتبط مارتيال من أن كتابه يشترى ويباع يف بريطانيا). 14(واإلسكندرية يف وقت واحد
ويستدل من أقوال . ذلك الوقت حىت الشعراء أنفسهم وكتبات خاصة ويصف أوفد مكتبته وصفاً ينم عن تعلقه ا

يف ذلك العهد السحيق، فكانوا جيمعون النسخ األنيقة الفخمة مارتيال على أن املولعني باقتناء الكتب قد وجدوا حىت 
واملخطوطات النادرة؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة، وحذا حذوه تيبرييوس، وفسبازيان، 

، وتراجان، وهدريان، فلم حيل القرن الرابع قبل امليالد حىت كان يف رومة وحدها مثان Domitianودومتيان 
وكان األجانب من الطالب والكتاب يقبلون عليها وعلى احملفوظات العامة للدرس . هذه الدوروعشرون من 

، وديودور من صقلية، وأخذت رومة تنافس Halicarnassusوالبحث؛ فأقبل ديونيشيوس من هليكرنسس 
باً يف حتول األدب وكان هذا االزدهار سب. اإلسكندرية يف احلياة العامة، وأضحت العاصمة األدبية للعامل الغريب

واتمع كله عما كانا عليِه من قبل، فعلت مكانة اآلداب والفنون، وأخذ النحاة حياضرون عن األحياء من املؤلفني، 
وكان الناس ينشدون مقطوعات من أقواهلم يف الطرقات، والكتاب خيتلطون بكبار احلكام وبنساء الطبقات العالية يف 

وأضحى األشراف . شهد التاريخ له نظرياً من بعد إال يف عصر ازدهار اآلداب يف فرنساالندوات اخلاصة إىل حد مل ي
أنفسهم رجال أدب، كما أضحى األدب نفسه أرستقراطياً، وحل حمل فجور إينوس، وبلوتس، ولكريشيوس العارم 

امتنعوا عن وصف أساليبهم وامتنع الكتاب عن االختالط باجلماهري، ف. مجال رقيق أو تعقيد بغيض يف التعبري والتفكري
. يف احلياة وعن التحدث بلغتهم؛ فبدأ األدب ينفصل عن احلياة انفصاالً أفقد اآلداب الالتينية ما كان هلا من حيوية

وأضحت اآلداب تصاغ على األمناط اليونانية، كما كانت موضوعاا تؤخذ من التقاليد اليونانية أو من بالط 
قي لديهم وقت بعد وصف الرعاة على حنو ما كان يفعل ثيوكريتس، أو احلب كما وكان الشعراء إذا ب. أغسطس

. وجمد رومة وعظمة اآلهلة. ، يقضونه يف التغين جبمال الزرع وبفضائل اآلباءAnackreonكان يفعل أناكريون 
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 البالد قوتان وكانت. وسار األدب يف ركاب احلكم، وأضحى مواعظ تدعو األمة إىل االستمساك باألفكار األغسطية
اليت كانت " جوع هوراس البغيضة الدنسة"أوالمها . تقاومان تسخري األدب خلدمة الدولة على النحو السالف الذكر

حتب األدب القدمي واملسرحيات القدمية وما فيها من هجٍو الذع وجتريح وتفضلهما على مجال األدب اجلديد املعطر 
. األراذل والعاهرات، دنيا املرح والرذيلة، اليت كانت تنتمي إليها كلوديا ويولياأما القوة الثانية فكانت دنيا . املنمق

وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جاحمة على القوانني اليوليوسية، وكانت تعارض كل إصالح خلقي، وكان هلا 
حنان يف األدب كما تتطاحنان وأخذت القوتان املتعارضتان تتطا. شعراؤها، وجمامعها ومعايريها األخالقية واالجتماعية

يف احلياة، فتلتقيان تارة كما التقتا يف تيبلس، وبروبريتيوس، وتقاومان تقى فرجيل وعفته ببذاءة أوفد وجرأتِه، 

لنفي من البالد، وتظالن يف هذا التطاحن حىت تنِهك كلتامها األخرى  وعلى شاعر باوتقضيان على يوليا وابنتها
لكن ضمائر األحداث العظيمة، وما هيأته الثروة والسلم للناس من فراغ أطلق قرائحهم، وعظمة . يف العصر الذهيب

عصراً ذهبياً ظل العامل الذي كان يدين لرومة بالطاعة، كل هذا قد غلب على ما يف طبيعية الدولة من مجود، وأنتج 
  .الناس يف مستقبل األيام يرون أنه أخرج أكمل األدب طرا يف صورتِه ولفظِه

  الفصل الثاني 

  فرجيل 

، حيث يتعرج ر منسيو Mantuaم يف ضيعة قرب منتوا .ق70ولد فرجيل أحب الرمان إىل القلوب يف عام 
Mincioإال عدداً جد قليل من العظماء، فقد كانوا يف ومل تنجب العاصمة من بعدِه .  ويتجه على مهل حنو البو

القرن الذي تال مولد هذا الشاعر والذي ولد املسيح يف منتصفِه جييئون من إيطاليا، مث جاءوا فيما بعد ذلك من 
وكان هو . ولعل الدم الكليت كان جيري يف عروق فرجيل ألن الغاليني سكنوا منتوا قبل مولدِه بزمن طويل. الواليات

وجهة القانونية غايلَّ املولد ألن أهل غالة اجلنوبية مل مينحوا حق املواطنية الرومانية على يد قيصر إال بعد مولد من ال
ولعل هذا هو الذي جعل هذا الشاعر الذي كان أفصح من تغىن بعظمة رومة ومصريها ال . باثنني وعشرين عاماً

 قوة اجلسم وقدرة على مغالبة الصعاب، بل يتغىن مبا يف خلق يذكر فيما بعد شيئاً عما يتصف بِه اجلنس الروماين من
وكان والده . الكلت من تصوف ورقة ورشاقة، وهي صفات قل أن جيدها اإلنسان يف العنصر الروماين األصيل

 كاتب حمكمة، فادخر من مرتبِه ما يكفي لشراء ضيعة وتربية النحل فيها، وقضى الشاعر طفولته يف هذه البيئة اهلادئة

الطنانة، ولذلك ظلت أشجار الشمال الظليلة ومياهه الغزيرة عالقة خبيالِه بعد أن شب وترعرع، ومل يكن حيس 
وملا بلغ الثانية عشر من عمره أرسل إىل املدرسة يف كرمونا . بالسعادة احلقة إال بني تلك احلقول وااري املائية

Cremonaا ، مث أرسل يف الرابعة عشر إىل ميالن، ويف ا لسادسة عشر إىل رومة؛ وهنا درس البالغة وما يتصل
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 Siroوالراجح أنه حضر بعدئذ حماضرات . من املوضوعات على الرجل الذي درسها عليِه أكتافيان فيما بعد

األبيقوري يف نابلي، وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة، ولكن نشأته الريفية حالت بينه وبني هذا اهلدف، ويلوح 
عاد إىل موطنه يف الشمال بعد أن أمن دراسته، وذلك ألننا جنده يف العام الرابع بعد امليالد يسبح يف املاء لينجو من أنه 

وحاول أسنيوس . جندي اغتصب ضيعة أبيِه؛ فقد صادرها أكتافيان وأنطونيوس ألن هذه البالد انتصرت إىل أعدائها
ية أن يرد الضيعة إىل مالكها ولكنه عجز، فعوضه عن ذلك بأن  العامل وحاكم غالة اإليطالAsinius Pollioبليو 

وهي القصائد اليت كان " Ecloguesاملختارات "توىل رعلية الشاب فرجيل وشجعه على االستمرار يف كتاب 
ذلك أن املختارات .  حىت كان اسم فرجيل على كل لسان يف رومة37ومل يكد حيل عام . ينشئها يف ذلك الوقت

ذلك الوقت وتقبلها أهل رومة بقبول حسن، وكانت إحدى املمثالت قد أنشدت أبياا على املسرح، نشرت قبيل 
وموضوع القصائد هو وصف الرعي على منط قصائد ). 6(وصفق هلا النظارة تصفيقاً ملؤه احلماسة واإلعجاب

وقيع وأنغامها أمجل األنغام ، وجند فيها أحياناً ألفاظها نفسها؛ وهي مجيلة األسلوب والتTheocritusثيوقريطس 
وذلك أن . السداسية األوزان اليت استمعت هلا رومة يف تارخيها كله، وهي مليئة باحلنان التأملي، واحلب التخيلي

الشاب وإن قضى شطراً كبرياً من حياتِه يف العاصمة قد انفصل عنها زمناً يكفي ألن جيعله ميجد حياة الريف ويعدها 
وكان من أثر شعرِه أن أصبح كل إنسان يسره أن يتخيل نفسه راعياً يسري مع قطعانِه على . اة احلقةاملثل األعلى للحي

وكان أكثر واقعية من هذه األشباح . سفوح األبنني صاعداً أو نازالً، وحيطم قلبه باحلب وصد احلبيب

وقد جمد فرجيل هذه املناظر أيضاً كما جمد .  ما كان يف شعر فرجيل من وصف للمناظر الريفيةالثيوقريطية
مناظر الرعي واختذها هي األخرى مثالً أعلى للحياة؛ ولكنه هنا مل يكن مقلداً، فقد استمع من قبل إىل أغاين اخلطاب 

، وعرف يأس الزراع اخلايل البال الذي خسر أرضه كما )8(م حول األزهارالشهوانية، وشهد بعينيِه النحل القلق حيو
على أن أهم من هذا كله كان شديد اإلحساس مبا كان يرجتيِه ذلك ). 9(خسر آالف الناس أراضيهم يف تلك األيام
ذهيب  قد تنبأت بأن عصر زحل الSibyllineوكانت الكتب السبيلية . العصر من القضاء على التخريب واحلرب

م ولَد ألسينيوس بليو نصري فرجيل أعلن الشاعر .ق40سيعود مرة أخرى بعد العصر احلديدي؛ وملا أن ولد يف عام 
يبش (واآلن سيعود العصر األخري الذي : يف الكتاب الرابع من احملتارات أن مولده سيكون بداية املدينة الفاضلة فقال

 ، ويعود حكم ب العظيمة املتعاقبة تولد من جديد وتعود العذراء، وها هي ذي األحقا)سبيل(نشيد كومية ) بِه
ابتسمي للغالم )! ربة املواليد(أي لوسينا الطاهرة العفيفة . ويرتل من السماء العليا جيل جديد) Saturn(زحل 

إن إهلك أبلو قد . نذ قليل، والذي سيزول يف عهدِه ألول مرة جيل جديد، وينشأ يف العامل جيل الذهبالذي ولد م
وحتققت هذه النبوءات بعد عشر سنني من ذلك الوقت، فتخلص الناس من عدد ". أصبح اآلن ملكاً على األرض
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تشهد رومة يف السنني القليلة الباقية احلرب احلديدية، وسيطر على البالد جيل جديد مسلح بالذهب ومفتون بِه؛ ومل 
من حياة فرجيل اضطرابات جديدة، وعمها الرخاء والسعادة، وحيا الناس أغسطس ولقبوه باملنقذ وإن مل يلقبوه 

 مبا يف - وإن مل يكن فيِه من املظاهر العظيمة واألة إال نصف ما يف بالط امللوك-ورحب بالط اإلمرباطور. أبلون
وكان . اؤل؛ واستقدمه إليِه ماسيناس، وأحبه، ورأى فيِه أداة شعبية ينفذ ا إصالحات أكتافيانشعر فرجيل من تف

 كان يبدو وقتئذ رجالً ريفياً -كان يف الثالثة والثالثني من عمرِه- حكمه هذا دليالً على بعد نظره؛ ذلك أن فرجيل
ور يف أي مكان عام ميكن أن يعرفه الناس فيِه مسجاً، شديد احلياء إىل حد جيعله يتلعثم إذا تكلم، يتجنب الظه

وفوق هذا فقد كان فرجيل معتل اجلسم . ويشريوا إليِه، ال يطيق جمتمعات رومة الراقية احلديثة املهذارة املتطاولة
كأغسطس بل أكثر منه اعتالالً، يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض احللق، واضطرابات املعدة والبصاق 

ويبدو . ومل يتزوج فرجيل قط، ويلوح أنه مل يكن أكثر إحساساً باحلب العارم الطليق من بطله إنياس. ريالدموي الكث
أنه أتى عليِه حني من الدهر كان يواسي نفسه فيِه بالعطف على غالم من الرقيق؛ أما فيما عدا هذا فقد كان معروفاً 

ملة الشاعر الشاب، فأقنع أكتافيان بأن يرد له ضيعته، وكان ماسناس كرمياً يف معا). 10"(العذراء"يف نابلي باسم 
) م.ق37(وكانت إيطاليا يف ذلك الوقت . واقترح على الشاعر أن يكتب عدة قصائد ميجد فيها احلياة الزراعية

جتزي أشد اجلزاء على حتويل كثري من أرضها الزراعية إىل مراٍع وبساتني، وكروم؛ وكان سكستس مبيب مينع عنها 
وكانت حياة املدن . ام الذي يرد من صقلية وأفريقية؛ ونقص القمح ينذرها بانفجار بركان الثورة من جديدالطع

فلما . توهن ما يف شباب إيطاليا من رجولة، والح أن صحة األمة من مجيع نواحيها تتطلب العودة إىل حياة الزرع
اب الشاعر الطلب من فورِه، فقد كان عليماً اقترح ماسيناس على فرجيل أن يكتب القصائد اليت متجد الزرع أج

حبياة الريف، وكان أجدر بتصوير ما فيها من جاذبية ومجال معتمداً على ما اختزنه يف ذاكرتِه من حب هلا عظيم، وإن 
وخبأ الشاعر نفسه يف نابلي، وبعد أن . كان ضعف صحته يف ذلك الوقت حيول بينه وبني احتمال ما فيها من صعاب

 Georgics سبع سنني خرج على العامل بأعظم ما أنشأه من القصائد وهي القصيدة املعروفة باسم ظل يعمل

وسر منها ماسيناس وجاء معه بفرجيل إىل اجلنوب ليقابل أكتافيان، وكان وقتئذ ". العمل يف األرض"وترمجتها احلرفية 
 الصغرية، وأخذ يستمع Atella يف بلدة أتال واسترح القائد املضين. عائداً من انتصارِه على كليوبطرة) م.ق29(

هذا إىل أن القصائد تتفق مع سياسته اتفاقاً يفوق . أربعة أيام كاملة أللفي بيت، وهو مأخوذ جبماهلا مفتنت بسحرها
 فقد كان يعتزم اآلن أن يسرح اجلز األكرب من جيوشِه اجلرارة اليت ساد ا العامل، وأن. كل ما كان يتوقعه ماسيناس

يعمل على أن يستقر جنوده املضرسون يف األرض فيستطيع بذلك أن يهدئ باهلم، وأن يطعم املدن اإليطالية، وحيفظ 
وأصبح فرجيل من ذلك الوقت حراً يف أن يفكر يف الشعر دون . كيان الدولة، كل ذلك بفلح األرض يف الريف

وفيها يأخذ فرجيل عن . فن زراعة األرض-أمجعهايف هذه القصائد نرى فناناً عظيماً يعاجل أشرف الفنون ب. غريه
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، وكاتو، وفارو ولكنه حيول نثرهم اخلشن أو أبيام العرجاء إىل شعر رقيق Aratus وأراتس Hesiodهزيود 
فيتحدث عن أنواع التربة ووسائل عالجها، وفصول الزرع - مصقول؛ وهو يطرق مجيع فروع الفالحة ويفيها حقها

ويستهويه كل .  أشجار الزيتون والكروم، وتربية املاشية واخليل والضأن، والعناية بالنحلواحلصاد، ويبحث يف غرس
عمل من أعمال الزراعة ويثري اهتمامه ويستحوذ على فكرِه حىت ليحتاج إىل أن جيد نفسه من االماك يف املوضوع 

ا مر منه ال ميكن أن يعود أبداً، على ولكن الوقت مير مراً سريعاً، وم: "الذي يتحدث عنه ونسيان ما بعدِه، فيقول
وال ينسى فرجيل أن يقول كلمة ". فنطيل الوقوف عند كل دقيقة من دقائقِه) موضوعنا(حني أننا حنن يسحرنا حب 

عن أمراض احليونات وطريقة عالجها، ويصف حيوانات املزرعة املعروفة وصفاً يدل على فهمه لطبائعها وعطفه 
وهو ميجد احلياة الريفية . اً من اإلعجاب ببساطة غرائزها وقوة انفعاالا، وكمال أشكاهلاعليها، وهو ال يفرغ أبد

وجيعلها هي املثل األعلى للحياة، ولكنه ال ينسى ما فيها من تقلبات احلظوظ، ومن اجلهود املضنية، والكفاح الدائم 
ولكن العمل يف رأيه . عذاب أليمللحشرات، وتناوب اجلدب والعواطف، وما تسببه هذه وتلك ألهل الريف من

، كما أن للجهود اليت تبذل يف أعمال الزراعة غرضاً ونتيجة تكسباا كرامة، وليس ألي )12(يقهر كل شيء
ومن أقوال فرجيل إن األخالق الكرمية تنشأ يف املزارع، وإن مجيع . روماين أن يشعر باخلجل من قيادة احملراث

 عظمة رومة قد غُرست وغُذيت يف الريف، وإن اإلنسان قلما جيد عمالً من أعمال الفضائل اليت قامت على أساسها
إلقاء البذور ووقايتها، والغرس والعزق واحلصاد إال له ما يقابله يف تنمية الروح وتقويتها، وإن الروح إذا كانت يف 

وجود احلياة املبدعة اخلالقة، احلقول، حيث معجزات النماء وتقلبات اجلواء تنبئ عن وجود القوى اخلفية، لتحس ب
وتتأثر باإلهلام اإلهلي، وتدرك ضآلتها أمام عظمة هذه احلياة، ومتتلئ إجالالً هلا وتعظيماً، أسرع من إحساسها وتأثرها 

وهنا ينشد أشهر أبياتِه كلها، ويبدؤها بترديد صدى معاين لكريشيوس، . وإدراكها لذلك وامتالئها به يف املدينة
أال ما أسعد الرجل الذي استطاع أن يتعلم علل األشياء، ويطأ بقدمِه : " بنغمة فرجيلية خالصة فيقولولكنه ينشدها

ولكن الرجل الذي يعرف األرباب الريفية بان، . مجيع اخلاوف واألقدار القاسية العنيدة وصخب اجلحيم الشره
أن الزارع على حق حني يسترضي اآلهلة وهو يرى )". 13(وسلفانوس اهلرم، واألخوات احلوريات ال يقل عنه سعادة

بالضحايا، ويستجلب عطفها ورضاها؛ ألن هذه األعمال الدالة على التقى والصالح تبعث بأعيادها وحفالا الضياء 
وكان دريدن يرى أن . يف أعمال الفالحة الشاقة، وختلع على األرض وعلى احلياة معىن، وشاعرية وخياالً ذا روعة

 يف تلك امليزة النادرة De Rerum Naturaوهي تشترك مع )". 14( أشعار أحسن الشعراءخري"هذه القصائد 
ومل تأخذها رومة جبد على أا كتاب يف الزراعة، ولسنا نعرف أن أحداً ممن . الوجود وهي أا تلقينية ومجيلة معاً

الريفية كما يظن سنكا ليطرب ا قرؤوها قد استبدل املزرعة بالسوق العامة؛ ولعل فرجيل إمنا كتب هذه النفحات 
ومهما يكن من شيء فقد أحس أغسطس أن قرجيل أدى األمانة اليت عرضها عليِه ماسناس على خري . أهل املدن
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وجه وأكمله، فاستدعى الشاعر إىل قصرِه واقترح عليِه أن يقوم بواجب أشق من األول موضوعه أوسع وأعم من 
  .الزرع وحياة الريف

  الفصل الثالث 

  اإللياذة 

، ولكن ما يفترضه القدماء من احندار قيصر ربيب )15(لقد كانت الفكرة األوىل أن يتغىن فرجيل مبعارك أكتافيان
يفكر يف إنشاء ملحمة يف -أو لعله جعل اإلمرباطور- وإنياس هو الذي جعل الشاعر) فينوس(أكتافيان من الزهرة 

 األحداث اليت وقعت بعد تأسيس رومة، والتنبؤ بإنشاء مث تفتح املوضوع أمام الشاعر، فشمل. تأسيس رومة
ومشل مشروع امللحمة أيضاً وصف أخالق الرومان يف . إمرباطورية أغسطس، وبالسلم اليت كانت أثراً من أعمالِه

أثناء هذه األعمال ايدة، والسعي لبث حب الفضائل القدمية يف قلوب الرومان، وتصوير بطلها يف صورة اإلنسان 
فلما . ي يعظم اآلهلة، ويهتدي ديها، ويدعو إىل اإلصالحات واملبادئ األخالقية اليت دعا إليها أغسطس فيما بعدالذ

رسم فرجيل خطوط امللحمة الرئيسية آوى إىل عدة أماكن نائية منعزلة يف إيطاليا، وقضى العشر السنني التالية 
، فيملي بضعة Flaubertخملصاً يف عملِه إخالصاً فلوبري وكان يكتب فيها على مهل . يف تأليف اإلنياذة) 29-19(

وكان أغسطس يف هذه األثناء ينتظر إمتام امللحمة بفارغ الصرب، . أسطر يف صدر النهار مث يعيد كتابتها يف األصل
ستمهله وظل الشاعر ي. وكثرياً ما كان يسأل عما مت منها، ويلح على فرجيل بأن يبعث إليِه كل ما يفرغ من كتابتِه

وملا مسعت أكتافيا أرملة أنطزنيوس . أطول وقت مستطاع، ولكنه أخرياً قرأ له الكتب الثانية والرابعة والسادسة منها
ومل تتم امللحمة ومل تراجع املراجعة ). 16(الفقرة اليت تصف ابنها مرسلس الذي مات من عهد قريب، أغمي عليها

م والتقى بأغسطس يف أثينة، وأصيب بضربة مشس يف جمارا، .ق19ن يف عام األخرية، ألن فرجيل سافر إىل بالد اليونا
فقفل راجعاً إىل بلدِه بعد أن وصل برنديزيوم بزمن قليل، وطلب وهو على فراش املوت إىل أصدقائِه أن يتلفوا 

ولكن أغسطس خمطوط امللحمة قائالً إنه كان حيتاج إىل ثالث سنني على األقل تقديراً لصقلها وإعدادها للنشر، 
وخالصتها أنه بينما كانت مدينة طروادة حتترق . أما قصة اإلنياذة فيعرفها كل تلميذ. أمرهم أال ينفذوا هذه الوصية
قائد أحالفه الدروانيني، ويأمره أن يستعيد من اليونان ما كان يف طروادة " إنياذ الصاحل"يظهر شبح هكتور القتيل إىل 

؛ Pallas Athene أو صورة بالس أثيين Palladiumوأمهها كلها البالديوم ". أشياء مقدسة وآهلة مرتلية"من 
:  بطلهم املعروفHectorويف ذلك يقول هكتور . وكانوا يعتقدون أن بقاء الطرواديني موقوف على االحتفاظ ا

 مدينة ألنكم بعد أن تطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آخر األمر"الرموز املقدسة " احبثوا عن هذه الصورة"
 وابنه اسكونيوس، فريكبون سفينة تقف م يف Anchisesويفر إنياس مع أبيه الشيخ أنكيسيز ). 17"(عامرة
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وتدفعهم الريح إىل مكان قريب من . اماكن خمتلفة، ولكن أصوات اآلهلة تناديهم على الدوام أن يواصلوا السري
وبينما كان فرجيل يكتب هذا كان . (دينة جديدة تشيد مDidoقرطاجنة حيث جيدون أمرية فينيقية تدعى ديدو 

ويقع إنياس يف حب األمرية، وب عاصفة مواتية فتتيح هلما ). أغسطس ينفذ مشروع قيصر وهو إعادة بناء قرطاجنة
الفرصة ألن يلجأا معاً إىل كهف واحد، ويتم بينهما ما تعده ديدو زواجاً، ويقبل إنياس تفسريها هذا إىل حني، 

 ورجاله وهم راضون يف بناء املدينة، ولكن اآلهلة القاسية، اليت ال نراها قط يف األساطري القدمية تعين ويشترك هو
ويصدع . كثرياً بالزواج، وتنذره بالسفر وتقول له إن هذه ليست هي البلدة اليت جيب عليِه أن يتخذها عاصمة له

لن أنكر قط أيتها امللكة أنك : "لفاظ الشبيهة بالغناءإنياس مبا يؤمر، ويترك امللكة احلزينة وهو يودعها ذه األ
ولكن أبلو ...إين مل أمسك قط مشعل الزوج ومل أقسم ميني الزواج...تستحقني مين ما تعجز األلفاظ عن التعبري عنه

ليا إين ال أسعى إىل إيطا. فامتنعي إذن عن أن لكي نفسك ولكيين ذه الشيكات...قد أمرين اآلن بركوب البحر
، هذا هو سر القصة وحمورها الذي تدور عليِه، وحنن الذين "ال أسعى إىل إيطاليا مبحض إراديت). "18"(مبحض إراديت

حنكم على فرجيل وبطله بعد مثانية قرون من كتابة األدب العاطفي وقراءته، نعلق على احلب الروائي، وعلى 
فقد كان الزواج عند األقدمني رابطة بني . ا اليونان الرومانالعالقات بني غري األزواج، وأكثر مما كان يعلقه عليه

. األسر أكثر مما كان رابطة بني األجسام واألرواح، وكانت مطلب الدين أو الوطن أمسى من حقوق األفراد ونزوام

ي ويعطف فرجيل على ديدو ويسمو إىل ذروة البالغة يف فقرة من أمجل فقرات ملحمته حني يتحدث عنها وهي تلق
ويرتل . نفسها فوق كومة من احلطب املعد حلرق املوتى وحترق نفسها حية؛ مث يسري يف ركاب إنياس إىل إيطاليا

وكانت ابنته ال . القرطاجنيون إىل الرب عند كومي مث يسريون إىل التيوم حيث يستقبلهم ملكها التنس ويرحب م
 الروتوليني ااورين هلذه املدينة؛ ويوقع إنياس  وهو شاب وسيم وزعيمTurnus خمطوبة لترنس Laviniaفينيا 

وتعتزم . اجلفوة بينها هي وأبيها وبني خطيبها؛ ويعلن ترتس احلرب عليِه وعلى التيوم، وتنشب معارك حامية الوطيس
 أن تقوي إنياس وتشجعه، فتأخذه إىل ترتاروس بطريق حبرية إيرنس Cumaean Sibylسيبيل الكومائية 

Aernus .ن فرجيل قد كتب ملحمة عن جتوال إنياس على منط أوذيسية هومروس وأخرى قصرية عن وكما أ
حروبه شبيهة باإللياذة، فإنه اآلن يستوحي رحلة أوديسيوس يف اجلحيم، ويصبح هو نفسه مثالً حيتذيِه دانيت ويهتدي 

 " Facilis Descensus Averniما أسهل الرتول إىل اجلحيم : "ويف هذا يقول فرجيل.ديِه يف ملهاته املقدسة

ويف هذا العامل . ولكن بطله جيد الطريق إليها وعراً شديد العذاب، كما جيد العامل السفلي معقداً شديد االختالط
يلتقي بديدو، فتشيج بوجهها عما عما يبثه من وجدِه؛ ويشهد ضروب العذاب اليت يعاقب ا من ارتكبوا الذنوب 

عذب الشيطانعذب فيِه أنصاف اآلهلةعلى وجه األرض، والسجن الذي يمث تأخذه سيبيل إىل .  املتمردون كما ي
ويف وهنا يشرح له والده أنكيسيز، الذي ت. أيك السعداء حيث ينعم الصاحلون يف األودية اخلضراء بالنعيم السرمدي
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. يف الطريق، أسرار اجلنة، واملطهر واجلحيم، ويصور له يف أوضح صورة وأمشلها جمد رومة وأبطاهلا يف مستقبل األيام

وتكشف له الزهرة يف رؤيا أخرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس، وبعد أن تنتعش روح إنياس ذه املناظر 
ويتزوج بلفينيا اخليالية، مث ميوت .  من حوله ببطشِه وشدة بأسهيعود إىل عامل األحياء، ويقتل ترنس، وينشر املوت

والدها فريث عرش التيوم، وال يلبث أن خير صريعاً يف إحدى املعارك، وينتقل إىل جنان الفردوس، ويشيد ابنه 
وس  ألبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل الالتينية، ومنها خيرج من نسلِه رميولرس ورميAscaninsأسكانيوس 

ويبدو أن من سوء األدب أن ينتقد اإلنسان نفساً كرمية رفيعة كنفس فرجيل ملا تغمر بِه بلدها . ليشيدا مدينة رومة
وإمرباطورها من ثناء وتعظيم، أو أن ينقب اإلنسان عن عيوب يف مالحم لعله مل يرغب قط يف كتابتها، ومل يعش 

ملالحم اليونانية، وتلك هي السنة جرى عليها األدب الروماين كله وال حاجة إىل القول بأنه كتبها على منط ا. ليتمها
غري أننا نستبيح ألنفسنا هذا القدر من النقد، وهو أن مناظر املعارك احلربية ليست إال . إذا استثنينا منه اهلجاء واملقالة

 اإلنياذة بقدر ما تظهر بِه  لتظهر يفAuroraأصداء ضعيفة ملا يف مناوشات اإللياذة من قعقعة وضجيج، وأن أورورا 
ويستعري الشاعر من نئيفيوس، وإنيوس، ولكريشيوس حوادث . الفجر ذات األصابع الوردية يف إلياذة هومر

 هو الذي Apllonius of Rhodesوعبارات، وسطوراً كاملة يف بعض األحيان، كما أن أبولونيوس الرودسي 
وكانت هذه . Argonauticaوهذا األمنوذج هو أرجونوتكا ميده باملثل الذي حيتذيِه يف حب ديدو املفجع، 

االستعارات األدبية جائزة ال غبار عليها يف عصر فرجيل، كما كانت جائزة يف عصر شيكسبري، لك أنه كان ينظر 
إىل آداب البحر األبيض املتوسط كلها على أا تراث عقول البحر األبيض املتوسط كلها، واملعني الذي تستمد منه 

وال جدال يف أن ما تقوم عليِه امللحمة من أساطري تتعب القارئ وتبعث يف نفسِه امللل، وذلك ألننا نضع . ه العقولهذ
ألنفسنا اآلن أساطري أخرى جديدة؛ ولكن الذي ال شك فيِه أيضاً أن هذه اإلشارات وامللحمات اإلهلية اليت تتخلل 

ولسنا جند يف ملحمة فرجيل العليل ذات الشعر . وماين املتشككنيالقصيدة كانت مألوفة حمبوبة حىت لقراء الشعر الر
اهلادئ السلس ما جنده يف قصة هومر من حوادث دافئة، كما أننا ال جند فيها احلقائق اليت يسري فيها دم احلياة واليت 

 اهلوينا، وأن يضاف إىل هذا أن قصة فرجيل كثرياً ما متشي.  السذجIthacaحترك جبابرة اإللياذة، أو أهل إثكا 
وديدو اإلنياذة امرأة حية لطيفة، خادعة، . أشخاصه كلهم تقريباً مرضى إال الذين يهجرهم إنياس أو يقضي عليهم

. شديدة االنفعال، وترنس حمارب ساذج شريف يغدر بِه التنس، وحتكم عليِه اآلهلة السخيفة مبوت هو غري جدير بِه

إنياس الذي يتركه مسلوب " تقي"ا نواح وندب، تشمئز نفسه من وبعد أن يقرأ اإلنسان عشر مقطوعات كله
ويغتفر له عذره، وال يولتيِه النجاح إال بتدخل القوى السماوية، وفوق هذا كله فإننا ال نستمتع باخلطب . اإلرادة

، يضاف إىل هذا الطويلة اليت يقتل ا الشاعر الصاحلني من الرجال، والتس تكون بالغتها سبباً آخر من أسباب مللنا
وإذا شئنا أن نفهم اإلنياذة على حقيقتها . ما ندجده فيها من متحيص هو حمك اإلنسانية النهائي ملعرفة احلقيقة
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ونقدرها التقدير الذي هي جديرة بِه، كان علينا أن نتذكر يف كل قسم من أقسامها أن فرجيل مل يكن يكتب رواية 
ساً؛ وليس ذلك ألنه يقدم هلا شريعة دينية واضحة، فإن اآلهلة الذين يسريون خيالية، بل كان يكتب لرومة كتاباً مقد

احلوادث يف متثيليتِه من وراء الستار ال يقلون خبثاً عن آلهلة هومر، وإن مل يكونوا قريبني من البشر الفكهني قرب 
ه من فيها من رجال ونساء بل هؤالء؛ بل إنا ال نعدو احلقيقة إذا قلنا إن كل ما يف القصة من شر وشقاء ليس منشؤ

وأكرب الظن أن فرجيل مل يكن يرى يف أولئك األرباب إال أم أدوات لشعرِه، ورموز للظروف . منشؤه اآلهلة أنفسهم
الظاملة املستبدة، واحلادثات املفاجئة اليت ختل بسري العامل املنتظم الرتيب؛ وهو على العموم يتذبذب بني جوف 

وآهلة القرية . لال شخصي، فهذا يسيطر على الكائنات تارة وذلك يسيطر عليها تارة أخرىاألرباب وبني القدر ا
واحلقل أحب إليِه من آهلة أوملبس، فهو ال يترك فرصة تتاح له إال جمد األوىل ووصف طقوسها ومرامسها، ومتىن لو 

 وهو احلب الذي كانت تغذيِه العقيدة استطاع الناس أن يعودوا إىل ما كانوا عليِه من حب اآلباء، والوطن واآلهلة،
غري أنه ال يؤمن بالفكرة القدمية عن اجلحيم خيث حيشر املوتى !" أسفي على تقوى األقدمني وإميام: "الريفية البدائية

 فيثاغورية عن جتسيد األرواح بعد املوت، وعن احلياة يف مجيعاً الصاحل منهم والطاحل، بل ختاجله أفكار أرفية
لكن الدين . الدار اآلخرة، وهو يوضح إىل أقصى حد يستطيعه فكرة الثواب يف اجلنة واملطهر، والعقاب يف اجلحيم

ك حلبكة القصة، وكل ما يف القصة احلقيقي يف اإلنياذة هو دين الوطنية، وإهلها األعظم هو رومة فمصري رومة هو احملر
 Tantae Molis Eratالواجب املضين واجب بعث الشعب الروماين "من حمن وشدائد إمنا يرجع إىل 

Romanam Condere Gentem ." والشاعر فخور باإلمرباطورية فخراً مينعه أن حيسد اليونان على تفوقهم
. خام والربونز إىل شخوص حية ولترسم مسارات النجومفلتحول الشعوب األخرى الر: يف الثقافة ويقول يف ذلك

أما أنت يا أبن رومة، فواجبك أن حتكم العامل، وستكون فنونك أن تعلم الناس طرائق السلم، وأن تشفق على "
وفرجيل ال يأسف على موت اجلمهورية، وهو يدرك أن حرب الطبقات هي اليت )". 20(الذليل، وتذل الفخور
 عليها قيصر؛ وهو يف كل جزء من اجزاء قصيدتِه يبشر بأن حكم أغسطس سيعيدها سريا قضت عليها ومل يقِض

األوىل، ويرحب بِه ويصفه بأنه حكم زحل قد عاد إىل األرض، ويعده بأنه سيجزي على عملِه بأن يحشر يف زمرة 
. يب بأكمل مما وىف بِه فرجيلوقصارى القول أن أحداً من الناس مل يوف مبا ألقي على كاهلِه من واجب أد. األرباب

يبقى بعد ذلك أن نسأل مل حنتفظ حببنا الشديد هلذه الدعاوة للتقى وصاحل األخالق، وحب الوطن، والنعرة 
اإلمرباطورية؟ إن من أسباب هذا احلب ما جنده يف كل صفحة من ورقة روح الشاعر وظرفه، وأنا نشعر بأن عطفِه 

ة إىل مجيع بين اإلنسان، بل إىل مجيع الكائنات احلية؛فهو يدرك آالم الطبقات العليا قد امتد من إيطاليا بالدِه اجلميل
والدنيا، ويعرف أهوال احلرب وما يصاحبها من فحش ورذيلة، وال ينسى أن أنبل الناس أقصرهم آجالً، وأن ما يف 

أليام تارة وتزيدها تارة تذهب ببهجة ا" Lacrimae Rurumاألشياء من دموع "احلياة من أحزان وآالم، وما يف 
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العندليب الذي يبكي يف ظالل شجرة احلور صغارها احلراث فانتزعها من عشها قبل "وهو حني يكتب عن . أخرى
) 21"(أن يكسوها الريش، فيقضي الليل كله ينتحب، مث جيثم على فنن ويعيد أغنيته احلزينة، وميأل الغابة ا وبعوبله

وإن الذي جيذبنا حنو فرجيل مراراً وتكراراً هو ما يف حديثه . لد لكريشيوس فحسبنقول إنه حني يفصل هذا ال يق
فيلعقه بلسانه ليسويه ويصقله، كما تلعق "ومل يكن عبثاً منه أن ينكب على سطر من سطورِه . من مجال ال ينقطع أبداً

 عاناه الشاعر من التعب حىت ولن يستطيع أحد غري القارئ الذي حاول الكتابة أن يتصور ما). 22"(الدبة ديسمها
أكسب قصته ما فيها من نعومة وسالسة، وزينها بكثري من الفقرات ذات األنغام القوية الرنانة اليت تطالعنا يف كل 

ولعل القصيدة مفرطة يف مجاهلا املتناسق املتمائل، . صفحتني من الكتاب، وتغري القلم باقتباسها واللسان بالنطق ا
ويف فرجيل سحر نسائي ولكنا ال نطالع فيِه قط ما جنده يف . فسه ميل إذا أفرطت فصاخته يف الطولألن مجال اللفظ ن

البحر املتالطم "شعر لكريشيوس من رجولة وقوة التفكري، وكما ال جند فيِه تلك األمواج الصاخبة اليت نراها يف ذلك 
 واكتئاب، حني نتصوره يدعو إىل عقائد مل يكن وحنن نبدأ نفهم ما يعزى إىل فرجيل من حزن. املسمى هومر" العجاج

يف وسعِه قط أن يستعيدها يف نفسِه، ويقضي عشر سنني يف كتابة ملحمة تتطلب كل حادثة من حوادثها، ويتطلب 
كل سطر من سطورها، ما حيتاج إليِه الفن املصطنع من جهود، مث ميوت واألفكار تساوره بأنه عجز عن حتقيق 

ولكن أحداً ال جيادل .  ينره وميض من اإلبداع واالبتكار، وأنه مل يبعث يف أشخاصه نسمة احلياةغرضه، وأن خياله مل
وقلما بلغت . يف أن الشاعر قد انتصر نصراً مؤزراً على أداتِه إن مل يكن قد نال هذا النصر نفسه على موضوعِه

 عامني من وفاتِه أخرج منفو وصيتِه قصيدتِه وبعد. الصناعة ذلك احلد األعلى من اإلعجاز الذي بلغته يف شعر فرجيل
فنشر أحد النقاد ثبتاً طويالً بعيوا، ونشر غريه ثبتاً آخر مبا فيها منم : إىل العامل، وقام بعضهم يعيبها ويسفهها

ولكن رومة ). 23(سرقات، وأصدر ثالث مثانية جملدات حمتوية على ما بني شعر فرجيل والشعر القدمي من شبه
 نسيت هذه الشيوعية األدبية، فوضع هوراس فرجيل هومر، ونشأت مدارس أدبية بدأت ا قرون تسعة سرعان ما

عشر، ظل الناس فيها حيفظون اإلنياذة عن ظهر قلب، وظل الناس مجيعاً خاصتهم وعامتهم يهتفون بامسِه، والصناع، 
اته؛ ومتنبئو اهلياكل جييبون السائلني والتجار، يقتبسون من شعرِه، وشواهد القبور واجلدران تنقش عليها عبار

بعبارات غاضبة يقتطعوا من أبيات ملحمته؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة اليت مل تنقطع إىل عصر النهضة، 
وانتشر . عادة فتح ملحمة فرجيل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة يف أول فقرة تقع عليها عني الفاتح

وكيف ال وهو الذي تنبأ يف التشيد الرابع مبجيء . يف العصور الوسطى من السحرة والقديسنيصيته حىت كان يعد 
املنقذ، ووصف رومة فب اإلنياذة باملدينة املقدسة اليت ستخرج منها قوة الدين وتنتشل العامل مما يتخبط فيِه؟ أمل يصور 

ر املطهر، ونعيم الصاحلني يف اجلنة؟ لقد كان الكتاب السادس الرهيب يوم احلشر وعذاب املذنبني، وتطهريهم يف نا
وكان دانيت يعجب بعذوبة شعره، ومل . فرجيل أيضاً كما كان أفالطون ذا روح مسيحية طبيعية رغم آهلته الوثنية
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يكن يسترشد بِه يف وصف اجلحيم واملطهر فحسب، بل كان يسترشد بِه أيضاً يف تدفق فنه القصصي ومجال حدديثه؛ 
وهو الذي -كر وهو يكتب الفردوس املفقود وخطب الشياطني واآلدميني الطنانة الرنانة؛ وكان فلتريوكان ملنت يف

 يصف اإلنياذة بأا أمجل ما خلفه لنا األقدمون من تراث - كنا نتوقع أن يكون أقسى مما كان يف احلكم على فرجيل
  ).74(أديب

  الفصل الرابع 

  هوراس 

واليت تبدو فيها الغرية بني الناس شديدة ال تفوقها إال غرية -نسان يف عامل األدبإن من أمجل الصور اليت يشهدها اإل
م، حني كان فرجيل .ق40فقد التقى الشاعران يف عام . هي صورة فرجيل وهو يقدم هوراس إىل ماسيناس-العشاق

ن ذلك الوقت وبقي يف الثالثني من عمره وهوراس يف اخلامسة والعشرين، وفتح فرجيل أبواب ماسيناس بعد عام م
 مبرور ألفي عام على مولد 1935واحتفلت إيطاليا يف عام . الثالثة بعدئذ أصدقاء أوفياء حىت فارقوا هذا العامل

 Venusia، وكان مولده يف بلدة فنوزيا Quintus Horatius Flaccusكونتس هوراشيوس فالكس 

أو صياداً كما يقول -اً ارتفعت مرتلته حىت أصبح جابياً، وكان والده رقيقاً معتوقApuliaالصغرية من أعمال أبوليا 
ومعىن كلمة فالكس ذو األذن املدالة، وأكرب الظن أن هوراشيوس هو اسم السيد الذي كان ). 23(بعض الناس

يها وأثرى العبد املعتوق بطريقة ما، وأرسل ابنه إىل رومة ليدرس البالغة مث أرسله إىل أثينة ليدرس ف. الوالد يف خدمتِه
إن من "ويف هذه املدينة انضم الشاب إىل جيش بروتس وتوىل قيادة أحد الفيالق، وقال وقتئذ قالته املأثورة . الفلسفة

). Dulce et Decorum Pro Patria Mori"(26ألذ األشياء ةأشرفها أن ميوت اإلنسان يف سبيل بالدِه 

القى بدرعِه يف إبان املعركة ووىل - ان يف أغلب األحيArchilochusوكان يقلد أركلوكس -ولكن هوراس
وودفعتين "وملا وضعت احلرب أوزارها ألفى نفسه وقد جرد من مجيع أمالكه ومن كل ما ورثه عن أبيِه، . األدبار

وكان قصرياً بديناً، . ، ولكن احلقيقة أنه كان يكسب قوته من منصب كاتب كوستر)27"(املسبغة إىل قرض الشعر
ب السوقة ولكنه ال جيد من الثياب أو املال ما يعينه على االختالط باألسواط اليت نالت من ومزهواً حيياً، ال حي
وكان خيشى عواقب الزواج فأكتفى على حد قولِه بالسراري والعشيقات؛ وهو قول قد يكون . التعليم ما ناله هو

وقد كتب عن العاهرات كتابة . حقاً، وقد ال يكون إال نوعاً من الترخيص الشعري اخترعه للداللة على نضوجه
وإذ كان ). 28(مجعت بني حذر العلماء وتعقيد الشعراء، وظن أنه جدير بأعظم الثناء ألنه مل يغو النساء املتزوجات

أفقر من أن يقضي على نفسِه باالماك يف الشهوات اجلنسية فقد عمد إىل قراءة الكتيب وكتابة األغاين باللغتني 
وأطلع فرجيل على إحدى هذه القصائد . ، وبأصعب أوزان الشعر اليوناين وأكثرها اختالطاًاليونانية والالتينية
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وسر األبيقوري الرحيم من حياء هوراس وتلجلحِه يف احلديث، ووجد يف سفسطتِه الفكرية ما . وامتدحها ملاسيناس
سفرة قصرية خمترقني  اصطحب ماسنياس فرجيل وهوراس وغريمها من الصحاب يف 37ويف عام . يدعوه إىل حبه

وبعد قليل من ذلك . إيطاليا يف قارب قنوي تارة، وعربة وحممل تارة أخرى، مث سرياً على األقدام يف بعض األوقات
فاعتذر الشاعر قائالً إنه ال جيد من نفسه .الوقت قدم ماسنياس الشاعر ألكتافيان، واقترح عليِه أن يعينه أمني سره

 أهدى إليِه ماسيناس بيتاً وضيعة تدر عليِه بعض املال يف الوادي السابيين بيستيكا 34ويف عام . ميالً إىل العمل
Usticaوبذلك أصبح يف استطاعتة هوراس أن يعيش يف املدينة أو يف الريف .  على بعد مخسة وأربعني ميالً من رومة

 الكتابة، وبالعناية واجلهد اللذين يف الوقت الذي حتلو هلم فيِه-كما يشاء، وأن يكتب كما يأمل املؤلفون أن يكتبوا

وأقام بعض الوقت يف رومة ميتع نفسه حبياة من يتسلى مبشاهدة العامل املسرع  . حيلو هلم أن يبذلومها يف كتابتهم
 الناس، ويدرس مجيع األصناف اليت تتكون منها رومة، ويفكر يف محاقات العاصمة وكان خيتلط جبميع طبقات. املندفع

وقد وصف بعض تلك األصناف يف كتابني من كتب . ورذائلها وهو مسرور سرور الطبيب إذا كشف علة املريض
 مما ، مث خفف فيما بعد من حدتِه وأصبح أكثرLucilius، حذا فيهما أوالً حذو لوسليوس )م.ق30، 34(هجوه 

وإن مل تكن مواعظ يف أية صورة، بل - Sermonesوكان يطلق على هذه القصائد اسم املواعظ . كان متساحماً
كانت أحاديث خالية من التكلف والصناعة؛ وكانت أحياناً حماورات ودية خاصة يف أشعار سداسية الوزن تكاد لغتها 

ألنك ال تستطيع أن تطلق اسم "يف كل شيء عدا الوزن، وقد اعترف هو نفسه بأا نثر . أن تكون هي اللغة العامية
وحنن نلتقي يف هذه األشعار االذعة ". الشاعر على رجل يكتب كما أكتب أنا أبياتاً أقرب ما تكون إىل الكالم املنثور

فلسنا جند فيها رعاة فرجيل : باألحياء من رجال رومة ونسائها، ونستمع إليهم يتحدثون كما يتحدث الرومان
راعه وأبطاله، وال فُساق أوفد اخلرافيني وبطالته، بل نشاهد العبد الوقح البذئ، والشاعر املزهو بنفسِه، واحملاضر وز

ذا األلفاظ الطنانة، والفيلسوف الشره، والثرثار اململ، والسامي احلريص على املال، ورجل األعمال، واحلاكم، 
فها هو ذا هوراس يضع يف قصائده ملن يشاء أن . مر رومة احلقةورجل الشارع العادي، غنشعر أنا نشهد آخر األ

ينقب عن آثار األقدمني القواعد اليت جيب أن يسري عليها من يريد النجاح يف هذه احللبة اليت تصطرع فيها الغيالن 
 بشهي وهو يسخر من النهمني الذين ميلئون بطوم). 29(من الناس، ويضعها يف صورة مرحة ولكنها مهلكة قاتلة

بأنه " ميتدح األيام املاضية"، ويذكر من )30(الطعام، ولكنهم ال يستطيعون املشي على أرجلهم ألم مصابون بالرثية
، ويقول إن أحسن ما يف املاضي هو علم اإلنسان أنه لن يضطر إىل )31(إذا جاءه إله ليعبده إىل تلك األيام أىب ومتنع

 لكريشيوس من ذوي األرواح القلقة الذين إذا كانوا يف املدن تاقوا إىل وهو يعجب كما يعجب. أن حييا مرة أخرى
سكىن الريف، فإذا سكنوا الريف تاقوا إىل املدن، والذين ال يستطيعون أن يستمتعوا مبا عندهم، ألن من الناس من 

ة معاً جبمال غريهن من عنده أكثر منهم؛ والذين ال يقنعون بزوجام ويهيمون خبياهلم املفرط يف العظمة ويف احلقار
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وخيتتم نصائحه بقولِه إن جنون املال هو مرض رومة . النساء الالئي أصبحن يف نظر غريهم من الرجال وال مجال هلن
مل تسخر من تنتلس ألن املاء يبتعد عن شفتيِه الظامئتني على الدوام؟ : "القتال، ويسأل من يقضي أيامه يف مجع الذهب

مث يهجو نفسه أيضاً؛ فهو يصور عبده يقول له يف )" 32(ألمساء فتنطبق القصة عليك أنتليس عليك إال أن تبدل ا
وجهِه إنه، وهو الداعي إىل أحسن اخللق، رجل أمحق حاد الطبع ال يعرف قط ما يدور يف عقلِه أو ما يهدف أليِه، 

 بسلوك الطريقة الوسطى وما من شك يف أنه يوصي نفسه، كما يوصي غريه،. وأنه عبد شهواتِه ككل إنسان آخر
وهو يف بداية كتاب . ال يقصر الرجل الذكي عنه وال يتجاوزه)" 34(إن لألشياء حداً ومقياساً: "الذهبية إذ يقول

اهلجاء الثاين يشكو إىل صديق له أن اموعة األوىل قد انتقدت أشد النقد، فقيل فقيل إا مفرطة يف اخلشونة ويف 
؟ فيجيبه "ماذا؟ أال أكتب الشعر قط: "فيعترض عليِه الشاعر بقولِه" استرح: " فيقول لهالضعف، مث يستنصح الصديق

وكان كتابه الثاين . وكان خرياً له أن يعمل ذِه النصيحة إىل حني)". 35(ولكين لن أستطيع النوم"فيقول " نعم"
مع خالية من الشهامة، بعيدة فأشعاره خشنة مؤذية للس. أقل كتبه شأناً) م.قEpodes (29املسمىردود الغناء 

عن الذوق، بذيئة يف األمور اجلنسية، كل ما يستطيع اإلنسان أن يقوله يف وصفها إا جتربة يف األوزان الشعرية ذات 
دخان رومة "ولعل امشئزازه من . Archilodhusاملقاطع املتعاقبة منبورة، وهي املقاطع اليت سار عليها أركلوكس 

السوقة اجلهال ذوي التفكري " قد زاد حىت أمر نفسه؛ ولعله مل يطق صرباً على الضغط )36"(وماهلا وضجيجها
مىت أراك؟ مىت ! أيها البيت الريفي: "وهو يصور نفسه متدفقاً ومدفوعاً بني أراذل العاصمة، وينادي قائالً". اخلبيث

، أن أجزع النسيان احللو ملتاعب احلياة؟ أستطيع وأنا بني كتب األقدمني تارة، وأستمتع بالنوم والفراغ تارة أخرى
مىت يقدم يل صحاف الفول إخوان فيثاغورس نفسه، ومعها اخلضر املخلوطة باللحم السمني؟ آه، أيتها الليايل واملالئم 

مث قصرت فترات إقامته يف رومة؛ وصار يقضي كثرياً من وقته يف بيته السبيين الريفي حىت شكا ) 37!"(القدسية
ولكن احلقيقة أنه بعد أن عاىن حر املدينة وعثريها وجد يف اهلواء ". اقتطعهما من حياتِه"سيناس نفسه بأنه أصدقاؤه ما

هذا إىل أنه كان وقتئذ ضعيف . النقي والعمل التيب اهلادئ، والعمال السذج يف ضيعتِه، جة تطهره من أدران املدن
إن فيما أمتلكه من : ويف ذلك يقول. لى اخلضر وحدهااجلسم، وأنه كان يعيش على األكثر، كما يعيش أغسطس، ع

جمرى املاء النقي وأفدنة قليلة من األشجار، ووثوقي من أين سأجين حمصوالً من احلب، إن يف هذا لسعادة دوا سعادة 
وإن حب الريف ليجد يف غريِه من شعراء عهد أغسطس من يعرب عنه ). 39"(سيد أفريقية اخلصبة ونعيمها الرباق

  . برياً محاسياً نادر الوجدود يف أدب اليونانتع

 . ما أسعد من يعيش بعيداً عن قلق األعمال ومتاعبها

  

 . كما كانت تعيش أقدم شعوب العامل
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 . يفلح بثريانه األرض اليت ورثها عن أبيِه

  

 ... وليس عليِه دين

  

 . ما أحلى النوم حتت شجرة السنديان القدمية

  

 . ريِه العالينيوالنهر جيري بني جس

  

 . وطيور األيك تغرد

  

 . واملاء يتدفق من العيون

  

 ). 40!(يدعو اإلنسان للنوم اهلنيئ

وجدسرينا أن نضيف إىل هذا أن الذي ينطق ذه األبيات مراب من أهل املدن، ينطقه ا هوراس يف سخرية ميتاز ا 
وأكرب . ا ال يلبث أ، ينساها ويفقد نفسه بني أكوام نقودهعن كثريين منم الشعراء، وأن هذا املرايب بعد أن ينطق 

 يف تأليف هذه األغاين اليت يعلم "كدح السعداء ادين"الظن أن هذا املرابض اهلادئة هي اليت كان يكدح فيها 
لقد مل األشعار السداسية الوزن ومل يعد يطربه انسجام أوزاا املقيسة .  أزو مخول ذكره موقوف عليهاأن ذيوع امسه

وكان قد استمع يف شبابِه باألوزان الدقيقة . احملددة، أو اليت تقطع من آخر البيت لضرورة الشعر كأا جزت مبقصلة
، وأنكريون Archilochus، وأركلوكس Alckeus والكيوس Sapphoاملرحة اليت رآها يف شعر سابفو 

Anacreon واأللكية، والتفاعل املركبة من مقطعني ومن أحد عشر " السابفية"، فأراد اآلن أن ينقل هذه األوزان
مقطعاً، إىل صورة الشعر الغنائي الروماين، وأن يعرب عن آرائه يف احلب واخلمر، والدين، والدولة، واحلياة واملوت يف 

ومل . يدة منعشة للنفس جامعة رصينة التركيب، قابلة للتلحني، معقدة تعقيداً يتطلب حلها اجلهد الكثريمقطوعات جد
يكن يكتب هذه األشعار لذوي العقول الساذجة اليت تريد أن متر ا مراً سريعاً دون أن تبذل يف إدراكها أي جمهود؛ 
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إين أبغض السوقة النجسني : " من اإلقدام على قراءا فقالواحلق أنه قد حذر أمثال هؤالء من مستهل اموعة الثالثة
ولو أن العذارى قد ". أنا، كان ربات الشعر، أغين للعذارى والشباب أغاين مل يسمعها أحد من قبل! صه. وأجتنبهم

. قولةعنني بشق طريقهن وسط أقوال هوراس ورغباتِه املقلوبة الرتعن وسررن مما يف أغانيِه من أبيقورية مهذبة مص

فالشاعر يصور مسرات الصداقة، والطعام والشراب، واملغازلة، وإن املرء ليصعب عليِه أن يستدل من هذه الترانيم 
قبل أن يسأهلا قارئ هذه (مث يسأل الشاعر نفسه . على أن كاتبها رجل زاهد ال يأكل إال قليالً وال يشرب إال أقل

ة وباحلروب يف األقاليم النائية؟ ومل نعين هذه العناية كلها بتدبري أمور مل نشغل أنفسنا بالسياسة الروماني): "الصفحات

" آلن،إن الشباب واجلمال ميساننا مساً وميران بنا مراً سريعاً فلنستمتع ما ا . املستقبل الذي يسخر من تدبرينا

وبينما حنن )". 42(مضطجعني إىل شجرة الصنوبر، وغدائرنا الشمطاء متوجة باألزهار ومعطرة بالناردين السوري
)". Carpe Diem(43ولنختطف األيام "نتحدث هذا احلديث مير الوقت احلسود وينقضي، فلنغتنم الفرص 

الالج، جلسريا، تئريا، إيانشا، رستارا، كنديا، : بهنويتلو الشاعر أمساء طائفة من النساء اخلليعات الاليت يقول إنه أح
وال حاجة بنا أن نصدق كل ما يدعيِه من ذنوب يقول إنه . ليسي، بريها، ليديا، تندراس، كلو، فيلس، مرتال

ارتكبها، فقد كانت هذه األقوال وقتئذ دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعراء تلك األيام على أنفسهم فرضاً؛ وشاعد 
ومل يكن أغسطس الذي تاب وقتئذ . جند أولئك السيدات أنفسهن يف خدمة أقالم غري قلمه قبل ذلك الوقتذلك أنا 

وأناب لينخدع ذه الضالالت الشعرية، فقد كان يسره أن جيد بينها تعظيماً حلكمِه وثناء عليِه، وعلى انتصاراتِه، 
وقد ألف هوراس أغنيته املشهورة يف . يف أيامِهوأعوانه، وإصالحاته األخالقية، وعلى السلم اليت بسط لواءها 

حني جاءته األنباء بأن كليوبطرة قضت حنبها، وأن أغسطس استوىل ) Nunc ets Bibendum(44الشراب 
على مصر، فقد كان هلذا النبأ وقع عظيم حىت يف نفس هذا الشاعر السوفسطائي الذ سر من انتصار اإلمرباطورية 

وهو حيذر قراءه من االعتقاد بأن القوانني اجلديدة ميكن أن حتل حمل . تبلغه قط من قبلواتساع رقعتها إىل حد مل 
األخالق القدمية، ويأسف النتشار الترف والزىن، واخلالعة، والعقائد املنحطة الفاسدة، ويقول مشرياً إىل احلرب 

! ضوا من إخوتنا صرعى يف امليدانوا أسفا على ما أصابنا من جروح وما ارتكبنا من جرائم، وعلى من م: "األخرية

ويقول إن رومة لن تنجو إال ) 45"(وهل مثة شيء قد امشأزت منه نفوسنا حنن أبناء هذا اجليل؟ وأي ظلم مل نرتكبه؟
وهكذا نرى الشاعر املتشكك الذي كان . بالرجوع إىل األساليب البسيطة وإىل الثبات الذي كان شعار األيام اخلالية

ن يؤمن بأي شيء حيين رأسه األشيب أمام النصب القدمية، ويقر أن الناس يهلكون إذا مل تكن هلم من الصعب عليِه أ
وبعد فليس يف أدب العامل ما يشبه هذه القصائد متام . أساطري يؤمنون ا، ويسخر قلمه خلدمة اآلهلة املرضى الضعاف

ا فيها من فن للفن البالغ درجة الكمال، وختفي فهي رقيقة وقوية؛ وفيها تأنق ورجولة، وحذق وتعقيد، ختفي م-الشبه
فهي موسيقى من طراز غري طراز فرجيل، ذلك أن موسيقاها . ما استلزمته من جهد مبا يبدو عليها من يسر وسالسة
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أقل من موسيقى فرجيل عذوبة يف النغم وأكثر منها تعقالً، وهي مل تكتب للشبان والعذارى بل كتبت للفنانني 
؛ بل األلفاظ كلها سهلة حىت "اللفظ املنمق"يس يف القصائد كلها شيء من االنفعال أو التحمس، أو ول. والفالسفة

ولكن يف األغاين الكربى كربياًء وجالالً يف التفكري، حىت ليخيل . يف اجلمل املقلوبة اليت جيب أن يكون أوهلا آخرها
  : يتحدث بألفاظ من حروف بل من برونزإليك وأنت تستمع إليها أن إمرباطوراً هو الذي يتحدث وأنه ال

 لقد أقمت نصباً أبقى على الزمان من الربونز، 

  

 وأعل من قمة األهرام امللكية؛ 

  

 . ال تستطيع العواصف اهلوج أن حتطمه

  

 وال ريح الشمال الضعيفة، وال كر السنني 

  

 . اليت العداد هلا، وال مر الزمان السريع

  

 . ىإين لن أموت امليتة الكرب

وأغفلت اجلماهري اليت هجاها هوراس أغانيه، وشهر ا النقاد ووصفوها بأا مملة متكلفة، وندد املتزمتون مبا فيها من 
أغاين احلب؛ أما أغسطس فوصف القصائد بأا قصائد خالدة، وطلب إىل الشاعر أن يتبعها مبجموعة رابعة تصف 

وأجاب . يصف فيها املباريات القرنية" القرنية"هوراس لكتابة األناشيد أعمال دروسس وتيبرييوس يف أملانيا؛ واختار 
الشاعر إىل ما طلب ولكنه مل جيد من نفسه اإلهلام الذي ميكنه من تنفيذ هذه الرغبة؛ ذلك بأن األغاين قد استنفذت 

جاء، والذي هو أليق كل جهوده، وهلذا رجع يف كتابه األخري إىل الشعر السداسي األوتاد الذي كتب به كتبه يف اهل
وكان هوراس يريد على . األوزان باحلديث، فكتب بِه رسائله، وهي أشبه حبديث ينطق به صاحبه من مقعد مريح

. الدوام أن يكون فيلسوفاً، وقد غلبت عليِه هذه الرتعة يف تلك الرسائل، فاسترسل يف احلكم حىت يف أثناء ثرثرتِه

يهاً حمتضراً، فقد كان هوراس وهو شيخ يف الرابعة واخلمسني من عمرِه قد وإذ كان الفيلسوف شاعراً ميتاً وفق
وكُتبت أشهر رسالة من هذه الرسائل . نضجت سنه للبحث يف طبيعة اهللا، واإلنسان، واألخالق، واألدب، والفن

 معرفة وهم أفراد غري معروفني- Ad Pisonesإىل آدبيزونس " فن الشعر"وهي املعروفة لدى النقاد باسم -كلها
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ومل تكن هذه رسالة باملعىن احلقيقي للرسائل، بل كانت نصيحة قصرية من صديق إىل . Pisoأكيدة من عشرية بيزو 
عليك أن ختتار موضوعاً يتفق مع مواهبك، واحذر أن ينطبق : صديق يبني له فيها طريقة الكتابة، ويقول له فيها

ومن ميزج " ؛ والكاتب املثايل هو الذي يعلم ويسلى يف وقت واحد، عليك املثل القائل متخض اجلبل فولد فأرة
وأوجز . وجتنب األلفاظ اجلديدة، والعتيقة املهملة، واملسرفة يف الطول)". 48(النافع بالسار يكسب مجيع األصوات

وإذا كتبت الشعر فال تظن أن العاطفة هي . زه وضوح معانيك، وامِض مسرعاً إىل لباب املوضوعبالقدر الذي جيي
، ولكن الفن غري الشعور، إنه )49(كل شيء، نعم إنك إذا شئت أن حيس قارئك بعاطفة ما فال بد لك أن حتس ا

، ولكي تصل إىل حسن  )اإلبداعيوهنا أيضاً يتحدى األسلوب اإلتباعي اإلسلوب (الصورة اليت يعرب ا عنه 
. الصيغة، عليك أن تواصل دراسة آداب اليونان ليالً واراً؛ وليكن ما متحوه من كتابتك قد ما تثبته أو قريباً منه

ر من أصدقائك، فإذا إجتازت كتاباتك هذه املراحل كلها، فأخفها مثاين واعرض ما تكتبه على ناقد قدير وحاذ"
. سنني؛ فإذا مل جتد بعدئذ إنك قد أفدت من نسياا فانشرها، ولكن اذكر على الدوام أا لن يعيده إىل الزمن وحده

ثل الرعب على وال مت. وإذا كتبت مسرحيات فلتجعل األعمال ال األقوال هي اليت تقص القصة، وتصور األشخاص
املسرح، وإلزام وحدة األعمال والزمان واملكان، واجعل القصة قصة واحدة، تقع حوادثها يف زمن قصري ويف مكان 

". كن جريئاً يف املعرفة. وادرس احلياة والفلسفة، ألن األسلوب مهما بلغ ال قيمة له من غري املالحظة والفهم. واحد

فهو مل يتعلم البكاء؛ ذلك أنه مل يكن قوي الشعور، أو أن - قاعدة واحدةوعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعد إال
العواطف "شعوره قد اختنق فصمت، ولذلك مل يسم قط إىل ذلك الفن األعلى الذي جيسم اإلخالص يف العطف أو 

 ال Nil admirari: "ولقد كان قوله. يضاف إىل هذا أنه كان مسرفاً يف متجيد املدن". اليت يذكرها أصحاا دوء
نصيحة غري قومية، ألن الشاعر احلق جيب أن يعجب بكل شيء حىت لو كان كشروق )" 50(تعجب بشيء قط

وكان هوراس يالحظ احلياة ويراقبها، ولكنه مل يتعمق يف هذه املراقبة، وقد . الشمس أو منظر الشجر حيييه كل يوم
وكان ). 52(مل يسم شيء من أغانيِه فوق املرتبة الوسطىولذلك " باعتدال عقلِه"درس الفلسفة واحتفظ على الدوام 

مث جييب كما " أي الناس هو احلر إذن؟"يعظم الفضيلة تعظيم الرواقيني، وحيترم اللذة احتراماألبيقوريني، فيسأل نفسه 
واته هو الرجل احلكيم، سيد نفسه، الذي ال يرهب الفقر وال املوت وال األغالل، والذي يتحدى شه: "جييب زينون

إذا كان : "ومن أنبل قصائده قصيدة تضرب على نغمة رواقية وتقول)". 53(ويزدري باملطامع والذ هو كلٌ يف نفسِه
الرجل عادالً حازماً فقد تتصدع الدنيا كلها من حوله وتتساقط فوق رأسِه، وجتده حتت حطامها غري هياب وال 

وهو كأبيقور )". 55(خرتيراً من حظرية أبيقور: " جذابةولكن هوراس رغم هذا كله يلقب نفسه بأمانة)". 54(وجل
وقد بذل كل ما يف ". يقدر الصداقة فوق احلب، وكفرجيل ميتدح إصالحات أغسطس، ويعيش يف حياته كلها عزباً
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وقد أظلمت أفكاره ). 56(وسعِه داعياُ إىل الدين ولكنه كان ال دين له، وكان يشعر أن املوت يقضي على كل شيء
: ومن أقواله يف رثاء حاله. وأويت حظه من األسقام، فكان ممعوداً مصاباً بالنقرس وبغريه من األمراض-األخريةأيامه 

واحسرتاه يابستيوس إن : "ويقول لصديق آخر)". 57(إن السنني وهي متر تسلبنا كل مسراتنا واحدة بعد واحدة"
 أجسامنا، أو تقدم أعمارنا، أو املوت الذي ال السنني متر بنا سراعاً؛ لن تستطيع تقوانا أن متنع عنا غضون

وقد ذكر يف قصيدتِه اهلجائية األوىل كيف كان يأمل إذا حانت منيته أن يفارق احلياة الدنيا راضياً )". 58(يقهر
لقد لعبت ما شئت أن تلعب، وأكلت : "وها هو ذا اآلن يقول لنفسِه)". 59(كالضيف الذي نال من الوليمة كفايته"

وقد انقضت مخس عشر سنة مذ قال ملا )". 60( أن تأكل، وشربت ما شئت أن تشرب، وقد آن أن ترحلما شئت
م وتبعه هوراس بعد بضعة .ق18وقد مات ماسيناس يف عام ). 61(سيناس إنه لن يطول أجله كثرياً بعد رجل املال

  .أشهر، وأوصى بأمالكه إىل اإلمرباطور ودفن جبوار قرب ماسيناس

  س الفصل الخاِم

  ليفي 

مل يظفر النثر يف عهد أغسطس مبثل ما ظفر به الشعر من مؤلفات عظيمة قيمة، فقد اضمحلت اخلطابة بانتقال 
. التشريع والقرارات، يف الواقع إن مل يكن يف الشكل، من جملس الشيوخ واجلمعيات إىل حجرات الزعيم السرية

ألحداث ومصاحله اخليالية، ومل ينتج العصر كله آية أدبية وظل العلم جيري يف جمراه اهلادئ حتميِه من العواصف وا
ولد تيتس يف بتفيوم . Titus Liviusوكان صاحب هذه اآلية اخلالدة تيتس ليفيوس . خالدة إال يف التاريخ

Patavium)  بدواPadua ( مث وفد غإىل العاصمة، وأكب على دراسة البالغة والفلسفة، . م.ق59يف عام
وذلك كل ما نعرفه عن هذا املؤرخ ). م17-م.ق23(ني األخرية من حياتِه بكتابة تاريخ لرومة وخص السنني األربع

وكان موطنه األصلي، كموطن فرجيل، وهو إقليم البو، وقد احتفظ على الدوام ). 63"(فمؤرخ رومة ال تاريخ له"
لعل سببه ما كان يصله عنها من أنباء -بفضائل األقدمني وبساطتهم وتقواهم، مث نشأ فيِه احترام قوي للمدينة اخلالدة

البالغة مائة " كتبه"وقد وضع خطة كتابه على أساس واسع عظيم، وقدر له أن يتمه وإن مل يصل من . وهو بعيد عنها
وإذ كانت هذه الكتب الباقية حتتويها ستة جملدات فإن يف وسعنا أن نقدر . واثنني وأربعني كتاباً إال مخسة وثالثون

ويلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء متتابعة لكل منها عنوان خاص، وجيمعها كلها عنوان واحد . ملؤلفضخامة هذا ا
وكان يف وسع أغسطس أن يتغاضى عن ميوله اجلمهورية وأبطاله ". Ab urbe conditaمن أسس املدينة "هو 

. ع خطط اإلمرباطورية السياسيةاجلمهوريني ألن روح الكتاب الدينية واألخالقية والوطنية كانت تتفق كل االتفاق م

وقد فكر . ومن أجل ذلك اختذ ليفي صديقاً له وشجعه ليجعل منه فرجيالً ناثراً يبدأ عمله من حيث تركه الشاعر
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م أن ينقطع عن العمل حبجة أنه .  ق753ليفي يف يوم من األيام وهو يف وسط مرحلته الطويلة اليت بدأت يف عام 
. خلالدة؛ مث واصل العمل ألنه على حد قوله وجد نفسه قلقاً حائراً حني امتنع عن الكتابةنال ما يبتغيه من الشهرة ا

وإذا كان لنا أن نصدقهم فإم ! وكان املؤرخون الرومان يرون أن الشعر ولد هجني من أبوين مها البالغة والفلسفة
وقد نشئ ليفي ليكون . غزى اخللقي بقصةكانوا يؤرخون ليوضحوا املبادئ األخالقية بالقصص البليغة، أي أن جيلو امل

لكي يظل كما كان  "Taineكما يقول تني " اجته حنو التاريخ"ممثالً، ولكنه حني وجد اخلطابة خطرة معرضة للنقد، 
وبدأ كتابه مبقدمة جافة ندد فيها مبا كان شائعاً يف عصره من فساد وترف وخنوثة؛ وقال إنه دفن نفسه ). 65"(خطيباً

، مث يقول إنه "الذي ال نطيق ما ابتالنا من أمراض كما ال نطيق هلا عالجاً"ي لكي ينسي مساوئ احلاضر، يف املاض
وكانت سبباً يف عظمتها، وهي احتاد األسرة . سيتخذ التاريخ سبيالً لتصوير الفضائل اليت رفعت من شأن رومة
 كل خطوة من اخلطوات، وقدسية ما يقطعه الناس وقداستها، وتقوى األبناء، والعالقة املقدسة بني الناس واآلهلة يف

ويقول إنه سيجعل رومة الرواقية هذه أمة نبيلة كرمية األخالق إىل . من عهود وضبط النفس والوقار إىل أقصى حد
حد يرى الناس معه أن فتح بالد البحر األبيض املتوسط كان من األعمال اليت حتتمها من األخالق الكرمية، أو أا 

هلي وشريعة مقدسة نزلت على ما يف الشرق من فوضى وما يف الغرب من مهجية، وسيجعل ما نالته رومة من أمر إ
وأكرب ما يف . ظفر نتيجة ملا حتلي هلا به أهلها من كرمي اخللق، كما عزاه بولبيوس إىل نظام حكومتها الصاحل الرشيد

وكان احترامه . على أن مؤلفه رجل خيضع حلكم العقلالكتاب من عيوب إمنا يرجع إىل هذه الرتعة األخالقية، ففي 
للدين احتراماً مسرفاً إىل حد يكاد حيمله على األميان بكل خرافة، وميأل صحف كتابه بالفأل والطرية والتنبؤ بالغيب 
. حىت لنشعر وحنن نقرؤها أن الذين يدبرون احلوادث ويقومون باألعمال هم اآلهلة كما نشهد ذلك يف أشعار فرجيل

ولسنا ننكر أنه يعرب عن شكِه أنه يعرب عن شكِه فيما يروي من أساطري تاريخ رومة األول، ويبتسم حني يذكرمن 
الروايات أقلها احتماالًأسأأ ، ولكنه حني يواصل الكتابة ال يفرق بني األساطري والتاريخ احلقيقي، ويسري وراء أسالفه 

ح، ويقبل األقاصيص والروايات اخليالية اليت اخترعها املؤرخون األولون بال متيز كبري بني الباطل من أقواهلم والصحي
وقلما يعىن بالرجوع إىل املصادر األصلية أو اآلثار، وال يشغل نفسه قط بزيارة األماكن ). 66(ليمجدوا ا أسالفهم

 ويلجأ إىل طريقة ).67(وتراه أحياناً يعمد إىل شرح صحائف كاملة من بولبيوس. اليت وقعت فيها أهم احلوادث
القساوة القدمية طريقة احلوليات، فيقص احلوادث اليت وقعت يف عهد كل قنصل من القناصل، وهلذا فإنك إذا 

ضربت صفحاً عما فيِه من حبوث أخالقية لن جتد فيِه أثراً للتعليل الصحيح وربط النتائج بأسباا، بل كل ما جتده 
و ال يفرق بني اآلباء األجالف األولني الذين عاشوا يف عهد اجلمهورية املبكر وه. سلسلة متتابعة من األحداث الرائعة

وبني أشراف عصره، أو بني السوقة األشداء الذين أنشئوا الدميقراطية الرومانية والغوغاء األدنياء الذين قرضوا 
عزة الوطنية اليت جتعل رومة ولقد كان السر احلقيقي يف عظمة ليفي هو ال. أركاا، وهو يتحيز لألشراف على الدوام
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وهذا السر هو الذي حباه بالسعادة الدائمة يف أثناء كدحه الطويل، وهلذا السبب فإننا . يف نظرة حمقة على الدوام
قلما جند كاتباً نفذ خطة واسعة كخطتِه مبثل ما نفذها هو يف أمانة أشعرت قراءة األقدمني وال تزال تشعرنا حنن 

ولقد كان هذا الشعور بعظمة رومة هو مصدر ما يف أسلوب ليفي . هلا يف عامل الغيب من مصريبعظمة رومة ومبا قدر 
وإن اخلطب . من نشاط، وما يف أشخاصه من قدرة، وما يف وصفِه من جة وقوة، وما يف نثره من انسجام رائع جليل

 مناذج تحتذى يف املدارس، وإن اليت اخترعها من عنده وبثها يف تارخيه لتعد آيات يف اخلطابة أصبحت من بعدِه
القارئ ليسحر لبه ما يتخلل الكتاب كله من أخالق كرمية؛ فليفي ال يعمد إىل الصخب والضجيج، وال يقسو يف 

وهذا العطف يفارقه حني يروي قصة . أحكامِه على الناس، وعطفِه على الدوام أوسع من علمِه وأعمق من فكرِه
فر ذلك له، وهو إىل هذا يكفر عن هذا الذنب بتتابع حوادث القصة وروعتها اليت هنيبال، ولكننا ال يسعنا أن نغ

ومل يكن قراؤه يهتمون مبا يف كتابِه من أخطاء، ومن نقص يف . تصل إىل ذروا حني يصف احلرب البونية الثانية
 وكانوا يعدون . ا ماضيهمالدقة، ومن حتيز، وكانوا حيبون أسلوبه وقصصه، ويبتهجون بالصورة الواضحة اليت صور

 ولقد ظل . وحلمة منثورة من أنبل ما خلفه عصر أغسطس، والرتعة اليت سادت ذلك العصر" من أسس املدينة"كتابه
وحىت الذين كانوا . كتاب ليفي يلون أفكار الناس عن تاريخ رومة وأخالق أهلها مثانية عشر قرناً كاملة تبدأ من أيامه

الد اخلاضعة لسلطان الرومان قد تأثروا ذا السجل الضخم للفتوح اليت مل يكن هلا نظري يقرءون كتابه من أهل الب
ويقص بلين األصغر قصة أسباين تأثر بكتاب ليفي تأثراً محله . من قبل، وباألعمال الضخمة اجلبارة اليت قام ا رجاهلا

بته وصلى لربِه، ونسي كل ما عدا ذلك فلما حقق رغ.  إىل رومة لعله يلقاه فيهاCadizعلى أن يسافر من قادس 
  ).68(من احلقوق، وعاد راضياً إىل موطنه عند احمليط األطلنطي

  الفصل السادس 

  ثورة العاشقين 

ذلك أن الفنانني العظماء، . وظل الشعر يف هذه األثناء ينتشر وتعلو مكانته، ولكن على غري ما كان يشتهي أغسطس
الذين يستطيعون قرض الشعر اجليد يف املوضوعات اليت تطلبها احلكومة؛ فأما أمثال فرجيل وهوراس، وهم وحدهم 

من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإم ال ينصاعون إىل هذه املطالب، وأما من كانوا أقل منهما شأناً فإم ال 
 إىل سلطان -ب الدين، الطبيعة، واحل-وقد خضع مصدران من مصارد الشعر الكربى. يستطيعون إجابتها

مث فر . اإلمرباطورية، أما املصدر الثالث فقد ظل خارجاً على سلطاا غري خاضع ألي قانون حىت يف أغاين هوراس
، وثار ثورة سارت يف طريق حيفه املرح Propertius وبروبرتيوس Tibullusالشعر فراراً بطيئاً على يد تيبلس 

خسر األرض اليت ورثها عن آبائِه كما خسر ) 19 -54(لبيوس تيبلس وتفصيل ذلك أن أ. املتزايد إىل خامتة مفجعة
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وأنقذه .  مسقط رأسه- Tibur قرب تيبور - Pedumفرجيل أرضه حني وصلت نريان احلرب األهلية بلدة بدوم 
مساال من الفقر وأخذه مع حاشيته إىل بالد الشرق، ولكن تيبلس مرض يف الطريق وعاد إىل رومة مغتبطاً بنجاحه من 

اخلرب ومن السياسة، فقد أمكنه ذلك من أن يصرف جهوده كلها يف التغين بعشق الفتيات والفتيان، ونظم املراثي 
وهو اسم ال نعرف عنه أكثر من  (Diliaوكتب االبتهال املألوف إىل دليا . املصقولة على منط يوناينّ اإلسكندرية

اليت جتلس أمام باا كاحلارسة ) كثريات من عشيقاتِههذا ولعله مل يقصد بِه فتاة بعينها بل كان يسمى بِه ال
، يذكّرها كما ذًكرت كثريات من الغانيات قبلها أن الشباب ال جييء إال مرة مث ينقضي مسرعاً خفية؛ )69(العنيدة

عاشقها ومل يقلق باله أن دليا متزوجة، فقد أنام زوجها بأن قدم له نبيذاً مركزاً، ولكنه استشاط غضباً حني فعل به 
ولعل هذه املوضوعات العتيقة مل تكن خليقة بإقالق بال أغسطس، أما الذي جعل ). 70(اجلديد ما فعله هو بزوجها

تيبلس، وبروبرتيوس وأوفد مبغضني إىل حكومة تلقى أشد الصعاب يف وجود جمندين للجيش فهو الرتعة املؤثرة 
ذلك أن تيبلس يسخر . صبة املتحللة يف حبها من مجيع القيودالقوية املضادة للجندية، واليت كانت تتصف ا هذه الع

من احملاربني الذين يسعون إىل املوت يف الوقت الذي يستطيعون فيِه أن يغرروا بالنساء، ويتحسر على عهد زحل 
فلم تكن حرب حني كان الناس يشربون من أقداح ...مل يكن فيه جيوش، وال حقد، وال حرب: ويتصوره عهداً

فالبطل هو الذي يدركه الكرب يف كوخِه املتواضع ...أال فأعطين احلب وحده ودع غريي يذهب إىل احلرب...خشبية
فألعش . بعد أن ولد له بنون، فتراه يرعى املاشية وابنه يرعى الضأن، وزوجته الصاحلة تسخن املاء جلسمه املتعب

أما ). 71"(يام اخلوايل كما يتحدث الشيوخحىت تصبح كل شعرة من شعر رأسي ناصعة البياض، وأحدث عن األ
فكانت أغانيه أقل بساطة وأقل حناناً، يزينها العلم أكثر مما يزين أشعار تيبلس، ) 15 - 49(سكستس بروبرتيوس 

 وتلقى العلم يف رومة، Umbriaوقد ولد سكستس يف أمربيا . ومتاثلها فيما حتتويِه من أناشيد الدعارة اهلادئة
 -  وإن مل يكن يف القراءEsquiline قرض الشعر، وضمه ماسيناس إىل ندوتِه على اإلسكولني وسرعان ما آل إىل

وهو يصف يف زهو وسرور الوالئم اليت .  من يستطيع أن يستخرج أفكاره من أغوار حذلقته-إال قلة ضئيلة منهم
وهو " الفنانني العظام  يف كؤوس من صنعLesbosكانت تقام على شاطئ ر التيرب، حيث كان حيتسي مخر لزبس 

وكان بروبرتيوس يتغىن ). 72(، يرقب السفن جتري يف النهر من حتته"جالس كأنه على عرش بني النساء املرحات
 فكانت هلا عنده نغمة Cynthiaمبدح احلرب من حني إىل حني ليطرب بذلك ويلّ نعمته وزعيمه؛ أما حبيبته سنثيا 

 ؟ ال، لن يكون ولد من أبنائنا Parthianء ليضحى م يف االنتصارات البارثية ِلم أجنب أبنا: "أخرى، فهو يقول هلا
وإذا أحصينا ). 74(، وهو يؤكد هلا أن كل ما يف العامل من أجماد عسكرية ال يعادل ليلة واحدة مع سنثيا)73"(جندياً

 والصد كان ببليوس أفيديوس كل هؤالء األبيقوريني خفاف القلوب واألحالم، الذين كانوا يقضون حيام بني احلب
م سلمو . ق43وكان مولده عام .  أمنوذجهم السعيد وحامل لوائهم مجيعاPublius Ovidius Nasoًنازو 
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Sulmo) عد تسعني ميالً أو حنوها شرقي رومة)سلمووكان . ، وهي بلدة يف واد مجيل من وديان األبنني على ب
ة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون، وحقول من القمح، ومياه يتخيلها من منفاه يف سنيه األخرية بلدة مجيل

 ليدرس القانون يف رومة، ولكنه صدم حني مسع - وكان رجالً ثرياً من رجال الطبقة الوسطى-وأرسله أبوه. جارية
ل  كما يقو-فأخذ يذكر للصيب ما لقيه هومر من مصري حمزن؛ فقد مات هذا الشاعر. أن ابنه يريد أن يكون شاعراً

وأثّر هذا التحذير يف أوفد فواصل دراسة القانون وارتقى حىت صار قاضياً .  فقرياً أعمى-أحسن الناس علماً بأخباره
ألن هذا املنصب كان يؤهله ألن (يف احملاكم الربيتورية، وأىب أن يتقدم ليكون كوسترا، فحزن لذلك أبوه أشد احلزن 

إىل دراسة األدب وإىل احلب، حمتجاً بأنه ال يسعه إال أن يكون ؛ وفضل أن يعمد )يكون عضواً يف جملس الشيوخ
وسافر أوفد على مهل إىل أينة وإىل الشرق األدىن وصقيلة، وملا عاد ). 75"(ولثغت باألوزان فجاءت األوزان"شاعراً 

والعلم، واملال، انظم إىل زمرة أكثر الناس جمنوناً وخالعة يف العاصمة، وكان ذا نصيب موفور من اجلمال، والذكاء، 
وتزوج مرتني يف شبابِه، وطلق زوجته، مث قضى بعض الوقت يرعى يف . فاستطاع بذلك أن يفتح مجيع األبواب املغلقة

 وأما أنا فما أسعدين إذ ولدت يف هذا العصر الذي فليجد غريي مسرام يف املاضي،: " ويقولاملراعي العامة
وكان يسخر من اإلنياذة، ومل يفد منها إال نتيجة واحدة، هي أنه ملا كان ابن الزهرة هو ). 76"(توائم أخالقه أخالقي

الذي أنشأ رومة فقد وجب أن تصبح مدينة احلب لتدل على تقى أهلها وصالحهم إن مل يكن ذلك لسبب 
 إخفاء المسها عن القراء، أو لعل ذلك اسم يطلقه Corinnaت لبه عاهر مجيلة يسميها كورنا وخلب). 77(آخر

وسرعان ما وجدت أشعاره املكشوفة فيها من ينشرها له، . على الكثريات غريها من النساء الاليت وقع يف حبهن
سان كل شاب يف رومة م، ومل تلبث إال قليالً حىت جرت على ل14 يف عام Amoresفنشرت بعنوان الغزليات 

إن الناس يف كل مكان يريدون أن يعرفوا من تكون كورونا هذه اليت أتغىن : "ويقول هو يف ذلك. حديثاً وغناء
ليس الذي يثري عاطفيت : "وقد أضلهم هو يف جمموعة أخرى من الغزليات يف وصف احلب اخلليط فقال). 78"(حببها

فظ يل حيب، فإذا رأيت فتاة مجيلة ذات عينني ناعستني مطرقتني إىل حجزها هو اجلمال الثابت؛ بل إن مثة مائة سبب حت
وإذا أبصرت فتاة خليعة، اخترقت سهام حلاظها قليب، ألا ليست . اشتعلت ناراحلب يف قليب، وأسرتين بسذاجتها

بالعناد والصالبة وإذا متنعت وتظاهرت . قروية ساذجة، ألا تقوى أملي يف أن أضمها إىل صدري على فراشي الوثري
وإذا كنت عاملة ضليعة مبا يف الكتب اويتين بشمائلك . حكمت بأا ستخضع يل ال حمالة، ولكنها ممعنة يف خداعها

وختطر إحداهن اهلوينا فأحبها حلسن خطاها، وختطو األحرى بقوة، ولكنها ترق إذا طاف ا طائف ... النادرة
فت منها القبالت يف أثناء الغناء، وإذا ضربت األخرى بأناملها اخلفيفة خط.... وإذا غنت فتاة بصوت شجي.. احلب

 فمنذا الذي ال يقع يف حب هاتني اليدين املاهرتني؟ وهذه تأسرين حبركاا، إذا ما حركت - على األوتار الشاكية
نريان احلب ألقل يديها يف اتزان وانسجام، وتفننت يف ثين خصرها الرقيق فتذكى النار يف قليب الذي تلتهب فيه 
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إين لتفتنين الطويلة والقصرية !... Priapus يف مكاين يصبح بريابس Hippolytusضع هبوليتس .... األسباب
واعتذر أوفد ). 79(وإين ألتقدم إليهما ضارعاً متوسالً أن يستجيبا حليب... على السواء، فكلتامها تضرم النار يف قليب

وكتب ). 80( جاءه واحتلس قدماً من شعره وتركه أعرجCupidكيوبد عن عدم التغين مبجد احلرب، وقال إن 
 قوبلت بقبول حسن، ولكنه كان على العموم يفضل الشعر Medeaمسرحية مل يعثر عليها بعد وهي مرحية ميديا 

املنشد املعروف بأساليبه "، وال يرغب يف أكثر من أن يسمى "ظالل الزهرة الكسول"الغزيل أو كما يسميه هو 
وأغانيه هي بعينها أغاين مجاعة التروبدور سبقتها بألف عام كاملة، وموجهة مثلها للسيدات ). 81"(تافهةال

ويعلم أوفد كورنا كيف تتحدث إليه باإلشارات وهي مضطجعة . وهي جتعل املغازلة أهم أعمال احلياة. املتزوجات
فلست زير نساء يتنقل : "وأنه لن يزين بغريها أبداً، ويؤكد هلا أنه سيظل وفياً هلا أبد الدهر، )82(على فراش زوجها

مث حيظى ا آخر األمر ويكتب قصيدة ابتهاجاً بنصره، ويثين فيها ". من هذه إىل تلك وحيب مائة امرأة يف وقت واحد
مث . عليها لطول صدها عنه، وينصحها بأن تعود إىل هذا الصد من حني إىل حني، حىت يدوم حبه هلا أبد الدهر

مها ويضرا، ويندم على فعلته، وحيزن وجين حببها أكثر من ذي قبل، ويفعل ما يفعله رميو فيتوسل إىل الليل أن خياص
وختدعه كورونا كما خدعها، . يطول وإىل الفجر أالّ يطلع، ويرجو أن ب ريح مواتية فتحطم قطب عربة الفجر

 من خشوع جزاًء كافياً حلبها له؛ وتقّبله طالبة إليه أن ويستشيط هو غضباً حني يعرف أا ال جتد فيما هلا يف شعرِه
يصفح عنها ولكنه ال يساحمها ملا كسبته من حذق جديد يف بث لواعج اهلوى، ويقول إن معلماً جديداً قد علمها هذا 

 وبعد بضع صفحات من الكتاب جنده حيب فتاتني يف وقت واحد كلتامها مجيلة حسنة الذوق يف اختيار). 83(احلذق

مث ال يلبث أن يساوره اخلوف من أن يقضي عليه توزيع قلبه بني حبيبته، ولكنه يقول ). 84"(مالبسها، مهذبة، مثقفة
والقت هذه القصائد قبوالً ال بأس به من اتمع الروماين بعد أربع ). 85(إنه يسعده أن خير صريعاً يف ميدان احلب

ت بعض األسر العظيمة أمثال أسرة الفابيني والكرفينيني، سنني من صدور قوانني اإلصالح اليوليوسية، وظل
والبمبونيني تستضيف أوفد يف بيوا؛ وازدهى الشاعر مبا ناله من نصر فأصدر كتاباً يف التغرير بالنساء مساه فن الغرام 

Ars Amatoria(2لى العفة وهو حيذر قرائه حتذيراً ينطوي ع". لقد عينتين الزهرة معلماً للحب. "يقول فيِه) م
والطهارة فيقول إن أمثاله جيب إال تطبق إال على اجلواري والسراري؛ ولكن ما يفيض به الكتاب من تصوير 

للصداقات الوثيقة، ومواعيد اللقاء السرية، والرسائل الغرامية، ومن هزل وفكاهة، وخيانة أزواج، وخادمات 
وأراد أن ال تكون .  الطبقتني العليا والوسطى يف رومةحمتالت ماهرات، كل هذا يوحي بأن الكتاب إمنا يصور أحوال

 Remediaدروسه سريعة األثر فوق ما جيب أن تكون فأضاف إىل رسالته األوىل رسالة ثانية يف عالج احلب 

Amoris ،يقول فيها إن خري عالج من داء احلب هو العمل الشاق، مث يليه يف القوة الصد، ويأيت بعدمها الغياب 
مث أراد آخر األمر أن يوفق بني آرائه األوىل ). 90( أيضاً أن تفاجئ حبيبتك يف الصباح قبل أن تتم زينتهاومن املفيد
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 وهي رسالة شعرية يف De Medicamina Fociei Feminineae: والثانية فأخرج رسالة ثالثة عنواا
ة رواجاً عظيماً، وانتشرت بسببِه والقت هذه الرسائل الصغري. أصباغ التجميل وأدهانه، أخذ ما فيها عن اليونان
ما دامت شهريت قد طبقت العامل كله فإين ال يعنيين قط ما يقوله : "مسعهة أوفد السيئة يف كل مكان، ويقول يف ذلك

ومل يكن وهو يقول هذا يعر أن أحد هذين الشخصني احلقريين هو أغسطس نفسه، ) 91"(عين شخص أو شخصان
 وأنه يراها إهانة حلقت بالقوانني اليوليوسية، وأنه لن ينسى هذه اإلهانة حني ختطر وأن قصائده قد أغضبت الزعيم،

ويف السنة الثالثة بعد امليالد تزوج أوفد للمرة الثالثة، وكانت زوجته . الفضائح اإلمرباطورية على بال الشاعر الغافل
يف السادسة واألربعني من عمرِه، يف حياته اجلديدة من أكرب األسر املمتازة يف رومة؛ واستقر الشاعر، وكان وقتئذ 

، وفعلت به السن ما مل Fabiaاملرتلية اهلادئة، ويلوح أنه هو وزوجته قد تبادال الوفاء واإلخالص واهلناءة يف فابيا 
 قصصاً عن Heroidesفروى يف كتابِه . يفعل به القانون، فأمخدت نريان عواطفه وجعلت شعره جديراً باالحترام

، وسابفو، وهلن Ariadne وديدو، وأريدين Phaedra وفيدرا Penelopeت النساء أمثال بنليب حب شهريا
Helen وهريو ،Hero ولعله أسرف يف طول هذه القصص حىت أمل، ألن التكرار قد جيعل كل شيء حىت احلب 

لقد : "عن فلسفة أوفدعلى أن مما يثري الدهشة حقاً يف هذه القصص مجلة على لسان فدرا تعرب فيها . نفسه مسئماً
م أعظم مؤلفاته كلها وهو كتاب 7ونشر الشاعر حوايل ). 92"(حكم جوف بأن الفضيلة هي كل ما يهبنا اللذة

ويتألف من مخسة عشر سفراً، تقص يف شعر سداسي األوتاد حتول اجلماد . Metamorphosesالتحول "
يونانية الرومانية، إال القليل النادر، قد بدل صورته، فقد وإذا كان كل شيء يف األساطري ال. واحليوان والناس واآلهلة

استطاع أوفد بفكرتِه هذه أن يغترف من حبر األساطري القدمية كلها إىل تأليه قيصر، وكانت كتاباته هي القصص اليت 
 مل تمِح ظلت ذات شأن عظيم يف برامج الكليات مجيعها حىت اجليل السابق على جيلنا هذا، بل إن ثورة هذه األيام

 & Pyramus، وبرباموس وثزيب Phaethon's Chariotكقصص عربة فيتون : بعد ذكرها من العقول

Thisbe وبرسيموس وأندرمدا Perseus & Andromeda وسرقة برسربين ،The Pape of 

Prosperine وأورثوزا ،Arethusa ميديا ،Medea وديدالوس وأيكاروس ،Daedalus & Lacrus ،
، وأطلنطا Orpheus & Eurydice، وأورفيوس ويورديس Baucis & Philemonمون وبوسيز وفلي
Atlanta وفينوس وأدنيس ،Venus & Adonisهذا هو املعني الذي استمدت من مئات .  وكثرياً غريها

 وإذا كان ال بد لإلنسان أن يواصل دراسة األساطري القدمية،. اآلالف من موضوعات القصائد، والرسوم والتماثيل

فإن أيسر السبل إىل دراستها أن يقرأ قصص هذا احلشد العظيم من اآلدميني واآلهلة، وهي قصص تروى بكثري من 
التشكك الفكه الرتعة الغزلية، وللفن فيها أثر دائم عظيم يعجز عنه العابث غري القدير، وال يصل إليِه إال من أويت 

 Per: "لن الشاعر الواثق من نفسه يف ختامها أنه من اخلالديناملقدرة والصرب الطويل، فال عجب واحلالة هذه أن يع
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Saecula Omnia Vivamوما كاد يفرغ من كتابة هذه العبارة األخرية حىت ترامى ".  سأعيش إىل آخر الدهر
ة  الباردة اهلمجية الواقعة على ساحل البحر األسود وهي املعروفTomiإليِه أن أغسطس قد أمر بنفيِه إىل بلدة تومي 

وتلك كارثة مل يكن الشاعر مستعداً لتحملها يف مثل سنه، . اآلن بقسطنطة، واليت ال تزال غري حمببة إىل غري أهلها
، من قصيدة من الشعر "التحول"وكان قد أمت يف هذا الوقت إحدى ومخسني عاماً، وفرغ تواً، قبيل انتهائه من كتاب 

بأن سياسته قد نشرت لواء السالم واألمن والرفاهية اليت يستمتع ا اجليد يثين فيها على اإلمرباطور ويعترف فيها 
 وهي قصيدة تكاد تكون من Fastiوكان فوق هذا قد أمت نصف قصيدة تدعى فاسيت . اجليل الذي يعيش فيِه أوفد

موضوعها وكان يوشك أن جيعل هذه القصيدة ملحمة . القصائد التقية تتحدث عما يف السنة الرومانية م أعياد دينية
من التقومي الروماين، ألنه استخدم يف رواية قصص الدين القومي ويف تكرمي هياكله وآهلته ما استخدمه يف األساطري 

وكان يرجو أن يهدي القصيدة إىل . اليونانية والغزل الروماين من أسلوب سهل واضح وعبارات وجمل رقيقة
ق عهدِه، ولتكون مبثابة اعتذار منه عن سخريته ذا الدين، وإنكار أغسطس ليشترك ا يف إعادة الدين القومي إىل ساب

ومل يتبني اإلمرباطور من قراره أسباب نفيه، وليس يف مقدور أحد أن يعرففي هذه األيام حقيقة . ملا فرط منه يف حقِه
نفسه حفيدته يوليا على أن مثة إشارة بعيدة من اإلمرباطور ألسباب هذا النفي، فقد نفى يف الوقت . هذه األسباب

ويلوح أن الشاعر كان له بعض الشأن يف مسلك يوليا الشائن، . وأمر بإخراج كتب أوفد من دور الكتب العامة
وقع " خطأ"أما هو نفسه فيقول إنه عوقب بسبب . سواء كان حظه فيِه حظ الشاهد، أو املشارك، أوالفاعل األصلي

وأجيز له أن يبقى يف أثناء ). 93(على الرغم منه منظراً غري الئقفيه وبسبب قصائده، ويذكر ما يوحي بأنه شهد 
وكان القرار جمرد إبعاد، أخف من النفي، يسمح له بأن حيتفظ . م ينظم فيها شؤونه8الشهور الباقية من عام 

وإن يكن فلم يكن منه إال أن أحرق كتاب التحويل، . بأمالكِه، ولكنه أقسى منه إذ يلزمه باإلقامة يف مدينة واحدة
وعرض بعضهم أنفسهم ) 94(وابتعد عنه معظم أصدقائه. بعض القراء قد نقلوا صوراً منه واحتفظوا ا ألنفسهم

ألشد األخطار ببقائهم معه إىل ساعة رحيله؛ وشجعته زوجته وأعانته على حتمل حمنته مبا أظهرت له من احلب 
ا هذه املظاهر القليلة فإن رومة بأسرها مل تظهر شيئاً من وإذا استثنين. واإلخالص، وإن مل تسافر معه إطاعة ألمره

وكان البحر . االهتمام بشاعر أفراحها ومسراا حني أحبر من أستيا ليبدأ سفره الطويل وابتعاده عن كل شيء حيبه
 إذ بقي على هائجاً طوال أيام الرحلة تقريباً، وخيل إىل الشاعر مرة أن األمواج ستبتلع سفينتة، وملا أبصر تومي حزن

وكان يف أثناء الرحلة قد شرع ينظم القصائد املعروفة لنا باسم األحزان . قيد احلياة واستسلم للحزن واليأس
Tristia .ا إىل زوجته وابنته وربيبته وأصدقائه وأكرب الظن أن الروماين . فلما جاء املدينة واصل نظمها وبعث

مكان قفر خاٍل من األشجار ال ينبت فيِه شيء : جلديد حني عنه إنهاملرهف احلس قد بالغ يف وصف أهوال موطنه ا
وإن كان ضباب البحر األسود عنه الشمس، وإن الربد يشتد فيِه حىت يبقى ثلج الشتاء يف بعض السنني طوال فصل 
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 أن مير الصيف، ويتجمد ماء البحر األسود يف فصل الشتاء املظلم الكئيب، كما يتجمد ماء ر الدانوب حىت ليسهل
وملا .  محلة اخلناجر واليونان املهجننيGetaeعليِه الربابرة الضاربون حول املدينة على أهلها وهم خليط من اجليتا 

 وكان ال - الناضرة حتطم قلبه أسى وحسرة، وسرى يف شعرِهSulmoفكر يف مساء رومة الصافية وحقول سلمو 
هي والرسائل الشعرية اليت كتبها " األحزان"وتتصف . سر فيه قبل شعور عميق قوي مل ي-يزال مجيالً يف شكله ولفظه

بكل ما تتصف به أعماله العظيمة من سحر ومجال، فقد بقي له يف منفاه " Ex Pontoمن البحر األسود "ألصدقائه 
كل ما كان له من ألفاظ سهلة يبعث ا السرور يف القلوب حىت وهو يف املدرسة، ووصف للمناظر تكتسب 

ا من نفاذ بصره ومن خياله، وقدرة على تصوير األسخاص وبث احلياة فيهم مبا أويت من دقة ومهارة وضوحه
سيكلوجية، وعبارات موجزة مليئة بالتجربة والتفكري، ورقة يف احلوار، ويسر وسهولة يف األوزان، كل هذه 

 األوىل إليها مما جعلها غري جديرة اخلصائص قد بقيت له يف منفاه وخالطها ِجد ووقار ورقة، كان افتقار قصائده
وكان ينقصه يف مجيع مراحل حياته قوة اخللق؛ وكما أنه قد أفسد شعراء يف وقت من األوقات مبا مأله به .بالرجال

وكان . من وصف الشهوات اجلنسية التافهة، فقد أغرق اآلن أشعاره بفيض من الدموع والتضرع للزعيم والتذلل له
ارحلي أيتها الكتب وحيي بامسي األماكن : "ستطيع الوصول إىل رومة، ومن أقواله يف هذا املعىنحيسد القصائد اليت ت

ويتمىن لو أن صديقاً شجاعاً محل هذه الرسائل إىل اإلمرباطور فأشفق ) 95"(أرض بالدي العزيزة على"و " اليت أحبها
. و يأمر بنقله إىل مكان أقل قسوة من منفاهوهو يفصح يف كل رسالة عن أمله يف أن يعفو اإلمرباطور عنه، أ. عليه

). 96(وهو ال ينفك يفكر يف زوجته ويردد امسها يف أثناء الليل، ويتمىن أن يقبل شعرها األبيض قبل أن حتني منيته

ولكنه مل يصله عفو، حىت إذا قضى يف املنفى تسع سنني وبلغ من العمر ستني عاماً، رحب باملوت، وجيء بعظامه إىل 
وحققت األيام ما تنبأ لنفسه من شهرة خالدة، وكان له يف . ا استجابةً لرجائه، ودفنت جبوار عاصمة البالدإيطالي

واهلريويدات مصدر كثري من روايات احلب " التحوالت"العصور الوسطى ما لفرجيل من أثر عميق، وأضحى كتاباه 
اً من موضوعام، ووجد مصورو النهضة يف تلك العصور، واستمد منه بوكاشيو، وتسو، وتشوسر، واسبنسر كثري

يف أشعاره الشهوانية كرتاً من املوضوعات ال ينضب له معني، ومالك القول أنه كان أعظم شاعر وجداين إبداعي يف 
وال جدال يف أن عصر أغسطس مل . وانقضى مبوته عهد من العهود الزاهرة يف تاريخ األدب. العصر العقلي اإلتباعي

وقد كان حىت يف أحسن . ر األدب كما كان عصر بركليز يف اليونان أو عصر إلزبث يف إجنلترايكن من أزهى عصو
ما أخرجه من النثر بالغة طنانة، ويف خري ما أخرجه من الشعر كمال يف الشكل قلّما ينتقل كالمها من القلب إىل 

لقد . ىت لكريشيوس أو شيشرونولسنا جند يف هذا العصر من يضارع إسكلس أو يوربديز أو سقراط أو ح. القلب
 - وإن العصر األرستقراطي. كان احتضار اإلمرباطور لألدباء هو الذي يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه

 إن هذا العصر ليعلي من شأن االعتدال -كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر يف إجنلترا
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يف األسلوب يعلو فيها العقل والشكل على الوجدان " إتباعية"ب وجهة والتوسط، وحسن الذوق، ويوجه األد
. وذلك أدب أكثر صقالً وأقل حيوية، وأنضج وأقل تأثرياً من أدب العصور أو العقول املبدعة العاطفية. واحلياة

 جديراً ولكننا إذا أغضضنا الطرف عن هذا ونظرنا إىل أدب ذلك العصر يف نطاق األدب العقل اإلتباعي وجدناه
بامسه؛ فنحن ال نرى من قبله حكماً رزيناً قد عرب عنه مبثل هذا الفن البالغ أوج الكمال، وحىت املرح اجلنوين الذي 

وقد بلغت اللغة الالتينية يف شعره وشعر فرجيل . وصفه أوفد قد خفف من حدته القالب اإلتباعي الذي صب فيه
الشعر، ومل تبلغ بعدهم ما بلغته يف أيامهم من ثراء يف اللفظ، وهوراس أعلى ما وصلت إليه بوصفها أداة لقرض 

  .وفخامة يف النغم، ودقة يف التعبري مع إجياز ومرونة وعذوبة ألفاظ

  الباب الثالث عشر 

  الجانب اآلخر من الملكية 

  م  96- 14

  الفصل األول 

  تيبيريوس 

إذا نزل العلماء من عليائهم إىل ميدان العواطف زاد العلم ولعاا؛ أما إذا كانت العواطف هي املسيطرة على 
وكان اختيار أغسطس لتيبرييوس اختياراً حكيماً، ولكنه . السياسة تصدعت أركان اإلمرباطوريات وزلزلت دعائمها

كان تيربيوس يعمل على إنقاذ اإلمرباطورية بصربه وحسن قيادته أوشك اإلمرباطور أن وملا . جاء بعد فوات الفرصة
ويا أشجع الرجال، ويا أعظم ... وداعاً يا أحب الناس إيلّ: "حيبه، فقد جاء يف ختام إحدى الرسائل اليت وجهت إليه

س كما أعمت من بعده ولكن عاطفة اجلوار وقرب الدار أعمت أغسط). 1"(القواد إخالصاً وأحياهم ضمرياً
أورليوس، فنأى جبانبه عن تيبرييوس وقرب إليه أحفاده الصغار، واضطره إىل التخلي عن زواج سعيد موافق ليكون 

وملا . ديوث يوليا، وغضب منه حني مل يرض عن سلوكها، وتركه يبلغ سن الشيخوخة وهو يدرس الفلسفة يف رودس
 كان قد بلغ اخلامسة واخلمسني من عمره، وكره اتمع، ومل يعد يرى يف تويل تيبرييوس رياسة الدولة يف آخر األمر

وإذا شئنا أن نفهمه على حقيقته وجب علينا أن نذكر أنه من آل كلوديوس وأنه كان أول الفرع . السلطان سعادة
يطاليا، وأضيق وقد ورث عن أبويه أنبل دم يف إ. الكلودي من األسرة اليوليوسية الكلودية اليت كان آخرها نريون

وكان طويل القامة شديد البأس، حلو املالمح، ولكن حب الشباب ضاعف من حيائه، . أهلها أفقاً، وأقواهم إرادة
وميثل رأسه اجلميل احملفوظ يف متحف بسطن يف صورة قس شاب عريض ). 2(ومساجة طباعه، وإحجامه وحبه للعزلة
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احلزن وعميق التفكري، وقد بلغ من جده ووقاره يف شبابه أن أطلق اجلبهة، واسع العينني غائرمها، ذي وجه يدل على 
وقد أخذ من التربية كل ما يستطيع أن يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة ". الرجل العجوز"عليه بعض اان اسم 

). 3"(غفل عن اآلهلة"والتبعة، وأتقن اللغتني اليونانية والرومانية وآداما، وكتب األغاين الشعرية، ودرس التنجيم و 

وكان حيب أخاه األصغر دروسس رغم أنه كان أحب منه إىل الشعب؛ وكان زوجاً خملصاً وفياً لفسبانيا 
Vipsania مكرماً ألصدقائه إكراماً مل يكون يترددون معه يف أن يهدوا إليه اهلدايا وينتظروا منه أن يهدي إليهم 

رهم، فنال بذلك إعجاب جنوده وتعلقهم به، ألنه كان يعين بكل شؤوم وكان أقسى قواد زمانه وأقد. أربعة أمثاهلا
ولكن فضائله هي اليت قضت عليه، . مهما صغرت، وألن كان يكسب املعارك بفنه أكثر مما يكسبها من دماء جنده

دنية فقد كان يصدق القصص اليت تروى عن أعمال أسالفه، وكان يتوق إىل صرامة الرومان األقدمني تعود إىل امل
ولك يكن حيب . اجلديدة، وارتاح إىل إصالحات أغسطس األخالقية، ومل خيف قط عزمه على تنفيذها طوعاً أو كرهاً

ذلك اخلليط من األجناس الذي كان يغلي يف بوتقة رومة، فقدم إليهم اخلبز ولكنه مل يقدم إليهم األلعاب، وأغضبهم 
وكان قوي االعتقاد بأن رومة ال ينجيها مما تردت فيه من . ياء املدينةبامتناعه عن حضور ما كان يقدمه إليهم منها أثر

ولكن األشراف والعامة على السواء مل . االحنطاط إال طبقة من األشراف الصالب ذوي اخللق القومي والذوق اجلميل
ه، وفوق هذا يطيقوا صالبة عوده، وصرامة وجهه، وصمته الطويل، وحديثه البطيء، وما يبدو عليه من علم بتفوق

وقد حالت أمانته . فهو واحلالة هذه رواقي ولد خطأ يف عصر أبيقوري. كله اقتصاده الشديد يف أموال الدولة
الصارمة بينه وبني تعلم فن سنكا، فن الدعوة إىل عقيدة بلغة مزينة مجيلة، وإتباع عقيدة أخرى واملثابرة عليها بتجمل 

خ بعد أربعة أسابيع من وفاة أغسطس، وطلب إليه أن يقرر إعادة وظهر تيبرييوس أما جملس الشيو. وكياسة
وإن خري طريقة إلدارة أعمال املصاحل "اجلمهورية، وقال لألعضاء إنه ال يصلح حلكم تلك الدولة املترامية األطراف، 

ألخالق املختلفة اليت تشرف على الشؤون العامة يف مدينة احتوت هذا العدد اجلم من الرجال الناني ذوي ا
ومل جيرؤ أعضاء الس على أن يصدقوا ). 4"(أن يتوالها مجاعة مؤتلفون من خري املواطنية وأعظمهم كفاية... العالية

إا "ما يقوله هلم، فحيوه كما حياهم بطأطأة رؤوسهم، وما زالوا به حىت قبل أن يتوىل السلطة اليت قال عنها 
لس يف يوم من األيام أن يعتزهلا ليحيا حياته اخلاصة متمتعاً على أمل أن يسمح له ا" استرقاق مبهظ مذل

وما من شك يف أن تيبرييوس كان يريد أن يتوىل . وهكذا مثلت الرواية من كال اجلانبني أحسن متثيل). 5(باحلرية
دة الزعامة وإال لوجد سبيالً إىل الفرار منها، وأن جملس الشيوخ كان خيشاه ويبغضه، ولكنه كانت ترهب عو

مجهورية تقوم، كما كانت تقوم اجلمهورية القدمية، على مجعيات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات مجيعها، 
ولشد ما ابتهج حني أقنعه تيبرييوس . وكان يرغب يف نظام أقل دمقراطية من هذا النظام السالف الذكر ال أكثر منه

وشكا املواطنون من هذا االنقالب بعض الوقت . ظفني العمومينيأن يأخذ من اجلمعية املئوية حق اختيار املو)  م14(
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وكان سبب شكواهم أم خسروا األموال اليت كانت تبتاع ا أصوام، وأضحى كل ما بقي بعدئذ من السلطة 
 ذلك أن الدمقراطية بعد تيبرييوس قد انتقلت من اجلمعيات. لعامة الناس هو سلطة االختيار اإلمرباطور بقتل سلفه

ويلوح أنه كان يبغض امللكية بغضاً حقاً خالياً من الرياء، وأنه . إىل اجليش، وكانت أداة االنتخاب هي حد السيف
كان يعد نفسه رأى جملس الشيوخ اإلداري وذراعه املنفذة، ولذلك رفض من األلقاب كل ما تشتم منه رائحة 

على كل حماولة ترمي إىل تأليهه، أو عبادة ، وقضى Princeps Senatus" زعيم الشيوخ"امللكية وقنع بلقب 
وملا أراد جملس الشيوخ أن يسمي أحد األشهر بامسه، كما مسي من قبل شهرين باسم . روحه، وأظهر كرهه للملق

وماذا تفعلون إذا وجد لديكم ثالثة عشر : "قيصر وأغسطس، رد هذه التحية رداً ينطوي على الفكاهة فقال

ورفض اقتراحاً يطلب إليه أن يعيد النظر فيمن خيتارون لعضوية جملس الشيوخ، وقال إنه ال شيء  . "قيصراً؟
ىت أصغر ح"وكان حيضر اجتماعات الس، وحييل إليه ". مجعية امللوك"مطلقاً يفوق احترامه هلذه اجلمعية القدمية 

، وجيلس فيه ويتكلم كأنه عضو عادي ال أكثر، وكثرياً ما كان يقترع مع األقلية، ومل حيتج يوماً "األمور ليحكم فيها
كان منطوياً على نفسه، "و ). 7(من األيام إذا وافق الس على قرارات تتعارض مع رغبته اليت أبداها جهرة

وكان يقول يف ". إليه وإىل أسرته الشتائم واالفتراءات واملطاعنإذا ما وجهت "على حد قول ستونيوس ". صبوراً
ويعترف تاستس وهو من املعادين له أن ترشيحاته ). 8"(إن البلد احلر جيب أن تطلق فيه حرية القول والفكر"ذلك 

كانت تصدر عن حكمة، وأن من كان يرشحهم من القناصل والربيتورين كانوا يتصفون بصفات الشرف والكمال "
. وكان من يلوم من املوظفني ميارسون سلطات مناصبهم بعيدين عن تدخل اإلمرباطور. القدمية اخلليقة مبناصبهم

وكانت أعمال اإليرادات ... وكانت القوانني إذا استثنينا ما خيتص منها باغتصاب امللك جتري يف جمراها الطبيعي
مل تفرض على أهل الواليات أعباء جديدة، وكانت الضرائب و... العامة يصرفها رجال امتازوا باالستقامة والرتاهة

وكانت دور العدالة مفتحة األبواب لتفصل يف كل ... وساد النظام بني عبيده... القدمية جتىب يف غري عنف أو قسوة
ودام هذا احلكم ). 9"(نزاع يقع بني اإلمرباطور وأفراد الشعب، وكان القانون وحده هو الفيصل يف هذا الرتاع

الصاحل، حكم تيبرييوس، تسع سنني، استمتعت فيها رومة وإيطاليا والواليات حبكومة صاحلة مل تر خرياً منها يف 
وحسبنا أن نذكر شاهداً على هذا أن تيبرييوس الذي وجد حني اعتالئه العرش يف خزانة الدولة مائة . تارخيها كله

 يفرض ضرائب جديدة، وعلى الرغم من هباته  دون أن2.700.000.000مليون سسترس ترك فيها حني وفاته 
الكثرية لألسر واملدن اليت حلت ا الكوارث، وبالرغم من عنايته بإصالح مجيع املنشآت العامة وعدم اشتباكه يف 

ومل يدخر جهداً يف . حروب جتر له املغامن، ورفضه كل ما أراد أن يوصي به إليه أشخاص هلم أبناء أو أقارب أدنون
وكان يكتب للوالة الذين يريدون أن جيبوا من الضرائب أكثر مما . ميع شؤون البالد الداخلية واخلارجيةالعناية جب

). 10"(لقد كان من واجب الراعي الصاحل أن يقص صوف غنمه ال أن جيزها: "كان مفروضاً على واليتهم يقول هلم
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قادة احملنكني، وقد بسط لواء السالم على ومل يكن يعزو إىل نفسه جمد الظفر يف ميدان القتال وإن كان من ال
وكانت سياسة السالم هذه هي اليت حالت بينه وبني ما كان . اإلمرباطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكمه

ذلك أن جرمنكوس ابن أخيه، وهو الشاب الوسيم الذي تبناه بعد موت دروسس، كسب . يبغيه من تقدم يف عهده
وكان من رأي تيبرييوس عدم التورط يف هذا الفتح، . نيا ورغب أن يواصل الزحف عليها ليفتحهابعض املعارك يف أملا

وإذ كان جرمنكوس حفيد ماركس أنطونيوس فإن الذين كانوا ال . فأغضب بذلك الشعب ذا الرتعة االستعمارية
س إىل بالد الشرق عد نصف أهل يزالون حيلمون بإعادة اجلمهورية قد اختذوه رمزاً لقضيتهم، فلما أن نقله تيبرييو

رومة هذا القائد الشاب شهيداً حلسب الزعيم، وملا أن فاجأ جرمنكوس املرض ومات ظنت رومة كلها أن 
، وام ذه اجلرمية أكنيوس بيزو أحد املوظفني املعينني من ِقبل )19(اإلمرباطور قد أمر بأن يدس له السم يف الطعام

حاكمه جملس الشيوخ، وأيقن الرجل أن جملس الشيوخ سيدينه فانتحر لكي حيتفظ و. تيبرييوس يف آسية الصغرى
ومل تكشف احملاكمة عن شواهد تدل على ارتكاب تيبرييوس هلذه اجلناية أو تثبت براءته منها، وكل . بأمالكه ألسرته

يا أم جرمنكوس ظلت إىل ما نعرفه أنه طلب إىل جملس الشيوخ أن ميكن بيزو من أن حياكم حماكمة عادلة، وأن أنطون
واضطر تيبرييوس أمام تدخل اجلمهور الثائر املهتاج يف هذه القضية ). 11(آخر أيام حياا أخلص أصدقاء تيبرييوس

املشهورة، والقصص البذيئة اليت كانت تذاع عن اإلمرباطور، ودسائس أجربينا أرملة جرمنكوس وإثارا الناس 
 أن يلجأ إىل قانون اخليانة العظمى الذي أصدره قيصر والذي ينص على اجلرائم عليه، اضطر تيبرييوس أما هذا كله

شرطة، فقد ) قبل أغسطس(وإذا مل يكن لرومة مدع عمومي أو نائب عمومي، ومل يكن هلا . اليت ترتكب ضد الدولة
 فإذا أدين كان من حق كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التهمة أما احملاكم لكل شخص يعرف أنه خرق القانون،

واستعان أغسطس ذا اإلجراء . املتهم كوفئ املخبر أو املبلغ بربع أمالك احملكوم عليه وصادرت الدولة بقية أمالكه
واآلن وقد انتشرت املؤامرات ضد تيبرييوس فقد كثر . اخلطري إلرغام الناس على إطاعة قوانينه اخلاصة بالزواج

تبليغ عنها، وكان أنصار الزعيم من الشيوخ على أمت استعداد للسري يف حماكمة املخربون الذين رأوا أن يستفيدوا بال
املتآمرين مبنتهى الصرامة، وحاول اإلمرباطور أن مينعهم، ونفّذ القانون تنفيذاً صارماً يف حالة الذين اموا بتسوئ 

" حرم أن يوقع عليهم عقاب مااألشخاص الذين كانوا يوجهون التهم له فقد "ذكرى أغسطس أو تدنيس متاثيله؛ أما 

وأكد لس الشيوخ أن والدته ليفيا تريد منهم هذه املعاملة الرحيمة ملن يعتدون على مسعتها . كما يقول تاستس
ذلك أن عجز تيبرييوس عن . وأضحت ليفيا نفسها يف ذلك الوقت إحدى املشكالت الكربى يف الدولة). 12(الطيبة

وكانت تشعر أن تدبريها . ميِه من امرأة ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون هلا عليِهالزواج قد تركه وليس له من حي
وكانت رسائله الرمسية ). 13(هو الذي هيأ له السبيل العتالء العرش، وأفهمته أنه إمنا يتواله بوصفه ممثالً هلا ال أكثر

ولكنها مل تقنع بأن "ب الستني من عمره، يف سين حكمه األوىل حتمل توقيعه وتوقيعها معاً، وإن كان وقتئذ قد قار
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وشرعت تصرف األمور ...بل أرادت إن تفرض سيادا عليه"كما يقول ديو " تكون مساوية له يف شؤون احلكم
وصرب تيبرييوس على هذا احلال صرب الكرام ولكن ليفيا عاشت بعد أغسطس ). 14"(مجيعها هي وحدها احلاكمة

 لنفسِه قصراً خاصاً، وترك أمه ال ينازعها منازع يف امتالكها القصر الذي شيده مخسة عشر عاماً، فشاد تيبرييوس
وكانت أجريتينا يف أثناء . وراحت ألسنة السوء تتهمه بقسوة عليها، وبأنه أمات زوجته املنفية من اجلوع. أغسطس

ل أيضاً على مضض، وكل وحتم). 15(ذلك تدفع ابنها بريون ليخلف تيبرييوس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن
هل تظنني يا ابنيت العزيزة أنك تظلمني إذا مل تكوين : "ما فعله أن أنبها على فعلتها بعبارة مقتبسة من اللغة اليونانية

ن يعرف أن وحيده دروسس الذي رزقه من زجته األوىل كان فىت  وكان أصعب شيء على نفسِه أ"إمرباطورة؟
كان هذا الكبت الذي فرضه تيبرييوس على نفسِه، وصربه على . رقيعاً، دنيئاً، قاسياً، فاسد األخالق، شهوانياً، فاجراً

آبة، ويف حديثه هذه احملن، سبباً يف إثارة أعصابه وضيق صدره، فأخذ يزداد انطواًء على نفسِه، وبدت على وجهه الك
الصرامة، مما نفر منه الناس مجيعاً، وأبعدهم عنه، اللهم إال أصدقاءه الذين يرجون له اخلري، وكان مثة رجل واحد بدا 

وأثرت يف تيبرييوس . Lucius Aelius Sejanusأنه أكثر الناس وفاء له، ذلك هو لوسيوس إيليوس سجانوس 
 يف السابعة والستني من عمره، فغادر العاصمة اهلائجة احملمومة وآواى إىل خيبته وحزنه، وأضحى رجالً حزيناً فريداً

ولكن ألسنة السوء مل تنقطع عن االستطالة فيه، ومل يعقها . كابري حيث عاش عيشة العزلة بعيداً عن سائر الناس

 ، جهه اخلنازيريعائق عن أن تتبعه يف عزلتِه، فقال بعضهم إنه يريد أن خيفي عن أعني الناس جسمه اهلزيل وو
وال شك يف أن تيبرييوس كان كثري الشرب، ولكنه مل يكن ). 16(ويطلق العنان لشهواته ورذائله غري الطبيعية

يقول تاستس إن معظم من كانوا حوله من األصدقاء يف ، و)17(سكرياً، أما قصة رذائله فأكرب الظن أا افتراء عليه
وظل هو يف عزلته يصرف شؤون اإلمرباطورية ). 18"(كابري كانوا من اليونان الذين ال ميتازون بشيء إال األدب

تصريفاً حازماً حكيماً، إال أنه كان يبلغ آراءه ورغباته إىل املوظفني وإىل جملس الشيوخ على لسان سيجانوس 
Sejanus . لس خيشاه خشية متزايدة، أو خيشى سجانوس أو احلرس العسكري فقد كان يقبل رغباتوإذ كان ا

وبذلك استحالت الزعامة إىل ملكية حتت سلطان الرجل الذي عرض أن . اإلمرباطور، ويرى أا أوامر واجبة الطاعة
أن يبدو من تيبرييوس نفسه أي دليل واضح يعيد اجلمهورية، ومن غري أن حيدث أي تغيري يف دستور البالد، ومن غري 

وانتهز سجانوس الفرصة اليت أتيحت له فنفى عدداً كبرياً من أعدائه بعد اامه إياهم بتهم . على عدم اإلخالص
وإذ . حسب امسه الالتيين، ومل يتدخل اإلمرباطور املتعب يف هذا األمر" قانون اجلاللة"أو " قانون اخليانة"ينطبق عليها 

- ، ويقول تاستس)91(لنا أن نصدقه يقوله سوتنيوس فإن تيبرييوس نفسه قد ارتكب كثرياً من أعمال القسوةكان 

 حبجة Poppaeus Sabinusإنه طلب تنفيذ عقوبة اإلعدام يف ببيوس سبيتوس -وهو ممن ال يعتمد على أقواهلم
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، حزينة وحيدة يف بيت )27(ك الوقت وماتت ليفيا بعد سنة من ذل). 20(أن عيونه قد مسعوه وهو يأمتر باحلكومة
وحترر سجانوس . زوجها السابق؛ ومل حيضر تيبرييوس جنازا، ومل يكن قد رآها بعد أن غادر رومة إال مرة واحدة

من قيود، فأقنع تيبرييوس بأن أجربينا وابنها نريون كانت هلما يد يف " أم بالدها"مبوا مما عساه أن تفرضه عليه 
 حيث قتل نفسه بعد Pontia ونفي االبن إىل جزيرة بنتيا Pandateria فنفيت األم إىل بندتريبا مؤامرة سبينوس،
. وإذ كان سجانوس قد كسب كل شيء إال عرش البالد فقد أخذ يعمل جاهداً للوصول إليه. ذلك بزمن وجيز

يكون زعيماً من بعده، فدبر وكان قد أغضبه خطاب كتبه تيبرييوس إىل جملس الشيوخ يرشح فيه جيوس ابن أجربينا ل
وجنا اإلمرباطور بفضل أنطونيا أم جرمنكوس إذ خاطرت حبياا لتبعث إليه ). 31(مؤامرة الغتيال اإلمرباطور عام 

حتذره من اخلطر الذي يتهدده؛ ومل يكن الزعيم الشيخ قد فقد عزميته بعد فعني يف السر رئيساً جديداً للحرس، وأمر 
ومل يكن هذا الس يف يوم من األيام أكثر استجابة .  وامه باخليانة أمام جملس الشيوخبالقبض على سجانوس،

. لرغبات األباطرة منه يف هذه املرة، فقد أدان سجانوس من فورِه، ونفذ فيه حكم اإلعدام خنقاً يف الليلة نفسها

مبصاحلهم، أو آذى أقارم أو وأعقبت ذلك فترة من حكم اإلرهاب توىل قيادا أحياناً شيوخ أضر سجانوس 
ودفعه اخلوف والغضب، اللذان استوىل عليِه بعد أن زال عن . أصدقاءهم، وأحياناً أخرى توالها تيبرييوس نفسه

ويف هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون . عينيه ما كان يغشاها من خداع، إىل سورة جنونية من االنتقام
ذ أغراضه، ومل تنج من القتل ابنته الصغرية نفسها؛ وإذ كان القانون حيرم قتل سجانوس أو كانت لديه يد يف تنفي

، ولكنها أرسلت قبل انتحارها خطاباً Apicataالعذارى فقد فضت بكارا قبل خنقها؛ وانتحرت مطلقته أبكاتا 
جها دروسس ابن  ابنة انطونيا قد اشتركت مع سجانوس يف تسميم زوLivillaإىل تيبرييوس تبلغه فيِه أن لفال 

وبعد سنتني من . اإلمرباطور، فما كان من تيبرييوس إال أن أمر مبحاكمة ليفال، ولكنها امتنعت عن الطعام حىت ماتت
انتحرت أجربينا يف منفاها كما امتنع عن الطعام ابن آخر من أبنائها، كان قد حكم عليه ) 33(ذلك الوقت 

وس ستة أعوام بعد سقوط سجانوس، وأكرب الظن أنه أصيب وقتئذ وعاش تيبريي. بالسجن، وظل ممتنعاً حىت مات
فنحن . خببال يف عقله، وبغري هذا االفتراض ال نستطيع أن يفسر ما يعزى إليه من أعمال القسوة اليت ال يصدقها عقل

عل من قبل، نسمع أنه كان يف ذلك الوقت م اخليانة العظمى اليت توجه إىل الناس بدل أن يعارض فيها، كما كان يف
حىت بلغ جمموع من أدينو بتلك التهمة يف حكمه ثالثة وستني شخصاً، وتوسل إىل جملس الشيوخ أن يعمل على محاية 

 غادر كابري بعد تسع سنني من السجن االختياري، وطاف ببعض مدن 37ويف عام ". شيخ وحيد طاعن يف السن"
.  ميسنوم انتابته نوبة إغماء وخيل إىل من حوله أنه قضى حنبهوبينما كان يستريح يف بيت لوكلس اخللوي يف. كمبانيا

والتفّت بطانته من فورها حول جايوس الذي سيصبح يف ظنها إمرباطوراً بعد قليل، ولكنهم روعوا حني رأوا 
 ويصفه). 21)(37(مث أجناهم من هذه الورطة صديق هلم مجيعاً بأن كتم أنفاسه بوسادة . تيبرييوس يفيق من نوبته
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وقد حلت به يف حياته كل الكوارث ). 22"(أقدر حاكم شهدته اإلمرباطورية" بقوله إنه كان Mommsenممسن 
  .اليت ميكن أن حتل بإنسان إال القليل النادر منها، وحىت بعد وفاته مل ينج من قلم تاستس

  الفصل الثاني 

  جايوس 

، ورحب بواحتفل الشعب مبوت اإلمرباطور " ر التيربتيبرييوس إىل: "واحتفل الشعب مبوت اإلمرباطور الشيخ تافه
. ، ورحب بإقرار جملس الشيوخ تنصيب جايوس قيصر جرمنكوس خليفة له"تيبرييوس إىل ر التيرب: "الشيخ تافه

وكانت أجربينا قد ولدت جايوس وهي ترافق جرمنكوس يف حروبه عند احلدود الشمالية، فنشأ بني اجلند، ولبس 
 الذي Caliga أو احلذاء الصغري أخذاً من احلذاء النصفي Caligulaقبوه تدليالً له بلقب كاجليوال لباسهم، ول

فلما جلس على العرش أعلن أنه سيسري على املبادئ اليت كان يسري عليها أغسطس يف سياسته، . كان حيتذيه اجليش
لتسعني مليون سسترس اليت أوصى هلم ا ووزع على املواطنني ا. وأنه سيتعاون مع جملس الشيوخ يف مجيع األمور

وأعاد إىل . تيبرييوس وليفيا وأضاف إليها ثلثمائة سسترس لكل واحد من املائيت ألف الذين يأخذون حبوباً من الدولة
اجلمعية حق اختيار كبار احلُكّام، ووعد بتخفيض الضرائب وإقامة األلعاب الكربى، وأرجع ضحايا تيبرييوس املنفيني، 

والح أنه سيكون على النقيض من سلفه يف كل شيء، . برماد أمه إىل رومة مصحوباً مبظاهر التقوى والتكرميوجاء 
فقد كان متالفاً للمال، مرحاً، رحيماً، ومل ميض على اعتالئه العرش ثالثة أشهر حىت قرب الناس لآلهلة مائة وستني 

وكان الشعب قد نسى حسبه ونسبه، فقد كانت ).23( حمسناًألفاً من الضحايا شكراً هلا على أن وهبتها زعيماً فاتناّ
جدته ألبيه ابنة أنطزنيوس، وكانت جدته ألمه ابنة أغسطس، وقد جتددت يف دمه احلرب اليت ثار عجاجها من قبل 

وكان كاجليوال يفخر مبهارته يف املبارزة، واالدة، وركوب . بني أنطونيوس وأكتافيان وانتصر فيها أنطونيوس
وكان ). 24"(يعجز عن املشي أو التفكري"، ويكاد يف بعض األحيان "كانت تنتابه نوبات الصرع"عربات، ولكنه ال

خيتفي أسفل سريره إذا مسع هزمي الرعد، ويفر مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا؛ وكان مصاباً باألرق يطرف 
ان طويل القامة، ضخم اجلسم، كثيف الشعر، إذا وك. به ليالً جنبات قصره الواسع يصيح طالباً طلوع الفجر

. وكان له صدغان منخفضان، وعينان غائرتان، تنفر الناس منه، ويسر هو من ذلك النفور. استثنينا رأسه األصلع

وكان قد أحسن تعليمه يف صباه، فكان خطيباً مفوهاً، حاد ). 25"(ميثل بوجهه أمام املرآة كل املناظر املخيفة"وكان 
وقد افتنت حبب التمثيل فأعان كثريين من املمثلني، وكان هو . ء، فكهاً ال يراعي يف فكاهته احتشاماً وال قانوناًالذكا

وكان إذا رغب أن يشهده النظارة دعا زعماء جملس الشيوخ متظاهراً بأنه يدعوهم إىل . نفسه ميثل ويرقص سراً
 له حياة هادئة يعمل فيها عمالً يتحمل تبعته جلاز أن ولو أنه أتيحت). 26(اجتماع خطري، مث يعرض أمامهم رقصة
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يهدئ ذلك من أعصابه، ولكن سم السلطة ذهب بعقلِه، ذلك أن صحة العقل، كاحلكم، حتتاج إىل ضوابط 
وموازين، وما من أحد من بين اإلنسان يستطيع أن يكون قادراً على كل شيء وأن يكون يف نفس الوقت سليم 

اذكري أن يف مقدوري أن أفعل أي شيء بأي : " جدته أنطونيا بعض النصح أنبها بقولهوملا أسدت إليِه. العقل
وذكر لضيوفه يف إحدى الوالئم أن يف وسعه أن يقتلهم كلهم وهم متكئون يف مقاعدهم؛ وكان وهو حيتضن ". إنسان

وسرعان ما أخذ ). 27"(سيطيح هذا الرأس اجلميل بكلمة خترج من فمي": "زوجته أو عشيقته يقول هلا ضاحكاً
الزعيم الشاب يصدر األوامر إىل جملس الشيوخ ويطلب إليه اخلضوع هلذه األوامر، بعد أن كان يظهر له أعظم 

االحترام، فصار يسمح للشيوخ أن يقبلوا قدميه تعظيماً له وتبجيالً، مث يتقبل الشكر منهم على تشريفه إياهم ذا 
ر وأساليبها، وأدخل كثرياً من هذه األساليب إىل رومة، وكان يتوق إىل أن وكان شديد اإلعجاب مبص). 28(التقبيل

يعبد على أنه إله كما كان يعبد الفراعنة ملوك مصر األقدمون، وجعل دين إيزيس أحد األديان الرمسية يف الدولة، ومل 
 شرقية، فأخذ هو أيضاً ينس أن جده األكرب كان يعتزم ضم إقليم البحر األبيض املتوسط حتت سلطان دولة ملكية

ويصفه . يفكر يف نقل عاصمة ملكه إىل اإلسكندرية، ومل حيل بينه وبني تنفيذ قصده إال ارتيابه يف ذكاء أهلها
،فقد بدا له أن هذه عادة من أحسن )29"(فيما تعود من فصاحة أخواته كلهن"سوتونيوس بأنه كان يقضي وقته 

 وريثة عرشه من بعدِه، فلما تزوجت Drusillaى بأن تكون أخته دروزال وملا مرض أوص. العادات املصرية القدمية
وكان يرسل إىل غريها من النساء الاليت ). 30"(يعاملها كأا زوجة شرعية"أرغمها على أن تطلق زوجها وأخذ 

انة إال دعاها حيبهن رسائل بأسم أزواجهن يبلغهن فيها نبأ طالقهن، مث يدعوهن إىل معانقته، فلم توجد امرأة ذات مك
وحضر . على أن هذه الصالت كلها مضافاً إليها صالت بينه وبني كال اجلنسني مل متنعه أن يتزوج أربع مرات. إليِه

، فما كان منه إال أن أخذ العروس إىل Caius Piso وكيوس بيزو L ivia Orestillaمرة زفاف ليفيا أرستال 
 بارعة اجلمال، فاستدعاها إليه، Lollia Paulinaع أن لوليا يولينا ومس. بيتِه، وتزوجها مث طلقها بعد بضعة أيام

وكانت زوجته الرابعة سيزونيا . وطلقها من زوجها، وأمرها أال تكون هلا من ذلك اليوم عالقة بأي رجل
Caesoniaا، ومل تكن صغرية السن أو مجيلة ولكنه أحبها وأخلص هلا احلب حامالً من زوجها حني تزوج  .

 شؤون احلكم يف هذا العبث اإلمرباطوري من األمور اليت ال يعبأ ا ويف وسعه أن يتركها لغريه من أصحاب وكانت
وقد راجع كاجليوال السجل احملتوي على أمساء رجال األعمال مراجعة تدل على مقدرة فائقة، . العقول الصغرية

يلبث أن أفرغ خزانة الدولة من األموال اليت ولكن إسرافه مل . ورقى خري هؤالء الرجال أعضاء يف جملس الشيوخ
مألها ا تيبرييوس، فبددها تبديداً منقطع النظري؛ من ذلك أنه مل يكن يستحم باملاء بل بالعطور، وقد أنفق على 

، وبىن قوارب عظيمة للرتهة ذات عمد وشاد أاء للمآدب، ومحامات، )31(إحدى الوالئم عشرة ماليني سسترس
 جسراً Baiaeوأمر مهندسيه أن يقيموا على خليج بايا . ر فاكهة، مطعمة يف مؤخرها باجلواهروحدائق، وأشجا
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وملا مت بناء . مستنداً إىل عدد من القوارب بلغ من كثرته أن عز الطعام يف رومة لعدم وجود السفن لنقل احلبوب
يقة احلديثة، وأخذ الناس يقصفون اجلسر أقيم احتفال عظيم، وأضيء مكان االحتفال باألضواء الغامرة على الطر

وكان من عادته أن ينثر من قصر يوليا النقود . ويطربون ويشربون، حىت انقلبت م القوارب وغرق منهم كثريون
الذهبية والفضية على الشعب من حتته، مث يراقبهم يف مرح وسرور وهم يتنازعون نزاعاً قاتالً على اختطاف هذه 

بة اخلضراء يف سباق اخليل أن منح سائق إحدى العربات مليوين سسترس، وأن بىن وبلغ من حبه للعص. النقود
 ، ودعاه إىل وليمة واقترح أن يعينه Incitatusإسطبالً من الرخام ومذوداً من العاج جلواد السباق انستاتس 

دة القدمية، عادة تقيم اهلدايا وأراد أن جيمع املال الالزم لعبثه وشهواته اليت مل تنقطع طوال حياته فأرجع العا. قنصالً
إىل اإلمرباطور؛ وكان يتسلم هذه اهلدايا بيدِه، وهو جالس يف شرفة قصره، من كل من يقدمها إليه؛ ويشجع 

على كل طعام يباع، : املواطنني على أن يذكروه يف وصاياهم وجيعلوه وارثاً هلم، وفرض الضرائب على كل شيء
على مكاسب "ويؤكد سوتونيوس أنه فرض . على أجور احلمالني% 12.5رض وعلى كل اإلجراءات القضائية، وف

تعادل مقدار ما تناله الواحدة منهن نظري عناقها مرة، وقرر القانون أن تظل من كانت يوماً ما "ضريبة " العاهرات
ليهم باإلعدام وكان األغنياء يف أيامه يتهمون باخليانة ويحكم ع). 32"(عاهرة خاضعة هلذه الضريبة وإن تزوجت

وكان هو نفسه يبيع االدين واألرقاء باملزاد العلين، ويرغم اشراف البالد . لتصادر أمواهلم لصاحل اخلزائن العامة
على حضور هذا املزاد واالشتراك فيِه؛ وكا الواحد منهم إذا عفا فسر إعفائه بأنه عطاء، حىت إذا استيقظ وجد قد 

، وكان يرغم الشيوخ على أن جيادلوهم أيضاً يف )33(سعة ماليني سسترسكسب ثالثة عشر جمالداً وخسر ت
ودبرت بعد ثالث سنني مؤامرة للقضاء على هذا العبث املذل، ولكن كاجليوال كشف سر املؤامرة، . اتلدات

دين بأن وانتقم لنفسه بأن فرض على البالد عهداً من اإلرهاب زاده وحشية حبه اجلنوين لألذى، فكان يأمر اجلال
وإذا كان لنا أن نصدق ). 34"(يقتلوا الضحايا بإثخام باجلراح الصغرية الكثرية حىت يشعروا بأنعم ميوتون

ويقول سوتونيوس إنه ملا قل ما يلزمه من ). 35(ديوكاسيوس فإنه أرغم أنطونيا جدته التقية على أن تقتل نفسها
املساجني طعاماً هلذه الوحوش " مجيع الصلع" أمر أن يقدم اللحم إلطعام الوحوش اليت كان يستخدمها يف األلعاب

ألن يف ذلك اخلري كل اخلري للناس،وأنه أمر أن يكوى مجيع رجال الطبقات العليا باحلديد احملمي وأن يحكم عليهم 
ني بالعمل يف املناجم، وأن يلقوا للحيوانات الضارية، أو يحبسوا يف أقفاص حديدية مث تنشر أجسامهم نصف

تلك قصص ليس يف وسعنا أن ننفيها أو نؤيدها وحنن نوردها هناعلى أا من الروايات اليت كان ). 36(باملناشري
وكل ما نستطيع أن نقوله حنن بشأا أن سوتونيوس كان مؤرخاً ثرثاراً مولعاً باغتياب الناس، وأن . الناس يتناقلوا

وأصدق ). 37(س كتب تارخيه بعد مائيت عام من حكم كاجليوالالشيخ تاستس كان يكره األباطرة، وأن ديوكاسيو
من هذه القصص يف رأينا ما يروى من أن كاجليوال أشعل نار احلرب بني الزعامة والفلسفة بنفيه كريناس سكندس 
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Crrrinas Secundus وإصدار حكم اإلعدام على اثنني من املعلمني، وأدرج اسم الشاب سنكا بني أمساء 
وجنا . بإعدامهم، مث أجناه من املوت مرضه واعتقاد اإلمرباطور أنه سيقضي حنبه دون حاجة إىل جتريح جسمهاحملكومني 

وآخر ما جلأ إليه . كلوديوس عم كاجليوال ألنه كان أو تظاهر بأنه أبله حقرياً غلبت عليه شهوة قراءة الكتب
تر نفسه، وحطمت رؤوس التماثيل الشهرية املقامة كاجليوال من العبث أن أعلن أنه إله معبود ال يقل شأناً عن جوب

وكان يسره أن جيلس يف هيكل كاستر وبلكس . جلوف وغريه من األرباب، ووضعت يف مكاا رؤوس لإلمرباطور
Castor and Polluxوكان حيلو له يف بعض األحيان أن يتحدث إىل متثال من متاثيل .  ويتلقى عبادة الناس

يث يف الغالب تأنيباً لإلله، وقد استطاع حبيلة من احليل أن جييب عن قصف الرعد ووميض جوبتري، وكان هذا احلد
وأقام هيكالً لعبادته، وعني له مجاعة من الكهنة، وأمده بطائفة من ). 38(الربق كلما قصف األول وأومض الثاين

زلت إليِه وعانقته، وسأل فيتلوس وادعى أن إهلة القمر قد ن. الضحايا، وعني جواده احملبوب كاهناً من بني كهنته
Vitellius ال، إن أمثالك من اآلهلة هم وحدهم الذين يرى بعضهم " أمل يرها بعينه؟ فكان جواب تابعه احلكيم

ولكن الناس مل ختدعهم هذه السخافات؛ من ذلك أن إسكافاً غالياً رأى كاجليوال متخفياً يف صورة ). 39"(بعضاً
وعلم بذلك كاجليوال ولكنه مل يعاقب الرجل ىل هذه ". خمادع كبري"إلمرباطور فقال جوبتري، وسأل عن رأيه يف ا

وما كاد هذا اإلله يبلغ التاسعة والعشرين من عمره حىت أضحى شيخاً منهوك القوى من ). 40(الشجاعة السارة
م مسترخ طول اِإلفراط، ولعله أصيب ببعض األمراض السرية، وحىت كان له رأس صغري نصف أصلع فوق جس

ووافته املنية على حني غفلة، وكانت . بدين، ووجه كاحل، وعينان غائرتان، ونظرات خبيثة تنم عن الغدر واخليانة
وذلك أن ضابط من ضباط احلرس يدعى كاسيوس . منيته على يد احلرس الربيتوري الذي طاملا ابتاع معونته باهلدايا

 كثرية باأللفاظ البذيئة اليت كان يبلغها إليِه كل يوم لتكون مبثابة  أهانه كاجليوال مراراCassius Chaereaًكئرييا 
وملا ذاع اخلرب يف املدينة تردد أهلها يف تصديقه، ). 41(سر الليل ووجواز املرور؛ فقتله سراً يف إحدى ممرات امللهى 

 وأراد مغتالوه أال يتركوا الناس .وظنوا أنه حيلة من حيل اإلمرباطور اخلبيث يريد ا أن يعرف أي الناس يبتهج مبوتِه
ويقول ديو إن كاجليوال عرف يف ذلك . يف شكهم فقتلوا زوجته األخرية؛ وحطموا رأس ابنته بدقِه يف إحدى اجلدران

  ).41(اليوم أنه ليس إهلاً

  الفصل الثالث 

  كلوديوس 

جملس الشيوخ قد اضمحل وضعف فاخلزانة خاوية، و: ترك كاجليوال اإلمرباطورية واألخطار تتهددها من كل ناحية
 ثائرة، وبالد اليهود قد امتشقت احلسام ألنه أصر على أن Moretaniaشأنه، والشعب غاضب ثائر، وموريتانيا 
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ولكن . يوضع متثاله ليعبد هيكل أورشليم، ومل يكن أحد يعرف أين يوجد احلاكم القدير اخلليق بأن يواجه املشاكل
وخشي . ى كلوديوس الظاهر البالهة خمتبئاً يف أحد األركان، فنادوا بِه إمرباطوراًحدث أن عثر احلرس الربيتوري عل

جملس الشيوخ صولة اجلند، ولعل هذا االختيار قد أجناه من موقف مل يكن حيمده، وسره أن يتعامل مع إنسان 
يف اختياره وارتقى وهلذا أيد احلرس . متحذلق عدمي األذى بدل أن يتعامل مع رجل جمنون مستهتر ال يعبأ بشيء

وكلوديوس هذا ابن أنطونيا . تيبرييوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمنكوس عرش اإلمرباطور يف تردد وخشية
وكان مولده يف جلدنوم . ودروسس وأخو جرمنكوس وليفيا، وحفيد أكتافيان وتيبرييوس كلوديوس نريون

Lugdunum) وقت أن أختري إمرباطوراً يف اخلمسني من عمره، يف السنة العاشرة قبل امليالد، وكان) ليون احلالية 
. طويل القامة ممتلئ اجلسم، ذا شعر أبيض ووجه بشوش، ولكن شلل األطفال وغريه من األمراض قد أضعفت بنيته

وكان . وكانت ساقاه رفيعتان ال تكادان تقويان على محله، فكان خيجل يف مشيته، وكان رأسه يتأرجح فوق كتفيِه
ر اجليد والطعام الشهي، وكان يشكو داء الرثية، ويتمتم قليالً إذا حتدث، وإذا ضحك رفع صوته إىل حد مغرماً باخلم

). 43"(خرج الزبد من فمِه وسال املخاط من أنفِه"ويقول عنه شانئوه القساة إنه كان إذا غضب . ال يليق باأللباطرة

 حساساً، ومها صفتان قد تصلحان للحكام، ومل تكد تسنح وقد قام على تربيته النساء واألرقاء احملررون، فنشأ هياباً
وكان أقرباؤه يرونه إنساناً مريضاً ضعيف العقل؛ وكانت أمه اليت . له الفرص للتدريب على ممارسة شؤون احلكم

، وكانت إذا أرادت أن تعري إنساناً بشدة "اهلولة اليت مل يكتمل خلقها"ورثت عن أكتافيان رقتها وظرفها تسميه 
وإذ كان حمتقراً من مجيع الناس فقد عاش خامالً مغموراً آمناً ". أشد بالهة من ابين كلوديوس: "لبالهة وصفته بأنها

لذلك على نفسِه، ويقضي وقته بني امليسر والكتب والشراب؛ وتفقه يف اللغة ويف العاديات، وكان ضليعاً يف الفنون 
وقد كتب تارخياً إلتروريا، وقرطاجنة، ورومة، ورسالة يف النرد، . ن،، والدين، والعلوم الطبيعية، والقانو"القدمية"

وكان العلماء والفالسفة يراسلونه ويهدون إليِه مؤلفام، . وأخرى يف حروف اهلجاء، وملهاة يونانية، وترمجة حلياته
كيف يعاجلون عض وقد علم الناس وهو إمرباطور . وينقل عنه بلين األكرب ويعده من الثقاة الذين يعتمد عليهم

. األفاعي، وهدأ خماوف الشعف اخلرافية بأن تنبأ بكسوف الشمس يف يوم ميالده وفسر هلم سبب هذا الكسوف

وكان حيسن الكالم باللغة اليونانية، وكتب عدداً من مؤلفاته ذه اللغة؛ وكان حسن النية، ولعله كان صادقاً حني 
وكان أول أعماله وهو إمرباطور أن منح كل جندي . وة لينجو من املوتقال يف جملس الشيوخ إنه كان يتظاهر بالغبا

وكان كاجليوال قد وهبهم من قبل هبات من . من جنود احلرس الذين رفعوه على العرش مخسة عشر ألف سسترس
يادته واعترف كلوديوس وقتئذ بسلطان اجليش وس. هذا النوع ولكنه مل يهبها لتكون مثناً صرحياً لعرش اإلمرباطورية

وكان أكثر حكمة وكرماً من سلفِه، فوضع . يف الوقت الذي ألغى فيِه مرة أخرى حق اجلمعية يف اختيار كبار احلكام
حداً لالام باخليانة، وأطلق سراح من سجنوا من قبل مبقتضى هذا االام، وأعاد مجيع املنفيني إىل أوطام، ورد 
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ولكنه أمر بإعدام قتلة كاجليوال، وحجته يف هذا . رائب اليت فرضها جايوساألموال املصادرة إىل أصحاا، وألغى الض
وحرم عادة السجود لإلمرباطور، وأعلن يف صراحة أنه ال يريد . أن اخلطر كل اخلطر يف التغاضي عن قتلة األباطرة

. سعي لبعث الدين القدميوحذا خذو أغسطس يف إصالح املعابد ودفعه شغفه باآلثار القدمية إىل ال. أن يتخذ إهلاً يعبد

يطوف مبن يبيعون السلع ويؤجرون "وانكب جبد وإخالص على العناية بالشؤون العامة، وبلغ من عنايته ا أن كان 
لكنه وإن جارى أغسطس يف اعتداله، وخرج عن ). 44"(املباين، ليقوم كل ما يعتقد أن فيه ضرراً مبصاحل الشعب

اجلريئة املتشعبة، فسعى إىل إصالح أداة احلكم والقانون، وأنشأ املباين حتفظ أغسطس وحذره إىل سياسة قيصر 
. واخلدمات العامة، وأعلى من شأن الواليات، ومنح احلقوق االنتخابية لغالة وفتح بريطانيا وصبغها بالصبغة الرومانية

كن أقل ثقة من قيصر ومل ي. وقد أدهش الناس مجيعاً حني أظهر أنه ذو خلق وإرادة، وليس ذا علم وذكاء فحسب
وأغسطس بأن كبار احلكام يف األقاليم قليلو العدد ناقصو املران، وأن جملس الشيوخ مينعه كربياؤه ونزقه من 

االضطالع مبهام اإلدارة البلدية واإلمرباطورية املعقدة املتنوعة؛ ومن أجل هذا كان يعظم الس فترك له سلطات 
السلطات؛ أما شؤون احلكم احلقيقية فكان يضطلع ا نفسه يعاونه ا جملس كثرية، ومظاهر شرف وكرامة من هذه 

يعني هو أعضاءه، وهيئة من املوظفني العموميني نظمها تدرجيياً واختار أفرادها، كما اختارهم قيصر وأغسطس 
". عموميني"ى أرقاء وتيبرييوس، من أرقاء بيت اإلمرباطور احملررين؛ واستخدم يف األعمال الكتابية والواجبات الصغر

، ووزير مالية )ab epistulis" للمواصالت("وزير دولة : وكان على رأس هذه اإلدارة البريوقراطية أربعة وزراء
 a" للقضايا القانونية("، ونائب عمومي )a libellis" للملتمسات("، ووزير آخر )a rationibus" للحسابات("

cognitionibus .( نارسس -األوىل ثالثة من أقدر األرقاء احملررينوتوىل الثالثة املناصبNarcissus وبالس ،
Pallas وكالستس ،Callistus . وكاب ارتقاؤهم إىل هذه املناصب ذات الثراء واجلاه إذاناً بارتفاع شأن طبقة

درجة احملررين إىل أعلى الدرجات، وهو ارتقاء كان يسري يف جمراه منذ قرون عدة، وبلغ يف عهد كلوديوس هذه ال
وملا احنج األشراف على وضع السلطة يف أيدي هؤالء العصاميني احلديثي النعمة كان جواب كلوديوس أن . الرفيعة

أعاد منصب الرقيب، وأن اختري هو اليشغل هذا املنصب، وأن أعاد النظر يف سجل األشخاص الذين خيتار منهم 
. وأضاف إليه أعضاًء جدداً من الفرسان من أهل الوالياتأعضاء الس، فمحا منه أمساء كبار املعارضني لسياسته، 

وملا يأت له هذه األداة اإلدارية وضع لنفسه منهاجاً واسعاً من املنشئات العامة واإلصالحات، فأصلح نظام 
املرافعات أمام احملاكم وفرض عقوبات على تأخري القضايا، وجلس على منصة القضاء ساعات طواالً كل أسبوع، 

وأراد أن يقي مدينة رومة غائلة الفيضانات املخربة اليت أصبحت ددها أكثر . تعذيب أي احد من املواطننيوحرم 
. من ذي قبل ألن سفوح األبنني أخذت جترد من األشجار، فـأمر حبفر جمرى إضايف يف اجلزء األدىن من ر التيرب

، وأقام خمازن، وأحواضاً، Ostiaيد بالقرب من أستيا ولكي يعجل باسترياد احلبوب إىل إيطاليا أمر بإنشاء مرفأ جد
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ورصيفني عظيمني لتقليل حدة أمواج البحر، وحفر قناة توصل امليناء بنهر التيرب يف نقطة بعيدة عن مصبِه الذي يسده 
ت كلتامها اليت بدأها كاجليوال لنقل املاء العذب إىل رومة، وشاد قناة أخرى، وكان" كلوديوس"وأمت بناء قناة . الغرين

 تتحول Marsiansوملا رأى أن أراضي املرسيني . من األعمال الضخمة املشهورة جبمال منظرها وبعقودها الشاخمة
يف بعض فصول السنة إىل منافع حني تفيض بـحرية فوستس، خصص جانباً من أموال الدولة تؤدى من أجور 

 خمترقاً بعض Cirisأميال يصل البحرية بنهر سريز  عامل مدة أحد عشر عاماً ليحفروا نفقاً طوله ثالثة 30.000
وقبل أن تنطلق مياه البحرية يف هذا النفق أجرى فوق مياه البحرية معركة حبرية صورية بني أسطولني عليهما . اجلبال

املشرفة تسعة عشر ألفاً من ارمني الذين أدانتهم احملاكم، وشهدها خالئق أمجعون من كافة أحناء إيطاليا فوق الثالل 
حنن الذين نوشك أن منوت حنييك ! مرحباً بقيصر: "وحيت هذه اجلموع اإلمرباطور بالعبارة املأثورة. على البحرية

Ave Caesar! Morituri Salutamus(45 .( وازدهرت أحوال الواليات يف عهده كما ازدهرت يف عهد
حدة هي حالة فلكس املدعي العمومي يف بالد أغسطس، وعاقب املوظفني على سوء استخدام وظائفهم إال يف حالة وا

 شقيق الشخص الذي من على القديس بولس أخفى جرائمه عن اإلمرباطور، Pallasاليهود، وذلك ألن بالس 
ومتتاز مراسيمه اليت عثر عليها يف كافة أحناء اإلمرباطورية . وكان يهتم بكل صغرية وكبرية من أعمال الواليات

وقد بذل جهده . نها تكشف عن عقلية وعن إرادة منصرفتني إىل حتقيق الصاحل العامباإلسهاب والتكرار، ولك
إلصالح املواصالت والنقل، ومحاية املسافرين من اعتداء اللصوص وقطاع الطرق، ويف خفض ما تتكلفه اهليئات من 

ت حىت تعادل إيطاليا وكان يرغب كما يرغب قيصر يف رفع شأن الواليا. نفقات الوظائف العامة املنشأة خلدماا
نفسها وحىت تكون كلها وحدات متنساوية يف جمموعة األمم الرومانية، فنفذ ما كان يعتزمه قيصر من منح حقوق 

املواطنية الرومانية لبالد غالة اجلنوبية، ولو استطاع أن ينفذ رغباته ملنح هذا احلق مجيع األحرار يف 
 لوحة برونزية احتفظت لنا جبزء من اخلطبة الطويلة 1524ن عام ولقد كشفت يف مدينة ليو). 46(اإلمرباطورية

الكثرية االستطراد اليت أقنع ا جملس الشيوخ بأن يقبل يف عضويته ويف املناصب اإلمرباطورية أولئك الغاليني الذين 
ولة، فظل منحوا حق املواطنية الرومانية، ومل يسمح يف الوقت نفسه بأن يضعف اجليش أو يعتدي على حدود الد

، Carbulaاجليش عامالً قائماً مبهمته ومستعداً على الدوام للقيام ا، ونشأ يف أيامه قواد عظام أمثال كربوال 
وقرر كذلك أن يتم . ، وتكونوا بفضل اختياره وتشجيعهPaulinus، وبولينس Vespasianوفسبازيان 

إىل رومة بعد أن غاب عنها ستة أشهر، وملا أقيم له  وفتحها، وعاد منها 43مشروعات قيصر، فغزا بريطانيا يف عام 
وسخر أهل .  ملكها األسريCaractacusاحتفال بالنصر بعد عودته خالف مجيع السوابق بأن عفا عن كركتكوس 

رومة من عمل إمرباطورهم العجيب ولكنهم أحبوه، وملا أن راجت مرة من املرات يف أثناء غيابه عن العاصمة، 
ن اإلمرباطور قد قتل، عمت املدينة موجة من احلزن مل يسع جملس الشيوخ معها إال أن يؤكد للناس شائعات كاذبة بأ
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لكنه سقط من هذا العلو الشاهق ألنه أقام . نأكيداً رمسياً بأن الإلمرباطور مل يصب بسوء، وأنه سيعود قريباً إىل رومة
، وألن عبيده احملررين وأفراد أسرته أساءوا استغالل لطفه نظاماً للحكم أكثر تعقيداً مما يستطيع اإلشراف عليه بنفسه

لقد أصلحت البريوقراطية اليت أنشأها أحوال اإلدارة، ولكنها فتحت فيها آالف الثغرات للرشا والفساد؛ . وعطفه
ن وكان نارسس وبالس من أعظم رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مرتبام أقل من كفايتهم، فكانا يستعيضا

عن هذا الفرق ببيع املناصب وأغتصاب الرشا بالتهديد، وتوجيه التهم الكاذبة إىل من يريدون مصادرة ضياعهم من 
وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغىن الناس مجيعاً يف التاريخ القدمي كله، فكان نارسس ميتلك . األثرياء

البؤس ألنه مل يكن له إال وكان بالس يشكو ا)  ريال أمريكي86.000.000( سسترس 400.000.000
وملا شكا كلوديوس من وجود عجز يف خزانة اإلمرباطورية، قال الثرثارون الرومان ). 47( فقط300.000.000

وروعت هذه ). 48(إن يف وسعه أن ينال كفايته من املال وفوق كفايته منه إذا أشرك معه يف احلكم عبديه احملررين
األسر الشريفة القدمية اليت أضحت وقتئذ فقرية إىل هؤالء العصاميني، وكانت السلطات العظيمة واألموال املكدسة 

أما كلوديوس فقد كان . تتلظى غيظاً حني تضطر إىل رجاء العبيد السابقني أن يسمحوا هلا بأن تتحدث إىل اإلمرباطور
ذلك رجل كان .  زوجتهمنهمكاً يف العمل، يكتب إىل املوظفني والعلماء، ويعد املراسيم واخلطب، ويؤدي حاجات

خليقاً به أن يعيش عيشة الرهبان، وأن حيصن نفسه من احلب، ألن زوجاته كن سبباً يف القضاء عليِه، كما كانت 
وقد تزوج كما تزوج كاجليوال أربع مرات، فأما زوجتنه األوىل . سياسته يف مرتلِه أقل جناحاً من سياسته اخلارجية

نية والثالثة فقد طلقهما؛ وملا كان يف الثامنة واألربعني من عمره تزوج فلرييا مسالينا فماتت يف يوم زفافها، وأما الثا
فقد كان رأسها مستوياً، ووجهها متورداً، وصدرها قبيح . وهي فتاة يف السادسة عشر، ومل تكن بارعة اجلمال

ى كلوديوس عرش اإلمرباطورية ولكن املرأة ليست يف حاجة إىل اجلمال لكي تكون زانية، وملا أن اعتل). 49(الشكل
ختلقت بأخالق نساء امللوك، وادعت لنفسها حقوقهن، فكانت ترافقه يف مواكب نصره، وعملت على أن حتتفل بعيد 

، وملا صد عنها طلبت إىل زوجها أن يأمره Mnesterمث أحبت الراقص منستر . ميالدها يف سائر أحناء اإلمرباطورية
. ؛ وأجاا كلوديوس إىل ما طلبت، وخضع الراقص إليها استجابة لدواعي الزطنيةبأن يكون أكثر إطاعة لرجائها

وابتهجت مسالينا بنجاحها يف خطتها اليت مل تكلفها أقل العناء، واتبعتها مع غريه من الرجال؛ فأما الذين مل تنجح 
 اخترعوها من عندهم معهم هذه اخلطة وظلوا على صدودهم فقد أمهم املوظفون اخلاضعون لسلطام جبرائم
ولعل اإلمرباطور كان ). 50(اختراعاً، فصودرت أمالكهم وحرموا من حريتهم ومن حيام نفسها يف بعض األحيان

فقد كان "يسمح ذا العبث وتلك األعمال الشاذة ليضمن لنفسِه هو اآلخر حرية االستمتاع مبا يريد من املالذ، 
سوتونيوس، مث يضفي عليه بعدئذ هذا امليزة العجيبة اليت يفضل ا غريه من كما يقول " مفرطاً يف شهواته النسائية

كانت تقدم إليه بعض الفتيات "إن مسالينا : ويقول ديو) 51"(وكان مربءاً من الرذائل غري الطبيعية: "الناس فيقول
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ه على عيشها وإذ كانت اإلمرباطورة يف حاجة إىل املال تستعني ب). 53"(ذوات اجلمال اجلذاب ليضاجعهن
ونقل املؤرخون عن جوفنال أا كانت . واستهتارها فقد كانت تبيع املناصب، والتوصيات، وعقود األعمال العامة

تدخل املواخري متخفية، وتستقبل كل من يدخلها، وتأخذ منهم كل ما يقدمون هلا من األجور وهي منشرحة الصدر 
ذكرات الضائعة اليت كتبتها أجربينا الصغرى اليت خلفت مسالينا وأكرب الظن أن هذه القصة منقولة عن امل. راضية

بينما كان كلوديوس يقضي وقته كله يف تصريف شؤون منصب "ويروي تاستس أنه . وكانت من ألد أعدائها
كانت - والذي يشمل فينا يشمله من الواجبات رفع مستوى أخالق الرومان-)53"(الرقيب الذي كان يتواله

، وبلغ من استهتارها آخر األمر أن تزوجت رمسياً من شالب وسيم يدعى كيوس سليوس "عنان حلبهاتطلق ال"مسالينا 
Caius Silius يف احتفال مهيب صحبته كل املراسيم " حني كان زوجها غائباً يف أستيا، وأن تزوجت به

مؤامرة تدبر الغتياله ، وحذروه من )55(وأبلغ نارسس النبأ إىل اإلمرباطور عن طريق سراريه). 54"(املعتادة
فعجل كلوديوس بالعودة إىل رومة، واستدعى احلرس الربيتوري، وأمر بذبح . وإجالس سيليوس مكانه على العرش

أما اإلمرباطورة فقد أخفت . سيليوس وغريه من عشاق مسالينا مث آوى إىل حجراته حمطم األعصاب منهوك القوى
انفسها يف حدائق لوكلس اليت كانت قد صادروبعث إليها كلوديوس برسالة . ا لتتخذها مسرحاً للهوها وملذا

وخشي نارسس أن يصفح عنها اإلمرباطور ويصب جام غضبه عليه هو . يدعوها فيها إىل احلضور للدفاع عن نفسها
 فأرسل إليها بعض اجلند وأمرهم بقتلها، فوجدوها وحدها مع أمها، وقتلها بعضهم بضربة واحدة وترك جثتها بني

وقال كلوديوس حلرسه الربيتوري إم يف حل من دمه إذا تزوج مرة أخرى ومل يرد ذكر مسالينا ). 48(ذراعي أمها

ني الزواج من لوليا بولينا ولكن مل متِض سنة على وعدِه حىت كان يتردد ب . على لسانه من تلك الساعة
Lollia Paulinaا .  أو من أجربينا الصغرىفأما لوليا زوجة كاجليوال السابقة فكانت ذات ثروة طائلة، ويقال أ

، ولعل كلوديوس كان يعجب مباهلا )59(كانت يف بعض األحيان تتحلى جبواهر تبلغ قينتها أربعني مليون سسترس
وكانت هي األخرى جيري يف . اجربينا فكانت إبنة أجربينا الكربى من جرمنكوسأكثر من إعجابه بذوقها؛ وأما 

وقد ورثت من أمها مجاهلا، وكفايتها، وقوة عزميتها وحبها . عروقها دم أكتافيان وأنطونيوس اللذين مات عدوين
ل أكنيوس وكانت قد ترملت مرتني، ورزقت من زوجها األو. لالنتقام حباً ال حيد منه شيء من وخز الضمري

 ابنها نريون وكان كل مهها طول حياا أن Cnoeus Domitius Ahenobarbusدومتيوس أهينوباربس 
 الذي تقول الشائعات Caius Crispusوأما زوجها الثاين كيوس كرسبس . يرقى ابنها هذا عرش اإلمرباطورية

وكان هدفها أن تتزوج .  إىل أغراضهاإا قتلته بالسم فقد ورثت عنه الثروة الطائلة اليت استخدمتها للوصول
كلوديوس، وأن تتخلص بوسيلة ما من ابنه برتنكس، وأن جتعل نريون بعد أن يتبناه كلوديوس وارث العرش من 

ومل يعقها عن تنفيذ قصدها أا ابنة أخت كلوديوس، بل أتاحت هذه الصلة فرصاً مثينة لالتصال باحلاكم . بعده
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ومل يكن منه إال أن وقف فجأة أمام . واطف ليست من قبيل عواطف اخلال حنو ابنة أختِهالشيخ اتصاالً أثار فيِه ع
جملس الشيوخ وطلب أن يأمره بالزواج مرة أخرى خلري الدولة؛ ووافق الس على طلبه، وسِخر منه رجال احلرس 

رها، أما كلوديوس فكان يف وكانت وقتئذ يف الثانية الثالثني من عم). 45(الربيتوري، ووصلت أجربينا إىل العرش
السابعة واخلمسني؛ وكانت قواه آخذة يف االحنالل، أما هي فكانت يف عنفوان قوا، وتغلبت عليه بكل ما وهبت 

من سحر وفتنة، فأقنعته بأن يتبىن نريون وأن يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاماً بابنته أكتافيا وهي فتاة يف 
وملا مت هذا اخذت تزيد من سلطاا السياسي عاماً بعد عام، حىت استطاعت يف آخر ). 53(االثالثة عشر من عمره

األمر أن جتلس معه على سرير امللك، مث استدعت الفيلسوف سنكا من حيث كان منفياً بأمر كلوديوس، وعينه 
فلما استحوذت . يتوري رئيساً للحرس الربBurrus، وأفلحت يف تعيني صديقها بروس )49(مدرساً خاصاً البنها 

على السلطان ذه الطريقة حكمت البالد حكما قوياً خليقاً بالرجال، وساد النظام واالقتصاد يف بيت اإلمرباطور؛ 
ولكنها . ولو أا مل تطلق العنان جلشعها وحرصها على املال وحبها لالنتقام لكان حكمها خرياً لرومة ورمحة ا

رت بقتل لوليا بولينا ألن كلوديوس نطق عفواً يف حلظة من اللحظات بكلمة أشار فيها أطلقت العنان هلذا اجلشع فأم
 Marcus Silanusمث أمرت بدس السم ملاركس سالنس . إىل رشاقة لوليا وهي إشارة ال تعفو عنها قط زوجة

ال، الذي مل يكن خلوفها أن يعينه كلوديوس واالثاً له من يعدِه، وائتمرت مع بالس ونارسس، وبذلك قضى ملك امل
وكان اإلمرباطور قد أضعفه اعتالل صحته، وجهوده الفنية، . وفاؤه يقل عن تلوث يده، بقية حياته يف السجن

فكان الناس يتنهبون وينفون أو يقتلون . ومغامراته النسائية، فترك بالس وأجربينا يروعان البالد حبكم إرهايب آخر
.  األعمال العامة واأللعاب وأضحت يف حاجة إىل أن متأل باألموال املصادرةألن اخلزانة خلت من املال الذي انفق يف

وكانت نتيجة هذا أن مخسة وثالثني من الشيوخ وثلثمائة من الفرسان حكم عليهم باإلعدام يف الثالثة عشر عاماً اليت 
ؤامرات أو ارتكبوا وقد يكون لبعض هذه األحكام ما يربرها األن من نفذت فيهم دبروا امل. حكمها كلوديوس

ولقد ادعي نريون فيما بعد أنه فحص عن مجيع أوراق كلوديوس، . اجلرائم، وإن كنا ال نستطيع أن نقرر هذا واثقني
وتنبه ). 60(وأنه تبني من ذلك الفحص أن اإلمرباطور نفسه أمر بأن حياكم كل واحد ممن سيقوا أمام القضاء

 زواجه ا، فاعتزم أن يضع حداً لسلطاا، وأن يفسد عليها ما دبرته كلوديوس إىل ما كانت تفعله أجربينا بعد
لنريون، فيعني برتنكس وارثاً للملك من بعده، ولكن أجرببنا كانت أقوى منه عزماً وأقل منه إصغاًء لصوت الضمري، 

مربحة دامت فلما علمت نية اإلمرباطور جازفت بكل شيء، فأطعمت كلوديوس فطرياً ساماً قضى عليه بعد آالم 
وملا أهله جملس الشيوخ، وكان نريون قد اعتلى ). 54(اثنيت عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق بكلمة واحدة 

  ).61(العرش، قال إنه ال يشك يف أن الفطري هو طعام اآلهلة، ألن كلوديوس أصبح بعد أن أكله إهلاً يعبد

  الفصل الرابع 



  

 Will Durant  295   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  نيرون 

، وقد لقبوا ذا اللقب Domit( Ahenobarbiة الدوميتيني األهينوياربيني ينتمي نريون من جهة أبيه إىل أسر
وقد اشتهروا يف رومة مدى مخسمائة عام بقدرم . ألن رجال هذه األسرة كانت هلم حلي شبيهة يف لوا بلون الربونز

سرح، وكان يسوق وكان جد نريون ألبيه مولعاً باأللعاب وامل. وجرأم، وغطرستهم، وشجاعتهم، وقسوة قلوم
عربة يف السباق، وينفق الكثري من األموال على الوحوش واتلدات، وقد اضطر أغسطس إىل تأنيبه لقسوته 

وزاد ابنه أكنيوس دوميتيوس من . وقد تزوج بأنطونيا ابنة أنطونيوس وأكتافيا. الوحشية يف معاملة موظفيه وأرقائه
 م بأجربينا الثانية ومل 28وقد تزوج يف عام . احملارم، والوحشية واخليانةشهرة األسرة باماكه يف الفسق، ومضاجعه 

أن ال خري مطلقاً : "تكن وقتئذ تزيد على الثالثة عشرة من عمرها، وإذا كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقد اعتقد
أضافا إليه لقب نريون،  وLuciusوقد أطلقنا على ابنهما الوحيد اسم لوسيوس ). 62"(ميكن أن يؤدي إليه قراننا
 الرواقي الذي علمه Chaeremonوكان أهم من علموه مها كرمون . القوي الشجاع: ومعناه يف اللغة السبينية

اللغة اليونانية، وسنكا الذي علمه األدب واألخالق ولكنه مل يعلمه الفلسفة؛ ذلك أن أجربينا منعته من تعلم الفلسفة 
وما من شك يف أن نتيجة هذا التحرمي تشهد ). 63(حل لتويل عرش اإلمرباطوريةلزعمها أا جتعل نريون غري صا

وقد شكا سنكا، كما يشكو كثري من األساتذة، من أن األم كانت تفسد عليه عمله بتدخلها فيه، . بفضل الفلسفة
 حاول سنكا أن ينشئه وقد. فقد كان الغالم يهرول إليها كلما أنبه مدرسه، ومل يكن يشك يف أا ستحنو عليه وتدهللا

على حب التواضع، ودماثة اخللق، والبساطة، والتقشف، والصرب على الشدائد؛ وإذا كان قد حرم عليه أن يفصل له 
القول يف عقائد الفالسفة وجدهلم، فال أقلّ من أن يهدي إليه الرسائل البليغة اليت كان يؤلفها، ويأمل أن يقرأها 

ن األمري الشاب طالباً جمداً، وكان يف وسعه أن يكتب شعراً ال بأس به، وأن خيطب يف وكا. تلميذه يف يوم من األيام
وملا مات كلوديوس مل جتد أجربينا صعوبة ما يف . جملس الشيوخ بالرقة واألدب اللذين كان خيطب ما أستاذه نفسه

نريون اجلند مكافأة جمزية ووهب وكافأ . تثبيته على العرش، وخاصة بعد أن ضمن له بروس تأييد احلرس بكامل قوته
وهو الذي ). 64(كل مواطن أربعمائة سسترس، وألقى يف تأبني سلفه خطبة أثىن عليه فيها ثناء مجاً، كتبها له سنكا

وقد نريون مظاهر اخلضوع . نشر بعد قليل بغري توقيع هجاء مقذعاً يف اإلمرباطور املتويف قال فيه إنه طرد من أوملبس
لس الشيوخ، واعتذر يف أدب وتواضع عن صغر سنه، وأعلن أنه لن حيتفظ بشيء من السلطات اليت املعتادة إىل جم

.  وهو اختيار عملي يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف-كان الزعيم يتمتع ا حىت ذلك الوقت عدا قادة اجليوش

وهي اخلمسة أعوام النريونية  -)65( ألن نريون وىف به بأمانة مدى مخسة أعوام- والراجح أنه كان خملصاً يف وعده
Quinquennium Neronisوملا ). 66( اليت كان تراجان يراها خري السنني يف تاريخ احلكومة اإلمرباطورية

اقترح جملس الشيوخ أن تقام متاثيل من الذهب والفضة تكرمياً له، رفض اإلمرباطور الذي مل يتجاوز السابعة عشرة 
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الن بأما يفضالن عليه برتنكس أمر أن يلغي هذا االام؛ وتعهد أمام جملس وملا ام رج. من عمره هذا العرض
 Deالشيوخ أن يتمسك طوال حكمه بفضيلة الرمحة اليت كان سنكا وقتئذ ميجدها يف إحدى رسائله املسماة 

Clementia) رمني قال يف حسرة). الرمحةمل أتعلم قط ليتين : "وملا طلب إليه مرة أن يوقع وثيقة بإدانة أحد ا
وقد خفض الضرائب الباهظة أو ألغاها إلغاًء تاماً، وخصص معاشات سنوية للمتازين من الشيوخ الذين !" الكتابة

وإذ كان يعرف أن عقله مل ينضج بعد، فقد مسح ألجربينا أن تدير له شئونه، فكانت تستقبل . أخىن عليهم الدهر
وارتاع سنكا وبروس لتدخل األم يف . رباطورية إىل جانب صورتهالسفراء، وأمرت أن تنقش صورا على نقود اإلم

واستشاطت األم . شئون احلكم فاتفقا على أن يضربا على وتر كربياء نريون ليناال ألنفسهما حق القيام مبهام احلكم
 غضباً فأعلنت أن برتنكس الوارث الشرعي للعرش، وأنذرت ولدها بأا ستسقطه بنفس الوسائل القوية اليت

ورد نريون على هذا التهديد بأن أمر بدس السم لربتنكس فما كان من أجربينا إال أن آوت إىل . استخدمتها يف رفعه
قصرها الصغري وكتبت فيه مذكراا، وهي آخر سهم يف كنانتها، وطعنت فيها على مجيع أعدائها وأعداء أمها، 

لب واألعمال الوحشية اليت صورا ا النواحي السوداء واغترف منها تاستس وستونيوس ذلك التيار اجلارف من املثا
وعم الرخاء اإلمرباطورية، وصلحت أحواهلا الداخلية واخلارجية، بفضل . من صور تيبرييوس وكلوديوس ونريون

فوضعت على احلدود حراسة قوية، . إرشاد الفيلسوف األول وقوة النظام اإلداري الذي كانت تساس به شئوا
ألسود من القراصنة، وأعاد كريوال أرمينية إىل حظرية اإلمرباطورية بأن بسط عليها احلماية وطهرت البحر ا

الرومانية، ووقّعت بارثيا معاهدة صلح دامت محسني عاماً، وقلّت الرشوة يف دور القضاء ويف الواليات، وأصلحت 
وهلل ذلك كان -كمة، واقترح نريونأحوال املوظفني يف دواوين احلكومة، وصرفت الشئون املالية باالقتصاد واحل

ذلك االقتراح البعيد األثر القاضي بإلغاء مجيع الضرائب غري املقررة، وخاصة الرسوم اجلمركية اليت -بإيعاز من سنكا
غري أن جملس الشيوخ مل . كانت جتيب عند احلدود ويف الثغور، حىت تكون التجارة حرة يف مجيع أحناء اإلمرباطورية

وتدل هذه اهلزمية على أن الزعامة كانت ال تزال تلتزم .  االقتراح، متأثراً يف ذلك بنفوذ نقابة اجلباةيوافق على هذا
وأراد سنكا وبروس أن مينعا نريون من التدخل يف شئون الدولة فتركاه ينهمك يف ملذاته . حدود سلطتها الدستورية

ألباطرة أن حييوا حياة التقشف وكبح الشهوات يف مل يكن ينتظر من ا: "ويف ذلك يقول تاستس. اجلنسية كما يهوى
ومل تكن العقائد الدينية تشجع نريون على أن يراعي ". الوقت الذي كانت فيه الرذيلة تستهوي مجيع طبقات الناس

. جانب الفضيلة؛ ذلك أن القدر الضئيل الذي ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حكمته

اليت كان جيلها -سيبيل-ويسلح على صورة اآلهلة. "كما يقول ستونيوس" يزدري مجيع أنواع العباداتفقد كان "
وكان ماً مفرطاً يف الطعام، غريب األطوار والشهوات، ينفق على الوالئم بغري حساب، حىت ). 68"(أعظم اإلجالل

 يف هذا إن البخالء وحدهم هم الذين وكان يقول). 69(كانت أزهار الوليمة وحدها تكلفة أربعة ماليني سسترس
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 وحيسده ألن هذا الشريف املثري علمه Caius Petroniusوكان يعجب بكيوس بترونيوس . حيسبون ما ينفقون
ويقول تاستس يف فقرة مأثورة يصف فيها املثل األعلى لألبيقورية . طرقاً جديدة للجمع بني الفضيلة والذوق السليم

وكان اخلمول شهوته وطريقه إىل الشهرة، . امه يف النوم ولياليه يف العمل، واملرح واللهوكان يقضي أي"إن بترونيوس 
ومل يكن كغريه من الناس الذين جيهرون بأم . وكان ينجز حبب اللذات والراحة املترفة ما ينجزه غريه بالقوة واجلد

ن حييا حياة كثرية النفقة ولكنها خالية من يعرفون كيف تكون املتعة االجتماعية، مث يبددون يف ذلك أمواهلم، بل كا
وهو شهواين . التبذير، فكان أبيقورياً ولكنه غري مسرف، يطلق العنان لشهواته ولكنه يستمتع ا يف جتمل وحكمة

متعلم رقيق احلاشية، حديثه مرح ممتع لطيف، خيلب لب من يستمع له بشيء من عدم االكتراث اللطيف الباعث 
.  أكثر ما يبعث السرور يف حديثه أنه ينساب انسياباً طبيعياً غري متكلف من مزاجه الصريحوكان. على السرور

ولقد أظهر وهو وال على بيثينيا، كما أظهر وهو قنصل، أن قوة العقل ودماثة اخللق قد جتتمعان معاً يف شخص 
عود من أعماله الرمسية إىل وكان ي... واحد، وذلك رغم ما كان يتصف به من دقة، وأخذ األمور يف يسر وإمهال

مألوف حياة اللذة واملتعة، مولعاً بالرذيلة أو باملالذ اليت تقترب من حدود الرذيلة، وكان نريون وعصبته مولعني 
حبسن الذوق والرشاقة فكانوا لذلك يتخذونه احملكمفي كل ما يتصل ما، ومل يكن شيء بديعاً، كما مل يكن شيء 

ومل يبلغ نريون من الرقة مبلغاً يصل به إىل هذه األبيقورية الفنية، بل ). 70( أراد هو أن يكونساراً أو نادراً إال إذا
كان يتخفى ويزور املواخري، ويطوف بالشوارع، ويتردد على احلانات بالليل يف صحبة أمثاله من رفاق السوء 

قابلون مما معهم، ويضربوم، يسطون على احلوانيت ويسيئون إىل النساء، ويفسقون بالغلمان، وجيردون من ي
. وحدث أن شيخاً جلأ إىل القوة يف رد اعتداء اإلمرباطور عليه فأرغم بعد قليل على أن يقتل نفسه) 71"(ويقتلوم

، فلما تبني له أن أكيت Claudia Acteوحاول سنكا أن يوجه شبق اإلمرباطور حنو معتوقة تدعى كلوديا أكيت 
 Poppeaالحتفاظ حببه استبدل ا امرأة بارعة يف كل فنون العشق تدعى بوبيا سابينا وفية له وفاء تعجز بسببه با

Sabina . اكان هلا نصيب موفور من "وكانت بوبيا تنتمي إىل أسرة عريقة ذات ثروة طائلة، يقول عنها تاستس إ
وال حييني قط إال حني يرغنب وكانت من النساء اللوايت يقضني النهار كله يف تزيني أنفسهن، ". كل شيء إال الشرف

وحدث أن افتحر زوجها جبماهلا أمام نريون، فما كان من اإلمرباطور إال أن عينه والياً على لوزتانيا . يف احلياة
Lusitania) وضرب حصاراً على بوبيا، ولكنها أبت أن تكون عشيقة له، وقبلت أن تتزوجه إذا طلق ) الربتغال

ربت على مساوئ نريون صرب الكرام، وحافظت على تواضعها وعفتها وسط تيار وكانت أكتافيا قد ص. أكتافيا
الدعارة اجلارف اليت اضطرت أن حتيا يف غمرته من يوم مولدها، ومما يذكر بالفضل ألجربينا أا ضحت حبياا يف 

 إليها؛ وبلغ من أمرها أن الدفاع أكتافيا ضد بوبيا، فلم تترك وسيلة تثين ا اإلمرباطور عن طالق أكتافيان إال جلأت
عرضت حماسنها على والدها، وقاومتها بوبيا مقاومة شديدة وتغلبت عليها، وجلأت يف كفاحها إىل نزق الشباب، 
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فعريت نريون بأنه خيشى والدته، وأقنعته بأن أجربينا كانت تأمتر به لتسقطه، وما زالت به حىت رضي يف ساعة من 
وقد فكر أوالً يف أن يقتلها مسمومة، . رأة اليت محلته يف بطنها وأعطته نصف العاملساعات جنون الشهوة أن يقتل امل

مث حاول أن يقتلها غرقاً ولكنها أجنت . ولكنها كانت قد حصنت نفسها من السم مبا تعودته من األدوية املضادة له
دارها، فلما قبضوا عليها خلعت وطاردها رجاله إىل . نفسها بالسباحة من السفينة اليت حتطمت بتدبري اإلمرباطور

واحتاج قتلها إىل عدة طعنات، وملا رأى اإلمرباطور جثتها العارية كان " ادفعوا سيوفكم يف رمحي: "ثياا وقالت هلم
ويقال إن سنكا مل تكن له يد يف هذه املؤامرة، ولكن أسوأ ). 72"(مل أكن أعرف أن يل أماً ذا اجلمال: "كل ما قاله

ريخ الفلسفة وأدعاه لألسى هو تلك السطور اليت تشرح كيف كتب الفيلسوف الرسالة اليت وجهها ما خط يف تا
وقبل جملس ). 73(نريون إىل جملس الشيوخ يقول فيها إن إن أجربينا تأمتر بالزعيم، فلما افتضح أمرها انتحرت

 أن عاد إىل رومة، ومحدوا لآلهلة أن الشيوخ هذا التفسري يف سرور ظاهر، وأقبل أعضاؤه جمتمعني ليهنئوا نريون ملا
وإن املرء ليصعب عليه أن يصدق أن هذا اإلنسان الذي قتل أمه شاب يف الثانية . كألته بعنايتها وأجنته من كل سوء

والعشرين من عمره، مغرم بالشعر واملوسيقى والفنون اجلميلة، والتمثيل واأللعاب الرياضية؛ وأنه كان يعجب 
م اليت تنمي فيهم القوة اجلسمية واملهارة الفنية، وأنه عمل على إدخال هذه املباريات يف رومة فأقام يف باليونان ملباريا

 على منط Neronia، وأنشأ يف السنة التالية األلعاب النريونية Ludi Iuvenales ألعاب الشباب 59عام 
يل، ومباريات األلعاب الرياضية، ويف االحتفال الذي كان يقام كل أربع سنني يف أوملبيا، ويشمل سباقاً للخ

ويدخل فيها اخلطابة والشعر، وبىن لذلك مدرجاً كبرياً وملعباً رياضياً ومحاماً فخماً، وأنه ميارس احلركات -"موسيقى"
ولكنها . الرياضية مبهارة فائقة، كما كان مولعاً بسوق العربات، وأنه اعتزم أخرياً أن يشترك هو نفسه يف املباريات

احلقيقة، وقد بدا لعقله املولع بكل ما هو يوناين أن هذا العمل الغبار عليه، بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن هي 
وأما سنكا فكان يرى أن هذا سخف أميا سخف، وحاول أن يقصر هذا العرض اإلمرباطوري على . التقاليد اليونانية

ري لتشهد ألعابه، فأقبلت عليه وحيته حتية محاسية من يضمهم ميدان خاص، ولكن نريون تغلبت عليه ودعا اجلماه
ذلك أنه، وقد استحوذ على . ولكن أهم ما كان يرغب فيِه هذا املخلوق الغريب حبق هو أن يكون فناناً عظيماً. حارة

ومما يذكر له مقروناً بالثناء أنه جد يف . كل سلطة، وكان يتوق إىل االستحواذ على كل ضروب الكمال والتهذيب
وجلأ يف حتسني صوته إىل وسيلة غريبة فكان ). 74(سة فنون النقش، والتصوير، والنحت، واملوسيقى، والشعردرا

يستلقي على ظهره، ويضع لوحاً من الرصاص على صدره، ويفرغ أمعاءه مبحقن أو بالقئ، وميتنع عن أكل الفاكهة "
وم وزيت الزيتون يتخذمها وسيلة للغرض وكان يف بعض األيام يقصر على الث). 75"(وعن كل طعام يضر بالصوت

ودعا ذات ليلة أكابر الشيوخ إىل قصره وعرض عليهم أرغناً مائياً جديداً، وأخذ يشرح هلم نظريته . نفسه
 على العود وافتتانه ا أن كان Terp o sوقد يلغ من إعجابه بالنغمات اليت كان يضرا ربنوس ). 76(وتركيبه
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وكان جيمع الفنانني والشعراء حوله، ويعقد املباريات . كملها يتعلم العزف على هذه اآللةيقضي معه بعض الليايل بأ
وكان ينخدع . بينه وبينهم يف قصره، ويفاضل بني صوره وصورهم، ويستمع إىل أشعارهم ويقرأ عليهم شعره

وكان . ال سيكسب قوته من فنهبثنائهم، وملا أن أنبأه أحد املنجمني بأنه سيفقد عرشه، أجابه ضاحكاً بأنه يف هذه احل
حيلم أنه يف يوم من األيام سيغزف على مأل من الناس على األرغن املائي والناي، وينفخ يف املزامري، مث يظهر على 

 أقام حفلة موسيقية شبه عمومية 59ويف عام .  لفرجيلTurnusاملسرح راقصاً وممثالً ألدوار يف مسرحية ترنس 
وظل مخس سنني ال ينفذ ما تتوق له نفسه .  يف حديقته الواقعة على ر التيربCitharoedusعزف فيها على العود 

وسيطرت الروح اليونانية على هذا احلفل، . من إظهار مهارته يف مجع حاشد، مث نفذ هذا العزم يف نابلي آخر األمر
معني ازدحاماً حال بينه وبني إجادة وازدمحت قاعة االحتفال باملست. وعفا الناس عن تقصريه، وأدركوا ما يرمي إليِه

وشجع هذا النجاح اإلمرباطور . العرض، وقد بلغ من شدة االزدحام أن دمت القاعة عقب خروج النظارة منها
وأنشد يف هذه املرة عدة قصائد لعلها . يغين ويضرب على العود) 65(الشاب فظهر يف ملهى مبيب العظيم يف رومة 

يقول سوتونيوس إنه شاهد املخطوطات امللكية مكتوبة ومصححة خبط نريون و@=$كانت من قوله هو نفسه
وكتب من أغانيه . وقد بقيت أبيات من هذه القصيد، وهي تدل على مقدرة يف القريض ال بأس ا. @ .نفسه

ومل . ، مث شرع يكتب ملحمة أطول منها عن رومة)Parisجعل بطلها باريس (الكثرية ملحمة طويلة عن طروادة 
، وهرقل، وألكميون، بل إنه مثل أيضاً Oedipusكفه هذا التنوع يف مواهبه فظهر على املسرح ممثالً دور أوديب ي

واغتبط النظارة إذ شاهدوا إمرباطوراً يعين بتسليتهم ويركع على املسرح أمامهم ويطلب أن . دور أستيز قاتل أمه
 كان ينشدها نريون وأخذ يرددها يف احلانات وتلقف الشعب األغاين اليت. يصفقوا له حسب مألوف عادم

والطرقات، وانتشر حتمسه للموسيقى والغناء بني الطبقات، وازدادت بذلك حمبة الناس له، وكان أخلق ا أن 
وارتاع جملس الشيوخ من هذه املظاهر أكثر مما ارتاع من كل ما يدور من اللغط عما حيدث يف القصر من . تنقص

سية شاذة، وأجاب نريون عن خماوف الشيوخ بقوله إن العادة اليت كان جيري عليها اليونان فجور ومن عالقات جن
وهي قصر املباريات الرياضية والفنية على طبقة املواطنني كان أفضل مما اعتاده الرومان وهو تركها لألرقاء؛ وأن من 

 الشاب ارم أنه لن يسمح ما دام حياً بأن الواجب أن ال تتخذ املباريات صورة قتل ارمني قتالً بطيئاً؛ وأعلن
وأراد أن يعيد التقاليد اليونانية إىل سابق عهدها، وأن ميجد ). 78(يستمر القتال يف اتلد حىت ميوت اتلدون

ممثلني، -أو لعله أرغمهم على هذا االشتراك- أعماله هو يف املباريات العامة، فأقنع بعض الشيوخ أن يشتركوا فيها
 Thraseaوأظهر بعض األشراف أمثال ثراسي بيتس . يقني، ورياضيني، ومصارعني وسائقي عرباتوموس

Paetus ،نفورهم من هذه األساليب، فكانوا يتعمدون الغياب من جملس الشيوخ كلما جاء نريون ليخطب فيِه 
األرستقراطية اليت  تنديداً عنيفاً يف املنتديات Helvid(us Priscusوندد به بعضهم مثل هلفيديوس برسكس 
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أضحت امللجأ الوحيد حلرية الرأي؛ وأخذ الفالسفة الرواقيون يف رومة يتحدثون جهرة عن هذا األبيقوري اخلبيث 
ودبرت املؤامرات خللعِه، ولكن عيونه كشفوا أمرها، فكان جوابه كجواب أسالفه، وهو . اجلالس على العرش

، ووجهت التهم إىل كل من كان موم مرغوباً فيِه من )62( اخليانة التورط يف عهد اإلرهاب الشديد، فأعيد قانون
ذلك أن نريون قد أفقر خزانة كاجليوال من قبله بإسرافه وهباته . الناحية الثقافية أو املالية بسبب مقاومتهم أو ثرائهم

وفاته إال مببالغ قليلة، مث وألعابه، وجهر زمه على مصادرة مجيع ضياع املواطنني الذين ال يوصون لإلمرباطور بعد 
جرد كثرياً من اهلياكل من نذورها، وصهر ما كان فيها من متاثيل ذهبية وفضية؛ وملا أن احتج سنكا على هذه 

أقاله نريون - وكان غضب اإلمرباطور على شعره أشد من غضبه على نقد سلوكه-األعمال وانتقد سلوكه وسعره
وف الشيخ الثالث السنني الباقية من حياته يف عزلة عن العامل يف بيته، ، وقضى الفيلس)62(من منصبه يف البالط 

وأحاط نريون بعدئذ نفسه بطائفة جديدة من القرناء، معظمهم . وكان يوروس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة أشهر
للزعيم كل من قرناء السوء ذوي الغلظة والفظاظة، فأصبح جتلينس، رئيس شرطة املدينة، مستشاره األول، ويسر 

 طلق نريون أكتافيا حبجة أا عقيم، ومل متض على طالقها اثنا عشر يوماً حىت تزوج 62ويف عام . سبيل امللذات
بوبيا؛ واحتج الشعب على هذا العمل احتجاجاً صامتاً بتحطيم التماثيل اليت أقامها نريون لبوبيا وتتويج مثاثيل أكتافيا 

ل وأقنعت حبيبها أن أكتافيا تعتزم الزواج مرة أخرى، وأن مؤامرة تدبر خللعِه وغضبت بوبيا من ذلك العم. بالزهور
 Anicetusوإذا كان لنا أن نصدق ما يقوله تاستس فإن نريون دعا أنسيتس . وإحالل زوج أكتافيا اجلديد مله

.  مؤامرة الغتيال الزعيمقاتل أجربينا وطلب إليه أن يعترف بأنه ارتكب الفحشاء مع أكتافيا، ويتهمها بأا شريكة يف

ومثل أنسيتس الدور الذي أمر بتمثيله، ونفي إىل سردينية حيث قضى بقية حياته ينعم بالثروة والراحة؛ أما أكتافيا 
، ولكنها مل يكد ميضي على جميئها إليها إال بضعة أيام حىت أقبل عليها وكالء Pandateriaفقد نفيت إىل بندترييا 
ومل تكد وقتئذ قد جاوزت الثانية والعشرين من عمرها، ومل تكن تعتقد أن احلياة يليق أن . تياهلااإلمرباطور يريدون اغ

وودافعت عن نفسها أمام قاتليها وقالت . تختتم هذه اخلامتة العاجلة، وخباصة إذا كانت فتاة مثلها مل ترتكب قط ذنباً
يه، ولكنهم قطعوا رأسها وجاءوا بِه إىل بوبيا يطلبون إليها هلم إا مل تعد إال أخت نريون، وإا عاجزة عن اإلساءة إل

وملا أبلغ الشيوخ أن أكتافيا قد توفيت شكروا لآلهلة مرة أخرى أن قد حفظوا اإلمرباطور . مكافأم على عملهم هذا
 بعد موت ذلك أن أحد القناصل املنتخبني اقترح. وكان نريون وقتئذ إهلاً من تلك اآلهلة). 79(وأجنوه من السوء

 ابنة توفيت بعد مولدها بقليل أعلن الس 63وملا أن ولدت له بوبيا يف عام ". لنريون املألَّه"اجربينا أن يقام هيكل 
 ليتلقى من نريون تاج أرمينية خر راكعاً أمام اإلمرباطور وعبده Tiridatesربوبية هذه الطفلة، وملا أقبل تريداتس 

وملا أن شاد نريون بيته الذهيب أقام أمامه متثاالً ضخماً ارتفاعه مائة قدماً، ويف أعاله ، Mithrasبوصفه اِإلله متراس 
هذا ما كان . Phoebus Apolloرأس شبيه برأسه، حتيط به هالة من أشعة مشسية داللة على أنه فيبس أيلو 
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نتفخ البطن، رفيع األطراف، يتصوره أمام حقيقته فإنه وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره كان إنساناً فاسداً، م
وكان، وهو كما يزعم إله وفنان، . ضعيفها، ضخم الوجه، جمعد اجللد، أصفر الشعر ملتويِه، عسلي العينني كلتيهما

ولكن تل البالتني كان مزدمحاً . يضايقه ما يف القصور اليت ورثها من عيوب، ولذلك صمم بناء قصر جديد لنفسه
ر األكرب من ناحية، والسوق الكربى من ناحية أخرى،واألكواخ القذرة احلقرية من بالقصوروكان يف أسفله املضما

بقية النواحي، وكان حيزنه أن يرى رومة قد نشأت على غري نظام موضوع، بدل أن ختطط ختطيطاً علمياً 
أن يسميها كاإلسكندرية وأنطاكية، ولذلك كان حيلم بأن يعيد بناءها من جديد، وأن يكون هو منشئها الثاين، و

 أن شبت النار يف املضمار األكرب، 64وحدث يف اليوم الثامن عشر من شهر أيلول ). مدينة نريون(نريوبوليس 
 حني Antiumوكان نريون غائباًَ يف أنتيوم , وانتشرت سريعاً، وظلت مشتعلة تسعة أيام حىت التهمت ثلثي املدينة

ومة فبلغها يف الوقت الذي استطاع فيه أن يرى القصور القائمة على شبت النار، فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إىل ر
الذي أقامه منذ زمن قريب لريبط ) بيت املرور(وكان البناء املعروف بالدومس ترنستوريا . تل البالتني تلتهمها النريان

وق والكبتول من احلريق وجنت أبنية الس. به قصره حبديقة ماسيناس، وكان هذا البناء من أوائل ما تتهدم من األبنية
أما سائر أجزاء املدينة، فقد دمر فيها ما ال يحصى من البيوت . كما جنت أيضاً األحياء الواقعة يف شرقي ر التيرب

وهلك آالف من السكان بني أنقاض املباين املتهدمة يف الشوارع . واهلياكل واملخطوطات النفيسة والتحف الفنية
الف على وجوههم يف الطرقات أثناء الليل ال جيدون هلم مأوى يبيتون فيِه وقد ذهب الرعب املزدمحة، وهام مئآت اآل

بعقوهلم، وهم يستمعون إىل الشائعات القائلة بأن نريون هو الذي أمر بإشعال النار يف املدينة، وأنه ينشر املواد احلارقة 
 على نغمة القيثارة ما كتبه من الشعر عن ب فيها ليجدد ما خبا منها، وبأنه يرقبها من برج ماسيناس وهو ينشد

وقد قام حبهود كبرية يف قيادة احملاوالت اليت بذلت حلصر النريان أو التغلب عليها، وإغائة املنكوبني،  . طروادة
واب املباين العامة واحلدائق اإلمرباطورية ليلجأ إليها املعدمون، وأقام مدينة من اخليام يف ميدان وأمر بأن تفتح مجيع أب

وصرب ). 80(املريخ، وأمر باالستيالء على الطعام من اإلقليم ااور للمدينة، ووضع اخلطط الكفيلة بإطعام األهلني
وهو الرجل الذي جيب أال ننسى قط حتيزه (ل تاستس ويقو. على ما ووجه إليه الشعب اهلائج احلانق من م وطعون

طائفة من : "إنه أخذ يتلفت حوله ليجد من يستطيع أن يلقي عليه التهمة حىت وحده يف) ألعضاء جملس الشيوخ
واالسم مشتق ). املسيحيني (Chrestianiالناس حيقد عليهم الشعب ألعماهلم اخلبيثة، ويسمون غالباً بالكرستياين 

 املشرف على الشؤون املالية يف Pontius Pilate وهو اسم رجل عذبه بنتيوس بيالت Chrestusمن كرستس 
وكان ما حل به من العذاب ضربة شديدة وجهت إىل الشيعة اليت أوجدها هذا . بالد اليهود يف عهد تيبرييوس

ن عادت إىل نشاطها الرجل، وبفضل هذه الضربة وقف منو هذه اخلرافات اخلطرية إىل حني، ولكنها مل تلبث أ
ويف مدينة رومة نفسها، وهي مستودع األقذار العام الذي ينساب إليه ...وانتشرت انتشاراً سريعاً قوياً يف بالد اليهود
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وجلأ نريون إىل أساليبه املعهود يف احليل، فعثر على . كل ما هو دنئ ممقوت انسياب السيل املنحدر من أقطار العامل
لة األراذل، وأغراهم مبختلف الوسائل على أن يعترفوا بأم هم مرتكبو اجلرمية النكراء؛ مجاعة من الفخار والسف

وبناء على اعتراف أولئك السفلة أدين عدد من املسيحيني، ومل يصدر احلكم عليهم على أدلة واضحة تثبت أم هم 
 واستخدمت يف إعدامهم أفانني من .الذين أشعلوا النار يف املدينة، بل أدينوا ألم يكرهون اجلنس البشري كله

القسوة املتناهية، ومل يكتف نريون بتعذيبهم بل أضاف إىل هذا التعذيب السخرية منهم واالزدراء م، فألبس بعضهم 
جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكالب، ومسر غريهم يف الصلبان، ودفن الكثريون منهم أحياء، ودهنت أجسام 

ويف آخر األمر أفعمت هذه الوحشية ...لتهبة وأشعلت فيها النريان، ولتكون مشاعل يف الليلالبعض اآلخر باملواد امل
وملا أزيلت األنقاض أخذ نريون يعيد ). 81(قلوب الناس مجيعاً رأفة ورمحة، ورقت هذه القلوب أسى على املسيحيني

ىل كل مدينة يف اإلمرباطورية أن تقدم وطلب إ. بناء املدينة كما صورا له أحالمه والغبطة بادية يف أسارير وجهه
معونتها هلا الغرض، أو أرغمت على تقدمي هذه املعونة، واستطاع الذين دمرت بيوم أن يبينوا هلم بيوتاً جديدة بعد 

وشقت الشوارع اجلديدة مستقيمة متسعة، وشيدت واجهات املنازل .أن أمدهم باملال املتجمع من هذه املعونة
 األوىل من احلجارة، وجعلت بينها وبني غريها من املباين ااورة هلا فواصل متنع انتشار النار من بناء اجلديدة وطبقاا

وشقت حتت األرض جمار تنساب فيهامياه العيون السفلى إىل خزان حيتفظ فيه باملاء ليستعان به على إطفاء . إىل آخر
رباطورية عقوداً ذات عمد على جانيب الشوارع الرئيسية يف وشاد نريون من أموال اخلزانة اإلم. النار يف املستقبل

وأسف املولعون بالقدمي، كما أسف الشيوخ املسنون، على . املدينة، لتكون مداخل مسقوفة ظليلة آلالف من البيوت
ن أمجعوا ما كان يف املدينة القدمية من مناظر مجيلة خلع عليها الدهر هالة من الرواء والتقديس ، ولكنهم مل يلبثو أ

ولو أن نريون أعاد تنظيم حياته . على أن رومة جديدة قد خرجت من بني اللهب أصح وآمن وأمجل من رومة القدمية
 يف األيام األخرية من محلها، ويقال إا 65كما أعاد تنظيم عاصمته لغفر له الناس جرائمه، ولكن بوبيا ماتت يف عام 

س شائعة فحواها أن هذه الركلة كانت عقاباً هلا على عودا متأخرة من وراجت بني النا. ماتت من ركلة يف بطنها
وخزن نريون حزناً شديداً على موا، ألنه كان ينتظر على أحر من اجلمر وجود وارث له من صلبِه، ) 82(السباق

سبورس مث عثر على شاب يدعى أ. وأمر أن حتنط جثتها باألفاوية النادرة وتدفن مبوكب مهيب وأبنها بنفسه
Sporus استعمله يف كل شيء كما تستعمل النساء" عظيم الشبه ببوبيا، فأمر خبصيه، وتزوجه يف احتفال رمسي و" ،

وشرع يف السنةنفسها ). 83(وقال يف ذلك أحد املتفكهني إنه يتمىن لو أن والد نريون قد عثر على مثل هذه الزوجة
فقد أقيم على رقعة من -نت تكاليفه الباهظة ومساحته الواسعةيشيد بيته الذهيب، وكان إسرافه يف زينته، كما كا

كان هذا كله سبباً يف إثارة سخط األشراف عليه وارتياب -األرض كانت تشغلها من قبل آالف من بيوت الفقراء
وأقبل جواسيس نريون فجاءة يبلغونه نبأ مؤامرة واسعة النطاق دف إىل إجالس كلبرينيوس . العامة فيه من جديد
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؛ وقبض صنائعه على عدد من الشخصيات غري الكبرية متهمني )65( على العرش Calpurnius Pisoبيزو 
بتدبري املؤامرة، وانتزعوا منهم بالتهديد تارة وبالتعذيب تارة أخرى اعترافات تدين، بني من تدين من الشخصيات 

اليت كان يرمي إليها اإلمرباطور ، وتكشف اخلطة Seneca والفيلسوف سنكا Lucanاملعروفة، الشاعر لوكان 
وبلغ انتقام نريون درجة من الوحشية مل يسع رومة معها إال أن تصدق ما شاع وقتئذ من أنه . وأعوانه شيئاً فشيئاً

وملا تلقى سنكا األمر بأن يقتل نفسه شرع جيادل ساعة من الزمن مث أطاع، . أقسم ليبيدن طبقة الشيوخ عن آخرها
 باملال عبداً من عبيد بترونيوس Tigellinusوأغرى جتلينس . ات وهو ينشد أبياتاً من شعرهوقطع بعض أوردته وم

Petronius فتقدم بالشهادة على سيده، ألن جتلينس كان حيسد هذا الرجل األبيقوري على مرتلته عند نريون 
أصدقائه حديثاً لطيفاً ومات بترونيوس ميتة بطيئة بأن قطع أوردته مث سدها، وأحذ يتخدث مع . فأغراه بقتله

مث ترته وأغفى بعض الوقت وفتح أوردته مرة أخرى وفارق احلياة يف . كمألوف عادته، ويقرأ هلم أبياتاً من شعره
وأدين ثراسبابيتس زعيم الداعني إىل الفلسفة الرواقية يف جملس الشيوخ، ومل تكن التهمة اليت ). 84(هدوء واطمئنان

ؤامرة، بل كانت مة عامة ميكن أن توجه إىل أي انسان وهي محاسته لإلمرباطور، وعدم وجهت إليه أنه اشترك يف امل
 Helvidiusواكتفى بنفي هلفيديوس برسكس . استمتاعه بغنائه وتأليفه كتاباً يف حياة كاتو أثىن عليه فيه

Priseusما متبا ميتدحان برسكس وصهرهوسونيوس روفس ونفى م.  زوج ابنته، ولكن رجلني آخرين أعدما أل
Musonius Rufus أحد الفالسفة الرواقيني وكاسيوس لنجينس Cassius Longinus أحد علماء 

والد لوكان وأنيوس نوفاتس Annaeus Melaالقانون، وحكم على أخوين لسنكا ومها أنيوس ميال 
Annaeus Novatus - وهو جليوCallioيهما بأن  هذان حكم عل- الذي أطلق سراح القديس بولس يف أثينة

 ليتبارى يف األلعاب األوملبية ويطوف ببالد 66وبعد أن طهر نريون مؤخرته على هذا النحو سافر يف عام . ينتحرا
واشترك ). 85"(هم الشعب الوحيد الذي له آذان موسيقية"على حد قوله " اليونان"اليونان يف رحلة موسيقية، ألن 

ه مركبة ذات عجلتني جترها أربعة جياد يف صف واحد أفقي مستعرض يف أوملبيا يف سباق العربات واساق فيها بنفس
Quardriga ،وسقط من العربة يف حلبة السباق وكاد يقضي عليه، وملا أعيد إىل العربة واصل السباق وقتاً ما 

. النصروكان احملكمون يفرقون بني اإلمرباطور والرجل الرياضي، فقدموا له تاج . كلنه انقطع عنه قبل اية الشوط

ومتلكته نشوة الفرح حني رأى اجلماهري تصفق له طرباً فأعلن من فوره أن بالد اليونان كلها ال أثينة وإسبارطة 
وكان جواب املدن اليونانية على هذا . أي أا لن تعطي اجلزية لرومة-وحدمها ستكون من تلك الساعة حرة طليقة

 فام Ishmian والربزخية Nemean والنيميائية Pyth anالكرم أن أقامت األلعاب األوملبية والبيثية 
وقد حرص . ورد هو على ذلك بأن اشترك فيها مجيعها مغنياً، وعازفاً، وممثالً، ومتبارياً يف األلعاب الرياضية. واحد

عة قوانني املباريات، وكان شديد ااملة ملنافسيه، ومنحهم حق املواطنية الرومانية تعزية هلم أشد احلرص على إطا
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وتلقى يف أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها يف بالد اليهود، وأن هليبها اندلع يف الغرب . على تفوقه عليهم مجيعاً
ن أقوال سوتنيوس يف التعليق على هذه الرحلة أنه كان وم. وكان كل ما فعله أن تنهد وحتسر مث واصل رحلته. كله

ال يسمح ألحد باخلروج منه، ولو كان ذلك لعذر شيد حيتم عليه اخلروج؛ وكان من نتائج ذلك "إذا غىن يف ملهى 
وملا جاء إىل ). 86"(أن ولدت بعض النساء وهن يف امللهى، وأن تظاهر بعض الرجال باملوت حىت حيملوا إىل اخلارج

ق كورنثة أمر أن يبدأ العمل يف شق قناة ي هذا املضيق كما كان قيصر ينوي أن يشقها؛ وبديء العمل فعالً، مضي
وارتاع نريون أنباء الفنت واملؤامرات فعاد إىل رومة . ولكنه وقف يف أثناء االضطراب الذي حدث يف العام الثاين

ه، وهي اجلوائز اليت ظفر ا يف بالد اليونان ودخلها يف موكب رمسي، وعرض يف هذا املوكب غنائم نصر) 67(
ومن ذلك أن يوليوس فندكس . وكانت املآسي جادة مسرعة يف أعقاب هذه املهازل.  جائزة1808والبالغ عددها 

Julius Vindex وملا عرض نريون 268 حاكم ليون الغلي أعلن استقالل بالد الغليني يف شهر مارس من عام ،
أن من يأتيين برأس نريون : "  سسترس ملن يأتيه برأسه أجاب فندكس عن هذا القول2.500.000جائزة قدرها 

وأخذ نريون يعد العدة ملالقاة هذا العدو الشديد البأس يف امليدان، وكان أول ما ). 87"(سيأخذ يف مقابل ذلك رأسي
ا هو يعد العدة إذ جاءته األنباء يف وبينم). 88(عين به أن اختار العربات لينقل عليها آالته املوسيقية وأدوات املسرح

.  قائد اجليش الروماين يف أسبانيا انظم إىل فندكس يف ثورته، وأنه يزحف على رومةGelbaشهر إبريل بأن جلبا 

ومسع جملس الشيوخ أن احلرس الربيتوري يتأهب للخروج على اإلمرباطور طمعاً فيما يناله رجاله من أجور عالية، 
فما كان من نريون إال أن وضع بعض السم يف صندوق صغري، وبعد أن تسلح ذا السالح . وراًفنادى جبلبا إمرباط

وطلب قبل فراره إىل من كان يف القصر من . الفتاك من بيته الذهيب إىل احلدائق السرفيلية الواقعة يف طريق أستيا
وهل من الصعب على : "رجيل يقول فيِهالضباط أن يرافقوه، فرفضوا مجيعاُ طلبه، وأنشد له أحدهم بيتاً من شعر ف

ومل يكن يف مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءه ذلك السلطان القاهر الذي كان سبباً ". اإلنسان إذن أن ميوت؟
يف القضاء عليِه، فأخذ يرسل النداء تلو النداء إىل الكثريين من أصدقائه يطلب إليهم النجدة، ولكن أحداً منهم مل يرد 

حىت إذا بلغه خارت قواه، وعرض عليه فاؤون . من رسائله، فذهب إىل ر التيرب يريد أن يغرق نفسه فيهعلى رسالة 
أحد معاتيقه أن خيفيِه يف بيته القائم على طريق سالريا، ورحب نريون ذا االقتراح، واجتاز يف ظالل الليل على ظهر 

لك الليلة يف خمزن الطعام، وعليه جلباب قذر، يتلوى من وقضى ت. جواد أربعة أميال من وسط املدينة إىل بيت فاؤون
وجاء رسول فاؤون يبلغه أن جملس . اجلوع، ومل يطف جبفنه النوم، ترتعد فرائصه فرقاً يف كل صوت يقع على أذنيِه
وسأل نريون ". حسب السنة القدمية"الشيوخ قد نادى بأن نريون عدو الشعب وأمر بالقبض عليِه، وقرر أن يعاقب 

إن الرجل املذنب جيرد من ثيابِه، ويصلب جسمه يف عمود مبسمار ذي شعب يدق يف : "ن ماهية تلك السنة فقيل لهع
وارتاع من هول هذا العقاب، فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضي عليِه، ولكنه . عنقِه، مث يضرب حىت يقضي حنبه
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ومسع يف مطلع الفجر !". أي فنانا ميوت مويت: " قائالًأخطأ إذ جرب سنان اخلنجر اوالً ووجده حاداً ال يطيقه فنادى
استمعوا؛ ها هي ذي : "وقع حوافر اخليل، فأدرك أن جنود جملس الشيوخ قد أدركوه، فأنشد بيتاً من الشعر يقول

مث طعن نفسه خبنجر يف حلقه، ولكن يده اضطربت ووهنت فأعانه إبثروديتس -"أصوات الساعني إىلَّ تقع على أذين
وكان قد طلب إىل من حوله قبل موتِه أن حيولوا دون تشويه . عاتيقه على أن يدفع سن اخلنجر إىل ايتهأحد م

وقامت مربياته العجائز وأكىت عشيقته السابقة بدفن جثته يف قباب القصر . جسمه، وأجام رجال جلبا إىل ما طلبوا
ولكن . ون بأحياء رومة وعلى رؤوسهم قالنس احلريةوابتهج كثريون من العامة مبوتِه، واخذوا يطوف) 68(دومتيوس 

الذين حزنوا كانوا أكثر منهم ألن سخاءه على الفقراء مل يكن يقل عن قسوته الشديدة على العظماء، وأصغوا إىل ما 
أشيع وقتئذ من أنه مل ميت بـحق، بل إنه يقاتل أعداءه يف طريق رومة، وملا أن رضوا آخر األمر بأن يصدقوا نبأ 

  ).89(ته، ظلوا شهوراً كثرية حيجون إىل قربِه وينثرون األزهار أمامهمو

  الفصل الخامس 

  األباطرة الثالثة 

، وكان من أصل شريف، 68 رومة يف يونية من عام Servius Sulpius Galbaوصل سرفيوس سلبيوس جلبا 
زوجة مينوس ( Basiphaفائي فقد كان أبوه عل حد قولِه ينحدر من نسل جوبتر، كما كانت أمه تنتمي إىل باس

Minos . وكان يف السنة اليت ارتقى العرش أصلع الرأس متقلص اليدين والقدمني من داء املفاصل، فكان ال
وكان يتصف بالرذائل املألوفة يف تلك األيام، سوية كانت أو غري ). 90(يستطيع أن يلبس حذاء أو ميسك كتاباً

 قصرت حكمه، بل إن الذي أحنق اجليش والشعب عليه هو اقتصاد سوية، ولكن هذه الرذائل مل تكن هي اليت
وملا أن قرر أن يرد كل من نالوا أعطية من ). 91(الشديد يف األموال العامة، وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة

. مه سراعاًنريون تسعة أعشار ما استولوا عليِه إىل خزانة الدولة، خلق لنفسِه آالفاً من األعداء اجلدد وتصرمت أيا

 أعلن أنه ال يستطيع أداء ديونه إال إذا أصبح Marcus Ethoوذلك أن شيخاً مفلساً يدعى ماركس أتو 
وانضم إليه احلرس، وزحفوا على السوق والتقوا جبلبا راكباً يف هودج، ومد جلبا عنقه إىل سيوفهم ). 92(إمرباطوراً

يه، ومحل واحد منهم رأسه إىل أتو، ولكنه مل يستطع أن يقبض دون أن يبدي أية مقاومة فقطعوا رأسه وذراعيه، وشفت
وأسرع جملس الشيوخ فوافق على تولية أتو يف الوقت . بقوة على شهره القليل املبلل بالدماء فأدخل إصبعه يف فمه

صر  واجليش الروماين يف مAulus Vitilliusالذي كان اجليش الروماين يف أملانيا ينادي بقائده أولس فيتليوس 
وزحف فيتلوس على .  إمرباطوراTitus Flavius Vespasianusًينادي بقائدِه تيتس فالفيوس فسبازبانس 

إيطاليا بفيالقه القوية، وقضى على ما أبدته احلاميات الشمالية، وما أبداه احلرس الربيتوري، من مقاومة ضعيفة، 
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وليس مما يشرف النظام . رش اإلمرباطوريةوانتحر أتو بعد أن حكم مخسة وتسعني يوماً، وارتقى فيتليوس ع
لقد . العسكري الروماين أن يتوىل القيادة يف أسبانيا شيخ ضعيف مثل جلبا، ويف أملانيا أبيقوري متهاون مثل فيتليوس

كان فيتليوس ماً أهم ما يعرفه عن الزعامة أا وليمة يشبع فيها مه، وجيعل كل وجبة من وجباته وليمة كربى، أما 
شؤون احلكم فكان يكفيها ما بني الوجبات من فراغ، وإذ كانت هذه الفترات قد أخذت تقصر شيئاً فشيئاً، فقد 

 فلم متِض على هذا املعتوق أربعة أشهر حىت أصبح أغىن Asiaticusترك شؤون الدولة يف يد معتوقِه أسياتكس 
ف جبيشه على إيطاليا ليخلعه، عهد بالدفاع عنه وملا علم فيتليوس أن أنطونيوس قائد فسبازيان يزح. رجل يف رومة

وكانت النتيجة أن جيوش أنطونيوس هزمت أنصار فيتليوس عند كرمونا . إىل مجاعة من أتباعه واستمر هو يف والئمه
Gremona ؛ ويف هذه املعركة جرت الدماء كما مل جتر يف أية معركة أخرى يف التاريخ 69 يف شهر أكتوبر عام
زحفت اجليوش الظافرة على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتلوس مقاومة باسلة بينما كان خمتبئاً يف القدمي كله، و

إن اجلماهري احتشدت لتشاهد املعارك، كأن منظر القتل وإراقة الدماء مل يكن إال منظراً "ويقول تاستس . قصره
ينهبون املتاجر واملنازل وكانت العاهرات وبينما كانت املعركة حامية الوطيس كان بعضهم ". يعرض عليهم لتسليتهم

وانتصرت جيوش أنطونيوس يف املعركة، وأعملوا السيوف يف رقاب املهزومني بال رمحة، ). 93(ميارسن مهنتهن
وهم الذين ال يقلون عن التاريخ متجيداً -وأطلقوا ألنفسهم العنان يف السلب والنهب، وساعدهم الغوغاء

 من خمابئهم، وسحبوا فيتليوس من خمبئه وطافوا به نصف عام يف أحناء املدينة، على إخراج أعدائهم-للمنتصرين
) 69ديسمرب من عام (وحول رقبته طوق معقود، وألقيت عليه األقار، وعذب تعذيباً بطيئاً، مث أشفقوا عليه فقتلوه 

  ).94(وسحبت جثته خبطاف يف شوارع املدينة وألقيت يف ر التيرب

  الفصل السادس 

  ازيان فسب

لقد كان ! لشد ما يغتبط اإلنسان بعد ما قرأه عن األباطرة السابقني أن يرى رجالً متصفاً باحلكمة والكفاية والشرف
فسبازيان، وهذه األحداث قائمة، خيوض غمار احلرب يف بالد اليهود، ولذلك مل يتعجل يف القدوم إىل رومة ليشغل 

فلما وصل إليها . رفعه إليِه جنوده وبادر جملس الشيوخ إىل االعتراف بهاملنصب العايل احملفوف بأشد األخطار الذي 
 أخذ يعمل جبد على إعادة النظام إىل اتمع الذي اضطرب يف كل ناحية من نواحيِه، وسرى جده 70يف أكتوبر عام 

على سرية ذلك الزعيم وملا أدرك أن ال بد له أن يعاين نفس املشاق اليت عاناها أغسطس، سار . هذا إىل نفوس أعوانه
وسلك مسلكه يف أخالقه وسياسته، فسامل جملس الشيوخ، وأعاد احلكم الدستوري إىل البالد، وأطلق سراح من 

حكم عليهم من قبل مبقتضى قانون اخليانة يف عهد نريون وجلبا وأتو وفيتليوس، واستدعى من كان منهم منفياً خارج 
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 احلرس الربيتوري ووسع سلطة رجاله، وعني قواداً كفاة لقمع الثورات اليت مث أعاد تنظيم اجليش وزاد عدد. البالد
 رمزاً لعودة السالم وعهداً منه باحملافظة Janusشبت نارها يف الواليات، واستطاع بعد قليل أن يغلق هيكل يانوس 

وكان مفتول .  اإلفراطوكان قد بلغ الستني من العمر، ولكنه كان حمتفظاً ببنيته القوية اليت مل يوهنها. عليِه
العضالت، قوى األخالق، ذا رأس عريض أصلع ضخم، ومالمح غليظة ولكنها مهيبة، وعينني صغريتني حادتني 

ومل يكن يتصف بشيء من شذوذ العباقرة، وال يزيد على كونه رجالً . ختترقان املظاهر اخلداعة إىل احلقائق املستورة
.  وأسرته من عامة الشعبReate مولده يف قرية سبنية قريبة من رييت وكان. قوي اإلرادة شديد الذكاء العملي

فها هو ذا قائد يتربع على عرش اإلمرباطورية، وهاهو ذا جيش من جيوش : وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية
لفت  قد خFlaviansالواليات قد غلب احلرس الربيتوري وتوج من يريده إمرباطوراً، وهاهي ذي أسرة الفالفيني 

كلوديني، وعادات الطبقات الوسطى وفضائلها قد حلت يف بالط اإلمرباطور حمل اإلتالف األبيقوري -أسرة اليوليو
ومل ينس فسبازيان قط أصله املتواضع، ومل حياول . الذي كان يتصف به أبناء أغسطس وليفيا الذين نشأوا يف احلواضر

بنسب أسرته إىل أحد أصحاب هرقل طمعاً منهم يف عطائِه أن خيفيه عن الناس، وملا حاول األنساب أن يصلوا 
وكان يعود بني الفينة والفينة إىل البيت الذي ولد فيه ليستمتع مبا فيه من أساليب . أرغمهم بسخريته على الصمت

يوماً وكان يزدري الترف والبطالة، ويأكل طعام الفالحني، ويصوم . وأطعمة ريفية، ومل يسمح بأن يغير فيِه شيء قط
وجاءه يف يوم ما رجل روماين رشحه ملنصب من املناصب . يف كل شهر؛ وأعلن حرباً عواناً على التبذير واإلتالف

. ، ورجع عن ترشيحه لذلك املنصب"لقد كنت أوثر أن تفوح منك رائحة الثوم: "تفوح من رائحة العطر، فقال له

يتحدث إليهم حديث الرجل الذي ال يترفع عنهم، ومل حيجب بابه عن الناس، وكان يعيش كما يعيش عامتهم و
ويضحك من الفكاهة اليت كانت توجه إىل شخصه، ويسمح لكل إنسان أن يوجه إىل خلقه وسلوكه ما شاء من 

وكشف مرة عن مؤامرة تدبر له فعفا عن املتآمرين، وقال إم بلهاء ال يدركون عبء املتاعب . النقد بكامل حريته
 Helvidiusذلك أن هلفديوس برسكس . ومل يعرف عنه أنه فقد حلمه إال مرة واحدة. ل احلاكماليت ينوء ا كاه

Priscus بعد أن عاد إىل جملس الشيوخ من منفاه الذي أخرجه إليه نريون، أخذ يطالب بعودة اجلمهورية ويطعن ،
جلسات الس إذا كان يريد أن على فسبازيان طعناً مراً يف السر والعلن، فطلب إليه فسبازيان أن ميتنع حضور 

يواص هذا السباب، فلما رفض هلفديوس أن جييبه إىل ما طلب نفاه إىل خارج البالد ولوث حكمه الصاحل بأن أمر 
بأعظم الصرب وهو "وقد ندم على عملِه هذا فيما بعد واستمسك يف سائر عهدِه، على حد قول سوتونيوس . بإعدامه

وكان هؤالء فالسفة كلبيني ساخرين أكثر منهم ). 95"(وإىل قحة الفالسفة...صرحيةيستمع إىل عبارات أصدقائه ال
رواقيني؛ كانوا فوضويني متفلسفني يشعرون أن كل حكم أياً كانت صفته عبء على الناس فرضاً، وكانوا يهامجون 

احلرب األهلية وأراد أن يطعم جملس الشيوخ بدم قوي جديد، بعد أن أوهنته . كل إمرباطور جيلس على العرش
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والقيود على اختالط األسر، فعمل على أن يعني رقيباً، مث جاء إىل رومة بألف من األسر املمتازة يف إيطاليا والواليات 
القريبة، وسجل أمساءها يف سجالت طبقيت األشراف والفرسان، ومأل ما كان يف جملس الشيوخ من فراغ من بني 

راف اجلدد حذوه بعد أن ضرب هلم أحسن األمثلة، فأصلحوا بسلوكهم وحذا هؤالء األش. هذه األسر اجلديدة
ذلك أن أفراد هاتني الطبقتني مل يكونوا ممن أفسدم الثروات الطائلة، ومل . األخالق الرومانية واتمع الروماين

لواجبات يكونوا ممن طال عليهم العهد ببعدهم عن العمل الشاق وزراعة األرض، فلم يستنكفوا أن يقوموا با
وكانت تتصف مبا يتصف به اإلمرباطور من نظام حسن وآداب . واألعمال الرتيبة يف احلياة وتصريف شؤون احلكم

 Domitianوق خرج من هذه الطبقة اجلديدة أولئك احلكام الذين صلحت م حكومة رومة بعددومتيان . رقيقة

العبيد احملررين منفذين ألوامر اإلمرباطور، فاستبدل مدى جيل كامل، وأدرك فسبازيان ما جره من املساوئ استخدام 
واستطاع مبعونة هؤالء . مبعظمهم رجاالً ممن جاء م ومن طبقة رجال األعمال اليت اخذ عددها يزداد يف رومة

وقد أنه يف حاجة إىل . وأولئك أن يرد إىل رومة كرامتها وهو عمل يكاد يكون معجزة من املعجزات

 فعمل على رس لكي ينتشل البالد من وهدة اإلفالس ويعيد الثقة إىل حزانة الدولة سست40.000.000.000
مجع هذا املال بأن فرض الضريبة على كل شيء تقريباً، وزاد خراج الواليات، وأعاد فرض اخلراج على بالد 

ليونان، ورد إىل الدولة األراضي العامة وأجرها لألفراد، وباع القصور والضياع اإلمرباطورية، وفرض االقتصاد ا
الدقيق يف نفقات الدولة إىل حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه فالح خبيل، وقرر ضريبة على املباول العامة 

واحتج ابنه على هذه الضريبة األخرية املنافية . رومة احلديثةاليت كانت تزدان ا رومة القدمية كما تزدان ا 
انظر يا بين، : "للكرامة، ولكن اإلمرباطور الشيخ أمسك بيده بعض النقود احملصلة منها وقرا من فم الشاب وقال له

وترقية أشد ويتهمه سوتونيوس بأنه ضاعف أموال اخلزانة العامة ببيع املناصب، ). 97"(هل تشم هلا رائحة كريهة؟
املوظفني شراهة يف جباية الضرائب من الواليات، حىت يتخموا جيوم باملال حني يعزهلم فجاءة، مث يفحص عن 

على أن هذا املايل املاهر الواسع احليلة مل يستخدم لنفسه شيئاً مما مجعه، بل . أعماهلم ويصادر ما مجعوه ألنفسهم
وبقي بعدئذ . قتصادية، ويف جتميل رومة باملنشآت العامة ويف تقدمها الثقايفاستنفذ هذا املال كله يف إنعاش احلالة اال

على هذا اجلندي اخلشن أن ينشئ أول نظام للتعليم تقوم به الدولة يف التاريخ القدمي، فكان أول ما عمله يف هذا 
تينية واليونانية أجورهم من امليدان أن أمر بأن تؤدي لطائفة من ذوي الكفاية من مدرسي اآلداب وعلوم البالغة الال

ولعل هذا الشيخ املتشكك قد أحس بأن . خزانة الدولة، وأن يوضف هلم معاش بعد عشرين عاماً منن اخلدمة
ولعل سبباً كهذا . للمدرسني نصيباً يف تكييف الرأي العام، وبأم سيمتدحون احلكومة اليت تؤدي إليهم أجر أعماهلم

فقد أعاد بناء هيكل جوبتري، . ري من اهلياكل القدمية يف احلواضر ويف بالد الريف نفسهاهو الذي حدا بِه إىل إعادة كث
وشاد معبداً لباكس . ويونو، ومنريفا، وكان جنود فيتلوس قد أحرقوا هذه اهلياكل وهدموها فوق روؤوس جنوده
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Paxالطبقات العليا حني رأت وغضبت .  إهلة السالم، وبدأ أشهر املباين الرومانية كلها وهو مبىن الكولسيوم
الضرائب تفرض على ثروا إلقامة املنشآت للدولة وأداء األجور للعمال الفقراء، كما أن العمال أنفسهم مل حيمدوا 

ومن أعماله األخرى أنه حشد الشعب إلزالة ما خلفته احلرب األخرية من أنقاض، ومحل هو . له كثرياً عمله هذا
أن عرض عليه أحداملخترعني تصميم آلة رافعة تقلل احلاجة إىل العمل اجلثماين إىل حد نفسه أول ما محل منها، وملا 
وكان هذا اخلطر املؤقت الذي فرضه فسبازيان على ) 98"(إين أريد أن أطعم شعيب: "كبري أىب أن يستخدمها وقال

وعم الرخاء األقليم إىل حد . ناعيةاالختراع اعترافاً منه مبشكلة التعطل الفنية، وقراراً باحليلولة دون حدوث ثورة ص
ضعفي ما كانت عليه يف عهد -إذا قدرت بالنقد على األقل- مل يكن له نظري من قبل، فكانت ثروا يف ذلك الوقت

وعني فسبازيان أجركوال . أغسطس، ولذلك حتملت أعباء ما زاد من اخلراج من غري أن يصيبها ضرر ما
Agricolaريطانيا، وعهد إىل تيتس أن خيمد ثورة اليهود، فاستوىل على أورشليم مث  الرجل القدير حاكماً على ب

عاد إىل رومة بكل مظاهر الشرف اليت تتوج اإلسراف يف التقتيل، وسار القائد املظفر يف موكب نصره ومن ورائه 
ذكرى هذا صف طويل من األسرى وقدر كبري من الغنائم خمترقاً شوارع رومة، وأقيم له قوس نصر شهري لتخليد 

وازدهى فسبازيان بانتصار ولده ولكنه ساءه وأقلق باله أن رأى نيتس يأيت معه بأمرية يهودية مجيلة . النصر الباهر
ومل يكن .  لتكون خليلة له، ويرغب أن يتزوجها، ويف هذه املرة أيضاً محل اآلسر معه آسرهBereniceتدعىربنس 

سان خليلته، وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة اإلمرباطور يرى سبباً يدعو ألن يتزوج اٌإلن
وكان قوي االعتقاد بأنه جيب ). 99(ومل يعن قط بأن يعقد عليها، وملا ماتت كئينس هذه وزع قلبه بني عدة حمظيات

لس الشيوخ ووافقه جم. أن يستقر على رأي يف وراثة العرش قبل وفاته، ألن هذه هي السبيل الوحيدة ملنع الفوضى
. ولعل الس كان يريد منه أن خيتار أحد أعضائه-ويتبناه" خري األخيار"على هذا الرأي، ولكنه طلب إليه أن خيتار 

وأراد ولده أن ييسر األمر ألبيه فأبعد عنه برنيس، واستعاض عنها . ورد فسبازيان بأنه يرى تيتس خري األخيار
وزار . اطور ولده معه على العرش وعهد إليِه قسطاً متزايداً من احلكممث أجلس اإلمرب) 100(بالشيوعية اجلنسية

 املسهل فأصيب Cuteliaفسبازيان ريىت مرة أخرى، وشرب وهو يف اإلقليم السبيين كثرياً من ماء حبرية كوتليا 
كاهته وقد احتفظ إىل آخر حلظة بف. وظل وهو طريح الفراش يستقبل الرسل ويؤدي واجبات منصبه. بإسهال شديد

 Vaeوا أسفاه أظن أين صائر إىل أن أكون إهلاً : "السمجة رغم علمه بأنه قاب قوسني أو أدىن من املوت فقال

( Puto deus fio .غمى عليِه، وأعانه على ذلك بعض أتباعه وقالإن : "ووقف على قدميه وهو يكاد أن ي
التاسعة والستني عاماً، واختتم حكماً صاحلاً عشر وذا ختم حياة كاملة بلغت ". اإلمرباطور جيب أن ميوت واقفاً

  .سنني

  الفصل السابع 
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  تيتس 

 أسعد األباطرة Titus Flavius Vespasianusكان أكرب ولديِه املسمى بامسه تيتس فالفيوس فسبازيانس 
حمبوب بين "ذلك أنه مات يف السنة الثانية من حكمه ويف الثانية واألربعني من عمره وهو ال يزال . كلهم حظاً

لقد امتازوهو يف ريعان الشباب .  أو تتكشف له خيبة الرجاءومل يطل به الوقت حىت تفسده السلطة". اإلنسان
ن توىل احلكم مل تسكره السلطة، وصلحت ببأسه وقسوته يف احلرب، ولوث مسعته باالنغماس يف امللذات، فلما أ

وكان أكرب عيوبه كرمه احلامتي، فكان يرى أن اليوم الذي . أخالقه، وجعل حكومته مضرب املثل يف احلكمة والرتاهة
وقد أسرف يف اإلنفاق على املعارض واأللعاب، وترك خزانة . مل يسعد فيه إنساناً ما بة يقدمها يوماً أضاعه من حياته

ومن أعماله أنه أمت تشييد الكلسيوم، وبىن محاماً .  الغاصة باملال وهي تكاد أن تكون خاوية كما وجدها أبوهالدولة
عاماً جديداً يف رومة، ومل حيكم على أحد باإلعدام يف أثناء حكمه القصري، بل فعل عكس هذا، فقد كان الواشون 

يقتل هو على أن يكون سبباً يف قتل إنسان، وملا عرف واملخربون يضربون وينفون من البالد، وأقسم أنه يفضل أن 
أن أثنني من األشراف يأمترون به ليخلعاه، مل يعمل أكثر من أن يرسل إليهم حيذرهم، مث أرسل رسوالً يطمئن والدة 

. ليهاوكان ما أصابه من سوء احلظ ناشئاً من نكبات ال سلطان له ع. أحد املتآمرين، ويبلغها أن ابنها مل يصب بسوء

ذلك أن حريقاً شب يف رومة ودام ثالثة أيام، دمر فيها كثرياً من األبنية اهلامة، وكان مما دمر فيها مرة أخرى هياكل 
ويف السنة نفسها ثار بركان فيزوف، وخرب مبيب، وأهلك آالفاً من اإليطاليني؛ ويف السنة . جوبتري، ويونو، ومنريفا

وبذل كل ما يف وسعه ليخفف وقع هذه .  وباء أشد منه فتكاً يف تارخيها كلهالتالية تفشى يف رومة طاعون مل تشهد
الكوارث الشديدة، ومل تظهر يف ذلك العمل عناية اإلمرباطور برعاياه فحسب، بل ظهر كذلك عطف الوالد احلنون 

وحزنت . ري يف نفس البيت الريفي الذي تويف فيِه أبوه من زمن قص81ومات تيتس يف سنة ). 102"(على أوالده
  .عليه رومة كلها إال أخاه الذي على العرش

  الفصل الثامن 

  دومتيان 

إن املؤرخ الذي يريد أن يرسم صورة صادقة لدومتيان ليجد يف ذلك صعوبة ال تعادهلا صعوبة رسم صورة لنريون 
 األصغر، Plinyذلك أن أهم املصادر اليت نستمد منها معلوماتنا عن حكمه مصدران مها تاستس وبلين . نفسه

وكالمها ممن عال جنمهم يف عهده، ولكنهما كانا من حزب الشيوخ الذين كانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فيها 
ولدينا يف مقابل هذين املؤرخني املعاديني له شاعران مها استاتيوس . كال الطرفني أن يضرب الضربة القاضية
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Statius ومارتيال ،Martial رفده أو يسعيان لنيله، واللذين شادا بذكره ورفعاه إىل عنان  اللذين كانا يناالن
ولعلهم هم األربعة كانوا على حق فيما قالوه عنه، ألن دومتيان آخر الفالفيني بدأ حياته كاملالئكة وختمها . السماء

 يف هذا وقد سايرت روح دومتيان جسمه. الكلوديني-كالشياطني، وكان شأنه يف هذا شأن كثريين من اليوليوسيني
بطيناً، رفيع الساقني، أصلع "فقد كان يف شبابه متواضعاً، رشيقاً، لطيفاً، وسيماً، طويالً؛ مث صار فيما بعد : التطور
وكان يف كهولته يقرض الشعر أما يف شيخوخته فلم ). 103"(يف العناية بالشعر"وإن كان قد ألف كتاباً - "الرأس

ولو مل يكن تيتس أخاه ألمكن أن يكون أسعد مما كان؛ . ة خطبه وتصرحياتهيكن يثق بثره، وكان يعهد إىل غريه كتاب
أما دومتيان فقد استحالت غريته من أخيه يف أول . ولكن أنبل الناس وحدهم هم الذين يغتبطون بنجاح أصدقائهم

وملا مات . ألصغرواضطر تاستس أن يرجو أباه أن يصفح عن أخيه ا. األمر نكداً صامتاً مث مكائد تدبر سراً إلسقاطه
فسبازيان، أدعى دومتيان أن أباه قد أوصى بأن يكون شريكاً يف احلكم ولكن الوصية عبثت ا األيدي؛ ورد تيتس 
على هذا االدعاء بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخليفته، فرفض دومتيان هذا العرض وظل سادراً يف مؤامرته؛ 

وليس يف وسعنا أن ). 104(تيان منيته بأن أحاط جسمه بالثلجويقول ديوكاسيوس إنه ملا مرض تيتس عجل دوم
كقوهلم إن - نتأكد من صخة هذه األخبار أو غريها من القصص الين وصلت إلينا عن شهواته اجلنسية الطليقة

مان كان فاجراً فاسقاً بالنساء والغل"دومتيان كان يسبح يف املاء مع العاهرات، وإنه ضم ابنة تيتس إىل سراريه، وإنه 
ذلك أن التواريخ الالتينية كلها ال ختتلف يف شيء عن سياسة هذه األيام، فقد كانت ضربات ). 105"(على السواء

فأما من حيث سياسة دومتيان نفسها فإنه كان يف العشر . توجه للوصول إىل أغراض رجال العصر الذي كتبت فيه
ه إىل حد دهش معه مجيع عارفيه؛ فقد اختذ سياسة تيبرييوس سنني األوىل من حكمه متميزاً يف أخالقه قديراً يف سياست

ومن ذلك جعل نفسه رقيباً مدى احلياة، مث حرم . وأخالقه مثالً حيتذيه، كما أختذ فسبازيان أغسطس مثالً آخر له
ة ونفذ القوانني اليوليوسية اخلاص). وإن كان قد غض النظر عن فكاهات مارتيال الشعرية(نشر املطاعن البذيئة 

بالزىن، وحرم متثيل املسرحيات الصامتة افاا األخالق، أمر بضرب عنق عذراء فستية حكم عليها بالزىن أو 
مبضاجعة أحد أقربائها احملرمني عليها، وقضى على عادة اخلصاء وهي العادة اليت انتشرت مع ارتفاع أمثان األرقاء 

وكان رجالً . م الثريان اليت يضحى ا يف املراسم الدينيةاخلصيان، ومل يكن يطيق رؤية الدم املسفوك ول كان د
شريفاً، واسع الفكر، مل يؤخذ عليه خبل أو شره يف حب املال، وأىب أن يقبل الوصايا ممن هلم أبناء، وألغى مجيع 

مناء وكان يف أحكامه صارماً نزيهاً، وكان له أ. الضرائب املتأخرة من اكثر من مخس سنني، وأعرض عن املتجسسني
وكان عهده من أعظم عهود العمارة الرومانية، فلما . سر من معاتيقه ولكنه ألزمهم مجيعاً أن يكونوا أمناء صاحلني

 قد دمرت كثرياً من املباين وأنزلت بالبالد كثرياً من الباليا، وضع برناجماً 79٬82رأى أن النار اليت شبت يف عامي 
، وكان هو أيضاً ممن يأملون )106(مل لألهلني ويساعد على توزيع الثروةلك الع1واسعاً للمنشآت العامة ليوفر بذ
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ومن أعماله أنه أعاد بناء هياكل جوبتري ويونو . يف إحاء اإلميان القدمي بتجميل اهلياكل واألضرحة واإلكثار منها
 املطلية بِه،  ريال أمريكي يف صنع أبواا املصفحة بالذهب وأسقفها22.000.000ومنريفا، وأنفق ما يعادل 

وملا أن شاد دومتيان لنفسه وملوظفيه . وأعجبت رومة بنتائج هذه اجلهود وأسفت على ما أنفق فيها من أموال طائلة
 شكا األهلون حبق من كثرة ما أنفق يف Domus Flaviaاإلداريني قصره الرحب املعروف باسم دومس فالفيا 

االحتجاج على األلعاب الكثرية األكالف اليت حاول أن خيفف ا من بنائه من األموال، ولكنهم مل يرفعوا أصوام ب
وقد دشن هيكالً باسم أبيه وأخيه، وأعاد بناء احلمامات، وهيكل اآلهلة اليت أنشأه أجربا، والرواق . كراهية الشعب

ات تيتس، ذي العمد الذي أقامته أكتافيا، وهيكلي إيزيس وسرابس، وأضاف أجنحة جديدة للكلسيوم، وأمت محام
ومل تشغله هذه املنشآت عن بذل اجلهود اجلبارة يف تشجيع الفنون واآلداب . وبدأ احلمامات اليت أكملها تراجان

ومن . حىت بلغ النحت الفاليف امللون يف أيام زعامته ذروة جمده، وحىت النقود اليت سكت يف أيامه رائعة اجلمال
 األلعاب الكبتولية، وكانت تشمل مباريات يف األدب 86 أقام يف عام الوسائل اليت استعان ا على تشجيع الشعر أن

 ذي املواهب Statiusوأقام معهداً للموسيقى يف ميدان املريخ؛ وقدم معونة متوسطة الستاتيوس . واملوسيقى
 ما كانت الوسطى، وأخرى ملارتيال ذي املواهب الوضيعة، وأعاد بناء دور الكتب العامة اليت دمرا النريان، وجدد

وذلك برهان آخر على أن مكتبتها -حتتويه من الكتب بأن أرسل الكتبة لنسخ املخطوطات احملفوظة يف اإلسكندرية
وإىل هذا كله كان يصرف شؤون . العظيمة مل حيرق إال جزء صغري من كنوزها يف النار اليت أوقدها فيها قيصر

برييوس من عزمية قوية صارمة يف الشؤون اإلدارية، وقد اإلمرباطورية أحسن تصريف، وكان يتصف مبا يتصف به تي
وكما فعل تيوبرييوس . ضرب على أيدي املختلسني واملرتشني، وكان شديد الرقابة على تعيني املوظفني ومصائرهم

جبرمنكوس إذ حد من جشعه، كذلك استرجع دومتيان أجركوال من بريطانيا بعد أن قاد هذا القائد املغامر جيوشه 
حدود األمالك الرومانية حىت وصلت اسكتلندة، ويلوح أن أجركوال كان يعتزم مواصلة الزحف ولكن ودفع 

وقد عزا بعضهم استرجاع أجركوال حلسد دومتيان له وغريته من جمده، وجوزي اإلمرباطور . دومتيان أىب عليه ذلك
 احلرب أيضاً حني عرب الداشيون وخانه احلظ يف. على هذا أشد اجلزاء حني كتب تاريخ حكمه صهر أجركوال نفسه

 الرومانية، وهزموا قواد دومتيان، فما كان من الزعيو إال Moesia، وغزوا والية موئيزيا 86ر الدانوب يف عام 
أن توىل القيادة بنفسِه، ووضع خطة احلرب فأحكم وضعها، وأوشك أن يدخل داشيا ولكن أنطونينس ستورنينس 

Antoninus Saturninusالروماين على أملانيا العليا أقنع فيلقني من الفيالق املعسكرة يف ميرت  الوايل Mainz 

وأمخد أعوان دومتيان الفتنة، ولكنها أفسدت عليه خطته إذ مكنت أعداءه من مجع مشلهم . بأن تنادي به إمرباطوراً
هر، فعقد الصلح مع دسبالس فلما أن عرب الدانوب ملالقاة الداشيني هزمه هؤالء على ما يظ. واالستعداد لقتاله

Dacibalus ا، وعاد إىل رومة ليحتفل ملك الداشيني، وأرسل إليه هدية كان يرسل مثلها يف كل عام يسترضيه 
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 والداشيني، واكتفى فيما بعد بإنشاء طريق حمصن بني ري الرين والدانوب Chattiبنصر مزدوج على الشاتني 
وكانت فتنة سترنينس نقطة االنقالب يف حكم دومتيان، أو احلد . ر والبحر األسودوآخر بني الثنية الشمالية هلذا النه

لقد كان على الدوام شديداً ال يلني، أما اآلن فقد احندر إىل القسوة . الفاصل بني نفسه الطيبة ونفسه اخلبيثة
 على أن يكون حاكماً والوحشية؛ ولقد كان قادراً على أن حيكم حكماً صاحلاً، ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة

أوتوقراطياً ال معقب حلكمه؛ ففي عهده مل يلبث جملس الشيوخ أن فقد سلطته، وكانت اختصاصاته الواسعة بوصفه 
هذا إىل أن غرور دومتيان مل يقف عن حد، . رقيباً سبباً يف إذالل هذا الس وبث روح االنتقام يف نفوس أعضائه

ومن مظاهر غروره أنه مأل : ليت تترعرع حىت نفوس الوضيعني من الناسوالغرور كما هو معروف من الصفات ا
الكبتول بتماثيله، ونادى بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته كما نادى بتأليه نفسه، وأنشأ طائفة جديدة من الكهنة مسوا 

 وثائقهم إال بلقب  ليشرفوا على عبادة أولئك األرباب، وطلب إىل املوظفني أال يذكروه يفFlavialesالفالفيال 
وكان جيلس على عرشه ويشجع زائريه على أن حيتضنوا ". Dominus et Deus Nosterسيدنا وإهلنا "

ركبتيه، وأدخل يف قصره املزخرف آداب القصور الشرقية، ألن الزعامة أصبحت بقوة اجليش واحنالل جملس 
ور اجلديد بني صفوف األشراف وبني الفالسفة واشتعلت نريان الفنت على هذا التط. الشيوخ ملكية غري دستورية

وأىب اليهود واملسيحيون أن يعبدوا دومتيان ويتخذوه إهلاً من .واألديان اليت أخذت تتسرب إىل رومة من بالد الشرق
دون اهللا، وندد الكلبيون بكل أنواع احلكومات، وأقسم الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة املستبدين 

 طرد دومتيان الفالسفة من رومة، مث أخرجهم من إيطاليا كلها يف عام 39ويف عام . بلوا أن حيكم البالد ملوكوإن ق
، وكان قرار طردهم من رومة يشمل معهم املنجمني، ألن تنبؤهم مبوت اإلمرباطور أوقع الرعب يف قلب رجل 95

 أعدم دومتيان بعض املسيحيني ألم أبوا أن 93 ويف عام. خال قلبه من اإلميان ومستعد لقبول اخلرافات واألوهام
 ابن أخيه كان Flavius Clemensيقربوا القرابني بني يدي متثاله؛ وتقول الروايات املتواترة إن فالفيوس كلمرت 

زاد خوف اإلمرباطور من املؤامرات حىت بلغ يف السنني األخرية من حكمه جد ). 109(من بني هؤالء القتلى
يبطن باحلجارة الرباقة جدران األروقة اليت ميشي حتت سقفها، حىت يرى صورة من كان وراءه اجلنون، فكان 
وكان يندب سوء حظ احلكام ألن أحداً ال يصدقهم إذا قالوا إن الناس يأمترون م إال إذا جنحت . معكوسة فيها

ف عدد الوشاة، مل يكن أحد من املؤامرة، وكان كتيبرييوس يستمع للواشني حني تقدمت به السنون، فلما أن تضاع
وزادت التهم واألحكام زيادة سريعة بعد . املواطنني ذوي املكانة يأمن على نفسه وهو يف عقر داره من اجلواسيس

فتنة سترنينس، فنفى األشراف أو قتلوا تقتيالً، وعذب كل من اشتبه فيه عذاباً شديداً، وكان من بني ضروب 
وكان من أعضائه تاستس الذي - واتخذ جملس الشيوخ املروع). 108"(هم التناسليةإدخال النار يف أعضائ"العذاب 

أداة هلذه احملاكمات واألحكام، وكان كلما أعدم إنسان حيمد لآلهلة أن أجنت - يقص هذه األخبار واحلقد ميأل قلبه
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من ذلك أنه أمر يف . هموكان من األخطاء اليت وقع فيها دومتيان أن قذف الرعب يف قلوب آل بيته أنفس. الزعيم
 أمني سره ألنه أعان نريون على االنتحار قبل ذلك الوقت بسبع Epaphraidtus بإعدام إيفرديتس 96عام 

وأحس معاتيق بيته بأم مهددون باخلطر، فاعتزموا أن يتقوا الشر بقتل دومتيان، وانضمت إليهم . وعشرين سنة
وملا حلت . لليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعوراًوحدث يف ا.  يف هذه املؤامرةDomitiaدومتيا 

الساعة املتفق عليها وجه خادم دومتيان الضربة األوىل؛ واشترك أربعة عشر غريه يف اهلجوم عليِه؛ وقاوم دومتيان 
سة عشرة من هذا اهلجوم مقاومة انون، مث خر صريعاً، وكان ذلك يف السنة اخلامسة واألربعني من عمره واخلام

وملا علم الشيوخ بالنبأ مزقوا ما كان له يف قاعة الس من صور وحطموا ما وضع له فيها من متاثيل ). 96(حكمه 
وبعد فقد ظلم التاريخ هذا . وأمروا أن يحطم كل ما يف اإلمرباطورية بأمجعها من مثاثيل له ومن نقوش يذكر فيها امسه

ا الظلم أنه حتدث عنه أكثر ما حتدث بلسان أعظم املؤرخني نباغة وأبعدهم عن ، وكان سبب هذ"عهد الطغاة"العهد 
ولسنا ننكر أن ثرثرة سوتونيوس كثرياً ما تؤيد اامات تاستس أو حتذو حذوها، ولكن دراسة األدب .اإلنصاف

انا يعيشان فيه، ال والنقوش قد حكمت عليها بأما يظنان خطأ أن كتابة تاريخ اإلمرباطورية، وتاريخ القرن الذي ك
فقد كان - وإن أسوأ هؤالء احلكام مل يكن جمرداً من كل خري. خترج عن تسجيل رذائل األباطرة العشرة وخطاياهم

تبرييوس حاكماً خملصاً يف عملِه، وكان كاجليوال مرحاً جذاباً، وكان كلوديوس يكدح لتعلم احلكمة، وكان نريون 
وقام من خلف مظاهر الفجور والتقتيل نظام . يراً يف حكمه صارماً فيهمرهف احلس باجلمال، وكان دومتيان قد

يضاف إىل هذا أن األباطرة أنفسهم . إداري حفظ للواليات قسطاً كبرياً من النظام خالل هذه الفترة الطويلة كلها
م، فلقد كان مرض من نوع ما جيري يف دمائهم، أشعلت ناره حرارة شهوام الطليقة، كانوا أكرب ضحايا سلطا

وكان عيب من نوع ما يف نظام . Atreusالكلوديني حىت قضى عليهم كما قضى أثريوس -وظل يالزم اليوليوسيني
احلكم هو الذي حط من شأن الفالفيني يف مدى جيل واحد، فهوى م من حزمهم يف شؤون احلكم وصربهم على 

ة من هؤالء الرجال العشرة أسوأ خامتة، وكانوا كلهم ولقد اختتمت حياة سبع. متاعبه إىل القسوة الوحشية املروعة
تقريباً غري سعداء يف حيام، فقد عاشوا يف جو من املؤامرات والدسائس، واخليانة، وحياولون أن حيكموا عاملاً من 

ظيم وإذا كانوا قد أطلقوا العنان لشهوام فما ذلك إال ألم كانوا يعرفون أن سلطام الع. بيت تسوده الفوضى
وإذا كانوا قد . سريع الزوال وأم كانوا يعيشون يروعهم يف كل يوم بأم مقضي عليهم باملوت الباكر املفاجئ

احنطوا إىل الدرك األسفل فما ذلك إال ألم كانوا فوق متناول القانون، وإذا كانوا قد أضحوا أقل من الرجال فما 
كننا مع ذلك ال حيق لنا أن نغفر هلذه احلقبة أو للزعامة ما اقترفته ول. ذلك إال ألن السلطة جعلت منهم آهلة يعبدون

من اجلرائم اخلسيسة الدنيئة؛ نعم إا نشرت السالم يف ربوع اإلمرباطورية، ولكنها بسطت حكم اإلرهاب على 
إشعال نار رومة، وأفسدت األخالق مبا ضربته من أمثلة القسوة املروعة والفجور الطليق، وقطعت أوصال إيطاليا ب
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احلرب األهلية اليت كانت أشد هوالً ووحشية من حروب قيصر ومبيب، ومألت اجلزائر باملنفيني، وأفنت خري الرجال 
. ونشرت الغدر واخليانة بني األقارب واألصدقاء بإجزال العطاء للجواسيس الشرهني. وأشدهم بأساً وأقواهم قلباً

ألفراد وشادت صروحاً ضخمة جبمع اخلراج من الواليات، ولكنها وقد استبدلت يف رومة حكم القانون بطغيان ا
وشر من هذا كله أا جعلت اجليش . أضعفت النفوس بإرهاب ذوي املواهب واالبتكار حىت يذلوا أو يصمتوا

فلم يكن منشأ سلطة الزعيم على جملس الشيوخ هو عبقريته الفذة، أو ما جرى به . صاحب السلطة يف البالد
وملا رأت جيوش الواليات كيف كان . مكانة الزعيم وهيبته، بل كان عماد هذه السلطة أسنة احلرسالعرف، أو 

األباطرة يرفعون على العرش، وكيف كانت العطايا توزع عليهم يف العاصمة والغنائم تؤخذ منها، واستولت على 
 الذين كانوا يختارون بالتبين ال ولقد استطاع احلكام العظماء،. سلطة احلرس الربيتوري، وتولت هي صنع امللوك

بالورائة، استطاعوا باحلكمة أو بالبطش أو باملال أن يكبحوا مجاح الفيالق الرومانية ويؤمنوا احلدود والثغور، فلما أن 
عادت البالهة إىل اجللوس إىل العرش بعمل فيلسوف عاشق، شق اجلند عصا الطاعة وفسد نظامهم، ومزقت الفوضى 

لرقيق، وتآزرت احلرب األهلية والربابرة املتربصون فتحطم صرح احلكم النبيل املزعزع الذي شادته غشاء النظام ا
  .عبقرية أغسطس

  الباب الرابع عشر 

  العصر الفضي 

  م 96- 14

  الفصل األول 

  المولعون بالفنون 

اللة على أن هذه اآلداب م اسم العصر الفضي للد117، 14أطلقت الرواية املتواترة على اآلداب الالتينية فيما بني 
قد نزلت عن املستوى الثقايف الرفيع الذي بلغته يف عصر أغسطس؛ والرواية هي صوت الزمان، والزمان هو الوسط 

الذي خيتار فيه بني الطيب واخلبيث، والعقل احلذر جيل حكمها ألن الشباب وحده هو الذي يعرف ما ال تعرفه 
و أن يؤذن لنا بأن نرجئ حكمنا على هذا العصر، وأن نستمع بال حتيز إىل ما على أننا نرج. عشرون قرناً من الزمان

 ومارتيال، Statius، واستاتيوس Celsusيقوله عنه لو كان، وبترونيوس، وسنكا، وبلين األكرب، وسلسس 
نس وكونتليان، وأن نستمع يف أبواب أخرى من هذا الكتاب إىل أقوال تاستس، وجوفنال، وبلين األصغر، وإبكت

Epictetusم عاشوا يف عصر من العصور االضمحاللوأن نستمتع بأقواهلم استمتاع من مل يسمعوا قط بأ ، .
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ذلك أنا جند يف كل عصر شيئاً يضمحل وشيئاً ينمو؛ فاملقطوعات الشعرية الفكهة، واهلجاء، والروايات القصصية، 
 كما أن فن النحت الواقعي، والعمارة الضخمة قد والتاريخ، والفلسفة، بلغت كلها يف العصر الفضي ذروة جمدها،

ويف هذا العصر دخل حديث الشارع مرة أخرى يف . بلغا فيه ما مل يبلغاه يف عصر آخر من عصور الفن الروماين
األدب، وأمهلت بعض قواعد النحو والصرف، وحذت احلروف الساكنة من أواخر الكلمات، ومل يعبأ ا الرومان 

وكان ينطق  (Vوحدث يف منتصف القرن األول أو حواليه أن رقق احلرفان االتينيان . أ ا الغاليونأكثر مما كان يعب

 مماثلني يف  حىت أصبحا)إذا كان بني حرفني متحركني (B، )يف اللغة اإلنكليزية) و (Wكما ينطبق حرف 
، وكان هذا Bavere ومعناها التملك ينطق ا Babereوهكذا أصبحت كلمة .  اإلنكليزيVالنطق حلرف 

 ومعناها النبيذ أو اخلمر تقترب يف Vinum؛ وأخذت كلمة Avoir، والفرنسية avereمتهيداً للكلمة اإليطالية 
وقصارى . مهال احلرف الساكن األخري املتغري الفرنسية وذلك بإVin اإليطالية، وكلمة Vinoالنطق من كلمة 

وجدير بنا أن نعترف يف . القول أن اللغة االتينية شرعت متهد السبيل للغات القومية اإليطالية واألسبانية والفرنسية
هذا املقام بـأن اخلطابة ازدهرت وقتئذ على حساب البالغة، وأن النحو ارتقى على حساب الشعر؛ وأن ملقتدرين 

 وجهوا كل جهودهم إىل دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها، وإىل نشر اللصوص اليت أصبحت يف ذلك الكفاة
، وإىل صياغة قواعد الكتابة األدبية الراقية واخلطب القضائية، وأوزان الشعر، وتقاسيم "فصحى"العهد نصوصاً 
ئية، وجعل نريون الشعر طراز العصر وحأول كلوديوس أن يدخل بعض اإلصالح على احلروف اهلجا. اجلمل يف النثر

احملبب، وألف سنكا األكرب كتباً يف البالغة، وحجته يف هذا أن الفصاحة تزيد كل قوة إىل ضعفيها؛ ومل يكن أحد 
واستحوذ . يرقى يف رومة بغري الفصاحة إال قواد اجلند وحدهم، وحىت هؤالء القواد كان جيب أن يكونوا خطباء

فأصبح الشعر خطابياً، والنثر شعرياً، وحىت بلين نفسه كتب صفحة بليغة يف :  أشكال األدبجنون البالغة على مجيع
وأخذ الناس يغلون أنفسهم باتزان عبارام، وتناغم مجلهم، وأضحت . الدات الستة من كتابه يف التاريخ الطبيعي

ت، وشرع كل إنسان يكتب أمثاالً التواريخ خطباً محاسية، وأخذ الفالسفة جيهدون أنفسهم يف البحث عن النكا
مركزة موجزة، وصار األدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرؤونه ألصدقائهم حول مناضد يف ردهات أو دور متثيل 
. يستأجروا هلذا الغرض، بل إم كانوا يقرؤونه يف احلمامات نفسها، حىت شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى

الفائزون فيها جوائز وحتتفل م االس البلدية، ويضع األباطرة عل رؤوسهم وعقدت مباريات عامة للشعراء، ينال 
وكان األشراف والزعماء يرحبون بأن تهدى إليهم املؤلفات أو يثىن عليهم فيها، وكانوا جييزون . أكاليل النصر

ني دنستهما اإلباحية وكانت شهوة الشعر مما أكسب هذه الفترة وتلك املدنية اللت. صحبها بالوالئم أو األموال
اجلنسية وعهود اإلرهاب املتكررة نقول كانت هذه الشهوة مما أكسب هذه الفترة ذلك اجلمال الذيؤ خيلعه املؤلفون 

واجتمع الشعر واإلرهاب يف حياة لوكان، وكان سنكا الكبري جده، وسنكا . اهلواة على العصر الذي يعيشون فيه
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، Marcus Annaeus Lucanus ومسي ماركس أنيوس لوكانس 39م وقد ولد يف قرطبة عا. الفيلسوف عمه
وجيء به يف طفولته إىل رومة ونشأ يف بيئة أرستقراطية يصطرعفيها الشعر والفلسفة مع دسائس احلب ومع السياسة 

عقدت أثناء وملا بلغ احلادية والعشرين من عمره اشترك يف املباريات اليت . يف سبيل الغلبة واملكانة السامية يف احلياة
وأدخله سنكا يف بالط اإلمرباطور، . نال عليها جائزة" يف مدح نريون"األلعاب النريونية، وتقدم إليها بقصيدة 

وأرتكب لوكان غلطة شنيعة إذ كسب اجلائزة األوىل يف . وسرعان ما أخذ الشاعر واإلمرباطور يتطارحان املالحم
 أن أمره بأال ينشر بعدها شعراً، وانسحب لوكان ليثأر لنفسه سراً مباراة شعرية مع الزعيم، فما كان من نريون إال

ومل يبخس . بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطابية مساها فرساليا رأى فيها احلرب األهلية بعني األرستقراطية البمبية
 Nil actum credens cum quid"لوكان يف هذه امللحمة قيصر حقه، وقد وصفه فيها بتلك العبارة البليغة 

superssent agendumولكن البطل احلقيقي يف هذه امللحمة )1"( يظن أنه مل يفعل شيئاً إذا ما بقي ما مل يفعله ،
 Victrix causa deis"هو كاتو األصغر الذي يضعه لو كان يف مصاف اآلهلة يف سطر مشهور من سطور كتابِه 

placiut sed victa catoniوقد أحب ). 2"(ة، ولكن القضية اخلاسرة كاتو إن القضية الراحبة سرت اآلهل
فقد اشترك يف مؤامرة ليحل بيزو حمل نريون، وقبض عليه، فخارت . لوكان أيضاً القضية اخلاسرة، ومات يف سبيلها

على -، وباح بأمساء شركائه يف املؤامرة، حىت اسم أمه نفسها)ومل يكن قد جأوز السادسة والعشرين من عمره(قواه 
وملا أيد نريون حكم اإلعدام الذي صدر عليِه، استعاد شجاعته، ودعا أصدقاءه إىل وليمة، وأكل . ؤرخنيحد قول امل

معهم حىت شبع، مث فتح بعض أورته، وأنشد ما قاله من الشعر يف هجو الظلم والطغيان بينما كان دم احلياة يرتف من 
  .جسمه

  الفصل الثاني 

  بترونيوس 

 جيد له كثرياً من القراء هو Satyricon الذي ال يزال كتابه املسمى الساتريكون ولسنا واثقني من أن بترونيوس
وليس يف الكتاب .  الذي قُتل بأمر نريون بعد عام من مقتل لوكانCaius Petroniusنفسه كيوس بترونيوس 

" احلاكم الظريف"كله كلمة واحدة ميكن أن يستدل منها على هويته؛ وال يذكر تاستس يف وصفه القوي البليغ هلذا 

وتعزى حنو أربعني مقطوعة فكهة إىل كاتب يدعى . كلمة واحدة عن هذه اآلية األدبية اليت بلغت يف سوء السمعة
إن اخلوف هو الذي أوجداآلهلة يف العامل أول : "بترونيوس ومنها بيت يكاد ميثل فلسفة لكريوشيوس كلها وهو

وكتاب الساتريكون جمموعة من اهلجاء . اً يفصح عن حقيقة مؤلفهاولكن هذه النتف أيضاً ال تذكر شيئ) 3"(األمر
. يغلب على الظن أا كانت يف ستة عشر كتاباً مل يبق منها إال الكتابان األخريان، وحىت هذين الكتابني ناقصان
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غامرت يف وهي تارة نثر وتارة شعر، وختتلط فيها امل-"خليط" الالتينية ومعناها Saturaeوامسها مشتق من ساتوري 
 اهلجائية؛ ومنبس هذا Menippusالفلسفة، وجراحة املعدة بالصيد، وهي مدينة يف صورا هذه لكتب منبس 

القصص "م، ومنها . ق60 وفيها كتب مؤلفه عام Gadara كان يقيم يف جدارا Cynicفيلسوف سوري كليب 
وإذ كان ما لدينا من أمثلة . ذي احلضارة اليونانية أو الروايات الغرامية اليت انتشرت يف العامل Milesian" امليليزية

أهذا النوع من الكتابات إمنا يرجع إىل ما بعد عصر بترونيوس فإن كتاب الساتريكون ميتاز عن أمثاله من الكتب بأنه 
ي، يرتل وال يكاد اإلنسان يصدق أن رجالً مترفاً أرستقراطياً نبيالً، اشتهر بذوقِه الراق. أقدم رواية قصصية معروفة

إن كل ما فيِه من الشخصيات تالعاملة من العامة، واألرقاء السابقني، . إىل الدرك الذي نزل إليه كتاب الساتريكون
وكل ما فيه منم املناظر مأخوذ من أسفل أنواع احلياة؛ وبه ينتهي فجاءة العهد األغسطي الذي كانت تؤخذ فيه 

 الذي تروى القصة على لسانِه زان، خمنث، Encolpiusلبيوس فإنك. موضوعات األدب من حياة الطبقات العليا
لقد اتفقنا : "وهو يقول عن نفسه وعن صديقه. كاذب، لص، يرى من الطبيعي أن يكون كل ذي عقل على شاكلته

). 4"(فيما بيننا على أن خنتلس كل ما تصل إليه أيدينا كلما أتيحت لنا فرصة االختالس، لنمأل به خزينتنا املشتركة

 بعد أن جلأ هذا إىل ذلك املكان فراراً من Ascyltosوتبدأ القصة يف بيت للدعارة، يلتقي فيه إنكلبيوس بأسيلتوس 
حماضر يف الفلسفة، ومغامراما بني مدن إيطاليا اجلنوبية وكهوفها هي الرباط الذي يربط أجزاء القصة املبعثرة، كما 

ويصل . الوسيم هو الذي يفرق بينهما يف قصة اللصوص الغرامية الغالم الرقيق Gitonأن تنازعهما على جبتون 
، مث يدور اجلزء الباقي لدينا من الكتاب حول وصف Trimalchioالرجالن آخر األمر إىل بيت التاجر ترميلكيو 

وترميلكيو هذا عبد سابق مجع .  وهو أعجب غداء يف األدب كلهCina Trimalchionisالسنا ترميلكيونس 
.  واشترى ضياعاً واسعة، حييا حياة املترفني احلديثي النعمة، بني جدران قصر ويف جو ملئ باالضطرابثروة طائلة

وقد بلغت ضياعه من االتساع حداً ال بد معه من كتابة صحيفة يومية يعرف ا مكاسبه، وهو يطلب إىل ضيوفه أن 
إن كل ما .  إىل شرائِه وذلك ما أمحده لآلهلةإذا مل يعجبكم اخلمر استبدلت به غريه، ولست مضطراً: "يشربوا ويقول

يسيل لعابكم يف هذا املكان قد جاءين من إحدى مزارعي اليت مل أرها بعد؛ ولكنهم يقولون يل إا يف طريق ترسينا 
Terracina وتارنيم، وإين أفكر يف أن أضم صقلية ألمالكي الصغرية األخرى، حىت إذا ما أردت أن أسافر إىل 

وإذا ما حدثتكم عن الفضة فإين أحدثكم عنها حديث اخلبري؛ ...استطعت أن أسري جمأوراً لشواطئ أمالكيأفريقية 
وأنا أشتري ... لسيديMummiusوعندي ألف جفنة تركها مميوس ...فعندي منها أقداح يف حجم دنان اخلمر

وهو رغم هذا رجل ). 5(هذه اآلراءاألشياء بأخبس األمثان وأبيعها بأغالها؛ وقد يكون لغريي من الناس آراء غري 
ظريف، يسب عبيده ولكنه يعفو عنهم من فوره، وهم من الكثرة حبيث ال يعرف صورته منهم إال عشرهم، وهو ال 

إن العبيد رجال قد رضعوا اللنب الذي : "ينسى أنه يف األصل عبد مثلهم ولذلك يقول عنهم قوالً كرمياً
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وهو يربهن على حسن نواياه بأن ". م العمر املاء الذي يشربه األحراروسوف يشرب عبيدي إذا طال ...رضعناه
اغتىن من "يأمر بإحضار وصيته وقراءا على ضيوفه فيجدون فيها أمواالً خمصصة لقربيته اليت خيتمها بقولِه مفتخراً إنه 

ص وصف العشاء بأربعني واخت). 6"(الشيء، وإنه ترك وراءه ثالثني مليون سسترس، وإنه مل يستمع قط إىل فيلسوف
وكانت لدينا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبراج : صفحة، وإن عدداً قليالً من اجلمل لتكفي لوصف نكهته

النجوم، وقد وضع اخلادم على كل برج خري مايالئمه من الطعام؛ فوضع جلبان الضأن على برج احلمل وحلم البقر 
ووضع على برج امليزان كفتني يف إحدامها فطرية ويف ...لى برج السنبلةورحم خرتيرة مل تلد ع...على برج الثور
وكان من حتته طيور حمشوة، وبطون . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات لريفعن الغطاء عن الطعام...األخرى كعكة

 على  خيرج من مثاناا حساء متبل يقعMarsyasخنازير، يتوسطها أرنب، ويف اجلوانب أربعة متاثيل ملارسياس 
مث جاءت صينية أخرى عليها خرتيرة، علقت يف أنياا سالل مثقلة بالبلح، ومن حوهلا ...مسك يسبح يف الصحاف

وملا دفع اخلادم السكني يف جانب اخلرتيرة طار منها طري السماين وحط كل واحد ... صغارها مصنوعة من الفطائر
بيضاء وخيتار الضيوف ما يريدون أن يطهى هلم منها؛ مث تدخل احلجرة أربعة خنازير ). 7(على ضيف من األضياف

وإذا . ويشوى هلم ما خيتارونه وهم يطعمون؛ ويؤتى هلم به، فإذا قطع خرجت من بطنه أمعاؤه احملشوة والفطائر
قدمت احللوى مل جيد أنكلبيوس لديه شهية لنتأوهلا، ولكن ترملكيو حيث ضوفه على األكل ويؤكد هلم أن احللوى قد 

ويدىل خطاف من السقف، حيمل لكل ضيف إبريقاً من املرمر مملوءاً بالعطر وميأل العبيد .  كلها من حلم اخلرتيرصنعت
وتذهب اخلمر بعقل ترميلكيو فيغازل غالماً، وحتتج عليه زوجته البدينة، ويقذفها بكأس . أقداحاً فارغة باخلمر املعتق

ة ضعيفة الذاكرة، فلقد انتشلتها من سوق النخاسة وجعلتها امرأة، إن هذه العاهر السورية الرقاص: "يف رأسها ويقول
وهذه سنة اخللق إذا ولدت يف علية حتت سطح مرتل، فلن تستطيع أن تنام ....وهاهي ذي تنفخ أوداجها كالضفدعة

ب يف اهلجاء هذا كتا". وإال فإا ستؤنبين حىت بعد أن اموت"مث يامر قهرمانه أن يبعد متثاهلا عن قربه ) 8"(يف قصر
وإذا كان كاتبه هو . القوي املقذع، واقعي يف تفاصيله وحدها، وال يصدق إال على قسم صغري من احلياة الرومانية

بترونيوس الذي عاش يف عهد نريون، وجب علينا أن نعده هجاء مقذعاً لألغنياء احملدثني من األرقاء احملررين، كتبه 
والكناب كله خلو من الرمحة ليس فيِه شيء من . ما كان له من املالرجل من األشراف، ومل يكسب قط بعملِه 

العطف على الناس، وال يهدف إىل مثل أعلى، ويرى كاتبه أن الفساد وسوء اخللق أمر طبيعي ال غبار عليهما، 
اب ويف هذا الكت. وتعرض فيه حياة السوقة من الناس عرض من يستمتع ا ويعجب ا وال يعلق بكلمة ما عليها

تنساب األقذار انسياباً سريعاً إىل األدب الروماين، وحتمل إليه أحكام أصحاا، وأذواقهم، وألفاظهم الوقحة، 
وترى القصة أحياناً تصل إىل أعلى درجات السخف والبذاءة والسباب ليت تتوج ملحمة جرجنتوا . وحيويتهم املرحة

 اليت Gils Blas وتضارعها جيل بالس Apuleiusليوس ألبو" األتان الذهبية"وبنترجول، وتعد متهيداً لقصة 
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 Tom، وت جونز Tristram Shandyكُتبت بعدها بسبعة عشر قرناً، وتواصل قصتنا ترسترام شاندي 

Jonesِصها من التواء، ومجلة القول أن هذا الكتاب هو أعجب كتاب يف األدب الروماين كلهما يف قَص .  

  الفصل الثالث 

  الفالسفة 

 العصر الشديد التعقيد واالحنالل، الذي فرضت فيه على احلرية أضيق القيود وحتررت فيه احلياة من كل قيد، يف هذا
لقد ترك ما طرأ . يف هذا العصر ازدهرت الفلسفة إىل جانب الفسق والفجور، ومل تتفرعا قط عن التعأون واالتفاق

ة أن تسدها، فكان اآلباء يرسلون أبناءهم، وكثرياً ما على الدين القومي من احنالل ثغرة يف األخالق حأولت الفلسف
كانوا يذهبون هم أنفسهم، ليستمعوا إىل حماضرات رجال يعرضون عليهم قانوناً عقلياً لألخالق الصاحلة، أو ستاراً 

رمسياً للشهوات املكشوفة، وكان بعض من أوتوا سعة من املال يستأجرون الفالسفة ليعيشوا معهم، وليعلموهم، 
ليكونوا هلم مستشارين روحيني، وأصحاب هكذا كان أتيوس ألغسطس، ال يكاد يربم أمراً حىت يستشريه فيِه، ومن و

مل يقس على مدينة اإلسكندرية، وملا مات دروسس استدعت ليفيا ) إذا كان لنا أن نصدق احلكام فيما يقولون(أجله 
وكان لنريون، وتراجان وأورليوس بطبيعة ". حزااليعينها على حتمل أ"-وهذا نص عبارة سنكا- "فيلسوف أبيها"

وكان الناس يف الساعات اخلرية من حيام . احلال فالسفة يقيمون معهم يف بالطهم، كما للملوك أمناء يف هذه األيام
ومل يكن ). 10(يستدعون الفالسفة، ليمهدوا هلم طريق املوت، كما جرت العادة بعدئذ أن يستدعي الناس القسأوسة

شعب ليغفر هلؤالء الفالسفة أم يتقاضون على أعماهلم هذه مرتبات أو أجوراً، بل كان يرى أن الفلسفة قي حد ال
ذاا تغين عن الطعام والشراب؛ وكان الفالسفة الذين ال يقدرون مهنتهم حق قدرها عرضة لسخرية الشعب، 

واحلق أن الكثريين منهم كانوا جديرين . ة وعداء األباطرLucian، وهجو لوشيان Quintilianوانتقاد كونتليا 
ذا كله، ألم كانوا يلبسون لباس الفالسفة اخلشن، ويطلقون حلاهم طويلة، لبستروا بثوب العلم مهم، 

دراسة قصرية للحياة قد أقنعتين مبا يف : "ويف ذلك يقول أحد األشخاص للوسيان إن. وأطماعهم، وخبلهم، وغرورهم
وخري ما أستطيع أن أفكر فيه وأنا يف هذه احلالة النفسية هو أن أعرف ...وية من سخف وحقارةمجيع األغراض الدني

إذا كان وقار املنظر، واصفرار الوجه، وطول - ومن اجل هذا أخترت أحسنهم...حقيقة احلياة كلها من الفالسفة
 وطلبت إليهم أن يعلموين نظام .مث وضعت نفسي بني أيديهم...اللحية هي املقياس الذي يعتمد عليه يف هذه احلال

ولكن . الكون يف نظري مبلغ كبري من املال أؤديه إليهم فوراً، ومبلغ آخر أؤديه إليهم حني أصل إىل الغاية يف احلكمة
الذي حدث لسوء احلظ أم مل يبددوا ما كنت فيه من جهل، بل زادوا عقلي ارتباكاً فوق ارتباكه مبا جرعوين من 

وكان أصعب ما لقيته أم مجيعاً كانوا يريدون أن أصدقهم، رغم . درات وفراغ، ومواد وأشكالبدايات وغايات، و
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وكثرياً ما كان ...ما بينهم من خالف، ورغم ما كان يف اقواهلم كلها من تناقض؛ فكان كل واحد منهم جيذبين حنوه
 يف أن خيربك مبا بني الشمس والقمر من يعجز عن أن خيربك مبا بني جمارا وأثينة من أميال، ولكنه ال يتردد مطلقاً

وكان معظم الفالسفة الرومان من أتباع املذهب الرواقي، أما ألبيقوريني فلم تترك هلم ااخلمر ولنساء ). 11(أقدام
وكان يف أماكن قليلة من رومة متسولون يدعون إىل الفلسفة الكلبية، ال يعنون . والطعام وقتاً للنظريات الفلسفية

ري، ويدعون الناس إىل البساطة والتقشف، ويذعنون ملا يطلبه الشعب إىل الفالسفة أن يكونوا فقراء، ومن أجل بالتفك
: ولكن سنكا اختذ واحداً من هؤالء صديقاً وفياً له؛ وقال يف هذا متسائالً. هذا كانوا أقل طوائف الفالسفة احتراماً

وقد دهش احلكيم صاحب املاليني حني رفض .  ينقصه شيءومل ال أجل دمتريوس وأعظمه؟ لقد وجدته كامالً ال"
الفيلسوف الكليب، الذي مل يكد جيد عنده ثوباً يستر به عورته، عطية من كاجليوال مقدارها مائتا ألف 

وإذ كان الرواقي الروماين رجل قتال ال رجل تأمل وتفكري، فقد كان يتجنب ما وراء الطبيعة، ويرى ). 12(سسترس
لب امليئوس منها، وكان جيد يف الرواقية فلسفة أخالقية تقوم على اآلداب اإلنسانية، وتضم مشل ذلك من املطا

وكان جوهر قانونه األخالقي هو . األسرة، وتثبت النظام االجتماعي من غري حاجة إىل رقابة علوية وسيطرة إهلية
د إرادته أال تطلب شيئاً جيعل راحته فكان يدعو إىل إخضاع الشهوات للعقل، وكان يعوّ: سيطرة املرء على نفسِه

وكان يف . وكان يف الناحية السياسية يعترف بأخوة البشر اخلاضعني ألبوة اهللا. النفسية تعتمد على الطيبات اخلارجية
وكانت . الوقت نفسه حيب بلده وتراه على الدوام مستعداً ألن يضحي حبياته لكي يرد عنها وعن نفسه املذلة والعار

على الدوام رهن تصرفه، له أن يغادرها حني تصبح نقمة عليه ال نعمة له، وكان الرواقي يسعى ألن يكون احلياة 
ضمري اإلنسان أقوى من كل قانون، وكانت امللكية يف رأيه شراً ال بد منه حلكم األقطار الشاسعة املتباينة، ولكن قتل 

وقد استفادت الرواقية الرومانية أول األمر من الزعامة، ذلك . الطاغية املستبد كان أمراً طيباً مرغوباً فيِه كل لرغبة
أن القيود اليت فرضت على احلرية السياسية دفعت الناس من السوق إىل الدرس، وبعثت يف أرق هؤالء الناس 

. وأظرفهم نزعة إىل الفلسفة اليت جتعل الشخص املسيطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان امللك الثائر املنفعل

ومل تقيد احلكومة حرية الفكر أو العقول ما دامت األفكار واألقوال ال تتجه علناً إىل مهامجة اإلمرباطور وأسرته، أو 
فلما أن شرع األساتذة وأولياؤهم من الشيوخ ينددون بالظلم واالستبداد شبت بني . إىل الطعن على اآلهلة الرمسية

 مجع بينهما األباطرة املتبنون فوق العرش وملا أمر ثراسي الفلسفة واحلكم املطلق حرب عوان، دامت حىت
Thrasea نفي يف الوقت نفسه موسونيوس روفس ) 65( بأن يقتل نفسهMusonius Rufus ،صديق ثراسي 

وكان روفس قد عرف الفلسفة . وأخلص فالسفة رومة الرواقيني يف القرن األول عقيدة، وأشدهم عمالً بفلسفتِه
وقد شهر بالتسري رغم شريعته، وكان . عن السلوك الطيب، وشرع يف هذا البحث جبد ومثابرةبأا هي البحث 

وكان الرجل التولستوي . يطلب إىل الرجال أن حيافظوا يف أخالقهم اجلنسية على املستوى الذي يطالبون به النساء
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وكان يعتقد بوجوب تكافؤ .  النسلالرتعة يقول إن العالقات اجلنسية ال تباح إال يف حالة الزواج وللمحافظة على
الفرص التعليمية للرجال والنساء عل السواء يرحب بوجود النساء يف حماضراته، ولكنه يأمرهن أن يبحثن يف الزينة 

وقد شرف أحد هؤالء . وكان األرقاء أيضاً يشهدون حماضراته). 13(والفلسفة عن الوسائل اليت يكملن ا أنوثتهن
وملا أن شبت نار احلرب األهلية يف رومة بعد موت نريون خرج . ه بأن تفوق عليِه أستاذEpictetusوهو 

وسخر منه جنود أنطونيوس . موسونيوس للجيش املهاجم، وأخذ خيطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفضائع واحلرب
  . احتفظ بسراريهوملا أن طرد فسبازيان الفالسفة من رومة استثىن منهم روفس، ولكنه. وعادوا إىل حتكيم السيف

  الفصل الرابع 

  سنكا 

 أكثر مظاهرها مدعاة Lneius Annaeus Senecaوجدت الفلسفة الرواقية يف حياة لوسيوس أنيوس سنكا 
حوايل العام الرابع قبل ) Corduba(وكان مولده يف قرطبة . إىل الريبة، كما وجدت يف كنايته أصدق تعبري عنها

وقد تشرب . رومة وتلقى فيها كل ما كان يستطيع أن يتلقاه من تربية وتعليمامليالد، وسرعان ما حيء به إىل 
، والفلسفة العملية من زوج Sotlon والفيثاغورية من سوتيون Attalusالفلسفة من أبيه، والرواقية من أتالس 

 ولكنه ظل وحأول مدى عام أن يعيش على األطعمة النباتية، مث عدل عن هذا،. عمته حاكم مصر من قبل الرومان
وقد عاىن كثرياً من مرض الربو . طوال حياته مقالً من الطعام والشراب، فكان من ذوي املاليني يف بيئته ال يف عاداته

م، وبعد 33ومارس مهنة احملاماة، واختري كوسترا يف عام . وضعف الرئتني، حىت فكر يف بعض األحيان يف االنتحار
وملا .  وعاش معها عيشة مستمرة عجيبة حىت مماتهPompeia Paulinaا عامني من ذلك الوقت تزوج مببيا بولين

 Cremutiusوملا أرغم كاحليوال كرمتيوس كوردس . ورثت ثروة أبيه، ترك مهنة احملاماة، واشتغل بالكتابة

Cordus كتب سنكا إىل أبنته مقالة تعزية ) 40( على أن يقتل نفسهConsolatis وكانت هذه املقاالت من ،
وأراد كاجليوال أن يقتله عقاباً له على وقاحته، ولكن . وعات اليت يكتبها اخلطباء والفالسفة يف تلك األياماملوض

وبعد قليل من ذلك الوقت امه . أصدقاءه أجنوه من القتل بقوهلم إنه لن يلبث أن ميوت من السل إذا ما ترك وشأنه
ة جرمنكوس، وحكم عليه جملس الشيوخ باإلعدام، ولكن كلوديوس بوجود عالقات غري شريفة بينه وبني يوليا ابن
ويف هذه اجلزيرة الصخرية الوعرة قضى الفيلسوف يف . كلوديوس استبدل ذا احلكم النفي يف جزيرة كورسكا

وصرب يف . Tomiبني أقوام مل يرتفعوا قط عن بدائتهم اليت وصفهم ا أوفد يف تومي ) 49- 41(عزلته مثاين سنني 
 Consolatio ad"على هذه الكارثة صرب الرواقيني احلقيقيني، وكتب إىل أمه مقاالً يواسيها فيه أول األمر 

Helviam" فلما أن توالت عليه أعوام الشقاء، ضعفت نفسيته واستوىل عليه اليأس، فكتب إىل أمني ،
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يفده هذا الرجاء  يرجوه فيها متذلالً أن يعفو عنه، وملا مل Consolatio ad Polybiumسركلوديوس مقالة 
وأكرب الظن أن هذه املسرحيات العجيبة اليت يكاد كل شخص فيها أن . حأول أن حيفف من آالمه بكتابة املآسي

يكون خطيباً، وإمنا كتبت لتقرأ وتدرس ال لتمثل على املسرح، وذلك أننا مل نسمع أن واحدة منها مثلت، وغاية ما 
ونرى .  بعض اخلطب الطنانة الرنانة، لُحنت ومثلت متثيالً هزلياًيف األمر أن بعض احلادثات ذات الروعة أو

الفيلسوف الرقيق يف هذه املسرحيات جيري الدماء على املسرح كأنه يريد أال يكون هذا املسرح أقل بشاعة وسفكاً 
نصرافه فيها على أنه رغم ما بذله فيها من جهود جبارة، مل ينجح يف مسرحياته ال. للدماء من االحتفاالت واأللعاب

إىل التفكري أكثر من انصرافه إىل اإلخراج املسرحي، فهو يفضل األفكار على الرجال، وال يدع فرصة متر دون أن 
ولسنا ننكر أن يف مسرحياته أبياتاً مجيلة، ولكن اإلنسان ال يالم إذا مل يعلق . يشغلها بالتأمالت والعواطف والفكاهة

ى أننا جيب أن نضيف إىل هذا أن كثريين ممن يعتد حبكمهم ال يتفقون معنا يف عل. شيء منها بذاكرته بعد مساعها
وملا أن .  سيد النقاد مجيعاً يف عصر النهضة والذي يفضل سنكا عن يوربديزScaligerالرأي، ومن هؤالء اسكلجر 

 كتبت باللغات احلديثة، عادت اآلداب القدمية إىل احلياة، كان سنكا هو الذي اتخذ منوذجاً ألوىل املسرحيات اليت
 وراسني Corneilleوعنه أخذت الصيغ الفصيحة، ووحدة الزمان واملكان اليت امتازت ا مسرحيات كورين 

Racineولقد كانت ترمجة هاي وود . ، واليت ظلت مسيطرة على املسرح الفرنسي حىت القرن التاسع عشر
Heywood (1559 (أقل البالد تأثراً بنفوذه، املثال الذي نسجت على ملسرحيات سنكا يف إجنلترا، اليت كانت 

وحدث يف .  أوىل املآسي اإلجنليزية، كان هلذه املآسي أثرها يف مسرحيات شكسبريGorboducمنواله مأساة بودك 
 أن حلت أجربينا الصغرى حمل مسالينا يف السيطرة على كلوديوس وعلى رومة، وكانت تتوق إىل أن جتعل 48عام 

ريون، وكان وقتئذ يف احلادىي عشر من عمره، اسكندراً ثانياً، فأخذت تتلفت حوهلا تبحث له عن من ابنها ن
أرسطاطاليس، حىت وجدته يف جزيرة كورسكا، فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إىل مكانه يف جملس الشيوخ، وظل 

وكان طوال هذه العشر . لدولةمخس سنني يعلم تلميذه الشاب، ومخس سنني أخرى يرشد اإلمرباطور وميسك بزمام ا
. السنني يدبج الرسائل إلصالح شأن نريون، كما كتب عدة رسائل خمتلفة يعرض فيها الفلسفة الرواقية عرضاً ظريفاً

يف الغضب، ويف قصر احلياة، ويف هدوء الروح، ويف الرمحة، ويف احلياة السعيدة، ويف : ومن هذه الرسائل رسائله
وهذه الرسائل اليت تعىن أكثر ما تعىن بالشكل واملظهر ال تربز أحسن مواهب . تدبريثبات املسرح، ويف حسن ال

سنكا، فهي كمسرحياته ملى بالنكات، ولكن هذه النكات اليت جيدها القارئ منثورة غري ارتباط يف صحف الكتاب 
انوا يقرؤون هذه املقاالت على أن قراء سنكا مع ذلك ك. كلها تفقد جتها آخر األمر وتبعث امللل يف نفس اللقارئ

، وال من )14(املتزمت) 14(من حني إىل حني، ومل يكونوا يشمئزون من النكات املرحة اليت أغضبت كونيان الصارم
لقد كان يسر أولئك القراء أن وزيرهم األول .  العتيقFrontoاحملسنات اللفظية اليت مل يرض عنها ذوق فرنتو 
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وقد ظل سنكا . ول كما حيأول تلميذه بكل ما أويت من جهد ا، يكسب ثناءهم عليهينطق بأقواله الظريفة، وأنه حيأ
وضاعف ما ورثه عن أبيه من ثروة . كثرياً من السنني حامل لواء الكتاب، والساسة، وزارع الكروم يف إيطاليا

ن نصدق ديو فإنه كان باستثمارها استثماراً استعان عليه فيما يظهر مبنصبه الرمسي وعلمه الواسع؛ وإذا كان لنا أ
يقرض املال ألهل الواليات بربا فاحش أثار الفزع والفتنة يف بريطانيا حني فاجأ مدينته فيها بطلب أمواله البالغ قدرها 

 ريال 30.000.000( سسترس أي 300.000.000ويقال إن ثروته بلغت ). 15( سسترس40.000.000
 علناً بأنه Publius Sulliusنا يدعى ببليوس سوليوس وقد امه جاسوس من أصدقاء مسالي). 16)(أمريكي

منافق، زان، خليع، يذم حاشية اإلمرباطور وال يفارق قصره، ويذم الترف، ويتباهى بأن له مخسمائة خوان من األرز "
وقنع سنكا كما قنع قيصر مبقارعة احلجة ). 17"(والعاج، ويندد بالثروة ويسترتف دماء الواليات بالربا الفاحش

ورد عليها " عن احلياة السعيدة"ولقد أعاد ذكر هذه التهم يف مقاله . احلجة، وكان يف وسعه أن يأمر بإعدام خصمهب
بأن احلكيم ال يتحتم عليه أن يكون فقرياً، فإذا جاءه املال من طريق شريف كان يف وسعه أن يقبله، ولكن جيب أن 

، وكان يف هذه األثناء يعيش عيشة الزهد )18"(عليِهيكون يف مقدوره أن يتخلى عنه مىت شاء دون أن يندم 
والتقشف بني أثاثه اجلميل، ينام على خشبة صلبة خشنة، وال يشرب إال املاء القراح، وال يتنأول إال القليل من 

إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء، : "وكتب يف ذلك يقول). 19(الطعام، حىت ضمر جسمه من قلة التغذية قبل وفاته
أما ما ام به من الشذوذ اجلنسي فلعله كان يصدق عليه أيام شبابه، ولكنه اشتهر ). 20"(اط فيه خينق الروحواإلفر

واحلق أنه مل يقرر يف حياته أيهما إليه الفلسفة أو السلطة، احلكمة أو السعادة؛ ومل يقنع يف . بعطفه الدائم على زوجته
حلكمة مع السعادة؛ وكان يعترف بـأنه حكيم جد ناقص، ومن يوم من األيام بتعارض الفلسفة مع السلطة، أو ا

أين ال أمتدح احلياة اليت أحياها بل ااحلياة االيت جيب أن أحياها، وهي احلياة اليت أحبو إليها حبواً، : "أقواله يف هذا
الرمحة ال تزين "، وأينا ال يصدق عليه هذا الوصف؟ وإذا مل يكن خملصاً يف قوله إن )21"(وهي بعيدة عين كل البعد

، فال أقل من أنه قد وصفق هذه العاطفة وصفاً ال يقل مجاالً عن )22"(أحداً من الناس بقدر ما تزين امللك أو الزعيم

، وكان من أثر )24(ت اليت كانت تنتهي بقتل املصارعنيوقد ندد مبعارك اتلدا .  هلاPortiaوصف بورشيا 
، ومل يكن )25"(كياسته يف تلقني احلكمة: "ذلك أن حرمها نريون، وخفف من حدة النقد يف أيامه مبا يسميه تاستس

اء ولقد سبق القول بأنه خكم اإلمرباطور حكماً صاحلاً وأنه أس. يف حياته يتطلب الكمال، كما مل يكن ميارسه عملياً
السماح بارتكاب الكثري من الشر حىت يكون يف مقدوره "إىل مسعته بالتغاضي عن شر ما ارتكبه نريون من اجلرائم، و 

وكان حيس مبا يف منصبه الرمسي من ذلة ومهانة، ويتوق إىل التحرر من عبوديته، ). 27"(أن يفعل القليل من اخلري
وكان يتمىن أن لو قضى حياته كلها يف دراسة احلكمة، ". سجن يشقى فيه العبيد"ووصف قصر اإلمرباطور بأنه 

وكان يسره أن يتخلى من حني إىل حني عم مشاغله السياسية، وأن يستمع وهو يف سن . وجتنب دياجري السلطان
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.  يف الفلسفة كما يستمع إليها الصيب احلريص على اإلفادة منهاMetronaxالستني إىل حماضرات متروناكس

أن يؤذن له باعتزال منصبه يف القصر، وكان وقتئذ - وكان وقتئذ يف السادسة والستني من عمره-22وطلب يف عام 
وملا طلب نريون إىل مجيع من يف اإلمرباطورية أن يكتتبوا يف . أقل شأناً من منصبه األول، ولكن نريون مل جيبه إىل طلبه
واستطاع . ع هو باجلزء األكرب من ثروته هلذا الغرض، ترب64إعادة بناء رومة بعد احلريق العظيم الذي دمرها يف عام 

فيما بعد أن ينسحب شيئاً فشيئاً من بالط اإلمرباطور، وأن يقضي جزءاً متزايداً من وقته يف بيوته يف كمبانيا، لعله 
ح الربي وظل وقتاً ما ال يطعم إال التفا. يستطيع بعزلته الشبيهة بعزلة النساك أن يفر من اإلمرباطور ومن جواسيسه

ويف هذا اجلو املليء بالرعب والفزع دون بني عامي . وال يشرب إال املاء اجلاري خشية أن يدس له السم يف الطعام
 كما كتب ألطف كتاباته كلها وهي رسائله Questiones Naturales دراساته يف التاريخ الطبيعي 65، 63

رضة شخصية موجهة إىل صديقه لوسليوس وإىل وهذه الرسائل احاديث عا. Epistulae Moralesاألخالقية 
وقل أن جيد اإلنسان يف األدب الروماين كتباً تبعث على . صقلية املثري، الشاعر، الفيلسوف واألبيقوري الصريح

وتعد هذه الرسائل . السرور خرياً من هذه احملأوالت الطريفة لتكييف الرواقية حسب حاجات الرجل الواسع الثراء
 اخلالية من التكلف والصنعة اليت أمست فيما بعد الوسيلة اليت جلأ إليها أفلوطرخس، ولوسشيان، بداية املقالة

وإن القارئ ليشعر وهو يقرأ هذه الرسائل بأنه . ومنتاين، وفلتري، وروسو، وبيكن، وأدسن واستيل للتعبري عن آرائهم
إىل أبعد حد يف األدب، والسياسة، والفلسفة، على اتصال بروماين مستنري، رحيم، متسامح، مسا إىل الذروة وتعمق 

ويعتذر سنكا للوسليوس عن أسلوبه املهلهل . وحيسن كأن زينون يتحدث فيها برقة أبيقور وتساحمه وبسحر أفالطون
وأحب أن : "؛ ويقول يف اعتذاره هذا)وهو مع ذلك أسلوب التيين رائع احلسن(الذي ر يبدو فيه كبري أثر للعناية 

لست أكتب هذا : "ويضيف إىل ذلك قوله). 30"( إليك هي عني حديثي، إذا ما جلسنا أو سرنا معاًتكون رسائلي
 Satis magnum alteriجلمهرة الناس، بل أكتبه إليك، فحسيب وحسبك أن يستمع كل منا لآلخر 

theatrum sumus"ربوه وهو يصف . ، وإن كان السياسي الشيخ يرجو بال ريب أن يسترق الناس هذا احلديث
" التدريب على املوت"وصفاً رائعاً وإن كان ال يرثي فيه لنفسه، ويسمي هذا املرض تسمية مرحة ظريفة فيقول إنه 

وكان وقتئذ يف السابعة والستني من العمر ولكنه مل يبلغها إال , متقطعة تدوم كل منها ساعة" أنفاس أخرية"بأخذ 
وهو يبتهج إذ واتته ). 32"(الشيخوخة، وجيهر بأا فترة ازدهارعقلي فقوي يقظ، جيادلين يف موضوع "جبسمه، أما 

ويلوح انه يف ذلك الوقت قد عاد إلة . الفرصة آخر األمر لقراءة الكتب القيمة اليت اضطر إىل إغفاهلا زمناً طويالً
تويل عليه الرعب قراءة كتب أبيقور، ألنه ينقل عنها فقرات كثرية وينقلها حبماسة تزري بأمثاله من الرواقيني، ويس

حني يشهد تطرف كاجليوال، ونريون، وآالف غريمها من الرومان يف نزعتهم الفردية ويف اجلري وراء شهوام؛ يريد 
أن جيد وسيلة يقأوم ا املغريات اليت حتيط مبن يتحرر عقله قبل أن ينضج خلقه، ويبدو أنه أخذ على نفسه أن يرد 
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. طق ا زعيمهم الذي دنسوا امسه بأعماهلم، والذي ال جيرؤون على فهم تعاليمهعلى األبيقوريني ويفحمهم بأقوال ن

وأول درس يلقيه على الناس يف الفلسفة هو أننا ال نستطيع أن نكون عقالء حكماء يف كل شيء، وأنا لسنا يف 
ة هذه الذرات املتشعبة أن حقيقة أمرنا إال قطعاً متناثرة يف الفضاء الالائي، وحلظات قصرية يف األبدية، وإن حمأول

ومن اجل هذا فإن سنكا مل يكن يف . تصف الكون، أو الكائن األعلى، لعمل ترتج من الكواكب سخرية ومرحاً
حاجة إىل الدين أو إىل علم ما وراء الطبيعة؛ ويف وسع اإلنسان أن يثبت من كتاباته أنه كان من املوحدين، أو 

وهو يرى يف بعض . ، أو األفالطونيني، أو القائلني بوحدة الوجود، أو ثنائيتهاملشركني، أو الكافرين، أو املاديني
، وتستجيب إىل )33"(حتب الصاحلني من الناس"يمن على كل شيء، ) 31(األحيان أن اهللا قوة مدبرة شخصية، 

يف سلسلة متصلة من مث تراه يف فقرات أخرى يقول إن اهللا هو العلة األوىل ). 34(دعوام، وتعينهم بلطفها اإلهلي
احللقات من العلل واملعلومات، وإن القوة النهائية هي القدر وهو علة ال تزد وال تنقص، تصرف شؤون البشر واآلهلة 

وهذا التردد نفسه يطمس فكرته عن النفس البشرية، فهي عنده ). 36"(تقود الطائعني وجتر الغاضبني...على السواء
عند " كما يسكن الضيف"يف اهليكل البشري " إله يسكن" اجلسد ولكنها أيضاً نسمة مادية رقيقة تبعث احلياة يف

؛ ويسمي الفساد )38(وهو يتحدث حديث املرجتي عن حياة بعد املوت، تكمل فيها املعرفة والفضيلة). 37(مضيفه
تفكرياً يصل به إىل وحقيقة األمر أن سنكا مل يفكر يف هذه املسائل ). 39"(حلماً مجيالً"اخللقي كما يسميه من قبل 

ذلك أنه عمل . ، بل هو يتحدث عنها حديث السياسي املذبذب الذي يوافق الناس مجيعاً)أو عامة(نتيجة متسقة 
بدروس أبيه اخلطابية فنجح فيما كان يبغيه جناحاً فوق ما جيب، واستطاع أن يعرب عن مجيع اآلراء املتناقضة بعبارات 

وهذا التردد عينه يفسد فلسفته وجيملها معاً، فهو مسرف يف .  أثرها يف نفسهبليغة ال يستطيع القارئ أن يقأوم
رواقيته إىل حد جيعل فلسفته غري عملية، وهو لني إىل حد ال يستطيع معه أن يكون رواقياً حقيقياً؛ وهو يرى م حوله 

رف قد قضيا على الطمأنينة فساداً خلقياً ينهك اجلسم ويزري بالنفس، وال يرضى هذا أو ذاك؛ ويرى أن الشره والت
والصحة، وأن كل ما أفاده اإلنسان من القوة أن صار وحشاً أقدر على األذى من سائر الوحوش فهل من سبيل إىل 

إذا شئت أن تستمتع باحلرية احلقة، : "جناة اإلنسان من هذا االضطراب الشائن املذل؟ ولقد قرأت اليوم قول أبيقور
إن اجلسم إذا شفي من ... لسفة، ذلك أن الرجل الذي خيضع هلا يتحرر لساعتهوجب عليك أن تكون عبداً للف

أما العقل، فإذا شفي، فلن يعود إليه املرض أبداً، وسأحدثكم عما ... مرضه مرة كثرياً ما ينتابه املرض مرة أخرى
اليت يسعى إليها الناس إن الصحة يف رأيي أن يكون عقل اإلنسان راضياً واثقاً، يدرك أن األشياء : أعنيه بالصحة

وسأدلكم على قاعدة تقيسون ا ... مجيعاً، وكل الفوائد اليت يعملون هلا أو ينالوا، ال أثر هلا يف احلياة السعيدة
إنكم تصلون إىل ما تبغونه ألنفسكم يف ذلك اليوم الذي تدركون فيه أن ! أنفسكم وحتولكم من حال إىل حال

والفلسفة هي علم احلكمة، واحلكمة هي فن العيش، والسعادة هي الغرض ). "40(الناجحني هم أكثر الناس شقاء
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واِحلكَم القدمية اليت يهزأ ا الناس صحيحة صادقة تثبت . الذي نبتغيه، ولكن الطريق إليها هو الفضيلة ال اللذة
دراً من السمادة أكثر وسوف ننال آخر األمر بالشرف، والعدالة، واحللم، والرأفة، ق. التجارب صدقها يف كل يوم

وما من شك يف ان اللذة طيبة مستحبة، ولكنها ال تكون كذلك إال إذا اتفقت مع . مما نناله باجلري وراء اللذة
الفضيلة؛ وليس يف مقدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له، ومثل الذين جيعلوا غرضهم يف احلياة كمثل الكلب 

قى إليه، ويبتلعها كلها، وهو بعدئذ ال يستمتع ا، بل يقف فاغراً فاه يتلهف الذي خيتطف كل قطعة من اللحم تل
ولكن كيف حيصل اإلنسان على احلكمة؟ إن السبيل إىل ذلك أن متارسها كل يوم بقدر ). 41(على قطعة أخرى

ط غريك، وأن مهما يكن ضئيالً، وأن متتحن سلوكك يف آخر كل يوم، وأن تكون قاسياً على أغالطك ليناً على أغال
تصاحب من هم أعظم منك حكمة وفضيلة، وأن تتخذ لنفسك رجالً ال تراه عينك مشهوداً له باحلكمة ليكون لك 

ناصحاً وقاضياً حتتكم إليه يف شئونك، ويساعدك على الوصول إليه أن تقرأ كتب الفالسفة، ولست أقصد ذه 
وال ترج قط أنك ستستطيع يف يوم من "سفة أنفسهم، الكتب قصص الفلسفة املوجزة، بل أقصد ا مؤلفات الفال

إنك ستغادر كل "، )42"(األيام أن حتصل على زبد حكمة الناني من الرجال بقراءة خالصات موجزة هلذه احلكمة
أال ما أعظم تلك ...واحد منهم أسعد مما كنت وأشد رغبة يف حكمته، ولن يتركك واحد منهم تفارقه صفر اليدين

وما انبل تلك الشيخوخة اللتني تنتظران ذلك الرجل الذي حيتمي حبماهم ويتخذهم سادة له السعادة، 
اقرأ الكتب الطيبة مراراً، فذلك خري لك من قراءة الكتب الكثرية؛ وسافر سفراً بطيئاً، وال تسرف ). 43!"(وأنصاراً

وأوىل مسات العقل املنظم أن ). 44"(هلاالروح ال تنضج وحدا إال إذا كبحت مجاح تشوفها وجتوا"يف األسفار، ألن 
وإياك واجلموع الكبرية فإن ). 45(يكون صاحبه قادراً على أن يبقى يف مكان واحد، وأن يطيل املكث مع أصدقائه

الناس وهم جمتمعون أخبث منهم وهم فرادى، فإذا اضطررت أن تكون يف حشد كبري، فأنت أشد ما تكون يف "
ذلك أن احلياة . وآخر درس يتعلمه الرواقي هو احتقار احلياة وإيثار املوت). 46"(كحاجة إىل االنطواء على نفس

ليست على الدوام ممتعة إىل احلد الذي جيعلها جديرة بأن يطول أجلها؛ ومن اخلري لإلنسان بعد محى احلياة ونوباا أن 
وإذا وجد ). 47"( ابسالم؟وهل مثة شيء أحط من أن يضطرب اإلنسان ويغضب وهو على عتبة. "ينام ليستريح

اإلنسان احلياة حمزنة، واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك ضرراً بليغاً بغريه من الناس، فعليه بأن من حقه أن 
وحيبذ سنكا للوسليوس االنتحار كأنه سيكون هو وريثه . خيتار الوقت الذي يغادرها فيه والطريقة اليت يغادرها ا

كم من مرة قطع ...يت ال يستطيع معها أن يتذمر من احلياة أا ال تستبقيه فيها رغم إرادتهمن األسباب ال "- :فيقول
وإذا ما طعنت نفسك يف قلبك فإنك لن تكون يف حاجة إىل جرح واسع حىت متوت؛ ! لك وريد ليقل بذلك وزنك

وحيثما أدرت بصرك ) 48...(وإن مشرطاً يشق لك الطريق إىل احلرية، ويف وسعك أن تشتري راحتك بوخزة إبرة
إا بط بك إىل احلرية؟ أو . فهل ترى هذه الربوة الشديدة االحندار. وجدت الوسيلة اليت تقضي ا على متاعبك
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ولكنين حتدثت فأطلت احلديث، )...50(إن احلرية يف أعماقها-هل ترى هذا النهر أو ذاك احلوض أو ذاك البحر؟
أما أنا يا عزيزي لوسليوس )...51(ذا مل يكن يف وسعه أن خيتم رسالة يكتبها؟وكيف يستطيع اإلنسان أن خيتم حياته إ

واستجابت ). 52"(وداعاً أيها الصديق. فقد بلغت أرذل العمر، وقد عشت كفاييت، وها أنا ذا يف انتظار املوت
 بيزو إمرباطوراً؛ فأجاب األقدار لدعائه، فقد أرسل إليه نريون تربيوناً يستجوبه فيما ام به من أنه يتآمر على جعل
". ببنيته املتهدمة الضعيفة"الرسول بأنه مل يعد يهتم بالسياسة، وأنه ال ينشد غري السالم، وأن تتاح له الفرصة للعناية 

وإن أقواله ونظراته كانت تنم عن عقل هادئ ...إنه مل تظهر عليه أعراض اخلوف أو أمارات احلزن: "ويقول التربيون
، "سنكا تلقى النيأ دوء واطمئنان"ويقول تاستس إن " عد إليه وقل له أن ميوت: "ل نريون للتربيونوقا". قومي ثابت

. مث عانق زوجته، وطلب إليها أن تتخذ من حياته الشريفة النبيلة ومن دروس الفلسفة سبباً للسلوى واالطمئنان

 األخرى بفتح أوردا، مث استدعى أحد أمناء ولكن بولينا أبت أن تعيش بعد مماته، فلما أن فتحت أوردته، أمرت هي
وطلب بعدئذ قدحاً من شراب السكران، فجيء له به، كأنه اعتزم . سره وأملى عليه رسالة وداع للشعب الروماين

: وملا أن وضعه الطبيب يف محام فاتر ليخفف به أمله، رش املاء على أقر اخلدم له وهو يقول. أن ميوت ميتة سقراط

، وأمر نريون الطبيب بأن يربط معصمي بولينا )65(، مث فارق احلياة بعد آالم مريرة "كب جلوف املنقذهذا ماء سا"
على الرغم منها، ومينع خروج الدم من أوردا ففعل، وبذلك عاشت بعد زوجها بضع سنني؛ ولكن امتقاع لوا 

. سى جيالً من األجيال مواقفه وتذبذبهورفع املوت من قدر سنكا وأن. الدائم كان يدل على عزمها القوي الثابت

وكان ككل الرواقيني يستخف بالسلطة وال يقدر قوة الوجدان والعواطف حق قدرها، ويغاليه يف قيمة العقل ويفرط 
ولكنه جعل الرواقية . يف االعتماد عليه، ويثق فوق ما جيب بالطبيعة وهي منبت مجيع أزاهري الشر واخلري على السواء

ولقد كان . وأنزهلا من عليائها حىت أضحت فلسفة حية يف متنأول بين اإلنسان ومهد ا للمسيحيةفلسفة بشرية 
، وانشغاله بأمر )54(تشاؤمه، وتنديده بفساد األخالق يف أيامه، ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب باحللم

، كما محل أوغسطني )56"(امن" على أن يقول عنه إنه Tertullian، كان كل هذا مما محل ترتليان )55(املوت
نعم إن سنكا مل يكن ). 57"(ماذا يستطيع املسيحي الصميم أن يقول أكثر مما قاله هذا الوثين؟"على أن يقول فيه 

مسيحياً، ولكنه يف القليل طالب بالقضاء على القتل والسلب، ودعا إىل احلياة البسيطة املهذبة، وقلل ما كان هناك 
األلقاب اليت خلقتها املطامع أو " واحملرر والرقيق حىت أضحت هذه الفروق ال تزيد على من فروق بني الرجل احلر

كذلك صاغت . وكان الذي استفاد أكرب فائدة من تعاليم سنكا عبداً يف بالط نريون وهو إبكتتس). 58"(األخطاء
اإلنسانية القائمة على اإلخالص  وتراجان إىل حد ما، وكانت أعماله مثاالً يحتذى يف السياسة Nervaكتاباته نرفا 

وقد ظل إىل آخر العهود القدمية كما ظل طوال العصور الوسطى حمبباً للجماهري؛ وملا حل عهد . وإرضاء الضمري
وجتم صهر منتاين كتاباته إىل . النهضة وضعه بترارك يف املرتبة الثانية بعد فرجيل، وصاغ نثره على مثال نثر سنكا
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وكان إمرسن يقرأ مؤلفاته مراراً .  منتاين نفسه يقتبس من أقواله كما يقتبس سنكا من أبيقوراللغة الفرنسية، وكان
نعم إن اإلنسان قلما جيد يف أقوال سنكا أفكاراً جديدة مبتكرة، ولكن . ، حىت أضحى سنكا األمريكيني)59(وتكراراً

ال اخلطأ، ولقد كان رغم أخطائه كلها أعظم هذا يغتفر له، ألن كل احلقائق الفلسفية قدمية، وال شيء فيها مبتكر إ
الفالسفة الرومان، كما أنه كان يف كتبه على األقل أرجحهم عقالً وأرقهم قلباً؛ وكان بعد شيشرون أحب املنافقني 

  .إىل القلوب يف التاريخ كله

  الفصل الخامس 

  علوم الرومان 

ذلك انه أخذ يسلي .  منه بعد، فقد كان عاملاً طبيعياً أيضاًلقد أطلنا الكالم فيه أكثر مما جيب؛ ولكننا مع ذلك مل نفرغ
نفسه يف السنني اخلصيبة الواقعة بني اعتزاله شؤون احلكم وموته بالتفكري يف املسائل الطبيعية كالبحث عن تفسري 

سرحية ميديا للمطر، والربد، والرياح، واملذنبات، وأقواس قوس قزح والزالزل، واألار، والينابيع، وقد أشار يف م
Medeaوبنفس هذه اللقانة الطبيعية كتب ). 60( إىل الوجود قارة أخرى على اجلانب اآلخر من احمليط األطلنطي

كم من كرات تتحرك يف أعماق الفضاء مل تصل بعد إىل عيون بين : "وهو يتأمل ماليني النجوم يف السماء
كم من أشياء سيتعلمه أبناؤنا وال نستطيع : "لغطاءمث يضيف إىل هذا وكأنه قد كشف عن بصره ا). 61"(اإلنسان

ويدهش !...وكم من أشياء أخرى ستظل جمهولة مئات السنني بعد أن تنسى أمساؤنا-!اآلن أن نتصورها يف خيالنا
ذلك أن سنكا رغم بالغته ال يضيف شيئاً . ، ولقد صدق يف قوله هذا، فنحن يدهشنا جهله)62"(أبناؤنا من جهلنا

ويؤمن . Poseidonius، وهو يستعري الشيء الكثري من بوسيدونيوس Aratus أرسطاطاليس وأراتس إىل ما قاله
بأن يف مقدور اإلنسان أن يتنبأ بالغيب بالرغم من معارضة شيشرون هلذه العقيدة، ويتورط يف بيان العلل النهائية 

ية مبا يضيفه فيها من وصايا أخالقية، فهو للمعلوالت خمالفاً بذلك عقيدة لكريشيوس، وكثرياً ما يقطع أقواله العلم
وكان آباء . بنتقل حبذق عظيم من الكالم على بلح البحر إىل الكالم يف الترف، ومن املذنبات إىل أسباب االحنطاط

الكنيسة حيبون هذا اخللط بني األجرام السمأوية واألخالق، ولذلك جعلوا كتاب املسائل الطبيعية أشهر كتاب علمي 
وكان يف رومة عدد قليل من الرجال ذوي الرتعة العلمية والولع بالعلوم، ومن هؤالء فارو، . ر الوسطىيف العصو

، ولكن علمهم مل يكن يتعدى نطاق تقومي البلدان، Celsus، وسلسس Pomponiusوأجربا، ومببنيوس ميال 
عد عن السحر، واخلرافات، والدين، أما فيما عدا هذا فلم يكن العلم الطبيعي قد انفصل ب.وفالحة البساتني، والطب

والفلسفة، وكان قوامه ما جتمع من املشاهدات والروايات؛ وقلما كان يشمل حبوثاً جديدة عن حقائق األشياء، 
وبقي الفلك حيث تركه البابليون واليونان، فكان الوقت يقاس بالساعات املائية، . وكانت التجارب فيه جد نادرة
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ربى اليت اختلسها أغسطس من مصر وأقامها يف ميدان املريخ؛ وكان ظلها يقع على طوار وباملزأول، وباملسلة الك
وكان النهار والليل حيددان ). 63(نقشت عليه عالمات من حناس، تدل على ساعات النهار وعلى فصول السنة

، وتقصر ساعة بشروق الشمس وغروا، وينقسم كل منها إىل اثنيت عشرة ساعة، وبذلك كانت تطول ساعة النهار
ويف . وكان التنجيم من املعتقدات الشائعة اليت يكاد يؤمن ا كل إنسان. الليل يف فصل الصيف عنها يف فصل الشتاء

 يعتقدون ان مصري االنسان يقرره -  السذج منهم واملتعلمون -) م70(هذا يقول بلين ان الناس كلهم يف أيامه 
نوا يؤيدون هذه العقائد بـحجج طلية كقوهلم إن منو النبات، مرده إىل وكا). 64(النجم الذي يولد هو ساعة مطلعه

 ، ولعل فصول التزأوج عند احليوانات مردها إليها كذلك، وإن خصائص الناس اجلسمية واخللقية الشمس
ناخ اليت تتأثر هي أيضاً بالشمس، وإن أخالق األفراد ومصائرهم ال ختتلف عن هذه الظواهر العامة يف تتأثر بعوامل امل

ومل يرفض أحد التنجيم إال املتشككون أتباع األقدمية املتـأخرة الذين . أا نتيجة ألحوال جوية ال نعرفها حق املعرفة
أما اجلغرافية فكانت . ا منه وأعدوه ضرباً من الوثنيةأنكروا ما يدعيه رجاله من علم، واملسيحيون الذين سخرو

 Mela Pomponiusوقد نشر مببنيوس ميال . دراستها أكثر واقعياً وكان الغرض منها ان يستعان ا على املالحة

وكان . خرائط قسم فيها سطح األرض إىل منطقة حارة يف الوسط، ومنطقتني معتدلتني مشالية وجنوبية) م43)
 الرومان يعرفون أوربا ومشايل آسيا الغربية، ومشاليها الشرقي، أما سائر أجزاء العامل فكانت لديهم عنها اجلغرافيون

وقد وصلت السفن األسبانية واألفريقية الصغرية إىل جزائر مديرة . أفكار غامضة، وأقاصيص خرافية غريبة
Madeira وقناريا أو اخلالدات )Canary) (65(لك الوقت رجل مثل كوملبس ليحقق حلم ، غري انه مل يقم يف ذ

وكان أوسع املنتجات العلمية اإليطالية وأكثرها داللة على اجلد، وأبعدها عن العلم الصحيح كتاب التاريخ . سنكا
. Caius Plinius Secondusالذي وضعه كيوس بلنيوس سكندس ) Historia Naturalis(67الطبيعي 

ياً، وحمامياً، ورحالة، وحاكماً، وقائداً لألسطول الروماين يف غريب البحر وقد قضى كيوس حياته كلها تقريباً جند
املتوسط، ولكنه رغم هذه املشاغل كلها ألف رسائل يف اخلطابة، والنحو، واحلرب، وكتب تارخياً لروما، وتارخياً أخر 

من هذا الفيض العظيم من يف التاريخ الطبيعي هي كل ما بقي " كتاباً"حلروب روما يف أملانيا، وسبعة وثالثني 
لقد : أما كيف استطاع ان يفعل هذا كله يف مخس وثالثني سنة فيفسره خطاب كتبه ابن أخيه يقول فيه. املؤلفات

وكان يستيقظ . كان سريع الفهم، متحمساً محاسا ال يكاد يصدقها العقل، وله القدرة على ترك النوم منقطعة النظري
الساعة الواحدة صباحاً، ومل حيدث قط أن ظل نائماً إىل ما بعد الساعة الثانية، مث يبدأ من نومه يف منتصف الليل أو يف 

وقبل أن يطلع النهار ميثل بني يدي فسبازيان، وكان هو أيضاً خيتار ذلك الوقت لتصريف شؤون ... عمله األديب
وكان يتنأول يف . اصل الدرسفإذا انتهى من األعمال اليت عهدها إليه اإلمرباطور عاد إىل مرتله وو. الدولة

فإنه كثرياً ما يستريح قليالً يف ... وجبة خفيفة ال تستغرق إال القليل من الوقت، فإذا كان الفصل صيفاً... الظهرية
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الشمس؛ ولكنه كان يف أثناء ذلك يستمع إىل كتاب يقرأ له، ويقتبس منه بعض عبارات، ويكتب عنه بعض 
وكان بعد ذلك يستحم عادة باملاء البارد، ويتنأول بعض املرطبات . ل ما يقرأوتلك كانت عادته يف ك... مذكرات

ويف أثناء العشاء يقرأ له كتاب . اخلفيفة، ويستريح قليالً، مث يواصل الدرس حىت موعد العشاء، كأنه يبدأ يوما جديداً
 يف الريف فكان يقضي أما. تلك كانت خطته يف احلياة وسط ضجيج املدينة وصخبها... آخر يكتب عنه مذكرات

وحىت يف ذلك الوقت الذي كان يدلك فيه جسمه وجيفف كان . وقته كله يف الدرس اللهم إال حني كان يستحم فعالً
وكان يرافقه يف أسفاره على الدوام كاتب ملم بطريقة . يستمع فيه إىل كتاب يقرأ له أو ميلي هو شيء من عنده

مل يكن لك ان : "وقد المين يف يوم من األيام على املشي وقال يل... جهاالختزال جيلس معه يف عربته أو يف هود
وكتابه هذا يف مجلته ). 66(ألنه كان يرى أن كل وقت ال يصرف يف الدرس وقت ضائع" تضيع هذه الساعات

ي إن الغرض الذ: "زيف ذلك يقول. وتفصيله دائرة معارف كتبها رجل واحد، ومجع فيها خالصة علم زمانه وأخطائه
فهو يبحث يف عشرين ألف ). 67"(أرمي إليه هو أن أعرض وصفاً عاماً لكل ما نعرف أنه موجود على سطح األرض

 مؤلفاً، 473موضوع ويعتذر عما تركه من املوضوعات األخرى، ويشري يف هذا الكتاب إىل ألفي جملد كتبها 
راحة ال نظري هلا يف األدب القدمي، ويشري ويعترف بدينه إىل من رجع إليهم من الكتاب ويذكر أمسائهم مجيعا بص

أما أسلوب . عرضاً إىل انه وجد أن كثرياً من املؤلفني نقلوا أقوال من سبقوهم بنصها دون أن يعترفوا ذا النقل
الكتاب فثقيل ممل وان كان منمقاً يف بعض املواضيع؛ ولكننا ليس من حقنا أن ننتظر أن تكون دوائر املعارف جذابة 

ويبدأ بلين بالكفر باآلهلة، ويظن أا ال تعدو أن تكون ظواهر طبيعية، أو كواكب سيارة، أو . ب ساحرتهاألسلو
واإلله األوحد يف رأيه هو الطبيعة، أي جمموع القوى اليت يف الكون، ويلوح أن هذا اإلله . خدمات جسدت وأهلت

ع أن يقيس الكون، وليس ما يورده من معلومات ويرفض بلين يف تواض). 68(ال يعىن عناية خاصة بالشؤون الدنيوية
إن الشمس يف أيام احلرب اليت شبت بني أكتافيان "كقوله (فلكية إال خليطا من السخافات واملستحيالت 

، ولكنه يشري إىل الشفق القطيب ويقدر الزمن الذي يستغرقه ))69"(وأنطونيوس ظلت قائمة ما يقرب من عام كامل
ي، وزحل يف دورته بسنتني واثنيت عشرة سنة وثالثني سنة على التعاقب، ويورد بعض كل من املريخ، واملشتر

وحيدثنا عن جزائر خرجت من قاع البحر األبيض املتوسط يف أيامه، ويظن أن ). 71(الرباهني على كرية األرض
البحر على مدى صقلية وإيطاليا؛ وبوشيا وعوبيا؛ وقربص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من الثانية بفعل مياه 

كثرياً من األيدي تبلى "ويتحد عن أعمال التعدين الشاقة املذلة ويذكر يف أمل وحسرة ان ). 72(األحقاب الطوال
، ويتمىن ان لو كان الناس مل يعثروا على احلديد، ألنه جعل احلرب أشد هوالً مما كانت )72(لكي يزين مفصل صغري

وهو ) 74"( ان نعجل مبوت الناس، فجعلنا للحديد أجنحة وعلمناه الطريانكأننا أردنا"عليه قبل ان يعثروا عليه، 
ويذكر كما . يشري بقوله هذا إىل القذائف احلديدية اليت جتهز بريش من اجللد يساعدها على االحتفاظ خبط سريها
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ر ، ولكنه ال يذك)75"(حجراً حيترق "Anthracitis حتت اسم انتراسيت Theophrastusيذكر ثيوفراستس 
 Asbestinonيطلق عليه اليونان اسم أزبستنون " الكتان ال حيترق"ويشري إىل نوع من . عن الفحم شيئاً غري هذا

، ويصف كثريا من احليوانات ويورد قوائم باسم حيوانات أخرى وميتدح ذكاءها، "ويستخدم فيه حتنيط جثث امللوك"
فإذا أردت أن تكون صغارها : "كوراً أو إناثاً طبقاً إلرادتناويذكر الطريقة اليت يستطاع التحكم يف نسلها، فنجعلها ذ

وله أثنا عشر كتاباً عجيباً يف الطب، أي يف القيمة ). 76"(إناثاً فلتويل األم وجهها حنو الشمال يف أثناء الوثب
اليت انتقلت من  كلها يف النباتات الرومانية، 25 إىل 20العالجية ملختلف املعادن والنباتات، فالكتب املرقومة من 

وعنده عالج لكل شيء . العصور الوسطى إىل العصور احلديثة، وأضحت بداية املعلومات النباتية يف الطب احلديث
وحيذر النساء من ). 79(ويصف بعض منبهات الغريزة اجلنسية). 78"(آالم العنق"إىل ) 77(من السكر والبخر

ويصف اجلماع عالجاً للتعب، وحبة ). 80(ل ان يقمن من مقامهنالعطس بعد اجلماع خشية ان جيهضن لساعتهن، قب
وقصارى القول أن يف هذا ). 81(الصوت، وآالم احلقوين، وضعف البصر، واالكتئاب، واختالل القوى العقلية

ولكننا جند يف . الكتاب دواء لكل داء وانه من هذه الناحية يضارع ما قاله األسقف بريكلي يف فوائد ما القطران
ط هذا اهلراء كثرياً من املعلومات النافعة وخاصة ما كان منها متصالً بالصناعات القدمية واألخالق والعقاقري، وس

ين، وإىل تغيري الشخص بعد مولده  وإىل الزيت املعدAtavismوفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل يف الوراثة 
 يوما من األيام شخصاً Argos انه رأى يف أرجوس Muscianusوحيدثنا مسيانس . من ذكر إىل أنثى أو العكس
؛ وان هذا الشخص تزوج Arescusa ولكنه كان يسمى قبل أرسكوزا Aresconكان يسمى وقتئذ أرسكون 

وبعض خصائص الذكران األخرى، وانه اختذ لنفسه بعدئذ من قبل برجل، ولكنه مل يلبث ان نبتت له حلية، 
حني ) 1800 (Hilmyمن ذلك أن هلمي . وجند يف مواضيع متفرقة من الكتاب بعض إشارات قيمة). 82(زوجة

) 84)(إظالم العني(قبل عملية الكتركتا ) Anagalis(عن استخدام عصري اللبني ) 83(قرأ يف كتاب بلين فقرة 

 يف إنسان Belladonna" ست احلسن"، و Jusquiamusحث عن مفعول نبايت السكران محله ذلك على أن يب
ومل . ويف الكتاب أيضاً فصول قيمة عن التصوير والنحت تعد أقدم وأهم ما وصل إلينا من وصف الفن القدمي. العني

ر يف مجيع صحف كتابه يقنع بلين بدراسة التاريخ الطبيعي، بل أراد بعد ذلك أن يكون فيلسوفاً، ولذلك تراه ينث
ال تفكر قط يف اد أو املال أو املطامع "ويرى ان حياة احليوان أفضل من حياة اإلنسان ألا . معلومات عن اآلدميني

، وألن يف وسعها ان تتعلم دون حاجة إىل معلم، وأا ال تضطر إىل ارتداء املالبس، وال تشن احلرب )85"(أو املوت
يقول إن اخترع النقود كان ضربة قاضية على سعادة بين اإلنسان، فهي اليت أوجدت الربا، على أبناء جنسها، وهو 

وكانت نتيجة ذلك ان وجدت ). 87(وبه استطاع بعض الناس أن يعيشوا من كد غريهم، دون أن يقوموا بعمل ما
جر ذلك على األهلني اخلراب الضياع الواسعة اليت ميتلكها الكرباء الغائبون عنها، وان حلت املراعي حمل الزراعة ف
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ويقول بلين إن احلياة جتلب لإلنسان من احلزن واألمل أكثر مما جتلبه من السعادة، وان املوت والنعمة . والدمار
وكتاب التاريخ الطبيعي أثر خالد جلهل الرومان، ففيه جيمع بلين . ، وان ليس شيء قط وراء املوت)88(الكربى

ويلوح انه يؤمن . ب، والعالج بالسحر، وجيد يف مجعها كجده يف غريها من املعلوماتاخلرافات والتنبؤات، ورقى احل
). 89(أن يقتل األفعى إذا بصق يف فمها-وخاصة إذا كان صائماً-مبعظمها، فهو يضن مثالً ان يف مقدور اإلنسان

وهي مسألة غفل ). 91( بفعل ريح الشمالLusitaniaومن املعروف جيداً ان إناث اخليل حتمل يف يف لوزنانيا "
إذا أقبلت املرأة احلائض حمض عصري "ويندد بلين بالسحر ولكنه يقول لنا انه .  يف أغنيتهShelleyعنها شلي 

العنب وفسدت البذور اليت تلمسها فال تنبت، وسقطت الثمار من الشجرة اليت جتلس حتتها؛ وإذا نظرت إىل الصلب 
وهو ال يؤمن ). 92"(له؛ وإذا سقطت على ثول من النحل مات من فورهتثلم حده، وإىل العاج ذهب ملعانه وصق

: كقوله). 93(املستمدة من مظاهر الشمس والقمر" املنذرة"بالتنجيم ولكنه ميأل صفحات من كتابه باحلوادث 

، )94"( ويف عهود أخرى كثرة أن أمطرت السماء لبناً ودماM. Aciliusًاسليوس . حدث يف عهد قنصلية م"
ما ذكرنا ان هذا الكتاب هو وكتاب املسائل لسنكا أهم ما خلفه الرومان للعصور الوسطى من علم التاريخ وإذا 

الطبيعي، مث فاضلنا بينهما وبينما مياثلهما من كتب أرسطو وثيوفراطس وبني عقلية هذين الرجلني وقد عاشا قبل عهد 
لقد فتح . املأساة املروعة مأساة موت الثقافة موتاً بطيئاًبلين وسنكا بأربعمائة عام، إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر ب

  .الرومان العامل اليوناين، ولكنهم خسروا قبل فتح أمثن تراث يف العامل

  الفصل السادس 

  الطب عند الرومان 

 فلقد أخذوا علم الطب أيضاً عن اليونان، ولكنهم أحسنوا. أما يف الطب فكانوا خرياً منهم يف التاريخ الطبيعي

صياغته، وتنظيمه، وطبقوه على الصحة، العامة واخلاصة، ولقد كانت روما حتيط ا من مجيع جهاا تقريبا مناقع 
واسعة، وكانت معرضة للفيضانات الوبائية، فكالنت بذلك يف أشد احلاجة إىل العناية يف الصحة العامة، فنحن نسمع 

قبل امليالد، وان بعوضة األنوفيل كانت يف ذلك الوقت مستقرة يف أن املالريا كانت منتشرة يف روما يف القرن الثاين 
وانتشر داء النقرص بانتشار الترف، ويف ذلك حيدثنا بلين االصغر أن صديقه ). Pontine(95مناقع بنتني 

ان  ظل يعاين آالمه من السنة الثالثة والثالثني إىل السابعة والستني قبل ان ينتحر بعد Corelliusكورليوس روفس 
وتدل بعض الفقرات يف كتابات ). 96"(ذلك اللص دومتيان"استمتع بلذة البقاء حيات يوما واحدا بعد موت 

واجتاحت األوبئة الفتاكة إيطاليا الوسطى يف ). 97(اهلجائني الرومان على ظهور الزهري يف القرن األول بعد امليالد
 من أقدم األزمنة حياولون التغلب على املرض وكان الناس.  ميالدية166، 79، 95م ويف أعوام . ق23عام 
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والطاعون بالسحر والصلوات، وحىت يف ذلك الوقت الذي نتحدث عنه طلبوا إىل فسبازيان املتشكك اللني اجلانب 
. وكانوا حيملون مرضاهم وقرابينهم إىل هيكل إيسكلبيوس). 98(أن يداوي عماهم ببصاقه، وعرجهم مبس قدمه

Aesculapius،فلما أن حل القرن .  وكان الكثريون منهم يتركون فيهما اهلدايا شكراً على نعمة الشفاء ومنريفا
ومل تكن الدولة يف ذلك الوقت قد وضعت نظاماً . األول قبل امليالد أخذت عنايتهم بالطب الدنيوي تزداد شيئاً فشيئاً

هنهم األصلية إذا شاءوا، ويستعينون ملمارسة مهنة الطب، فكان احلذاؤون، واحلالقون، والنجارون ميارسون مع م
وقد . ومل ختلُ تلك األيام من التقريع والشكاوى املألوفة). 99(بالسحر، وخيلطون عقاقريهم بأنفسهم ويبيعوا للناس

يغوون زوجاتنا، وجيمعون الثروات الطائلة بتسميمنا، ويتعلمون بتعذيبنا "كرر بلين تنديده بأطباء اليونان الذين 
واشترك بترونيوس، ومارتيال، وجوفنال يف هذا اهلجوم العنيف، وبعد قرن من ذلك الوقت ). 100"(بقتلناويتدربون 

). 101(نرى لوسيان يندد بعجز من ميارسون مهنة الطب، والذين خيفون هذا العجز جبمال أجهزم وأدوام

ها أساتذة تعترف م الدولة  لتعليم الطب يتوىل التعليم فيAuditoriaوفتحت يف عهد فسبازيان مستمعات 
وتؤدي إليهم رواتبهم، وكانت اللغة اليونانية لغة التعليم يف هذه املعاهد كما أن اللغة الالتينية هي اللغة اليت تكتب 

وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتئذ اللغة اليت يفهمها أصحاب اللغات -ا تذاكر الدواء يف هذه األيام، وللسبب عينه
وكان يطلق على خرجيي هذه املعاهد اسم أطباء اجلمهورية، وكانوا هم وحدهم الذين يستطيعون ممارسة . املختلفة

 على أن تشرف Les Aquiliaونص يف قانون أكوليا ). 103(الطب بصفة قانونية يف رومة بعد عهد فسبازيان
 يفرض Les Corneliaن كرنليا وكان قانو. الدولة على األطباء، كما نص فيه على وجوب حتملهم تبعة إمهاهلم

ومع ). 104(أشد العقوبات على من يتسببون يف موت املرضى بسبب إمهاهلم أو خطئهم الناشيء من جلهم بأعماهلم
وكانت كثرة الرومان . هذا فإن الدجالني ظلوا ميارسون دجلهم، ولكن عدد األطباء املتعلمني ظل يزداد شيئاً فشيئاً

وقد ). 105( هذا العامل، ولكن هاته النسوة كن مدربات على عملهن أحسن تدريبممن أخرجتهم القابالت إىل
فكان يف كل فيلق أربعة وعشرون : م إىل أرقى ما وصل إليه يف الزمن القدمي100وصل الطب العسكري يف عام 

معسكر هام جراحاً، كما كان له هيئة لإلسعاف األويل ونقاالت ميدان منظمة أحسن تنظيم، وكان بالقرب من كل 
، كانت هي اليت تطورت منها Valetudinariaوافتتح األطباء مستشفيات خاصة، ). 106(مستشفى عسكري

، )107(وكانت الدولة تعني األطباء ملعاجلة الفقراء جماناً وتؤدي هلم أجورهم. املستشفيات العامة يف العصور الوسطى
يعنون باإلمرباطور وأسرته، " Archiartiء املداوين رؤسا"أما األغنياء فكان هلم أطباؤهم اخلصوصيون وكان 
وكانت بعض األسر تتعاقد أحياناً مع بعض األطباء على أن يعنوا . وخدمه وأعوانه، وتؤدى هلم على ذلك أجور طيبة

 سسترس يف 600.000بصحتها ويداوها من أمراضها مدة معينة، وكان كونتس استرتنيوس يكسب ذه الطريقة 
 10.000.000 الغرامة اليت فرضها عليه كلوديوس ومقدارها Alconوأدى اجلراح الكون ). 108(العام
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وبلغت مهنة الطب يف ذلك الوقت درجة عظيمة من التخصص، فكان يف ). 109(سسترس من أجوره يف بضع سنني
ن، وأخصائيون يف لبالد أخصائيون يف ااري البولية، ويف أمراض النساء، وكان فيها أطباء مولدون وأطباء رمديو

أمراض العني واألذن، وأطباء بيطريون، وجراحو أسنان، وكان يف وسع الرومان أن تكون هلم أسنان صناعية من 
وكان لديهم عدد كبري من الطبيبات، . ذهبية) 110(ذهب، وأسنان مرتبطة بأسالك، وكباري وأسنان ذات قشرة

وكان . ة االنتشار بني سيدات الطبقات الراقية وبني العاهراتوقد كتبت الكثري منهن كتباً يف اإلجهاض كانت واسع
وكان عصري . اجلراحون يتخصصون يف فروع اجلراحة املختلفة وقلما كان يوجد جراح غري متخصص يف فرع خاص

، وقد وجدت يف خرائب مبيب أكثر من مائيت )111(واألتروبني يستعمالن يف التخدير) املندراغورا (اليربوح
وكان تشريح جثث اآلدميني عمالً غري مشروع ولكنهم كانوا يستعيضون عن ذلك بالفحص . أداة جراحية خمتلفة

انت العيون احلارة الكربى وكان العالج مبياه العيون واسع االنتشار وك. عن أجسام االدين اروحني أو احملتضرين
وكان .  املرسيلي ثروة طائلة بإدارة محامات باردةCharmisوقد مجع شارميس . وعاهد للعالج واالستشفاء

وكان الكربيت يستخدم لعالج األمراض اجللدية ولتبخري . املصابون بالسل يرسلون إىل مصر أو مشايل إفريقية
وكانت العقاقري آخر ما يلجأ إليه الناس من وسائل العالج، ولكنهم ). 112(احلجرات بعد انتشار األمراض املعدية

كانوا يلجأون إليها يف كثري من احلاالت، وكان األطباء يصنعوا بأنفسهم بطرق حيتفظون بسريتها وال يطلعون 
ت مرتلة كبرية، وكانت العقاقري الكريهة ذا). 113(اجلماهري عليها، ويبيعوا بأغلى األمثان اليت يطيقها املرضى

فكانت فضالت العظام تستخدم مسهالت، وكانت احشاء اآلدميني توصف أحياناً؛ وقد وصف أنطونيوس موسى 
ويف مقابل هذه ). 114(براز الكالب لعالج مرض الذحبة، واستخدم جالينوس براز الغلمان لعالج أورام احللق

وليس بني الكتاب املعروفني ). 115(خلمر كل داء تقريباًاألدوية الكريهة عرض أحد الدجالني املرحني أن يداوي با
لقد كان . يف علم الطب يف هذا العهد كاتب من أصل روماين إال واحد فقط، وحىت هذا الكاتب مل يكن طبيباً

م يف 50 من أبناء األشراف، مجع حوايل عام Aurelius Cornelius Celsusأورليوس كرنليوس سلسس 
وقد ضاع كل مل كتبه . رسه عن الزراعة، واحلرب، واخلطابة، والقانون، والفلسفة، والطبدائرة املعارف كل ما د

إال القسم اخلاص بالطب، ويعد كتابه يف هذا العلم أعظم مؤلف وصل إلينا من القرون الستة احملصورة بني أبقراط 
ولقد ظلت . ها بشيشرون الطبوجالينوس، وميتاز فوق هذا بأنه كتب بلغة التينية فصحى نقية لُقب سلسس من أجل

. األمساء الالتينية اليت ترجم ا املصطلحات الطبية اليونانية تسيطر على علم الطب من ذلك الوقت إىل أيامنا هذه

ويصف . ويدل الكتاب السادس من كتبه على علم باألمراض السرية يعد يف ذلك العهد القدمي علماً واسعاً غزيراً
ووضوح بعض اجلراحات، وحيتوي أقدم وصف معروف لألربطة، ويصف عملية قطع اللوز، الكتاب السابع يف جالء 

وهذا الكتاب يف ). الكتاركتا(واستخراج حصى املثانة بشق اجلنب، وجراحة الترقيع، وعماليات إظالم عدسة العني 
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 الدهر على كتاب بلين لكان جمموعه هو خري ما ألف يف اآلداب العلمية الرومانية، وإنه ليوحي إلينا بأنه لو مل يبِق
ومما يؤسف له أن العلماء قد أمجعوا على أن كتاب سلسس . تقديرنا للعلوم عند الرومان أعلى يف الوقت احلاضر

وقد فقد هذا الكتاب يف العصور الوسطى، ). 116(ليس يف أكثر أجزاءه إال مجعاً أو شرحاً للنصوص اليونانية القدمية
 القرن اخلامس عشر، وأعيد طبعه قبل أن يطبع كتاب أبقراط أو جالينوس، وكان له شأن مث عثر عليه مرة أخرى يف

  .أميا شأن يف إحياء علم الطب يف العصر احلديث

  الفصل السابع 

  كونتليان 

يف ملا انشأ فسبازيان كرسياُ رمسياً للبالغة يف رومة عني يف هذا املنصب رجالً من أصل أسباين، وكان كثري من املؤلفني 
 Marcus Fabius Quintilianusوقد ولد ماركس فابيوس كونتليانس . العصر الفضي من أبناء تلك البالد

مث رحل إىل رومة ليدرس فن اخلطابة وافتتح مدرسة لتدريس البالغة ) ؟م53عام  (Calagurrisيف كالجوريس 
 شبابه وسيماً، نبيالً، حكيما، حسن ويصفه جوفنال بأنه كان يف أيام. كان من بني طالا تاستس وبلين األصغر

وآثر العزلة يف الشيخوخة ليكتب كتاباً . التربية، ذا صوت رخيم، ولقاء مجيل، وهابه كمهابة أعضاء جملس الشيوخ
ظننت أن ) "Institutio Oratoria(96يرشد فيه ولده إىل الطرقة املثلى ملعاجلة فن اخلطابة، واسم هذا الكتاب 

ن أمثن ما يرثه ولدي، وقد أظهر م الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على أبيه أن حيرص هذا الكتاب سوف يكو
وقد واصل الليل بالنهار سعياً وراء هذه الغاية، وعجلت بإمتامها خشية أن ينصرم أجلي ...احلرص كله على تثقيفِه

احي يف عملي ال يهم إنساناً آخر أقل مث حلت يب الكارثة فجأة فأضحى جن. فيحول املوت بيين وبني إمتام هذا الواجب
)". 117(ذلك أين فقد من كان معقد آمايل ومن كنت أرجو أن يكون سلوة يل يف شيخوخيت...مما يهمين أنا نفسي

وكأنين قد فقدت "وكانت زوجته قد توفيت يف سن التاسعة عشرة، وخلفت ولدين، تويف أحدمها يف سن اخلامسة 
يعاين أمل فراق أقرب الناس إليه وأعزهم "ف املوت ولده الثاين ويترك املعلم الشيخ ، وآلن خيتط"بفقده إحدى عيين

وهو يعرف البالغة بأا العلم الذي يؤدي إىل أحسن الكالم، ويقول إن تدريب اخلطيب جيب يبدأ قبل ". عليه
ن اهلواء الذي يستنشقه، مولده، إذ حيسن أن يولد ألبوين متعلمني، حىت يتنفس الكالم الصحيح واألخالق الطيبة م

وجيب على من يريد أن يكون خطيباً أن . ذلك أنه من املستحيل أن يصبح اإلنسان متعلماً ومهذباً معاً يف جيل واحد
يدرس املوسيقى، حىت يستطيع متييز األصوات املتناسقة املتناغمة؛ كما جيب عليه أن يتعلم للرقص ليكسب الرشاقة 

عث احلياة يف خطبه مبا يبثه فيها من حركات اليدين واجلسم؛ واأللعاب الرياضية لكي واالتزان، والتمثيل لكي يب
يستطيع االحتفاظ بصحته وقوته؛ واألدب ليصلح به أسلوبه ويدرب به ذاكرته، وميده بكرت من اآلراء العظيمة؛ 
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ذلك . قل ونصائح احلكماءوالعلوم لكي يدرك ا أسرار الطبيعة؛ والفلسفة لكي يصوغ نفسه حسبما ميليه عليه الع
ألن كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خال من استقامة اخللق ومسو الروح ومها اللذان ال غىن عنهما لوجود 

وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكثر ما يستطيع وأن يبذل . اإلخالص يف احلديث،وهو قوة ال ميكن قط أن تقاوم
ويقيين أن أحداً من قرائي لن يفكر "إن هذا تدريب شاق : ويقول كونتليان. ةيف كتابته أقصى ما يف وسعه من العناي

التفكري، والتنظيم، واألسلوب، والذاكرة، : وللخطابة يف رأيه مخسة اوجه)". 118(قط يف احتساب قيمته املالية
باملشاهدة فإذا ما أختار اخلطيب موضوعه، وحدد غرضه بوضوح، وجب عليه بعدئذ أن جيمع مادته . واإللقاء

والبحث، ومن الكتب، فإذا مت له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظيماً منطقياً ونفسياً حتىيكون كل جزء منه يف 
وكل خطبة حسنة ). 119(موضعه الصحيح مؤدياً إىل ما بعده أداًء طبيعياً كأنه جزء من برهان نظرية هندسية

وجيب أن ال تكتب اخلطبة كلها إال . دحض، وختام، وقضية، وبرهان، و)Exordium(التنظيم تتألف من مقدمة 
إذا أريد حفظها بأمجعها عن ظهر قلب، أما حفظ بعض األجزاء املكتوبة دون البعض اآلخر فإنه يفسد األسلوب 

فإذا أسرعت يف الكتابة، فإنك لن حتسنها أبداً،وإذا أحسنت "االرجتايل ويعوقه، وإذا كتبت اخلطبة فلتكتب بعناية 
، )120"(ترف اإلمالء الذي أخذ ينتش بني الكتاب يف هذه األيام"؛ جتنب " فإنك لن تلبث أن تكتب بسرعةالكتابة

وعليك أن .والوضوح ألزم األشياء للخطب، مث يليه اإلجياز واجلمال والقوة"والذي يدل على التهاون والكسل، 
وليس احملو بأقل أمهية من الكتابة، امح كل ما . "تصحح أخطائك املرة بعد املرة وال تبال مبا يصيبك يف هذا من عنت

ال ضرورة له، واسم بكل ما هو عادي ورتب ما تراه مضطرباً، واجعل العبارات متزنة إذا ما وجدا خشنة غري 
وخري طريقة لإلصالح أن يغفل اإلنسان ما كتبه بعض الوقت، حىت ...رقيقة، وخففها إذا وجتها دمسة اكثر مما جيب

ه بعدئذ بدا عليه مظهر اجلدة، كأنه من عمل إلنسان آخر؛ وذه الطريقة ال يكلف اإلنسان بكتابته كلفه إذا عاد إلي
وجيب يضرب اإللقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب، ولكن عليك أن ال ). 121(بطفله احلديث الوالدة

صرخت، وخرت، "أما إذا ". وة اخليالال نكون بلغاء إال بالوجدان وق"تسرف يف احلركات واإلشارات، ألننا 
ورفعت يدك، وهلثت، وهززت رأسك، بيديك، وضربت فخذك وصدرك وجبهتك، فإنك ستهوي من فورق إىل 

ويضيف كونتليان يف كتابه الثاين عشر إىل هذه النصائح القيمة خري نقد )". 122(قلوب احط من يستمعون إليك
يل بدلوه، وهو أشد ما يكون محاسة، يف ذلك الصراع القدمي واحلديث بني أديب بقي لدينا من أيام األقدمني، فهو يد

 يف Frantoالقدامى واحملدثني، وجيد احلقيقة تتأرجح يف الوسط بني هؤالء وهؤالء؛ وهو ال يرغب كما يرغب فرنتو 
 جيرفه أسلوب سنكا أن يعود إىل البساطة واخلشونة اللتني ينادي ما كاتو وإنيوس؛ ولكنه أقل من ذلك رغبة يف أن

ذي جيب على طالب البالغة أن حيتذيه هو أسلوب شيشرون يف خطبه 1، ويرى أن يكون املثل ال"الفخم املتكلف"
أما ). 123(إن شيشرون هو الكاتب الروماين الوحيد الذي فاق اليونان يف جمال اخلطابة: القوية املهذبة، ويقول
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ضيع أسلوب املدرس، ختنقه التعاريف، والتصاريف، وحتديد الفروق، وال أسلوب كونتليان نفسه فهو يف كثري م املوا
ولكنه مع ذلك أسلوب قوي خيفف من جالله حيناً بعد . يرقى إىل مستوى عاٍل من البالغة إال حني يطعن على سنكا

 اجلميل طيبة حني قليالً من الفكاهة ومن العطف على اإلنسانية، وحيس اإلنسان على الدوام أن وراء معىن األلفاظ
ولعل الرومان الذين أسعدهم احلظ باالستماع له قد . الرجل اهلادئة، وإن قراءته حلافز قوي إىل اخللق الطيب الكرمي

  .أخذوا عنه بعض ذلك التجديد الذي مسا بعصر بلين األصغر وتاستس أكثر مما مسا به األدب الرفيع

  الفصل الثامن 

  استاتيوس ومارتيال 

ىل آخر هذا الكتاب شاعرين عاشا يف وقت واحد، وسعيا للخطوة لدى إمرباطور واحد وأنصار لقد استبقينا إ
وكان احدمها أعف شاعر يف تاريخ روما اإلمرباطورية كما كان : بعينهم، ومع ذلك فكالمها ال يذكر اسم اآلخر

 وهو ابن Publius Papinius Statiusفأما أوهلما فهو ببليوس بابنيوس استاتيوس . اآلخر أفحش شاعر فيه
فكان يعاين قرض . وقد هيأت له بيئته وتربيته كل شيء يطمع فيه عدا املال والعبقرية. شاعر وحنوي من مدينة فابلي

 يف خرب السبع املدن يف Thebaidالشعر، ويفاجيء الندوات مبا يرجتله منه، وكتب منه ملحمة تدعي الطيبية 
يام ألن أبياا تزدحم بأمساء اآلهلة املوتى، وألن اإلنسان ال يطيق ما ألشعارها ولسنا نستطيع قراءا يف هذه األ. طيبة

السلسة من قدرة على التحذير؛ ولكن معاصريه كانوا يغرمون ا، وكانت اجلموع رع لتستمع إليه وهو ينشدها 
اته، وجيدون أشعاره جتري يف أحد مالهي مدينة نابلي؛ وكانوا يفهمون ما حتتويه من أساطري ويعجبون برقة إحساس

سهلة على ألسنتهم، وقد منحه احملكمون يف مباريات الشعر يف أولبان اجلائزة األوىل، وكان األثرياء خيطبون وده 
 وجازاه Flavia نفسه يف قبة فالفيا Domitian، ودعاه دومتيان )124(ويعينونه على التخلص من فقره

ووجه استاتيوس ألطف قصائده وأبعثها للسرور . جلنة واإلمرباطور باإللهاستاتيوس على فعله هذا بأن شبه القصر با
 تشتمل عل طائفة من املدح ومن Silvaوكانت هذه القصيدة وهي قصيدة سلفا . إىل دومتيان وغريه من نصرائه

باريات على أنه مل يكسب اجلائزة األوىل يف م. أناشيد الرعاة يف شعر خفيف ظريف يف الدرجة الوسطى من اجلودة
وأخذ جنمه يف األفول يف رومة املتقلبة، فما كان منه إال أن أقنع زوجته مبغادرة املدينة . الكبتولني بل ناهلا شاعر آخر

 Achelleidويف نابلي شرع يكتب ملحمة أخرى هي األخيلية . والعودة معه إىل البلد الذي قضى فيِه حداثته

ومل يكن استاتيوس عظيماً ولكنه كان . يتجاوز اخلامسة والثالثني من عمره فتويف وملا 96ولكن املنية فاجأته يف عام 
يضرب على نغمة من الرأفة واحلنان حمببة إىل النفوس يف وسط أدب كثرياً ما تغلب عليه السخرية واحلقد املرير، ويف 

 بلغه مارتيال لكان خليقاً جمتمع بلغ من الفساد والفحش درجة مل يكن هلا من قبل مثيل، ولو أنه بلغ من الدناءة ما



  

 Will Durant  339   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

وولد ماركس فلرييوس مارتيالس يف بليليس من أعمال أسبانيا يف السنة األربعني بعد . بأن ينال ما ناله من الشهرة
امليالد، وملا بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إىل رومة وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس وسنكا، وأشار عليه 

وأطاحت مؤامرة بيزا فجاءة . اة وسيلته للثراء، ولكنه فضل عليها الشعر مع اإلمالقكونتليان أن يتخذ احملام
وكان يسكن يف . بأصدقائه فاضطر توجيه قصائد للموسرين الذين يستطيعون أن يطعموه إذا قال هلم نكتة شعرية

 يوجه قصيدتني من قصائده علية يف الطابق الثالث، وأكثر الظن أنه كان يعيش فيها وحيداً؛ نقول هذا ألنه وأن كان
المرأة يقول عنها إا زوجته فإن ما يف القصيدتني من فحش ال يترك جماالً للشك يف أن هذه املرأة إما أن تكون 

وهو خيربنا بأن قصائده كانت تقرأ يف مجيع أحناء أوربا ال يستثين منها ). 126(اختراعاً من عنده وإما أن تكون قوادة
غتبط إذ يعلم أنه اشتهر فيها شهرة جواد السباق، ولكنه كان يؤمله أن يرى الناشر الذي يبيع وهو ي. القوط أنفسهم

وأشار مرة يف إحدى قصائده إىل أنه يف اشد احلاجة إىل جبة . كتبه جيمع الثروة الطائلة، وأنه هو ال جيين منها شيئاً
عليه مبقطوعتني مدح يف إحدامها جدة اجلبة وندد رومانية، فلما أرسلها إليه بارثنيوس الثري معشوق اإلمرباطور رد 

على أنه عثر بعد قليل على نصراء أكرم من بارثنيوس وأكثر منه سخاًء وأهدى إليه . يف الثانية حبقارا ورخص مثنها
، واستطاع بطريقة ما أن جيمع ماالً يكفي لشراء مرتل بسيط يف تل Nomentumأحدهم ضيعة صغرية يف نومنتم 

وصار يف ذلك الوقت يضع نفسه حتت رعاية عظيم بعد عظيم، يقوم خبدمتهم يف الصباح، . Quirinalل الكورنيا
ويتلقى منهم اهلدايا يف بعض األحيان؛ لكنه ما لبث أن أحس حبطة مرتلته هذه، وأخذ يتحسر ألنه مل يؤت من 

يكن يف وسعه أن يعيش فقرياً ألنه كان غري أنه مل ). 127(الشجاعة ما جيعله يقنع بفقره فيحرر نفسه من ذل التبعية
مضطراً إىل االختالط مبن يستطيعون أن يكافئوه على شعره، فأخذ يبعث لدومتيان بالقصيدة تلو القصيدة ميدحه ا 

وميجده، ويقول إنه لو دعاه جوبتري ودومتيان إىل الطعام يف يوم واحد لرفض دعوة اإلله وأجاب دعوة دومتيان؛ 
 كان يفضل عليه استاتيوس فدبت الغرية من الشاعر الشاب يف قلب مارتيال، وقال يف إحدى ولكن اإلمرباطور

وكانت القصائد املوجزة ذات النكت مما يقال يف كل ). 128(إن نكته حية أغلى قيمة من ملحمة ميتة: قصائده
دة مما كانت، وأضاف إليها موضوع سواء كان إهداء أو حتية، أو قربية، ولكن مارتيال هذا فجعلها أقصر وأعظم ح

.  قصيدة يف جلسات قليلة1516وإنا لنظلمه إذا قرأنا قصائده ذات النكت البالغ عددها . الكثري من اهلجاء الالذع

فلقد صدرت هذه القصائد يف اثىن عشر كتاباً يف أوقات خمتلفة، ومل يكن ينتظر من القارئ أن يلتهمها كما يلتهم 
ويبدو الكثري منها غثاً تافها يف هذه األيام، . ظر منه أن يتناوهلا تناول املشهيات قبل الطعامطعام الوليمة، بل كان ينت

ومل يكن مارتيال نفسه . ذلك أن ما فيها كان خاصاً ذين الزمان واملكان، فكان لذلك قصري األجل غري جدير بالبقاء
، ولكنه كان مرغماً على أن ميأل ا جملداً يف إثر يقدرها كثرياً، ومل يكن جيادل يف أن الغث منها يزيد على الثمني

وهو رجل قادر على قرض الشعر، عارف جبميع أوزانه وجبميع ما يتطلبه من حيل وأساليب، ولكنه ). 129(جملد
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يتجنب فنون اخلطابة ويفخر ذا كما يفخر به بترونيوس الشريف الذي كان مقامه يف النثر يضارع مقام مارتيال يف 
 ومل يكن يعىن أقل عناية باألساطري اليت كانت تغص ا آداب تلك األيام، بل كان أكرب مهه رجال ذلك العهد .الشعر

إن "ويقول يف إحدى قصائده . ونساؤه وحيام اخلاصة، وهو يصف هذه احلياة وصفاً ينم عن ضغن ومسرة
شراف الفظاظ، أو األثرياء البخالء، أو أحد األ" يتناول"، ولقد كان يف وسعه أن )130"(صفحايت تطالعك بالرجال

ولكن أكثر من حيب التحدث عنهم هم احلالقون واألساكفة، والبائعون . احملامني املزهوين، أو اخلطباء املشهورين
وليست املناظر . اجلوالون، ومدربو اخليل، والالعبون على احلبل، والداللون، وناقعو السم، واملفسدون والعاهرات

أخوذة من بالد اليونان القدمية بل يستمدها من احلمامات، ودور التكثيل، والشوارع، واملالعب اليت يضعها م
وهو يعىن باملال أكثر مما يعىن باحلب، . ومنازل رومة، ومساكن فقرائها، وقصارى القول أنه شاعر السفلة والرعاع

على أن شعره ال خيلو من . ساء للنساءوإذا فكر يف احلب فإن أكثر ما يفكر فيه هو حب الرجال للرجال، أو الن
العاطفة، وهو حيدثنا يف إحدى قصائده حديثاً ملؤه احلنو واألسى على أبن صديق له عاجلته املنية؛ ولكن كتبه كلها 

وهو يرتل قصائده ترتيالً تفوح منه . ال يوجد فيها بيت واحد ينم عن املروءة والشهامة، أو عن الغضب الشريف
ويصف ). Bassa"(131إنين أفضل هذه الروائح الكريهة على قصائدك كلها يا بسا "قول عنها اخبث الروائح وي

 قد صنعت يف مكان بعيد وإنك لتخلعني أسنانك يف الليل كما Gellaإن ضفائرك يا جال : "إحدى خليالته بقوله
عك؛ وتغمزين حباجب جيء به ختلعني أثوابك احلريرية، وأنت ترقدين خمتزنة يف مائة برميل، ولكن وجهك ال ينام م

. إليك يف الصباح وقد جتردت من كل احترام جليفتك الباليةاليت تستطيعني أن تعديها لقدمها جيفة جدة من جداتك

وهو يتحدث يف حقد غري خليق بالرجال على النساء الاليت أبني أن خيضعن له، ويلقي عليهن نكاته القذرة كما يلقي 
وقد قلد أخد ). 133"(قبالتك أيها الغالم"نيه الغزلية للغلمان، وتتملكه النشوة من عبري ويوجه أغا. الكناس األقذار

  : شعراء اإلجنليز إحدى قصائده اليت قال فيها

 ال أحبك يا سبيديوس، ولست أعرف لذلك سبباً؛ 

  

 . وكل ما أستطيع أن أقوله أين أبغضك أشد البغض

وهو يصفهم بعد أن يطلق عليهم أمساء مستعارة ال ختفي حقيقتهم وبألفاظ واحلق أن الذين ال حيبهم مارتيال كثريون 
ولست جتده إال هاجياً ألعدائه كما ال جتد ). 135(ال جيد اإلنسان هلا مثيالً إال على جدران مراحيض املواخري

صائد أشد قذارة وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا ألنفسهم منه فنشروا بإمضائه ق. استاتيوس إال مادحاً أصدقاءه
ويف وسع اإلنسان أن يؤلف من . من قصائده احلقيقية، أو هامجوا بامسه بعض من كان مارتيال حيرص على إرضائهم

غري أن . هذه النكات الشعرية اليت أوفت على الغاية من الناحية الفنية معجماً كامالً حيوي أقذر ما يف اللغة من ألفاظ



  

 Will Durant  341   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

لشيء عن بذاءة مارتيال، فهو يشترك فيها مع خلق عصره، وال يشك يف أن فتيات يف مقدور اإلنسان أن يعفو بعض ا
واستحت لكريشا وعلت وجهها محرة اخلجل وألقت بكتايب، . "األسر الراقية يسرهن أن يقرأا يف عرائش قصورهن

ر للشعر من ذلك أن ما كان يطلقه هذا العص) 136"(وكان بروتس حاضراً فابتعد عنها يا بروتس؛ إا ستقرؤه
بل إن مارتيال ليفخر . حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تكون األوزان واأللفاظ صحيحة

لكنه يف أكثر األحيان يستحي ). 137"(ال ختلوا صحيفة من صحفي من الفجور"بفجوره أحياناً فيقول يف أحد كتبه 
ومل آخر األمر من ابتياع الطعام والشراب . هر من شعرهقليالً من فجوره، ويطلب إلينا أن نعتقد أن حياته أط

وكان وقتئذ . باملديح واهلجاء، وتاقت نفسه إىل حياة اهدأ من حياته السابقة وأطهر منها، وحن إىل موطنه يف أسبانيا
ي قد بلغ السابعة واخلمسني من عمره، وسرى الشيب يف شعر رأسه، وأطال حليته، وامسرت بشرته، حىت ليستطيع أ

وأرسل طاقة شهرية إىل . Tagusمبجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من ر التاجة - على خد قوله-إنسان
ورحبت به تلك البلدة الصغرية، . بلين األصغر فأرسل هذا بدالً منها مبلغاً من املال يكفي نفقات سفره إىل بلبليس

صراء ومعينني مل يبلغوا من الثراء مبلغ من كانوا ووجد ن. وعفت عن سوء أخالقه بسبب ما نال من الشهرة
وأهدت إليه سيدة رحيمة بيتاً ريفياً متواضعاً ذا حديقة قضى فيه ما . يناصرونه يف رومة ولكنهم كانوا أندى منهم يداً

بأ لقد مسعت تواً مبوت مارتيال، وقد أحزنين الن: " كتب بلين يقول101ويف عام . كان باقياً له من سنني قليلة
وأقضى مضجعي، فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوية الذعة، ميزج يف شعره امللح بالشهد، وأظهر ما ميتاز به هو 

  .وإذا كان بلين أحب هذا الرجل فال بد أن كانت فيه فضيلة خافية على سائر الناس). 138"(الصراحة

  الباب الخامس عشر 

  رومة العاملة 

  م 96- 14

  الفصل األول 

  الزراع 

 Junius Columella العصر الفضي ظهر املرجع الروماين اهلام يف الزراعة وهو كتاب يونيوس كلومال يف

. ومؤلفه من أصل أسباين فهو من الناحية شبيه بكونتليان ومارتيال وآل سنسكا. De Re Rusticaاملسمى 

ن أحسن األراضي قد شيدت ذلك انه وجد ا. وكان يستغل عدة ضياع يف إيطاليا مث اختذ مسكنه بعدئذ يف رومة
عليها البيوت ذات احلدائق وسويت لتكون مسارح لألثرياء، وان اليت تليها يف اجلودة قد غرست فيها بساتني 



  

 Will Durant  342   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

لقد وكلنا حرث أراضينا ألحط العبيد، : "ومن أقواله يف هذا. الزيتون والكروم، ومل يبق للزراعة إال أردأ األراضي
وكان يرى أن أحرار إيطاليا يتدهورون يف املدن على حني انه كان يف مقدورهم أن . "وهم يقومون بعملهم قيام اهلمج

فنحن نعمل يف املالعب ودور التمثيل وال نعمل بني املزارع "يقووا أجسامهم وأخالقهم بالعمل يف األرض، 
 يف ذلك إن وكان كلومال حيب األرض وحيس بأن أفلحها أعود على الناس من ثقافة املدن، ويقول". والكروم

. وكان يغرى الناس بالعودة إىل احلقول بتجميل موضوعاته باأللفاظ الالتينية املصقولة". الزراعة من أخوات احلكمة"

وتلك هي الفترة اليت نطق فيها بلىن العامل الطبيعي . وإذا حتدث عن احلدائق واألزهار بلغت محاسته الشعرية غايتها
، وذلك حكم أصدره غريه من الكتاب وهم "ن الضياع الكبرية قد خربت إيطالياإ: "بقربية مل يكن موعدها قد حان

فقد وصف سنكا مسارح األنعام اليت كانت أوسع رقعة من . سنكا، ولو كان، وبترونيوس، ومارتيال، وجوفناتل
حيل معه ويقول كالومال ان بعض الضياع قد بلغت من السعة حداً يست. املمالك يزرعها عبيد مصفدون يف الغالل

 ثور، و 7200 من العبيد، و 4117وحيدثنا بلىن عن ضيعة يعمل فيها . على مالكيها أن يطوفوا حوهلا راكبني
نعم ان ما عمله أبنا جراكس، وقيصر، وأغسطس من توزيع األراضي على .  من احليوانات األخرى257.000

م يف أثناء احلروب اليت قامت بعدئذ وابتاعها الرومان قد زاد عدد صغار املالك، ولكن معظم هؤالء تركوا أمالكه
األغنياء، وملا ان قللت اإلدارة اإلمرباطورية من أعمال السلب والنهب يف األقاليم ابتاع األشراف بأمواهلم ضياعاً 

وكان سبب انتشار املراعي والضياع الواسعة إن تربية املاشية وزراعة أشجار الزيتون والكروم كانت أكثر . كبرية
اً من زراعة احلبوب واخلضر، وأن أصحاا قد تبينوا ان املراعي إذا أريد أن تستغل على خري وجه وجب ان رحب

فلما اشرف القرن األول بعد امليالد على االنتهاء كانت هذه املزايا قد أخذت . تكون متسعة املساحة موحدة اإلدارة
. من النقص يف إنتاجهم، ومن ضعف قدرم على االبتكاريف الزوال بسبب ما حدث من الزيادة يف تكاليف العبيد، و

وكان سبب ذلك أن . وقد بدأ يف هذه األثناء االنتقال الطويل األجل من استخدام العبيد إىل استخدام أقنان األرض
السالم قلل من استرقاق أسرى احلروب، فعمد بعض مالك الضياع الواسعة إىل تقسيمها أقساماً صغرية ال 

وكان معظم . يف فلحها العبيد بل يؤجروا إىل زراع أحرار يؤدون هلم يف نظري ذلك ماالً وعمالًيستخدمون 
اليت متلكها احلكومة يستغل وقتئذ ذه الطريقة، كما كانت تستغل ا أيضاً األراضي الواسعة اليت ) األراضي العامة(

أقوياء، طيبو القلوب، ثرثارون، وهو وصف ميتلكها بلىن األصغر الذي يصف مستأجريه بأم فالحون أصحاء، 
ينطبق كل االنطباق على الفالحني اإليطاليني يف هذه األيام، فقد بقوا على حاهلم رغم ما حل بالبالد من أحداث وما 

وكانت أساليب الزراعة وأدواا ال ختتلف اختالفاً جوهرياً عما كانت عليه منذ قرون، فقد . طرأ عليها من تغيري
حملراث، وارفة، واملعزقة، والفأس، واملذراة، واملنجل بصورا اليت كانت عليها يف تلك األيام، ومل تكد احتفظ ا

وكانت املضخات اللولبية والسواقي . وكانت احلبوب تطحن يف طواحني تديرها املياه أو احليوانات. تتغري يف شيء
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حيفظون خبصب التربة بأتباع الدورة الزراعية، واستخدام وكان . ترفع املاء من العيون أو األار إىل قنوات الري
وكانوا يتفننون يف انتخاب البذور، . املخصبات والنباتات اليت تفيد األرض كالفصفصة والربسيم والشيلم والفول

 وكان يف وسعهم بعنايتهم وحذقهم أن جينوا ثالثة حماصيل أو أربعة يف بعض األحيان من حقول كمبانيا ووادي البو

وكان يف مقدورهم أن حيصلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة حمصوالت أو ستة يف كل . اخلصبة الغنية
وكانوا يزرعون كل اخلضر األوربية املعروفة عدا أندرها، وكانوا يزرعون بعضها يف البيوت . عام ملدة عشرة أعوام

ة والنقل على اختالف ال أنواعها كثرية، ألن القواد وكانت أشجار الفاكه. الزجاجية ليتجروا فيها أثناء الشتاء
والتجار اإلطاليني، والتجار األجانب، واألرقاء محلوا معهم إىل إيطاليا الكثري من أصنافها، فجاءوا بأشجار اخلوخ من 

م من ، والكر)ومنها اشتق اسم هذه الفاكهة(بالد الفرس، واملشمش من أرمينية، والكرز من كراسس يف إقليم بنتس 
سوريا، والربقوق من دمشق، واخلوخ والبندق من آسية الصغرى، واجلوز من بالد اليونان، والزيتون والتني من 

بأغصان شجر اجلوز، وشجر ) األريوطس(واستطاع املهرة من زراع األشجار أن يطعموا شجر القطلب .. أفريقية
 تسعة وعشرين نوعاً من شجر التني كانت تزرع ويذكر بلىن. الدلب بأغصان اخلوخ، وشجر الدردار بأغصان الكرز

مث نقلت هذه ". لقد عرفت إيطاليا بفضل عناية زراعنا كيف تنتج فاكهة العامل كله تقريباً: "يف إيطاليا، ويقول كالومال
 من ومجلة القول أن ألوان الطعام الكثرية اليت نأكلها قد جتمعت من رقعة واسعة. الفنون إىل غريب أوربا ومشاليها

وقد يكون هذا الطعام جزءاً من التراث الذي ورثناه من بالد الشرق أو . األرض، وان هلا من ورائها تاريخ طويل
وكانت بساتني الزيتون كثرية العدد، أما الكروم فلم يكن خيلو منها مكان، وكانت . بالد اليونان والرومان األقدمني

وكانت إيطاليا خترج مخسني نوعاً من أنواع النبيذ املشهورة، . تدرج هلا سفوح اجلبال فتبدو ذات روعة ومجال
وكانت رومة وحدها حتتسى منها مخسة وعشرين مليون جالون يف كل عام، أي مبعدل نصف جالون لكل شخص من 

وكان معظم النبيذ من إنتاج املنظمات الرأمسالية ـ أي . ساكنيها رجاهلم ونسائهم وأطفاهلم وعبيدهم كل أسبوع
وكان الكثري مما تنتجه يصدر إىل خارج البالد لك يتذوق البالد اليت يتشرب .  اإلنتاج الكبري الذي متوله رومةبطرقة

وشرعت أسبانيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها، واخذ زراع الكروم اإليطاليون . اجلعة كأملانيا وغالة لذة النبيذ
بعد أسبوع، ويغمرون سوقهم احمللية بأكثر مما تطيقه من النبيذ يفقدون من البالد اليت يصدرون إليها نبيذهم أسبوعاً 

وحاول دومتيان أن خيفف من أثر هذه احلال . يف إحدى أزمات اإلنتاج الوفري اليت عانتها رومة يف الزمن القدمي
صف الكروم السيئة ، وأن يعيد زراعة احلبوب إىل حاهلا األوىل، فحرم غرس كروم جديدة يف إيطاليا وأمر بأن تدمر ن

وأثارت هذه األوامر عاصفة من االحتجاج الشديد، وعجزت احلكومة عن تنفيذها فكانت . املزروعة يف الواليات
النتيجة ان نبيذ غالة وزيتون أسبانيا وأفريقية وبالد الشرق أخذا يطردان الغالت اإليطالية من أسواق البحر األبيض 

وخصص جزء كبري من أراضي شبه جزيرة إيطاليا . ا االقتصادياملتوسط وبدأ من ذلك الوقت اضمحالل إيطالي
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للمراعي، فكانت األرض غري املوفورة اخلصب، وكان العبيد ذوو األجور الرخيصة يستخدمان لتربية املاشية والضأن 
لصيد وكانت اخليل ترىب يف الغايل لألغراض احلربية، ول. واخلنازير، وكانوا يعون بتربيتها على الطريقة العلمية

وألعاب الفروسية، وقلما كانت تستخدم جلر املركبات؛ وكانت الثريان جتر احملاريث والعربات، والبغال حتمل 
األثقال على ظهورها؛ وكانت البقر والغنم واملاعز متد األهلني بثالثة أنواع من اللنب يصنع منه اإليطاليون وقتئذ كما 

ويقول . وكانت اخلنازير ترىب يف الغابات الغنية باجلوز ومثار البلوط. يذيصنعون منه يف هذه األيام أصناف اجلنب اللذ
. استرابون إن إيطاليا كانت تعيش يف الغالب على حلم اخلنازير اليت تترىب يف غابات البلوط الكثرية يف مشايل إيطاليا

ان النحل ميد األهلني بالشهد وكان الدجاج ميد املزارع بالسماد املخصب واألسر اإليطالية بالطعام اللذيذ، كما ك
وإذا أضفنا إىل ما سبق بعض مساحات من الكتان والتيل،وقليالً من صيد . الذي كان منذ القدم يستعمل بدل السكر

احليوان، وكثرياً من سيد السمك، تكونت لدينا الصورة اليت كان عليها الريف اإليطايل منذ ألف وتسعمائة عام 
  . إىل اليومواليت ال يزال حمتفظاَ ا

  الفصل الثاني 

  الصناع 

مل يكن يف احلياة الرومانية ـ ولعله ال يصح أن يكون فيها إذا صلحت األحوال االقتصادية ـ فرق جغرايف بني 
ذلك ان املوطن اجلغرايف القدمي ـ سواء أكان كوخاً أم بيتاً . الزراعة والصناعة مثل مال بينهما من فرق يف هذه األيام

ديقة أ مبيتاً كبرياً يف ضيعة ـ كان مصنعاً يدوياً باملعىن احلريف هلذا اللفظ بعمل فيه الرجال بأيديهم يف صغرياً ذا ح
صناعات هامة متعددة ال غىن هلم عنها، بينا متالْ النساء البيت وما جياوره مبا ال حيصى من منتجات الفنون 

د واألثاث، وتذبح املاشية وينتفع جبلودها وحلومها، فهناك تستحيل الغابات مالجئ ويتخذ منها الوقو. والصناعات
وتطحن احلبوب وختبز، وتعصر الزيوت واخلمور، ويعد الطعام وحيفظ، وينظف الصوف والتيل وينسجان، وحيرق 

واحلياة يف الريف . الطني يف بعض األحيان وتصنع منه اآلنية واآلجر والقرميد، وتطرق املعادن وتصنع منها األدوات
بالعمل املهذب املثقف املختلف األنواع الذي ال يستمتع به إال القليلون منه يف عصرنا احلاضر عصر احلركة مليئة 

ومل يكن تعدد الصناعات يف املرتل الواحد دليالً على أن احلال االقتصادية يف الريف . الواسعة والتخصص الضيق
اً على نفسها واكتفاء مبنتجاا، وكان أهلها يفخرون بأم فقرية وبدائية، فقد كانت أكثر البيوت ثراًء أكثرها اعتماد

وكانت األسرة يف تلك األيام منظمة من وحدات اقتصادية متعاونة متحدة . ينتجون معظم ما هم يف حاجة إليه
ر، وأقام وملا أن تعهد صانع ما بالقيام بعمل لعدة أس. اجلهود يف األعمال الزراعية والصناعية اليت تقوم ا يف مرتهلا

لنفسه حانوتاً يف موضع يسهل على هذه األسر مجيعها أن تصل إليه، ملا فعل هذا أخذ اقتصاد القرية يكمل ما ينقص 
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مثال ذلك أن الطحان أخذ حيمل احلبوب من عدة حقول ويطحنها ألصحاا؛ . من اقتصاد األسرة، ولكنه مل حيل حمله
وقد عثر يف أنقاض مبيب على أربعني خمبزاً، وكان لصناع . مر بتوزيعهمث أخذ بعدئذ يصنع هلا اخلبز، وقام آخر األ

كذلك كان هناك متعاقدون يشترون حمصول الزيتون على شجره وجيمعونه فيما . الفطائر يف رومة نقابة خاصة م
ل يف وكانت مالبس الزراع والفالسفة تغز. على أن معظم الضياع ظلت جتمع زيتوا وتصنع خبزها بنفسها. بعد

البيوت، أما األثرياء فكانت ثيام تعزل يف البيوت كمالبس الفقراء ولكنها كانت متشط، وتنظف، وتبيض، وتفصل 
وكانت بعض املنسوجات الصوفية الرفيعة تنسج يف مصانع خاصة، وكان الكتان . يف أماكن معدة هلذه األغراض

انع قماشاً رفيعاً تتخذ منه مالبس للسيدات ومناديل الذي تصنع منها أشرعة السفن أو شباك الصيد ينسج يف املص
وكان النسيج يف بعض األحيان يرسل بعدئذ إىل صباغ ال يقتصر عمله على تلوينه بل كان يطبع عليه . للرجال

رسوماً مجلة كاليت نراها مطبوعة على املالبس املصورة على جدران مبيب، وتطورت دباغة اجللود فأصبحت هلا مصانع 
 ا األفراد فيصنعون منها ما يطلب إليهم صنعهخاصة وكان فيهم أخصائيون ال . ا، وان بقيت صناعة األحذية يقوم

وكانت الصناعات اليت تستخرج موادها الغفل من باطن األرض يقوم ا كلها تقريباً . النساء) شباشب(يصنعون إال 
الة وأسبانيا، ومناجم الرصاص والقصدير يف أسبانيا العبيد وارمون، وكانت مناجم الذهب والفضة يف داشيا وغ

وبريطانيا،ومناجم النحاس يف قربص والربتغال، ومناجم الكربيت يف صقلية، وامللح يف إيطاليا،واحلديد يف إلبا، 
، واحلجر السماقي يف مصر، كانت هذه كلها Paros وباروس Hymettus وهيمتس Lunaوالرخام يف لونا 

لثروة اليت تستخرج من باطن األرض متتلكها الدولة وتستغلها بنفسها أو تؤجرها لغريها، وكانت وغريها من موارد ا
مصدراً هاماً من مصادر اإليراد القومي؛ وحسبنا دليالً على أمهيتها أن فسبازيان كان حيصل من مناجم الذهب يف 

عن الثروة املعدنية من أهم أسباب وكان البحث .  دوالر يف كل عام44.000.000أسبانيا وحدها على ما قيمته 
الذي ظفر به " جزاء النصر"الفتوح االستعمارية، ومن أقوال تاستس يف هذا املعىن أن ثروة بريطانيا املعدنية كانت 

وكان اخلشب والفحم النبايت أهم أنواع الوقود، وكان البترول معروفاً يف كمجيين . كلوديوس يف حروبه
Commagene ،وكان املدافعون عن ساموساتا  وبابل وبارثياSamosata يلقونه متقداً على مشاعل على 

وقد عثر على  . جنون لوكلس، ولكننا مل نعثر على شاهد يدل على انه كان يستخدم وقوداً على نطاق جتاري
وكانت صناعة كربتة .  يف البلوبونيز ويف مشال إيطاليا، ولكن أكثر من كاوا يستخدمونه هم احلدادونالفحم احلجري

وكان معظم صناع احلديد، والنحاس، . احلديد لتحويله إىل فوإلذ قد انتشرت من مصر إىل كافة أحناء اإلمرباطورية
ويف كابوا ومنتورين . اعدة صيب أو صبينيوالذهب، والفضة، يقومون بأعماهلم يف مصاهر خاصة يعملون فيها مبس

Menturnae وبتيويل Puteoli وأكويليا Aquileia وكومو Como وغريها من البالد انضمت عدة أفران 
ويلوح ان مصانع كاوا كانت مشروعات رأمسالية ذات إنتاج ضخم، تعتمد . ومصاهر وتكونت منها مصانع كبرية
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" حاملو األشجار":ناعة البناء حسنة التنظيم عظيمة التخصص، فكان وكانت ص. على أموال تأتيها من خارجها

Dendrophoroiا، وصناع اخلشب" يقطعون األشجار ويوردو "Fabri lingaru يصنعون األثاث، و 
" القباءون" يضعون األساس، وStructures" املشيدون" خيلطونه، وCaementaru" صانعو األمسنت"

arcuaruقيموا اجلدرانم" يثبتون العقود، و "parieutaru ا باجلص، " الطالسون" يرفعون احلوائط، ويطلو
 يصنعون من أدواا وهي artifices plumbaru يطلوا باجلري، وصانعو األدوات الصحية albaruواملبيضون 

ا  يفرشون األرض بالرخام، ويف وسعنmarmoru، وكان املبطلون )plumbum(يف الغالب أنابيب من الرصاص 
أن نتصور ما تؤدي إليه هذه األعمال كلها من نزاع، وكان اآلجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار، وكان معظمها 
قد بلغ مرحلة املصانع الكبرية، وكان تراجان، وهدريان، وماركس أورليوس ميتلكون عدداً منها وجينن منها أرباحاً 

 تصنع Pollentiae، وبيتويل وسرنتم، وبولنتيا Mutina، وموتينا Arretuimوكانت قمائن أرتيوم . طائلة
ومل تكن هذه املنتجات الكثرية ذات . أدوات املوائد العادية الالزمة إليطاليا وجلميع الواليات األوربية واألفريقية

ألت ا صبغة فنية راقية، بل كان أهم ما يعىن به أصحاا هو كثرة اإلنتاج، ولذلك كانت األدوات اخلزفية اليت امت
وكانت هناك أدوات متقنة ذائعة الصيت تصنع من . أسواق إيطاليا أقل جودة من منتجات أرتيوم السالفة الذكر

وليس من حقنا أن نعزو إىل إيطاليا القدمية وجود رأمسالية صناعية مستندين . الزجاج، وسنذكر شيئاَ عنها فيما بعد
ذلك أن رومة نفسها مل يكن . قرميد، والفخار، واألدوات املعدنيةإىل ما جنده فيها من مصانع للزجاج، واآلجر وال

فيها إال مصنعان كبريان أحدمها مصنع للورق والثاين مؤسسة للصباغة؛ وأكرب الظن ان املعادن والوقود مل يكن من 
. الصناعةامليسور احلصول عليها بكميات وفرية، ون مكاسب السياسة كانت تبدو ألهل رومة أعظم شرفاً من أرباح 

أما يف مصانع إيطاليا الوسطى فإن الصناع على بكرة أبيهم تقريباً وبعض املشرفني على املصانع كانوا من العبيد، ويف 
مصانع مشايل إيطاليا كان عدد غري قليل من الصناع أحراراً، وكان عدد العبيد ال يزال كبرياً إىل احلد الذي حيو لدون 

ملنتظر أن يعمد املهملون املتراخون الذين ال مصلحة هلم يف اإلنتاج إىل االختراع ومل يكن من ا. استخدام اآلالت
واالبتكار، بل ام كانوا يرفضون بعض الوسائل اليت توفر اهود العضلي خشية أن تنتشر البطالة بني الصناع، كما 

ولسنا نفكر انه . و تشجع عليهأن قدرة الشعب على الشراء كانت أضعف من أن متول اإلنتاج الكبري باآلالت ، أ
كاملضاغط واملضخات اللولبية، : كان هناك بعض اآلالت البسيطة بطبيعة احلال يف إيطاليا ومصر والعامل اليوناين

واآلالت الرافعة للمياه، ومطاحن احلبوب اليت جترها احليوانات، وعجالت الغزل، واألنوال، والروافع، وعجلة 
مل يكن فيها من احلركة الصناعية إال ) م69(احلياة اإليطالية يف الوقت الذي نتحدث عنه ولكن ... الفخراين الدوارة

ومل يكن مستطاعاً أن تزيد هذه احلياة على هذا القدر . بقدر ما كان يف حياة الناس إىل ما قبل القرن التاسع عشر
ن القانون الروماين مل يكن يشجع يضاف إىل هذا أ. مادامت قائمة على الرقيق وعلى تركيز الثروة أشد التركيز
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املنشآت الكبرية ألنه كان يتطلب من كل شريك يف أي مشروع صناعي أن يكون شريكاً مسئوالً من الوجهة 
، وال يسمح بقيام اهليئات املسامهة اال ألداء األعمال "املسئولية احملدودة"القانونية، وكان حيرم قيام الشركات ذات 

ه القيود وأمثاهلا حتد من نشاط املصارف، فإا قلما كانت تقدم رؤوس األموال الالزمة وملا كانت هذ. احلكومية
ملشروعات اإلنتاج الكبري، ومل يكن يف وسع التطور الصناعي يف رومة أو إيطاليا أن يبلغ يف وقت من األوقات ما بلغه 

  .يف اإلسكندرية أو يف بالد الشرق ذات احلضارة اليونانية

  الفصل الثالث 

  الحمالون 

كانت املركبات ذات العجالت حمرمة يف رومة أثناء النهار من عهد قيصر إىل كومودس؛ وكان الناس وقتئذ ميشون 
أو حيملهم العبيد يف كراسي أو هوادج، أما املسافات الطويلة فكانوا يقطعوا على ظهور اخليل أو يف مركبات جترها 

وقد اجتاز قيصر مرة مثامنائة ميل يف مثانية . لعامة حنو ستني ميالً يف اليوماجلياد، وكان متوسط ما تقطعه املركبات ا
ميالً يف ست وثالثني ساعة؛ وقطع تيبريوس 332أيام، واجتاز الرسل الذين محلوا إىل جلبا يف أسبانيا نبأ وفاة نريون 

وكان الربيد العام . ر أخيه ساعة وفاتهيف ثالثة أيام واصل فيها السري راكباً ليالً واراً ستمائة ميل ليكون إىل جوا
الذي ينقل يف العربات أو على ظهور اخليل يف ساعات النهار والليل مجيعها يسري بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل يف 

وكان أغسطس قد أنشأه على غرار نظام الربيد الفارسي، ألنه وجد أال غىن له عنه يف تصريف شئون . اليوم
أما . يطلق عليه لفظ الربيد العام ألن مهمته هي خدمة املصلحة العامة بنقل الرسائل الرمسيةوكان . اإلمرباطورية

األفراد فلم يكونوا يستطيعون االنتفاع به إال يف ظروف قليلة وبتصريح خاص تصدره احلكومة ويسمى دبلوما أي 
ببعض أصحاب املقامات لدبلوماسية يبيح حلامله بعض االمتيازات، وميكنه من االتصال يف الطريق " مطويا مرتني"

وكان مثة وسيلة أخرى لالتصال أسرع من هذه الوسيلة، وهي طريقة إرسال الرسائل مبصابيح مرفوعة على . الكبرية
أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إىل نقطة؛ وذا الربق البدائي عرفت رومة املضطربة القلقة نبأ وصول السفن 

أما الرسائل غري الرمسية فكان ينقلها رسول خاص، أو ينقلها التجار أو األصدقاء .  مبيباليت حتمل احلبوب إىل
ولدينا من الشواهد ما يوحي بوجود شركات خاصة يف عهد اإلمرباطورية تتكفل بنقل بريد . املسافرون

على أن نقل األخبار يف . وكانت الرسائل اخلاصة يف ذلك الوقت أقل من مثيالا يف هذه األيام وأحسن منها.األفراد
. غريب أوربا وجنوبيها مل يكن يف عهد قيصر أقل سرعة منه يف أي وقت من األوقات قبل مد السكك احلديدية

م وصل إىل رومة يف تسعة . ق54وشاهد ذلك ان اخلطاب الذي أرسله قيصر من بريطانيا إىل شيشرون يف عام 
). 20( احتاج إىل ثالثني يوما1834ًاً من رومة إىل لندن يف عام وعشرين يوماً، وان سري ربرت بيل ملا سافر مسرع
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وكانت هذه الطرق هي الوسائل اليت ينفذ .وكانت الطرق القنصلية من أهم العوامل يف تسيري سبل االتصال والنقل
رق يف العامل وقد أحدثت هذه الط. هلا القانون الروماين، واألعصاب اليت تصبح ا رغبات رومة إرادة الدولة بأمجعها

وحسبنا شاهداً على . القدمي انقالباً جتارياً من نوع االنقالب الذي أحدثه إنشاء الطرق اجلديدة يف القرن التاسع عشر
عظمة هذه الطرق أن طرق أوربا يف العصور الوسطى ويف العصور احلديثة ظلت إىل أيام استخدام البخار يف النقل 

 طريقاً 372لقد كان يف إيطاليا وحدها يف ذلك الوقت . رومانية يف عهد األنطونينيأقل شأناً من طرق اإلمرباطورية ال
 ميل من الطرق العامة 51.000 ميل من الطرق الكربى املرصوفة، ويف اإلمرباطورية بأمجعها 12000رئيسياً، 

لب إىل ليون، وكانت الطرق الكربى تسري فوق جبال األ. املرصوفة، فضالً عن شبكة أخرى من الطرق الثانوية
وبردو، وباريس، ورميس، وبولوين؛ وكانت طرق أخرى جتري إىل فينا، وميرت، وأجزبرج، وكولوين، وأوترخت، 

وليدن؛ وكان مثة طريق يبدأ من أكويليا حمازياً ساحل البحر األدريادي، ويصل هذه املدينة عن طريق إجناشيا 
 القوارب اليت كانت تنقل الركاب والبضائع يف وأقيمت جسور فخمة لتحل حمل. Thessalonicaبسالنيك 

وكانت توضع عند كل ميل يف الطرق القنصلية . عرض ااري اليت كانت تعطل سبل االتصال يف الزمن القدمي
وال تزال أربعة آالف من هذه الشواهد باقية إىل يومنا . شواهد حجرية تبني املسافة بني كل شاهد والبلدة اليت تليه

وأنشئت بعد كل عشرة أميال حماط .  على مسافات معينة مقاعد يستريح عليها املسافرون املتعبونهذا؛ ووضعت
 كان أيضاً مستودعاً للسلع Mansioيستطيع من شاء أن يستأجر منها خيالً، وأقيم بعد كل ثالثني ميالً نزل 

يها عادة فنادق مجيلة متتلكها وكانت نقط االستراحة الرئيسية هي املدائن اليت أنشئت ف). 21(وندوة وماخورا
وكان معظم أصحاب الرتل يسرقون أموال الرتالء كلما تيسرت هلم أسباب ). 22(وتديرها أحياناً احلكومات البلدية

السرقة، كما كان غريهم من اللصوص جيعلون الطرق غري آمنة يف أثناء الليل على الرغم من وجود حاميات من 
تطاعة املسافرين أن يبتاعوا كتباً لإلرشاد تبني الطرق واحملاط، وأطوال ما بينها من وكان يف اس. اجلند يف كل حمطة

وكان األثرياء الذين يستنكفون أن يرتلوا يف الرتل حيضرون معهم ما يلزمهم من احلاجيات، ). 23(املسافات
وأكرب .  احلكومة احمللينيويصطحبون العبيد وينامون يف عربام حبراسة رجاهلم، أو يف بيوت أصدقائهم، أو موظفي

ويف ذلك . الظن أن األسفار يف عهد نريون كانت أكثر منها قبل أن نولد حنن، رغم ما كان يعترضها من الصعاب
وحيدثنا ). 24"(إن كثريين من الناس كانوا يركبون البحار مسافات طويلة ليشاهدوا منظراً بعيداً: "يقول سنكا

وكان الرومان املتعلمون ). 25"(ن خري أيام حيام يف الرتل ويف القواربأفلوطرخس عن اخلبابني الذين يقضو
يهرعون مجاعات إىل بالد اليونان ومصر وآسية اليونانية، وينقشون أمساءهم على اآلثار التارخيية، ويرتادون األجواء 

ل، أو يسافرون للدرس على ومنابع املياه املفيدة للعالج والصحة، أو يأتون ملشاهدة اموعات الفنية يف اهلياك
مشهوري الفالسفة واخلطباء واألطباء؛ وما من شك يف ام كانوا يسترشدون بيوسنياس كما نسترشد حنن 
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وكانت هذه الرحالت الطويلة تتضمن عادة رحلة حبرية على ظهر سفينة أو أكثر من السفن التجارية ). 26(ببدكر
وقد وصف جوفنال . عة عشرات العشرات من طرق املالحة التجاريةاليت متخر عباب البحر األبيض املتوسط، متتب

انظر إىل املوانئ والبحار جتدها غاصة بالسفن وعلى ظهرها من اخلالئق أكثر ممن على : "هذه الطرق بقوله
وكانت الثغور اليت تنافس رومة يف عظمتها، وهي بتيويل، وبورتس، وأستيا، حتوي كثرياً من دور ). 27"(األرض

 وفيها القيارون جيلفطوا والعمال يضعون فيها صابورات من الرمال، واحلمالون يفرغون اعة تبىن املراكبالصن
لسفن الكربى والرب، والغواصون احلبوب يف أكياس، والوازنون يزنوا، واملالحون يسريون القوارب الصغرية بني ا

وكانت مخس وعشرون سفينة من سفن احلبوب وحدها جتر . يغوصون يف البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من البضائع
إىل ر التيرب يف كل يوم من أيام العمل، فإذا أضفنا إليها ناقالت حجارة البناء واملعادن، والزيت، واخلمور، 

خرى تكونت لدينا صورة من النهر الغاص باملتاجر وما يصحب شحنها وتفريغها من وعشرات املئات من املواد األ
وكانت السفن تسري . ضجيج اآلالت، ورجال األهوسة، واحلمالني، واخلازنني، والتجار، والسماسرة، والكتبة

بل، باألشرعة يساعدها صف أو صفوف من ااديف، وكانت يف ذلك الوقت أكرب حجماً يف العادة من ذي ق
، )29( يف العرض57 قدماً يف الطول و 420 يصف سفينة من ناقالت احلبوب بأا كانت Atheaeusفأثينوس 

 250وكان لبعض السفن ثالث أسطح، وكانت محولة الكثري منها . ولكن هذا احلجم كان حجماً شاذاً كل الشذوذ

، )30(حتمل ستمائة رجل ما بني راكب وحباروحيدثها يوسفوس عن سفينة . طناً، ومحولة بعضها ألف طن من البضائع
 بنيويورك، ومعها Central Parkوقد محلت سفينة أخرى مسلة مصرية يف حجم املسلة املقامة يف سنترال بارك 

من القمح، ومقادير من الكتان، والفلفل، والورق،   بشل93000 راكب، و 1300 مالح، و 300
على أن السفر بالسفن بعيداً عن السواحل كان ال يزال معرضاً لألخطار، كما وجد القديس بولس ). 31(والزجاج
ومل يكن جيرؤ على عبور البحر األبيض املتوسط فيما بني نوفمرب ومارس إال عدد قليل من السفن، . يف أسفاره

وكانت األسفار بالليل وكثرية يف .  املومسية جتعل السفر يف وسط الصيف مستحيالً من جهة الشرقوكانت الرياح
تلك األيام، وكان يف ميناء ذي شأن منارة صاحلة، وكادت القرصنة أن ختتنق من البحر األبيض املتوسط، وقد جدد 

 أسطولني حربيني كبريين يف رافنا من أغسطس يف القضاء عليها ومنع الطعام عن الواليات اليت تثور عليها بوضع
 على خليج نابلي، فضالً عن أساطيل أصغر منها يف عشر نقط أخرى Misenumثغور البحر األدرياوي وميسينم 

إذا ذكرنا أننا مل نسمع " فخامة السلم الرومانية"ويف وسعنا أن نقدر قول قيصر عن . متفرقة يف أحناء اإلمرباطورية
ومل تكن مواعيد السفر حمددة مضبوطة ألن سري السفن كان يتأثر . ساطيل مدى فرنني كاملنيشيئاً قط عن هذه األ

أما األجور فكانت منخفضة، فقد كان أجر السفر من أثينة إىل اإلسكندرية مثالً . بعوامل اجلو وباألغراض التجارية
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لراجح ان معظمهم كانوا ينامون على ، ولكن املسافرين كانوا يبتاعون طعامهم، وا) ريال أمريكي1,20أي (درمهني 
وكانت سرعة السفن معتدلة اعتدال أجورها، وكانت ختتلف باختالف الريح، ويلغ متوسطها ستة . سطح املركب

وقد ال يستطيع املسافر يف بعض األحيان أن جيتاز البحر األدريادي إال يف يوم كامل، وكمان . أميال حبرية يف الساعة
وكان يف وسع الطراد السريع أن .  إىل برنديزيوم كما فعل شيشرونPatraeأسابيع من بترى يلزمه أحياناً ثالثة 

وإذا ما صلحت الريح استطاع اإلنسان أن يبسافر من صقلية ). 32( ميالً حبرياً يف أربع وعشرين ساعة230يقطع 
وكانت أطول ). 33( أربعة إىل رومة يفYticaإىل اإلسكندرية أو من قادس إىل أستيا يف ستة أيام، ومن يودكة 

الرحالت وأكثرها تعرضاً للخطر الرحلة البحرية اليت تستغرق ستة أشهر من عدن يف بالد العرب إىل بالد اهلند، 
وذلك ألن الرياح املومسية كانت تضطر السفن إىل مالزمة السواحل الغاصة بالقراصنة يف الطريق كله؛ وقد استطاع 

 ميالدية أن يبني بالرسم أوقات هبوب الرياح املومسية، 50ية يف وقت ما قبل سنة مالح يوناين من أهل اإلسكندر
وكان هذا الكشف يعادل . ويعرف ان يف مقدوره يف بعض الفصول أن يعرب احمليط اهلندي يف طريق مستقيم وهو آمن

د استطاعت بعد هذا العمل يف أمهيته بالنسبة هلذا البحر أمهية عبور كولومبوس احمليط األطلنطي؛ ذلك ا ن السفن ق
م ان كتب حبار 80وحدث حوايل .  يوما40ًأن تسري من الثغور املصرية الواقعة على البحر األمحر إىل بالد اهلند يف 

وكان مبثابة دليل للتجار الذين ". الطواف بالبحر األريتزي" آخر من أهل اإلسكندرية غري معروف امسه كتاباً عن 
وكان غريه من املالحني يف ذلك الوقت قد سار يف احمليط األطلنطي . فريقيا الشرقي واهلنديتجرون بني ثغور ساحل أ

ولسنا نعرف يف تاريخ اإلنسانية قبل ). 34(إىل بالد غالة، وبريطانيا، وأملانيا، بل ام وصلوا إىل اسكنديناوة وروسيا
  .يف تلك األيامذلك ان البحر قد محل من السفن أو من البضائع و من اخللق ما محله 

  الفصل الرابع 

  المهندسون 

كانت السفن والطرق اليت حتمل عليها البضائع، والقناطر اليت تربط الطرق بعضها ببعض، واملوانئ واألحواض اليت 
تستقبل السفن، والقنوات املبنية اليت جيري فيها املاء النقي إىل روما، واملصارف اليت تنصرف فيها مياه املستنقعات 

فية وأقذار املدن، كانت هذه كلها من عمل املهندسني الرومان واليونان والسوريني يساعدهم آالف من العمال الري
وكانوا يرفعون األمحال أو احلجارة الثقيلة، أو جيروا بوساطة البكرات أو القوائم . األحرار وجنود الفيالق والعبيد

وقد أقاموا على شاطئ التيرب الغدار ).35(ا احليوانات أو اآلدميوناخلشبية العمودية تديرها الروافع اليت يدفعها فيه

وقد أنشئوا ميناًء مزدوجاً  . جدراناً ذات درجات ثالث حىت ال ينكشف الطني يف قاع النهر إذا اخنفض ماؤه
كلوديوس ونريون وتراجان، وافتتحوا موانئ أصغر منها يف مرسيليا وبتيويل، وميسينم، وقرطاجنة عند أستيا ل
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وقد جففوا البحرية الفوسية، . وبرنديزيوم ورافنا؛ وجددوا أعظم موانئ اإلمرباطورية كلها يف اإلسكندرية
لب، وأنشأ حتت األرض يف روما واستصلحوا أرضها للزراعة وذلك بأن شقوا هلا نفقاً خيترق جبالً من الصخر الص

مصارف من األمسنت املتحجر لآلجر والقرميد قاومت البلي مئات السنني، وجففوا مناقع كمبانيا حىت أصبحت 

 ، وقاموا بتنفيذ صاحلة للسكىن، ويدل ما عثر عليه فيها من آثار على أن قصوراً فخمة كثرية أقيمت فيها
وكانت الطرق . املشروعات العامة املدهشة اليت خفف ا قيصر وغريه من العباقرة التعطل يف البالد ومجلوا ا روما

 وكانت سعتها ختتلف من ستة عشر إىل. القنصلية من أقل أعماهلم مشقة، ولكنها مل تكن تنقص عن طرق هذه األيام

أربع وعشرين قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من روما ممرات جانبية مرصوفة بألواح حجرية 
وكانت تسري مستقيمة إىل أهدافها مضحية بالنفقات العاجلة يف سبيل اقتصاد دائم؛ وأقيمت على . مستطيلة الشكل

املستنقعات اخترقتها فوق قباب مقامة على جدران ااري اليت ال حصر هلا قناطر كثرية النفقات، فإذا وصلت إىل 
من اآلجر واحلجارة، وكانت تصعد فوق اجلبال الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق، وسارت 

واختلفت املواد اليت ترصف ا باختالف األماكن اليت متر . مبحاذاة اجلبال أو اجلسور العالية حتميها اجلدران القوية
نت الطبقة السفلى تصنع يف العادة من الرمل ويتراوح مسكها بني أربع بوصات و ست، أو من املالط بسمك وكا. ا

األوىل ومسكها قدم وتبىن من احلجارة ميسكها : مث تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء. بوصة واحدة
لقوي، مث طبقة ثالثة مسكها ما بني اثنيت عشر األمسنت أو الطني، تليها طبقة ثانية مسكها عشر بوصات من األمسنت ا

ومثان عشر بوصة وتتألف من عدة طبقات من األمسنت املقوى أيضاً، فوقها الطبقة الرابعة وتتخذ من حجر الصوان 
أو احلمم الربكانية الكثرية األضالع واليت خيتلق قطر كل منها بني قدم واحد وثالث أقدام، ومسكها بني مثان بوصات 

وكان يسوون الوجه األعلى هلذه القطع، وكانت مواضع اتصاهلا بعضها ببعض ال تكاد تتبينها .  عشر بوصةواثنيت
وكانت الطبقة العليا تصنع يف بعض األحيان من األمسنت املقوى، ويف الطرق القليلة األمهية كانت تصنع من . العني

وكان مسك الطبقات . ت فوق طبقة من احلصباءاحلصباء؛ ويف بريطانيا كانت من حجر الصوان املخلوط باألمسن
وميكننا أن نقول عن هذه الطرق بوجه . السفلى كبرياً إىل حد جعل املهندسني ال يعنون كثرياً بتصريف املاء اجلويف

عام إا أطول الطرق أعماراً يف التاريخ كله، وال يزال بعضها يستخدم إىل اليوم، ولكن منحنياا الشديدة اليت 
وكانت القناطر اليت حتمل هذه . لسري البغال والعربات الصغرية جعلتها غري صاحلة لوسائل النقل احلديثصنعت 

الطرق منإذج طيبة لتضافر العلم والفن، ولقد ورث الرومان عن مصر البطليموسية أصول اهلندسة املائية 
قيت األساليب اليت نقلت عنهم مل يطرأ واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً مل يسبقهم أحد إليه من قبل، وب

وقد وضعوا األسس وأشادوا األرصفة حتت املاء كما كانت تشاد هذه وتلك يف أقدم . عليها تغيري إىل هذه األيام
وكانوا يدفعون يف أنواع ااري اسطوانات مزدوجة مملوءة مبواد البناء، وقد أحكموا إغالق كل منهما . العهود
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. بينهما، وغطوا اجلزء املعرى باحلجارة أو اجلري، وأقاموا الرصيف املطلوب إقامته على هذا األساسونزحوا املاء مما 

وقد أقيمت على ر التيرب قبالة روما تسعة جسور بعضها قدمي مقدس كجسر سبليسيوس الذي مل يكن جيوز 
وعن هذه . اً لالستعمال إىل هذه األياماستخدام املعادن فيه، وبعضها كجسر فربيسيوس متقن البناء اتقاناً أبقاه صاحل

. اجلسور نقلت العقود الرومانية لتستخدم يف البناء مئات املئات من القناطر فوق ااري يف العامل الذي يسكنه البيض

إذا فكر إلنسان يف مقدار ما يصل إىل : "وكان بين يظن أن قنوات املياه املبنية أعظم أعمال الرومان، ويف ذلك يقول
ملدينة من املاء لألغراض العامة واخلاصة اليت خيطئها احلصى وإذا شاهد القنوات املشيدة العالية اليت ال بد أن حتتفظ ا

مل يسعه إال أن حيكم أن - بالعلو والتدرج املطلوبني، واجلبال اليت ال بد من اختراقها، واملنخفضات اليت البد من ملئها
وكانت أربع عشرة قناة من هذا النوع يبلغ ). 38"(ظم من هذه األعمالاألرض كلها ليس فيها ما هو أعجب وأع

 ميل وختترق النفق وتسري فوق عقود فخمة، كانت هذه القنوات حتمل إىل روما من عيون 1300جمموع أطواهلا 
ان يف  جالون من املاء يف كل يوم، ينال منها كل فرد يف روما ما يناله أي إنس300.000.000بعيدة ما ال يقل عن 

فقد كانت أنابيب الرصاص خترق وتتطلب . على أن هذه املباين الضخمة مل تكن ختلو من عيوب). 39(مدننا احلديثة
اإلصالح املرة بعد املرة، وأصبحت هذه القنوات كلها غري صاحلة لالستعمال قبل اية عهد اإلمرباطورية 

ولكننا إذا ذكرنا أا كانت حتمل إىل املباين، واملساكن، والقصور، والفسايف، واحلدائق، والبساتني،  . الغربية
واحلمامات العامة اليت يستحم فيها آالف الناس جمتمعني، وان ما بقي بعد ذلك من املاء كان يكفي إلنشاء حبريات 

احلربية، إذا ذكرنا هذا كله بدأنا ندرك أن رومة كانت احسن احلواضر القدمية إدارة، وأا كانت صناعية للمعارك 
من خري املدن املزودة مبا حتتاج إليه من الضروريات والكماليات، رغم ما كان فيها من فساد، وما كان ينتاا من 

قرن األول امليالدي سكستس يوليوس وكان يشرف على مصلحة املياه يف ختام ال. رعب يف كثري من األحيان
وكان قبل أن يتوىل هذا املنصب قد عمل بريتوراً، . فرنتينس الذي جعلته كتبهم أشهر مهندسي الرومان األقدمني

وكان كاحلكام اإلجنليز يف هذه األيام جيد متسعاً من الوقت لتأليف . ووالياً على بريطانيا، وتوىل القنصلية مراراً عدة

 ، وترك لنا وصفاً الواليات، فقد نشر كتباً يف العلوم احلربية ال يزال ختامه باقياً إىل هذه األيامالكتب وحكم 
ملصلحة حني توىل وهو يصف ما وجده يف تلك ا. De Aquis Urbis Romanaeبقلمه لعملية املياه يف رومة 

أمورها من ضروب الفساد والرشوة، وكيف كانت القصور واملواخري خترق األنابيب الكربى وتسرف يف املاء إسرافاً 
مث يصف ما أدخله حبزمه ومهته من ضروب اإلصالح، ويفصل ). 41(جعل روما يف بعض األيام تطلب املاء فال جتده
: وخيتم هذا القول كما خيتم بلىن قوله ذه العبارة. هلا والغرض منهاالقول يف زهو وإعجاب يف مبدأ كل قناة وطو

من ذا الذي جيرؤ على أن يوازن هذه القنوات العظيمة باألهرام السخيفة أو بأعمال اليونان الذائعة الصيت العدمية "
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ولسنا . ال ارد من النفعيةوحنن حنس هنا مبا يؤمن به هذا الروماين من مبدأ النفسية، وبعدم تذوقه اجلم). 42"(النفع
نلومه على هذا، ونقر بأن من الواجب أن حتصل املدينة على املاء النقي قبل أن يكون فيها هياكل مجيلة وحنن 

نستشف من خالل هذه الكتب اخلالية من التجميل الفين انه كان ال يزال يف رومة يف أيام الطغاة رومان من الطراز 
صالح، وإداريون يعملون بوحي ضمائرهم، وقد افلحوا يف نشر الرخاء يف أحناء القدمي، رجال ذوو كفاية و

  .اإلمرباطورية، حتت حكم األباطرة السفهاء الفاسدين، وكانوا هم الذين مهدوا السبيل لعصر امللكية الذهيب

  الفصل الخامس 

  التجار 

ففي . سبب إصالح إدارة احلكم ووسائل النقلاتسعت جتارة البحر األبيض املتوسط اتساعاً مل يسبق له مثيل من قبل ب
أحد طريف عملية التبادل كان البائعون اجلائلون يطوفون بالريف ويبيعون أهله كل شيء من عيدان الثقاب إىل احلرير 

ة ، وكان عملهم أيضاً املناداة على البضائع املفقود"باملزاد"وشبيه ؤالء من يبيعون البضائع . املستورد الغايل الثمن
وكانت هناك أسواق بيومية وأخرى دورية، وكنت ترى أصحاب احلوانيت يساومون املشترين . والعبيد اآلبقني

. الذين كانت مهمتهم مراقبة املكاييل واملوازين) اإليديل(وخيسرون املوازين، ويرقبون يف حذر مفتشي احلكومة 

فسها سلعا؛ وكانت هذه احلوانيت عماد الصناعة وكان أرقى من هؤالء يف السلم التجاري احلوانيت اليت تصنع بن
يبيعون لتجار التجزئة أو ) magnaru(وكان يف الثغور البحرية أو بالقرب منها بائعو اجلملة . والتجارة مجيعاً

للمستهلكني البضائع املستوردة حديثاً من خارج البالد؛ وكان صاحب السفينة أو رئيس حبارا يف بعض األحيان 
وظلت إيطاليا مائيت عام وميزان التجارة يف غري صاحلها، فقد كانت تشترى . ها من البضائع قبل أن يفرغهايبيع ما في

 وبعض اخلمر والزيت، Arretineكانت تصدر بعض الفخار األريتيين . أكثر مما تبيع، وكانت راضية بذلك مغتبطة
ما عدا هذه من املنتجات فقد كانت حتتفظ به واألدوات املعدنية والزجاج، والروائح العطرية من كمبانيا؛ أما 

وكان لتجار اجلملة يف هذه األثناء وكالء يشترون البضائع إليطاليا من كافة أحناء اإلمرباطورية، وكان . لنفسها
للتجار األجانب مساسرة يعرضون بضائعهم يف إيطاليا؛وذه العملية املزدوجة جاءت طيبات نصف العامل إىل إيطاليا 

 ا أفواه عظماء الرومان، وتكتسي ا أجسادهم، وتزدان ا بيوم؛ ويف ذلك يقول إيليوس أرستيديس لتتلذذ
Aelis Aristides" :45"(من شاء أن يرى مجيع طيبات العامل فعليه أن يطوف العامل كله أو يقيم يف رومة .(

واألدوات اخلشبية الفنية اجلميلة، وكانت صقلية ترسل هلا احلبوب، واملاشية، واجللود، واخلمور، والصوف، 

 ؛ ومن Silpiumوالتماثيل، واحللي، وكانت ترد من مشايل أفريقية احلبوب والزيت؛ ومن قورينة االجندان 
لدات؛ ومن بالد احلبشة وشرقي أفريقية العاج والقردة، وأصداف أفريقية الوسطى الوحوش الالزمة للمالعب وا
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السالحف، والرخام النادر الطبيعي، والتوابل، والعبيد الزنوج؛ ومن غريب أفريقية الزيتون، واحليوانات الربية، 
يل، واملاشية، والصوف، والذهب، والفضة، والرصاص، والقصديرـ، والنحاس، واحلديد، والزجنفر، والقمح، والت

والفلني، واخليل، وحلم اخلرتير، وخري أنواع الزيتون وزيته؛ ومن بالد غالة املالبس، واخلمور، والقمح واخلشب، 
واخلضر، واملاشية، والدجاج، والفخار، واجلنب، ومن بريطانيا، القصدير، والرصاص والفضة، واجللود، والقمح، 

صنوعات اخلشبية؛ وكانت أسراب اإلوز تسري من بلجيكا إىل واملاشية، والعبيد، واحملار، والكالب واللؤلؤ، وامل
وكانت أملانيا تورد الكهرمان، والعبيد، والفراء؛ وبالد اليونان . إيطاليا لتمالْ أكبادها بطون األشراف من أبنائها

والزمرد، واجلزائر اليونانية تصدر احلرير الرخيص، والتيل، واخلمر، والزيت، وعسل النحل ، واخلشب، والرخام، 
والعقاقري، واملصنوعات الفنية، والروائح العطرية واملاس، والذهب، وكانت بالد البحر األسود تصدر احلبوب، 

والسمك، والفراء، واجللود، والعبيد؛ وأسية الصغرى تصدر املنسوجات التيلية والصوفية، واجللد املرقق للكتابة، 
 واجلنب، واحملار، والسجاجيد، والزيت، والتفاح، واخلمر، وتني أزمري وغريها من البالد، والعسل

 ،  ، والصمغ القرمزيوالكمثرى،والربقوق، والتني، والبلح، والرمان، والبندق، والناردين، والبلسم
واألرجواين، وأرز لبنان؛ وكانت تدمر تورد املنسوجات والعطور والعقاقري؛ وبالد العرب تورد البخور، والصمغ، 

ج، والصرب، واملر، واألفيون، والزجنبيل، والقرفة، واألحجار الكرمية؛ ومصر تورد احلبوب، والورق، والتيل، والزجا
واحللي، واحلجر األعبل، وأحجار البازلت، واملرمر، والربفري؛ وكانت آالف األدوات املصنوعة املختلفة األنواع ترد 

إىل رومة وغريب أوربا من اإلسكندرية، وصيدا، وصور، وانطاكية، وطرطوس، ورودس، وميليتس، وإفسوس 
وكانت . ورد املواد الغفل والنقود من الغربوغريها من كربيات مدائن الشرق؛ وكانت بالد الشرق نفسها تست

فكانت ترد إىل إيطاليا من بارثيا وبالد . هناك فضالً عن هذا كله جتارة واردات ضخمة من خارج اإلمرباطورية
الفرس اجلواهر، والعطور النادرة، واجللود الرقيقة، والطنافس، واحليوانات الربية، واخلصيان؛ وكان يرد من الصني 

ثيا أو اهلند أو القوقاز احلرير منسوجاً أو غري منسوج؛ وكان الرومان يظنونه حمصوالً نباتياً يستخرج من بطريق بار
 حيث ينسج مالبس لنساء Cosوكان معظم هذا احلرير يرد إىل جزيرة كوس ). 44(الشجر ويقومونه بوزنه ذهباً

ية الفقرية نسبياً ، أن حترم على نسائها  ـ وهي الوالMesseniaرومة وغريها من املدن؛ واضطرت والية مسينيا 
ارتداء املالبس احلريرية الشفافة يف االجتماعات الدينية؛ وهذه املالبس هي اليت غزت ا كليوبطرة قليب قيصر 

وكانت الصني تستورد من اإلمرباطورية الرومانية يف نظري صادراا إليها الطنافس واحللي، ). 45(وأنطونيوس
وحيدثنا املؤرخون الصينيون عن بعثة جتيء بطريق البحر إىل . عادن، واألصباغ، والعقاقري، والزجاجوالكهرمان، وامل

وأكرب الظن . ـ أي ماركس أورليوس أنطونيوس" طون-آن"، من قبل االمرباطور 166االمرباطور هوان دي عام 
 يف والية شانسي الصينية على ست عشرة وقد عثر. ان هذه البعثة مل تكن إال مجاعة من التجار انتحلوا صفة السفراء
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وكانت اهلند تورد إىل إيطاليا الفلفل، . قطعة من النقود الرومانية مضروبة فيما بني حكم تيبرييوس وحكم أورليوس
اخلرز (، واألعشاب، والعاج، وحجر الظفر )اليت سافر كوملبس ليبحث عنها(وسنبلة الطيب، وغريها من التوابل 

، والياقوت األمحر،واملاس، واملصنوعات احلديدية،وأدوات التجميل، واملنسوجات، والنمورة، واجلمست) اليماين
ويف مقدورنا أن ندرك مقدار هذه التجارة وخشب الرومان ألسباب الترف إذا عرفنا ان إيطاليا كانت . والفيلة

رابون ان مائة وعشرين سفينة ويذكر است). 46(تستورد من اهلند أكثر مما تستورده من أي بلد آخر عدا أسبانيا
وكانت اهلند نفسها تستورد يف مقابل . كانت تبحر كل عام من ثغر واحد من الثغور املصرية إىل اهلند وسيالن

صادراا مقداراً غري كبري من اخلمور، واملعادن، والصبغة األرجوانية، وتأخذ مثن ما بقى من بضائعها أكثر من مائة 
وكان مثل هذا القدر من املال يرسل إىل بالد العرب والصني، ولعل مثله أيضاً كان . سبائكمليون سسترس نقوداً أو 

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظيم مائيت عام، ولكن أساسها غري السليم جر اخلراب . يرسل إىل أسبانيا
ل صادراا ووارداا، وأا استولت على ذلك ان إيطاليا مل حتاول قط أن تتعاد. على االقتصاد الروماين يف آخر األمر

مناجم مخسني والية أو حنوها، وفرضت على أهلها الضرائب لتستمد منها املال الذي تدفعه ملوازنة صادراا 
فلما ان استنفذت العروق املعدنية الغنية ومل تنقص شهوة الرومان للترف والكماليات، حاولت رومة أن . بوارداا

، وبتخفيض قيمة نقدها الذي Daciaم االسترياد بفتح بالد جديدة اشتهرت مبعادا مثل داشيا تؤجل ايار نظا
كان من قبل أبعد النقود عن الفساد واالحنطاط، فصارت تصنع أكثر ما تستطيع صنعه من النقود من أقل ما لديها 

، كان على رومة أن تؤدى مثن ما وملا أن اقتربت نفقات اإلدارة واحلروب من مكاسب اإلمرباطورية. من السبائك
وكان اعتماد إيطاليا على ما تستورده من الطعام أهم . تستورده من البضائع بضائع أخرى، ولكنها عجزت عن هذا

ذلك أا ساعة أن عجزت عن إرغام غريها من البالد على أن ترسل إليها الطعام واجلنود، إذن . أسباب ضعفها
عينه أخذت الواليات تسترد رخائها وأولويتها االقتصادية؛ فكاد التجار اإليطاليون يف جمدها بالزوال ويف هذا الوقت 

القرن األول امليالدي خيتفون من الثغور الشرقية، واستقر التجار السوريون واليونان يف ديلوس وبتيلوي، وتضاعف 
يستعد ألن يسطر مرة أخرى على عددهم يف أسبانيا وغالة، وأخذ الشرق بني مد التاريخ وجزره املتباعدة األجل 

  .الغرب

  الفصل السادس 

  رجال المال 

. ترى كيف كان اإلنتاج والتجارة ميوالن؟ لقد كانا ميوالن قبل كل شيء ينقد حمترم موثوق به يف العامل إىل حد كبري

، ألن اخلزانة وجدت انه نعم إن النقود الرومانية مجيعها قد احنطت قيمتها شيئاً فشيئاً من أيام احلرب البونية األوىل
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يسهل عليها أن تؤدي ما استدانته احلكومة من املال بسبب احلروب بسماحها بالتضخم الذي ينشأ بطبيعته من 
منم ذلك ان اآلس وكان يف األصل رطالً من النحاس اخنفض وزنه إىل أوقيتني يف عام . ازدياد النقود ونقص السلع

م؛ ويف املائة 60م، وإىل ربع أوقية يف عام . ق87وإىل نصف أوقية يف عام ، 202، وإىل أوقية واحدة يف عام 241
العام األخرية من عهد اجلمهورية كان قواد اجلند يسكون نقودهم، وكانت هذه النقود يف العادة هي األورى وهو 

د جرى هؤالء ومن هذه النقود احلربية جاءت نقود األباطرة، وق. نقد ذهيب كانت قيمته يف الغالب مائة سسترس
وسك السسترس وقتئذ من . على سنة قيصر فطبعوا صورم على ما يسكونه من النقود رمزاً لضمان احلكومة إياها

% 90ن حيتويه الدينار من الفضة إىل  ، وأنقص نريون ما كاالنحاس بدل الفضة، وجعلت قيمته أربعة آسات

، وسبتميوس %70، وكمودس إىل %75، وأورليوس إىل %85مما كان جيتويه منها قبل، مث أنقصه تراجان إىل 
من الرطل من 1slash40وأنقص نريون قيمة اآلوريوس من %. 50 إىل Septimius Severusسفريس 

صحب هذا التخفيض ارتفاع عام يف إمثان السلع، و. 1slash50،وأنقصها كركال إىل1slash45الذهب إىل 
ولعل هذا التضخم غري الطليق . ولكن يلوح ان الدخل ارتفع بنسبة هذا التخفيض وظل يرتفع حىت زمن أورليوس

اخلاضع إلشراف احلكومة، مل يكن إال وسيلة سهلة لتخفيف العبء عن املدينني على حساب الدائنني، ألن هؤالء لو 
ستطاعوا بفضل ما ميتازون به من كفاية، وما يتاح هلم من فرص، أن يركزوا الثروة يف أيد قليلة إىل تركوا وشأم ال

ومن واجبنا أن نعد النظام املايل الروماين من أكثر النظم املالية .حد يقف معه دوالب االقتصاد وينذر بالثورة السياسية
ذلك ان معياراً واحداً للنقد ظل قائماً موثوقاً به مدى قرنني من . جناحاً وثباتاً يف التاريخ رغم ما طرأ عليه من تغريات

. الزمان، وبفضل هذا الثبات راجت التجارة واستثمار املال رواجاً مل يكن له نظري يف أي عصر من العصور السابقة

ائع ذات ومن أجل هذا انتشر الصيارفة يف كل مكان، يبدلون النقود بعضها ببعض، ويراجعون احلسابات والود
الفوائد، ويصدرون التحاويل املالية للمسافرين وتوكل إليهم إدارة أمالك األفراد وبيعها، وشرائها، واستثمار 

وكان مصدر هذا النظام املصريف بالد اليونان وبالد . األموال، وأداء الديون، وإقراض املال لألفراد والشركات
السوريني حىت يف إيطاليا نفسها ويف غريب أوربا؛ وكان اللفظان الشرق اليوناين، وكان أكثره يف أيدي اليونان و

واخنفض سعر الفائدة إىل أربعة يف املائة لكثرة الغنائم الت . اللذان يطلقان على السوري، واملصريف يف غالة مترادفني
قبيل % 12بعد موته، وبلغ حده القانوين األقصى وهو % 6جياء ا أغسطس من مصر، ولكنه عاد فارتفع إىل 

 م على ما وصلت إليه حال املصارف والتجارة يف 33املشهور الذي حدث يف عام " الذعر"ويدل . عصر قسطنطني
ذلك أن أغسطس سك العملة بال حساب، . أيام اإلمرباطورية، كما يدل على اعتماد كال النظامني على اآلخر
ال، واخنفاض سعر الفائدة، وارتفاع األمثان، وبسط يده يف اإلنفاق كل البسط، على أساس أن كثرة تداو ل امل

وقد حدث هذا فعالً ولكن هذه العملية مل يكن من شأا أن تستمر إىل . ستبعث النشاط يف األعمال املالية والتجارية
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م أن وقف إصدار . ق10غري اية، ولذلك حدث انتكاس وملا ميض على بدايتها زمن طويل؛ فقد حدث يف عام 
ولذلك فرض .تيبرييوس إىل عكس النظرية السابقة وهي أن خري ضروب االقتصاد هو أشدها اقتصاداًالعملة، وعاد 

القيود الشديدة على النفقات احلكومية، وحدد إصدار العملة حتديداً شديداً، ومجع يف خزانة الدولة 
 إىل بالد الثراء البتياع ونشأ عن هذا أن قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح األموال. 2.700.000.000

وعجز املدينون عن الوفاء بديوم، فباعوا . ونتج عن ذلك اخنفاض األمثان، وارتفاع سعر الفائدة. الكماليات منها
وحاول جملس الشيوخ أن مينع تصدير رؤوس األموال . أمالكهم، وقاضى املدينون املرابني، وامتنع االقتراض أو كاد

 من ثروة كل عضو من أعضائه يف األراضي اإليطالية، فعمد الشيوخ من أجل ذلك إىل فطلب أن يستثمر قدر كبري
املطالبة مبا هلم من الديون، وباعوا أمالك مدينيهم للحصول على األموال،وازدادت األزمة سوءاً على سوء؛ وملا ان 

انه البد له أن  Balbes & Ollius مصرف بلبس وأليوس Publius Spintherأبلغ الشيخ ببليوس أسبنثر 
وحدث يف الوقت نفسه .  سسترس للوفاء مبا يتطلبه القانون اجلديد، أعلن املصرف إفالسه30.000.000يسحب 

 على أثر ضياع ثالث سفن هلا حتمل Seuthes & Sonأن أفلست شركة باإلسكندرية هي شركة سوثيس وولده 
ر، فشاع يف طول البالد وعرضها ان مصرف  للصباغة يف مدينة صوMalchus، واارت شركة ملكس \التوابل

 الروماين على وشك اإلفالس بسبب ما له من ديون كثرية على هاتني Maximus & Viboمكسمس وفيبو 
وملا ان هرع أصحاب الودائع إىل هذا املصرف لسحبها أغلق أبوابه، وحدث بعدئذ يف اليوم نفسه أن . الشركتني

ووصلت يف الوقت عينه تقريباً أنباء تقول إن . Pettiusوالد بتيوس أجل الدفع مصرف كبري آخر هو مصرف أ
مصاريف مالية كربى يف ليون، وقرطاجنة، وكورنثة، وبيزنطية قد أفلست هي األخرى، وأغلقت مصارف رومة 

واضطر . واحداً بعد واحد، ومل يكن من املستطاع اقتراض املال إال بفوائد أعلى كثرياً من السعر املصرح به قانوناً
 سسترس 100.000.000تيبرييوس يف آخر األمر أن يعاجل األزمة بوقف قانون االستثمار يف أرض إيطاليا، وتوزيع 

على املصارف لقرضها من غري فائدة آلجال تبلغ ثالث سنني، بضمان األمالك العقارية، فاضطر املرابون من األفراد 
  .ا، وعادت الثقة شيئاً فشيئاً إىل السوق املالية والتجاريةإىل ختفيض سعر الفائدة، وخرجت األموال من خمابئه

  الفصل السابع 

  الطبقات 

كان كل إنسان يف رومة إال أقلية ال يعتد ا يعبد املال عبادة جنونية، وكان الناس مجيعاً عدا أصحاب املصارف 
ما أقل ما تعرف عن العصر : "هلةمن ذلك أن أوفد يقول يف أحد كتبه على لسان إله من اآل. يلعنون املال ويذمونه

وبعد مائة عام من ذلك يشيد جوفنال يف ). 15"(الذي تعيش فيه إذا تومهت أن الشهد أحلى من املال يف يدك
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وظل القانون الروماين إىل آخر عهد اإلمرباطورية حيرم على الشيوخ ". جبالل الثروة املقدس أعظم التقديس: "سخرية
رة أو الصناعة؛ ومع ام كانوا حيتالون على هذا التحرمي بأن جييزوا ملعتوقيهم أن يستثمروا استثمار أمواهلم يف التجا

هلم املال، فإم كانوا حيتقرون وكالءهم، ويرون ان احلكم حبق املولد هو وحده الذي يليق م أن يستبدلوا به احلكم 
باقية يف البالد بعد ما قام فيها من الثورات، وبعد وقد ظلت االنقسامات الطائفية . حبق املال أو األساطري أو السيف

فأصبح أفراد طبقيت الشيوخ، والفرسان، واحلكام، : أن نقص عدد األشراف نقصاناً كبرياً، واختذوا هلم ألقاباً جديدة
" باألدنياء" أو رجال املناصب؛ ولقب كل من عداهم honestiores" رجال الشرف"واملوظفني، يلقبون 

humiliores  الضعفاء"أو "tenuiores . ،ما اعتزازاً بالشرف والكرامة وكان وقار الشيخ وزهوه ميتزج
وكان يعمل يف عدد من املناصب بعضها يف اثر بعض من غري أجر بل تفرض عليه نفقات طائلة، وكان يضطلع 

 وينفق من ماله على األلعاب بالواجبات اليت تفرضها عليه مناصبه اهلامة بدرجة ال بأس ا من الكفاية واالستقامة؛
العامة، ويساعد املوايل احملررين من العبيد، ويقتسم بعض ثروته مع األهلني بضروب الصدقات اليت خيرجها يف أثناء 

وإذ كان مركزه يتطلب منه كثرياً من الواجبات، كان يطلب إليه إذا أراد أن ينضم إىل طبقة . حياته أو بعد مماته
 Gnaeusوقد بلغت ثروة أحد الشيوخ وهو نيوس لنتولس .  أن يكون لديه مليون سسترسالشيوخ أو يبقى فيها

Lentulus 400.000.000 سسترس، ولكننا إذا استثنينا هذا الشيخ وحده كان أعظم الناس ثراء يف رومة هم
 األباطرة ينقصون من وبينما كان. رجال األعمال الذين مل يكونوا يستنكفون أن يشتغلوا بالشؤون املالية أو التجارية

سلطان جملس الشيوخ كانوا خيتصون رجال األعمال باملناصب الكربى، وحيمون الصناعة والتجارة واألعمال املالية، 
وكانت عضوية هذه الطبقة الثانية، طبقة الفرسان، . واختذوا معونة الفرسان سنداً للزعامة ضد دسائس األشراف

ربعمائة ألف سسترس، وأن يرشح الزعيم نفسه أعضاء هذه الطبقة؛ ومن أجل تتطلب من صاحبها أن يكون مالكاً أل
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال األعمال الذين مل . هذا كان كثريون من ذوي الثراء من طبقة العامة

ألطباء، والفنانني يرشحوا إىل العضوية يف طبقة أخرى، ومن العمال األحرار املولد، والفالحني املالك، واملدرسني، وا
ومل يكن اإلحصاء حيدد طبقة الصعاليك حسب أعمال أفرادها بل كان حيددها حسب مولدهم؛ . والعبيد احملررين

وكان الكثريون منهم ) 52"(السوقة الذين ال يقدمون للدولة إال األطفال"وقد وصفتهم إحدى الرسائل القدمية بأم 
) من الريال األمريكي50slash100( جتارة املدن بأجر يبلغ متوسطه ديناراً يهملون يف احلوانيت، ويف املصانع، ويف

وجدير بنا أل ننسى ). 53(وزاد هذا األجر يف القرون التالية، ولكن زيادته مل تكن أسرع من زيادة األمثان. يف اليوم
لسرعة؛ وانه ال خيلو منه عصر ان استغالل األقوياء للضعفاء أمر طبيعي كالطعام والشراب، وال خيتلف عنهما إال يف ا

من العصور وال جمتمع من اتمعات أيا كان نوعه وأيا كان نظام احلكم الذي خيضع له؛ ولكن هذا االستغالل مل 
. يكن يف بلد من البالد أكمل مما كان يف رومة القدمية، كما مل تكن الطبقات يف بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فيها
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مجيعاً يف وقت من األوقات فقراء ال يشعرون بفقرهم، ولكن الفقر والثراء ما لبثا أن وجدا معاً يف لقد كان ساكنوها 
على أن نظام اإلعانات احلكومية والصدقات اليت كان السادة حيسنون ا . صعيد واحد، فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم

ل بلبس الذي أوصى لكل ساكن يف رومة خبمسة على مواليهم، والوصايا القيمة اليت كان يوصى ا األثرياء أمثا
وكاد نظام الطبقات يف رومة أن يصبح شبيهاً . وعشرين ديناراً، كل هذا قد حال بني األهلني وبني الفقر املدقع

بنظريه يف اهلند احلاضرة فيقسم األمة أقساماً منفصلة متنافرة، ولكن من كان ذا قدرة من األهلني كان يف وسعه أن 
وكان ابن العبد احملرر يتمتع جبميع .  الرق، وأن جيمع املال، ويرقى إىل املناصب العالية يف خدمة الزعيميتحرر من

حقوق األحرار، وكان يف وسع حفيده أن يصبح عضواً يف جملس الشيوخ، بل ان حفيد أحد احملررين قد أصبح 
حملررون يف القرن األول امليالدي كثرياً من وتوىل العبيد ا. امرباطوراً بعد قليل من هذا الوقت الذي نتحدث عنه

وكثرياً ما كان يعهد إليهم اإلشراف على أموال اإلمرباطورية يف الواليات، وعلى عمليات املياه يف . املناصب العامة
وكان احملررون أو العبيد، . رومة، وعلى مناجم االمرباطور، ومقالع أحجاره وضياعه، وعلى متوين معسكرات اجليش

م تقريباً من اليونان أو السوريني، يديرون شؤون القصور اإلمرباطورية، ويتولون أخط واملناصب يف جمالس وكله
وحتولت الصناعات والتجارة الصغرى شيئاً فشيئاً إىل أيدي احملررين، وأصبح الكثريون منهم على مر األيام . الدولة

 يتيح هلم الفرص لرفع مستواهم اخللقي أو يسمو من أصحاب رؤوس األموال ومالك األراضي؛ وقلما كان ماضيهم
بأغراضهم وأسباب اهتمامهم، فلما أن حرروا أصبح املال شغلهم الشاغل فلم يكونوا يتورعون عن سلوك أي سبيل 

 أشنع Petroniusوقد ندد م بترونيوس . توصلهم إليه، أو يراعون يف إنفاقه وازعاً من ضمري أو ذوق سليم
و، وسخر سنكا، وان يكن أقل من بترونيوس حدة، باألثرياء احملدثني الذين يبتاعون جماميع مزينة من تنديد يف ترميلكي

وأكرب الظن ان بعض هذا اهلجاء كان رد فعل مبعثه غرية طبقة من الناس رأت ). 54(الكتب ولكنهم ال يقرأوا أبداً
واملالذ قد أخذ يعتدي عليه هؤالء احملدثون، ان ما كانت ختتص به من استغالل الناس واالستمتاع بضورب الترف 

وما من شك يف ان ما لقيه . ومل يكن يف وسعها أن تصفح عن أولئك الذين قاموا يشاركوا يف أمواهلا وسلطاا
احملررون منن جناح قد بعث بعض السلوى واألمل يف نفوس تلك الطبقة اليت كانت تقوم مبعظم األعمال اليدوية يف 

 أي حنو نصف 400.00م مبا يقرب من .  ق30 عدد العبيد يف رومة حوايل سنة Pelochد قدر بلوك وق. إيطاليا
وإذا جاز لنا أن نصدق ثرثرة أثينوس فان بعض . 1.500.000عدد سكاا مجيعاً، وقدر عددهم يف إيطاليا بنحو 

م أن جملس الشيوخ قد رفض ومن أكرب الشواهد على كثر). 55( عبد20.000الرومان كان ميتلك الواحد منهم 
اقتراحاً عرض عليه يرمي إىل إلزام العبيد بأن يلبسوا زياً خاصاً،وكان سبب الرفض خوف الس أن يدركوا بذلك 

م بواحد إىل ثالثة 170 حوايل سنة Pergamumوقدر جابينوس نسبة العبيد إىل األحرار يف برمجوم . كثرة عددهم
وكان مثن العبد ). 56( املدن األخرى مل تكن ختتلف كثرياً عن هذه النسبة، وأكرب الظن ان نسبتهم يف%25أي 
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اليت ابتاع ا ) ريال أمريكي105.000( سترس يبتاع ا من يعمل يف الضياع، إىل سبعمائة ألف 330خيتلف من 
وكان متوسط مثن العبد يف الوقت ). 57( النحويDaphnis دفنيس Marcus Scaurusماركس أسكورس 

، وكان مثانون يف املائة من العمال يف الصناعة ويف جتارة األشتات )ريال400( سسترس 4000 نتحدث عنه الذي
 Servi" عبيد عوميون"من العبيد، كما كانت معظم األعمال اليدوية والكتابية يف املصاحل احلكومية يؤديها 

Publici .كانوا يقومون : اكزهم وأعماهلم كثرية متنوعةأما عبيد املنازل فكانوا أنواعاً ال حصر هلا، كما كانت مر
خبدمة سادم، وكانوا صناع يدويني، ومعلمني خصوصيني، وطهاة وحالقني، وموسيقيني، ونساخني،وأمناء مكاتب، 

وفنانني، وأطباء، وفالسفة وخصياناً، وغلماناً حساناً أقل ما يقومون به من األعمال أن يكونوا سقاة، ومقعدين 
وكانت يف رومة سوق خاصة يستطيع اإلنسان أن يبتاع فيها عبداً أعرج، وأقطع . م بأجسادهم املشوهةيسلون ساد

وكان عبيد املنازل يضربون أحياناً ). 58(الذراع، أو ذا أعني ثالث، أو طويالً مفرطاً يف الطول، أو قزماً أو خنثي
ويصف ). 59(وا من اخلمر القدر الذي يرغب فيهوأحياناً يقتلون،وقد قتل والد نريون عبيده ألم أبوا أن يشرب

العذراء اخلشبية وغريها من آالت التعذيب، واجلب وغريه من السجون، والنريان اليت "سنكا يف فقرة له غاضبة 
كانت توقد يف احلفر حول أجسام املساجني، واخلطاطيف اليت كانت جتر ا جثثهم، واألغالل الكثرية األنواع، 

ويصف . ويلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبيد املزارع". ملختلفة، واقتالع األعضاء وكي اجلباهوضروب العقاب ا
جوفنال سيدة كان عبيدها يضربون واحداً بعد واحد أثناء تصفيف شعرها، ويصور أوفد سيدة أخرى تدفع دبابيس 

اء، ومن واجبنا أل نعدها من الشعر يف ذراعي خادمة هلا، ولكن هذه القصص يبدو عليها أا من اختراع األدب
وحنن معرضون خلطأ املبالغة يف قسوة املاضي لنفس السبب الذي حيملنا على . احلقائق التارخيية املقطوع بصحتها

واحلق ان متاعب عبيد . املبالغة يف جرائم احلاضر وفساد أخالقه ـ ذلك بأن ندرة القسوة جتعلها طريفة مستملحة
قد أخذت تقل شيئاً فشيئاً على أثر قبوهلم أعضاء يف األسر اليت كانوا خيدموا، وباإلخالص البيوت أيام اإلمرباطورية 

املتبادل بينهم وبني سادم، وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم السيد خبدمة عبيده يف بعض األعياد، ومبا كان يضمنه 
ومل يكن العبيد حيرمون من مسرات احلياة . العبد من عم لدائم يف خدمة سيده قل ان يكون له نظري يف هذه األيام

انظر مثال إىل ما كتب على قرب . العائلية؛ وتدل شواهد قبورهم على ام مل يكونوا يقلون رمحة وشفقة عن األحرار
 هذا األثر ألبنهما الذي عاش سنة أشهر وثالثة أيام؛ كان Eucopionلقد أقام والدا يوكوبيون : "واحد من أبنائهم

رف األطفال وأكثرهم إدخاالً للسرور على قلوب من حوهلم؛ ولقد كان أكرب أسباب سعادتنا وان مل يكن فيها أظ
من ذلك أن أحد . ومثة شواهد أخرى تدل على ما كان بني السادة والعبد من حب وعطف". قادراً على الكالم

نبالء يبدي حزنه الشديد على موت األسياد جيهر بأن خادمه امليت كان عزيزاً عليه كولده، وان أحد الشبان ال
. مربيته، وان مربية أخرى تظهر حزا ملوت طفل ترعاه، وان سيدة متعلمة أقامت نصباً تذكارياً مجيالً ألمني مكتبتها
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".  يعزيه يف موت عبد عزيز عليهFlavius Ursusقصيدة إىل فالفيوس أورسس  "Statiusوقد كتب استاتيوس 

أن خياطر عبد حبياته حلماية سيده، ومنم كثريون صاحبوا سادم يف منفاهم طائعني خمتارين، ومل يكن من غري املعتاد 
ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم، ومن الرجال من كانوا . ومنهم من ضحوا حبيام من أجل سادم

 املرهف، وعدم وجود فارق وقد كان لألخالق الرقيقة، واحلس. يعاملوم معاملة األصدقاء، وكان سنكا يأكل معهم
يف اللون بني السيد والعبد، واملبادئ الفلسفة الرواقية، وللعقائد الدينية اليت جاءت من بالد الشرق واليت مل تكن 

تعرف الفروق بني الطبقات، كان هلذه كلها نصيب يف تقليل الرق وحتسني حال األرقاء؛ ولكن العوامل األساسية يف 
وكان كثريون من .  كانت هي املزايا االقتصادية اليت تعود على السيد، وارتفاع مثن العبيدهذه القلة وذلك التحسني

العبيد ينالون احترام سادم لثقافتهم الراقية، فقد كان منهم خمتزلون خلطبهم، ومساعدون هلم يف حبوثهم، وأمناء هلم 
وكان يف مقدور العبد يف كثري . ، وحناة، وفالسفةيف شئوم املالية، ومدبرون ألعماهلم؛ وكان منهم فنانون، وأطباء

ماله القليل "من األحوال أن يتجر حلسابه اخلاص، وأن يعطي جزءاً من مكاسبه ملالكه، وأن حيتفظ مبا بقي منها لتكون 
Peculium"ذه املكاسب، أو بأمانته وإخالصه يف خدمة سيده، أو . ، أي ملكاً خاصاً له وكان يف وسع العبد

وقد جتسن أحوال العمال ). 66(يام له خبدمة غري عادية، أو جبمال خلقه، أن ينال حريته عادة يف ست سننيبالق
وحنن نستمع قبيل هذا الوقت الذي . Collegiaوأحوال العبيد أنفسهم بعض التحسن بفضل منظمات العمال 

فخر، فكانت هناك هيئات خاصة نتحدث عنه بوجود عدد كبري من هذه املنظمات وبتخصصها إىل حد يدعو إىل ال
باملداحني، والنافخني يف األبواق، والقرون، والناي، واملزمار، وغريها من اآلالت؛ وكانت هذه املنظمات تنشأ عادة 

على مثال اهليئات البلدية، فكان يقوم عليها عدد من الرؤساء ذوي الرتب املتدرجة؛ وكان هلا إله واحد أو آهلة 
وكانت تعمل ما تعمله املدن فتطلب إىل ذوي املال أو ذواته رعايتها، . م معبداً وعيداً سنوياًمتعدون تقيم له أو هل

وكانوا جيدون هذه املساعدة . واألخذ بناصرها، ومساعدة أعضائها يف رحالم، وإقامة قاعات اجتماعهم ومعابدهم
وخري ما نتصورها . ت العمال يف هذه األياموحنن خنطئ إذا ظننا أن هذه املنظمات كانت شبيهة باحتادا. على الدوام

به هو أن نقول إا كانت أشبه باهليئات األخوية، ذات العدد الذي ال حيصى من املناصب، وألقاب الشرف، 
وكثرياً ما كان األغنياء يساعدون على قيام هذه املنظمات . وضروب اللهو، والرحالت، واملعاونات املتبادلة البسيطة

وكان يف مقدور العبد يف ". أخوات"كما كان نساؤهم " إخوة"وكان رجال املنظمة كلهم .  وصاياهموال ينسوا يف
يضمن لنفسه " عضو ذي مقام"وكان كل . بعضها أن جيلس أمام مائدة الطعام، أو يف جملس إدارا، مع الرجل احلر

من حياة اجلمهورية أن يف وسعهم أن وقد وجد الزعماء الشعبيون على اختالف طبقام يف آخر قرن . جنازة طيبة
وذه الطريقة أصبحت . يقنعوا هذه املنظمات بأن يقترع أفرادها على بكرة أبيهم للمرشح الذي يقدم هلا املال

أدوات سياسية يف أيدي األشراف، وأصحاب املال، واملتطرفني من السياسيني، وكان لتنافسها يف الفساد اكرب األثر 
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وقد حرم قيصر وجودها ولكنها بقيت رغم هذا التحرمي، وحلها أغسطس . قراطية الرومانيةيف القضاء على الدمي
كلها إال عدداً قليالً من املنظمات النافعة، وعاد تراجان فحرم وجودها، مث مسح أورليوس بوجودها، وما من شك يف 

امست يف آخر األمر مسالك دخلت أا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل نطاق القانون أو خارجة عنه، مث 
  .منها املسيحية إىل البالد وتغلغلت يف حياة رومة

  الفصل الثامن 

  النظام االقتصادي والدولة 

ترى إىل أي حد حاولت احلكومة يف عهد اإلمرباطورية أن تسيطر على احلياة االقتصادية؟ لقد حاولت أن تعيد ملكية 
ولقد كان األباطرة يف هذه الناحية أكثر استنارة من . لك إىل حد كبرياألرض إىل الفالحني، ولكنها عجزت عن ذ

وأراد دومتيان أن يشجع زراعة . جملس الشيوخ ألن هذا الس كان خاضعاً لسيطرة أصحاب الضياع الكبرية
وأرغم . عاًاحلبوب يف إيطاليا ولكنه مل يفلح فيما كان يرمي إليه، وهلذا كانت إيطاليا على الدوام ختشى اهلالك جو

فسبازيان جملس الشيوخ على أن يرضى به إمرباطوراً بسيطرته على مصر وكانت وقتئذ مصدر القمح الذي حتتاجه 
وكان على الدولة ان تضمن استرياد احلبوب . إيطاليا، وأراد سبتميوس أن حيذو حذوه باستيالئه على مشايل أفريقية

وكانت متنح بعض .  تشرف بنفسها على االسترياد والتوزيعإىل إيطاليا وتوزيعها، وقد اضطرها هذا إىل أن
االمتيازات للتجار الذين يستوردون احلبوب إىل إيطاليا وقد ضمن هلم كلوديوس أن يعوضهم مما عساهم أن يتعرضوا 
له من اخلسارة؛وأعفى نريون سفنهم من ضريبة األمالك، وكان تأخر سفن أسطول احلبوب عن الوصول يف موعدها 

وكانت السياسة االقتصادية . طمها هو السبب الوحيد الذي يدفع الشعب الروماين إىل شق عصا الطاعةأو حت
 مع استتثناء امتالك الدولة للمناجم ومقالع األحجار، ومصايد Laissez faireالرومانية تسري على مبدأ التخلي 

 الفيالق الرومانية تصنع اآلجر وكانت). 86(السمك، ورواسب امللح، ومساحات واسعة من األرض املرترعة
والقرميد الالزمني ملبانيها، وكثرياً ما كانا يستعمالن يف املنشآت العامة وخاصة يف املستعمرات، والراجح أن صناعة 

األسلحة وعدد احلرب كانت وقفاً على دور الصناعة اليت متتلكها الدولة، وليس ببعيد أنه قد وجدت يف القرن 
وكانت األعمال العامة تعطي يف العادة ). 70(ا احلكومة كاليت نسمع عنها يف القرن الثالثاألول مصانع متتلكه

للمقاولني تراقبهم احلكومة مراقبة بلغت من الدقة حداً اضطرهم إىل القيام ا عادة على الوجه األكمل، وبأقل ما 
 بقوم بعدد متزايد منها احملررون من  م80مث أصبحت هذه األعمال حواىل سنة ). 70(يستطاع من االرتشاء والفساد

عبيد اإلمرباطور، ويعمل فيها عبيد احلكومة، ويلوح أن الغرض الوحيد من إقامة هذه املشروعات يف مجيع األوقات 
من مثن املبيعات، ورسوم % 1وكانت ترفض على التجارة ضريبة يسرية مقدارها ). 71(هو ختفيف حدة التعطل 
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وكان اإلدليون .  بعض األحيان على مرور البضائع فوق اجلسور واجتيازها املدنمجركية قليلة، وعوائد يف
Aediles يراقبون جتارة األشتات وفق نظام بلغ الغاية يف اجلودة، ولكننا إذا جاز لنا أن نصدق ما ورد على لسان 

فقد كانوا يقبلوا " قت؛ شخص حانق يف بترونيوس فإم مل يكونوا خرياً من أمثاهلم من املوضفني يف غري ذلك الو
وكانت الشئون املالية ) 72" (وأفواه الرأمساليني مفتوحة على الدوام .. . الرشوة من اخلبازين وأمثاهلم من السفلة

تتأثر بتدخل احلكومة يف قيمة العملة، ومبنافسة مالية الدولة للمصاريف، ويلوح أن بيت املال كان يضطلع بأكثر 
فكان يفرض املال بالربا للزراع بضمان حمصوالم ولسكان املدن بضمان . مرباطورية بأمجعهااألعمال املصرفية يف اإل

وكانت احلروب عوناً للتجارة ألا كانت تفتح هلاموارد وأسواقاً جديدة وسيطرة على الطرق ). 73(أثاث بيوم
 اهلند وتغلبت على منافسة  على بالد العرب فتحت الطرق إىل بالدGallusمن ذلك أن محلة جالس . التجارية

 من الشبان وكان بلين يشكو أن احلروف تشن كي جتد السيدات الرومانيات وجيد الغنادرة. العرب والبارثيني
لغ يف تقدير ثروة رومة القدمية، ذلك أن جمموع إيرادات وجيب أال نبا). 74(جماالً واسعاً للحصول على القصور
وهي أقل )... ريال أمريكي150.000.000( سسترس 1.500.000.000الدولة يف أيام فسبازيان مل تزد على 

ومل تكن الوسائل اليت متكن الناس من مجع ثروات طائلة بطريق اإلنتاج الكبري . من مخس ميزانية بيويورك اليوم
لك الوقت أو أا مل تكن يعىن ا، ومل تكن قد نشأت وقتئذ صناعة العامل احلديث وجتارته اللتان ميكن أن معروفة يف ذ

ومل تكن احلكومة الرومانية تنفق على األسطول احلريب إال القليل من املال، ومل تكن . تفرض عليهما الضرائب العالية
وإذ كانت معظم الصناعات مرتلية . لى مواردها ال على ديواتنفق شيئاً على خدمة الدين العام، فقد كانت تعيش ع

فإن منتجاا كانت تنتقل إىل املستهلك دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها يف هذه األيام، فقد 
مما نعمل كان الناس ينتجون للبيئة اليت يعيشون فيها أكثر مما ينتجون للسوق العامة، وكانوا يعملون ألنفسهم أكثر 

وكانوا يستخدمون أجسامهم أكثر منا، ويعملون زمناً أطول منا، . اليوم، ولغريهم ممن ال يروم أقل مما نعمل حنن
وكانوا يف عملهم أقل منا حدة وانكباباً على العمل، ومل يكونوا يشعرون بأم حمرومون من آالف الكماليات اليت ال 

قدورهم أن يشرعوا يف اقتناء الثروة اليت تضارع ثروتنا حنن يف السنني تتراءى هلم يف احالمهم، ومل يكن يف م
العجاف؛ ولكنهم كانوا يستمتعون بقدر من الرخاء مل تعرف أمم البحر األبيض املتوسط نظرياً له من قبل ونستطيع 

ام إىل أعلى درجات عظمته ومالك القول أن العامل القدمي وصل يف تلك األي. أن نقول بوحه عام إا مل تر ما مياثله بعد
  .املادية

  الباب السادس عشر 

  رومة وفنونها 
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  م 96 - م . ق30

  الفصل األول 

  ما تدين به لليونان 

مل يكن الرومان بطبعهم شعباً فنياً، فقد كانوا قبل أغسطس حماربني وكانوا بعده حكاماً، يرون أن استقرار النظام 
وكانوا يبتاعون . م وواجب أنبل من اخللق واجلمال أو االستمتاع بهواستتباب األمن على أيدي احلكام خري أعظ

ومن اقوال . أعمال األساتذة املوتى بأعلى األمثان، ولكنهم كانوا حيتقرون الفنانني األحياء وحيشروم يف زمرة اخلدم
ن يبدو هلم أن أشرف ، وكا"إنا وإن كنا نعبد التماثيل لنحتقر الذين يصنعوا: "سنكا وهو الرجل الرحيم الشفيق

إذا صح أن تعد الزراعة فناً من (سبل احلياة سبيل القانون والسياسة؛ أما الفنون البدوية فكان أشرفها لديهم الزراعة 
وكان معظم رجال الفن يف رومة، إذا استثنينا املهندسني املعماريني، من اليونان األرقاء أو احملررين أو ). الفنون

لهم يعملون بأيديهم ويعدون من طبقة الصناع، ومل يعن املؤلفون الالتني قط بذكر أمسائهم أو املستأجرين، وكانوا ك
حوادث حيام، ومن أجل هذا يكاد رجال الفن الروماين كلهم أن يكونوا جمهويل األمساء، فليس مثة شخصيات حية 

، Praxitelesستيلز ، وفدياس، وبركMyronتصبغ تارخيه صبغة إنسانية أو تضيئها كما يضيء مريون 
ففيه يضطر املؤرخ إىل احلديث عن األشياء ال .  قصة الفنون اجلميلة يف بالد اليونانProtogenesوبروتوجنيس 

عن األشخاص، وأن حيصي النقود، واآلنية، والتماثيل، والنقوش، والصور، واملباين، ويبذل يف ذلك جهد اليائس لعله 
ذلك أن منتجات .  أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة املليئة بأسباب العظمةيستطيع مبا يبذله من الكد يف مجعها

الفن تستهوي العني أو األذن، أو اليد، أكثر مما تستهوي العقل، ويذهب مجاهلا أو يكاد إذا خففته فأحلته أفكاراً 
جل هذا كان لكل فن وسيلته وليس عامل التفكري إال واحداً من عوامل كثرية لكل فكرة عاملها اخلاص، ومن أ. وألفاظاً

اخلاصة اليت ينفذ ا إىل النفوس، واليت ال ميكن أن تستحيل ألفاظاً وكالماً، وحىت الفنان نفسه إذا كتب عن الفن 
تلك هي أننا نصل إليه عن طريق : ومثة سحابة قائمة مشئومة تغشي مساء الفن الروماين خاصة. فإنه يعجز عن تصويره

وكما أن مشاعرنا . بدو يف أول األمر أنه املثل الذي احتذاه، واملرشد الذي اهتدى ديهالفن اليوناين الذي ي
تضطرب ملا نشاهده يف فن اهلند من صور وأشكال غريبة، فكذلك ختمد جذوة عواطفنا ملا يف الفن الروماين من 

دورية واأليونية والكورنثية، كما تكرار ممل للصور واألشكال املألوفة، ولقد حتدثنا من قبل عن األعمدة والتيجان ال
حتدثنا عن النقوش امللساء اليت اختذت مثالً أعلى حيتذى؛ وقد كانت التماثيل النصفية للشعراء واحلكام واآلهلة، 

ومل يكن هناك فن . واملظلمات املدهشة اليت تكشفت عنها آثار مبيب منقولة كما يقول لنا املختصون عن أصول يونانية
، وهو الذي ننفر منه لتعارضه مع فكرتنا عن الوحدة والبساطة والتقيد اليت "املركب"ل سوى الطراز روماين األص
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وما من شك يف أن فن رومة يف عصر أغسطس كان فناً يونانياً بقضه وقضيضه، فقد انتقلت . ألفناها يف الفن القدمي
وماين عن طريق صقلية وإيطاليا اليونانية، وعن طريق أشكال اجلمال وطرائقه ومثله العليا من بالد اليونان إىل الفن الر

كمبانيا وإتروريا، وأخرياً من بالد اليونان نفسها واإلسكندرية والشرق املصطبغ بالصبغة اليونانية؛ وملا أن أصبحت 
وراً ال رومة سيدة بالد البحر األبيض املتوسط أقبل الفنانون اليونان إىل مركز الثروة والرعاية اجلديد وأخرجوا ص

حصر هلا من روائع الفن اليوناين للهياكل والقصور وامليادين الرومانية، وكان كل فاتح حيمل معه إىل بالده مناذج من 
هذه الروائع، وكل موظف كبري ينقب يف املدائن عما كان باقياً فيها من كنوز الصناعة اليونانية؛ حىت أصبحت 

تماثيل املشتراة أو املسروقة اليت صارت النسق الذي حيتذيه الفن الرماين مدى إيطاليا على مر األيام متحفاً للرسوم وال
على أن هذا كله ليس إال نصف . وقصارى القول أن رومة قد ابتلعها العامل املتأغرق من الناحية الفنية. قرن كامل

ناحية نزاعاً بني العقود أما النصف اآلخر فهو أن تاريخ الفن الروماين، كما سنرى فيما بعد، كان من . احلقيقة
ن الواقعي اإليطايل األصل الذي حياول أن يسترد والعوارض املركبة على األعمدة، ومن الناحية األخرى نزاعاً بني الف

ما فقده ملا أن غزا شبه اجلزيرة الفن اليوناين الذي كان يصور اآلهلة ال الناس، وبني الطراز األفالطوين والفكرة 
 األفالطونية اردة ال الفرد األرضي الدنيوي الذي كان يسعى إىل متثيل الكمال النبيل يف الشكل بدل احلقيقة يف

لقد أصابت الفن الروماين القوي األصيل الذي أعان على حنت الصور على القبور التسكانية سنة . اإلدراك والقول
من لنوم بني فتح بالد اليونان وافتتان نريون بفنوا؛ ولكنه يف آخر األمر حطم القالب اليوناين الصبغة وأحدث يف 

النحت الواقعي، وبفضل مجاهلا املستعار، العاصمة الفنية للعامل الغريب، الفن القدمي انقالباً كامالً مبا أدخله فيه من 
  .وظلت كذلك مثانية عشر قرناً من الزمان

  الفصل الثاني 

  رومة الكادحة 

كان الرحالة القدمي، الذي يطوف برومة يف عهد األسرة الفالفية، إذا سار صعداً يف ر التيرب من أستيا متجهاً إىل 
وهذه . من بادئ األمر سرعة التيار احململ بالغرين الذي يأيت به من التالل والوديان ويلقيه يف البحرالشمال، يشاهد 

احلقيقة البسيطة هي منشأ مأساة التحات البطيئة، والصعاب اليت تعترض التجارة الصاعدة يف النهر واملنحدرة فيه، 
 كل ربيع تقريباً تطغى على أرض رومة املستوية، وانطمار فن التيرب من حني إىل حني، والفيضانات اليت كانت يف

وتقصر املساكن على الطبقات العليا اليت يصل إليها ساكنوها بالقوارب، وتتلف احلبوب املخزونة يف األهراء على 
فإذا اقترب الزائر من ). 2(أرصفة امليناء؛ فإذا احنسرت املياه جرفت معها املنازل ودمرا وأهلكت احلرث والنسل

دينة استرعى نظره احلي التجاري الذي كان ميتد مدى ألف قدم حماذياً ضفة النهر الشرقية، وكان يعج بضجيج امل
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 الذي Aventineوكان يقوم من ورائه التل األفنيت . العمال واحلوانيت واألسواق والسلع الرائحة والغادية
وعلى ضفة النهر اليسرى يف . م.  ق449 و494العامة الغضاب حني غادروا رومة مضربني يف عامي " استقر عليه"

وكان بالقرب من . Janiculumهذه البقعة كانت احلدائق اليت أوصى ا قيصر للشعب، ومن ورائها اجلانكيومل 
املقامان للحظ وإهلة ) القائمان إىل هذا الوقت(الضفة الشرقية عند جسر إمياليوس اجلميل سوق املاشية ومعبداه 

وقامت على . هذه السوق على الضفة اليمىن يظهر تل بلتني وتل كبتلني املليئان بالقصور واهلياكلوإىل مشال . الفجر
الضفة اليسرى حدائق أجربا ومن ورائها تل الفاتكان، وإىل مشال وسط املدينة بالقرب من شاطئ البحر الشرقي 

ان املريخ حيث أثيم ملهى بلبس، وملهى مبيب، كانت متتد اخلمائل الواسعة واملباين الفخمة اجلميلة اليت يزدان ا ميد
وهنا كانت الفيالق تتدرب على احلركات العسكرية، ويتبارى . وحلبة فالمينوس، ومحامات أجربا، وملعب دومتيان

، وتعقد اجلمعية جلساا برياسة )3(املتبارون يف األلعاب الرياضية، وتستبق املركبات، ويلعب الالعبون الكرة
فإذا نزل الزائر إىل املدينة عند طرفها الشمايل أبصر . حث القرارات اليت يتمخض عنها شبح الدمقراطيةاألباطرة لتب

بقايا السور الذي يعزى إىل سرفيوس تليوس، وأكرب الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد أن أغار الغاليون عليها يف 
.  على قوة اجليوش الرومانية وعلى مناعة العاصمةم، ولكن الرومان تركوا هذا السور يتهدم اعتماداً.  ق390عام 

وكانت قد فتحت . ، فكان ذلك دليالً على ذهاب هذه املتعة) م270سنة (ومل يشيد سور آخر إال يف عهد أورليان 
وإذا طاف الزائر حبدود . يف اجلدار أبواب ذات أقواس مفردة أو ثالثية لتنفذ منها الطرق الكربى اليت مسيت بأمسائها

دينة من شرقيها إىل جنوبيها شاهد حدائق سالست الغناء، ومعسكر احلرس الربيتوري املتعب، وعقود جماري املاء امل
اليت أقامها مارسيوس وأبيوس وكلوديوس، وأبصر عن ميينه التالل البنسيانية والكويريتالية، والفيمينالية، 

د عن األسوار واجته حنو الشمال الغريب عن طريق أبيوس فإذا ما ابتع. واالسكويلينية، والكئيلية يتلو بعضها بعضاً
، مث اجته بعدئذ مشاالً جمتازاً Nova Viaاجتاو باب كابينا ومر بالسفح اجلنويب من تل بالتني إىل الشارع اجلديد 

 بادئ وكانت هذه السوق يف. متاهة من العقود واملباين حىت يصل إىل السوق القدمية رأس رومة املفكر وقلبها النابض
فكان )  م96(األمر سوقاً حقة للبيع والشراء، طوهلا ستمائة قدم، وعرضها مئتان؛ أما يف الوقت الذي نتحدث عنه 

 الباثعون قد غادروها إىل الشوارع القريبة منها أو إىل غريها من األسواق، ولكن الناس كانوا يف الباسلقات

ااورة يبيعون األسهم يف احتادات اخلمارين، ويتعاقدون مع احلكومة، ويدافعون عن أنفسهم يف احملاكم، أو 
وكانت قد أقيمت حول السوق، كما أقيمت . يستشريون احملامني لريشدوهم إىل أهون السبل للفرار من القانون

 يف نيويورك احلديثة، هياكل متواضعة لآلهلة، وصروح كبرية لألعمال املالية، Wall Streetحول وول استريت 
وكان املارة جيدون من ظالل العمد املقامة يف العمائر العظيمة ما ال جيدونه من ظالل . وازدانت بعدد كبريمن التماثيل

عيات، فكان يف كل طرف من طرفيها م إىل أيام قيصر مكان انعقاد اجلم.  ق145وظلت من عام . األشجار القدمية
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منصة للخطباء تسمى املنطح ألن واحداً منها قد زين من قبل مبناطح السفن اليت استوىل عليها الرومان يف أنتيوم عام 
وهو عمود من الربونز املذهب أقامه أغسطس عالمة على " احلجر الذهيب"وكان عند طرفها الغريب . م.  ق338

 وعلى بدايتها، وقد نقشت عليه أمساء املدن الكربى اليت توصل إليها هذه الطرق، وبعد كل التقاء عدة طرق قنصلية
 املوصل إىل هيكل املشتري Sacra Viaوكان يسري حبذاء جانبه الشمايل الغريب الطريق املقدس . منها عن رومة

منها وهي سوق لوليوم وإىل مشال هذه السوق جيد الزائر سوقاً أخرى أكرب . وهيكل زحل وعلى تل الكبتول
Lulium ا الضغط الواقع على السوق القدمية؛ وكان بالقرب منها أسواق ثانوية اليت أنشأها قيصر ليخفف 

ومل . أنشئت ألجل أغسطس وفسبازيان، مث عمد تراجان بعد قليل من الوقت إىل توسيع أكرب هذه األسواق وتزيينها
ريع إال أن حيس مبا بني أهل املدينة من فوارق مجة، وبأن كثرياً من يكن يسع السائح حىت يف هذا التجوال الس

األجناس املختلفة قد حشرت فيها حشراً وأن شوارعها قد شقت فيها على غري نظام موضوع، لذلك كانت عاجزة 
وارع لقد كان عدد قليل من هذه الش. عن الوفاء بأغراض السكان عجزاً يضايقهم ويسبب هلم أشد املتاعب واآلالم

ويشكو جوفنال . خيتلف عرضه بني ست عشرة وتسع عشرة قدماً، أما كثرا فكانت أزقة ملتوية من الطراز الشرقي
من أن عربات النقل اليت تعج ا الشوارع املرصوفة أثناء الليل جتعل لنوم مستحيالً، وأن اجلماهري اليت تزدحم ا 

فهمها أسرعنا سد عليها الطريق جيش جلب "األشياء باحلرب والكفاح؛ طرقات املدينة جتعل السري فيها بالنهار أشبه 
من أمامنا، وكتل بشرية كثيفة تدفعنا دفعاً من خلفنا، فمنهم من يضربين مبرفقه، ومنهم من يدفعين بعمود هودج، 

بلة من هذا يسقط على أم رأسي كتلة خشبية، وذاك قارورة مخر؛ ورجالي يغطيهما الوحل، وتطؤين أرجل ضخمة مق
وكانت الشوارع الرئيسية يف املدينة مرصوفة بكتل ). 4"(وهذا جندي يطأ أصابع قدمي مبسامري حذائه. مجيع اجلهات

ومل تكن لشوارع . من احلمم الربكانية مخاسية األضالع مثبتة يف األرض بقوة أمكنتها من البقاء يف مكاا إىل اليوم
من مرتله ليالً حيمل بيده مصباحاً أو يسري خلف عبد حيمل مشعالً، ومل تضاء، ولذلك كان كل من جيرؤ على اخلروج 

وكانت األبواب تغلق . يكن يف كلتا احلالتني مبأمن من اللصوص، وما كان أكثر عددهم يف طرقات املدينة املظلمة
ان من احلديد كاليت تشاهد باألقفال واملفاتيح، والنوافذ تشد باملزاجل ليالً، وما كان منها يف الطابق األرضي حتميه قضب

ويضيف جوفنال إىل هذه األخطار ما كان يلقي على املارة من السوائل واجلوامد من . يف أمثاهلا من نوافذ هذه األيام
نوافذ الطبقات العليا، وخيتتم حديثه بقوله إن األبله وحده هو الذي كان خيرج من بيته للعشاء دون أن يكتب 

نة مركبات عامة تنقل العمال من مساكنهم إىل مقر أعماهلم، ومن أجل ذلك كان معظم ومل يكن باملدي). 5(وصيته
. السوقة يقيمون يف مساكن عامة من األجر بالقرب من وسط املدينة أو يف حجرات خلف حوانيتهم أو يف أعالها

 أو Insulaسوال وكان كل مسكن عام يشعل يف العادة مربعاً كامالً من األرض، ولذلك كان يطلق عليه لفظ إن
وكان الكثري من هذه املباين يعلو ستة طباق أو سبعة، وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثري منها ينهار على . جزيرة
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وقد حدد أغسطس ارتفاع واجهات املباين بسبعني قدماً رومانية، ولكن يبدو . من فيه ويقضي على حياة مئات منهم
بائس "األجزاء اخللفية منها إىل أكثر من هذا القدر ألن مارتيال حيدثنا عن أن هذا القانون كان يسمح بارتفاع 

وكان يف الطبقات السفلى لكثري من املساكن حوانيت، ). 6"(مسكني يسكن حجرة عليها يرتقي إليها مبائيت درج
ا يف الشارع ممرات وكان لبعضها شرفات يف الطبقة الثانية، وكان قليل منها يصلها من أعالها باملساكن املقابلة هل

وكانت هذه اجلزائر تكاد غص ا . ذات عقود حتتوي حجرات إضافية تتخذها بعض العامة منازل هلم غري مأمونة
، يف أعلى تل )تل النصر (Clives Victoriae، والكليفس فكتوريا Novaviaالطريق اجلديدة النوفافيا 

 Esquiline واإلسكويلني Viminal بني الفمنال البالتني، وحي الصابورا وهو حي صاخب مليء باملواخري

 وبائعو السمك من رجال سوق السماكني، Macellumحيث كان يسكن صيادو األسواق وقصابو مسيلوم 
. وبائعو املاشية أهل سوق البقر، وبائعو اخلضر أهل سوق اخلضر، ومجيع عمال رومة كتبتها وأهل احلرف فيها

وكانت احلوانيت تقوم على جانيب هذه السوق، .  إىل أطراف السوق العامة الكربىوكانت أحياء رومة الفقرية متتد
وكانت تترد فيها أصداء ضجيج العمال وجلاجة املساومني، وكان بائعو الفاكهة، والكتب، والعطور، والطحانون، 

لناس وشهوام والصباغون، وجتار الزهور واآلالت احلادة واألقفال، والصيادلة، وغريهم من يقضون حاجات ا
وكان احلالّقون . وأسباب غرورهم وكربيائهم، كان هؤالء مجيعاً يزمحون الشوارع مبظالم وأكواخهم املمتدة فيها

وبلغت حانات اخلمر من الكثرة . ميارسون مهنتهم يف اهلواء الطلق حيث يستطيع الناس مجيعاً أن يستمعوا لثرثرم
وكان أهل كل حرفة يرتعون غلى التجمع ). 7(حجرة استقبال واحدة ضخمةدرجة خيل معها إىل مارتيال أن رومة 

فكان صناع . يف حي أو شارع واحد وكثرياً ما كان يطلق اسم هذه احلرفة على احلي أو الشارع الذي تستقر فيه
، وصناع السروج يف Vicus Sandalariusيتجمعون يف الفيكس سندلريوس ) الصنادل(األحذية ذات السيور 

، والصياغ Vicus Vitrarius، وصناع الزجاج يف الفيكس فتراريوس Vicus Lolariusيكس لوراريوس الف
ويف هذه احلوانيت وأمثاهلا كان الفنانون الطليان يقومون . Vicus Margaritariusيف الفيكس مرجرتريوس 

سخى األجور، وحييون حياة الترف بأعماهلم ال يستثىن منهم أحد إال أعظمهم شأناً ممن كانوا يؤجرون على أعماهلم أ
 الذي منحه لوكلس مليون سسترس لكي يصنع متثاالً لإلهلة بلستاس Arcesilausوالتجوال أمثال أرسسلوس 

Pelicitas وزندورس ،Zenordorus وكان ). 8( ليقيم متثاالً ضخماً لعطارد400.000 الذي أعطى
طباء، واملدرسون، والكيميائيون ألم مجيعاً ميارسون فنون املهندسون املعماريون واملثالون يقدرون كما يقدر األ

؛ مع أن الذين يقومون مبعظم األعمال الفنية يف رومة كانوا إما عبيداً أو حمررين، Artes Liberalesاألحرار 
ن ما وكان بعض من ميلكون العبيد يعلموم النحت والتصوير وغريمها من الفنون اليت تتطلب احلذق، وكانوا يبيعو

وكان العمال يف هذه احلوانيت منقسمني أقساماً متباينة كل التباين ومنفصلة . خيرجونه هلم يف إيطاليا ويف خارجها
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بعضها عن بعض، فمنهم اإلخصائيون يف صنع آية النذور، ومنهم من يصنعون مظلمات الزينة، ومنهم من يقطعون 
نع النقوش على الطراز العريب أو األزهار أو املناظر الطبيعية، أو األعني الزجاجية للتماثيل، ومن الرسامني من كان يص

وقد برع مجاعة من . احليوانات، أو الرجال؛ وكان حيدث أن يعمل عدد من هؤالء بالتناوب يف الصورة الواحدة
ناس يف اقتناء الفنانني يف تزييف التحف الفنية، فكانوا يقلدون ما صنع منها يف عصر من العصور القدمية اليت يرغب ال

وكان أهل القرن األول قبل امليالد خيدعون بسهولة يف هذه املخلفات، ألم كغريهم من األغنياء ). 9(خملفاا
وملا أضحى الثراء من . احملدثني مييلون إىل تقومي األشياء حسب أمثاا وندرا، بدل أن يقوموها حسب مجاهلا ومنافعها

رية صلحت أذواق الناس وجاء حب اجلمال واجلودة احلقة إىل آالف عدة من األسر غري املميزات يف عهد اإلمرباطو
وكان . باآلنية الرقيقة والتحف اجلميلة اليت مل يعرف أمثاهلا يف مصر وأرض اجلزيرة واليونان إال عدد قليل من الناس

 مل يكونوا ينعمون باملنتجات الكثرية نعم إن الناس. شأن الفن يف الزمن القدمي كشأن املنتجات الصناعية يف هذه األيام
النافعة اليت خترجها آالتنا يف هذه األيام، ولكنهم كان يف وسعهم، إذا شاءوا، أن حييطوا أنفسهم شيئاً فشيئاً بالتحف 

اليت عىن الفنانون أشد العناية بصنعها وصقلها، واليت كانت ب ما يقتنيها كل ما به الروائع الفنية اجلميلة من 
  .سباب السعادة اخلفية اهلادئةأ

  الفصل الثالث 

  بيوت العظماء 

لو أن زائراً يف ذلك الوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطى من سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط املدينة 
 تزال تبىن وكانت جدراا اخلارجية املقامة من اآلجر واجلبس ال. على جانيب الطرق الرئيسية املتفرعة منه إىل أطرافها

كما كانت تبىن قبل على النمط البسيط املتني الذي حتتمه ضرورات األمن وحرارة اجلو؛ ومل يكن أهل الطبقة 
وقلّما كانت البيوت تعلو . الوسطى من الرومان أسخياء مبا عندهم من الفن يضيعونه لكي يتمتع به من ميرون بيوم

خلزن املؤن نادرة، والسقوف تتألأل عليها قطع القرميد، والنوافذ أكثر من طابقني، وكانت السراديب اليت تتخذ 
وكان ملدخل الدار يف العادة باب ذو مصراعني يدور كل . ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج يف بعض األحيان

منهما على عقبني من املعدن، وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متماسك من الكلس واحلصا والرمل أو من 
وكانت احلجرات الرئيسية يف . ؛ وكثرياً ما كانت تصنع ن مربعات الفسيفساء، ومل تكن تفرش عليها طنافسالقرميد

وهذا النظام هو األصل الذي نشأت منه هندسة األديرة والساحات املربعة احملاطة . البيت جتمع حول الردهة الوسطى
وت األغنياء من أهل هذه الطبقة تستخدم لالستحمام، وكانت إحدى احلجرات يف بي. باألبنية يف مقر اامع العلمية

أما األدوات الصحية فقد بلغت عند الرومان درجة من . وذلك يف أحواض شبيهة كل الشبه مبا نستخدمه منها اآلن
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فقد كانت أنابيب من الرصاص حتمل املاء من القنوات املائية املبنية ومن . الرقي ال نظري هلا قبل القرن العشرين
حواض الرئيسية إىل معظم املباين واملساكن، وكانت الصنابري واحملابس تصنع من الربونز ويشكل بعضها أشكاالً األ

وكانت األنابيب وامليازيب املتخذة من الرصاص حتمل املاء من أسطح املباين؛ وقلّما كانت احلجرات تدفأ . مجيلة
وكان عدد قليل من . متنقلة حيرقون فيها فحم اخلشبتدفئة صناعية، فإذا أرادوا تدفئتها اختذوا لذلك مواقد 

البيوت، وكثري من منازل الضواحي ذات احلدائق، وقصور األغنياء واحلمامات العامة، كانت هذه كلها تستمتع 
مبراكز رئيسية للتدفئة ذات أفران حيرق فيها اخلشب أو فحمه، ومتد عدداً كبرياً من احلجرات باهلواء الساخن يسري 

مث أضيفت إىل بيوت األغنياء يف أوائل عهد  . ابيب من القرميد أو يف ممرات يف أرض املرتل وجدرانهيف أن
 ألنفسهم مكاناً منعزالً ال ذلك أن األغنياء حلرصهم على أن يهيئوا. اإلمرباطورية متعة جديدة مأخوذة عن اليونان

جيدونه يف الردهة الوسطى كانوا يبنون خلفها واً من غري سقف يغرسون فيه األشجار والشجريات، ويزينوه 
وكانوا يشيدون حول هذا . بالتماثيل، وحييطونه باألروقة ذات العمد، وينشئون يف وسطه فسقية أو بركة لالستحمام

للنساء، ومتحفاً موعام الفنية، ومكتبة لكتبهم، " بيتاً" واحدة للطعام، و :البهو طائفة جديدة من احلجرات
وقد يكون هلم أيضاً حجرات إضافية للنوم، وقباب صغرية بارزة يف احلجرات تتخذ أيضاً خمادع . وهيكالً آلهلة بيوم

ثراء مبلغ أصحاب البيوت السابقة وأما البيوت اليت ال يبلغ أصحاا من ال. يف الليل وترفع منها األسرة بالنهار
فكانوا يستبدلون بذلك البهو الكبري حديقة، وإذا مل جيدوا فيها متسعاً هلا وضعوا أصص األزهار يف النوافذ، أو 

ويقول سنكا إن بعض األسطح الكبرية كان فوقها عرائش كروم . غرسوا األزهار والشجريات على أسطح الدور
وكان لعدد غري قليل منها مشامس يعرض ). 12(غروسة يف صناديق مألى بالطنيوأشجار فاكهة، وأشجار للظل م

ومن الرمان عدد كبري سئموا حياة الضجيج والسرعة يف رومة ففروا منها . فيها أصحاا أجسامهم ألشعة الشمس
 كل ما عرفناه وقد نشأ عند األغنياء والفقراء على السواء ميل شديد إىل الطبيعة يفوق. إىل هدوء الريف وسكونه
وكان جوفنال يرى أن األمحق وحده هو الذي يسكن يف العاصمة، ويف وسعه أن يبتاع . عن هذا امليل عند اليونان

حديقة أنيقة خليقة بأن يقيم "باألجر الذي يؤديه يف عليه مظلمة يف رومة، بيتاً مجيالً يف بلدة إيطالية هادئة، حتيط به 
وكان أغنياء رومة يتركوا يف بداية الصيف ليقيموا يف بيوت خلوية على ). 13"(اغورسفيها مأدبة ملائة من أتباع فيث

وقد ترك لنا بلين األصغر وصفاً ممتعاً لبيته الريفي يف لورنتم على . سفوح األبنني أو على سواحل البحر أو البحريات
ه ال ترهقه؛ ولكنه بعد أن يستمر يف ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذي يستريح له، وإن نفقات. ساحل التيوم

وصفه خييل إلينا أن يف هذا الوصف شيئاً من التواضع، فهو حيدثنا فيه عن مدخل من فوقه نوافذ زجاجية وتعلوه 
وبه حجرة مجيلة للطعام تعانقها آخر أمواج البحر عناقاً خفيفاً، وتضيؤها نوافذ واسعة تطل على البحر من ... طنف

، وحجرتا استقبال "ميتد بصر من فيها إىل الغابات واجلبال" ثالثة أحبر خمتلفة، وبه ردهة كربى ثالث جهات فتحسبه
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وكان . وعدة حجرات للخدم. ، وحجرة للنوم"ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل نوافذها الشمس طول النهار
 حجرات صغرية، ومحاماً، ، وحجرة أخرى للطعام وأربع"حجرة استقبال ظريفة"للبيت جناح منفصل عنه حيتوي 

، ومحاماً بارداً، ومحاماً فاتراً به ثالث برك خمتلفة حرارا، ومحاماً ساخناً، "حجرة مجيلة خللع املالبس"وتوابعه وتشمل 
وكان يف خارج البيت بركة للسباحة، وساحة للعب الكرة، وخمزن، وحديقة . تسخنها كلها أنابيب من اهلواء احلار

. حجرة خاصة للمطالعة، وردهة للمآدب، وبرج لألرصاد حيتوي على شقتني وحجرة للطعاممتنوعة الغروس، و

ألست على حق إذا آثرت هذا امللجأ اللطيف بوقيت وحبوته : واآلن حدثوين: "وخيتتم بلين هذا الوصف بقوله
شاطئ البحر، وإذا كان يف مقدور عضو يف جملس الشيوخ أن يكون له هذا املسكن الريفي على ). 14"(بعطفي؟

ومسكن آخر على حبرية كومو، فإن يف وسعنا أن نتصور ما كان عليه قصر تيبرييوس يف ضيعته عند كربى أو قصر 
 بعد قليل من هذا الوقت الذي نتحدث Tipurدومتيان عند ألبالنجا، دع عنك قصر هدريان الذي أنشأه يف تيبور 

ف فما عليه إال أن يتخذ سبيله إىل قصور األثرياء والباطرة على تل وإذا أراد الزائر أن جيد مثيالً هلذا اإلسرا. عنه
ومل يكن الرومان حيرصون يف هندسة منازهلم على حماكاة هندسة بالد اليونان القدمية حيث كانت البيوت . البالتني

لوك الذين املتواضعة وحيث مل يكن يوجد من األبنية الفخمة إال القصور، بل شادوا قصورهم على منط قصور امل
فقد جاءت . كانوا حيكمون البالد املصطبغة بالصبغة اليونانية، والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات واألمناط الشرقية

وقد اتسع فصر . أمناط البطاملة إىل رومة مع ذهب كليوبطرة، ورافقت هندسة البناء امللكية أساليب امللوك السياسية
 فوقه مبا أضيف إليه من امللحقات حني تضاعفت الشئون اإلدارية اخلاصة بالقصر أغسطس الذي مسي باسم التل املقام

وشاد معظم خلفائه قصوراً إضافية هلم وملوظفيهم، فشاد تيبرييوس قصره املسمى دومس تيبرييانا . اإلمرباطوري
Domus Tiberiana وكلجيوال قصره املعروف باسم دومس جيانا Domus Giana وشاد نريون دومس 

وأضحى هذا القصر الذهيب أعجوبة األعاجيب يف رومة، فقد أقيمت .  أي القصر الذهيبDomus Aureaوريا أ
مبانيه وحدها على مساحة قدرها تسعمائة ألف قدم مربعة، ومل تكن هذه إال جزءاً صغرياً من القصر الذي انتشر من 

ومسارح حليوان . يشمل حدائق ومخائل وبركاً للسمكوكان حييط به بستان عظيم . تل البالتني إىل التالل ااورة له
الصيد، وأبراجاً للطري وكروماً، وجماري مائية، وعيوناً فوارة، ومساقط مائية، وحبريات وسفائن إمرباطورية، وبيوتاً 

ى وقد حفر أحد الفكهني عل. للهو، ومصايف، ومشاتل لتربية األزهار، وأروقة ذات عمد يبلغ طوهلا ثالثة آالف قدم
لقد أصبحت رومة كلها مسكن رجل واحد، وآن أن : "جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة العظيمة الداللة

أما داخل القصر فكان ). 15"(إال إذا كانت فياي نفسها سيحتويها بيت نريون-اجروا أيها املواطنون إىل فياي
ة اليت تغطى تيجان العمد الكورنثية، ومعها آالف التماثيل يتألأل فيه الرخام والربونز والذهب فضالً عن املعادن املذهب

والنقوش البارزة، والرسوم امللونة، وروائع الفن اليت جيء ا من أحناء العامل القدمي أو بت منها باً، ومنها 



  

 Will Durant  372   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

وكانت بعض اجلدران مرصعة باللؤلؤ وغريه من اجلواهر الغالية، وكان سقف حجرة . Laocoonالالؤكون 
وكان حلجرة . آدب مغطى بأزهار من العاج، يسقط منها بإشارة من اإلمرباطور رشاش من العطر على الضيوفامل

الطعام سقف كري من العاج، منقوش حبيث ميثل السماء والنجوم، حتركه حركة بطيئة دائمة آالت خمتفية عن 
أو فاترة املياه، ومحامات ذات مياه حبرية وكانت بالقصر طائفة من احلجرات ا محامات حارة وأخرى باردة . األبصار

 يفرغان من تشييد هذا الصرح Severus وسفريس Celerوملا كاد املهندسان الرومانيان سلر . وأخرى كربيتية
وبعد جيل من ذلك الوقت أمهل هذا القصر العظيم الذي ". لقد سكنت آخر األمر: "العظيم ودخله نريون قال

 احلديث لكثرة ما يتطلبه االحتفاظ به من النفقات، وما يتعرض له من األخطار، وما حياكي قصور فرساي يف العصر
وشارك . حييط به من الفقر، وشاد فسبازيان على أنقاضه الكلوسيوم كما شاد عليها تيتس وتراجان محاماما الضخام

. Domus Flaviaفالفيا  قصره املعروف ببيت Rabiriusدومتيان نريون يف جنون البناء، فقد شاد له ربربوس 

وكان يف جناح . ومل يبلغ هذا البيت من الضخامة مبلغ متحف نريون، ولكنه مل يكن ينقص عنه يف الروعة والزينة
واحد منه باسلقا واسعة األرجاء، ولعلها هي البهو الذي كان اإلمرباطور ينظر فيه القضايا اليت تستأنف إليه يف 

اح نفسه يضم رواقاً سعته ثالثون ألف قدم مربعة، جتاوره حجرة للمآدب أرضها وكان هذا اجلن. مرحلتها األخرية
من الرخام الربفريي األمحر واحلجر امللوي األخضر الذي مل يقو الزمان حىت اآلن على إبادته فيما أباد من الستائر 

طعام يشاهدون من خالهلا املاء الرخامية الرقيقة والنوافذ ذات العمد اجلميلة اليت كان املدعوون بعد فراغهم من ال
وجدير بنا أن ننبه القارئ إىل أن دومتيان مل يكن . يسقط يف األحواض الرخامية من الفوارات القائمة يف خارجها

يستخدم هذا القصر إال يف احلفالت ويف األعمال اإلدارية، أما مسكنه فكان يف قصر أغسطس الذي يقل عن هذا 
 شك يف أن هذه الصروح امللكية كانت جزءاً من املظاهر اخلارجية لإلمرباطورية وما من. القصر ضخامة وفخامة

مع جواز استثناء -الرومانية، قصد ا أن تلقي الروع يف قلوب األهلني والزائرين والسفراء، أما األباطرة أنفسهم
ن منها إىل الدعة واأللفة يف  فكانوا يضيقون ذرعاً باملراسم اليت جتري يف قاعات احلفالت، فيفرو-كلجيوال ونريون

  .Antoninus Piusعلى حد قول أنطونينس بيوس " بلذة كوم رجاالً"مساكن أسرهم، حيث يستمتعون 

  الفصل الرابع 

  الفنون والنقوش 

وكانت مئات الفنون تستخدم يف هذه القصور ويف بيوت األغنياء لتجعل كل شيء فيها عظيم النفقة إن فاا أن 
فقد كانت أرضها يف الغالب من الرخام املتعدد األلوان، أو الفسيفساء الذي عين فيه صانعوه جبمع . جتعله مجيالً

، وبذلوا يف ذلك الكثري من اجلهد والوقت، فأخرجوا منها رسوماً Cesseraeاملكعبات الصغرية الكثرية األلوان 
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اث بيوتنا وأقل منه جملبة للراحة، ولكنه يفوق وكان أثاث هذه القصور أقل عدداً من أث. مدهشة يف واقعيتها وثباا
فكانت املناضد، والكراسي، واملقاعد، واملضاجع، واألسرة، واملصابيح، واألواين، كلها . يف فخامة نقشه ودقة صنعه

وكانت خري أنواع اخلشب، والعاج، والرخام، والربونز، والفضة، . تصنع من املواد املتينة، كما كانت كثرية الزينة
الذهب خترط وتصقل مبنتهى الدقة والعناية، وتنقش عليها صور ألنواع النبات واحليوان، أو ترصع بالعاج، و

وكانت املناضد تصنع أحياناً من خشب السرو أو . والفريوز، والصدف، والربونز املنقوش، أو احلجارة الكرمية
أما املقاعد . ها يصنع من الرخام أو الربونزالليمون الغايل، وكان بعضها يصنع من الذهب أو الفضة، والكثري من

فكانت على أشكال ال حصر هلا، منها مقاعد تطوى إىل عروش لألباطرة ولكنها كانت أقل تشويهاً للعمود الفقري 
وكانت األسرة تتخذ من اخلشب أو املعدن، وكانت ذات أرجل رفيعة ولكنها ثابتة متينة . من مقاعد هذه األيام

من األحيان برؤوس احليوانات أو أقدامها، وكانت عليها شبكة برونزية حتمل حشية القش أو الصوف تنتهي يف كثري 
وكانت نضد رشيقة ذات ثالثة أرجل تستخدم يف األغراض اليت . بدل الشبكات اللولبية اليت تستخدم يف هذه األيام

. ذات عيون لتوضع فيها الكتب امللفوفةتستخدم فيها نضدنا، وكانوا يضعون يف أماكن خمتلفة من احلجرات خزانات 

وكانت املرايا تصنع أيضاً من الربونز، . وكانت مواقد من الربونز تدفئ احلجرات، ومصابيح من الربونز تضيئوها
وكان بعضها حمدباً أو مقعراً أفقياً أو رأسياً . وتصقل صقالً جيداً، وتنقش عليها أو حتفر فيها أزهار أو صور خرافية

وكانت مصانع كمبانيا تستخدم .  من الصور املعكوسة عليها فيجعلها رقيقة أو ضخمة تثري الضحكلكي يغري
منتجات املناجم األسبانية الفنية فتصنع الكثري من اآلنية الفضية لتباع يف األسواق، وبذلك انتشرت صحاف الطعام 

 يف حوض لبيت ريفي يف بسكوريل 1895ام وقد عثر أحد احلفارين يف ع. الفضية يف بيوت الطبقتني الوسطى والعليا
Boscoreale على جمموعة عجيبة من اآلنية الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو حبياته من نريان 

 م، ووجدت على أحد األقداح نقوش ال يكاد ميسسها أذى ألوراق نباتية 79بركان ويزوف حني ثار يف عام 
لني عظيمني بارزين، وعلى إناء آخر صورة أغسطس بني الزهرة واملريخ ومها بسيطة، ووجد على قدحني صورة هيك

اإلله واآلهلة اللذان يتنازعان فيما بينهما السيطرة على اجلنس البشري، ومنها قدح يدل على شدة اخلبث والدهاء 
من الفطائر، وإىل جانبه وعليه نقش ميثل زينون الفيلسوف الرواقي يشري يف سخرية إىل أبيقور وهو يلتهم قطعة كبرية 

ويدل على ما وجد من النقود واجلواهر يف عصر . خرتير رافع ساقه األمامية يسأله يف أدب جم أن يعطيه قطعة منها
ويدل على ما وجد منها من عصر أغسطس على نفس . اإلمرباطورية األول على ما وصل إليه فن احلفر من رقي

يت يشاهدها اإلنسان على مذبح السالم كما حيتوي أحياناً على نفس هذه الذوق اجلميل الذي تدل عليه الرسوم ال
وكانت األحجار الكرمية املستوردة من أفريقية وبالد العرب واهلند تقطع وتركب يف اخلوامت، ودبابيس . الرسوم

لى األقل من وكان لبس خامت يف إصبع واحدة ع. الصدور، والعقود، واألساور، واألقداح، بل ويف اجلدران أحياناً
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الضرورات االجتماعية اليت ال غىن عنها، وكان من املتظرفني عدد قليل يلبسون خوامت يف مجيع أصابعهم عدا واحدة 
وكان من بني . وكان الروماين يطبع إمضاءه خبامته، وهلذا كان حيرص على أن يكون هذا اخلامت فريداً يف رمسه. منها

وقد . عدد من قاطعي اجلواهر أمثال آل دسكوريدس الذين صنعوا خامت أغسطسالفنانني الذين ينالون أعلى األجور 
وصل العصر الذهيب يف قطع حجر القمو إىل مستوى من الرقي مل يفقه فيه عصر آخر، وال يزال أمجل ما وجد يف 

وكان مجع اجلواهر واحللي ذات .  احملفوظة يف فيناGemma Augustaالعامل من جواهر جوهرة أغسطس 
وقد ظل ما يف خزائن األباطرة من جواهر . ومنهم مبيب وقيصر وأغسطس-قوش البارزة هواية أثرياء الرومانالن

يتكاثر على مر الزمن مبا ورثوه منها عن أسالفهم حىت باعه ماركس أورليوس لينفق من مثنه على حربه ضد 
نصب حارس األختام واجلواهر وقد أخذت إجنلترا منصب حافظ اخلامت األكرب أو اخلاص عن م. املركوماين

ويف هذه األثناء كان خزافو كبوا، وبتيويل، وكومية، وأرتيوم ميألون بيوت اإليطاليني . اإلمرباطورية يف أيام الرومان
وقد ظل ما تصنعه من . وكان يف أرتيوم خوايب للخلط تتسع لعشرة آالف جالون. جبميع أنواع اآللية اخلزفية

ووجدت بعض هذه . رة زجاجية محراء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشاراً يف إيطالياصحاف الطعام املطلية بقش
وكانت األختام احلديدية البارزة احلفر تستخدم يف . الصحاف يف إيطاليا بأمجعها فلم يكد خيلو منها مكان واحد فيها

 امسا القنصلني احلاكمني داللة طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها، وكان يطبع عليها أحياناً
هذا هو احلد الذي بلغه علم القدماء بفن الطباعة، وقد تركوه دون أن يرتقوا به إىل ما فوق هذا . على تاريخ صنعها

وانتقل صناع كومية، ولترنوم، وأكويليا، من صنع ). 18(القدر، ألن النساخني األرقاء كانوا يتقاضون أجوراً قليلة

 وأمجل ومن أشهر أمثلة هذه اآلنية الزجاجية مزهرية بورتالند .  الزجاج الفين اجلميلاخلزف إىل صنع
اليت عثر عليها يف مبيب واليت نقش عليها عيد مخري لباخوس نقشاً مجيالً ينبض " املزهرية الزجاجية الزرقاء"منها 

إن فن صنع الزجاج قد نقل يف عهد تيبرييوس من صيدا واإلسكندرية ): 20(ويقول بلين واسترابون). 19(باحلياة
سات، وأواين أخرى متعددة األلوان دقيقة الصنع، إىل رومة، وسرعان ما أخرج فنانوه قنينات صغرية، وقداحاً وطا

وقد عرض يف عهد نريون ستة آالف . مجيلة املنظر أصبحت يف وقت ما مطلب األثرياء وجامعي الروائع الفنية
الزهرات " أو Mlliefioriميل فيوري "سسترس مثناً لقدحني صغريين من الزجاج املعروف يف هذه األيام باسم 

 اليت Murrhine" مورهني"وكان أغلى من هذين مثناً مزهريات . عصى زجاجية خمتلفة اللون، صنعا بصهر "األلف
وكانت تصنع بوضع خيوط رفيعم من الزجاج األبيض واألرجواين بعضهما جبوار بعض . جيء ا من آسية وأفريقية

الزجاج امللون، وقد للحصول على الرسم املطلوب، مث إشعال النار فيها، أو ترصيع جسم أبيض شفاف بقطع من 
واحتفظ أغسطس لنفسه بكأس كليو بطرة . جاء مبيب بروائع من هذا النوع إىل رومة بعد انتصاره على مثرداتس

وقد دفع نريون مليون سسترس مثناً لقدح من هذا . املصنوعة من زجاج مرهني، وإن كان قد صهر صحافها الذهبية
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وميكن القول بوجه عام إن الرومان مل . حىت ال يقع يف يد نريونالنوع، وكسر بترونيوس قدحاً آخر وهو حيتضر 
يفقهم أحد يف صنع الزجاج؛ وقلَّ أن يوجد يف العامل جمموعات فنية أمثن من جمموعة اآلنية الزجاجية الرومانية 

  .احملفوظة يف املتحف الربيطاين ويف متحف العاصمة الفين بنيويورك

  الفصل الخامس 

  النحت 

من نقوش بارزة، ومتاثيل صغرية، ولعب، وحماكاة للفاكهة - زف إىل النحت عن طريق الصلصال احملروقانتقل فن اخل
وقد وجد الشيء الكثري من هذه يف خرائب . حىت وصل آخر األمر إىل متاثيل باحلجم الطبيعي-والعنب والسمك

يازيب يف صورة رؤوس حيوانات وكانت قواصر اهلياكل وطنفها تزينها نقوش متثل سعف النخل ومثقفات وم. مبيب
وكان اليونان يسخرون من هذه احلليات، وقد أصبحت يف عهد اإلمرباطورية من الطرز العتيقة، ومل . ونقوش بارزة

ولعل ذوقه األتيكي هو الذي مسا بفين . يكن أغسطس ممن حيبون أن تزين القصور بالطني حمروقاً كان أو غري حمروق
الروعة يف رومة مرتلة تضارع ما بلغته أحسن النقوش والتماثيل يف البالد اليت امتدت النقش والنحت حىت بلغا من 

إليها احلضارة اليونانية؛ فقد ظل الفنانون يف رومة جيالً ينحتون الفساقي، وشواهد القبور، والعقود، واملذابح حنتاً 
قدر من التشكيل ومراعاة املنظور يرفع تبدو فيه رقة الشعور، ودقة العمل، وروعة الشكل، وهدوؤه، كما يبدو فيه 

أما النحت فحسبنا أن نقول فيه إن جملس الشيوخ احتفل بعودة . النقوش الرومانية إىل مستوى اآليات الفنية العاملية
مذبح السلم األغسطية "م بعد أن أعاد السالم إىل أسبانيا وغالة بأن أمر بإقامة .  ق13أغسطس إىل رومة يف عام 

Ara Pacis Augustae "وهذا املذبح أفخم ما بقي من أعمال النحت يف رومة، ولعل شكل . يف ميدان املريخ
وقد أقيم املذبح على . ، ولعل فكرته مأخوذة عن طنف البارثنون املنقوشPergamumمأخوذ عن مذبح برمجوم 

 اهليكل قطع من هذه وكل ما بقي ن هذا. مرتفع قليل يف مساحة مسورة شيد بعض أسوارها من املرمر املنقوش

وبني ذراعيها طفالن، وإىل جانبها ينمو احلب والزهر، - األم األرض- Tellusومتثل إحداها تلس  . األسوار
عودة : ئيسية اليت قامت عليها إصالحات أغسطسوتلك هي املبادئ الر. وعند قدميها ترقد حيوانات وادعة راضية

والرسم األوسط ال يكاد يفوقه . السرة إىل أحضان والديها، وعودة األمة إىل الزراعة، وعودة اإلمرباطورية إىل السلم
رسم آخر مهما عظم، واحلق أن فيما مجعه من األمومة الناضجة، واجلمال األنثوي، ورقة القلب، ورشاقة الشكل، 

وكان لطنف السور اخلارجي بروز سفلي ذو درج . " ورقة ال ترقى إليهما آهلات البارثنون الفخمة العظيمةلكماالً

وهذه أيضاً . مثار اللبالب ، أو منقوش عليها توجيات الفاوانيا واخلشخاش العريضة، وعناقيد كبرية من مسنفة
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وعلى بروز آخر نقش موكبان يتحركان يف اجتاهني متضادين ليلتقيا أمام . جند هلا نظرياً يف غري هذه التحفة الفنية
ويف هذه اموعات صور هادئة وقورة لعلها صور أغسطس وليفيا واألسرة اإلمرباطورية، ومعها . مذبح آهلة السالم

. وصور األطفال واقعية جذابة تستلفت النظر حبيائها وطهرها.  والعذارى الفستية واألطفالعدد من النبالء والكهنة

ومن بينها طفل رضيع حيبو كأنه ال جيد لذة يف هذا االحتفال، وآخر وهو ولد يفخر مبا بلغه من العمر، وطفلة صغرية 
طفال يكون هلم شأن متزايد يف الفن بيدها طاقة زهر، وأخرى تؤنبها أمها على عمل خبيث ومن ذلك احلني بدأ األ

اإليطايل؛ ولكن فن النحت الروماين مل يصل يف يوم من األيام إىل ما وصل إليه وقتئذ من قدرة على تصوير السجف، 
وقد وجد اإليطاليون . واموعات الطبيعية القوية املؤثرة، وتنظيم األضواء والظالل تنظيماً أوىف على الغية يف اإلتقان

وليس مثة . ا النقش كما وجدوا يف شعر فرجيل أكمل وسيلة للدعاوة ألنفسهم وإذاعة جمدهم يف أحناء العامليف هذ
. نقوش رومانية تضارع هذه النقوش إال النقوش املنحوتة على األقواس اليت كانت تقاوم عند دخول القواد الظافرين

 وأمته دومتيان لتخليد ذكرى فتح بيت املقدس، وأمجل ما بقي من هذه األقواس قوس تيتس الذي بدأه فسبازيان
وميثل أحد هذه النقوش املدينة احملترقة، وأسوارها املهدمة، وأهلها الذين استوىل عليهم الرعب، وثروا اليت تنتهبها 

لكهنة، وميثل نقش آخر تيتس يسري إىل رومة يف مركبته بني اجلنود، واحليوانات، وكبار احلكام، وا. الفيالق الرومانية
وقد كان الفنانون . واألسرى، ومن ورائه ثرييات اهليكل املقدسة وغريها من غنائم احلرب على اختالف أنواعها

فقد حفروا صوراً ختتلف باختالف املستويات، ووزعوها على : الذين حفروا هذه الرسوم جد جريئني يف جتارم
ل العمق، ولونوا الصورة كلها لتحمل إىل الرائي درجات سطوح متفاوتة االرتفاع، وحنتوا خلفية الصورة حبيث متث

وأما األعمال اليت متثلها الصورة فال تظهر كأا . خمتلفة من االكتظاظ والبعد، فوق ما حتمل من املعاين األخرى
حوادث متفرقة بل تبدو مستعمرة دائمة، كما تبدو يف طنف بالد النهرين ومصر، وكما تبدو فيما بعد على أعمدة 

كذلك مل يعمل . اإلمرباطورين تراجان وأورليوس؛ وبذلك استطاعت أن متثل معىن احلركة واحلياة على خري وجه
العرف واملثل األعلى عملهما يف الصورة فيخرجاها عن الواقعية ويفرضا عليها ما فرضه الفن األتيكي على صور 

م وأقذار حنتوا على سنن التقاليد اإليطالية تقاليد اليوناين؛ بل إن أناسه أناس واقعيون من حلم ود" مذبح السالم"
وهذه الواقعية القوية هي اليت . ومل يكن موضوعها هو اآلهلة املكملة بل كان هو اآلدميني األحياء. الواقعية واحليوية

 القليل لعامل ولوال إخالص الرومان املتواتر هلذه الرتعة املتأصلة يف نفوسهم ملا أضافوا إال. متيز فن النحت الروماين
م أن جاء غلى رومة رجل يوناين من أهل إيطاليا اجلنوبية يدعى بستليز .  ق90وقد حدث يف عام . الفن

Pestiles وأقام فيها ستني عاماً كاملة، أخرج فيها حتفاً فنية من الفضة والعاج والذهب، وجاء إليها باملرايا ،
فكان بذلك فساري . ناين، وكتب مخسة جملدات عن تاريخ الفنالفضية، وأخرج نسخاً متعددة من روائع الفن اليو

. كذلك قدم يوناين آخر يدعى أرسسلوس لقيصر متثاالً ذائع الصيت لفينوس جنتركس. وسليين زمانه يف آن واحد
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 يف الفاتيكان، وهو متثال خلت فكرته من Torso Belvedereوحنت أبولونيوس األثيين متثال الترسو بلفدير 
وكل ما . ليس فيه عضالت بارزة، بل ميثل رجالً يف كمال القوة وصحة اجلسم، ولعل حنته يف رومة نفسهاالغلو، ف

وقد ظلت مناحت . نستطيع أن نقوله عن هذا التمثال أنه بلغ الكمال غلى احلد الذي كان يبغي صاحبه أن ميثله فيه
 يونانية، ومل تستثن من ذلك التجريدات القدسية الفنانني وقتاً ما تعمل جاهدة يف إعطاء اآلهلة اإليطالية صوراً

 األثيين حنت يف هذا الوقت نفسه ويف مدينة رومة Glyconويغلب على الظن أن جليكون . كالفرصة والعفاف
ولسنا نعرف مىت صنع متثال أبلو بلفدير وال مىت صنع، ولعله صورة رومانية لتمثال أصيل حنته . متثال هرقل الفرنيزي

ويعرف كل طالب علم كيف آثار مجاله اهلادئ نشوة ونكلمان .  األثيينLeocharesليوكارس 
Winkelmannوحنت ليونو يف ذلك الوقت متثالني مها متثال يونو الفرنيزية املنحوت من حجر ). 21( األورانية

، عابس، ينم عن وهو متثال فاتر- Termeالسماق واحملفوظ يف متحف نابلي، ومتثال يونو اللدفيزية احملفوظ يف ترم 
كانت هذه التماثيل كلها كما كان متثال . االستقامة والعدالة؛ إذا نظر إليه اإلنسان بدأ يفهم طواف جوف وجتواله

 اجلميل احملفوظ يف متحف الكبتول من الطراز اليوناين الذي Perseus and Andromedaبرسيوس واندرمدا 
وأكثر من هذه النقوش إلفاتاً . وقدس تقديساً يبعث على األمل والسآمةاختذ طرازاً عاماً يف النقش ومثالً أعلى له، 

للنظر واسترعاء لالنتباه التماثيل النصفية اليت هي مبثابة معجم من الربونز والرخام جلميع وجوه الزمان من عهد مبيب 
ولكن الرتعة الواقعية وهذه أيضاً قد اختذ بعضها مثالً أعلى وخاصة رأسا يوليوس وكلوديوس، . إىل عهد قسطنطني

التسكانية القدمية ومغميات املوتى اليت مل يكن فيها شيء من ااملة وامللق، واليت مل تكن تغيب قط عن أعني املثالني، 
وقد . قد جعلت الرومان ال يستنكفون قط أن ميثلوا مبعارف قبيحة على شرط أن يظهروا يف متاثيلهم أصحاء أقوياء

تماثيلهم للميادين واألماكن العامة، وبلغت هذه التماثيل املوصى ا من الكثرة حداً خيل معه أوصى الكثريون منهم ب
يف وقت من األوقات أن الذين ميلكون رومة من املوتى أكثر ممن ميلكوا من األحياء؛ وقد بلغ من حرص بعض 

. م، فأقاموا ألنفسهم متاثيل قبل وفامالكرباء على أن توضع متاثيلهم يف األماكن أم مل يصربوا حىت تنصرم آجاهل

وأعظم التماثيل النصفية . ودفعت الغرية األباطرة إىل حترمي هذه العجلة يف التخليد حىت تتسع رومة لألحياء من أبنائها
ولسنا نعرف . املصنوع من حجر البازلت واحملفوظ يف متحف برلني" رأس قيصر"امللونة هو التمثال املعروف باسم 

ي ميثله هذا التمثال النصفي رغم هذه التسمية، ولكن شعره القليل، وذقنه احملدد، ووجهه الرفيع البارز من الذ
العظام، وما فيه من خطوط عميقة دالة على كثرة القلق والتفكري، والعزمية املستسلمة للحقائق بعد أن زالت عن 

ويلي هذا . ر الذي تعزو إليه الرواية هذا التمثالاألعني غشاوا وعن العقول أوهامها، كل هذه تتفق مع صفات قيص
ويف هذا التمثال : التمثال النصفي يف القدر مباشرة التمثال الضخم الذي ميثل رأس قيصر واحملفوظ اآلن يف نابلي

تعمقت أخاديد الوجه حىت منت عن حقد ومرارة، كأن هذا اجلبار قد عرف آخر األمر أن ليس يف العامل عقل بلغ من 
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وترى الواقعية اليت تصل إىل حد يبعث على االمشئزاز بادية يف متثال . عة قدراً ميكنه من فهم العامل دع عنك حكمهالس
وينطق : Copenhagen بكوبنهاجن Ny Carlsberg Gluptotekمبيب املقام يف ناي كارلسربج جلبتوتك 

. ه بشجاعته من جمد ونصر يف عهد الشبابهذا التمثال بأن صاحبه قد نسي يف البداية الكهولة وهزائمها ما نال

احملفوظ (منها متثال أغسطس الغالم : ولدينا ألغسطس حنو مائة متثال، كثري منها جيد غاية اجلودة، متقن غاية اإلتقان
وهو أمجل صورة لغالم حقيقي يف مجيع عصور التاريخ -والذي يبدو فيه صاحبه جاداً ثاقب البصر نبيالً) يف الفاتيكان

وهو متثال من الربونز تبدو -)احملفوظ يف املتحف الربيطاين(ومنها متثال أغسطس يف الثالثني من عمره . اإلطالقعلى 
فيه العزمية القوية الصادقة، ويذكرنا بقول ستونيوس إن اإلمرباطور كان يسعه أن يطفئ نار الفتنة بنظره؛ ومنها متثال 

 التفكري العميق بارز من السجف احمليطة به من كل جانب؛ ذو الوجه الدال على) يف متحف ترم(أغسطس القس 
 واحملفوظ يف Prima Portaومتثال أغسطس القائد الذي عثر عليه يف خرائب قصر ليفيا الريفي يف برميا بورتا 

الفاتيكان؛ وقد غطى الدرع الربونزي الذي حيمل صدر هذا التمثال الشهري بنقوش غريبة تربك الناظر وحتوله عن 

ووقفة أغسطس كما يصورها هذا التمثال ثابتة قوية، وساقاه أقوى ما تكونان لشخص  . ل التمثال نفسهتأم
وكانت ليفيا حسنة .  ونفسيتهعليل مثله؛ ولكن الرأس ميثل القوة اهلادئة، والثقة بالنفس تكشف عن يد الفنان العظيم

ترى يف هذا الرأس الشعر اجلميل، واألنف . احلظ إذا سخرت األقدار فناناً عظيماً لصنع رأسها احملفوظ يف كوبنهاجن
الروماين األقين الذي ينم عن قوة اخللق، والعينني الدالتني على احلنان والتفكري، والشفتني اجلميلتني الدالتني على 

وتلك هي املرأة اليت وقفت وراء عرش أغسطس تدعمه دوئها، واليت غلبت مجيع منافسيها . القوة والثبات
ذلك أن متثاله اجلالس . وكان تيبرييوس هو اآلخر رجالً حمفوظاً. وأعدائها، وسيطرت على الناس مجيعاً عدا ولدها

أخرجتها يد مثال ال يقل براعة عن احملفوظ يف متحف التران، وإن حنت على طراز مثل أعلى موضوع، يعد آية فنية 
أما كلوديوس فلم يكن حظه حظ من . املثال الذي حنت من حجر الديوريت متثال خفرع احملفوظ يف املتحف املصري

. سبقوه، وما من شك يف أن املثال كان يسخر منه، أو أنه كان ميثل الصفات اليت وصفه ا سنكا يف هجائه املشهور

وأجهد نريون نفسه يف أن ينمي حاسة اإلحساس . تر املتعب املتضجر، بديناً، ظريفاً، أبكمفقد صوره يف صورة جوب
 Zenodotusباجلمال؛ ولكن أعظم ما كان يرغب فيه هو الشهرة والضخامة، ومن أجل هذا مل ير لزنودوتس 

 مائة وسبع عشرة  زمانه شيئاً أفضل من أن يقضي وقته يف حنت متثال له يف صورة أبلون يعلوScopasاسكوباس 

وأمر هدريان أن يوضع هذا التمثال يف صدر املدرج الفاليف، ومن مث مسى هذا املدرج باسم الكلوسيوم  . قدماً
Collosseumقعيته يف عهد فسبازيان األمني، فسمح ملثاليه وعاد فن النحت إىل وا). 22( لضخامة هذا التمثال

أن يكونوا صادقني يف تصويره يف صورة السوقي احلق، ذي معارف غليظة خشنة، مغضن اجلبهة، أصلع الرأس ضخم 
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، والذي يدل على نفس Termeوخري من هذا وأكثر منه داللة على الرمحة التمثال النصفي احملفوظ يف ترم . األذنني
لدولة عن نفسها؛ ووجه رجل األعمال الذي يطل على الناظر إليه من األس الضخم احملفوظ يف شغلتها شئون ا

وإن املرء ليصعب عليه أن . ويصل إلينا تيتس يف مججمة كالسابقة مكعبة الشكل، ووجه غري مجيل. متحف نابلي
وقد أويت دومتيان من . بشر أمجعنييعتقدا أن هذا الشخص الذي يبدو يف متثاله كأنه من الباعة املتنقلني هو حبيب ال

وملا خرج . بعد النظر يف العصر الفاليف ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب يف حياته فيحطم مجيع متاثيله بعد وفاته
الفنان من القصر وأخذ جيول يف الشوارع استطاع أن يطلق العنان للرتعة اإليطالية اخلبيثة، نزعة احلقيقة الفكهة 

 من شك يف أن شيخاً طاعناً يف السن أقل حكمة وماالً من الوزير الفيلسوف هو الذي يصوره التمثال وما. املضحكة
واستطاع الفنانون املشهورون يف فترة من . اهلزيل الكث الشعر الذي كانوا يقولون عنه من قبل غنه متثال سنكا
شقت متاثيل املصارعني طريقها إىل أكرب و. الزمن أن ميثلوا عضالت الرياضيني متثيالً خيلدها على مدى العصور

وكان املثالون الرومان رمحاء وهم ينحتون . البيوت، سواء كانت بيوت األثرياء الريفية أو قصور الكرباء يف احلواضر
فتراهم بني احلني واحلني ينحتون متثاالً المرأة سليطة محقاء، ولكنهم صنعوا باإلضافة إىل هذا متاثيل : متاثيل النساء

بعض العذاري الفسقية، ومثلوا وقارهن ورشاقتهن أحسن متثيل، كما صنعوا يف بعض األحيان متاثيل تتجلى فيها رقة ل
 احملفوظة يف املتحف الربيطاين، وأخرى لنساء من األشراف هشة لينة تسحر Clytieالقلب جمسمة كتماثيل الكلييت 

وكانوا جد بارعني يف متثيل األطفال كما ). Frogonard(23 أو فروجونارد Watteauاللب سحر دمى وتو 
. يدل على ذلك متثال الغالم الربونزي احملفوظ يف متحف نيويورك، أو متثال الطفلة الربيئة احملفوظ يف متحف الكبتول

وكان يف وسعهم أن ينحتوا أو يصبوا متاثيل حيوانات مدهشة يف دقتها ووضوح معاملها، كما نرى ذلك يف رؤوس 
نعم إم مل يبلغوا قط ما . St. Mark، أو اخليل الواثبة يف سانت مارك 1929ليت وجدت يف نيمي عام الذئاب ا

بلغته مدرسة بركليز الفنية من كمال وبراعة يف الصقل؛ ولكن منشأ هذا النقص أم كانوا حيبون الفرد أكثر مما 
وقصارى القول أن هؤالء الفنانني رغم . ة احلياةحيبون الطراز، وأم كانوا يعتزون بالنقائص احلقيقية اليت هي مس

  .قصورهم قد مسوا إىل أعلى مكانة يف تاريخ الفن التصويري

  الفصل السادس 

  التصوير 

لقد كان من يزور رومة يف الزمن القدمي جيد فن التصوير أكثر انتشاراً من فن النحت يف هياكلها ومساكنها، 
ن يعثر فيها على الكثري من أعمال كبار الفنانيني األقدمني أمثال بوجلنوتس وأروقتها، ذات العمد، وميادينها؛ وكا

Polygnotus وزيوكسيس Zeuxis وأبليز ،Appeles وبروجتنيس ،Protogmeseومل تكن .  وغريهم
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ية يف األعمال أقل قيمة أو أقل تقديراً يف اإلمرباطورية الواسعة الثراء من صور عهد النهضة األوربية يف أمريكا الغن
هذه األيام؛ وكان جيد أعمال رسامي اإلسكندرية ورومة أعظم وفرة يف رومة القدمية من صور النهضة يف أمريكا 

لقد كان الفن قدمياً يف إيطاليا حيث كان كل جدار يتطلب الفن، . احلديثة وذلك حلسن تعهدها وشدة العناية حبفظها
بالؤها أنفسهم ميارسون هذا الفن، ولكن تيار احلضارة اهللنستية وأتى على إيطاليا حني من الدهر كان ن. والتجميل

اجلارف جعل التصوير يوناين الطابع شديد اخلضوع للعرف والتقاليد حىت أنتهى األمر بأن عجب فالريوس مكسمس 
Valerius Maximus من ان فابيوس بكتور Fabius Pictor هيكل " يرتل من عالئه فيصور على جدرانه

 قد ذاع Arelliusمن ذلك أن أرليوس : غري أنا جند حاالت شاذة ال ينطبق عليها هذا التعميم. )24"(الصحة
صيته يف أواخر عهد اجلمهورية ألنه كان يستأجر العاهرات ليكن مناذج لصور اآلهلات؛ وحدث يف عهد أغسطس أن 

دت يف وجهه مجيع سبل  ألن عاهته قد سQuintus Pediusاشتغل بالتصوير شريف أبكم يدعى كونتس بديوس 
يرسم يف وقار جم " كان Amuliusاألعمال األخرى؛ واستخدم نريون لتزيني بيته الذهيب مصوراً يدعى أمليوس 

ولكن هؤالء الرجال كانوا متفرقني يف حبر املصورين اليونان اخلضم الذين أخذوا خيرجون يف ). 25(وهو مرتد جبته
 من الرسوم اليونانية مطابقة هلا أو خمتلفة بعض الشيء عنها، متثل موضوعات رومة ومبيب وسائر أحناء اجلزيرة نسخاً

وكاد فن التصوير يف رومة أن يكون مقصوراً على املظلمات واأللوان املائية املمزوجة مبادة غروية . يونانية أو مصرية
ن باحلرارة، وذلك وكان املصورون يلجأون يف بعض األحيان غلى تثبيت األلوا. الصقة توضع فوق سطح جاف

أما من حيث حجم الصور فإنا نذكر أن نريون أمر بأن ترسم صورته على قطعة . بإذابتها يف الشمع الشديد احلرارة
.  وهذه الصورة أول ما لدينا من صور استخدم فيها قماش التصوير- من القماش يبلغ ارتفاعها مائة وعشرين قدماً

 يف تلوين التماثيل، واهلياكل، واملناظر املسرحية، والصور الكبرية وقد سبق القول إن األلوان كانت تستخدم
املرسومة على األقمشة التيلية لعرضها يف السوق العامة يف أوقات االحتفال بالنصر، ولكن مواضعها احملببة كانت هي 

علقون عليها الصور، ذلك وقلّما كان الرومان يضعون األثاث مستنداً إىل اجلدران أو ي. اجلدران اخلارجية يف املباين
أم كانوا يفضلون أن يستخدموا اجلدار كله لريمسوا عليه صورة واحدة أو جمموعة من الصور املتصلة بعضها ببعض 

وقد . وذه الطريقة أضحت الصورة اجلدارية جزءاً متمماً للبيت وعنصراً أساسياً يف هندسته املعمارية. يف موضوعها
 وهي يزيد عددها يف مبيب وحدها على عدد كل -ارقة حنو ثالثة آالف ومخسمائة مظلمحفظت لنا أخبرة فيزوف احل

وإذ كانت مبيب يف أيامها من املدن املتوسطة احلجم غري العظيمة الشأن فإن يف . ما وجد منها يف سائر أحناء العامل القدمي
وقد نقل أحسن ما . ضرحة يف إيطاليا القدميةوسعنا أن نتصور عدد الرسوم اجلدارية اليت كانت تزدان ا املنازل واأل

بقي من هذه الرسوم إىل متحف نابلي، وال يزال جلماهلا اهلادئ رغم انتقاهلا إىل مكاا اجلديد أعظم األثر يف نفس من 
ينظر إليها؛ ولكن األقدمني وحدهم هم الذين كانوا يعرفوا يف عمق ألواا وفيما ا من إطار هندسي جيعل لكل 
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وقد تركت الصور اجلدارية اليت يف بيت فتاي يف أماكنها الصلية، . صورة من هذه الصور معىن خاصاً وموضعاً خاصاً
 Daedalusفترى يف املطعم ديونيشس يفاجئ أدرياين النائمة، وترى على اجلدار املقابل هلذه الصورة ديدالس 

صى من اجلدار ترى هرمس ينظر يف هدوء إىل ويف الطرف األق( Pasifaيعرض بقرته اخلشبية على باسفائي؛ 
ونشاهد يف حجرة ثانية مظلمات .  إىل عجلة التعذيبIxion وهو يشد إكسيون Hephaestusهفيستس 

. مضحكة متتابعة فيها صور متعددة لكيوبد إله احلب يسخر مما يف مبيب من صناعات مبا فيها صناعة اخلمر يف فتاي

الصورة اليت كانت من قبل ناضرة براقة، ولكن ما بقي منها يكفي ألن يشعر وقد عدت عوادي األيام على هذه 
الزائر مبا جيب أن يكون عليه من تواضع وحياء، فصور األجسام البشرية تكاد تبلغ الغاية يف اإلتقان واجلودة، وتكاد 

ن يفهموا ماهية فن التصوير ولقد حاول اخلرباء أ. تنبض باحلياة وتثري دم الشهوة يف عروق األحياء من بين اإلنسان
وهذه الطريقة يف . يف إيطاليا القدمية ويصنفوا عصوره وأمناطه باالعتماد على ما وجدوه من مناذج له يف إيطاليا القدمية

التصنيف خطرة غري مأمونة ألن مبيب نفسها كانت يونانية أكثر منها التينية؛ ولكن ما بقي يف رومة وضواحيها من 
حني ) القرن الثاين قبل امليالد(ففي الطراز األول .  غلى حد كبري مع تطور فن التصوير يف مبيبرسوم قدمية يتفق

كانت اجلدران تغطي بقشرة كاملة قبل الرسم عليها، كانت اجلدران يف أغلب األحيان تلون حبيث تبدو كأا مطعمة 
القرن األول قبل (ين أو الطراز املعماري ويف الطراز الثا. يف مبيب" بيت سلت"بألواح من الرخام كما تشاهد يف 

كان اجلدار يطلى ليمثل بناء أو واجهة أو واً ذا عمد، وكثرياً ما كانت العمد ترسم كما تبدو للناظر إليها ) امليالد
من الداخل، وبينها مظاهر الريف اخللوية، وذه الطريقة كان الفنان يضفي على الغرفة اليت ال نوافذ هلا يف أغلب 

وكان يف . الظن حميطاً ذا نسيم عليل من األشجار واألزهار واحلقول، واجلدول، واحليوانات اهلادئة أو املرحة الالعبة
وسع ساكنها السجني فيها أن يتخيل أنه مقيم يف حدائق لوكلس، ومل يكن ذلك ليكلفه أكثر من النظر إىل اجلدران 

ان، أو يداعب الطيور ويدللها، ويعتز ا يف غري فصوهلا كما كان يف وسعه أن يصيد السمك، أو يقتنص احليو
ويف الطراز الثالث أو طراز . وأيامها، وذلك ألن الطبيعة كانت تنقل إليه يف مرتله فال يتحمل هو مشقة االنتقال إليها

 املرتلة الثانية كانت األشكال اهلندسية املعمارية للزينة ال غري، وكانت تضع املناظر الطبيعية يف)  م50 -1(التحلية 
ويف الطراز الرابع املختلط املعقد كان الفنان يترك العنان خلياله خيترع تراكيب وأشكاالً غريبة، . بعد صور اآلدمييني

ويضعها يف مواضعها وهو مرح ساخر مما تتطلبه احلشمة والوقار، ويكدس يف صورته احلدائق والعمد والبيوت الريفية 
؛ وكثرياً ما كان حيصل ذا على األثر الذي حتدثه )26(كتشويش الرسوم يف هذه األيامواجلواسق بعضها فوق بعض 

وكان فن العمارة يف مجيع هذه الطرز املتقاربة إما . يف الناظر صورة تكملها ذكريات ال وعيية سلطت عليها األضواء
 إىل اليقظة بعد ستة عشر قرناً على خاضعاً للتصوير ومسيطراً عليه خيدمه ويستخدمه، فأنشأ فيه بذلك تقاليد عادت

ومن دواعي األسف أن ما بقي من موضوعات الرسوم الكربى قلّما . Nicholas Poussinيدي نقوالس بوسن 
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 زيوس، واملريخ، وديونيشس، -يتعدى األساطري اليونانية؛ فاآلهلة، وجن احلراج، واألبطال، واخلاطئون املذنبون
نيا، وميديا هذه كلها تتكرر تكراراً يبعث على األمل والسآمة، وإن كانت هذه وبان، وأخسيل، وأديسيوس، وإفجي

ومثة صور قليلة متثل احلياة اهلادئة الساكنة، كما أننا نعثر يف مواضع . التهمة بعينها ميكن توجيهها إىل فن النهضة
طر احلب على املنظر برمته وكثرياً ما يسي. متفرقة على مطرقة أو صاحب حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران مبيب

فترى فتاة مطرقة يتنازعها شوق كمني ليس معدوم الصلة بإيروس إله العشق الواقف إىل جانبها، وترى الفتيات 
والشبان ميرحون على الكأل يتبادلون نظرات الوجد واهليام، وأرباب اخلمر والفسق يلعبون كأن املدينة مل تعرف يف 

ر؛ وإذا ما حكمنا على نساء مبيب من صورهن اليت على اجلدران كانت هؤالء النسوة حياا شيئاً غري احلب واخلم
أو متكئات " الكعاب"خليقات بأن يكون مجاهلن حمور احلياة بأمجعها يف تلك املدينة، فنحن نراهن منهمكات يف لعبة 

لتفكري بادية على مالحمهن، يف رشاقة على القيثارات، أو نشاهدهن يقرضن الشعر واألقالم بني شفاههن، ودالئل ا
ووجوههن هادئة من أثر النضوج، وأجسامهن سليمة صحيحة كاملة النمو، وأثوان مسبلة عليهن، فضفاضة أنيقة 

وترى . كأا من حنت فدياس، ميشني كأن كلهن هلن اليونانية اليت سلبت عقل باريس بن بريام، مدركات قداستهن

 لعلها يف هواء رقيق، وذراعها ويدها وقدمها اليمىن من أمجل ما رأته العني يف إحداهن ترقص رقصة باخوسية
 وهو ينتصر Theseusوحيب أن تضم إىل هذه الروائع بعض صور الرجال أيضاً كصورة تسيوس . تاريخ التصوير

، وأخيل يسلم Telephus أو يتبىن تلفوس Deianira وهرقل وهو ينجي ديانريا Minotaurوتور على املون
وكل شكل رسم يف هذه الصورة األخرية يكاد يبلغ الغاية يف .  املتمنعة اآلبيةBriseisوهو غضبان آسف برسيس 

ن التصوير؛ فهذا زعيم أشعت يتمثر وللفكاهة أيضاً نصيبها م. الكمال ويصل فيه التصوير البمبياثي إىل ذروة اإلبداع
 أصلع بذيء يصور وهو يف Silenusعلى عكازته، وهذا جين ظريف يهز ساقيه يف مرح كمي، وهذا سلينس 

وللحانات واملواخري أيضاً مكاا يف زينة اجلدران، وال جيد السائح املتقصي حاجة ألن يقال إن . نشوة موسيقية
ويف الطرف اآلخر من هذه السلسلة حيث توجد . واه الثمينة على جدران مبيب ال يزال يزهو بقPriapusبريابس 

بيوت الضواحي نرى طائفة من الصور الدينية توحي بأن املكان كان يستخدم لالحتفال بالطقوس الديونيشية اخلفية؛ 
دو أنه كتاب مقدس؛ ففي أحد املظلمات نشاهد بنتاً أمعنت يف تقواها بغري رفق حىت شلت حركتها، تقرأ يف كتاب يب

ويف مظلم آخر يتقدم موكب من الفتيات ينفخن يف األبواق، ويأتني بالقرابني؛ ويف مظلم ثالث نرى سيدة عارية 
ترقص على أصابع قدميها وإىل جوارها راهبة مبتدئة راكعة على ركبتيها، منهوكة القوى من شدة ما قاست يف أحد 

 من نوع نقوش Stabiae نقش جداري عثر عليه يف خرائب ستابيا وأمجل من هذه كلها). 27(الطقوس الدينية
وهو ميثل امرأة متشي يف حديقة على مهل تقطف :  ومتقدم عليها، ويسمي هذا النقش الربيعBotticelliبتيشلي 

 ما األزهار، وال يرى منها إال ظهرها ورأسها تديره خبفة ورشاقة إىل خلفها؛ وقلّما استطاع فن من الفنون أن يصور
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وأقوى ما وجد . يف هذا املوضوع السهل من شاعرية تصويراً مؤثراً يف النفس مثرياً للعواطف كما صوره هذا الفنان
 وحفظت يف متحف Herculaneumمن الصور يف هذه اخلرائب صورة ميديا اليت عثر عليها يف هركيوالنيم 

أبنائها؛ ويلوح لنا أن هذه صورة منقولة عن الصور نابلي، وهي متثل امرأة مطرقة عليها ثياب فاخرة تفكر يف مقتل 
 144000أي ) تالنت( البيزنطي بأربعني ألف وزنة Timomachusاليت أجاز عليها قيصر مصورها متوماكس 

؟ ومل يوجد يف رومة إال القليل من الصور اليت تبلغ هذه املرتلة، ولكن عثر يف بيت ليفيا املقام يف )27(ريال أمريكي
 على مثل رائع من صور املناظر الطبيعية اليت تسمو فيها إيطاليا على بالد اليونان، فيه Prima Portaتا برميا بور

ختدع العني فيظن اإلنسان أنه جيتاز واً إىل تكعيبة يف أرض رخامية من ورائها أمجة من النبات واألزهار بلغت من 
 يتبينها ويصتفها؛ فكل ورقة من أوراقها رمست بشكلها ولوا اإلتقان حداً ميكن العامل النبايت يف هذه األيام من أن

الطبيعيني، والطيور جتثم على مواضع متفرقة منها كأا حتط عليها إىل وقت ما، والديدان تزحف بني األغصان 
ويقرب من هذه الصورة يف روعتها ورقتها عرس الديرندييت اليت وجدت يف التل اإلسكويلي يف عام . واألوراق
وقد تكون هذه منقولة عن صورة يونانية، .  وفان ديك وجيتة حبماسة بالغةRubens واليت درسها روبن 1606

وكل ما نستطيع أن نقوله . وقد تكون صورة أصلية من عمل رسام يوناين استوطن رومة، أو من عمل روماين أصيل
اآلهلة اليت تسديها النصيحة، واألم  كصورة العروس اهلادئة احليية، و-واثقني أن ما عليها من صور األشخاص

 كل هذه قد رمست برقة وحساسية -املنهمكة يف االستعداد للعرس، والعذارى ينتظرن ليعزفن على القيثارة ويغنني
على أن فن التصوير الروماين خيلو من عنصر . ترفعان هذا الرسم اجلداري إىل مرتلة اآلثار الفنية القدمية املمتازة

 ذلك أن الفنانني اليونان نقلوا معهم تقاليدهم وأساليبهم إىل كل مكان نزلوا فيه، وحىت الرتعة االبتكار، وسبب
الثائرية الغامضة اليت يف هذه الصور قد تكون من أثر مهارة الفنانني االسكندريني؛ ولكن فيها مع ذلك دقة يف 

 من Protogenes وبروتوجنيز Appllesاخلطوط، وغزارة يف اللون نعرف منهما مل بلغ املصورون أمثال أبليز 
واللون يف بعض األحيان واضح غزير كما لو كان . الشهرة مثل ما بلغه منها املثالون من طراز بولكليتس وبركستليز

 هو الذي وضعه، كما أن تدرج األضواء والظالل يوحي يف بعض األحيان أنه من عمل Giorgioneجيورجيون 
وفن املنظور . ة رمساً خالياً من الدقة يذكر اإلنسان بواقعيه فان جونج املنفرةوترى تار. Remebrandtرمربانت 

ولكن ما يف الرسوم من حيوية نضرة يغطي . يف الرسم غري صحيح كما أن السرعة يف العمل تفسد نضج التفكري
من أسباب البهجة على هذه األغالط كلها، فتناسب الثياب خيدع العني، ومناظر الغابات واألشجار كانت بال ريب 

وجيب أال ننظر إىل هذه الرسوم بعني هذه األيام، فأذواقنا اليوم أقل حترراً وأكثر . لسكان املدن املكتظة بالسكان
حتفظاً من أذواق األقدمني، وحنن نفضل أن نترك اجلدران كما هي مقصورة على وظيفتها، وقد كنا حىت األمس 

أما اإليطايل فكان اجلدار له مبثابة السجن، وقلّما كان يطل منه على العامل من . القريب نتردد يف أن نغطيها باأللوان
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خالل نافذة؛ وهلذا كان يرغب يف أن ينسى هذا احلاجز القائم أمام عينيه، وأن ينخدع بطريق الفن إىل جنان السالم 
ري من منظر يتألف من ألف ولعله كان يف تفكريه هذا على حق، فإن شجرة مرسومة على جدار اخل. املخضرة الناضرة

قمة من قمم سطوح املنازل اخلشنة غري املصقولة اليت تشوه مجال السماء كأا قرح خبيثة يف الشمس، ويطل عليها 
  .املرء من نافذة مسحورة يف جدار

  الفصل السابع 

  العمارة 

   أصوهلا، موادها، أشكاهلا -1

ن نعرضه يف رومة على زائرها الذي نسيناه يف أثناء حديثنا الطويل لقد احتفظنا إىل آخر هذا الباب بأهم ما نستطيع أ
أما وقد وصلنا إىل هذا الفصل األخري فلنعرض على هذا الزائر أهم الفنون الرومانية على . عن فين النقش والتصوير

ا على اإلطالق وهو فن العمارة الذي استطاعت به أن حتمي نفسها من غزو اليونان، والذي أظهرت فيه قدر
على أن االبتكار ال يكون بغري لقاح فهو كالنسب مزيج جديد من عناصر موجودة من قبل؛ . االبتكار وجرأا وقوا

والثقافات مجيعها انتقائية يف حداثة عهدها ألن التعليم يبدأ بالتقليد، فإذا ما بلغت الروح أو األمة أشدها طبعت 
لقد أخذت رومة، كما أخذ غريها من مدائن البحر األبيض . ألفاظهامجيع أعماهلا و-إن كان هلا طابع-بطابعها

املتوسط، نظم العمد الدورية واأليونية والكورنثية من مصر وبالد اليونان، ولكنها أخذت نظام العقود واألقواس 
مل ير العامل والقباب من آسية، ومن مزجيهما أقامت مدينة من القصور، واألروقة ذات العمد، واملدرجات، واحلمامات 

فهو ميثل : ولقد أضحى فن العمارة الروماين هو التعبري الفين عن الروح الرومانية والدولة الرومانية. مثيالً هلا من قبل
اجلرأة، والتنظيم، والفخامة، وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح املنقطعة النظري فوق التالل فكانت هي الروح 

وكان معظم كبار املهندسني املعماريني يف رومة رومانيني ال يونان، وقد كتب أحد . د الصمالرومانية ممثلة يف اجلالمي
 كتاباً يف العمارة يعد من مهمات Marcus Vitruvius Pallioهؤالء املهندسني وامسه ماركس فتروقيوس بليو 

ذلك أنه بعد أن قضى فترة من الزمن مهندساً حربياً  . )م.  ق27حوايل (الكتب العاملية القدمية يف هذا الفن 
يعمل حتت إمرة قيصر يف أفريقية، ومهندساً معمارياً يف عهد أكتافيان، اعتزل العمل الرمسي يف شيخوخته ليضع 

إن الطبيعة مل بين طول القامة، ومل تبق السنون " يقول عن نفسه وهو. أصول أعظم الفنون الرومانية وأمساها مرتلة
). 29"(على شيء من مجال وجهي، وسلبين املرض قوة جسمي؛ وهلذا أرجو أن أكسب رضاء الناس بعلمي وبكتايب

وكما أن شيشرون وكونتليان قد جعال الفلسفة من مستلزمات اخلطيب، كذلك رآها فتروفيوس من مستلزمات 
تسمو مبداركه وجتعله رقيق احلاشية، " املعماري، فهي حتسن أغراضه كما حيسن العلم وسائله وأدواته، وهي املهندس
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وقد وصف مواد ). 30"(عادالً، وفياً، غري شره، وال ميكن أن يتم عمل صاحل من غري إميان قوي ويدين طاهرتني
ضاف إىل الكتاب حبوثاً يف اآلالت، والساعات املائية، البناء، واألعمدة، وأجزاءها، وخمتلف أمناط املباين يف رومة، وأ

وقد أشار فتروفيوس .  ، وجماري مياه الشرب املسقوفة، وختطيط املدن والصحة العامةومقاييس السرعة

وهو النظام الذي خططت عليه املدينة اإلسكندرية القدمية ( يف ختطيط املدن باستعمال النظام اإلشعاعي
 يف كثري من املدن اليونانية، Hippodamusبدل النظام املربع الذي ثبت قواعده هبودامس ) وواشنجنت احلديثة

روفيس باستعمال هذا النظام اإلشعاعي ولكن الرومان ظلوا خيططون مدم على النظام املربع نظام أشار فت
ومما يؤثر عنه أنه حذّر إيطاليا من أن املاء الذي تشربه يف كثري أجزائها يؤدي إىل تضخم الغدة الدرقية، . معسكرام

نه حركة اهتزازية يف اهلواء، وكتب أول حبث وقال إن التسمم قد ينتج من االشتغال بالرصاص، وفسر الصوت بأ
وقد كان لكتابه الذي كشف من جديد يف عصر النهضة أعمق . باق حىت اآلن يف عالقة هندسة البناء باألصوات

ويقول فترفيوس إن الرومان يبنون باخلشب واآلجر، .  وميكل أجنلوPalladioاألثر يف ليوناردودافنشي، وبالديو 
وكان اآلجر املادة الشائعة االستعمال يف اجلدران، والعقود واألقواس، . سلح واحلجر والرخامواجلبس الناعم وامل

وكان اآلجر يصنع من الرمل، واجلري، وتراب الرخام، واملاء، . وكثرياً ما كان يستعمل هو واجلبس لتغطية املالط
ومن أجل . ان إىل ثالث بوصاتويصقل صقالً جيداً ويوضع طبقات بعضها فوق بعض، يصل مسكها يف بعض األحي

هذا استطاع ذلك اآلجر أن حيتفظ بشكله تسعة عشر قرناً كما نشاهد ذلك يف الكلوسيوم أما املسلح فلم تبلغ أمة 
من األمم إىل وقتنا هذا ما بلغه الرومان يف صنعه واستخدامه، فقد كانوا يأخذون الرماد الربكاين الكثري بقرب نابلي، 

املاء، ويضعون فيه قطعاً من اآلجر، والفخار، والرخام، واحلجارة، وخيرجون منها منذ القرن الثاين وخيلطونه باجلري و
قبل امليالد مالطاً يف صالبة الصخور، ميكن أن يصعب يف أي قالب، وال يكاد يستعصي عليه أي شكل يراد أن 

وبفضله استطاعوا أن يغطوا . وكانوا يصبونه كما نصبه اآلن يف أحواض مصنوعة من ألواح خشبية. يشكل به
وهذه هي الطريقة . مسافات كبرية ال عمد فيها بقباب صلبة خالية من األكتاف اجلانبية اليت حتمل السقف املقوس

واستخدمت احلجارة يف تشييد معظم اهليكل وبيوت الكرباء، . اليت شادوا ا قمة البانثيون، وقمم احلمامات الكربى
صف شفاف يستخرج من كبدوكية ينفذ الضوء من خالله، حىت أن هيكالً بىن به كان ينال وكان من أنواعها نوع ن

وبدأت رغبة الرومان يف استخدام الرخام على أثر فتح بالد ). 32(كفايته من ضوء النهار ومجيع نوافذه مغلقة
خراجه من حماجر كرارا القريبة من اليونان، وقد أشبعوا هذه الرغبة باسترياد العمد أوالً، مث باسترياد الرخام، مث باست

وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على األعمدة واأللواح املستوية، مث استخدم يف . Lunaلونا 
عهده لتغطية اآلجر واملسلح؛ وإذا ما قال إنه ترك رومة مدينة من الرخام فيجب أال يفهم من قوله هذا أكثر من 
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أما .  أن بعض ما فيها من آجر ومسلح يف أجزاء متفرقة منها قد غطى بألواح من الرخاماملعىن السالف الذكر، وهو
اجلدران املشيدة من الرخام املصمت فكانت نادرة، وكان الرمان مييلون إىل أن جيمعوا يف البناء الواحد بني حجر 

 ذي اللون األخضر، ورخام نوميديا األسود واألصفر، مصل األعبل األمحر والرمادي، وحجر عوبية البصلي
وبني رخامهم األبيض املستخرج من حماجر كرارا وأحجار البازلت، واملرمر، واحلجر السماقي؛ ومل تبلغ مواد البناء 

وقد أضافت رومة إىل الطرز الدورية، . ألنواع واأللوانيف عصر من العصور ما بلغته يف رومة من تعدد يف ا
واأليونية، والكورنثية األمناط التسكانية واألمناط املركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضها بصورها األصلية أو 

. ضوكثرياً ما كانت العمد تقام من حجر واحد بدل أن تكون من حجارة مثقوبة يرتكز بعضها فوق بع. بتعديل فيها

وكانت للعمد الدورية قواعد أيونية، واختذت هلا شكالً جديداً رفيعاً خالياً من الثنايا، وقد تكون للتيجان األيونية 
اليت تعلو األعمدة أربع تالفيف يف بعض األحيان حىت يكون منظرها واحداً من مجيع اجلوانب؛ أما العمد والتيجان 

مال والرقة مل تبلغه نظائرها اليونانية وإن كان اإلفراط يف التجميل الكورنثية فقد بلغت يف تطورها حداً من اجل
ومثل هذا يقال عن اإلفراط يف رسم األزهار فوق . والتنميق قد أفسد هذا الطراز من العمد يف العصور املتأخرة

الفيف تنتهي وكانت الت. التالفيف األيونية لصنع التيجان املركبة من طرز خمتلفة كما نشاهد ذلك يف قوس تيتس
أحياناً بأشكال حيوانية أو آدمية توهم الرائي بأا ميازيب على صورة حيوانات أو أناس على غرار ما صنع منها 

وكثرياً ما كان الرومان املسرفون خيلطون بني طرز خمتلفة يف البناء الواحد، كما نشاهد . بعدئذ يف العصور الوسطى
ه قد بلغ م الشح يف بعض األحيان حداً جعلهم يتركون العمد اجلانبية ذلك يف ملهى مارسلس؛ يضاف إىل هذا أن

وظل الرومان . Nimes يف نيمز Maison Carr(eملتصقة جبسم اهليكل نفسه كما نشاهده يف البيت املربع 
ن شأن قدمي يضيفون العمد إىل مبانيهم يزينوها ا ولو مل يعد هلا عمل أصيل بعد أن سلبها تطور العقود ما كان هلا م

  .وبقيت هذه العادة قائمة إىل عصرنا احلاضر دون أن يعرف مصدرها الذي أخذت عنه-يف استناد هذه املباين إليها

   هياكل رومة -2

لقد احتفظت رومة يف مجيع هياكلها إال قلة ضئيلة منها بنظام األروقة ذات العمد، املبسوطة عليها عوارض رئيسية 
تحفظاً يف الفن شأنه يف كل شيء سواه، ولذلك استمسكت مجيع األضرحة اليت وكان أغسطس م. حتمل السقف

مث أخذ األباطرة من بعده يضاعفون عدد اهلياكل اليت يقيموا آلهلتهم اليت . بنيت بأمر منه بالتقاليد الصحيحة القدمية
 التالل وسدت الشوارع تنافسهم يف السلطان واجلاه، ويغشون فجورهم بستار من التقي املعماري، حىت ازدمحت

وكان جوبتر بطبيعة احلال صاحب النصيب األوفر منها، فكان من بني هياكله الكثرية . باملزارات املقرمدة املذهبة
هيكل جوبتر املرعد، وهيكل جوبتر املثبت الذي ثبت أقدام الرومان وأوقف هرم يف القتال، واقتسم مع يونو 

فقد أقيم يف احلجرة الوسطى متثال ضخم من الذهب والعاج جلوبتر . الكبتولومنريفا أقدس مزارات رومة فوق تل 
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وتعزو .  حييط به من اجلانبني رواق معمد ذو ثالثة طبقاتJupiter Optimus Maximusاألفضل واألعظم 
، الرواية التارخيية أول صورة من صور هذا الصرح األعظم من الصروح الرومانية املقدسة إىل تاركونيوس بسكس

 م أبوابه 404واختلس استلكو يف عام . وقد دمرته النار عدة مرار، وكان يف كل مرة يعاد بناؤه بعد تدمريه
الربونزية املذهبة ليؤدي ا رواتب جنده، وب الوندال قراميد السقف املصفحة بالذهب، وال تزال بعض قطع من 

 Junoن قمم هذا التل نفسه هيكل يونو املنذرة أو احلارسة وكان يقوم على القمة الشمالية م. أرضيته باقية إىل اليوم

Monetoوال حاجة إىل أن نذكر للقارئ أن اسم دار السك . ، وهناك كانت دار سك العملة)Mint ( والنقود
)Money (وعلى املنحدر اجلنويب من . مصدر كثري من املطامع، مشتق من لفظ منيتو الذي كانت تلقب به يونو

ويرجع الرومان تاريخ بناء هذا اهليكل لذلك . أقدم آهلة لكبتول) زحل(لتل كان يقوم معبد ساترن منحدرات هذا ا
ويف . م؛ وقد بقي منه حىت اآلن مثانية عمد أيونية وعارضة واحدة فوق بعض هذه العمد.  ق497اإلله إىل عام 

وكانت أبوابه ال . لبدايات كلها إله اJanusالسوق الكربى عند سفح التل كان املعبد الصغري املخصص ليانوس
ويف الركن اجلنويب الشرقي من . تفتح إال يف زمن احلرب ومل تغلق يف أثنائها إال ثالث مرات يف تاريخ رومة القدمي

م؛ وقد وصلت .  ق495 الذي شيد يف عام Castor And Polluxأركان السوق كان هيكل كاستر وبلكس 
برييوس ثالثة عمدة كورنثية رفيعة، وهي بإمجاع اخلبريين أمجل العمد الرومانية إلينا من بقايا اهليكل الذي جدده تي

 وفاء بنذره Mars Ultorوأضاف أغسطس إىل هذه اهلياكل يف سوقه هو هيكالً للمريخ املنتقم . على اإلطالق
طراف ساحته وكان أحد أ. ، وى تزال ثالثة من عمده الفخمة قائمة يف مكاا إىل اليومPhilippiقبل فلباي 

الوسطى عبارة عن نصف دائرة ذات سقف مقبب، وهي طراز معماري أصبح فيما بعد طراز حمراب الكنائس 
وأقام أغسطس على تل البالتني هيكالً فخماً من الرخام اخلالص لإلله أبلون نظري معونته له يف . املسيحية األوىل

، وأضاف إليه مكتبة فخمة ومعرضاً فنياً، Scopas واسكوباس Mironأكتيوم، وزينه بتماثيل من صنع مريون 
وبذل كل ما يف وسعه ليشعر الناس أن اإلله قد غادر بالد اليونان وجاء إىل رومة حيمل معه إليها زعامة العامل 

الروحية والثقافية؛ بل إن أصدقاء أغسطس، بعد أن زالت أسباب التحرج من هذا النمس بوفاة والدة أغسطس، 
وكان يف اجلزء .  متخفياً يف صورة ثعبان رشيق سريع احلركة هو الذي استولدها هذا الزعيم الداهيةقالوا إن أبلو

وكانت فيه، مالذات .  وعلى تل البالتني مزار فسيح لسيبيلIssisالشمايل الغريب يف املدينة هيكل عظيم إليزيس 
وكانت كل . الوفاء، واحلظ، وكثري من أمثاهلاكالصحة، والشرف، والفضيلة، والوئام، و-لبعض املعاين اردة جمسدة

وقد مجع فسبازيان يف معبد السلم العظيم الذي . هذه اهلياكل تقريباً حتتوي ساحات مألى بالتماثيل والرسوم امللونة
أقامه كثرياً ن الكنوز الفنية اليت كانت يف بيت نريون الذهيب، وبعض املخلفات اليت جاء ا من أورشليم وأباح 

 Forum Boarium القائم يف سوق بريوم Fortuna Virilisوميتاز هيكل فرتونا فريلس . اس مشاهداللن
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وكانت نساء العاصمة يترددون كثرياً . بأنه أكمل بناء يف رومة من عهد ما قبل أغسطس احتفظ بأجزائه إىل اليوم
وقد أضاف . ني عيون عن أعني الرجالعلى هذا اهليكل للعبادة فيه، فقد كن يعتقدن أن اآلهلة تعلمهن كيف خيف

مهندسو رومة إىل هذه اهلياكل وإىل العشرات العشرات من اهلياكل األخرى املشيدة على الطراز املربع القدمي، 
وتقول الرواية . أضافوا إليها عدة هياكل دائرية الشكل تكشف عن سيطرم احلديثة على مشكلة تشييد القباب

ز من البناء مأخوذ على كوخ رميولوس املستدير الذي احتفظ به كما حيتفظ باآلثار الدينية التارخيية إن هذا الطرا
 اجلميل ااور هليكل Aedes Vestaeوال يكاد يقل عنه يف القدم بيت فستا . على تل البالتني قروناً طواالً

د كورنثية مجيلة، وكان سقفها كاستروبلكس؛ وكانت ساحته الوسطى املغطاة جدراا بالرخام األبيض حتيط ا عم
ويتكون من أربع ومثانني حجرة مشيدة على نظام -وكان إىل جوارها قصر العذارى الفستية. قبة من الشبهان املذهب

ومل يكن البانثيون قد أصبح بعد هيكالً مستدير الشكل؛ فقد كان يف صورته اليت أقامه . األديرة حول و ذي عمد
وقد أقام مهندسو هدريان فوق هذه الساحة اهليكل . كن كانت له ساحة مستديرة أمامهعليها أجربا مستطيال، ول

  .املستدير والقبة الضخمة اللذين ال يزاالن حىت اآلن أعظم شاهدين على جرأة اإلنسان وشجاعته

   التحول الفجائي إىل الطراز املقوس -3

لدينية، ذلك بأنه كان يف وسعها يف أول العمارتني أن لقد كانت رومة يف عمارا الدنيوية أعظم منها يف عمارا ا
بني املنفعة والقوة من جهة، واجلمال والشكل من جهة -تتحرر من قيود التقاليد، وأن جتمع بني اهلندسة والفن

لقد كان األساس الذي قامت عليه العمارة . بطريقة اختصت ا هي ال يشاركها فيها غريها من املدن-أخرى
كالعمود الرأسي، ): مهما أدخل عليه من التنظيم الدقيق كما يشاهد يف البارثنون(و اخلط املستقيم اليونانية ه

والعارضة األفقية، والقوصرة املثلثة الشكل؛ أما أساس هندسة البناء الرومانية اخلالصة فقد أصبحت اخلط املنحين؛ 
نهم مل يكن يف وسعهم أن يسقفوا مبانيهم ذلك أن الرومان كانوا ينشدون العظمة، واإلقدام، والضخامة، ولك

الواسعة على مبادئ اخلطوط املستقيمة واألروقة ذات العمد إال إذا أقاموا فيها جمموعة من العمد اليت تعترض 
طرقاا، وكانت سبيلهم للتغلب على هذه املشكلة هي األقواس بشكلها املستدير يف الغالب؛ وما العقود إال أقواس 

القباب إال أقواس حتركت ودارت؛ ولعل القواد الرومان وأعوام قد ألفوا يف مصر وآسية األشكال استطالت، وما 
املقوسة، وإزدادت ألفتهم هلا على مر األيام، فأيقظوا يف مواطنيهم التقاليد الرومانية والتسكانية القدمية اليت طال 

لعقود استخداماً بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء العهد بطغيان األمناط اليونانية عليها، فأخذت رومة تستخدم ا
وقد أنشأ الرومان القبوة املفصلية بوضع شبكة من األضالع املكونة . كله اسم جديد أصبح علماً عليه ومل يفارقه قط

ضع من اآلجر على طول خطوط االلتواء قبل أن يصب املالط املسلح يف اإلطار اخلشيب لعمل السقف؛ مث أنشئوا، بو
قبوتني اسطوانيتني متعامدين، شبكة من األضالع واحلنيات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل منها كما تستطيع أن 
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هذان مها املبدآن اللذان قام عليهما االنقالب الفجائي يف فن العمارة الرومانية وحتوله . تتحمل دفعاً قوياً من اجلانبني
لغ الطراز اجلديد كماله يف احلمامات واملدرجات الكربى، وكانت محامات وب. من طراز اخلطوط إىل طراز األقواس

أجربا، ونريون، وتيتس احللقة األوىل من سلسلة طويلة انتهت حبمامات دقلديانوس، فقد كانت هذه صروحاً من 
ي من الرخام وكانت مزينة من داخلها بفساق. املالط املسلح مغطاة باجلبس أو اآلجر تعلو علواً شاهقاً يف اهلواء

وكان فيها حجرات خللع املالبس، . والفسيفساء، وبأعمدة خمتلفة األلوان، وسقف مزخرفة، وصور ملونة ومتاثيل
ومحامات ساخنة وباردة، وحجرة وسطى ذات هواء ديفء، وبرك للسباحة، ومواضع للتمرينات الرياضية، ومكتبات 

وكانت .  الظن أا كانت حتتوي أيضاً على معارض فنيةوحجر للمطالعة، وأخرى للبحث، وأرائك للراحة، وأكرب
أغلب احلجرات تسخن من مركز عام متتد منه أنابيب كبرية من الصلصال، وتسري حتت أرض احلجرات ويف داخل 

 احلارة أوسع وأفخم ما شيد من املباين العامة، ومل يوجد هلا قط نظائر من وكانت هذه احلمامات. اجلدران
وكانت جزءاً من االشتراكية يف الترفيه عن الشعب حاولت به الزعامة أن تربر سلطاا املطلق . نوعها يف العامل كله

وكان عدد هذه الدور يف . خ كلهوكانت هذه الرتعة نفسها هي احلافز على بناء أعظم دور التمثيل يف التاري. املتزايد
وكان أصغرها هو امللهى الذي شاده كورنليوس . رومة أقل منها يف العواصم احلديثة، ولكنها كانت أوسع منها رقعة

، والذي كان يتسع لسبعة آالف وسبعمائة من )م.  ق13( يف ميدان املريخ Cornelius Balbusبلبس 
 الذي كان يتسع لسبعة عشر ألفاً ومخسمائة، وأمت بناء ملهى آخر مساه النظارة؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهى مبيب

وكانت هذه الدور ختتلف عن مثيالا يف بالد اليونان .  ويتسع لعشرين ألفاً ومخسمائةMarcellusباسم مرسلس 
إىل منحدرات يف أا كانت مسورة، ويف أن مقاعد النظارة كانت تستند يف أبنية ذات أقواس وقباء بدل أن تستند 

) Velarium(وكان املسرح وحده هو املسقف، ولكن النظارة كانوا يتقون الشمس مبظلو من نسيج التيل . التالل

وكانت فوق املداخل مقصورات لألعيان وذوي املناصب .  قدما550ًكانت يف ملهى مبيب تغطي مساحة عرضها 
 إىل أعلى إذا بدأ التمثيل بل كانت ترتل يف فتحات معدة الكربى يف الدولة، وكان لبعض املسارح ستائر مل تكن ترفع

وكان املسرح يرتفع عن أرض امللهى بنحو مخس أقدام، وكان اجلزء اخللفي منه يتخذ يف العادة شكل بناء أنيق . هلا
الذين ميتد من أحد جانبيه إىل اجلانب اآلخر، فيمكن املمثلني بذلك من أن يسمعوا أصوام للعد اجلم من النظارة 

صناع املسارح الذين خيترعون محاالت ترتفع من نفسها أو أرضيات ترتفع يف "وحيدثنا سنكا عن . يضمهم امللهى
وكان تغيري املناظر حيدث بوساطة مناشري دوارة أو بتحريك جمموعة منها إىل طريف املسرح ). أ32"(سكون من اهلواء

وكان يستعان على إمساع النظارة أصوات املمثلني بوضع جرار . أو إىل أعاله فتنكشف بذلك اموعة اليت تليها
وكانت أمكنة النظارة تربدها جداول مائية جتري يف ممراا، وكان مزيج ). ب32(فارغة يف أرض املسرح وجدرانه

اش من املاء والنبيذ وعصري الزعفران ينقل أحياناً إىل أعلى املقاعد يف أنابيب مث يرش على النظارة يف هيئة رش
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وكان داخل امللهى يزداد بالتماثيل وكانت صور كبرية ترسم على املسرح بدل املناظر املتغرية يف هذه ) ج32(عطر
. ولعلنا ال جند اآلن يف العامل كله ملهى مهما عظم يبلغ يف االتساع والفخامة ما بلغه ملهى مبيب يف رومة. األيام

وكان يف رومة عدة مضامري . إىل الشعب من دار التمثيلوكانت حلبة األلعاب ومضمار الركض واملدرج أحب 
وكان سباق اخليل والعربات وبعض األلعاب األخرى تعرض يف . تستخدم أكثر ما تستخدم يف املباريات الرياضية

وكانت هذه . حلبة فالمنيوس يف ميدان التاريخ أو يف احللبة الكربى اليت جدد قيصر بناءها بني تلي بالتني وأفنتني
، وكان فيها مقاعد خشبية يف ثالث جهات منها تتسع 705 قدم وعرضه 2200لبة يف شكل قطع ناقص طوله احل

ويف وسعنا أن نقدر ثروة رومة إذا عرفنا أن تراجان أعاد بناء هذه املقاعد من ). 33(ملائة ومثانني ألفاً من النظارة
ه احللبة الكربى، فقد كانت مقاعده ال تتسع ألكثر من وكان بناء الكلوسيوم بناء متواضعاً إذا قيس إىل هذ. الرخام

مخسني ألفاً، ومل يكن تصميمه جديداً؛ ألن مدن إيطاليا اليونانية كانت من زمن بعيد حتتوي مدرجات مثله؛ فقد أنشأ 
، وبىن استاتليوس 46م، وبىن قيصر مدرجاً آخر يف عام .  ق53 كما قلنا من قبل مدرجاً يف عام Curioكوريو 

 وهو -وكان فسبازيان هو الذي بدأ املدرج الفاليف. م.  ق29 مدرجاً ثالثاً يف عام Statilius Taurusورس ت
 م، وال نعرف اسم 80 كما كان تيتس هو الذي أمته يف عام -االسم الذي كان الرومان يطلقونه على الكلوسيوم

ة اليت كانت يف قصر نريون بني التل الكئيلي وقد اختار فسبازيان لبنائه البحري. املهندس الذي أشرف على بنائه

Caelianقدم1700 على شكل إهليلجي يبلغ طول حميطه وقد شيد من احلجر الترافتيين.  والتل البالتيين  .

 وكان مقسماً إىل ثالثة أطباق يقوم بعض طابقه األول على أعمدة  قدماً،157وكان ارتفاع سوره اخلارجي 
وكانت . دورية، ويقوم طابقه الثاين على عمد أيونية، والثالث على عمد كورنثية، وبني كل عمودين عقد-تسكانية

ان داخله وك. الدهاليز الرئيسية مسقوفة بأقبية اسطوانية تتقاطع يف بعض املواضع على طراز أديرة العصور الوسطى
مقسماً أيضاً إىل ثالث طبقات تستند كل منها إىل أعمدة، وتنقسم إىل احللقات من املقصورات واملقاعد، متحدة يف 

ويبدو داخله للناظر إليه يف هذه األيام كأنه كتلة . Cunei" أوتاد"مركزها تقطعها طرقات ذات درج فتقسمها إىل 
وكان داخله يزدان بالتماثيل وغريمها من وسائل . وطرقات ومقاعدضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً 

التجميل، وكانت كثري من صفوف املقاعد مصنوعة من الرخام، وكان للمدرج مثانون مدخالً خصص أثناء منها 
 تكفي إلخراج اجلماهري الغفرية اليت متأل هذا Vomitoiaوكانت هذه املداخل واملخارج . لإلمرباطور وحاشيته

 سور يبلغ ارتفاعه 180 قدماً يف 287وكان حييط باحللبة اليت يبلغ اتساعها . درج الضخم يف دقائق معدوداتامل
وليس الكلوسيوم من املباين اجلميلة املنظر، . مخس عشر قدماً يعلوه دبرزون حيمي وحوشه اآلدميني من وحوش الغاب

وكل ما ميكن أن . ة، كما تكشف عما فيها من عظمةوإن ضخامته نفسها لتنم عما يف الطبيعة الرومانية من خشون
لقد كان الرومان يبنون كما يبين اجلبابرة، . يقال يف مدحيه أنه أكثر اخلرائب اليت خلفها العامل الروماين القدمي روعة
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الرومان لقد أنشأ الفنانون . ولو أننا طلبنا إليهم أن يصقلوا مبانيهم كما يصقل الصياغ احللي لكلفناهم ضد طباعهم
. فنهم من خليط خمتار من الطرز األتيكية، واآلسيوية، واإلسكندرية، فجمعوا فيه بني التحفظ والضخامة والرشاقة

غري أم مل ميزجوا يف يوم من األيام هذه الصفات لينشئوا منها تلك الوحدة األساسية اليت هي أساس من أسس 
الصة من قوة وفجاجة ملسحة شرقية، فهي تبعث يف النفس الرهبة ال وإن فيما تتصف به املباين الرومانية اخل. اجلمال

اجلمال؛ وإن بنثيون هدريان نفسه ليعد ن عجائب الصروح أكثر مما يعد من روائع الفن؛ فليس لنا أن نتطلع يف الفن 
قية من عصر الروماين إىل رقة الشعور ودقة التنفيذ اللهم إال يف حاالت نادرة كالنقوش والتحف الزجاجية البا

بل جيب أن نتوقع هنا وجود فن هندسي يهدف إىل الغاية يف الصالبة واالقتصاد واملنفعة، إىل افتتان . أغسطس
وإذا كان الرومان مل . العصامي بالضخامة والزينة وإصرار اجلندي على الواقعية، وإىل فن احملارب ذي القوة الباطشة

وما من . الفاحتني ال يصبحون قط صياغاً، ولذلك صقلوه صقل الفاحتنييصقلوا فنهم صقل الصياغ فما ذلك إال ألن 
شك يف أم قد أنشأوا أكثر املدن فتنة وروعة يف التاريخ، وأوجدوا فناً مرناً، تصويرياً ومعمارياً يف مقدور كل إنسان 

ألحرار يف تلك املدينة لقد كانت مجاهري ا. أن يفهمه، وشادوا مدينة يستطيع كل مواطن أن يعيش فيها وينتفع ا
فقد كانت تأكل حب الدولة، وجتلس بغري أجر، : فقرية كثرية الثراء، ولكنها كانت إىل حد ما متتلك كثرياً من ثروا

وكانوا ميارسون . أو بأجر هو والعدم سواء، يف دور التمثيل، ويف حلبات األلعاب، ويف املدرجات وميادين السباق
ة، ويتناولون املرطبات، ويستمتعون بضروب التسلية، ويتعلمون يف احلمامات؛ ويتفيئون ضروباً من الرياضة البدني

ظالل مئات من األروقة ذات العمد، وميشون حتت القباب والعقود املنقوشة املزينة اليت كانت تغطي أمياالً كثرية من 
ل رومة عاصمة مثلها، فقد كان يف شوارع رومة، وتغطي ثالثة أميال يف تاريخ املريخ وحده، ومل يشهد العامل قب

وسطها سوق عجابة صخابة تدور فيها رحى العمل بال انقطاع، وتتردد يف جنباا أصداء أصوات اخلطباء، وتدور 
فيها املناقشات اليت تزلزل قواعد اإلمرباطورية، ومن حوهلا حلقة من اهلياكل، والباسلقات، والقصور، ودور التمثيل، 

 منقطعة النظري؛ وحتيط ذه احللقة حلقة أخرى من احلوانيت مكتظة بالبائعني واملشترين، تدوي واحلمامات، يف كثرة
فيها أصوام، وتليها حلقة ثالثة من البيوت واحلدائق، فخلقة رابعة من املعابد واحلمامت مرة ثانية، وتنتهي بدائرة من 

هذه . بأطراف املدينة إىل الريف وتربط اجلبال بالبحرالقصور الريفية الصغرية ذات احلدائق، مث الضياع اليت تدفع 
  .مزهوة، قوية، براقة، مادية، قاسية، ظاملة، مشوشة غري منظمة، سامية رفيعة الذرى-هي رومة القياصرة

  الباب السابع عشر 

  رومة األبيقورية 

   م 96- م.  ق30
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  الفصل األول 

  الشعب 

تمثيل، واحلمامات لنرى كيف كان يعيش الرومان، وسنراهم حني واآلن فلندخل تلك املساكن، واهلياكل، ودور ال
وعلينا أن نذكر من بادئ األمر أن أولئك القوم قد صاروا قبل عهد نريون رومان من . ندخلها ممتعني أكثر من فنوم

مية الوجهة اجلغرافية فحسب، ذلك أن الظروف اليت عجز أغسطس عن التغلب عليها، وهي ما سرى بني األسر القد
من عادات االمتناع عن الزواج، وعن التناسل، ومن قتل األطفال، وحترير األرقاء، وما كانت تتصف به األسر 

. اجلديدة من خصوبة نسبية، كل هذا قد غري أحوال الشعب الروماين من الناحية العنصرية، واألخالقية، واجلسمية

ية إىل كثرة النسل، كما كانت تدفعهم إليها رغبتهم يف أن لقد كان الرومان يف العهد القدمي تدفعهم الغريزة اجلنس
يكون هلم من بعدهم من يعين بقبورهم؛ أما يف الوقت الذي نتحدث عنه، فقد عرفت طبقام العليا والوسطى كيف 

ت تفصل الغريزة اجلنسية عن األبوة، فتشبع األوىل دون أن يؤدي ذلك اإلشباع إىل الثانية، كما أصبحت هذه الطبقا
وكانت تربية األبناء يف الزمن األول واجباً على اآلباء للدولة حيتمه عليه الشرف . ترتاب يف عقيدة الدار اآلخرة

ويلزمهم به الرأي العام؛ أما اآلن فقد بدا من أسخف األشياء أن يطلب إىل اآلباء أن يزيدوا عدد سكان املدينة اليت 
ال ينفكون يتملقون العزاب ومن ال أبناء هلم من املتزوجني يطلبون إليهم ضاقت مبن فيها؛ وكان املنافقون املداهنون 

إن أكثر ما حيبب فيك أصدقاءك أن تكون : وقد وصف جوفنال هذه احلال بقوله. أن يوصوا هلم بأمواهلم بعد وفام
ان من ليس يف أقرطونا إال طبقت: "وقد ورد على لسان شخصية من شخصيات بترونيوس)". 1(لك زوج عقيم

فهي أشبه مبيدان قتال يف . متملقون ومتملقون، واجلرمية الوحيدة فيها أن تلد أبناء يرثون مالك من بعدك-السكان
وفقدت أم ولدها الوحيد فعزاها سنسكا بقوله إا )". 2(ليس فيه إال جيف وطيور جارحة تلتهمها: فترة راحة

وكان يف أسرة جراكس ) 3"(د سلطان الثكلى أكثر مما ينقصهالثكل عندنا يزي"ستصبح حمببة عند الناس مكرمة ألن 
اثنا عشر طفالً، ولكننا ال نعتقد أنه كان بني طبقيت األشراف والفرسان يف رومة على عهد نريون مخس أسر من هذا 

ألف روماين وكان الزواج يف العهد القدمي رباطاً اقتصادياً يدوم مدى احلياة، أما اآلن فقد أصبح يف نظر مائة . النوع
مغامرة قصرية األجل، خالية من كل معىن روحي، وعقداً ضعيفاً يسهل التحلل منه غايته احلصول على اللذة 

ولكي تلفت النساء من القيود املفروضة على العزاب يف الوصايا واهلبات كان بعضهن . اجلسمية أو السلطة السياسية
كن يعتقدن زجيات صورية على رجال فقراء مشترطات أالّ يطلب ، ومنهن من )4(يتزوجن باخلصيان حىت ال حيملهن

وكانت موانع احلمل بنوعيها اآليل والكيميائي ). 5(إليهن أن حيملهن، وأن يكون هلن من العشاق بقدر ما يرغنب
ونه، نعم إن الفالسفة واملشترعني كانوا حيرم. فإذا مل تفلح أسعفهن اإلجهاض بأشكاله الكثرية) 6(واسعة االنتشار
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إن الفقريات من النساء يقاسني آالم الوضع ومتاعب : "ويف ذلك يقول جوفنال. ولكن أرقى األسر كانت تلجأ إليه
!" تربية األبناء، أما الفرش املذهبة فقلّما تضم امرأة حامالً؛ أال ما أشد حذق اهضني وما أقوى العقاقري اهضة

). 7"(نت مغتبط، فإنك قد جتد نفسك، إن ولدت، أباً لطفل حبشيأعطها الدواء وأ"ولكنه مع هذا يقول للزوج 

على أن قلة نسل الطبقات املثرية يف رومة  . وأما قتل األطفال فقد كان نادراً يف هذا اتمع املستنري
ومانية كان يقابله من الناحية األخرى كثرة اهلجرة وخصب الطبقات الفقرية، ولذلك ظل سكان واإلمرباطورية الر

 سكان رومة يف عهد اإلمرباطورية األول بثمامنائة Belcokوقد قدر بلوك . رومة واإلمرباطورية يف ازدياد مستمر

وقدر بلوك .  مبليون وستمائة ألفMarquardtألف، وقدرهم جني مبليون ومائيت ألف، وقدرهم ماركوارت 
وظل عدد األشراف كما ). 11(سكان اإلمرباطورية بأربعة ومخسني مليوناً، كما قدرهم جنب مبائة وعشرين مليوناً

أصوهلم عن األشراف القدامى؛ فلم نعد نسمع عن أسر كان من قبل، ولكنهم كانوا كلهم تقريباً خيتلفون يف 
إميليوس، وكلوديوس، وفابيوس، وفلرييوس؛ ومل يبق من العشائر القدمية اليت ظلت من عهد قيصر تفخر بأصوهلا 

فمن هذه األسر من حصدته احلروب أو االغتياالت السياسية، ومنها من قضت . وختتال يف رومة إال أسرة كرنليوس
وحل حمل . الزواج وحتديد النسل، والعجز اجلنسي، ومنها من افتقر حىت أصبح يف عداد الطبقات الدنياعليه قيود 

وقد قال عضو يف . هذه األسر يف رومة رجال األعمال الرومان، وأعيان البلدان اإليطالية، وأشراف الواليات النائية
د الكبري من أعضاء جملس الشيوخ، من نسل الكثرة الغالبة من الفرسان، والعد"إن .  م56جملس الشيوخ عام 

ومل ميض على هؤالء األعيان اجلدد إال جيل أو جيالن حىت ختلقوا بأخالق من سبقوهم، فقلّ نسلهم، ). 12"(األرقاء
 ومل تكن كثرم من بالد -وكان أول القادمني هم اليونان. وزاد ترفهم، واستسلموا لتيار املهاجرين من الشرق

ية، بل كانت من مشال أفريقية، ومصر، وسوريا، وآسية الصغرى، وكانوا على جانب كبري من اليونان األصل
احلماسة، والنشاط، ولني العريكة، أشبه بأهل الشرق؛ وكانت كثرم من صغار التجار أو املستوردين؛ وكان 

هم يشتغلون بالفلسفة حباً يف بعضهم علماء، وكُتاباً، ومعلمني، وفنانني، وأطباء، وموسيقيني، وممثلني؛ وكان بعض
دراستها أو طعماً فيما يعود عليهم من املال من هذه الدراسة؛ وكانت كثرم من املوظفني اإلداريني ورجال املال 

وقد أتى معظمهم يف األصل . القادرين، وكان الكثريون منهم ال يرعون عهداً وال ذمة، وكلهم تقريباً ال يؤمنون بدين
ا ممتازين يف شيء، وحافظوا بعد حتررهم على مظاهر الذلة واخلنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد أرقاء، ومل يكونو

. على أغنياء الرومان، الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كالً على التراث الثقايف لليونان األقدمني، واستهزاًء م

ركة، وكان السائر فيها يسمع اللغة اليونانية أكثر مما وغصت شوارع العاصمة باليونان الثرثارين الكثريي اجللبة واحل
وكان . يسمع اللغة الالتينية، وكان على الكاتب إذا أراد أن تقرأ مجيع طبقات األمة كتابته أن يكتبها باليونانية
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. هوداملسيحيون األولون يف رومة كلهم تقريباً يتكلمون اللغة اليونانية، وكذلك كان السوريون واملصريون، والي

أما السوريون، النحاف .  تعيش يف ميدان املريخ-  تضم تجاراً وصناعاً وفنانني-وكانت جالية كبرية من املصريني
األجسام، الوادعون الظرفاء، املاكرون الدهاة، فكان اإلنسان يلتقي م يف كل مكان من العاصمة يشتغلون 

وأصبح اليهود من عهد . والشئون املالية، واالحتيال على الناسبالتجارة، والصناعات اليدوية، واألعمال الكتابية، 
 140قيصر عنصراً قوياً من عناصر السكان يف العاصمة وقد وفد منهم إليها عدد قليل من عهد ماض يرجع إىل عام 

م، ومل يلبث .  ق63، وجيء بعدد كبري منهم إىل رومة أسرى حرب بعد حروب مبيب اليت شبت يف عام )13(م. ق
ومل . ؤالء أن حترروا من الرق، جلدهم واقتصادهم، أو ألن استمساكهم الشديد بأوامر دينهم كان يضايق سادمه

م حىت كان عددهم يف اجلمعية قد ازداد إىل حد جعل شيشرون يصف معارضتهم بأا جمازفة .  ق59حيل عام 
جلمهوري كان معادياً لليهود، وإن الشعب وميكن القول بوجه عام إن احلزب ا). 14(سياسية غري مأمونة العاقبة

، )18(20.000 وقبل أن ينصرم القرن األول كان عددهم يف العاصمة قد بلغ واألباطرة كانوا من أصدقائهم
. ر التيرب، وكانت تعاين األمرين من جراء الفيضان املومسي هلذا النهروكانت كثرم تسكن على الضفة الغربية من 

وكانوا يعملون يف أحواض السفن القريبة من مساكنهم، ويشتغلون بالصناعات اليدوية وبتجارة األشتات يف 
ن كبار التجار، فقد وكان منهم أغنياء، ولكن مل يكن من بينهم إال عدد قليل م. احلوانيت، أو بالتنقل يف أحياء املدينة

وكان هلم يف رومة عدد كبري من املعابد، لكل واحد . كان السوريون واليونان هم املسيطرين على التجارة الدولية
وكانت نزعة . Gerousia، واملعروف باسم اجلروسيا )19(منها مدرسته، وكتبته، وجملسه املكون من شيوخهم

بادة األوثان، وتزمتهم اخللقي، وامتناعهم عن الذهاب إىل دور التمثيل أو اليهود االنفصالية، واحتقارهم بالشرك وع
مشاهدة األلعاب، وعادام وطقوسهم الدينية الغربية، وفقرهم وما نتج عنه من قذارة، كان كل هذا سبباً يف كراهية 

 تناسلهم، كما ندد تاستس وقد ندد جوفنال بكثرة. العناصر األخرى هلم، وهي الكراهية املألوفة يف تارخيهم الطويل
وزادت البغضاء ). 20( بشغفهم بالثومAmmianus Mareellinusبوحدانيتهم الدينية وأميانس مرسيلس 

بينهم وبني غريهم من الطوائف بعد استيالء الرومان على بيت املقدس وسط معارك دموية، ومثلت يف موكب النصر 
ليهود والغنائم املقدسة، كما مثلت رموز من هذا النوع على ما الذي استقبل به تاستس مجاعة كبرية من األسرى ا

أقيم له من أقواس النصر، وأضاف فسبازيان إىل أذاهم السخرية منهم وأمر أن خيصص من ذلك الوقت نصف 
ا على أن كثرياً من الرومان املتعلمني كانو. الشاقل، الذي كان يرسله اليهود املشتتون لصيانة اهليكل، لتعمري رومة

يعجبون بعقيدة التوحيد اليهودية، ومنهم من اعتنق هذا الدين، وكان الكثريون منهم حىت من بني األسر الغنية 
وإذا ما أضفنا إىل اليونان، السوريني، واملصريني، واليهود، وبعض . يتخذون يوم السبت اليهودي يوم عبادة وراحة

 من العرب، والبارثيني والكبدوكيني، واألرمن، والفرجييني، التوميديني، والنويني، واألحباش األفريقيني؛ وقليالً
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األقوياء من دملاشيا، وتراقية، وداشيا، وأملانيا، واألشراف ذوي الشوارب من غالة، " الربابرة"والبثينيني األفريقيني؛ و 
كلهم إىل اليونان كانت إذا ما أضفنا هؤالء " واملتوحشني ذوي الوشم من بريطانيا"والشعراء والفالحني من أسبانيا؛ 

وقد دهش مارتيال أشد الدهشة من قدرة عاهرات . لنا صورة من األجناس املختلفة اليت تتكون منها رومة الدولية
). 23(رومة على أن يكيفن لغتهن ومفاتنهن حسب أجناس من يترددون عليهن من هذا اخلليط، وحسب أهوائهم

، ووصف تاستس العاصمة )24(، أكرب أار سوريا يصب يف ر التيربوكان جوفنال يقول وهو متأمل إن ر العاصي
وكانت وجوه الشرقيني، وأساليبهم، ومالبسهم، وألفاظهم، وحركام، وإشارام، ). 25"(بالوعة أقذار العامل"بأا 

الث بعد امليالد حىت ومنازعام، وأفكارهم، وعقائدهم، عنصراً كبرياً من حياة املدينة الزاخرة، وما واىف القرن الث
كانت حكومة املدينة ملكية مطلقة كحكومات البالد الشرقية، وما واىف القرن الرابع حىت كان دين رومة ديناً 

على أن هذا احلشد اخلليط مل خيل من عناصر النبل والكرامة، فقد . شرقياً، وحىت خر سادة رومة سجداً إلله األرقاء
ن يف الوقت الذي صمت فيه الشيوخ فلم جيرؤا على النطق بكلمة؛ وهاجم هجر بسخطه على بوبيا عشيقة نريو

، ومل تكن الفضائل البسيطة اليت يتحلى ا الرجل )26(جملس الشيوخ ليحتج على قتل أرقاء بدونيوس سكندس مجلة
وكانت الطائفة العادي معدومة يف هذا اتمع؛ فقد كانت حياة األسرة اليهودية مثالً حيتذي يف احلياة الصاحلة؛ 

لكن معظم . املسيحية القليلة العدد تقض بتقواها ورقة حاشيتها مضاجع العامل الوثين املنهمك يف ملذاته وشهواته
الوافدين إىل رومة قد فسدت أخالقهم بال ريب حني انتزعوا من بيئام، وثقافام، وقوانينهم األخالقية اليت نشأوا 

االستعباد الطوال على ما كانوا يتصفون به من احترام الذات الذي هو عماد وقضت أعوام . فيها ودرجوا عليها
االستقامة واخللق الطيب، وجردهم احتكاكهم يف كل يوم بطوائف من اخلالئق خمتلفي العادات واملشارب من كثري 

بتلع هذا العدد ولو أن رومة مل ت. مما بقي هلم من أخالق كرمية تأصلت يف نفوسهم حبكم العرف املألوف والعادة
الكبري من الناس يف هذا الوقت القصري، ولو أا أحلقت هؤالء الوافدين كلهم مبدارسها بدل أن تلحقهم بأقذر 

أحيائها، ولو أا عاملتهم على أم رجال ذوو مزايا كامنة يف نفوسهم تستطيع الكشف عنها واالنتفاع ا، ولو أا 
جه الوافدين حىت تستطيع عملية اهلضم والتمثيل أن جتاري عملية اهلجرة وتالحقها، أغلقت أبواا حيناً بعد حني يف و

لو أا فعلت هذا لكان يف مقدورها يف أكرب الظن أن تكسب من هذا االندماج قوة عنصرية وأدبية جديدة، ولبقيت 
ي مل تفعل هذا فقد كان ذلك أما وه. رومة رومانية، ولظلت حصن الغرب احلصني الناطقة مببادئه واملعربة عن آرائه

وقضت على املدينة الظافرة سعة ملكها واختالف األجناس اخلاضعة . الواجب شاقاً عليها ال تستطيع االضطالع به
حلكمها، ورق دمها الوطين وخف يف حميط رعاياها الزاخر، واحنطت طبقاا املتعلمة إىل ثقافة من كانوا عبيداً هلا، 

وى من سادم، فغلبت كثرة هؤالء على فضائل أولئك ومميزام؛ وأصبح املغلوبون املخصبون ألم لكثرم كانوا أق
  .سادة يف بيوت األسياد العقيمني ادبني
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  الفصل الثاني 

  التعليم 

لسنا نعرف الشيء الكثري عن أطفال الرومان، ولكن يف وسعنا أن حنكم، استناداً إىل الفن الروماين وشواهد القبور 
ونرى جوفنال خيرج أحياناً . انية، أن األطفال كانوا بعد أن يولدوا يصبحون موضع احلب املفرط غري احلكيمالروم

عن غضبه ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن املثل الطيبة اليت جيب علينا أن نعرضها على األطفال، وعن املناظر 
مظاهر االحترام اليت جيب أن نتحلى ا أمامهم يف مجيع السيئة واألصوات املنفرة اليت جيب أن نبعدهم عنها، وعن 

ويطلب فافورينوس، يف مقاله لو أن كتب بعد عهد ). 27(األوقات حىت األوقات اليت نظهر هلم فيها منتهى احلب
ويضرب سنكا وأفلوطرخس على هذه النغمة ). 28(روسو لكان تقليداً ساخراً له، إىل األمهات أن يرضعن أوالدهن

وإن مل يستمع إليهما إال عدد قليل، فقد كان استخدام املراضع هو القاعدة املتبعة لدى مجيع األسر اليت متكنها نفسها 

وكانت التربية األوىل تقوم ا  . مواردها من استخدامهن، ويبدو أن هذه العادة مل تنشأ منها مآس هلذه األسر
حيكى أن ملكاً : "وكن يقصصن عليهم قصصاً خرافية تبدأ عادة ذه العبارة. املراضع، وكن يف العادة يونانيات

وكان التعليم االبتدائي ال يزال من املشروعات الفردية، وكثرياً ما كان األغنياء يستأجرون املربني ..." وملكة
 ألنه حيرم الطفل صداقة زمالئه Emersonونتليان حذرهم من هذا العمل كما حذر منه إمرسن ألبنائهم، ولكن ك

وكان أبناء الطبقات احلرة وبناا . اليت ال غىن له عنها يف نشأته، كما حيرمه عامل املنافسة اليت تنبه قواه وتنشطها
بداجوج " (مرشد الطفل"وه ورواحه يدخلون املدرسة األولية عادة يف سن السابعة، يصحب كالً منهم يف غد

Paedagogue (وانتشرت هذه املدارس يف مجيع أحناء اإلمرباطورية . ليحافظ عليه من الناحيتني اجلسمية واخللقية

 اليت كشف على جدران مبيب بأن أهلها مل يكن وتوحي الكتابة املخرفشة. فلم ختل منها بلدان الريف الصغرية
بينهم أميون، وأكرب الظن أن التعليم كان وقتئذ منتشراً يف عامل البحر األبيض انتشاراً ال يقل عنه يف أي وقت سابق 

 األرقاء أو من اليونان) Ludi Magisterلودي جمستر (واملعلم ) البدجوج(وكان املرشد . هلذا العهد أو الحق
وكان كل تلميذ يف أيام هوراس ويف البلدة اليت كان يعيش فيها يؤدي للمدرس يف كل شهر مثانية آسات . احملررين

)48slash100وبعد ثلثمائة ومخسني سنة من ذلك الوقت جعل دقلديانوس احلد ). 30)( من الريال األمريكي
عن كل تلميذ يف كل شهر؛ )  رياالً أمريكيا20ً( مخسني ديناراً األعلى للمدرس يف املرحلة األولية من مراحل التعليم

الثانية ) أو التلميذة(فإذا بلغ التلميذ . ويف وسعنا أن حنكم من هذا على ارتفاع قدر املدرس أو اخنفاض قيمة اآلس
. هذا النوععشرة من عمره، وكان ناجحاً، أدخل مدرسة ثانوية أو عالية، وكان يف رومة مائة وثالثون مدرسة من 

وكان التالميذ يدرسون فيها قدراً أوىف من النحو، واللغة اليونانية، واآلداب اليونانية والالتينية، واملوسيقى، والفلك، 
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والتاريخ، واألساطري، والفلسفة؛ وكانت الطريقة املألوفة يف هذه الدراسة هي احملاضرات اليت تشرح أقوال الشعراء 
لدراسة حىت هذه املرحلة كان واحداً للذكور واإلناث على السواء، ولكن البنات كثرياً ويلوح أن منهج ا. األقدمني

جرماتيشي (وإذ كان املدرسون يف املدارس الثانوية . ما كن يتلقني فضالً عن هذا دروساً يف املوسيقى والرقص
Grammatici (ىل آداب اليونان وتارخيهم من احملررين اليونان على الدوام، فقد كانوا يوجهون معظم اهتمامهم إ

بطبيعة احلال؛ ومن أجل هذا اصطبغت الثقافة الرومانية بالصبغة اليونانية، حىت إذا ما أشرف القرن الثاين امليالدي 
على ايته، كانت اللغة اليونانية لغة التعليم العايل كله تقريباً، وضاعت اآلداب الالتينية يف غمرة علوم ذلك العصر 

ومل .  الدراسات اليت تعادل الدراسات يف الكليات واجلامعات يف هذه األيام فكان مقرها مدارس اخلطباءأما. وثقافته
يكن يف اإلمرباطورية مكان خيلو من اخلطباء الذين يدافعون عما يستأجروم يف دور القضاء أو يكتبون هلم اخلطب، 

وكان الكثريون منهم . ، أو يقومون ذه األعمال كلهاأو يلقون احملاضرات العامة، أو يعلمون التالميذ فن اخلطابة
ينتقلون من مدينة إىل مدينة، يتحدثون يف األدب، أو الفلسفة أو السياسة، ويعرضون على املستمعني كيف يطرقون 

تني  اليوناين وكان وقتئذ يف الثالثة والسIsaeusوحيدثنا بلين األصغر عن إسيوس . أي موضوع مبهارة اخلطباء البلغاء
كان يعرض على سامعيه عدة أسئلة للمناقشة ويترك هلم احلرية الكاملة يف اختيار أيها يشاءون، بل : من عمره فيقول

وكان ... كان يطلب إليهم أحياناً أن خيتاروا له الناحية اليت جيب أن يؤيدها، مث يقوم، ويرتدي ثوبه ويبدأ حديثه
 واضحاً، ونقاشه متيناً قوياً يشهد بالذكاء والفطنة، ومنطقه قوياً، يعرض موضوعه عرضاً لبقاً مجيالً، وكان قصصه

وكان يسمح هلؤالء الرجال أن يفتتحوا املدارس، ويستخدموا فيها ). 13(ولغته بليغة إىل أقصى حدود البالغة
ون من يدخلوا حوايل لسنة السادسة عشرة من العمر، ويدفع. مساعدين هلم، وجيمعوا عدداً كبرياً من الطالب

وكانت أهم موضوعات الدرس . األجور ما يصل أحياناً إىل ألفي سسترس عن كل منهج يف مادة من مواد الدراسة
وكانت هذه املادة األخرية تشمل الكثري مما يطلق عليه اآلن اسم - هي اخلطابة، واهلندسة النظرية، والفلك، والفلسفة

أي املخصص ألبناء األغنياء األحرار " بالتعليم احلر"ويتكون من هذه املواد ما يعرف . العلوم الطبيعية
)Homoliber(وقد شكا بترونيوس، كما يشكو . ، وهم الذين مل يكونوا يف أغلب الظن يقومون بأي عمل جثماين

إن : "كل جيل، من أن التعليم ال يؤهل الشبان ملواجهة ما سوف يعترضهم من املشاكل يف مستقبل حيام فيقول
امللومة فيما يتصف به شبابنا من سخف وبالهة، ألم ال يستمعون فيها إىل شيء من شئون احلياة املدارس هي 

وكل ما نستطيع أن نقوله حنن عنها كانت ترىب يف الطالب اد ملكة التفكري الواضح السريع، الذي ). 32"(اليومية
بة اليت ال تتقيد بالقومي من املبادئ أو األخالق، امتازت ا مهنة القضاء يف مجيع العصور، وعلمتهم تلك البالغة اخلالّ

ويبدو أن هذه املدارس مل تكن متنح خرجييها إجازات علمية؛ وكان يف وسع الطالب . واليت امتاز ا خطباء الرومان
 بقى يف إحداها Aulus Gelliusأن يبقى فيها ما يشاء، وأن خيتار من املواد ما يريد؛ من ذلك أن لوس جليوس 
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ومن شاء من الطالب أن يستزيد . وكانت مفتحة األبواب للنساء حىت املتزوجات منهن.  بلغ اخلامسة والعشرينحىت
من التعليم انتقل إىل أثينة لدراسة الفلسفة من منابعها الفياضة، أو إىل اإلسكندرية لدراسة الطب، أو إىل رودس 

بنه يف جامعة أثينة ما قيمته أربعة آالف ريال أمريكي يف وكان شيشرون يدفع عن ا. لدراسة آخر دقائق علوم البالغة
وكانت مدارس البالغة حني جلس فسبازيان على العرش قد بلغت من الكثرة وقوة النفوذ درجة رأى معها . كل عام

 هذا اإلمرباطور الداهية أن من احلكمة أن ينقل كربياا إىل العاصمة، وأن يضعها حتت إشراف احلكومة، وذلك بأن

) حنو عشرة آالف ريال أمريكي(يدفع إىل كبار األساتذة فيها مرتبات من قبل الدولة، بلغ أعالها مائة ألف سسترس 

ولسنا نعرف كم عدد األساتذة الذين خصهم فسبازيان ذه املرتبات أو عدد املدن اليت فاضت عليها . يف كل هام
فراد للتعليم العايل، كما فعل بلين األصغر يف كومم ولكننا نسمع باإلضافة إىل هذا عن هبات من األ. أمواله

Comum(33 .(فلما . وأعطى تراجان رواتب خلمسة آالف طالب، كان هلم من العقل أكثر مما هلم من املال
جلس هدريان على العرش كانت البلديات هي اليت تنفق على املدارس الثانوية يف معظم مدائن اإلمرباطورية؛ 

وأعفى هدريان وأنطونيوس كبار األساتذة يف كل مدينة من الضرائب .  بعد تقاعدهموخصص معاش للمدرسني
وبلغ التعليم ذروته يف الوقت الذي انتشرت فيه اخلرافات، وفسدت األخالق وذوي . وغريها من األعباء العامة

  .غصن اآلداب

  الفصل الثالث 

  الرجال والنساء 

وكان الرومان، كما كان . ة عند البنات ولإلشراف مع الرفق عند الشبانكانت احلياة اخللقية خاضعة للرقابة الشديد
وكانت هذه املهنة ينظمها القانون وخيضعها إلشرافه، فكان حيتم أال . اليونان، يتقاضون عن اتصال الرجال بالعاهرات

ء العاهرات، وحيتم عليهن أن توجد املواخري إال يف خارج املدن، وأالّ تفتح إال ليالً، وكان يناط باإليديل تسجيل أمسا

وكان بعض النساء يسجلن أمساءهن يف سجل العاهرات  . Stola بدل االستوال Togaيلبسن الطوغة 
انت األجور حتدد حبيث ال ترهق أي طبقة من وك. ليتخلصن من ضروب العقاب اليت يفرضها القانون على الزانيات

مث نشأت طائفة مطردة الزيادة من السراري املثقفات ". نساء يؤجرن بربع آس"فقد وصلت إلينا أنباء عن . الطبقات
ومل يكن اإلنسان يف . الالئي يسعني لكسب األنصار بإنشاد الشعر، والغناء، واملوسيقى، والرقص، واحلديث املثقف

خلروج من أسوار املدينة للبحث عن هاته النسوة أو عن غريهن من السيدات الطيعات؛ ويؤكد لنا أوفد حاجة إىل ا
مل يكن أقل "لنا أن من السهل أن يلقاهن حتت األروقة ذات العمد، ويف حلبات املصارعة، ويف دور التمثيل، وأن 

 وخاصة معبد إيزيس اآلهلة الرؤوفة وقد التقى جوفنال ن جبوار املعابد). 34"(عدداً من جنوم السماء
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ويتهم املؤرخون املسيحيون الرومان بأن الدعارة كانت متارس داخل اهلياكل الرومانية وبني ). 35(بالعاشقني
وكان اللواط حمرماً حبكم القانون ولكنه كان مباحاً حبكم العادة، . وكان يف البالد أيضاً رجال خمنثون). 36(مذاحبها

، فهل يعرف القارئ "لقد أصاب قليب سهم احلب: "انظر إىل قول هوراس.  يرى فيه مسبة وال عارواسع االنتشار ال
؛ وال شيء يشفي الشاعر من "ليسيكوس الذي ال تضارعه أية امرأة يف رقته"من الذي رمى الشاعر ذا السهم؟ إنه 

). 37"( مجيلة أو يشعلها فىت آخر حنيلإال شعلة أخرى من نار احلب تشعلها بني جواحنه فتاة"هذه العاطفة القوية 

ومن قصائد جوفنال يف اهلجو قصيدة ال يليق نشرها تردد شكوى . وتدور خري نكات مارتيال الشعرية حول اللواط
وكان الغزل الشعري يف الذكور واإلناث على ). 38(إحدى النساء من هذه املنافسة املرذولة منافسة الغلمان للنساء

وكان مثة صراع شديد بني الزواج .  االنتشار بني الشباب والفتيان الذين مل تنضج أجسامهم بعداختالف قيمته واسع
وبني هذه املنافذ اجلنسية املنافسة له، وكان جيد له أنصاراً من الذين يتوقون ألن يكون هلم أبناء، ومن مساسرة 

وكانت النساء غري . جاً مؤقتاً على األقلالزواج، وبفضل هذا العون كان يف وسع كل فتاة تقريباً أن جتد هلا زو
وقلّما كان اخلطيب يرى . املتزوجات الاليت جياوزن التاسعة عشرة من العمر يعتربن عوانس ولكن عددهن كان قليالً

وقد شكا سنكا . خطيبته قبل الزواج، ومل تكن هناك مغازلة وحتبب، وليس يف لغة الرومان لفظ للتعبري عن هذا املعىن
ومل تكن الرابطة العاطفية قبل ). 39(ل شيء جيرب قبل الشراء عدا الزواج فإن العريس ال جيرب عروسهمن أن ك

الزواج مألوفة، وكان الشعر الغزيل خياطب به النساء املتزوجات أو النساء الالئي ال يفكر الشاعر قط يف أن يتزوج 
الظروف املشاة لظروف الرومان يف فرنسا يف وكانت مداعبة النساء تأيت بعد الزواج، كما كان حيدث يف . ن

، )40(وكان سنكا األكرب يعتقد أن الزىن منتشر بني نساء الرومان يف أوسع نطاق. العصر الوسيط ويف هذه األيام
ويقول أوفد ). 41(وكان ابنه الفيلسوف يظن املرأة املتزوجة اليت تقنع بعاشقني تعد آية يف اإلخالص لزوجها

مثة نساء طاهرات إال الاليت مل يطلبهن أحد، وإن الرجل الذي يغضب من صالت زوجته الغرامية ليس : "الساخر
قد ال تكون هذه إال أساليب أدبية مما يلجأ إليها الكُتاب، ولعل أصدق منها تلك القربية اليت ). 42"(رجل جلف

ىت املوت من غري طالق، ولكن قلّما يدوم زواج ح: " على قرب زوجتهQuintus Vespilloكتبها كونتس فسبلو 
وحيدثنا جوفنال عم امرأة تزوجت مثاين مرات يف مخس ). 43"(زواجنا ظل زواجاً سعيداً إحدى وأربعني سنة

؛ وسبب ذلك أن الرابطة بني الزوجني مل تكن يف بعض األحيان هي احلب بل كانت املال أو السياسة، )44(سنني
ن إىل أزواجهن وأجسامهن ومن أجل ذلك كانت بعض النساء يرين أن قد أدين واجبهن كامالً إذا ما أسلمنا بائذ

أمل نتفق على أن يفعل : "ويقول جوفنال على لسان زانية ختاطب زوجها الذي فاجأها على غري انتظار. إىل عشاقهن
ذا ما استثنينا من ذلك الكاملة إ" احلرية"وكان للمرأة يف ذلك العهد مثل ما هلا اآلن من ). 45"(كل منا ما حيلو له؟

لقد كان التشريع يبقي املرأة خاضعة أسرية، ولكن العادة جعلتها . احلقوق السياسية الشكلية وحرفية القوانني امليتة
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وكان معىن هذا التحرر يف بعض األحيان أن تقوم بنصيبها من العمل كما هي احلال يف هذه األيام؛ . حرة طليقة
نيت أو املصانع وخاصة يف احلرف املتصلة بالنسيج، ومنهن من أصبحن حماميات أو فمنهن من كن يعلمن يف احلوا

، وأصبح لبعضهن سلطان سياسي قوي؛ وكانت زوجات حكّام األقاليم يستعرضن اجلند )46(طبيبات
وكانت العذارى الفستية يتوسطن ألصدقائهن يف احلصول على املناصب السياسية، وكانت نساء ). 47(وخيطبنهم

وكان احملافظون يبدون األمل والشماتة .  ينقشن على اجلدران أمساء من يفضلن من الرجال لتويل هذه املناصبمبيب
حني ظهر هلم أن قد وقع ما حذرهم منه كاتو حني قال إن النساء إذا ما تساوين بالرجال سيحولن هذه املساواة إىل 

، ويصفهن مارتيال )48(ياضيات، ومصارعات وشاعراتوقد ارتاع جوفنال رأى من النساء ممثالت، ور. سيادة هلن
). 50(وحيدثنا استاتيوس عن نساء قتلن يف هذه املصارعات). 49(بأن يصارعن الوحوش، ومنها السباع يف اتلد

وكن ). 51"(يعرضن أنفسهن من كل ناحية للناظرين: "وكانت النساء ينتقلن يف الشوارع حمموالت يف اهلوادج
رجال يف األروقة، واملترتهات واحلدائق، وساحات املعابد؛ ويرافقنهم إىل املآدب العامة واخلاصة، وإىل يتحدثن إىل ال

من املناظر اليت تسر العني وتبعث على "كما يقول أوفد " تكون أكتافهن العارية"املدرجات، ودور التمثيل، حيث 
تمعاً مرحاً، متعدد األلوان، خمتلط الصالت اجلنسية، واحلق أن اتمع الروماين يف ذلك العهد كان جم). 52"(التفكري

وكانت نساء الطبقات الراقية يف فصل الربيع ميألن القوارب، . لو شهده اليونان يف عصر بركليز لتولتهم منه الدهشة
 وغريها من املصايف تعج بضحكهن، ويعرضن فيها Baiaeوالشواطئ، والبيوت الريفية ذات احلدائق يف بايي 

وكان الطاعنون يف السن من الرجال ينددون ذه الفعال وهم . ن، ومغامرات عشقهن، ودسائسهن السياسيةمجاهل
وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات يؤلفن وقتئذ كما يؤلفن اآلن أقلية . يتمنون أن لو استطاعوا االستمتاع ا
 من النساء - مل يكن على الدوام ظاهرات مثلهن وإن- وكان مثة عدد مياثلهن. ظاهرة تقع عليها العني يف كل مكان

 جدير بأن يتناقله Sulpiciaفقد كان الرومان يرون أن شعر سابيشيا . الالئي يعشقن الفن أو الدين أو األدب
وكان شعرها غرامياً متطرفاً يف الغرام، ولكنه كان موجهاً إىل زوجها .  سواء بسواءTibullusالناس كشعر تيبلس 

 صديقة مارتيال فيلسوفة، متمكنة Theophilaوكانت ثيوفيال ). 53(اد ترى فيه ما يبعده عن الفضيلةوهلذا ال تك
من مبادئ الرواقيني واألبيقوريني، وكانت بعض النساء يشغلن وقتهن يف األعمال اخلريية واخلدمات االجتماعية، 

ويف نقش . د، وكن يناصرن مجاعات الكهنةومنهن من أنشأن يف مدن املعابد، ودور التمثيل، واألروقة ذات العم
وكان يف رومة ناد للسيدات، ). Curia Mulierum" (عن مجعية النساء" حديت Lanurviumعند لنورفيوم 

ومهما يكن من أمر هذه النوادي واتمعات فإننا بعد أن نقرأ . وال يبعد أن إيطاليا كان ا احتاد أهلي لنوادي النساء
كان فيها . يال وجوفنال ال نكاد نصدق أنه كان يف رومة هذا العدد الكبري من فضليات النساءما كتبه عنها مارت

أكتافيا اليت ظلت وفيه ألنطونيوس رغم خياناته الكثرية هلا، ترىب أبناءه من زوجات أخرى؛ وكان فيها أنطونيا ابنتها 
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 اليت أنبت تيبرييوس على مأل من Malloniaاحملبوبة وأرملة دروسس الطاهرة وأم جرمانكوس الكاملة؛ وملونيا 
 اليت طعنت صدرها باخلنجر حني تلقى زوجها Arria Paeetaالناس لكثرة آالمه مث قتلت نفسها، وأريابيتا 

 أمر كلوديوس بأن يقتل نفسه مث أسلمت هذا اخلنجر وهي حتتضر إىل زوجها Caecina Paetusكاسينا بيتس 
وبولينا اليت حاولت أن متوت مع سنكا؛ وبولتا اليت حاولت أن متوت جوعاً حني ، )"45(أنه ال يؤمل"وهي تؤكد له 

 املعتوقة Epicharisوإبكارس ). 55(أمر نريون بقتل زوجها، مث انتحرت مع أبيها، ملا أن صدر أمر نريون بقتله
ريات الاليت أخفني وإن تنس ال تنس النساء الكث. Pisoاليت حتملت كل أنواع العذاب ومل تكشف عن مؤامرة بيزو 

أزواجهن ومحينهن يف عهد القتل والتعذيب والتشريد، والاليت رافقنهم يف املنفى، أو دافعن عنهم كما دافعت فانيا 
Fannia عن زوجا هلفديوس Helvidiusإن هؤالء وحدهن إذا وزن يف " ، وعرضن أنفسهن ألشد األخطار

وكان من . تيال وقوارص جوفنال لريجحن عليهن بال ريبميزان مع العاهرات الاليت ورد ذكرهن يف نكات مار
وراء هؤالء النسوة الاليت اشتهرن ببطولتهن كثريات من النساء املغمورات الالئي مل يذكر التاريخ أمرهن والالئي 

لت لقد ظ. كان وفاؤهن ألزواجهن وتضحيان يف سبيل أبنائهن الدعامة القوية اليت أبقت على صرح احلياة الرومانية
 واإلخالص املتبادل بني األبناء واآلباء، والشعور بالتبعة - فضائل التقي والوقار والبساطة-الفضائل الرومانية القدمية

الصادرة عن تعقل ورزانة، واالبتعاد عن اإلسراف والتظاهر الكاذب، ظلت هذه الفضائل كلها باقية يف البيوت 
ة اليت يصفها بلين يف رسائله مل تبدأ فجأة يف عهد نريفا وتراجان، بل كانت إن األسر املهذبة الرقيقة السليم. الرومانية

باقية هادئة يف أيام الطغاة املستبدين، حافظت على كياا رغم جتسس األباطرة، وتسفل الشعب املهني الذليل، 
ليت يكتبها األزواج وإنا لنلمح ومضات من ضياء هذه البيوت يف القربيات ا. واحنطاط الفسقة واألراذل واملومسات

لقد . Primus زوجة برميس Urbiliaهنا تثوي عظام أربليا : "وهاك واحدة منها. ألزواجهم واألدباء ألبنائهم
وداعاً يا . كانت أعز علي من حيايت نفسها، لقد قضت حنبها يف الثالثة والعشرين من عمرها حمبوبة من اجلميع

ولقد ألقسمت من .  العزيزة اليت عشت معها مثانية عشر عاماً سعيدةإىل زوجيت: "وجاء يف قربية أخرى!" سلويت
يغزلن الصوف، يعذرن -ويف وسعنا أن نتصور أولئك النساء يف بيون). 56"(فرط حيب هلا أالّ أتزوج قط غريها

ن يف أبناءهن ويعلمنهم، ويرشدن اخلدم إىل واجبام، وحيسن القيام على مصروفهن القليل، ويشتركن مع أزواجه
ولقد كانت رومة رغم ما فيها من فساد، ال بالد اليونان، . عبادة آهلة البيت اليت اعتدن أن يعبدا من أقدم األزمان

  .هي اليت رفعت شأن األسرة ومست ا يف مدارج الرقي اجلديدة يف العامل القدمي

  الفصل الرابع 

  الثياب 
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 التماثيل، قلنا إن رجال الرومان يف عهد نريون كانوا أكثر إذا جاز لنا أن حنكم على الرومان من بضع مئات من
لقد كانت سيطرة الرومان سبباً يف . بدانة، وألني أجساماً، وأرقى مالمح من أمثاهلم يف عصر اجلمهورية الناشئة

ل أثرت احتفظ الكثريين منهم بالصالبة وشدة املراس، خيشاهم الناس أكثر مما حيبوم؛ ولكن الطعام واخلمر والكس
 أو - وكانوا ال يزالون حيلقون حلاهم. يف أجسام غري هؤالء فأكسبتهم بدانة لو أا كانت يف أسرة سبيو جلللتها العار

وكان اليوم الذي حيلق فيه الشاب حليته أول مرة . حيلقون على حلاهم) Tensores(على األصح كان هلم حالًقون 
وقد ). 57(ب شعر عارضية األول إىل إله من اآلهلة دليالً على ورعه وتقواهوكثرياً ما كان يه. يوم حيتفل به يف حياته

احتفظ العامة من الرومان بعادم اليت كانوا عليها يف عهد اجلمهورية عادة تقصري شعر رؤوسهم، أو إزالته كلها، 

وكان . وهكذا ميثل لنا ماركس أنطونيوس ودومتيان.  كانوا يقصون شعرهمولكن عدداً متزايداً من الغنادرة
). 58(كثري من الرجال يتحلون بالشعر املستعار، ومنهم من كانوا ينقشون على قحوف رؤوسهم ما يشبه الشعر

 أو Tunicخارجها اللفاعة البسيطة وكانت مجيع الطبقات يف العهد الذي نتحدث عنه تلبس داخل البيوت و
أو اجلبة الرومانية فلم تكن تلبس إال يف املناسبات الرمسية، وكان ) Toga(؛ أما الطوغة Blouseالصدرة الواسعة 

. يلبسها املوايل حني يستقبلهم الشريف الذي حيميهم، واألشراف إذا ذهبوا إىل جملس الشيوخ أو مشاهدة األلعاب

ة أرجوانية ويتخذها شعاراً ملنصبه، وقد حذا حذوه يف هذا كثريون من كبار املوظفني، ولكن وكان قيصر يلبس طوغ
اليت ) البنطلون(ومل يكونوا يعرفون السراويل . الطوغة األرجوانية مل تلبث أن أصبحت امتيازاً خاصاً باألباطرة

. ا، وال السراويل املنتفخة الضيقة عند الركبتنيتضايقنا يف هذه األيام، وال األزرار اخلداعة اليت ال فائدة للكثري منه

، أما األحذية فكانت ختتلف من Fasciaeلكن الرجال بدءوا يف القرن الثاين يلفون أرجلهم باللفافات العريضة 
 وهو نعل من اجللد أو الفلني مشدود بشريط من اجللد بني اإلصبع الكربى واليت تليها كما يفعل -اخلف البسيط

وكانوا ينتعلونه عادة مع .  إىل احلذاء الكامل املصنوع كله من اجللد أو اجللد والقماش- Nipponأهل نيبون 
أما النساء الرومانيات يف عهد اإلمرباطورية األول، كما . الطوغة يف املناسبات اليت تتطلب ارتداء الثياب الكاملة

 قريب بنساء الواليات املتحدة األمريكية يف نشاهدن يف املظلمات ويف التماثيل وعلى النقود، فقد كن ذوات شبه
وكانت أجسامهن . بداية القرن العشرين إذا استثنينا من هذا التعميم أن كلهن تقريباً كن ذوات بشرة مسراء

متوسطات يف النحافة، وكانت أثوان ختلع عليهن قواماً رشيقاً فاتناً، وكن يدركن قيمة ضياء الشمس، والرياضة، 
طلق، وما هلا من أثر يف صحة اجلسم واعتدال القوام، وكان منهن من ميارسن األلعاب الرياضية باألثقال، واهلواء ال

وكان بعضهن يربطن صدورهن . ومنهن من ال ينقطعن عن السباحة، ومن يعشن على نظام خاص من الطعام
يف الغالب يغطينه بالشباك، وكانت النساء يف العادة ميشطن شعرهن ويعقدنه خلف العنق، وكن ). 59(باملشدات

وتطلبت األزياء املستحدثة بعدئذ تنظيماً جديداً للشعر أرقى من هذا التنظيم القدمي، . ويربطنه بشريط فوق الرأس
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فكان يرفع أحياناً فوق أسالك معدنية، وتضاف إليه غدائر مستعارة شقراء اللون مأخوذة من شعر الفتيات 
ملتطرفة على الطراز احلديث تستخدم عدداً من اجلواري ساعات طواالً يف تدرمي وكانت املرأة ا). 60(األملانيات

ويقول جوفنال إن . وكانت أدهان الوجه والشعر كثرية كثرا يف هذه األيام). 61(أظافرها وتصفيف شعرها
 وكان ).62(كان من أهم فنون ذلك العصر، وقد كتب فيه األطباء، وامللكات، والشعراء، جملدات" التجميل"

 من مالقط، ومقصات، وأمواس، ومبارد، وفراجني، وأمشاط، -صوان السيدة الرومانية مستودعاً غاصاً باألدوات
 وأباريق أو قناين للعطور، واألدهان والزيوت واملعاجني، وحجارة -ومكاشط، وشباك للشعر، وضفائر مستعارة

وكانت كثريات من . راهم املعطرة لتموجيه أو تثبيتهوكانت اجلموش تستخدم إلزالة الشعر، وامل. اخلفاف، والصابون
 ألا وجدت Poppeaالنساء تضع على أوجههن يف الليل غماء من العجني ولنب األتان وهو مزيج اصطنعته بوبيا 

ومن أجل هذا كانت األتانات تصحبها أينما سافرت، وكانت أحياناً . فيه عوناً هلا على إخفاء عيوب وجهها
وكانت النساء يطلني وجوههن باملساحيق واملعاجني البيضاء أو ). 63( كامالً منهن وتستحم بلبنهنتصطحب قطيعاً

احلمراء، ويصبغن حواجبهن ورموشهن، أو يطلينها باللون األسود؛ وكانت األوعية الدموية يف الصدغني ترسم فوقها 
تكثر من مراهم بوبيا اليت تلتصق " الغنية وكان مما يشكو منه جوفنال أن املرأة). 64(أحياناً خطوط دقيقة زرقاء

وكان أوفد يرى هذه الفنون كلها خداعاً يف خداع، وينصح . ، الذي ال يرى وجهها قط"بشفيت زوجها املنكود احلظ
وأضيفت الثياب الكتانية الرفيعة ). 66(السيدات أن خيفينها كلها عن عشاقهن عدا متشيط شعرهن الذي يسيب عقله

وكانت مخرهن تسدل فوق أكتافهن، . ىل أثواب النساء البسيطة اليت كن يلبسنها قبل حروب هنيباليف ذلك العهد إ
وكانت الثريات من النساء يلبسن يف الشتاء أثواباً من الفراء تزيدهن . والرباقع ختفي الوجوه فتزيدهن إغراء وفتنة

وكان هو والتيل يصبغ . والنساء على السواءأما احلرير فكان واسع االنتشار يلبسه الرجال . مجاالً على مجاهلن
). 67(باألصباغ الغالية، وكثرياً ما كان الثري الروماين يدفع ألف دينار مثناً لرطل من صوف صور املزدوج الصباغة

وكانت أحذية . وكان التطريز خبيوط الذهب والفضة يستخدم لتزيني الثياب، والسجف، والطنافس، وأغطية، الفرش
 من اجللد اللني الرقيق أو القماش، وتفصل أحياناً تفصيالً مجيالً، وكانت مفتوحة من أعالها، تزركشن النساء تصنع

وكانت . ، وتضاف إليها الكعوب العالية أحياناً لتعوضهن ما حرمتهن منه الطبيعة)68(أحياناً بالذهب وحتلى باجلواهر
ألقراط وعقود العنق والصدر، والتمائم، واألساور، اجلواهر عنصراً هاماً يف جهاز النساء، فكانت اخلوامت، وا

 يوماً ما ثوباً مغطى من رأسها إىل Lollia Poulinaوقد ارتدت لوليا بولينا . واملشابك، من مستلزمات احلياة
قدمها بالزمرد واللؤلؤ، وكانت حتتفظ معها باإليصاالت الدالة على أن هذه اجلواهر قد كلفتها أربعني مليون 

وكان تقليد هذه . ويصف بلين أكثر من مائة نوع خمتلفة من احلجارة الكرمية املعروفة يف رومة). 69(سسترس
الروماين املصنوع من الزجاج " الزمرد"وكان . اجلواهر تقليداً حمكماً صناعة رائجة يشتغل ا عدد كبري من الصناع
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ونه على أنه زمرد حقيقي حىت القرن التاسع عشر بعد أرقى كثرياً من مثيله يف هذه األيام، وقد ظل بائعو اجلواهر يبيع
وكان الرجال والنساء على السواء مولعني باقتناء احلجارة الكبرية اليت تستلفت النظر؛ وقد وضع أحد ). 70(امليالد

 يف حجم البندقة، وملا مسع بذلك أنطونيوس، أمر بأن يدون امسه يف سجل" عني هر"أعضاء جملس الشيوخ يف خامت له 

وما من شك يف أن اجلواهر كانت يف ذلك . احملكوم عليهم بالنفي؛ ولكن الشيخ فر ويف إصبعه مليونا سسترس
وكانت الصحافة الفضية وقتئذ مألوفة .  وقاية من التضخم املايل أو الثورة- كما كانت يف كثري من األحيان-الوقت

 األباطرة الذين جاءوا بعد عدة مراسيم حترم الترف، وقد أصدر تيبرييوس وغريه من. عند مجيع الطبقات إال أفقرها
وخضع تيبرييوس لألمر الواقع وأقر بأن . ولكنه مل يكن يف وسعه إرغام الناس على طاعتها، وسرعان ما أغفل أمرها

تبذير األشراف واحلديثي النعمة حيول بني الصناع يف رومة والشرق وبني التعطل، ويساعد على تسرب خراج 
ومل تكن ". كيف تستطيع رومة، وكيف تستطيع الواليات، أن تعيش بغري الترف؟"ويقول . من العاصمةاألقاليم 

ثياب النساء والرجال يف رومة أكثر ترفاً من ثياب نساء هذه األيام، أو أكثر فخامة أو غلى مثناً من ثياب األشراف 
تتبدل ا يف املدن احلديثة، بل كان الثوب احلسن ومل تكن األزياء تتبدل يف رومة بالسرعة اليت . يف العصور الوسطى

ولكننا إذا وازنا بني حياة الطبقات العليا يف رومة وبينها . يبقى مدى احلياة يف بعض األحيان دون أن يصبح زياً عتيقاً
يف عصر اجلمهورية قبل أن يأيت مبيب لوكلس بغنائم الشرق وملذاته، حكمنا بأن رومة أضحت يف العصر الذي 
وملا . نتحدث عنه جنة ينعم ا املترفون بأفخر الثياب وأشهى الطعام املختلف األنواع، وأمجل األثاث، وأفخم البيوت
أن جرد األشراف مما كان هلم من زعامة سياسية، وكادوا حيرمون كل سلطان سياسي، وانسحبوا من اجلمعيات 

األخالق اللهم إال وازع الفلسفة، أطلقوا العنان السياسية إىل قصورهم، ومل يكن عليهم من أنفسهم وازع من 
  .لشهوام وأخذوا يسعون الغتراف اللذة والتنعم بفن احلياة

  الفصل الخامس 

  يوم في حياة روماني 

لقد سار الترف يف املرتل أسرع من سري الترف يف املالبس، وحسبنا أن نذكر من بني مظاهر الترف اليت كانت تزدان 
ر نريون أرضها املصنوعة من الرخام والفسيفساء، وأعمدا املقامة من الرخام واملرمر واجلزع ا القصور يف عص

) 71(املختلف األلوان، وجدراا املزدانة بالصور الزاهية أو املطعمة باحلجارة الغالية الثمن، وسقفها املصفحة بالذهب

ب الليمون وأرجلها من العاج، وآرائها املنقوشة ، ونضدها املصنوعة من خش)72(أو املغطاة بألواح الزجاج السميك
بأصداف السالحف أو العاج أو الفضة أو الذهب، واالستربق اإلسكندري أو األغطية البابلية اليت كان يدفع فيها 

، واألسرة الربونزية ذات الكالل، )73(األثرياء العاديون مثامنائة ألف سسترس ويدفع فيها نريون أربعة ماليني
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ات من الربونز أو الرخام أو الزجاج، والتماثيل، والصور امللونة، والتحف الفنية، واملزهريات املصنوعة من والثريي
لقد . الربونز الكورنثي أو الزجاج املرهيين؛ حسبنا أن نذكر هذه ليتبني القارئ ما كان ينعم به األثرياء يف ذلك العهد

 من استرياد العبيد ليحرس بعضهم هذه الثروة الطائلة، وحيرس كانت القصور أشبه األشياء باملتاحف، وكان ال بد
البعض اآلخر هؤالء احلراس؛ وكان يف بعض البيوت أربعمائة من هؤالء العبيد، خيدمون صاحب البيت وأسرته، أو 

يشرفون على بيته، أو يشتغلون ببعض الصناعات املرتلية؛ وكانت حياة الرجل حىت يف أخص خصائصها يطلع عليها 
لقد كان يأكل واألتباع عن ميينه ومشاله، وخيلع مالبسه وعند كل حذاء من حذاءيه عبد، ويضطجع . هؤالء العبيد

مل تكن هذه هي اجلنة بل كانت هي الشقاء كل الشقاء؛ وكأمنا أراد الثري . ليستريح وعند كل باب من أبوابه خادم
واملتطفلني " مواليه"يبدأ يومه حوايل الساعة السابعة باستقبال الروماين العظيم أن يزيد حياته شقاء على شقائها، فكان 

عليه يعرض عليهم خدمه ليقبلومها، مث يفطر بعد ساعتني أو حنومها من ذلك الوقت، ويستقبل من يزورونه من 
ده وكانت آداب اللياقة حتتم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره، ويساع. أصدقائه أو يرد هلم الزيارات

يف قضاياه ويف قضايا مطالبه، ويشهد االحتفال خبطبة ابنته وبلوغ ابنه سن الرشد، وقراءة قصائده والتوقيع على 
وكان يؤدي وغريها من الواجبات االجتماعية بأدب وجماملة ال يفوقهما أدب أو جماملة يف أية حضارة من . وصيته

و يعمل يف إحدى اللجان احلكومية، أو يشرف على شئونه مث يذهب الرجل العظيم إىل جملس الشيوخ، أ. احلضارات
أما حياة الرجل صاحب الثروة املتواضعة فكانت أبسط من هذه احلياة السابق وصفها، ولكنها مل تكن أقل . اخلاصة

وكان عامة . منها مشقة، فكان إذا انتهى من زيارات الصباح االجتماعية عين بأعماله اخلاصة حىت منتصف النهار
اس يبادرون بالذهاب إىل أعماهلم من مطلع الشمس، ذلك أن الروماين العادي كان ينتفع بيومه على أكمل وجه الن

وكان يتناول وقت الظهرية غذاء خفيفاً، ويتناول وجبة كاملة . ألنه مل يكن يشترك يف احلياة االجتماعية يف أثناء الليل
وكان الفالح أو العامل األجري بعد أن .  كلما كان الرجل أرقى مرتلةيف الساعة الثالثة أو الرابعة، وتتأخر هذه الوجبة

يتغدى ويغفو قليالً يعود إىل عمله إىل قرب الغروب، أما غري الفالّح واألجري فكانوا خيرجون إىل الترته يف اخلالء أو 
 عبادة اآلهلة، وكانوا وكان الرومان يف عهد اإلمرباطورية يرون االستحمام أوجب عليهم من. يف احلمامات العامة

كاليابانيني يطيقون الروائح العامة أكثر مما يطيقون رائحتهم اخلاصة، ومل يكن يضارعهم شعب آخر يف نظافة اجلسم 
، ويصطنعون الفرجون لتنظيف )74(ليمسحوا ا عرقهم) Sudaria(وكانوا حيملون معهم مناديل . غري املصريني

نوا يف عهد اجلمهورية األول يكتفون باالستحمام مرة كل مثانية أيام، أما يف الوقت وكا. أسنام باملساحيق واملعاجني
ويقول جالينوس إن القرويني . الذي نتحدث عنه فكان الروماين يستحم كل يوم وإال نالته نكتة من نكات مارتيال

ت األغنياء فكان فيها وكان يف معظم البيوت أحواض لإلستحمام، أما بيو). 75(أنفسهم كانوا يستحمون كل يوم
لكن الكثرة الغالبة ). 76(محامات وتوابعها يتألأل فيها الرخام والزجاج والصنابري وصفائح الفضة املثبتة على اجلدران
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وكانت هذه احلمامات يف العادة ملكاً لألفراد، وكان عددها . من أحرار الرومان كانت تعتمد على احلمامات العامة
 محاماً عدا محامات السباحة 856ائة وسبعني محاماً، ويف القرن الرابع بعد امليالد كان فيها م م.  ق33يف رومة عام 

وكان أهم من هذه وتلك وأكثر اجتذاباً للشعب احلمامات العظيمة اليت أقامتها ). 77(1332العامة البالغ عددها 
) Thermae" (احلمامات احلارة"هذه وكانت . الدولة وعهدت إدارا إىل ملتزمني، وعبئت فيها مئات من الرقيق

اليت شادا أجربا وشادها من بعدها نريون، وتيتس، وتراجان، وكركال، وإسكندر سفريس، ودقلديانوس، 
 مقعد من الرخام، 1600وكان يف محام نريون . وقسطنطني، منشآت ضخمة فخمة تطبع الدولة بالطابع االشتراكي

أما محامات كركال ودقلديانوس فكان الواحد منها يتسع لثالثة .  واحدوكان يتسع أللف وستمائة مستحم يف وقت
 من الريال 3slash200وكانت مفتحة األبواب لكل روماين، ومل يكن أجرها يزيد على ما يعادل . آالف

، وكانت احلكومة تسد العجز من أموال الدولة؛ ويلوح أن هذا األجر كان يشمل الزيت وخدمة )78(األمريكي
وكانت احلمامات تفتح من مطلع الفجر إىل الساعة الواحدة بعد الظهر الستقبال النساء، ومن الساعة . نياملستحم

وكانت العادة . الثانية إىل الثامنة الستقبال الرجال، ولكن معظم األباطرة كان يبيح للرجال والنساء أن يستحمو معاً
ا ثيابه، مث ينطلق إىل مكان التمارين العضلية ليالكم، أو املألوفة أن يذهب الزائر أوالً إىل حجرة خاصة يبدل فيه

وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع . يصارع، أو يستبق، أو يقفز، أو يقذف القرص أو احلربة، أو يلعب الكرة
مام حبماسة عندنا، ومنها نوع آخر تتنازع الكرة فيها طائفتان وتعدو ا كل طائفة إىل األ" الكرة الطبية"شبيه بلعبة 

وكان العبو الكرة احملترفون يأتون أحياناً إىل ). 79(ال تقل عن محاسة الالعبني من طلبة اجلامعات يف هذه األيام
أما كبار السن الذين يكتفون بأن يشاهدوا ألعاب غريهم فكانوا ). 80(احلمامات ليعرضوا ألعام على روادها

مث ينتقل املستحم إىل احلمام ذاته، . لعبيد ما تراكم يف أبدام من الدهنيذهبون إىل حجرات التدليك حيث يزيل هلم ا
فيدخل أوالً حجرة متوسطة احلرارة يسخنها هواء ديفء، مث خيرج منها إىل احلجرة احلارة ذات اهلواء احلار، فإذا أراد 

مث يستحم باملاء . ديد احلرارةأن يتصبب عرقه أكثر مما تصبب يف هاتني احلجرتني انتقل إىل حجرة أخرى فيها خبار ش
 وهو صابون مصنوع من الشحم ورماد خشب الزان -الساخن ويغسل جسمه بشيء جديد تعلمه من الغاليني

وهذه احلجرات الساخنة كانت أحب احلجرات إىل الشعب، وهي اليت مسى اليونان احلمامات بامسها؛ ) 81(والدردار
ويتنقل املستحم بعدئذ ). 82(مان لتخفيف وطأة داء الرثية وأوجاع املفاصلولعلها كانت هي احملاولة اليت بذهلا الرو

من حجرة إىل حجرة كل منها أقل حرارة من سابقتها، حىت يصل إىل احلجرة الباردة فيغتسل فيها باملاء البارد، 
. دة من زيت الزيتونمث يدلك بالزيت أو بعض املراهم املصنوعة يف العا. ويستطيع إذا شاء أن يغطس يف محام السباحة

ومل تكن هذه الزيوت واملراهم تغسل عن اجلسم، بل كان يكتفي حبكها مبكشط مث جيفف اجلسم بقطيلة، وذلك لكي 
وقلّما كان املستحم يغادر احلمام بعد أن يصل . يعود بعض الزيت إىل اجلسم بدل الشحم الذي أزاله منه احلمام احلار
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مل تكن محامات فحسب، بل كانت باإلضافة إىل هذا نوادي، فيها حجرات لأللعاب إىل هذا احلد، ألن هذه األماكن 
، ومعارض للصور والتماثيل ومنصات جيلس عليها األصدقاء ليتحدثوا، ومكتبات )83(كلعب النرد والشطرنج

.  العاملوحجرات للمطالعة، وأاء جيلس فيها موسيقى يعزف أو شاعر ينشد بعض قصائده، أو فيلسوف يفسر أسرار

وكان اتمع الروماين يلتقي يف هذه الساعات اليت يقضيها يف هذه احلمامات بعد الظهرية، وخيتلط فيها النساء 
يف هذه . والرجال بال قيد، ويلهون، ويتناقشون، ويتغازلون على سجيتهم، ولكنهم ال خيرجون عن جادة األدب

يف احلديث وحبهم للثرثة وتتبع األنباء، ويعرفون كل ما حيدث األماكن ويف املالعب كان الرومان يشبعون شهوم 
وكان يف وسعهم إذا شاءوا أن يتناولوا طعامهم يف مطعم احلمام، ولكن كثرم . داخل البيوت من حوادث وفضائح

ولعل السبب يف نشوء عادة النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعتريهم من تراخ وكسل . كانت تفضل الطعام يف البيت
وكانت النساء يف بادئ األمر جيلسن مبعزل عن الرجال حني يضطجع هؤالء، أما يف . بسبب اجلهد واحلمام احلار

العصر الذي نتحدث عنه فقد كانت النساء تضطجع إىل جوار الرجال، وقد مسيت حجرة الطعام املسماة عندهم 
ي يف العادة على ثالثة مضاجع حول اخلوان يتسع ذا االسم ألا كانت حتتو" تركلينيوم أي ذات املضاجع الثالثة"

وكان من يتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وذراعه على وسادة، . كل واحد منها عادة لثالثة أشخاص
وظلت الطبقات الفقرية تعيش أكثر ما تعيش على . وميد جسمه يف خط مستقيم متجه إىل اجلهة املقابلة للمائدة

ويذكر بلين أنواعاً كثرية من اخلضر اليت يطعمها الروماين . ت األلبان، واخلضر، والفاكهة، والنقلاحلبوب، ومنتجا
وكان األغنياء يأكلون اللحم ويكثرون من أكله إكثار النهمني املستهترين، وكان أحبه . ختتلف من الثوم إىل السلجم

وكانت أمعاء ). 84(خبمسني نوعاً خمتلفاً من األطعمةوميتدح بلين اخلنازير ألا متد الرومان . إليهم حلم اخلرتير
وكان الروماين، إذا .  تباع يف الشوارع يف أفران متنقلة كما تباع يف طرقاتنا العامة اليومPotuleاخلنازير احملشوة 

 الساعة وكانت الوليمة تبدأ يف العادة يف متام. دعى إىل وليمة، ينتظر أطعمة أندر من هذه األطعمة السالفة الذكر
وكانت األزهار والبقدونس تنثر على املائدة، . الرابعة وتدوم إىل وقت متأخر من الليل أو إىل صباح اليوم التايل

واهلواء يعطر باألرواح احملضرة من خارج البالد، واملضاجع تغطى بالوسائد اللينة الناعمة، وكان اخلدم يرتدون أزياء 
 Secunda، مث تأيت بينها وبني احللوى املسماة عندهم )Gustatio (وتقدم أوالً املشهيات. خاصة متماثلة

Mensaا املضيف ورثيس طهاته وكانت أنواع السمك .  أو املائدة الثانية األصناف الشهية النادرة اليت يفخر

 يبتاع بألف سسترس للرطل والطيور والفاكهة النادرة تشبع غريزة التشوف ولذة احللق معاً، فكان مسك البياح
ويقول جوفنال .  مسكة من هذا النوع بثمانية آالف سسترسAsinius Celerالواحد، وقد ابتاع أسنيوس سلر 

ضيوف أن حتضر السمكة حية وكان مما يزيد من جة ال. وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من السمكة
وكان فديوس ). 85(وتطهي أمام أعينهم، حىت يستمتعوا مبختلف األوان اليت تتلون ا وهي تعاجل سكرات املوت
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 يرىب هذا السمك، الذي يبلغ طول الواحدة منه قدماً ونصف قدم، يف حوض كبري ويطعمه Vedius Pollisبليو 
 عندهم من األطعمة الشهية، Snails واحللزون Eel مسك اجلريث وكان). 86(حلم املغضوب عليهم من العبيد

) البشروش(وكانت أجنحة النعام، وألسنة  . )Dormouseالدرموس (ولكن القانون كان حيرم أكل الزغبة 

)Flamingo(وقد اخترع أبسيوس . ر املغردة وأكباد اإلوز، من أشهى األطعمة الرومانية، وحلوم الطيو
Apicius -وذلك بزيادة مسنة أكباد " فطائر األكباد السمان "-  وهو من مشهوري األبيقوريني يف عهد تيبرييوس

. وكان العرف يبيح للطاعم أن يفرغ معدته من الطعام بتناول مقيئ بعد الوليمة الثقيلة . اخلنازير بإطعامها التني

إم "وقد قال سنكا يف هذا . وكان بعض النهمني يفعلون هذا يف أثناء الوليمة مث يعودون إليها ليشبعوا جوعهم
لكن ). Vomunt Set Edant, Ant, Edant Ut Vomant) (90"(يتقايئون ليأكلوا ويأكلون ليتقايئوا

وكان أظرف من هذه العادة عادة . هذا كان مسلكاً شاذاً، وليس هو أسوأ من مسلك مدمين اخلمر من األمريكيني
تقدمي اهلدايا إىل الضيفان أو إسقاط األزهار أو العطور عليهم من سقف احلجرات، أو تسليتهم باألنغام املوسيقية، أو 

، أو التمثيل وكانت الليايل ختتتم باحلديث فتنطلق األلسن من عقاهلا بسبب اخلمر، ويثريها وجود الرقص، أو الشعر
وليس لنا أن نظن أن هذه املآدب كانت هي اخلامتة العادية اليت خيتتم ا كل يوم من حياة . النساء يف املآدب

اريخ، كالصحف، يسيء تصوير احلياة، ألنه مولع إن الت. الروماين، أو أا كانت أكثر يف حيام من مآدب هذه األيام
لقد . بالشاذ من كل شيء، ويتجنب حياة الرجل الشريف اليت ال أخبار فيها، واحلياة اليومية اهلادئة الرتيبة السوية

كان معظم الرومان خلقاً عاديني أشبه الناس بنا وحبريتنا، يستيقظون من النوم كارهني، ويفرطون يف األكل، ويف 
مل، وال يلعبون إال قليالً، وحيبون كثرياً، وقلّما يكرهون، ويتشاجرون بعض الشيء، ويكثرون من الكالم، الع

  .وحيلمون أحالم اليقظة وينامون

  الفصل السادس 

  يوم عطلة روماني 

   املسرح -1

م اليت نتحدث عنها كان لرومة أيام عطلة كثرية، كانت يف أيامها القدمية مطبوعة بطابع الوقار الديين، ويف األيا
وكان الكثريون . وترجع هذه الكثرة إىل تعدد آهلتهم وكثرة األقاليم اليت متتص خرياا. مرحلة ملؤها املباهج الدنيوية

من فقرائها يفرون يف الصيف من حرارا ورطوبتها إىل حانات الضواحي وشواطئ البحر وأيكها، يشربون، 
وكان ذوو اليسار منهم يذهبون إىل شواطئ االستحمام املنتشرة . ء الطلقويأكلون، ويرقصون، ويعشقون يف اهلوا
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وكان من أشد ما يرغب فيه كل من يعتد بطبقته .  مع واسعي الثراءBaiaeعلى الساحل الغريب، أو إىل خليج بايا 
 ويعود منه وقد لفحت الشمس جلده - أو تارنتم إن استطاعRhegium إىل رجيوم -أن يذهب إىل اجلنوب

ولكن الذين يبقون يف رومة مل يكونوا يعدمون فيها الكثري من ضروب اللهو والتسلية . ليثبت أنه من ذوي اليسار
لقد كانوا جيدون فيها تالوة الشعر، واحملاضرات واحلفالت املوسيقية، والكثري من اون، . القليلة الكلفة

، وسباق اخليل، والعرباتـ والصراع املميت بني الرجال واملسرحيات، واملباريات الرياضية واالقتتال لنيل اجلوائز
 وقصارى القول أن -والرجال أو بني الرجال والوحوش، واملعارك البحرية الصاخبة الزائفة يف البحريات الصناعية

 وكان لرومة يف عهد اإلمرباطورية الباكر. رومة مل تكن تضارعها قبلها مدينة أخرى يف كثرة ضروب اللهو والتسلية

 لأللعاب يف 22مخسة وسبعون عيداً تقام فيها األلعاب، منها مخس ومخسون ختصص للمسرحيات أو ألعاب اون، و
؛ )91( يوما175 م تعرض يف 354وازداد عدد األلعاب حىت أصبحت يف عام . احللبات أو املضامري أو املدرجات

عكس هذا، حدث أن اضمحلت املسرحيات يف ومل يصحب هذه الزيادة زيادة يف املسرحيات الرومانية؛ بل حدث 
الوقت الذي ازدهر فيه املسرح، وكانت املسرحيات اجلديدة تكتب اآلن لتقرأ ال لتمثل، واكتفت دور التمثيل 

وكان جنوم التمثيل يسيطرون على املسرح . باملآسي القدمية الرومانية واليونانية، واملسايل واملساخر القدمية الرومانية
 ممثل املآسي عشرين مليون سسترس بعد حياة من Aasopus عملهم أمواهلم طائلة؛ فقد ترك إيسبس وجيمعون من

 املمثل اهلزيل يكسب مخسمائة ألف سسترس يف العام، وقد بلغ من Roscuisاإلسراف والبذخ؛ وكان رسيوس 
ا العبد احملرر واسطة العقد يف  وكان هذا احتقاراً للمال جعل هذ-الثراء حداً جعله ميثل يف عدة مواسم من غري أجر

أما األلعاب اليت كانت تدور يف احللبات واملدرجات فكانت تستحوذ على اهتمام اجلمهور وتفسد . جمالس األشراف
وملا زاد . أذواقه، وقد مات التمثيل الروماين ودفن يف اتلدات، وكان شهيداً آخر من شهداء أيام األعياد الرومانية

مثيل حبركات املمثلني وباملناظر بدل احلبكات واألفكار ختلى التمثيل عن مكانه يف املسرح إىل التهريج االهتمام يف الت
وكانت املساخر ال حتتوي إال على القليل من احلوار، وكانت ختتار موضوعاا من حياة أحط الطبقات، . واملساخر

ز وبعد أن قضى على حرية القول يف اجلمعيات ويف وتعتمد على تصوير الشخصيات تصويراً بارعاً يف التقليد الساخر
السوق بقيت بعض الوقت يف هذه املهازل القصرية، حيث كان يف وسع املاجن أن جيازف برفع رأسه وإطالق لسانه 

وقد أمر كلجيوال حبرق أحد املمثلني . لينال بذلك تصفيق اجلماهري بتورية يسددها إىل اإلمرباطور أو امللتفني حوله
ويف اليوم الذي دفن فيه فسبازيان الشحيح مثلت مهزلة ). 92(يف املدرج عقاباً له على إشارة من هذا النوعحياً 

قلدت فيه جنازته تقليداً ساخراً، كان من مناظرها أن جلست اجلثة يف أثناء موكب اجلنازة وسألت كم أنفقت الدولة 
أعطوين مائة ألف فقط ألقوين يف ر "أجابت بقوهلا "  سسترسعشرة ماليني"على هذه اجلنازة؛ وملا قيل هلا إا أنفقت 

ومل يكن يسمح للنساء بالتمثيل إال يف هذه املهازل، وإذ كانت هذه النسوة يعتربن ذا العمل من ). 93"(التيرب
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ة كعيد وكان النظارة يف بعض املناسبات اخلاص. العاهرات فإن مل يكن خيسرن شيئاً مبا ينطقن به من بذيء اللفظ
وكان الرجال والنساء يشهدون هذا ). 94(فلورا ربة الزهر يطلنب إىل أولئك املمثالت أن خيلعن مجيع مالبسهن

وملا منع . الضرب من التمثيل كما يشهدونه اآلن وقد وجد شيشرون فيه عرائس له كما عثر العرائس عليه فيه
فأصبحت تستمد من اآلداب القدمية، تطورت املهازل املاجنة الكالم يف هذه املهازل منعاً باتاً، وارتفعت موضوعاا 

ذلك أن سكان رومة املختلفي . وكان يف ترك الكالم على هذا النحو كسب للجمهور. إىل استعراضات صامتة
األجناس كانت كثرم ال تفهم إال اللغة الالتينية البسيطة إىل أقصى حد، ومن أجل هذا أصبح يف استطاعتها أن تتبع 

 م قدم إىل رومة ممثالن أحدمها من قليقية ويدعى 21ويف عام . كات املمثلني بعد أن مل تعد مثقلة بعبء األلفاظحر
؛ وأدخلو فيها التمثيل باإلميان Bathylus، واآلخر من اإلسكندرية ويسمى باثيلس Pyladesبيالديس 
من فصل واحد ليس فيها إال املوسيقى، وقد مثال فيه مسرحيات .  وكان قد انتشر يف الشرق اهللنسيت-واحلركة

ورحبت رومة ذا الفن اجلديد ألا سئمت املسرحيات املؤلفة بالشعر القدمي . واحلركات، واإلمياءات والرقص
الطنان الرنان، وأعجبت إميا إعجاب حبذق املمثلني ورشاقتهم، وسرت بفخامة ملبسهم ومجال أقنعتهم أو ظرفها، 

 أعد للعمل بالغذاء املناسب املنتقى، وحبركات األيدي اليت حتسن التعبري عن املعاين على وبأجسامهم املدربة اليت
الطريقة الشرقية البارعة، وسرعة تقليدهم للشخصيات على اختالف مشارا، ومتثيلهم مناظر العشق املثرية للغرائز 

املتنافسني، وكثرياً ما كانت نساء الطبقات وكان النظارة ينقسمون طوائف ومجاعات تؤيد كل منها املمثلني . اجلنسية
. العليا يقعن يف حب املمثلني ويتعقبنهم باهلدايا والعناق، حىت قطعت رأس واحد منهم بسبب عالقته بزوجة دومتيان

. وما لبث هذا التمثيل الصامت أن طرد من املسرح الروماين كل ما عداه من أنواع التمثيل ما عدا املساخر املاجنة

  .املراقص واملساخر حمل املسرحيات اجلديةوحلت 

   املوسيقى الرومانية -2

فقد كان ينظر إىل الرقص يف عهد . وكان تطور املوسيقى والرقص ورقيهما مها اللذين جعال هذا الفوز مستطاعاً
دارس اليت وكان سبيو األصغر قد أرغم الدولة على أن تغلق امل. اجلمهورية على أنه عمل مرذول جيلل الراقص العار

أن الذي ذهب عقله هو وحده الذي يرقص وهو غري "، وكان مما قاله يف هذا )95(تعلم املوسيقى والرقص
ولكن املسرحية الصامتة جعلت الرقص طرازاً حديثاً مرغوباً فيه، مث جعلته بعدئذ شهوة قال عنها ). 96"(سكران

دام الرجال والنساء؛ وأصبح اآلن يف بيوت كل ثري ال يكاد خيلو بيت واحد من مرقص يردد أصداء وقع أق: "سنكا
وكان الرقص يف . معلم للرقص كما فيه طاه وفيلسوف، وأضحى وجود هذا املعلم من مستلزمات هذه البيوت

صورته املألوفة يف رومة يتطلب حركات منتظمة باليدين واجلزء األعلى من اجلزع أكثر مما يتطلبه من حركات 
 يكن النساء يتعلمن هذا الفن وميارسنه ملا يكسبهن من جاذبية فحسب، بل ألنه يكسب اجلسم ومل. األرجل واألقدام
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وأخذ . وكان الرومان حيبون املوسيقى حباً ال يفوقه إال حبهم للسلطان، واملال، والنساء، والدماء. مرونة ورشاقة
 اليونان؛ وكان ال بد هلذه املوسيقى أن الرومان موسيقاهم، كما أخذوا كل شيء سواها يف حيام الثقافية، عن بالد

.  ق115ذلك أن الرقباء كانوا قبل عام . تشق طريقها وسط مقاومة احملافظني الذين ال يفرقون بني الفن واالحنطاط

م قد حرموا العزف على أية آلة موسيقية أو النفخ فيها ما عدا الناي اإليطايل القصري، وكان سنكا األكرب بعد قرن 
 كان قبل ذلك الوقت قد Varroذلك الوقت ال يزال يعد املوسيقى غري جديرة بالرجال؛ ولكن فارو كامل من 

 بكتاب من قلمه؛ وأصبحت هذه الرسالة، هي واملصادر اليونانية اليت استمدت De Musicaخص إهلة املوسيقى 
 لبثت األنغام املوسيقية اخلصبة وما). 97(منها، معيناً ال ينضب ملؤلفات رومانية كثرية يف النظريات املوسيقية

الشهوانية، واآلالت اليونانية، أن تغلبت آخر األمر على األنغام واآلالت الرومانية الساذجة السمجة، وأصبحت 
 م 50وما واىف عام . املوسيقى عنصراً أساسياً يف تعليم النساء، وكثرياً ما كانت عنصراً هاماً يف تعليم الرجال أيضاً

 الطبقات، وتعلمها الذكور واإلناث، فكان الرجال والنساء يقضون أياماً كاملة يف االستماع إىل حىت عمت مجيع
وانتهى األمر بأن أصبح األباطرة أنفسهم من املوسيقيني، فكان هدريان . األنغام أو تأليف املقطوعات أو غنائها

ن املقصود من قرض الشعر الغنائي أن يغين وكا. الفيلسوف ونريون املخنث ممن يزدهون حبذقهم العزف على القيثارة
مبصاحبة املوسيقى، وقلما كانت األحلان املوسيقية توضع إال للشعر؛ ذلك أن املوسيقى القدمية كانت خاضعة للشعر، 

وكانت املوسيقى اجلماعية منتشرة . عكس ما هي عليه اليوم إذ أا ترتع إىل السيطرة على األلفاظ وختضعها هلا
وقد تأثر هوراس أشد . رياً ما كانت تعزف يف حفالت الزواج واأللعاب واجلنائز، ويف االحتفاالت الدينيةحمبوبة وكث

، وكان املغنون مجيعهم يف هذه األغاين Carmen Secul Areالتأثر بأصوات الفتية والعذارى وهو يغنون 
وكانت اآللتان . فرادي مل يكن معروفاً عندهماجلماعية يغنون نغمة واحدة وإن اختلفت مقاماا، ويلوح أن الغناء االن

الرئيسيتان عندهم مها الناي والقيثارة، وال تزال آالت النفخ واآلالت الوترية عندنا جمرد حتوير وتعديل هلاتني 
وكان الناي . اآللتني، فأقوى السمفونيات عندنا ليست إال تأليفاً حكيماً بني النفخ واجلذب، واحلك، والضرب

ثيل، وكان يظن أنه يثري العواطف؛ أما القيثارة فكانت تصحب الغناء، وكان يرجى منها أن تسمو يصحب التم
أما القيثارة فكانت أشبه . وكان الناي طويالً، ذا ثقوب كثرية، وأوسع مدى يف التعبري من ناي هذه األيام. بالروح

 ذات حجم صغري ولكن الرومان زادوه إىل بقيثارتنا ولكنها كانت على أنواع وأشكال كثرية، فكانت عند اليونان
وميكن القول بوجه عام إن اآلالت املوسيقية الرومانية ) 98"(كبرية كالعربة"حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأا 

وكانت أوتار . نشأت كما نشأت آالتنا حنن مما أدخل من حتسني على اآلالت القدمية وخاصة على رنينها وحجمها
وكانت تشد عند العزف عليها . ن أمعاء احليوان أو أوتار أجسامها، وقد بلغ عددها مثانية عشر وتراًالقيثارة تصنع م

وجاء من . أو باألصابع، وكانت األصابع وحدها هي اليت تستطيع إخراج سلسلة األنغام السريعة) ريشة(مبضراب 
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نابيب، وقد وقع يف قلب نريون وتأثر كونتليان اإلسكندرية يف أوائل القرن األول األرغن املائي املتعدد النغمات واأل
وكانت تقام من آن إىل آن حفالت موسيقية رمسية، وكان للمباريات املوسيقية شأن يف . اهلادئ بقوته وتعدد نغماته

وكان مارتيال يعد ضيفه . بعض األلعاب العامة، بل إن الوالئم املتواضعة كانت تتطلب قدراً ولو قليالً من املوسيقى
 فكان الطعام يرفع عن Trimalchioأما يف حفالت ترميلكيو ). 99(االستماع إىل نافخ يف الناي على األقلب

ويف التمثيل . وكان لكلجيوال فرقة موسيقية وجوقة من املغنني تطربه يف قارب نزهته. املائدة على أصوات املغنني
وكان املمثل يف بعض األحيان يغين أدواره . قيةالصامت كان الغناء اجلماعي والرقص يصحبان عزف الفرقة املوسي

. اإلنفرادية، وكان حيدث أحياناً أن يغن مغن حمترف ألقاط الدور بينما كان املمثل يقوم باحلركات التمثيلية أو الرقص

وكان قوام الفرقة ). 100(ومل يكن من األمور الشاذة النادرة أن يصحب التمثيل الصامت ثالثة آالف راقص
 وهي ألواح معدنية Scabellaية النايات تساعدها القيثارات، والصنج، واملزامري، واألبواق، واالسكابال املوسيق

تشد إىل أقدام بعض أفراد الفرقة يضربوا ا فتحدث أصواتاً أشد إزعاجاً من أصوات الفرق املوسيقية احلديثة يف 
، ولكنا ال جند ما يدل على وجوده عند الفرق املوسيقية )101(ويشري سنكا إىل اإليقاع يف عزف األفراد. أعلى قوا

وكانت املوسيقى اليت تصحب الغناء تعلو عنه يف النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا أا مل تكن تسري على نظام . القدمية
ن إىل وكان مهرة املوسيقيني كثريين، وكذلك كان غري املاهرين، فقد كان ذوو املواهب يهرعو. متدرج متتابع واضح

مركز الذهب يف العامل من مجيع الواليات، وكان نظام االسترقاق يسمح بتدريب فرق املغنني والعازفني يف نطاق 
وكان للكثري من اجلماعات واهليئات الفنية موسيقيون ختتص م، وكانت ترسل من . واسع وإن كان كثري النفقات

واهم، فمنهم من ختصصوا يف العزف على القيثارة وأقاموا تتوسم فيهم النبوغ منهم إىل مهرة األساتذة لرفع مست
احلفالت يغنون فيها ويعزفون؛ ومنهم من ختصصوا يف الغناء وكان هؤالء يف العادة يؤلفون أغانيهم، وآخرون منهم 

 الذي كان Cannusكانوا يقيمون احلفالت يعزفون فيها على األرغن وينفخون يف الناي، ومن هؤالء كانوس 
ا يفخر بيتهوفن بأن موسيقاه تستطيع ختفيف احلزن وزيادة الفرح، وتعني على التقي وتلهب نار احلب يف يفخر كم
وكان هؤالء املوسيقيون احملترفون يطوفون الواليات النائية يف اإلمرباطورية، يكسبون املال والثناء ). 102(الصدور

جوفنال، من كانوا يبيعون حبهم ليزيدوا بذلك وتقام هلم التماثيل ويفتنت م النساء، ومنهم على حد قول 
وكانت النساء يتنافسن يف احلصول على الريشة اليت ميس ا مشهورو املوسيقيني أوتار آالم، ). 102(أجورهم

ويف وسعنا أن نرسم يف . ويقربن القرابني على املذابح ليفوز من حيبنب من املوسيقيني يف األلعاب النريونية والكبتولية
يال صورة وإن تكن غري واضحة للمنظر الرائع الذي جيمع املوسيقيني والشعراء من مجيع أحناء اإلمرباطورية، وهم اخل

يتبارون أما اجلموع احملتشدة، والذي يتقدم فيه الفائزون اهدون ليضع األباطرة بأيديهم أكاليل أوراق البلوط على 
ويلوح أا كانت أرقى، وأكمل، . يكفي لبسط القول يف وصفهاولسنا نعرف عن املوسيقى الرومانية ما . رؤوسهم
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وكان . وقد دخلت عليها من صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا. وأكثر عجيجاً من املوسيقى اليونانية
 ووقار، املتقدمون يف السن من الرومان يأسفون ألن املؤلفني احملدثني أخذوا يهجرون ما ميتاز به النمط القدمي من متنع

والذي ال جدال فيه أنه ما من . وأم كانوا يتلفون أرواح الشباب وأعصام باألنغام الشاذة واآلالت الصاخبة
فقد كانت أغاين املسرح تتلقفها اجلماهري املرحة السريعة احلركة . شعب قدمي أحب املوسيقى كما أحبها الرومان

كانت أغاين التمثيل الصامت املعقدة تنطبع يف ذاكرة املعجبني ا فتردد أصداءها يف شوارع رومة ونوافذ بيوا، و
انطباعاً بلغ من قوته أن كان يف مقدورهم إذا مسعوا أوىل نغماا أن يقولوا لك من أية مسرحية هي، ومن أي فصل 

ظيم الالعبني إىل على أن رومة مل تفد املوسيقى فائدة حقة اللهم إال ما عسى أن تكون قد فعلته من تن. يف املسرحية
ولكنها كرمت املوسيقى بإشاعة استخدامها، . فرق كبرية تنظيماً أحسن مما كان عند من سبقهم من األمم

وباالستجابة إليها والتأثر ا، يضاف إىل هذا أا مجعت التراث املوسيقي للعامل القدمي يف هياكلها، ودور متثيلها، 
اآلالت والعناصر املستخدمة يف املوسيقى اليت تتأثر ا نفوسنا وحترك وبيوا؛ وملا أن سقطت أورثت الكنيسة 

  .مشاعرنا يف هذه األيام

   األلعاب -3

وكانت . وملا مل يعد للحرب أثر يف هذا العهد، أصبحت األلعاب العظيمة أكثر حوادث العام إثارة ملشاعر الرومان
، وعيد فلورا ربة Ceresيد األم العظمى، وعيد سرييس  كع-تقام، أكثر ما تقام، يف االحتفال باألعياد الدينية

اليت تقام لتسلية الطبقات الدنيا، وقد تكون " ألعاب العامة"وقد تكون أحياناً . األزهار، وعيد أبلو، وعيد أغسطس
منصب رئيسي، وكانت تقام أحياناً احتفاالً بنصر، أو نيل . اليت تقام تكرمياً للمدينة وإهلتها روما" األلعاب الرومانية"

. ورمبا أقيمت احتفالً مبرور فترة معينة يف التاريخ الروماين. أو فوز يف انتخاب، أو مبناسبة أحد األعياد اإلمرباطورية

وكانت ألعاب إيطاليا يف بادئ األمر تقام زلفي لألموات وتكرمياً هلم، شأا يف هذا شأن األلعاب اليت أقامها أخيل 
م عرض ابنه ثالث .  ق264 يف عام Brutus Peraك أنه ملا مات بروتس بريا من ذل. تكرمياً لبتروكلس

م اثنتان وعشرون معركة، ويف .  ق216 عام Marcus Lepidusمبارزات؛ ودارت يف جنازة ماركس لبدس 
 جبنازة أبيه بأن أقام صراعاً يف جمتلد اقتتل فيه اثنان Titus Flaminius احتفل تيتس فالمنيوس 174عام 

وكان معظم الالعبني . وكانت أبسط األلعاب العامة هي املباريات الرياضية اليت تقام يف ملعب عام. ون رجالًوعشر
ولكن مجهرة الرومان الذين . من احملترفني والغرباء، وكانوا يتبارون يف العدو، وقذف القرص، واملصارعة، واملالكمة

 األلعاب الرياضية إال قليالً، وكانوا مولعني بالقتال لنيل اجلوائز اعتادوا ألعاب اتلد الدموية مل يكونوا حيبون هذه
وهو القتال الذي كان اليونان ينهمكون فيه حىت يكادوا خيرون صرعى، وقد لبسوا يف أيديهم قفازات مقواة عند 

كمة غري  حفلة مال- وهو الرجل الرقيق-ويصف فرجيل. الرباجم بأطواق من احلديد يبلغ مسكها ثالثة أرباع بوصة



  

 Will Durant  414   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

 بقفازات من اجللد Anchisesمث جاء ابن أنكيسيز : "شديدة يف لغة ال تكاد تفترق عن لغة هذه األيام فيقول
ووقف كالمها يف موضعه معتمداً على أطراف أصابع قدميه، ورافعاً ... متساوية يف الوزن، وربط ا أيدي املالكمني

 خصمه ويبدأ التالكم باليدين، ويسدد كل منهما ضربات قوية مث يبعد رأسه إىل الوراء ليتقي ضربات... ذراعه
 ميناه، Entellusوميد إنتلس . مهجية إىل صدر اآلخر، وجنبيه، وأذنيه، وجبهته، وخديه، يردد اهلواء صداها

ويهاجم أنتلس دارس بقوة، ويطرحه على أرض اتلد، ...  إىل أحد اجلانبني حبركة رشيقةDaresوينحرف دارس 
مث جييء إينياس وينهي املعركة، ويقبل رفقاء دارس ويقودونه ...  له الضربات بيمناه تارة وبيسراه تارة أخرىويكيل

وكان السباق يف . إىل السفن تصطك ركبتاه ويتأرجح رأسه من ناحية إىل أخرى وفمه خترج منه األسنان والدماء
وكانت أربعون سباقاً تقام يف .  ملشاعر النظارة أكثر من هذه املالكمات إثارةCircus Maximusاحللبة الكربى 

يومني متتاليني منها سباق اخليل يركبها راكبون حمترفون؛ ومنها سباق العربات اخلفيفة ذات العجلتني جيرها جوادان 
 وكانت االصطبالت املتنافسة اليت ميلكها األغنياء هي اليت. أو ثالثة جياد أو أربعة مشدودة إليها جنباً إىل جنب

وكان الراكبون احملترفون وسائقو املركبات يلبسون حلالً ختتلف ألواا وتطلى املركبات . تؤدي نفقات السباق
منها األبيض واألخضر واألمحر : نفسها بألوان خمتلفة لكل اصطبل لون خاص مييزه من غريه من االصطبالت

اً تسمى كل شيعة باسم اللون الذي تناصره فإذا اقترب موعد هذه املباريات انقسمت رومة كلها شيع. واألزرق
وكان نصف األحاديث يف املنازل، واملدارس، واحملاضرات، والسوق الكربى يدور . وخاصة اللونني األمحر واألزرق

. حول راكيب اخليل احملترفني، وراكيب العربات، وتعلق صورهم يف كل مكان، وتعلن أنباء فوزهم يف النشرة اليومية

وإذا أقبل يوم .  جيين من وراء ذلك ثروات طائلة، ومنهم من كانت تقام له التماثيل يف امليادين العامةومنهم من كان
. السباق سار مائة ومثانون ألفاً من الرجال والنساء يف حللهم ذوات األلوان الزاهية إىل املضمار الرحب الكبري

اد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك اجلواد قد وهناك ترتفع محاسة النظارة إىل حداجلنون، فترى أشياع كل جو
وكان النظارة ميرون باحلوانيت واملواخري املمتدة على طول أسوار املضمار ). 105(أطعم الطعام الذي يليق به

اخلارجية، مث يدخلون من مئات األبواب ويوزعون أنفسهم على املقاعد املنظمة على شكل حذاء الفرس، والعرق 
 من فرط الشوق والقلق، والبائعون يبيعون الوسائد ألن املقاعد كانت تصنع يف العادة من يتصبب من جباههم

وكان ألعضاء جملس الشيوخ وغريهم من العظماء مقاعد . اخلشب الصلب، وألن السباق كان يستمر طول النهار
 - إذا شاء-خمة يستطيعخاصة من الرخام مزينة بالربونز، وكان من خلف مقصورة اإلمرباطور طائفة من احلجر الف

وكانت محى املراهنات ترتفع إىل أقصى حد، والثروات تنتقل من . أن يأكل فيها ويشرب، ويستريح، ويستحم وينام
وكانت اخليل وراكبوها، والعربات وسائقوها، خترج من فتحات حتت املقاعد، وكلما . يد إىل يد كلما تقدم النهار

 يلبسون - ومعظمهم من العبيد-وكان سائقو العربات. ترتج املقاعد من شدتهبدا لون منها قابله أنصاره بتصفيق 
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جالبيب زاهية األلوان ويضعون على رؤسهم خوذاً براقة، وميسك كل منهم بإحدى يديه سوطاً، ويف منطقته سكني 
" الشوكة"طه وكان شكل املضمار إهليجياً متتد يف وس. يقطع ا السيور املربوطة يف وسطه، إذا حدثت له حادثة

)Spina ( املقاييس"وهي جزيرة طوهلا ألف قدم تزدان بالتماثيل واملسالت، ويف طرف من أطراف املضمار تقوم "

)Metae (وكان طول سباق املركبات سبع دورات يف العادة، أي حوايل . وهي عمد مستديرة ينتهي عندها السباق
بأسرع وأحد ما يستطيع ) العمد( أن يدور حول األهداف وكان مقياس مهارة السائق هو قدرته على. مخسة أميال

وكثرياً ما كان املتسابقون يصطدمون يف هذه األماكن فتقع املآسي املروعة اليت يكون , من غري أن يتعرض للخطر
فإذا ما وصلت اخليل أو املركبات إىل أهدافها قام النظارة، وكأم قد . ضحاياها الرجال واملركبات واحليوانات

ستيقظوا من سبات عميق، وماج م املكان كما ميوج البحر املتالطم، وأخذوا يشريون بأيديهم وأجسامهم، ا
وكان التصفيق . ويلوحون مبناديلهم، ويصيحون، ويبتهلون، ويثنون، ويلعنون، ويهللون وهم يف نشوة غري طبيعية

وكان أعظم املناظر روعة وفخامة منظر االحتفاالت . الذي حييا به الفائز يسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار املدينة
وكانت أول معركة حبرية كبرية من هذا النوع هي اليت دارت بأمر . الرومانية اليت متثل فيها املعركة البحرية الرائمة

وملا أراد أغسطس أن يهدي اهليكل الذي . قيصر يف حوض كبري احتفر هلذا الغرض خاصة يف خارج حدود املدينة
إىل هذا اإلله أمر أن تدور معركة حبرية متثل معركة سالميس بني ثالثة آالف مقاتل يف مياه " للمريخ املنتقم"ه أقام

وقد سبق القول إن كلوديوس احتفل بإمتام نفق . حبرية صناعية طوهلا ألف ومثامنائة قدم وعرضها ألف ومائتا قدم
الصفوف الثالثة واألربعة من ااديف، عليها حنو تسعة  بتمثيل معركة اقتتلت فيها سفن من ذوات Fucineفوسني 

ولكن القتال جرى يف رقة أغضبت اإلمرباطور واضطرته إىل أن يرسل جنوداً إىل السفن لكي . عشر ألف رجل
وملا احتفل بتدشني الكولوسيوم أمر تيتس بأن تغرق حلبتها باملاء وأن ). 106(يضمن قدراً كافياً من سفك الدماء

وكان املقتتلون يف هذه املعارك من أسرى . ها معركة الكورنثيني والكرثينيني اليت أعقبتها حرب البلوبونيزمتثل في
احلروب أو ارمني احملكوم عليهم باإلعدام؛ وكانوا يقتتلون حبق ويقتل بعضهم بعضاً حىت يفىن أحد الفريقني؛ فإذا ما 

وكانت هذه .  التقتيل أمر أن حيرر من األسر أو ينجو من اإلعدامتبني أن الفريق الفائز أظهر الشجاعة املطلوبة يف
وكان اتلد . األلعاب تصل إىل غايتها يف صراع احليوانات واالدين يف اتلد أو يف الكولسومي بعد أيام فسبازيان

لفور إذا أريد وكان يف اإلمكان خفض أجزاء من هذه األرض مث رفعها على ا. أرضاً من اخلشب فرش عليها الرمل
وكانت غرف كبرية حتت أرض اتلد حتتوي . تغيري املنظم، أو غمر األرض كلها باملاء مبجرد إشارة تصدر ذا

وكان من فوق سور اتلد شرفة من الرخام صفت فيها مقاعد . الوحوش، واآلالت، والرجال استعداداً لذلك اليوم
) Suggestum(وكان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية . وظفنيمزينة جيلس عليها الشيوخ والكهنة وكبار امل

جيلس فيها اإلمرباطور واإلمرباطورة على عرشني من العاج والذهب، ومن حوهلما أعضاء األسرة اإلمرباطورية 
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ومن خلف هذه الدائرة املمتازة، دائرة األشراف، جيلس فيها أفراد طبقة الفرسان يف عشرين صفاً من . واحلاشية
وكان يف وسع أي شخص . ويفصل سور عال مزدان بالتماثيل الطبقات العليا عن السفلى يف املقاعد العالية. عداملقا

من األحرار ذكراً كان أو أنثى أن يشهد اجلالد، ويلوح أنه مل تكن مثة رسوم تؤدي عن الدخول، وكانت اجلماهري 
 يف العفو عن أسري أو مصارع مهزوم، - تسمعه رغبتهاتنتهز فرصة وجود اإلمرباطور يف اتلد ويف مضمار السباق ل

وكانت مظالت تنشر فوق اتلد عند . أو حترير عبد شجاع، أو حضور جمالد حمبوب، أو إصالح غري ذي بال
وكانت يف . احلاجة إليها، ومتتد على مكان يف السور إىل حواجز اتلد لتظليل ما يتعرض من أجزائه ألشعة الشمس

فإذا انتصف النهار أسرع معظم النظارة إىل أسفله ليتناولوا . ة منه تقذف املاء املعطر لتربيد اهلواءأماكن متفرق
وكان . غداءهم، وكانوا جيدون حاجتهم من الطعام والشراب واحللوى عند أناس رخص هلم ببيعها يف هذا املكان

دة كلها من خرياته، وأن تنثر األطعمة الشهية حيدث يف بعض املناسبات أن يأمر اإلمرباطور بإطعام اجلماهري احملتش
وإذا ما أقيمت األلعاب يف الليل، وكان هذا حيدث أحياناً، كان يف االستطاعة . واهلدايا على اجلماهري فتتلقفها أيديهم

عاب؛ وكانت فرق موسيقية تطرب اتمعني يف الفترات اليت تتخلل األل. إنزال دائرة من النور فوق اتلد والنظارة
وكانت . ويف األوقات اليت تبلغ املباريات حدا، كانت املوسيقى تعزف أنغاماً مهيجة مثرية مطردة العلة يف النغمة

من فيلة، وأساد، : أبسط احلوادث اليت تشاهد يف املدرج عرض حيوانات أجنبية جتمع من مجيع أحناء العامل املعروف
ويسات، وقردة، وفهود، ودببة، وخنازير برية، وذئاب، وزرافات، ومنورة رقط وسود، ومتاسيح، وأفراس حبر، وأ
وكان حيتفظ ذه كلها يف حدائق احليوان اليت ميلكها األباطرة . ونعام، ووعول، وغزالن، وطيور نادرة الوجود

 فكانت القردة تعلم ركوب الكالب وسوق املركباب،. واملوثرون من األهلني، وتدرب على القيام بألعاب مضحكة

والتمثيل يف املسرحيات؛ والثريان تدرب على ترك الغلمان يرقصون فوق ظهورها، وآساد البحر تدرب على النباح 
إذا ذكرت أمساؤها، والفيلة ترقص على صوت صنوج تضرا فيلة أخرى، أو متشي على حبل، أو جتلس حول مائدة 

عض األحيان بعرض هذه احليوانات يف حلل زاهية أو وكان يكتفي يف ب. الطعام، أو تكتب حروفاً يونانية أو التينية
. مضحكة، ولكنها يف العادة كانت تقتل بعضها بعضاً، أو تقاتل الرجال، أو تضرب بالسهام واحلراب حىت متوت

وقد حدث يف أيام نريون أن اقتتل أربعمائة منر مع ثريان وفيلة، وقتل يف يوم آخر من أيام كلجيوال أربعمائة دب، 
وإذا تبني أن احليوانات قد فترت غرميتها عن القتال ). 107( يوم تدشني الكولوسيوم مخسة آالف حيوانومات يف

وقد أرغم كلوديوس فرقة . ضربت بالسياط، أو رميت بالسهام، أو كويت باحلديد احملمي ليثار غضبها فتنفر للقتال
). 108( أن تقاتل أربعمائة دب وثلثمائة أسدمن احلرس الربيتوري على قتال الفهود، وأرغم نريون فرقة أخرى على

وأدخل قيصر إىل رومة عادة صراع الثريان واآلدميني، وهي العادة اليت كانت شائعة يف كريت وتساليا من قبله بزمن 
وكان ارمون احملكوم عليهم باإلعدام يلقون ). 109(طويل، وأصبحت منذ عهده من املناظر املألوفة يف املدرجات
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يوانات اليت استوحشت هلذا الغرض خاصة، وكثرياً ما كان هؤالء الرجال يغطون جبلود لكي يشبهوا إىل احل
وكانوا يعانون يف أثناء موم أشد أنواع اآلالم، وكانت جراحهم تتعمق أحياناً يف أجسامهم حىت كان . احليوانات

 Androclesامل من جيهل قصة أندركليز وليس يف الع. األطباء يستخدمون هذه األجسام لدراسة تشرحيها الداخلي

العبد اآلبق، وكيف ألق به إىل أسد يف اتلد بعد أن قبض عليه، ولكن األسد كما تقول القصة تذكر أن أندركليز 
خرج يف ذات يوم شوكة من خملبه، فأىب أن ميسه بسوء، وكيف عفى عن أندركليز بعدئذ وظل يكسب عيشه بعرض 

وكان يطلب إىل املقضي عليه باملوت يف بعض األحيان أن ميثل متثيالً واقعياً دوراً ). 110(تأسده املتحضر يف احلانا
فقد ميثل دور منافسة ميديا، فريتدي ثوباً مجيالت يلتهب فجأة وحيرقه؛ وقد ميثل هرقل : مشهوراً يف إحدى املآسي

إذا صدقنا قول ترتليان (فيحرق حياً فوق كومة من احلطب، وقد جتب خصيتاه علناً كما فعل بأرتيز 
Tertullian( وقد ميثل دور موسيوس اسكافوال ،Mucius Scaevola فيبسط يده فوق نار فحم حىت 

 فيسقط من السماء، ال يف حبر رحيم، بل بني قطيع من الوحوش الضاربة، Icaeusحتترق؛ وقد ميثل دور إكارس 
، وبعث Orpheusضحايا مرة ثياباً كثياب أرفيوس وألبس أحد ال. ، فيحتضن ثوراً(Pasiphaوقد يكون باسفيا 

به ومعه قيثارة إىل جمتلد مثلث فيه أيكة مجيلة من األشجار واجلداول، مث أطلقت من خبايا اتلد على حني غفلة 
 يف اتلد ليتسلى النظارة برؤيته؛ وملا Laureolusوصلب لص يدعى لوريولس ). 111(وحوش جياع ومزقه إرباً

خر أنفاسه بالسرعة املطلوبة جيء إليه بدب وسلطوه عليه ومازالوا يغرونه به حىت أكله قطعة بعد قطعة وهو مل يلفظ آ
وكانت أروع احلادثات يف ). 112(ويصف مارتيال هذا املنتظر وصف املعجب به الراضي عنه. معلق يف الصليب

وكان املتقاتلون يف هذه . أو معارك مجاعيةهذه األلعاب هي قتال الرجال املسلحني، إما يف صورة مبارزات فردية 
وكان حق املنتصرين يف أن يقتلوا أسراهم من . احلالة من أسرى احلروب، أو ارمني املذنبني، أو العبيد العاصني

احلقوق املعترف ا عادة يف العهود القدمية مجيعها، ومن أجل هذا كان الرومان يرون أم رمحاء كرام حني يتيحون 
كذلك كان احملكوم عليهم يف اجلرائم الكربى يرسلون من . هم فرصة ينجون فيها من املوت بإرساهلم إىل اتلدألسرا

كافة أحناء اإلمرباطورية إىل رومة، فيلحقون مبدارس االدين وال يلبثون أن يظهروا يف األلعاب، فإذا ما أظهروا يف 
إذا جنوا من القتل من غري أن يظهروا هذه الشجاعة فكانوا وأما . الصراع شجاعة نادرة فقد حيررون من فورهم

يرغمون على القتال مرة بعد مرة يف األعياد واملواسم املتوالية؛ فإذا ظلوا أحياء ثالث سنني استبدل االسترقاقي 
الدين وكانت اجلرائم اليت حيكم على مرتكبيها حبياة ا. باإلعدام؛ وإذا ما أرضوا سادم عامني نالوا حريتهم

مقصورة على القتل، والسرقة، والتسميم، وتدنيس األماكن املقدمة، والتمرد؛ ولكن حكام األقاليم ادين كانوا 
حيرصون يف بعض األحيان على سد حاجة األباطرة إىل أمثال هؤالء الناس، فيتخطون هذه القيود إذا نقص عدد 

نفسهم حيكم عليهم أحياناً بأن يقاتلوا يف اتلد؛ بل إن وكان الفرسان وأعضاء جملس الشيوخ أ). 113(االدين
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شهوة الثناء وحب التصفيق كانت يف بعض األحيان تدفع أفراداً من طبقة الفرسان ألن يتطوعوا هلذا القتال خمتارين، 
ذه املدارس وقد وجدت ه. ومن الناس عدد غري قليل كانوا بدخول مدارس االدين حباً يف املغامرة ومغالبة األخطار

وكان فيها أربع مدارس من هذا النوع يف عهد اإلمرباطورية، عدا ما كان منها يف أحناء . م.  ق105يف رومة من عام 
إيطاليا وكانت واحدة يف اإلسكندرية، وكان لألغنياء يف أيام قيصر مدارس أنشأوها ألنفسهم ليعدوا فيها العبيد 

ا حرساً خاصاً هلا يف زمن السلم وجنوداً يف وقت احلرب، ويؤجروم ليكونوا جمالدين، وكانوا يتخذون خرجييه
وكان الكثريون ممن يدخلون مدارس االدين احملترفني . للقتال يف املآدب اخلاصة، ويعريوم للقتال يف األلعاب

وكان التدريب . )114"(يقبلوا الضرب بالعصي واحلرق بالنار، والقتل حبد السنان"يقسمون عند دخوهلم مييناً بأن 
والنظام فيها صارمني، وكان األطباء يراقبون ما يقدم فيها من الطعام، ويصفون للطالب أكل الشعري ليقووا بأكله 

ومل يكن طالب . وكان عقاب من خيرج على القواعد والنظم املوضوعة اجللد، والكي، والسجن واألغالل. عضالم
، فمنهم من كانوا يزدهون مبا سوف حيرزون من نصر، وكانوا يفكرون املوت هؤالء مجيعهم غري راضني عن مصريهم

، ومنهم من كان يشكو أنه مل تتح له فرص )115(يف شجاعتهم أكثر من تفكريهم فيما يتعرضون له من األخطار
الذي لقد كان يعزيهم عن اخلطر . كافية للقتال، وكان هؤالء حيقدون على تيربيوس ألنه ال يكثر من إقامة األلعاب

يتعرضون له، ويغريهم بركوب هذا اخلطر، ما سوف ينالون من الشهرة، فقد كان املعجبون م يكتبون أمساءهم على 
جدران املباين العامة، وكانت النساء تعشقهم، وكان الشعراء يغنون مبدحهم، واملصورون يصوروم، واملثالون 

على أن منهم كثريين كانوا .  وعبوسة وجوههم الرهيبةخيلدون لألجيال املقبلة صور عضالت أذرعهم احلديدية،
يأملون لسجنهم الطويل، وحيام الوحشية الرتيبة، وما يتوقعون ألنفسهم من آجال قصرية، ومنهم من كانوا 

ينتحرون، وقد انتحر واحد منهم بأن كتم نفسه بإسفنجة كان يستخدمها يف تنظيف أعضائه السرية، وانتحر آخر 
وكانوا يف الليلة ). 116( أنصاف حماور عجلة تتحرك، وانتحر كثريون منهم بشق بطوم يف اتلدبوضع رأسه بني

السابقة للقتال تومل هلم وليمة طيبة؛ فمن كان منهم فظاً خشن الطباع مأل بطنه بلذيذ الطعام والشراب، ومنهم من 
(). Agap" (طعام احملبة"معون ليتناولوا معاً كان يودع زوجته وأبناءه وهو حزين كظيم؛ وكان املسيحيون منهم جيت

وكان هؤالء وأولئك يأتون إىل اتلد يف اليوم الثاين يف حلل فاخرة ويذرعونه من أوله إىل آخره، وكانوا يسلحون يف 
العادة بالسيوف، أو الرماح، أو اخلناجر، ويلبسون خوذاً من الربونز، ودروعاً، ووقايات لألكتاف وتروساً 

وكانوا يصنفون حسب أسلحتهم؛ فمنهم أصحاب الشباك الذين يوقعون خصومهم يف األحابيل مث يقضون . قوجرامي
عليهم بطعنات اخلناجر، ومنهم من حيذقون مطاردة مقاتليهم بالتروس والسيوف؛ ومنهم من يرمون باملقالع، ومنهم 

.  املركبات، ومنهم من يصارعون الوحوشمن يقاتل الواحد منهم بسيف قصري يف كلتا يديه، ومنهم من يقاتلون يف

وكان االدون فضالً عن هذه املغامرات كلها يتبارزون مثين مثين أو مجاعات، وإذا جرح أحد املتبارزين جرحاً 
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شديداً يف مبارزة فردية طلب من أقام املباراة إىل النظارة أن يدلوا برأيهم، فإذا رفعوا إامهم أو لوحوا مبناديلهم كان 
ك دليالً على أم يريدون الرمحة باجلريح، وإذا ما خفضوا إامهم عرف أم يطلبون إىل الفائز أن يقتل املغلوب ذل

وإذا أظهر أحد املقاتلني أنه ال حيب أن ميوت أثار بذلك غضب النظارة وأثريت محيته وشجاعته ). 117(من فوره
يئت معارك مجاعية يقتتل فيها آالف الرجال بوحشية وإذا أريدت جمازر كبرية ه).118(بوخزه باحلديد احملمي

وكان رجال . وقد اشترك يف الثمان املعارك اليت أعدها أغسطس عشرة آالف مقاتل اقتتلوا فيها جمتمعني. املستيئسني

 ينخسون من يسقطون يف املعركة بأسنان العصى احلادة ليعرفوا هل ماتوا حقاً أو Charonيف ثياب كارون 
وكان هناك رجال آخرون . فإذا وجدودهم يتصنعوه قتلوهم بضربات املطارق على رؤوسهم. أم يتصنعون املوت

 املغاربة التراب يف ثياب عطارد رسول اآلهلة جيرون أجساد الساقطني خبطاطيف يف الوقت الذي جيمع فيه عبيد من
وكان معظم الرومان . املبلل بالدماء يف جمارف، ويفرشون الرمل على األرض الستقبال من يأتون بعدهم من األموات

يدافعون عن األلعاب يف اتلدات بقوهلم إن الضحايا كانوا من احملكوم عليهم باإلعدام ملا ارتكبوه من اجلرائم 
ول بني غريهم وبني ارتكاب أمثال هذه اجلرائم، وإن الشجاعة اليت يدرب عليها الشنيعة، وإن ما يلقون بالعذاب حي

املقضي عليهم ليالقوا ا اجلراح واملوت تغرس يف قلوب الشعب الفضائل العسكرية، وإن اعتياد العني رؤية الدماء 
ذي ندد بكل شيء عدا هذه وها هو ذا جوفنال ال. واملعارك احلربية تعود الرومان مطالب احلرب والتضحية بالنفس

األلعاب قد تركها من غري جتريح، وامتدح بلين األصغر، وهو الرجل الراقي املتحضر، تراجان ألنه عرض على 
وكان تاستس يرى أن ). 119"(باجلراح الشريفة واالستهزاء باملوت"الشعب مناظر تثري يف الناس رغبة أن يثخنوا 

أما شيشرون ). 120(اليت جتري يف عروق العامة" الدماء الرخيصة"كان شأا، هي الدماء اليت تراق يف اتلد، أياً 
أية تسلية ميكن أن تتسلى ا الروح الرقيقة اإلنسانية حني "فكانت نفسه تتقزز من هذه اازر وهو يسائل الناس 

ولكنه يضيف " قوى منه جسماً؟ترى وحشاً شريفاً يطعنه الصائد يف قلبه بال رمحة، أو ترى إنساناً ميزقه وحش ضار أ
إذا ما اضطر ارمون إىل القتال فإن العني ال تشهد طريقة يئ اإلنسان ملالقاة العذاب واستقبال . "إىل ذلك قوله

وأقبل سنكا على املالعب يف وقت الظهرية حني خرجت كثرة النظارة للغداء، ). 121"(املوت خرياً من هذه الطريقة
وأعود إىل مرتيل أكثر : "ن يرى مئات ارمني يساقون ليتسلى من بقوا فيها برؤية دمائهم املراقةفهاله وحز يف نفسه أ

لقد شاهدت مبحض املصادفة معرضاً مقاماً يف وقت الظهرية، . مما كنت ماً وقسوة ووحشية، ألين كنت بني آدميني
وتستطيع عني اإلنسان ... فس بعض متاعبهاوكنت أتوقع أن أرى بعض ما يبعث السرور أو الفكاهة أو يروح عن الن

إن هؤالء احملاربني ... ولكين رأيت عكس هذا... أن تستريح به من رؤية اازر اليت تذهب فيها حياة أخيه اإلنسان
يف وقت الظهرية خيرجون وليس عليهم دروع من أي نوع كان، أجسامهم معرضة للطعنات، يف كل جزء من 

إم يف الصباح يلقون الناس أمام اآلساد، أما يف الظهرية فيقذف م أمام ... م يف الصميمأجزائها، فكل طعنة تصيبه
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النظارة، فترى اجلماهري تطلب إىل املنتصر الذي قتل خصيمه أن يقاتل الرجل الذي سوف يقتله، وحيتفظ باملنتصر 
إن اآلدمي الذي ال حيل ... ون خاليةوهذه األمور وأمثاهلا حتدث واملقاعد تكاد تك... األخري ليقتل قتلة أخرى

  ).122"(لإلنسان قتله، يقتل لعباً وهلواً وجلباً للمسرة

  الفصل السابع 

  العقائد الجديدة 

رضى الدين عن األلعاب وعدها الصور الصحيحة لالحتفاالت الدينية، ولذلك كانت تبدأ مبواكب فخمة وقورة، 
الشرف يف دور التمثيل، ويف مضامري السباق وأمام اتلد، وكان وكان الكهنة والعذارى الفستية حيتلون أماكن 

وقد بذل أغسطس وخلفاؤه كل ما وسعهم . اإلمرباطور الذي يرأس هذه االحتفاالت هو الكاهن األكرب لدين الدولة
أشد األباطرة من جهد ليعيدوا احلياة إىل الدين القدمي، إال عنصراً من عناصره وهو احلياة األخالقية الفاضلة؛ وحىت 

كفراً ذا الدين أمثال كلجيوال ونريون كانوا يؤدون مجيع املراسم والطقوس الواجبة لآلهلة الرمسية، وظل اللوبرسي 
 ينطقون بالدعوات والصلوات للمريخ بلغة Arvalيرقصون يف الشوارع يف يوم عيدهم، كما ظل إخوان أرفال 

تنبؤ بالغيب وزجر الطري من األعمال اليت ال ينقطع الناس عن ممارستها وكان ال. التينية قدمية ال يفهم أحد معناها
وأدخل السحر . والثقة العظيمة ا، وكان األباطرة الذين خيرجون املنجمني من البالد يستشريوم يف مهام األمور

حالم يف نسيج احلياة والشعوذة واخلرافات واألوهام الباطلة، والرقي، والتعاويذ، والتفاؤل، والتطري، وتفسري األ
الرومانية حىت أصبحت حلمتها وسداها، وكان أغسطس يدرس أحالمه دراسة جدية ال تقل عن دراسة علماء النفس 

يف هذه األيام؛ وحيدثنا سنكا أنه شاهد بعينيه نساء جيلسن على درج الكبتول ينتظرن أن يستمتع ن جوبتر ألن 
وكان كل قنصل حيتفل بتقلده منصبه احتفاالً يضحي فيه بعدد من ). 123(رأين يف أحالمهن أن اإلله راغب فيهن

العجول؛ وحىت جوفنال نفسه، وهو الذي كان يسخر بكل ما عدا هذه األعمال، قطع بيده يف تقي وخشوع أعناق 
لفضة؛ وغصت اهلياكل بقرابني الذهب وا. محلني وعجل حنيز شكراً لآلهلة على أن صديقاً له عاد من رحلته ساملاً

وكانت الشموع تضاء أمام املذابح، وقد بليت شفاه التماثيل املقدسة وأيديها وأقدامها من كثرة ما طبعه عليها 
وقصارى القول أن الدين القدمي بدا وكأنه ال يزال حمتفظاً بقوته، وظل خيلق آهلة جدداً . األتقياء الصاحلون من قبالت

 وروما Fortuna، ويبعث حياة جديدة يف عبادة فورتونا ) رومةجامعة حبوب العامل إىل (Anonaمثل أنونا 
Romaولو أن أغسطس بعث حياً بعد عام واحد من وفاته ملا .  ويؤيد القانون، والنظام، واالستبداد أقوى تأييد

هر لكن الدين القدمي، رغم هذه املظا. كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من هود إلحياء الدين قد جنح أعظم جناح
ومل يكن تأليه األباطرة دليالً على إجالل الطبقات . اخلارجية، دب فيه دبيب الفناء من أعاله ومن أسفله على السواء
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وأخذت الفلسفة متحو العقائد الدينية من قلوب . العليا حلكامها، بقدر ما كان شاهداً على قلة إجالهلا آلهلتها
 Lucritiusهذه العقائد محايتها، ومل تكن كتابات لكريشيوس املتعلمني وإن كانت يف الوقت نفسه تبسط على 

عدمية األثر يف العقول؛ نعم إن الناس مل يكونوا يذكرونه، ولكن إغفاهلم ذكره مل يكن له من سبب إىل أن االنغماس 
الذين ذهبوا ومل جيد الشبان األثرياء . يف األبيقورية كان أسهل عليهم من دراسة أبيقور أو شارحه املتحمس ملبادئه

وكان الشعراء . ليتزودوا بالدراسات العليا يف أثينة واإلسكندرية ورودس ما يزيد إميام بالدين الروماين وعقائده
اليونان يسخرون من آهلة الرومان، وسرعان ما أخذ شعراء الرومان أنفسهم حيذون حذوهم، فكانت قصائد أوفد 

ح أن أحداً مل يشك من هذا أو يعترض عليه، وقام شخص وطرد ويلو. تفترض أن احلديث عنهم هزل ال جد فيه
ديانا من املسرح بعد أن اال عليها ضرباً بالسياط، وجاء آخر فمثل جوبتر وهو يوصي بوصيته استعداداً 

والحظ جوفنال ما الحظه أفالطون قبل عهده خبمسة قرون، وما نالحظه حنن بعده بثمانية عشر ). 124(للموت
وف إله رقيب مطلع على السرائر مل يعد له من القوة ما يستطيع به أن يكشف احلنث على قرناً، أن خ

وحىت شواهد القبور نفسها تقرأ عليها ما يدل على ازدياد التشكك يف الدين وعلى االنغماس ). 125(اإلميان
". ائن، وال أبايلمل أكن، لقد كنت، ولست بك: "فقد كتبت على واحد منها هذه العبارة. الصريح يف الشهوات

مل يكن يل إال ما : "، وعلى شاهد ثالث"مل أكن قد وجدت، لست موجوداً، لست أدري: "وكتب على شاهد آخر
ويؤكد شاهده غري ". ال أومن بشيء وراء القرب: "وكتب على شاهد آخر). 126"(أكلت وشربت؛ لقد متتعت حبيايت

ال حاجة يل اآلن بأن أخشى : "وكتبت نفس قلقة كدرة". Cerebusليس مثة جحيم وال كارون، وال سربس "أن 
وكتب شخص نكد من أتباع ". اجلوع، وال حاجة يل بأن أؤدي الريع، ولقد حتررت من وجع املفاصل على األقل

العناصر اليت تكونت منها تعود مرة أخرى إىل أصوهلا، إن احلياة عارية تعار "إن : لكريشيوس عن جثته املدفونة يقول
لكن ). 127"(، وليس يف مقدوره أن حيتفظ ا إىل أبد الدهر، وهو إذا مات يرد ما عليه من دين إىل الطبيعةلإلنسان

الشك مهما يكن فيه من إخالص ال ميكن أن حيل حمل اإلميان، ومل جيد ذلك اتمع بني ملذاته كلها سعادة ما، بل 
وظل الفقراء واألغنياء على السواء معرضني لألمل واحلزن سئم ما فيه من تنعم، واستنفد قواه فيما ساده من دعارة، 

واملوت، ومل تستطع الفلسفة جبميع أنواعها، وخاصة تلك العقيدة الباردة السامية عقيدة الرواقية، أن ب الرجل 
 لقد .العادي إمياناً خيفف عنه شعوره بفقره، ويشجعه على ذيب خلقه، ويواسيه يف أحزانه، ويبعث األمل يف قلبه

ذلك أن . كان الدين القدمي يؤدي لوظيفة األوىل من هذه الوظائف الثالث، وعجز عن أداء الوظيفتني األخريني
الناس كانوا حيتاجون إىل وحي يوحي إليهم، ولكن الدين مل يهبهم إال طقوساً ومراسم؛ وكانوا يطلبون خلوداً وحياة 

كذلك شعر الناس الذين جاءوا من بالد أخرى عبيداً أو أحراراً . بعد املوت، ولكن دينهم جاء هلم بدل هذا بألعاب
أم حمرومون من هذه العبادات القومية، ومن أجل هذا جاءوا معهم بآهلتهم، وأقاموا هلا هياكل خاصة ا، ومارسوا 
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، حرب مل وبدأت بني عقائد الفاحتني وإميان املهزومني. شعائرهم اخلاصة؛ وغرسوا يف قلب بالد الغرب دين الشرق
وجاء األرباب اجلدد . تنفع فيها أسلحة اجلحافل الرومانية؛ وكانت حاجات القلوب هي اليت قررت ملن يكون الفوز

وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر . مع أسرى احلروب، ومع اجلنود العائدين من ميادين القتال ومع التجار
وكانت احلكومة الرومانية تنظر إىل . يعبدوا فيها آهلتهم التقليدية رومة لOstia، وأستيا Puteoliهياكل يف بتيويل 

هذه األديان األجنبية نظرة التسامح يف العادة؛ ذلك أا مل تكن تريد أن تسمح لألجانب أن يشاركوا الرومان يف 
. ال دينعبادام، ومن أجل هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دينهم الذي جاءوا به معهم أفضل من تركهم ب

وكانت تطلب إليهم يف نظري هذا أن يكون كل دين أجنيب متساحماً كذلك مع غريه من األديان، وأن تتضمن طقوسه 
ليعربوا بذلك عن والئهم للدولة؛ وشجع هذان " روما"اإلمرباطور، وإىل اآلهلة " عبقرية"ما يشعر باخلضوع إىل 

رت يف رومة، فأضحت هذه األديان الكربى املنتشرة بني التساهل والتسامح األديان الشرقية، وكانت قد استق
وأراد كلوديوس أن يهذب هذه العبادات الشرقية فرفع القيود املفروضة على عبادة األم العظمى، وأجاز . العامة

 27 و 5للرومان أن يكونوا هلا كهنة هلا وقائمني على خدمتها، وقرر هلا عيداً رمسياً حوايل االعتدال الربيعي بني 

. وكانت منافستها الكربى يف القرن األول امليالدي هي إيزيس املصرية إهلة األمومة، واإلخصاب، والتجارة. مارس

وكانت احلكومة قد حرمت املرة بعد املرة عبادة هذه اآلهلة األجنبية يف رومة، ولكنها مل تكن تلبث أن تعود بعد كل 
ولة، وأيد كلجيوال استسالم الدولة هلا بأن شاد هلا من األموال حترمي ألن تقوى عبادها كانت أقوى من سلطان الد

، ودومتيان يف االحتفاالت اإليزيسية، ومشى كومودس Othoواشترك أتو . العامة ضرحياً فخماً يف ميدان املريخ
 وزاد شأن هذا.  القرد إله املصرينيAnubisعاري الرأس خلف كهنتها ميسك بيديه يف خشوع متثاالً ألنوبيس 

وهي االقتصار على أكل اخلضر، واالعتقاد -الغزو الديين عاماًبعد عام، فجاءت من جنويب إيطاليا عبادة فيثاغورس
 املعروفة عند Atargatis اإلهلة أترجانس Hierapolisوجاءت من هريبوليس . بعودة األرواح إىل التجسد

وغريه من " Dolochiبزيوس دلوكي "عروف  املAziz، كما جاء منها أيضاً أزيز "باإلهلة السورية"الرومان 
ونشر التجار واألرقاء السوريون عبادة هذه اآلهلة، وما زال عبادها يقوون حىت اعتلى العرش آخر . األرباب العجيبة

وجاءت من بارثيا . عابد إله الشمس- Elagabalusالسوري وتسمى باسم إجلبالس " بعل"األمر من شاب كهنة 
وكان عبادها يعتقدون أم جنود يف احلرب الكونية . Mithraمن إهلات الشمس هي مثرا عدوة رومة عبادة إهلة 

وكان يف هذا الدين كثري من صفات الرجولة، وهلذا . العظيمة حرب الضياء على الظالم، وحرب اخلري على الشر
 احلدود النائية حيث كان كان أكثر أنصاره من الرجال ال من النساء، وأعجبت به الفيالق الرومانية املرابطة عند

وجاء من بالد اليهود إهلهم يهوة إله املوحدين الذين ال يقبلون . يصعب عليهم أن يسمعوا أصوات آهلتهم القومية
معه شريكاً، والذي كان دينه يتطلب من أهله حياة شاقة من التقي ورعاية القواعد والنظم، ووضع هلم قانوناً أخالقياً 
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ة كانت هلم عوناً فيما نزل م من حمن، وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً صارماً، وأكسبهم شجاع
وكان بني اليهود الرومان أتباع هذا الدين طائفة مل تكن قد متيزت بعد من سائر الطوائف متييزاً . من النبل والشرف

  .واضحاً، كانت تعبد ابنه الذي حلت فيه روحه والذي بعث حياً

  ب الثامن عشر البا

   القانون الروماين

   م 192م إلى .  ق146

  الفصل األول 

  المشترعون العظام 

نظام كما كان القانون أخص خصائص الروح الرومانية، وأبقى مظهر من مظاهرها وكانت رومة مضرب املثل يف ال
كانت بالد اليونان مضرب املثل يف احلربة، ولقد أورثتنا رومة شرائعها، وتقاليدها اإلدارية لتكون هي أسس النظام 

وأهم ما جيب على . االجتماعي، كما أورثتنا بالد اليونان الدمقراطية والفلسفة اللتني كانتا أساس احلرية الفردية
 هذين التراثني املختلفني املتنافرين ويوحدوا بينهما، ويؤلفوا من نغماما الساسة ورجال احلكم هو أن جيمعوا بني

وإذ كان القانون هو أساس التاريخ الروماين وجوهره، فقد كان من . املتعارضة املنشطة نغماً مؤتلفاً منسجماً
 ملا سبقه وما املستحيل أن نفضل هذا عن ذاك، ومن أجل هذا لن يكون هذا الباب من أبواب الكتاب إال مكمالً

والدستور الروماين يشبه الدستور . سيعقبه من تفصيالت، ولن يزيد على لبنات متفرقة يف صرح احلضارة الرومانية
 فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد املخلدة اليت يتقيد ا الناس، بل كان سلسلة متتابعة من -الربيطاين

فكلما زاد الثراء وتعقدت أساليب احلياة، أصدرت اجلمعيات وأصدر . لتغيريالسوابق ترشد وتوجه، ولكنها ال متنع ا
احلكام والزعماء، قوانني جديدة، وسايرت الشرائع اإلمرباطورية يف منوها واتساع نطاقها، فكانت كلما امتدت رقعة 

القضاة، ومحاية املواطن من اإلمرباطورية الحقتها القوانني إىل احلدود اجلديدة، وتطلب تعليم رجال القانون، وإرشاد 
. األحكام الظاملة غري املشروعة، تطلب هذا تنظيم الشرائع وصياغتها يف صورة مرتبة يسهل معرفتها والوصول إليها

وبينما كانت االضطرابات اليت حدثت عقب ثورات ابين جراكس وماريوس على أشدها قام ببليوس موسيوس 
 Quintusوابنه كونتس ) م.  ق133ذي ويل القنصلية يف عام ال (Publius Mucius Scaevolaاسكافوال 

وكتب شيشرون، . وبذالً جهوداً كبرية لصياغة قوانني رومة صياغة يسهل فهمها) م. ق55وقد ويل القنصلية يف (
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، رسائل بليغة )م.  ق117وقد ويل القنصلية عام (وكان من تالميذ رجل آخر يدعى كونتس موسيوس اسكافوال 
. القوانني، ووضع مشروع قوانني مثالية يقصد ا االحتفاظ بالثروة الطائلة اليت مجعها وبالدين الذي خسرهيف فلسفة 

وخلقت القوانني املتناقضة اليت سنها ماريوس وصالً، وسلطة مبيب املطلقة اليت مل يكن هلا مثيل من قبل، والشرائع 
أغسطس، خلقت هذه كلها مشاكل جديدة للعقول اليت الثورية اليت وضعها قيصر، والدستور اجلديد الذي وضعه 

 Antistius Labeoحاولت أن جتعل الشرائع املتمشية مع املنطق السليم، وأخذ املشترع النابه أنتستيوس لبيو 

يندد مبا يف القوانني من اضطراب وفوضى، ويعلن أن املراسيم اليت أصدرها قيصر وأغسطس مراسيم باطلة ألا 
ومل يكن يف مقدور عقول األفراد أو سلطة احملاكم أن تقبل هذه القوانني اجلديدة . تصبة غري شرعيةمظهر لسلطة مغ

ويعود الفضل إىل القرنني الثاين . إال بعد أن وطدت الزعامة سلطتها باستخدام القوة أوالً وبسلطان العادة فيما بعد
 وهو عمالً ال يقل خطراً عن -الغرب يف صورا النهائيةوالثالث من التاريخ امليالدي يف وضع القوانني الرومانية يف 

ويف هذا اال أيضاً كان قيصر هو الذي حدد اهلدف املقصود، ولكن . صياغة العلم والفلسفة يف بالد اليونان
؛ فقد مجع هذا ) م117(اجلهود احلقيقية اليت بذلت لتحقيق هذا اهلدف مل تبدأ بالفعل إال يف أيام هدريان 

 حوله طائفة من فقهاء القانون وألف منهم جملسه اخلاص، وكلفهم أن - وهو أرقى األباطرة كلهم تعليماً-اطوراإلمرب
ولعل الذي أوحى . يلتزمه يف املستقبل مجيع القضاة يف إيطاليا" مرسوما خالداً"يستبدلوا مبراسيم الربيتورين املتناقضة 

عه يف أثناء رحالته الكثرية على دساتري املدن اليونانية يف آسية إىل هدريان بإصالح شرائع رومة وتنسيقها هو إطال
وإيطاليا؛ ذلك أن هذه املدن قد أنشأت على توايل األيام طائفة راقية من القوانني اليت تنظم شئوا البلدية، وإن كان 

وواصل .  هذا املوضوعاليونان بوجه عام مل خيرجوا بعد أيام صولون كتاباً يف القانون يعد من اآليات اخلالدة يف
األنطونيون خلفاء هدريان هذا التقنني، وكانت الشهرة النصف الرمسية اليت تتمتع ا الفلسفة الرواقية مما جعل 

فقد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانني جيب أن تتفق مع املبادئ اخللقية . لليونان أثراً عميقاً يف القوانني الرومانية
وقد أمر أنطونيوس، وهو مثرة من مثار املدرسة الرواقية، أن .  كامنة يف نية املرء ال يف نتيجة عملهالقومية، وأن اجلرمية

 ومها مبدآن من أرقى املبادئ يف قوانني -)1(يفسر الشك ملصلحة املتهم، وأن يظل اإلنسان بريئاً حىت تثبت إدانته
باقرة جاء بعضهم يف إثر بعض، وكان من أهم العوامل وقد نبغ يف فلسفة القانون عدد كبري من الع. البالد املتحضرة

 وهو Salvius Julianusومن هؤالء العباقرة سلفيوس يوليانس . يف هذا النبوغ مناصرة األباطرة وتشجيعهم
روماين أفريقي املولد أظهر من اجلد وغزارة العلم حني كان يعمل مستشاراً قانونياً لإلمرباطور ما محل جملس الشيوخ 

ن يقرر أن يكون مرتبه ضعفي املرتب املخصص هلذا املنصب عادة واشتهرت فتاواه بوضوحها وسالمة منطقها، على أ
وكان هو الذي صاغ املرسوم الربيتوري الدائم حني كان . عبارة عن جمموعة منظمة من القوانني املدنية" خالصته"و 

وقد .  ال نعرف عنه غري امسهGaiusى جايوس وهناك مشترع آخر يدع. أشهر األعضاء البارزين يف جملس هدريان
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، وهي Jeromeمكتوبة على ورق وفوقها مقاالت جلريوم " أنظمته" م على 1816 عام Neibuhrعثر نيبهر 
حوايل " األنظمة"وقد صدرت هذه . اآلن أكمل مرجع يعتمد عليه يف دراسة القوانني اليت سنت قبل عهد جستنيان

.  أن تكون عمالً إنشائياً جديداً، بل كانت كتاباً مدرسياً أولياً للطالب والدارسني م، ومل يكن يقصد ا161عام 

فإذا رأينا حنن أا آية من آيات العرض املنظم، ففي وسعنا أن نتصور العقلية اجلبارة اليت كان يتمتع ا أولئك 
 Papinianابنيان بولس وبعد ستني سنة من ذلك العهد أوصل ب. الرجال الذين تلخص هذه الرسالة كتبهم

Paulus وألبيان Alpian فقه القانون الروماين إىل ذروته؛ وبينما كان تنفيذ القوانني خير صريعاً للعنف والفوضى 
صاغه هذان العاملان صياغة منطقية متسقة خالية من التناقض، ومل يلبث هذا العلم أن هوي بعدمها يف غمرة اخلراب 

  .الشامل

  الفصل الثاني 

  ر القانون مصاد

كما أن مصطلحات العلم والفلسفة مأخوذة يف األغلب األعم من اللغة اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه 
وكان اللفظ الدال على القانون يف هذه اللغة هو . العلوم، كذلك لغة القانون مأخوذة يف معظمها من اللغة الالتينية

Ius أي العدالة أو احلق، أما كلمة Lexوقد وصف فقه القانون يف خمتصر . ن معناها القانون اخلاص فقد كا
وكانت كلمة " فن تدبري ما هو صاحل ومقسط"و " علم العدل وغري العدل"بأنه علم وفن معاً )  م533(جستنيان 

Ius تشمل القانون غري املكتوب أو العادات املرعية اليت حتوي القانون املكتوب نفسه، وكان هذا القانون املكتوب 
وكان القانون ". قانون األمة" أي - Ius Gentium، )الرومان(قانون املواطنني " أي - Ius Civilenيتكون من 

إن " القانون اخلاص"إذا كان يتعلق بشئون الدولة والعبادة الرمسية، و " القانون العام"املدين وقانون املواطنني يسمى 
: والقانون الروماين بوجه عام مأخوذ من مخسة مصادر. هم بعضاًكان يبحث يف العالقات القانونية بني املواطنني بعض

ففي عهد اجلمهورية كان املصدر النهائي للقانون هو إرادة املواطنني يعربون عنها يف اجلمعيتني العشرية واملئوية ) 1(
اللجيس ومل يكن جملس الشيوخ يقر "). قررته العامة ("Plebisuta ويف اجلمعية القبلية بلفظ Legesبلفظ 

Leges إال إذا عرضت على اجلمعيتني مصحوبة باملراسيم املقررة وعرضهما عليه موظف كبري يف مرتبة أعضاء 
 Senatusوإذا ما اتفق جملس الشيوخ واجلمعية على إنفاذ قانون من القوانني أعلن باسم .جملس الشيوخ

Populusque Romauns) .2 (لس الشيوخ نفسه من الوجهة ا لنظرية يف عهد اجلمهورية حق ومل يكن
 فكانت من الناحية الرمسية Senayusconsulta" استشارات الشيوخ"إصدار القوانني؛ أما قراراته املعروفة باسم 

توصيات إىل احلكام؛ مث أضحت على مر األيام توجيهات، مث أوامر، مث صار هلا يف عهد اجلمهورية املتأخرة ويف عهد 
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وكان جمموع القوانني اليت أجازا اجلمعيتان وجملس الشيوخ يف خالل ستة قرون قليالً إىل . نياإلمرباطورية قوة القوان
وكانت احلاجة إىل . حد يدهش له من اعتاد السيل اجلارف من الشرائع اليت تصدرها الدول يف الوقت احلاضر

ذلك أن كل حاكم جديد . البلدية اليت يصدرها موظفو االس Edictaالقوانني الصغرى أواخلاصة تسدها األوامر 
 يذيعه مناد يف السوق Edictum Praetoriumللمدينة كان يصدر يف بدء قيامه مبهام منصبه أمراً بريتورياً 

العامة وينقش على أحد اجلدران، ويعلن فيه املبادئ القانونية اليت ينثوي احلاكم العمل ا واحلكم بني الناس مبقتضاها 
 وحكام Praelores Peregariniوكان يف وسع القضاة املتنقلني .  يتوىل فيها منصبهيف خالل السنة اليت

ومل يكن يسمح للربيتورين مبقتضى سلطة احلكم املخولة هلم أن . الواليات أن يصدروا أيضاً أمثال هذه القرارات
لطريقة كان القانون وذه ا. يسفروا القوانني القائمة فحسب، بل كان هلم فوق ذلك أن يسنوا قوانني جديدة

وإذا انتقل قانون أو انتقلت فقرة من فقراته . الروماين جيمع بني استقرار الشرائع األساسية ومرونة األحكام الربيتورية
من مرسوم بريتور إىل مرسوم الربيتور الذي يليه مرات كثرية أصبحت جزءاً ال يتجزأ من القانون األساسي املعروف 

قبيل عهد شيشرون حمل اجلداول االثين عشر، وأصبح هو " قانون املنصب"ىت حل  حIus Honorariumباسم 
على أن الربيتور كثرياً ما كان خيالف املبادئ اليت جرى عليها سابقه، . النص الرئيسي لألوامر القانونية يف رومة

وانني والتعسف يف ويصدر من األحكام ما يناقضها كل املناقضة يف بعض األحيان؛ وذا أضيف الغموض يف الق
األحكام إىل املساوئ الطبيعية اليت ال خيلو منها أي نظام قضائي يتبعه بنو اإلنسان؛ وهذا هو الغموض الذي أراد 

 كله يف مرسوم Ius Honorariumهدريان أن يقضي عليه حني عهد إىل يوليانس أن جيمع القانون األساسي 
 Constitutiones Principumوأصبحت قوانني الزعماء ) 4 (.دائم ال يستطيع تغيريه إال اإلمرباطور نفسه

فقد كان ) أ(واختذت هذه القوانني أربعة أشكال خمتلفة . نفسها يف القرن الثاين مصدراً آخر من مصادر القانون
الزعيم يصدر مراسيم بوصفه كونه صاحب منصب يف املدينة، وكانت هذه املراسيم نافذة يف اإلمرباطورية كلها، 

 بوصفه قاضياً ما كان لغريها من Decretaوكان ألوامره ) ب. (ن يلوح أا كان يبطل مفعوهلا بعد وفاتهولك
.  أجوبة ملا يوجه إليه من االستعالماتRescriptaوكانت ردوده اإلمرباطورية ) 3. (األوامر من قوة القانون

تكتب "Subscriptiones قصرية  أو إجاباتEpistulaeوكانت هذه األجوبة تتخذ يف العادة شكل رسائل 
وقد ضمت الرسائل احلكيمة اجلامعة اليت رد ا هدريان على ما يطلبه موظفو احلكومة من . سؤال أو ملتمس" حتت

وكانت عهود األباطرة ) 4. (إرشادات إىل قوانني اإلمرباطورية، وظلت نافذة املفعول بعد وفاته بزمن طويل
Mandataا للموظفني، وقد تكون من هذه العهود على مر الزمن كتاب كبري من  هي التوجيهات اليت يصدرو

وكان من املستطاع يف بعض الظروف اخلاصة أن تسن القوانني اجلامعة املعروفة باسم ) 5. (القانون اإلداري
Responsa Prodentium . ولقد كان من أمجل املناظر بال ريب أن جيلس العلماء األعالم من املشترعني على
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ويصدروا فتاوي قانونية لكل من يريد ) أو يف بيوم كما كان حيدث يف العهود املتأخرة(راسي يف السوق العامة ك
فكثرياً ما كان احملامون أو . استفتاءهم، وكانوا ينالون يف بعض األحيان على عملهم مكافآت من طريق غري مباشر

وكانوا يفعلون ما يفعله كبار احلاخامات اليهود من . انونيةقضاة البلديات يأتون إليهم ليستشريوهم يف مشاكلهم الق
التوفيق بني املتناقضات، وحيددون ما بني القوانني بعضها وبعض من فروق دقيقة، ويفسرون القانون القدمي مبا يالئم 

وقد . وفحاجات احلياة القائمة يف وقتهم أو يالئم ظروفها السياسية، أو يوفقون بينه وبني هذه احلاجات والظر
وجعل أغسطس هلذه . أضحى ألجوبتهم املكتوبة حبكم العادة غري املكتوبة قوة ال تفوقها إال قوة القوانني نفسها

أوهلما أن يكون املشترعون قد تلقوا من األمرباطور حق : الفتاوي كل ما للقوانني من قوة إذا توافر فيها شرطان
نيهما أن ترسل اإلجابة خمتومة إىل القاضي املعروضة عليه القضية  وثاIus Sespondentiإصدار الفتاوي القانونية 

ومل حيل عصر جستنيان حىت أضحت هذه اإلجابات أو الفتاوي القانونية مصدراً واسعاً . الصادرة فيها الفتوى
  .للشرائع وآداا، ومعينا ال ينضب استمد منه خمتصره وكتاب قوانينه وكان عماداً هلما

  الفصل الثالث 

  نون األحوال الشخصية قا

وكانت لفظ ). 3(يقول ماريوس املعروف بدقته إن القانون كله يتعلق إما باألشخاص، وإما بامللك، وإما باملرافعات
Persona يف أول األمر تعين قناع املمثل، مث صار معناها بعدئذ العمل الذي يقوم به اإلنسان يف احلياة، مث بات 

 وكأمنا قصد ذا التطور أننا ال نستطيع أن نعرف شخصاً ما، بل كل الذي نعرفه -معناها آخر األمر الشخص نفسه
وكان الشخص األول يف القانون الروماين هو املواطن؛ . هو ما يقوم به من أعمال، أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة

أو التبين، أو العتق، أو املنحة وكان تعريفه عندهم هو أنه الشخص الذي ضم إىل إحدى القبائل الرومانية حبكم املولد 
املواطنني الكاملني الذين ) 1: (وكان الذي ينطبق عليهم هذا التعريف ينقسمون ثالث درجات. من قبل احلكومة

، وحق الزواج )Ius Honorum(، وحق التوظف ()Ius Suffrag(حق االقتراع : يتمتعون باحلقوق األربعة
 .()Ius Commerc(ل يف تعاقد جتاري حيميه القانون الروماين ، وحق الدخو(Ius Conubمن حرة مبولدها 

وهم الذين يتمتعون حبق الزواج والتعاقد، ولكنهم ال حق هلم يف " املواطنني الذين ال حق هلم يف االقتراع) "2)
 يف الزواج املعاتيق الذين يتمتعون حبقي االقتراع والتعاقد ولكنهم ال حق هلم) 3. (االقتراع، وال يف تويل املناصب

وكان للمواطن الكامل املواطنية، فضالً عن حقوقه السالفة الذكر، حقوق يضمنها له . حبرة أو يف تويل املناصب
، والزوج على زوجته )Patria Potestas(القانون الشخصي وال يشاركه فيها سواه؛ كحق األب على أبنائه 

)Manus( واملالك يف ملكه ومنه عبيده ،)Dominium(الرجل احلر على غريه إذا تعاقد معه ، وحق 



  

 Will Durant  428   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

)Mancipium .( وكان مثة نوع آخر من احلقوق هو حق املواطنية اإلمكانية أو حق الدخول يف احلظرية الالتينية
Latinitas أو Ius Lat) متنحه رومة لألحرار سكان املدن أو املستعمرات املفضلة ويعطيهم حق التعاقد ولكنه ،

بالروماتيات، وينال به كبار موظفيهم حقوق املواطنية الرومانية الكاملة حني تنتهي مدة ال يعطيهم حق التزاوج 
وكان من . وكان لكل مدينة يف اإلمرباطورية مواطنوها وشروطها اخلاصة لنيل حقوق املواطنية. توليهم مناصبهم

يف وقت واحد، وأن يستمتع فيها املميزات الفذه هلذه اإلمرباطورية أن الشخص يستطيع أن يكون مواطناً لعدة مدن 
وكانت أمثن ميزة يستمتع ا املواطن الروماين هي محاية القانون لشخصه، وملكه، وحقوقه، . مجيعاً باحلقوق املدنية

وكان من مفاخر القانون الروماين أنه حيمي الفرد من . وأمنه على نفسه من التعذيب أو العنف يف أثناء احملاكمة
لقد كان انتشار القانون يف األقاليم اليت كانت خاضعة يف األزمنة .  املواطن األمهية يف نظر القانونويلي األب. الدولة

القدمية لسلطان العادة سبباً يف إضعاف حقوق اآلباء على األبناء، ولكن يف وسعنا أن حنكم على ما بقي له من سلطان 
 استعاده أبوه Catilineإىل جيش كاتلني  لينضم Aulus Fulviusإذا ذكرنا أنه حني خرج أولس فلفيوس 

على أننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سلطان األب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازداد سلطان احلكومة . وقتله
لقد كان اآلباء هم الدولة يف باكورة عهد . على األفراد؛ وإن املواطنية دخلت األسرة حني غادرت الدولة

سر هم الذين يكونون اجلمعية القبلية، وأكرب الظن أن رؤساء القبائل هم الذين كانوا اجلمهورية، فكان رؤساء األ
مث ضعف نظام احلكم عن طريق األسر والقبائل حني كثر عدد السكان واختلفت أصوهلم، . يكونون جملس الشيوخ

والقانون حمل القرابة وأصبحت احلياة أكثر حركة وتعقيداً، وازدادت الصالت التجارية بني الناس فحل التعاقد 
فنال األبناء من آبائهم نصيباً أوىف من احلرية، كما ازدادت حترر الزوجات من ). 4(واملكانة االجتماعية والعادة

وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه ألنه أساء معاملته، وأن هدريان . األزواج واألفراد من اجلماعات
). 5(أسرته ونقل هذا احلق إىل احملاكم، ومنع أنطونينس أباً من أن يبيع أبناءه عبيداًسلب من األب حقه يف قتل أفراد 

ذلك أن القانون . وكانت العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه السلطات القدمية على حوادث فردية نادرة
م بل ألن التجارب قد دلت يرتع على الدوام للسري ببطء خلف التطور األخالقي، ال ألن القانون عاجز عن التعل

وكانت املرأة الرومانية . على أن من احملكمة أن جترب األساليب اجلديدة عملياً قبل أن توضع يف صورة الشرائع
حتصل على حقوق جديدة كلما فقد الرجل حقوقاً قدمية، ولكنها كانت من املهارة حبيث تستطيع أن تستر حريتها 

 Suiال حق هلا على نفسها "لقد كانت شرائع اجلمهورية تفترض أا . دة الزيادةبستار من القيود القانونية املطر

Iuris "ا على الدوام خاضعة لويل من الذكورتوجب عاداتنا على النساء : "ويف ذلك يقول جايوس. مطلقاً بل أ
وصاية يف عهد مث زال القسط األكرب من هذه ال). 6"(الرشيدات أنفسهن أن يبقني حتت الوصاية خلفة عقوهلن

اجلمهورية املتأخر ويف عهد اإلمرباطورية، وكان سبب زواله مفاتن النساء وقوة إرادن، واستجابة الرجال هلذه 
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 خاضعاً Commodusفكان اتمع الروماين من أيام كاتو األكرب إىل أيام كمودس . املفاتن وهيامهم بالنساء
ة جمتمعاً أبوياً، وكان يسوده كل ما كانت متتاز به سيادن على إيطاليا لسلطان النساء، وإن كان من الناحية القانوني

وأقرت قوانني أغسطس هذه احلقيقة . يف عهد النهضة أو الندوات الفرنسية يف عهد آل بربون من ظرف ورشاقة
رسوماً جيعل وأصدر هدريان م). 7(الواقعة بعض اإلقرار بأن رفعت الوصاية عن كل امرأة ولدت ثالثة أبناء شرعيني

من حق النساء أن يتصرفن يف أمالكهن كيفما شئن بشرط أن حيصلن قبل ذلك على موافقة أوليائهن، ولكن 
ومل يكد خيتتم القرن الثاين حىت كانت الوالية البشرية قد . اإلجراءات الفعلية مل تلبث أن استغنت عن هذه املوافقة

وظل رضاء األبوين إىل . ء مىت جتاوزن اخلامسة والعشرين من العمررفعت من الوجهة القانونية عن احلرائر من النسا
 Conوكان الزواج الذي يتطلب احتفاالً دينياً ). 8(الوقت الذي نتحدث عنه واجباً يف الزواج الشرعي

Farreatio وبقي الزواج . مقصوراً على عدد قليل من األسر اليت يتألف من آبائها جملس الشيوخ)  م60( وقتئذ
 قائماً من حيث الشكل، فكان العريس يؤدي مثن العروس بأن يزن يف ميزان آساً أو سبيكة Coemptio(راء بالش

غري أن معظم الزواج أضحى وقتئذ زواجاً باملعاشرة ). 9(من الربنز أمام مخسة شهود بعد موافقة أبيها أو وليها
)Usus .( وكانت الزوجة تتجنب اخلضوع حلق زوجها يف متلكها)Manus ( بأن تغيب عن بيتها ثالث ليال يف

بل إن الزواج يف واقع األمر كثرياً ما كان يسجل أمالكه . كل عام، وبذلك حتتفظ بسيطرا على أمالكها عدا بائنتها
وكان يف وسع كل من الطرفني ). 10(باسم زوجته رباً من قضايا التعويض عن األضرار أو العقاب على اإلفالس

 مىت أراد، أما ما عداه من أنواع Sine Manuذي يتسلم فيه الزوج زوجته أو أمالكها فسخ هذا الزواج ال
وظل الزىن من اجلرائم الصغرى إذا ارتكبه الرجل، أما إذا . الزواج فكان الزوج وحده هو الذي حيق له فسخه

 يبق له وقتئذ حق قتل زوجته ارتكبته املرأة فكان يعد من اجلرائم الكربى ضد أنظمة امللكية واملرياث، ولكن الزوج مل
وكان . وكان عقاا هو النفي. إذا ضبطها متلبسة جبرمية الزىن، بل أعطى هذا احلق ألبيها امساً وللمحاكم فعالً

القانون يعترف بالتسري بدالً من الزواج ال مصاحباً له، ومل يكن جييز للرجل أن تكون له خطبتان يف وقت واحد، 
ومن أجل ذلك كان اختاذ السراري أمراً حمبباً .  يعدون أبناء شرعيني أو جيعل هلم حق اإلرثومل يكن أبناء السراري

فاختذ فسبازيان، وأنطونينس بيوس، . كل احلب للرجال الذين يتكالب عليهم من يسعون ألن يوصي هلم بأمالكهم
ون أن يشجع األبوة بني وحاول القان). 11(وماركس أورليوس هلم سراري يعيشون معهن بعد أن ماتت أزواجهم

وكان حيرم قتل األبناء إال إذا كانوا مشوهني أو مصابني مبرض . األحرار، لكنه مل يفلح يف ذلك إفالحاً يستحق الذكر
وكان عقاب من جيهض حامالً أن ينفى من البالد وأن تصادر أمالكه، فإذا ماتت احلامل نتيجة . مستعص على العالج

على أنه كان يف االستطاعة اإلفالت من هذه القوانني يف ذلك الوقت كما يفلت ). 12(هلذا العمل عوقب باإلعدام
وكان األبناء أياً كانت سنهم يبقون حتت سلطان أبيهم إال إذا باعهم عبيداً ثالث . من يرتكب هذه اجلرائم اآلن
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كاهناً، أو أصبحت إحدى بناته مرات، أو حترروا من سيطرته حبكم القانون، أو شغل االبن منصباً عمومياً، أو صار 
وإذا تزوج ابن يف حياة أبيه كانت والية أبنائه . زوجة استوىل زوجها عليها وعلى ماهلا، أو أضحت عذراء فستية

وقد أعفت شريعة أغسطس مكاسب االبن من اجلندية أو من توليه منصباً عاماً، أو كهنوتياً، أو من ). 3(جلدهم
أعفتها من اخلضوع إىل القانون القدمي الذي كان جيعل هذه املكاسب كلها من حق االشتغال بإحدى املهن احلرة 

؛ ولكن حاله تلك كانت ختتلف عن حال الرقيق )Mancipium(وكان ال يزال من حق األب أن يبيع ابنه . األب
 القانون الروماين فقد كان حيتفظ مبا له من حقوق مدنية أما العبد فلم تكن له حقوق مدنية على اإلطالق، واحلق أن

إنساناً غري "، مث خرج أخرياً من هذه الورطة بأن مساه Personكان يتردد يف أن يطلق عليه لفظ شخص 
ومل يبحث جايوس يف أمره حتت عنوان قانون األشخاص إال خلطأ وقع فيه أدى إىل هذا اإلنصاف ). 14"(شخصي

، فلم يكن حيق له أن ميتلك، أو يرث، أو Resل املتاع غري املقصود؛ أما منطق احلوادث فكان يعد العبد من قبي
يورث، ومل يكن يستطيع أن يتزوج زواجاً شرعياً، وكان أبناؤه كلهم يعدون أبناء غري شرعيني، كما أن أبناء اجلارية 

وكان يف وسع السيد أن يرتكب الفحشاه مع عبيده ). 15(كانوا يعدون كلهم عبيداً ولو كان أبوهم من األحرار
جواريه من غري أن ينالوا منه تعويضاً قانونياً، ومل يكن يف مقدور العبد أن يقاضي من يؤذيه من احملاكم، وكان الذي و

وكان هلذا السيد يف عهد اجلمهورية أن يضربه، ويسجنه، . حيق له أن يقاضي من يتسبب يف إيذاء العبد هو سيده
لموت جوعاً، أو يقتله لسبب أو لغري سبب ومن غري أن تكون وحيكم عليه أن يقاتل الوحوش يف اتلد، ويعرضه ل

وإذا أبق عبد مث قبض عليه كان يف مقدور سيده أن يكويه . عليه رقابة إال رقابة الرأي العام املكون من مالك العبيد
 يكن له بالنار أو يصلبه؛ وكان أغسطس يفخر بأنه قبض على ثالثني ألفاً من العبيد اآلبقني، وأنه صلب كل من مل

وإذا ما استفز العبد عمل من هذه األعمال أو غريها فقتل سيده، قضى القانون بأن يقتل مجيع ). 16(مالك يطلبه
 وحكم على عبيده 61 يف عام Pedanius Secundusعبيد القتيل؛ وملا أن قتل الوايل بدانيوس سكندس 

 هذا احلكم، وطلبت مجاعة غاضبة يف الشارع األربعمائة باإلعدام، احتجت أقلية من أعضاء جملس الشيوخ على
باستعمال الرأفة، ولكن الس أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد ال يكون آمناً على نفسه من عبيده إال 

 أن أحواهلم أخذت تتحسن - ومما يذكر بالشكر لإلمرباطورية أو للنقص يف موارد العبيد). 17(مبثل هذه القسوة
ومن مظاهر هذا التحسن أن كلوديوس حرم قتل العبد الذي ال يرجتى منه نفع، وأمر . طرداً يف عهد األباطرةحتسناً م

، يف عهد Les Petroniaوحرم قانون بترونيا . أن يصبح العبد املريض الطريد بعد شفائه حراً من تلقاء نفسه
. ا يف اتلد إال إذا وافق على ذلك موظف كبرينريون على األرجح، على األسياد أن حيكموا على العبيد بأن يقاتلو

وأجاز نريون للعبد الذي أسيئت معاملته أن يلجأ إىل متثاله وحيتمي منه، وعني قاضياً لينظر يف شكاوي أمثال هذا 
وقد جعل دومتيان .  وكان ذلك تقدماً متواضعاً لرومة كأنه انقالب ثوري، ألنه فتح أبواب احملاكم للعبيد-العبد
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 العبيد لألغراض اجلنسية جناية، وحرم هدريان مالك العبيد مما كان هلم من حق قتل عبيدهم دون موافقة خصي
احلكام، وأجاز أنطونينس بيوس للعبد الذي أسيئت معاملته أن حيتمي يف أي معبد، وقرر أن يباع مثل هذا العبد إىل 

د على أن يعرضوا على احملاكم ما حلقهم من وشجع ماركس أورليوس األسيا. سيد آخر إذا أثبت أنه حلقه ضرر
وكان يرجو أن حيل القانون واحلكمة ذه الطريقة حمل . األضرار على أيدي العبيد، بدل أن يقتصوا منهم بأنفسهم

وآخر ما نذكره من اإلصالحات أن مشترعاً عظيماً يف القرن الثالث هو أبليان ). 18(الوحشية واالنتقام الفردي
Uplianالناس أكفاء حبكم قانون "ا مل جيرؤ على اجلهر به إال عدد قليل من الفالسفة، وهو أن  جهر مب

وقال غريه من املشترعني إن من القواعد املقررة أنه إذا كان مثة شك يف أن رجالً ما حر أو عبد ). 19"(الطبيعة
لى هذا النحو هلو رغم هذه على أن خضوع العبيد القانوين لسادم ع). 20(كانت الشكوك كلها مؤيدة حلريته

وكانت آخر سوءات هذا القانون ما يفرضه من الضرائب . امللطفات كلها أسوأ وصمة يوصم ا القانون الروماين
 Les Fufia Caninaوالقيود على عتق العبيد حىت لقد كان كثريون من املالك يتملصون من قانون فوفيا كانينا 

يني أو احتفال قانوين، وإن كان هذا العتق ال يعطي املعتوق حقوق املواطنية بل بأن يعتقوا عبيدهم من غري شهود رمس
أما العبد الذي يعتق حسب اإلجراءات القانونية فكان يصبح مواطناً يستمتع . كل ما مينحه إياه هو أن جيعله التينياً

التعظيم لسيده السابق كل باحلقوق املدنية مقيدة ببعض القيود؛ لكن العادة كانت تتطلب منه أن يؤدي واجب 
صباح، وأن يقوم على خدمته إذا دعت الضرورة، وأن يعطيه صوته يف كل انتخاب، وأن يؤدي إليه يف بعض 

وإذا مات املعتوق دون أن يوصي ألحد مباله، ذهب هذا املال من تلقاء . احلاالت قسطاً من كل ما يكسبه من املال
ا ما أوصي مباله وهو على قيد احلياة كان ينتظر منه أن خيص هذا السيد نفسه إىل سيده السابق إن كان حياً؛ وإذ

وقصارى القول أن املعتوق مل يكن يستنشق نسيم احلرية حبق إال بعد أن ميوت سيده، وتقام جنازته، ). 11(ببعضه
 العامة من قانون ومن واجبنا أن نضيف إىل األقسام. ويواري التراب بالطرق اليت جرى ا العرف والتقاليد املرعية

. ألحوال الشخصية السالف الذكر ذلك القسم الذي يطلق عليه يف الشرائع احلديثة اسم خاص هو القانون اجلنائي

لقد كان التشريع الروماين حيسب حساباً للجرائم اليت تقع على ألفراد والدولة واهليئات االجتماعية والتجارية 
فقد كان االعتداء عليها يشمل خيانتها بالفعل أو بالقول، وعصياا، فأما الدولة . بوصفها أشخاصاً معنويني

واالعتداء على دينها الرمسي، والرشوة، وابتزاز األموال أو الفساد يف أعماهلا اإلدارية، أو سرقة أمواهلا؛ أو تقدمي 
 من اجلرائم أن الفساد متتد ونستطيع أن نتبني من هذا الثبت لذي ال حيوي إال عدداً قليالً. الرشا للقضاة أو احمللفني

أما اجلرائم اليت تقع على األفراد . جذوره إىل أبعد العهود وأن فروعه يف أكرب الظن ستظل تورق حىت املستقبل البعيد
 Lexفكان منها اإليذاء البدين، والغش، والفحش، والقتل؛ ويشري شيشرون يف بعض أقواله إىل قانون اسكانتنيا 

Scantiniaوقاوم أغسطس هذه اجلرمية بفرض غرامة على مرتكبها، وقاومها ). 22(قب على اللواط الذي يعا
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ومل يعد اإليذاء البدين يعاقب عليه يف ذلك الوقت بالقصاص كما هو وارد يف . مارتيال باهلجاء، ودومتيان باإلعدام
إنه قبل دومتيان كان يكافأ عليه يف ومل يكن االنتحار جرمية، بل . اجلداول االثين عشر، بل كان يعاقب عليه بالغرامة

بعض األحيان، فكان يف مقدور الرجل احملكوم عليه باإلعدام إذا جلأ إىل االنتحار أن يضمن عادة تنفيذ وصيته 
وكان القانون يترك له احلرية املطلقة يف اختيار إحدى . وانتقال أمالكه لورثته دون أن توضع يف سبيل ذلك العقبات

  . ا حياتهالطريقتني ليختم

  الفصل الرابع 

  قانون الملكية 

وكان أكرب قسم يف القانون الروماين هو اخلاص بشئون امللكية، وااللتزامات، والتبادل، والتعاقد، والديون، ذلك أن 
 املمتلكات العينية كانت هي حياة رومة، وكان ازدياد الثروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة من القوانني أكثر تعقيداً

وإذا كان الوالد . وكانت امللكية جتيء عن طريق الوراثة أو وضع اليد. إىل أبعد حد من قوانني العشرة الساذجة
) 23"(ورثة أنفسهم"ميتلك بوصفه وكيالً عن األسرة أو ولياً عليها، فقد كان األوالد واألحفاد مالكاً باإلمكانية أو 

لوالد من غري أن يترك وصية ورث أبناؤه أمالك األسرة من تلقاء فإذا مات ا. حسب النص الفذ الوارد يف القانون
وكان عمل الوصايا القانونية حياط مبئات من . أنفسهم، وورث أكرب اآلباء من هؤالء األبناء حق الوالية على األسرة

وكان . ة الرنانةالقيود، وكانت صياغتها تتطلب كما تتطلب يف هذه األيام سيالً من اللغو والتكرار واأللفاظ الطنان
كل موص ملزماً بأن يترك جزءاً من أمالكه إىل أبنائه، وجزءاً آخر للزوجة إذا رزقت منه بثالثة أبناء، وأجزاء أخرى 

ومل يكن من حق أي وارث أن يستويل على جزء من . إىل اخوته وأخواته، وآبائه إن وجدوا) يف بعض األحيان(
وكثرياً ما كان الروماين . ع ديون املتويف، وما عليه من االلتزامات القانونيةالتركة إال بعد أن يتحمل نصيبه من مجي

وإن امرؤ هلك ليس له . جيد نفسه متورطاً يف وصية ملعونة على حد تعبريهم، أو وصية محراء إذا جاز هذا التعبري
أو من أوالد الظهور " عبقريب ذكر من الص"ولد ومل يترك وصية انتقلت أمالكه وديونه من تلقاء نفسها إىل أقرب 

مث ألغى هذا التقييد بالعصب يف عهد اإلمرباطورية، وقبل أن جيلس جستنيان على . كما نقول حنن يف هذه األيام
 169(وقد كان قانون قدمي سن بإيعاز كاتو . العرش كان ألبناء البطون مثل ما ألبناء الظهور من حق يف اإلرث

أو أكثر أن يوصي )  ريال أمريكي15.000أي ما قيمته ( سسترس 100.000حيرم على كل روماين ميلك ) م.ق
 هذا ال يزال مدونا يف كتب القوانني يف أيام Lex Voconiaوكان قانون فكونيا . بأي جزء من ثروته المرأة

 جايوس، ولكن احلب وجد له سبيالً إىل التملص منه، فقد كان املوصي يوصي بأمالكه إىل وارث له حق اإلرث، مث

وذه الطريقة وأمثاهلا انتقل . يلزمه بأن ينقل هذه األمالك قبل وقت معني إىل املرأة اليت يريد أن يهبها تلك األمالك
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يضاف إىل هذا أن اهلبة كانت سبيالً آخر إىل الفرار من قانون الوصية، . جزء كبري من ثروة رومة إىل أيدي النساء
ة كانت عرضة ألن تبحث حبثاً قانونياً دقيقاً، وأضحت يف عهد جستنيان غري أن اهلبات اليت كانت توهب قرب الوفا

وكان االستحواذ جييء عن طريق األيلولة أو االنتقال . خاضعة لنفس القيود اليت كانت مفروضة على الوصايا
 إليها هي فكانت الوسيلة)  أو التسليم باليدMancipatio(فأما األيلولة . املترتب على قضية حكمت فيها باحملاكم

فإذا مل تصحبها . اهلبة القانونية أو البيع أما شهود وبوجود كفيت ميزان يوضع فيهما سبيكة حناسية رمزاً هلذا البيع
وكانت هناك ملكية وسطى أو إمكانية يعترف ا القانون . هذه املراسم القدمية فإن القانون ال يقرأ أي انتقال للملك

فكان الذين يفلحون أراضي الدولة مثالً من هذا الصنف : و استخدامهوتسمى حق وضع اليد على امللك أ
ال املالكني، فإذا ما ظلوا عامني يشغلون هذه األراضي وال ينازعهم فيها منازع أصبحوا مالكا هلا ال شك " اجلالسني"

لك بعد شغله ذه ولعل احلصول على امل. يف ملكيتهم، وكانت هلم حبق االنتفاع أو بوضع اليد يف لغة هذه األيام
وذه الطريقة ). 24(الوسيلة السهلة اللينة يرجع يف أصله إىل عمل األشراف الذين حصلوا به على األراضي العامة

طريقة امللك باالنتفاع أو وضع اليد كانت املرأة اليت تعاشر رجالً عاماً كامالً ال تغيب عنه فيه ثالث ليال تصبح 
وكان الشخص يلزم . يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم بعمل من األعمالوكان اإللزام هو م . ملكاً له

فأما اجلنح، وهي الذنوب البسيطة اليت تضر بالشخص أو . بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد على القيام ذا العمل
عويضاً عنه عما حلقه من مبلكه، فكان يعاقب عليها يف كثري من األحيان بغرامة تؤدي إىل من وقع عليه األذى ت

ومل يكن يفرض يف هذا التعاقد أن يكون مكتوباً؛ واحلق أن االتفاق . وأما العقد فكان اتفاقاً ينفذه القانون. الضرر
أمام أحد الشهود قد ظل حىت القرن الثاين بعد امليالد يعد " Spondeoأعد "الشفوي الذي كان يتم بالنطق بلفظ 

ومل تعد كثرة الشهود وال املراسم الوقورة اليت كان ال بد منها يف العهود السابقة . توبأكثر قداسة من أي تعهد مك
ونشطت األعمال املالية والتجارية حني اعترف القانون . إلمتام التعاقد القانوين ضرورية يف الوقت الذي نتحدث عنه

. Tabulae عليه يف دفاتر حساباما  وكان هذا التعاقد يتم عادة بأن يسجل الطرفان ما اتفقا-بكل اتفاق واضح

غري أن القانون كان حيمي األعمال املالية والتجارية أمت محاية، فكان يلفت نظر البائع واملشتري كليهما إىل آالف 
من ذلك أن القانون كان حيتم على كل بائع ماشية أو عبيد مثالً أن . اخلدع اليت تنشأ بطبيعتها يف احلياة املتحضرة

شتري عما يف أجسامها أو أجسامهم من عيوب، وكان يعترب مسئوالً عن هذه العيوب وإن قال إنه يكشف للم
وكان ما يعقد من قروض لالستهالك يضمن عادة . وكان يعقد إما فلسفة، أو رهناً، أو وديعة، أو أمانة). 25(جيهلها

لراهن قانوناً أن يستويل على امللك وكان العجز عن أداء الدين جيعل من حق ا. برهن بعض العقار أو املنقوالت
ولقد رأينا يف الفصول السابقة أن هذا العجز يف عهد اجلمهورية الباكر كان جييز للدائن أن يتخذ املدين . املرهون

م هذه القاعدة بأن أجاز للمدين أن . ق336 الذي صدر يف عام Poetelia وقد عدل قانون بوتليا . عبداً له
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ويف عهد قيصر كانت األمالك املرهونة اليت يعجز أصحاا عن فك رهنها . يعمل حىت يؤدي دينه وهو حمتفظ حبريته
ينني ظلت حتدث غري أن حاالت من استرقاق املد. تباع ألداء ما عليها من الديون من غري أن يضار املدين يف شخصه

أما العجز عن األداء يف األحوال التجارية فقد خفف من آثاره قانون اإلفالس، الذي كان جييز بيع . إىل أيام جستنيان
وكان أهم اجلرائم اليت ترتكب . أمالك املفلس للوفاء بديونه، ولكنه يترك له مما حيصل عليه بعدئذ ما يكفي ملعيشته

وكانت قوانني اجلداول االثين عشر حتكم على .  أي السرقة باإلكراه-سرقة، والنهبعلى األمالك هو اإلتالف، وال
السارق الذي يضبط بالضرب، مث جيعل بعدئذ عبداً ملن سرق منه؛ فإذا كان السارق عبداً، ضرب مث ألقى به من فوق 

 العقوبات القاسية بأن فلما زاد استقرار األمن خفف القانون الربيتوري هذه. Tarpeian Rockالصخرة التربية 
ولقد كان قانون امللكية ) 26(فرض عليه أن يرد إىل املسروق منه ضعفي ما سرقه أو ثالثة أضعافه أو أربعة أضعافه

  .يف صورته األخرية أكمل جزء من الشريعة الرومانية

  الفصل الخامس 

  قانون المرافعات 

على الرغم مما امتاز به قانون املرافعات عندهم من تعقيد فين كان الرومان أكثر الشعوب القدمية ميالً إىل التقاضي، 
وما من شك يف أم لو شهدوا إجراءاتنا . وغموض حمري مربك كان خليقاً بأال يشجعهم على االلتجاء إىل احملاكم

لقد كان القضائية لبدت هلم هي األخرى طويلة مضللة؛ وكلما رجعنا يف احلضارة إىل الوراء زادت القضايا طوالً؛ و
يف وسع أي روماين، كما سبق القول، أن ينصب نفسه مدعياً يف احملكمة الرومانية، وكان يطلب إىل املدعي واملدعى 

عليه واحلاكم يف عهد اجلمهورية، حني كان يتوىل األشراف احلكم فيها، أن يسريوا على ج معني يسمى اإلجراء 
فإذا قاضى شخص آخر ألنه قطع : ويف ذلك يقول جايوس. حملاكمةالقانوين، إذا حاد أحدهم عنه قيد شعرة بطلت ا

ألن اللفظ " أشجاراً"خسر القضية، فقد كان جيب عليه أن يسميها " كروم"كرومة مث أطلق عليها يف قضيته اسم 
وكان كل من طريف الرتاع يودع لدى ). 27(الوارد يف اجلداول االثين عشر هو األشجار ال الكروم بصفة خاصة

 يضيع على من خيسر القضية، ويصبح من حق دين الدولة، وكان من Sacramentumكم مبلغاً من املال احلا
فإذا مت هذا أحال احلاكم الرتاع . الواجب على املدعي عليه أن يقدم كفالة تضمن ا احملكمة حضوره أمامها فيما بعد

وكان القاضي يف بعض األحيان . ونوا قضاةإىل رجل خيتاره من ثبت حيتوي أمساء الرجال الذين يصح هلم أن يك
يصدر حكماً متهيدياً يوجب على أحد الطرفني املتقاضيني أو كليهما أن يقوم بعمل من األعمال أو ميتنع عن القيام 

ويف . به، وإذا خسر املدعي عليه القضية كان من حق املدعي أن يستويل على أمالكه أو يقبض عليه حىت ينفذ احلكم
م ألغى قانون إيبوتيا اإلجراءات املعقدة القدمية واستبدل ا إجراءات أخرى أقل منها تعقيداً؛ فلم . ق150عام 
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يصبح من الضروري إتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة؛ وصار من حق املتقاضني أن يشتركوا مع احلاكم يف 
دئذ إىل القاضي تعليمات باحلقائق املوضوعية حتديد الشكل الذي يعرض به الرتاع على القاضي، مث يصدر احلاكم بع

القانون "وكانت هذه إحدى الوسائل اليت وضع ا احلاكم أو الربيتور . واملسائل القانونية اليت يتضمنها الرتاع
وجدت يف القرن الثاين بعد امليالد طريقة ثالثة للحكم يف القضايا غري العادية، كان للحاكم . فيما بعد" الربيتوري

وقبل أن خيتتم القرن الثالث اختفت اإلجراءات السالفة الذكر عن آخرها . تضاها أن يفصل بنفسه يف القضيةمبق
وأصبح احلاكم هو الذي يصدر األحكام بطريقة عاجلة، وكان ذلك احلاكم مسئوالً أمام اإلمرباطور وحده مديناً له 

وسع املتقاضني أن يعرضوا بأنفسهم قضاياهم مث يصدر وكان يف . مبنصبه، فكان هذا إيذاناً بقيام امللكية املطلقة
الربيتور أو القاضي حكمه فيها دون معونة احملامني إذا شاء املتقاضيان هذا؛ غري أنه ملا كان القاضي يف كثري من 

قاضني األحيان رجالً غري مدرب تدريباً مهنياً ومل يدرس القانون دراسة خاصة، وملا كانت العقبات الفنية تعترض املت
 وإىل أخصائيني Avocatiيف كل خطوة يف القضية، فإن املتنازعني كانوا يلجئون يف العادة إىل حمامني ليترافعوا عنهم 

ومل . Iurisprudentes وفقهاء قانونيني Iurisconsulti وإىل مستشارين قانونيني Pragmaticiقانونيني 
 يعز أبناءه يتوق إىل أن يرى ابنه حمامياً، وكان القانون وقتئذ تكن املواهب القانونية تنقص الرومان، فقد كان كل أب

فنرى أحد األشخاص يف كتاب لبترونيوس يعطي ابنه طائفة من . كما هو اآلن الطريق املوصل إىل املناصب العامة
لقانون يبدأ وكان طالب ا). 28"(القانون يأيت باملال"ألن " ليتعلم قليالً من القوانني"الكتب ذات الظهور احلمراء 

بدراسة املبادئ القانونية على معلم خاص، مث يشهد يف املرحلة الثانية االستشارات اليت تعرض على أعالم فقهاء 
وأنشأ بعض املستشارين القانونيني يف أوائل القرن الثاين بعد . القانون، ويتمرن بعدئذ عند حمام يترافع يف القضايا

. خمتلفة من مدينة رومة يعلمون فيها القانون أو يصدرون فيها فتاوي قانونية يف أحياء Stationesامليالد مدارس 

 من ارتفاع األجور اليت كان يفرضها هؤالء الفقهاء، ويقول إم كانوا يتقاضون Ammianusويشكو أميانس 
أساتذة "ون وكان هؤالء املعلمون يسم). 29(مثن تثاؤم نفسه، وحيلون قتل األم إذا أدى العميل أجراً كافياً

 عزمهم Profiteri قد أطلق عليهم ألنه كان يطلب إليهم أن يعلنوا Professor؛ ويلوح أن لفظ أستاذ "القانون
وكان البد أن ). 30.(على أن يعلموا وأن حيصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص مبمارسة هذا العمل

، )31(د منهم ال يتورعون عن بيع علمهم ألغراض صغريةيوجد بني احملامني الكثريين الذين ميارسون مهنتهم عد
وعن قبول الرشا لكي يعرضوا قضايا موكليهم عرضاً ضعيفاً، وعن البحث عن ثغرات يف القانون يربرون ا أية 

، )33(جرمية، وعن إثارة الرتاع بني األغنياء، وعن إطالة القضايا إىل أطول أجل ميكنهم من سلب أموال املتقاضني
ومنهم من اضطرهم التنافس على . يزلزلوا احملاكم أو السوق العامة بأسئلتهم اإلرهابية وعبارام املوجزة البذيئةوأن 

القضايا إىل العمل على نيل الشهرة باهلرولة يف الشوارع وبأيديهم أضابري من الوثائق وبأصابعهم خوامت مستعارة، 
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وقد بلغ من كثرة األساليب اليت ). 34( هلم وهم خيطبونومن خلفهم خدم وأتباع، ومصفقون مأجورون ليصفقوا
 القدمي اخلاص بأجور احملامني أن اضطر كلوديوس أن جيعل احلد Cinciusاخترعت للتملص من قانون سنسيوس 

القانوين األعلى هلذه األجور عشرة آالف سسترس لكل قضية، وأن جيعل من حق املتقاضيني قانوناً أن يستردا ما زاد 
فنحن نسمع أن حمامياً يف أيام فسبازيان مجع ثروة . لكن هذا القيد كان يسهل اإلفالت منه). 35(ذا القدرعلى ه
غري أنه كان يوجد وقتئذ، كما يوجد ). 36)( ريال أمريكي30.000.000حنو ( سسترس 300.000.000تبلغ 

مة احلق والعدالة من غري نظر إىل يف كل عصر من العصور، حمامون وقضاة يضعون مواهبهم الصافية املنظمة يف خد
األجور، وكانت شهرة فقهاء قانون العظام الذين ال يعلو اسم على أمسائهم يف تاريخ القانون، تطغى على نقائص 

وكانت احملاكم اليت تنظر يف قضايا املذنبني على درجات ختتلف من احملاكم ذات القاضي أو . أولئك احملامني األدنياء
وكان يف وسع الربيتور أن خيتار بطريق القرعة . ىل اجلمعيات الوطنية وجملس الشيوخ واإلمرباطوراحلاكم الواحد إ

 حملفاً ومن بني الثمامنائة واخلمسني 71 أو 51بدل القاضي الواحد حملفني ال حد لعددهم، ولكنهم يكونون يف العادة 
، وكان من حق املدعي واملدعى عليه أن يقدما ما شاءا امساً من أمساء طبقة الشيوخ أو الفرسان املدونة يف ثبت احمللفني

وكانت حمكمتان خاصتان تعقدان بصفة دائمة، إحدامها حمكمة العشرة رجال . من االعتراضات على هذا االختيار
Decemviri وتنظر يف أحوال األفراد املدنية، والثانية حمكمة املائة Centumviri وتنظر يف قضايا امللك 

كانت املرافعات أمام هذين النوعني من احملاكم علنية يباح حضورها للجمهور، ألنا نرى بلين األصغر و. واملرياث
) 38(ويشكو جوفنال). 37(يصف اجلمهور الكبري الذي حضر ليستمع إليه وهو يترافع أمام احملكمة الثانية

ضبهما نفسه يوحي بأن ما من االرتشاء وكثرة التأجيل يف هذه احملاكم، ولكن غ) Apuleius(39وأبوليوس 
وكانت احملاكمات متتاز بنصيب من احلرية يف القول والفعل قل أن . يشكوان منه كان من العيوب االستثنائية القليلة

وكان يف وسع عدد من احملامني أن حيضروا مع كل طرف من طريف الرتاع؛ منهم . جند له نظرياً يف حماكم هذه األيام
، Norariiوكان كتبة خمتلفون . ت، ومنهم من ختصص يف عرضها على احملكمةمن ختصص يف حتضري البينا

Actuarii ،Scribeaويصف مارتيال بعض أولئك .  يسجلون املرافعات، وكان بعضها يسجل بطريقة االختزال
طريقة ويصف أفلوطرخس ال). 41"(ومهما تكن السرعة اليت تقال ا األلفاظ، فإن أيديهم أسرع منها: "الكتبة بقوله

وكان الشهود يعاملون . اليت كان املختزلون يدونون ا خطب شيشرون، واليت كانت تضايقه يف أكثر األحيان
حسب السوابق اليت خلع عليها طول العهد ثوباً من الوقار، واليت يصفها كونتليان بعبارته اليت ال يعلو عليها وصف 

ذلك أن . ل ما جتب مراعاته هو صنف هذا الشاهد نفسهإذا أريد الفحص عن شهادة شاهد فإن أو: "آخر فيقول
الشاهد اجلبان يستطاع إرهابه، والشاهد األبله ميكن التفوق عليه يف الدهاء، والرجل الغضوب ميكن استثارته، 

أما الشاهد الذكي األريب الرابط اجلأش فيجب إبعاده على الفور ألنه خبيث عنيد . والرجل املغرور يستطاع متلقه
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إذا كان يف حياته املاضية ما يعاب عليه، فإن شهادته يستطاع نقضها مبا ميكن جماته به من التهم . ..أو
فكان يستطيع أن يطلع احملكمة على ما لديه من . وكان يف وسع احملامي أن يديل مبا شاء من احلجج). 42"(الفاضحة

ن يف مقدوره أن ميسك طفالً بني يديه وهو صور خاصة باجلرمية املزعومة، مرسومة على القماش أو اخلشب؛ وكا
يناقش نقطة من النقط؛ وكان حيق له أن يكشف عما يف جسم جندي متهم من ندوب وما يف جسم عميله من 

وقد ابتدعت الدفوع ملقاومة مفعول هذه األسلحة؛ فها هو ذا كونتليان حيدثنا عن حيلة جلأ إليها حمام جاء . جروح
حملكمة ليوضح م مرافعته، فما كان منه إال أن ألقى بينهم بنرد، فزحف األطفال على خصمه بأطفال موكله إىل ا

وكان من املستطاع تعذيب العبيد إذا كانوا أحد ). 43(أرض احملكمة، وأفسدوا بذلك على احملامي ختام قضيته
وقد أصدر . بل ضد مالكيهمطريف اخلصومة النتزاع الشهادة منهم، ولكن الشهادة املنتزعة ذه الطريقة مل تكن تق

مرسوما حيرم فيها تعذيب العبيد النتزاع إقرار منهم جبرميتهم، إال إذا مل يفلح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل، 
على أن يتبع يف هذا التعذيب أدق اإلجراءات املرسومة له، ونبه احملاكم إىل أن الشهادة املنتزعة بالتعذيب ال يستطاع 

على أن التعذيب القانوين ظل رغم هذا من الوسائل اليت يلجأ إليها، واتسع نطاقه يف القرن . إلطالقالوثوق ا على ا
وكان احمللفون يعطون أصوام بإيداع ألواح ذات عالمات خاصة يف وعاء، وكانت ). 44(الثالث حىت مشل األحرار

يف كثري من األحيان أن يستأنف احلكم أمام وكان يف وسع من خيسر القضية . أغلبيتهم املطلقة تكفي إلصدار القرار
حمكمة أعلى درجة من احملكمة اليت أصدرته، وكان يف مقدوره أن يستأنفه أمام اإلمرباطور نفسه إذا أمكنته موارده 

وكانت هذه العقوبات . وكان القانون هو الذي حيدد العقوبات فلم تكن تترك الختيار القضاة أنفسهم. من ذلك
 مرتلة احملكوم عليه، وكان أقساها ما يوقع على العبيد، فقد كان باالستطاعة أن حيكم على العبد ختتلف باختالف

بالصلب، أما املواطن فلم يكن يستطاع صلبه؛ ومل يكن يستطاع جلد املواطن الروماين، أو تعذيبه، أو قتله دون أن 
وكانت العقوبات ختتلف . ر أعمال الرسليستأنف حكم القتل أمام اإلمرباطور، ويتضح ذلك لكل من يطلع على سف

املنحطني " أو من Honestiores" ذوي الشرف"يف اجلرمية الواحدة باختالف مرتلة املذنب وهل هو من 
Humilioresوملا . ؛ كما كانت ختتلف يف حال الرجل احلر املولد واحملرر، واملفلس وغري املفلس، واجلندي واملدين

ع من تغري العقوبات املقررة يف القانون فقد نشأ عن ذلك التغري السريع بعض الشذوذ كانت قيمة العملة تتغري أسر
وكانت يف األصل (من ذلك أن اجلداول االثين عشر كانت تفرض غرامة مقدارها مخسة وعشرون آساً . والتناقض

ء األسعار إىل ما على من يضرب رجالً حراً؛ فلما اخنفضت قيمة اآلس بسبب غال) مخسة وعشرين رطالً من النحاس
 يصفع األحرار على Lucius Veratius من الريال األمريكي أخذ لوسيوس فراتيوس 100|6يعادل 

وكانت بعض اجلرائم يعاقب عليها ). 45(وجوههم، ومن ورائه عبد يعد مخسة وعشرين آساً لكل من يتلقى الصفعة
نع احملكوم عليه من احلضور يف القضايا وكان يقصد بالصمت يف الغالب م. على من يرتكبها" الصمت"بفرض 
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. Capitis Drminutisoبشخصه أو أن ينيب عنه من ميثله؛ وأشد من هذا العقاب أن يفقد ارم حقوقه املدنية 

وكان الطرد أقسى . وكان فقدان هذه احلقوق يتدرج من فقد األهلية للمرياث، إىل الطرد من البالد، إىل االسترقاق
أما النفي . فقد كان املطرود يقيد باألغالل، وحيجز يف مكان حقري، وتنتزع منه كل أمالكه: يصورة من صور النف

Exilium فكان أخف من الطرد، فقد كان يسمح فيه للمنفى أن يعيش حراً يف أي مكان يشاء خارج إيطاليا؛ 
مصادرة املال، وكل ما يف  مل يكن يتضمن - كما حدث ألوفد- وخيتلف الطرد والنفي عن األبعاد، ذلك أن اإلبعاد

وقلما كان يلجأ إىل السجن ليكون . األمر أن املبعد كان يرغم على اإلقامة يف بلدة معينة، بعيدة يف العادة عن رومة
عقوبة دائمة، ولكن كان يف االستطاعة أن حيكم على الرجال باالشتغال يف األعمال العامة، أو يف املناجم أو احملاجر 

وكان يف وسع الرجل احلر احملكوم عليه باإلعدام يف عهد اجلمهورية أن ينجو من العقاب إذا . ولةاليت تستغلها الد
أخرج من رومة أو من إيطاليا؛ وازدادت أحكام اإلعدام يف عهد اإلمرباطورية يف عددها وقسوا، فكان أسرى 

 جب تليان ليموتوا من اجلوع وفتك احلرب، واحملكوم عليهم باإلعدام من غري األسرى يف بعض األحيان، يلقون يف
ويف مثل هذه ). 46(احلشرات القارضة والقمل يف السراديب املظلمة وسط األقذار اليت ال يستطيعون إزالتها

 البطل الذي دافع عن أورشليم ضد تيتس، Simon Ben- Giovaاألماكن مات ججورتا وسيمون بن جيوفا 
ذّب القديسان بطرس وبولس قبل أن يصلبا، وكتبا آخر رسائلهما إىل العامل ع: ويف مثلها كما تقول الرواية املتواترة

  .املسيحي الناشئ

  الفصل السادس 

  قانون األمم 

وكانت أعقد املشاكل اليت واجهها القانون الروماين أن يكيف نفسه، وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية املمتازة، 
 العادات املرعية يف األراضي اليت أخضعتها رومة لسلطاا بقوا العسكرية حبيث ال يتعارض مع القوانني السائدة أو

وكان عدد كبري من هذه الدول اخلاضعة لرومة أقدم منها، وكان هلا من تقاليدها اليت تفخر ا . أو مهارا السياسية
وقد استطاعت رومة أن . عسكريةومن أساليبها اخلاصة اليت حترص عليها وتعتز ا ما يعوضها عما فقدته من قوا ال

 Praetorتتغلب على هذه املشكلة مبهارة فائقة، فقد عينت يف بادئ األمر بريتوراً خيتص بشئون األجانب 

Peregrinus القاطنني يف رومة مث القاطنني يف إيطاليا، مث يف األقاليم اخلارجية، وجعل من حقه أن يوفق بني القانون 
ولقد نشأ من القرارات اليت يصدرها الربيتورون، وحكام الواليات، .  توفيقاً دائماًالروماين والقانون احمللي

ومل . واإليديلون على مر الزمن قانون األمم الذي كان يطبق على اإلمرباطورية بأمجعها، واليت كانت حتكم مبقتضاه
كام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد قانوناً دولياً، أي أنه مل يكن طائفة من االلتزامات واألح" قانون األمم"يكن 
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لقد كان يف العهد القدمي قانون دويل إذا مل تفهم من هذا اللفظ مبعناه يف الزمن القدمي معىن . عالقاا بعضها ببعض
 -فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد ا يف السلم واحلرب. أدق كثرياً مما نفهمه منه يف هذه األيام

بادلة للتجار والدبلوماسيني الدوليني، ووقف القتال لدفن املوتى، واالمتناع عن استخدام السهام كاحلماية املت
 بأنه قانون عام ius gentiumوكان فقهاء القانون الروماين يصفون قانون األمم هذا . املسمومة، وما إىل هذا

على أنه مل يكونوا يعزون إىل رومة أكرب . ذبيشمل األمم مجيعها، ولكن هذا مل يكن إال من قبيل التفاخر الوطين الكا
فقد كان يف واقع األمر قوانني حملية كيفت حبيث تتفق مع السيادة الرومانية، وكان الغرض . من نصيبها احلق فيه

منها أن يستطاع ا حكم شعوب إيطاليا والواليات التابعة للدولة الرومانية من غري أن يعطى ألهلها حق املواطنية 
ومبثل هذه الدعوى الكاذبة حاول الفالسفة أن يقولوا . انية وغريها من احلقوق املنصوص عليها يف القانون املدينالروم

وكان الرواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه قانون أخالقي متأصل يف اإلنسان ". قانون الطبيعة"إن قانون األمم هو 
 نظام من نظم العقل، قوامه املنطق والترتيب احملكم الكامن يف وكانوا يعتقدون أن الطبيعة". العقل الفطري"بفعل 

وهذا الترتيب احملكم الذي ينمو يف اتمع من تلقاء نفسه، مث يصل إىل مستوى الوعي يف اإلنسان، . األشياء مجيعها
ح هو العقل إن القانون الصحي: "هو القانون الطبيعي، وقد عرب شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فقال

وليس من حقنا أن نقاوم ... احلق املتفق مع الطبيعة، والذي يدخل يف نطاقه العامل بأسره، والسرمدي الذي ال يتبدل
ذلك القانون أن نبدله، وليس يف مقدورنا أن نلغيه، وال نستطيع أن نتحرر مما يفرضه علينا من التزامات بالتشريع أياً 

وهذا القانون ال خيتلف يف رومة . ر يف خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيحكان، ولسنا يف حاجة إىل أن ننظ
ومن ... وهو قانون صحيح ثابت عند مجيع األمم ويف مجيع األحقاب... عنه يف أثينة، وال يف احلاضر عنه يف املستقبل

 جلست الرواقية على ذلك وصف كامل ملثل أعلى أخذ يزداد قوة حني). 47"(عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر طبيعته
وما زال البيان يرفع من شأنه حىت بلغ على يديه ذلك املبدأ الواسع املدى القائل بأن ما . العرش يف عهد األنطونيني

ومل يكن مثة إال خطوة واحدة بني هذا املبدأ وبني الفكرة . بني الطبقات من فروق ومميزات أمور عارضة اصطناعية
القانون "غري أن جايوس عرف قانون األمم بأنه ليس أكثر من . س يف حقيقة أمرهم أكفاءاملسيحية القائلة بأن النا

كان يعتقد خطأ أن األسلحة الرومانية هي اإلرادة اإلهلية، ذلك أن " الذي شرعه العقل الفطري بني البشر مجيعاً
مى املدنية واألممية إال القواعد اليت القانون الروماين كان هو منطق القوة وهدفها االقتصادي؛ ومل تكن القوانني العظ

نعم إن هذه . خيلع ا الفاتح احلكيم النظام، واالطراد، والقداسة الزمنية على تلك السيادة القائمة على قوة الفيالق
لكن هذا . القوانني كانت طبيعية، مبعىن أنه كان من الطبيعي أن يستخدم األقوياء الضعفاء وأن يسيئوا استخدامهم

وإذا كان ال بد أن .  املهيب من أداة احلكم اليت يطلق عليها اسم القانون الروماين كان فيه شيء من النبلالصرح
يكون احلكام هم األقوياء فإن من اخلري أن تكون القواعد اليت يفرض ا سلطانه واضحة صرحية، وذا املعىن يكون 
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. بيعي أن ينشئ الرومان أعظم نظام قانوين يف التاريخ كلهولقد كان من الط. القانون هو استقرار القوة واستقامتها

ذلك أم كانوا حيبون النظام وأم كانت لديهم الوسائل اليت متكنهم من فرضه على الناس، وقد فرضوا على مئات 
ننكر من األمم املختلفة املشارب و األجناس اليت كانت تتخبط يف دياجري الفوضى واالضطراب سلطاناً وسالماً، ال 

ولقد كان لغري رومة من الدول اليت . أما مل يبلغا حد الكمال ولكنهما كانا يف واقع األمر جليلي القدر عظيمي األثر
قامت قبلها قوانني، ونشأ فيها مشترعون أمثال محورايب وصولون سنوا طائفة مكتملة من التشريعات اإلنسانية 

ن أفلح فيما أفلحوا هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها، الرحيمة، غري أنه مل يوجد قط شعب غري الروما
 إىل Scaavolaوهي أعمال كانت الشغل الشاغل ألصحاب العقول اجلبارة يف رومة من عهد أبناء اسكافوال 

نا وقد يسرت مرونة قانون األمم انتقال القانون الروماين إىل الدول األخرى يف العصور الوسطى ويف عصر. جستنيان
وكان من حماسن الصدف أنه بينما كانت الفوضى اليت أعقبت غارات الربابرة تقضي على التراث القانوين . احلاضر

يف غريب أوربا، كان قانون جستنيان، وموجزه، ونظمه جتمع وتصاغ يف القسطنطينية يف ظل االستقرار والثبات 
الوسائل األقل منها شأناً، وأساليب احلياة الصامتة وبفضل هذه اجلهود، وعشرات . النسبيني السائدين يف شرقيها

الدائبة، دخل القانون الروماين يف الشرائع الدينية اليت سنتها الكنيسة يف العصور الوسطى، وكانت هي الوحي امللهم 
انيا، لعقول املفكرين يف عصر النهضة، وأضحت هي األساس اليت قامت عليه قوانني إيطاليا، وأسبانيا، وفرنسا، وأمل

وبالد ار، وبوهيميا، وبولندة، بل واسكتلندة، وكوبك، وسيالن، وأفريقية اجلنوبية من بالد اإلمرباطورية 
ولقد استمد القانون اإلجنليزي نفسه، وهو الصرح القانوين الوحيد الذي يضارع القانون الروماين يف . الربيطانية

وإذا أحصينا أمثن ما ورثناه .  والوالية، واإلرث من القانون الرومايناتساع املدى، قواعد العدالة، والقوانني البحرية،
من العامل القدمي قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونانية، واملسيحية اليهودية اليونانية، والدميوقراطية اليونانية الرومانية، 

  .والقانون الروماين

  الباب التاسع عشر 

  الملوك الفالسفة 

96 -180   

  ألول الفصل ا

  نيرفا 
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ذلك أن جملس الشيوخ مل . اختفى من تاريخ امللكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان قرناً من الزمان
 سنة من خضوعه هلذا املبدأ، عاد فأثبت سلطانه، 123يعترف قط بأن الوراثة وسيلة الرتقاء العرش، واآلن بعد 

وكان هذا عمالً . إمرباطوراً، كما كان خيتار ملوك رومة يف بداية عهدهاورشح عضواً من أعضاءه ليكون زعيماً و
جريئاً ينطق بالشجاعة وال يستطاع فهمه إال إذا ذكرنا أن حيوية األسرة الفالفية قد نضب معينها، يف نفس اجليل 

فا يف السادسة وكان ماركس ككسيوس نري. الذي شهد جتدد حيوية جملس الشيوخ مبا طعم به من دم إيطايل وإقليمي
ويظهره متثاله الضخم احملفوظ يف متحف الفاتيكان . والستني من عمره حني فوجيء بدعوته إىل هذا املركز السامي

رجالً ذا وجه وسيم تتجلى فيه صفات الرجولة الكاملة، ويتعذر على من يشاهده أن يعتقد أن صاحبه كان من أئمة 
 حمموداً، وشاعراً رقيقاً ظريفاً، حياه مواطنوه يف وقت من األوقات ولقبوه فقهاء القانون املبجلني، وأنه كان رجالً

ولعل جملس الشيوخ قد اختاره لشيبته وبعده عن األذى؛ وكان يستشري هذا الس يف مجيع ). 1"(تيبلس زماننا"
وقد .  أعضائهخططه السياسية، وحافظ على العهد الذي قطعه على نفسه بأال يكون قط سبباً يف موت أي عضو من

أعاد إىل البالد من نفاهم منها دومتيان ورد إليهم أمالكهم، وخفف من رغبتهم يف االنتقام من أعدائهم، ووزع على 
 - وهي رصيد من مال الدولة-  سسترس من األراضي الزراعية، وأنشأ األملنتا60.000.000الفقراء ما قيمته 

وألغى عدداً كبرياً من الضرائب وخفض ضريبة التركات، . ه من املالليشجع ا تناسل الفالحني وميدهم مبا حيتاجون
وأعفى اليهود من اجلزية اليت فرضها عليهم فسبازيان ودعم يف الوقت نفسه مالية الدولة مبراعاة االقتصاد يف بيته 

إنين مل أفعل : "ملعىنوكان يعتقد حبق أنه كان يراعي العدل يف معاملته مجيع الطبقات؛ ومن أقواله يف هذا ا. وحكومته
ولكن حدث ). 2"(شيئاً حيول بيين وبني إلقاء منصيب اإلمرباطوري عن كاهلي وعوديت آمناً مطمئناً إىل احلياة اخلاصة

. بعد عام من توليته أن حاصر احلرس الربيتوري قصره، وطالبه بتسليم قتلة دومتيان، وقتل عدداً من مستشاري نريفا

ومد نريفا عنقه . باختياره ملنصبه، واستاء من سياسة االقتصاد اليت كان يسري عليهاوكان هذا احلرس قد فوجئ 
وآمله هذا اإلذالل فأراد أن يرتل عن العرش، ولكن أصدقاءه أقنعوه أن يقتدي . لسيوف اجلند ولكنهم أبقوا عليه

أن حيكم اإلمرباطورية وأن بأغسطس فيتبىن رجالً يرضى عنه جملس الشيوخ، وخيلفه على العرش، ويكون يف مقدوره 
 Marcus Ulpiusوأعظم ما تدين به رومة لنريفا أنه اختار ماركس ألبيوس ترايانس . حيكم احلرس أيضاً

Trajanusوكان معىن مبدأ .  بعد حكم دام ستة عشر شهرا98ًوتويف بعد ذلك بثالثة أشهر يف عام .  خلفاً له
الغري منتظرة أن يشرك كل إمرباطور من األباطرة، حني حيس بالضعف التبين الذي عاد سريته األوىل ذه الطريقة 

يدب يف قواه، معه يف احلكم أقدر من يستطيع أن جيده من الرجال، وأكثرهم جدارة ذا املنصب اخلطري، حىت إذا 
 سخف، أو وافاه األجل مل تتعرض البالد إىل أن جيلس على عرشها رجل يرفعه احلرس الربيتوري وإىل ما يف هذا من

وكان . يرث هذا العرش وارث طبيعي ولكنه غري جدير به، أو أن تتعرض إىل حرب أهلية بني املتنافسني على العرش
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من املصادفات الطيبة أن تراجان، وهدريان، وأنطونينس بيوس مل يكن هلم أبناء، وأن كان يف مقدور كل واحد منهم 
ولقد كسبت رومة . ن أبناء له أو يكشف عن نقص يف احلب األبويأن يعمد إىل مبدأ التبين من غري أن حيط من شأ

من هذا املبدأ، طوال املدة اليت طبق فيها، طائفة من األباطرة العظام خلف بعضهم بعضاً على العرش، وكانوا خري من 
  .شهده العامل من احلكام وأجلهم شأناً

  الفصل الثاني 

  تراجان 

؛ فلما أن تلقاه واصل Cologneو يتوىل قيادة جيش روماين يف كولوين تلقى تراجان نبأ جلوسه على العرش وه
وكان مولد تراجان يف أسبانيا من أسرة إيطالية . عمله عند احلدود وأجل عودته إىل رومة ما يقرب من عامني

السياسية، استوطنت تلك البالد من زمن بعيد، وقد وصلت أسبانيا الرومانية على يديه وعلى يد هدريان إىل الزعامة 
وكان هو بداية سلسلة طويلة من القواد يبدو . كما ارتفعت على يدي سنكا، ولوكان، ومارتيال إىل الزعامة األدبية

ومل حتتج رومة على ارتقاء . أن مولدهم وتدريبهم يف األقاليم أكسبهم قوة اإلرادة اليت فقدها العنصر الروماين األصيل
طورية، وكان عدم احتجاجها هذا يف حد ذاته حادثاً خطرياً ومؤذناً بتطور جديد رجل من رجال األقاليم عرش اإلمربا

فقد كان ذا قامة عسكرية، وكان مظهره . وظل تراجان قائداً حىت بعد جلوسه على العرش. يف التاريخ الروماين
تلئ اجلسم، وكان من كان طويل القامة، مم. مظهر السادة املؤمرين، وكانت مالحمه قوية وإن مل تكن بادية متميزة

. عادته أن يسري مع جنوده على قدميه، وأن خيوض بعتاده احلريب الكامل ما يضطرون إىل عبوره من مئات األار

وملا قيل له إن لوسنيوس سوراً كان يأمتر به، ذهب . وكان رجالً شجاعاً يصرب على األمل وال يفرق بني احلياة واملوت
ومل يكن تراجان ). 4( قدم إليه دون أن يفحص عما يأكل، وحلق له حالق سوراإىل مرتل سورا، وأكل من كل ما

 Dioوكان من عادته أن يصحب معه يف عربته ديوكريسستوم . فيلسوفاً بأي معىن فين من معاين هذا اللفظ

Chrysostom ليتحدث إليه يف الفلسفة، ولكنه يعترف بأنه مل يكن يفهم كلمة" صاحب الفم الذهيب" اخلطيب 

وكان صايف الذهن صرحياً ليس فيه التواء، وكان .  وبذلك خسرت الفلسفة الشيء الكثري-)5(واحدة مما يقوله ديو
ما نطق به من اهلراء قليالً إىل أبعد حد؛ وكان فيه ما يف سائر البشر من اغترار بالنفس، ولكنه كان مربأً من العجرفة 

تعاظم على الناس أو أداة ينفع ا نفسه، فكان جيلس مع أصدقاءه واالدعاء ومل يكن يتخذ منصبه السامي وسيلة لل
على الطعام ويصحبهم يف الصيد، ويشرب معهم بكثرة، ويرتكب ما يرتكبونه من لواط يف بعض األحيان، كأنه يريد 

 بلوتينا بذلك أال خيالف عادات زمانه، وترى رومة من مفاخره اليت يستحق عليها الثناء أنه مل يسيء قط إىل زوجته
وملا وصل تراجان إىل رومة وهو يف الثانية واألربعني من عمره، كان قد بلغ من النضوج . بأن يعشق إمرأة أخرى
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العقلي غايته، وسرعان ما اكتسب ببساطته، ودماثة أخالقه، واعتداله، قلوب الشعب الذي جرب االستبداد من 
وألقى ديو كريسستوم أمام اإلمرباطور يف الوقت نفسه . واختار جملس الشيوخ بلين األصغر لريحب به. عهد قريب

ولكن بلين وديو فرقاً بني السيادة والزعامة فقاال إن الزعيم . خطبة فيما جيب على امللوك يف نظر الفلسفة الرواقية
 جملس جيب أال يكون سيد الدولة، بل خادمها األول، ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته، ينتخبه عن طريق ممثليه أعضاء

. واستمع الناس إىل أقواهلما ورحبوا ا) 6"(ومن أراد أن يؤمر على الناس مجيعاً، وجب أن خيتاروه مجيعاً. "الشيوخ

ومل تكن هذه البدايات الطيبة جديدة يف التاريخ، ولكن الذي دهش رومة أن تراجان أوىف ذا الوعد إىل حد بعيد، 
إنه مل يكن " كان أسالفه يقيمون فيها أسابيع قليلة يف كل عام، ويقول بلين فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية اليت

وكان هو نفسه بسيطاً يف معيشته بساطة فسبازيان، ). 7"(يرى أن شيئاً ما ملك له إال إذا كان أيضاً ملكاً ألصدقائه
ا سلطة مطلقة إذا مل فكان يسأل الشيوخ رأيهم يف كل املسائل ذات البال، وقد تبني أن يف وسعه أن يكون ذ

وكان جملس الشيوخ يرضى أن يترك له مقاليد احلكم إذا راعى الشكليات اليت . يستخدم ألفاظ ذوي السلطة املطلقة
حتفظ له مكانته وهيبته؛ وكان هذا الس، كما كانت رومة كلها، حيب يف ذلك الوقت األمن والطمأنينة حباً ال 

ه كان يسره أيضاً أن يرى تراجان رجالً حمافظاً ال ينوي أن يشتري رضاء الفقراء ولعل. يستطيع معه أن حيتفظ حبريته
ويعزو إليه . وكان تراجان إدارياً قديراً ال ميل من العمل، حسن التدبري لشئون املال، وقاضياً عادالً. مبال األغنياء

وقد استطاع باإلشراف ). 8"(يءإن فرار ارم من العقاب أفضل من عقاب الرب"موجز جستنيان املبدأ القائل 
أن يتم كثرياً من املنشآت العامة من غري أن ) وبعض الفتوح اليت عادت عليها بالربح(الدقيق على مصروفات الدولة 

يزيد أعباء الضرائب، بل إنه فعل عكس هذا فخفض الضرائب، ونشر على الشعب اعتمادات امليزانية ليعرف 
وكان يطلب إىل الشيوخ الذين يستمتعون بصحبته أن يكون إخالصهم . ثها وينتقدهاإيرادات احلكومة ونفقاا، فيبح

واشترك األشراف يف مناصب الدولة وعملوا فيها جبد، . يف أعماهلم اإلدارية مماثالً إلخالصه أو قريباً كل القرب منه
ملتبادلة بينهم وبني تراجان ليوحي وإن ما بقي لدينا من الرسائل ا. ومل يكتفوا بأن يقضوا أوقام يف الوقت واللعب

وكانت مدن كثرية يف بالد الشرق قد أساءت التصرف يف . بأم كانوا يعملون جبد وعناية حتت قيادته الرقيبة امللهمة
. أمواهلا حىت أشرفت على اإلفالس، فأرسل هلا تراجان حراساً أمناء أمثال بلين األصغر ليساعدوها على إصالح أمرها

العمل استقالل البلديات وقلل من شأن أنظمتها، ولكنه عمل مل يكن منه بد، فقد قضى احلكم الذايت وأضعف هذا 
وكان تراجان قد نشأ يف مهاد احلرب، فكان لذلك استعمارياً صرحياً يفضل النظام على . على نفسه بإسرافه وعجزه
وكانت داشيا يف . حد حىت خرج لفتح داشياومل يكد ميضي على قدومه إىل رومة عام وا. احلرية، والقوة على السلم

ذلك الوقت تنطبق حدودها بوجه عام على حدود رومانيا احلاضرة، وكانت متتد كقبضة اليد يف قلب أملانيا، فكانت 
إذا استوىل عليها تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية يف الكفاح الذي كان تراجان يتوقع قيامه بني األملان 
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ف إىل هذا ضمها إىل الدولة الرومانية ميكنها من اإلشراف على الطريق الذي يسري على ضفيت ر يضا. وإيطاليا
 وهو طريق بري حنو الشرق ال ميكن تقدير قيمته، دع عنك ما -الساف إىل ملتقاه بنهر الدانوب ومن مث إىل بيزنطية

ا مبهارة فائقة ونفذها بأكرب سرعة، فقاد وأعد تراجان لفتحها محلة عسكرية رسم خطته. يف داشيا من مناجم الذهب
 Sarmizegetusaفيالقه، وتغلب على كل ما اعترضه من الصعاب واملقاومة، حىت وصل إىل سرمزجتوسا 

 ملك Decebalusوقد ترك لنا مثال روماين صورة رائعة لدسبالس . عاصمة تلك البالد وأرغمها على االستسالم
وثبته تراجان على عرشه، وجعله قيالً من أقياله، مث عاد إىل . م ومتانة اخللق ينم وجهه فيها عن قوة اجلس-داشيا
، )105(؛ ولكن دسبالس مل يلبث أن نقض عهده واستعاد استقالله؛ فسري تراجان جيشه إىل داشيا )102(رومة 

خرى وعرب الدانوب على جسر كان من أعجب املنشآت اهلندسية يف ذلك القرن، وهاجم عاصمة داشيا مرة أ
وأقيمت حامية عسكرية قوية يف سرمزجتوسا، وعاد تراجان إىل رومة ليحتفل . واستوىل عليها عنوة، وقتل دسبالس

 يوماً أقيمت فيها ألعاب 123احتفاالً دام ) أكرب الظن أم من أسرى احلرب(بنصره بعشرة آالف من االدين 
ءها مستعمرون من الرومان، تزوجوا من نسائها، وأفسدت وأصبحت داشيا بعد هذا الفتح والية رومانية، وجا. عامة

ووضعت مناجم الذهب يف ترنسلفانيا حتت إشراف رقيب من قبل اإلمرباطور، . اللغة الالتينية على طريقتها اخلاصة
وأراد تراجان أن يكافأ نفسه على جهوده فأخذ . استطاع أن يسترد منها يف وقت قصري ما أنفقه يف احلرب من أموال

 وكانت هذه آخر الغنائم القيمة اليت استولت عليها -ن داشيا مليون رطل من الفضة ونصف مليون من الذهبم
حنو ( ديناراً 650وبفضل هذه الغنائم وزع اإلمرباطور . الفيالق الرومانية لتعد ا للرومان مهاد الراحة واخلمول

 وأكرب الظن أن عدد من طلبوها بلغ حوايل - على كل مواطن تقدم بطلب هذه املنحة)  رياالً أمريكيا260ً
 وبقي منها ما يكفي لعالج مشكلة التعطل الناشة عن تسريح اجلنود باإلقدام على منهاج من املنشآت - 300,000

وأصلح تراجان . العامة، واملساعدات احلكومية وتزيني إيطاليا باملباين الفخمة، مل تر له البالد نظرياً من أيام أغسطس
ياه الشرب القدمية وأنشأ قناة جديدة ال تزال تؤدي عملها إىل هذا اليوم، وأقام يف أستيا مرفأً واسعاً تصله قنوات م

عدة قنوات بنهر التيرب ومبرفأ كلوديوس القدمي، وزينه باملخازن اليت كانت مناذج يف اجلمال كما كانت مناذج يف 
ديداً يف وسط املناقع البنتية، ووضعوا مشروع طريق تريانا وأصلح مهندسوه الطرق القدمية، وشقوا طريقاً ج. النفع

Traianaوأعادوا فتح نفق كلوديوس الذي جففت به حبرية فوستس، وأنشأوا مرتني عند .  من بنفنتم إىل برندزيوم
، وطريقاً جلر مياه الشرب إىل رافنا، ومدرجاً يف فرونا Ancona وأنكونا Centumcellaeسنتمسال 

Verona . تراجان النفقات اليت تطلبها إنشاء الطرق، واجلسور، واملباين اجلديدة يف كافة أحناء اإلمرباطورية، وأدى
ولكنه كان يقاوم تنافس املدن يف إقامة املباين، وحيثها أن تنفق ما لديها من األموال الزائدة على حاجتها يف إصالح 

ملعونة إىل أية مدينة نكبتها الزالزل، أو النريان أو وكان مستعدا على الدوام ملديد ا. أحوال الفقراء وبيئتهم
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وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة يف إيطاليا بأن طلب إىل أعضاء جملس الشيوخ أن يستثمروا ثلث . العواصف
وملا رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضياع الكبرية، شجع صغار املالك بأن . رؤوس أمواهلم يف األراضي اإليطالية

وعمل على رفع نسبة ). 9(م هلم أمواالً من قبل الدولة بفوائد قليلة، ليشتروا ا بيوتاً وأراضي زراعية ويصلحوهاقد
وتفصيل هذا أن الدولة كانت تقدم عروضاً .  أي املال املخصص لإلطعامAlimentaاملواليد بزيادة مال األملنتا 

ع اإليطاليني، وأجازت للجان الصدقات احمللية أن توزع للزرا) وهو نصف السعر العادي وقتئذ% (5عقارية بسعر 
كل شهر )  ريال أمريكي1.6(ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من اآلباء مبعدل ستة عشر سسترساً 

وقد يبدو هذا املبلغ صغرياً، ولكن الشواهد الباقية من ذلك العصر . لكل ولد ذكر، وأثين عشر سسترساً لكل بنت
 سسترساً وعشرين كان يكفي لرعاية طفل مدة شهر يف ضيعة من ضياع إيطاليا 16لى أن مبلغاً يتراوح بني تدل ع

وقد بعثه هذا األمل نفسه ألن جييز ألطفال رومة أن حيصلوا على إعانات من القمح زيادة ). 10(أثناء القرن األول
اق نظام اإلطعام هذا حىت مشل عدة أجزاء من وقد وسع هدريان واألنطونيون نط. على ما حيصل عليه آباؤهم منه

ومن أمثلة هذا النوع األخري ما أخرجه بلين من ماله هلذا الغرض إذ تربع من . اإلمرباطورية، يكمله اإلحسان القروي
 Caelia، وأوصى كيليا مكرينا Comumماله لألملنتا بثالثني ألف سسترس لتوزع على أطفال كومم 

Macrinaثل هذا الغرض لتنفق على أطفال تراسينا  مبليون سسترس ملTerracinaوكان تراجان، .  يف أسبانيا
وقد انتفع إىل أقصى حد بعبقرية . مثل أغسطس، يفضل إيطاليا على الواليات، ويفضل رومة على إيطاليا نفسها

مياه الشرب وكان أبلودورس هذا يونانياً من أهل دمشق خطط الطرق وقنوات . أبلودورس ومهارته يف العمارة
مث كلفه اإلمرباطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبرية من البيوت، ويقطع مائة وثالثني قدماً . اجلديدة وجسر ر الدانوب
، وينشئ يف الفضاء الناشئ من إزالتها والفضاء ااور هلا سوقاً جديدة تعادل Quirinalمن قاعدة التل الكويرينايل 

 كلها جمتمعة، وحييط هذا السوق مبباين فخمة جديرة بعاصمة العامل اليت بلغت يف مساحتها مساحة األسواق السابقة
وكانت مساحتها . وكان املدخل املوصل إىل هذه السوق اجلديدة هو قوس نصر تراجان. عهده أوج سلطاا وثرائها

مد، وكان سوراها ؛ وكانت مرصوفة باحلجارة امللساء وحموطة بسور عال، وأمامها صف من الع354 قدما يف 370
وقامت يف وسطها باسلقا ألبيا اليت . الشرقي والغريب تتخللهما كوات نصف دائرية غري نافذة مكونة من عمد دورية

مسيت باسم عشرية تراجان واليت كان الغرض منها أن تكون مكاتب لألعمال التجارية واملالية، وكانت مزينة من 
حجر واحد؛ وكانت أرضها من الرخام، وحتيط بصحنها الرحب عمد من اخلارج خبمسني عموداً، حنت كل منها من 

وأنشئت بالقرب من الطرف الشمايل للسوق اجلديدة . احلجر األعبل، وسقفها القائم على كتل ضخمة مغطى بالربنز
. يكلهوقام بينهما عمود تراجان وخلفهما ه. مكتبتان إحدامها للمؤلفات الالتينية، واألخرى للمؤلفات اليونانية

وكان العمود الذي ال يزال قائماً إىل اليوم يف بداية . وكانت السوق بعد أن متت من عجائب العمارة يف العامل كله
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وكانت حجارته منحوتة من مثان عشرة كتلة مكعبة من الرخام زنة كل . أمره شاهداً على الرباعة يف نقل احلجارة
سفن من جزيرة باروس، مث نقلت على مواعني عند آستيا منها مخسني طناً، وقد محلت الكتل على ظهور ال

Aestia مث جرت مصعدة يف النهر ضد التيار، مث محلت على اسطوانات إىل ضفة النهر ويف الشوارع إىل املكان ،
وقطعت املكعبات بعد نقلها إىل اثنتني وثالثني كتلة، شيدت قاعدة العمود من مثان منها، . الذي أقيم فيه العمود

 درجة 185ت ثالثة من أوجه هذه القاعدة بتماثيل منحوتة، أما الوجه الرابع فكان يوصل إىل سلم مكون من وزين
رخامية، وأما جذع العمود، وكان طول قطره من أسفل اثنيت عشرة قدماً، وارتفاعه سبعاً وتسعني، فيتكون من 

وقد زينت الكتل قبل تثبيتها يف . أرضيةإحدى وعشرين كتلة حجرية، ويف أعاله متثال لتراجان ميسك بيده كرة 
وكانت هذه النقوش أعلى ما وصلت إليه الواقعية الفالفية . مواضعها بنقوش بارزة متثل حروب تراجان يف داشيا

ومل تكن دف إىل اجلمال اهلادئ إىل أمناط فن النحت اليوناين اليت كانت عند اليونان . وفن النحت القدمي التارخيي
 حيتذيها املثالون، بل كانت دف إىل أن تنقل للناظر إليها صورة واضحة لألفراد األحياء وسط مناظر مثالً علياً

ويف .  وراسنيCorneille بعد كورين Zola وزوال Balzacفكانت واحلالة هذه هي بلزاك . احلرب وضوضائها
حة لولبية فتوح داشيا خطوة خطوة، فنرى وسعنا أن نتتبع يف األلفي صورة املنقوشة على املائة واألربع والعشرين لو

الكتائب الرومانية خارجة من ثكناا املسلحة أكمل تسليح، ونشاهدها تعرب ر الدانوب على جسر عائم، ونبصرها 
تقيم معسكراً يف أرض العدو، مث نرى املعركة اليت اختلطت فيها احلراب والسهام واملناجل واحلجارة، وفيها قرية 

فيها النار، ونساؤها وأطفاهلا يطلبون إىل تراجان أن يرمحهم، ونرى نساء داشيات يعذبن أسرى داشية تشتعل 
الرومان، وجنوداً يعرضن على اإلمرباطور رؤوس من قتلوهم من األعداء، وجراحني يضمدون اجلروح، ونرى 

 به إىل تراجان ضمن غنائم وهاهو ذا الرأس دسبالس يؤتى. األمراء الداشيني يشربون كؤوس السم واحداً بعد واحد
احلرب، وهاهو ذا صف طويل من األسرى، من رجال ونساء وأطفال، قد انتزعوا من بيوم ليكونوا عبيداً للرومان 

 كل هذا وكثري غريه حيدثنا به العمود القامت اللون منقوشاً أحسن نقش وممثالً ألروع قصة يف تاريخ -يف أرض القرية
 يكن الفنانون الذين قاموا ذا العمل، ومل يكن من استخدموهم للقيام به، مدفوعني إليه ومل. النحت يف العامل كله

بنعرة وطنية عارمة؛ فهم قد مثلوا ما أظهره تراجان من ضروب الرمحة والرأفة، ولكنهم كشفوا كذلك عن أعمال 
وتلك بال شك . ي صورة ملك داشياالبطولة اليت قامت ا أمة جتاهد يف سبيل حريتها؛ وأمجل صورة يف النقش كله ه

وبعض ما فيها من الصور فجة حسنة بدرجة يظن اإلنسان معها أن . وثيقة عجيبة مزدمحة إىل حد يقلل من قوة تأثريها
حمارباً داشياً هو الذي حنتها، ونرى فن املنظور يستبدل به وضع الصور بعضها فوق بعض، وقد رسم املنظر كله كان 

ولكنه رغم هذه العيوب خروج طريف .  يشاهد نقش فدياس، من ركن بعيد خمبوء على األرضاإلنسان يشاهده كما
. على الطراز املقرر الذي مل يستطع لوداعته وهدوئه أن يعرب عما يف اخللق الروماين من جد غامر ونشاط فياض



  

 Will Durant  447   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

خرج إىل حيز الوجود ما  لت- أي تدخل كل منظر يف الذي يليه وفناؤه فيه-اليت جرى عليها" وطريقة األستمرار"
وقد قلد املثالون هذه القصة، رغم ما فيها من . يوحي به قوس تيتس ومتهد السبيل إىل النقوش البارزة الوسطى

عيوب، املرة بعد املرة من عمود أورليوس يف رومة وعمود أركديوس يف القسطنطينية إىل العمود النابليوين يف البالس 
واختتم تراجان منهاجه البنائي بأن أكمل بناء احلمامات اليت بدأها دومتيان . يف باريسPlace Vendéeفنديه 

وكان يف هذه األثناء قد مل السلم بعد أن دامت ست سنوات؛ ذلك . وحرص على أن جيعلها محامات عظيمة فخمة
ره أنه حي، أن العمل اإلداري مل يكن يوقظ مما يكمن فيه من نشاط كما توقظه احلرب، ومل يكن حيس وهو يف قص

وقال يف نفسه مل ال أبدأ يف تنفيذ خطط قيصر من حيث أخفق أنطونيوس، فأسوى املسألة البارثية تسوية ائية، 
 حدوداً أكثر مناعة وصالحية من جهة الشرق، وأسيطر على الطرق التجارية اليت ختترق - الرومانية-وأجعل الدولة

ارسي وبالد اهلند؟ وبعد أن أمت استعداده بدأ يزحف مرة أخرى على رأس أرمينية وبارثيا إىل أواسط آسية واخلليج الف
فاستوىل على أرمينية بعد عام واحد من بداية زحفه؛ ومل ميض عام آخر حىت كان قد اخترق بالد ). 113(فيالقه 

كان و.  فكان أول من وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وأخرهم- النهرين؛ ووصل إىل احمليط اهلندي
الرومان يف ديارهم يتعلمون اجلغرافية بتتبع انتصاراته؛ وكان يسر جملس الشيوخ أن يسمع يف كل أسبوع تقريباً أن 

، والكلشي، وأيبرييا األسيوية؛ وألبانيا Bosporusالبسبور : أمة أخرى قد غلبت أو أا تعجل باالستسالم
. ر، وبالد العرب الشمالية، وبارثيا نفسها يف آخر األمر ومسينيا، وميديا، وأشوOsrhoeneاألسيوية، وأسرهويين 

وقد جعل بارثيا، وأرمينية، وأشور، وبالد النهرين واليات، وكان من مفاخر هذا اإلسكندر اجلديد أن اختار لكل 
ى ووقف تراجان عل. بلد من هذه البالد اليت كانت قدمياً ن أعداء رومة، ملكاً خاضعاً لسلطانه وأجلسه على عرشه

شواطئ البحر األمحر وقال إنه يؤسفه أشد األسف أن شيخوخته حتول بينه وبني مواصلة الزحف إىل ر السند كما 
فعل القائد املقدوين العظيم، واكتفى بأن أنشأ يف البحر األمحر أسطوالً يسيطر به على طريق اهلند وعلى جتارا، 

لكن تراجان كان قد عدا طوره . عاد وهو كاره إىل رومةووضع حاميات يف مجيع النقط ذات األمهية احلربية و
فلما وصل إىل . فذهب كما ذهب أنطونيوس إىل أبعد مما جيب وبأسرع ما جيب، وأمهل تنظيم فتوحه وخطوط اتصاله

 ملك بارثيا الذي خلعه قد حشد جيشاً جديداً استعاد به ما بني النهرين، وأن نار Asroesأنطاكية علم أن أسروس 
نة اشتعلت يف مجيع الواليات اجلديدة، وأن يهود اجلزيرة، ومصر، وقوريين قد خرجوا عليه وأشعلوا نار الثورة يف الفت

وأراد احملارب الشيخ أن يرتل إىل ميدان القتال مرة . البالد، وأن االستياء قد عم بالد لوبيا، ومورتانيا، وبريطانيا
أك جسمه بأن عاش يف الشرق احلار بنشاط الغرب البارد، فأصيب ذلك أنه . أخرى، ولكن قوته اجلسمية مل تسعفه

ومن أجل . بداء االستسقاء، وعدت عليه ضربة شلل جعلت إرادته القوية ال حول هلا وال طول يف جسمه املهدم
 أن يقلم أظفار الفتنة الناشبة يف أرض Lucius Quietusذلك عهد وهو مكتئب حزين إىل لوسيوس كويتس 
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 إلخضاع اليهود يف أفريقية؛ ووىل هدريان ابن أخيه قيادة Marcius Turbaوأرسل مارسيوس تربا اجلزيرة، 
، على أمل أن يبحر منها إىل رومة Ciliciaمث أمر أن حيمل هو إىل ساحل قليقية . اجليش الروماين الرئيسي يف سوريا

ولكن منيته وافته يف . اد من عهد أغسطسحيث كان جملس الشيوخ يعد له أعظم احتفال بالنصر أقيم لقائد من القو
ومحل . ، وهو يف الرابعة والستني من عمره، بعد أن حكم تسعة عشر عاماً)Selinus (117الطريق عند سلينس 

  .رماده إىل عاصمة ملكه، حيث دفن حتت العمود العظيم الذي اختري ليكون له قرباً

  الفصل الثالث 

  هدريان 

   احلاكم -1

ط هل جلس هدريان أروع شخصية يف األباطرة الرومان على عرش اإلمرباطورية بأساليب العشق لعلنا لن نعرف ق
سبب تعيينه أنه مات تراجان ومل يكن "فأما ديوكاسيوس فيقول إن . والغرام، أو لوثوق تراجان بكفايته وعظيم قدرته

ويعيد اسبارتيانس ). 12(شله وارث، عملت أرملته بروتينا، وكانت حتب هدريان، على أن خيلفه على العر
Spartianus ا رغم تكذيبها إياها ظلت تلوكهاهذه القصة، ولكن بلوتينا وهدريان يكذبان هذه الشائعة، غري أ 

ويقول بيبليوس إيليوس هدريانس . األلسن طوال حكمه، وقد فصل هو يف األمر بأن وزع هبات سخية على جنوده
أدريا الواقعة على البحر األدرياوي، وتقول سريته اليت كتبها بنفسه إىل إن امسه واسم أسرته مشتقان من مدينة 

 األسبانية اليت ولد فيها تراجان يف عام Italicaوشهدت مدينة إتلكا . أسالفه هاجروا من هذه املدينة إىل أسبانيا
وكيليوس أتيانس  كفله عمه تراجان 86وملا مات والد الغالم يف عام . 76 مولد ابن أخيه هدريان يف عام 52

Caelius Attianus . وتوىل ثانيهما تعليمه وغرس فيه حباً شديداً لألدب اليوناين جعل الناس يلقبونه به من قبيل
ودرس أيضاً الغناء، واملوسيقى، والطب، والعلوم الرياضية، والتصوير، . Graeculusالفكاهة غريقيولس 

فيفيا ) 100(وزوجه بابنة أخيه ) 91(دعاه تراجان إىل رومة واست. والنحت، مث مارس فيما بعد عدة فنون أخرى
وكانت هذه الفتاة، كما تدل عليها صور متاثيلها النصفية، إن مل تكن هذه التماثيل قد صورا كأا مثل أعلى . سبينا

مال سعادة للفتيات، نقول كانت هذه الفتاة ذات مجال بارع حتس به هي وتفخر به، ولكن هدريان مل جيد يف هذا اجل
ولعل سبب شقائه أنه كان مولعاً بالكالب واجلياد فوق احلد الواجب، وأنه كان يقضي يف الصيد مع هذه . باقية

الكالب واجلياد ويف بناء القبور هلا حني متوت أكثر مما جيب أن يقضيه من الوقت يف هذين العملني، أو لعله كان 
 من شيء فإا مل تلد له أبناء، وعاشا طوال حياما متنافرين متباعدين ومهما يكن. زوجاً غري أمني أو بدا أنه كذلك

. وإن كانت قد رافقته يف كثري من أسفاره، وكان يظهر هلا كل أنواع الرقة وااملة، ووهبها كل خري ما عدا احلب
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ول قرار أصدره وكان أ.  أحد أمناء سره مبا ال يليق عنها فصله عن منصبهSeutoniusوملا أن نطق سوتونيوس 
وكان قد نصح تراجان بعدم املضي يف . هدريان بعد ارتقائه عرش اإلمرباطورية أن نقض سياسة عمه اإلمرباطورية

محلته يف بارثيا، ألا تكلفه الكثري من املال والرجال، وألا جتيء يف أعقاب حروب داشيا، وأا يف أحسن الظروف 
فلما أصبح .  يغفر له قواد تراجان احلريصني على اد هذه النصيحة قطتبشر مبكاسب يصعب االحتفاظ ا، ومل

صاحب األمر سحب الفيالق الرومانية من أرمينية، وأشور، وبالد النهرين، وبارثيا، وجعل أرمينية مملكة تابعة له بعد 
وكان مسلكه بعد . أن كانت والية خاضعة للدولة، ورضي أن يكون ر الفرات حد اإلمرباطورية من جهة الشرق

تراجان كمسكن أغسطس بعد قيصر، فنظم بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة اليت مل يكن هلا يف سعتها 
 باملا، - وظن القواد الذين كانوا على رأس جيوش تراجان. مثيل من قبل، واليت كسبتها اجليوش الباسلة املغامرة

ثها اجلنب، وأا بعيدة كل البعد عن احلكمة والسداد، وكانوا  أن هذه خطة مبع-وسلس، وكويتس، وجنرينس
وبينما كان . يشعرون أن وقف اهلجوم، معناه االقتصار على الدفاع، وأن االقتصار على الدفاع هو بداية املوت

هدريان مع فيالقه على ضفاف الدانوب، أعلن جملس الشيوخ أن القواد األربعة يدبرون مؤامرة لقلب احلكومة، 
وكان إعدامهم دون حماكمة صدمة شديدة ألهل رومة؛ ومع أن هدريان عاد مسرعاً إليها . وأم أعدموا بأمر الس

ولقد . وأعلن أنه مل تكن له يد يف األمر كله فإن أحداً مل يصدقه، حىت بعد أن أقسم أنه مل يقتل شيخاً إال بأمر الس
 كثرياًً من األلعاب ليسليه ا، وألغى من الضرائب املتأخرة ما قيمته وزع على الشعب هبة سخية من املال، وأقام له

 سسترس وحرق سجالت الضرائب علناً، وظل عشرين عاماً حيكم البالد حكماً عادالً، حكيماً 900,000,000
ويصفه كاتب سريته . حتت راية السلم ، ولكنه رغم هذا كله مل يكن له يف قلوب الشعب كل ما يرجوه من حب

). 14"(ذا حلية طويلة خيفي حتتها ما يف وجهه من عيوب طبيعية"لقدمي بأنه كان طويل القامة، رشيقاً، متثين الشعر، ا

واقتدى به أهل مات رومة فأطالوا من ذلك الوقت حلاهم، وكان قوي البنية، وقد حافظ على قوته مبمارسة الكثري 
وقد امتزجت يف خلقه عناصر ). 15(اً ما قتل السباع بيدهمن ضروب الرياضة البدنية، وأمهها كلها الصيد، وكثري

صارماً وبشوشاً، فكها وقوراً، شهوانياً "فيقول لنا كتاب سريته إنه كان . بلغت من الكثرة حداً يتعذر معه وصفها
 بصرية وكان ذا). 16"(وحذراً، شديداً وكرمياً، قاسياً ورحيماً، بسيطني بساطة خادعة، مجع املتناقضات يف كل شيء

نافذة سريعة، وكان نزيهاً متشككاً؛ ولكنه كان حيترم التقاليد، ويرى أا النسيج الذي يربط األجيال بعضها ببعض، 
وكان رجالً غري متدين، . وكان يقرأ كتب إبكتتس الرواقي ويعجب به، ولكنه كان يطلب اللذة ويتذوقها دون حياء

س السحر والتنجيم، ويشجع االستمساك بالدين القومي، وال ينقطع يعتقد باخلرافات، ويسخر من النبوءات، وميار
وكان جمامالً وعنيداً، قاسياً يف بعض األحيان، ورحيماً يف . عن القيام بواجباته بوصفه الكاهن األكرب للدين الروماين

عد املنكوبني، وقد وكان يعود املرضى، ويسا. العادة؛ ورمبا كانت هذه املتناقضات أعماالً اقتضتها خمتلف الظروف
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وسع نطاق أعمال اإلحسان القائمة يف وقته حىت مشلت اليتامى واألرامل؛ وكان سخياً يف مناصرة الفنانني، والكُتاب، 
وقد ألف عدة . والفالسفة؛ وكان جييد الغناء والرقص، والعزف على القيثارة؛ وكان مصوراً قديراً، ومثّاالً وسطاً

، باللغتني الالتينية واليونانية؛ )17(ومنها قصائد مؤدبة وأخرى بذيئة. آخر يف سريته منها كتاب يف النحو و-كتب
وكان يفضل األدب اليوناين على الالتيين ويفضل لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة شيشرون الفصيحة السلسة 

وقد مجع األساتذة . وقد حذا كثري من كتاب ذلك الوقت حذوه، فأخذوا يكتبون بأسلوب عتيق متكلف. الفياضة
الذين كانت تؤجرهم الدولة، وأنشأ منهم جامعة علمية، ورفع مرتبام، وشاد هلم جممعاً علمياً فخماً لينافس به 

وكان يسره أن جيمع حوله العلماء ورجال الفكر، ويلقي عليهم األسئلة احملرية، ويضحك من . متحف اإلسكندرية
 الغايل أعظم فالسفة هذه الندوة حكمة، وكان إذا ما Favorinuفافورينس وكان . متناقضام وجمادالم العلمية

سخر منه أصدقاؤه ألنه يوافق هدريان على آرائه، أجام بأن كل رجل يشد أزره ثالثون فيلقاً ال بد أن يكون على 
أنه حذا حذو دومتيان، من ذلك . ولقد مجع إىل هذه املتع العقلية اجلمة إحساساً سليماً بالواجبات العملية). 18(حق

فلم يول معاتيقه إال املناصب الصغرية، واختار رجال األعمال ذوي الكفايات اربة، ليتولوا اإلدارات احلكومية، 
 جيتمع يف أوقات منتظمة للنظر يف سياسة Conciliumوألف منهم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون جملساً 

 ليكشف عما عساه أن يرتكب من فساد أو غش يف Advocatus Fisciوعني كذلك وكيالً للخزانة . الدولة
وكان . شئون الضرائب، وكانت نتيجة هذا أن زادت إيرادات الدولة زيادة ملحوظة من غري زيادة يف الضرائب

يراقب نفسه كل إدارة من إدارات احلكومة، وقد أدهش رؤساءها، كما أدهش نابليون رؤساء إدارته، ألملامه الدقيق 
كان قوي الذاكرة، وإنه كان يكتب، وميلي، ويستمع، ويتحدث إىل "فاصيل أعماهلا، ويقول إسبارتيانس إنه بت

وبفضل عنايته، .  وإن كان تكرار هذه القصة يبعث على الريبة يف صدقها-)19(أصدقائه كل ذلك يف وقت واحد
وكان الثمن الذي . ا مل تنعم مبثله قبله أو بعدهومبعونة إدارة املدنية الواسعة النطاق، نعمت اإلمرباطورية حبكم لعله

أداه هلذا النظام احملكم هو قيام بريوقراطية مطردة االتساع وإسرافاً يف إصدار األوامر والنظم يبلغ حد اجلنون، قرب 
 وقد حرص هدريان على كل مظاهر التعاون مع جملس الشيوخ، ولكن. الزعامة أكثر من ذي قبل إىل امللكية املطلقة

". مجعية من امللوك"موظفيه كانوا يزدادون كل يوم اعتداء على اختصاصات تلك اهليئة اليت كانت تبدو من قبل 

ولقد كان هو قريباً من املشكلة قرباً حيول بينه وبني التنبؤ بأن بريوقراطيته القديرة املطردة التكاثر قد تصبح على 
، بل كان بعكس هذا يعتقد أن لكل شخص يف اإلمرباطورية سيجد مدى األيام عبئاً باهظاً ينوء به دافعو الضرائب

لنفسه يف داخل هذا النطاق من القانون والفرائض الذي أنشأته احلكومة طريقاً يظهر فيه مواهبه، وأن يف وسع كل 
ني ومل يكن عقله الصايف املنطقي يطيق فوضى ما جتمع من القوان. إنسان أن يرقى من طبقة إىل طبقة أعلى منها

الغامضة املتناقضة، وهلذا كلف يوليانس بأن ينسق قرارات الربيتورين السابقني، ويصدر ا مرسوماً دائماً، وشجع 
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وكان جيعل من نفسه حمكمة عليا سواء كان يف رومة أو يف . غري هذا من أعمال التقنيني اليت مهدت السبيل جلستنيان
وكان رحيماً على الدوام بقدر ما جييزه القانون من رمحة؛ وقد . امل نزيهأثناء جتواله يف الواليات، واشتهر بأنه قاض ع

أصدر طائفة ال عديد هلا من املراسيم، ينصر معظمها الضعفاء على األقوياء والعبيد على األسياد، والفالح الصغري 
اشني، ويقاوم ا على صاحب الضيعة الكبرية ، واملستأجر على مالك األرض، واملستهلك على بائعي األشتاب الغ

وكان يرفض ما يوجه إىل الناس من مة اخليانة، وال يقبل الوصايا من ). 20(كثرة الوسطاء بني املنتجني واملستهلكني
وقد ). 21(اآلباء، أو ممن ال يعرفهم من األشخاص، وأمر بأن يراعى التسامح يف تطبيق القانون على املسيحيني

اضي الدولة من وسائل إصالح األراضي البور، فكان يشجع املالّك على تأجري ضرب بنفسه املثل مبا اتبعه يف أر
ومل يكن . األراضي غري املستصلحة إىل الزراع ليغرسوا فيها احلدائق من غري أن يؤدوا عنها إجياراً حىت تثمر األشجار

الطبيعة البشرية من قيود، وما هدريان مصلحاً متطرفاً يف إصالحاته، بل كان إدارياً قديراً يسعى يف نطاق ما يكبل 
ولقد أبقى على األشكال القدمية . يعتورها من تفاوت يف الكفايات، إىل أن يوفر للناس مجيعاً أكرب خري مستطاع

وحدث ذات مرة، حني ضعفت رغبته يف . ولكنه صب فيها بالتدريج حمتويات جديدة كلما دعته الضرورة إىل هذا
". ليس لدي وقت"تماع إىل امرأة جاءت تعرض عليه شكواها، وكانت حجته أن األعمال اإلدارية، أن رفض االس

  .فما كان منه بعدئذ إىل أن استمع إىل شكواها" إذن فال تكن إمرباطوراً: "فصاحت قائلة

   اجلوال -2

، ومن أجل سار سرية أغسطس احلميدة. كان هدريان على نقيض من سبقوه، يهتم باإلمرباطورية اهتمامه بالعاصمة
فقرر أن يزور كل والية من والياا، ويفحص عن أحواهلا، ويتعرف حاجاا، ويبادر بتخفيف أعبائها مبا يف يديه من 

وكان إىل هذا شغوفاً مبعرفة ما لدى الشعوب املختلفة يف اإلمرباطورية من فنون، وما تتبعه يف . موارد اإلمرباطورية
وكان يتوق إىل رؤية األماكن الشهرية اليت ذاع . وما تدين به من عقائدحياا من أساليب، وما تكتسي به من ثياب، 

صيتها يف تاريخ اليونان، وأن يضرب بسهم تلك الثقافة اليونانية اليت كانت العامل األكرب يف ذيب عقله كما كانت 
 فوق ذلك أن إنه مل يكن حيب أن حيكم العامل فحسب، بل كان حيب: " بقولهFrontoويصفه فرنتو . هي زينته
 غادر رومة، ومل يغادرها بأة امللك وزينته، بل كلن يصحبه فيها اخلرباء، 120ففي عام ) 23"(يطوف به

وأعان مجيع ما فيها من العشائر مبا "وذهب أوالً إىل غالة . واملهندسون املعماريون، والبناءون، واملهندسون والفنانون
قل منها إىل أملانيا، وأدهش كل من فيها مبا أظهره من الدقة والعناية يف ، مث انت)24"(أفاض عليها من سخائه وجوده

تفتيش وسائل الدفاع عن اإلمرباطورية ضد من قضوا عليها يف مستقبل األيام، وأعاد تنظيم الطرق احلصينة املمتدة 
 من فنون احلرب، وكان ومع أنه كان رجل سالم فإنه كان متمكناً. بني الرين والدانوب، وزاد من أطواهلا، وأصلحها

وقد أصدر أوامر مشددة للمحافظة على . يعتزم أال جيعل ميوله السليمة تضعف من قوة جيوشه أو تغري به أعداءه
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النظام العسكري، وكان هو نفسه خيضع ملا وضعه من القواعد أثناء زيارات املعسكرات، فكان إذا حل ا عاش 
 قط مركبة، بل كان يسري على قدميه حيمل عتاده ويواصل السري عيشة اجلنود، وأكل من طعامهم، ومل يركب

وكان يف الوقت نفسه يكافئ . عشرين ميالً بال انقطاع، ويظهر من اجللد ما ال يعتقد معه من يراه أنه عامل وفيلسوف
األسلحة وبكفايتها املتفوقني، وقد رفع من شأن مرتلة الفيالق من الناحيتني القانونية واالقتصادية، وأمدها باجليد من 

وخفف عنها شدة النظام يف أوقات الفراغ؛ وكل ما كان يصر عليه يف هذه األوقات، أن تكون وسائل . من املؤن
التسلية مما ال يضعف من قدرا على أداء واجباا، حىت مل يكن اجليش الروماين يف وقت من األوقات أحسن حاالً مما 

ولسنا نعلم عن نشاطه ). 122(يف ر الرين حنو مصبه وأحبر من هناك إىل بريطانيا واحندر بعدئذ . كان عليه يف أيامه
 Tyne إىل مصب ر التني Solway Firthيف تلك الكتاب أكثر من أنه أمر أن يقام سور من خليج سلواي 

، Nimes، ونيمر Avignonوعاد من هناك إىل غالة ومر على مهل بأفنيون ". ليفصل بني الربابرة والرومان"
 يف مشايل أسبانيا، وبينما Tarragonaوغريمها من بالد تلك الوالية، وألقى عصا التسيار ليقضي الشتاء يف طرقونة 

ولكن هدريان تغلب . هو سائر مبفرده يف حديقة مضيفه إذ هجم عليه عبد وسيفه مسلول يف يده وحاول أن يقتله
 قاد بعض الفيالق ليحارب املغاربة 123ويف ربيع عام . لعليه وأسلمه يف هدوء إىل اخلدم، فوجده خمتل العق

الضاربني يف مشايل أفريقية الغريب، والذين كانوا يغريون على مدن مورتانيا الرومانية، فهزمهم وردهم على أعقام إىل 
تالهم؛ مث أحبر إىل إفسوس، حيث قضى فصل الشتاء، مث زار مدن آسية الصغرى واستمع إىل مطالب أهلها 

شكواهم، وأنزل العقاب مبن أساءوا استخدام سلطتهم من املوظفني، وكافأ القادرين منهم، وأعد املال والرسوم، و
، ونيقوميديا Nicaea ونيقية Cyzicusوكانت سزكس . والعمال لتشييد اهلياكل واحلمامات ودور التمثيل

Nicomediaمن أموال الدولة، وشاد يف سزكس  قد نكبت بزلزال شديد، فأصلح هدريان ما خترب منها بنفقات 
مث اجته شرقاً حماذياً ساحل حبر اليكسني إىل طرابزوس ). 25(هيكالً عد من فوره بني عجائب الدنيا السبع

Trapezusاملؤرخ أريان - ، وأمر حاكم كبودكيا Arrian - أن يبحث أحوال مجيع الثغور الواقعة على البحر 
، وقضى الشتاء يف Paphlagonia اجته حنو اجلنوب الغريب، واخترق بفلجونيا األسود، وأن يعد له تقريراً عنها؛ مث

ومل .  أحبر إىل رودس ومنها إىل أثينة حيث قضى شتاء طيباً سعيداً عاد بعده إىل وطنه125ويف خريف عام . برمجوم
لق جبل إتنا، يشاهد تفارقه الرغبة يف االستطالع وهو يف اخلمسني من عمره فانتقل من إيطاليا إىل صقلية، وتس

ومما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن يغيب من .  قدم11000شروق الشمس من فوق صخرة ناتئة تعلو فوق البحر 
عاصمة ملكه مخس سنني وهو واثق من أن مرؤوسيه سيصرفون شئون الدولة كما حيب، ذلك أنه قد عمل ما جيب 

وأقام يف رومة، بعد عودته .  صاحلة تكاد تسري من تلقاء نفسهاأن يعمله احلاكم القدير، فأنشأ ودرب أداة حكومية
إليها أكثر قليالً من عام، ولكن حب األسفار كان يسري يف دمه وحلمه، وكان ال يزال يف العامل أجزاء كثرية تتطلب 
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 واملدن ، وقرطاجنة،Utica، وقصد يف هذه الرحلة يتكا 128فغادر إيطاليا مرة أخرى يف عام . البناء واإلصالح
مث عاد إىل رومة يف فصل اخلريف، ولكنه غادرها بعد قليل، وقضى شتاء آخر يف . اجلديدة املزدهرة يف مشايل أفريقية

واختري فيها أركونا، ورأس وهو مبتهج سعيد حفالت األلعاب واألعياد، وسره أن يلقب ). 129- 128(أثينة 
ها اختلط بالفالسفة، ورجال الفن، وأظهر ما أظهره نريون وفي.  وزيوس، ومنقذ العاملHeliosباحملرر، وليوس 

وساءه ما يف قوانني أثينة من فوضى . وأنطونيوس من ظرف ولطف دون أن يرتل إىل ما نزلوا إليه من محاقة وسخف
وإذ كان هو على الدوام من املهتمني بشئون . فكلف مجاعة من كبار املشترعني أن جيمعوا هذه القوانني وينسقوها

وملا وجد التعطل يهدد أثينة، وكان يعتزم يف الوقت . لدين املتشككني فيه، فقد أن يتطلب الطقوس اإللزيانية اخلفيةا
نفسه أن يعيد املدينة إىل ما كانت عليه من الفخامة يف عصر بركليز، استدعى رجال العمارة، واملهندسني، ومهرة 

فقد شاد عماله يف مساحة مربعة من األرض . نيه العامة يف رومةالصناع، وبدأ مشروعاً ضخماً من املباين يفوق مبا
 عموداً، وهلا سقف مذهب وحجرات رحبة 120حتيط ا طائفة كبرية من العمد مكتبة عامة جدراا من الرخام ا 

إله "ا، وآخر لزيوس مث بنوا ملعباً رياضياً، وقناة ملاء الشرب، وهيكالً هلري. تتألأل فيها أحجار املرمر والصور والتماثيل
 أي اهليكل الفخم املقام لزيوس األومليب والذي - وكان أعظم هذه األعمال كلها هو إمتام األوملبيوم". اليونان أمجعني

وملا غادر هدريان أثينة غادرها وهي . بدأه بيستراتس قبل ذلك الوقت بستة قرون وعجز أنتيوخس إبفانيز عن إمتامه
 أحبر إىل 129ويف ربيع عام ). 26(مما كانت عليه يف أي عهد من عهودها السابقةأنظف وأكثر رخاء ومجاالً 

وسافر إىل كبدوكيا، . مث رحل مرة أخرى إىل آسية الصغرى، وكان ينشئ املدن ويشيد املباين أينما حل. إفسوس
ودار للتمثيل، ومحامات وملا جاء إىل أنطاكية وهبها املال الالزم لبناء قناة ملاء الشرب، وهيكل، . وفتش حاميتها

وكانت املدينة املقدسة ال .  إىل أورشليم130وزار يف خريف ذلك العام تدمر وبالد العرب، مث رحل يف عام . عامة
تزال خمربة، ال تكاد تفترق يف شيء عما تركها عليه تيتس قبل ذلك الوقت بستني عاماً، يسكنها عدد قليل من 

وتأثر قلب هدريان وخياله مبا شاهده من آثار .  حظائر وأكواخ بني الصخوراليهود الفقراء املساكني يقيمون يف
لقد كان يرجو مبا شاهده يف بالد اليونان والشرق اهللنسيت وما أعاده إليهما من . الدمار والتخريب مبكاا املقفر

ي إىل أعلى مما كانت قبل؛ أما  الرومانية وبني العامل الشرق-مظاهر الفخامة أن يقيم احلواجز بني احلضارة اليونانية
اآلن فقد أصبح حيلم بأن حيول صهيون نفسها إىل قلعة وثنية، فأمر أن يعاد بناء أورشليم لتكون مستعمرة رومانية 

وارتكب بعمله هذا خطأ نفسانياً .وأن تسمى إبليا كبتولينا، ختليداً لذكرى قبيلة هدريان وكبتول جوبتر يف رومة
مث انتقل إىل . أن ال يرتكبه رجل من أوسع الساسة عقالً وأعظمهم حكمة يف التاريخ كلهوسياسياً كان خليقاً 

وزاد . ، وابتسم ابتسامة الرجل املتسامح الواسع األفق حني أبصر أهلها املتخاصمني املتشاحنني)130(اإلسكندرية 
سه العنان وصعد يف النيل على مهل حمتويات املتحف، وأعاد بناء ضريح مبيب، مث عمل ما مل يعمله قيصر، فأرخى لنف
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وكان قد التقى بالفىت اليوناين يف بيثينيا قبل ذلك الوقت ببضع . Antino(sبصحبة زوجه سبينا، وحبيبه أنتنؤوس 
سنني، وأعجبه مجال الشاب ذي الوجه املستدير، والعينني الرقيقتني، والشعر امللتوي، واختذه خادماً خاصاً له، وشعر 

ومل يصل إلينا ما يدل على أن سبينا احتجت على هذه الصلة، ولكن ألسنة السوء يف . وية وحب عظيمحنوه بعاطفة ق

اإلمرباطور ورمبا كانت احلقيقة أن .  زيوس اجلديدGednyme املدينة كانت تقول إن الغالم كان جنميدي
ويف هذه الرحلة وبينما كان هدريان . الذي ال ولد له قد أحب الغالم ألنه يرى أن اآلهلة قد حبته به ليكون ولداً له

وبكى " ويلوح أنه غرق يف ر النيل وحزن ملك العامل -يف أوج سعادته مات أنتنؤوس يف الثامنة عشرة من عمره
س؛ وأمر بأن يقام له هيكل على شاطئ النهر، ودفن فيه الغالم، وأعلن على حد قول اسبارتيان" كما تبكي النساء

مث أنشأ حول ضرحيه مدينة هي مدينة أنتينوبوليس اليت قدر هلا أن تكون فيما بعد عاصمة من عواصم . للعامل أنه إله
ن اإلمرباطور عرف عن فقالت إ: وبينما كان هدريان يعود حمزوناً إىل رومة بدلت األساطري القصة. الدولة البيزنطية

ومسع أنتنؤوس ذه النبوءة فأمات نفسه . طريق السحر أن أعظم خططه لن تفلح إال إذا مات أحب األشياء إليه
ولعل هذه اخلرافة قد نشأت بالسرعة اليت تكفي ألن متر عيش هدريان ود ركنه يف سين ضعفه . طائعاً خمتاراً
ولقد .  حيس بأنه قد جعل الدولة خرياً مما كانت حني جلس على عرشهاكان) 131(وملا عاد إىل رومة . وشيخوخته

كان على حق يف هذا اإلحساس، فإن الدولة يف واقع األمر مل تبلغ يف وقت من األوقات، وال يف عهد أغسطس 
 عهده من ومل يصل عامل البحر األبيض يف يوم من األيام إىل مثل ما وصل إليه يف. نفسه، ما بلغته وقتئذ من الرخاء

االستمتاع باحلياة الكاملة، ومل يعد مرة أخرى موطناً حلضارة بلغت ما بلغته حضارة تلك األيام من رقي، وسعة 
. ومل يكن يف احلكام مجيعهم حاكم أكثر من هدريان حباً خلريها، وعمالً لرفاهيتها. انتشار، وعمق أثر يف مجيع السكان

إليطاليا تفيد منها ماالً وثراء، وكان حيكمها حكماً صاحلاً لتدر اخلري على لقد كان أغسطس يرى أن الواليات توابع 
أما اآلن فقد نضجت آراء قيصر وكلوديوس وآتت أكلها كاملة ألول مرة، فلم تكن رومة جابية الضرائب . إيطاليا

ومة مكافئ ملا إليطاليا؛ بل كانت احلاكم املسئول عن دولة يستمتع كل جزء من أجزائها بقسط من عناية احلك
تستمتع به سائر األجزاء، وحتكم فيها الروح اليونانية بالد الشرق، وحيكم فيها العقل الروماين الواسع األفق سعة 

الروح الرومانية الدولة والغرب، لقد رأى هدريان قبله موته الدولة كلها بعينيه ومجع شتاا ووحدها، وكان قد وعد 
  .؛ وقد أجنز ما وعد)37"(من األمم تدبري من يدرك أا ملك الشعب ال ملكه اخلاصسيدبر شئون هذه اموعة "أنه 

   البناء -1

لقد كان هدريان الفنان ال .  إذا حصلت عليه رومة كانت أيضاً أمجل مما كانت قبل-ومل يكن باقياً إال شيء واحد
ولسنا . ن يعيد فيه تنسيق القانون الرماينينفك يناقش هدريان احلاكم، فقد أعاد بناء البانثيون يف الوقت الذي كا

لقد كان يف بعض األحيان يضع بنفسه . نعرف رجالً غريه أكثر منه بناء، وال حاكماً شاد من املباين مثل ما شاد هو
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تصميم ما يشاد له من املباين، وكان يفحص عنها بنفسه ويقومها خبربته يف أثناء تشييدها، وقد أمر بإصالح حنو مائة 
وقد جنت رومة الشيء الكثري من حكمته وقدرته جمتمعني .  أو إعادة بنائها، ومل ينقش امسه على أي واحد منهامبىن

وأشهر ما أعاده كن املباين حرم . أما هو فقد اجتمعت فيه قوة الشباب وحكمة الشيوخ. ومها قلّما جتتمعان يف إنسان
مل القدمي، ولقد دمرت النار اهليكل الرباعي الذي بناه أجربا،  وهو أحسن بناء احتفظ بشكله من أبنية العا-البانثيون

ويلوح أنه مل يبق منه إال مدخله الكورنثي األمامي املعمدز واآلن أمر هدريان مهندسيه أن يقيموا مشايل هذا اهليكل 
ذوقه اليوناين إىل تفضيل القدمي هيكالً دائرياً، وأال خيرجوا يف بنائه على األمناط اليونانية األصيلة وكان يرتع حبكم 

ومل يكن اهليكل اجلديد هو ومدخله . األشكال اليونانية على األشكال الرومانية فيما ينشئه من مباين يف عاصمة ملكه
 قدماً، خالية من الدعائم اليت تعترض السائر 132 وهو دائرة قطرها -املعمد وحدة منسجمة متناسقة، أما داخله

وكان مسك . لسائر فيه بإحساس من احلرية ال جيد له نظرياً إال يف الكنائس القوطية فكان بفراغه يوحي ل- فيها
جدرانه عشرين قدماً، وكانت مشيدة من اآلجر ومغطاة يف جزئها األسفل اخلارجي بالرخام، ويف أجزائها األخرى 

بلغ من مسكها أا حني وكان سقف املدخل من صفائح الربنز، وقد . باملصيص، تربز منها الفصوص من حني إىل حني
أزاهلا البابا إربان الثامن وجدها تكفي لصب مائة مدفع وعشرة مدافع، وإقامة املظلة املرفوعة فوق املذبح العايل يف 

وأنشئت يف . وكانت أبوابه الربنزية الضخمة مغطاة يف بادئ األمر بصفائح الذهب). 29(كنيسة القديس بطرس
خلية اخلالية من النوافذ سبعة حماريب زينت بعمد عالية ترتكز عليها دعامات هي األجزاء السفلى من جدرانه الدا

والعمد من الرخام، وكانت هذه احملاريب يف أول األمر كوات غري نافذة وضعت فيها متاثيل، أما اآلن فهي حماريب 
غالية تفصلها بعضها عن وقد غطيت بعض األجزاء العليا من اجلدار بألواح من احلجارة ال. صغرية يف كنيسة فخمة

وكانت أعظم روائع اهلندسة الرومانية هي القبة املصندقة اليت ترتفع يف الداخل فوق . بعض عمد من احلجر السماقي
وكانت طريقة إنشائها أن صب األمسنت املسلح يف أقسام مضلعة، مث تركت حىت تتماسك فيتكون . أعلى اجلدران

جر ضخم واحد، وكانت ذه الطريقة يف غىن من الدعامات اجلانبية، ولكن منها كلها كتلة قوية صلبة، كأا ح
يسموا (وكانت مشكاة . املهندس الذي أقامها أراد أن يزداد ثقة بقوا، فأنشأ هلا أكتافاً يف اجلدران

ول قطر ويبلغ ط.  ميالً، هي الفتحة الوحيدة اليت متد الضريح حباجته من الضوء20، يبلغ قطرها )Oculusالعني
 قدماً، وهي أكرب قباب العامل كله قدمية وحديثة، وقد أنشئت على غرارها سلسلة من 26هذه القبة الفخمة الضخمة 

القباب ختتلف من الطراز البيزنطي إىل الطراز الروماين وإىل طراز قبة القديس بطرس إىل قبة الكبتول يف واشنجنت، 
وأكرب الظن أن هدريان نفسه .  متاثالً واختالفاً متفاوتني يف القرب والبعدوما بني هذه من طرز متاثلها أو ختتلف عنها

 ذي القباءين الذي كان يقوم أمام الكلوسيوم، ألن اخلرافات Romaهو الذي وضع تصميم هيكل فينوس وروما 
يسخر من هذا تروي أنه أرسل تصميم اهليكل إىل إبلودورس، وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ ألنه أرسل إليه 
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منها أنه كان أكرب هيكل غي : ولقد اشتهر هذا اهليكل بعدة صفات انفرد ا عن كثري من اهلياكل). 30(التصميم
رومة، فقد كان له حمرابان، كل منهما ألحدى اآلهلتني، وكانتا جتلسان فيه على عرشني متصلني وظهر كل منهما يف 

 من ألواح الربنز واملغطى بصفائح الذهب كان من أمجل مناظر املدينة ظهر األخرى؛ ومنها أن سقفه املقيب املصنوع
وبىن اإلمرباطور لنفسه بيتاً أوسع من هذا اهليكل نفسه، وهو القصر الريفي الذي ال تزال بقاياه . وأكثرها ألالء

تعرف لنا اليوم باسم تستهوي الزائرين إىل الضاحية اجلميلة اليت كانت تعرف يف أيام اإلمرباطور باسم تيبور واليت 
فقد أقيم يف هذا املكان، وسط ضيعة يبلغ حميطها سبعة أميال، قصر احتوى كافة أنواع احلجرات . Tivoliتيفويل 

واحلدائق اليت ازدمحت بالروائع الفنية الذائعة الصيت واليت بلغ من كثرا أن اغتىن ببقاياها كل متحف من متاحف 
 واضع تصميم هذا القصر ما اعتاده املهندسون الرومان من عدم املباالة بتناسب وقد أظهر. أوربا يف هذه األيام

األجزاء، فقد كان يضيف إليه بناء إثر بناء كلما دعته إىل ذلك احلاجة أو استهواه اخليال، ومل حياول أن جيعل فيه من 
د ملوا التناسب كما مله اليابانيون، ولعل الرومان ق. التناسق أكثر مما يف مباين السوق الرومانية من فوضى معمارية

وقد أضاف املهندس ذو اخليال الفياض إىل ما فيه من أروقة . ولعلهم كانت تعجبهم مفاجآت الشذوذ وعدم االنتظام
ذات عمد ومكتبات، وهياكل، وملهى، وردهة رقص، ومضمار سباق، أضاف إىل هذا كله مناذج مصغرة من جممع 

سطو، واستوازينون، كان اإلمرباطور، وهو متغمس يف هذا الثراء الباطل، أن يظهر شيئاً أفالطون العلمي، ولوفيون أر
ولقد مت بناء هذا القصر يف السنني األخرية من حياة هدريان، ولسنا . من التقدير للفلسفة ويرد إليها بعض اعتبارها

مضجعه وأمرت ) 135( يف عام نعلم أنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة، فقد أقضت ثورة اليهود اليت شبت
عيشه، غري أنه أمخدها بوسائل رحيمة، وساءه كثرياً أنه مل يستطع أن خيتتم حياته من غري حرب، وأصيب يف ذلك 

 رمبا كان هو ذات الرئة أو داء - العام نفسه، ومل يكن قد جتاوز التاسعة واخلمسني من عمره، بداء عضال
ه، وأك شيئاً فشيئاً جسمه وروحه وعقله، وزاد مزاجه حدة، وأخالقه  هد كيانه، وبرحت به آالم-االستقساء

شكاسة، فأخذ يرتاب يف أصدقائه القدامى، ويظنهم يأمترون به ليقتلوه وجيلسوا على العرش بعده، وأخرياً أمر أن 
وأراد أن . قله ولسنا نعلم أكان على حق يف ريبته، أم أنه أصدر أمره هذا يف ساعة ذهب فيها ع- يعدم مجاعة منهم

 Lucius Verusخيمد حرب الوراثة اليت كانت نارها مشتعلة وقتئذ يف بالطه، فتبىن صديقه لوسيوس فريس 

وملامات لوسيوس بعد قليل من ذلك الوقت، استدعى هدريان إليه وهو على سريره يف تيبور . واختاره خليفة له
 Titus Aurelius وهو تيتس أورليوس أنطونينس رجالً أبيض الصحيفة اشتهر بني الناس باستقامته وحكمته

Antoninusمث شاء أن يكون أبعد من هذا نظراً فأشار على أنطونينس أن .  وتبناه وجعله وارثاً مللكه من بعده
يتبىن هو اآلخر شابني كانا يعيشان وقتئذ يف بالطه ويربيهما تربية جتعلهما أهالً هلذا املنصب السامي، ومها ماركس 

 وكان وقتئذ يف السابعة عشرة من عمره، ولوسيوس إيليوس فريي Marcus Aninus Verusفريس أنينس 
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Lucius Aelius Verusوكان أوهلما ابن شقيق أنطونينس وثانيهما . ، وهو غالم يف احلادية عشرة من عمره
لك الوقت إال ومنح هدريان أنطونينس يف ذلك الوقت لقب قيصر ومل يكن يلقب به قبل ذ. ابن لوسيوس فريس

أما بعده فقد كان األباطرة مينحون هذا اللقب كل من وارث . األباطرة وأبناؤهم ومن تناسل من أبنائهم الذكور
واشتد املرض وقتئذ على هدريان وبرح به األمل، وكثرياً ما . للعرش مفترض، وحيتفظون ألنفسهم بلقب أغسطس

وكان قد أعد لنفسه قرباً على الضفة األخرى .  وأخذ يتمىن املوتوضاق ذرعاً باحلياة،. كان الدم يرتف من منخاريه
 ,Castel Sant وهو ذلك الضريح الضخم الذي أضحت بقاياه اآلن قلعة القديس أجنيلو -من ر التيرب

Angeloوكان قد تأثر باملثل الذي .  والذي ال يزال الناس يصلون إليه فوق جسر إبليوس الذي أقامه هدريان
ذلك أن هذا الفيلسوف ملا وجد أن املرض . ، وكان وقتئذ يف رومةEuphratesلسوف الرواقي يفراتيز ضربه الفي

قد هد جسمه والشيخوخة قد أكته طلب إىل هدريان أن يأذن له بأن يقتل نفسه، فلما أذن له جترع عصري 
نوا حوله مل جيب رجاءه،فأمر عبداً من ورجا اإلمرباطور أن يقدم له مساً أو سيفاً، ولكن أحداً ممن كا). 31(الشوكران

بالد الدانوب أن يطعنه طعنة قاتلة، ولكن العبد فرمنه؛ مث أمر طبيبه أن يسمه، فلم يكن من الطبيب إال أن 
وحزن أشد احلزن ألنه، وهو الذي . مث عثر بعدئذ على خنجر وهم بقتل نفسه، ولكن اخلنجر انتزع منه). 32(انتحر

فلما ضاقت به احليل صرف أطباءه وأوى إىل بايا . سان، ال يسمح له هو نفسه أن ميوتيستطيع أن يقتل أي إن
Baiae وتعمد أن يأكل ويشرب األطعمة واألشربة اليت تعجل منيته؛ وأخرياً خارت وقواه وجن من شدة األمل 
 كما تعرب وقد خلف وراءه قصيدة صغرية تعرب. ، بعد أن عاش ستني عاماً وحكم واحداً وعشرين)138(ومات 

أيا نفسي، أيا نفسي : قصيدة دانيت عما ينتاب اإلنسان من األسى حني يذكر يف أيام حزنه ما مر به من أيام السعادة
 أيتها النفس الشاحبة، أيتها -اجلميلة، أيا نفسي اخلفاقة، أيا شريكة جسمي الطيين وضيفه، إىل أين أنت مسرعة

  ).33(ىل حيث ال تعودين، إىل حيث ال تعودين؟ إ-النفس اجلاسية، أيتها النفس العارية

  الفصل الرابع 

  أنطونينس بيوس 

وكان آباؤه األولون قد . يكاد أنطونينس أال يكون له تاريخ، وذلك ألنه ال يكاد يقع يف أخطاء أو يرتكب قط جرائم
ى عرش اإلمرباطورية يف جاءوا من نيمز قبل ذلك العهد جبيلني، وكانت أسرته من أغىن األسر يف رومة، وملا اعتل

احلادية واخلمسني من عمره وهبها حكومة هي أعدل حكومة شهدا طوال تارخيها، ومل تكن أقل هذه احلكومات 
ويقول مؤرخوه إنه كان طويل القامة، وسيماً، جيد الصحة، وقوراً، دمث . وكان أسعد من لبس التاج حظاً. كفاية

وإذا . س، فصيح اللسان، حيتقر بالغة األلفاظ، حمبباً إىل الشعب، يكره امللقاألخالق، حازماً، متواضعاً، صادق البأ
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كان اجلبار املعصوم من اخلطأ الذي مل "صدقنا ما يقوله فيه متبناه ماركس، كان علينا أن نرفض ما وصف به من أنه 
ئل الرومانية اهلادئة، كما وصفه  ألنه رأى فيه مثاالً للفضاPius"بالتقي "ولقد لقبه جملس الشيوخ ". يعرفه العامل قط

ومل يكن له أعداء مطلقاً، وكان له مئات من األصدقاء؛ غري أنه مل يكن مبنأى من األحزان، فقد . بأنه أفضل الزعماء
ماتت كربى ابنتيه وهو يستعد للسفر إىل آسية ليكون والياً عليها، وكانت صغرامها زوجة مريبة ألورليوس، وام 

وحتمل أنطونينس هذه الشائعات وهو صامت صابر، وملا ماتت .  خيانتها لزوجها كانت تعدل مجاهلاالناس زوجته بأن
 أرصد بامسها وتكرمياً هلا أمواالً طائلة ملساعدة الفتيات وتعليمهن، وخلّد ذكراها بإنشاء Faustinaزوجته فوستينا 

 مل يتزوج غريها حىت ال يشقي أبناؤه أو وزاد على ذلك أنه. هيكل يف السوق العامة كان من أمجل هياكل رومة
ومل يكن رجالً ذكياً، باملعىن الضيق هلذا اللفظ، فلم يكن له . ينقص مرياثهم ذا الزواج واكتفى بأن اختذ له حظية

حظ من العلم، وكان ينظر إىل رجال األدب والفلسفة والفن نظرة األرستقراطي الذي يتركهم وشأم وال يتدخل يف 
وكان يفضل الدين على .  لكنه مع ذلك كان يساعدهم باملال الكثري، وكثرياً ما كان يدعوهم إىل قصرهأعماهلم،

كان له أعظم األثر يف . الفلسفة، ويعبد اآلهلة القدامى بإخالص ظاهر، وضرب ملن تبناهم مثالً يف التقي والصالح
يذكر "وقد أمر نفسه بأن ". نطونينسإفعل كل شيء كما جيب أن يفعله تلميذ أ: "ماركس فلم ينس قط قوله

... استمساكه بكل عمل معقول، واعتداله يف كل شيء، وتقواه، وصفاء مالحمه، واحتقاره للشهرة اليت ال قيمة هلا

وكان مع هذا متساحماً مع ). 34"(واكتفاءه بالقليل؛ وجده وصربه، واستمساكه بالدين مع بعده عن اخلرافات
انية، فخفف من اإلجراءات اليت اختذ هل هدريان ضد اليهود، وجرى على سنة أسالفه أصحاب األديان غري الروم
ومل يكن بالرجل املتزمت الذي يضيق صدراً باملرح، بل كان حيب النكتة، وكثرياً ما . من التساهل مع املسيحيني

كن يف وسع اإلنسان وكان يلعب، ويصيد السمك والوحوش مع أصدقائه، ومل ي. كانت تصدر منه الفكاهة اللطيفة
 على ترف قصره Lanuviumوكان يفضل هدوء بيته الريفي يف لنوفيوم . أن يستدل من سلوكه على أنه إمرباطور

وملا أن ورث العرش امتنع عن التفكري فيما كان يتوق إليه من راحة . الرمسي، وكان يقضي كل لياليه تقريباً مع أسرته
ا تبني أن زوجته تتوقع أن تزداد بعد ارتقائه العرش أة وعظمة أنبها على ومل. وهدوء جيعلهما سلواه يف شيخوخته

. فقد كان يعرف أنه ورث مهوم العامل ومشاغله). 35"(أال تعلمني أننا قد فقنا اآلن ما كان لنا من قبل؟: "ذلك بقوله

مث ألغى املتأخر من . ولةوكان أول ما عمله بعد اعتالئه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبرية إىل خزانة الد
الضرائب، ونفح املواطنني بات من املال، وأقام على نفقته كثرياً من األلعاب واحلفالت، وسد ما كان يعانيه 

وواصل . األهلون من نقص يف اخلمر، والزيت، والقمح، بشراء هذه األصناف وتوزيعها على الناس من غري مثن
طاليا، ويف الواليات، ولكنه سار فيه باعتدال؛ ومع هذا كله فقد دبر مالية الدولة تنفيذ منهاج هدريان يف البناء يف إي

 سسترس، وكان ينشر على الناس 2,700,000,000بكفاية كانت نتيجتها أن وجد يف خزانتها كلها بعد وفاته 
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ومل يقدم قط على إحصاء جبميع اإليرادات والنفقات، ويعامل جملس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضائه ال أكثر، 
فكان يهتم "وكان يعين بدقائق الشئون اإلدارية عنايته باملشاكل السياسية؛ . عمل خطري إال بعد استشارة زعمائه

وواصل سياسة هدريان بصبغ القانون بصبغة ). 36"(جبميع الناس وجبميع األشياء كأم أهله وكأا ملكه اخلاص
الرجال والنساء، وحرم السادة القاسني من عبيدهم، وقيد تعذيب العبيد يف احلرية، وجعل عقوبة الزىن متساوية على 

وشجع التعليم برصد املال له من قبل . احملاكمات بقيود شديدة، وفرض أشد العقوبات على كل سيد يقتل عبداً له
تيازات طبقة أعضاء جملس الدولة، وعلم أبناء الفقراء على نفقتها، ومنح املعلمني والفالسفة املعترف م كثرياً من ام

وحكم الواليات أحسن حكم مستطاع دون أن يطوف ا، فلم يغب قط عن رومة أو ما جاورها يوماً . الشيوخ
واحداً يف أثناء حكمه الطويل؛ وكان يكتفي بأن يعني حلكم الواليات رجاالً من ذوي الكفاية املخبورة والشرف 

ومل يكن ينقطع قط عن ترديد قول "طورية دون االشتباك يف حروب؛ وكان حيرص على سالمة اإلمربا. املوثوق به
على أنه قد اضطر أن خيوض غمار بعض ). 37"(سبيو إنه يفضل االحتفاظ حبياة مواطن واحد على قتل ألف عدو

احلروب الصغرى ليخمد ما نشب من الثورات يف داشيا، وآخبة، ومصر؛ ولكنه عهد ذه الواجبات إىل مرؤوسيه، 
وحسبت . يسع إىل توسيع رقعة الدولة بل اكتفى باحلدود اليت رمسها هلا هدريان وراعى يف رمسها جانب احلذرومل 

بعض القبائل األملانية لينة هذا ضعفاً، ولعل هذا اللني قد شجعها على أن تتأهب لتلك الغزوات اليت اهتزت هلا دعائم 
أما يف ما عدا ذلك فقد كانت . الذي ارتكبه يف سياستهاإلمرباطورية بعد وفاته؛ وكان هذا هو اخلطأ الوحيد 

وأمطرته . الواليات سعيدة يف أيامه، ورضيت حبكم اإلمرباطورية ورأت فيه البديل الوحيد من الفوضى والشقاق
الواليات سيالً من امللتمسات واملطالب، أجاا إليها مجيعاً إال القليل الذي ال يستحق الذكر؛ وكان يف وسعها أن 

وتغىن املؤرخون من أهل هذه الواليات . تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما يصيبها من اخلسائر بسبب الكوارث العامة
أمثال أسترابون، وفيلو، وأفلوطرخس، وأبيان، وإبكتتس، وإيليوس أرستيديز مبديح السلم الرومانية؛ ويؤكد لنا أبيان 

ثاً أن توضع بالدهم حتت احلكم الروماين لكي تستمتع أنه شاهد يف رومة مندويب الدول األجنبية يرجون عب
ومل يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الناس أحراراً كما تركتهم حكومة ). 38(مبزاياه

والح أن العامل قد أدرك املثل األعلى يف نظم ). 39(بيوس، أو احترمت حقوق رعاياها كما احترمتها هذه احلكومة
ومل يكن باقياً على . د كان هذا احلكم وقتئٍذ للعقل واحلكمة، وكأن العامل حيكمه أب شفيق رحيمفق. احلكم

ولقد أصيب يف السنة الرابعة والسبعني من عمره . أنطونينس بعد هذا كله إال أن خيتم حياته الصاحلة مبوت هادئ
د إليه العناية بشئون الدولة، وأمر خدمه أن بزلة معدية، وانتابته محى شديدة، فدعا ماركس أورليوس إىل فراشه، وعه

الذهيب، وكان الزعيم قد احتفظ ذا التمثال يف حجرته ) احلظ (Fortunaينقلوا إىل حجرة ماركس متثال فرتونا 
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مث أدار وجهه لساعته كما لو كان يريد ". اهلدوء"وأسر إىل ضابط ذلك اليوم كلمة السر . عدداً كبرياً من السنني
  .وأخذت مجيع الطبقات ومجيع املدن تتبارى يف تكرمي ذكراه). 161(سلم الروح النوم، وأ

  الفصل الخامس 

  الفيلسوف إمبراطور 

لو أن أنطونينس مل يعني ماركس أورليوس خليفةً له من بعده ملا استطاع أحد قط أن ينافسه : "Renanيقول رينان 
لو أن إنساناً طلب إليه أن حيدد يف : "Gibbonويقول جنب ). 41"(فيما اشتهر به من أنه خري امللوك على اإلطالق

تاريخ العامل وقتاً كان فيه اجلنس البشري أعظم ما يكون سعادة ورخاء، ملا تردد يف أن يقول أنه هو الفترة اليت متتد 
 فيها سعادة ولعل حكمهم جمتمعاً هو الفترة الوحيدة يف تاريخ العامل اليت كانت. من جلوس نريفا إىل موت أورليوس
، وكانت أسرة أنياي 121ولد ماركس أورليوس فريس يف رومة عام ). 42"(شعب عظيم هدف احلكومة الوحيد

Annii قد وفدت قبل ذلك الوقت مبائة عام من سكوبا Succuba القريبة من قرطبة إىل رومة، ويلوح أن ما 
ومات والد الغالم بعد ثالثة أشهر من مولده . "احلق"اشتهروا به يف هذا البلد من شرف قد أكسبهم لقب فريس أي 

وكثرياً ما كان هدريان يتردد على هذا البيت . فكفله جده الثري، وكان قنصالً يف ذلك الوقت، وأخذه إىل بيته
ومل يعرف قط أن غالماً مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل . زائراً، فأعجب الغالم، ورآه من طراز امللوك

إين مدين : "وقد كتب بعد ذلك الوقت خبمسني عاماً يقول. و كان يدرك ما هيأته له األقدار من حظ حسنعظيم، أ
لآلهلة مبا وهبتين من جدود طيبني، وآباء طيبني، وأخت طيبة، ومدرسني طيبني، وأقارب وأصدقاء طيبني، وكل شيء 

وقد أحصى يف . جعل له زوجة مريبة وابناً سافالًوأراد الدهر أن يفرض عليه شيئاً من التوازن ف). 43"(تقريباً طيب
تأمالته ما يتصف به أولئك الناس من فضائل وما تلقاه عنهم من دروس يف التواضع، والصرب، والرجولة، والتعفف، 

، وإن كان الثراء حييط به )44"(بساطة احلياة البعيدة كل البعد عن عادات ذوي الثراء"والتقوى، وحب اخلري، و 
فقد التحق يف شبابه . ومل يلق غالم قط ما لقيه هذا الغالم من حرص ومثابرة على تربيته وتعليمه. انبمن كل ج

خبدمة اهلياكل والكهنة، وحفظ عن ظهر قلب كل كلمة من كلمات الطقوس الدينية القدمية الغامضة املتعذرة الفهم، 
لطقوس القدمية املفروضة على األتقياء الصاحلني، وإن ومل تنقص الفلسفة يف مستقبل األيام من مثابرته على أداء تلك ا

وكان ماركس حيب املباريات واأللعاب الرياضية ومنها صيد الطري . كانت هذه الفلسفة قد زعزعت عقيدته الدينية
واحليوان، وقد بذلت بعض اجلهود لتقوية جسمه كما كانت اجلهود تبذل لتنمية عقله وتقومي خلقه، ولكن سبعة 

فقد كان أربعة حناة، وأربعة من علماء البالغة، . ساً خاصاً حييطون بطفل عبء ثقيل وعقبة كؤود يف سبيلهعشر مدر
. وكان أشهر هؤالء األساتذة كلهم م. وواحد من علماء القانون، ومثانية من الفالسفة يقتسمون رومة فيما بينهم
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س حيبه وحيبوه بكل ما حيبو به التالميذ وكان مارك.  معلم البيانCornelius Fronto .Mكورنليوس فرنتو 
أبناء امللوك أساتذم من عطف ولطف، ويتبادل معه رسائل تفيض ؤقة ووفاء، ولكن الغالم رغم هذا أدار ظهره إىل 

وهو يشكر ألساتذته أم مل يلزموه بدراسة املنطق . فن اخلطابة ورآه فناً باطالً غري شريف وأمك يف دراسة الفلسفة
 Junius الرواقي أنه حرر عقله من اخلرافات، وليونيوس رستكس Diognetusيم، ويشكر لدجينيتس والتنج

Rusticus أنه عرفه بإبكتتس، ولسكستس القريونيائي Sextus of Chaeronea أنه علمه أن يعيش عيشة 
، Thraseaوثراسيا  أنه علمه أخبار بروتس، وكاتو اليتكائي، Severusوهو حيمد ألخيه سفريس . تتفق والطبيعة
إين تلقيت عنه فكرة الدولة اليت يكون فيها قانون واحد جلميع الناس، واليت : " ويقولHelvidiusوهلفديوس 

يتمتع أهلها مجيعاً حبقوق متكافئة، وحبرية الكالم؛ وأخذت عنه فكرة احلكومة امللكية اليت حتترم حرية احملكومني أكثر 
. ويف هذا القول يستحوذ املثل األعلى الرواقي للحكومة امللكية على العرش) 45"(من احترامها كل شيء سواها

أن حيكم نفسه، وأال يسمح لشيء ما أن يضله، وأن يكون " أن علمه Maximusويشكر أورليوس ملكسمس 
 بشوشاً يف كل الظروف، وأن جيمع قدراً متكافئاً من اللطف والكرامة، وأن يؤدي ما عليه من الواجبات من غري

وجدير بنا أن نشري هنا إىل أن من األمور اجللية أن كبار الفالسفة يف ذلك الوقت كانوا كهنة بال دين، ). 46"(تذمر
غري أن ماركس آمن بأقواهلم إمياناً جدياً كاد وقتاً ما يفقد بسببه صحته اليت كانت . ومل يكونوا ميتافيزيقيني بال حياة

فقد ارتدى وهو يف الثانية عشرة من عمره رداء الفلسفة، وأخذ . هد والتقشفضغينة بطبيعتها الماكه يف حياة الز
ذلك أنه كان . ينام على قليل من القش املنثور على األرض، وظل زمناً طويالً ال يأبه برجاء أمه له أن ينام على فراش

 أن يكون رجالً قبل األوان، بل ألين احتفظت بزهرة شبايب، وأين مل أطمع يف: "رواقياً قبل أن يصري رجالً، وحيمد ربه
وأين حني انتابتين فيما بعد ... وأين مل تكن يل صالت جنسية قط... أجلت هذا أكثر مما كنت أحتاج إىل تأجيله

وقد حوله عن احتراف الفلسفة والكهنوت عامالن ). 47"(نوبات من احلب، مل ألبث أن شفيت منها بعد زمن قليل
أوهلما ما تواله من املناصب السياسية الصغرى منصباً يف إثر منصب، وذلك ألن واقعية . كان هلما أثر بالغ يف حياته

وكان العامل الثاين هو صلته الوثيقة بأنطونينس . الرجل اإلداري تعارضت لديه مع مثالية الشاب الغارق يف التأمالت
ه الرواقية البسيطة، ويواصل دراساته ومل تكن حياة أنطونيتس الطويلة سبباً يف مضايقته بل ظل حييا حيات. بيوس

وكان للمثل الذي ضربه له متبنية يف . الفلسفية، وواجباته الرمسية، وهو يعيش يف القصر، وميارس مرانه الطويل
وكان االسم الذي نعرفه به وهو أورليوس هو اسم . اإلخالص والرتاهة يف احلكم أقوى األثر يف نضوج عقله وخلقه

فأما لوسيوس فقد أصبح رجالً .  إليها أنطونينس، وقد ماركس ولوسيوس كالمها بعد أن تبنامهاالقبيلة اليت ينتمي
 أن يكون له زميل يشترك معه 146وملا أن رغب بيوس عام . مرحاً حمباً ملفاتن العامل، خبرياً مبلذات احلياة ومباهجها

 وملا أن مات أنطونينس جلس ماركس .يف أعباء احلكم، اختار لذلك ماركس وحده، وترك للوسيوس دولة احلب



  

 Will Durant  462   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

. Lucillaعلى العرش مبفرده، ولكنه تذكر رغبة هدريان فاختذ لوسيوس فريس زميالً له وزوجاً بابنته لوسال 

ذلك أن تقسيم احلكم على . فارتكب الفيلسوف بسبب حنوه ورأفته من اخلطأ يف بداية حكمه ما ارتكبه يف ايته
وطلب . فرقت مشل الدولة وأضعفتها فيما بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطنيهذا النحو كان سابقة سيئة، 

ماركس إىل جملس الشيوخ أن خيلع على بيوس مراسم التكرمي القدسية، وأمت اهليكل الذي شرع بيوس يف أن يقيمه 

وحبا جملس  . ختليداً لذكرى زوجته، وأظهر فيه أحسن الذوق وأكمله، ووهبه لذكرى أنطونينس وفوستينا معاً
الشيوخ بكل أنواع ااملة، وسره أن جيد الكثريين من أصدقائه الفالسفة قد شقوا طريقهم إىل عضويته، وحيته 

ولكنه مل . لقد أصبح الفيلسوف ملكاً: حللم أفالطونإيطاليا بأمجعها والواليات على بكرة أبيها، ورأت فيه حتقيقاً 
فقد كان مثل أنطونينس حمافظاً مستمسكاً بالقدمي؛ ذلك أن ". مدينة فاضلة"يفكر قط يف أن جيعل من اإلمرباطورية 

: نفسهوقال حيذر .  فيلسوفاً باملعىن الرواقي ال األفالطوين هلذا اللفظ-املتطرفني ال ينشأون يف القصور، وكان ملكاً

وحسبك أنك أصلحت أحوال البشر إىل حد ما، وال تظن أن هذا اإلصالح . ال تؤمل قط أن تقيم مجهورية أفالطون"
ومنذا الذي يستطيع تغيري آراء الناس؟ وإذا مل تستطع تغيري عواطفهم، فإنك ال تستطيع أن جتعل . أمر قليل اخلطر

 قد تبني أن الناس ال يرغبون كلهم أن يكونوا قديسني أطهاراً، وكان". منهم إال عبيداً متمردين ومنافقني متلونني
إن اآلهلة املخلدين يرضون أن : "ووطن النفس على أن يعيش يف عامل مليء باخلبث والفساد، ومن أقواله يف هذا

م حييطون يصربوا آجاالً طواالً على هذه الكثرة من األشرار وعلى ما ترتكبه من آثام كثرية، دون أن يغضبوا، بل إ
وقد وطد العزم على ): 48"(هؤالء األشرار بالنعم املوفورة، فهل يليق بك على قصر أجلك أن يسرع إليك امللل؟

أن يعتمد على القدوة احلسنة ال على سطوة القانون، فجعل نفسه بالفعل خادماً للدولة، وأخذ على عاتقه مجيع أعباء 
افق لوسيوس على أن يتحمله ولكنه أمهله؛ ومل يسمح لنفسه بشيء من اإلدارة والقضاء، مبا يف ذلك القسم الذي و

ومل . الترف، وعامل الناس مجيعاً معاملة الزمالء ال أكثر والأقل، وأك نفسه بكثرة العمل بأن يسر للناس مقابلته
فح ا الشعب يكن ماركس بالسياسي العظيم، فقد أنفق كثرياً من أموال الدولة يف اهلبات النقدية اليت كان ين

وزاد عدد الذين كان من حقهم أن . واجليش، ومنح كل فرد من أفراد احلرس الربيتوري عشرين ألف سسترس
يطلبوا احلبوب من غري مثن، وأكثر من األلعاب الباهظة النفقة، وأعفى الناس والواليات من كثري من الضرائب 

ه كان عمالً غري حكيم يف وقت كانت الثورات واحلروب دد لقد كان هذا كرماً له سوابقه، ولكن. واجلزية املتأخرة
الدولة ديداً ال خيفى على عني احلاكم البصري، وكانت نرياا مشتعلة بالفعل يف كقري من الواليات وعلى أطراف 

اً وواصل ماركس ذلك اإلصالح القانوين الذي بدأه هدريان وبذل يف ذلك اإلصالح كثري. احلدود العظيمة األمداد
فزاد أيام جلسات احملاكم، وقصر آجال احملاكمات، وكثرياً ما كان جيلس بنفسه يف جملس . من اجلد والنشاط

وقد ابتكر وسائل قانونية . القضاء، وال يرحم من يرتكب جرمية من اجلرائم الكربى، ولكنه كان يف العادة رحيماً
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ني من الدائنني، والواليات من احلكام، وغض الطرف عن حلماية عدميي األهلية من جشع األوصياء، وحلماية املدين
عودة اجلماعات الدينية اليت كانت حمرمة قبل عهده، وبسط محاية القانون على اهليئات اليت كانت يف حقيقة أمرها 

 لينفق مجاعات تعين بدفن املوتى، وأكسبها الشخصية املعنوية اليت حيق هلا مبقتضاها أن تقبل الوصايا، وأنشأ صندوقاً
وبلغ عدد املستفيدين من نظام األملنتا أي من األموال اليت خصصتها الدولة لتشجيع . منه على دفن املوتى من الفقراء

وملا ماتت زوجته أنشأ صندوقاً ملساعدة الفتيات . النسل بني الفالحني أكرب عدد وصل إليه يف تاريخ هذا النظام كله
. لئك الفتيات وقد أحطنا بفوستينا الصغرى وهي تصب القمح يف حجورهنالفقريات، ولدينا نقش منخفض ميثل أو

وألغى االستحمام املختلط، وحرم دفع أجور عالية للمثلني واالدين، وفرض على ما تنفقه املدن على األلعاب قيوداً 
ا، وأوجب أن تكون األسلحة اليت يستخدمها االدون غري ذات حتد من هذه النفقات وجتعلها متناسبة مع ثرو

وأحبه الشعب ولكنه مل حيب قوانينه، . أسنة، وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة الوحشية أن يفعله ملنع قتل املصارعني
:  قال الناس يف غضب فكهMarcomannicوملا أن جند املصارعني يف جيشه الذي سيره للحروب املركمانية 

لقد كانت رومة تستعد للتزمت، ولكنها ). 49"(ا على أن نكون فالسفةإنه يسلبنا أسباب سرورنا، ويريد أن يرغمن"
وكان من سوء حظه أن شهرته يف الفلسفة، وأن السلم الطويلة اليت دامت أيام هدريان . ملا تصبح مستعدة له

 يف بريطانيا فاندلعت نريان الثورة. وأنطونينس، قد شجعتا الثوار يف داخل البالد، والربابرة يف خارجها، على العصيان
 الثالث ملك بارثيا احلرب على Vologases أملانيا الرومانية، وأعلن فوجلاسيز Chatti، وغزا التشايت 162عام 

رومة، واختار ماركس أقدر القواد لتقليم أظفار الفتنة يف الشمال، ولكنه عهد إىل لوسيوس فريس بالواجب األكرب 
 اليت Panthea زحفة مدينة أنطاكية، ألن تلك املدينة كانت مسكن باتثيا وهو حماربة بارثيا، ومل يتجاوز لوسيوس يف

بلغت من اجلمال والتهذيب والثقافة حداً ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات النحت من روعة قد اجتمعت فيها، 
روائع األدب وأا وهبت فوق ذلك صوتاً رخيماً عذباً يسلب لب من مسعه، وأنامل جتيد العزف، وعقالً ملماً ب

فلما رآها لوسيوس نسي كما نسي جلجميش مىت ولد، فأطلق العنان لذاته، للصيد أوالً مث للدعارة . والفلسفة
ومل يعلق ماركس بكلمة على . بعدئٍذ، بينما كان البارثيون يزحفون على بالد سوريا الت ياستوىل عليها الرعب

 الذي يلي لوسيوس يف قيادة جيشه Avidius Cassiusأعمال لوسيوس ولكنه أرسل إىل أفديوس كاسيوس 
خطة للحملة كانت من االتقان حبيث أعانت القائد القدير احملنك على صد البارثيني إىل ما بني النهرين، وإىل رفع 

وأحرقت املدينتان يف هذه املرة عن آخرمها، لكيال تتخذا مرة . الراية الرومانية مرة أخرى على سلوقية وطقشونة
وعاد لوسيوس من أنطاكية إىل رومة حيث أقيم له إحتفال بالنصر، أصر كرماً منه . اعدتني حلمالت البارثينيأخرى ق

وكان قد .  وهو الوباء-وجاء لوسيوس معه باملنتصر اخللفي يف هذه احلرب. وشهامة على أن يشاركه فيه ماركس
 مث انتشر بسرعة اضطرته أن يسحب أولئك ظهر يف باديء األمر بني جنود أفديوس حينما استولوا على سلوقية،
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ونقلت الفيالق املنسحبة . اجلند إىل بالد النهرين بينما كان البارثيون يطربون ألن اآلهلة قد انتقمت هلم من أعدائهم
الوباء معها إىل سوريا، وأخذ لوسيوس معه جنوداً من هذه الفيالق لتشترك يف موكب النصر، فنقلوا العدوى إىل كل 

وحيدثنا املؤرخون القدامى عن فتك هذا .  مروا ا، وإىل كل صقع من أصقاع اإلمرباطورية انتقلوا إليه فيما بعدمدينة
الوباء أكثر مما حيدثونا عن طبيعته، ولكن ما يقولونه عنه يوحي بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحي أو الطاعون 

وسواء أكان هذا أم ذاك فقد . تك باألثينيني يف عهد بركليزويظن جالينوس أنه من نوع الوباء الذي ف). 32(الدملي
). 53"(نفسه ذا رائحة خبيثة"كانت بثرات سوداء تنتشر يف اجلسم، ويصاب املريض بسعال جاف مبحوح، ويكون 

أكثر ممن ) 67-166(وفشا الوباء سريعاً يف آسية الصغرى، ومصر، وبالد اليونان، وغالة، وأهلك خالل عام واحد 
، وكانت اجلثث )54(ومات منه يف رومة ألفان يف يوم واحد، ومنهم عدد كبري من أشراف املدينة. تهم احلربأهلك

وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو اخلفي، ولكنه بذل كل ما يستطيع ليخفف عن شره، غري . خترج منها أكواماً
ه حىت أوجد يف الناس معونة منه أو أهلك كل أنه مل جيد معونة من علم الطب يف ذلك الوقت، وجرى الوباء يف جمرا

فقد أقفرت كثري من األحناء من سكاا حىت أضحت . وكانت له يف البالد آثار خيطئها احلصر. من محل جراثيمه
صحاري أو غابات، ونقص إنتاج الغذاء، واضطربت وسائل النقل، وأتلفت فيضانات األار مقادير كبرية من 

واختفت مظاهر البهجة اليت امتازت ا بداية حكم ماركس، واستسلم .  أعقاب الوباءاحلبوب، وجاء القحط يف
الناس للحرية والتشاؤم، وهرعوا إىل العرافني واملتنبئني، وغمروا املذابح بالبخور والضحايا، وطلبوا العزاء يف املالذ 

وبينما كانت هذه الكوارث جتتاح . الوحيد الذي أتيح هلم، يف الدين اجلديد دين خلود النفس والسالم السماوي
 التشايت، والقادي، واملركماين، -بأن القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب) 167(البالد يف الداخل جاءت األنباء 

 قد عربت النهر، وفتكت حبامية رومانية عدا عشرون ألفاً، وأخذت تزحف على داشيا، - Lezygcsوالالزجيي 
 ونوركم، وأن بعضها قد شقت طريقها فوق جبال األلب، وهزمت كل اجليوش اليت ، وباتونيا،Rretiaوريتيا 

، وتتلف Veroua، وأخذت دد فرونا )القريبة من البندقية (Aquileiaأرسلت لصدها، وحاصرت أكويليا 
 إحتاداً ومتاسكاً يف ومل تكن القبائل األملانية يف وقت من األوقات أكثر مما كانت وقتئٍذ. احلقول الغنية يف مشال إيطاليا

وأقدم ماركس على العمل احلاسم بسرعة . زحفها، ومل دد رومة يف يوم ما أشد من ديدها إياك يف ذلك الوقت
أدهشت الناس مجيعاً، فنبذ مالذ الفلسفة، وقرر أن يرتل بنفسه إىل امليدان ليخوض غمار احلرب اليت تنبأ بأا ستكون 

مة منذ أيام هنيبال، وروع إيطاليا بتجنيد رجال الشرطة، واالدين والعبيد، وقطاع أخطر احلروب اليت خاضتها رو
فقد أمر : وحىت اآلهلة نفسها قد جندها ألغراضه. الطرق، ومرتزقة الربابرة، يف فيالقه اليت حصدا احلروب واألوبئة

، وحرق هو نفسه من الضحايا على كهنة األديان األجنبية أن يقربوا القرابني إىل رومة حسب طقوسهم املختلفة
: املذابح ما جعل أحد الفكهني يذيع رسالة بعثت ا إليه ثريان سود، ترجوه فيها أال يسرف يف االنتصار وتقول فيها
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وأراد أن يوفر املال الالزم للحرب دون أن يفرض هلا ضريبة خاصة فباع ). 55"(ما أشد خسارتنا إذا انتصرت"
وأعد العدة . وق العامة ما يف القصور اإلمرباطورية من خزانات الثياب، والتحف الغنية، واحلليباملزاد العلين يف الس
 فحصن املدن القائمة على احلدود من غالة إىل حبر إجية، وسد املمرات املوصلة إىل إيطاليا، -للدفاع بعناية عظيمة

مث درب جيشه ونظمه أحسن .  مؤخرة الغزاةوأغرى القبائل األملانية والسكوذية بالرشا السخية على اهلجوم على
مث قاد اجليش بنفسه يف حرب . تدريب وتنظيم جبد وشجاعة تثريان أعظم اإلعجاب يئهما من رجل يكره احلرب

عوان وضع خططها مبهارة وقدرة حربية فنية، وفك احلصار عن أكويليا، وطارد احملاصرين وبدد مشلهم عند ر 
ومل يكن خيفي عليه أن أعماله هذه مل تقض على . جو منهم من القتل إال من وقع يف األسرالدانوب، حىت مل يكد ين

اخلطر األملاين، ولكنه حسب أن ما أدركه جيعل املوقف آمناً إىل حني، فعاد إىل زميله إىل رومة؛ ولكن لوسيوس قضى 
يالً إىل الرمحة، فقالت إن ماركس دس له حنبه يف الطريق بالسكتة القلبية، غري أن الشائعات، كالسياسة، ال تعرف سب

 يف رومة ليستريح من اجلهود اليت أضنت بنيته 169وقضى اإلمرباطور الفترة الواقعة بني يناير وسبتمرب عام . السم
ولكنه . الضعيفة حىت كادت تقضي عليه، وكان يشكو نزلة معوية كثرياً ما كانت تتركه ضعيفاً ال يقوى على احلركة

وكان الذين يعرفون حالته الصحية . لداء باالقتصاد يف الطعام فكان ال يأكل إال أكلة خفيفة يف اليومعاجل هذا ا
وغذاءه القليل يدهشون مما كان يبذله يف القصر واحلقل من جهود، كل ما يعللوا به أنه كان يعوض بعزميته ما 

ي أشهر أطباء زمانه، وأثىن عليه لبساطة ما كان وقد استدعى إليه عدة مرار جالينوس الربمجوم. يعوزه من قوة جسمه
ولعل ما تواىل عليه من املتاعب املرتلية مضافة إىل األزمات السياسية والعسكرية قد ساعد ). 56(يصفه له من العالج

ولعل زوجته فوستينا، اليت ترى وجهها . على اشتداد علته حىت أصبح شيخاً منهوكاً يف الثامنة واألربعني من عمره
اجلميل يف كثري من التماثيل، مل يكن يسرها أن تشارك يف الطعام والفراش رجالً يكاد يكون هو الفلسفة متجسدة، 

غري أن . ذلك أا كانت إمرأة مرحة نشيطة، تتوق إىل حياة أكثر جة مما تستطيع أن بها إياها فطرته الرزينة الوقور
زوجها؛ وهجته املسرحيات التقليدية الصامتة ووصفته بأنه ديوث، بل ذهبت النمامني يف املدينة كانوا يتهموا خبيانة 

لكن ماركس فعل ما فعله أنطونينس مع أمه فوستينا ). 57(إىل أبعد من هذا فذكرت أمساء من ينافسونه على زوجته
تينا كل دالئل فصمت ومل يقل شيئاً، ومل يكتف بالصمت بل عني عشاقها املزعومينفي مناصب عالية، وأظهر إىل فوس

وليس لدينا ). 58"(زوجة حمبة مطيعة"وشكر يف تأمالته اآلهلة ألا وهبته ) 175(العطف واالحترام، وألّهها ملا ماتت 
، ولقد ولدت له أربعة أبناء، كان حيبهم حباً ال نزال حنس حبرارته يف رسائله اليت )59(قط دالئل ندينها مبقتضاها

 بنت يف طفولتها، وأما الثانية فكانت حياة لسيوس سبباً يف حزا، ووفاته سبباً يف وقد ماتت منهم. كتبها لفرنتو
، مات أحدمها أثناء والدته، وأما الثاين فهو كمودس 161وكان االثنان اآلخران توأمني ولداً يف عام . ترملها

Commodusطول حيلته جياهد ، وقد ظل هو)60(، وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إىل فوستينا من جمالد 
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لكنه كان غالماً وسيماً قوياً نشيطاً، وكان ماركس حيبه وحينو عليه حنواً بالغاً ال يستطيع أحد . لتوكيد هذه القصة
أن يلومه عليه، وقدمه إىل الفيالق بطريقة ترمز إىل أنه سيختاره خليفة له من بعده، واستخدم خري املدرسني يف رومة 

ولكن الشاب كان يفضل الشرب، والرقص، والغناء، والصيد، واملثاقفة، ونشأت فيه روح . ليجعلوه صاحلاً للحكم
الكراهية للكتب والعلماء والفالسفة، وهي كراهية نستطيع فهم أسباا، ولكنه كان يسر بصحبة االدين وهواة 

 وكان ماركس أشد طيبة من .األلعاب الرياضية؛ وسرعان ما بز مجيع رفاقه من الكذب، والقسوة، واأللفاظ القذرة
أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيع معه أن يؤدبه، أو يتربأ منه، وظل يأمل أن التعليم والتبعة اليت ستلقى على عاتقه 

وأخذ اإلمرباطور يف عزلته يهزل جسمه، ويطول شعر حليته دون أن . سيهذبان من طبعه ويغرسان فيه صفات امللوك
ومل تكن . اهلم واألرق، ويويل ظهره إىل زوجه وولده، ليعىن بشئون احلكم واحلربيعىن به، وتضعف عيناه من 

هجمات القبائل الضاربة يف وسط أوربا قد وقفت إال إىل حني قصري، ومل تكن السلم يف هذا الصراع القائم لتدمري 
 األقاليم الرومانية عند جمرى  على غزو169اإلمرباطورية وحترير الربابرة إال هدنة مؤقتة، مث أقدم ألتشايت يف عام 

 هاجم ألتشوسي بلجيكا، وحاصرت قوة أخرى سرمزجتسوسا، وعرب الكتسبآي جبال 170الرين األعلى، ويف عام 
البلقان وانقضوا على بالد اليونان، وبوا هيكل الطقوس اخللفية يف إلوسيس اليت تبعد عن أثينة بأربعة عشر ميالً، 

موطنهم يف أفريقية، وظهرت ألول مرة على ر الرين قبيلة جديدة تدعى اللنجباردي أو وغزا املغاربة أسبانيا من 
وكان الربابرة املخصبون يزدادون يف كل يوم قوة رغم ما منوا به من اهلزائم الكثرية، بينما كان الرومان . اللمبارديني

ياة أو موت، يهلك فيها أحد الطرفني ورأى ماركس أن احلرب وقتئٍذ حرب ح. العقيمون يزدادون يف كل يوم ضعفاً
ومل يكن يف وسع خملوق أن يبدل نفسه تبديالً تاماً من فيلسوف متصوف إىل قائد ناجح قدير إال . عدوه أو يذل له

ولقد بقي الفيلسوف متخفياً حتت . من نشأ نشأة رومانية عرف فيها معىن الواجب املقدس كما يفهمه الرواقيون
حامية الوطيس، وبينما كان ماركس يف ) 75-169(نما كانت هذه احلرب املركمانية الثانية دروع اإلمرباطور؛ فبي

ت  شرع يكتب ذلك الكتاب الصغري كتاب التأمالGranna معسكره املواجه لقبائل القاديني على ر جرنا
وهذه اللمحة اليت تكشف لنا عن قديس ضعيف غري معصوم من الزلل يقلب يف ذهنه . وهو أهم ما يذكره العامل به

مشكليت األخالق واألقدار، وهو يقود جحفالً عظيماً يف صراع يقف على نتيجته مصري اإلمرباطورية، نقول إن هذه 
لقد كان يطارد السرماتيني بالنهار .  رجاله وأصدقهااللمحة هلي صورة من أدق الصور اليت حفظها الزمان ألعاظم

إن العنكبوت إذا أمسك بذبابة، ظن أنه أقدم : "ولكنه كان يف وسعه أن يكتب عنهم بالليل كتابة من يعطف عليهم
ولكنه ). 61"(أليس هؤالء مجيعاً لصوصاً؟... أو أسر السرماتيني... على عمل عظيم، وكذلك يظن من صاد أرنباً

، واملركمانيني، والقاديني، واليزجيني، حرباً عواناً دامت ست سنني Sarmatiansا ظل حيارب السرماتيني رغم هذ
ويبدو أنه كان يبغي أن جيعل . مث هزمهم، ودفع بفيالقه إىل الشمال حىت بلغت بوهيميا. طواالً، ذاق فيها األمرين
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ولو أنه جنح يف حتقيق غرضه، لكان . مرباطورية والكربات احلدود اجلديدة لإلHercynianسالسل جبال هرسينيا 
من احملتمل أن جتعل احلضارة الرومانية أملانيا، كما جعلت غالة، التينية يف لغتها، ويونانية يف تراثها الثقايف، ولكنه 
. روع وهو يف أوج ظفره، إذ علم أن أفديوس كاسيوس قد أعلن نفسه إمرباطوراً بعد أن أمخد ثورة شبت يف مصر

أدهش ماركس الربابرة بأن عقد معهم صلحاً سريعاً، واكتفى بأن ضم إىل اإلمرباطورية شريطاً من األرض ال يزيد و
مث مجع جنوده، . عرضه على عشرة أميال على ضفة الدانوب الشمالية، ووضع حاميات قوية على الضفة الشمالية

لك، ووعد أن يعفو عن القائد املتمرد، مث سار إىل وأخربهم أنه يسره أن يترك مكانه ألفديوس إذا رغبت رومة يف ذ
واخترق . وحدث يف تلك األثناء أن اغتال كاسيوس ضابط صغري، ومخدت على أثر مقتله نار الثورة. آسية ليواجهه

ماركس آسية الصغرى وسوريا، وجاء إىل اإلسكندرية، وحزن كما حزن قيصر ألنه مل تتح له فرصة يظهر فيها 
و يف أزمري، واإلسكندرية، وأثينة ميشي يف الشوارع بال حرس، ويلبس عباءة الفالسفة، ويستمع إىل وكان وه. رمحته

حماضرات كبار األساتذة، ويشترك معهم يف املناقشات، ويتكلم اللغة اليونانية؛ وأنشأ وهو يف أثينة أستاذية يف كل 
ووصل أورليوس إىل .  والرواقية، واألبيقوريةاألفالطونية، واإلرسطاطيلية،-مذهب من املذاهب الفلسفية الكبرية

، بعد حرب دامت قرابة سبع سنني، واستقبل فيها مبوكب نصر عظيم حىي فيه بأنه منقذ 176رومة يف خريف عام 
وأشرك كمودس معه يف نصره، وأجلسه، وهو ال يزال غالماً يف اخلامسة عشرة من عمره معه على . اإلمرباطورية

.  املرة األوىل منذ قرن من الزمان اليت مل يراع فيها مبدأ التبين، واليت عاد فيها مبدأ الوراثةوكانت هذه هي. العرش

ومل يكن ماركس جيهل اخلطر الذي سيحيق باإلمرباطورية من جراء فعلته هذه، لكنه فعل ما فعل ألنه رأى أن خيتار 
وليس . اؤه غمارها إذا حرمه من العرشضرراً أخف من ضرر احلرب األهلية اليت خيشى أن خيوض كمودس وأصدق

من حقنا أن حنكم عليه بعد أن عرفنا عاقبة فعلته، كما أن رومة مل تكن تتوقع عواقب هذا احلب األبوي، ذلك أا 
كانت قد نسيت فتك الوباء بأهلها، وأخذ أبناؤها يذوقون طعم السعادة من جديد، يضاف إىل هذا أن العاصمة مل 

ن ويالت احلرب اليت دبر هلا ما يلزمها من املال تدبرياً روعي فيه االقتصاد الشديد، ومل يفرض تقاس إال القليل م
عليها فيه إال القليل الذي ال يستحق الذكر من الضرائب اإلضافية؛ وبينما كانت نار احلرب مشتعلة عند احلدود، 

مكان فيها، لقد بلغت رومة يف ذلك الوقت كانت التجارة رائجة يف داخل املدينة، وكان رنني النقود يسمع يف كل 
أوج عزها، وبلغ حب الشعب لإلمرباطورية غايته، وحياه العامل كله، وكان يف نظره جندياً، وحكيماً، وقديساً يف 

وكان على ثقة من أن . ولكنه مل ينخدع ذا النصر املؤزر، فقد كان يعرف أن مشكلة أملانيا مل حتل بعد. وقت واحد
ية لن تستطيع صد الغزوات يف املستقبل إال إذا اتبعت سياسة نشيطة دفعت ا حدودها إىل جبال اإلمرباطور

 على احلرب املركمانية الثالثة، واجتاز ر الدانوب وهزم القاديني مرة 178ولذلك أقدم كمودس يف عام . بوهيميا
اإلمرباطورية بالد القاديني، واملركمانيني، أخرى بعد محلة طويلة قاسية، مل يلق بعدها مقاومة، وأوشك أن يضم إىل 
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، وجيعلها واليات جديدة تابعة )وهي بوجه التقريب بوهيميا وغاليسيا ااورة لنهر الدانوب(والسرماتيني 
وملا أحس بدنو أجله، دعا ). فينا (Vindobonaولكن املرض انتابه وهو يف معسكره يف فندوبونا . لإلمرباطورية

 وأنذره أن يواصل السري على اخلطة اليت أوشكت أن تثمر مثرا، وحيقق حلم أغسطس، ويدفع كمودس إىل جانبه،

مخسة أيام، مث امتنع عن الطعام والشراب، ومرت به وهو على هذه احلال  . حدود اإلمرباطورية إىل ر اإللب
ويف اليوم لسادس استجمع آخر ما كان عنده من قوة، ووقف على قدميه، وقدم كمودس للجيش على أنه 

وقبل أن يصل جثمانه إىل . مث عاد إىل فراشه، وغطى رأسه مبالءة الفرش، وأسلم الروح بعد قليل. اإلمرباطور اجلديد
  .على األرض زمناً قصرياًرومة، كان أهلها قد عبدوه واختذوه إهلاً رضى أن يعيش 

  الباب العشرون 

  الحياة والفكر في القرن الثاني 

   م 192- 96

  الفصل األول 

  تاستس 

لقد حررت سياسة نريفا وتراجان عقل رومة املكبوت، وبعثت يف أدب عهديهما روح التمرد الشديد على الطغيان 
يظه عن هذا الشعور بترحيبه بأول األباطرة الثالثة ولقد عرب بلين يف تقر. الذي وىل ولكنه قد يعود إىل سابق عهده

حني جلس على العرش؛ وقلما كان جوفنال يتغىن بشيء آخر غري مدحيهم، ومل يكن لتاستس أنبه املؤرخني من عمل 
ولسنا نعرف مىت ولد تاستس أو أين ولد، بل . إال التنديد باأليام اخلوايل، والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان

إننا ال نعرف إمسه األول؛ وأكرب الظن إنه كان إبن كورنليس تاستس الذي وكل إليه اإلشراف على إيرادات 
وبفضل ما ناله هذا الرجل من الرقي يف املناصب احلكومية، ارتفعت األسرة من . اإلمرباطورية، يف غالة البلجيكية

اتفق أجركوال يف عام : "ؤكدة عن هذا املؤرخ هي قولهوأول حقيقة م. طبقة الفرسان إىل طبقة األرستقراطية اجلديدة
وكان قد تلقى ما ) 2"(على أن يزوجين ابنته، اليت كانت بال ريب تتطلع إىل صلة أرقى من هذه)... 78(قنصليته

يتلقاه الناس عادةً من تعليم، وأتقن الفنون اخلطابية الت يتجعل أسلوبه ذات جو ورواء، وحذق طريقة إيراد 
وكثرياً ما استمع إليه بلين األصغر يف احملاكم، . املؤيدة واملعارضة اليت ميتاز ا ما يف توارخيه من خطباحلجج 

، وأصبح من ذلك 88وعين تاستس بريتوراً يف عام ). 3(وأعجب بفصاحته وألفاظه اجلزلة ومساه أعظم خطباء رومة
 نفسه ذلك االعتراف املخجل وهو أنه عجز عن وجدير بالذكر أنه يعترف على. الوقت عضواً يف جملس الشيوخ
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، )97(مث عينه نريفا قنصالً. مقاومة االستبداد، وأنه انضم إىل الشيوخ الذين حكموا على زمالئهم ضحايا دومتيان
ولقد . وما من شك يف أنه كان خبرياً بشئون اإلدارة، وأنه كان ذا جتارب عملية. وعينه تراجان والياً على آسية

وتسري يف هذه . ه مثرة جتارب حياته السابقة، ونتاج شيخوخته اخلالية من الكد وعقله الناضج العميقكانت كتب
يعزو ) إذا كان هذا كتابه حبق( هي كراهيته لألرستقراطية؛ فنراه يف حواره عن اخلطباء - الكتب كلها روح واحدة

 وهو أكمل - Agricola" األجر كوال"به اضمحالل البالغة إىل ما أصيبت به احلرية من قمع، كما تراه يف كتا
 يروي بفخر وخيالء ما قام به محوه، وهو قائد -تلك الرسائل ذات املوضوع الواحد اليت قصر األقدمون عليها السري

ويبني يف مقاله القصري . وحاكم، من جالئل األعمال؛ مث يقص يف حقد وضغينة كيف فصله دومتيان من عمله وأمهله
وأصلهم الفرق بني فضائل الشعب احلر املنبعثة عن الرجولة وبني إحنالل الرومان وجبنهم يف عهد عن مركز األملان 
وتاستس حني يثين على األملان ألم يرون قتل األطفال جرمية جرمية جتلل مقترفها العار، وال يعلون . الطغاة املستبدين

وهكذا نرى اهلدف الفلسفي يفسد موضوعية . مانمن شأن العقم، ال ميدح األملان يف واقع األمر بل يندد بالرو

وكان جناح  . البحث، ولكنه يدل على إتساع أفق املوظف الروماين الذي ميتدح قدرة األملان على مقاومة رومة
ى أن يوضح مساويء االستبداد ببيان جرائم الطغاة املستبدين بتفصيل خال من هذه املقاالت مما أغرى تاستس عل

وقد بدأ عمله هذا بإيراد اجلرائم اليت كانت ر تزال حاضرة يف ذاكرته، واجلرائم اليت يشهد ا كبار السن . الرمحة
 أقرت األرستقراطية وملا أن.  وهي اليت وقعت يف الفترة احملصورة بني عهد جلبا وموت دومتيان- من أصدقائه

 واصل قصته بأن وصف يف Livyالشاكرة هذه التواريخ ووصفتها بأا خري ما كتب يف التاريخ من بعد ليفي 
أو الثالثني يف (وقد بقيت لنا من األربعني .  حكم تيبرييوس، وكلجيوال، وكلوديوس، ونريونAnnalesاحلوليات 

 70، 69كتب ونصف كتاب، وكلها مقصورة على أحداث السنتني من كتب التواريخ أربعة " كتاباً) "قول بعضهم

وهذه الكتب حىت . م؛ وأما احلوليات فقد بقي منها إثنا عشر كتاباً، وكانت عدا يف األصل ستة عشر أو مثانية عشر
عظمة يف هذه الصورة املبتورة تعد أقوى ما كتب يف النثر الروماين؛ ويف وسعنا أن نرسم منها صورة غري واضحة ل

وكان تاستس يأمل أن يؤرخ أيضاً حكم أغسطس، ونريفا، وتراجان، وأن خيفف . الكتابني كليهما وأثرمها يف النفس
ولكن األجل مل ميهله، وحكم عليه . من كآبة ما نشر من مؤلفاته بتخليد ذكرى سياسة هؤالء األباطرة اإلنشائية

أهم ما جيب على "ويرى تاستس أن . احية القامتة دون غريهااخللف، كما حكم هو على املاضي، بأن نظر إليه من الن
املؤلف هو أن حيكم على أعمال الناس حىت ينال الطيب من هذه األعمال ثواب الفضيلة، وحىت يكون ما توجهه 

 أال ما أعجب هذا الرأي). 6"(حمكمة اخللف إىل أعمال السوء من ذم وتقريع حائالً بني املواطنني وبني سيء األعمال

وإذا ما فهم التاريخ هذا الفهم . الذي جيعل التاريخ يوم حساب، وجيعل املؤرخ إهلاً حياسب الناس على أعماهلم
 وأصبح كما يفترض تاستس - أعين دروساً يف األخالق وسيلتها ضرب أشد األمثال رهبة-استحال إىل مواعظ



  

 Will Durant  470   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

ليغاً، ولكن ليس من السهل عليه أن يكون إن من السهل على من يغضب أن يكون فصيحاً ب. خاضعاً لعلم البيان
ولقد كان تاستس قريب العهد باملستبدين . عادالً نزيهاً؛ وهلذا وجب أال يقدم العامل األخالقي على كتابة التاريخ

ومن أجل هذا مل ير من أعمال . حيتفظ يف ذاكرته بصورم، وهذا يف حد ذاته حيول بينه وبني نظره إليهم يف هدوء
ويبدو أنه مل ). 7( قضاءه على احلرية، وظن أن كل ما كان للرومان من عبقرية قد قضى عليه يوم أكتيومأغسطس إال

خيطر بباله أن خيفف من حدة التهم اليت يوجهها إىل األباطرة، بذكر براعتهم اإلدارية، ورخاء الواليات يف عهد 
وليس . ه أن رومة كانت إمرباطورية كما كانت مدينةوما من أحد يقرأ توارخيه مث خيطر ببال. أولئك الطغاة اجلبابرة

اليت ضاعت، كانت تلقي نظرة على الواليات وعاملها، أما الكتب الباقية فهي جتعل تاستس مرشداً " الكتب"ببعيد أن 

وكثرياً ما يقتبس من املصادر اليت يرجع إليها، سواء  . مقرراً، ال يكذب قط ولكنه ال يسجل احلقيقة مطلقاً
كانت هذه املصادر كتب تاريخ أو خطباً، أو رسائل، أو أوامر يومية، أو قرارات جملس الشيوخ، أو أخبار األسر 

ألحوال إال قصص النبالء املضطهدين، غري أنه مل يسمع يف معظم ا. القدمية؛ وتراه أحياناً يبحثها حبث الناقد اخلبري
وهو ال يتصور قط أن حوادث إعدام الشيوخ وإغتيال األباطرة مل تكن إال أحداثاً عارضة يف صراع طويل بني امللوك 

وهو يفتنت بالشخصيات . الفاسدين، القساة، الكفاة القادرين، وبني أرستقراطية منحلة، فاسدة، قاسية، عاجزة
كثر من إفتتانه بالقوى العاملة، والعلل، واألفكار، والتطورات؛ ويرسم أنبه الشخصيات وأكثرها واحلوادث البارزة، أ

ظلماً يف التاريخ، ولكنه ال يدرك قط أثر العوامل اإلقتصادية يف احلوادث السياسية؛ وال يهتم مطلقاً حبياة الناس 
لة املرأة، وال بتقلب العقائد الدينية، وال بروائع وصناعام، وال بتيار التجارة، أو أحوال الناس العلمية، وال مبرت

ويف كتب تاستس نرى سنكاً، ولو كان، وبترنيوس ميوتون، ولكنهم ال يكتبون، ونرى . األدب أو الفلسفة أو الفن
 ولعل هذا املؤرخ الكبري كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه، وأكرب الظن. األباطرة يقتلون اخللق ولكنهم ال يشيدون

 إىل أصدقائه األشراف الذين يقول عنهم بلين إم -  كما جرت به عادة ذلك الوقت-أنه كان يقرأ أجزاء من كتبه
كانوا حيتشدون ألستقباله؛ ولعله إذا سئل عن سبب إغفاله ما أغفل قال إن أولئك الرجال والنساء كانوا يعرفون 

م لذلك مل يكونوا يف حاجة مل يكونوا يف حاجة إىل من احلياة الرومانية، وأحوال الصناعة، واألدب، والفن، وإ
يذكرهم ا، وإن ما كانوا حيتاجون إىل مساعه مراراً وتكراراً هو قصة هؤالء األباطرة األشرار املثرية للشعور، وما 

 من حقنا وليس. كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة، وكفاح تبذله طبقتهم النبيلة ضد السلطة الغامشة
أن نأخذ تاستس مبا مل يقدم عليه، وكل ما من حقنا أن نفعله أن نأسف لضيق هدفه السامي وللقيود اليت فرضها على 

وهو ال يدعي قط أنه فيلسوف، ولذلك تراه يثين على أم أجركوال حني حتاول أن تثين عن االشتغال . عقله اجلبار
ولقد كان خياله )". 8(فة مما هو خليق بالروماين عضو الشيوخالذي أصبح أشد حتمساً للفلس"بالفلسفة ولدها 

 أنشط وأكثر إبداعاً من أن يسمحا له بأن يفكر وهو هاديء يف معىن احلياة -  كما كان خيال شيكسبري وفنه-وفنه
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ليت وهو يكثر من ذكر الفضائح اليت يعوزها التثبت والتحقيق كما يكثر من ذكر الشروح والتعليقات ا. وإمكانيتها
فهو . توضح احلوادث وتنريها، ولكننا يصعب علينا أن جند يف كتبه فكرة منسقة ثابتة عن اهللا، أو اإلنسان، أو الدولة

غامض غموض احلذر حني يكتب عن العقائد الدينية، ويوحي بأن من يقبل دين بالده أعظم حكمة ممن حياول أن 
مني، والعرافني، وال يؤمن بالفأل وال بالطرية، وال باملعجزات، وهو ال يصدق معظم املنج. يستبدل به العلم واملعرفة
ويقول إن . ذلك أن ظرفه وكما أدبه حيوالن بينه وبني إنكار ما يؤكده الكثري من الناس. وإن كان يصدق بعضها

من بوجودقوة ، ويؤ)10"(أن اآلهلة ال تم باألخيار أكثر من إهتمامها باألشرار"احلوادث ترتع بوجه عام إىل إثبات 
جمهولة، وقد تكون قوة متقلبة األطوار وامليول، تدفع الناس والدول إىل مصائرها دفعاً ال حول هلا أمامه وال 

وهو يأمل أن يكون أجركوال قد انتقل إىل حياة سعيدة، ولكن يتضح من أقواله أنه يشك يف هذا؛ وهو ). 11(طول
وهو ال يواسي نفسه بشيء من اآلمال ). 12( خلود الشهرة الطيبة-يقنع بآخر ما ختادع به العقول الكبرية نفسها

إن الكثرة الغالبة من خطط اإلصالح يعتنقها الناس يف بداية األمر حبماسة وغرية، ولكن : "الطوبية؛ ويف ذلك يقول
ري مما كانت وهو يعترف كارهاً بأن األمور يف أيامه خ). 14"(سرعان ما تبلى جدا، وتنتهي مشروعاا إىل ال شيء

قبل، وإن كان هذا اخلري قصري األجل، ولكنه يرى أن ال شيء، حىت عبقرية تراجان نفسه، ستمنع عودة التدهور 
، وذلك ألن رومة قد استشرى فيها الفساد، حىت سرى إىل قلوب الناس، ففسدت نفوس )15(واإلضمحالل

كل ما هو جديد، تتوق نفوسهم إىل التغيري، وهم مولعني ب"، وأصبحوا رعاماً )16(اجلماهري وبدلوا احلرية فوضى
وهو يرثي إىل ما ينطوي عليه العقل البشري من ). 17"(على استعداد دائم ألن ينحازوا إىل جانب األقوياء

وهو ال يفكر قط يف العودة إىل اجلمهورية . ، ويهزأ كما يهزأ جوفنال بالعناصر األجنبية من سكان رومة)18(خبث
وهو يظن يف ). 19(ة اإلمرباطورية، ولكنه يرجو أن يتمكن األباطرة من التوفيق بني الزعامة واحلريةبعد أن سوأ مسع

آخر األمر أن األخالق أعظم أمهية من احلكومة، وأن عظمة الشعب ال تقاس مبا لديه من قوانني بل تقاس مبا فيه من 
املؤرخني، رغم ما يثري دهشتنا من أننا جند وإذا كنا ال جند مناصاً من أن نضع تاستس يف مصاف أعاظم . رجال

فنظرته قوية، . مواعظ ومسرحيات حيث كنا نبحث عن التاريخ، فما ذلك إال ألن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته
وأحياناً عميقة، وهي دائماً واضحة، والصور اليت يرمسها أكثر وضوحاً، وهي حني ختطو على مسرح التاريخ أكثر 

فتاتس يؤلف . على أن هذه الصور نفسها ال ختلو من نقائص وعيوب. أخرى يف األدب التارخييحيوية من أية صور 
فهو يصف جلباً بالبالهة مث ينطقه مبا . من عنده خطباً لشخصياته املختلفة ويؤلفها كلها بطريقته اخلاصة وبنثره الفخم

ن أن جيعل شخصياته تنمو وتكمل على مر وهو ال يرقى إىل ذلك الفن الصعب الذي ميكنه م). 20(ينطق به احلكماء
األيام؛ فتيبري يوس مثالً يف بداية حكمه هو بعينه تيبرييوس يف آخره، وإذا كان يبدو إنساناً رحيماً يف البداية، فإن 

وأهم ما ميتاز به تاستس هو روعة أسلوبه، فلسنا جند كاتباً غريه قد قال كل ما . ذلك يف رأي تاستس نفاق وخداع
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ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة فهو على عكس هذا مسهب كثري االستطراد، . ثل إحكامهقاله مب
وتراه أحياناً يفرط يف التركيز حىت يبلغ حد التكلف أو .  صفحة من توارخيه لتدوين حوادث عامني اثنني400يشغل 

وف العطف عنده ليست إال عكازات الغموض، وحىت تتطلب كل كلمة ثانية مجلة تترجم ا؛ وكأن األفعال وحر
 املوجز السريع، ونكات Sallustوهذا األسلوب هو النتيجة اليت أدى إليها أسلوب سالست . للعقول الكليلة

وهو أسلوب، إذا كتب به كتاب . سنكا القصرية احملكمة، واجلمل القصرية املتزنة اليت كانت تعلم يف مدارس البالغة
ثر من فقراته اعتداالً، يثري عقل القاريء وينهكه، ولكنه مع ذلك يعود إليه ويزداد به طويل، ومل تتخلله فقرات أك

وهذا اجلفاف العسكري الذي يقتصد يف األلفاظ أكثر مما يقتصد يف الرجال، وهذا االزدراء بدعامات اجلمل، . افتناناً
فردات اجلديدة، وهذه العبارات وهذه املشاعر الثائرة، وهذا الوضوح يف التصور، وهذا السيل اجلارف من امل

الالذعة القاتلة اليت مل تبل جدا، هذه كلها تضفي على كتابات تاستس سرعة، ولوناً، وقوة، مل يضارعه فيها كاتب 
نعم إن اللون قامت، واملزاج نكد، والسخرية الذعة، والنغمة كلها نغمة دانيت جمردة من . آخر من الكُتاب األقدمني

وإن العنصر القصصي الذي جيمع بني املهابة واإلثارة، . ري أن األثر الذي ينتج من هذا كله قوي عارمرقته وحنوه؛ غ
. واجلزالة والعنف، ليحملنا على الرغم من حتفظنا ومتنعنا يف هذا النهر العكر األسود املليء بالتشنيع اخلايل من الرأفة

يقضى عليها؛ ومظهراً يف أثر مظهر يدفع أمامنا حىت فترى شخصية يف أثر شخصية تظهر على مسرح احلوادث؛ مث 
يبدو لنا أن رومة كلها قد دمرت، وأن كل من اشتركوا يف الصراع قد هلكوا، وحىت ال نكاد نصدق حني خنرج من 

 هذا اجلو املليء بالرعب واهلول، أن هذا العهد االستبدادي املفعم باجلنب والفساد اخللقي قد أعقبه جمد امللكية أيام

 ونعين ا مراعاة -ولقد أخطأ تاستس يف ازدرائه الفلسفة. هدريان واألنطونينيني، وتأدب أصدقاء بلين اهلاديء
ولو أنه استطاع أن يهذب قلمه، ويسيطر عليه، . وإن عيوبه كلها لترجع إىل هذا النقص. التناسب يف كتابته

 الرجال الذين بذلوا جهودهم ليخلدوا تراث ويسخره خلدمة عقله الواسع، لوضع امسه يف مقدمة أمساء أولئك
  .البشرية، ويصوروا هذا التراث يف صورة حية خالدة

  الفصل الثاني 

  جوفنال 

فالذي يكتبه ثانيهما عن الزعماء والشيوخ يف نثر حاد نافذ يف . ومما يؤسف له أن جوفنال يؤيد تاستس ويعزز أقواله
 Decimusكان دسيمس جونيوس جوفنالس .  شعر الذع قارصالصميم، ينشده أوالمها عن النساء والرجال يف

Junius Juvenalisوقد ولد يف أكوينم .  إبن أحد املعاتيق األثرياءAquinum من أعمال التيوم Latium 

وتدل أشعاره اهلجائية على ما ". ليتسلى ا"وجاء إىل رومة يطلب العلم، وأخذ ميارس يف صناعة احملاماه . 59يف عام 
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ولكن يبدو مع هذا أنه كان .  األذواق الريفية من دهشة وصدمة إذا ما إلتقت بصخب حياة املدن املنحلةينتاب
وتقول إحدى الروايات غري املوثوق . صديقاً ملارتيال، الذي تدل فكاهاته على أنه مل يكن من دعاة األخالق الفاضلة

ئية فيما للراقصات من أثر يف البالط ووزعها بصحتها إن جوفنال ألف قبل موت دومتيان بزمن قليل قصيدة هجا
ولسنا نستطيع أن . على أصدقائه، ويقال إن باريس املمثل اهلزيل الصامت أغضبه هذا فسعى يعمل على نفيه إىل مصر

ومهما يكن من أمر فإنه مل ينشر . جنزم بصحة هذه القصة، كما أننا لسنا واثقني من تاريخ عودة جوفنال إىل رومة
، مث ظهر الباقي منها 101وقد ظهر الد األول من قصائده اهلجائية الست عشرة يف عام .  مات دومتيانشيئاً حىت

يف أربعة جملدات على فترات متقطعة يف أثناء حياته الطويلة، وأكرب الظن أا كانت ذكريات من عهد دومتيان الذي 
 يف وضوحها وقوا وارتيابنا يف صدقها ليوحي بأن مل يعف الشاعر عما حلقه من أذى فيه، ولكن احلقد وهو السبب

أو لعله قد اختار اهلجاء ألنه من األساليب اليت متيز . القليلة مل متح املساوىء اليت يندد ا" األباطرة الصاحلني"سين 
وأنه وجد أمثلة حيتذيها، ومادة يقتبسها يف كتابات لوسليوس، وهوراس، . الرومان من غريهم من الشعوب

واحلق أنا ال نعرف مقدار . رسيوس؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس املباديء البيانية اليت تعلمها يف املدرسةوب
التقدم الذي خلعه على الصورة اليت يف ذهننا عن رومة اإلمرباطورية، وما كان جيده الكُتاب والشعراء من لذة يف 

هو ال جيد قط مشقة يف أن جيد يف كل شيء ناحية و. ويتخذ جوفنال كل شيء موضوعاً لشعره. التشهري والسباب
أننا قد وصلنا إىل الدرجة القصوى يف الرذيلة، وأن من يأتون بعدنا لن يستطيعوا أن يتفوقوا فيها "تتحمل الذم، ويظن 

وهو . ولقد كان أصل البالء كله طلب الثروة جبميع الوسائل الطيب منها واخلبيث. وهو صادق يف هذا" علينا
ن العاملة الذين كانوا يف األيام اخلالية حيكمون اجليوش وخيلعون امللوك، ولكنهم أضحوا اآلن يشترون باخلبز يسخر م
وهو يستنكر ذلك السيل . وتلك عبارات من مئات العبارات اليت خلدها جوفنال بقوته وحيويته). 23(واأللعاب

 الشرقية؛ وحيتج على نزعة اليهود القبلية، وأقل من حيبه املتدفق من الوجوه، والثياب، واألساليب، والروائح، واآلهلة
. وهو الساللة املنحطة لشعب كان من قبل عظيماً ولكنه مل يكن قط شريفاً" اليوناين القميء الشره"من اخللق هو 

 الذي يصفه بلين، والذين يثرون بنقل ما ينطق به Regulusوهو يظهر امشئزازه من املخربين، أشباه رجيلس 
؛ ومن الذين جيرون وراء الوصايا فيحومون حول من ال أبناء هلم من الطاعنني يف "غري وطنية"فراد من عبارات األ

السن؛ ومن حكام الواليات الذين يعيشون طول حيام عيشة الترف مبا يبتزونه من األموال يف أثناء حكمهم؛ ومن 
وت نسيجه الذي يتربزه من بطنه؛ وأشد ما يعافه هو اإلفراط احملامني الناني الذين يطيلون القضايا كما يطيل العنكب

اخلليع املتهتك الذي إذا تزوج وجد أن عهره قد جعله ضعيفاً عاجزاً؛ ومن : يف الصالت اجلنسية والشذوذ اجلنسي
 النساء الشبان املنافقني الذين ال نستطيع أن منيزهم من النساء لتشبههم ن يف أخالقهم، وتعطرهم، وشهوام؛ ومن

وقد خص اجلنس . الالئي يعتقدن أن معىن التحرر أن يتشبهن يف كل شيء بالرجال حىت ال تستطيع متييزهن منهم
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 يفكر يف الزواج، Postumusنرى فيها بستيومس . اللطيف بقصيدته اهلجائية السادسة وهي أشد قصائده صرامة
ساء رومة ويصفهن بأن أنانيات، سليطات، خمرفات، فيحذره جوفنال من التورط يف هذا العمل، مث يصور الشاعر ن

مسرفات، كثريات الشجار، متعجرفات، مغرورات، حمبات للرتاع، زانيات، ال يكدن يتزوجن حىت يطلقن، 
وخيلص من هذا الوصف إال أنه التكاد توجد يف رومة كلها إمرأة خليقة ). 24"(ويستبدلن الكالب املدللة باألطفال

ويدهشه أن بستيموس يفكر . يقول إن الزوجة الصاحلة عصفور نادر، أندر من الغراب األبيضو. بأن تكون زوجة
حباالً كثرية للشنق، ونوافذ كثرية عالية شاهقة يستطاع الوصول إليها؛ وعلى حني إن "يف الزواج على حني أن هناك 

رج من مستشفى اانني الذي حيطم حذار أن تتزوج، بل إبق عزباً، واخ". جسر إمييليوس ال يبعد عنه إال قليالً
األعصاب والذي يسمونه رومة، وعش يف بلدة إيطالية هادئة، تلتقي فيها برجال أشراف، وتأمن فيها على نفسك من 

واطرح املطامع وراء ظهرك، فإن اهلدف ال يستأهل ما يبذل يف ). 27(ارمني والشعراء، واملباين املنهارة، واليونان
عش عيشة بسيطة، وازرع حديقتك، وال . أال ما أطول اجلهد، وما أقصر ما يعقبه من صيت. جهودالوصول إليه من 

وعود نفسك الرأفة، وأشفق على ). 28(تطلب أكثر مما يسد رمقك، ويطفيء ظمأك، ويرد عنك الربد واحلر
يس من العسري ول. واألبله وحده هو الذي يرجو طول األجل). 29(األطفال، وكن ذا عقل سليم يف جسم صحيح

ذلك أن مما يسر له اإلنسان أن يفكر يف نقائص جريانه ويف ضعة العامل وحقارته إذا قورن . علينا أن نفهم هذا املزاج
وإن مما يضاعف سرورنا وحنن نفكر هذا التفكري أن نرى هذه اآلراء مصوغة يف ألفاظ جوفنال اليت مجعها . بأحالمنا

ولكن ليس . وأشعاره السلسة السداسية األوتاد، وفكاهته الساخرة، وأسلوبه البذيءمن ألسنة الغوغاء يف أزقة املدن 
لقد كان يكتب وهو غاضب، ألنه مل يشق طريقه يف رومة بالسرعة اليت كان . من حقنا أن نأخذ حبرفية أقواله

 حبقده الذي مل يدع يف وكان حيلو له أن يثأر لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إىل ذلك. يرجوها
لقد كان معياره اخللقي عالياً وسليماً وإن كان قد لوثته أهواء املتحفظني وآراؤهم . يوم من األيام أنه حقد عادل

ويف وسعنا إذا استمسكنا ذه املعايري، واتبعناها يف غري رمحة واعتدال، أن ندين . اخلاطئة عن املاضي الطاهر الشريف
لقد كان أسالفنا يشكون، وال نزال : "وقد أدرك سنكا قدم هذا اللهو فكتب يقول.  أي مكانأي جيل من الناس يف

حنن نشكو، وسيظل أبناؤنا وأحفادنا يشكون، من فساد األخالق، ومن متكن الشر من النفوس، ومن تردي الناس 
إن من وراء ). 30(سوأ منهيف مهاوي اخلطايا كل يوم أكثر من الذي قبله، ومن أحوال الناس تنتقل من سيء إىل أ

الفساد اخللقي الظاهر يف كل جمتمع دائرة من احلياة السليمة يتسع نطاقها إتساعاً مستمراً ويكفي ما فيها من خيوط 
التقاليد، وأوامر الدين اليت حتض على اخللق الصاحل، وما تفرضه األسرة من واجبات إقتصادية، وما تدفع إليه الغريزة 

لعناية بأمرهم، وما للمرأة ورجال الشرطة من رقابة، يكفي ما فيها من هذا كله ألن جيعلنا أمام من حب األبناء وا
لقد كان جوفنال أعظم اهلجائني الرومان، كما كان تاستس أعظم املؤرخني . الناس مؤدبني حمتشمني عاقلني معتدلني
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ة صحيحة، كما خنطئ إذا قبلنا من غري حبث الرومان، ولكنا خنطيء إذا أخذنا الصورة اليت يرمساا على أا صور
  .ومتحيص املنظر الراقي اجلذاب اجلميل الذي يتراءى أمامنا وحنن نقرأ رسائل بلين

  الفصل الثالث 

  سيد روماني كامل 

وكان ألبيه . Plinius Caecilius Secundus مسي بلينيوس كاسيليوس سكندس Comoملا ولد يف كومو 
وتيتم وهو صغري فتبناه وعلمه أوالً .  قرب البحرية، وكان يشغل منصباً كبرياً يف املدينةضيعة وقصر صغري ذو حديقة

 Caius Plinius وإىل أملانيا العليا، مث عمه كيوس بلينيوس سكندس Virginius Rufusفرجينيوس روفس 

Secundusد ابن أخيه وأورثه ملكه مث.  مؤلف كتاب التاريخ الطبيعيمات بعد ذلك بقليلوتبىن هذا العامل ا  .

. وتسمى الولد باسم متبنيه كما جرت به العادة يف تلك األيام، وأدى ذلك إىل ارتباك يف األمساء ظل قائماً ألفي عام

وتلقى العلم يف رومة على كونتليان، فنشأه على تذوق شيشرون، وإليه يرجع بعض الفضل يف أسلوب بلين 
شرة من عمره قيد يف جدول احملامني، ويف التاسعة والثالثني اختري إللقاء وملا بلغ الثامنة ع. الشيشروين السلس

حارساً على " عين 105 عين عرافاً؛ ويف عام 103ويف السنة نفسها عين قنصالً؛ ويف عام . خطاب ترحيب بتراجان
لقضائية، ولكنه كان واسع ومل يكن يأخذ أجراً أو هدايا على أعماله ا". جمرى التيرب وضفتيه وعلى جماري املدينة
وكانت له أمالك يف إتروريا، وبنفنتم، وكومو، ولورنتم، وعرض ثالثة . الثراء، يف وسعه أن يكون كرمياً عظيماً

كتب : وكان يفعل ما يفعله كثريون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة). 31(ماليني سسترس مثناً مللك آخر
وملا لالمه بعضهم على هذا اعترف . ئد، كلها خفيفة الروح، وبذيئة يف بعض األحيانأوالً مأساة يونانية، مث عدة قصا

يندفع يف تيار املرح، والفكاهة واللهو، ويندمج يف روح أشد "خبطئه ولكنه مل يرجع عنه، وعرض مرة أخرى أن 
، ونشرها يف فترات وملا مسع الناس يثنون على رسائله، ألّف بعضها لينشر). 32"(أنواع األدب خالعة وفجوراً

وإذ مل يكن ينشر هذه الرسائل للجمهور فحسب، بل كان يقصد أيضاً أن تستمتع ا . 109، 97متقطعة بني عامي 
األوساط اليت يصفها فيها، فقد جتنب وصف النواحي القامتة من احلياة الرومانية، وأغفل املسائل الفلسفية والسياسية 

وتنحصر قيمة هذه الرسائل يف صدقها وظرفها، وفيما تضفيه . ا يتفق مع غرضهالواسعة ألن فيها من اجلد أكثر مم
ويكشف بلين عن نفسه بنصف الصراحة اليت . اخللق الروماين وعلى أساليب األشراف من أضواء وردية براقة

طيع أي وهو يتصف بالغرور الذي يست. يكشف ا عن نفسه منتاين وبكل ما يف كتابات منتاين من سالسة التعبري
إين ألعترف أال : "انظر مثالً إىل قوله. مؤلف أن يتحاشاه، ولكن صراحته يف غروره هذا جتعله غروراً ال يكاد يسيء

يف وسع اإلنسان "وهو يقدر غريه كما يقدر نفسه، ويقول إن ). 33"(شيء أقوى أثراً يفّ من الرغبة يف أن خيلد امسي
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ومهما تكن عيوب بلين فإن ). 34"(ائل إذا مسعه يعجب بفضائل غريهأن يثق بأن شخصاً ما يتصف بكثري من الفض
ولقد كان كرمياً يف . مما يستريح له اإلنسان بعد دراسة جوفنال وتاستس، أن يستمع إىل مؤلف يثين على بين جنسه

، وال يضن بعمل أعماله كما كان كرمياً يف أقواله، ال يتردد قط يف أن يفعل املعروف، ويقرض املال، أو يقدم اهلدايا
اخلريات على إختالف أنواعها، سواء كانت شخصية كالبحث عن زوج ألبنة أخ صديق، أو زيادة ثروة املدينة اليت 

وملا وجد أن كونتليان عاجز عن أن يقدم ألبنته بائنة تليق مبقام الرجل الذي ستتزوج به، بعث إليها . ولد فيها
ووهب رفيقاً قدمياً له يف الدراسة ثلثمائة ). 35( عن حقارة اهلديةخبمسني ألف سسترس، واعتذر يف الوقت نفسه

ألف سسترس، ليمكنه من أن ينضم إىل طبقة الفرسان؛ وملا وجد أن إبنة صديق له حملت بعد موت أبيها بديون 
 كومو ووهب. باهظة أداها كلها عنها، وأقرض مبلغاً كبرياً إىل فيلسوف نفاه دومتيان وتعرض بذلك لبعض اخلطر

. هيكالً، ومدرسة ثانوية، ومعهداً لألطفال الفقراء، ومحاماً للبلدية، وأحد عشر ألف سسترس إلنشاء مكتبة عامة

وأكثر ما يسر له اإلنسان من صفاته هو حبه ملوطنه، أو إن شئت فقل ملواطنه، وهو ال يذم رومة، ولكنه يكون أسعد 
. وأهم ما كان يعمله هناك هو القراءة وعدم القيام بعمل ما. أو البحرحاالً يف كومو أو لورنتم بالقرب من البحرية 

وهو يتحدث . وهو حيب حدائقه، وما وراءها من املناظر اجلبلية؛ ومل يكن عليه أن ينتظر روسو ليعلمه حب الطبيعة
اجاً بنجاحه،  فيصف طبعها احللو، وعقلها الصايف، وابتهCalpurniaمبنتهى احلنان عن زوجته الثالثة كلبرينيا 

وقد لّحنت قصائده وغنتها، . وحبها لكتبه، ويعتقد أا قد قرأا كلها وأا حتفظ الكثري من صحائفها عن ظهر قلب
ومل تكن هي إال . وكان هلا قصة خاصة من الرسل يأتوا جبميع ما حيدث من التطورات أثناء نظره يف قضية هامة

 فهو حيدثنا عما تتصف به يف الفتاة الرابعة عشرة من عمرها من تواضع، .واحدة من نساء كثريات طيبات يف حميطه
وكانت هذه الفتاة قد خطبت من وقت قصري ولكنها ما لبثت أن عرفت أا مصابة بداء عضال ال . وصرب، وشجاعة

 Pompeiusوحيدثنا كذلك عن زوجة مببيوس سترنينس ). 36(تشفى منه، فأخذت تنتظر منيتها وهي مبتهجة

Saturninus؛ وعن فانيا )37( اليت كانت رسائلها لزوجها أناشيد حب ومناذج باللغة الالتينية الظريفةFannia 

 اليت قاست آالم النفي دون أن تشكو أو تتململ ألا دافعت عن زوجها هلفديوس، واليت Thrasaeaإبنة ثرازيا 
أال ما أكمل : "ض وقضى على حياا؛ مث يقول فيهامرضت قريباً هلا يف أثناء إصابته مبرض خطر، فأصيبت بذلك املر

وكان له مائة صديق، بعضهم من العظماء، وكلهم من خيار ). 38!"(فضائلها، وطهرها، واستقامتها، وشجاعتها
وصحح كال . الناس، وقد انضم إىل تاستس يف حماكمة ماريوس برسكس خليانته وقسوته يف أثناء واليته على أفريقية

وأشاد تاستس بلين ورفعه إىل عنان السماء، حني قال إن عامل األدب . ة صاحبه، وأثىن عليه أمجل الثناءاخلطيبني خطب
. وكان يعرف مارتيال، ولكنه يعرف من بعيد معرفة األرستقراط). 39(اعترف ما زعيمي الكتاب يف عصرمها

. دون أن يكون له إبن واحد" ثة أبناءله ثال"واستصحب معه ستونيوس إىل بيثينيا، وساعده على التمتع مبيزة من 
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ويف ذلك يقول العامل . وكان حميطه يطن واة األدب واملوسيقى، ومبن ينشدون الشعر ويلقون اخلطب على اجلماهري
لست أعرف أن األدب كان حيبه الناس يف عصر من العصور بالقدر الذي كان حيبه به أهل : "Boissierبواسييه 

كانوا يدرسون هومر وفرجيل على ضفاف الدانوب؛ وكانت البالغة تزلزل ري الرين فقد ). 40"(ذلك العصر
لقد كان النصف األعلى من ذلك اتمع ظريفاً، أنيساً، حمبوباً، غنياً مبا فيه من أزواج متحابني، وآباء . والتيمز

إين أقبل دعوتك للعشاء، : "ئلوقد جاء يف إحدى الرسا. عاطفني، وسادة رمحاء، وأصدقاء أوفياء، وجمامالت لطيفة
ولكين أشترط عليك مقدماً أن تأذن يل باخلروج بعد قليل، وأن تكون مقتصداً فيما تقدمه إيل، وأال جتعل مائدتنا 

وكان أكثر الرجال الذين يصفهم ). 42"(تزدحم إال باألحاديث الفلسفية، وحىت هذه دعنا نستمتع ا يف نطاق حمدد
ومل يكن هؤالء ممن ال يقومون بعمل، ألنك ال تكاد جتد واحداً .  الذين نشأوا يف الوالياتبلين من األشراف اجلدد

وقد . منهم ال يشغل منصباً عاماً أو ال يشترك يف اإلدارة البارعة اليت كانت تدير شئون اإلمرباطورية يف عهد تراجان
وتشمل . ليعيد إىل بعض مدا مقدرا على أداء ديواعين بلين نفسه والياً على بيثينيا بعد أن كان بريتوراً يف رومة 

وهي تظهره بلين مبظهر الرجل الذي ينجز . رسائله بعض األسئلة املوجهة إىل الزعيم، ومعها إجابات تراجان السديدة
مهمته مبقدرة وأمانة، وشرف، وإن كانت تظهره أيضاً مبظهر الرجل الذي يعتمد على نصيحة اإلمرباطور يف كل 

وهو يرجو اإلمرباطور يف رسالته األخرية أن يغفر له إرساله زوجته املريضة يف عربات الربيد . رية وكبريةصغ
 صورة - وخيتفي بلين بعد هذه الرسالة من ميدان األدب والتاريخ، تاركاً وراءه ما يعوضنا عن فقده. اإلمرباطوري

  .الروماين السميذع، إليطاليا يف أسعد أيامها

   الفصل الرابع

  اضمحالل الثقافة 

ذلك بأنه مل . لو أننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من أضوائها لطمسناها وأخفيناها عن أعني الناظرين
خيلفها يف اآلداب الالتينية الوثنية جبابرة أمثاهلا، ألن العقل قد بذل كل ما كان يدخره من جهد من عهد إنيوس إىل 

وهلذا فإنا نصدم أكرب صدمة حني ننتقل من عظمة كتايب التواريخ . يه جهد مدخرعهد تاستس حىت مل يبق لد
ففي هذا الكتاب ينحط التاريخ حىت ). 110(واحلوليات إىل كتاب ستونيوس املزري املسمى حياة الرجال الناني 

ومل . واخلرافاتومتتليء صفحات الكتاب بالنذر، واملعجزات، . يصبح جمرد سري، وتنحط السري حىت تصري قصصاً
 Philemonيرفع الكتاب إىل مرتلة الكتب األدبية إال األسلوب اإلليصابايت الذي ترمجه به فليمون هليند 

Holland (1606 .(ولعل هذه الرسائل . وأقل من هذا إثارة لالمشئزاز االحندار من رسائل بلين إىل رسائل فرنتو
لكننا جيدر بنا أن . ا السبب أن نفاضل بينها وبني رسائل بليناألخرية مل يكن يقصد نشرها، وليس من العدل هلذ
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نقول إن بعضها قد أفسده جرى الكاتب وراء العبارات العتيقة، وإن كان يف الكثري منها شيء من العطف احلقيقي 
 يف  حركة الرجوع إىل العبارات العتيقةAulus Gelliusوقد أيد أولس جليوس . الذي يشعر به املعلم حنو تلميذه

 وهو أكرب جمموعة من السخافات احلقرية التافهة يف األدب القدمي؛ ووصل أبوليوس - )169(كتابه الليايل األتكية 
Apuleiusذه احلركة إىل غايتها يف كتابه املسمى احلمار الذهيب  . وقد جاء أبوليوس وفرنتو من أفريقية ورمبا كان

 يف تلك البالد مل يكن قد اختلف عن لغة الشعب واجلمهورية بقدر من أسباب نشأة هذه اهلواية أن األدب الالتيين
وكان فرنتو قوي االعتقاد بأن من الواجب أن يقوى األدب بلغة الشعب، كما جيدد . اختالفه عن هذه اللغة يف رومة

و األدب أو لكن الشباب ال يعود قط إىل حياة الرجل، أو األمة، أ. اإلنسان قوة النبات بتقليب األرض عند جذوره

وكانت . لقد كانت الرتعة الشرقية قد بدأت تدب يف هذه الكتب، ومل يكن من املستطاع وقف سريها . اللغة
. ة تصبح شيئاً فشيئاً لغة األدب، ولغة احلياة مجيعاًاللغة اليونانية العامية املنتشرة يف الشرق اهللنسيت ورومة املستشرق

، وهو يوناين اسكندري اختذ رومة موطناً Appianوقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب ا تأمالته، وكما اختار أبيان 
؛ وكذلك فعل كلوديوس )160حوايل (له، اللغة اليونانية ليكتب ا كتابه الواضح الساطع يف تواريخ حروب رومة 

وهو رجل روماين املولد والدم، وكتب ديوكاسيوس، وهو رجل روماين من أعضاء . Claudius Aelianإيليان 
ذلك أن زعامة األدب قد أخذت . جملس الشيوخ، بعد نصف قرن من ذلك الوقت، تارخياً لرومة باللغة اليونانية

ودة إىل الروح اليونانية األصيلة، بل إىل وقتئذ تعود من رومة إىل الشرق اليوناين، على أن هذه العودة مل تكن ع
لقد وجد يف األدب اليوناين بعد هذا الوقت جبابرة، ولكنهم . الروح الشرقية، وإن كانت تستخدم اللغة اليونانية

ذلك أن الكفاية الفنية . وكان اضمحالل الفن الروماين أبطأ من اضمحالل اآلداب اليونانية. كانوا قديسني مسيحيني
ومن أمثلة حتف ذلك العصر . هدها وأخرجت طائفة قديرة من املباين، والتماثيل، والصور، والفسيفساءقد طال ع

رأس نريفا احملفوظ يف الفاتيكان، والذي يتمثل فيه الطابع الواقعي الواضح الذي نشاهده يف الصور الفالفية؛ وعمود 
د بذل هدريان جهوداً مضنية ألحياء الفن اليوناين ولق. تراجان مثل من النقوش الرائعة رغم كثرة ما فيه من فجاجة

يضاف إىل هذا أن . القدمي، ولكنه مل جيد من يغدق عليه ماله وعونه كما أغدق بركليز املال والعون على فدياس
اإلهلام الذي كان حيرك بالد اليونان بعد مرثون، وحيرك رومة بعد أكتيوم، كان معدوماً يف عصر يكبل فيه الناس 

ومن أجل هذا نرى متاثيل هدريان النصفية تعوزها الصفات . م بالقيود، ويصطنعون القناعة وجينحون للسلمأنفسه
املميزة لشخصيته ملا فيها من خطوط هلنستية ملساء؛ ورأساً بلوتيناً وسابينا مجيلتان، ولكن النفس تشمئز من صور 

: ريان قد أخطأ إذ حاول العودة إىل الفن اليوناين القدميوأكرب الظن أن هد. أنثينووس ملا فيها من تفاهة خمنثة ناعمة

فقد قضى ذه احملاولة على ما كان ميتاز به فن النحت الغاليف والتراجاين من نزعة طبيعية وفردية دافعة قوية، كانت 
 عن طريق هلا جذور متأصلة يف التقاليد واألخالق اإليطالية، وما من شك يف أن شيئاً ما ال يستطيع أن يتضح إال
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وقفز فن النحت اليوناين إىل قرب ذروته يف عهد األنطونينيني، بل إنه وصل يف هذا العهد . حتقيق طبيعته اخلاصة به
إىل درجة الكمال مرة واحدة على األقل، وذلك يف صورة فتاة مثل فيها رأسها املقنع وثياا املتواضعة متثيالً رقيقاً 

وتكاد تضارعها يف اجلمال صورة فوستينا ملاركس، وهي اليت تثري من الشهوة ). 43(ساحراً، وخبطوط غاية يف القوة
وقد حنتت ألورليوس نفسه أو صبت له متاثيل ال تقل أشكاهلا عن ألف شكل ختتلف من . ما يتفق مع ملزات التاريخ

حلساسية،إىل متثاله يف هذه متاثيل الكبتول النصفي الذي ميثله شاباً مفكراً سليماً من املكر واخلداع ولكنه شديد ا
وليس مثة سائح جيهل متثال اإلمرباطور . اموعة نفسها والذي ميثله يف صورة أستاذ ذي شعر ملتو ودروع سابغة

وبقي . أورليوس الفارس ذلك التمثال الربنزي الفخم الذي يشرف، من يوم أعاده ميكل أجنلو، على ساحة الكبتول
وعادت يف أيام هدريان العادة التسكانية واهللنستية، عادة حفر . فناً رومانياً حمبوباًالنقش البارز إىل آخر العهود 

املناظر االسطورية والتارخيية على التوابيت حني اختذ األمل يف اخللود صورة شخصية بل صورة جسمية، وحل دفن 
يمت لتخليد ذكرى حروب وتظهر إحدى عشرة لوحة باقية من أقواس النصر اليت أق. جثث املوتى حمل إحراقها

فليس يف هذه اللوحات صورة واحدة لشخص قد رسم على أنه :  الطراز الطبيعي يف أكمل أشكالهأورليوس
از ا من غريه، فصورة ماركس وهو يستقبل يف مثل أعلى لألشخاص، بل إن لكل فرد فيها خصائصه الفردية اليت ميت

غري فخر أو كربياء خضوع أعدائه املغلوبني صورة يستثري صاحبها احلب، واملغلوبون ال يظهرون كأم برابرة مهج 
وقد أقام جملس الشيوخ والشعب يف عام . بل يبدون يف صورة رجال خليقني بكفاحهم الطويل يف سبيل حريتهم

 الذي ال يزال يزين الساحة اليت يقيم فيها، وقد استلهم من أقاموه فكرته من عمود تراجان،  عمود أورليوس174
وكانت . فصوروا فيه احلروب املركمانية وأظهروا يف فنهم هذا من العطف ما يشرف الغالبني واملغلوبني على السواء

 األلعاب يف أيامه كانت أقل قسوة، ذلك أن. روح اإلمرباطور هي اليت ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت وأخالقه
نعم إن الفساد اخللقي قد . وأن القوانني كانت أكثر رعاية للضعفاء، وكان الزواج فيما يبدو أدوم وأرضى للزوجني

بقي كما كان يف كل العهود، جتهر به القلة، وختفيه الكثرة، ولكنه كان قد جاوز غايته يف عهد نريون، ومل يعد هو 
بب، وأخذ الرجال والنساء يعودون إىل الدين القدمي، أو يهبون أنفسهم ألديان جديدة، ووافقهم طراز الوقت احمل

وغصت رومة وقتئٍذ بأولئك الفالسفة، فمنهم من دعاهم أورليوس، ومنهم من رحب . الفالسفة على هذا وذاك
 فازدحم م بالطه، ونالوا منه وقد أفادوا كل اإلفادة من كرمه وسلطانه،. مبجيئهم، ومنهم من مسح هلم باإلقامة

املناصب واهلبات، وألقوا ما ال حيصى من احملاضرات، وافتتحوا كثرياً من املدارس، ووهبوا العامل يف شخص تلميذهم 
  .اإلمرباطور جمد الفلسفة القدمية واحنالهلا

  الفصل الخامس 
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  اإلمبراطور الفيلسوف 

ولسنا واثقني .  ليصوغ أفكاره عن احلياة البشرية ومصريهاجلس ماركس أورليوس يف خيمته قبل موته بست سنني
كان يقصد به أن تطلع عليه أعني اجلماهري، ولكنا نرجح أن هذا كان قصده ألن " إىل نفس"من أن كتابه املسي 

الناس مجيعاً، حىت القديسني، ال يسلمون من الغرور، وألن أعظم رجل عامل جمد متر به حلظات من الضعف يتمىن 
ومل يكن ماركس مؤلفاً قديراً، وقد أضاع معظم ما علمه إياه فرنتو من اللغة الالتينية ألنه أخذ . ها أن يكتب كتاباًفي

قد كتبت يف الفترات اليت تتخلل أسفاره، وحروبه، وما " األفكار الذهبية"هذا إىل أن تلك . يكتب باللغة اليونانية
 وليس لنا أن نلومه ألنه جعلها متقطعة غري منسجمة، وألنه يعمد فيها .كان يقع يف البالد من فنت واضطرابات كثرية

 على رقته -إىل التكرار الكثري، وألا يف بعض األحيان مسئمة مملة، وألن قيمة الكتاب ال تعتمد إال على حمتوياته
عصر القدمي والعصر وصراحته، وعلى ما يكشفه دون وعي كامل منه عن نفسية جتمع بني الوثنية واملسيحية، وبني ال

وكان أورليوس يرى كما ترى كثرة فالسفة زمانه أن الفلسفة ليست وصفاً نظرياً لالاية، بل هي مدرسة . الوسيط
وقلّما كان يشغل باله يف البحث عن حقيقة اهللا، وتراه يتحدث أحياناً كما يتحدث . لتعليم الفضيلة وطريقة للحياة

، ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا اإلقرار يقبل دين آبائه وأجداده بتقوى الرجل الال أدريون، فيعترف أنه ال يعرف
) 44"(وماذا يعود على من حيايت يف عامل خاٍل من اآلهلة ومن قوة تصرف شئونه؟: "الساذج، ويسأل نفسه قائالً

ل ما يف سفر التكوين من وكان إذا حتدث عن اهللا حتدث عنه تارةً بصيغة املفرد وتارةً بصيغة اجلمع، ويف حديثه ك
وهو يصلي ويقرب القرابني لآلهلة القدامى، ولكنه يف خبيئة نفسه يؤمن بألوهية الكون، ويتأثر أشد . عدم مباالة

ويثري . التأثر بنظام العامل وكلمة اهللا فيه، وهو حيس كما حيس اهلنود باعتماد العامل واإلنسان كل منهما على اآلخر
ة صغرية، ال تلبث أن تتشكل فتكون هلا أعضاء، وقوة، وعقل، وأماين، وكل ذلك بقليل من عجبه منو الطفل من بذر

ويعتقد أننا لو استطعنا أن نفهم الكون على حقيقته لوجدنا فيه كل ما يف اإلنسان وقوة خالقة مبدعة ). 45(الطعام
ويف األشياء العاقلة كلها ....  مقدسةإن األشياء مجيعها متشابكة بعضها ببعض، والرابطة اليت بينها رابطة: "ويقول

وهل ميكن أن ... عقل مشترك، ومثة إله واحد يسري يف كل شيء، ومادة واحدة، وقانون واحد، وحقيقة واحدة
وهو يعترف مبا جيده اإلنسان من صعوبة ). 46"(يكون فيك أنت نظام واضح، ويف الكون كله اضطراب واختالل؟

لشقاء الذي يبدو أن اإلنسان ال يستحقه، وبني وجود قوة مدبرة خيرة، ولكنه يعقب يف التوفيق بني الشر واألمل وا
على هذا بقوله إننا ال نستطيع أن حنكم على موضع عنصر أو حادثة يف نظام األشياء إال إذا رأينا هذه األشياء كلها، 

معةويدرك عالقتها بعضها ببعض؟ وهلذا ومنذا الذي يدعي أنه أويت القدرة على أن ينظر إىل األشياء هذه النظرة اجلا
كان من السخف والوقاحة أن حنكم على العامل؛ وإمنا تكون احلكمة يف االعتراف بعجزنا ويف العمل على أن نكون 

أجزاء متناسقة مع النظام العام للكون، وأن حناول أن نستشف ما وراء جسم العامل من عقل، وأن نتعاون معه راضني 
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، )47(أي أنه حيدث وفقاً ملنهج الطبيعة" العدل يف كل ما حيدث"رك اإلنسان هذه الفكرة أدرك أن ومىت أد. خمتارين
؛ وكل )49(وكل شيء طبيعي مجيل يف نظر من يفهم). 48(وال ميكن أن يكون شيء حيدث وفقاً ملنهج الطبيعة شراً

 كل جزء أن يرحب، يف رضاء وابتهاج، شيء يقرره العقل العاملي العام أي املنطق الكامن يف مجيع األشياء، وعلى
هو أن يقبل اإلنسان طائعاً خمتاراً ) وهو الذي أوصى به أنطونينس ساعة وفاته" (واالتزان. "بنصيبه املتواضع ومبصريه

كل ما يوائمين يوائمك أيها الكون، وليس شيء حيدث يف الوقت الذي ). "50"(كل ما حتدده طبيعة اموع كله
وكل شيء تأيت به فصولك أيتها الطبيعة مثرة ناضجة يل، كل . مبكراً عن موعده أو متأخراً عنهيناسبك حيدث يل 

وكل ما للمعرفة من قيمة أا أداة ). 51(األشياء تصدر منك، وكل األشياء مستقرة فيك، وكل األشياء عائدة إليك
 على أن ال تكون منطقاً أو -)52"(فةوما الذي يرشد اإلنسان ويهديه إذن؟ ال شيء إال الفلس. "للحياة الصاحلة

ولقد وهب اهللا اإلنسان دميوناً أو ). 53"(كن مستقيماً وإال فلتقوم"علماً، بل تدريباً على السمو اخللقي دائماً متصالً 
تلك هي مباديء النفس العاقلة، وهي تسري يف الكون كله، . "والفضيلة هي حياة العقل.  هي عقله- روحاً داخلية
 شكله، ومتتد إىل األبدية، وحتتضن التجدد الدوري جلميع األشياء، وتدرك أن من سيخلفوننا لن يروا وتشرف على

شيئاً جديداً، وأن من سبقونا مل يروا أكثر مما رأينا، بل إن من يف األربعني من عمره، إذا كان لديه شيء من االدراك، 
ويرى ماركس أم مقدماته ). 54"(ان وما سيكونقد رأى بطريقة ما، وبفضل هذه الوحدة املتناسقة، كل ما ك

وهو ينبذ اجلسم وكل أعماله ). 55"(ليست اللذة طيبة أو نافعة: "تضطره إىل أن يكون من املتزمتني وهو يقول
أال فانظروا إىل حقارة األشياء وسرعة فنائها؛ إن ما كان باألمس . "ويتحدث أحياناً كما يتحدث ماركس أنطونيوس

قلبها ظهراً لبطن تر أية حياة !... وما أكثر شقاء اجلسم الذي جيتازها به.... يصبح غداً جثة أو رماداًقطعة صغرية، س
والعقل يف رأيه جيب أن يكون حصناً حمرراً من الشهوات اجلسمية، والغضب، واحلقد؛ وجيب أن يكون ). 56(هي

إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط . "ام العداواتمنهمكاً يف عمله اماكاً ال يكاد يالحظ معه تقلبات احلظوظ أو سه
وهو يسلم كارهاً بأن يف هذا العامل أشراراً، ويقول إن الطريقة اليت جيب ). 57"(قيمة ما يشغل به نفسه من األشياء

أن يتبعها اإلنسان معهم هي أن يذكر أم أيضاً رجال، وأم الضحايا العاجزون ألخطائهم اليت ارتكبوها مدفوعني 
). 59"(وإذا أساء إليك إنسان، فالضرر واقع عليه، ومن واجبك أن تعفو عنه). "58(ربية احلوادث والظروفجب

وإذا أحزنك وجود األشرار من الناس، ففكر يف العدد الكثري من األخبار الذين إلتقيت م، وفيما ميتزج يف األخالق 
اراً كانوا أو أشراراً، وكلهم أبناء اهللا ينتسبون إليه، والناس كلهم إخوة، أخي). 60(غري الكاملة من فضائل كثرية

فأنا بوصفي أورليوس تكون رومة وطين، . "واهلمجي البشع نفسه مواطن يف الوطن العام الذي ننتمي كلنا له
ترى هل هذه فلسفة خيالية غري عملية؟ كال، إن األمر على عكس ). 61"(وبوصفي رجالً يكون وطين هو العامل كله

إن الرجل الصاحل حقاً ال تؤثر ). 62(اماً وال شيء أقوى أو أشد متعة من الفطرة الطيبة، إذا الزمها االخالصهذا مت
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الذي أصابك مينعك أن تكون عادالً، ) الشر(هل هذا : "فيه مصائب الدهر، ومهما يصبه من الشر ال يسلبه نفسه
فماذا !  أن الناس قد لعنوك، أو قتلوك، أو مزقوك إرباًولنفرض... متواضعاً، حراً؟... كرمياً، معتدالً، حصيف الرأي

تستطيع هذه األشياء أن تفعل لتمنع عقلك أن يبقى طاهراً، حكيماً، متزناً، عادالً؟ وإذا وقف اإلنسان جبوار نبع رائق 
 ا إىل صاف ولعنه، فإن النبع ال يقف عن إرسال املاء النظيف، وإذا دنه أو رمى فيه األقذار، فسرعان ما يلقى

إن ذلك ليس شقاء : وال تنس كلما أصابتك كارثة أن تطبق هذا املبدأ القائل... خارجها وال يتدنس ا مرةً أخرى
أال ما أقل األشياء اليت إذا حصل عليها اإلنسان ... حل بك، بل إن الصرب عليه صرب الكرام هو السعادة بعينها

بيد أن حياة ماركس مل تكن تتصف باهلدوء؛ فلقد )". 63( األرباباستطاع أن حييا حياة هادئة مطمئنة تشبه حياة
، وأن يلقى املوت آخر األمر دون أن جيد عزاء يف االبن "االجنيل اخلامس"اضطر أن يقتل األملان وهو يكتب هذا 

د قوله، الذي سيخلفه، وأال يكون له أمل يف أن حيظى بالسعادة بعد مماته، ألن النفس واجلسم على السواء، على ح
فكما أن تبدل األجسام واحناهلا، يفسحان املكان ألجسام أخرى كتب عليها املوت، : "يعودان إىل عناصرمها األوىل

وتتوزع يف عقل العامل األصلي وختلي مكاا إىل أرواح ... فكذلك تتبدل األرواح اليت تنتقل إىل اهلواء وتتبدد
وهذا أيضاً هو ... وسوف تفىن يف ذلك الذي أخرجك... للقد وجدت أنت بوصفك جزءاً من ك)... 64(جديدة

فاجتز إذن هذه الفترة القصرية من الزمن حىت تصل هادئاً إىل الطبيعة، واختم رحلتك وأنت ... ما تريده الطبيعة
راض، وليكن مثلك كمثل حبة الزيتون تسقط حني تنضج، وتبارك الطبيعة اليت أخرجتها، وتثين على الشجرة اليت 

  )".65(هامحلت

  الفصل السادس 

  كمودس 

إذهب إىل : "وملا أقبل ضابط احلرس يسأل ماركس وهو على فراش املوت عن كلمة السر لذلك اليوم أجابه بقوله
وكانت الشمس املشرقة وقتئذ يف التاسعة عشرة من العمر، وكانت هي فىت ". الشمس املشرقة؛ أما مشسي فهي غاربة

ولقد كان اإلنسان . اً، ال يصده شيء عما يريد، وليس له وازع من خلق أو خوفمتني البنية قوي اجلسم، جريئ
يتوقع أن يرى فيه أكثر مما يرى يف ماركس، القديس العليل، وأن يراه أكثر مما يراه ماركس ينهج سياسة احلرب إىل 

الشروط أن ينسحبوا وكان ما عرضه من . لكن الذي حدث أنه عرض من فوره الصلح إىل األعداء. النصر أو املوت
من األراضي ااورة لنهر الدانوب، وأن يسلموا معظم أسلحتهم، ويعيدوا مجيع األسرى والفارين من الرومان، وأن 

). 66(يؤدوا إىل رومة جزية سنوية من احلبوب، وأن يقنعوا ثالثة عشر ألفاً من جنودهم بالتطوع يف الفيالق الرومانية

فأما قواده فقد استشاطوا غضباً ألنه مسح للفريسة الواقعة يف .  هذه ما عدا الشعبوالمته رومة كلها على فعلته
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على أن قبائل أراضي الدانوب مل تسبب قط متاعب لإلمرباطورية يف عهد . الشرك أن تفلت منه لتقاتلهم مرة أخرى
من احلروب، وكان يف واحلق أن الزعيم الشاب، وإن مل يكن جباناً خوار العود، كان قد شهد كفايته . كمودس

فلما عاد إىل عاصمة ملكه انتهر جملس الشيوخ، وأثقل العامة بالعطايا اليت . حاجة إىل السلم ليستمتع باحلياة يف رومة
وملا مل جيد يف السياسة ميداناً يظهر فيه شدة بأسه عمد إىل .  دينارا725ً فوهب كل مواطن - مل يعهدوا مثلها من قبل
ع اإلمرباطورية، وبرع يف استعمال السيف والقوسرباعة اعتزم معها أن يظهرها أمام صيد الوحوش يف الضيا

فغادر القصر وعاش يف مدرسة االدين فترة من الزمان، وأخذ يسوق املركبات يف مباريات السباق، . اجلماهري
 معه كانوا حيرصون على أن وال حاجة إىل القول بأن من كانوا يتبارون). 67(ويصارع احليوانات والرجال يف اتلد

يكون هو الفائز؛ ولكنه مل يكن يبايل أن خيرج مبفرده قبل الفطور ليقاتل فرس ر، أو فيالً، أو منراً ال يعبأ قط 
فكان يترك النمر . وقد بلغ من إتقانه الرماية أن استطاع يف استعراض واحد قتل مائة منر مبائة سهم). 68(بامللوك

). 69(مث يرميه بسهم فيقتله، ويترك الرجل سليماً يواجه املوت مرة أخرى. كوم عليهم باإلعداميهاجم جمرماً من احمل

وقد أمر أن تسجل هذه األعمال ايدة يف صحيفة احلوادث اليومية، وأصر على أن يؤدى إليه من خزانة الدولة أجر 
ل تاستس، اللذين ال بد لنا من الرجوع ولقد كان املؤرخون أمثا. على كل صراع من األلف الصراع اليت قام ا

إليهم يف هذا املوضوع، ينظرون إىل هذه األعمال بعني األشراف احلانقني، وحيكمون عليها حسب تقاليدهم؛ وهلذا 
فهم . فإنا ال نعرف كم من العجائب اليت يرووا تاريخ صحيح، وكم منها أملته الرغبة يف التشهري به والثأر منه

كمودس كان يسكر ويقامر، ويبدد أموال الدولة، وأن يف حرميه ثلثمائة إمرأة وثلثمائة غالم، وأنه يؤكدون لنا أن 
وقد . حيلو له أن يكون إمرأة يف بعض األحيان، أو يف القليل أن يلبس ثياب النساء حىت يف األلعاب العامة نفسها

 أن يبتر Bellonaمودس أمر أحد كهنة بلونا فيقولون مثالً إن ك. رووا لنا عنه قصصاً من القسوة ال يقبلها عقل
ذراعه ليربهن بقطعها على تقواه، وإنه أرغم بعض النساء الالئي نذرن أنفسهن خلدمة إيزيس أن يضربن صدورهن 

بثمارالبلوط املخروطية حىت مينت، وإنه كان يقتل الرجال بال متييز بينهم راوة هرقل اليت كان ميسكها بيده، وإنه مجع 
ويلوح أن إحدى عشيقاته كانت مسيحية، وأنه عفا من أجلها ) 70...(دين وقتلهم بسهامه واحداً بعد واحداملقع

ويوحي إخالص هذه السيدة لكمودس بأن هذا . عن بعض املسيحيني الذين حكم عليهم بالعمل يف مناجم سردينية
وكان . ر طيبة غفل عن ذكرها التاريخالرجل، الذي كان أشد وحشية من الوحوش الضارية، مل يكن جمرداً من عناص
 Lucillaمن ذلك أن عمته لوسال . خوفه من االغتيال يدفعه، كما كان يدفع أسالفه، إىل أقسى ضروب الوحشية

ائتمرت به لتقتله، فلما كشف املؤامرة أمر بقتلها، كما أمر بقتل عدد كبري جداً من ذوي املقامات العالية، ثبت 
وقد بلغ من عدد القتلى أنه مل يكد يبقي على قيد . ؤامرة أو حامت حوهلم شبهة االشتراك فيهاعليهم االشتراك يف امل

وعاد املخربون إىل نشاطهم ومكانتهم بعد أن كادوا خيتفون من رومة . احلياة أحد من ذوي املكانة يف أيام ماركس
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 رئيساً للحرس Perennisنيس وعين كمودس بر. قرناً كامالً، وساد املدينة عهد جديد من عهود االرهاب
إىل الفسق والفجور، وحكم برنيس البالد ) على حد قول الرواة(الربيتوري وأسلمه أزمة احلكم مث استسلم هو 

وظن . حكماً حازماً ولكنه كان حكماً صارماً خالياً من الرمحة؛ فنظم حكماً لإلرهاب قتل فيه مجيع معارضيه

وتورط .  إىل جملس الشيوخالعرش لنفسه، فأسلم هذا السيجانس الثايناإلمرباطور أن برنيس يعتزم اغتصاب 
وخلف برنيس يف رياسة احلرس الربيتوري معتوق . الس نفسه يف طائفة من أعمال االنتقام املتأجج اخلايل من الرمحة

، وبزه يف الفساد والقسوة، فكان أي منصب من املناصب يناله من يؤدي نظريه )Cleander(185عى كليندر يد
وقد أعدم بأمره . رشوة طيبة، وكان من املستطاع إلغاء أي حكم تصدره أية حمكمة واحلصول على حكم يناقضه

 190الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء يف عام الشيوخ والفرسان بعد أن اموا باخليانة أو بانتقاد أعماله، فلما ضاق 

 Laetusوأجام اإلمرباطور إىل ما طلبوا، وعين ليتس . القصر الذي كان يقيم فيه كمودس وطلبوا إعدام كليندر

وظل ليتس يصرف األمور ثالث سنني أيقن بعدها أن منيته قد دنت، فقد وقع يف يده مصادفة ثبت بأمساء . بدالً منه
 192فلما كان آخر يوم من عام . Marciaامهم، وكان حيوي أمساء أنصاره وأصدقائه ومارسيا احملكوم بإعد

قدمت مارسيا لكمودس كأساً من السم، وملا أبطأ مفعول السم، خنقه الالعب الذي كان قد أبقاه يف احلمام ليثاقفه، 
يالً فنقول إن رومة حني مات ماركس كان قد ولنعد إىل الوراء قل. وكان وقتئذ شاباً يف احلادية والثالثني من العمر

فقد امتدت حدودها إىل ما وراء ر الدانوب؛ ووصلت إىل إسكتلندة، . بلغت أوج عظمتها وبدأت يف االضمحالل
والصحراء الكربى، وجبال القوقاز، وروسيا، وأبواب بارثيا؛ وكانت قد وهبت هذا اخلليط املضطرب من الشعوب 

وقد صاغت منها .  تكن يف اللغة والثقافة، فقد كانت يف القليل وحدة يف االقتصاد والتشريعواألديان وحدة، إن مل
جمموعة عظيمة من األمم املرتبطة برباط واحد؛ وكان تبادل السلع جيري يف داخلها حراً موفوراً بدرجة مل يكن هلا 

وكان عامل . ة وبها األمن والسالمنظري من قبل؛ وظلت قرنني من الزمان تصد الربابرة عن هذه الدولة العظيم
ومل يشهد العامل يف . اجلنس األبيض ينظر إليها على أا مركز العامل كله، وأا املدينة اخلالدة القادرة على كل شيء

ويف وسط هذا الرخاء الذي كانت . عصر من العصور السابقة مثل ما شهده فيها من الثراء، والعظمة والسلطان
.  رومة خالل هذا القرن الثاين كانت تنبت مجيع بذور األزماتاليت قضت على إيطاليا يف القرن الثالثمظاهرة تتألق يف

وكانت ملاركس اليد الطوىل يف خلق هذه األزمات ألنه رشح كمودس للجلوس على العرش من بعده، وألن ما 
يف زمن السلم بالسلطات اليت فقد احتفظ كمودس . خاضه من احلروب زاد السلطة تركيزاً يف يدي اإلمرباطور

فذوي غصن االستقالل الفردي واحمللي، واالبتكار واألنفة بسبب مناء سلطان . وضعها أورليوس يف يده زمن احلرب
الدولة واتساع دائرة اختصاصها، ونضبت موارد ثروة األمم مبا فرض عليها من الضرائب اليت أخذت أعباؤها تزداد 

، لكي تقاوم ا بريوقراطية تضاعف نفسها، وبسبب حروب العدوان اليت ما فتئت زيادة مستمرة على مر األيام



  

 Will Durant  485   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

، وقضت األوبئة وااعات على )7(وأخذت ثروة إيطاليا املعدنية تتناقص. الدولة تثري عجاجها للدفاع عن نفسها
األموال واحنطت قيمة الكثريين من أهلها، وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام األرقاء، وأقفرت خزانة الدولة من 

وأخذت الصناعات اإليطالية ختسر . العملة بسبب الزيادة املطردة يف نفقات احلكومة ويف إعانة العجزة واملساكني
أسواقها يف الواليات ملنافسة الواليات نفسها هلذه الصناعة، ومل توضع قط سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البالد عن 

وبينما كان هذا حيدث . وزيع قوة الشراء يف داخل البالد على نطاق أوسع من ذي قبلالتجارة األجنبية الكاسدة بت
يف إيطاليا نفسها كانت الواليات قد أخذت تفيق مما أصاا من جراء انتزاع ثروا على أيدي صال، ومبيب، وقيصر، 

ت ثروا اجلديدية تعني باملال وكاسيوس، وبروتس، وأنطونيوس؛ فعاد إليها حذقها القدمي، وازدهرت صناعاا، وأخذ
وسد أبناؤها ما حدث يف الفيالق من فراغ، وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها؛ وما . العلم والفلسفة والفن

لبثت جيوش الواليات أن وضعت إيطاليا حتت رمحتها وعينت قوادها أباطرة، وانقضى عهد الفتوح وانقلبت اآلية 
وكأمنا أدرك عقل رومة هذه النذر واملشاكل، فاستسلم يف أواخر . ك احلني يبتلعون الغالبنيوأخذ املغلوبون من ذل

وكان حرمان اجلمعيات الشعبية أوالً مث جملس الشيوخ بعدئذ . أيام األنطونيني إىل عهد من الكلل الثقايف والروحي
نبعث من النشاط السياسي احلر، ومن من سلطاا حرماناً يكاد أن يكون كامالً قد ذهب باحلافز الذهين الذي ي

وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزت يف يد الزعيم فقد ألقى . الشعور الواسع االنتشار باحلرية والسلطان
املواطنون عليه التبعة كلها تقريباً، فانزوى عدد متزايد منهم يف أسرهم، وقصروا جهودهم على شؤوم اخلاصة؛ 

. ، وأخذ اتمع يتمزق من داخله إرباً يف الوقت الذي الح فيه أن الوحدة على أمت ما تكونوأصبح املواطنون ذرات

أورليوس " أفكار"وخاب رجاء الناس يف امللكية، كما خاب رجاؤهم من قبل يف الدمقراطية، وكثرياً ما كانت 
ل، وأن الربابرة الذين يتضاعف أفكاراً من الرصاص، يزيدها ثقالً ظنه أن مشاكل رومة مستعصية على احل" الذهبية"

وأخذت الرواقية، اليت . عددهم بال انقطاع لن تستطيع ساللة عظيمة جاحنة إىل السلم أن تصمد هلم زمناً طويالً
. بدأت عهدها بالدعوة إىل القوة، تدعو اآلن إىل االستسالم للمقادير، وعقد الفالسفة كلهم تقريباً الصلح مع الدين

ات العليا أربعمائة عام تتخذ الرواقية بديالً من الدين، أطرحت هذه الطبقات اآلن ذلك البديل، وبعد أن ظلت الطبق
على أن الوثنية هي األخرى كانت . وأدارت الفئة احلاكمة ظهرها إىل الفالسفة وولت وجهها شطر مذابح اآلهلة

ا امتنعت عنها هذه املعونة أوشكت قواها فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل املعونة احلكومية، فلم. تلفظ آخر أنفاسها
. أن ختور؛ لقد غلبت هي الفلسفة، ولكن أرباضها أخذت قبل ذلك العهد تستمع يف خشوع إىل أمساء اآلهلة الغازية

  .وكان هذا العصر عصر البعث للواليات والنصر املؤزر الذي يتجاوز حدود العقل للمسيحية
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  الكتاب الرابع 

  اإلمبراطورية 

   م 192 -.م. ق146

  الباب الحادي والعشرون 

  إيطاليا 

  الفصل األول 

  المدن 

فلنقف قليالً عند هذا اد املزعزع وحناول أن ندرك أن اإلمرباطورية كانت أعظم شأناً من مدينة روما؛ ذلك أننا قد 
ان الواليات، لكن أطلقنا الوقوف عند هذا املنظر الباهر الذي استحوذ على عقول املؤرخني كما خلب ألباب سك

الواقع الذي ال مناص من االعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة مل يعد مقرها يف عاصمتها الفاسدة احملتضرة؛ بل إن 
ما بقي هلذه الدولة من قوة وحيوية، وكثرياً مما كان فيها من مجال، ومعظم ما كانت حتتويه من نشاط عقلي، إن هذا 

طاليا؛ ومن أجل هذا فلن نستطيع أن نكون ألنفسنا فكرة صحيحة عن روما، وعما كله كان يف الواليات ويف إي
قامت به من جالئل األعمال يف اإلدارة والسلم، حىت نترك العاصمة نفسها ونطوف باملدائن األلف اليت كان يتكون 

لعمل؟ أال ما أكثر ما هنالك من ترى كيف أبدأ هذا ا: "قال بلين األكرب ملا أن بدأ يصف إيطاليا. منها العلم الروماين
لقد كان حول روما وجنوا !".  ومنذا الذي يستطيع أن حيصيها كلها؟ وما أعظم شهرة كل بلد مبفرده-!بلدان

إقليم التبوم، الذي كان يف بادئ األمر أمها، مث صار عدوها، مث جنة من الضواحي والقصور يقيم فيها الرومان 
وكان إىل جنوب العاصمة وغربيها ر التمرب وطرق برية صاحلة تربطها باملرفأين أصحاب املال والذوق السليم، 

وقد وصلت أستيا إىل أوج عزها يف القرنني الثاين .  وأستيا على البحر الترهيينPortusاملنافسني هلا ومها يورتس 
وكانت . ثيلها مزدمحة موالثالث من التاريخ امليالدي، فكانت شوارعها غاصة بالتجار وصائدي السمك، ودور مت

بيوا ومساكنها ذات الشقق الكثرية شبيهة كل الشبه بأمثاهلا يف روما احلارة، وقد حتدث عنها سائح من فلورنس يف 
وتدل بعض األعمال الباقية منها إىل اليوم، ويدل أحد . القرن اخلامس عشر حديث املعجب بثروا وزينتها العظيمة

 والذي نقشت عليه أزهار مجيلة دقيقة، على أن سكاا التجار أنفسهم كانوا يدركون معىن املذابح البديع التصميم
حيث كان ألغىن ) Onzioأنزيو  (Antiumوكان إىل جنويب أستيا على شاطئ البحر مدينة انتيوم . اجلمال احلق

لبحر األيب لتستقبل ما يسري الرومان، ولكثري من األباطرة، وللمحبوبني من اآلهلة قصور وهياكل متتد إىل شاطئ ا
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وقد وجدت يف خرائبها اليت متتد حنو ثالثة أميال، متاثيل ذات روعة ومجال، منها متثال االد . فيه من نسيم عليل
الذين مضى عليهم اآلن " املواطنني العظام"وبالقرب منهما أثر باٍق إىل اليوم كان يذكر . الربغيزي ومتثال أباو بلفادير

قرناً من الزمان أم كانوا من عهد قريب يستمتعون برؤية أحد عشر جمالداً ميوتون وهم يقاتلون عشرة ثالثة عشر 
وكان إىل مشاليها ومن وراء التالل الساحلية مدينة أكوينم مسقط رأس جوفنال وأربينم ). 2(دببة ضارية 

Arpinumمن روما كانت تقوم مدينة وعلى بعد عشرين ميالً.  اليت كانت تفخر بإبنيها ماريوس وشيشرون 
، وكانت بيوا اجلميلة مشيدة على شرفات مدرجة )Palestrinaبالسترينا القدمية ( القدمية Praenesteبرانسيت 

على سفوح اجلبل؛ وحدائقها تشتهر بورودها، وقمة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت لإلهلة فورتونا برميجينيا 
Fortuna Primigeniaيط النساء برعايتها وقت املخاض، وتنال منهن املال نظري ما تنطق به من  اليت كانت حت

 اليت تبعد عشرة أميال عن روما غنية مثلها باحلدائق والقصور، وفيها Tusculumوكانت تسوكيومل . النبوءات

 ، وكانت أعظم ضواحي روما شهرة "اادالت التسكيوالتية"ولد كاتو الكبري، واحتفظ شيشرون بكتابه 
وإىل مشال . اليت مد إليها هدريان قصره الريفي واليت قضت فيها زنوبيا ملكة تدمر سين أسرها) ترفويل(ضاحية تيبور 

 اليت خرب أغسطس Perusiaاً، وفيها بلدة بروزيا روما تقع إتروريا اليت بعثت يف عهد الزعامة بعثاً جديداً متواضع
 ميسناس Arretiumمعظمها وجدد بناء بعضها، ومجل فنانوه فيها قوسا تسكانيا قدمياً وأجنبت أريتيوم 

Maecenas وبعثت به إىل روما، وأخرجت خزفاً للعامل القدمي، وكانت مدينة بيسي Pisae يف ذلك الوقت قد 
 يف البلوبونيز Pisa املدينة امسها ومنشأها إىل مجاعة من املستعمرين اليونان جاءوا من بيزا عمرت طويالً، وتعزو هذه

وقامت على هذا النهر نفسه على مسافة من هذه . Arnusوكانوا يكسبون عيشهم فيها بنقل اخلشب يف ر أرنس 
ندر وجود مثلها بني املدن ألا يف أغلب ، يFlorentiaاملدينة يف اجتاه منبعه مستعمرة رومانية ناشئة تدعى فلورنتيا 

 اليت كان Carraraوكان إىل الطرف الشمايل الغريب من أتروريا حماجر كررار . الظن مل تقدر مستقبلها حق قدره
وكانت جنوي من زمن بعيد هي املرفأ الذي .  مث حتمله السفن إىل العاصمةLunaينقل أمجل رخام روما إىل ثغر لونا 

م، أن القرطاجيني قد دمروا تلك . ق209ونسمع من زمن بعيد، أي من عام . ت مشايل إيطاليا الغريبتصدر منه غال
املدينة يف حرب جتارية ضروس، وأا دمرت بعد ذلك مراراً كثرية ولكنها كانت يف كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود 

 Augusta Taurinorumأوغستا تورنورم وعند قاعدة جبال األلب كانت . أكثر مما كانت رخاءاً وازدهاراً

، واليت جعلها أغسطس مستعمرة رومانية؛ ويف مقدور Touurini Gaulsاليت أنشأها الغاليون التورينيون 
اإلنسان أن يرى اآلن أرصفتها وجماريها القدمية حتت أرض شوارع تورين، وقد بقي فيها من أيام أغسطس باب 

وهنا ينثين ر . وم من األيام حصناً يصد عن البالد املغريين عليها من الشمالضخم يذكرنا بأن املدينة كانت يف ي
 وجيري حنو الشرق مائيت ومخسني ميالً، ويقسم Cottianالكسول الذي ينبع من جبال األلب الكتية ) البو(بدوا 
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وكان وادي . ة ما وراء ألبواجلزء الشمايل من إيطاليا قسمني كانا يعرفان يف عهد اجلمهورية بغالة ما قبل ألبو وغال
 عند سفح جبال األلب تلك -وكان . ألبو أخصب أقاليم شبه اجلزيرة كلها، وأكثرها سكاناً، وأعظمها رخاءاً

، )Comoكومو  (Larius، والريوس )Maggioriجميوري  (Verbanus فربانس -البحريات العظيمة 
 العني والنفس لتلك األجيال وال تزال كذلك لنا ، اليت كانت روعتها متعة)Gardaجاردا  (Benacusوبانكس 

وكان يبدأ من كومم، مدينة بلين األصغر طريق جتاري رئيسي يتجه جنوباً إىل مديوالمن . حنن يف هذه األيام
Mediolanum) وقد استقر الغاليون يف هذه املدينة يف القرن اخلامس قبل املياد، مث أضحت يف أيام ). ميالن
 صارت عاصمة اإلمرباطورية الغربية 286ر الكبرية واملراكز التعليمية اهلامة، وقبل أن حيل عام فرجيل من احلواض

؛ وقد بلغت من الثراء درجة )Brennerوكانت فريونا وقتئذ تسيطر على التجارة اليت تعرب ممر برنر . بدل روما
وقامت على ر ألبو امللتوي .  من النظارةيتسع خلمسة وعشرين ألفاً) جدد حديثاً(أمكنتها من أن تنشئ هلا مدرجاً 

 وفرارا Mantua، ومنتوا Cremona، وكرمونا )Piacenzaبياسرتا احلديثة  (Placentiaمدينة بالسنتيا 
Ferrara  -ر ألبو .  وكانت يف أول أمرها رباطات على احلدود أقيمت لصد الغاليني وكان إقليم فنيشيا يقع مشال

ويصف لنا . Illyria، املهاجرين األولني من إلرييا Veneti اشتق امسه من الفنييت وقد. Adigeوشرق األديج 
هريودوت كيف كان زعماء تلك القبائل جيمعون فتيات قراهم الالئي يف سن الزواج، ويقدرون لكل فتاة مثناً 

لفتيات ملن كن أقل من يتناسب مع مجاهلا، ويزوجوا ممن يؤدي ذلك الثمن، مث يتخذون تلك املهور بائنة مغرية ل
 Polaقد نشأت بعد، ولكن مدناً كبرية قامت عند بوال ) Venice(ومل تكن مدينة البندقية ). 4(هؤالء مجاالً وفتنة

، وبتفيوم Aquileiaوأكويليا ) Triesteتريستة  (Tergeste؛ وترجسيت Istriaعلى شبه جزيرة إستريا 
Pataviumبدوا ( وPadua (وقد بقي يف بوال من أيام الرومان قوس نصر ضخم، . درياويتتوج رأس البحر األ

وكان ميتد إىل جنوب . وهيكل ظريف، ومدرج ال يفوقه يف الروعة إال األصل الذي بين على منطه وهو الكاوسيوم
افنتيا ، وف)بولونيا (Bononia، وبونونيا )مودينا(ر ألبو سلسلة من املدن تبدأ من بالسنتيا خمترقة بارما، وموتينا 

Faventia)  فيرتيFaenze (وهنا عند رميين . وتنتهي عند أرمنينمRimini يقوم جسر من اجلسور اليت ال 
وكان الطريق الفالميين . حصر هلا واليت أقامها املهندسون الرومان، وهو أكثر اجلسور احتفاظاً بشكله الكامل القدمي

ويتفرع منه طريق فرعي يصل . دل اخللق الروماين يف صالبته وسيطرتهميتد على هذا اجلسر إىل املدينة خمترقاً قوساً يعا
وقد شيد هذا الطريق على قوائم يف املستنقعات اليت لوثتها عدة أار تصب يف . بتونيا برفنا بندقية األيام الرومانية

وقد ). 5"(عدياتفيها شوارع واسعة مكونة من قناطر وم"ويصف استرابون مدينة رافنا بأن . البحر األدرياوي
وقد كان . اختذها أغسطس مقراً ألسطوله األدرياوي، واختذها كثري من األباطرة مسكناً رمسياً هلم يف القرن اخلامس

تفوق مشايل إيطاليا على سائر أجزائها يف خصب التربة، ويف جوه الصحي املنشط الباعث على العمل، ويف موارده 
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تنوعة، وجتارته النهرية القليلة النفقة، كان تفوقه يف هذا كله مما مسا به من الناحية املعدنية، ويف صناعاته املختلفة امل
ومل ينشأ على . االقتصادية على وسط إيطاليا يف القرن األول امليالدي ومن ناحية الزعامة السياسية يف القرن الثالث

دد قليل من املدن اهلامة، وذلك ألن هذا الساحل الشرقي يف جزئه املمتد جنويب أرمنينم ومشايل برنديزيوم إال ع
، وبسينم، ومسنيوم، وأبوليا، بلدان Umbriaبيد أنه كان يف أمربيا . الساحل صخري كثري العواصف قليل املرافئ

 Assisumصغرى كثرية ال يستطاع احلكم على ثرائها وفنها إال بدراسة أنقاض مبيب، ومن هذه البلدان أسسيوم 

؛ وأمتريمن Blautus اليت ولد فيها بلوتس Sarsinaوالقديس فرانسيس؛ ومنها سرسينا مسقط رأس بروبرتيوس 
Amiternum مسقط رأس سلست Sallust وسلمو Sulmo اليت شهدت مولد أوفد، وفنوزيا اليت شهدت 

اجان ومل تشتهر بنفنتم زمية برس فحسب بل اشتهرت كذلك بقوس النصر العظيم الذي أقامه فيها تر. مولد هوراس
وكانت . وقد قص هدريان يف نقوشه الواضحة على هذا العمود قصة أعماله ايدة يف احلرب والسلم. وهدريان

وعند . برتديزيوم القائمة على الساحل اجلنويب الشرقي تشرف على طرق االتصال يف دمناشيا وبالد اليونان والشرق
إيطاليا كانت تقوم مدينة تارنتم، " عقب"وعند . ن والشرقإيطاليا كانت تقوم مدينة دملاشيا وبالد اليونا" عقب"

 مدينة عزيزة اجلانب، ولكنها مل تكن الوقت الذي نتحدث عنه إال مشىت آخذاً يف -وكانت من قبل دولة 
ويف جنويب إيطاليا استوىل أصحاب الضياع الكبرية على معظم . االضمحالل لكبار املوظفني واألشراف الرومان

وها إىل مراٍع للماشية؛ ففقدت املدن من كانت تعتمد عليهم من املزارعني، واضمحلت طبقاا من األراضي وحول
التجار وأرباب األعمال، وأفل جنم العشائر اليونانية اليت كانت تنفق أمواهلا بسخاء يف األيام السابقة، وذلك بسبب 

 فاضمحل شأا حىت مل تعد أكثر من بلدان صغرية تسرب القبائل اهلمجية إليها وبسبب قيام احلرب البونية النائية،
 Rhegiumإيطاليا كانت مدينة رجيوم " اصبع"ويف . أخذت اللغة الالتينية حتل فيها ببطيء حبل اللغة اليونانية

وعلى . وقد أثرت هذه املدينة بفضل جتارا مع صقلية وأفريقية. ذات املرفأ الصاحل)  احلاليةReggioرجيوم (
؛ ولعلها مل يكن من السهل عليها أن تذكر أيامها السالفة حني كان امسها Veliaريب كانت تقوم فيليا الشاطئ الغ

وقد بدلت اجلالية . إيليا، وحني كان يتردد يف جنباا أصداء أشعار برمنيدز وزينون وأقواهلما املتناقضة اخلبيئة
، وال تزال تدهش زائرها مبا فيها من Paestumستم الرومانية اليت استعمرت بوسيدونيا اسم هذه البلدة فجعلته بي

 اإليطايل يف -" الرببري"وكان أهلها اليونان يف الوقت الذي نتحدث عنه قد أخذوا يذوبون يف الدم . هياكل فخمة
. ياومل تبق احلضارة اليونانية حية يف إيطاليا إال يف كمبان.  الذي كان ينصب فيها من الريف القريب منها-هذه املرة 

أما من .  من الناحية اجلغرافية جزءاً من مسنيوم-  املكونة من اجلبال ومن الساحل احمليطني بنابلي -وكانت كمبانيا 
الناحيتني االقتصادية والثقافية فكانت عاملاً مستقالً بنفسه، ألا كانت من الوجهة الصناعية أكثر تقدماً من روما، 

ت يف رقعة صغرية من األرض حياة مليئة باالضطرابات السياسية، واملنافسات وكانت قوية من الناحية املالية، مجع
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وكانت أرضها خصبة التربة تنتج أحسن الزيتون والكروم يف . األدبية، واالزدهار الفين، واأللعاب العامة املثرية
 ولعل فارو  الذائعا الصيتFalernian والفالرين Surrentineإيطاليا، وكان يصدر منها النبيذ السرنيت 

Varroرعت : " كان يفكر يف كمبانيا وهو يتحدى العامل بقولهيا من ضربتم يف أرضني كثرية، هل رأيتم فيها أرضاً ز
أليست إيطاليا مليئة بأشجار الفاكهة امتالء خييل معه إىل من يراها أا كلها بستان واحد ... أحسن من أرض إيطاليا؟

ويب شبه جزيرة صخرية وعرة املنحدر متتد ناتئة يف البحر من سالرمن ويف طرف كمبانيا اجلن). 6"(عظيم؟
Salernum إىل سرنتم Surrentum . وكانت القصور الصغرية منبثة بني الكروم واحلدائق املغروسة على

 يف هذه األيام، وقد Sorrentoوكانت سرنتم مجيلة مثل سرنتو . التالل، كما كانت تقوم مبحاذاة شاطئ البحر
؛ ويبدو أنه مل يكد يتغير فيها شيء يف )7(اليت حبتها بكل ما لديها من هبات" جة الطبيعة" بلين األكرب بأا لقبها

خالل ألفي هام، وأكرب الظن أن أهلها ال يزالون حمتفظني بعبادام القدمية، وأن آهلتهم يف هذه األيام هي آهلتهم يف 
وكان يف مواجهة هذا اللسان البارز يف . صر البحر حصاراً ال آخر لهاأليام اخلالية؛ وال تزال أجراف الصخور حت

وكان بركان فريوف املطل . تالطمها األمواج من مجيع اجلهات) Cpriكابري  (Capraeaالبحر جزيرة كربيا 
 مث .على الشاطئ اجلنويب للخليج يرسل دخانه يف السماء، بينما كانت مبيب وهركيوالنيم ترقدان حتت طبقات احلمم

أكثر بالد إيطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية يف عهد " املدينة اجلديدة "Neopolisتلي هاتني املدينتني نيوبوليس 
لقد كان . ويف وسعنا أن نتبني من كسل نابلي يف هذه األيام مدى اماكها القدمي يف احلب واللهو والفن. تراجان

وكان فيها هياكل وقصور، ومالٍه مجيلة؛ . وألعام كانت كلها يونانيةأهلها إيطاليني، ولكن ثقافتهم، وعادام، 
ويف . وكانت تقام فيها مرة يف كل مخس سنني مباريات يف املوسيقى والشعر نال أستاتيوس يف واحدة منها جائزة

من رائحة بركها اليت إشتق امسها )  احلديثةPuzzuoliبزيويل  (Puteoliالطرف الغريب من اخلليج كان ثغر بتيويل 
وكان . وقد ازدهرت هذه املدينة بفضل جتارة روما وبفضل مصنوعاا احلديدية، وخزفها، وزجاجها). 8(الكربيتية 

فيها مدرج تدل ممراته اليت حتت األرض والباقية إىل هذا اليوم على الطريقة اليت كان يصل ا االدون والوحوش إىل 
 اليت يزيد اءها وجاذبيتها قيامها بني Baiacرفأ بتيويل كانت تتألأل قصور بايا الد وعلى اجلانب اآلخر من م

هنا كان يلهو قيصر وكلجيوال ونريون، وهنا كان الرومان املصابون بداء الرئة يأتون ليستحموا يف . اجلبال والبحر
 Varroبالفساد اخللقي؛ وها هو ذا فارو وكانت املدينة جتين فوائد كثرية من اشتهارها بالقمار و. مياه عيوا املعدنية

، وكان كلوديوس يرى أن شيشرون قد جلله )2(يقول إن فتياا كن ملكاً مشاعاً، وإن كثريين من فتياا كانوا بنات
أتظن أن كاتو كانت حتدثه نفسه : "ويقول سنكا متسائالً). 10(عار ال ميحى أبد الدهر ألنه سافر مرة إىل هذه البلدة

يقيم يف قصر مليء بأسباب اللهو والسرور، يستطيع وهو فيه أن حيصي عدد من مير به أمام عينه من النساء بأن 
القاصرات الالئي ميألن القوارب والسفن الكثرية األنواع املطلية بكافة األلوان، والورود اليت تتمايل حول 
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 Avernusبركان خامد، كانت حبرية أفرينس وعلى بعد بضعة أميال قليلة مشال بايا، يف فوهة ). 11"(البحرية؟

وكان . تبعث يف اجلو دخاناً كربيتيا بلغ من قوته أن وصفته األساطري بقوهلا أنه ما من طائر يطري فوقه ويبقى حياً
ويف مشال البحرية كانت . بالقرب من الكهف الذي شق إنياس طريقه السهل إىل اجلحيم كما جاء يف ملحمة فرجيل

 القدمية، وقد أخذت حتتضر يف ذلك الوقت بعد أن قامت إىل جانبها غبنتها مدينة نيوبوليس Cumaeمدينة كومي 
اليت كانت أكثر منها جاذبية، ولوجود مرفأين جبوارها أكثر أمناً من مرفئها ومها بتيويل وأستيا، ولتقدم الصناعة يف 

ني ميالً وتقوم يف إقليم خصيب كان ينتج يف وكانت كبوا تبعد عن شاطئ البحر يف الداخل حنو مخس. Capuaكبوا 
وقد . ؛ ومل يكن يف إيطاليا كلها ما يضارع ما فيها من مصانع الربنز واحلديد)12(بعض األحيان أربع غالت يف العام

جازا روما على مساعدا هنيبال جزاء أضر ا قرنني من الزمان عجزت فيهما عن أن تفيق من كبوا، ووصفها 
وظلت كذلك حىت أعادها قيصر إىل سابق عهدها بأن جاء ). 13"(مسكن من ماتوا سياسياً" خالهلا بأا شيشرون يف

لقد يبدو لنا أن هذه املدن . إليها بآالف من املستعمرين اجلدد؛ وأضحت يف أيام تراجان مدينة مزدهرة مرة أخرى
ولشد ما . القارئ سرداً سريعاً ليست أكثر من أمساءالكربى اليت كانت قائمة يف إيطاليا القدمية واليت سردناها على 

خنطئ إذ نظن أا جمرد ألفاظ على خريطة، أو ال حنس أا كانت مساكن صاخبة لرجال مرهفي احلس جيدون يف 
واآلن فلنرفع الرماد عن إحدى املدائن الرومانية لنقف يف آثارها اليت . طلب الطعام والشراب والنساء والذهب

  .ا بأعجب الوسائل عن جمرى احلياة يف تلك الشوارع القدميةاحتفظت 

  الفصل الثاني 

  بمبي 

كانت مبيب إحدى البلدان الصغرى يف إيطاليا، وقلما يرد هلا ذكر يف اآلداب الالتينية إىل إذا ذكر حساء مسكها 
ولعلها تضارع روما يف قدم ، Oscansاملتبل، وكرنبها، ودفنها حتت الرماد الربكاين، وقد أنشأها اإلسكانيون 

عهدها؛ وسكنها مهاجرون من اليونان، واستوىل عليها سال، وجعلها مستعمرة رومانية، ودمر بعضها زلزال يف عام 
فقد ثار هذا الربكان يف اليوم . وكان بناؤها ال يزال جيدد يف الوقت الذي دمرها بركان فيزوف مرة أخرى. م63

. وقذف من فوهته رماداً وصخوراً يف اهلواء وعلته ألسنة من اللهب. م79عام الرابع والعشرين من شهر أغسطس 

وامر فوقها مطر غزير فاستحالت املواد اليت قذفها الربكان سيالً جارفاً من الطني واحلجارة حط على مبيب 
 األرض تزلزل وظلت. وهركيوالنيم، فلم متِض إال ست ساعات حىت غطاها بطبقة يبلغ مسكها مثاين أقدام أو عشر

، واختنق مئات )14(فدفن النظارة حتت أنقاض دور التمثيل. واملنازل تتداعى طوال ذلك النهار والليلة اليت أعقبته
وكان بلين األكرب وقتئذ . من األهلني بالتراب والدخان، وثارت األمواج فحالت بني من حاولوا النجاة بطريق البحر
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 القريبة من بتيويل وتأثر قلبه باستغاثة أهل البلدة وطلبهم Misenumسينم يتوىل قيادة األسطول الغريب عند مي
النجدة، كما تأثر برغبته يف مشاهدة هذه الظاهرة عن كثب، فركب سفينة صغرية ونزل منها إىل الرب على الشاطئ 

والدخان اللذين كانا اجلنويب للخليج، وأجنى عدداً من االشخاص؛ وبينما كانت تلك اجلماعة تغدو خوفاً من البرد 

ويف صباح اليوم التايل انظمت  . يتقدمان حنوها، خارت قوى العامل الشيخ، فسقط يف الطريق وقضى حنبه
الساحل حتاول الفرار من املوت، وكانت ثورة الربكان زوجته وابن أخيه إىل اجلماعة اليائسة اليت كانت سائرة بإزاء 

وقتئذ ال تزال مستمرة، وقد غطت السماء من نابلي إىل سرنتم باحلجارة والرماد حىت استحال النهار ليالً حالك 
واستوىل اهللع على الفارين الذين افترقوا يف هذا الظالم الدامس عن أزواجهم وأبنائهم، فعال صراخهم . السواد

وأخذ بعضهم يستغيث مبختلف اآلهلة لتنجيهم من هول الكارثة، وبعضهم . يلهم وزادوا املوقف هلعاً ورعباًوعو
وملا صفت السماء آخر ). 16(ينادي بأن اآلهلة كلها قد هلكت، وأن اية العامل اليت طاملا تنبأ ا الناس قد حلّت

ا من الطني قد غطّت كل شيء يف مبيب إىل أعلى السقف، األمر يف اليوم الثالث كانت احلمم الربكانية وما اختلط 
وأكرب الظن أن ألفني أو حنومها من سكان بنيب البالغ . وحىت كانت هركيوالنيم قد اختفت عن آخرها من الوجود

عددهم عشرين ألفاً قد قضوا حنبهم يف هذه الكارثة؛ وقد حفظ الرماد الربكاين أشكال عدد من املوتى؛ ذلك بأن 
مطار وأحجار اخلفاف اليت سقطت عليها غطتها بطبقة مسيكة صلبت حني جفت، وملا ملئ فراغ هذه القوالب األ

وعاد قليلون ممن جنوا إىل أنقاض املدينة يبحثون فيها عن بعض ما فقدوه من . العاجلة خرجت منه أشكال بشعة
 إحتفر قائد منساوي حفرة يف 1709ويف عام . امالنفائس، مث تركوا هذا املوضع فيما بعد فغطته األتربة على مر األي

موضع هركيوالنيم، ولكن الرواسب اليت فوق املدينة واليت كان مسكها يف بعض املواضع يبلغ ستني قدماً بلغت من 
أما مبيب فقد بدأ الكشف عنها يف عام . السمك درجة جعل أعمال احلفر تسري ببطء شديد وتتكلّف نفقات باهظة

وقد كشف اآلن عن اجلزء األكرب من املدينة، فظهر عدد كبري من .  اآلن جيري يف فترت متباعدة، وظل حىت1749
. البيوت، واألدوات، والنقوش، فاستطعنا أن نعرف عن مبيب القدمية من بعض النواحي أكثر مما نعرفه عن روما القدمية

وما من شك يف أن هذه السوق . ملدن اإليطاليةوكان حمور حياة املدينة هو السوق العامة، شأا يف هذا شأن سائر ا
، وكانت تقام فيها األلعاب، ومتثل فيها "يوم السوق"كانت يف الزمن القدمي ملتقى الزراع، وحاصالم يف 

املسرحيات، وقد أقام فيها األهلون أضرحة آلهلتهم، فشادوا ضرحياً جلوبتر يف أحد طرفيها وضرحياً ألبلو يف الطرف 
 راعية املدنية Pompeianaمببيانا ) زهرة(بالقرب من هذا الضريح األخري أنشأوا ضرحياً لفينوس اآلخر، و
ولكن أهل املدينة مل يكونوا قوماً متدينني، فقد شغلتهم الصناعة، والسياسة، واأللعاب، والصيد فلم تترك . وحاميتها

وملا أن ). 17( أهم الرموز لطقوسهم الديونيشيةهلم وقتاً للعبادة، وكانوا إذا عبدوا عظمة عضو التذكري واختذوه
زادت الشؤون االقتصادية واحلكومية يف مقدارها وخطرها، وعلت قيمتها، قامت أبنية عظيمة حول السوق إختذت 
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ويف وسعنا أن ندرك مما نعرفه عن املدن . مراكز لألعمال اإلدارية، وللمساومات، واملفاوضات، وتبادل السلع
يثة كيف كانت الشوارع ااورة للسوق تعج بالبائعني اجلائلني، ويعلو فيها ضجيج البائعني واملشترين، اإليطالية احلد

وقد عثر املنقبون يف خرائب احلوانيت على بعض النقل، والعيش، . وعجيج الصناعات بالنهار واملرح بالليل
وارع على مسافة من السوق كانت احلانات، وحمال ويف الش. والفاكهة، املتفحمة أو املتحجرة اليت مل جتد من يشتريها

ولو مل حيرص أهل مبيب على أن ينقشوا عواطفهم . امليسر، وبيوت الدعارة، كل منها حياول أن جيمع هذه كلها فيه
وقد نقلت ثالثة آالف من . على جدران املباين العامة ملا استطعنا أن نتخيل ما كانت عليه حيام من حدة ومضاء

وأكرب الظن أن آالفاً أخرى مل يتح هلا البقاء، وقد اكتفى ناقشوها يف بعض األحيان بذكر أمسائهم . نقوشهذه ال
وفحشهم اجلريء، الذي ال يزال الناس جيبون أن يفعلوه؛ ودون بعضهم األوامر اليت كانوا يصدروا إىل أعدائهم 

إشنق : Cornelius إىل كورنليوس Samius من ساميوس"مؤملني أن يطيعها هؤالء األعداء كقول واحد منهم 
وقفت هنا " تقول إا Romulaفقد كتبت رميوال : ومن النقوش ما هو رسائل حب كثرياً ما تكون شعراً". نفسك

وداعاً يا فكتوريا؛ يف وسعِك أياً كان مكانِك أن تعطسي أحسن : "، وكتب شاب متيم"Stephylusمع ستفيلس 
 العامة أو القرابني اخلاصة املنحوتة أو املرسومة على اجلدران بأقل عدداً من هذه وليست احلوادث). 18"(عطسة

الرسائل، فترى املُالّك يعلنون أيام عطلتهم، والذين فقد هلم متاع يعلنون عن فقده، ونقابات أرباب احلرف وغريها 
صائدوا " البلدية؛ فها هم أوالء من اجلماعات تعلن عن تأييد املرشحني الذين يؤمل جناحهم يف محالت االنتخابات

قاطعوا األخشاب وبائعوا "و " Aedile ليكون إيديال Popfdius Rofusالسمك يرشحون بوبديوس روفس 
، وها هي ذي بعض النقوش اخلشنة تعلن عن ألعاب )19"(الفحم النبايت يطلبون إليكم أن تنتخبوا مارسلينس
" العذارى تتحسر"، وها هي ذي Celadusااهدين مثل سالدس االدة، وبعضها اآلخر ميتدح شجاعة مشهوري 

لقد كانت مبيب ). 20!"(، يا حبيب الشعب عجل بالعودةActiusأي أكتيوس "_ أو يم بأحد املمثلني احملبوبني 
تعيش لكي تتلذذ، فقد كان فيها ثالثة محامات عامة وساحة للتدريب الرياضي، ودار متثيل صغرية تتسع أللفني 

مخسمائة من النظارة، وأخرى كبرية تتسع خلمسة آالف، ومدرج يستطيع عشرون ألفاً أن يستمتعوا فيه بآالم و
يسقتل يف مبيب يف الرابع والعشرين، واخلامس : "وها هو نقش يقول. املوت يقاسيها غريهم من الناس بدالً منهم

قدمهم حاكما املدينة، وسيكون هناك صيد؛ : لدينوالعشرين، والسادس والعشرين، من نوفمرب ثالثون زوجاً من اا
وكان ميوس هذا أحد حاكمي املدينة، أما باريس فكان كبري ! "  مرحى يا باريسMaiusمرحباً بك يا ميوس 

فأما . وتدل آثار داخل املنازل على أن األهلني كانوا حييون حياة مفعمة بالنعيم جتملها الفنون املختلفة. االدين
كاد تكون خالية من النوافذ والتدفئة فيها نادرة، وال تظهر احلمامات إال يف منازل األغنياء، وكان لبعض البيوت فت

الدور بركة يف حديقة حماطة بألعاب وكانت أرض احلجرات تصنع من اإلمسنت أو احلجر أو من الفسيفساء أحياناً، 
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الكسب "، ونقش آخر "مرحبا بالكسب": وقد نقش رجل صريح من طالب املال على ارض داره هذه العبارة
ومل يعثر إال على القليل من األثاث فقد كان كله تقريباً من اخلشب، وهلذا مل يبق منه شيئاً يذكر، غري أن ). 21"(لذّة

عدداً كبرياً من النضد، واألسرة، والكراسي، ومصابيح الرخام أو الربنز قد جنت من التلف، ويف وسع اإلنسان أن 
حفي مبيب ونابلي جمموعة متنوعة من األدوات املرتلية، من أقالم، وحمابر، وموازين، وأدوات املطبخ، يرى يف مت

ونواحي البقايا الفنية اليت كشفت يف مبيب أو بالقرب منها بأن األشراف الذين يسكنون . والزينة، واآلالت املوسيقية
يستمتعون باملميزات الثقافية للحياة، بل كان يف القصور الصغرية ذات احلدائق مل يكونوا هم وحدهم الذين 

 جملداً أو ملفاً، وال 1756فقد كشفت يف هركيوالنيم مكتبة خاصة كانت حتتوي على . يشاركهم فيها جتار املدينة
 أو املناظر الرائعة والنساء الرشيقات Boscorealeداعي هنا ألن نعيد ما قلناه من قبل عن كؤوس البسكوريايل 

ولقد كان يف كثري من املساكن متاثيل ذات روعة، وكان يف السوق العامة وحدها . ى جدران منازل مبيباملصورة عل
وقد عثر يف هيكل جوبتر على رأس هلذا اإلله قد يكون فدياس نفسه هو الذي سواه؛ فأنت ترى . مائة ومخسون متثاالً

وكان يف هيكل أبلو متثال لدينان ثقب مؤخر رأسه . كثةفيه القوة والعدالة ماثلتني يف ثنايا الشعر الغزير واللحية ال
وقد عثر يف أحد قصور هركيوالنيم الصغرية على طائفة من . حىت يستطيع كاهن خمتبئ أن يتحدث بالنبوءات

وأكرب الظن أن . التماثيل واألدوات الربنزية كانت من الكثرة حبيث امتألت ا حجرة ذائعة الصيت يف متحف نابلي
 كانت -  عطارد املستريح، ونارسس أو ديونيش، والساتري السكران وإله احلقول الراقص -ه اموعة روائع هذ

يونانية بأصلها أو بصنعها؛ وهي تكشف عن حذق يف الصنع، وعن السرور غري احملتشم البادي يف اجلسم الصحيح 
 متثال نصفي من الربنز ألحد الداللني يف ومن هذه التماثيل. السليم، ومها اخلاصتان املاثلتان يف الفن الربكستيلي

 الذي وجدت حساباته منقوشة على L.Caacilius Iuoundusكاسليوس أيوكندس . مدينة مبيب ويدعى ل
ويظهر يف هذا التمثال الرأس األصلع والوجه الصارم غري .  لوحاً من الشمع عثر عليها يف داره مبدينة مبيب154

 - ال متتزج اخلشونة بالذكاء، واحلكمة بالثآليل اجللدية؛ وهو من صنع مثال معاصر يف هذا التمث. ارد من احلنو

واحلق أن اإلنسان .  أظهر فيه شخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات-ولعله مثال إيطايل 
اآلهلة واإلهلات اخلالية لتستريح نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إىل جانب ما حييط ا يف متحف نابلي من متاثيل 

وجوهها من الغضون، واليت تكاد تنطع معارفها امللساء الوديعة املستكنة لتخربنا بأن أصحاا مل يعيشوا قط على ظهر 
  . األرض

  الفصل الثالث 

  نظام البلديات وحياتها 
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 إيطاليا القدمية؛ غري أن ومل تكن احلياة اخلاصة والعامة، حياة األفراد وحياة اجلماعات، أحد وأقوى ما كانت يف
حوادث هذه األيام تبلغ من اخلطر ومن استنفاد اجلهود حداً ال نستطيع معه أن نويل تفاصيل نظام البلديات يف عهد 

القياصرة كثرياً من عنايتنا، ومن أجل هذا مل تعد نظم احلمم املختلفة املميزة أو احلقوق السياسية املتتابعة اليت كان 
 عليها بالنواجذ، مل تعد هذه أو تلك جزءاً من ذلك املاضي احلي الذي هو موضوع حبثنا ومثار األهلون يعضون

 املدن حتكم نفسها - لقد كان من اخلصائص األساسية لإلمرباطورية الرومانية تتألف من جمموعة من دول. اهتمامنا
ر عليها، مع أن اإلمرباطورية كلها بنفسها إىل حٍد ما، وتضم كل منها يف مؤخرا أرضني واسعة متتلكها وتسيط

وكان معفي الوطنية يف هذه اإلمرباطورية حب الشخص ملدينته أكثر مما تعين حبه . كانت مقسمة إىل واليات
وكان األحرار يف كل مدينة يقنعون يف األحوال العادية مبمارسة حقوقهم السياسية احمللية البحتة؛ . لإلمرباطورية

ا املواطنية الرومانية من غري أهل روما يذهبون إىل تلك العاصمة ليعطوا أصوام يف االنتخابات؛ وقلما كان الذين نالو
ومل يكن اضمحالل اجلمعيات العامة يف العاصمة مصحوباً باضمحالل مماثل له يف مدن اإلمرباطورية ما تدل على هذا 

' boule وملعظم املدن الشرقية جمالس -Curiaوكان ملعظم البلديات اإليطالية جمالس شيوخ . مبيب نفسها

 ختتار حكامها؛ وكان ينتظر من حاكم املدينة أن يهب comitia ekklesia تسن قوانينها ومجعيات - تشريعية
نظري )  مبعىن املنصبHonasوالكلمة الثانية مشتقة من  (Snmma Honorariaمدينته مبلغاً كبرياً من املال 

هلا، وقد جرت العادة أيضاً أن يتربع من حني إىل حني ببعض املال لألغراض أو تفضلها عليه بأن يكون حاكماً 
 قد - أو أرستقراطية األحرار- وإذ كان املنصب ال ينال عليه صاحبه أجراً فإن دميقراطية األحرار. األلعاب العامة

 عام من عهد أغسطس إىل وظلت البلديات مائيت. استحالت يف كل مكان تقريباً اجلركية يتوالها ذوو املال واجلاه
ولسنا ننكر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراء بطبيعة احلال؛ فقد . عهد أورليوس يف رخاء وازدهار

تكفلت الطبيعة واملميزات املختلفة بإجياد هذه احلال ولكن التاريخ مل حيدثنا قط عن عهد من العهود، قبل هذا العهد 
ذلك أن نفقات إدارة املدينة كلها تقريباً، : ء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه املدائن لفقرائهاأو بعده، فعل فيه األغنيا

وما يلزم من املال لتمثيل املسرحيات، وغري ذلك من ضروب التسلية، واأللعاب، وتشييد اهلياكل، ودور التمثيل، 
 والقنوات اليت تنقل ماء الشرب للمدن، واملالعب؛ ومدارس التدريب الرياضي، واملكتبات العامة، الباسلقات،

والقناطر واحلمامات، وجتميل هذه كلها باألقواس واألروقة ذات العمد، والصور والتماثيل، كانت كلها يتحملها 
وقد ظل الوطن طوال املائيت عام األوىل من عهد اإلمرباطورية يدفع أولئك األقوام إىل التنافس فيما . ذوو اليسار
م ذه األعمال اخلريية تنافساً أدى يف بعض األحيان إىل إفالس عدد من األسر اليت كانت متوهلا، أو املدن بينهم للقيا

وقد جرت العادة يف أيام القحط أن يبتاع األغنياء الطعام ويوزعوه من . اليت تتكفل ا بعد إقامتها من مال األغنياء
دمون جلميع املواطنني؛ وجلميع السكان أحياناً، زيتاً أو مخراً غري مثن على الفقراء، وكانوا يف بعض املناسبات يق
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وخلّدت النقوش الباقية إىل اآلن كثرياً من هذا . باان، أو يقيمون هلم وليمة عامة، أو يهبوم قدراً من املال
 محامات  سسترس إلقامة1.600.000فها هو ذا مثر من أصحاب املاليني يهب مدينة ألتينم يف فنيشيا . السخاء

 Decimius؛ وها هو ذا ديسميوس تلس Casinumعامة، وها هي ذي سيدة تشيد هيكالً ومدرجاً يف كسينم 

Tullus يهب تركوينياي Tarquinii سسترس؛ وها هي ذي كرمونا 5.000.000 محامات تكلّفت 
Cremonaكر النقوش إمسي طبيبني وتذ.  اليت دمرها جنود فسبازيانال تلبث أن يعاد بناؤها من تربعات املواطنني

 Luciliusويف أستيا اليت كانت مزدمحة بالسكان دعا لوسليوس مجاال . قدما كل ما ميلكان هبات لنلمثلي

Gemala مجيع أهلها إىل الطعام ورصف فيها طريقاً طويالً واسعاً، ورمم سبعة هياكل أو أعاد بناءها وأعاد بناء 
وكان من عادة بعض األغنياء أن يقيم الواحد منهم ). 22(يني سسترسمحامات البلدية، ووهب خزانتها ثالثة مال

وليمة يدعو إليها قسماً كبرياً من املواطنني يف عيد ميالده أو ملناسبة إنتخابه إىل منصب عام، أو زواج إبنته، أو ارتداء 
املدينة جتزي هذا احملسن على وكانت . إبنه الطوغة، دليالً على بلوغه سن الرشد، أو تدشني بناء أهداه إىل املدينة

ومل يكن الفقراء يشعرون بالذلّة حني . إحسانه بأن تعينه يف منصب عام، أو تقيم له متثاالً، أو متتدحه بقصيدة أو نقش
ينالون هذه العطايا كلها، ذلك بأم كانوا يتهمون األغنياء بأم مل حيصلوا على هذا املال الذي يفعلون به اخلري إال 

ق االستغالل، ومن أجل هذا كانوا يتطلبون االقتصاد يف املباين اجلميلة والتماثيل، ويلحون يف ختفيض مثن من طري
وإذا أضفنا إىل هبات األفراد، ما كان يهبه األباطرة للمدن، وما كان يقام فيها ). 23(احلبوب واإلكثار من األلعاب

 حيل ا من الكوارث، فضالً عن األعمال العامة واملناصب اليت بأمواهلم من مباٍن، وما يقدمونه هلا من مال لتخفيف ما
لقد كانت . كانت حتول من خزائن البلديات، إذا فعلنا هذا بدأنا حنس بفخامة املدن اإليطالية يف عهد حكومة الزعامة

لزينة، وخدمة طبية شوارعها مرصوفة، وكان فيها جماٍر لنقل املياه القذرة، وشرطة حلماية األمن، وكثري من وسائل ا
. جمانية للفقراء من أهلها، وماء نقي نظيف يصل إىل الدور يف أنابيب نظري أجر قليل، وطعام يقدم للفقراء بثمن خبس

وكانت احلمامات يف معظم األحوال مباحة من غري أجر ينفَق عليها من هبات احملسنني، واملال يقدم لألسر الفقرية 
اء واإلكثار منهم؛ وكانت املدارس ودور الكتب تنشأ للتعليم واملطالعة، واملسرحيات مساعدة هلا على تربية األبن

ومل تكن . تمثَّل، واحلفالت املوسيقية تقام، واأللعاب تنظَّم لتنافس ا تلك املدن روما غري عابئة مبا تنفقه فيها من مال
يف العاصمة؛ فقد كانت هذه املدائن تتنافس يف إقامة حضارة املدن اإليطالية حضارة مادية بالقدر الذي كانت عليه 

، وجعلت شهورها )24(املدرجات، ولكنها أقامت كذلك هياكل فخمة، يضارع بعضها أحسن ما كان منها يف روما
وكانت تنفق بسخاء على األعمال الفنية، وتنشئ القاعات الرحبة . مرحة مبا كانت تقيمه من أعياد دينية ذات جة

وكانت تيسر ملواطنيها أسباب الصحة، . ، وللشعراء، والسفسطائيني، واخلطباء، والفالسفة، واملوسيقينيللمحاضرات
ومنها، ال من روما، خرج عظماء املؤلفني الالتني، وعدد كبري من أحسن ما . والنظافة، والترته، واحلياة الثقافية القوية



  

 Will Durant  497   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

يف سنتومسال ) احلب( متحف نابلي، ومتثال بروس يف) العدالة(يف متاحفها من روائع النحت كتمثال نيكي 
Centumecella ومتثال زيوس يف أتركويل ،Atricolic . وكانت تقوم حباجيات عدد من السكان، ال يقلّون

وقصارى . عن عددهم قبل هذا القرن، يف املدن اليت قامت مكاا وتؤمنهم من مصائب احلرب تأميناً منقطع النظري
  .األول والثاين من التاريخ امليالدي قد شهدا ذروة جمد شبه اجلزيرة العظيمةالقول أن القرنني 

  الباب الثاني والعشرون 

  تمدين الغرب 

  الفصل األول 

  روما والواليات 

 إذا غضضنا النظر عن نظام االسترقاق الذي كان نظاماً عاماً يف الدول -كانت الوصمة اليت يوصم ا رخاء إيطاليا 
لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب ألن الواليات . اعتمادها إىل حٍد ما على استغالل الواليات هي -القدمية 

كانت تؤدى هلا الشيء الكثري باً أو خراجاً، ومن ذبنكما النهب واخلراج كان أصل الثروة اليت نشأ عنها ازدهار 
 متتلكها حبق الفتح، وتعد سكاا مجيعاً رعايا وكانت روما قبل عهد قيصر تعد الواليات أقاليم. املُدن اإليطالية

رومانيني، ومل يكن منهم إال عدد قليل يعدون ضمن املواطنني الرومان؛ وكانت أرض تلك البالد بأمجعها ملكاً للدولة 
ادت الرومانية، وميتلكها أصحاا على أا منحةً هلم من قبل احلكومة اإلمرباطورية ومن حقها أن تستردها منهم وأر

روما أن تقلل من احتمال قيام الثورات يف األقاليم املفتوحة فقسمتها واليات صغرية حرمت على كل والية أن يكون 
بينها وبني غريها من الواليات معامالت سياسية مباشرة، وكانت تفضل رجال األعمال على الطبقات الدنىي يف مجيع 

ولعل شيشرون كان يبالغ . Divide et imperaفرق تسد وكان سر احلكم الروماين وشعاره هو . الواليات
، إن بالدها كانت مقفرة يف عهد Verresحني قال عن أمم البحر األبيض املتوسط، يف سياق تشهريه بفريس 

إن كل الواليات تندب حظها، ومجيع األحرار يصرخون ويعولون، ومجيع املمالك حتتج على قسوتنا : "اجلمهورية
أما ). 1"( مثة مكان فيما بني احمليطني، مهما يكن قاصياً أو خافياً، مل يشعر بوطأة جشعنا وظلمناوشرهنا، وليس

فقد . الزعامة فكانت أكثر سخاء من اجلمهورية يف معاملتها للواليات، ومل يكن هذا كرماً منها بل كان حسن التدبري
غات والعادات احمللية، وكانت حرية الكالم مباحة كانت الضرائب يف أيامها غري باهظة، وكانت حتترم األديان والل

إال إذا كانت طعناً يف السلطة العليا، ومسحت هلا أن حتتفظ بقوانينها احمللية مادامت هذه القوانني ال تتعارض مع 
وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها ا تقسيم الواليات اخلاضعة لسلطاا أقساماً . مكاسب الرومان وسيادم
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فقد كانت بعض البلطيات . فاوتة يف املرتبة، وتقسيم األهلني يف داخل كل والية طبقات متفاوتة القدر كذلكمت
، تعطي جزية، وال ختضع حلاكم الوالية، وتدير شؤوا الداخلية بنفسها من غري أن "مدناً حرة"كأثينة ورودس 

د مسحت روما لبعض املمالك القدمية أمثال نوميديا وق. تتدخل فيها روما ما دامت حتتفظ بالنظام االجتماعي والسلم
لروما يعتمدون على محايتها وسياستها، وكان يطلب " أفياالً"وكبدوكيا أن حتتفظ مبلوكها، ولكن هؤالء امللوك كانوا 

ة، وكان حاكم الوالية جتمع يف شخصه السلطة التشريعية التنفيذي. إليهم أن ميدوها باملال والعتاد إذا أرادت ذلك
والقضائية، ومل يكن حيد من سلطانه إال املُدن احلرة، وحق املواطن الروماين يف أن يلجأ إىل اإلمرباطور، والرقابة املالية 

غري أن هذا السلطان املطلق كان يغري احلكام بأن يسيئوا استخدام سلطتهم، . اليت كان يقوم ا الكوستر أو الرقيب
ا احلاكم منصبه قد طالت يف عهد الزعامة، ومع أن مرتبه وخمصصاته األخرى قد ومع أن املدة اليت كان يتوىل فيه

زيدت زيادة كبرية، ومع أن مسئوليته عن أعماله املالية أمام اإلمرباطور قد قللت من فساد احلكم وسوء استعمال 
ز املال والفساد مل السلطة، فإن يف وسعنا أن نستدل من رسائل بلين ومن فقرات يف كتاب تاستس، على أن ابتزا

وكانت الدولة . وكانت جباية الضرائب أهم أعمال احلاكم وأعوانه. يصبحا من األمور النادرة يف آخر القرن األول
 - يف عهد اإلمرباطورية تقوم بإحصاء عام يف كل الواليات، تقصد به فرض الضرائب على األرض وعلى األمالك 

. رادت الدولة أن تشجع زيادة اإلنتاج فاستبدلت بالعشور خراجاً حمدد القيمةوأ. ومنها على احليوانات وعلى العبيد

ومل يعد امللتزمون هم الذين جيبون الضرائب، وإن ظلوا جيبون بعض العوائد اجلمركية يف الثغور، ويشرفون على 
لواليات أن تسهم يف عمل وكان ينتظر من ا. األعمال اجلارية يف غابات الدولة ومنامجها وعلى األشغال العامة فيها

تاج من الذهب لكل إمرباطور جديد، وأن تقوم بتكاليف إدارة الوالية، وأن ترسل يف بعض احلاالت سفناً حمملة 
واحتفظ يف الشرق بالعادة القدمية، عادة أداء األفراد خدمات عامة للدولة، مث انتشرت فيما بعد . بالغالل إىل روما

إىل األغنياء أن يقدموا " يطلب "لحكومة احمللية أو للوايل مبقتضى هذه العامة أن وكان ل. من الشرق إىل الغرب
. قروضاً للحرب، وسفناً لألسطول، ومباين لألغراض العامة، وطعاماً لضحايا القحط، ومغنني يف األعياد واملسرحيات

 كانت تؤديها الواليات ال تكاد ويقول شيشرون، وهو ممن تولوا بعض املناصب العامة يف الدولة، إن الضرائب اليت
عندهم يشمل القضاء على الفنت والثورات، وأكرب الظن أن " الدفاع"وكان ). 3(تكفي نفقات اإلدارة والدفاع

ومن واجبنا أال . كانت تشمل املطالب اليت خلقت ذلك العدد الكبري من الرومان أصحاب املاليني" اإلدارة"نفقات 
طة يناط ا حفظ األمن والنظام يف ذلك الوقت جباة جيمعون أكثر مما يكفي هلذين نرى حرجاً يف أن ترسل أي سل

ذلك بأن . على أن الواليات قد عمها الرخاء يف عهد حكومة الزعامة على الرغم من هذه األعباء كلها. الغرضني
ن أشد أنواع العقاب على اإلمرباطور وجملس الشيوخ قد فرضا رقابة شديدة على املوظفني يف الواليات، وكانا يفرضا

وكان ما يؤخذ من الواليات أكثر مما يتطلبه الفرضان السابق . كل من يسرق من األموال أكثر مما تبيحه له مرتلته



  

 Will Durant  499   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

ذكرمها يرد آخر األمر إليها مثناً لبضائعها، وبفضل هذا العون الذي كان يقدم للصناعات أصبحت الواليات أقوى 
وجدير بنا أن خنتم هذا الفصل بالعبارة اآلتية املنقولة عن أفلوطرخس، وهي أن . ة الكيانمن إيطاليا الطفيلية املزعزع

فأما السالم فلسنا يف حاجة إىل أن "ومها احلرية والسالم؛ : نعمتني جيب أن تضمنهما الدولة للشعب قبل كل شيء
؛ )روما(ها ما تركته لنا احلكومة وأما احلرية فإن لنا من. نشغل أنفسنا به، ألن احلروب كلها قد وضعت أوزارها

  ).4"(ولعلها قد أبقت لنا أكثر مما فعلت ملا كان ذلك من مصلحتنا

  الفصل الثاني 

  أفريقية 

ضمت كورسكا وسردينيا معاً وتكونت منهما والية واحدة، ليست جزءاً من إيطاليا؛ وكان اجلزء األكرب من 
أما سردينيا فكانت متدهم ). 5(ألهلني بالكالب ليبيعوهم عبيداًكورسكا أرضاً جبلية مقفرة، يصيد فيها الرومان ا

بالعبيد، والفضة، والنحاس، واحلديد، واحلبوب؛ وكان فيها ألف ميل من الطرق الصاحلة ومرفأ جيد ممتاز هو مرفأ 
 من وكانت صقلية قد احنطت مرتلتها حىت كادت تصبح والية زراعية حمضة). كجلياري احلالية (Caralesكرالس 

وكان اجلزء األكرب من أرضها الصاحلة للفالحة قد جعل ضياعاً كربى لتربية . الواليات اليت متد روما اجلائعة بالطعام
املاشية، يرعاها عبيد ال ينالون إال أقل الغذاء والكساء، وكثرياً ما كانوا يفرون من عملهم هلذا السبب ويؤلفون 

 حوايل 1930وقد بلغوا يف عام (، 750.000عهد أغسطس يبلغون وكان سكاا يف . عصابات للسلب والنهب
، وسرقوسة، وتورومينيوم Cataniaوكانت أكثر مدا اخلمس والستني ازدهاراً هي قطانيا ). 3.972.300
Panormus)  تورميناTaorminaاحلالية ( ومسانا، وأجرجنتم، وبنورمس ،Panormus) بلرمو احلالية .(

وكانت . مينيوم ملهيان يونانيان فخمان، ال يزاالن يستخدمان هلذا الغرض حىت اآلنوكان يف سرقوسا وتورو
 مملوءة باملباين الرائعة، والتماثيل الشهرية، Verresسرقوسا، على الرغم مما أصاا من النهب على أيدي فريس 

لسياح الكثريين الوافدين إىل تلك واملواقع التارخيية بدرجة يسرت العيش لإلدالء احملترفني الذين كانوا يصحبون ا
وكان ملعظم األسر الغنية ضياع أو بساتني يف ضواحيها . ، وكان شيشرون حيسبها أمجل مدينة يف العامل كله)6(اجلزيرة

وعاد على أفريقية كل ما فقدته بسيطرة . وكان مجيع ريفها تعطّره أشجار الفاكهة والكروم كما تعطّره يف هذه األيام
يها، فقد أخذت حتل شيئا فشيئاً حمل تلك اجلزيرة يف توريد احلبوب مكرهة إىل روما، لكن اجلنود، الرومان عل

واملستعمرين، ورجال األعمال، واملهندسني الرومان جعلوا تلك الوالية جنة وارفة الظالل إىل حد ال يكاد يصدقه 
ليها أصقاعاً خصبة غنية؛ فقد كان بني اجلبال وما من شك يف أن الفاحتني اجلدد قد وجدوا فيها حني قدموا إ. العقل

العابسة املطلة على البحر األبيض املتوسط وسلسلة جبال أطلس اليت تصد عنها رمال الصحراء واٍد شبه مداري ميده 
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بكفايته من املاء؛ وكانت األمطار طل فيها شهرين من السنة لتعوض األهلني عن ) جمردا (Bagradasر جبرداس 
ولكن . Masinissa وأرغمهم عليه ماسينسا Mago الزراعي الشاق الطويل الذي علمهم إياه ماجو عملهم

فقد شاد مهندسوها السدود على جماري األار . روما أصلحت ما وجدته فيها من األساليب الزراعية وزادت عليه
 موسم األمطار، وصبوه يف قنوات للري يف اليت تنحدر من التالل اجلنوبية، واختزنوا الزائد من املياه يف خزانات إبان

ومل تكن روما تفرض على هذه الواليات أكثر مما كان جييبه منها ). 7(األشهر احلارة اليت جتف فيها مياه األار
رؤساؤها الوطنيون، ولكن فيالق روما وحتصينها كانت أقدر من حكوماا الوطنية على محايتها من القبائل البدوية 

وكان .  عليها من اجلبال، وكان يضم إليها ميل بعد ميل من الصحراء أو األراضي البور فتزرع أو تسكناليت بط
الوادي ينتج كميات من زيت الزيتون بلغت من الوفرة حداً أدهش العرب حني قدموا إىل هذه البالد يف القرن 

). 8(ن يبتعدوا عن ظالل أشجار الزيتونالسابع، إذ وجدوا أن يف وسعهم أن ينتقلوا من طرابلس إىل طنجة دون أ

وأخذت البلدان واملدن يتضاعف عددها ويرتفع شأا بفضل ما اتبع فيها من األساليب املعمارية، ووجدت اآلداب 
وحسبنا دليالً على ما بلغته أفريقية الرومانية من الرقي والثراء أن نشاهد آثار ما خلّفه . فيها سوطاً جديداً يعرب عنها

ذلك . ان من أسواق وهياكل وقنوات جلر مياه الشرب للمدن، ودور للتمثيل يف أرض أصبحت اآلن قفراً يباباًالروم
ومل يكن سبب هذا التغيري اجلو بل كان سببه تبدل احلكم . أن هذه احلقول النادرة قد استحالت اآلن صحارى رملية

ركت العنان للفوضى واإلمهال خيربان الطرق  من دولة تضمن للبالد األمن االقتصادي والنظام إىل أخرى ت-
ذلك . وكان على رأس هذا الرخاء املستعاد مدينة قرطاجنة اليت بعثت وقتئذ بعثاً جديداً. واخلزانات وقنوات الري

أن أغسطس قد احتضن بعد وقعة أكتيوم مشروع كيوس وقيصر الذي أخفق من قبل، وأرسل إىل قرطاجنة بعض 
وسرعان ما انتزعت قرطاجنة مرة أخرى . يعوضهم عم إخالصهم وانتصارام أرضاً يهبها هلماجلنود الذين أراد أن 

من يتكا جتارة اإلقليم الصادرة منه والواردة إليه، وذلك بفضل موقعها اجلغرايف املمتاز، ومرفأها اجليد، ودال ر 
دوا فتحها؛ ومل ميِض على تأسيس املدينة جبرداس اخلصبة، والطرق الصاحلة اليت أنشأها املهندسون والرومان أو أعا

اجلديدة قرن واحد حىت أضحت أكرب مدائن الواليات الغربية، وأقام أغنياء التجار واملالك قصوراً فخمةً على تل 
 التارخيي، أو بيوتاً صغرية ذات حدائق يف الضواحي الشجراء؛ أما الفالحون الذين تركوا األرض Byrsaبرسا 

أصحاب الضياع الكربى فقد انضموا إىل صعاليك املُدن وإىل األرقاء، وعاشوا يف أحياء وبيوت لعجزهم عن منافسة 
وقامت البيوت يف املدينة من . قذرة حياة العدم والفاقة اليت جعلتهم يرحبون فيما بعد بدعوة املسيحية إىل املساواة

وامليادين بالتماثيل املنحوتة على الطراز ست طبقات أو سبع، وتألأل الرخام يف املباين العامة، وغصت الشوارع 
 حىت القرن الثاين بعد Melkartوشيدت اهلياكل من جديد لآلهلة القرطاجنيني القدمية، وظل ملكارت . اليوناين

وأخذ أهل البالد ينافسون الرومان يف حب الترف، وأدهان ). 9(امليالد يستمتع بالضحايا من أطفال األحياء
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وكان من بني املناظر البارزة يف املدينة محاماا . والشعر املصبوغ، وسباق العربات، وألعاب االدينالتجميل، واحلُلي 
وكانت فيها قاعات للمحاضرات، ومدارس لتعليم البيان، . العامة العظيمة اليت وهبها هلا ماركس أوورليوس

ها من هذه الناحية إال أثينة واالسكندرية، وفد والفلسفة، والطب، والقانون، مما جعل قرطاجنة مدينة جامعية ال يفوق
 ليدرسا فيها مجيع فروع العلم، وقد دهش القديس أغسطني من Tertullian وترتليان Apuleiusإليها أبوليوس 

مرح الطالب وفساد أخالقهم، فقد كان حيلو هلم أن يقتحموا قاعات احملاضرات وخيرجوا منها األستاذ 
ونشأ من رواج . اجنة حاضرة الوالية املسماة أفريقية وحملها اآلن شرقي بالد تونسوكانت قرط). 10(وتالميذه

التجارة يف جنويب هذه املدينة على الشاطئ الشرقي طائفة من املُدن أخذت ثروا القدمية تعود إليها بعد إثين عشر 
وحملّها  (Hadrumentumحضرمنتم قرناً من الزمان حىت دمهتها احلروب يف هذه األيام، ومن هذه املُدن القدمية 

وكان إىل ). فابس احلالية (Tacapae وتكايب Thapsus الصغرى، وثبسوس Leptesولبتس ) اآلن سوسة
ومسي كذلك ألنه حلف مكون من ثالث ) طرابلس (Tripolisشرقيها على البحر األبيض إقليم يدعى تريبوليس 

 ولبتس جمنا Sabrataم، وسرباتة . ق900ينيقيون قبيل عام اليت أسسها الف) طرابلس احلالية (Oeaأويا : مدن
 فقد Septimius Sevrusوهذه البلدة األخري هي مسقط رأس اإلمرباطور سبتميوس ): لبدة احلالية) (الكربى(

وكانت . م؛ ووهبها يف حياته باسلقا ومحاماً عاماً تدهش آثاره السائح أو احملارب يف هذه األيام146ولد فيها عام 
 وهي اآلن قرية صغرية Safetulaسفتوال : طرق مرصوفة تسري عليها قوافل اإلبل تصل هذه الثغور باملُدن الداخلية

، وكان فيها مدرج يتسع لستني ألف، وثجا )اجلم (Thysdrusا آثار هيكل روماين عظيم؛ وثسدروس 
Thugga) د الكورنثية الرشيقة) دجاموكانت يف .  بثراء أهلها وحسن ذوقهماليت تشهد خرائب ملهاها ذي الع

؛ ويف وسعنا أن نلمح ما كانت عليه من ثراء يف عهد الرومان، إذا Yticaمشال قرطاجنة أمها ومنافستها القوية يتكا 
وكان اإلقليم . م. ق46عرفنا أن ثالمثائة من رجال املصارف وبائعي اجلملة من الرومان كانت هلم فروع فيها عام 

، وكان ميتد فيها طريق حماٍذ لشاطئ )برترت احلالية (Hippo Diarrgytusتد مشاالً إىل هبو ديرهيتس التابع هلا مي
، اليت أضحت بعد زمن قليل كرسي )بونة (Hippo Rigiusالبحر متجه حنو الغرب يصلها مبدينة هبو رجيوس 

عاصمة والية نوميديا، ) نطينيةقسط (Cirtaوكان إىل جنوبيها يف الداخل مدينة سرتة . أبرشية القديس أوغسطني
، اليت تكاد حتتفظ بآثارها احتفاظ مبيب؛ ففيها )مثجاد (Thomuhadiويف غرب هذه املدينة األخرية بلدة مثجادي 

الشوارع املرصوفة املعمدة، وااري املسقفة، وفيها قوس نصر ظريف، وسوق عامة، وبناء جملس الشيوخ، وباسلقا، 
وقد عثر يف أرض السوق على لوحة للعب الداما نقشت . هى، ومكتبة، وبيوت خاصة كثريةوهياكل، ومحامات، ومل

الصيد، " ومعناها - Venari, Iavare. ludere, ridere, hoc est vivere: عليها هذه العبارة
ريقية والفيلق الثالث الذي كان وحده حيرس الواليات األف). 12"(واالستحمام، واللعب، والضحك، هذه هي احلياة
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 مركزا لقيادته يقيم فيه أكثر مما يقيم يف مثجادي 123مث اختذ يف عام . م117هو الذي أنشأ مثجادي حوايل عام 
وهنا تزوج اجلنود واستقروا، ). ملبيز (Lambaesisويبعد عنها بضعة أميال حنو الغرب،وأنشأ يف مدينة ملبيسيس 

ولكن معسكرهم نفسه كان مرحاً، فخماً، مجيل الزينة، به . كروعاشوا يف بيوم أكثر مما كانوا يعيشون يف املعس
أما يف خارج املعسكر فقد أعانوا األهلني يف بناء هيكل . محامات ال تقل مجاهلا عن أية محامات أخرى يف أفريقية

ة جلوبتر، وعدد من اهلياكل، وأقواس النصر، ومدرج يقام فيه صراع وحيدث فيه املوت فيخففان من ملل احليا
وكان الذي مكن فيلقاً واحداً من محاية أفريقية الشمالية من القبائل املغرية الضارية يف الداخل هو . السليمة الرتيبة

إنشاء شبكة من الطرق، كان الغرض األول منها عسكرياً ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية، وكانت 
وكان للطريق الرئيسي يتجه حنو الغرب من . لبحر األبيض املتوسطتربط قرطاجنة باحمليط األطلنطي، والصحراء با

 Mauri أساليب احلضارة بني موري Juba II؛ وهنا نشر امللك جوبا الثاين )مراكش(سرتة إىل قيصرية عاصمة 

ثاين هذا وكان جوبا ال. الذين اشتق امسهم من اسم اإلقليم يف الزمن القدمي وامسه يف هذه األيام) املغاربة(أي السود 
إبن جوبا الذي مات يف ثبسوس، وأخذ وهو طفلُ إىل روما ليزدان به موكب قيصر؛ مث عفى عنه، وأخذ يدرس يف 

وعينه أغسطس قيال على موريتانيا وأمره أن ينشر بني أهل وطنه . روما حىت أصبح من جهابذة العلماء يف أيامه
 املهمة، وكان من أسباب جناحه أن امتد حكمه مثانية وأربعني وجنح يف هذه. الثقافة الرومانية اليت جد يف حتصيلها

وجاء كلجيوال بإبن جوبا هذا إىل روما . عاماً؛ ولشد ما كانت دهشة رعاياه حني رأوا رجالً يكتب الكتب وحيكم
انيا موريت (Caesariensisموريتانيا سيزرينسس : وأماته جوعاً، وضم كلوديوس مملكته إىل روما وقسمها واليتني

، وهي طنجة Tingisنسبة إىل عاصمتها تنجيس ) موريتانيا التنجتانية (Tingitanaوموريتانيا تنجتانا ) القيصرية
ونسمع أنه كان يدرس . وكان يف هذه املُدن مدارس كثرية مفتحة األبواب للفقراء واألغنياء على السواء. احلالية

وقد أجنبت يف هذا العهد مؤلّفَني أحدمها صغري ). 14(بية احملامني، ويسمى جوفتال أفريقية مر)13(فيها االختزال 
ولكن األدب األفريقي مل تكن له الزعامة على آداب العامل إال أيام جمده يف عهد .  مها فلنتو وبوليوس-واآلخر كبري 

.  الكفاياتوكان لوسيوس أبوليوس شخصية غريبة جديرة بالتصوير، أكثر من شخصية منكاين املتعدد. املسيحية

، وقد درس فيها ويف قرطاجنة وأثينة، وبدد )م124( من أسرة عريقة النسب Madauraوكان مولده يف مدورا 
ثروة كبرية ورثها عن أسرته، وأخذ يتنقل من مدينة إىل مدينة ومن دين إىل دين، وانضم إىل اجلماعات ذات الطقوس 

 موضوعات ختتلف من الالهوت إىل مسحوق األسنان، وألقى الدينية اخلفية ومارس السحر وألف كتباً كثريةً يف
حماضرات يف الفلسفة والدين يف روما وغريها من املُدن، مث عاد إىل أفريقية وتزوج يف طرابلس من سيدة تكربه 

موه فلما فعل هذا رفع أصدقائها وورثتها املنتظرون األمر إىل القضاء مطالبني بإلغاء الزواج، وا. وتفوقه يف الثراء
بأنه حصل على موافقة السيدة عليه بفنون السحر؛ ودافع الرجل عن نفسه أمام احملكمة خبطبة وصلت إلينا بعد أن 
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أدخل عليها بعد أيامه كثرياً من الصقل والتنميق، وكانت نتيجتها أن كسب القضية والزوجة، ولكن الناس أصروا 
. اء هؤالء القوم حييطون من قدره بتعداد معجزات أبوليوسعلى االعتقاد بأنه ساحر؛ وملا ظهر املسيح أخذ حلف

وقضى الرجل بقية حياته يف مدورا وقرطاجنة ميارس صناعيت احملاماة والطب، وكتابة الرسائل واخلطب، ولكن معظم 
عبارة ما كتب كان يف املوضوعات العلمية والطبيعية؛ وقد أقامت له مدينته نصباً تذكارياً نقشت عليه بالالتينية ال

. الفيلسوف األفالطوين، ولو أنه استطاع العودة إىل احلياة لساءه أال يذكره الناس إال بكتابه احلمار الذهيب: اآلتية

.  ملؤلفه بترونيون، بل هو أكثر منه غرابة وشذوذاSatyriconًوهذا كتاب شبيه كل الشبه بكتاب ساتريكون 

، وهو توسع Metamorphoseon Lebri Xiاً يف التحول وكان االسم األول هلذا الكتاب هو أحد عشر كتاب
ويتألف من سلسلة غري مرتبطة من املغامرات، . غريب يف قصة رواها لوسيوس البتراسي عن رجل انقلب محاراً

والوصف، واحلوادث احملشورة فيها حشراً، يتخللها السحر، والرعب، والفحش يف القول، واحلديث عن التقوى 
سيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فيها بعدد من الفتيات وألقى نفسه أين ما حل يف ويروي لو. املرجأة

وما كاد الليل ينقضي ويبزغ فجر يوم جديد حىت كان من حظي أن : "ومما جاء يف هذا الكتاب. جٍو من السحر
واحلق أين مل ... يبة حمريةأستيقظ، وأن أقوم من فراشي وأنا نصف مذهول، راغب حقاً يف أن أعرف وأرى أشياء عج

أكن أرى شيئاً أعتقد أنه كما أراه يف الواقع؛ بل أن كل شيء بدا يل أنه قد حتول إىل صور أخرى بتأثري قوة السحر 
وبلغ من قوة اعتقادي هذا أن ظننت أن احلجارة اليت قد تعثر ا قدماي تصلّبت واستحالت من رجال إىل . اخلبيثة

 وأن الطيور اليت مسعتها تغرد، واألشجار واملياه اجلارية، استحالت إىل هذا الريش والورق الصورة اليت هي عليها،
وكذلك ظننت أن التماثيل والصور ستتحرك يف مستقبل األيام، . ومنابع املاء، من صوٍر أخرى غري هذه الصور

واآلن ). 15(من شعاع الشمسواجلدران ستتكلم وتروي أخباراً عجيبة، وإين سأمسع من فوري وحياً من السماء و
وقد أصبح لوسيوس مستعداً ألية مغامرة يريدها، يقول انه يدلك جسمه مبرهم سحري، وهو شديد الرغبة يف أن 

وتروي القصة بعدئذ ما يلقاه من احملن ذلك احلمار . يستحيل طائراً؛ ولكنه يدلك نفسه ذا املرهم يستحيل محاراً
أدين الطويلتني اللتني أستطيع ما أن أمسع كل "وكانت سلواه الوحيدة هي ". هالذي له إحساس اإلنسان وإدراك"

وقد قيل له أنه سيعود إىل صورته اآلدمية إذا عثر على وردة وأكلها، وهي أمنية ". شيء ولو كان شديد البعد عني
مث كره احلياة، فلجأ أوالً . ئيدركها بعد أن مير بطائفة كبرية من احلظوظ احلمارية منها ما هو طيب ومنها ما هو سي

إىل الفلسفة، مث إىل الدين؛ وألف دعاء يشكر فيه إيزيس شكراً بينه وبني ابتهال املسيحيني إىل أم اإلله شبه عجيب 
ويرصف طريقاً يعود به إىل األرض بعد أن . مث حيلق رأسه ويقبل يف الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس املبتدئني). 16(

وما أقل الكتب اليت حتوي كل ما . بأن يعود إىل وطنه ويشتغل بالقانون" أعظم اآلهلة"يأمره فيه أوزريس يفسر حلماً 
ذلك . حيتويه هذا الكتاب من السخف، ولكن أقل منها ما يعرب عنه سخفه بعبارة متاثل عبارة هذا الكتاب يف طالوا
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حاوله أمجل لباس؛ وأكثر ما حيبه من األساليب، هو أن أبوليوس حياول فيه كل أنواع األساليب، ويلبس كل أسلوب 
األسلوب املطنب املنمق املسجوع املتجانس األحرف يف بداءة األلفاظ، املليء بالعبارات العامية الطريفة، واأللفاظ 

كتاب وقصارى القول أن ال. القدمية املهجورة، والكلمات املصغرة العاطفية، والنثر املوزون الشعري يف بعض املواضع

ولعل أبوليوس قد أراد أن يشري من  . يضم إىل األسلوب الشرقي القوي ما يف الشرق من غموض وشهوانية
 بالعقل ويبدل اآلدميني ائم، واىل طرف خفي، مستنداً إىل جتاربه اخلاصة، إىل ان االماك يف الشهوة اجلنسية يذهب
وهو يبدو أحسن ما يكون يف . أن السبيل الوحيدة اليت يعودون ا إىل آدميتهم اقتطاف زهرة احلكمة والصالح

القصص العارضة اليت يلتقطها بأذنيه القويتني الدوارتني؛ كما نرى يف قصة العجوز اليت تسلي فتاة بأن تروي هلا قصة 
يف حب فتاة حسناء، وهيأ هلا كل أنواع السرور ) فينوس( فتخربها كيف وقع ابن الزهرة -) 17(كيوبت وسيكي

ولسنا نعرف مصوراً، . إال سرورها برؤيته، وأثار غرية أمه الشديدة، مث نالت آخر األمر سعادا يف السموات العلى
  .بز بقلمه لسان هذا األشيب السليط، يف رواية هذه القصة القدمية

  الثالث الفصل 

  أسبانيا 

وتقع أسبانيا يف موقع عظيم . إذا عربنا املضيق من طنجة انتقلنا من والية من أقدم واليات روما إىل والية من أحدثها
اخلطر من الناحية احلربية، عند مدخل البحر األبيض املتوسط، ويف جوف أرضها معادن مثينة كانت نعمة عليها ونقمة 

وقد . ترقها سالسل اجلبال اليت تعوق سبل االتصال، وامتزاج السكان ووحدمروت أرضها بدماء الشره، وخت
أحست أسبانيا حبمى احلياة الشديدة من اليوم الذي كان فيه الفنانون يف العصر احلجري القدمي يصورون الثور 

سبان ثالثني قرناً شعباً ولقد ظل األ. على جدران الكهوف يف ألتمريا إىل أيامنا احلاضرة املضطربة) البيزن(الوحشي 
حربياً ذا عزة وأنفة، وأجسام حنيلة قوية، وشجاعة وجلَد، وكانوا وال يزالون أصالب الرأي، أقوياء العاطفة، ميتازون 

بالزراعة واالكتئاب، واالقتصاد وكرم الضيافة، وااملة واملروءة، يسهل استثارة بغضهم، ويسهل أكثر من هذا 
 جاء الرومان إىل بالدهم وجدوا فيها سكاناً يتآلفون حىت يف ذلك الوقت البعيد من أجناس خمتلفة وملا. استثارة حبهم

منهم اإلمبرييون من أفريقية، واللجوريون من إيطاليا، والكلت من غاال، وعلى رأسهم : يتعذر فصل بعضها عن بعض
دهم قلنا أن األسبان كانوا قبل الفتح الروماين وإذا جاز لنا أن نصدق الرومان الذينب فتحوا بال. طبقة من القرطاجنني

شعباً قريباً من اهلمجية، يعيش بعضه يف مدن وبيوت، وبعضه يف قرى وأكواخ وكهوف، ينام على أرض احلجرات أو 
مآزر طواالً "وكان الرجال يلبسون عباءات سوداء والنساء يرتدين ). 18(على الطني، ويغسل أسنانه بالبول املعتق

إن النساء يرقصن مع الرجال "، ويضيف استرابون إىل هذا قوله يف سياق اللون والتأنيب " زاهية األلوانوجاليب
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 الفينيقية Tarshish يف ترسوس وهي ترشيش -وقد أنشأ سكان جنوب أسبانيا الشرقي ". 19(وميسكنهم باأليدي
وأنشأت . ع بالد البحر األبيض املتوسطم صناعة الربنز، وكانوا يبيعون منتجاا يف مجي. ق2000 حوايل عام -

ترسوس أساس هذه الصناعة، يف القرن السادس قبل امليالد، أدباً وفناً قال أهلها إن عمرمها كان يف ذلك الوقت يبلغ 
على أنه مل يبق من آثار هذا الفن سوى بضعة متاثيل فجة ومتثال نصفي متعدد األلوان منحوت من . ستة آالف عام
وشرع .  املشابه للتماثيل اليونانية والنحوت على منط كلىت قوى فياضElcke، ومتثال سيدة السكي حجر اخلرسان

 حىت استولوا على قادس 800م يبحثون عن ثروة أسبانيا املعدنية، ومل حيل عام . ق1000الفينيقيون حوايل عام 
م على الساحل . ق500ان حوايل عام مث استقر املستعمرون اليون.  وشادوا فيهما هيكلني عظيمنيMalagaومالقة 

اجلنويب الشرقي؛ ويف ذلك الوقت عينه أو حواليه استعان الفينيقيون ببين عمومتهم القرطاجنيني إلمخاد ثورة يف البالد 
وكان من أثر استغالل القرطاجنني لشبه اجلزيرة استغالالً سريعاً . ففتحوا ترتسوس ومجيع أسبانيا اجلنوبية والشرقية

من موارد ثروة " أيبرييا"رب البونية األوىل والثانية أن فتح الرومان أعينهم على ما يف البالد اليت يسموا بني احل
ودافعت القبائل . غنية، فكان حترك سبيو إىل أسبانيا هو الذي قضى آخر األمر على انقضاض هنيبال على إيطاليا

 النساء يفضلن قتل أبنائهن على وقوعهم أسرى يف أيدي األسبانية املفككة عن استقالهلا دفاع األبطال، فكان
وتطلّب فتح أسبانيا مائيت ). 20(الرومان، وكان األسرى من الرجال ينشدون أغانيهم احلربية وهم ميوتون مصلوبني

وأحل ولدا جراكس، وقيصر، . عام، ولكنها بعد أن مت فتحها كانت دعامة للدولة أقوى من معظم الواليات
سة ااملة واالحترام حمل سياسة القسوة اليت كانت جتري عليها اجلمهورية وأمثرت السياسة اجلديدة وأغسطس سيا

أحسن الثمرات وأدومها، فأخذت البالد تصطبغ اصطباغاً سريعاً بالصبغة الرومانية، وإختذ األهلون الالتينية لغة هلم 
واتسعت، وأخذت متد روما بالشعراء، والفالسفة، بعد أن كيفوها مبا يالئم طبيعتهم، ومنت اقتصاديات البالد 

وظلت أسبانيا الدعامة االقتصادية لإلمرباطورية من أيام سنكا إىل عهد أورليوس، . وأعضاء جملس الشيوخ واألباطرة
فأغنت املعادن األسبانية روما كما أغنت من قبل صور مث قرطاجنة؛ وكانت إليطاليا كما كانت بالد املكسيك وبريو 

وبذل فيها من . فاستخرج من أرضها الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، واحلديد، والرصاص. ا هي فيها بعدهل
وال يزال يف وسع املرء أن يرى يف هذه األيام مناجم عند ريو . العناية والدقة ما يبذل يف استخراجها يف هذه األيام

ز الصماء، ويشاهد فضالت من الصخور باقية من أيام  بعيدة القرار حمفورة يف صخور الكوارتRio Tintoتنتو 
وكان األرقاء واألسرى يعملون يف هذه . الرومان ومل يبق فيها إال نسبة من النحاس يدهش اإلنسان من ضآلتها

ونشأت ). 22(املناجم يوماً بعد يوم، وكثرياً ما كانوا يقضون الشهور الطوال دون أن ترى أعينهم ضوء الشمس
وكانت أرض أسبانيا يف هذه األثناء رغم ما فيها من جبال وقنوات جدباء . ناجم صناعات معدنية عظيمةجبوار امل

خترج احللفاء اليت تصنع منها احلبال الرفيعة والسميكة، والسالل، والفرش، واألخفاف، وتغذي الضأن وخترج 
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. ون من أنواع اخلمور وزيت الزيتونصناعة الصوف الذائعة الصيت، ومتد اإلمرباطورية بأحسن ما عرفه األقدم

وكانت أار الوادي الكبري والتاجة واألبرة وغريها من ااري اليت هي أصغر منها تساعد شبكة الطرق الرومانية 
واحلق أن أعظم النتائج اليت متخض عنها احلكم . على محل غالت أسبانيا إىل ثغورها وإىل مدا اليت خيطئها احلصر

ذه البالد نتيجة متتاز ا اإلمرباطورية الرومانية على سائر اإلمرباطوريات وهي تضاعف عدد املُدن أو الروماين يف ه
 Carteiaمدائن كارتيا )  احلديثةAndalusiaاألندلس  (Baeticaفقد كان يف والية بيتكا . اتساع رقعتها

، )أشبيلية(، وقرطبة، وهسبالس )مسقط رأس طراجان وهدريان(ومالقة، وإيطاليكا ) Munda(ومندا ) اجلسر(
م، وكانت مركزاً أدبياً عظيماً واشتهرت مبا فيها من مدارس لتعليم فنون . ق152ونشأت قرطبة يف عام . وقادس

وقد احتفظت هذه .  حمرر القديس بولصGallioالبالغة، وفيها ولد لوكان، وسنكا األكرب واألصغر، وجليو 
وكانت قادس أكثر . العصور الوسطى، وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن أوربا علماًاملدينة بتقاليدها العلمية حىت 

ذلك أا لوقوعها عند مصب ر الوادي الكبري كانت تسيطر على . مدائن أسبانيا سكاناً، وكانت غنية عىن فاحشاً
ا الراقصات الرشيقات قدراً جتارة احمليط األطلنطي مع غرب أفريقية، وإسبانيا، وغاال، وبريطانيا؛ وقد أضافت فتيا

، كما كانت لشبونة Lusitaniaوكانت بالد الربتغال تعرف عند الرومان بإسم لوزتانيا . ال بأس به إىل شهرا
وقد أقام مهندسو تراجان جسراً على ر التاجة عند نوربا قيصرينة . Olisipoتعرف عندهم بإسم أولزيبو 

Norba Caesarcna)  هو أكمل جسر روماين بقي على حالته ) العرب امسها احلديث القنطرةاليت أطلق عليها
وال تزال عقوده الفخمة اليت يبلغ اتساعها مائة قدم واليت تعلو مائة ومثانني قدما فوق قاع النهر، وحتمل . حىت اليوم

 وكانت تزهو مبا )Meridaمريده (وكانت عاصمة لوزتانيا هي مدينة أمرينا . طريقا من أربعة دروب كثرية احلركة
فيها من متاثيل كثرية، وبثالث قنوات جلر مياه الشرب، وحبلبة لأللعاب، ودار للتمثيل، وحبرية لتمثيل املعارك 

 مدينة سجوفيا Tarraconensisوكان إىل شرقيها يف والية تراكننسس .  قدم2500البحرية، وقنطرة طوهلا 
Segoviaا مدينة . ملها إليها قناة أنشئت يف عهد تراجان اليت ال تزال تستمتع باملياه النقية حتوكان إىل جنو

اليت اشتهرت يف عهد الرومان مبا فيها من مصانع احلديد، وقامت على الساحل )  احلديثةToledoطليطلة (طليطم 
اليت أثرت من منامجها، ومصائد مسكها، ) قرطاجنة احلديثة (Nova Carthagoالشرقي مدينة نوفا كرثاجو 

، وبولنتا Palmaوكان يف البحر األبيض بالقرب من أسبانيا جزائر البليار، وكانت فيها مدينتا بلما . اراوجت
Pollentia .وكان على الساحل الشرقي حنو الشمال مدائن . وكانتا يف ذلك العهد مدنيتني قدميتني مزدهرتني

، وكان إىل جنوب جبال الربانس )ةبرشلون(وبرسينو ) طرقونة) (Tarrae`s) Tarragonaبلنسية، وتراكو 
فإذا ما سار املسافر يف سفينته مسافة قليلة حول حافة اجلبال الشرقية .  القدميةEmporiaeمباشرة بلدة إمبوريا 

  .ألقى نفسه يف بالد غالة



  

 Will Durant  507   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  الفصل الرابع 

  غالة 

ري يف تلك األيام يف ر الرون لقد كان يف مقدور مجيع السفن ذات احلمولة املتوسطة، مبا فيها سفن احمليطات أن تس
أما القوارب الصغرية فكانت تستطيع مواصلة السري إىل ما يقرب من أربعني ميالً من ر الرون . من مرسيليا إىل ليون

فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصرية فوق أرض مستوية استطاع الناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة . األعلى
وكانت قفزات أرضية شبيهة ذه القفزة تؤدى من الرون والساؤون . لف قصر صغري إىل حبر الشمالمبائة مدينة وأ

.  إىل اجلارون وبردو، ومن الساؤون إىل السني وحبر املانشAudeإىل اللوار وإىل احمليط األطلنطي، ومن األود 

قاها، وكانت فرنسا، كما كانت مصر، وكانت التجارة تسري يف هذه الطرق املائية، ونشأت بفضلها مدائن عند ملت
 بدأت -  بأحد املعاين اليت ميكن أن تفهم من لفظ احلضارة-وميكن القول أن احلضارة الفرنسية . هبة جماريها املائية

أي قبل ميالد املسيح بثالثني ألف عام، فقد كان يف هذا " Ourignacian manالرجل األوريناسي "منذ أيام 
، فنانون يستطيعون أن يصوروا باأللوان الزاهية واخلطوط Montignacلُّ كهوف منتنياك الوقت البعيد، كما تد

م من ذلك العصر احلجري القدمي، عصر الصيد والرعي، إىل . ق12000مث انتقلت فرنسا حوايل عام . الواضحة
. ال إىل عصر الربنزحياة االستقرار وفلح األرض يف العصر احلجري احلديث، وانتقلت منه بعد عشرة آالف عام طو

املستدير الرؤوس يتسرب إىل البالد من أملانيا، وينتشر " األليب"م أخذ جنس جديد هو اجلنس .ق900وحوايل عام 
معهم بثقافة هولستات " الكلت"وجاء هؤالء، . يف فرنسا، ومنها إىل بريطانيا وإيرلندة، مث يرتل إىل أسبانيا

Hallstattم فن التني . ق550توردوا من سويسرا حوايل عام مث اس.  احلديدية من النمساLa Te`ne يف صناعة 
 ومل يتغري Celticaومست روما فرنسا أول ما عرفتها بإسم كلتيكا . احلديد، وكان قد تقدم تقدماً كبرياً يف سويسرا

، واستقروا قبائل وغلب املهاجرون أهل البالد أو فاقوهم يف عددهم.  إال يف عهد قيصرGalliaهذا االسم إىل غالة 

ويقول قيصر إن الغاليني كانوا قوماً طوال القامة،  . مستقلّة ال تزال أمساؤها تنم عليها املُدن اليت شادوها
غزير األشقر ويرسلونه خلف رؤوسهم وعلى أقفيتهم، ، ميشطون شعرهم ال)23(وأقوياء األجسام، ظاهري العضالت

وقد نقلوا معهم من بالد . وكان بعضهم يطيلون حلاهم، والكثريون منهم يتركون شوارم تتثىن حول أفواههم
الشرق، ورمبا كان ذلك عن اإليرانيني األقدمني، عادة لبس السراويل القصرية، وأضافوا هم إليها رداء مصبوغاً 

ة ومطرزاً باألزهار، ومن فوقه عباءة خمططة تتدىل من الكتفني، وكانوا مولعني باجلواهر، ويتزينون يف بألوان كثري
وكانوا يكثرون من أكل اللحم، وشرب اجلعة ). 24( إن مل يكن عندهم ما هو أمثن منها-احلروب باحللي الذهبية 

ويصفهم أسترابون بأم ). 25(از لنا أن نصدق أبيانإذا ج" سكّريين بفطرم"واخلمر غري املخفف باملاء، ألم كانوا 
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، ولكن علينا )26"(ذوو مشم وكبرياء، ال يطيقهم أحد إذا انتصروا، وتطري نفوسهم شعاعاً إذا غُلبوا.. سذّج"قوم 
وقد امشئزت نفس . أال نثق كل الثقة ذه األقوال ألنه ليس من اخلري يف كل األحوال أن يكتب عن الناس أعداؤهم

وكان يسهل ). 27(بوسيدونيوس حني رآهم يعلقون رؤوس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم يف رقاب جيادهم
استثارم للجدول والقتال، وكانوا يف بعض األحيان يسلّون أنفسهم يف املآدب بأن يتبارزوا حىت يقتلوا بعضهم 

، ويصفهم أميناس )28"(تحمس للحربإم كانوا أكفاء لنا يف الشجاعة ويف ال: "ويقول عنهم قيصر. بعضاً
مهما تكن سنهم يليقون للخدمة العسكرية، فالشيخ منهم : " بأمAmmianus Marcellinusمرسلينس 

واحلق أن سرية كاملة من األجانب لتعجز عن ... خيرج للحرب وهو ال يقل شجاعة عن الشاب يف مقتبل العمر
تأييده، وهي يف العادة أشد منه بأساً وأعظم شراسة، وخاصة إذا الوقوف يف وجه غايل واحد إذا دعا زوجته إىل 

نفخت عنقها، وعضت على أسناا، ولوحت بذراعيها الضخمتني، وشرعت تكيل الربات بيديها وقدميها كأا 
ر وكان الغاليون يؤمنون بآهلة كثرية، نسي الناس كل أمرها فال ضري عليها إذا مل نذك". حجارة تقذَف من منجنيق

وكان اعتقادهم حبياة سعيدة يف الدار اآلخرة قوياً إىل حد محل قيصر على احلكم بأن هذا اإلميان كان له . أمساءها
إن قوة هذه العقيدة كانت تدفع رجاهلم إىل أن يقِرضوا : ويقول فالرييوس مكسمس. أكرب األثر يف شجاعة الغاليني

ويقول ليسدونيوس إنه رأى الغاليني يف إحدى اجلنازات يكتبون الرسائل املال على أن يرد إليهم يف الديار اآلخرة، 
؛ وليتنا نستطيع أن )30(إىل أصدقائهم املتوفني ويلقون ا على كومة احلريق حىت حيملها امليت إىل املرسلة إليهم

م، ويعنون كل وكان كهنتهم يشرفون على مجيع شؤون التعلي. نستمتع برأي رجل غايل يف هذه القصص الرومانية
العناية بغرس العقيدة الدينية يف نفوس املتعلمني؛ وكانوا يقومون بطقوس دينية ذات روعة، يؤدوا يف األيك أكثر مما 
يؤدوا يف اهلياكل، ويسترضون اآلهلة بتقدمي الضحايا البشرية يأخذوا من احملكوم عليهم باإلعدام جلرائم ارتكبوها؛ 

جية ملن مل يروا بأعينهم يف هذه األيام طريقة اإلعدام بالكهرباء؛ وكان الكهنة هم الطائفة وقد تبدو هذه العادة مه
 يف هذا اتمع الغايل؛ وكانوا يؤلّفون الترانيم - ولعلّها كانت الطائفة والوحيدة غري األمية - الوحيدة املتعلمة 

وحركاا، وحجم الكون واألرض، ونظام الدينية، والقصائد، ويكتبون السجالت التارخيية، ويدرسون النجوم 
وكانت غالة . ، وقد وضعوا ألنفسهم تقوميا عملياً، وكانوا قضاة هلم نفوذ كبري يف بالط ملوك القبائل)31"(الطبيعة

. قبل عهد الرومان، كما كانت يف العصور الوسطى، تسري على النظام اإلقطاعي املكتسي بثياب احلكم الديين

 ذروة جمدها حتت حكم هؤالء امللوك والكهنة يف القرن الرابع قبل امليالد، وازداد عدد السكان وبلغت غالة الكلتية
 الفنية، فأدى ذلك إىل سلسلة من احلروب لالستيالء على La Te`neلوفرة اإلنتاج الناشئ عن أساليب التني 

ى وغالة، قد استولوا على م حىت كان الكلت الذين ميتلكون معظم أوربا الوسط. ق400األرض، ومل حيل عام 
 بوا دلفي واستولوا على 278 اندفعوا جنوباً حنو روما، ويف عام 390ويف عام . بريطانيا، وأسبانيا، ومشايل إيطاليا
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فرجييا؛ وبعد قرن من ذلك الوقت أخذت قوم يف االضمحالل؛ وكان بعض السبب يف هذا لني طباعهم الناشئ من 
فكما أن امللوك قد قضوا يف . يب اليونانية، وبعضه اآلخر قوة أمراء اإلقطاع السياسيةثروم ومن تأثرهم باألسال

العصور الوسطى على قوة األمراء وأنشئوا بعد القضاء عليها دولة موحدة، كذلك قضى أمراء اإلقطاع يف القرن 
وأخذ الكلت يردون إىل . السابق لظهور قيصر على سلطة امللوك، وتركوا غالة مقطعة األوصال أكثر من ذي قبل

الوراء يف كل مكان عدا أيرلندة، فأخضعهم القرطاجيون يف أسبانيا، وأخرجهم الرومان من إيطاليا، وفتح الرومان 
ويف عام . م جنويب غالة حلرصهم على تأمني طريقهم إىل أسبانيا، وجعلوا تلك البالد والية رومانية. ق125يف عام 

يصر ليساعدهم على صد غارة أملانية، فأجام قيصر إىل ما طلبوا وحدد هو مث م استغاث زعماء الكلت بق. ق58
غالة التربونية يف اجلنوب، وهي املعروفة : وأعاد قيصر وأغسطس تنظيم غالة فقسماها أربع واليات: هذه املعونة

 إىل حد كبري ، وقد اصطبغت هذه الواليةProvence ولنا باسم بروفانس Provinciaللرومان باسم بروفنسيا 
بالصبغة اليونانية بسبب استيطان اليونان لشاطئ البحر األبيض املتوسط، وأكوتانيا يف اجلنوب الغريب، ومعظم سكاا 

 يف الوسط، وكانت الكثرة الغالبة من أهلها من الكلت، وبلجيكا Ludgonensisمن األيبرييني، وغالة اللدجونية 
وقد أقرت روما هذه األقسام العنصرية وزادا حدة لتتقي بذلك ثورا . يف اجلنوب الشرقي وكثرة أهلها أملان

وكان املُالّك هم الذين . اجلاحمة، فأبقت املقاطعات اليت تسكنها القبائل املختلفة على حاهلا واختذا أقساماً إدارية
الطبقات الدنيا، ومنحت حق خيتارون احلكام، وقد ضمنت روما والء هؤالء املالك مبا كانت تقدمه هلم من عون د 

وكانت مجعية إقليمية تضم ممثلني . املواطنية الرومانية مكافأة منها للغاليني املوالني هلا الذين يؤدون هلا خدمات قيمة
وقد قصرت وظيفتها يف أول األمر على القيام بطقوس عبادة . يختارون من كل مقاطعة جتتمع كل عام يف مدينة ليون

ا لبثت أن انتقلت من هذا إىل التقدم مبلتمسات إىل احلكام الرومان، مث أصبحت هذه امللتمسات أغسطس، ولكنها م
وانتزعت شؤون القضاء من أيدي الكهنة، وبدد مشلهم، واتبع القانون الروماين يف فرنسا، . توصيات مث مطالب

م أن اندلع هليب 71ويف عام م 68وحدث يف عام . وظلّت غالة ما يقرب من قرن خاضعة مستسلمة للنري اجلديد
، ولكن األهلني مل يقدموا إال عوناً قليالً هلاتني Civilis وسفيلس Vindexالثورة زمناً قصرياً بقيادة فندكس 

وأصبحت يف ظل السلم الرومانية من . احلركتني، وفضلوا االستمتاع بالرخاء، واألمن والسالم على حب احلرية
انت روما نفسها تعجب من ثراء األشراف الغاليني الذين انظموا إىل جملس الشيوخ يف أغىن أقسام اإلمرباطورية، وك

 بعد مائة عام من ذلك الوقت يذكر الفرق بني ثراء غالة املزدهرة وضعف Florusعهد كلوديوس، وأخذ فلورس 
رتقت أساليب الزراعة فقد قُطّعت الغابات لتفسح األرض للزراعة، وجففت املستنقعات، وا). 33(إيطاليا املضمحلة 

، وانتشرت الكروم وأشجار الزيتون يف كل مقاطعة، وكان بلين وكوملال )34(حىت استخدمت حصادة آلية
Columellaوكانت يف البالد ضياع واسعة يفلحها .  يف القرن األول امليالدي ميتدحان مخور برغندية وبردو
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يف العصور الوسطى، ولكن كان فيها أيضاً كثريون من صغار العديد وأفنان األرض وميتلكها أسالف أمراء اإلقطاع 
املالّك، وكانت الثروة يف غالة القدمية، كما هي يف فرنسا احلديثة، موزعة توزيعاً أقرب إىل املساواة منه يف أية دولة 

حلديد م حىت أخذ صناع الفخار وا200وتقدمت الصناعة بوجه خاص تقدماً سريعاً، فلم حيل عام . متمدنة أخرى
ينتزعون أسواق أملانيا وأسواق الغرب من إيطاليا، والنساجون الغاليون يقومون باجلزء األكرب من صناعة النسيج يف 

). 35(اإلمرباطورية، وحىت كانت مصانع ليون تخرج الزجاج التجاري وأدوات زجاجية ذات روعة فنية ممتازة

ء عن اآلباء، حىت أضحت جزءاً مثيناً من التراث الروماين، وكانت وكانت الرباعة الفنية يف الصناعة يتوارثها األبنا
وأثرت .  ميل غاصة بأدوات النقل والتجارة13000الطرق اليت أصلحها الرومان أو أنشئوها واليت يبلغ طوهلا 

كانت بلدان ِكلتيكا القدمية بفضل هذه احلياة االقتصادية املتسعة، فأصبحت مدائن كربى يف غالة الرومانية، ف
عاصمة أكوتانيو من أكثر ثغور احمليط األطلنطي حركة وجتارة، وكانت ) هي بردو احلالية (Burdegalaبردجاال 
كريمون  (Augustonemetumوأُغسطنمتم ). يورج (Avaricumوأفريكم ) ليموج (Limonumليمومن 

رية أن تقدم لزنودوتس حىت قد استطاعت هذه املدينة األخ. مدائن غنية) Clermont. Ferraand فران -
Zenodotusا متثاالً ضخماً لعطارد ويف غاليا التربونية بلغت املُدن من ). 36( أربعمائة ألف سسترس ليقيم

وكان يف اجلهة الغربية مدينة ). 37"(أشبه بإيطاليا منه بوالية من والياا"الكثرة درجة جعلت بلين يصفها بأا 
عاصمة ) Narbonne( نربونة Narbo اليت اشتهرت مبدارسها، وكانت ناربو )طولوز احلالية (Tolosaطولوزا 

الوالية يف القرن األول امليالدي أعظم مدائن غالة، وأهم الثغور اليت تصدر منها غالا إىل إيطاليا وأسبانيا، وقد 
ه، وحانات، وعقوداً فيها أسواراً، وطرقاً للترتّ" بقوله إن Sidonius Apollinarisوصفها سيدونيوس أبلينارس 

وأروقة ذات عمد، وسوقاً عامة، وملهى، وهياكل ومحامات، وأسواقاً للبيع والشراء، ومراعي، وحبريات، وقنطرة، 
وكان إىل شرق هذه املدينة على طريق دوميتيا العظيم الذي يصل أسبانيا بإيطاليا بلدة منوسس ). 38"(وحبراً

Nemousus)  نيمزNimes .(طس واملدينة بيتها املربع وقد شاد أغسMaison Carre`e ًاجلميل ختليدا 
لذكرى حفيديه لوسيوس وكيوس قيصر؛ ومما يدعو إىل األسف أن أعمدته الداخلية داخلة يف جدران احملراب، ولكن 

 مدرجها وال تزال االحتفاالت تقام من آن إىل آن يف. أعمدته الكورنثية املنفصلة ال تقل مجاالً عن أية عمد يف روما
وحتولت القناة الرومانية اليت كانت تنقل املاء العذب إىل روما على مر . الذي كان يتسع لعشرين ألفاً من النظارة

 وال تزال العقود السفلى هلذه القنطرة قائمة إىل اليوم يف صورة آثار ضخمة حمطمة Gardالزمن إىل قنطرة ر جار 
هر جبالء ما بينها وبني العقود الصغرى اليت فوقها من إختالف، وتشهد هذه يف الريف العابس القريب من املدينة تظ

وأنشأ قيصر شرق هذه املدينة على شاطئ البحر األبيض املتوسط مدينة أرالت . وتلك بعظمة فنون روما اهلندسية
Arelate)  آرل احلديثةArles ( ا ستحل حمل مسالياظناً منه أMassalia (زاً لبناء املشاكسة؛ فتكون مرك
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مدينة قدمية حني ولد قيصر، وبقيت يونانية بلغتها وثقافتها إىل ) مرسيليا(وكانت مساليا . السفن وثغراً جتارياً هاماً
آخر أيامه، وكانت فنون الزراعة، وغرس األشجار، وزراعة الكروم، والثقافة اليونانية قد دخلت بالد غالة من مرفأ 

ع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغالا حاصالت بالد اليونان والرومان، وفيها بنو. هذه الفُرضة البحرية
وقد . وكانت إىل هذا من أعظم مراكز اجلامعات يف اإلمرباطورية، وكان أعظم ما اشتهرت به مدرسة احلقوق

ن يليها من وكا. اضمحلّ شأا بعد قيصر ولكنها ظلت ما كانت مدينة حرة مستقلّة يف شؤوا عن حاكم الوالية
) Antibesأنتيب  (Antipolis، وأنتبوليس )Frejusفرجيو  (Forum Luliiجهة الشرق فورم لولياي 

وإذا انتقل املسافر يف ر الرون من . ، ويتألف منها كلها والية األلب البحرية الصغرية)ميس (Nicaeaونيسيا 
وقد ) Orangeأورانج  (Arausioيو وأروس) Avignonأفنيون احلديثة  (Avenioأرالت وصل إىل أفنيو 

بقي يف هذه املدينة األخرية قوس عظيم من أيام أغسطس؛ وفيها أيضاً ملهى روماين ضخم ال تزال متثل فيه 
وكانت أكرب واليات غالة هي غالة اللجدونية، ومسيت كذلك نسبة إىل عاصمتها جلدومن . مسرحيات قدمية
Lugdunum) عاصمة تقع عند ملتقى الرون والساؤون وملتقى عدة طرق برية وكانت هذه ال). ليون احلالية

وقد استطاعت بفضل ما قام . كربى أنشأها أجربا، ولذلك أضحت املركز التجاري إلقليم غين وعاصمة لغالة كلها
فيها من صناعات احلديد والزجاج واخلزف أن تقبل يف القرن األول امليالدي عدداً من السكان بلغ حوايل مائيت 

 - Chalon - sur الساؤون - على -شالون  (Cabillonumوكان إىل مشاهلا بلدة كيلومن ). 40(لفأ

Saone ( وقيصردومنCaesarodunum)  تورToursاحلالية  ( وأغسطدومنAugustodunum)  أوتون
Outunاحلالية  ( وسنابومCenabum)  أورليان احلاليةOrleans ( ولورتريياLuteria) باريس احلالية.( 

يف لوترييا مدينتنا ) 358-357(لقد قضيت الشتاء : "وكتب اإلمرباطور يوليان يصف هذه املدينة األخرية فقال
يعصر فيها ... احملبوبة، ألن هذا هو االسم الذي يطلقه الغاليون عن مدينة الباريزيني الصغرية، وهي جزيرة يف النهر

زاء من فرنسا وسوسريا احلاليتني بالداً ال يكاد أهلها وكانت والية بلجيكا اليت تشمل أج). 41(اخلمر الطيب
يشتغلون بغري الزراعة؛ وكان معظم ما فيها من صناعات قليلة متصالً بالقصور الصغرية ذات احلدائق اليت تدل 

ويف هذه الوالية أنشأ . بقاياها الكثرية على أن أصحاا كانوا من األشراف الذين يعيشون معيشة الدعة الوترف
، Senlis، وسنلي St. Quentin، وسان كننت Soissonsغسطس املدائن املعروفة اآلن بأمساء سواسون أ

 Augusta، وازدهرت آخر هذه املدن، وكانت تسمى أغسطا ترفرورم Trevesوبوفيه، وتريف 

Trevirorumا كانت مركز قيادة اجليش املدافع عن الرين، وأصبحت يف أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل  أل
مدينة ليون، وصارت يف القرن اخلامس أكرب مدينة يف مشال جبال األلب، وال تزال حىت اآلن غنية بآثارها الرومانية 

 حمتفظة بأسوارها الرومانية، وال تزال فيها محامات سانت بربارا، Porta Nigra فال تزال البورتا جنرا -القدمية 
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 ااورة هلا النقوش الفجة اليت Neumagenسكنديين، ويف نوماجني  القريبة منها مقربة أسرة Igelويف إجيل 
وبدلت احلياة حول هذه املُدن ظاهرها تبدالً بطيئاً وجددت عناصرها يف عناد . كانت على كتل احلصن احلجرية

تينية غلبتهم شديد فاحتفظ الغاليون حبقهم، وسراويلهم القصرية، وظلوا ثالثة قرون حمتفظني بلغتهم ولكن اللغة الال
وكان أكرب السبب يف هذه الغلبة استخدامها يف الكنيسة الرومانية، ولكنها كانت . على أمرهم يف القرن السادس

. ونالت روما أعظم فوز هلا يف غالة بنقل احلضارة الرومانية إليها. وقتئذ قد شذّبت ورخمت حىت صارت فرنسية

 أن فرنسا كانت تكون Funck Brentanoليان وفنك برنتانو ويرى بعض كبار املؤرخني الفرنسيني أمثال جو
خرياً مما هي لو مل تفتحها روما، ولكن مؤرخاً آخر أعظم من هذين املؤرخني يعتقد أنه لو مل تفتح روما غالة لفتحتها 

ل حلدثت هجرة الشعوب قب: "Mommsenأملانيا حتماً، وأنه لو مل ينتصر قيصر يف تلك البالد كما يقول ممسن 
حدوثها بأربعمائة عام، ويف وقت مل تكن احلضارة اإليطالية قد تأقلمت يف غالة أو على ضفاف الدانوب، أو يف 

وبفضل ما كان للقائد والسياسي الروماين العظيم من بصرية نافذة أدرك ا أن القبائل األملانية هي . أفريقية وأسبانيا
وبفضل قوته وشدة بأسه اليت استطاع ا أن يضع للدولة نظامها اجلديد  اليوناين، - العدو املنافس للعامل الروماين 

نظام الدفاع اهلجومي جبميع تفاصيله ودقائقه ويعلم الناس أن حيصنوا حدود اإلمرباطورية باألار واألسوار 
). 44"(ين الغرب الرومانية الفترة اليت مل يكن منها بد لتمد-بفضل هذا كله كسب للثقافة اليونانية ... الصناعية

 اليونانية وبني احلضارة البدائية؛ فأما غالة فلم يكن يف -لقد كان ر الرين هو احلد الفاصل بني احلضارة الرومانية 
وسعها أن تدافع عن هذا احلد، وأما روما فقد دافعت عنه، وكان دفاعها هذا هو الذي حدد جمرى تاريخ أوربا إىل 

  .يومنا هذا

  الفصل الخامس 

  طانيا بري

وقد وجدوا يف تلك البالد خليطاً . م من قبائل الكلت واستقر يف إجنلترا. ق1200عرب البحر من عالة حوايل عام 
وغلب الكلت هؤالء األهلني على أمرهم، : من شعب أسود الشعر لعله أيبريي، وشعب أشقر الشعر اسكندناوي

وتقل تلك القرون األحد عشر ألن أنانيتنا حتملنا (م . ق100حوايل عام . وتزوجوا منهم، وانتشروا يف إجنلترا وويلز
على اختصار هذه األحقاب املليئة باحلوادث ومتحو األجيال اجلليلة الشأن من الذاكرة املزدمحة لكي تقربنا من 

وملا . أقبل فرع آخر من الكلت من داخل القارة وطرد بين عمومته من جنويب بريطانيا وشرقيها) عصرنا احلديث
ءها قيصر وجد سكان اجلزيرة يتألّفون من عدة قبائل لكل منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصغرية، وأطلق على جا

 نسبة إىل قبيلة غالية تسمى ذا االسم كانت تسكن جنويب القناة Britauniالسكان كلهم اسم الربيطاين 
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وكانت بريطانيا الكلتية شبيهة كل الشبه . شاطئنياإلجنليزية مباشرة، ظناً منه أن هذه القبيلة نفسها تسكن كال ال
وقد انتقلت من العصر الربنزي إىل . ولكنها كانت متأخرة عنها يف حضارا. بغالة الكلتية يف عاداا ولغتها ودينها

 عرب العصر احلديدي قبل مولد املسيح بنحو ستة قرون أي بعد انتقال غالة إىل هذا العصر األخري بثالثة قرون، وملّا
م، وجد بلدة . ق350 احمليط األطلنطي إىل إجنلترا حوايل عام Massiliot، املرتاد املاسليوين Pytheasبيثياس 
 غنية بزراعتها وجتارا، فقد كانت تربتها خصبة بفضل األمطار الغزيرة، Kent يف مقاطعة كنت Cantiiكنتاي 

وكانت صناعاا املرتلية قبل . والقصدير، والرصاصوكانت أرضها حتتوي على خامات غنية بالنحاس، واحلديد، 
عهد قيصر تكفي إلجياد جتارة ناشطة بني القبائل اليت تسكنها ومع القبائل األوربية، وضربت فيها نقود من الربنز 

وكانت غارات قيصر يف واقع األمر غارات استكشافية، عاد منها ليؤكد إىل روما أن القبائل اليت ). 45(والذهب
وبعد مائة عام .  تلك البالد عاجزة عن املقاومة املتحدة، وأن غالا تكفي جيشاً غازياً يأتيها يف الوقت املناسبتسكن

عرب كلوديوس القناة ومعه أربعون ألفاً من اجلنود كان نظامهم وتسليحهم، ومهارم فوق ) م43(من ذلك الوقت 
 قادت 61ويف عام . حت من ذلك الوقت والية تابعة هلاطاقة السكان األصليني، فأخضعوا بريطانيا لروما وأصب

 ثورة شديدة، وادعت أن Boadicea أو بوديسيا Boudiccaملكة إلحدى القبائل الربيطانية تدعى بوتكا 
. ضباطاً رومانيني قد اعتدوا على عفاف ابنتيها، وبوا مملكتها، وباعوا كثرياً من رجاهلا األحرار يف سوق الرقيق

 هزم جيش بوتكا الفيلق الوحيد Manن احلاكم الروماين بولينس مشغوالً يف االستيالء على جزيرة مان وبينما كا
 - على حد قول تاستس -، وكانت يف ذلك الوقت Londiniumالذي وقف يف وجهه، وزحف على لندنيوم 

ينة أو يف فريوالمنيوم وقتل كل روماين يف هذه املد). 46"(أهم مسكن للتجار، كما كانت سوقاً كربى للتجارة"
Verulaminium)  سانت أولبرتSt .Aibans( وذُبح سبعون ألف روماين هم وحلفاؤهم قبل أن يلتقي ،
وحاربت بوتكا وابنتاها يف عربة حربية بشجاعة نادرة يف أثناء هزميتها، مث جترعت السم، . بولينس وفيالقه بالثوار

وحيدثنا تاستس عن أجر كوال زوج ابنته وحاكم بريطانيا . ربيطانينيوضربت حبد السيف رؤوس مثانني ألفاً من ال
بإنشاء املدارس، وإذاعة استعمال " شعب فظ مشتت ذي نزعة حربية"فريوي كيف نشر احلضارة بني ) م78-54(

ك املؤرخ اللغة الالتينية، وتشجيع املُدن واألغنياء على تشييد املعابد، والباسقات، واحلمامات العامة، مث يقول ذل
واستحوذت مباهج الرذيلة شيئا فشيئاً على قلوب الربيطانيني، فصارت احلمامات، واحلجرات اجلميلة، : "السليط

واملآدب الفخمة، حمببة اليهم، وأخذ الربيطانيون الغافلون يسمون اآلداب اجلديدة باسم فنون اإلنسانية املهذبة، وإن 
واستطاع أجركوال حبمالت حربية سريعة أن حيمل هذه الفنون ".  لالسترقاقمل تكن يف حقيقة أمرها إال ستاراً مجيالً

 وأن يهزم جيشاً من االسكتلنديني مؤلفاً من Forth والفورث Clydeواحلكم الروماين، إىل ضفاف ر الكليد 
 يف عرض طوله سبعني ميالً) 127- 122(وشاد هدريان سورا . ثالثني ألفاً، ولو مل يدعه دومتيان ليواصل الزحف
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 ليصد االسكتلنديني الذين كانوا يرتابون Tyne إىل مصب التني Splway Firthاجلزيرة ميتد من خليج سلواي 
 يف مشال هذا السور سوراً آخر طوله ثالثة Lolliusيف نواياه، وبعد عشرين عاماً من ذلك الوقت أقام لوليوس 

وبفضل هذين احلصنني استطاعت روما أن . كليد والفورثوثالثون ميالً يعرف بسور أنطونينسوميتد بني مصيب ال
وكان حكم روما يزداد ليناً ورمحة كلما زاد استقرارا، فأصبحت املُدن . تأمن على بريطانيا أكثر من قرنني من الزمان

تشرف عليها جمالس شيوخ ومجعيات وطنية وحكام من أهلها، وترك للريف كما ترك يف غالة إىل رؤساء القبائل 
ومل تكن احلضارة يف بريطانيا حضارة مدن كما كانت يف إيطاليا، كما أا مل تكن غنية . اضعني إلشراف الروماناخل

وكانت . غناء حضارة غالة، ولكن املُدن الربيطانية أخذت وقتئذ أشكاال جديدة بفضل استنهاض روما ومحايتها هلا
 Camulodunumكمولودمن : نية الرومانية وهيأربع من هذه املُدن مستعمرات يتمتع أهلها حبق املواط

 اليت Lindumاليت كانت أوىل عواصم بريطانيا الرومانية ومقر جملس الوالية، ولندم ) Colchesterكلشستر (
وكانت ) يورك (Eboracum على ما كان هلا من امتياز قدمي، وإبراكم Lincolnبدل امسها لنكولن احلديث 

 لفظاً جليفم Gloucester، اليت امتزج يف امسها احلديث جلوسستر Glevum وجليفم وقتئذ مركزاً حربياً هاماً،

 ؛ ويلوح أن تشستر، وونشستر، وشستر وثاين اللفظني هو اللفظ اإلجنليزي السكسوين املقابل لكلمة مدينة
، وسلشستر، ومنشستر قد بدأت كلها يف القرنني األول والثاين من حكم )لستر(ورشستر، وشيشستر، وليسستر ود

وكانت يف أول األمر بلداناً صغرية يسكن كل منها حوايل ستة آالف نفس، ولكنها كانت تستمتع . الرومان
ن احلجارة وأسقفها مغطاة بشوارع مرصوفة ذات جمار، وبأسواق عامة وباسقات، وهياكل، وبيوت أسسها م

باسقات تتسع لستة آالف شخص، ) Wroxeterركستر احلالية  (Virconiumبالقرميد، وكان يف فركونيوم 
، )املياة امللحة (Aquae Salisوكان ألكوا سالس . ومحامات تتسع الستحمام مئات من األشخاص يف وقت واحد

 مالذاً طيباً يف الزمن القدمي كما يدل على ذلك ما بقى  عيون حارة أصبحت بفضلهاBathاليت تعرف باسم باث 
وعال شأن لندنيوم من الناحيتني االقتصادية واحلربية حلسن موقعها على ر التاميز . من آثار محاماا احلارة إىل اليوم

يا بدل وألمهية الطرق املتفرعة منها، وزاد سكاا حىت بلغوا ستني ألفاً وسرعان ما أضحت عاصمة بريطان
وكانت البيوت يف لندن الرومانية من اآلجر واملصيص أما يف البلدان الصغرية فكانت من اخلشب، ). 49(كولودومن

وكان اجلو هو الذي حيدد شكلها، فكان هلا سقف هرمي يقيها املطر والثلج، ونوافذ كثرية لينفذ منها ما عسى أن 
مل تكن ترى أكثر من ثالث ساعات أو أربع حىت يف "بون كما يقول استرا" ألن الشمس"يكون من أشعة الشمس، 

 أرضه من الفسيفساء، وبه محامات كبرية، وجدران - : أما داخلها فكان على الطراز الروماين). 50"(اليوم الصحو
رض بأنابيب حتمل اهلواء الساخن يف أ) تزيد على ما كان منها يف البيوت اإليطالية(قائمة عمودية وتدفئة مركزية، 

ويستخدم يف تدفئة البيوت، ويف . البيت وجدرانه وكان الفحم يستخرج من العروق القريبة من سطح األرض
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ويبدو أن مناجم بريطانيا القدمية كانت ملكاً للدولة، ولكنها تؤجرها لألفراد . األغراض الصناعية كصهر الرصاص
، وأكرب الظن أن صناعات )52(لحة احلديثةلصنع األس) Fabricaفربيكا (وكان باث مصنع ). 51(يستغلّوا

اخلزف، واآلجر والقرميد قد ارتقت حىت كانت تصنع يف املصانع، ولكن معظم الصناعات كانت يف البيوت، 
وكان يف اجلزيرة مخسة آالف ميل من الطرق الرومانية، وعدد ال حيصى . واحلوانيت الصغرية، والدور ذات احلدائق

ليها التجارة الداخلية النشيطة، هذا فضالً عن جتارا اخلارجية املتواضعة اليت كانت عكس من الطرق املائية تنقل ع
ترى إىل أي عمق نفذت احلضارة . جتارة بريطانيا يف هذه األيام ألا كانت تصدر املواد األولية الالزمة للصناعة

ها روما على اجلزيرة؟ لقد صارت اللغة الالتينية الرومانية يف حياة بريطانيا وروحها يف األربعة القرون اليت سيطرت في
لغة السياسة، والقانون، واألدب، واألقلية املتعلّمة يف البالد، لكن اللسان الكليت بقي سائداً يف الريف وبني عمال 

يطانيا، ونشرت املدارس الرومانية القراءة والكتابة يف بر. املُدن، وال يزال يقاوم حىت اآلن يف ويلز ويف جزيرة مان
وبنيت هياكل . وعينت الصورة الرومانية حلروف اهلجاء اإلجنليزية، وغمر اللغة اإلجنليزية سيل من الكلمات الالتينية

لآلهلة الرومانية، ولكن الرجل العادي ظل ميجد األرباب واألعياد الكلتية، وحىت املُدن الكربى نفسها مل متد روما 
مر أن األهلني خضعوا كارهني حلكم استمتعوا يف ظلّه بسلم مثمر ورخاء مل تستمتع فيها جذوراً باقية؛ وكل ما يف األ

  .اجلزيرة مبثله إال أيام االنقالب الصناعي

  الفصل السادس 

  البرابرة 

فلو أن روما . كان ما قرره أغسطس وتيبرييوس من عدم السماح بفتح أملانيا من بني احلادثات اهلامة يف تاريخ أوربا
يا وصبغتها كما صبغت غالة بالصبغة الرومانية، لكان ألوربا الواقعة يف غرب الروسيا كلها تقريبا نظام فتحت أملان

واحد، ولرمبا قامت أوربا الوسطى يف هذه احلالة حاجزاً يف وجه تلك اجلماعات الكربى اليت كان ضغطها على 
نفسهم مل ينطقوا ذا االسم، وليس مثة من يعرف وحنن نسميهم األملان، وإن كانوا هم أ. األملان سبب غزوهم إيطاليا

 ، ولقد كانوا يف األيام القدمية خليطاً من قبائل مستقلة ضاربة يف ذلك اجلزء من أوربا احملصور بني ري مصدره
وتبدلت أحواهلم شيئا فشيئاً يف القرنني . ؛ وبني الدانوب وحبر الشمال والبحر البلطيVistulaالرين والفستيوال 

الواقعني بني حكم أغسطس وحكم أورليوس فانتقلوا من حياة اهلجرة للصيد والرعي إىل حياة الزراعة والقرى، 
 اليت يفلحوا، مث يرحلون ولكنهم كانوا ال يزالون على درجة من البداوة جعلتهم يستنفدون بسرعة خصب األرض

ومن أجل هذا كانت احلرب طعام األملاين وشرابه إذا جاز هلا أن نصدق قول . ليفتحوا حبد السيف أرضاً جديدة
ليس شعار األملاين هو أن يزرع األرض وينتظر حىت جيين احملصول يف مومسه، بل إنك ليسهل عليك أن تقنعه : "تاستس
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مه اجلراح الشريفة يف ميدان القتال، ويرى األملاين أن كسبك بعرق اجلبني ما تستطيع بأن يهاجم عدوه ويلقى يف جس
ولقد حتدث املؤرخ الروماين عن ). 53"(أن تشتريه بدمك هو شعار العاجزين اخلاملني وأنه ال يليق قد باجلندي

. ن إىل جنبهم يف كثري من األحيانصفات األملان احلربية وعن محاسة النساء وهن حيرضن الرجال على القتال، وحيارب

وكان وهو يصفهم يتحسر على تدهور شعبه بفعل الترف والسلم، ويغايل يف هذا الوصف مغاالة الواعظ واملعلّم 
ولقد كان الفرار من العدو يسربل من يرتكبه بعار ال ميحى مدى احلياة، ويؤدي يف كثري من األحيان إىل . األخالقي
وكأن سنكا قد قرأ تاستس ). 54"(أشد بأساً وأطول قامة من الغاليني"رابون األملان بأم وقد وصف أست. االنتحار

إن الترف والثراء ال يزيدان هذه األجسام القوية العنيفة، وهذه : "فاستنتج من هذا نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال
ولن تستطيعوا .  وحسيب هذا- ركات العسكرية التقوى اليت ال تعىن قط باللذة، إال قليالً من التنظيم واحلذق يف احل

ويرى تاستس أن أولئك األقوام كانوا يف ). 55"(أن تقفوا يف وجههم إال إذا عدمت إىل فضائل آبائكم) أيها الرومان(
يف ملء بطوم باللحم ) ولعلّ ذلك بعد الصيد أو موسم احلصاد(أيام السلم كساىل بلداء، يقضي الرجال أوقام 

وكان األملاين يشتري زوجته من أبيها ) )56ار من اجلعة، بينما تقوم النساء واألطفال باألعمال املرتليةوشرب أ
دية من املاشية أو السالح، وكان له عليها وعلى أبنائهما حق احلياة أو املوت بشرط أن توافق على ذلك مجعية 

ة، وكثرياً ما كان يطلب إليهن أن يفصلن فيما يشجر يب لكن النساء رغم هذا كانت هلم عندهم مكانة عالي. القبيلة
أزواجهن، كما كان من حق هؤالء األزواج أن يطلقوهن أن يطلقن رجال القبيلة من منازعات، وكان من حقهن .

وكان لبعض زعماء القبائل عدة أزواج، ولكن األسرة األملانية العادية مل يكن فيها إال زوجة واحدة، ويؤكد لنا 
، وإذا ارتكبته "فالزىن قلّما كان يسمع به عندهم"املؤرخون أنا كانت تراعي مستوى عالياً من األخالق الزوجية، 

. املرأة عوقبت بقص شعرها واحلكم عليها بأن تسري عارية يف الشوارع وأن تضرب بالسياط، وهي حتاول الفرار

وكان يندر وجود . انت يف العادة امرأة ولوداً، ولكنها ك)58(وكان يسمح للزوجة أن جتهض نفسها إذا شاءت
رجال بال أبناء وهلذا مل تكن عندهم وصايا، وكان املفروض أن أمالك األسرة يرثها الولد عن أبيه جيالً بعد 

 وبعضهم عبيد وكثرم من أفنان األرض - طبقة املقيدين ) 1: (وكان السكان يتألفون من أربع طبقات). 59(جيل
 وهم املستأجرون الذين ال - واحملررين ) 2. ( واملفروض عليهم أن يؤدوا التزامام للمالك من غلتها.املرتبطني ا

 وهم مالّك األراضي الذين -واألشراف ) 4. ( وهم املالّك واحملاربون-واألحرار ) 3. (يتمتعون حبقوق سياسية
 أي Comites(وروثة وحرسهم اخلاص تتصل أنسام باآلهلة، ولكنهم يقيمون سلطتهم على أساس أمالكهم امل

وكانت اجلمعية القبلية تتألف من األشراف، ورجال احلرس، واألحرار، يأتون ). الرفاق، ومنها اشتقت كلمة كونت
إليها مسلّحني، وخيتارون الزعيم أو امللك، ويوافقون على ما يعرض عليهم من اقتراحات بضرب احلراب بعضها 

وكان بعض أفراد الطبقتني الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوية . كثرة احلاضرينببعض، أو يرفضوا بزجمرة 
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واملعدنية اليت برع فيها األملان، أما الطبقة الرابعة فكان منها النبالء والفرسان، وهي اليت أنشأت نظام الفروسية يف 
ومل يكد الدين وقتئذ . ذا النظام االجتماعي الساذجومل يضف إال القليل من البناء الثقايف فوق ه. أملانيا اإلقطاعية

، Marsاملريخ : ويسمى تاستس آهلتهم. ينتقل من عبادة الطبيعة إىل عبادة األرباب اسدة يف صورة اآلدميني
) Tyrتري  (Tiu والراجح أن األمساء احلقيقية هلذه اآلهلة هي تيو - Hercules، وهرقل Mercuryوعطارد 

، وال تزال أربعة أيام من كل أسبوع ختلد ذكراها )تور (Donar، ودونار )Odinأو ودن  (Wodenووودن 
اليت ). األم األرض) (Herthaهرثا ( إهلة احلب، على غري علم منا، وكانت هلم إهلة عذراء Freyaهي وفريا 

ئفة خمتلفة من محلت من أحد أرباب السماء، كما أن كل حاجات اإلنسان وكل ما خيطر بباله كانت تؤديه طا
وكانت الضحايا البشرية تقرب إىل وودن، . اجلنيات، والعفاريت الصغار والكبار، وجن البحار، واملردة، واألقزام

ورمبا كانت احليوانات األلذ طعماً من اآلدميني تقرب إىل غريه من األرباب، وكانت الصلوات تقام يف اخلالء يف 
رون أن من السخف حصر روح من أرواح الطبيعة يف مسكن تشيده األيدي الغابات والغياض، ألن األملان كانوا ي

 عند الغاليني أو الربيطانيني، ولكنهم كان لديهم Druidsومل يكن عندهم طبقة دينية قوية شبيهة بالدرويد .البشرية
ملستقبل بدراسة مهبل كهنة وكاهنات، يرأسون االحتفاالت الدينية، وجيلسون للفصل يف القضايا اجلنائية، ويتنبئون با

وكان . وكان عندهم كما كان يف غالة شعراء يتغنون يف شعر فج بأقاصيص قبائلهم وتارخيها. اجلياد البيض وحركاا
منهم أقلية تعرف القراءة والكاتبة، وكيفت احلروف اهلجائية اليونانية فجعلت منها العالمات اليت تطورت منها 

. وكان الفن عندهم بدائياً، ولكنهم أخرجوا حتفاً مجيلة من الذهب. ملانية احلديثةاحلروف القوطية وهي احلروف األ

وملا أن سحبت روما فيالقها من أملانيا احتفظت بسيطرم على ر الرين من منبعه إىل مصبه، وقسمت هذا الوادي 
. ة وأرض الرين املمتدة جنوباً إىل كولوينوكانت ثانيتهما تشمل هولند.  أملانيا العليا وأملانيا السفلى-الفخم واليتني 

 قد Colonia Agirpdinansisوكانت هذه املدينة اجلميلة املعروفة عند الرومان بإسم كولونيا أجربننسس 
تكرمياً ألم نريون اليت ولدت فيها؛ ومل ميِض عليها أكثر من مخسني عاماً حىت كانت أغىن احملالت ) م50(جعلت والية 
 ر الرين حنو اجلنوب خمترقة جمنتياكم . ر الرينالقائمة على أما والية أملانيا الشمالية فكانت متتد على

Maguntiacum)  ماينسMayence( وأكوا أوريليا ،Aquae Aureliae)  بادن -بادن Baden. 

Baden ( وأرجنترامتArgentoratum)  ستراسبورجStrsbourg ( وأغسطا روركورمAusgusta 

Rauricorum) وغسط أAugust ( وتنتهي عند فندونساVindonissa)  فندشWindisch .( وكان يف
وكانت كثري من . هذه املُدن مجيعها تقريباً ما يف غريها من اهلياكل والباسقات، واملالهي، واحلمامات، والتمايل العامة

تيات أملانيات، ويعيشون مواطنني الفيالق اليت ترسلها روما حلراسة الرين جتيش خارج معسكراا، ويتزوج رجاهلا بف
والراجح أن بالد الرين مل تكن يف أيام الرومان أقل سكاناً أو . يف تلك البالد بعد أن تنتهي مدة خدمتهم العسكرية
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ولقد سبق القول إن مهندسي روما العسكريني قد أنشئوا بني ري . غىن منها يف أي وقت قبل القرن التاسع عشر
يقاً حمصناً، وأقاموا على جانبيه قالعاً تبعد كلٌّ منها عن األخرى تسعة أميال، كما أقاموا عليه الرين والدانوب طر

وأفاد هذا الطريق احملصن روما مائة عام، ولكنه مل يفدها شيئاً حني نقصت نسبة املواليد . سوراً يبلغ طوله ثالمثائة ميل
وكان ر الدانوب الذي يعده األقدمون أطول أار العامل . بني الرومان نقصاً كبرياً عما كانت عليه عند األملان

وكان إىل جنوبه الواليات النصف اهلمجية . أضعف من ر الرين حداً فاصالً بني الدولة الرومانية والقبائل األملانية
إسم دوليت النمسا وار ريتيا، ونوركم، وبنونيا، وهي الواليات اليت تتكون منها البالد اليت كُنا نعرها يف شبابنا ب

مستعمرة رومانية هي ) أي بلطة أغسطس احلديثة (Augsburgوقد أنشأ الرومان يف موضع أجزبرج . والصرب
 كان هي احملطّة الرئيسية على الطريق املمتد من إيطاليا Augusta Vindelicorumمستعمرة أغسطا فندلكورم 

ا على النهر نفسه مدينتني حصينتني عند فندوبونا وشادو.  إىل ر الدانوبBrennerفوق ممر برنر 
Vindobona ا احلالية، وعند أكونكموهي مدينة فين Aquincum على املرتفعات اليت تشرف منها بودا 

Buda على بست Pest . وقامت مدينة سرميومSirmium)  متروفيكاMitrovica ( يف بنونيا اجلنوبية
ع بلغراد احلديثة، وصارت هذه املدينة يف أيام دقلديانوس إحدى العواصم  غرب موقSaveالشرقية على ر الساف 

وقامت بفضل النشاط التجاري اليوناين، والرومان، واألهايل الوطنيني يف مقاطعة دملاشيا الواقعة . اإلمرباطورية األربع
 Appoloniaوأبولونيا )  احلديثةSpalatoسبالتو  (Salonaجنويب بنونيا ثغور البحر األدرياوي وهي سالونا 

وكانت روما اإلمرباطورية ).  احلديثةDurazzoدورزو  (Dyrrhachiumودير هوكيوم ) بالقرب من فالونا(
جتند من هذه الواليات الواقعة جنوب الدانوب أقوى جنودها أجساماً وأصلبهم عوداً، كما كانت تستمد منها يف 

وكان يف شرق بنونيا والية داشيا .  سيل الربابرة حوايل مائيت عامالقرن الثالث األباطرة احلربيني الذين صدوا
وكان يف جنوب هذه الوالية وشرقها . ، وكانت عاصمتها سرمزجتوسا اليت مل يعد هلا اآلن وجود)رومانيا احلديثة(

ينتان كبريتان ، وكان فيها على الدانوب مد)وتشمل أجزاء من يوغوسالفيا ورومانيا وبلغاريا احلديثة(والية متيزيا 
 Iskerوثالثة بالقرب من ر إسكر ) Iglitzaأجلتزا  (Troesmiaوترزمس ) بلغراد احلديثة(هوا سنجدنوم 

، وتومي Istrusوثالثة بلدان كربى على البحر األسود وهي إستروس ). صوفيا احلديثة (Sardicaوهي سرديكا 
Tomi) قسطنجة احلديثة ( وأديسسOddessus)  وارنةVarna.( ولقد كافحت احلضارة اليونانية واجليوش 

الرومانية يف هذه املستقرات النكدة لكي حتافظ على كياا ضد القوط، والرومانيني، واهلون، وغريهم من القبائل 
وكان عجز روما عن . املترببرة اليت أخذت تتكاثر وتتجول يف مشال النهر العظيم، ولكن هذا الكفاح مل جيِدمها نفعاً

فلقد كان هذا الكفاح من أشق الواجبات .  هذه الواليات الواقعة جنوب الدانوب هو الذي أدى إىل سقوطهامتدين
على شعب يعاين آالم الشيخوخة، وكانت حيوية اجلنس السائد قد أخذت تضعف يف مهاد الراحة والعقم بينما 
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ملّا أن قدم تراجان املال للرومانيني ليجنحوا . كانت القبائل الضاربة يف الشمال تتكاثر وتقوى وتزداد جرأة ووراً
للسلم كان ذلك العمل منه بداية النهاية، وملا أن جاء ماركس أورليوس بآالف من األملان وأسكنهم داخل 

اإلمرباطورية، اارت احلواجز اليت كانت تفصل بينهم وبني الرومان، واستقبل اجلنود األملان يف اجليش الروماين 
وما لبثت األسر األملانية أن تضاعف عددها يف إيطاليا بينما كانت األسر . وارتقوا إىل مناصب القيادةبالترحاب، 

روما بعد أن كانت " يرببرون"وهكذا انعكست اآلية يف هذه احلركة، فأخذ الربابرة . اإليطالية آخذة يف االنقراض
تراث الروماين واليوناين القدمي مل يقلل من عظمة لكن عجز روما عن ضم الشمال حلظرية ال. روما تصبغهم بصبغتها

ففي هذا الغرب على األقل برزت فنون السلم من بني عجاج احلرب، . ضمها الغرب هلذا التراث أو من خطر شأنه
ونبتت . وكان يف وسع الناس أن يستبدلوا بسيوفهم حماريث من غري أن تنحل قواهم يف نعيم املُدن وأحيائها القذرة

د حضارة جديدة يف أرض أسبانيا وغالة القوية حني ضعف تيار الربابرة، وأمثرت بذور قبور الطغيان مثارها، فيما بع
  .وعفا الدهر عن آثامها يف البالد اليت جاءت إليها اجلحافل الغامشة بقوانني روما ونقلت إليها شعلة احلضارة اليونانية

  الباب الثالث والعشرون 

  بالد اليونان الرومانية 

  الفصل األول 

  أفلوطرخس 

بذلت روما جهدها لكي تكون كرمية يف معاملتها لبالد اليونان، ولت ختفق يف هذا اإلخفاق كله؛ فهي مل تضع 
حاميات من اجلند يف والية آخية اجلديدة، وكان ما فرضته عليها من اخلراج أقل مما كان ينتزعه جباا من أهلها قبل 

: روما دول املُدن حتكم نفسها حسب دساتريها وقوانينها القدمية، وجعلت لكثٍري منهاجميء الرومان إليها، وتركت 

، تتمتع حبقوقها القدمية كلها عدا حقّها يف أن تشن احلرب "مدناً حرة"كأثينة، وإسبارطة، وبالتية، ودلفي وغريها 
ا، كما أن القواد الرومان، واملرابني، لكن بالد اليونان كانت تتحرق شوقاً إىل حريته. اخلارجية أو حرب الطبقات

ورجال األعمال الذين حذقوا أساليب شراء غالّت البالد بأخبس األمثان وبيعها بأغالها، هؤالء كلّهم قد استرتفوا 
خريات البالد، ومن أجل هذا انضمت إىل ثورة مثرداتس وعوقبت على انضمامها إليها أشد العقاب، فحوصرت 

وبعد جيل من ذلك الوقت . يها احلرث والنسل، ونهبت كنوز هياكل دلفي، وإليس، وإيدورسأثينة حصاراً أهلك ف
تقاتل قيصر ومبيب، مث أنطونيوس وبروتس، على أرض اليونان، وجندوا أهلها يف جيوشهم، واستولوا على حمصوالت 

وانتعشت آسية اليونانية . وشهاالبالد وذهبها، وجبوا يف عامني ضرائب عشرين عاماً، وتركوا الدائن خاوية على عر
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حتت حكم أغسطس، ولكن بالد اليونان نفسها ظلّت فقرية، ومل يكن سبب فقرها هو الفتح الروماين بل كان هو 
االستبداد الذي خنق أرواح األهلني يف إسبارطة، واحلرية اليت احنطّت حىت أصبحت فوضى يف أثينة، وما جره على 

ذلك أن أكثر أبنائها جرأة ومغامرة قد هجروها إىل األراضي اليت كانت . بة من وبالالبالد عقم الرجال وجدب التر
وأدى قيام دول جديدة يف مصر، وقرطاجنة، وروما، وقيام الصناعة يف بالد الشرق . أغىن منها وأحدث استقالالً

ليونان مبدحيها وتنهب روائع وكانت روما تثقل ا. اهللنسيت إىل ترك مواطن الروح اليونانية القدمية خاوية مهجورة
 ثالثة آالف متثال ليزين ا ملهاه، وأرسل كلجيوال زوج عشيقته لينقّب Sckourusقد أخذ منها اسكورس : فنها

يف بالد اليونان عن التماثيل، وب نريون وحده نصف ما يف دلفي من روائع النحت، ومل يبسم احلظ ألثينة مرة 
وكانت إبريوس هي اليت انصب عليها غضب روما أول األمر يف احلروب . مللكأخرى إال حني تولّى هدريان ا

املقدونية، وأباحها جملس الشيوخ إىل اجلند ينهبوا ويعيثون فيها فساداً، وبيع من أهلها مخسة عشر ألفاً يف سوق 
وما من . م القريبة منهاالرقيق، وبىن أغسطس عاصمة جديد إلبريوس فينيقوبوليس ليخلّد ببنائها انتصاره يف أكتيو

وكان . آوت إبكنتس، واستمعت إىل تعاليمه" مدينة النصر"شك يف أن احلضارة قد وجدت فيها ملجأً ومعتصماً ألن 
حظ مقدونية خرياً من حظ جارا الوفية، فقد كانت هذه البالد غنية باملعادن واخلشب، وزادت حياا التجارية 

وعلى هذا .  الذي كان يصلها هي وتراقة من ابلونيا ودير هكيوم إىل بيزنطيةEgnatieنشاطاً بفضل طريق اجناشيا 
وكانت . إدسا، وبال، وتسالونيكا: الطريق الرئيسي الذي ال يزال بعضه باقياً حىت اآلن كانت تقوم أهم مدن الوالية

ة الوالية، ومركز جمالسها، وإحدى عاصم" نصر تساليا"هذه املدينة األخرية اليت كان اليونان يعرفوا بامسها القدمي 
أما تراقية الواقعة يف شرقها فقد اختصت نفسها بالزراعة، والرعي، . الثغور التجارية اهلامة بني بالد البلقان وآسية

، وفلبوبوليس )Sofiaصوفيا  (Serdicaوالتعدين، ولكنها كانت تشتمل على مدن كبرية أمهّها سرديكا 
Philippopolis ،أدرنة(وأدريانوبل  عاصمتها( وبرنثس ،Perinthus وبيزنطية ،)وهنا على ). اسطنبول احلالية

القرن الذهيب، كان التجار وصائدوا السمك جيمعون ثروة طائلة بينما كان اليونان الذين يقطنون من ورائها يف 
 إىل أرصفتها، كما كانت وكانت احلبوب الواردة من داخل البالد جتيء. الداخل يتقهقرون أمام الربابرة املعتدين

مجيع جتارة سكوذيا والبحر األسود تؤدي املكوس وهي مارة ا، ويكاد السمك لكثرته أن يقفز يف الشباك وهو جيتاز 
ومل ميِض إال قليل من الوقت حىت أدرك قسطنطني قيمة هذا املوقع العظيم وعرف أنه مفتاح العامل . مضيق البسفور

وقد . وختصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية يف إنتاج القمح وتربية اجلياد اجلميلة.  الروماين القدمي-اليوناين 
كما أطلق اسم يؤوشيا على اجلزيرة (جزيرة عوبية العظيمة اليت أطلق عليها هذا االسم ) 1(وصف ديوكريسستم

وقد . برية يف القرن الثاين امليالديملا فيها من املاشية احلسنة الشكل، وصفها بأا تعود إىل الرب) املسماة ذا االسم
جتمعت يف هذا األقليم عدة عوامل كادت متحو من الوجود الذين كانوا يف يوم من األيام شعباً زراعياً مطرد النماء 
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وأهم هذه العوامل هي ما القاه الفقراء من عنت لتركز األرض الزراعية والثروة يف أيدي عدد قليل من . والرخاء
قاه األغنياء من عنت لثقل الضرائب والفروض الدينية املطردة الزيادة، وقلّة النسل ألنانية الرجال األسر، وما ال

وكانت نتيجة هذا كله أن تركت األرض مراعي للماشية يف داخل أسوار خلقيس . وحبهم الثراء أو لفقرهم املتقع
رض عليها من الضرائب الباهضة أيام حروب وإرنريا نفسهما ومل تكن بؤوشيا قد فاقت مما حل ا من موت وما فُ

، قد انكمشت حىت مل تعد تشغل أكثر من املوضع الذي مل "إن طيبة ليست إال قرية صغرية"ويقول استرابون . سال
على أن مائة عام من السلم قد أعادت بعض الرخاء إىل بالتية، واحتفظت قريونية اليت كسب . يكن قبل إال قلعتها
ويقول عنها . وهلا إمرباطوريتني عظيمتني ما يكفي من الروعة الستبقاء أشهر رجل من أبنائها فيهافليب سال على سه

وإنا لَنجد يف حياته اهلادئة .  إا بلغت من الصغر حداً ال جيب أن تصغر عنه بتركه إياها- أفلوطرخس -هذا االبن 
، كما جند فيه هو نفسه رجالً مهذباً من رجال وتفكريه السار اللطيف ناحية مشرقة مبهجة من منظر نكد كئيب

الطبقة الوسطى مستمسكاً بفضائل العهد القدمي، ينطوي قلبه على اإلخالص لبلده، والوفاء ألصدقائه، واحلب 
وكان مولده . وقصارى القول أنه ليس يف قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية أفلوطرخس القريونيائي. ألبنائه

وكان يطلب العلم يف أثينة حني كان نريون يوايل . م126م ووفاته فيها حوايل عام 46 عام يف تلك البلدة حوايل
وقد ألقى . وما من شك يف أنه رحل إىل مصر وآسيا الصغرى، وطاف مرتني بإيطاليا. انتصاراته يف بالد اليونان

وكان حيب العاصمة العظيمة، . لوماسيةحماضرات باللغة اليونانية يف روما، ويبدو أنه خدم بلده يف بعض الشؤون الدب
وآداب أشرافها اجلدد، وحيام الرقيقة ويعجب بقانوا الصارم، ويقول مع انيوس إن روما قامت على دعائم من 

وبينما هو يفكّر يف أمر هؤالء النبالء األحياء واملوتى خطر له أن يوازن بني أبطال روما . األخالق الطيبة العالية
ومل يكن يقصد أن يكتب تارخياً أو سرياً فحسب، بل كان يعتزم فوق هذا أن يعلّم الناس الفضيلة . انوأبطال اليون

 كانت يف ذهنه دروساً يف األخالق، Parallel Livesوالبطولة بضرب األمثلة من التاريخ، وحىت سريه املتماثلة 
زى خلقياً من كل قصة، وما من أحد قد قام وهلذا تراه على الدوام معلّماً ال يترك فرصة متر دون أن يستخلص مغ

وهو حيذرنا يف سرية االسكندر بقوله إنه يهتم باألخالق أكثر من اهتمامه . مبثل هذا العمل أمجل مما قام به هو
بالتاريخ، ويأمل أنه حني جيمع بني عظماء الرومان وعظماء اليونان ويوازن بينهم يستطيع أن يبعث يف نفوس قرائه 

وهو يعترف اعترافاً صرحياً ال يسعنا نعه إال أن نعفو عن زالته بأنه قد صلُح حاله . ق الطيب وللبطولةدوافع للخل
وليس من حقنا أن نتوقّع يف كتاباته دقة املؤرخ احلق ونزاهته، فكتابه ). 3(لطول صحبته ألولئك الرجال املمتازين

يخطئ يف فهم ) إذا جاز لنا أن نصدر حكماً عليه(راه أحياناً مليء باألغالط يف أمساء الناس، واألمكنة، والتواريخ، وت
 ومها أن يبني أن أي شيء يف أخالق -احلوادث، بل إنه لَيقصر يف واجبني كبريين من واجبات كل كاتب ِسيسر 

لقى عليه من املترجم له وأعماله يرجع إىل الوراثة أو البيئة أو الظروف، وأن يتتبع تطور أخالقه خالل منوه، وما ي



  

 Will Durant  522   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

بل إنا لنخرج من كتاب أفلوطرخس كما خنرج من كتاب هرقليطس بأن خلُق . التبعات وما يقع فيه من أزمات
مث أحس بعد قراءته مبا فيه من عيوب، ذلك بأن هذه " السري"ومع هذا فما من إنسان قرأ كتاب . اإلنسان مقدر له

ملثرية، وقصصه الفاتنة الساحرة، وتعليقاته احلكيمة، وأسلوبه العيوب ختفي كلها يف روايته الواضحة، وحوادثه ا
وليس يف صفحاته البالغ عددها ألفاً مخسمائة سحر واحد حيس القارئ أنه حشو ال ضرورة له، بل إن كل . اجلزل

 منهم قواد عسكريون، ومنهم - وقد شهد بفضل الكتاب مائة من عظماء الرجال . مجلة من مجله هلا شأا معناها
إين : "وكتب عنه منتاين يقول). 4"(إنه مربع النفوس العظيمة "Rolandشعراء وفالسفة، فقالت عنه السيدة روالن 

وقد استمد منه شكسبري كثرياً من قصصه، وإن رأيه ). 5"(ال أستطيع االستغناء عن أفلوطرخس فهو كتاب صلوايت
وكان نابليون حيمل كتاب . الرومان األقدمنييف بروتس لَمستمد عن طريق أفلوطرخس من أخالق األشراف 

 هذه التراجم مل يسعه إال أن يقفز على ظهر جواد Heineوملّا قرأ هني . أينما ذهب ال يكاد يفارقه أبداً" السري"
وبعد أن شاهد . وقصارى القول أن بالد اليونان مل تترك لنا كتاباً أمثن من هذا الكتاب. ويعدو به إىل فتح فرنسا

رخس علم البحر األبيض املتوسط عاد إىل قريونية ورزق فيها بثالثة أبناء وبنت واحدة، وألقى حماضرات، أفلوط
وألف كتباً وسافر إىل أثينة من حني إىل حني، ولكنه قضى معظم وقته يف مسقط رأسه وعاش فيه عيشة أهله البسيطة 

ملنصب الرمسي واحلياة العلمية حياة الدرس وكان برى أن من الواجبات املفروضة عليه لبلده أن جيمع بني ا
 أي عضواً يف الس Boeotarchوالتحصيل، واختاره مواطنوه مفتشاً للمباين، مث كبري حكّامها مث بؤوتاركا 

وكان يرأس املواكب واالحتفاالت البلدية، وأصبح يف أوقات فراغه كاهنا يف مهبط الوحي يف دلفي، وكان . الوطين
وكان يرى أنه ليس من احلكمة أن يرفض الدين القدمي ملا فيه من عقائد ال يقبلها . عاد إىل الوجودهذا املنصب قد 

العقل، ألن أهم األشياء يف رأيه ليست العقيدة، بل هو التأييد الذي تستمده منها أخالق اإلنسان الضعيفة، وما 
لدولة من روابط تبعث فيهما املزيد من القوة، وكان توجده أعضاء األسرة األموات بني األجيال املتعاقبة يف األسرة وا

ولقد كان بفضل تساحمه الديين وتقواه جمتمعني أن يضع . يعتقد أن نشوة العاطفة الدينية هي أعمق جتارب احلياة
ومما قالته هذه الرسالة أن ). 6(أسس دراسة الدين املقارن يف رسالته اليت كتبها عن العبادات الرومانية واملصرية

األرباب كلها مظاهر لكائن واحد أعلى، ال حيده زمان جيلّ عن كل وصف، بعيد عن الشؤون الدنيوية والزمنية بعدا 
وكان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة، يسيطر .  أن ختلق العامل وتنظم شؤونهDaimonesيترك لألرواح الوسطى 

كل اخلبائث ومجيع ما ال ينطبق على العقل يف عليها ويرأسها شيطان هو مصر الفوضى مجيعها وروحها، وأصل 
 جبنة ينعم فيها - ويرى أفلوطرخس أن من اخلري أن يؤمن اإلنسان خبلود األشخاص . الطبيعة ويف بين اإلنسان

وكان من أسباب سلواه أن اإلقامة يف املطهر قد تطهر أي إنسان مهما . األخيار، ومطهر، وجحيم يعذّب فيه األشرار
وكان يندد باخلرافات ويرى أن ). 7(ون نفسه، وأنه قلما يوجد يف الناس من يعذبون عذاباً سرمدياًخبث حىت نري
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أهوهلا شر من الكفر نفسه، ولكنه يقبل العرافة والنبوءات واستحضار األرواح ويؤمن بأن األحالم تنبئ عن 
يقول أبوليوس وكثريون غريه من ومل يكن يدعى أنه فيلسوف مبتدع، بل كان يقول عن نفسه، كما . املستقبل

وكان يعيب على األبيقوريني . فالسفة ذلك العصر عن أنفسهم، إنه يأخذ آراءه عن أفالطون ويوفّق بينها وبني زمانه
أم يستبدلون هول الفناء باخلوف من اجلحيم، وينتقد عيوب الرواقية، ولكنه يرى ما يراه الرواقي من أن العمل 

وقد عين املتأخرون جبمع حماضراته ومقاالته وأمسوها اآلداب ). 8(العقل شيء واحد بأوامر اهللا وإطاعة 
)Moralia (وهي تبحث يف كل شيء، . ألن معظمها مواعظ بسيطة لطيفة تبني ما تنطوي عليه احلياة من حكمة

وأفلوطرخس . يضةمن احلث على استبقاء كبار السن يف املناصب العامة إىل البحث يف أيهما أسبق الكتكوت أو الب
من الناس من يدفعهم الشره فيهرعون إىل : "مغرم مبكتبته، ولكنه يقر بأن الصحة اجليدة خري من الكتب القيمة

وملا عجز ... إن أقل األطعمة مثناً هي على الدوام أكثرها نفعاً... احلانات يلتهمون ما فيها كأم يستعدون حلصار
ما ألذ هذا الذي مل : "سريع عن أن جيد ما يأكله غري خبز الشعري والتني صاح قائالًأردشري ممنون يف أثناء تقهقره ال

وأكثر ما ... والنبيذ أفيد املشروبات على شريطة أن يكون يف مناسبة سعيدة وأن ميزج باملاء!"... يكن يل من قبل
يف أول األمر، وتترك بعدئذ جيب أن خيشاه اإلنسان هو سوء اهلضم الناشئ من أكل اللحوم ألا ختمد العزمية 

وخري ما يفعل اإلنسان أن يعود جسمه عدم احلاجة إىل اللحم باإلضافة إىل غريه من الطعام، . رواسب ضارة باجلسم
أما . ذلك بأن األرض خترج كميات موفورة من أشياء كثرية ال تفيد يف التغذية فحسب، بل تفيد كذلك راحة ومتعة

دعامة وسنداً لغذائنا؛ وينبغي لنا أن ... نية طبيعية، فإن تعاطي اللحوم جيب أن يكونوقد أصبحت العادة طبيعة ثا
اليت هي أكثر منها موافقة للطبيعة، وأقلّ منها كاللة على شعلة التفكري اليت توقد من ... نأكل غريها من األطعمة

 إىل تكافؤ الفرص للرجال والنساء وهو حيذو حذو أفالطون يف الدعوة". 9(مواد سهلة خفيفة إذا صح هذا التعبري
ولقد كان هناك نساء مثقفات يف احمليط الذي (على السواء، ويضرب أمثلة كثرية للنساء املثقفات يف األزمنة القدمية 

إذا كان الرجل داعراً : "؛ ولكنه ينظر إىل زىن الرجل بنفس السهولة اليت ينظر ا إليه الرجل الوثين فيقول)يعيش فيه
 يف ملذّاته وزلّ مع عشيقة أو خادمة، فال يصح لزوجته أن ختتاض لذلك أو تغضب، بل جيب أن تعتقد أن منهمكاً

ولكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه ). 10)(احترامه هلا هو الذي دفعه إىل أن يشرك يف فجوره امرأة غريها
 رجل رقيق القلب، طيب يف جوهره، كامل يف املقاالت املمتعة الساحرة أحسسنا بعد قراءا، بأنا كنا يف صحبة

وإن اعتداله هلو الترياق الشايف من اهلوى الفكري الذي يغلب على عصرنا . رجولته، ال يسوءنا قط أن أفكاره عادية
 احلاضر، وإن عقله املتزن، وفكاهته اللطيفة، وإيضاحاته اجلذّابة لتدفعنا إىل القراءة دفعاً ال نقوى على مقاومته حىت يف

وإن اإلنسان لترتاح نفسه حني جيد فيلسوفا أويت من احلكمة ما يكفي إلسعاده، وينصحنا بأن . املواضع املبتذلة منها
جيب علينا أال : "علينا أن حنمد اهللا على ما يف احلياة من بركات ونعم عادية وأال جنعل دوامها سبباً يف قلة ابتهاجنا ا
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أن نبتهج ألننا نعيش، وأننا ...  نشترك فيها مع الكثريين من الناس، بل جيبننسى تلك النعم وأسباب الراحة اليت
ذلك بأن ... أليس من واجب الرجل الصاحل أن يعد كلَّ يوِم عيداً... أصحاء األجسام، وأننا نبصر ضوء الشمس

ستقبله فيه متاثيل ساكنة من يف هذا املعبد يدخل اإلنسان وقت مولده، وال ت. العامل هو أجلّ املعابد وأجدرها بسيدها
من بينها الشمس، والقمر، والنجوم، واألار ... صنع األيدي، بل تستقبله خملوقات أظهرها العقل اإلهلي حلواسنا
وإذا كانت هذه احلياة هي أكمل إعداد ألمسى ... اليت ال تنفك تصب املاء العذب صباً، واألرض اليت خترج الطعام

  ".إن علينا أن نكون على الدوام ممتلئني غبطة وجةالعبادات الدينية، ف

  الفصل الثاني 

  صيف هندي 

تتمثل يف أفلوطرخس حركتان قامتا يف عصره أوالمها العودة إىل الدين، وثانيتهما انتهاء النهضة اليونانية يف اآلداب 
. لى أثينة والشرق اليوناينوعمت احلركة األوىل مجيع بالد اليونان، أما الثانية فكانت مقصورة ع. والفلسفة

وهذه املُدن هي : وازدهرت يف هذه األثناء ست مدن من مدائن البلوبونيز، ولكنها مل متد التفكري اليوناين إال بالقليل
 اليت ظلّت حية منتعشة خالل العصر الروماين والعصور الوسطى إىل أيامنا هذه بفضل التجارة Patraeمدينة باتري 

ومنها أوملبيا اليت أَثرت من أموال السياح الوافد غليها لزيارة متثال زيوس الذي . لنسيج النشيطةالغربية وصناعة ا
ومن أكثر حوادث التاريخ اليونانية طرافة أن هذه املباريات اليت كانت . صنعه فدياس أو ملشاهدة األلعاب األوملبية

م حني منعها ثيودوسيوس 394 عام م حىت. ق776تقام مرة كل أربع سنني، قد ظلّلت تقام من عام 
Theodosius . كذلك ظلّ الفالسفة واملؤرخون يفدون إليها كما كانوا يفدون يف أيام برودكس وهريودوت

مؤلفام "ويصف ديوكريسستم املؤلفني وهم يقرؤون . ليخطبوا يف اجلماهري احملتشدة ملشاهدة حفالت األلعاب
ء وهم ينشدون أشعارهم، واخلطباء ميثلون اهلواء بصخبهم والسوفسطائيني للمستمعني العابرين والشعرا" السخيفة

وقد برهن ). 12(الكثريي العدد كأم طواويس تزهو بنفسها، وقد جاءوا لينفخوا رحيهم على اجلماهري
ويصور إبكنتس النظارة وقد غصت م . ديوكريسستم بقوله هذا على أنه ليس أكثر صمتاً من سائر القادمني

واقف غري املظللة وهم يتصببون عرقاً وتلفحهم الشمس أو يغرقهم املطر، ولكنهم ال يعبئون ذا وال ذاك يف غمرة امل
وظلّت األلعاب القدمية ). 13(من الضجيج والعجيج اليت كان ينتهي ا كل دور يف اللعب أو شوط يف السباق

اجلامعة تقام باستمرار، وأضيفت إليها ألعاب جديدة ، واألثينية Pythian والربزخية، والبيثية Nemeanالنيمية 
كاأللعاب اهللينية اجلامعة اليت أقامها هدريان، وكان الكثري منها يشتمل على مباريات يف الشعر أو اخلطابة أو 

أال نستطيع أن نسمع املوسيقى اليونانية القدمية يف : فها هي ذي شخصية من شخصيات لوشيان تسأل. املوسيقى
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وأدخلت اجلالية الرومانية اليت استوطنت كورنثا قتال االدين يف هذه األلعاب وما لبث ) 14(االت العظيمة؟االحتف
واحتج كثريون من . هذا القتال أن انتشر من مورنثا إىل غريها من املُدن حىت تدنس ملهى ديونيثس نفسه ذه املذابح

، الفيلسوف Demonax هذا التدنيس، وتقدم دمناكس  على-  ديوكريسستم، ولوشيان، وأفلوطرخس -اليونان 
، ولكن األلعاب )15(الكليب إىل األثينيني يرجوهم أال يسمحوا ذه البدعة قبل أن يهدموا مذبح إهلة الرمحة يف أثينة

ارطة وكانت إسب. الرومانية ظلّت تقام يف بالد اليونان حىت انتشر الدين املسيحي وكانت له السيادة يف تلك البالد
وأرجوس ال تزاالن يسري فيهما دم احلياة إىل حد ما، وأثرت أبدورس من مال زوارها مرضى األجسام والنفوس 

ومل يكَد ميضي على كورنثة، بعد أن أعاد قيصر بناءها، نصف قرن من الزمان حىت . الوافدين إىل ضريح أسكلبيوس
وكان يسكنها خليط من الرومان، . دن يف بالد اليونانأضحت حلسن موقعها على الربزخ املسمى بإمسها أغىن املُ

واليونان، والسوريني، واليهود، واملصريني انتزع معظمهم من بالدهم ومن أخالقهم األوىل، وعرفوا برتعتهم التجارية 
ة وكان هيكل أفردييت بنديوس القدمي سوقاً ذات جتارة رائجة ومركزاً للدعار. واألبيقورية، وبفسادهم اخللقي

ظهرت " حفلة راقصة فخمة شهدها يف كورنثا مثّلت فيها حماكمة باريس Apuleiusويصف أبوليوس . الكورنثية
فيها فينوس عارية اجلسم إال من شعار حريري رقيق يغطّي خصرها النحيل اجلميل، وحىت هذا الشعار كانت الريح 

فإذا انتقل . ا مل تغير كورنثا أساليبها منذ أيام أسبازياوهكذ). 16"(تعبث به فتدفعه تارة إىل اليمني وتارة إىل الشمال
اإلنسان إىل أتكا عن طريق جمارا بدا الريف يف فقر مدقع اجتمعت فيه عوامل التعرية، وتقطيع الغابات، واسترتاف 

ة صحراء الثروة املعدنية إىل احلروب، واهلجرة، والضرائب الفادحة وقلّة النسل، فأحالته يف عصر السلم الروماني
إليسيز اليت كانت طقوسها الدينية اخلفية جتتذب : ومل يكن يف أتكا كلّها إال اثنتان من املُدن ذوات الرخاء. جمدبة

 - وكانت معاهدها ونظمها القدمية . إليها اجلماهري الغنية يف كل عام، وأثينة املركز التعليمي والثقايف للعامل القدمي

 ال تزال تقوم بعملها، كما أن روما قد أعادت إىل جملس األريوجبس سلطته األوىل -الس، واجلمعية، واألركونية 
وكان احلكام أمثال أنتيخوس الرابع، وهريود . فجعلته مصدر األحكام القضائية وحصن حقوق امللكية احلصني

ام  يف هبHerodes Atticusاألكرب، وأغسطس، وهدريان ينافسون أصحاب الثراء أمثال هريودس أتكس 
للمدينة، فأعاد هريودس بناء امللعب العظيم بالرخام حىت مل يكَد يبقي منه شيئاً يف بنتلكس، وأقام قاعة للموسيقى يف 

، وشاد لزيوس، وكان وقتئذ Olympieumوتربع هدريان باملال الالزم إلمتام بناء األوملبيوم . أسفل األكروبوليس

ويف هذه األثناء كانت شهرة أثينة الفذة يف اآلداب، . بيتاً خليقاً به يف عنفوان شبابه- على حافة القرب
والفلسفة، والتعليم وعدم وجود مدن أخرى تنافسها يف هذه امليادين، قد جذبت إىل مدارسها عدداً مجاً من الشبان 

غنياء والطالب الفقراء احملتاجني، وكانت جامعتها تضم عشرة كراسي لألساتذة ينفق عليها من مال املدينة أو األ
وكانت تلقى فيها دروس وحماضرات يف . اإلمرباطور، فضالً عن جيش جرار من احملاضرين واملدرسني اخلصوصيني
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وكانت تلقى عادة يف مدارس .  والطب، والقانوناألدب، وفقه اللغة، والبيان، والفلسفة، والرياضيات، والفلك،
ومل يكن يراعى يف منهاج هذه املواد بأمجعها، عدا . التدريب الرياضي أو دور التمثيل، وأحياناً يف املعابد أو البيوت

اخلطابة والقانون، أن يؤهل الطالب لكسب عيشه، بل كان يهدف بدالً من هذا إىل شحذ ذهنه، وتقوية إدراكه، 
وقد أمثرت هذه الدراسات مثارها فأخرجت عدداً كبرياً من ذوي العقول النابغة، ولكنها . اده بقانون أخالقيوإمد

أخرجت أيضاً آالفاً من اجلدليني الذين ال هم هلم إال التالعب باأللفاظ، والذي حولوا الفلسفة والدين إىل نظريات 
أثينة تعتمد إىل حد كبري على طالا، فقد كانت صابرة على وإذا كانت موارد . جدلية ال يعرف هلا أول وال آخر

كان الطالب اجلدد يوجه إليهم مزاح عملي يسبب األذى لغريهم من املواطنني يف بعض األحيان، . نزقهم وطيشهم
ب وكان طلبة األساتذة املختلفني يتشيعون ألساتذم، ويهاجم بعضهم بعضاً، وينشأ من ذلك شغب كثري شبيه بالشغ

وكان بعض الطلبة حيسبون أن يف مقدورهم أن يتعلموا من . الذي حيدثه شباب هذه البالد وتستخدم فيه العصي
 إىل أن أولئك Alciphronالعشيقات واملقامرين أكثر مما يتعلمون من مجيع أساتذة الفلسفة، ويشري ألسفرون 

غري أنه كثرياً ما كانت تقوم بني ). 17(ء عاجزينالنسوة كن ينظرن إىل األساتذة نظرن إىل منافسني هلن بلدا
الطالب واألساتذة روابط قوية من الصداقة الطيبة الوفية، فكان الكثريون من األساتذة يدعون الطالب إىل الطعام، 

وكان . ويرشدوم إىل ما يقرؤون، ويعودوم إذا مرضوا، وحيرصون على أن يبقى آباؤهم خمدوعني يف مبلغ تقدمهم
م احملاضرين يعيشون من األجور اليت يؤديها هلم طلبتهم، وكان عدد قليل من األساتذة يتقاضون مرتبات من معظ

يف )  ريال أمريكي6000(الدولة، فكان كل واحد من رؤساء املدارس الفلسفية األربع يتقاضى عشرة آالف درمخة 
 الذي عاد فيه إىل الظهور -" فسطائية الثانيةالس"ومن هذه الدوافع نشأ عصر . السنة من اخلزانة اإلمرباطورية

 الفيلسوف الذي يتنقّل من مدينة إىل مدينة كلما دعاه داعي الكسب، يلقي اخلطب، ويعلّم التالميذ، - اخلطيب 
 -ويترافع يف احملاكم عن املتقاضني، ويعيش يف بيوت األغنياء مستشاراً روحياً، ويكون أحياناً مبعوثاً مكرماً لدولة 

وازدهرت هذه احلركة يف مجيع أحناء اإلمرباطورية، وخباصة يف العامل اليوناين، يف خالل الثالثة القرون األوىل . نتهمدي
ومل يكن ). 18(من التاريخ امليالدي، وقد وصفهم ديو بقوله إن الفالسفة مل يكونوا وقتئذ يقلّون عددا عن األساكفة

وام األقدمني، مبادئ مشتركة بينهم، وكانوا يصوغون تعاليمهم يف هلؤالء السفسطائيني اجلدد، كما مل يكن إلخ
عبارات بليغة، وجيذبون إليهم عدداً كبرياً من املستمعني، ويصلون يف كثري من األحيان إىل مراكز عالية يف اتمع، 

أم قلّما كانوا وكانوا خيتلفون عن السفسطائيني األقدمني يف . وينالون رضا األباطرة، وجيمعون ثروات طائلة
يتعرضون لشؤون الدين أو األخالق، بل كان مهّهم منصرفاً إىل الشكل واألسلوب، والفن اخلطاب واحلذق فيه، 

واحلق أن السفسطائيني اجلدد . أكثر من انصرافه إىل املسائل الكربى اليت زعزعت عقائد العامل ومبادئه األخالقية
 بتراجم زعماء Philostratusلقدمي، ولقد احتفظ لنا فيلوستراتس كانوا من األنصار املتحمسني للدين ا
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 الصوري يدرس البيان Adrianكان أدريان . السفسطائيني يف ذلك العصر، وحسبنا أن نضرب مثالً واحداً منهم
 الفخر وكان يبدأ خطبته االفتتاحية بتلك العبارة الدالة على. يف أثينة وارتقى حىت صار فيها أستاذ البيان للدولة

وكان يأيت إىل حماضراته راكباً عربة جترها جياد ذات عدة ". ها قد عادت اآلداب مرة أخرى من فينيقية: "والكربياء
من الفضة، وعليه ثياب تتألأل فيها اجلواهر، وملا زار ماركس أورليوس مدينة أثينة أحب أن ميتحن أدريان فطلب إليه 

 أدريان هذا االختبار بنجاح جعل هدريان خيلع عليه كثرياً من أسباب واجتاز. أن يرجتل خطبة يف موضوع صعب
وملا ارتقى أستاذاً للبيان يف روما، كانت حماضراته جذّبة مغرية إىل حد . التكرمي، من ذهب، وفضة، وبيوت وعبيد

 مع أنه كان جعل أعضاء جملس الشيوخ يؤجلون جلساته ومجهور السكان يتركون دور التمثيل، ويهرعون إىل مساعها
وتلك خطة تكاد تؤذن مبوت الفلسفة، فقد طغى عليها سيل البيان، وغادرها التفكري ). 19(يلقيها باللغة اليونانية
ولقد وصفناهم يف غري هذا املكان وصفنا ثيام املمزقة، . وكان يف الطرف اآلخر مجاعة الكلبيني. حني تعلّمت الكالم

جعبتهم وعكازهم، ونزوهلم باحلياة إىل أبسط األمور، وإىل الفحش يف بعض وشعرهم األشعث، وحليتهم الكثّة، و
، ال )30(وكانوا يعيشون معيشة الرهبان املتسولني، يف ظل نظام كهنويت فيه مبتدئون ورؤساء أعلون. األحيان

لى يتزوجون وال يعملون، ويسخرون من تقاليد احلضارة ومظاهرها املصطنعة، ويشهرون باحلكومات كلها ع
اختالف أنواعها، ويرون أا بأمجعها عدمية النفع، ال تعدو أن تكون تلصصاً سافراً، ويستهزئون بالنبوءات، و 

وكان الناس كلّهم يهجوم، وخاصة لوشيان، فقد صب عليهم أقذع هجاء، ولكن . ، واألرباب"الطقوس اخلفية"
 املثقّف الذي خرج عن كل ثروته ليعيش يف ، الفيلسوف الكليبDemonaxلوشيان نفسه كان يعجب بدموناكس 

ملساعدة غريه من الناس، وإزالة ) م150-50(فقر فلسفي، والذي وهب حياته الطويلة اليت دامت قرناً كامالً 
وملا ام أمام . اخلالف بني املتباغضني واملُدن املتعادية، حىت لقد عظّمته أثينة رغم أا كانت تسخر من كل شيء

 بأنه يرفض تقريب القرابني لآلهلة، برأته احملكمة حني قال إن اآلهلة ال حاجة هلا بالقرابني، وإن الدين حمكمة أثينة
وملا أن تورطت اجلمعية األثينية يف نزاع . لَينحصر يف احلنو على مجيع اخللق، وكان هذا هو كل ما دافع به عن نفسه

نه إال أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واحدة وكان من عادته حزيب كان ظهوره فيها كافياً لفض الرتاع، ومل يكن م
وكان كل بيت يف أثينة يسعى ألن ينال هذا . يف شيخوخته أن يدخل أي بيت من غري دعوة، ويطعم فيه وينام

 الذي جرب املسيحية Peregrinnsويتحدث لوشيان بعطف أقل من هذا العطف على برجرينس ). 21(الشرف
انضم إىل مجاعة الكلبيني، وندد بروما، وحرض بالد اليونان مجيعها على الثورة، وأدهش اتمعني يف مث خرج عليها و

وذا االحتقار للثراء ". 22(م 165(أوملبيا بأن مجع حمرقته بنفسه، وأوقد فيها النار، وقفز إليها، واحترق يف هليبها 
وملا أنشأ فسبازيان، وهدريان، وماركس . لكنيسة املسيحيةوللحياة نفسها كان الكلبيون ميهدون السبيل لرهبان ا

األكادميية : أورليوس كراسي للفلسفة يف أثينة، أغفلوا الكلبيني واملتشككة، ومل يعترفوا إال مبدارس الفكر األربع
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طون وافتخاره وكانت األكادميية قد وسعت إميان أفال. األفالطونية، واللوقيون األرسطوطيلية، والرواقية، واألبيقورية
، فلما أن مات هذا الفيلسوف Carneadesبالعقل اإلنساين حىت استحال إىل الشك العام الذي قال به كرنيديز 

املتشكك عادت هذه املدرسة فمالت إىل الرتعة األصلية، ورجع أنتيخوس العسقالين الذي كان يعلّم شيشرون يف 
وكانت املوقيون وقتئذ قد قصرت حبوثها على . عقل، واخللود، واهللاإىل آراء أفالطون يف ال) م. ق79(امع العلمي 

العلوم الطبيعية جرياً على سنة ثيوفراسطس، أو على كتابة الشروح والتعليقات يف ورع وخشوع على مؤلفات 
 أما مدرسة أبيقور فكانت يف هذا العصر الديين سائرة يف طريق االضمحالل، وقلّما كان أحد من الناس. أرسطو

وكانت ألفاظ أبيقوري، وكافر، . جيرؤ على اجلهر بعقائدها دون أن يشفع ذلك اجلهد بتحفظات دبلوماسية
سنر عن اهللع والدوقد كانت للفلسفة الرواقية ). 22(ومسيحي، يف معظم بالد آسية كلها ألفاظاً مترادفة، تعب

ما اتصفت به صورها األوىل من صرامة وكمال الغلبة على سائر الفلسفات من قبل ذلك الوقت بزمن طويل، وكان 
 فإنه Panaetiusفأما بانيتيوس . قد خفّت حدته على يدي بانيتيوس وبوسيدونيوس، وكالمها من مواطين رودس

، وعرف اهللا بأنه روح مادية أو نفس Stoaوأصبح وقتئذ رئيس االستوا ) م. ق129(عاد إىل أثينة بعد موت سبيو 
ي يف األشياء مجيعها، ويظهر يف الثبات يف صورة قوة النماء، ويف احليوان على هيئة النفس ، يسر)pneuma(مادي 

psyche ويف اإلنسان على هيئة العقل logos وقد تطور هذا املذهب الغامض مذهب وحدة اهللا والكائنات إىل 
قي الرواقية من الزهد الكليب فلسفة أقرب إىل الفلسفة الدينية على أيدي خلفائه، واقتربت نظرية التأديب األخال

حىت أضحت الكلبية يف القرن امليالدي ونيس بينها وبني الرواقية فارق إال يف ردائها املهلهل على حد قول أحد 
  .ونرى احلركتني كلتيهما تتقدمان حنو املسيحية على أيدي إبكتتس وماركس أورليوس. الكتاب

  الفصل الثالث 

  إبكتتس 

م، وكانت أمه جارية فكان هو هلذا السبب 50 من أعمال فرجييا عام Hierapolisبوليس وِلد ابكتتس يف هريا
ومل تتح له فرصة للتعلم ألنه صار يتنقل من سيد إىل سيد، ومن مدينة إىل مدينة، حىت وجد نفسه مملوكاً . عبداً

رج، ولعل سبب  وهو معتوق ذو سلطة يف بالط نريون، وكان ضعيف اجلسم أعEpaphroditusإلفروديتس 
وقد مسح له إفروديتس . ضعفه وعرجه هو وحشية أحد أسياده، ولكنه عاش السبعني عاماً اليت يعيشها الرجل العادي

أن يستمع إىل حماضرات موسنيوس روفس، مث حرره فيما بعد وما من شك يف أن إبكنتس قد اشتغل معلماً يف روما، 
مث استقر يف نقوبوليس واجتذب إىل حماضراته فيها طالباً من .  الفالسفةألنه كان بيم من فروا منها حني نفى دومتيان

وقد دون أريان عبارات ابكنتس، وأكرب . مجيع األحناء منهم أريان النيقوميدي الذي أصبح فيما بعد حاكم طبدوكيا
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هي اليت تذكر  و-أو نسخ " ممسوحة"أي عبارات " Diatribai"الظن أنه دوا بطريقة االختزال مث نشرها بإسم 

 وليس هذا الكتاب رسالة ثقيلة مملة، Discoursesاآلن بني قوائم أحسن الكتب يف العامل بعنوان أحاديث 
. حنون، ولكنه خلق قوي صارمبل هي حديث بسيط جيد، وفكاهة حلوة، تكشف يف وضوح عن خلق متواضع 

وكان ابكنتس يستخدم سخريته الالذعة لالستهزاء بنفسه وبغريه على السواء، ويسخر يف مرح من أسلوبه اجلاف 
ومل يشك قد حني مسع دمناكس األعزب العجوز ينصح الناس بالزواج، وأراد أن يسخر منه . اخلايل من التنميق

طفلني أو " زواجه حبجة أن يف تعليم الفلسفة خدمة ال تقل عظمة عن والدة وقد برر عدم. فتقدم إليه خيطب ابنته
واختذ لنفسه يف آخر أيامه زوجة تساعده على العناية بطفل أجناه من املوت بسبب ". ثالثة أطفال فُطَس األنوف

. ده من بني أصدقائهوذاع صيته يف مجيع أحناء اإلمرباطورية يف تلك األيام، وكان هدريان يع. تعرضه لتقلبات اجلو

وكان ابكنتس شبيهاً بسقراط يف هذا ويف نواٍح أخرى كثرية، ولكنه مل يعن بالطبيعة أو مبا وراء الطبيعة عناية حتمله 
ومن . على إنشاء نظام فكري، بل كان موضوعه األوحد الذي يشغف به ويوجه إليه كل عنايته هو احلياة الصاحلة

أو من ...  يهمين من أن تكون األشياء املوجودة على ظهر األرض مكونة كلها من ذراتماذا: "أقواله يف هذا املعىن
وليست الفلسفة يف رأيه ). 25"(النار والتراب؟ أليس يكفيين أن أعرف حق املعرفة ما هو الطيب وما هو اخلبيث؟

ر املسألة أن يشكل وجوه. هي قراءة ما يف الكتب من حكمة، بل هي تدريب اإلنسان نفسه على اتباع احلكمة
وهذا ال يتطلب منه أن يكون موقفه . اإلنسان حياته وسلوكه حبيث ال تتأثر سعادته بالظروف اخلارجية إال أقل التأثر

ملومون ألم حيولون بني الناس وبني أداء اخلدمات " االبيقوريني، وأسافل الناس"من احلياة موقف النساك، بل إن 
: وم بنصيبه يف الشؤون الدينية، ولكنه يرضى، وهو هادئ مطمئن، جبميع صروف الزمانالعامة، والرجل الصاحل يق

إين " "ال تقل عن شيء ما". "يصرب وينبذ"ويعرف كيف . من فقر، وحرمان، وإذالل، وأمل، ورق، وسجن، وموت
لقد اُغتصبت  ".هل ماتت لك زوجة؟ لقد أُعيدت. هل مات لك طفل؟ لقد رد". إنين رددته"بل قُل فقط " فقدته

أسفي ... "وما دام اهللا قد وهبك إياها فاعِنت ا على أا ليست لك. حسن جداً هذه أيضاً قد ردت". مين مزرعيت
أتؤنب الكون ألنك فقدت ساقاً حقرية؟ أال يليق بك أن ترتل عنها هبة خالصة للكون ! أيها العبد!" على أنين أعرج

ن بلدي منفيا، فهل يف مقدور أحد من الناس أن مينعين أن أخرج مبتسماً وإذا أُرغمت على اخلروج م... كله؟
... إنك لن تسجن إال جسمي، وسأموت حتماً، فهل جيب إذن أن أموت شاكياً؟". سألقيك يف السجن... "هادئاً؟

طابة وليس ليست منصة اخل... تلك هي الدروس اليت جيب أن تبدأها الفلسفة وتعيدها، وتدوا كل يوم، ومتارسها
السجن إال مكانني، أحدمها عاٍل واآلخر منخفض، ولكن هدفك األخالقي جيب أن يكون واحداً يف كلتا 

ويف مقدور العبد أن يكون حر الروح كدجيني، ويف وسع السجني أن يكون حراً كسقراط، وقد يكون ). 27(احلالني
ارضاً يف حياة الرجل الصاحل، يف وسعه أن يستعجله ، وليس املوت نفسه إال حادثاً ع)28(اإلمرباطور عبداً كنريون
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وخليق به على أية حال أن يستقبله يف هدوء، وأن يرى فيه جزءاً من ). 29(إذا تبني أن الشر يرجح كثرياً على اخلري
إين أُحب أن تعلم ... لو أن سنابل احلب كان هلا إحساس، فهل كانت ترجو أال تحصد؟. "حكمة الطبيعة املكنونة

... إن السفينة تغرق، فماذا أفعل إذن؟ مهما استطعت أن أفعل... أنك لو ِعشت أبد الدهر لكان عيشك هذا نقمة

ذلك أين . بل أعتقد أن من يولد البد أن يهلك. فسأغرق دون أن أخشى شيئاً أو أن أحجم أو أجدف يف حق اهللا
)... 30(ا جتيء الساعة، وأن أنقضي كما تنقضيعلي أن أجيء كم. جزء من الكل كما أن الساعة جزء من اليوم

ال تسع ألن يكون ما )... 31(جيب أال تعد نفسك أكثر من خيط واحد بني مجيع اخليوط اليت يتكون منها الثوب
). 32"(حيدث لك حيدث كما حتب، بل أِحب أن حيدث ما حدث كما حدث، فإن فعلت وجدت اهلدوء والطمأنينة

س عن الطبيعة بوصفها قوة غري ذات شخصية، ولكنه يف كثري من األحيان أيضاً جيعل لفكرته وكثرياً ما يتحدث ابكنت
وترى اجلو الديين الذي كان يسود عصره يغمر فلسفته وحييلها تقوى . عن الطبيعة شخصية، وذكاء، وعاطفة حب

فهو يتحدث حديثاً بليغاً . مستسلمة شبيهة بتقوى اإلمرباطور الذي قرأ فلسفته وردد صدى أفكاره بعد زمن قليل
رقيقاً عن النظام الفخم الذي يسود الزمان واملكان، وعما يف الطبيعة من خطط موضوعة، ولكنه ينتقل من هذا 

اهللا قد خلق بعض احليوانات لكي يؤكل وبعضها اآلخر لكي يعمل يف املزارع، وبعضها لكي يخرج "ليقول إن 
بشري نفسه أداة عجيبة ال يستطيع أن يوجدها إال إله خالق، وأننا وقد وجدت ، وهو يعتقد أن العقل ال)33"(اجلنب

ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنسابنا إىل اإلنسان األول . لنا عقول البد أن نكون يف الواقع أجزاء من العقل العاملي
مل حيجم من ). "34(والناس كلهم اخوةلوجدنا أنه من أبناء اهللا، فاهللا إذن أبونا مجيعاً باملعىن احلريف للفظ األبوة، 

 أي الوقوف Systemaسستيما (راقب تصريف شؤون العامل وفهمها وعرف أن أعظم اتمعات وأوسعها هو نظام 
اخللق واهللا، وأن اهللا هو الذي انبعثت منه األصول اليت نشأت منها مجيع األشياء وخاصة الكائنات العاقلة، ) االمجاعي

ابن اهللا؟ وإذا استطاع اإلنسان أن يؤمن ذا املبدأ بقلبه : أو بعبارة أصح... مي نفسه مواطناً عالياًمل حيجم عن أن يس
فال تنس إذن وأنت تأكل، من أنت الذي يأكل، ومن ... وروحه فأكرب ظين أنه مل ختاجله قط فكرة دنيئة أو غري شريفة

أنت أيها التعس ... إنك حتمل اهللا معك... ي تفعل هذاهو الذي تغذيه، وإذا ما ضاجعت النساء، فأذكر من أنت الذ
وحيث ابكتتس طالبه يف فقرة خليقة بأن يكتبها القديس بولص أن يسلموا )! 35(املسكني، وإن كنت ال تعرف

: إرادم هللا يف ثقة واطمئنان، وأال يقتصروا على هذا بل أن يكونوا فضالً عن ذلك رسالً هللا بني بين اإلنسان فيقول

لقد بعثين : "وفكروا يف املعىن الذي ينطوي عليه قولكم)... 36"(اذهبوا وكونوا شهداء يل على الناس: "يقول اهللا
اهللا إىل العامل ألكون جندياً من جنوده وشاهداً من شهوده، وُألخرب الناس أن أحزام وخماوفهم عبثٌ وبطالن، وأن 

واهللا يبعثين يوماً هنا ويوماً هناك، ويؤدبين بالفقر وبالسجن، .  ميتاًالشر ال ميكن أيصيب الرجل الطيب، حياً كان أو
وإذا ما قمت ذه الرسالة، فهل يعنني أي مكان أكون فيه، أو من يكون . لكي أكون شاهداً حقاً له بني الناس
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أما هو نفسه ). 37("رفاقي، أو ماذا يقال عين؟ أجل أال تكون فطريت كلها منجذبة حنو اهللا، وحنو شرائعه ووصاياه
فقد كان غموض األشياء وآللئها ميألنه رهبة وشكراً، وهو يترمن للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أروع الفقرات يف 

أفما كان خليقاً بنا، لو كانت لنا عقول، ... أية لغة ترقى إىل الثناء على مجيع أعمال العناية اإلهلية؟. "تاريخ األديان
 التغين مبجد اإلله والتسبيح حبمده، والتحدث بنعمه؟ أليس من واجبنا وحنن حنفر األرض أن نصرف وقتنا كله يف

 أما وقد أصبحت كثرتكم الغالبة -  وماذا بعد هذا؟ - ونفلحها، ونأكل من مثارها، أن تلهج ألسنتنا بالثناء عليه؟ 
نكم مجيعاً يف التغني مبدح عمياء، أفال جيب أن يكون هناك إنسان يؤدي هذا الواجب بدالً منكم، وينوب ع

إنا لنجد يف هذه الفقرات تشااً عجيباً بينها وبني كثري من أفكار املسيحية األوىل وإن كنا ال نرى فيها ). 38"(اهللا؟
واحلق أن ابكتتس . كلمة واحدة عن اخللود، وإن كان يف وسعنا أن نرجع ا مجيعاً إىل عقائد الرواقيني والكلبيني

اناً على املسيحية يتقدم عليها يف تنديده باالسترقاق، ويف وجوب حترمي عقوبة اإلعدام، ويف مناداته بأن لَيتقدم أحي
وهو يدعو الناس إىل أن حياسبوا ضمريهم يف كل يوم من ). 39(يعامل ارمون على أم مرضى حيتاجون إىل العالج

ال تكُن سبباً يف أن يتعذّب الناس مبا ال حتب أن : "، ويضع هلم قاعدة من نوع القواعد الذهبية)40(أيام حيام
إذا قيل لك إن إنساناً يتحدث عنك حديث السوء، فال تدافع عن : "، ويضيف إىل ذلك قوله)41"(تتعذب به أنت
وهو ينصح الناس بأن جيزوا اإلساءة باإلحسان، ). 42"(إنه لو عرف سائر عيويب ملا ذكر هذه وحدها: نفسك بل قُل

وتراه أحياناً ). 45"(ميتنعوا عما يشتهون"وأن يصوموا من حني إىل حني، وأن ). 44!"(يردوا الشتم إذا شتمواوأال "
إن اجلسم أقذر : "يتحدث عن اجلسم باحتقار مزٍر كالذي يتحدث به عنه الناسك الذي مل يتطهر بعد من ذنوبه

أنا . لشيء ونؤدي له هذه اخلدمات العجيبة يف كل يومومن أغرب األشياء أن حنب هذا ا... األشياء مجيعاً وأخبثها
ومن أقوال ابكتتس فقرات تنطق بتقى ). 46"(أمأل هذا الكيس، مث أفرغه، فهل مثة عمل أكثر من هذا مشقة؟

ولست . تصرف يفَّ يارب كما تشاء؛ إن عقلي منك وإليك؛ أنا ملك لك"؛ Newmanأوغسطني وفصاحة نيومن 
، وهو يأمر )47"(اهدين إىل حيث تريد، واكسين مبا تشاء من الثياب. ترى أنت أنه خريأطلب أن أعفى من شيء 

 أفال يكفي هذا ألن يردعنا - إذا كان اهللا خالقنا، وأبانا، وولينا . "أتباعه كما يأمرهم عيسى بأال يهتموا بأمر غد
ه؟ ولكن ماذا تقول عن احليوانات، من أين أطعم إذا مل يكن عندي ما أطعم: ويتساءل بعض الناس! احلزن واخلوف

يكتفي كل منها بنفسه، وال يعدم ما يصلح له من الطعام، وال ينقصه ما يوائمه ويتمشى مع طبقته من أساليب 
وهل من عجب بعد هذا أن يثين عليه املسيحيون أمثال القديس يوحنا وكريستوم وأوغسطني، وأن يتخذ ". احلياة؟
ومن يدري لعلّ أبكتتس قد قرأ ). 49(طفيف قاعدة حلياة النساء يف األديرة ومرشداً هلن؟بعد تغيري " املوجز"كتابه 

  .أقوال عيسى يف صورة ما وأنه قد اعتنق املسيحية على غري علٍم منه

  الفصل الرابع 
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  لوشيان والمتشككة 

إىل األذهان شكوك ومع هذا فقد كان يف هذه املرحلة األخري من مراحل الثقافة اهللنستية متشككة يعيدون 
بروجتوراس، وكان فيها لوشيان، يسخر من العقائد الدينية بوقاحة كوقاحة أرستبس، وبأسلوب ال يكاد يقل سحراً 

 Aenesidemus قد ماتت بعد، وقد أعاد إينسدميس Pyrrhoومل تكن مدرسة بريو . عن أسلوب أفالطون

 Tropoi" األساليب" القرن األول امليالدي، وذلك يف النسوسي صياغة أقواهلا اإلنكارية مبدينة االسكندرية يف

 Sextusويف أواخر القرن الثاين صاغ سكستس إمربكس  . العشرة أو املتناقضات اليت جتعل املعرفة مستحيلة

Empiricusف له تارخياً وال موطناً، فلسفة املتشككة يف شكلها األخري وضمنها عدة جملدات ، وهو رجل ال نعر
ويتخذ سكستس العامل كلّه عدواً له، ويقسم الفالسفة أجناساً خمتلفة، ويقضي . هدامة بقيت منها حىت اآلن ثالثة

وح اللذين متتاز ما الفلسفة عليهم واحداً بعد واحد، ويكتب بالقوة اخللقية باجلالدين، وبالترتيب احلسن والوض
ويقول سكستس ان كل حجة ميكن . القدمية، وال خيلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن فتات من املنطق الكئيب

معارضتها حبجة مساوية هلا، ومن أجل هذا لن جتد يف آخر األمر شيئاً ال ضرورة له أكثر من التعليل واالستدالل ال 
 أساس االستقراء الكامل، ولكن االستقراء الكامل مستحيل، ألننا ال نستطيع أن نتبين مىت يوثق به إال إذا قام على

، واملعرفة كلها )Humeكما يكرر هيوم (إال سابقة منتظمة " العلّة"وليست ). 51"(مثل سليب"يظهر أمامنا 
، وللفضيلة يف )53(البالدكذلك ال يوجد خري أو شر موضوعي، فاملبادئ األخالقية ختتلف باختالف ). 52(نسبية

وانك لتجد يف أقوال هذا الفيلسوف مجيع احلجج اليت أدىل . كل جيل تعريف خيتلف عن تعريفها يف كل جيل آخر
كما جتد فيها مجيع األقوال املتعارضة بني . ا يف القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود اهللا أو عدم وجوده

ولكن سكستس أكمل الأدرية من الالأدريني، ألنه يؤكد أننا ال نستطيع ). 54(دنيويةقدرته العليا اخليرة واآلالم ال
، ولكنه يواسينا بقوله أننا لسنا يف حاجة إىل احلقيقة املؤكدة؛ )55(ويقول أن الالأدرية عقيدة. أن نعرف أننا ال نعرف

ئل الفلسفية بدل إزعاج العقل به يهبه وإن يف الترجيح ما يفي جبميع أغراضنا العملية، وإن تعليق احلكم يف املسا
وإذا مل يكن مثة شيء مؤكد فلنقبل عرف الزمان واملكان ): Atarasia)(56(اهلدوء الناشئ عن عدم االهتمام 

ولو أن لوشيان قد أويت من احلَمق ما جعله ). 57(اللذين نعيش فيهما وعقائدمها، ولنعبد أربابنا القدامى متواضعني
وكان يكتب الفلسفة كما يكتبها فلتري . تماء إىل طائفة خاصة من الفالسفة لكان من طائفة املتشككةيقيد عقله باالن

الذي يشبهه يف كل شيء إال يف عطف فلتري وحنانه، يكتبها بأسلوب بلغ من اإلشراق والوضوح حداً ال يظن معه 
 البعيدة، Commageneجيين  من أعمال كمSamosataوكان مولده يف مسوساتا . إنسان أنه يكتب الفلسفة

أنا سوري من بالد : "وقد قال عن نفسه. وكأنه قد وِلد يف هذا املكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار اهللنستية
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وكانت لغته األصلية هي السريانية، وأكرب الظن أن الدم الذي كان جيري يف عروقه هو الدم ". الفرات
حت عند مثّال؛ ولكنه ترك النحت وأخذ يدرس البالغة؛ وبعد أن أقام يف مث أُرسل ليتمرن على الن). 58(السامي

، يكسب عيشه بإلقاء احملاضرات، "العامل املستقل"إنطاكية ميارس صناعة احملاماة شرع يتجول يف الطرقات كما يفعل 
ورع املتسامح من ، وأجناه ماركس أورليوس ال)م165عام (وخاصة يف روما وغالة؛ مث ألقى عصا التسيار يف أثينة 

وقد . الفقر يف آخر أيامه، وعين املتشكك غري احملترم يف منصب رمسي يف مصر، حيث مات يف تاريخ غري معروف
أبقت األيام على ستة وسبعني كتاباً من كتب لوشيان الصغرية، وكثي منها ال يقل حدة ومناسبة ألحوال هذا العصر 

وقد أخذ جيرب أفانني . ائه ومستمعيه قبل مثانية عشر قرناً من الزمانعما كانت عليه حني كان يقرؤها على أصدق
وقد بلغ كتابه حماورات احلظيات من التحرر . خمتلفة من الكتابة حىت عثر أخرياً على أسلوب احلوار املمتع الظريف

نه يف احلظيات؛ وهو ال درجة جعلت له كثريين من القراء، ولكنه كان يف كتبه على األقل أكثر اماكاً يف اآلهلة م
كُنت وأنا غالم أستمع إىل قصص : "Menippusويف كتابه هذا على لسان منبس . يفرغ قط من اإلساءة إليهن

 اآلهلة الزانني، اآلهلة اجلشعني النهابني، اآلهلة العنيفني املتنازعني، مرتكيب الفحشاء مع - هومر وهزيود عن اآلهلة 
ا كله مأخذاً، بل إين يف واقع األمر وجدت فيه متعة عظيمة؛ ولكين حني بلغت سن الرشد ومل أكُن أجد يف هذ. احملارم

وحتير منبس فذهب إىل ". وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة تامة، فتحرم الزىن والسلب والنهب
ج غريه، فلم يدوه إال الفالسفة يستوضحهم األمر، وملنهم كانوا مشغولني بأنفسهم حياول كل منهم أن يفند حج

واستقبله . حرية واضطراباً، ومل ير بداً من أن يصنع له جناحني ويطري ما إىل السماء، ويفحص عن األمر بنفسه
وكان زيوس نفسه يستمع . زيوس أحسن استقبال، وأكرم وفادته، ومسح له أن يراقب جمرى األمور من فوق أوملبس

وكان من بني اخللق الذين يعملون يف ... من الفتحات هلا أغطية كأغطية اآلبارصف "إىل الصلوات وهي تأيت إليه من 
وكان الزارع يدعوه لريسل إليه املطر، والقصار يدعوه أن . البحار رجل يطلب رحياً مشالية وآخر يطلب رحياً جنوبية

ستجيب له، فامتنع عن احلكم وخيل إىل الرجل أن زيوس قد حتير يف أمره، ال يعرف أي دعاء ي. يرسل إليه الشمس
مث يرفض اإلله بعض املطالب، ). 59"(امتناع العلماء احلقيقيني، وأظهر من التريث واالتزان ما هو خليق ببريو نفسه

فريسل املطر إىل سكوذيا، والثلج إىل بالد اليونان، والعواصف إىل : ويستجيب لبعضها اآلخر، مث ينظم طقس اليوم
ويغضب زيوس من اآلهلة السمجة ". صرخ صرخة تبعث بعشرين مكياال من البرد إىل كبدوكياي"البحر األدرياوي، و

الغربية اليت تسللت إىل جممع آهلته؛ فيصدر أمراً يقول فيه إن جبل أوملبس قد ازدحم باآلهلة األجنبية املتعددة 
يت هي دون غريها، اآلهلة احلقة؛ وهلذا األجناس حىت ارتفع مثن الرحيق الذي نشربه، وأخرجت منه اآلهلة القدمية، ال

هل : ويف كتاب التحقيق مع زيوس يسأله فيلسوف أبيقوري. فإن جلنة من سبعة ستشكّل لتنظر يف مطالب اآلهلة
وِلم إذا يقرب اآلدميون : "فسأله الفيلسوف. نعم: اآلهلة هي األخرى خاضعة لألقدار؟ فيجيب جوف الظريف بقوله
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، فريد عليه "ذا كان القدر هو املسيطر على اآلدميني واألرباب، فِلم نكون مسؤولني عن أعمالنا؟وإ. لك القرابني؟
 Zeus؛ ويف زيوس تراجودس )60"(يتبني يل أنك كنت مع تلك اجلماعة اللعينة مجاعة السفسطائيني: "زيوس بقوله

Tragoedusيستمع إىل داميس  ترى اإلله مكتئباً ساخطاً ألنه يرى مجعاً حمتشداً يف أثينة Damis األبيقوري 
مث ينهزم متكليز ويفر من .  الرواقيTimoclesينكر وجود اآلهلة واهتمامها باخللق، بينما يؤكد ذلك متكليز 

ال يزال يف األرض كثريون من املؤمنني، هم الكثرة : "امليدان؛ وييأس زيوس من مستقبله، ولكن هرمس يواسيه بقوله
ومل يتهم لوشيان بالكفر لقوله هذا، ). 61"(أواسط الشعب وسفلته، والربابرة على بكرة أبيهمالغالبة من اليونان، 

ويف ذلك دليل إما على روح التسامح اليت كانت تسود ذلك العصر وإما على قرب زوال اآلهلة اليونانية من 
في إحدى حماورات املوتى يأمر ف. وكان لوشيان يتشكك يف قيمة البالغة والفلسفة تشككه يف الدين القدمي. الوجود
أن تثري ما بلغك من طول اجلمل الذي ال آخر له، " أحد البلغاء، وهو ينقله إىل الدار اآلخرة، Charonكارون 

 ترى Hermotimusويف هرمومتس ). 62( وإال غرق القارب حتماً-" ومن والطباق واملقابلة والعبارات املتوازنة
مساً هلا راجياً أن يستعيض ا بعض االستعاضة عن اإلميان، ولكنه يصطدم مما يتصف طالباً يبدأ دراسة الفلسفة متح

به املعلمون املتنافسون من غرور وشره، ويتركه هؤالء املعلمون عارياً ذهنياً وخلقياً، ألن كل فريق منهم يقضي وقته 
 على حد قوله يف ختام "سأبتعد عن الفيلسوف كما أبتعد عن الكلب"يف دحض حجج الفريق اآلخر، وهلذا 

). 64"(للوصول إىل مرتفع تتطلّع منه إىل مجيع اجلهات"ويعرف لوشيان نفسه الفلسفة بأا حماولة ). 63(حديثه

وتبدو له احلياة من هذا املرتفع كأا خليط مهوش سخيف، وأو جوقة مضطربة خمتلّة النظام، يتحرك فيها الراقصون 
" كارون"ويصور يف ). 65(دهم رئيس الفرقة من فوق املسرح واحداً بعد اآلخرويصرخون كلٌّ كما يريد حىت يطر

صورة خالئق يفلحون : منظر البشر، كما تراهم عني فوق عني اآلدميني من قمة مساوية عالية، صورة حالكة السواد
. ء الذهب أو اللذةوجيرون ورا. االرض، ويكدحون، ويتنازعون، ويتقاضون يف احملاكم، ورابون، ويغشون ويغشون

وفوق رؤوسهم سحابة من الرمال واملخاوف، واحلمق، والكره، ومن فوق هذه كلها تعتزل األقدار خيط احلياة لكل 
ذرة بشرية؛ فإنسان يرتفع من بني مجهرة الناس مث يسقط إىل احلضيض، وكل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل 

إن كالً ! ما أشد محق هؤالء: "لبلوبونيز، فيعلّق على قتاهلم بقولهويبصر كارون جيشني يقتتالن يف أرض ا. املوت
ولوشيان ). 66"(منهم ال يعرف أنه وإن كسب البلوبونيز وحده لن يكون له آخر األمر إال قدم واحدة من األرض

فالسفة ال حيايب أحداً شأنه يف هذا شأن الطبيعة نفسها، فهو يهجو األغنياء لشرههم، والفقراء حلسدهم، وال
وخيتم حديثه يف آخر األمر مبا خيتم به فلتري حديثه وهو أنه ينبغي لإلنسان أن يزرع . لشراكهم، واآلهلة لعدم وجودهم

ما خري أنواع احلياة؟ فيجيبه :  يف الدار السفلى ويسألهTeiresias جيد تريسياس Menippusفمنبس . حديقته
 أنواع احلياة، ومن اختارها كان أكثر الناس فطنة؛ وإياك وسخف إن حياة الرجل العادي خري: النيب الشيخ بقوله



  

 Will Durant  535   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

اادالت فيما وراء الطبيعة والبحث يف أصول األشياء وغاياا؛ وال حتسنب هذا املنطق كلّه إال هراء يف هراء، وال 
ى فمك ابتسامة تسع إال لغاية واحدة وهي كيف تعمل ما جتده يدك لتعمله؛ وِسر يف طريقك دون أن تنفعل قط وعل

وقصارى القول أن التفكري اليوناين يف القرنني األولني من التاريخ امليالدي تغطي عليه الرتعة ). 67(على الدوام
لقد خسر الناس قبل ذلك العهد إميام وعمدوا إىل املنطق؛ أما يف الوقت . الدينية على الرغم من لوشيان وآرائه

ذلك أن الفلسفة اليونانية كانت قد أمتّت . املنطق ويعودون سراعاً إىل اإلميانالذي نتحدث عنه فقد كانوا خيسرون 
دورا مبتدئة بالالهوت البدائي، مث انتقلت منه إىل تشكك السفسطائيني األولني، مث إىل كثر دمقريطس، فمداهنة 

والكون اليت كانت تنادي ا أفالطون وحماولته التوفيق بني الرتعتني، فرتعة أرسطو الطبيعية، فعقيدة وحدة اهللا 
أما امع العلمي فقد انتقل من أساطري مؤسسة النفعية . الستوا، فالعودة إىل فلسفة التصوف واالستسالم والتقوى

وال يلبث أن يبلُغ الذروة يف .  إىل خشوع أفلوطرخس القائم على العلمCarneedesعن طريق تشكك كرنيديز 
 الناس كشوف فيثاغورس العلمية العظيمة، ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقتئذ لقد نسي. رؤى بلوتنس السماوية

حتيا حياة جديدة، فكان الفيثاغوريون اجلدد ينقبون فيما تنطوي عليه األعداد من أسرار خفية، وال ينقطعون يوماً 
التجسد إىل االحتاد املبارك مع واحداً عن اختبار الضمري اإلنساين ويدعو اهللا أن ينتقلوا بعد أقصر فترة مستطاعة من 

وكانت الرواقية تبعد شيئاً فشيئاً عن أن تكون فلسفة ). 68( إن كان البد هلم أن ميروا به-اهللا بعد أن ميروا باملطهر 
وكان إمياا . األشراف املفتخرة املستهزئة، وقد وجدت آخر املعربين عنها وأفصحهم لساناً يف عبد من العبيد

سوف حيرق العامل آخر الدهر، ونبذها كل مالذ اجلسد، واستسالمها يف خضوع ومذلة إىل إرادة اهللا باللهيب الذي 
ومالك القول أن املزاج الشرقي . اخلفية، كان هذا كله ميهد السبيل إىل الالهوت املسيحي واملبادئ اخللقية املسيحية

  .كان وقتئذ يستحوذ على القلعة األوربية

  ن الباب الرابع والعشرو

  اليقظة الهلنستية 

  الفصل األول 

  مصر الرومانية 

كان خليقاً مبصر أن تكون أسعد بلدان األرض قاطبة، ألن النيل يرويها ويغذّيها، وألا أكثر بالد البحر األبيض 
يعلو  فهي غنية باحلب والفاكهة، وتنتج أرضها ثالث غالت يف العام، ومل يكُن -املتوسط قدرة على اإلكتفاء خبرياا

عليها بلَد آخر يف صناعاا، وكانت تصدر الغالت واملصنوعات إىل مائة قطر وقطر، وقلما كان يزعجها ويقلق باهلا 
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مل نعموا باحلرية  "-  أو لعلّهم هلذه األسباب- برغم هذه األسباب" املصريني"ولكن يبدو أن . حرب خارجية أو أهلية
ذلك أن ثروم كانت تغري م الطغاة أو الفاحتني .  قول يوسفوسعلى حد) 1"(يوماً واحداً يف تارخيهم كلهم

ومل تكن روما  . واحداً يف إثر واحد مدى مخسني قرناً من الزمان كانوا فيها يستسلمون ألولئك الطغاة والفاحتني
.  والية تابعة هلا، بل كانت تعدها من أمالك اإلمرباطور نفسه، وكان حيكمها حاكم مسئول أمامه وحدهتعد مصر

 مصر السفلى، ومصر الوسطى، ومصر العليا، -وكان موظفون من اليونان املتمصرين يديرون أقسامها الثالثة
 ومل تبذل حماولة ما لتحضري -للغة الرمسيةومقاطعاا الست والثالثني، وبقيت اللغة اليونانية يف ذلك العهد هي ا

السكان، فقد كانت وظيفة مصر يف اإلمرباطورية أن تكون املورد الذي تستمد منه روما ما يلزمها من احلبوب، 
وهلذا السبب انتزعت من الكهنة مساحات واسعة من األرض وأعطيت للممولني الرومان أو اإلسكندريني، وجعلت 

وظلت الرأمسالية احلكومية كما كانت يف عهد البطاملة، وإن . فيها الفالحون ويستغلّون بال رمحةضياعاً واسعة يعمل 
كانت يف صورة أخف من عهدها السابق؛ لقد كانت تنظم كل خطوة من خطوات األعمال الزراعية وتشرف على 

دار ما يزرع منها، ويوزعون فكان موظفون حكوميون مطردو الزيادة يعينون ما يزرع من احملاصيل، ومق: تنفيذها
، )thesauroi(البذور على الزراع يف كل عام، ويستولون على احملصوالت ويودعوا يف خمازن حكومية 

وكان القمح . ويصدرون منها حصة روما، ويقتطعون الضرائب منها عينا، ويبيعون ما يتبقى بعد ذلك يف السوق
يع؛ وكذلك كان شأن الطوب، والروائح العطرية وزيت السمسم يف والكتان حمتكرين للحكومة من البذر إىل الب

الفيوم إن مل يكن يف غريها من األقاليم، أما غري هذه من امليادين االقتصادية فكان يسمح فيها مبشروعات االستغالل 
كلها ملكاً وكانت مصادر الثروة املعدنية . اخلاصة، على أن يكون هذا االستغالل خاضعاً ألنظمة دقيقة شاملة

واتسع نطاق الصناعات املرتلية . للدولة، وكان قطع الرخام واستخراج احلجارة الكرمية امتيازاً خاصاً للحكومة
 وكان قد مضى على قيامها يف مصر زمن طويل، فاشتهرت ا مدائن بطليموئيس - فانتشرت يف املُدن

Ptolemais ومنفيس وطيبة، وأكسريهنكس ،Oxyrhynchusبسطة، ونقراطيس، وهليوبوليس ، وصان، و
ويبدو . ؛ وكانت هذه الصناعات يف اإلسكندرية املورد الذي تعتمد عليه نصف حياة العاصمة الصاخبة)عني مشس(

أن صناعة الورق كانت قد بلغت وقتئذ املرحلة الرأمسالية، فإن استرابون حيدثنا أن أصحاب مزارع الربدي حددوا 
 الكهنة يقيمون املصانع يف حرم اهلياكل، وخيرجون فيها نسيجاً رقيقاً من التيل، وكان). 3(حمصوله لريفعوا سعره

وقلّما كان يوجد أرقّاء يف مصر يعملون يف غري اخلدمات املرتلية، . يصنعون منه مالبسهم، ويبيعون بعضه يف األسواق
وكان هؤالء العمال يضربون عن . ممل يكونوا يؤجرون أكثر مما يكفي لستر عورم وسد رمقه" األحرار"ألن العمال 

 فكانوا ميتنعون عنه وجيتمعون باهلياكل حىت خيرجوا منها بتأثري اجلوع -يف بعض األحيان) anachoresis(العمل 
وكان . وكان حيدث أحياناً أن ترفع االجور، فترتفع األمثان، وتعود األمور كما كانت من قبل. أو األلفاظ املعسولة
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ابات الطائفية، ولكنها كانت يف األغلب األعم خاصة بالتجار ومديري األعمال، وكانت احلكومة يسمح بإنشاء النق
تستخدمها يف جباية الضرائب ويف تنظيم أعمال السخرة كإقامة السدود، وحفر الترع وتطهريها، وإقامة املباين 

، وكانت وسائل النقل الربي هي فقد كانت الطرق رديئة. وكانت التجارة الداخلية نشطة ولكنها بطيئة. العامة
وكان جزء كبري من التجارة .  اليت حلّت وقتئذ حمل اخليل للجر واحلمل يف أفريقية- احلمالني، واحلمري، واجلمال

وكانت قناة كربى يبلغ عرضها مائة ومخسني قدماً ومتت يف عهد تراجان، . الداخلية ينقل يف ر النيل أو القنوات
فكانت السفن خترج يف كل يوم من . املتوسط باحمليط اهلندي عن طريق النيل والبحر األمحرتربط البحر األبيض 

 ويرنيس يف طريقها إىل أفريقية أو Muos Hormosهرموس  الثغور الواقعة على هذا البحر مثل أرسنوئي، وميوس
، وكان يف حاضرة كل إقليم مصرف وكان النظام املصريف الذي ميول اإلنتاج خاضعاً بأكمله للرقابة احلكومية. اهلند

وكانت القروض تعقد للزراع وتشجيع الصناعة والتجارة . للدولة، يتسلّم الضرائب، وتودع فيه األموال العامة
وكانت ). 4(واألعمال املالية، تقرضها احلكومة أو الكهنة من خزائن اهلياكل، أو هيئات اإلقراض غري احلكومية

تجات، والعمليات االقتصادية، والبيع، واإلصدار، واالسترياد، بل وعلى القبور ودفن الضرائب تفرض على مجيع املن
وكانت . األموات؛ وكانت قروض إضافية تقرر من حني إىل حني، وتجىب عيناً من الفقراء أو خدمات من األغنياء

د أن وصل إىل ذروته يف ذمل  من عهد أغسطس إىل تراجان يف رخاء؛ مث أخذ هذا الرخاء، بع-  أو كان سادا-البالد
العهد، يفارقها بتأثري اخلراج الذي مل يكن يعرف له حد، والضرائب الفادحة، وما يعقبهما من كساد ونضوب يف 

وبقيت مصر يف خارج اإلسكندرية ونقراطيس حمتفظة . موارد البالد، وما يؤدي إليه االقتصاد اند من تراٍخ وإمهال
قلّما اصطبغ فيها شيء بالصبغة الرومانية بعيداً عن مصاب النيل؛ وهي مدينة اإلسكندرية مبصريتها عابسة صامتة، و

نفسها، اليت كانت أعظم املدائن اليونانية، أخذت يف القرن الثاين بعد امليالد تصطبغ بصبغة احلواضر الشرقية يف 
ن مجيع سكان البالد البالغ  م800.000وكان يسكن عاصمة مصر . أخالق أهلها ولُغام ويف جوها الشرقي

، ومل يكن يزيد عليها يف عدد )573.000 حنو 1930وكان عدد سكاا يف عام ) (5(8.500.000عددهم 
وقد ورد يف . أما من حيث الصناعة والتجارة فقد كانت أوىل املُدن يف اإلمرباطورية. السكان سوى روما نفسها
 أن كل شخص يف اإلسكندرية يعمل، وأن لكل -  نسبته إليه وإن كنا نشك يف صحة-خطاب يعزى إىل هدريان

وكان من بني مئات الصناعات القائمة يف املدينة ). 6(إنسان فيها حرمة، وحىت العرج والعمى جيدون هلم عمالً فيها
وكانت هذه املصنوعات موفورة اإلنتاج، وكانت اإلسكندرية مركز صناعة . صناعة الزجاج، والورق، ونسج الكتان

وكان . لكساء واألزياء العصرية املستحدثة يف ذلك الوقت، فكانت هي اليت تضع طراز املالبس وهي اليت تصنعهاا
وكانت املدينة فوق ذلك مركزاً . ملرفئها العظيم تسعة أرصفة، خيرج منها أسطوهلا التجاري ليمخر عباب عدة حبار

لزائرين القادمني إليها ملشاهدة األهرام واهلياكل الفخمة يف للسياح، فيها الفنادق، واألدالء، واملترمجون الستقبال ا
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وكذلك شارعها الرئيسي يبلغ عرضه سبعة وستني قدماً، وتقوم على جانبيه العمد، والبواكي، واحلوانيت . طيبة
 أو وكان عند كثري من ملتقى الشوارع ميادين واسعة. املغرية تعرض أمجل التحف اليت تنتجها الصناعات القدمية

 والكلمتان اإلجنليزيتان Piazza ومنها اشتقّت الكلمة اإليطالية -)Plateai" (الواسعة"دوائر يسموا الطرق 
Place, Plaza .دار متثيل كربى، ومصفق، وهياكل لبسيدن، -وكانت مباين ذات روعة تزين الشوارع الرئيسية 

ئفة من مباين اجلامعة اشتهرت يف العامل كله باسم وقيصر، وزحل، وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع الصيت، وطا
وكانت املدينة مقسمة مخسة أقسام، خص قسم منها ). Muses أو بيت ربات الفن Museumامليوزيوم (املتحف 

بأكمله تقريباً بقصور البطاملة، وحدائقهم، ومباين اإلدارات احلكومية، وكان يقيم فيه يف العصر الروماين حاكم 
يف هذا القسم دفنت جثة االسكندر األكرب مؤسس املدينة يف ضريح مجيل الشكل، وقد وِضعت يف تابوت و. املدينة

وكان سكان املدينة خليطاً من اليونان، واملصريني، واليهود، واإليطاليني، . من الزجاج وحِفظت من البلى يف العسل
ني، والقليقيني، والسكوذيني، واهلنود، والنوبيني، ومن والعرب، والفينيقيني، والفرس، واألحباش، والسوريني، والليبي

وكان يتألف منهم مجيعاً خليط سريع الذوبان بعضه يف بعض، سريع االلتهاب . شعوب البحر األبيض كلّهم تقريباً
أيضاً، متشاحن، سيئ النظام، عظيم املهارة والذكاء، فكه غري حمتشم، ال يستحي من فحش القول، متشكك، 

ويصف .  مستمسك باخللق الكرمي، مرح، شديد الولع بالتمثيل، واملوسيقى، واأللعاب العامةمنحرف، غري
وكانت القنوات غاصة على ). 8"(للراقصات، واملصفرين، والقتلة... قصف دائم(ديوكريستوم احلياة يف املدينة بأا 

ون فيها مسافة األميال اخلمسة اليت الدوام مبحيب املرح والطرب، يستقلون القوارب الصغرية أثناء الليل، يقطع
وكانت تقام فيها مباريات موسيقية ال .  ضاحيتها املليئة باملالهي وأسباب التسليةCanopusتوصلهم إىل كنوبس 

فيما يقوله عن سكان ) 9(وإذا جاز لنا أن نصدق فيلو. تقل عن سباق اخليل إثارة للمشاعر والتصفيق والضجيج
 يف املائة منهم من اليهود، وكانت كثرة يهود اإلسكندرية تعمل يف الصناعة والتجارة، املدينة، فقد كان أربعون

، وكان كثريون منهم جتاراً، وعدد قليل منهم مرابني، وبلغ بعضهم من الثراء درجة )10(وتعيش يف فقر مدقع
 األمر ال يشغلون إال استطاعوا ا أن حيصلوا على مناصب يحسدون عليها يف احلكومة؛ وبعد أن كانوا يف أول

وكانوا حياكمون مبقتضى قوانينهم . خمس مساحة املدينة أصبحوا يف الوقت الذي نتحدث عنه يشغلون مخسيها
اخلاصة على أيدي كربائهم، وأيدت روما االمتيازات اليت منحها إياهم البطاملة واليت حيق هلم مبقتضاها أن يتجاهلوا 

وكانوا يفخرون بكنيسهم املركزي الفخم وهو باسقاً ذات عمد، بلغ من . مأي قانون يتعارض مع أوامر دينه
 لبعدهم - االتساع حداً كان البد معه من استخدام نظام لإلشارات يضمن ا استجابة املصلني الذين ال يستطيعون

هود اإلسكندرية ويستفاد من أقوال يوسفوس أن احلياة األخالقية لي). 11( أن يسمعوا صوت احلاخام-عن احملراب
وكانت هلم ثقافة ). 12(الشهوانية الطليقة" الوثنيني"كانت مضرب املثل يف االستقامة إذا قيست إىل حياة السكان 
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وكانت املدينة . ذهنية نشيطة، كما كان هلم حظ كبري من الدراسات الفلسفية والتارخيية والعلمية يف ذلك الوقت
وهو (؛ وشاهد ذلك أننا جند يف النبذة اليت كتبها يوسفوس ضد أبيوق تضطرب من حني إىل حني بالعداء العصري

مجيع األسباب، واحلجج، واخلرافات اليت تعكّر العالقات بني اليهود وغريهم من أصحاب ) زعيم معاٍد للسامية
صروا على أن أن هاجم الغوغاء من اليونان معابد اليهود وأ. م38وقد حدث يف عام . األديان األخرى يف هذه األيام

كذلك حرم أفليوس فالكس حاكم املدينة الروماين اليهود من حق . يضعوا يف كل منها متثاالً لكلجيوال ليتخذوه إهلاً
املواطنية اإلسكندرية وأمر من كانوا يعيشون منهم خارج القسم اليهودي األصلي أن يعودوا إليه يف خالل بضعة أيام 

ل احملدد هلذه العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعمائة من بيوت اليهود، وقتلوا من من صدور األمر، فلما انقضى األج
جملس الشيوخ اليهودي، وجلدوا علناً (كان منهم خارج ذلك احلي؛ وقبض على مثانية وثالثني من أعضاء اجلروزيا 

. ا كانوا يدخرونه من أمواهلميف إحدى دور التمثيل، وطُِرد آالف من اليهود من بيوم أو من أعماهلم أو حرموا م

 أحدمها - وفدان مستقالن) م40عام (وعرض احلاكم الذي خلَف فالكس أمرهم على اإلمرباطور، وسافر إىل روما 
 ليعرض كل منهما قضيته على كلجيوال، ولكن اإلمرباطور -يتألّف من مخسة من اليونان واآلخر من مخسة من اليهود

ه، فلما جلس كلوديوس على العرش أعاد إىل يهود اإلسكندرية ما كان هلم من قضى حنبه قبل أن يصدر حكم
  .حقوق، وأكّد هلم مواطنيتهم يف املدينة، وأصدر أمراً مشدداً إىل الطائفتني املتنازعتني أال تعكّرا صفو السالم

  الفصل الثاني 

  فيلو 

وه مدير جتارة الصدار اليهودية يف كان رئيس الوفد اليهودي إىل كليجوال هو الفيلسوف فيلو، وكان أخ
وال نكاد نعرف شيئاً غري ). 13( بأنه من أسرة عريقة من رجال الدينEysebiusويصفه يوسيبوس . اإلسكندرية

هذا عن حياته ولكن تقواه وكرم أخالقه يظهران واضحني يف املؤلفات الكثرية اليت وضعها يف شرح الدين اليهودي 
 الرجل يف جودييت، فكان شديد الوفاء لشعبه، ولكنه افتنت بالفلسفة اليونانية، فجعل هدفه يف وقد نشأ. للعامل اليوناين

أقدس "احلياة أن يوفق بني الكتاب املقدس وعادات اليهود من جهة، واآلراء اليونانية وخباصة فلسفة أفالطون 
إن مجيع احلادثات، واألخالق، والعقائد، ولكي يصل إىل غرضه هذا جلأ إىل املبدأ القائل . من جهة أخرى" القديسني

والشرائع املنصوص عليها يف العهد القدمي ذات معنيني أحدمها جمازي واآلخر حريف، وأا ترمز إىل حقائق أخالقية أو 
وكان يكتب باللغة . فلسفة؛ وكان يف وسعه ذه الطريقة أن يربهن على صحة أي شيء يريد الربهنة على صحته

أفالطون كان "ولكن أسلوبه يف اليونانية بلغ من اجلودة حداً جعل املعجبني به يقولون إن . وب ال بأس بهالعربية بأسل
وكان فيلو فيلسوفاً أكثر مما كان رجل دين، وكان صوفياً استبقت تقواه الشديدة ). 14"(يكتب كما يكتب فيلو
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هو الكائن اجلوهري يف العامل، وهو كائن غري وكان اهللا يف كتابات فيلو . تقوى بلوتينس وعقلية العصور الوسطى
جمسد، أزيل سرمدي، جيلّ عن الوصف؛ يف وسع العقل أن يدرك وجوده، ولكنه ال يستطيع أن خيلع عليه صفة ما، 

. والذين يتصورونه يف صورة بشرية إمنا يفعلون ذلك لتقريبه من خيال البشر احلسي. ألن كل صفة تعين التحديد

ولكنه ليس كل شيء، ) 15"(وهل مثة مكان يستطيع اإلنسان أن جيده وليس اهللا فيه؟: " كل مكانواهللا موجود يف
. فاملادة أيضاً سرمدي، وغري خملوقة؛ ولكنها ال تكون هلا حياة، وال حركة، وال صورة، حىت تنبعثُ فيها القوة اإلهلية

بني اإلنسان، إستخدم لذلك مجعاً من الكائنات ولكي خيلق اهللا العامل بأن يشكّل املادة، ويوجد الصالت بينه و
ويقول فيلو إن .  ويسميها أفالطون أفكاراdiamonesًالوسطى يسميها اليهود مالئكة ويسميها اليونان شياطني 

يف وسعنا أن نتصور هذه الكائنات يف صورة أشخاص، وإن كانت يف واقع األمر ال وجود هلا إال يف العقل اإلهلي 
. وهي جمتمعة تكون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل اإلهلي خالق العامل وهاديه) 16( اهللا وقواهبوصفها أفكار

وكان فيلو يتأرجح بني الفلسفة والالهوت، وبني التجريد والتجسيد، وهلذا كان يفكر يف العقل اإلهلي مرة كأنه 
، )18(وغنب اهللا من احلكمة العذراء). 17"(شخص ويف ساعة من ساعات نشوته الشعرية يسميه أول ما ولد اهللا

وإذا كانت الروح يف رأيه جزءاً من اهللا، فإن يف وسعها . ويقول إنه عن طريق الكلمة كشف اهللا عن نفسه لإلنسان
أن تسمو عن طريق العقل فترى الكلمة رؤيا صوفية، وإن كانت ال ترى اهللا نفسه؛ ورمبا كان يف وسعنا إذا حتررنا 

 واحلس، وتدربنا على الزهد والتفكري الطويل، أن نصبح يف ساعة من الساعات روحاً خالصة، وأن من دنس املادة
اليت يقول ا فيلو من اآلراء ذات " عقيدة العقل اإلهلي"ولقد كانت ). 9(نرى اهللا نفسه يف حلظة من حلظات النشوة

يف فلسفة هرقليطس وأفالطون، والرواقيني؛ ولرأيه هذا سابقات واضحة . األثر األكرب يف تاريخ التفكري البشري
وأكرب الظن أنه كان يعرف اآلداب اليهودية اليت نشأت يف العصر القريب من عصره، واليت جعلت من حكمة اهللا 

بوصفه خالق الكون شخصاً حمدداً مميزاً، وما من شك يف أنه قد انطبعت يف عقله تلك العبارات الواردة يف ِسفْر 
منذ األزل . الرب قناين أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم"وما بعدها، واليت تقول فيها احلكمة، ) 8:22(األمثال 

من قبل أن تقررت اجلبال . إذ مل يكن غمر أبدئت إذ مل تكن ينابيع كثرية املياه. مِسحت منذ البدء، منذ أوائل األرض
لو معاصراً للمسيح ويلوح أنه مل يسمع قط عنه، ولكنه وكان في". قبل التالل أبدئت إذا مل يكن قد صنع األرض بعد

ومل يكن أحبار اليهود راضني عن تفسرياته اازية للكتاب . قد أسهم على غري علم منه يف تكوين الالهوت املسيحي
 عقيدة املقدس، لظنهم أن هذه التفسريات قد تتخذ حجة لنبذ الطاعة احلرفية للشريعة اليهودية؛ وكانوا يرتابون يف

الكلمة ويعدوا ارتداداً عن عقيدة التوحيد، كما كانوا يرون يف هيام فيلو بالفلسفة اليونانية نذيراً بضياع ثقافتهم، 
. وفقدان اجلزء األكرب من خصائصهم العنصرية، وما ينشأ عن هذا وذاك من اختفاء اليهود املشتتني يف بقاع األرض

يعجبون بورع هذا الرجل اليهودي املنبعث عن تفكري عميق، وكثرياً ما كانوا ولكن آباء الكنيسة املسيحية كانوا 
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 يلجئون إىل آرائه وتعبرياته اازية لريدوا ا على من يتصدون لنقد التوراة العربية، وانضموا إىل مجاعة العارفني

ولقد حاول . ، ورجال األفالطونية احلديثة يف القول بأن رؤيا اهللا الصوفية هي أمسى ما تصل إليه احملاوالت البشرية
فيلو أن يوفق بني اليهودية والفلسفة اهللينية؛ فأما من وجهة النظر اليهودية فقد أخفق يف مسعاه وأما من وجهة النظر 

  .رة فالحه هي اإلصحاح األول من إجنيل يوحناالتارخيية فقد أفلح، وكانت مث

  الفصل الثالث 

  تقدم العلوم 

كانت اإلسكندرية زعيمة العامل اهللنسيت يف العلوم ال ينازعها يف هذه املكانة منازع، ومن أكرب علمائها يف ذلك 
العامل ال يزال على العصر كلوديوس بطليموس الذي يعد بال جدال من أعظم علماء الفلك األقدمني، وذلك ألن 

وكان مولد هذا العامل يف بلدة بطليموئيس على شاطئ . الرغم من كشوف كوبرنيق يتكلّم يف الفلك بلغة بطليموس
، ولكنه عاش معظم حياته يف اإلسكندرية، وظل يرصد فيها األجرام السماوية من عام )ومنها اشتق امسه(النيل 
. عامل إنه رفض نظرية أرستاركس القائلة بأن األرض تدور حول الشمسوأهم ما يذكره به ال. م151م إىل عام 127

 `Mathematikeوقد دونت هذه الفلسفة اخلالدة يف كتاب بطليموس املعروف باسم النظام الرياضي 

Syntaxisسطي .  للنجومثوا عنه نعتوه بإسم التفضيل اليوناين اوكان العرب إذا حتدAl.megiste `

 وهو االسم الذي يعرف Almagestف الناس يف العصور الوسطى هذا اللفظ فصارت املاجست وحر". األعظم"
ومع هذا . وظلّت هلذا الكتاب السيطرة على السماء حىت قَلَب كوبرنيق العامل رأساً على عقب. به الكتاب يف التاريخ

فلك وأرصادهم، وأخصهم بالذكر فإن بطليموس مل يدِع أنه فعل أكثر من تنظيم أعمال من سبقوه من علماء ال
ومع أن هذا . وقد صور الكون يف شكل كروي يدور مرة يف كل يوم حول أرض كروية ثابتة ال تتحرك. هباركس

، فإن النظرية )وإن كنا ال نعرف ما سوف يفعله كوبرنيق آخر يف املستقبل ببطالستنا احملدثني(القول يبدو لنا غريباً 
لكون قد يسرت يف ضوء املعلومات الفلكية املعروفة يف ذلك العصر حتديد مواضع النجوم القائلة بأن األرض مركز ا

وعرض بطليموس فوق ). 20(والكواكب حتديداً أدق مما كانت تستطيعه النظرية القائلة بأن الشمس هي مركز العامل
وقاس بعد القمر عن .  القمرليفسر ا أفالك الكواكب، واستطاع أن يكشف احنراف فلك) االحنرافات(هذا لنظرية 

 اليت ال تزال مستخدمة إىل يومنا هذا، وقدر هذا البعد مبا يعادل نصف قطر األرض األرض بطريقة الزيغان
 التقريب؛ وإن كان بطليموس قد اتبع بسيدونيوس يف تقدير تسعاً ومخسني مرة، وهو يعادل تقديرنا احلاضر بوجه

وقد خلّص بطليموس يف كتابه املوجز اجلغرايف مجيع ما كان يعرفه األقدمون . طول قطر األرض بأقل من طوله احلقيقي
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اً وهنا أيض. عن سطح األرض، كما خلّص يف نظامه الرياضي ما كانوا يعرفونه يف الفلك وصاغه يف صيغته األخرية
أخطأ أخطاء جسيمة يف أزياجه اليت بذل فيها جهداً كبرياً واليت حدد فيها خطوط الطول ودوائر العرض لكربيات 

ولكن هذه . املُدن على سطح األرض، وكان سبب هذا اخلطأ قبوله تقدير بسيدونيوس حجم األرض بأقل من حقيقته
ها الفضل يف اعتقاد كوملبس أن من املستطاع الوصول إىل الغلطة املشجعة اليت نقلها عنه بطليموس هي اليت يرجع إلي

" متوازيات"وكان بطليموس أول من استعمل لفظي ). 21(جزائر اهلند يف وقت قصري بالسري يف اجتاه الغرب

)Parallela ( خطوط الزوال"و "meridians ًر على خرائطه جسمايف علم اجلغرافية، وقد جنح يف أن يصو 
ولكنه كان يف الواقع عاملاً رياضياً أكثر منه فلكياً أو جغرافياً؛ وكان أهم جزء من عمله هو . ٍوكروياً على سطح مس

وقد وضع يف كتاب النظام زجياً دقيقاً لقياس األقواس، وذلك بأن قسم نصف قدر األرض . صياغته القوانني الرياضية
لدقائق عندنا، مث قسم كل واحدة من ، هي اليت صارت اPartes minutae primalستني قسماً أويل صغرية 

ووقع بطليموس يف أخطاء كثرية، ولكنه كان له بال ريب مزاج . عندنا" الثواين" "أقساماً صغرية ثانية"هذه الدقائق 
وقد حاول أن يعتمد يف استنتاجاته على األرصاد وقلما كان هو صاحبها وقد قام يف أحد . العلماء احلقيقيني وصربهم

أعظم " وهو دراسة يف انكسار الضوء بأنه Opticaلسلة طويلة من التجارب، ووِصف كتابه البصريات امليادين بس
ومما هو جدير بالذكر أن هذا الرجل الذي يعد من أعظم العظماء يف ). 22"(البحوث التجريبية يف التاريخ القدمي

 فيما للنجوم من سلطان Tetrabiblios" أربعة كتب"الفلك واجلغرافية والرياضيات يف عصره قد كتب أيضاً 
. ويف هذه األثناء كان أرمخيدس أصغر يهيئ للعامل القدمي فرصة ثانية للقيام بانقالب صناعي. على حياة بين اإلنسان

وقد أصدر هذا . Heroوكان هذا الرجل خمترعاً أو جامعاً بارعاً وإن كنا ال نعرف عنه إال امسه الوحيد هريون 

 يف اإلسكندرية سلسلة من الرسائل يف الرياضة والطبيعة، بقي لنا عدد منها مترمجاً إىل اللغة العربية لرجل وقتئذ
 اختراعه، بل إا قد وقد حذّر قراءه يف صراحة بأن النظريات واالختراعات اليت يعرضها عليهم ليست كلها من

 Theodolite آلة شبيهة باملزواة Dioptraووصف يف كتابه الديوبترا . جتمعت على مدى القرون الطوال

وصاغ عددا من القوانني لقياس األبعاد اليت بني اإلنسان وبني النقط اليت ال يستطيع الوصول إليها ومساحة هذه 
يف طريقة استخدام أدوات سهلة، واجلمع بينها؛ ومن هذه األدوات  Mechanisaوحبث يف كتابه احليل . األبعاد

 ضغط اهلواء Pneumaticaودرس يف كتابة اهلوائيات . العجلة، وحمورها، والرافعة، والبكرة واالسفني، واللولب
رج من يف سبع ومثانني جتربة معظمها من احليل واالالعيب؛ منها أنه عرض كيف ميكن جعل كل من النبيذ أو املاء خي

مث تدرج من هذه اللعب . فتحة صغرية واحدة يف قاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخر يف أعلى الوعاء املقسم قسمني
املسلّية لصنع مضخة رافعة، ومضخة آللة إطفاء احلريق ذات مكبس وصمامات، وساعة مائية، وأرغن مائي، وآلة 

من املاء املسخن ينتقل من خالل أنبوبة إىل كرة تدور يف اجتاه ويف هذا املخترع األخري كان البخار الناشئ . خبارية
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وقد حال إحساس هريون الفكاهي الشديد بينه وبني ترقية هذا املُخترع حىت ميكن . مضاد الجتاه البخار املطرود
ا من السقوط، ومن أعماله أيضاً أنه استخدم البخار لوقف كرة يف اهلواء ومنعه. االستفادة منه يف األغراض الصناعية

 انعكاس الضوء، وشرح كيف Catoptricaودرس يف كتابه املرايا . وجعل طائر آيل يغرد، ومتثال ينفخ يف بوق
. تصنع املرايا اليت يستطيع الناظر فيها أن يرى ظهره، أو يظهر فيها ورأسه إىل أسفل، أو له ثالث أعني، أو أنفان اخل

وقد جعل املاء خيرج من حوض إذا وِضعت قطعة .  بأجهزة خمبأة عن األعنيوعلّم املشعوذين كيف يقومون باأللعاب
وصنع آلة خمبأة جتعل املاء املسخن يفيض إىل جردل، ويفتح أبواب هيكل مبا يزيد من وزنه، . من النقود يف فتحة فيه

 بارعاً، ولكنه وبفضل هذه األساليب ومائة أخرى من نوعها استطاع هريون أن يكون مشعوذاً. وبوساطة مكربات
وكانت اإلسكندرية منذ زمن بعيد أهم مركز . James Wattعجز عن أن يكون خمترعاً من طراز جيمس وت 

نعم إنه كانت يف مرسيليا، وليون، وسرقسطة، وأثينة، وأنطاكية، وكوس، وإيفوس، وأزمري، وبرجوم . لدراسة الطب
سكندرية من مجيع واليات اإلمرباطورية، بل إنا لَنجد مدارس طب شهرية ولكن طالب الطب كانوا يهرعون إىل اإل

 يف القرن الرابع امليالدي، حني أخذت مصر تسري يف طريق Ammianus Marcellinusأميناس مرسلينس 
حسب الطبيب تنويهاً برباعته أن يقول إنه قد تعلّم يف : "االضمحالل، يتحدث عن اإلسكندرية بقوله

ال ): "م225حوايل (تخصص يف الطب يسري قدما، وشاهد ذلك ما يقوله فلستراتس وكان ال). 24"(اإلسكندرية
يستطيع إنسان أن يكون طبيباً لكل مرض، بل جيب إن يكون هنا أخصائيون يف اجلروح، واحلميات، والعلون، 

). 26(ح لألحياءوكان تشريح اجلثث امليتة حيدث يف اإلسكندرية، ويبدو أنه كان جيري فيها أياً تشري). 25"(والسل

. ومل تكن اجلراحة يف القرن األول امليالدي أقل رقياً يف اإلسكندرية منها يف أي مكان يف أوربا قبل القرن التاسع عشر

 رسالة يف أمراض الرحم ال Metrodoraومل تكن الطبيبات نادرات؛ وقد كتبت واحدة منهن تدعى مترودورا 
منها روفس االفسوسي الذي وصف : اريخ الطب يف هذا العصر بأمساء عظيمةويزدان ت). 27(تزال باقية إىل اليوم

 Marinusالعني، وميز أعصاب احلركة من أعصاب احلس، وحسن طرق وقف الرتيف يف اجلراحة، ومنها مرينس 

وقد كتب .  أعظم الرمديني يف عصرهAntylusاإلسكندري الذي اشتهر جبراحات اجلمجمة، وأنتيلس 
كتاباً يف العقاقري وصف فيه وصفاً علمياً ستمائة من ) م90 إىل 40من ( القليقيائي Dioscoridesديوسكريدز 

وقد استخدم ). 8(ملنع احلمل) الصوفات"النباتات الطبية وصفاً بلغ من الدقّة حداً أوصى يف هذا الكتاب باستخدام 
ونشر سورانس االفسوسي حوايل . 1874 استخداماً ناجحا يف عام Mandragoraللتخدير وصفه لنبيذ البريوج 

م رسالة يف أمراض النساء، ويف مولد األطفال والعناية م، وال يعلو عن هذه الرسالة من املؤلفات الطبية 116عام 
ويصف املؤلف فيها منظاراً مهبلياً وكرسياً . القدمية الباقية إىل اليوم سوى جمموعات أبقراط ومؤلفات جالينوس

رحم من الناحية التشرحيية أجود وصف، ويقدم نصائح عملية وغذائية ال تكاد ختتلف عما يقدمه للتوليد، ويصف ال
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، ويذكر أمساء حنو مائة وسيلة ملنع احلمل )30(األطباء يف هذه األيام، منها غسل عيين الطفل احلديث الوالدة بالزيت
على عكس ما يراه (اة األم للخطر ، وهو جييز اإلجهاض إذا كان الوضع يعرض حي)31(معظمها أدوية للمهبل

وقصارى القول أن سورانس كان أعظم األخصائيني يف طب النساء يف الزمن القدمي، ومل يفقه أحد يف ). 32)(أبقراط
بعده خبمسة عشر قرناً؛ ولو أن رسائله األربعني قد بقيت إىل هذا اليوم لوضعاه يف ` Pareهذا العلم حىت جاء باريه 

وكان أعظم أطباء ذلك العصر ابن مهندس معماري من برمجوم، وقد مساه جلينوس . لة جالينوسأكرب الظن يف مرت
Galenusوملا بلغ الشاب الرابعة عشرة من عمره ). 33( أي اهلادئ املسامل، ألنه كان يأمل أال يتخلّق بأخالق أمه

ة حتول عنها إىل الطب، ودرسه يف شغف ألول مرة بالفلسفة، ومل يتحرر قد من غوايتها اخلطرة؛ ويف السابعة عشر
وكان هذا االنتقال يف طلب العلم من (قليقية، وفينيقية، وفلسطني، وقربص، وكريد، وبالد اليونان واإلسكندرية 

 164من (، مث اشتغل جراحاً يف مدرسة االدين يف برمجوم، ومارس صناعته فترة من الزمن )طبيعة العلماء األقدمني

ويف هذه املدينة أقبل عليه أغنياء املرضى لنجاحه يف صناعته، كما أقبل عليه كثريون من علية . ايف روم) م168إىل 
القوم ليستمعوا إىل حماضراته، وذاعت شهرته ذيوعاً جعل الناس يكتبون إليه من كافة الواليات يطلبون إليه النصائح 

حل قد نسي ما كان يدور خبلده حني اختار له امسه الطبية، فكان يصف هلم العالج الناجع بالربيد، وكان والده الصا
فنصحه أال ينضم إىل شيعة أو حزب، وأن يكون صادقاً يف كل ما يقول، وصدع جالينوس بأمر أبيه، وأخذ يشهر 

ولكن ماركس أورليوس . جبهل كثريين من أطباء روما وشرههم حىت اضطر بعد سنني قالئل إىل الفرار من أعدائه
، وحاول أن يأخذه معه يف إحدى احلمالت املركمونية، ولكن جالينوس )126( بكمودس الصغري إستدعاه ليعىن

وتكاد هذه . ومن هذا الوقت ال نعرف عنه غري مؤلفاته. كان مت الدهاء حبيث استطاع أن يعود مسرعاً إىل روما
 كتاباً حتوي 118ا، وبقي منها املؤلفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته مؤلفات أرسطو، وقد بلغت مخسمائة أو حنوه

عشرين ألف صفحة، تشتمل على مجيع فروع الطب وعلى عدد من ميادين الفلسفة، وليس هلذه الكتب قيمة طبية 
ولكنها تشتمل يف مواضع منها متفرقة على معلومات تافهة، وتكشف عن روح قوية ذات حيوية . يف هذه األيام

 ولعه بالفلسفة عادة سيئة هي استخالصه نتائج كربى من معلومات وقد عوده. عظيمة، مولعة بالبحث واجلدل
قليلة، وكثرياً ما ساقه إميانه بعلمه وقواه إىل تعسف ال يليق بعقلية العلماء، وكان سلطانه على من جاء بعده سبباً يف 

ا كان أكثر األطباء لكنه كان على رغم هذه األخطاء دقيق املالحظة، كم. بقاء أخطائه الشنيعة ذائعة قروناً عدة
إين ألعترف بذلك املرض الذي قاسيت منه : "ومن أقواله يف هذا املعىن. األقدمني اعتماداً على التجارب العلمية

وملا حرمت عليه ). 34"(بأي قول حىت أجربه بنفسي على قدر استطاعيت... األمرين طوال حيايت وهو أين ال أثق
 اآلدميني أحياء كانوا أو أمواتاً، عمد إىل تشريح احليوانات احلية وامليتة، وكثرياً احلكومة الرومانية أن يشرح أجسام

وقد . ما كان يتعجل فيطبق على تشريح اجلسم اآلدمي ما تسفر عنه دراسته للقردة، والكالب، والبقر، واخلنازير
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 التاريخ القدمي؛ ذلك أنه وصف أفاد علم التشريح من جالينوس رغم قصوره أكثر مما أفاده من أي مشاهد آخر يف
بغاية الدقة عظام اجلمجمة والعمود الفقرة، واجلهاز العضلي، واألوعية اللبنية، والغدة اللسانية، والغدة اللعابية حتت 

الفك األسفل، وصمامات القلب؛ وأثبت أن القلب إذا فُِصل عن اجلسم ميكن أن يظل ينبض يف خارجه، وبرهن 
، لكنه قد فاته أن )كما ظلّت مدرسة اإلسكندرية تعلم الناس مدى أربعمائة عام(ي دماً ال هواء على أن األوردة حتتو

يسبق هاريف إىل كشف الدورة الدموية، فقد ظن أن معظم الدم يسري يف األوردة إىل أجزاء اجلسم املختلفة مث يعود 
 يف الشرايني إىل أجزاء اجلسم وتعود منه يف الشرايني فيها أيضاً؛ وأن البقية الباقية منه اليت ختتلط واء الرئتني تسري

وكان هو أول من شرح اجلهاز التنفسي، ودلّ على حصافة وبراعة حني قال إنه يظن أن العنصر الفعال يف . نفسها

 ، ؛ وميز التهاب الرئة، ووصف الورم الوعائي)35(اهلواء الذي نستنشقه هو نفسه العنصر الفعال يف االحتراق
والسرطان، والتدرن، وعرف ما يف ثانيهما من خطر العدوى، وأهم من هذا كله أنه وضع أساس مبحث األعصاب 

حلسية واحلركية لكل التجرييب، فهو أول من أجرى التجارب على قطاعات من النخاع الشوكي، وعين الوظيفة ا
جزء منه، وعرف األعصاب السمبثاوية، وميز سبعة أزواج من األثين عشر زوجاً من أعصاب اجلمجمة، وعرف 
كيف يستطيع حبس النطق بقطع عصب احلنجرة، وبرهن على أن الضرر الذي يصيب أحد نصفي املخ يحدث 

 بوسنياس من خدٍر يف خنصر يده اليسرى وبنصرها بتنبيه اختالالً يف النصف املضاد له يف اجلسم وعاجل السفسطائي
وقد برع يف حبث أعراض ). 36(الضفرية العضدية اليت خيرج منها العصب الزندي الذي يتحكّم يف هاتني اإلصبعني

، وكان كثري االعتماد على التغذية). 37(األمراض براعة آثر معها أن يشخص علة املريض دون أن يوجه إليه أسئلة
وندد باستخدام . والرياضة، والتدليك ولكنه كان خبرياً يف العقاقري، كثري األسفار للحصول على األدوية النادرة

، وأوصى باستعمال الكداس )38(الرباز والبول يف العالج، وكان ذلك ال يزال شائعاً عند بعض معاصريه

 ملعاجلة املغص، ووضع روث املعز على الورم، وترك ثبتاً طويالً باألمراض اليت ميكن عالجها اجلاف

رداتس األكرب ليقاوم به السم، وكان يقدم ملاركس  وهو دواء ذائع الصيت يف ذلك الوقت صنع ملث- بالترياق
لكنه لوث سجلّه احلافل بالتجارب وشهرته فيها بسيل من النظريات ). 39(أوليوس كل يوم ويدخل فيه حلم األفاعي

وكان يسخر من السحر والرقى، ويقبل التنبؤ بالغيب عن طريق األحالم، ويظن أن أوجه . اليت تعجل يف وضعها
الدم، والبلغم، والسائل الصفراوي (ر يف أحوال املرضى؛ وصدق فكرة أبقراط عن األخالط األربعة القمر تؤث

التراب، واهلواء، (األربعة ) العناصر( ، وعمل على سرعة انتشار عقيدة فيثاغورس يف األركان )األسود األصفر
وكان قوي االعتقاد . ، وحاول أن يرد األمراض كلها إىل اختالل يف تلك األخالط أو هذه األركان)والنار، واملاء

أو النفَس احليوي أو الروح تسري يف كل جزء من أجزاء اجلسم، ) pneuma(بوجود الروح، مؤمناً بأن النفس 
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ن األطباء قد أخذوا يفسرون نظريات علم األحياء تفسرياً آلياً؛ ومن وكان كثريون م. وتبعث فيه النشاط واحلركة
هؤالء أسكلبياديز الذي كان يرى أن علم وظائف األعضاء جيب أن ينظر إليه على أنه فرع من الطبيعة، ولكن 

يشتمل جالينوس اعترض على هذه الفكرة؛ وقال إن اآللة ليست إال جمموعة أجزائها، وأما الكائن العضوي فإنه 
وكما أن الغاية وحدها هي اليت مكن ا تفسري منشأ األعضاء . أيضاً على اإلشراف الغائي على مجيع أجزاء الكل

وتركيبها، ووظيفتها؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون ال ميكن أن يفهم إال على أنه تعبري عن خطّة إهلية وأداة لتنفيذ 
ة قوانني طبيعية، وعلى هذا ليس مثة معجزات، وخري وحي هو الطبيعة لكن اهللا ال يعمل إال بوساط. هذه اخلطّة

وأحب املسيحيون جالينوس إلميانه بالغائية وبالوحدانية يف الدين، كما أحبه املسلمون بعدئذ هلذا السبب . نفسها
 علماء العرب عينه؛ وقد فقدت أوربا كل كتاباته تقريباً يف أثناء الفوضى اليت أعقبت غزوات الربابرة، ولكن

حفظوها لبالد الشرق، مث ترمجت هذه املؤلفات من اللغة العربية إىل الالتينية يف القرن السابع والقرون اليت تلته، 
. وأصبح جالينوس بعدئذ املرجع املعترف به الذي ال يوجه إليه نقد، فكان هو أرسطو الطب يف العصور الوسطى

وناين ببطليموس وجالينوس، ومن بعدمها انتهى عصر التجارب وساد واختتم آخر عصر مبدع من عصور العلم الي
عصر العقائد التحكّمية؛ واحنطّ علم الرياضة فأصبح جمرد ترديد للهندسة، كما احنطّ علم األحياء فأصبح ترديداً 

طباء العرب ألقوال أرسطو، وإحنطّت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً ألقوال بلين؛ ووقف الطب جامداً حىت جاء أ
  .واليهود يف العصور الوسطى فجددوا هذا العلم الذي يعد أشرف العلوم على اإلطالق

  الفصل الرابع 

  الشعراء في الصحراء 

تقع بالد العرب يف الناحية الشرقية من البحر األمحر؛ وقد عجز الفراعنة، واألكمينيون، والسلوقيون، والبطاملة، 
لغامضة العجيبة، ولذلك ظلّت صحراء العرب ال تعرف إال العرب البدو، لكن يف والرومان عن فتح تلك اجلزيرة ا

جزئها اجلنويب الغريب سلسلة جبلية تسيل فيها عدة جماٍر مائية فتلطّف حرارا، وتنبت فيها أشجار الفاكهة وختلق 
وقد قامت يف خبايا تلك .  أو بالد اليمن كما يسموا يف هذه األيامArabia Felixمنها بالد العرب السعيدة 

، )خيار شنري( واليت يكثر فيها الكندر، واملُر، والقشية البالد مملكة سبأ الصغرية اليت ورد ذكرها يف التوراة
وقد استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأرب . صمغ، واحلجارة الكرميةوالقرفة، والصرب، والنردين، والسنا املكّي، وال

ومل يكتِف جتّار العرب بأن يبيعوا ). 40(وغريها من األماكن مدناً تزهو ياكلها، وقصورها، وأروقتها املعمدة
غريب، وكانت هلم حمصوالت بالدهم بأغلى األمثان، بل كانوا يسيرون فيها القوافل التجارية إىل بالد مشايل آسية ال

م ليضم تلك . ق25وبعث أغسطس أبليوس جالس يف عام . جتارة حبرية نشيطة مع مصر، وبارثيا، وبالد اهلند
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اململكة إىل اإلمرباطورية الرومانية، ولكن فيالقه عجزت عن االستيالء على مأرب وعادت إىل مصر بعد أن قضت 
العريب، فأمن ) عدن( وحينئذ اكتفى أغسطس بتدمري مرفأ أدانا .األوبئة وشدة احلرارة على عدد كبري من رجاهلا

وكان أهم الطرق التجارية املمتدة من مأرب إىل الشمال خيترق الطرف الشمايل . بذلك التجارة بني مصر واهلند
عد عن الغريب من جزيرة العرب، املعروف عند األقدمني باسم بالد العرب البطرية نسبة إىل عاصمتها بطرة اليت تب

وكان السبب يف إطالق هذا االسم على املدينة أنا كانت قائمة وسط دائرة . أورشليم بنحو أربعني ميالً جهة اجلنوب
ويف هذا اجلزء أقام العرب يف القرن الثاين مملكة أخذت تزداد ثراءاً . من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب اجلو

 على البحر األمحر إىل دمشق، واشتملت على Leuce Come كوم على مر األيام حىت امتد سلطاا من لوس
وبلغت هذه اململكة ذروة جمدها حتت حكم . وبصرىGerasaاجلزء املصاقب حلدود فلسطني الشرقية وجراسا 

، وأضحت بطرة يف أيامه بلدة هلنستية، لغتها آرامية، وفنها يوناين، )م40م . قAretas (9امللك أرتاس الرابع 
وتنتمي إىل هذا العصر القبور الضخمة املنقورة يف الصخور القائمة يف . ها يف عظمة شوارع اإلسكندريةوشوارع

خارج املدينة، وهي ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنئ عن القوة، وعمد يونانية مزدوجة، يبلغ ارتفاعها يف 
جعل بصرى عاصمة ) 106(مالية إىل إمرباطوريته وبعد أن ضم تراجان اململكة الش. بعض األحيان مائة من األقدام

واضمحلّت برطة بعد أن أصبحت . والية بالد العرب، فشادت تلك املدينة العمائر اليت ترمز إىل ثرائها وسلطاا
مذاود ليلية "، وإحنطّ شأن املقابر العظيمة حىت أضحت Palmyraطرق القوافل التجارية تلتقي عند بصرى وتدمر 

وكان ابرز مظاهر اإلمرباطورية العظيمة كثرة مدائنها العامرة بالسكان، ومل تنشأ مدن يف عصر ). 41"(بدولقطعان ال
من العصور التالية لذلك العصر، إذا استثنينا القرن احلايل، بالكثرة اليت أنشئت ا يف ذلك العهد، فقد كان لوكلس، 

طرة الرومان يفاخرون مبا ينشئون من املُدن اجلديدة وبتزيني املُدن ومبيب، وقيصر، وهريود، وامللوك اهللنستيون، واألبا
القدمية، حىت لقد كان يصعب على اإلنسان وهو ينتقل حنو الشمال حماذياً للشاطئ الشرقي للبحر األبيض املتوسط 

يا، والسامرة، ، وأبلون)جبا(، وغزة، وعسقالن، ويافا )رافيا(أن يسري عشرين ميالً دون أن تلقاه مدينة رفَح 
وكانت هذه املُدن رغم وجودها يف فلسطني نصف يونانية يف سكاا، تسودها لغة اليونان وثقافتهم . وقيصرية
وأنفق هريود أمواالً . فكانت واحلالة هذه مبثابة جسور تنتقل عليها اهللنستية يف غزوها الوثين لبالد اليهود. وأنظمتهم

بأغسطس الذي مسيت بامسه، فأنشأ هلا مرفأ صاحلاً مجيالً، ومعبداً شاخماً، وملهى طائلة يف جعل مدينة قيصرية خليق 
وأنشئت يف داخل البالد مدن أخرى ). 42(ومدرجاً، وأقام فيها قصوراً فخمة وصروحاً كثرية من احلجر األبيض

ا مائة عمود هي كل ما ويف جراس). Katraقطة (، وفالدلفيا، وجراسا، وجندارا Liviasيونانية فلسطينية ليفياس 
بقي من العمد اليت كانت قائمة على جانيب شوارعها الرئيسية؛ وإن خرائب هياكلها، وملهاها، ومحاماا، وجمرى 

وكانت جدارا، اليت تتردد يف خرائب ملهاها . مائها لتنطق مبا كانت عليه املدينة من الثراء يف القرن الثاين بعد امليالد
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وفيها عاش يف القرن الثالث قبل امليالد . يات اليونانية، تشتهر مبدارسها، وأساتذا، ومؤلفيهاصدى ذكريات املسرح
 الفيلسوف والفكاهي الكليب الذي يعلم جائه أن كل شيء عدا احلياة الصاحلة باطل، والذي Menippusمنبس 

أنشأ مليجر، أنكريون زمانه، قبل ميالد " اأثينة سوري"ويف هذه املدينة . كان مثاالً احتذاه لوسليوس، وفارو، وهوراس
وظلّ يكتب . املسيح بنحو ألف عام تلك املقطوعات الشعرية املصقولة اليت كان يتغزلُ فيها جبمال النساء والغلمان

  : قصائد احلب حىت كلّ قلمه

ما أحلى ابتسام الكأس للحبيب العزيز، بعد أن "
 مسها فم 

  

ا أسعدين إذا وم.  اجلميلZenophilaزنوفيال 
 وضعت شفتيها 

  

الورديتني على شفيت، وعبت روحي عباً يف عناق 
 ). 43"(طويل

 اليت أحبها يف Heliodoraوكان هليب من هذا النوع، خبا قبل األوان، يشتعل قوياً يف ذاكرته ذلك هو هليودورا 
  : صور

سأجدلُ البنفسج األبيض، واآلس األخضر، سأجدل 
 النرجس، 

  

 الالمع؛ سأجدل الرعفران احللو، والسنبل والزنبق
 الربي 

  

األزرق؛ وسأجدل آخر األمر الورد رمز احلب 
 األكيد، حىت 

  

يتألف منها مجيعا تاج من اجلمال خليق بأن يزين 
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 غدائر هليودورا 

  

واآلن وقد اختطفها املوت ولوث ). 44(احللوة
 الثرى زهرا 

  

منا األرض أن تكوين الناظرة، فإين أتوسل إليِك يا أ
 رحيمة 

  

 ). 45(حني تضمينها إىل صدرِك

ما قاله شعراء اليونان يف الرثاء من أيام سابفو ) Sle`phamos" (إكليل"وقد خلّد مليجر امسه بأن مجع يف 

Sapphsموعات نشأت دواوين الشعر اليوناين.  إىل أيام مليجرموعة وأمثاهلا من اوفيها جند  . ومن هذه ا
ومل يكن من . أحسن املقطوعات الشعرية وأسوأها، فمنها ما هو مصقول كصقل اجلواهر، ومنها ما هو أجوف كالغاز

ومن هذه األبيات ما حييي .  الذابلاألربعمائة من غصوا ليصنع منها هذا التاج" األزهار"احلكمة أن تقطف هذه 
ومنها . ذكرى بعض املوتى من عظماء الرحال، ومنها ما خيلّد ذكى متاثيل مشهورة، أو أقارب فارقوا هذه الدار

فقد كتبت إمرأة، ماتت وهي تلد ثالثة أطفال يف وقت واحد، تقول تلك املقالة . قربيات ذايت، إذا صح ذلك التعبري
ومنها ما هو سهام موجهة إىل صدور األطباء، والنساء ). 46"( فلتطلب النساء األبناءوبعد هذا: "السديدة

السليطات، وجمهزي املوتى للدفن، ومعلّمي األحداث، والديوثني، أو إىل صدر البخيل الذي أفاق من إغماءة ملا شم 
؛ أو املالكم احملترف )47( وأنثى معاًرائحة فلس؛ أو النحوي الذي ظهر حفيد له ذكراً مث أنثى مث شيئاً آخر هو ذكر

الذي اعتزل حرفته، وتزوج، فكالت له زوجته ضربات أكثر مما كانت تكال له يف حلبة املالكمة؛ أو القزم الذي 
املرأة الشهرية اليت مل تضاجع "ومثّة مقطوعة تشيد مبدح . اختطفته بعوضة فظن أنه يعاين اآلالم من اختطاف جلميدي

 مرآا بعد أن Laisففي واحدة منها تعلق ليس : ؛ ومقطوعات أخرى تقدم ا القرابني لألرباب"حداًإال رجالً وا
 تسلّم Niciasأصبحت عدمية النفع ألا ال تظهرها بالصورة اليت كانت عليها من قبل، ويف أخرى نرى نيسياس 

متجد بعض املقطوعات أثر النبيذ يف توسع و. راضية منطقتها إىل فينوس بعد أن قضت يف خدمة الرجال مخسني عاماً
الشرايني وتقول إن هذا أحكم من احلكمة؛ ومنها واحدة متجد الزاين الذي جيمع يف وقت واحد بني إثنتني والذي 

دفن حتت األنقاض بني ذراعي عشيقته؛ ومنها مراثي وثنية تصف قصر احلياة؛ ومنها توكيدات مسيحية ليوم البعث 
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وإنك لَتجد هنا كل ما . ا، بطبيعة احلال، ميتدح مجال النساء والغلمان، ويتغنى بنشوة احلب املوجعةومعظمه. السعيد
ورد يف األدب بعد ذلك العصر عن آالم العاشقني وجتده موجزاً كامالً، فيه من األفكار أكثر مما يف الشعر اإلجنليزي 

وحيملها رسالته إىل السيدة اليت كان حيبها يف تلك من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة قوادة له، . يف عصر إليزابث
 ابن بلدته، والفيلسوف الذي يسدي النصح لشيشرون، يغني حملبوبته Philodemusوها هو ذا فلودميس . الساعة
  :  أغنية حزينة فيقولXanthoزنثو 

يا ذات اخلدين األبيضني كلون الشمع، والصدر 
 الناعم ذي العطر 

  

للتني تعشش فيهما ربات الفن، الشجي، والعينني ا
 والشفتني 

  

غني يل ... احللوتني اللتني تفيضان بأكمل اللذات
 أغنيتك 

  

ما أسرع ما ... يا زنثو يا ذات الوجه الشاحب غني
 تنقطع 

  

أعيدي النغمة احللوة احلزينة مرة بعد مرة، . املوسيقى
 ومسي الوتر 

  

نثو الشاحبة بأصابعِك العطرة؛ يا جة احلب، يا ز
 ). 48(غني

  

  الفصل الخامس 
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  السوريون 

تقوم على شاطئ البحر األبيض املتوسط يف جزئه الشمايل مدن فينيقيا القدمية اليت كانت هي وفلسطني جزءاً من 
وقد ظلّت هذه املُدن حية طوال احلقبة اليت دامت ألف عام مليئة باألحداث اجلسام وذلك . والية سوريا الرومانية

بفضل عماهلا ادين البارعني يف الصناعات اليدوية، وبفضل موقعها الذي جعل فيها على مر األيام مرافئ جتارية 
وكان . هامة، وجتّارها املهرة األغنياء الذين كانوا يرسلون سفنهم وعماهلم إىل كل مكان معروف على ظهر األرض

 من أحيائها تفوح منها روائح مصانع الصباغة الكريهة، ولكنها وأحياء أقذر). 49(يف صور مباٍن أعلى من مباين روما
كانت تعزي نفسها باعتقادها أن العامل كله يبتاع منسوجاا ذات األلوان املتعددة اجلميلة، وخباصة حريرها 

والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع الزجاج بالنفخ، وأا ختصصت وقتئذ يف صناعة الزجاج . االرجواين
مبدارس للطب والبالغة والقانون، وأكرب الظن أن أبيان وبابنيان املشترعني ) بريوت(لربنز، واشتهرت برنيس وا

ومل يكن يف اإلمرباطورية كلها والية تفوق سوريا يف صناعاا . العظيمني قد خترجا يف جامعتها مث انتقال منها إىل روما
يني من األنفس وإن كان سكاا اآلن ال يزيدون على ثالثة ماليني ورخائها، وكان يعمرها يف زمن تراجان عشرة مال
وكان يف الوالية حنو مخسني مدينة تستمتع باملاء النقي، ). 50(وال يكادون جيدون ما يكفيهم من أسباب العيش

 واحلمامات العامة، وااري املمتدة حتت األرض، واألسواق النظيفة، ومدارس التدريب الرياضي، وساحات

األلعاب، واحملاضرات، واملوسيقى واملدارس، واحلياكل، والباسلقات، واألروقة املعمدة، واألقواس، والتماثيل العامة، 
وكانت ). 51(ومعارض الفن العمومية، وهي املظاهر اليت كانت متتاز ا املُدن اهللنستية يف القرن األول بعد امليالد

وقد . ائمة وراء جبال لبنان املواجهة لصيدا، وكانت حتميها الصحراء احمليطة اأقدم هذه املُدن كلّها مدينة دمشق الق
وكانت . اعترافاً منهم بفضله" ر الذهب"أحالتها إىل حديقة غناء روافد وفروع لذلك ارى الذي مساه األقدمون 

د املسافر يف هذه األيام فعرب وإذا عا. تلتقي عندها كثري من طرق القوافل، وتفرغ يف أسواقها غالت قارات ثالث
تالل لبنان الصغرى واجته حنو الشمال يف طرق متربة أدهشه أن جيد يف قرية بعلبك الصغرية بقايا هيكلني فخمني 

.  السورية-  الرومانية -ومدخل عظيم، كانت يف يوم من األيام مما تفخر به هليوبوليس مدينة الشمس اليونانية 

ان جالية رومانية صغرية، مث منت املدينة وازدهرت وصارت مركز عبادة بعل إله وأسكن أغسطس يف ذلك املك
الشمس وملتقى الطرق الذاهبة إىل دمشق، وصيدا، وبريوت، وأقام املهنسون والبناءون الرومان، واليونان، 

 جدار من جدرانه من والسوريون يف مكان هيكل بعل الفينيقي القدمي مزاراً فخماً جلوبتر اهلليوبوليسي، أقاموا كل
وكانت إحدى كتله احلجرية تبلغ اثنتني وستني . حجر واحد ضخم قطعوه من حمجر يبعد عن موضعه مسافة ميل

قدماً يف الطول وأربع عشر يف العرض، وإحدى عشرة يف االرتفاع، وفيها من املادة احلجرية ما يكفي لبناء بيت 
 عرض الواحدة منها مائة ومخسني قدماً تؤدي إىل املدخل وكانت إحدى ومخسون درجة من الرخام يبلغ. رحب
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الكورنثي العظيم، فإذا اجتاز اإلنسان البهو األمامي والبهو الذي يليه املعمدين وجد البناء الرئيسي للهيكل، وقد بقي 
ري بقايا هيكل وبالقرب من هذا اهليكل الكب. منه حىت اآلن مثانية ومخسون عموداً تعلو يف اجلو اثنتني وستني قدما

وقد أبقى الزمان على تسعة عشر . أصغر منه، يقال أحياناً إنه كان هيكل فينوس وأحياناً باخوس، وأحياناً دمتر
وتتألق هذه العمد الفخمة املنعزلة يف مشس السماء الصافية، وهي . عموداً من عمده، وعلى باب مجيل دقيق النقش

وإن املرء حني يشاهدها ليحس، أكثر مما حيس حني يشاهد أي أثر من . السالفةمن أمجل ما بقي من خملّفات العصور 
آثار روما، بعظمة اإلمرباطورية الرومانية، ومبا فيها من ثراء، وشجاعة، ومهارة، وذوق مجيل أمكنها ا أن تشيد يف 

وتقع على .  أي عصر من عصورهامدا الكثرية املتفرقة هياكل أعظم وأكثر فخامة مما عرفته العاصمة املزدمحة يف
 القدمية، إىل تدمر اليت Emessaمنظر كهذا عني السائح الذي يتجه حنو الشرق ويعرب الصحراء من محص، إمسا 

وقد كانت أرضها اخلصبة احمليطة بعينني .  أي املدينة ذات األلف خنلةPalmyraترجم اليونان امسها إىل بلمريا 
ى الطريقني املمتدين من محص ودمشق إىل ر الفرات، سبباً يف ثرائها، فلم تلبث أن نضاختني، وموقعها احلسن عل

أصبحت من أكرب مدائن الشرق؛ وقد أمكنها بعدها عن غريها من احملالت أن حتتفظ باستقالهلا الفعلي رغم تبعيتها 
سط الرئيسي أروقة ظليلة حتتوي على وكان على جانيب شارعها األو. االمسية للملوك السلوقيني أو لألباطرة الرومان

 عموداً، ويف مواضع تقاطعه األربعة أقواس فخمة بقي منها واحد حىت اآلن شاهداً على ما كانت عليه بقية 454
. م30وكان أمجل مباين املدينة كلها وأعظمها هيكل الشمس الذي شيد يف عام . هذه األقواس من عظمة وجالل

وكان حجمه أطراداً لتقاليد األشوريني يف الضخامة، ). القمر(وأجلبول ) الشمس(ول للثالوث األعظم بعل، وبرهب
وكان وه، وهو أكرب األاء يف اإلمرباطورية الرومانية، حيتوي على صف من العمد ال مثيل له يف بلد من بالدها، 

وكان يف داخل البهو . كل منها أربعةطوله أربعة آالف قدم، وكان الكثري منها عمداً كورنثية مرتبة صفوفاً يف 
ويبدأ من . واهليكل رسوم ملونة ومنحوتة يدلّ ما بقي منها على اقتراب تدمر من بارثية يف الفن كقرما يف املكان

وهنا اقتسم . Dura-Europus أوربس - تدمر طريق رئيسي يتجه حنو الشرق ويصل إىل ر الفرات عند دورا 
بهم مع الثالوث التدمري بأن شيدوا له هيكالً كان مزجياً من الفن اليوناين واهلندي؛ وزين مكاس) م100عام (التجار 

مصور شرقي جدرانه مبظلمات تدل أوضح داللة على أن الفن البيزنطي والفن املسيحي األول من أصل 
قى طريقني بريني كبريين وكان على النهر األعظم مشال هذه املدينة مدينتان أخريان ذواتا شأن عند ملت). 52(شرقي

وإذا اجته املسافر من ثبساكس حنو الغرب مر مبدينيت . Zeugma وزمجا Thapsacusومها مدينتا ثبساكس 
 اليت -  Laodicea ووصل إىل البحر األبيض املتوسط عند ألوديسيا Apameaوأباما ) حلب (Beroeaبروئيا 

وبني هذه البلدة وأباميا . ليل فيه، وال تزال أيضاً ثغراً ناشط احلركةال تزال حتتفظ بامسها القدمي الالذقية مع حتريف ق
. يتجه ر العاصي حنو الشمال ومتتد على شاطئيه ضياع غنية حىت يصل إىل إنطاكية عاصمة سوريا يف ذلك الوقت
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ويا سبرييا وكان النهر تعاونه شبكة عظيمة من الطرق الربية حيمل بضائع الشرق إىل إنطاكية، بينما كانت سل
Selluce Spieria عد أربعة عشر ميالً من إنطاكيا حنو مصب النهرثغر البالد الواقع على البحر األبيض على ب 

وكان اجلزء األكرب من املدينة يقوم على سفح اجلبل ويشرف على ر العاصي الذي . تأيت إليها حباصالت الغرب
تطاعت إنطاكية بفضله أن تنافس رودس يف أن تكون أمجل مدائن وكانت املدينة ذات موقع مجيل اس. جيري من حتته

وكانت شوارعها تضاء بالليل فتكسبها جة ومجاالً، وتؤمن سكاا على أنفسهم وأمواهلم، وكان . الشرق اهللنسيت
لعمد شارعها الرئيسي البالغ طوله أربعة أميال ونصف ميل مرصوفاً باحلجر األعبل، ويقوم على جانبه صفّان من ا

املسقّفة، فكان يف وسع اإلنسان أن يسري راجالً من أحد طريف املدينة إىل طرفها اآلخر وهو آمن من املطر وحر 
وقد اشتهر سكاا البالغ عددهم . وكان املاء النقي يصل مبقادير موفورة إىل كل بيت من بيوا. الشمس

اليهود بإفراطهم يف اللهو واملرح، يعبون اللذات عباً،  والذين كانوا خليطاً من اليونان، والسوريني، و600.000
ويسخرون من الرومان املتباهني الذين جاءوا ليحكموهم، والذين يقضون أوقام بني حلبة األلعاب، واملدرج، 

.  بستام الشهري القائم يف ضاحية املدينةDaphneواملواخري، واحلمامات، ويستمتعون بكل ما يتيحه هلم دافين 

 الذي كان يدون Brumaliaويف عيد بروماليا . ان لألهلني أعياد كثرية، تستمتع أفردييت بنصيب فيها كلهاوك
 ا حالة واحدة، وكانت الشوارع تعجمعظم شهر ديسمرب، كانت املدينة كلها، كما يقول كاتب معاصر، تبدو كأ

بالغة، والفلسفة، والطب، ولكنها مل تكن مركزاً وكان فيها مدارس لتعليم ال). 52(طول الليل بالغناء والقص واملرح
علمياً، ذلك أن أهلها كانوا يقضون يومهم كله يف العمل، فإذا احتاجوا للذين جلأوا إىل املنجمني، والسحرة، وصناع 

والصورة اليت تطالعنا لسوريا حتت حكم الرومان هي صورة البلد الرخي رخاء أدوم من . املعجزات، واملشعوذين
وكان معظم أهلها من األحرار إال من كان يقوم منهم باخلدمة يف . اء أي والية أخرى من واليات الدولة الرومانيةرخ

وكان . وكانت الطبقات العليا مصطبغة بالصبغة اليونانية، أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت بطابعها الشرقي. البيوت
عاهرات اهلياكل والكهنة الفنيني، وقد ظلّ األطفال حىت أيام هدريان الفالسفة اليونان خيتلطون يف املدينة الواحدة ب

وكانت التماثيل املنحوتة والصور امللونة ذوات وجوه وأشكال نصف شرقية، وعليها ). 54(يضحى م قرباناً لآلهلة
-لغات البالد وكانت اللغة اليونانية اللغة السائدة يف دور احلكومة ويف األدب، ولكن . طابع العصور الوسطى

وكان العلماء فيها كثريين، وقد طبقت شهرم العامل كله فترة قصرية .  لغة التخاطب بني األهلني- وأمهّها اآلرامية 
فقد كان منهم نقولوس الدمشقي الناصح األمني ألنطونيوس وكليوبطرة، وهريود، والذي أخذ على . من الزمان

). 55(ابة تاريخ عام، وهو واجب يشفق منه هرقول نفسه، على حد قولهعاتقه ذلك الواجب الثقيل املُِمل واجب كت

  .وقد أشفق الدهر عليه فدفن كل مؤلّفاته، كما سيدفن مؤلّفاتنا هذه على مهل

  الفصل السادس 



  

 Will Durant  554   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  آسية الصغرى 

  اليت كانت يف أول األمر منضمة لإلمرباطورية الرومانية مثCommageneكان يف مشال سوريا مملكة كمجيين 

 اليت قضى فيها لوشيان أيام طفولته، Samosataأصبحت فيما بعد والية من والياا؛ وكانت عاصمتها مسوساتا 
 الصغرية؛ وقد حصنت روما Osrhoeneوكان يف الناحية األخرى من ر الفرات مملكة أسرهوين . آهلة بالسكان

نسمع الكثري عنها يف عصر املسيحية، وإذا اجته لتكون قاعدة هلا ضد بارثيا؛ وس) أروفة (Edessaعاصمتها إذسا 
 Alexandria Issiعند الكسندريا إسي ) كما ينتقل اآلن إىل تركيا(املسافر غرباً من سوريا انتقل إىل قليقية 

وكانت هذه الوالية، وهي والية شيشرون، ذات حضارة راقية متتد على الساحل اجلنويب آلسية ). اإلسكندرونة(
ومل تكن حاضرا . ا يف جزئها الواقع على جبال طوروس مل تكن قد خرجت بعد من طور اهلمجيةالصغرى، ولكنه

وكان أمام قليقية يف . كما يقول ابنها القديس بولص بل كانت تشتهر مبدارسها وفالسفتها" باملدينة احلقرية"طرسوس 
ة يف استخراج النحاس، وقطع أشجار البحر األبيض املتوسط جزيرة قربص تعمل كما كانت تعمل من أقدم األزمن

. السرو، وبناء السفن، وتتلقى صابرة ضربات الفاحتني، وكانت منامجها الغنية ملكاً لروما تستغلّها على أيدي األرقاء

 وتلك حادثة تتكرر آناً بعد -ويصف جالينوس يف أيامه منجماً اار على من فيه وقضى على حياة مئات من العمال
وكان إىل مشال قليقية والية كبدوكيا اجلبلية القاحلة، الغنية . س اجليولوجية لقوى اإلنسان وأسباب راحتهآن يف األس

وكان إىل غرا والية ليكاؤنيا . مبعادا النفيسة، واليت تنبت القمح وتريب املاشية والعبيد لتصدرها إىل خارجها
Lycaoniaيس بولص لدريب  اليت يبدأ تارخيها بزيارات القدDerbe وليسترا Lystra وأيكونيوم Iconium ،

 اليت استوطنها الغاليون وأطلقوا عليها هذا االسم يف القرن الثالث قبل Galatiaويف مشال هذا اإلقليم جند جالتيا 
 األسود الذي أُرسل إىل روما ليكون رمزاً لسيبيل، Pessinusامليالد، وكان أهم ما أخرجته هو حجر بسينس 

اليت كانت عاصمة احلثيني منذ ثالثة آالف ) أنقرة(، Ancyraهم مدا يف ذلك الوقت مدينة أنقورة وكانت أ
 الواقعة غرب قليقية Pisidiaوكان يف والية بيسيديا . ومخسمائة عام، واليت صارت عاصمة تركيا يف هذه األيام

حارات الكثرية قبل بروتس، وأسبندس مخس مدن مجيلة مثل زنثوس اليت كانت وقتئذ قد بدأت تستفيق من اإلنت
Aspendus ره وقد امتأل مرة أخرى ليستمعاليت احتفظت مبلهاها إىل درجة يسهل على اإلنسان معها أن يتصو 

فرجييا، وكاريا، وليديا، وميزيا : بأقسامها األربعة" آسية"وكان يف مشال بيسيديا وغرا والية . إىل متندر أو يوريديز
Mysia .ضارة أيونيا ال تزال مزدهرة يف هذه الوالية بعد أن بدأت فيها منذ ألف عام، وقد استطاع وكانت ح

. فيلوسترانس أن حيصي فيها مخسمائة بلدة يبلغ جمموع سكاا أكثر مما تكفيهم موارد اإلقليم كلها يف هذه األيام

لثغور قد أفادت من قيام األسواق وكان ريفها خصباً وكانت الصناعات قد ازدادت دقة جيالً بعد جيل، وكانت ا
ولقد كان فرجييا بالداً جبلية، ولكنها كانت تزهو مبدا الكبرية كأمبيا . الغنية يف إيطاليا، وأفريقية، وأسبانيا، وغالة
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 ولؤديسيا اليت أسعدها -"آسية" اليت يقول أسترابون إا ال يفوقها إال أفسيس يف - Apamea Celenaeسيليين 
 ال تزال على قدر من الغىن ميكنها من أن حتالف Cuidusوكانت نيدس . فتها وأثريائها احملسنني اخلرييناحلظ بفالس

 وكان -  وهي اليت أجنبت هريودوت-روما، أما هلكرنسس فكانت قد احندرت فلم تنجب أرقى من ديونيشيس
وكانت ميليتس قد جاوزت . قد والتمحيصديونيشيس هذا ناقداً أدبياً بارعاً ولكنه كان مؤرخاً تعوزه القدرة على الن

 القريبة منها ال يزال جييب عن Didymaعهد شباا، وإن كانت ال تزال ثغراً نشيطاً؛ وكان وحي أبلو يف ددميا 
الغزلية ذات اخليال الوثّاب اليت " القصص امليليتية"األسئلة إجابات ملغزة، وكان القصاصون يف هذا اإلقليم ينسجون 

 بلدة صغرى، Priensوكانت بريين . بعد قليل من الوقت فكانت هي الروايات اليونانية القصصية الطويلةتطورت 
ويف هذه املدينة انتِخبت يف القرن األول امليالدي امرأة تسمى . لكن أهلها أخذوا يتبارون يف جتميلها باملباين الفخمة

نفوذ روما وثراءها قد أخذا يرفعان من مرتلة املرأة يف  لتشغل أمسى املناصب يف البلدة وذلك ألن Philieفيلي 
وكانت جمنيزيا القائمة على ضفة امليندر تضم هيكالً يعده الكثريون أقرب هياكل آسية إىل . األراضي اهليلينية

 أعظم مهندسي Hermogenes، وقد خططه هرموجنيز )م. ق129( وكان خمصصاً لعبادة أرمتيس - الكمال
.  العامة من أهل ميكايل ال يزالون جيتمعون يف كل سنة ليكون منهم احتاد عام وجملس ديين أليونياوكان. ذلك العصر

واشتهرت كوس إحدى اجلزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج احلرير ومبدرستها الطبية الغنية بتقاليد أبقراط؛ وكانت 
وملا أن أراد أغسطس بعد احلرب األهلية أن يخفّف . حىت يف إبان ضعفها أمجل مدائن العامل اليوناين) الوردة(رودس 

من بؤس املُدن الشرقية بالسماح هلا بإلغاء الديون كلّها، أبت رودس أن تفيد من هذا التيسري، وأدت كل ما عليها 
ر من التزامات بصدق وأمانة، وكان من أثر هذا أن استعادت بعد زمن قليل مكانتها بوصفها املصرف املايل لتجارة حب

وقد اشتهرت املدينة . اجية، وعادت كما كانت من قبل امليناء الذي ترسو فيه البواخر املسافرة بني آسية ومصر
بتمثاهلا الضخم احملطّم، ومبانيها اجلميلة، ومتاثيلها الرائعة، وشوارعها املنظمة النظيفة، وحكومتها األرستقراطية 

ويف هذه املدارس علّم أبلونيوس مولو قيصر، وشيشرون تلك . يتالقديرة، ومدارس الفلسفة واخلطابة الذائعة الص
وكان أشهر علماء رودس يف ذلك العصر هو . األساليب الفنية اليت أثرا ا يف كل ما كتب بعدمها من نثر التيين

 من أعمال Abameaوكان مولده يف إباميا . بوسيدونيوس صاحب أكرب عقل منشئ مبدع يف التاريخ القدمي كله
م، وكان أول ما اشتهر به سرعة عدوه يف املسافات البعيدة، وبعد أن درس على بنيتيوس . ق135وريا عام س

Panetius خذ رودس وطناً له، وعمل فيها حاكماً وسفرياً، وطاف بعدة واليات رومانية، مث عاد إىليف أثينة ات 
وذهب يف الثالثة والثمانني . أمثال مبيب وشيشرونرودس، واجتذب إىل حماضراا يف الفلسفة الرواقية عظماء الرجال 

ومن مؤلفاته كتاب التاريخ العام املفقود الذي يقص تاريخ . من عمره ليعيش يف روما ومات فيها يف السنة التالية
وكان . م؛ وكان العلماء القدامى يضعونه يف مرتلة كتاب يولبيوس.ق82 إىل عام 144روما وممتلكاا من عام 
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وكان تقديره بعد الشمس . الته يف غالة، ورسالته عن احمليط من املصادر اليت استمد منها أسترابون كتاباتهوصفه لرح
 Cadizوقد سافر إىل قادس .  أقرب إىل تقدير هذه األيام من تقدير أي عامل قبله52.000.000عن األرض 

وقد عرض احمليط األطلنطي بأقل من . جمتمعنيليدرس املد واجلزر، وفسر هذه الظاهرة بأا من فعل الشمس والقمر 
وكان رغم . عرضه احلقيقي، وتنبأ بأن يف مقدور املسافر من أسبانيا أن يصل إىل اهلند بعد أن يقطع مثانية آالف ميل

 فكان يعتقد بالشياطني والقدرة على -إملامه بالعلوم الطبيعية يؤمن بكثري من األفكار الروحية السائدة يف عصره
ة الغيب، وبالتنجيم، وقراءة األفكار، وبقدرة الروح على أن ترقى حىت تتحد احتاداً صوفياً باهللا؛ وعرف اهللا بأنه معرف

وقد عده شيشرون أعظم الفالسفة الرواقيني وكان يف هذا مبالغاً يف كرمه، ويف وسعنا حنن أن . القوة احليوية للعامل
وإذا سار املسافر حماذياً .  فيه قنطرة انتقال من زيتون اىل أفلوطينسنعده من رواد األفالطونية اجلديدة، وأن نرى

وقد ازدهرت يف أيام . ساحل آسية وميمماً شطر الشمال من كاريا دخل ليديا وأقبل على إفسوس أعظم مدائنها
فسوس أضحت الرومانية فإن إ" آسية"ومع أن برمجوم كانت العاصمة الرمسية لوالية . الرومان كما مل تزدهر من قبل

. مقر احلاكم الروماين واملوظفني التابعني له؛ هذا إىل أا كانت أهم ثغور الوالية، ومكان اجتماع مجعيتها الوطنية

 وخيتلفون من السفسطائيني اخلريين احملبني لإلنسانية 225.000وكان سكاا خليطاً من أجناس خمتلفة، بلغ عددهم 
وكانت هلا بواك مظللة متتد أمياالً . كانت شوارع املدينة حسنة الرصف واإلضاءةو. إىل الغوغاء الصخابني املخرفني

وكان فيها كثري من املباين العامة اليت توجد يف غريها من املُدن، وقد كشف بعضها من تاريخ قريب ال يبعد عن . عدة
هة عجيبة مسرفة يف أو مركز علمي، ومدرسة طب، ودار كتب ذات واج" متحف"ومن هذه املباين : 1894عام 

وهنا أثار دمتريوس صانع التماثيل العامة على القديس . النقش والزينة، وملهى يتسع لستة ومخسني ألف من النظارة
وكان يقوم على خدمة .  عموداً كل واحد منها مهدى من أحد امللوك128وكان حييط به . بولص بعد هذا العهد

وكان .  األرقاء، وكانت طقوسهم مزجياً من طقوس الشرقية اليونانيةكهنته اخلصيان قسيسات عذارى وحشد من
وكان االحتفال بعيد . للتمثال الرببري الذي ميثّل هذه اإلهلة صفّان من األثداء الكثرية العدد ترمز إىل اخلصوبة

ها من البلدان وكان جو أزمري أطيب من جو غري. أرمتيس جيعل أيام مايو كلها أيام جة، ومرح، وحفالت، وألعاب
 الذي Apollonius of Tyanaوقد وصفها ابولونيوس التيانائي . رغم كثرة من كان فيها من صيادي السمك

وكانت تزدهي على غريها من املُدن بشوارعها الطويلة ). 59"(أمجل مدينة حتت الشمس"كان جواب آفاق بأا 
وقد وصفها رجل من أشهر أبنائها وهو إيليوس . ا، وجامعتهااملستقيمة، وأعمدا ذات الطبقتني من القرميد، ومكتبته

وصفاً يكشف عما كانت عليه املُدن الرومانية اهللنستية من ) مAelius Arisitides (117- 187أرستيديز 
 سر فيها من الشرق إىل الغرب متر يكل يف إثر هيكل، ومن تل يف إثر تل، مخترقاً شارعاً أمجل: روعة واء، فقال

واملدينة إذا نظرت . مث ِقف فوق حصنها تر البحر ميتد حتتك، والضواحي تنتشر حولك). الطريق الذهيب(من امسه 
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وكل شيء فيها من طرفها الداخلي إىل شاطئ البحر كتلة براقة من ... إليها ثالث نظرات مألت قلبك سروراً وغبطة
 الكثرة حداً ال يسهل عليك معه أن تعرف يف أيها تستحم، ومحامات بلغت من... ساحات لأللعاب، وأسواق، ومالٍه

وإن ما فيها من مناظر مجيلة، ومباريات، ومعارض ليجل . وفوارات وطرقات عامة، ومياه جارية يف كل بني من بيوا
 وهذه املدينة هي أنسب املدائن كلها ملن يريدون. عن الوصف؛ أما الصناعات اليدوية فحدث عن كثرا وال حرج

وكان إيليوس واحداً من كثريين من ). 60(أن يعيشوا يف هدوء وطمأنينة ليكونوا فالسفة ال يعرفون الغش واخلداع
البلغاء والسفسطائيني الذين اجتذبت شهرم الطالب إىل أزمري من مجيع بالد هالس؛ وكان معلّمه بوليمو 

Polimoث واملدائن أقل منه، واألباطرة ال درجة جع "- كما يقول فيلوستراتس- رجالً بلغ من العظمةلته يتحد
 Herodes Atticusوكان إذا حاضر يف أثينة استمع إليه هرودس أتكس ). 61"(يعلون عليه، واآلهلة أنداد له

 ريال 90.000( درمخا 150.000وأرسل إليه هرودس . أعظم منافسيه يف البالغة، وكان من تالميذه املعجبني به
ه مبيزة االستماع إىل حماضراته؛ وملا مل يشكر له بوليمو عمله هذا، قال له أحد األصدقاء إن نظري استمتاع) أمريكي

وقد استخدم . احملاضر قد استقلّ املبلغ، فبعث إليه هرودس مائة ألف أخرى، قبلها بوليمو يف هدوء على أا حق له
وتقول . حكمها، ووفّق بني أحزاا، وكان سفرياً هلابوليمو ثروته يف تزيني املدينة اليت اختذها وطناً له؛ وإشترك يف 

الرواية املأثورة إنه أيقن أنه ال يطيق الصرب على داء املفاصل الذي كان مصاباً به، فدفن نفسه يف قرب أسالفه يف 
وكانت سرديس، عاصمة كروسس القدمية، ال ). 62(ألوديسيا، وأمات نفسه جوعاً يف سن السادسة واخلمسني

 يف Longusوقد تأثر شيشرون بعظمة متليين ومجاهلا ووصفها لنجس . غي عهد أسترابون" ينة عظيمةمد"تزال 
وكانت برمجوم يتألأل فيها املذبح العظيم، واملباين الفخمة اليت ). 63(القرن الثالث وصفاً يذكرنا جبمال مدينة البندقية

زائن اليت امتألت باملال من كدح العبيد يف غابات ، وأنفقوا عليها من اخلAttalusشادها ملوكها من أسرة أتالس 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع الروماين واالنقالب االجتماعي بأن أوصى . الدولة، وحقوهلا، ومنامجها، ومصانعها

م؛ غري أن أرستنكس ابن امللك يومنيز الثاين من إحدى احملظيات نفض الوصية . ق133مبملكته إىل روما يف عام 
، واستوىل )132(ل إن أتالس أرغم عليها؛ مث حرض العبيد واألحرار الفقراء على الثورة، وهزم جيشاَ رومانياً وقا

وانضم .  معلّم أبىن جراكسBlossiusعلى عدد كبري من املُدن، ووضع قواعد دولة اشتراكية مبعونة بلوسيوس 
 إليها طبقات رجال األعمال يف املُدن احملتلّة، فأمخدت روما إىل روما ملكا بيثينيا وبنتس ااورتني لربمجوم، كما إنضم

وعاقت الثورة واحلروب املثرداتية حياة جبرموم . مبعونتها هذه الثورة ومات أرستنكس يف أحد السجون الرومانية
ليت الثقافية مدى نصف قرن من الزمان، وب أنطونيوس مكتبتها الشهرية ليعوض ا اإلسكندرية عن الكتب ا

وما من شك يف أن جبرموم قد انتعشت قبيل عهد فسبازيان، وشاهد ذلك أن . احترقت منها أثناء إقامة قيصر فيها
بلين األكرب حكم بأا أكثر مدائن آسية ازدهاراً وقامت فيها أيام األنطونينيني حركة بناء جديدة، ونشأت يف 
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 Alexaudriaواستحالت إسكندرية تراوس . مراض العاملاإلسكالبيوم مدرسة طبية خرج منها جالينوس ليداوي أ

Troas على يد أغسطس مستعمرة رومانية ختليداً ألصل روما الطروادي املزعوم، وقد استندت روما إىل هذا 
وقد أحيد بناء طروادة القدمية على تل قريب . األصل املزعوم يف مطالبتها جبميع البالد اليت وصفناها يف هذا الفصل

 اجلديدة، وأضحت بعد بنائها مقصدا للسياح، وكان Illium، وسميت باسم إليوم )حصار لك( البلدة من هذه
 م على الكهف الذي حاكمطلعوم إىل كل بقعة حدثت فيها إحدى احلوادث الواردة يف اإللياذة، وياألدالء يرشدو

 على الربوبيتس وأرسل منها مجيع البحار  سفناCyzicusًوقد بىن سزكس . فيه باريس هريا، وأفردييت، وأثينة
وهنا شاد هدريان هيكالً لربسفين، وكان من أعظم اهلياكل . املعروفة أسطوالً جتارياً مل يكن ينافسه إال أسطول رودس

ويقول ديوكاسيوس إن قطر كل عمود من أعمدته كان ست أقدام وارتفاعه مخسة وسبعني . اليت تفتخر ا آسية
وكان هذا اهليكل قائماً على ربوة، هلذا ). 64( فقد كان العمود منحوتاً من كتلة واحدة من احلجرقدماً، ومع هذا

وقامت يف أيام السلم الرومانية مائة . بلغ من االرتفاع حداً رأى معه إيليوس أن ال ضرورة إلقامة منارة هلداية السفن
  . األسودمدينة مزدهرة على الطريق املمتد من البحر األمحر إىل البحر

  الفصل السابع 

  مثردانس العظيم 

كانت بيثينيا وبنتس متتدان على السواحل الشمالية آلسية الصغرى؛ وكانت أرضهما جبلية يف الداخل؛ لكنها كانت 
وقد طغى على سكّاا احلثيني األقدمني خليط من التراقيني، واليونان، واإليرانيني وحكمت . غنية باخلشب واملعادن

.  ونيقيةPrusa تراقية، وشادت هلا عاصمة يف نيقوميديا، ومدينتني كبريتني يف بروصة -سرة ملكية يونانيةبيثينيا أ

م مشلت كبدوكيا وبنتس، . ق302وأقام شريف إيراين مسي مثرداتس دليالً على التقى والورع مملكة له حوايل عام 
 Comana Ponticaلبالد، وإختذوا كومانا بنتيكا وأنشأ أسرة من امللوك البواسل نشروا الثقافة اليونانية يف ا

وسينوب عاصمتني له وانتشر ملكهم حىت اصطدم مبصاحل روما االقتصادية والسياسية؛ فشبت على أثر ذلك نار 
احلروب املثرداتية اليت مسيت ذا االسم املوائم كل املواءمة نسبة إىل امللك اجلبار الذي مجع آسية الغربية وبالد 

وكان مثرداتس السادس . ان الرومانية، ونشر فيها مجيعاً لوء فتنة صماء لو أا جنحت لبدلت تاريخ أوربا تبديالًاليون
قد ورث عرش بنتس وهو غالم يف احلادية عشرة من عمره، وحاولت أمه هي واألوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هي 

ر، وعاش أحد عشر عاماً يف الغابات يصطاد الوحوش، على العرش مكانه، لكنه قفز من قصره، واختفى عن األبصا
. م انقالب سياسي مفاجئ أدى إىل خلع أمه وإعادته إىل ملكه. ق115وحدث يف عام . ويتخذ من جلودها لباساً

 ، فاحتاط هلا بأن كان يتجرع قليالً من السم وكانت حتيط به املؤامرات اليت هي من خصائص القصور الشرقية
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وقد كشف يف أثناء . يف كل يوم، حىت كانت له حصانة من معظم أنواع السم اليت كانت يف متناول املقربني إليه
إىل الطب بوجه عام، فجمع فيه مث امتدت هواياته من هذا . جتاربه هذه كثرياً من العقاقري املضادة للسم والشافية منه

معلومات بلغ من قيمتها أن أمر مبيب بترمجتها إىل اللغة الالتينية وكانت حياته الربية الصارمة قد أكسبته قوة يف اجلسم 
وكان . ويف اإلرادة؛ وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل دروعه السابقة إىل دلفي ليشاهدها العابدون

، وحمارباً شجاعاً، ويؤكّد لنا عارفوه أنه كان يف مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفالة، وأنه فارساً ماهراً
وكان يفخر ). 65(يستطيع أن يسوق عربة جيرها ستة عشر جواداً، ويقطع مائة وعشرين ميالً يف اليوم الواحد

ويقول . رب، وكان له عدد كبري من النساءبقدرته على أن يأكل أكثر مما يأكل أي إنسان آخر ويشرب أكثر مما يش
، ولكن )66(املؤرخون الرومان إنه كان قاسي القلب، غداراً، وإنه قتل أمه، وأخاه، وثالثة من أبنائه، وثالثاً من بناته

ني ولقد كان مثقّفاً بعض الثقافة، يف مقدوره أن يتكلّم اثنت. روما مل تنقل لنا ما عسى أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه
وقد درس اآلداب اليونانية، ). 67(وعشرين لغة، ومل يستخدم قط مترمجاً بينه وبني من يتحدث إليه من األجانب

وكان مولعاً باملوسيقى اليونانية، وأغىن باملال والنفائس اهلياكل اليونانية، وكان يف بالطه عدد كبري من علماء اليونان، 
ولكنه مل يتورع عن .  التحف الفنية، وسك نقوداً ذات أشكال مجيلة ممتازةوشعرائهم، وفالسفتهم وقد مجع كثرياً من

ومل يكن حيمي نفسه من . الشهوانية والفضفاضة اليت كان ميتلئ ا جوه النصف اهلمجي، وصدق خرافات أهل زمانه
صرية وبعد النظر، بل كان روما مبا كان خليقاً أن يقوم به القائد أو السياسي العظيم من حركات صادرة عن نفاذ الب

ومثل هذا الرجل ال ميكن أن يقنع باململكة . حيميها بالشجاعة االرجتالية اليت يعمد إليها احليوان إذا وقع يف احملظور
وهلذا فتح أرمينية وبالد القوقاز مستعيناً على ذلك بضباط وجنود مرتزقني من اليونان، . الصغرية اليت خلفتها له أمه

وبان ومضيق كرتش إىل بالد القرم وأخضع حلكمه مجيع املُدن اليونانية القائمة على سواحل البحر مث عرب ر ق
وإذا كان ايار قوة اليونان العسكرية قد ترك هذه اجلماعات وهي تكاد . األسود الشرقية، والشمالية، والغربية

من خلفها، فإا قد استقبلت جيوش مثرداتس تكون عاجزة كل العجز عن محاية نفسها من الربابرة الذين جياوروا 
وكانت من املُدن اليت خضعت له سينوب، وطربزون، وبنتيكبيم . اليونانية استقبال احلُماة املنقذين

Panticapeum) تركت جتارة بنتس يف ) الدردنيل(ولكن سيطرت بيثينيا على اهللسينت . ، وبيزنطية)كرتش
تنازع ولداه ) م. ق94(فلما مات نيقوميدس الثاين ملك بيثينيا . لوك املعادين هلاالبحر األبيض املتوسط حتت رمحة امل

وانتهز مثرداتس فرصة الرتاع احلزيب يف إيطاليا فغزا بيثنيا لكي . العرش، واستغاث الثاين وهو سقراط مبلك بنتس
اتس وسقراط أن خيرجا من ومل تشأ روما أن ترى البسفور يف أيدي أعدائها فأمرت مثرد. جيلس سقراط على العرش

وصدع مثرداتس باألمر أما سقراط فرفضه، فلم يكن من حاكم آسية الروماين إال أن خلعه وتوج نيقوميدس . بيثينيا
 احلاكم Manius Aquiiusوغزا احلاكم الروماين اجلديد بنتس وشجعه على ذلك منيوس أكوليوس . الثالث
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وأحس مثرداتس أن الفرصة الوحيدة اليت تتيح له ). م. ق84 -88(ة األوىل الروماين، وبدأت بذلك احلرب املثرداتي
البقاء هي إثارة الشرق اهليين على سادته اإليطاليني، فأعلن أنه منقذ هالس وسير جيوشه لتحرير املُدن اليونانية يف 

دن وىل وجهة شطر األحزاب آسية بالقوة إذا كان البد من استخدامها؛ وملا أن قاومته طبقات رجال األعمال يف املُ
ويف هذه األثناء كان أسطوله املكون من أربعمائة سفينة قد دمر . الدميقراطية، وأخذ مينيها بإصالحات شبه اشتراكية

 رجل هزمية منكرة 290.000القسم املرابط يف البحر األسود من األسطول الروماين وأوقع جيشه املؤلف من 
فصب الذهب ) 68(راد امللك الظافر أن يعبر عن احتقاره لشراهة الرومان وخبلهموأ. بقوات نيقوميدس وأكوليوس

.  ومل يكن قد مضى على انتصاره على أرقاء صقلية الثائرين إال وقت قصري-املصهور يف أفواه أكوليوس األسري

اا جليوش مثرداتس، ورأت املُدن اليونانية يف آسية الصغرى أن الرومان أصبحوا عاجزين عن محايتها، ففتحت أبو
وأعلنت والءها له وللقضية اليت نصب نفسه للدفاع عنها، وقامت يف يوم حدده هلا، وبناء على أمره، بقتل كل من 

: ويف ذلك يقول أبيان) م. ق88(فيها من اإليطاليني رجاالً كانوا أو نساء أو أطفاالً وقد بلغ عددهم مثانني ألفاً 

. ارين الذين احتموا يف هيكل أرمتيس وأمسكوا بصورة املعبودة، مث جزو رؤوسهمومزق اإلفسوسيون أجسام الف"

واقتفى أهل أدرميتيوم . AESCULPIUSورمى أهل برمجوم بالسهام الرومان الذين احتموا يف معبد اسكلبيوس 
Adramyttiumوطارد أهل كونس .  من أراد النجاة بالسباحة يف البحر وقتلوهم وأغرقوا أطفاهلمCanus)  يف

اإليطاليني الذين احتموا حول متثال فستا، وقتلوا األطفال أمام أعني أمهام، مث اتبعوهم باألمهات، مث ) كاريا
وقد اتضح من هذه األعمال أن الذي دفعهم إىل ارتكاب هذه الفظائع مل يكن خوفهم من مثرداتس ... بالرجال

يف أن الطبقات الفقرية اليت قاست أكثر من غريها مظامل وما من شك ). 69"(فحسب بل كان أيضاً كرههم للرومان
احلكم الروماين كانت هلا اليد الطوىل يف هذه املذابح اجلنونية، وما من شك أيضاً يف أن طبقات املالّك اليت ظلت زمناً 

ثرداتس أن يهدئ وأراد م. طويالً تتمتع حبماية الرومان هلا قد استوىل عليها الرعب حني أبصرت هذا االنتقام الرهيب
" أعلن"ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء املُدن اليونانية من الضرائب مدة مخس سنني ومينحها االستقالل الذايت التام، لكنه 

إلغاء الديون، وحرر العبيد، وصادر كثرياً من الضياع، وأعاد توزيع األراضي "يف الوقت نفسه، كما يقول أبيان 
 زعماء العشائر مؤامرة إلغتياله، فما كشف سرها أمر بقتل ألف وستمائة من هؤالء ودبر" الزراعية على السكان

على زمام السلطة يف كثري من املُدن ) 71(واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفالسفة وأساتذة اجلامعات. الزعماء
لغنية معاً، وقتل يونان ديلوس يف اليونانية، ومنها أثينة وإسبارطة نفسهما، وأعلنت احلرب على روما وعلى الطبقات ا

واستوىل أسطول مثرداتس على جزائر سكلديز كما استوىل جيشه . نشوة احلرية عشرين ألف إيطايل يف يوم واحد
الغنية عن سيطرة الرومان سبباً يف وقف اخلراج الذي " آسية"وكان خروج . على عوبية، وتساليا، ومقدونية، وتراقية

زانة الرومانية، وفوائد األموال اليت كان حيصل عليها املستثمرون الرومان، فانتابت إيطاليا كان يرسل منها إىل اخل
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 وانقسمت Cinua وسنا Satrurninusأزمة مالية كانت ذات أثر يف احلركة الثورية اليت قام ا سترنينس 
ورأى جملس الشيوخ . ه حلفاًإيطاليا على نفسها ألن السمنينني واللوكانيني عرضوا على ملك بنتس أن يعقدوا مع

الروماين احلرب والثورة تواجهانه يف كل مكان، فباع ما جتمع يف اهلياكل الرومانية من الذهب والفضة ليمول ا 
ولسنا نرى من واجبنا أن نعيد هنا كيف استوىل صال على أثينة، وهزم جيوش الثوار، وأنقذ . جيوش صال

داتس صلحاً قوامه اللني انسحب امللك على أثره إىل عاصمة بنتس، جيهز يف هدوء اإلمرباطورية لروما، وعقد مع مثر
 املبعوث الروماين يف آسية أن يهامجه قبل أن يشتد ساعده؛ فلما Murenaجيشاً وأسطوالً جديدين، وقرر مورينا 

عاهدة وأعلن انتهاء المه صال على خرقه شروط امل) 81 -83(أن هزم مورينا يف هذه احلرب املثرداتية الثانية 
وبعد ثالث سنني من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس الثالث بيثينيا إىل روما، وأدرك مثر داتس أن . األعمال العدوانية

. مملكته نفسها ستبتلعها روما عن قريب إذا امتد سلطاا إىل حدود بفلجونيا وبنتس بعد أن سيطر على البسفور

آخر جهوده، وحارب لوكلس ومبيب اثين عشر عاماً وغدر به أحالفه ) 63 - 75 (وبذل يف احلرب املثرداتية الثالثة
وأعوانه ففر إىل بالد القرم، وحاول اجلندي الشيخ، وكان وقتئذ يف التاسعة والستني من عمره، أن يعد جيشاً خيترق 

أىب أن يساق إىل املغامرة؛ به بالد البلقان، ويغزو إيطاليا من الشمال، ولكن ابنه فرناسس شق عصا الطاعة عليه، و
وحاول امللك بعد أن ختلى عنه اجليش أن ينتحر، ولكن السم الذي جترعه مل يكن له أثر فيه ملا كان قد كسبه قبل من 

احلصانة، وكانت يداه أضعف من أن تضغط على النصل الذي أراد أن يقتل به نفسه، مث أجهز عليه أصدقاؤه 
  . يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحراموحماسبيه الذين أمرهم ولده أن

  الفصل الثامن 

  النثر 

مما يذكر باحلمد للحكم الروماين أن مدن آسية الصغرى مل ميِض عليها إال قليل من الوقت حىت أفاقت من محى هذه 
 بنتس، مث أضحت عاصمة اإلمرباطورية يف عهد -وصارت نيقوميديا عاصمة والية بيثينيا. احلروب املتقطعة

قلديانوس؛ وخلّد اسم نيقية فيما بعد أن انعقد فيها أخطر جملس يف تاريخ الكنيسة املسيحية، وأخذت املدينتان د
وأهدت . تتنافسان يف تشييد املباين منافسة اضطر معها تراجان أن يرسل بلين األصغر ليحول بينهما وبني اإلفالس

وكان أريان هذا حاكماً . أحاديث ابكتتس، كما سبق القولنيقوميديا إىل األدب ابنها فالفيوس أريانس الذي سجل 
على كبدوكيا ست سنني، وأركونا ألثينة سنة واحدة، ولكنه رغم هذه املشاغل وجد متسعاً من الوقت لكتابة عدة 

بأنه وقد كتبه بلغة يونانية واضحة سهلة . Indicaكتب يف التاريخ مل يبق منها إال زحف االسكندر املذيل باالنديكا 
: اختذ أكسنوفون مثال له يف أسلوبه، كما اختذه مثالً له يف حياته، ويقول هو عن كتابه مفتخراً به كما يفخر األقدمون
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لقد كنت منذ صباي أنزل هذا الكتاب مرتلة الوطن واألسرة واملنصب العام وهلذا فإين ال أرى نفسي غري خليق بأن "
وكانت هناك مدن أخرى على شاطئ البحر األسود ذات مياه عظيمة ). 72"(انيةأعد بني أعظم املؤلفني يف اللغة اليون

وأمسارتس ) 73(2.320.000 اليت بلغ عدد سكاا Myrleaكان منها مريليا . وعلماء ذائعي الصيت
Amsartis)  أمسراAmsara ( اواليت اشتهرت مبا كان فيها من أشجار"مدينة أنيقة مجيلة"اليت وصفها بلين بأ ، 

البقس اجلميلة، وسينوب اليت كانت مركزاً غنياً لصيد السمك ومنفذاً خلشب اإلقليم ااور هلا ومعادنه، وأميسس 
Amisus) جنويب روسيا(وكان أهلهما يكسبون عيشهم باالجتار مع سكوذيا ) طربزون(وطربيزس ) مسسون (

وكان .  فيها أسترابون أعظم اجلغرافيني األقدمني اليت وِلد وعاشAmaseaاملقابلة هلما على شاطئ البحر، وأماسيا 

 ال يزال وكان مصاباً حبولْ غريب. أسترابون ينتمي إىل أسرة غنية تنحدر، كما يؤكد هو، من ملوك بنتس
 كثري األسفار، ويلوح أن أسفاره كانت يف بعثات دبلوماسية، وكان ينتهز كل وكان). 74(يسمى بامسه حىت اآلن

وكَتب تارخياً مكمالً لتاريخ بولبيوس ولكنه فُِقد؛ مث أخرج يف . فرصة مستطاعه جلمع املعلومات اجلغرافية والتارخيية
وقد بدأه كما بدأ أريان . شر تقريباًم كتابه العظيم اجلغرافية الذي حفظت لنا األيام مجيع أجزائه السبعة ع. ق7عام 

إين استسمح قرائي، وأطلب إليهم أال يلوموين لطول حبثي بدل أن يلوموا أولئك : "كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال
والبد يل يف هذا الكتاب من أن أغفل الصغري من ... الذين حيرصون أشد احلرص على معرفة كل ما هو شهري وقدمي

وكما . سواء كان نافعاً، أو ذائع الصيت، أو باعثاً للبهجة واملتعة...  بالعناية ما هو نبيل وعظيماألشياء، وأن أخص
أننا إذا أردنا أن حنكم على قيمة متثال ضخم ال نبحث كل جزء من أجزائه بدقة وعناية، بل ننظر إىل األثر العام 

ذلك بأنه هو أيضاً عمل . ذا بالطريقة عينهافكذلك جيب أن يحكم على كتايب ه... الذي ينطبع يف أذهاننا منه
وهو يعترف يف صراحة بأنه يأخذ عن بولبيوس وبسيدونيوس، ). 75"(خليق بأن يكون من عمل فيلسوف... ضخم

ولكنه أقل صراحة فيما يأخذ من أرتسشنيز، ويشتد عليهم مجيعاً يف نقد أخطائهم، ويقول إن أخطاءه هو جيب أن 
وهو يعترف باملراجع اليت أخذ عنها يف صراحة نادرة وخيتار هذه املراجع يف العادة ). 76(هميالم عليها من أخذ عن

ومن أقواله أن امتداد اإلمرباطورية الرومانية قد وسع املعلومات اجلغرافية، وإنه يعتقد مع ذلك أن . بدقة وحسن متييز
ولكن ( وأن األرض شبه كرة، - يط األطلنطي وبرما كانت هذه القارات يف احمل- قارات بأكملها ال تزال جمهولة
وأن اإلنسان إذا سافر من أسبانيا متجهاً حنو الغرب وصل بعد وقت ما إىل ") كريا"اللفظ اليوناين قد يكون معناه 

ويقول عن شواطئ البحار إا يف تغير دائم بفعل التعرية أو االنفجار؛ ويظن أن اضطراب باطن األرض قد . اهلند
وكان كتابه تلخيصاً جريئاً ملا يعرفه الناس يف عصره عن األرض، وما من شك يف . لسويس ويل البحرينيشق برزخ ا

أعظم شهرة يف ) م120-40 (-  ديو ذو الفم الذهيب-وكان ديوكريسستوم. أنه من جالئل األعمال يف العلم القدمي
 أفىن جده ثروته مبا قدمه من اهلبات وكانت أسرته قد اشتهرت يف بروصة من زمن طويل؛ فقد. عصره من استرابون
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وملا كرب صار خطيباً ). 77(ملدينته، مث مجع بعدئذ ثروة جديدة؛ وحذا أبوه حذو جده؛ وفعل ديو ما فعله األب واجلد
وسفسطائياً، وسافر إىل روما، واعتنق مذهب الرواقية على يد موسنيوس روفس، ونفاه دومتيان من إيطاليا وبيثينيا يف 

؛ وملا حرم عليه أن ينتفع مبلكه أو دخله، أخذ يضرب يف األرض ثالثة عشر عاماً وينتقل من قطر إىل قطر 82عام 
وملا جلس . انتقال الفيلسوف املفلس، يأىب أن يتقاضى أجراً على خطَِبه، ويكسب قوته يف معظم األحوال بعمل يديه

فقد اصطفاه نريفا وتراجان ووهبا مدينته هبات مجة إجابة نريفا على العرش بعد دومتيان، تبدنل نفي ديو تكرمياً، 
لطلبه وملا عاد إىل بروصة أنفق معظم ثروته يف جتميلها، وإمه فيلسوف آخر بإختالس األموال العامة فحاكمه بلين، 

ظ جوفاء ويبدو لنا يف هذه األيام أن معظمها ألفا. وخلف ديو وراءه مثانني خطبة. ويلوح أنه بريء من هذه التهمة
ليس فيها كثري من املعاين، ويؤخذ عليها ما فيها من إطناب، وتشبيهات خداعة، وحيل بيانية، فهي متط نصف املعىن 

إنك قد جعلت : "حىت متأل به مائة صفحة؛ فال عجب بعدئذ إذا صاح أحد املستمعني بعد أن سئم هذا الطول
ولكن الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان، ولوال ذلك ). 78"(الشمس تغرب من طول أسئلتك اليت ال آخر هلا

لصعب عليه أن يكون أشهر خطباء القرن الذي عاش فيه، وملا كانت احلروب تقف لكي يستمع الناس إىل خطبه 
لَست أفهم ما تقول ولكنين أحبك بقدر حيب : "وقد قال له تراجان يف يوم من األيام قوالً صادقاً صرحياً

يستمعون إليه يف ابتهاج ) الدنيرب (Borysthenesان الربابرة الضاربون على ضفيت البورسثنيز وك). 79"(لنفسي
وحدث أن . ال يقل عن ابتهاج اليونان وهو جمتمعون يف أوملبيا، أو ابتهاج أهل اإلسكندرية املعروفني بسرعة االنفعال

. طبة ارجتلها اخلطيب الطريد النصف العاريجيشاً أوشك أن يتمرد على نريفا، فهدأت ثورته بعد أن استمع إىل خ

وأكرب الظن أن الذي أغرى الناس بااللتفاف حوله مل يكن أسلوبه اليوناين األنكي اجلميل بل كان هو جرأته يف 
التشهري، ويكاد أن يكون هو اخلطيب الوحيد يف العهود الوثنية القدمية الذي ندد بالدعارة؛ وما أقل كتاب زمانه 

بيد انه غضب بعض الغضب حني وجد أن . (وا نظام االسترقاق مبثل ما هامجه هو من القوة والصراحةالذين هامج
وقد وقف . وكانت خطبته يف أهل اإلسكندرية تنديداً عنيفاً بترفهم، وختريفهم، ورذائلهم). 80)(عبيده فروا منه
؛ مث "هومر كان أجرأ كاذب يف التاريخ"ن  وألقى خطبة قال فيها إن طروادة مل توجد قط، وإIliumيوماً يف اليوم 

وقف يوماً آخر يف قلب روما وأخذ يذكر فضائل الريف على املُدن، وصور فقر الريف تصويراً مؤثراً يف أسلوب 
. قصصي واضح جذّاب، وأنذر مستمعيه أن الناس أخذوا يهملون األرض، وأن األساس الزراعي للحضارة قد اار

يخطب يف مجع كبري من الذين يريدون احلياة الدنيا وزينتها، وأخذ يصف أهل ذلك العصر من ووقف مرة يف أوملبيا ل
وكان مما قاله يف هذه اخلطبة، إن الصورة اليت لدى الناس عن اإلله قد تكون باطلة سخيفة، . األبيقوريني وامللحدين

واحلق أن أحداً من الناس ال . تصويريةولكن الرجل العاقل يدرك أن العقل الساذج حيتاج إىل أفكار ساذجة ورموز 
يستطيع أن يدرك صورة الكاهن األعلى، وحىت التمثال اجلليل الذي حنته فدياس نفسه مل يكن إال فرضاً جمسداً ال 
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وحنن وإن كنا ال نعرف حقيقة اهللا، ندرك بفطرتنا أنه موجود، . يليق مبقامه كما ال يليق به تصويره جنماً أو شجرة
 أي أن يعرف -لفلسفة بغري الدين شيء مظلم ال يرجى منه خري، وأن احلرية احلقة الوحيدة هي احلكمةونشعر أن ا

اإلنسان ما هو حق وما هو باطل؛ وأن سبيل احلرية ليست هي السياسة أو الثورة، بل أن سبيلها هي الفلسفة، 
 الشرف والفضيلة كما ينادي ا من وليست الفلسفة احلقة هي األفكار اليت يف بطون الكتب، بل هي إتباع طريق

  ).81(داخلنا صوت هو كما يقول املتصوفة كلمة اهللا مستكنة يف قلب اإلنسان

  الفصل التاسع 

  التيار الشرقي الجارف 

استعاد الدين يف القرن الثاين بعد امليالد ما كان له من سلطان منذ أقدم العهود حني أقرت الفلسفة بعد أن غلبتها 
وكان الدين . آلمال البشرية بعجزها عن حتقيق تلك األبدية وهذه اآلمال، فتخلت عما كان هلا من سلطاناألبدية وا

ومل يكن الناس أنفسهم قد . قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انزوى وأخذ يغذي جذوره ويترقب الفرص املواتية به
وكانت تقرب القرابني يف ). 82(ياة اآلخرةفقدوا إميام، فقد قبلت كثرم الغالبة جممل ما وصف به هو من احل

خشوع قبل البدء برحلة من الرحالت، وتضع أبلة يف فم امليت ليؤدى ا أجر عبوره ر استيكس كما كانت تفعل 
وكانت سياسة احلكم الرومانية ترحب بالعون الذي تلقاه من الكهنة الرمسيني وتسعى للحصول . يف الزمن القدمي
ب بإقامة اهلياكل الفخمة لآلهلة احمللية، وظلت ثروة الكهنة تزداد زيادة مطردة يف مجيع أحناء فلسطني على تأييد الشع

، وكان هلذين اإلهلني Atargatis وأترجاتس Hadadوسوريا، وآسية الصغرى؛ وظل السوريون يعبدون هداد 
، )"الرب(لقد قام أدنيس "ادي قائلة مزار رهيب يف هريابوليس؛ وبقيت مدن سوريا ترحب ببعث اإلله متوز وتن

وكانت مواكب أخرى من هذا النوع ختلّد آالم ديونيس ). 83(وحتتفل يف آخر مناظر عيده بارتفاعه إىل السماء
املسمون ( من كبدوكيا إىل أيونيا وإيطاليا، وكان كهنتها Maوانتشرت عبادة اإلهلة ما . وموته وبعثه بطقوس يونانية

يرقصون يف نشوة عديدة على أصوات األبواق )  أو اهليكلfanum أي املنتمني إىل الفانوم fanaticeباهليكليني 
ودأب الناس على خلق ) 84(والطبول، ويطعنون أنفسهم باملدي، ويرشون دماءهم على اإلهلة وعبادها املخلصني

ن العظماء احملليني يف حيام وبعد آهلة جدد؛ فأهلّوا قيصر، واألباطرة، وأنطنيوؤس، وكثرياً من العظماء، وكثرياً م
وأخذت هذه اآلهلة ميتزج بعضها ببعض بتأثري التجارة واحلرب فيزداد عددها ويعظم شأا يف كل مكان، . ممام

فلم تكن الوثنية واحلالة هذه ديناً واحداً، بل كانت أمجة < وتقام الصالة بألف لغة أللف إله أمالً يف النعيم والنجاة
. د املتشابكة، املتناقضة، املتنافسة؛ وكثرياً ما كان يتدخل بعضها يف بعض وختتلط اختالطاً متعمداً خمتاراًمن العقائ

وثبتت عبادة سيبيل يف ليديا وفرجييا، وإيطاليا، وأفريقية، وغريها من األقاليم، وظل كهنتها خيصون أنفسهم كما فعل 
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دها، وصلّوا، وحزنوا ملوت أتيس؛ وجرح كهنتها سواعدهم، وشربوا حبيبها أتيس؛ فإذا أقبل عيدها الربيعي صام عبا
فإذا كان اليوم الثاين ضجت الشوارع بأصوات الفرح . دماءهم، ومحل اإلله الشاب إىل مثواه باحتفال مهيب

الصادرة من األهلني احملتفلني ببعث أتيس وعودة احلياة إىل األرض من جديد، وعال صوت الكهنة ينادي أولئك 
ويف آخر يوم من ). 85"(قووا قلوبكم أيها العباد املتصوفون، لقد جنا اإلله، وستكون النجاة حظكم مجيعاً: "عبادال

أيام االحتفال حتمل صورة األم العظمى يف موكب للنصر، وخيترق حاملوها صفوف اجلماهري حتييها وتناديها يف روما 
هلة املصرية، واألم احلزينة، واملواسية احملبة، وحاملة وكانت إيزيس اإل). Nostra Domina) (86"(أمنا"باسم 

هبة احلياة اخلالدة، كانت هذه اإلهلة تلقى من التكرمي أكر مما تلقاه سيبيل؛ وكانت كل شعوب البحر األبيض 
املتوسط تعرف كيف مات زوجها العظيم، وكيف قام بعدئذ من بني املوتى؛ وكان يحتفل ذا البعث السعيد يف كل 

لقد : "دينة كبرية قائمة على شواطئ هذا البحر التارخيي أروع احتفال وأفخمه؛ وكان عباده املبتهجون ينادونم
وكانوا يرمزون إىل أيزيس بصور ومتاثيل حتمل بني ذراعيها حورس ابنها اإلهلي، ). 87"(وجدنا أوزريس من جديد

وكانت هذه الطقوس أقرب ). 88"(أم اإلله"، و "جنم البحر"، و "ملكة السماء"ويسموا يف األوراد واألوعية 
العبادات الوثنية إىل املسيحية، ملا انطوت عليه قصة اإلهلة من احلنو والرأفة، وما اختصت به طقوسها من الرقّة، وما 
كان يسود هياكلها من جو مرح خاٍل من العنف، وما تشتمل عليه صلواا املسائية من أحلان موسيقية مؤثرة، وما 

، وما كانت تتيحه هذه اإلهلة هلؤالء )89(يقوم به كهنتها حليقو الرؤوس ذوو الثياب البيض من أعمال الرب واخلري
الكهنة من فرص ملواساة النساء وإدخال السرور على قلون، ولترحيبها الشامل بالناس مجيعاً على اختالف أممهم 

ان يف القرن الرابع قبل امليالد، مث انتشر إىل صقلية يف القرن وانتشر دين إيزيس من مصر إىل بالد اليون. وطبقام
وقد عثر على صورها املقدسة على . الثالث، وإىل إيطاليا يف القرن الثاين، مث انتشر بعدئذ يف مجيع أجزاء اإلمرباطورية

 البحر األبيض وقصارى القول أن شعوب). 90(ضفاف ري الدانوب والسني، وكُشف عن آثار معبد هلا يف لندن
وكانت عبادة . املتوسط مل تنقطع قط عن عبادة مل للنساء من قوة مقدسة خالقة، وما يتصفن به من رعاية لألمومة

 اإلله الذكر تنتقل يف هذه األثناء من فارس إىل أقصى ختوم اإلمرباطورية الرومانية؛ وكان مثراس Mithrasمثراس 
 مزدا إله النور، وكان هو أيضاً إهلاً للنور، واحلق، والطُهر، - لزرادشيت إبن أهوراهذا يف املراحل املتأخرة من الدين ا

والشرف؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس، وإنه يقود احلرب العاملية ضد قوى الظلمة، وإنه يشفع على الدوام 
، وغريها من أعمال أهرمان أمري ألتباعه عند أبيه، وحيميهم، ويشجعهم يف كفاحهم الدائم للشر والكذب، والدنس

وملّا أن نقل جنود مبيب هذا الدين من كبدوكيا إىل أوربا صور فنان يوناين مثراس راكعاً على ظهر ثور يطعنه . الظالم
وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوماً . يف خنجر يف عنقه، وأضحت هذه الصورة هي الرمز الرمسي لذلك الدين

واإلله " الشمس اليت ال تغلَب" وكان أتباعه حيتفلون يف األيام األخرية من ديسمرب مبولد مثراس مقدساُ إلله الشمس،



  

 Will Durant  566   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

الذي نال نصره السنوي على قوى الظلمة يف يوم االنقالب الشتائي، والذي بدأ من ذلك اليوم يفيض على العامل 
، وعن "حرب أكرب" مثراسيني على رأسهم  عن كهنةTertullianوحيدثنا ترتليان ). 91(ضياء يزداد يوماً بعد يوم

عزاب وعذارى يف خدمة اإلله؛ وكانت القرابني تقرب إليه على مذحبه يف كل يوم، كما كان عباده يشتركون يف 
وكان يحتفظ على ). 92(تناول طعام مقدس من اخلبز والنبيذ؛ وكانت اإلشارة اليت خيتتم ا عيده هي دقّات ناقوس

وكان الدين املثراسي حيض على اخللق . دة أما القبو الذي ميثل فيه اإلله الشاب يطعن الثور خبنجرهالدوام بنار متق
ويقول كهنته أن الناس كلّهم . أال ينقطعوا طول حيام عن حماربة الشر يف مجيع أنواعه" جنوده"الكرمي، ويطلب إىل 

ح الدنسة إىل أهرمان لتعذب على يديه عذاباً أبدياً، أما سيحشرون ال حمالة أمام مثراس ليحكم بينهم، مث تسلّم األروا
). 93( مزدا نفسه-األرواح الطاهرة فترتفع خالل طباق سبعة حىت تصل إىل اء السماء حيث يستقبلها أهورا

يف وانتشرت هذه األساطري اليت تبعث يف نفس أصحاا األمل والقوة يف القرنني الثاين والثالث من التاريخ امليالدي 
، وشادت معابدها متجهة حنو الشمال حىت وصلت إىل )متخطّية بالد اليونان(غريب آسية، وانتقلت منه إىل أوربا 

وروع اآلباء املسيحيني ما وجدوه من أوجه الشبه بني دينهم وبني املثراسية، وقالوا إن الثانية قد . سور هدريان
). صورة من أهرمان(سية حيل مضللة احتال ا عليهم الشيطان سرقت هذه العبادات عن املسيحية، أو أا يف املثرا

وليس من السهل أن تعرف أي الدينني أخذ عن اآلخر، ولعل االثنني قد تسربت إليهما أفكار كانت وقتئذ منتشرة 
" طقوس خفية"وكان يف كال الدينني العظيمني اللذين يسودان إقليم البحر األبيض املتوسط . يف جو بالد الشرق

وكان األعضاء . تتخذ عادة صورة احتفاالت تطهري، وتضحية، وتثبيت، ووحي، تدور كلها حول موت اإلله وبعثه
اجلدد يدخلون يف دين سيبيل بوضعهم عراة يف حفرة يذبح فوقها ثور، فيسقط دم احليوان الذبيح على الطالب 

وكانت أعضاء التذكري يف الثور، وهي . الدهراجلديد ويطهره من خطاياه ويهبه حياة روحية جديدة خالدة إىل أبد 
وكان يف املثراسية طقس شبيه ذا يعرفه ). 94(اليت متثل اخلصوبة املقدسة، توضع يف إناء خاص، وتهدى إىل اإلهلة

ويصف أبوليوس يف عبارات جزلة .  أو رمى الثورTauroboliumالعامل اليوناين والروماين القدمي باسم الثوربليوم 
 فترة الصوم املبدئية الطويلة، والورع والتقشف، والتطهري باالنغماس يف - املراحل اليت مير خالهلا خادم إيزيسرائعة 

ويلتزم الطالب يف إلوسس أن . املاء املقدس، مث تظهر له يف آخر األمر الرؤيا الصوفية لإلهلة لتهبه النعيم األبدي
، وأن يصوم بعض الوقت عن أنواع خاصة من )قده شجاعتهوقد كان هذا مما أخاف نريون وأف(يعترف خبطاياه 

ويف عيد . األطعمة، ويستحم يف اخلليج ليتطهر من الدنس اجلسمي والروحي، مث يقرب القربان، وهو يف العادة خرتير
ل دمتر كان الطالب املبتدئون يندبون معها اختطاف ابنتها إىل اجلحيم، وخيتصرون يف أثناء حزم هذا على تناو

ويف الليلة الثالثة تعرض مسرحية دينية متثّل بعث . الكهك املقدس، وخليط رمزي من الدقيق واملاء والنعناع
). 95(برسفوين، ويعد الكاهن الذي يقوم باخلدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث كربسفوين بعثاً جديداً
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الفيثاغورية، موضوع هذه الطقوس يف مجيع األراضي وقد صورت الطائفة األرفية، متأثرة باآلراء اهلندوكية أو 
اليونانية، فقالت ان الروح حتبس يف طائفة متسلسلة من األجساد املذنبة، وإن يف مقدورها أن تنطلق من هذا التجسد 

ر وكان اإلخوان األرفيون يف اجتماعهم يشربون دم ثو. الثاين املشني بأن تسمو حىت تتحد احتاداً هيامياً بديونيشس
وكان االشتراك اجلماعي يف تناول . يضحون به للمنقذ امليت الذي يكفّر عن خطاياهم ويوحدون بينه وبني هذا املنقذ

الطعام والشراب املقدسني من املظاهر الكثرية احلدوث يف أديان البحر األبيض املتوسط، وكثرياً ما كان أهل هذه 
 ذا التقديس قوى اإلله، مث تنتقل منه بطريقة سحرية خفية إىل املشتركني األديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه

وكانت الِشيع الدينية كلها تؤمن بالسحر، فقد نشر اوس فنهم هذا يف أحناء الشرق ومسوا ). 96(يف تناوله
 املعجزات، الشعوذة القدمية باسم جديد؛ وكان عامل البحر األبيض املتوسط غنياً مبن فيه من السحرة، وصانعي

وكانت كل حادثة غري عادية تتخذ نذيراً إهلياً . واملتنبئني، واملنجمني، والزهاد القديسني، ومفسري األحالم العلميني
، الذي كان معناه عند اليونان تدريب اجلسم Askesisمبا سيقع من احلوادث يف املستقبل، وأصبح لفظ أسكسيز 

إخضاع اجلسم لسلطان الروح؛ فكان الناس يضربون أنفسهم بالسياط، ويبترون تدريباً رياضياً، يقصد به وقتئذ 
ومنهم من كانوا ميوتون نتيجة هلذا . أعضاءهم، وجييعون أنفسهم، أو يقيدون أجسامهم بالسالسل يف كل مكان

صرية القريبة من وجلأ مجاعة من اليهود وغري اليهود رجاالً ونساء إىل الصحراء امل. الذايت) 97(التعذيب أو احلرمان
يعيشون فيها منفردين يف صوامع وبيع، وحيرمون على أنفسهم مجيع العالقات اجلنسية، وجيتمعون يف . حبرية مريوط

وقال املاليني من الناس إن ). Therapeutae)(98(يوم السبت للصالة اجلامعة ويسمون أنفسهم معاجلي النفوس 
. فيثاغورس، والعرافات ومن إليهم قد أمالها أو أوحى ا إله من اآلهلةالكتابات املعزوة إىل أرفيوس، وهرمس، و

وكان الوعاظ الذين يدعون أن الوحي قد هبط عليهم من السماء جيوبون األقطار متنقلني من مدينة إىل مدينة، 
 Alexander ofمن ذلك أن االسكندر األبونوتيكي . يعاجلون الناس مبا يبدو يف نظرهم أنه من املعجزات

Abonoteictus ب أفعى على أن ختفي رأسها حتت ذراعه، وتقبل أن يثبت يف ذيلها قناع شبيه بوجهقد در 
اإلنسان، مث أعلن أن األفعى هي اإلله أسكلبيوس، وأن هذا اإلله قد جاء إىل األرض لينبئ الناس مبا سوف يقع يف 

حلادثة من األعشاب اليت يضعها يف رأسها املستقبل، وقد استطاع أن جيمع ثروة طائلة بتفسري األصوات ا
وأكرب الظن أنه كان إىل جانب هؤالء املشعوذين آالف من املبشرين املخلصني املؤمنني بالعقائد ). 99(املستعار
وقد صورفيلوستراتس يف أوائل القرن الثالث صورة مثالية ألحد هؤالء املبشرين يف كتابه حياة أبولونيوس . الوثنية

؛ فوصفه بأنه حني بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود األخوان الفيثاغوريني of Tyanaالتيانائي 
الصارمة، فحرم على نفسه الزواج، وأكل اللحم، وشرب اخلمر، ومل حيلق حليته قط، وامتنع عن الكالم مخس سنني 

ا يطوف الرهبان املعدمون، يف ، ووزع املال الذي تركه ولده والده على أقاربه، وأخذ يطوف، كم)100(كاملة
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وكان يزور . فارس ومصر، وغريب آسية، وبالد اليونان، وإيطاليا؛ وأتقن علوم اوس، والربامهة، والزهاد املصريني
هياكل األديان على اختالفها، ويدعو كهنتها إىل االمتناع عن التضحية باحليوان، ويعبد الشمس؛ ويؤمن جبميع 

ن من ورائها كلها إله واحد أعلى ال حييط به العقل، وكانت حياة التقى وإنكار الذات اليت اآلهلة، ويعلم الناس أ
وتعزو . فرضها على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه إبن إله، أما هو فلم يكن يصف نفسه بأكثر من أنه إبن أباونيوس

إنه من خالل األبواب املغلقة، ويفهم مجيع فقد كان الناس يقولون : إليه الروايات املتواترة كثرياً من املعجزات
لكنه يف واقع األمر فيلسوفاً أكثر منه ساحراً، ). 101(اللغات، ويطرد الشياطني، وإنه رفع بنتاً من بني األموات

علّميين : "وكان يتوسل إىل اآلهلة بقوله. يعرف األدب اليوناين وحيبه، ويدعو إىل مبادئ أخالقية بسيطة ولكنها صارمة
: وملا سأله أحد امللوك أن خيتار لنفسه هدية يهديها إليه أجابه بقوله"  يكون يل إال القليل وأال أرغب يف شيءأال

وكان يبشر بتجسد الروح بعد مفارقتها اجلسد، وهلذا أمر أتباعه أال يؤذوا خملوقاً ). 102"(الفاكهة اليابسة واخلبز"
: نب العداء، واغتياب الناس، والغرية، والكراهية؛ ومن أقواله هلمحياً، وأن ميتنعوا عن أكل اللحم؛ وحضهم على جت

كان يف بعض األحيان يناقش "ويقول فيلوستراتس إنه ). 103"(إذا كنا فالسفة، فلن نستطيع أن نكره بين جنسنا"
تنة، ويعلم الناس وملا اتهم بأنه يثري نقع الف". املبادئ الشيوعية ويعلم الناس أن من واجبهم أن يعني بعضهم بعضاً

ومات حوايل . السحر، جاء طائعاً إىل روما ليربئ نفسه أمام دومتيان من هاتني التهمتني، فسجن، ولكنه فر من سجنه
ترى ما هي ). 105(وادعى أتباعه أنه ظهر هلم بعد موته وأنه رفع بعدئذ إىل السماء. بعد أن عمر طويالً. م98سنة 

نصف اإلمرباطورية ينضويان حتت ألوية هذه األديان اجلديدة؟ من هذه الصفات الصفات اليت جعلت نصف روما و
ما تنظوي عليه هذه األديان من عدم التفرقة بني األجناس والطبقات؛ فقد كانت تقبل بني أتباعها خالئق من مجيع 

ألنساب أو الثراء، وكان هذا من األمم، ومجيع األحرار، ومجيع األرقّاء، وال تلقى باالً إىل ما بني الناس من فروق يف ا
. وقد بنيت هياكلها حبيث تتسع لكل من يؤمها من اخلالئق العباد ولإلله املعبود. أسباب السلوى هلؤالء األتباع

وكانت سيبيل وإيزيس إهلتني أمني ثاكلتني ذاقتا مرارة احلزن كما ذاقته ماليني األمهات الثاكالت، وكان يف 
إن الرغبة يف العودة إىل .  أال وهو فراغ قلوب املغلوبني- تستطيع أن تدركه اآلهلة الرومانيةمقدورمها أن تدركا ما ال

أحضان األم أقوى من غريزة االعتماد على األب، واسم األم هو الذي خيرج من تلقاء نفسه إىل الشفتني إذا ما 
س رجاهلم ونساؤهم على السواء ومن أجل هذا كان النا. صادف اإلنسان سرور عظيم أو حلّت به كارثة أليمة

جيدون هلم سلوى وملجأ يف إيزيس وسيبيل، بل ان العابد التقي يف بالد البحر األبيض املتوسط يف هذه األيام يلجأ 
إىل مرمي أكثر مما يلجأ إىل األب أو اإلبن، وإن الصالة احملببة اليت يرددها أكثر من سائر الصلواة هي الصالة اليت ال 

ومل تكن قوة األديان اجلديدة مقصورة على أا . العذراء بل إىل األم اليت بورك فيها مبن ولدته من بطنهايوجهها إىل 
أعمق أثراً يف قلوب الناس بل كان من أسباب قوا فوق ذلك أا أعظم أثراً يف خيال الناس وحواسهم ملا فيها من 
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ه من طقوس ذات رموز تنطبع يف اخليال وتبعث الشجاعة مواكب، وترانيم، تتنقل من احلزن إىل السرور، وما حتتوي
ومل تكن مناصب الكهانة اجلديدة ميلؤها ساسة يرتدون الثياب . من جديد يف النفوس اليت أثقلتها احلياة الرتيبة اململّة

تقشف الكهنوتية من حني إىل حني، بل كان يشغلها رجال ونساء من كافة الطبقات، يتدرجون فيها من املبتدئ امل
وكان يف مقدور الروح اليت تدرك ما ارتكبته من ذنوب . الزاهد إىل اخلادم الديين الذي ال ينقطع عن مواساة الناس

أن تتطهر منها، وكان يستطاع يف األحيان شفاء اجلسم الذي أكته العلة، بكلمة أو طقس موج؛ وكانت املراسم 
دد يف صدور الناس من رجاء يف أن يتغلّبوا على كل شيء حىت املوت السرية اخلفية اليت ميارسوا ترمز إىل ما يتر

لقد مسا الناس يف وقت من األوقات مبا كانوا يتوقعون له من عظمة وخلود، فجعلومها مرتبطني مبجد األسرة . نفسه
أما يف . جمتمعةوالقبيلة واإلبقاء عليهما، مث انتقلوا ما إىل جمد الدولة اليت كانت من صنعهم واليت هي نفوسهم 

الوقت الذي نتحدث فكانت احلدود الفاصلة بني القبائل تذوب يف حركة السلم اجلديد، ومل تكن الدولة 
وكان على . اإلمرباطورية تعرب إال عن الطبقات العليا السائدة، ومل تكن متثل مجاهري الشعب اليت ال حول هلا وال طول

 وبني اندماجه فيها واشتراكه يف أعماهلا، وكانت ختلق بعملها هذا الفردية رأس الدولة ملكية مطلقة حتول بني املواطن
يف أسفلها وتشيعها بني الدمهاء من السكان، وكان ما يف األديان الشرقية وما يف املسيحية، اليت أخذت منها 

ة، والفاقة، واحملن، خالصتها مث امتصتها وقضت عليها من وعد باخللود الشخصي، وبالسعادة الدائمة بعد حياة املذلّ
  .والكدح، كان هذا كله إغراء ال تستطيع الدمهاء مقاومته، والح أن العامل كله أخذ يأمتر ليمهد السبيل إىل املسيح

  الباب الخامس والعشرون 

  رومة واليهودية 

   م 135 -م . ق132

  الفصل األول 

  بارثيا 

قلل الشعثاء اليت رست عليها سفينة نوح، كما تقول قصة بني حبر بنتس وجبال القوقاز تقوم جبال أرمينية ذات ال
الطوفان، ويف أوديتها اخلفية كانت متتد الطرق اليت تصل بارثيا وأرض اجلزيرة بالبحر األسود، ومن أجل هذا كانت 

وكان سكاا من اجلنس اهلندوريب ميتون بصلة القرىب للحثيني . اإلمرباطوريات تتنافس على امتالك أرمينية
وكانوا يف األيام املاضية شعباً قوياً صبوراً على أعمال الزراعة، . الفرجييني، ولكنهم ظلوا حمتفظني بأنفهم األناضويلو

حيذق الصناعات اليدوية، وال جياه شعب آخر يف براعته التجارية، استغلوا أرضهم الضنينة أحسن استغالل، 
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وقد ذكر .  الترف، وإن مل يكسبهم الكثري من القوة والسلطانوأنتجوا من الثروة ما يكفي ألن يعيش ملوكهم عيشة
اسم أرمينة بني الواليات التابعة لبالد الفرس، وكانت فيما بعد تابعة تبعية ) م. ق521(دارا األول يف نقش ستوم 

ظ باستقالهلا امسية لدولة السلوقيني مث تداولتها أيدي بارثيا ورومة مراراً عدة، ولكنها استطاعت لبعدها أن حتتف
الذي فتح كبدوكيا وأضاف إىل ) م. ق65 -94( األكرب Tirgranesوكان أشهر ملوكها ترجرانس . الفعلي

، وانضم إىل مثرداتس يف ثورته على رومة؛ Triganocetra عاصمة ثانية هي ترجانوسترا Artaxataأرتكساتا 
 درمخة 10.000، و) ريال أمريكي21.600.000( وزنة 600وملا أن قبل مبيب عذره، أهدى إىل القائد املنتصر 

واعترفت أرمينية بسيادة . لكل قائد مائة، ومخسني درمخة لكل جندي يف اجليش الروماين)  ريال أمريكي6000(
لكن ثقافتها . رومة يف عهد قيصر وأغسطس ونريون وأصبحت يف فترة من الزمان يف عهد تراجان والية رومانية

وكان الباثيون قد ظلوا عدة قرون حيتلون اإلقليم . نية، وكانت ميوهلا يف العادة حنو بارثياكانت رغم هذا ثقافة إيرا
وكان هؤالء البارثيون من العنصر . الواقع جنوب حبر اخلزر بوصفهم رعايا امللوك األكيمينيني مث امللوك السلوقيني

ويف .  من روسيا ويف بالد التركستان التوراين أي أم من جنس الشعوب الضاربة يف اجلنوب الشرقي-السكوذي
م خرج زعيم سكوذي يدعى أرساسيس على حكم السلوقيني، وجعل بارثيا دولة مستقلّة ذات سيادة، .ق248عام 

) م. ق189(وملا ضعف امللوك السلوقيون على أثر هزمية رومة ألنتيخوس الثالث . وأنشأ فيها أسرة أرساسية مالكة

لبارثيني اهلمج املتهورين، فلم يكَد خيتتم القرن الثاين قبل امليالد حىت كانت أرض عجزوا عن محاية بالدهم من ا
وكان للملوك البارثيني اجلدد ثالث عواصم . اجلزيرة وفارس بأكملها قد ضمت إىل اإلمرباطورية البارثية اجلديدة

يف نيديا، ) حمل مهذان(كبتانا  يف بارثيا، وإHecatompylusهكتومبيلس : يقيمون فيها يف فصول السنة املختلفة
وعلى الضفة األخرى للنهر املقابل لطشقونة كانت تقوم .  على ارى األدىن لنهر دجلةCtesiphonوطشقونة 

وقد احتفظ احلكام : العاصمة السلوقية القدمية وهي مدينة سلوقيا اليت ظلّت عدة قرون مدينة يونانية يف مملكة بارثية
. داري الذي أقامه السلوقيون، ولكنهم غشوه بنظام إقطاعي أخذوه عن امللوك األكيمينينياألرساسيون بالنظام اإل

وكانت مجهرة الشعب تتألف من أقنان األرض والرقيق؛ وكانت الصناعة متأخرة وإن كان صاهرو احلديد البارثيون 
وكان جزء من ثروة ). 2"(طائلةصناعة عصر اخلمر تدر أرباحاً "قد استطاعوا أن خيرجوا منه نوعاً جيداً، وكانت 

البالد يأيت عن التجارة اليت تنقل يف األار الكربى، وينقل بعضها يف طرق القوافل اليت جتتاز بارثيا يف طريقها بني 
م حني هزم البارثيون . ق53واشتبكت روما مع بارثيا يف حرب بعد حرب من سنة . أقاصي آسية وبالد الغرب

 الصلح من أرتبانس Macrinusم حني ابتاع مكرينس 217 إىل سنة Carrhae  يف كاريCrassusكراسس 
Artabanusوكان البارثيون أعىن أو أفقر من أن يهتموا . ، بغية السيطرة على هذه الطرق وعلى البحر األمحر

 أميني ال باألدب؛ فقد كان األشراف، يفضلون فن احلياة على حياة الفن كشأم يف كل العصور؛ وكان أقنان األرض
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يعرفون لآلداب معىن، وكان الصناع منهمكني يف عملهم ال جيدون متسعاً من الوقت لالهتمام باألدب، وكان التجار 
وكان األهلون يتكلمون اللغة الفهلوية، ويكتبون باآلرامية . مشغولني بتجارم عن إنتاج فن عظيم أو كتب قيمة

ومل تبقي لنا األيام سطراً واحداً من اآلداب . ئذ حمل الكتابة املسماريةعلى اجللود، وكانت اآلرامية قد حلّت وقت
البارثية، لكننا نعلم أن املسرحيات اليونانية كانت تمثل يف طشقونة كما كانت تمثل يف سلوقيا، وذلك ألن رأس 

 أوربس، -، ودورأما الصور والتماثيل اليت كُشفت يف تدمر. كراسس قد ظهر يف أحد أدوار الباحيني ليوربديز
وأشور فكانت يف أكرب الظن من صنع الفنانني اإليرانيني؛ وكان امتزاج الطرازين اليوناين والشرقي ذلك االمتزاج 

وقد بقي لنا . الساذج ذا أثر يف فن العصور اليت تلت ذلك العصر يف مجيع بالد آسية من الصني إىل القسطنطينية
هر جواد، ويوحى بأنه لو بقي لنا من فن البارثيني أكثر مما عثرنا عليه منه نقش واضح يمثل رامياً بالسهام على ظ

وقد شاد أمري إقطاعي عريب من أتباع ملك بارثيا قصراً من حجر ). 3(لكان تقديرنا هلذا الفن أعلى من تقديرنا احلايل
وقباب، وشاده على طراز حيتوي على سبعة أاء ذات عقود ) م. ق88( القريبة من املوصل Hatraاجلري يف حترا 

ولكن . غري أن أعماالً فنية بارثية من طراز حسن قد بقيت لنا يف األدوات الفضية ويف احللي. قوي ولكنه مهجي
لقد كان رجاهلم ونساؤهم على السواء .  ونعين به زينة األجسام- البارثيني نبغوا يف الفن احملبب إىل فن اإلنسان

يلون حلاهم اعدة وشوارم املتهدلة، ويرتدي الواحد منهم قميصاً وسرواالً يعقصون شعورهم، وكان الرجال يط
وأما النساء فكن يرتدين أثواباً مطرزة تطريزاً دقيقاً مجيالً، ويزين . منتفخاً يعلومها يف العادة ثوب متعدد األلوان

ن الطعام والشراب، وال ميشون على وكان أحرار البارثيني يسلون أنفسهم بالصيد، ويكثرون م. شعرهن باألزهار
وكانوا حماربني شجعاناً، وأعداء شرفاء، حيسنون معاملة األسرى، ويقبلون األجانب . أقدامهم إذا استطاعوا الركون

يف املناصب الكربى، وحيمون الالجئني، غري أم كانوا يف بعض األحيان يبترون أعضاء املدين من األعداء، ويعذبون 
وكان من عادم تعدد الزوجات إذا أمكنتهم مواردهم من . اقبوا على الذنوب الصغرية بضرب السياطالشهود، ويع

ذلك التعدد، وكانت نساؤهم حمجبات معزوالت عن الرجال، وكانوا يعاقبون نساءهم على اخليانة الزوجية بأقصى 
وملا أن ) 3(قيمون يف سبيله عقبة ماالعقوبات، ولكنهم يبيحون الطالق للرجال والنساء على السواء ال يكادون ي

). 4( القائد البارثي جبيشه على كراسس اصطحب معه مائيت حظية وألف بعري حمملة بلوازمهSurenaزحف سرينا 

والصورة اليت تنطبع يف أذهاننا عن البارثيني يف مجلتهم هي أم كانوا أقل حضارة من الفرس األكيمينيني، وأشرف 
فقد كانوا متساحمني مع من خيالفوم يف الدين، يجيزون لليونان واليهود، واملسيحيني . ومانوأكرم أخالقاً من الر

أما هم أنفسهم فقد احنرفوا بعض . املُقيمني بني ظهرانيهم أن يقيموا شعائر دينهم دون أن يتدخلوا يف شئوم
 مزدا فكانوا من -لون مثراس عن أهورااالحنراف عن الزرادشتية الصحيحة، فكانوا يعبدون الشمس والقمر، ويفض

وقد كان لكهنة اوس يد يف القضاء على . هذه الناحية كثريي الشبه باملسيحيني إذ يفضلون املسيح على يهوه
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وملا تويف ملكهم فلوجاسس . األسرة األرساسية ألم مل يلقوا من ملوكها املتأخرين ما كانوا يتطلّعون إليه من الرعاية
وانتصر أرتبانس يف هذا الرتاع . تنازع ولداه فلوجاسس اخلامس وأرتبانس الرابع على عرش اململكة) م209(الرابع 

ودامت احلرب بني اإلمرباطوريتني ثالثة قرون مث انتهت بانتصار البارثيني نصراً . Nisibisمث هزم الرومان يف نزيب 
مث تورط أرتبانس . يني أكثر مما توائم فيالق الرومانغري حاسم ألن سهول أرض اجلزيرة كانت توائم خيالة البارث

بعدئذ يف حرب داخلية لقي فيها حتفه وأعلن أرحتشتر الشريف اإلقطاعي يف بالد الفرس والذي غلبه على أمره ملك 
وعاد الدين الزرادشيت إىل سابق عهده، وبدأ يف بالد الفرس عهد من . وأسس األسرة الساسانية) م127(امللوك 
  . العهود اليت مرت ا يف تارخيها الطويلأعظم

  الفصل الثاني 

  الهسمونيون 

م فرصة الرتاع القائم بني البارثيني، والسلوقيني، واملصريني، والرومان، فانتزع . ق143انتهز سيمون مكايب يف عام 
أعلى للدولة اليهودية الثانية واختارته مجعية وطنية قائداً وكاهناً . استقالل بالد اليهود من أيدي امللوك السلوقيني

، وجعلت ثاين املنصبني وراثياً يف أسرته اهلسمونية، وصارت بالد اليهود مرة أخرى دولة دينية )م70 -م. ق142(
 امللوك، ذلك أن من أخص خصائص اتمعات السامية ارتباط السلطتني الروحية - حتكمها هذه األسرة أسرة الكهنة

وأدرك اهلسمونيون ضعف مملكتهم الصغرية . لدولة ألا تأىب أن يكون هلا سيد إال اهللا وحدهوالزمنية يف األسرة ويف ا
م حىت كانوا قد . ق78فقضوا جيلني كاملني يوسعون حدودها بالدبلوماسية تارة وبالقوة تارة أخرى، فلم حيل عام 

ن، وجدارا، وبال، وجراسا، ورافيا ضموا إليهم السامرة رإدون، ومؤاب، واجلليل، وإدوميا، وما وراء ر األرد
وفرض خلفاء هؤالء املكابيني البواسل . ، وغزة، ووسعوا حدود فلسطني إىل ما كانت عليه يف عهد سليمان)رفح(

وفقد ). 5(الذين قاتلوا دفاعاً عن حريتهم الدينية الدين اليهودي واخلتان على رعاياهم اجلدد حبد السيف
م الدينية، واستسلموا شيئاً فشيئاً ملا كان يف العناصر اليت ضموها إىل بالدهم من اهلسمونيون يف الوقت نفسه غري

ا عكست هذ) م. ق69 -78(غري أن امللكة شالوم اسكندرة .  الشديدنزعة هلنستية رغم احتجاج الفريسيني
االجتاه، وعقدت الصلح مع الفريسيني، لكن ولداها هركانس الثاين، وأرستبولس الثاين أخذا يتنازعان العرش قبل 

، فلما )م. ق63(موا، وعرضت الطائفتان أمرمها على مبيب، وكان وقتئذ واقفاً على رأس فيالقه املنتصرة يف دمشق 
املقدس، فحاصر مبيب تلك العاصمة، واستوىل على أجزائها انتصر مبيب هلركانس حتصن أرستبولس وجيشه يف بيت 

ويقول املؤرخون إن . السفلى؛ ولكن أتباع أرستبولس إحتموا بأفنية اهليكل املسورة، وظلوا يقاومون مبيب ثالثة أشهر
 سبت الربا تقواهم أعانت مبيب على هزميتهم، فقد شاهد أم ال حياربون يف يوم سبتهم، فأمر رجاله بأن يعدوا يف كل



  

 Will Durant  573   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

والكباش اهلدامة اليت سيستخدمها يف اليوم التايل، ومل يكونوا يلقون مقاومة من اليهود يف ذلك االستعداد، بل كان 
فلما أن دمت األسوار ذبح . الكهنة يقضون يومهم يف اهليكل يبتهلون ويقربون القرابني كعادم يف كل األوقات

اوم منهم إال عدد قليل، ومل ينج منهم أحد، وقفز الكثريون من فوق األسوار فالقوا من اليهود اثين عشر ألفاً، ومل يق
وأمر مبيب رجاله بأال ميسوا ما يف اهليكل من كنوز، ولكنه فرض على األمة اليهودية غرامة قدرها عشرة ). 6(حتفهم

فتحوها من حكم اليهود إىل ، ونقلت املُدن اليت كان اهلسمونيون قد ) ريال أمريكي3.600.000(آالف وزنة 
حكم الرومان، ونصب سركانس الثاين حاخاماً أعظم، وحاكماً باالسم على بالد اليهود ولكنه كان يف حراسة 

وهكذا قضى على اململكة املستقلة وأصبحت بالد اليهود جزءاً . أنتباتر اإليدوميين الذي أعان روما يف هذه احلرب
 وهي احلملة اليت قُطع فيها -م. ق54ا كان كراسس يف طريقه إىل طشقونة يف عام وبينم. من والية سوريا الرومانية

 ب ما أبقى عليه مبيب من كنوز -رأسه وجيء به ليمثل يف بالط ملك البارثيني دور بنيثوس يف مسرحية الباخيني
 اغتنم اليهود هذه الفرصة وملا أن جاء البشري بأن كراسس هزم وقُتل. اهليكل، وكان يبلغ مقدارها عشرة آالف وزنة

ليستعيدوا حريتهم، ولكن لنجينس الذي عني والياً على سوريا بعد كراسس أمخد الثورة وباع ثالثني ألفاً من اليهود 
ومات أنتباتر يف تلك السنة، وزحف البارثيون على بالد اليهود خمترقني الصحراء ). 7)(م. ق43(يف أسواق الرقيق 

سمونيني ملكاً على البالد يأمتر بأمرهم وخيضع ملشيئتهم، وقابل أنطونيوس وأكتافيان هذا وعينوا أنتجونس آخر اهل
فطرد هريود . العمل بتعيني هريود بن أنتباتر ملكاً على بالد اليهود وأعانوا جيشه اليهودي باألموال الرومانية

أنطونيوس ليعدمه، وذبح مجيع زعماء البارثيني من البالد ومحى أورشليم من السلب والنهب، وأرسل أنتجونس إىل 
 4 -37(اليهود الذين عاونوا امللك الصوري، ويأت له بذلك أسباب حكم يعد من أكثر العهود إشراقاً يف التاريخ 

  ).م.ق

  الفصل الثالث 

  هيرود األكبر 

خالق هلم، قادرين ال كانت أخالقه مثاالً من أخالق عصره الذي أجنب كثرياً من الرجال الذين كانوا أذكياء ال أ
فعل فيها ما فعله : لقد كان صورة مصغرة من أغسطس يف بالد اليهود. ضمري هلم، شجعاناً جمردين من الشرف

أغسطس يف روما فاستبدل بفوضى احلرية نظاماً دكتاتورياً، ومجل عاصمته باملباين والتماثيل اليونانية الطراز، ووسع 
 والكسبة باخلتل والسياسة أكثر مما كسبه من قوة السالح، وتزوج كثرياً من النساء، رقعة مملكته، ونشر فيها الرخاء،

ويصفه يوسفوس بأنه رجل قوي . وقضت عليه خيانة أبنائه، واستمتع بكل ما يتيحه له احلظ املوايت عدا السعادة
وكان .  أربعني وحشاًالبأس، عظيم املهارة، بارع يف رمي السهام واحلراب، صياد عظيم، اقتنص يف يوم واحد
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وما من شك يف أنه أضاف إىل هذه الصفات شخصية جذابة، فقد ). 8"(محارباً ال يستطيع إنسان أن يقف يف وجهه"
كان يف وسعه على الدوام أن يتغلّب بقوة احلجة أو بكثرة الرشا على أعدائه الذين حاولوا أن يشوا به عند 

 خرج من كل األزمات اليت حدثت بينه وبني احلكومة الثالثية يف روما وقد. أنطونيوس أو كليوبطرة، أو أكتافيان
روحاً أعظم من أن تسعها أمالكه "وهو أقوى سلطاناً وأوسع ملكاً مما كان، وسرعان ما اقتنع أغسطس بأن له 

فة إىل ، فأعاد إىل مملكته مدائن فلسطني اهلسمونية، ومتىن لو أن هريود قد حكم سوريا ومصر باإلضا"الصغرية
رجالً كرمياً خال قلبه من الرمحة، أفاد على رعاياه من النعم ما ال " Idumeanاإلديومي "ولقد كان ). 9(أمالكه

ولقد كان من العوامل اليت شكّلت أخالقه، ما كان يضمره له الذين غلبهم على . يعادله إال ما أصام به من األذى
 له الشعب املمتعض من طغيانه واملشمئز من أصله األجنيب من عداء أمرهم أو قتل أهلهم من بغض شديد، وما يكنه

وقد ارتفع إىل العرش مبساعدة روما وأمواهلا، وبقى إىل آخر عمره صديقاً وخاضعاً للسلطة اليت كان . واحتقار
 على بالده وقد ثقُل عبء الضرائب اليت فرضها. الشعب يأمتر بالليل وبالنهار ليخلع عنه نريها ويسترد حريته منها

ذات املوارد االقتصادية الضئيلة ليستمتع ا بالطه املترف ويحقق ا منهاجه الضخم يف البناء الذي ال تطيقه الثروة 
وحاول هريود أن يهدئ ثائرة شعبه . وما لبث هذا العبء الثقيل أن قصم ظهرها واسترتف مجيع مواردها. القومية

من ذلك أنه نزل عن املتأخر من الضرائب عن السنني املاضية، . جتده نفعاًمبختلف الوسائل، لكن جهوده كلها مل 
وأقنع روما بأن ختفض مقدار اجلزية املفروضة على بالده، وحصل لليهود على مزايا يف البالد األجنبية، وأنقذ البالد 

مة البالد من األعداء من إنقاذاً عاجالً من القحط وغريه من الكوارث، وحافظ على األمن والنظام يف الداخل وسال
ويف عهده قضى على اللصوص وقطاع الطرق، ونشطت التجارة ودب دبيب . اخلارج، ومنى موارد البالد الطبيعية

لكن امللك يف الوقت نفسه أثار غضب الشعب بفساد أخالقه، وقسوته يف العقاب، . احلياة يف األسواق والثغور
وأخذ الكهنة . يف احلمام" مصادفة"رث الشرعي لعرش البالد غريقاً وموت أرستبولس حفيد هركانس الثاين والوا

الذين قضى على سلطتهم، والذين عني هو رؤساءهم، يأمترون به، وحد عليه الفريسيون ملا بدا من أنه يعتزم صبغ 
منها يهودية يف ذلك أن هريود كان حيكم كثرياً من املُدن اليت كانت يونانية أكثر . بالد اليهود بالصبغة اليونانية

سكاا وثقافتها؛ وقد تأثر مبا متتاز به احلضارة اهللنية من رقة وتنوع؛ هذا إىل أنه مل يكن يهودياً يف أصله أو مؤمناً ذا 
الدين عن عقيدة؛ وقد دعا هذا كله بطبيعة احلال إىل العمل على توحيد ثقافة مملكته، وخلع مظاهر الروعة واجلالل 

وقد أحاط نفسه بالعلماء . أساليب احلياة واملالبس، واألفكار، واآلداب، والفنون اليونانيةعلى حكمه بتشجيع 
اليونان، وعهد إليهم اإلشراف على الشؤون العليا يف الدولة، وعين نقوالس الدمشقي، وهو رجل يوناين، مستشاره 

ا بتماثيل ألغسطس وغريه من الوثنيني، وقد أنشأ يف أورشليم داراً فخمة للتمثيل ومدرجاً زينهم. ومؤرخه الرمسي
وأنفق يف ذلك أمواالً طائلة، وأدخل يف بالده األلعاب الرياضية واملباريات املوسيقية اليونانية، وصراع اتلدين 
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، ومجل أورشليم مبباٍن أخرى على طراز معماري بدا للشعب أنه طراز أجنيب، وأقام يف األماكن العامة )10(الروماين
وقد شاد .  يونانية أثارت دهشة اليهود وغضبهم بعريها كما أثار غضبهم عري املصارعني يف األلعاب الرياضيةمتاثيل

لنفسه قصراً أقامه بال ريب على الطراز اليوناين ومأله بالذهب والرخام واألثاث الفخم الثمني، وأحاطه حبدائق 
ر الشعب بقوله إن اهليكل الذي شاده زرب بابل منذ وقد صدم مشاع. واسعة حمتذياً يف ذلك حذو أصدقائه الرومان

ومل يباِل باحتجاج األهلني وخماوفهم، . مخسة قرون كان ضيقاً، وإنه يعتزم أن يهدمه ويقيم يف مكانه هيكالً أوسع منه
من وقد سوى على جبل موريا أرضاً تقرب مساحتها . وحقق رغبته بأن أقام املعبد الفخم الذي دمره تيتس فيما بعد

تعتمد " ذات نقوش عجيبة"سبعمائة ومخسني قدماً مربعة، وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب األرز 
على صفوف متعددة من العمد الكورنثية، كل عمود من كتلة واحدة من احلجر تبلغ من الضخامة حداً يصعب منعه 

يسي مظالت للصرافني، الذين يبدلون نقود األجانب وكان يف هذا البهو الرئ. على ثالثة رجال أن يطوقوها بأذرعهم
وكان فيها أيضاً املرابط اليت يستطيع اإلنسان أن يشتري منها ما يريد أن يقربه من . بالنقود اليت تقبل يف اهليكل

ون الذين ال احليوانات، والغرف أو األروقة اليت جيتمع فيها الطالب لتعلّم اللغة العربية والشريعة، واملتسولون الصاخب
يصعد مبجموعة من الدرج إىل فضاء داخلي مسور حيرم " اهليكل اخلارجي"ومن هذا . مفر من وجودهم يف كل مكان

). 11(يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع نسائهم" و النساء"وكان يف هذا الفضاء . على غري اليهود أن يدخلوه

 أخرى من الدرج ومير خالل أبواب مصفّحة بالفضة والذهب إىل ومن هذا احلرم الثاين يصعد العابد على جمموعة
وتلي هذه درج أخرى مير . حيث يقوم يف اهلواء الطلق املذبح الذي تقرب فيه املُحرقات إىل يهوه" و الكهنة"

ها كرمة الصاعد فوقها خالل أبواب من الربنز يبلغ ارتفاعها مخساً وسبعني قدماً واتساعها وأربعاً وعشرين، تعلو
وقد شيد هذا البناء . ذهبية ذائعة الصيت، وتؤدي إىل بناء اهليكل الرئيسي الذي ال تفتح أبوابه إال للكهنة وحدهم

كله من الرخام األبيض على هيئة طباق تتدرج يف الصغر كلما علت، وصفحة واجهته بالذهب، وقسم داخله 
وأمام هذا . من األلوان األزرق واألرجواين والقرمزيقسمني يفصلهما ستار مزركش ميتد يف عرض فراغه، فيه 

غري املختمر " خبز التقدمة" الذهبية ذات الفروع السبعة، ومذبح البخور واملائدة وعليها الستار كانت املاثلة
وكان اهليكل القدمي حيتوي على مبخرة ذهبية وعلى . هوه ومن خلف الستار قدس األقداسالذي يقدمه الكهنة لي

ومل تكن قدم اإلنسان تطأ هذا . كما يقول يوسفوس" شيء قط"تابوت العهد، ولكن هذا التابوت مل يكن حيتوي على 
وقد استغرق بناء األجزاء . حدهاملكان إال مرة واحدة يف العام وذلك يف اليوم الكفارة حني يدخله الكاهن األكرب و

أما أعمال نقشه وتزيينه فقد ظلت قائمة مثانني عاماً، ومل تتم إال قبيل . الرئيسية من هذا الصرح التارخيي مثانية أعوام
وكان الناس يفخرون ذا اهليكل العظيم الذي كان يعد من عجائب العامل عهد أغسطس، ). 12(جميء فيالق تيتس

ائه يتجاوزون عن وجود عمده الكورنثية القائمة عند أبوابه، وعن النسر الذهيب الذي يتحدى وكادوا لعظمته و
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وكاد . عقيدة اليهود يف حترمي الصور املنحوتة، والذي كان يرمز عند مدخل اهليكل لروما عدوة اليهودية وسيدا
لصة اليت كان هريود حيدد ا تلك املدائن، اليهود العائدون إىل مدائن فلسطني ينقلون أنباء العمائر اليونانية اخلا

يف إنشاء مرفأ عظيم ) 13(الذي كان خمبوءاً يف قرب داود) كما تقول الشائعات(وكيف ينفق أموال األمة والذهب 
عند قيصرية، ويف إهدائه بسخاء للمدن األجنبية أمثال دمشق، وببلوس، وبريوت، وصور، وصيدا، وإنطاكية، 

واتضح هلم أن هريود يريد أن يكون معبود العامل اليوناين ال ملك فحسب، . سبارطة، وأثينةورودس، وبرمجوم، وإ
ولكن اليهود كانوا يعيشون بدينهم، وبإميام بأن يهوه سينقذهم من الرق والظلم يف يوم من األيام؛ ومن أجل هذا 

م بكارثة مدهلمة ال تقل عما حل م من كان انتصار الروح اهللنية على الروح العربانية يف شخص حاكمهم نذيراً هل
ولذلك أخذوا حييكون املؤامرات لقتل هريود، وكشف هو هذه املؤامرات وقبض على . االضطهاد على يد أنتيخس

وأطلق عيونه ). 14(املشتركني فيها وعذّم وقتلهم، ومل يكتِف بقتلهم وحدهم بل قتل أسرهم كلها يف بعض األحيان
). 15(جسس بنفسه على رعاياه، وكان يعاقبهم على كل كلمة تشتم منها رائحة العداة لهبني الشعب وختفى ليت

وكان له من األزواج عشرة اجتمعت منهن تسع . واستطاع أن يرد كيد أعدائه يف حنورهم عدا كيد أزواجه وأبنائه
نية حفيدة هركانس الثاين  زوجته الثاMariamneوكانت مرميىن . يف وقت واحد، أما األبناء فكان له منهم أربعون

ويصفها يوسفوس بأا امرأة عفيفة، ولكنها فظة بعض الفظاظة بغريزا، . وأخت أرستبولس اللذين قتلهما هريود
وكانت فضالً عن فظاظتها ... تعامل زوجها بغطرسة وكربياء ألا رأته مغرماً ا غراماً خيضعه هلا كأنه ملك ميينها

يف بيت امللك " امتألت معه القلوب"وتستطيل يف عرضهما إىل حد . ، ألما من أصٍل حقريتشهر بأمه وأخته علناً
واستطاعت أخت هريود أن تقنعه بأن مرميىن تأمر به لتدس له السم، فوجه هذه التهمة لزوجته أمام ". بغضاً وحقداً"

كان يرتاب يف جرميتها، فجن جنونه يف غري أن هريود . أعضاء احملكمة، فحكموا عليها باإلعدام ونفّذ فيها احلكم
فرط الندم فترة من الزمان، وأخذ يردد امسها جهرة، ويرسل خدمها ليستدعوها، واعتزل املناصب العامة، وآوى إىل 

واشتركت أم مرميىن مع . حىت جيء به إىل قصره حمموماً شارد العقل" يعذّب فيها نفسه أشد العذاب"الصحراء 
وبعد قليل من . رة ترمي إىل خلعة، ولكنه استرد قواه العقلية وعرشه فجاءة، وأعدم املتآمرينمجاعة آخرين يف مؤام

ذلك الوقت قدم له أنتباتر ابنه من زوجته األوىل أدلة تثبت وجود مؤامرة دبرها ولداه من مرميىن االسكندر 
ومل ). م. ق6(بني باإلعدام وأرستبولس، فعرض األمر على جملس مؤلف من مائة ومخسني رجالً حكموا على الشا

وأمر هريود . ميِض على ذلك عامان حىت ام نيقوالس الدشقي أنتباتر نفسه بأنه يتآمر على انتزاع العرش من أبيه
وطاف بقلبه طائف الرمحة ساعة ) 16"(وأخذ يبكي ويذكر ما لقيه من النكبات على يد أبنائه. "بابنه فجيء به إليه

وكانت قوى امللك الشيخ يف هذه األثناء تنهار بأثري احلزن واملرض؛ فقد أصيب .  ولدهمن الزمان أمر فيها بسجن
وحاول أن يقتل نفسه بعد أن أحبط من . بداء االستسقاء؛ والقروح، واحلمى، والتشنج، والنفس الكريه الرائحة
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ه ليطلقوا سراحه أمر هريود بقتله، وملا مسع أن أنتباتر حياول إرشاء حراس. املؤامرات الغتياله، ولكنه منع تنفيذ قصده
يف التاسعة والستني من عمره مكروهاً من مجيع ) م.ق3(ومل متِض على ذلك إال مخسة أيام حىت مات هريود نفسه 

  ".تسلل إىل العرش تسلل الثعلب، وحكم حكم النمر، ومات ميتة الكلب"ويقول أعدائه عنه إنه . شعبه

  الفصل الرابع 

  الشريعة وأنبياؤها 

فحكم فيليب اإلقليم الشرقي املعروف باسم . أوصى هريود قبل وفاته أن تقسم مملكته بني أبنائه الثالثة الباقني أحياء
وحكم هريود . ، الذي حيتوي على مدائن بيت سيده، وكبتولياس، وجراسا، وفلدلفية، وبصرىBantaneaبنتانيا 

، واجلليل يف الشمال حيث توجد أزدريال، وطربية، )األرض الواقعة وراء ر األردن (Peraeaأنتيباس برييا 
وكان يف هذا القسم األخري كثري من املُدن والبلدان . وكان نصيب أركلوس مسريتس، وغيدوميا، ويهوذا. والناصرة

. الشهرية أمثال بيت حلم، وحريون، وبري سبع، وغزة، وجدارا، وإموس، ومينيا، ويافا، وقيصرية، وأرحية، وأورشليم

انت بعض املُدن الفلسطينية تغلب عليها الصبغة اليونانية، وبعضها تغلب عليه الصبغى السورية، وبدل وجود وك
وكان الوثنيون هم الكثرة الغالية يف املُدن الساحلية ما عدا يافا، ومينيا . اخلنازير يف جدارا على وجود غري اليهود فيها

وكان . ن، أما يف الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من اليهودالقائمة على شاطئ ر األرد" املدن العشر"يف 
وإذا أردنا أن نفهم سبب امشئزاز اليهود الصاحلني من . هذا االنقسام العنصري، غري احملبب إىل روما، مأساة فلسطني

لقد كان . ني يف إنكلتراشرك اتمع الوثين وما كان يسوده من فساد خلقي فعلينا أن نرجع إىل زمن املتطهرين املتزمت
الدين عند اليهود مصدر شريعتهم، ودولتهم، وآماهلم؛ وكانوا يظنون إم إذا رضوا أن يذوب هذا الدين يف ر 

اهللنية اجلارف كان هذا مبثابة انتحار لقوميتهم؛ ومن مث نشأت تلك البغضاء بني اليهود وغري اليهود حىت جعلت تلك 
ة الصغرية تقضي حياا كلها يف نزاع عصري واضطراب سياسي، وحروب متقطّعة، ختبو نارها كلها تارة مث األم

يضاف إىل هذا أن يهود يهوذا كانوا حيتقرون أهل اجلليل ويصفوم باملروق من الدين، . تعود فتلتهب من جديد
هذا إىل ما كان هناك . شريعةبينما كان أهل اجلليل حيتقرون أهل يهوذا ويصفوم بأم أرقّاء وقعوا يف شراك أهل ال

من نزاع ال ينقطع بني أهل يهوذا والسامريني ألن هؤالء يدعون أن يهوه مل خيتر صهيون موطناً له بل اختار موطنه تل 
وكان الذي ). 15(جرزين الواقع يف بالدهم، وإىل رفضهم مجيع أسفار الكتاب املقدس ما عدا أسفار موسى اخلمسة

 كلها هو كراهيتها لسيطرة الرومان، اليت كانت تتقاضى من البالد مثناً باهظاً نظري ميزة جيمع بني هذه األحزاب
وكان يسكن فلسطني وقتئذ حنو مليونني ونصف مليون من األنفس يقيم منهم يف أورشليم . السلم غري احملببة إليهم
 وعلمائهم يفهمون العربية؛ أما وكان معظمهم يتكلمون اللغة اآلرامية وكان كهنتهم). 19(وحدها حنو مائة ألف
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وكان معظم السكان يشتغلون بالزراعة، . املوظفون واألجانب ومعظم املؤلّفني فكانوا يستعملون اللغة اليونانية
وكانت فلسطني يف حياة املسيح تنتج . حيرثون األرض ويسقون الزرع، ويعنون باحلدائق والكروم، ويرعون الضأن

وكان بلحها، وتينها، وعنبها، وزيتوا، ). 20(بقى منه فضلة تصدر منها إىل اخلارجمن القمح ما يكفي أهلها وت
ونبيذها، وزيتها غالية الثمن يبتاعها الناس يف مجيع بالد البحر األبيض املتوسط؛ وكان أهلها ال يزالون يعملون باألمر 

وكانت الصناعات اليدوية وراثية يف أغلب  . القدمي الذي حيتم عليهم أن يتركوا األرض بوراً يف السنة السبتية
وكان اليهود يعظّمون العامل وكان معظم العلماء يعملون بأيديهم . األحيان، وكان الصناع ينتظمون عادة يف طوائف

وازدهرت . رقاء أقل عدداً منهم يف أي بلد آخر من بلدان البحر األبيض املتوسطوكان األ. كما يعملون بألسنتهم
ويف . التجارة الصغرى يف البالد، ولكن عدد التجار اليهود ذوي الثراء والتجارة الواسعة كان ال يزال قليالً فيها

مي السواحل، وال منيل إىل عد) بالد اليهود الشرقية(لسنا أمة جتارية؛ فنحن نعيش يف بلد : "ذلك يقول يوسفوس
 القانون الوارد يف Hillelوظلت األعمال املالية ضيقة النطاق حىت ألغي هلل ). 22")(اخلارجية(االشتغال بالتجارة 

والذي يطلب فيه إلغاء الديون مرة كل سبع سنني، وكان ) 11-1االصحاح اخلامس عشر (سفر تثنية اإلشتراع 
ن يف داخل اهليكل و اجلازيث، ملتقى السنهدرين أو الس األعظم املكون من وكا. اهليكل نفسه مصرفهم القومي

ليحل حمل ) م.ق200حوايل عام (وأكرب الظن أن هذا الس قد نشأ يف أثناء حكم السلوقيني . كرباء إسرائيل
ي يسدى فيه والذ) اآلية السادسة عشرة من االصحاح احلادي عشر(الس األول الوارد ذكره يف سفر العدد 

وكان احلاخام األعظم هو الذي خيتار يف بداية األمر أعضاء الس من بني طبقة األشراف الكهنوت، . النصح ملوسى
مث أصبح من حقه يف عهد الرومان أن خيتار أعضاؤه لعضويته عدداً متزايداً من الفريسيني، وعدداً قليالً من فقهاء 

ن أعضاؤه البالغ عددهم واحداً وسبعني عضواً يدعون أم أصحاب السلطة وكا). 23(الشريعة املوسوية احملترفني
العليا على مجيع اليهود أياً كان موطنهم، وكان اليهود املستمسكون بدينهم يف كل مكان على األرض يعترفون هلم 

خيرج على الشريعة ذه السلطة؛ أما اهلسمونيني؛ وهريود، وروما فلم يكونوا يعترفون هلم إال بسلطام على من 
اليهودية من يهود بالدهم األصلية، فقد كان يف وسعهم أن حيكموا باإلعدام على من فيها من اليهود إذا ارتكبوا 

وكان يف اجلمعية ). 24(جرمية دينية، ولكنهم مل يكونوا يستطيعون تنفيذ احلكم إال إذا وافقت عليه السلطة املدنية
كما يتنازعان السيطرة على معظم اجلمعيات األخرى، أحدمها حزب احملافظني الذين حزبان يتنازعان السيطرة عليها، 

 ، والذين مسوا ذا االسم نسبة إىل صدوق مؤسس هذه الطائفة وكان يتزعمهم كبار الكهنة والصدوقيون
ه وطنيني يف مبادئهم السياسية، مستمسكني بدينهم، ينادون بفرض التوراة أو الشريعة املكتوبة على األمة أعضاؤ

اليهودية، ولكنهم كانوا يرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال األحاديث والقصص الشفوية اليت يتناقلها رجال 
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يرتابون يف خلود الروح، ويقنعون بامتالك طيبات هذا وكانوا . الدين، والتفاسري الطليقة اليت يقول ا الفريسيون
، ويقصدون ذه التسمية )الربوشم أي االنفصاليني(وكان الصدوقيون هم الذين مسوا الفريسيني ذا االسم . العامل

عن الذين تدنسوا بإمهال ما تفرضه عليهم طقوس ) كما انفصل الربامهة الصاحلون(أم قد فصلوا أنفسهم 
وكانوا هم حلفاء الكسدمي أو نساك العصر املكايب الذين كانوا ينادون بوجوب التزام قواعد الشريعة ) 25(التطهري

شيعة من اليهود جيهرون بأم أكثر استمساكاً "وقد عرفهم يوسفوس، وهو منهم، بأم . املوسوية إىل أبعد احلدود
ولكي يصلوا إىل ما يبغونه من هذا ). 26"(سري شرائعهمبالدين من سائر أبناء ملّتهم، وبأم أدق من غريهم يف تف

التفسري الدقيق أضافوا إىل أسفار موسى اخلمسة املكتوبة األحاديث والروايات الشفوية املشتملة على التفسريات 
 ويرى الفريسيون أن هذه التفاسري ضرورية إلزالة ما. واألحكام اليت وردت على ألسنة معلمي الشريعة املعترف م

يف قوانني موسى من غموض، ولبيان طريقة تطبيقها على احلاالت الفردية، ولتعديل حرفيتها يف بعض األحيان حسب 
وقد مجع هؤالء الناس بني الصرامة واللني، فكانوا خيففون من صرامة . ضروريات احلياة وظروفها الدائمة التغري

 بالربا، ولكنهم كانوا حيتمون على الناس أن يتقيدوا الشريعة يف بعض املواضع كما فعلوا يف أوامر هلل اخلاصة
ذلك أم كانوا حيسون بأن ال جناة لليهود من انقراضهم . بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة املرتّلة نفسها

ا أن وإذ كان الفريسيون قد ارتضو. وامتصاص الشعوب األخرى هلم إال بإطاعة هذه األوامر املطورة واملتواترة
وكانوا حييون حياة . خيضعوا لسلطان الرومان فقد كانوا يطلبون السلوى فيما يأملونه من اخللود اجلثماين والروحي

بسيطة، يبتعدون فيها عن الترف وينددون به، ويكثرون من الصوم، ويعنون باالغتسال، ويتباهون من حني إىل حني 
كنهم كانوا ميثلون قوة اليهود األخالقية، وقد نالوا تأييد الطبقات ول. باستمساكهم بالفضيلة مباهاة تضايق السامعني

وملا أن . الوسطى، وغرسوا يف نفوس أتباعهم إمياناً وأحكاماً أنقذم من االحنالل والتضعضع حني أملّت م املصائب
عاة لذلك الشعب فقد الكهنة نفوذهم، وأصبح الفريسيون عن طريق األحبار هم املعلمني والر) م70(خرب اهليكل 

وكانت أكثر شيع اليهود تطرفاً شيعة اإلسينية اليت أخذت . الذي تشتت يف بقاع األرض ولكنه مل حتق به اهلزمية
، وأن أعضاءها )املستحم (Aschaiتقواها عن الكسدميية، وأكرب الظن أن امسها مشتق من اللفظ الكلدي أسشاي 

.  ونظمهم اليت كانت منتشرة يف العامل يف القرن األول قبل املسيحأخذوا عقائدهم وعبادام من نظريات الزهاد

ولعلهم قد تأثروا أيضاً بآراء الربامهة، والبوذيني، واوس عبدة النار، والفيثاغوريني، والكلبيني، وهي جاءت إىل 
ظموا أنفسهم يف وكان عددهم يف فلسطني يبلغ أربعة آالف، وقد ن. أورشليم ملتقى الطرق التجارية يف غرب آسية

هيئة مستقلة عن غريها، وكانوا يستمسكون أشد االستمساك بالشريعة املكتوبة وغري املكتوبة ويعيشون معاً عيشة 
وكانوا يسكنون .  وسط الصحراء الواقعة غرب امليتEngadiالعزاب الزاهدين، يزرعون األرض يف واحة إجنادي 

، ويطعمون جمتمعني وهم صامتون، وينتخبون زعماءهم باالقتراع العام؛ منازل متتلكها اجلماعة اليت ينتسبون إليها
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ويقول ). 27"(مايل ومالك ملك لك: "وخيلطون متاعهم ومكاسبهم يف بيت مال مشترك، ويعملون بالشعار
). 28(يوسفوس إن حياة الكثريين منهم كانت تطول أكثر من مائة عام، بفضل طعامهم البسيط، وحيام املنتظمة

ن الرجل يلبس ثياباً من نسيج التيل األبيض، وحيمل معه فأساً صغرية ليغطي ا فضالته، ويغتسل بعدها كما وكا
وكانت قلة منهم تتزوج وتعيش يف املُدن ). 29(يغتسل الربامهة، ويرى أن التربز يف يوم السبت من أعظم الكبائر

لستوي وهي أم ال يضاجعون أزواجهم إال بقصد إجناب العامرة، ولكنهم كانوا يسريون على القاعدة اليت وضعها تو
وكان أعضاء هذه الشيعة يبتعدون عن مجيع امللذات اجلسمية، ويسعون إىل االتصال الصويف باهللا عن طريق . األطفال

ة وكانوا يأملون أن ينالوا بتقوى اهللا وبصيامهم واستغراقهم يف التأمل والتفكري علم الغيب وقو. التأمل والصالة
وكانوا كمعظم معاصريهم يؤمنون باملالئكة، والشياطني، ويعتقدون أن املرض ناشئ من تسلّط األرواح . السحر

جاءت " عقيدم السرية"ومن . اخلبيثة على اآلدميني، فكانوا لذلك حياولون طرد هذه األرواح بالتعاويذ السحرية

) ملسوس مشامي(وكانوا ينتظرون نزول املسيح لينشئ على األرض مملكة شيوعية مساوية  . "أجزاء القبلة"بعض 

وكانوا شديدي التحمس يف ). 31(يتمتع الناس كلهم فيها باملساواة، وال يدخلها إال من كانت حياته تقية طاهرة
 أن يصنعوا شيئاً من أدوات احلرب؛ غري أم انضموا إىل غريهم من الشيع اليهودية يف الدعوة إىل السالم، يأبون

الدفاع عن مدينتهم وهيكلها حني هامجت فيالق تيتس بيت املقدس واهليكل، وظلوا يقاتلون حىت مل يكد يبقى منهم 
ومع أم قد عذبوا، : "املسيحيةوإذا ما قرأنا وصف يوسفوس لعادام وآالمهم وجدنا أننا قد دخلنا يف جو . أحد

وحرقوا، وقُطّعت أجسامهم، والقوا مجيع ألوان العذاب لكي يرغَموا على التجديف يف حق صاحب شريعتهم، أو 
أكل ما وا عن أكله، فإم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك؛ أو أن يتملّقوا معذّم، أو تنحدر من أعينهم دمعة واحدة، 

سمون وسط آالمهم املربحة، ويضحكون ساخرين ممن يعذبوم، وجيودون بأرواحهم وهم بل إم كانوا يتب
أولئك هم الصدوقيون، الفريسيون، ). 32"(مبتهجون، كأم يتوقعون أن تعود هلم هذه األرواح مرة أخرى

الذين يضمهم ) Scribes(أما احلكمون . واإلسينيون، أشهر الشيع الدينية اليهودية يف اجليل السابق مليالد املسيح
يسوع إىل الفريسيني يف كثري من األحيان فلم يكونوا شيعة من شيع اليهود بل كانوا أبناء مهنة خاصة؛ كانوا علماء 

متفقّهني يف الشريعة، حياضرون فيها يف البيع، ويعلموا يف املدارس، ويناقشوا يف اتمعات العامة واخلاصة، 
. وكان عدد قليل منهم أحباراً، وبعضهم صدوقيني، وكثرم فريسيني. القضايا املختلفةويطبقوا على األحكام يف 

كانوا هم فقهاء القانون يف بالد اليهود، وقد صارت . وكانوا يف القرنني السابقني هللل كما كان األحبار من بعده
ن املعلم إىل التلميذ، صارت هذه فتاواهم القانونية، اليت صفاها الزمان، وتداولتها األلسن، وانتقلت بالسمع م

الفتاوى جزءاً من األحاديث الشفوية اليت كان يعظمها الفريسيون كما يعظمون الشريعة املكتوبة، وبفضل ما كان 
هلم من نفوذ وسلطان منت شرائع موسى حىت ضمت آالفاً من التعاليم املفصلة اليت تواجه كل ظروف احلياة 
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معروفة بني معلمي القانون من غري رجال الدين هي شخصية هلل، وحىت هذه وأقدم شخصية واضحة . وأحواهلا
. الشخصية الواضحة تكاد ختفي معاملها يف ذلك النسيج الواهي من اخلرافات اليت حاكها حول امسه اخللف املفتنت به

 جاء إىل أورشليم بعد مث. من أسرة كرمية معروفة أخىن عليها الدهر) م. ق75(ويقول مؤرخوه انه ولد يف مدينة بابل 
وكان يؤدي نصف أجره اليومي مثناً لقبوله يف . أن اكتملت رجولته، وأخذ يعول زوجته وأبناءه بالعمل اليدوي

وعجز يوماً من األيام عن أداء هذا . املدرسة اليت كان فيها أستاذان شهريان مها مشايا وأبتوليم يشرحان الشريعة
وتقول ". لكي يستمع إىل ألفاظ اإلله احلي"سلق العتبة السفلى إلحدى النوافذ األجر، فلم يسمح له بالدخول، فت

القصة إن جسمه جتمد من شدة الربد، فسقط فوق الثلج، وعثر عليه يف صباح اليوم الثاين وهو بني احلياة 
ل إحدى القصص إن وتقو. وصار هو فيما بعد حراً حمترماً، اشتهر بتواضعه، وجلَده، ودماثة أخالقه). 33(واملوت

وقد وضع ثالث قواعد ليهتدي ا الناس يف ). 34(بعض الناس راهن على أن يغضب هلل وإنه خسر الرهان
وسأله رجل يريد أن يهتدي أن يفسر الشريعة فيما ال . حب الناس، وحب السلم، وحب الشريعة ومعرفتها: حيام

ال تفعل مع غريك ما تكرهه : "ه على قدم واحدة، فأجابه بقولهيزيد من الزمن على الوقت الذي يستطيع أن يقف في

وكان هذا القول صورة سلبية حذرة من تلك القاعدة الذهبية اليت صاغها الالويون يف صيغتها  . "لنفسك
وقد ). 37"(ال حتكم على جارك حىت تكون أنت يف مكانه: "ومن تعاليم هلل األخرى قوله. املوجبة من زمن بعيد

وكانت تفسرياته هي نفسها قائمة على . حاول أن يهدئ ثائرة الشيع املتنازعة بوضعه سبع قواعد لتفسري الشريعة
 هو نفسه ناشراً للسالم وكان. احلرية والتسامح، وأهم ما فيها أنه يسر إقراض املال، واحلصول على الطالق

وقد قبل هريود على أنه شر البد ". ال خترجوا على اجلماعة: "وكان من نصائحه للشبان الثائرين يف عصره. مصلحاً
وأحبته األغلبية الفريسية حباً أبقاه رئيساً للمجلس الكبري إىل يوم ) م. ق30(منه، وعني يف عهده رئيساً للسنهدرين 

وخص الس مكان . ل هذا املنصب من بعده وراثياً يف أسرته مدى أربعمائة عام تعظيماً لذكراهمث جع). م10(وفاته 
وكان يفسر الشريعة تفسرياً أدق وأضيق من تفسري هلل، . الشرف الثاين فيه ملنافس هلل، وهو احلرب مشاي احملافظ

وكان انقسام املعلمني اليهود .  فيه تغيري الظروفوال جييز الطالق، ويطالب بتطبيق التوراة تطبيقاً حرفياً، ال يراعي
  .إىل حمافظني وأحرار قائماً قبل هلل مبائة عام وظل قائماً حىت خرب اهليكل

  الفصل الخامس 

  األمل األكبر 

ذلك أنه قد بدا لليهودي املتمسك . تكاد اآلداب اليهودية اليت وصلت إلينا من ذلك العصر تكون كلها آداباً دينية
ه أن من اخلطأ أن يكتب يف الفلسفة أو األدب إال إذا كان الغرض النهائي من هذه الكتابة أن حيمد اهللا ويمجد بدين
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الشريعة؛ كما كان يبدو له أن صنع التماثيل لإلله إمث كبري وأن تزيني اهلياكل بالفنون التشكيلية امتهان هلا وانتهاك 
حاالت استثنيت من هذا التحرمي قد تكون قصة سوزانة الطريفة مثالً وال حاجة إىل القول بأن هناك بعض . حلرمتها

وخالصة هذه القصة أن كبريين تنقصهما املعرفة التامة امها زوراً فتاة يهودية مجيلة بسوء السرية، وأا برئت . هلا
. ت سفر دانيالبفضل براعة شاب يدعى دانيال يف مناقشة الشهود، وقد وجدت هذه القصة طريقها إىل بعض طبعا

وقد يكون سفر يشوع بن سرياخ الذي نسميه سفر احلكمة مما كتب يف ذلك العهد املتأخر، وهو واحد من أسفار 
. أو غري املوثوق ا واليت ال يعترف اليهود ا ضمن أسفار العهد القدمي املرتلة" اخلفية" أي -كثرية تسمى األبوكريفا 

وجند . ل هذا فهي غري جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر أيوبوهي مآلى باجلمال واحلكمة، ومن أج
الرب : "يف إصحاحاا األربعة والعشرين ما جنده يف اإلصحاح الثامن من سفر األمثال عن عقيدة الكلمة اسدة

 130ني عامي وب". منذ األزل مسحت، منذ البدء منذ أوائل األرض: قناين أول طريقة من قبل أعماله منذ القدم

 سفر أمثال سليمان، وهو سفر حياول، كما - أو عدد من اليهود اهللنستيني -م نشر يهودي إسكندري 40م، .ق
حاول فيلو، أن يوفق بني اليهودية واألفالطونية، ويهيب باليهود الذين ينادون باالندماج يف الثقافة اليونانية أن 

وأقل من هذا السفر . يف جزالته وقوته عن أي نثر آخر منذ عهد اشعيايعودوا إىل الشريعة، كل هذا يف نثر ال يقل 
ويسري هذا األمل يف . ، ويكثر فيه التنبؤ بظهور منقذ إلسرائيل)م. ق50حوايل (قوة وجزالة سفر مزامري سليمان 

إال القليل النجاة من روما ومن العذاب الدنيوي على يد منقذ إهلي يف كل ما كتب يف هذا العصر من أدب يهودي 
النادر منه واختذ الكثري منه صورة رؤى دف إىل إيضاح املاضي والتسامح فيه بعرضه على صورة إعداد ملستقبل 

م ليشجع إسرائيل على . ق165وكان كتاب دانيال الذي كتب يف عام . جميد يظهره اهللا على لسان رسول من عنده
ني اليهود الذين مل يكونوا يعتقدون أن يهوه سيتركهم طويالً حتت الوقوف يف وجه أنتيخس إبفانيس، ال يزال ذائعاً ب

م صورة . ق66، 170واختذ كتاب أخنوخ، وهو يف أكرب الظن من عمل عدة مؤلفني بني عامي . سيطرة الوثنيني
ويقص هذا )  من اإلصحاح اخلامس24اآلية (يف سفر التكوين " سار مع الرب"رؤى نزلت على األب األكرب الذي 

سفر سقوط الشيطان ومن معه، وما أدى إليه ذلك من حلول الشر واألمل يف حياة البشر، مث جناة بين اإلنسان على ال
م شرع كاتب يهودي بنشر نبوءات سيبيلية صور فيها . ق150وحوايل عام . يد املسيح، وحلول مملكة السماء

والراجح أن فكرة اإلله املنقذ قد . ئي على أعدائهمنبيات تنتصر لليهودية على الوثنية، وتتنبأ بفوز اليهود النها
فالتاريخ كله واحلياة كلها قد صورا يف الديانة الزرادشتية يف ). 38(جاءت إىل غريب آسية من بالد فارس أو بابل

 - شؤسيانت أو مثراس -صورة صراع بني قوى النور املقدسة وقوى الظلمة الشيطانية؛ مث يأيت يف آخر األمر منقذ 

وكان يبدو للكثريين من اليهود أن حكم روما جزء من . حكم بني الناس ويقيم حكم العدالة والسالم الدائمنيلي
من شراهة، وغدر، ووحشية، ووثنية، وما " الكفار"انتصار الشر القصري األجل، وهلذا كانوا ينددون مبا يف حضارة 
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جاء يف سفر احلكمة أن املنافقني قالوا يف أنفسهم مفتكرين وقد . وعبادة الشهوات" كفر باهللا"يف العامل األبيقوري من 
إن عمرنا هو يسري وحمزن، ووفاة اإلنسان ليس شفاء، ومل يعرف قط احمللول من اجلحيم، ألننا : "إفتكاراً غري مستقيم

لوبنا، وإذا ولدنا من ال شيء، وبعد هذه نكون كأننا مل نكن ألن النسمة دخان يف أنوفنا، والنطق شرارة يف حتريك ق
وامسنا سينسى يف الزمان، وال يذكر أحد أعمالنا، . أطفأت يصري اجلسم رماداً والروح ينسكب كاهلواء املبثوث

ويزول عمرنا كزوال أثر الغمام، ويضمحل كالضباب الذي بدده شعاع الشمس وتثقله حرارا، ألن عمرنا ظل 
فهلم إذا نتمتع باخلريات املوجودة، ونستعمل امللذات يف . حدعابر وليس ألجلنا إبطاء ألنه أمر حمتوم ولن يرده أ

نتكلل بفقاح الورد . الربية ما دام زمان الشبوبية، فنمتلئ من اخلمر الفائقة والطيوب، وال يفوتنا نسيم زهر الربيع
وريني يدلون ويقول صاحب هذا السفر إن ثالثة من األبيق). 39"(قبل ذبوله، وال يكون مرج إال جيوز عليه تنعمنا

ألن رجاء املنافق كغبار حتمله الرياح، : "وإم يربطون عربتهم بنجم ساقط ألن اللذة شيء باطل زائل. حبجج باطلة
أما الصدوقيون . وكرغوة رقيقة تقدها الزوبعة، وكدخان ينحل يف الرياح، وكذكر ضيف مكث يوماً واحداً وإرحتل

فلهذا يتقلّدون مملكة البهاء وتاج الكمال من يد . د العلى اهتمامهمفيحيون إىل الدهر، وعند الرب ثوام، وعن
 إما بتدخل اهللا نفسه، أو بإرساله إىل - كما تقول أسفار الرؤيا-وسيقضىعلى هذا الشر واإلمث ). 40"(الرب

ألنه يولد لنا ولد : "أومل ينبئ به النيب إشعيا قبل ذلك العهد مبائة عام إذ يقول . األرض ابنه أو ممثله املسيح
وكان ). 41"(ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى امسه عجيباً مشرياً، إهلاً قديراً، أباً أبدياً، رئيس السالم

ما وِصف به املسيح بأنه ملك دنيوي يولد من بيت داود امللكي؛ في) 1 : 11(كثريون من اليهود يتفقون مع إشعيا 
أما الفيلسوف صاحب . ومنهم من يسمونه بإسم إبن اإلنسان كأخنوخ ودانيال، وصوروه بأنه سيرتل من السماء

فلعلهما قد تأثرا بأفكار أفالطون أو بروح األرض اليت يقول ا ) 42(سفر األمثال والشاعر صاحب حكمة سليمان
اليت لن ) Logos(، وهي الكلمة أو العقل "قناها الرب"الرواقيون فتصوروه احلكمة جمسدة اليت هي أول شيء 

تلبث أن يكون هلا شأن عظيم يف فلسفة أفالطون، ويكاد مؤلفو سفر الرؤيا كلهم جيمعون على أن املسيح سينتصر 
حمتقَر وخمذول من الناس، رجل أوجاع وخمترب : نهانتصاراً سريعاً، ولكن إشعيا تصوره يف فقرة من أروع فقراته بأ

... وجبربه شفينا... وهو جمروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا... لكن أحزاننا محلها وأوجاعنا حتملها... احلزن

... من الضغطة ومن الدينونة أخذ ويف جيله من كان يظن أنه قطع من أرض األحياء... والرب وضع عليه إمث مجيعنا

بيد أم مجيعاً متفقون على أن املسيح سيخِضع الكفار يف آخر ). 43"(هو محلَ خطيئة كثريين وشفع يف املذنبنيو
ويتخذ أورشليم عاصمة له، ويضم إليه الناس مجيعاً ليؤمنوا بيهوه والشريعة ) 44(األمر، وحيرر إسرائيل

عها فتكون األرض كلها خصبة، وحتمل كل حبة تسعد به الدنيا بأمج" عصر طيب"ويسود بعد ذلك ). 45(املوسوية
قدر ما كانت حتمله ألف مرة، ويصري اخلمر موفوراً، ويزول الفقر، ويصبح الناس كلهم أصحاء، مستمسكني 
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وكان بعض الناس يظنون أن هذا العهد الصاحل ). 46(بالفضيلة، وتسود العدالة والصداقة والسالم يف األرض
 قوى الظلمة والشر ستبذل جهدها األخري للهجوم على هذه اململكة السعيدة، وأن ستتخلله عهود غري صاحلة وأن

أو ) يهوه" (قدمي األيام"ليحاسبوا أمام " يوم الدينونة األخري"العامل سيحترق يف الفوضى واللهب؛ وسيقوم املوتى يف 
د وصلح، أي على مملكة اهللا؛ وسيلقى ، وسيكون له السلطان املطلق األبدي على العامل بعد أن جتد"إبن اإلنسان"أمام 

ولقد كانت احلركة الفكرية يف . ، أما األخيار فسيستقبلون يف دار النعيم األبدي"يف اجلحيم"األشرار وهم صامتون 
شعب كان فيما مضى إذا فكر يف املستقبل : بالد اليهود يف جوهرها مماثلة للحركة الفكرية الدينية الوثنية املعاصرة هلا

ر تفكريه فيما سوف يؤول إليه مصريه القومي، مث فقد اآلن ثقته بالدولة اليت ينتمي إليها، وأخذ يفكر يف النجاة حيص
وكان الدين ذو الطقوس اخلفية الغامضة قد بعث هذا األمل يف صدور اآلالف املؤلفة من اليونان، . الروحية الفردية

مل أو احلاجة إليه مل يكونا يف بلد من البالد أقوى مما كان يف بالد ويف بالد الشرق اهللنسيت وإيطاليا؛ ولكن هذا األ
فلقد كان الفقراء أو احملرومون، واملظلومون أو املُحتقَرون يف هذه األرض يتطلعون إىل أن يرسل هلم اهللا من . اليهود

به وإنه حني ينتصر سريتفع وتقول أسفار الرؤيا إن هذا املنقذ لن يطول غيا. ينجيهم ويرفع عنهم نري الذل والعذاب
إىل اجلنة كل العادلني، حىت من كان منهم يف القبور، ليتمتعوا فيها بالنعيم السرمدي، وكان القديسون الشيوخ، 

أمثال مشعون، وكانت النساء املتصوفات أمثال أنا إبنة فانيول يقضون حيام حول املعبد، صائمني يترقبون، 
  .وكان هذا الترقب ميأل قلوب الناس. ذا املنقذ قبل وفامويصلون، ويتضرعون لعلهم يرون ه

  الفصل السادس 

  الثورة 

ظل اليهود يكافحون قروناً طويلة، وملا أن مات هريودس األعظم نبذ الوطنيون نصائح هلل السلمية وأعلنوا الثورة 
كان كثريون منهم قد جاءوا فقتل جنود أركلوس ثالثة آالف، . على خليفته أركلوس وعسكروا يف خيام حول املعبد

، لكن الثوار عادوا إىل التجمع يف عيد العنصرة وتعرضوا يف هذه املرة )م. ق4(إىل أورشليم ليحتفلوا بعيد الفصح 
إىل ما تعرضوا له من قبل من قتل، وحرقَت أروقة الدير وب اجلنود ما فيه من الكنوز، واستحوذ اليأس على 

مث تألفت عصابات من الوطنيني يف الريف وهددوا حياة كل من يؤيد روما، ومن . أنفسهمالكثريين من اليهود فقتلوا 
وزحف قارس حاكم سوريا . هذه العصابات واحدة حتت قيادة بوداس اجلولوين استولت على صفورة عاصمة اجلليل

 ثالثني ألفاً من اليهود على فلسطني بعشرين ألفاً من رجاله، وهدم مئات من بلداا، وصلب ألفني من الثوار، وباع
. وذهب وفد من زعماء اليهود إىل روما وطلب إىل أغسطس أن يلغي امللكية يف بالد اليهود. يف أسواق الرقيق

فاستجاب أغسطس لطلبه وعزل أركلوس وجعل البالد والية رومانية من الدرجة الثانية وعني عليها حاكماً مسئوالً 
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لبالد املضطربة بفترة صغرية من السالم يف عهد تيبرييوس، فلما جلس كلجيوال ونعمت هذه ا). 36(أمام وايل سوريا
على العرش أراد أن جيعل عبادة اإلمرباطور ديناً يوحد به أجزاء اإلمرباطورية املختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 

وكان اليهود يف عهد .  اهليكلقرباناً يقرب لصورته وأصدر تعليماته إىل املوظفني يف أورشليم أن يضعوا متثاله يف
أغسطس وتيبرييوس قد خطوا نصف الطريق إىل ترضية األباطرة بأن كانوا يضحون ليهوه باسم اإلمرباطور، ولكنهم 
كانوا ينفرون أشد النفور من وضع متثال منحوت لرجل وثين يف هيكلهم، وبلغ هذا النفور درجة دفعت آالفاً منهم 

 إىل أن يذهبوا إىل حاكم سوريا ويطلبوا إليه أن يذحبهم وإن مل يرتكبوا ذنباً قبل أن -ورة على حد قول الرواية املأث-
وأقنع أجربا حفيد هريودس اإلمرباطور كلوديوس فعينه . وحل كلجيوال هذا املشكل مبوته). 49(ينفذ هذا املرسوم

رى من عقاهلا، وأعاد كلوديوس البالد ؛ فلما مات أجربا انطلقت الفتنة مرة أخ)41(ملكاً على فلسطني كلها تقريباً
وكان معظم الرجال الذين اختارهم ). 44(إىل ما كانت عليه يف عهد أغسطس وعني عليها حاكماً من قبل رومة

حكم " والذي Pallasومن هؤالء فليكس الذي عينه أخوه بالس . معاتيقه ليشغلوا هذا املنصب عاجزين أو سفلة
 أعدل من فليكس، Festusوكان فستس ). 50"(بقوة امللك وروح الرقيق "-س  كما يقول تاست- " بالد اليهود

 يف النهب وفرض - إذا جاز لنا أن نصدق يوسفوس -  Albinusوجد ألبينس . ولكنه تويف أثناء هذه احملاولة
سجن إال من مل يبق أحد يف ال"الضرائب، ومجع ثروة طائلة بإطالق ارمني من السجون نظري أجر يتقاضاه منهم حىت 

 مسلك - كما يقول هذا الكتاب صديق الرومان املعجب م - Florusوسلك فلورس ). 51"(مل يتقاض منه شيئاً
فنهب مدناً بأكملها، ومل يكتِف بأن يسرق هو نفسه، بل تغاضى عن سرقات غريه إذا نال " اجلالّد ال مسلك احلاكم"

 منها رائحى العداوة احلزبية؛ وما من شك يف أن احلكام هم اآلخرون بيد أن هذه األقوال يشتم. سهماً من الغنيمة
و " املتحمسني"وتألفت عصابات من . كانوا يشكون من أن اليهود شعب مشاكس ليس من السهل إخضاعه

وأقسم أعضاؤها أن يغتالوا كل يهودي خائن، فكانوا يندسون وسط . ليحتجوا على هذا الفساد" الفدائيني"
 الشوارع ويطعنون ضحاياهم من خلفهم، مث خيتفون بني اجلماهري يف الفوضى اليت تعقب عملهم اجلماعات يف

من كنوز اهليكل، اجتمع أمامه مجهور )  ريال أمريكي61.200(وملا أن اغتصب فلورس سبع عشر وزنة ). 52(هذا
ن الصدقات له ألنه يعاين مرارة غاضب يطلبون عزله؛ وأخذ مجاعة من الشبان يطوفون باملدينة وبأيديهم سالّت يطلبو

لكن فيالق فلورس بددت مشل اتمعني، وبت مئات من البيوت، وذحبت ساكنيها، وقبض على زعماء . الفقر
وأخذ شيوخ العربانيني ). 53( يهودي قتلوا يف ذلك اليوم3.600ويقول يوسفوس إن . الفتنة، وجلدوا وصلبوا

وحجتهم يف هذا أن الثورة على هذه اإلمرباطورية القوية ليست إال انتحاراً وأثرياؤهم يدعون الناس إىل الصرب، 
وانقسمت املدينة، وانقسمت كل . قومياً؛ أما الشبان والفقراء فكانوا يتهمون هؤالء خبور العزمية وحماباة الظاملني

توىل اآلخر على جزئها األدىن، أسرة تقريباً بني هذين احلزبني، فاستوىل أحدمها على اجلزء األعلى من أورشليم، واس
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 إىل نشوب معركة دامية بني احلزبني 68ووصل األمر يف عام . كالمها يهاجم اآلخر بكل ما يصل إىل يده من سالح
. وهكذا استحالت الفتنة ثورة). 54( يهودي من بينهم األغنياء كلهم تقريبا12.000ًانتصر فيها املتطرفون وقتلوا 

، وأقنعتها بأن تلقي سالحها، مث قتلت Massadaاحلامية الرومانية املعسكرة يف مسادا وأحاطت قوة من العصاة ب
ويف ذلك اليوم نفسه حدثت يف قيصرية عاصمة فلسطني مذحبة هائلة ذِبح فيها غري اليهود من . رجاهلا عن آخرهم

كان دمشق عشرة آالف وذبح غري اليهود من س. السكان عشرين ألفا من اليهود، وبيع آالف غريهم بيع الرقيق
وقام اليهود املختفون بتدمري عدد كبري من املُدن اليونانية يف فلسطني وسوريا، وأحرقوا ). 55(يهودي يف يوم واحد

وكان : "بعضها عن آخرها، وقتلوا عدداً كبرياً من أهلها كما قُتل منهم هم أيضاً كثريون؛ ويقول يوسفوس يف هذا
ملقاة فيها دون أن تدفن، وأن نشاهد جثث ... لوقت أن نرى املُدن مملوءة جبثث املوتىمن املناظر املألوفة يف ذلك ا

وقبل أن حيل شهر سبتمرب من عام ). 56"(الشيوخ إىل جانب جثث األطفال وبينها جثث النساء عارية من كل غطاء
 وفقد أنصاره، وانضم  كان الثوار قد استولوا على أورشليم وعلى فلسطني كلها تقريباً؛ وخذل حزب السلم66

وكان من بني هؤالء كاهن يدعى يوسفوس، وكان وقتئذ شاباً يف الثالثني من عمره، . معظم أعضائه إىل الثوار
وكلّفه الثوار بتحصني اجلليل، . ونشيطاً، نااً، وِهب من الذكاء ما يستطيع به أن حييل كل شهوة من شهواته فضيلة

ات فسبازيان احملاصرة هلا، حىت مل يبق من حاميتها اليهودية على قيد احلياة غري فدافع عن حصنها جوتوباتا ضد قو
وأراد يوسفوس أن يسلم جلنود فسبازيان، ولكن رجاله أنذروه . أربعني جندياً اختبئوا معه يف كهف من الكهوف

طريق القرعة الترتيب الذي وإذ كانوا يفضلون املوت على األسر، فقد أقنعهم بأن حيددوا ب. بالقتل إن حاول التسليم
وملا ماتوا مجيعاً ومل يبق إال هو وواحد منهم أقنعه بأن ينضم إليه يف االستسالم . يقتل به كل منهم على يد من يليه

وقبيل أن يرسال إىل روما مكبلني باألغالل تنبأ يوسفوس أن فسبازيان سيصبح إمرباطوراً فأطلقه فسبازيان من . للعدو
وملا سافر فسبازيان إىل اإلسكندرية صحب . ليه شيئاً فشيئاً وجعله ناصحاً أميناً له يف حربه ضد اليهوداألسر، وقربه إ

وكان اقتراب الفيالق الرومانية إيذاناً بضم صفوف اليهود وتأليفهم وحدة حانقة . يوسفوس تيتس يف حصار أورشليم
كل من " من الثوار جتمعوا يف املدينة، وإن 60.000ويقول تاستس إن . متعصبة وإن جاء ذلك بعد فوات األوان

، وإن الروح العسكرية يف النساء مل تكن أقل منها يف "يستطيع االخنراط يف سلك اجلندية قد تسلح ونزل إىل امليدان
ونادا يوسفوس من بني صفوف الرومان أهل املدينة احملاصرين إىل االستسالم، ولكنهم اموه باخليانة، ). 57(الرجال

وحاول اليهود بعد أن نفدت مئونتهم اختراق الصفوف للحصول على الطعام، فأسر . اربوا إىل آخر رجل فيهموح
هؤالء بلغوا من الكثرة حداً مل تتسع معه األرض إلقامة "الرومان آالفاً منهم وصلبوهم، ويقول يوسفوس إن 
ملدينة جبثث املوتى يف املراحل األخرية من وازدمحت شوارع ا". الصلبان، ومل يوجد من الصلبان ما يكفي ألجسامهم

وكانت مجاعات من النهابني تطوف باملوتى وتقطع أجسامهم وتنهب ماهلم، ويقال إن . احلصار الذي دام مخسة أشهر
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 جثة ألقيت من فوق أسوار املدينة، وإن بعض اليهود بلعوا قطعاً من الذهب وخرجوا خلسة من 116.000
و السوريني الذين قبضوا عليهم شقوا بطوم أو حبثوا يف برازهم ليحصلوا على ما ابتلعوه أورشليم، وإن الرومان أ

وملا استوىل تيتس على نصف املدينة عرض على الثوار شروطاً ظنها لينة، فلما رفضوها أضرمت ). 58(من الذهب
مشيداً من اخلشب، أن احترق فرق احلراقني الرومان النار يف اهليكل فلم يلبث هذا الصرح العظيم، وكان معظمه 

فمنهم ). 59(وقاتل الباقون من املدافعني عن املدينة قتال األبطال، فخورين كما يقول ديو مبوم يف حرمه. بأكمله
ومل يرحم املنتصرون . من قتل بعضهم بعضاً، ومنهم من ألقوا بأنفسهم على سيوفهم، ومنهم من قفزوا يف اللهب

 وبيعوا يف أسواق الرقيق، 97.000وقد قبض على . طاعوا أن يقبضوا عليه من اليهودأحداً، بل قتلوا كل من است
ومات كثريون منهم يف اتلدات بعد أن سيقوا مرغمني إىل األلعاب اليت أقيمت ضمن احتفاالت النصر يف بريوت، 

قبه من حوادث مبليون ويقدر يوسفوس عدد من هلك من اليهود يف هذا احلصار وما أع. وقيصرية، وفلباي، وروما
ودامت املقاومة يف أماكن متفرقة حىت ). 60)(م70(ومائة وسبعة وتسعني ألفاً، أما تاستس فيقدرهم بستمائة ألف 

وصودرت أمالك الذين اشتركوا . ، ولكن تدمري اهليكل كان يف واقع األمر اية الفتنة واية الدولة اليهودية73عام 
وكان أفقر . اليهودية أن ختلو من اليهود، وعاش من بقي منهم فيها عيش الكفاففيها وبيعت، وكادت الدولة 

فقرائهم يرغم على أن يؤدي للهيكل الوثين يف روما نصف الشاقل الذي كان العربانيون الصاحلون يؤدونه يف كل 
رة اليت احتفظت ا واختذت اليهودية الصو: وأُلغيت مناصب كبار الكهنة والسنهدرين. عام لصيانة هيكل أورشليم

واختفت طائفة الصدوقيني، . صورة دين بال معبد مركزي، وال كهنوت مسيطرين عليه، وال قرابني: إىل أيامنا هذه
  .وأصبح الفريسيون واألحبار زعماء شعب ال وطن له، مل يبق له إال معابده

  الفصل السابع 

  التشتيت 

 عجل انتشارهم يف مجيع بالد البحر األبيض املتوسط، ومن أجل لقد كانت هجرة مليون من اليهود أو تشريدهم مما
ولقد رأينا أن هذا التشتيت بدأ بالسيب أو . هذا أرخ علماؤهم تشتيتهم من الوقت الذي دمر فيه هريودس اهليكل

ل مما حيتمه وإذا كانت كثرة التناس. اَألسر البابلي قبل ذلك الوقت بستة قرون وانه جتدد باستيطام يف اإلسكندرية
الدين اليهودي والشريعة اليهودية على الصاحلني املتقني، وإذ كان وأد األطفال حمرماً عليهم فإن انتشار اليهود كانت 

له أسباب من علم األحياء نفسه فضالً عن أسباب اقتصادية؛ وكان ال يزال لليهود بعض الشأن القليل يف جتارة 
سقوط أورشليم خبمسني عاماً قوالً ال خيلو من املغاالة اليت أملتها عليه نزعته وقد قال عنهم استرابون قبل . العامل

يصعب على اإلنسان أن جيد يف العامل املعمور كله مكاناً واحداً خالياً من هذا اجلنس من الناس، أو : "املعادية للسامية
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... آلى باحملالت اليهودية ومثلهاامل... القارات"ووصف فيلو قبل التشتيت بعشرين عاماً ). 61"(خري مملوك له

 من بعد امليالد حىت كان آالف من اليهود يف سلوقية على 70وما واىف عام ). 62"(اجلزائر وبالد بابل كلها تقريباً
. وكانوا كثريي العدد يف بالد العرب، ومنها عربوا البحر إىل بالد احلبشة. ر دجلة ويف غريها من مدائن جارثية

. يا وفينيقية وكانت هلم جالية كبرية يف طرسرس، وإنطاكية، وميليتس، وإفسوس، وسرديس، وأزمريوكانوا يف سور

أما يف غرب البحر . وكانوا أقل من ذلك بعض الشيء يف ديلوس، وكورنثة، وأثينة، وفلباي وبريية، وسالنيك
يب، وروما، وحىت فرتويا موطن األبيض كانت هناك مجاعات من اليهود يف قرطاجنة، وسرقوسة، وبتيولة، وكبوة، ومب

ويف وسعنا أن نقدر عدد اليهود يف اإلمرباطورية الرومانية إمجاالً بنحو سبعة . هوراس نفسها مل تكن ختلو من اليهود
وقد ). 63(من سكاا وضعفي نسبتهم إىل سكان الواليات املتحدة األمريكية يف هذه األيام% 7ماليني أي حنو 

 ولباسهم، وطعام، وختام، وفقرهم، وطمعهم، ورخائهم، وعزلتهم، وذكائهم، ونفورهم من أثاروا بكثرة عددهم،
الصور وتشددهم يف مراعاة السبت رغم ما يسببه ذلك من العنت هلم، أثاروا ذا كله حركة عداء للسامية ختتلف 

ى يف الشوارع، وقتلهم زرافات يف من املزاح يف املالهي، والسخرية م يف أقوال جوفنال وتاستس، إىل ذحبهم فراد
وقد نصب أبيون اإلسكندري نفسه مدافعاً عن هذه اهلجمات، ورد عليه يوسفوس برسالة صارمة . املذابح املدبرة

وما بعد سقوط أورشليم، وصحب قاهر بين جنسه يف موكب وسافر يوسفوس مع تيتس إىل ر . شديدة اللهجة
ومنحه فسبازيان حق املواطنية الرومانية، ووظف له معاشاً وخصص . نصر عرض فيه أسرى اليهود واملغامن اليهودية

وتسمى يوسفوس نظري هذا باسم آسره فسبازيا، وهو ). 65(له مسكناً يف قصره وأقطعه أرضاً خصبة يف بالد اليهود
ويربز انشقاقه على بين . ، ليدافع عن أعمال تيتس يف فلسطني)75حوايل عام (يوس، وكتب تاريخ حرب اليهود فالف

واشتد إحساسه . جنسه، ويثبط عزائم اليهود إذا ما فكروا يف اخلروج على روما مرة أخرى بإظهار قوا وبأسها
عيد عطف بين جنسه بأن يصور لغري اليهود ما قام به بعزلته يف شيخوخته فألّف كتاباً يف قدم اليهود أراد به أن يست
وقصصه يف هذا الكتاب واضح قوي، ووصفه . هذا الشعب من جالئل األعمال، ويصف عادام وأخالقهم

هلريودس األكرب ال يقل امتعاناً عن وصف أفلوطرخس، ولكن حتيزه، والغرض الذي يكتب من أجله يفسدان 
اليهود عدة سنني وأك قوى املؤلف، فلم يستطع أن يتمه، وكتب أمناء سره وقد تطلب قدم . موضوعية الكتاب

). 66(الكتب األربعة األخرية من العشرين كتاباً اليت يتألف منها هذا الد الضخم مستعينني على كتابتها مبذكراته

 قواه متأثرة حبياة ومل يكن يوسفوس قد جاوز اخلامسة والستني من عمره حني نشر الكتاب، ولكنه كان قد ضعفت
واستطاع اليهود أن يعيدوا بالتدريج بناء حيام االقتصادية والثقافية يف . املغامرات، واجلدل، والعزلة األخالقية

وبينما كان احلصار مضروباً على أورشليم فر من املدينة تلميذ شيخ من تالميذ هلل يدعى يوهنان بن . فلسطني
وملا خرج من املدينة أقام .  كلهم يف املذحبة فال يبقى من ينقذ األحاديث الشفويةزكاي ألنه خشي أن يبيد املعلمون
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وملا سقطت أورشليم نظم يوهنان . جممعاً علمياً يف كرم عند يبىن أو مينيا قرب شاطئ البحر األبيض املتوسط
الفريسيني واألحبار أي معلمي سنهدريناً جديداً يف مينيا، ومل يؤلفه من الكهنة، وسياسيني، واألثرياء، بل ألفه من 

ومل يكن هلذا الس املعروف باسم بيت الدين أية سلطة سياسية، ولكن معظم يهود فلسطني كانوا يعترفون . الشريعة
وكان احلاخام الذي خيتاره الس رئيساً له يعني املوظفني . بسلطانه يف مجيع الشئون املتعلقة بالدين واألخالق

 على اجلماعات اليهودية، وكان من حقه أن خيرج من حظرية الدين من ال يرضى عنهم من اإلداريني املشرفني
أن توثقت الرابطة بني ) م100حوايل سنة (وكان من أثر النظام الصارم الذي فرضه احلاخام مجاليل الثاين . اليهود

وحدث يف أيامه أن أعيد النظر يف . أعضاء الس أوالً، مث بني يهود مينيا، مث بني يهود فلسطني كلها فيما بعد
التفسريات املتناقضة للشريعة وهي التفسريات اليت نقلها هلل ومشاي، مث أخذ الرأي عليها، وكانت النتيجة أن قبلت 

وإذا كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية . معظم تفسريات هلل وفرض على اليهود مجيعهم أن يعملوا ا
 واليت تؤلف بني اليهود املشتتني الذين ال تؤلف بينهم دولة، فقد أصبح تعليم هذه الشريعة أهم عمل اليت ال غىن عنها

وحل امع حمل اهليكل، كما حلت الصالة حمل التضحية، . تقوم به الكنائس يف مجيع البالد اليت شتتت فيها اليهود
) هالكا(القوانني اليهودية املنقولة بطريق السماع يفسرون خمتلف ) التنامي(وأخذ الشراح . وحل الربان حمل الكاهن

وكانوا يؤيدون شروحهم يف العادة بعبارات يقتبسوا من الكتاب املقدس، يضيفون إليها قصصاً وعضات أو غريها 
وقد انضم هذا . وأشهر هؤالء التنامي هو الربان عكيبا بن يوسف. ويوضحوا ا يف بعض األحيان) هجاداً(من املواد 

الربان، وهو يف سن األربعني، إىل ابنه البالغ من العمر مخس سنني، وذهبا معاً إىل املدرسة فتعلم القراءة، واستطاع يف 
وبعد دراسة دامت ثالثة عشر عاماً افتتح له مدرسة حتت شجرة . زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب مجيع أسفار موسى

، ومثاليته، وشجاعته، وفكاهته، بل وتعسفه الشديد سبباً يف التفاف وقد كانت محاسته. تني يف قرية قريبة من مينيا
، أن دومتيان سيتخذ إجراءات جديدة ضد اليهود، اختري 95وملا جاءت األنباء يف عام . كثريين من الطالب حوله

. تويف دومتيانوبينما هم يف روما إذ . أكيبا ومجاليل واثنان آخران من اليهود ليتصال اتصاالً شخصياً باإلمرباطور

وملا . واستمع نريفا إىل رسالتهم وأظهر العطف على مطالبهم، وألغى الضريبة املفروضة على اليهود إلعادة بناء روما
عادة أكيبا إىل مينيا أخذ على عاتقه أن يقوم بذلك العمل الشاق الذي قضى فيه بقية حياته ونعين به تقنني اهلالكا، 

وقد بقيت اهلالكا حىت ). م200حوايل ( وخليفتهما األب يهوذا Meirذه الربان مري وأمت هذا العمل من بعده تلمي
 فكانوا هم -يف هذه الصورة املصنفة جزءاً من األحاديث الشفوية، يتناقلها العلماء واحلفاظ احملترفون جيالً بعد جيل 

سخف بقدر ما يف النتائج لليت وصل وكان يف الطرق اليت جرى عليها أكيبا من ال. النصوص احلية للشريعة املوسوية
وقد فسر الشريعة املسطورة تفسرياً عجيباً إذ جعل لكل حرف من حروفها معىن خفياً مث استمد من . إليها من الصحة

هذا التفسري مبادئ حرة؛ ولعل للباعث له على هذا التفسري ما الحظه من أن الناس ال يقبلون الشيء املعقول إال إذا 
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وعن أكيبا أخذ هذا التنظيم وذاك العرض لعلمي الدين واألخالق اللذين انتقال عن . امضة خفيةكان يف صورة غ
وملا بلغ سن التسعني وضعفت . طريق التلمود إىل ابن ميمون، مث انتقال آخر األمر إىل أساليب الفالسفة املدرسيني

ذاك أن يهود قورينة، . الثورة من كل اجلوانبقواه وأصبح من الرجعيني ألفى نفسه، كما كان يف أيام شبابه، حموطاً ب
، وأخذ اليهود 116 - 115ومصر، وقربص، وأرض اجلزيرة، رفعوا لواء الثورة على روما مرة أخرى يف عامي 

ويقول ديو إن . يقتلون غري اليهود، وهؤالء يقتلون أولئك حىت أصبح التقتيل هو العادة املألوفة يف تلك األيام
وتلك أرقام ال يقبلها العقل بطبيعة احلال، ولكنا نعرف أن .  يف قربص240.000قورينة، و قتلوا يف 220.000

قورينة مل تنتعش قط بعد هذا التخريب، وأن اليهود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت ال يسمح هلم قط بدخول 
سيح يعيد بناء اهليكل مث أمخدت الفنت، ولكن من بقي من اليهود ظلوا حمتفظني بأملهم القوي يف ظهور م. قربص

ذلك أن هدريان أعلن . وأشعل الرومان، حبمقهم وبآهلتهم، نار الثورة من جديد. ويعيدهم هم ظافرين إىل أورشليم
 مرسوماً بتحرمي اخلتان وتعليم 131 أنه يعتزم بناء ضريح جلوبتر يف مكان اهليكل، مث أصدر يف عام 130يف عام 

 132نت آخر وقفة وقفها اليهود يف التاريخ القدمي الستعادة حريتهم يف عام وكا). 67(الشريعة اليهودية علناً

وبارك أكيبا هذه الثورة رغم أنه كان طوال حياته يدعو إىل . بزعامة مشعون باركوشيبا الذي ادعى أنه هو املسيح
ل الفيالق الرومانية حىت وظل الثوار ثالث سنني مستبسلني يف قتا. السلم، وذلك حني إعترف باركوشيبا أنه هو املنقذ

 يهودي 580.000 مدينة يف فلسطني وذحبوا 985ودمر الرومان . هزموا آخر األمر بعد أن نفذ طعامهم وعتادهم
وخربت بالد اليهود كلها تقريباً، وخر . ويقال إن الذين ماتوا من اجلوع واملرض واحلريق كانوا أكثر من هذا العدد

وكان الذين بيعوا من اليهود يف أسواق الرقيق من الكثرة حبيث اخنفض .  دفاعه عن بيثارباركوشيبا نفسه صريعاً أثناء
واختبأ اآلالف منهم يف سراديب حتت األرض مفضلني ذلك على األسر؛ . مثن الواحد منهم حىت ساوى مثن احلصان

وأراد ). 68(ن جثث املوتىوملا أحاط م الرومان هلكوا من اجلوع واحداً بعد واحد، وكان األحياء منهم يأكلو
هدريان أن يقضي على ما يف اليهودية من رجولة وقدرة على االنتعاش، فلم يكتِف بتحرمي اخلتان بل حرم معه 

وفرضت ضريبة ). 69(اإلسبات واالحتفال بأي عيد من أعياد اليهود أو إقامة أي طقس من الطقوس اليهودية علناً
ة على مجيع اليهود، وحرم عليهم دخول بيت املقدس إال يف يوم واحد حمدد شخصية جديدة أكرب من الضريبة السابق

وقامت يف مواضع أورشليم مدينة إبليا كبتولينا . يف العام يسمح هلم فيه بايء إىل دمشق ليبكوا أمام خرائب اهليكل
س مينيا وحرم أعضاؤه الوثنية، وشيد فيها ضرحيان جلوبتر وفينوس، وساحات للرياضة ومالٍه ومحامات، وحل جمل

أما تعليم الشريعة جهرة فقد منع منعاً باتاً، . Lyddaاالجتماع، وأجيز لس عاجز أصغر منه أن جيتمع يف لدا 
وأصر أكيبا، وكان وقتئذ يف . وأنذر كل من خالف ذلك باإلعدام، وأعدم بالفعل عدد من األحبار الذين خالفوا

لم تالميذه، فزج يف السجن ثالث سنني، ولكنه مل ينقطع عن التعليم يف اخلامسة والتسعني من عمره على أن يع
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امسعي يا إسرائيل، الرب إهلنا، والرب : "سجنه، فحوكم، وأدين، وأعدم وهو ينطق بالعقيدة اليهودية األساسية
ن أنطونينس وظل اليهود قروناً عدة يعانون آثار النكبة اليت حلت م بعد ثورة باركوشيبا، وإن كا). 70"(واحد

بيوس قد خفف من صرامة مراسيم هدريان، ودخلوا من هذه اللحظة يف دور الكهولة، وختلوا عن كل العلوم 
الدنيوية ما عدا الطب، ونبذوا اهللنستية على اختالف صورها، ومل يتلقوا السلوى أو الوحدة إال من أحبارهم، 

 طال نفيه كما طال نفي اليهود، أو عاىن من األهوال مثل ولسنا نعرف شعباً آخر قد. وشعرائهم الصوفيني وشريعتهم
لقد حرم عليهم أن يدخلوا املدينة املقدسة، وأُرغموا على تسليمها للوثنية مث للمسيحية، وشردوا يف كل . ما عانوا

 جيدوا هلم والية من واليات الدولة الرومانية وإىل ما وراء حديد تلك الدولة، وضربت عليهم املذلة واملسكنة، ومل
صديقاً حىت بني الفالسفة والقديسني، فابتعدوا عن املناصب العامة وعكفوا يف عزلتهم على الدرس والعبادة، 
وهكذا . واستمسكوا أشد االستمساك بأقوال علمائهم، وأخذوا يتأهبون لكتابتها آخر األمر يف تلمود بابل وفلسطني

  .ا كانت وليدا املسيحية خترج لفتح العامل وسيادتهاختبأت اليهودية يف ظلمات اخلوف والفزع، بينم

  الكتاب الخامس 

  شباب المسيحية 

   م 325إلى . م.  ق4من 

  الباب السادس والعشرون 

  عيسى أو يسوع 

   م 30 -م. ق4

  الفصل األول 

  المراجع 

 أسطورة من -اهلاهل وجد املسيح حقاً؟ أو أن قصة حياة مؤسس املسيحية ومثرة أحزان البشرية، وخياهلا، وآم
األساطري شبيهة خبرافات كرشنا، وأوزريس، وأتيس، وأدنيس، وديونيشس، ومثراس؟ لقد كان بولنجربوك وامللتفون 

حوله، وهم مجاعة ارتاع ألفكارهم فلتري نفسه، يقولون يف جمالسهم اخلاصة إن املسيح قد ال يكون له وجود على 
؛ وملا 1991ه يف كتابه خرائب اإلمرباطورية الذي نشره يف عام  ذا الشك نفسVolneyاإلطالق، وجهر فلين 
 العامل األملاين مل يسأله القائد الفاتح سؤاالً تافهاً يف السياسة أو Wieland بفيالند 1808التقى نابليون يف عام 
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لعصر احلديث احلرب، بل سأله هل يؤمن بتارخيية املسيح؟ ولقد كان من أعظم ميادين نشاط العقل اإلنساين يف ا
 التهجم الشديد على صحته وصدق روايته، تقابله جهود قوية -للكتاب املقدس" النقد األعلى"وأبعدها أثراً ميدان 

إلثبات صحة األسس التارخيية للدين املسيحي؛ ورمبا أدت هذه البحوث على مر األيام إىل ثورة يف التفكري ال تقل 
وقد دارت رحى أوىل املعارك يف هذه احلرب اليت دامت مائيت عام . ة نفسهاشأناً عن الثورة اليت أحدثتها املسيحي

 أستاذ اللغات Hermann Reimarusكاملة يف صمت وسكون، وكان الذي أدارها هو هرمان رميارس 
 صفحة 1400 خمطوطاً عن حياة املسيح يشتمل على 1768الشرقية يف جامعة مهربج، فقد ترك بعد وفاته يف عام 

 Gotthold Lessingوبعد ستة سنني من ذلك الوقت نشر جتهولد لسنج . أال ينشره يف أثناء حياتهحرص على 

 Wolfenbuttelأجزاء من هذا املخطوط، رغم معارضة أصدقائه يف هذا النشر، ومساه هتامات ولفنبتل 

Fragments .عد مؤسس املسيحية أو أن يفهم هذا الفهم، بل جيب أن ويقول رميارس أن يسوع ال ميكن أن ي
يفهم على أنه الشخصية النهائية الرئيسية يف مجاعة املتصوفة اليهود القائلني بالبعث واحلساب، ومعىن أن املسيح مل 

يفكر يف إجياد دين جديد بل كان يفكر يف يئة الناس يف استقبال دمار العامل املرتقب، وليوم احلشر الذي حياسب فيه 
 أشار هردر إىل ما بني مسيح مىت، ومرقص، ولوقا، 1796ويف عام . من خري أو شراهللا األرواح على ما قدمت 

 Heinrich خلص هنريخ بولص 1828ومسيح إجنيل يوحنا من فوارق ال ميكن التوفيق بينهما، ويف عام 

Paulus أي أنه آمن بوقوعهما، ولكنه عزاها: ، صفحة، وعرض تفسرياً عقلياً للمعجزات1192 حياة املسيح يف 

 -يف كتابه عن حياة املسيح) David Strauss (1835- 1836مث جاء دافد استروس . إىل علل وقوى طبيعية

 فرفض ما حاوله بولص من توفيق بني املعجزات والعلل الطبيعية، وقال إن ما يف -وهو كتاب عظيم األثر يف التاريخ
 وإن حياة املسيح احلقيقية جيب أن تعاد كتابتها بعد األناجيل من خوارق الطبيعة جيب أن يعد من األساطري اخلرافية،

وقد أثارت جملدات استروس الضخمة عاصفة قوية يف التفكري . أن حتذف منها هذه العناصر أياً كانت عناصرها
ويف نفس العام الذي ظهر يف كتاب استروس هاجم فردنادندكرستيان بور . األملاين دامت جيالً من الزمان

Ferdinand Christian Bour ،ا كلها مدسوسة عليه عدا رسائله إىل أهل غالطيةرسائل بولص وقال ا 
 سلسلة من الكتب Bruno Bauer بدأ برونو بور 1840ويف عام ). روما(ورومية ) كورنثة(وكورنثوس، 

 الطقوس اجلدلية احلماسية يبغي ا أن يثبت يسوع ال يعدو أن يكون أسطورة من األساطري، أو جتسيداً لطقس من
 أخرج إيرنس رينان 1863ويف عام . نشأ يف القرن الثاين من مزيج من األديان اليهودية، واليونانية، والرومانية

Ernest Renanحياة يسوع الذي روع ماليني الناس باعتماده فيه على العقل وسحر لب املاليني بنثره اجلزل  .

وبلغت املدرسة . ، وعرض مشكلة األناجيل على العامل املثقف كلهوقد مجع رينان يف هذا الكتاب نتائج النقد األملاين
 الذي حلل Loisyالفلسفية صاحبة البحوث الدينية ذروا يف أواخر القرن التاسع عشر على يد األب لوازي 
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و نصوص العهد اجلديد حتليالً بلغ من الصرامة حداً اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إىل إصدار قرار حيرمانه ه
، ومتثاس Naber ونابر Piersonويف هذه األثناء وصلت املدرسة اهلولندية مدرسة بريسن ". احملدثني"وغريه من 

Matthasويف أملانيا عرض آرثر .  باحلركة إىل أبعد حدودها إذ أنكرت بعد حبوث مضنية حقيقية املسيح التارخيية
 .Wامسث . ب.؛ ويف إنكلترا أدىل و)1906(دداً  هذه النتيجة السالبة عرضاً واضحاً حمArthur Drewsدروز 

B. Smithم ربرتسن . ، و جJ. M. Robertsonوهكذا بدا .  حبجج من هذا النوع أنكر فيها وجود املسيح
وبعد فما هي األدلة اليت تثبت وجود . أن اجلدل الذي دام مائيت عام سينتهي إىل إفناء شخصية املسيح إفناء تاماً

ويف ذلك الوقت ): "؟م93(إشارة غري مسيحية إليه هي اليت وردت يف كتاب قدم اليهود ليوسفوس املسيح؟ إن أقدم 
كان يعيش يسوع، وهو رجل من رجال الدين، إذا جاز أن نسميه رجالً، ألنه كان يأيت بأعمال عجيبة، ويعلم 

؟ قد "لقد كان هو املسيح. نانوقد إتبعه كثريون من اليهود وكثريون من اليو. الناس، ويتلقى احلقيقة وهو مغتبط
تنطوي هذه السطور العجيبة على أصل صادق صحيح؛ ولكن هذا الثناء العظيم الذي يثىن به على املسيح يهودي 

، نقول إن هذا الثناء ملا -  وكانا كالمها يناصبان املسيحية العداء يف ذلك الوقت -يريد به الزلفى للرومان أو اليهود
فقرة، ولذلك يرفضها علماء املسيحية، وال يكادون يشكون يف أا مدسوسة على يبعث الريبة يف هذه ال

ويف التلمود إشارات إىل يسوع الناصري، ولكنها من عهد متأخر جداً جيعلها جمرد ترديد األصداء ). 3(يوسفوس
اب كتبه بلين األصغر وأقدم ما لدينا من إشارات إىل املسيح يف أدب الوثنيني ما ورد يف خط). 4(واألفكار املسيحية

 وبعد مخس سنني من ذلك الوقت وصف ، يستشري فيه تراجان عما يعامل به املسيحيني)5)(110حوايل (
يف ذلك الوقت كان هلم أتباع يف مجيع  يف رومة ويقول ام Christianiإضطهاد نريون للكرستياين ) 6(تاستس

وهذه الفقرة شبيهة بكتابات تاستس يف أسلوبه، وقوته، وحتيزه شبها له يرتب معه أحد من الباحثني إال . أحناء أوربا
، كما )8(خرب هذا االضطهاد نفسه) 125حوايل (ويذكر روتونيوس ). 7(درور وحده يف صدورها من هذا الكتاب

 Impuisore(اليهود الذين أثاروا اضطرابات عامة بتحريض املسيح ) "52وايل ح(يذكر نفي كلوديوس 

Chresto)"(9 .( وتتفق هذه الفقرة اشد االتفاق مع ما ورد يف إصحاح أعمال الرسل من أن كلوديوس أصدر
 املسيح وهذه اإلشارات كلها تثبت وجود املسيحيني ال). 10"(اليهود أن خيرجوا من روما"مرسوماً أوجب فيه على 

نفسه؛ ولكننا إذا مل نسلم بوجود املسيح فال مناص لنا من أن نأخذ بالفرض الضعيف جداً وهو أن شخصية يسوع 
قد اخترعت اختراعاً يف جيل واحد؛ والبد لنا من أن نفترض فوق ذلك أن اجلالية املسيحية وجدت يف روما قبل عام 

52ويقول ثالس . ا مرسوم إمرباطوري ببضع سنني، وإال ملا كانت خليقة أن يصدر بشأThallus وهو كاتب 
إن الظلمة العجيبة ) 11(وثين عاش يف منتصف ذلك القرن األول يف هتامه من كتاب احتفظ لنا ا يويوس افركانس

أما وجود . اليت يقال إا حدثت وقت موت املسيح، كانت ظاهرة طبيعية حمضة، ومل تكن أكثر من مصادفة عادية



  

 Will Durant  594   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

وقصارى القول أن نكران ذلك الوجود مل خيطر . هو عند هذا الكاتب قضية مسلم ا مفروغ من صحتهااملسيح ف
أما األدلة املسيحية . على ما يظهر ألشد املخالفني لليهودية أو لليهود املعارضني للمسيحية الناشئة يف ذلك الوقت

وبعض هذه الرسائل ال يعرف كاتبها معرفة أكيدة، . على وجود املسيح فتبدأ إىل الرسائل املعزوة إىل القديس بولص
 ال يكاد خيتلف الباحثون يف أا يف - م ولكنها كتبت يف احلقيقة بعد ذلك التاريخ64 تؤرخ بعام -ومنها عدة رسائل

ومل يشك أحد قط من وجود بولص نفسه أو يف لقائه الكثري لبطرس، ويعقوب، ويوحنا؛ . جوهرها من كتابات بولص
وكثرياً ما تشري ). 12(ولص بأن هؤالء الرجال قد عرفوا املسيح يف أثناء حياته وحيسدهم على هذه املعرفةويعترف ب

هذا ما كان من أمر املسيح نفسه، ). 14(وإىل حادث الصلب) 13(الرسائل املعترف بنسبتها إليه إىل العشاء األخري
جيل اليت وصلت إلينا هي البقية الباقية من عدد أكرب منها ذلك أن األربعة أنا. أما األناجيل فليس أمرها ذه السهولة

" Gospel"واللفظ الدال على اإلجنيل . كثرياً، كانت يف وقت ما منتشرة بني املسيحيني يف القرنني األول والثاين

 به  والذي يبدأEuangelionترمجة للفظ اليوناين )  أي أخبار طيبةGopspelوهو يف اللغة اإلنكليزية القدمية (
وأناجيل مىت، ومرقس، .  هي أن املسيح قد جاء، وأن ملكوت اهللا قريبة املنال-"أخبار سارة"إجنيل مرقس ومعناه 

والنظر إليها "ذلك بأن حمتوياا وحوادثها ميكن ترتيبها يف أعمدة متوازية : ولوقا، ميكن اإلحاطة ا بنظرة واحدة
بيد أن ما . ية الدارجة، ومل تكن مناذج طيبة يف النحو أو يف الصقل األديب؛ وقد كتبت كلها باللغة اليونان"كلها جمتمعة

يف أسلوا السهل من قوة وإيصال املعاين عن أقرب طريق، وما يف تشبيهاا والصور اليت ترمسها من وضوح، وما يف 
 يف صورا األصلية االحساسات اليت تصورها من عمق، وما يف القصص اليت ترويها من روعة، كل هذا يكسبها حىت

الفجة مجاالً فذاً، زاده قوة عند العامل اإلجنليزي الترمجة العظيمة البعيدة كل البعد عن الدقة، واليت وضعت للملك 
أما النسخ األصلية فيبدو أا كتبت . وترجع أقدم النسخ اليت لدينا من األناجيل األربعة إىل القرن الثالث. جيمس

تعرضت بعد كتابتها مدى قرنني من الزمان األخطاء يف النقل، ولعلها تعرضت أيضاً م، مث 120، 60بني عامي 
والكتاب الذين عاشوا قبل . لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبني الطائفة اليت ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها

 ينقلونه مأخوذ من العهد القدمي ولسنا اية القرن األول امليالدي ال ينقلون قط شيئاً عن العهد اجلديد، بل كان ما
يوحنا " إذ يقول أن 135 الذي كتب يف عام Papias إال يف كتاب ببياس 150جند إشارة إلجنيل مسيحي قبل عام 

 قال إن مرقس ألّف إجنيله من ذكريات نقلها إليه - وهو شخصية مل يستطع االستدالل على صاحبها- "األكرب
 ويبدو أن هذا اإلجنيل جمموعة -"وأعاد متى كتابة الكلمات بالعربية: "هذا قولهويضيف ببياس إىل ). 15(بطرس

والراجح أن بولص كانت لديه وثيقة من هذا النوع، وذلك ألنه ينقل أحياناً كلمات يسوع . آرامية من أقوال املسيح
، 1897امي  يف خرائب إحدى املُدن القدمية يف مصر يف عHunt وهنت Grenfellكشف جرنفل @%=بنصها

وال ترجع هذه الربديات إىل .  عن عشرين قطعة من الكلمات تتفق إىل حد ما يف فقرات مماثلة هلا يف األناجيل1903
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ويتفق . وإن كان ال يذكر األناجيل قط@ .ما قبل القرن الثالث ولكنها قد تكون نسخاً من خمطوطات أقدم منها
 و 65رقس يف الزمن على سائر األناجيل، ويف حتديد تارخيه بني عامي الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية إجنيل م

فإن الكثريين من الباحثني يعتقدون أنه ) 16(وإذ كان هذا اإلجنيل يكرر املسألة الواحدة أحياناً يف عدة صور. م70
. يل مرقس نفسهيعتمد على الكلمات السالفة الذكر وعلى قصة أخرى قدمية العهد قد تكون هي الصورة األوىل إلجن

وهلذا فإنه . ويبدو أن إجنيل مرقس كان منتشراً أثناء حياة بعض الرسل أو حياة الرعيل األول من أتباعهم ومريديهم
يبدو من غري احملتمل أنه كان خيتلف اختالفاً جوهرياً عما كان لديهم من أقول وعن تفسري املسيح هلذه 

 ذلك العامل النابه احلكيم بأن إجنيل مرقس Schwetyer شوتزر ومن حقنا إذن أن حنكم كما حكم). 17(األقوال
وتقول الرواية املأخوذ ا إن إجنيل مىت أقدم األناجيل كلها، ويعتقد إيرنيوس ). 18"(تاريخ صحيح"يف جوهره 

Ireneaeus وإذ كان . أي اآلرامية، ولكنه مل يصل إلينا إال باللغة اليونانية-"العربية" أنه كتب يف األصل باللغة 
يبدو لنا انه يف هذه الصورة األخرية يردد أقوال إجنيل مرقس، وأنه ينقل يف أكرب الظن من أقوال يسوع نفسها، فإن 

وحىت أكثر العلماء يرجعون . نفسه" العشار"النقاد مييلون إىل القول بأنه من تأليف أحد أتباع مىت، وليس من أقوال 
وإذ كان الغرض الذي يبتغيه متى هو هداية اليهود ). 30(م90-85 بني عامي به إىل تلك الفترة البعيدة احملصورة

فإنه يعتمد أكثر من غريه من املبشرين على املعجزات اليت تعزى إىل املسيح، وحيرص حرصاً يدعو إىل الريبة على أن 
ألناجيل األربعة تأثرياً إىل بيد أنه رغم هذا أشد ا. يثبت أن كثرياً من نبوءات العهد القدمي حتققت على يدي املسيح

واإلجنيل . وال يسعنا إال أن نعده بني روائع اآلداب العاملية، وإن مل يدرك ذلك كاتبه القدمي. النفس وإثارة إىل العاطفة
حسب نص القديس لوقا، وهو النص الذي يعزى عادة إىل العقد األخري من القرن األول، يعلن أنه يرغب يف تنسيق 

وأكرب الظن أن لوقا نفسه كان . بقة عن املسيح، والتوفيق بينها، وأنه يهدف إىل هداية كفرة ال اليهودالروايات السا
وهو يقتبس كثرياً من كتابات مرقس ). 21(من غري اليهود، وأنه كان صديق بولص، ومؤلف سفر أعمال الرسل

مائة واإلحدى والستني اليت يشتمل عليها ، فإنك لتجد يف إجنيل متى ستمائة آية من الست)22(كما يقتبس منها متى
ويف إجنيل متى ). 23(النص املعتمد إلجنيل مرقس، وجند منها ثالمثائة ومخسني يف إجنيل لوقا تكاد أن تكون هي بنصها

كثري من الفقرات اليت توجد يف لوقا وال توجد يف إجنيل مرقس، وهنا أيضاً تكاد تكون هي بنصها، ويبدو أن لوقا 
ويصقل لوقا هذه املقتبسات الصرحية .  عن متى أو أن لوقا ومتى أخذاها عن أصل مشترك، مل نعثر عليه بعدأخذ هذه

وال يدعى اإلجنيل الرابع أنه ترمجة . مبهارة أدبية حتمل لينان على الظن بأن هذا اإلجنيل أمجل ما ألف من الكتب
 كلمة اهللا، وخالق العامل، ومنقذ البشرية وهو يناقض ليسوع، بل هو عرض للمسيح من وجهة النظر الالهوتية بوصفه

وإن ما يصطبغ به الكتاب من ). 25(األناجيل األخرى يف كثري من التفاصيل ويف الصورة العامة اليت يرمسها للمسيح
قية، قد جعال نزعة قريبة من نزعة القائلني بأن اخلالص ال يكون باإلميان بل باملعرفة، وما فيه من تأكيد آلراء امليتافيزي
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بيد أن ). 26(الكثريين من الباحثني يف الدين املسيحي يشكون يف صدق القول بأن واضعه هو الرسول يوحنا
وترتع . التجارب توحي إلينا بأن ال نعجل يف تكذيب الروايات القدمية؛ ذلك بأن أسالفنا مل يكونوا كلهم بلهاء

والراجح أن الروايات املأثورة كانت صادقة . ع بأواخر القرن األولالدراسات احلديثة إىل حتديد تاريخ اإلجنيل الراب
ومالك القول أن مثة . ، ذلك بأنه تعرض األفكار نفسها باألسلوب نفسه"رسائل يوحنا"إذ تعزو إىل املؤلف نفسه 

 من القصص تناقضاً كثرياً بني بعض األناجيل والبعض اآلخر، وأن فيها نقطاً تارخيية مشكوكاً يف صحتها، وكثرياً
الباعثة على الريبة والشبيهة مبا يروى عن آهلة الوثنيني، وكثرياً من احلوادث اليت يبدو أا وضعت عن قصد إلثبات 
وقوع النبوءات الواردة يف العهد القدمي، وفقرات كثرية رمبا كان املقصود منها تقدير أساس تارخيي لعقيدة متأخرة 

لقد كان املبشرون باإلجنيل يرون كما يرى شيشرون وسالست، وتاستس . هامن عقائد الكنيسة أو طقس من طقوس
أن التاريخ وسيلة لنشر املبادئ اخللقية السامية، ويبدو أن ما تنقله األناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت ملا 

ذا كله بقي فإذا سلمنا ". تصحيح"تتعرض له ذاكرة األميني من ضعف وعيوب، وملا يرتكبه النساخ من أخطاء أو 
الشيء الكثري إن ما يف األناجيل من تناقض ال يتعدى التفاصيل اجلزئية إىل احلقائق العامة، وإن األناجيل الثالثة األوىل 

ولقد دفعت محاسة الكشف كبار الناقدين إىل أن . لتتفق اتفاقاً عجيباً، وتعرض يف جمموعها صورة منسقة للمسيح
 مبقاييس لو طبقت على مئات من العظماء األقدمني أمثال محورايب، وداود، يقيسوا صحة أحوال العهد اجلديد

وإن املبشرين باإلجنيل، رغم ما يتصفون به  .  لزالوا كلهم من عامل احلقائق وهووا إىل عامل اخلرافات-سقراط
 حتيز وميل مع اهلوى ومن األخذ بأفكار دينية سابقة، ليسجلون كثرياً من احلادثات اليت يعمد املخترعون امللفقون من

 كتنافس الرسل على املنازل العليا يف ملكوت اهللا، وفرارهم بعد القبض على يسوع، وإنكار بطرس، - إىل إخفائها
عض من مسعوه إىل ما عسى أن يكون مصاباً به من اجلنون، وعجز املسيح عن إتيان املعجزات يف اجلليل، وإشارة ب

وتشككه األول يف رسالته، واعترافه بأنه جيهل أمر املستقبل، وما كان مير به من حلظات ميتلئ قلبه فيها حقداً على 
 أن أعدائه، وصيحة اليأس اليت رفع ا عقريته وهو على الصليب؛ إن من يطلع على هذه املناظر ال يشك قط يف

ولو أن عدداً قليالً من الرجال السذج قد اخترعوا يف مدى جيل واحد هذه الشخصية . وراءها شخصية تارخيية حقة
اجلذابة، وهذه املبادئ األخالقية السامية، وهذه النظرية األخوية امللهمة، لكان عملهم هذا معجزة أبعد عن العقول 

ئيسية يف سرية املسيح، وأخالقه، وتعاليمه لتبقى بعد قرنني من وإن اخلطوط الر. من أية معجزة تسجلها األناجيل
  . النقد الشديد واضحة معقولة؛ لتكون أروع ظاهرة يف تاريخ الغربيني وأعظمها فتنة لأللباب

  الفصل الثاني 

  نشأة عيسى 
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 أي قبل العام الثالث - )27"(األيام اليت كان فيها هريودس ملكاً على بالد اليهود"حيدد متى ولوقا ميالد املسيح يف 
حني عمده يوحنا يف السنة اخلامسة عشرة من " حوايل الثالثني من العمر"م على أن لوقا يقول عن يسوع إنه كان .ق

ويضيف لوقا إىل هذا . م. ق1-2م، وهذا جيعل ميالد املسيح يف عام 29-28، أي يف عام )أ27(حكم تيبرييوس
حني كان كويرنيوس ... ر أغسطس يقضي بأن تفرض ضريبة على العامل كلهويف تلك األيام صدر مرسوم قيص: "قوله

Quiriniusم؛ ويذكر يوفوس 12-6واملعروف أن كويرنيوس كان حاكماً لسوريا بني عامي .  والياً على سوريا
 ، ولسنا جند ذكراً هلذا)28(م7-6أنه أجرى إحصاء يف بالد اليهود، ولكنه يقول إن هذا اإلحصاء كان يف عام 

 7-8إحصاء لبالد اليهود قام به سترنينس حاكم سوريا يف عام ) 29(ويذكر ترتليان. اإلحصاء إال هذه اإلشارة

ولسنا . م. ق6، فإذا كان هذا هو اإلحصاء الذي يشري إليه لوقا فإن ميالد املسيح جيب أن يؤرخ قبل عام )م.ق
آراء خمتلفة يف هذا املوضوع ) م100حوايل (سكندري نعرف اليوم الذي وِلد فيه بالتحديد، وينقل لنا كلمنت اإل

كانت منتشرة يف أيامه؛ فيقول إن بعض املؤرخني حيدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايو، وإنه 
ح يف  وكان املسيحيون الشرقيون حيتفلون مبولد املسي-هو حيدده بالسابع عشر من نوفمرب من العام الثالث قبل امليالد

 احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها 354ويف عام . اليوم السادس من شهر يناير منذ القرن الثاين بعد امليالد
كنيسة روما بذكرى مولد املسيح يف اليوم اخلامس والعشرين من نوفمرب، وكان هذا التاريخ قد عد خطأ يوم 

هذا حيتفل فيه بعيد مثراس، أي مولد الشمس اليت ال االنقالب الشتائي الذي تبدأ األيام بعده تطول؛ وكان قبل 
واستمسكت الكنائس الشرقية وقتاً ما باليوم السادس من يناير، وامت أخواا الغربية بالوثنية وبعبادة . تقهر

الشمس؛ ولكن مل يكد خيتتم القرن الرابع حىت اختذ اليوم اخلامس والعشرين من ديسمرب عيداً للميالد يف الشرق 

ويقول متى ولوقا إن مولد املسيح كان يف بيت حلم، القائمة على بعد مخسة أميال جنويب أورشليم، مث  . ضاًأي
وال يذكر املسيح إال باسم .  حلميقوالن إن أسرته انتقلت منها إىل الناصرة يف اجلليل، أما مرقص فال يذكر بيت

 ومعناها معين يهوه؛ وحرفه اليونان إىل Yeshu`a" يسوع"وقد مسي باالسم العادي املألوف ". يسوع الناصري"
Iesous والرومان إىل Iesus . ويبدو أنه كان ينتسب إىل أسرة كبرية، وشاهد ذلك أن جريانه أدهشتهم تعاليمه

ترى أىن له هذه احلكمة، والقدرة على القيام ذه العجائب؟ أليس هو إبن النجار؟ : "لنيالقوية فأخذوا يتساءلون قائ
، أليس أخوته هم يعقوب، ويوسف، ومشعون ويهوذا؟ أال تقوم أخواته هنا Maryأليست أمه تسمى مارية 

 البليغة، وهي من أروع  مارية بتلك العبارات-وحيدثنا لوقا عن البشرى بأسلوب أديب بليغ وينطق مرمي). 31"(بيننا؟
فهي : وتأيت شخصية مرمي يف القصة بعد شخصية ولدها يف الروعة والتأثري. القصائد اليت يشمل عليها العهد اجلديد

تربيه وتتحمل مسرات األمومة املؤملة؛ وتفخر بعلمه يف أيام شبابه، وتدهش فيما بعد من تعاليمه ومطالبه، وترغب يف 
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 ؛ )لقد حبثت أنا وأبوك عنك حمزونني(ه املثريين، وأن تعيده إىل بيته اهلادئ الشايف أن تبعده عن مجوع أتباع
ألدب وشاهدته وهو يصلَب، وعجزت عن إنقاذه، مث تلقت جسده بني ذراعيها، فإذا مل يكن هذا تارخيا فهو ا

أما القصص اليت أذاعها . السامي، ألن صالت اآلباء واألبناء تؤلف مسرحيات أعمق مما تؤلفه عاطفة احلب اجلنسي
وأقل ). 32"(إفتراء سخيف" وغريه فيما بعد عن مرمي وجندي روماين فالنقاد جممعون على أا Celsusسلسس 

فار احملذوفة عن مولد املسيح يف كهف أو إسطبل، من هذا سخفاً تلك القصص اليت تذكر أكثر ما تذكر يف األس
وعن مذحبة األبرياء، والفرار إىل مصر، وإذا كان العقل الناضج ال . وعن سجود الرعاة واوس له وعبادم إياه

وال يذكر بولص ويوحنا شيئاً عن مولده من عذراء وأما متى ولوقا اللذان يذكرانه . يرى ضرياً يف هذا الشعر الشعيب
فريجعان نسب يسوع إىل داود عن طريق يوسف، بسالسل أنساب متعارضة؛ ويلوح أن االعتقاد يف مولد املسيح 

وال يذكر أصحاب األناجيل إال القليل الذي ال . من عذراء قد نشأ يف عصر متأخر عن االعتقاد بأنه من نسل داود
ولقد كان يوسف جناراً، وإن من كان يف .  من عمرهفهم يقولون إنه أختِتن حني بلغ الثامنة. يغين عن شباب املسيح

ذلك العصر من توارث املهن ليوحى بأن يسوع قد احترف هذه احلرفة اللطيفة وقتاً ما، وكان يعرف من ينتمي إىل 
حرفته من الصناع، كما كان يعرف املالّك ورؤساء اخلدم، واملستأجرين، واألرقاء، وكل ما كان حييط به يف الريف، 

وكان حيس مبا يف الريف من مجال طبيعي، وما للزهر من لون مجيل، وما حييط . تردد ذكر هؤالء مجيعاً يف أحاديثهوي
وكان ذا عقل يقظ . وليست قصة أسئلته للتالميذ يف اهليكل مما ال يقبله العقل. باألشجار املثمرة من هدوء وسكون

لكنه مل يتعلم تعليماً . د الشرق أوشك أن يبلغ سن النضوجطلعة، والشاب متى بلغ الثانية عشرة من عمره يف بال
كيف يستطيع هذا الرجل أن يقرأ وهو مل يذهب قط إىل : "منظماً، وشاهد ذلك أن جريته كانوا يتسائلون

وكان يتردد على امع الديين، ويستمع إىل تالوة الكتاب املقدس، ويبدو عليه السرور حني ). 33"(املدرسة؟
انطبعت يف ذاكرته األقوال الواردة يف أسفار األنبياء واملزامري بنوع خاص، وكان هلا أثر كبري يف وقد . يسمعه
ولعله قرأ أيضاً سفري دانيال وأخنوخ، ألنا جند يف تعاليمه املتأخرة أثراً كبرياً من رؤى املسيح املوعود، . تشكيله

ناً باحلماسة الدينية، وكان آالف من اليهود ينتظرون وكان اهلواء الذي يتنفسه مشحو. ويوم احلشر، ومملكة السماء
وكان السحر والشياطني، واملالئكة، وحلول الشياطني يف أجسام اآلدميني، . على أحر من اجلمر جميء منقذ إسرائيل

. وإخراجها، واملعجزات، والنبوءات، واإلطالع على الغيب، والتنجيم، كانت كل هذه عقائد مسلَّم ا يف كل مكان

، وكان السحرة يطوفون باملُدن، وما )34(ولعل قصة اوسي كانت تسليماً البد منه لعقائد املنجمني يف ذلك العصر

 ، وذلك من شك يف أن عيسى قد عرف شيئاً عن األسينيني وعن حياة الزهد الشبيهة كل الشبه حبياة البوذيني
ولعله قد مسع أيضاً عن شيعة . يف خالل أسفار مجيع الصاحلني من يهود فلسطني إىل بيت املقدس يف أثناء عيد الفصح
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كان املنتمون إليها يعيشون يف برييه يف الناحية األخرى من ر األردن؛ وكانوا " Mazarenesالناصرة "تدعى 
ولكن الذي أثار محاسته الدينية هو عظات يوحنا إبن ). 36(يكل، ويأبون التقيد بالناموسيرفضون التعبد يف اهل
فإذا قرأناها بدا لنا املعمدان شيخاً ). 37(ويروي يوسفوس قصة يوحنا بشيء من التفصيل. أليصابات قريبة مرمي

 عيسى أو قريب منه، ويصفه طاعناً يف السن، أما احلقيقة فهي عكس هذا، فهو يف الوقت الذي نتحدث عنه يف سن
مرقس ومتى بأنه كان يرتدي ثوباً من الشعر؛ ويعيش على اجلراد اجلاف وعسل النحل، ويقف جبوار ر األردن؛ 

وكان مياثل اإلسينيني يف الزهد، ولكنه خيالفهم يف اعتقاده أن التعميد يكفي أن يكون مرة . ويدعو الناس إىل التوبة
؛ وقد أضاف يوحنا إىل عقيدة )38(أي االستحمام" إسني"مرادفاً للفظ اليوناين " ملعمدانا"واحدة؛ وقد يكون امسه 

التطهري الرمزي تنديده الشديد بالنفاق، وعدم التمسك باألخالق القومية، وطلبه إىل املذنبني أن يستعدوا إىل الدار 
اليهود كلها وتطهرت من اخلطيئة جاء ، وقوله إنه إذا تابت بالد )39(اآلخرة، وإعالنه قرب حلول مملكة السماء

أو بعدها " السنة اخلامسة عشرة من حكم تيبرييوس"ويقول لوقا إنه يف . املسيح وحلت مملكة السماء على الفور
) 40"(يقرب من سن الثالثني"وهذا القرار الذي اختذه رجل . بقليل جاء يسوع إىل ر األردن ليعمد على يديه

أما أساليبه، .  آمن بتعاليم يوحنا، وأن تعاليمه هو لن تفترق يف جوهرها عن تلك التعاليمشاهد على أن املسيح قد
ومل . ، ومل يعش يف البيداء، بل عاش يف العامل)41(فهو مل يعمد أحداً: وأخالقه فكانت ختتلف عن أمثاهلا عند يوحنا

يف " صاحب املُدن األربع"ريودس أنتباس ينقِض على هذا اللقاء بني عيسى ويوحنا إال قليل من الوقت حىت أمر ه
وتقول األناجيل إن سبب القبض على يوحنا هو انتقاد هريودس ألنه طلق زوجته، وتزوج . اجلليل بسجن يوحنا

أما يوسفوس فيقول إن سبب القبض عليه هو خوف . هريودياس وهي ال تزال زوجة لفليب أخيه غري الشقيق
) 43(ويروي مرقس). 42( اإلصالح الديين ليثري القالقل السياسية يف البالدهريودس أن يكون يوحنا يستتر بستار

يف هذا اال قصة سالوم إبنة هوردياس، اليت فتنت هريودس برقصها أمامه حىت عرض عليها أن يقدم هلا ) 44(ومىت
. ا وهو كاره إىل طلبهاويقوالن إا طلبت إليه رأس يوحنا، بتحريض من أمها، وإن احلاكم أجا. أية مكافئة تطلبها

  .وليس يف األناجيل شيء عن حب سالوم ليوحنا، وليس يف يوسفوس ما يشري إىل أا كانت هلا يد يف موته

  الفصل الثالث 

  الرسالة 

عاد إىل "، ويقول لوقا إنه )45(وملا سجن يوحنا أخذ عيسى يقوم بعمل املعمدان وخيطب يف الناس مبشراً مبلكوت اهللا
وليست لدينا صورة مطبوعة يف أذهاننا عن ذلك الشاب املثايل وهو ). 46"(كان يعلم يف جمامعهم"إنه ، و"اجلليل

روح الرب علي : "يقوم بدوره يف قراءة الكتاب املقدس على اتمعني يف الناصرة، وخيتار هلم فقرة من سفر اشعيا
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نادي للمسبيني بالعتق وللمأسورين ألن الرب مسحين ألبشر املساكني، أرسلين ألعصب منكسري القلب، أل

ومجيع الذين يف امع كانت عيوم " ، ويضيف لوقا "والعمى بالبصر، وأرسل املنسحقني يف احلرية" "باإلطالق
، وكان اجلميع يشهدون ويتعجبون من "ليوم قد مت هذا املكتوب يف مسامعكمشاخصة إليه، فابتدأ يقول إليهم إنه ا

وملا عرف أن يوحنا قد قُتل وأن أتباعه كانوا يبحثون عن زعيم جديد حتمل ). 48(كلمات النعمة اخلارجة من فيه
 الدوام اجلدل يسوع العبء وما يستتبعه من خطر، وارتد أوالً يف حذر وحيطة إىل القرى اهلادئة وصار يتجنب على

السياسي، مث أصبح يف كل يوم أعظم جرأة يف إعالنه إجنيل التوبة، واإلميان، والنجاة، حىت ظن بعض أتباعه أنه هو 
وليس سبب هذه . وإنـا ليصعب علينا أن ننظر إليه نظرة موضوعية جمردة). 49(يوحنا قام من بني األموات

ل عن الذين كانوا يعبدونه، بل إن من أكرب أسباا أن تراثنا الصعوبة مقصوراً على أن كل ما نعرفه عنه منقو
األخالقي ومثُلنا العليا وثيقا الصلة به، تكونا على منواله، وهلذا فإنا حنس مبا يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيباً يف 

ئه، ويعفو عن كل لقد بلغ شعوره الديين من القوة حداً جعله يندد أشد التنديد مبن ال يشاركونه يف آرا. أخالقه
وإن اإلنسان ليجد يف األناجيل فقرات قاسية مريرة ال توائم قط ما يقال لنا عن املسيح يف . األغالط إال عدم اإلميان

مواضع أخرى منها؛ ويبدو أنه قبل دون حبث ومتحيص أقسى ما كان يؤمن به معاصروه عن جهنم السرمدية اليت 
املذنبني بالنار اليت ال تنطفئ أبداً والديدان اليت ال تشبع من ش يعذب فيها من ال يتوبون من الكفار و

وهو يقول دون أن حيتج عليه أحد إن رجالً فقرياً يف اجلنة مل يسمح له بأن يترك نقطة واحدة من ). 50(أجسامهم
، ولكنه يعلن وينصحنا بنبل شرف أال حنكم حىت ال يحكم علينا). 51(املاء تسقط على لسان رجل غين يف اجلحيم

ولعله كان قاسياً بعض القسوة ). 52(الناس واملُدن اليت مل تؤمن برسالته ويلعن شجرة التني اليت مل تكن حتمل مثراً
وكان يتصف حبماسة النيب العرباين املتزمت أكثر من اتصافه باهلدوء الشامل الذي ميتاز به احلكيم ). 53(على أمه

أل قلبه؛ كما كان غضبه للحق يطمس من حني إىل حني معامل إنسانيته العميقة؛ ولكن اليوناين وكانت عقائده القوية مت
أما فيما عدا هذا فقد كان . أغالطه كانت هي الثمن الذي أداه لذلك األميان القوي الذي استطاع أن حيرك به العامل

دقيقاً له، ولكن الذي ال شك فيه وليست لدينا صورة واحدة له ومل يترك لنا أتباعه وصفاً . أحب الناس إىل القلوب
أنه كان وسيماً بعض الوسامة، كما كان ذا روح جذّابة، استطاع بفضلهما أن جيمع حوله كثريات من النساء 

على أنه كان يلبس، كما كان يلبس ). 54(ويف وسعنا أن نستدل من بعض العبارات املتفرقة. وكثريين من الرجال
فني يف قدمه، ولعله كان يضع على رأسه غطاء يرتل على كتفيه ليقيه حر أهل زمانه، عباءة فوق جلباب، وخ

وكانت كثريات من النساء جيدن عنده شيئاً من العطف واحلنان يبعث فيهن إخالصاً عامراً تفيض به ). 55(الشمس
ا يفيد يوحنا وليس انفراد يوحنا بذكر املرأة اليت ضبطت وهي تزين حجة على كذا، فليست هذه القصة مم. قلون
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وال يقل مجاالً عن هذه القصة قصة  . من الناحية الدينية، وهي فوق هذا مما يتفق كل االتفاق مع أخالق املسيح
 أثَرت يف قلبها سرعة قبوله توبة املذنبني، فخرت أخرى ليس يف طاقة أتباعه أن خيترعوها، وهي قصة العاهر اليت

راكعة بني يديه، ودهنت قدميه بالطيب الثمني، وغسلتهما بدموعها، وجففتهما بشعر رأسها، وقال عنها عيسى إن 
ويروى أن األمهات كن يأتني إليه بأطفاهلن ليمسهم بيديه، وأنه ). 57"(ألا أحبت كثرياً"خطاياها قد غُِفرت هلا 

ومل يكن عيسى من النساك الزاهدين كما كان األنبياء واإلسينيون ). 58"(احتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم"
، وأنه قبل "العشارين واملذنبني"ويروى عنه أنه قدم كثرياً من اخلمر يف حفل للزواج، وأنه كان يعيش مع . واملعمدان

ياة الساذجة، وإن كان قد قسا قسوة غري طبيعية على رجل ومل يكن يأنف من مسرات احل. عاهراً تائبة ضمن أتباعه
وكان يف بعض األحيان يقبل الدعوة إىل الوالئم يف بيوت األغنياء، ويبدو أنه كان يف العادة خيتلط . كان يشتهي فتاة

 أشبه الناس باملنبوذين الذين كان الفريسيون والصدوقيون Amhaarezبالفقراء، وإن كانوا من االحماريني 
وكان يدرك أن األغنياء لن يؤمنوا برسالته، فكان لذلك يبين آماله على ما عساه حيدث من . حيتقروم ويتجنبوم

ومل يكن يشبه قيصر إال يف وقوفه إىل جانب الطبقات . انقالب يدخل الفقراء الوضيعني األعلني يف ملكوت اهللا
 الفرق بني الرجلني يف أخالقهما، ونظرما إىل احلياة، وما أما فيما عدا هذا فما أكرب. السفلى ويف اتصافه بالرمحة

لقد كان قيصر يرجو أن يصلح الناس بتبديل نظمهم وشرائعهم، أما املسيح فكان يرغب يف أن . يهتمان به فيها
ن وكان قيصر هو اآلخر ممن يغضبو. يكون تغيري طبائع الناس وسيلة لتبديل النظم واالستغناء عن كثري من الشرائع

أحياناً، ولكن انفعاالته كانت على الدوام حتت سيطرة بصريته النفاذة، أما عيسى فلم يكن أيضاً غري ذي بصرية، 
ولكنها مل تكن مهارة خالية من احلكمة، . وكان جييب عن أسئلة الفريسيني املاكرة مبهارة تكاد تضارع مهارة احملامني

، لكن قواه العقلية مل يكن منشؤها اتساع عقله أو كثرة معارفه، بل ومل يكن يف وسع أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل
ومل يكن يدعي العلم بكل شيء، وكثرياً ما كان يفاجأ . كان مبعثها نفاذ البصرية، وقوة الشعور، ووحدة الغرض

صه على باحلوادث اليت ال ينتظر وقوعها، وكان الذي حيمله على املغاالة يف تقدير قواه ومواهبه هو جده وحر
الوصول إىل غرضه وحتمسه له، كما حدث يف الناصرة وأورشليم، بيد أن قواه كانت غري عادية، ولعل الذي يثبت 

 أي بتأثري روح -وأكرب الظن أن معظم هذه املعجزات كانت حتدث يف أكثر األحوال بقوة اإلحياء . هذا هو معجزاته
كان وجوده يف حد ذاته يبعث القوة يف من حوله، فكانت ملسته ولقد . قوية واثقة من نفسها، يف روح قابلة للتأثر

املبشرة باخلري تشفي املريض وتقوي الضعيف، وليست رواية أمثال هذه القصص عن غريه من الناس يف اخلرافات 
دليالً على أن معجزات املسيح هي األخرى خرافات وأساطري، فليس منها إال عدد قليل ال يصدقه ) 59(والتاريخ

، وما من شك يف أا كانت حتدث أثناء حياة Lourdesعقل، وميكن مشاهدة أمثاهلا يف كل يوم تقريباً يف لورد ال
 وغريها من مراكز العالج النفسي يف العامل القدمي؛ وقد شفى الرسل أنفسهم Epidaurusاملسيح يف إبدورس 
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اهرة نفسية، أوهلما أن املسيح نفسه كان يعزو وهناك عامالن يدالن على أن هذه املعجزات ظ. حاالت من هذا النوع
من يشفيهم؛ وثانيهما عجزه عن القيام مبعجزات يف الناصرة، ألن أهلها فيما يظهر " إميان"شفاء املرضى على يديه إىل 
مة إال ليس نيب بال كرا"وال يؤمنون بقواه غري العادية؛ ومن مث كان قوهلم إنه " إبن جنار"كانوا ينظرون إليه على أنه 

سبعة شياطني قد أُخرجت منها، أي أا كانت تشكو آالماً "ويقال لنا عن مرمي ادلية إن ). 60"(يف وطنه ويف بيته
؛ والظاهر أن هذه اآلالم )"ويذكرنا هذا باعتقاد البعض أن الشياطني تتقمص أجسام الناس(ونوبات عصبية، 

ل هذا كانت حتبه العتقادها بأنه أعاد إليها احلياة، وأن قربه والنوبات كانت ختف حدا يف حضرة عيسى؛ ومن أج
إن البنت مل متت بل : وأما إبنة بايروس فقد قال املسيح عنها يف صراحة. منها كان أمراً ال غىن عنه لسالمة عقلها

 ، ومل يلجأ حني ناداها بأن تستيقظ إىل هلجته الرقيقة املعتادة بل  ولعلها كانت مصابة بالشخوص- كانت نائمة 
ولسنا نقصد ذا أن نقول إن عيسى كان يرى أن ). 61)(أي يا صبية قومي" (طليثا قومي: "قال بلهجة اآلمر القوية

ولسنا . ملعجزات إال مبعونة ما فيه من روح قدسيةمعجزاته ظواهر طبيعية حمضة؛ فقد كان حيس أنه ال يأيت ذه ا
نعرف أنه كان خمطئاً يف اعتقاده هذا، كما أننا ال نستطيع حىت اآلن أن ندرك حدود ما يف تفكري اإلنسان وإرادته من 

 ويبدو أن عيسى نفسه كان حيس خبور نفساين بعد أن يقوم مبعجزاته، وأنه كان حياوهلا وهو. إمكانيات وقوى كامنة

، ولقد ساءه أن أكرب األسباب اليت دعت الرسل "عالمة"كاره، وينهي أتباعه عن إذاعتها، ويؤنب من يطلب غليه 
ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين ". عجيبة"أنفسهم إىل اإلميان به هو ما أتاه من أفعال 

بني أخالقهم من اختالف واقعي، وتكشف عن عيوم كشفاً صرحياً، فاألناجيل تظهر ما . خيتارون ليبدلوا أقوال العامل
فهم ال خيفون مطامعهم، وملا أراد عيسى أن يهدئ من هذه املطامع وعدهم بأم سيجلسون يف يوم احلساب على 

 عيسى وملا أن سجن املعمدان انضم أندرو أحد أتباعه إىل). 62(اثين عشر كرسياً يدينون أسباط إسرائيل االثين عشر
وترجم اليونان امسه إىل بطرس، وبطرس هذا ". الصخرة"وجاء معه بأخيه سيمون الذي مساه املسيح باسم كفاس، أي 

شخصية بشرية حلماً ودماً، فهو متهور، جاد، كرمي، غيور، هياب يصل به الوجل يف بعض األحيان إىل حد اجلنب 
ندرو يصيدان السمك يف حبرية اجلليل، وكذلك كان ولدا وقد كان هو وأ. الذي ال يسع اإلنسان إال أن يعفو عنه

. وانتقل هؤالء األربعة بأعماهلم وأسرهم وأصبحوا دائرة ضيقة حول املسيح.  يعقوب ويوحناZebedeeزبدي 

وكان متى جابياً يف جمينة كربنوم القائمة على احلدود؛ أي أنه كان يقوم بعمل للدولة، وإذن فقد كان يف منصبه هذا 
وكان يهوذا الكريوثي وحده دون سائر الرسل الذي . م رومة، هلذا كان مكروهاً من كل يهودي يتوق إىل احلريةخيد

وكانوا يف . ومجع االثين عشر كلهم مجيع ما ميلكون وعهدوا إىل يهوذا أن يتوالها نائباً عنهم. مل يأِت من اجلليل
يقدمه هلم القرويون، ويأخذون طعامهم آناً بعد آن مما ميرون طوافهم مع املسيح يف رحالته التبشريية يعيشون على ما 

وقد أضاف عيسى إىل االثين عشر اثنني وسبعني من . به من احلقول، ويقبلون ضيافة أصدقائه ومن يهتدون ديهم
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). 63"(حذيةال حتملوا كيساً، وال مزوداً، وال أ"األتباع، وبعث بأثنني منهم إىل كل بلدة يريد أن يزورها، وقال هلم 

وانضمت بعض النساء الصاحلات الرحيمات إىل أولئك الرسل واالتباع وقدمن هلم املعونة، وأدين هلم تلك األعمال 
وعلى يد هذه اجلماعة الصغرية الوضيعة غري املتعلمة . املرتلية اليت ال غىن عنها، واليت هي أعظم سلوى حلياة الرجال

  .أرسل املسيح إجنيله إىل العامل

  صل الرابع الف

  اإلنجيل 

وكان يعلم الناس بالبساطة اليت تتطلبها حال مستمعيه، وميزج هذه التعاليم بالقصص الطريفة اليت جتعل دروسه تنفذ 
إىل األذهان، وباحلكم واألمثال القوية بدل احلجج العقلية، وباالستعارات، واازات اليت ال تقل روعة عن أمثاهلا يف 

وكانت طريقة القصص الرمزي اليت يلجأ إليها مألوفة يف بالد الشرق، وقد أخذ بعض . ملأي أدب من آداب العا
وبيد أن ). 64(تشبيهاته الرائعة، ولعله أخذها دون علم منه، عن أنبياء بين إسرائيل، وكتاب املزامري وأحبار اليهود

م، قد رفعت أقواله إىل مستوى وضوح خطبه واجتاهها إىل هدفها مباشرة، وروعة خياله وقوته، وإخالصه العظي
، وأن )65(ولسنا ننكر الغموض يكتنف بعض أقواله، وأن بعضها يبدو ألول وهلة مما جياىف مع العدالة. الشعر امللهم

وكانت . منها ما يشتمل على السخرية الالذعة واحلقد املرير، ولكنها كلها تقريباً مناذج يف اإلجياز والوضوح والقوة
. ي إجنيل يوحنا املعمدان، وهذا اإلجنيل نفسه يرجع إىل دانيال وأخنوخ، إذ ليس يف التاريخ طفراتبداية تعاليمه ه

ومن أقواله أن ملكوت اهللا قد حان أجلها، وأن اهللا سيقضي عما قريب على عهد الشر واخلبائث، وأن إبن اإلنسان 
ومن أقواله إن الوقت الذي جيب ). 66(ليحاسب مجيع البشر األحياء منهم واألموات" على سحب السماء"سيأيت 

أن يتوب فيه اإلنسان من ذنوبه مير مسرعاً، فأما من تاب وأناب، وسلك سبيل العدالة، وأحب اهللا وآمن برسوله، 
. فإنه يرث ملكوت السموات، ويسمو إىل القوة واد يف عامل قد حترر آخر األمر من مجيع الشرور واآلالم واملوت

ار كلها مألوفة لسامعيه، وهلذا فإن املسيح مل حيددها حتديداً واضحاً، ومن مث نشأت يف وقتنا هذا وكانت هذه األفك
ترى ماذا كان يعين مبلكوت السموات؟ أهي مساء خيالية خارجة . صعاب مجة سببها ما يف هذه األفكار من غموض

 األولني كانوا على بكرة أبيهم ينتظرون أن عن مألوف الطبيعة؟ خييل إلينا أا مل تكن كذلك، ألن الرسل واملسيحيني
توجد مملكة أرضية، وكانت هذه هي الرواية اليهودية اليت ورثها عنهم املسيح، ومن أجل هذا كان يعلم أتباعه أن 

ومل ينطق إجنيل يوحنا ". ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما يف السماء كذلك على األرض"يصلّوا إىل األب قائلني 
فهل كان يعين ا حالة روحية أو . إال بعد أن خبا هذا األمل) 67"(مملكيت ليست من هذا العامل"قوله إن املسيح ب

طوىب مادية؟ لقد كان يتحدث يف بعض األحيان عن ملكوت اهللا يف وصفها حالة من حاالت الروح يصل إليها 
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ن أخرى يصورها كأا جمتمع سعيد يف ، وكان يف أحيا)69"(ملكوت اهللا داخلكم "- األطهار املربؤون من الذنوب
ويبدو أنه مل يكن ). 70(مستقبل األيام، حكامه هم الرسل، ويأخذ من أعطي أو أوذى يف سبيل املسيح مائة ضعف

يرى أن ملكوت اهللا هي الكمال اخللقي إال جمازاً، وأنه يرى أن هذا الكمال اخللقي إمنا هو إعداد هلذا امللكوت ومثن 
ومىت ). 71(يه، وأنه هو احلال اليت تكون عليها محيع األرواح الناجية يف امللكوت إذا ما حتققيؤدى للحصول عل

احلق أقول لكم إين ال أشرب بعد من نتاج الكرمة إىل ذلك اليوم حني أشربه جديداً "حيني موعد هذا امللكوت؟ قريباً 
مث أخره قليالً فيما ). 72"(ىت يأيت ابن اإلنسانال تكملون مدن إسرائيل ح: "ومن أقواله ألتباعه". يف ملكوت اهللا

ال ميضي هذا اجليل "؛ )74"(إن من القيام ههنا قوماً ال يذوقون املوت حىت يروا إبن اإلنسان آتياً يف ملكوته: "بعد
وأما ذلك اليوم : "ومرت به حلظات رأى فيها من حسن السياسة أن حيذر رسله بقوله). 75"(حىت يكون هذا كله

: وستسبقه عالمات). 76"(الساعة فال يعلم ما أحد وال املالئكة الذين يف السماء، وال اإلبن إال األبوتلك 

تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون جماعات وأوبئة وزالزل ... وسوف تسمعون حبروب وأخبار حروب"
 كثريون، ويضلّون كثريين، ولكثرة اإلمث تربد يبغض بعضهم بعضاً، ويقوم أنبياء كذبة... يعثر كثريون... يف أماكن

ويف بعض الساعات جعل يسوع جميء ملكوت اهللا ينتظر استحالة اإلنسان إهلاً عادالً كما جعله ). 77"(حمبة الكثريين
موقوفاً على هذه االستحالة، وهو جيعل حلول امللكوت عادة عمالً من أعمال اهللا، وعطية معجزة يفاجأ ا الناس من 

وإنا ). 78(وقد فهم الكثريون ملكوت اهللا بأنه طوىب شيوعية؛ وحسبوا املسيح ثائراً اجتماعياً. ل العناية الربانيةقب
لنرى يف األناجيل بعض الشواهد اليت تؤيد هذا الرأي، منها أن املسيح ال خيفي احتقاره للرجل الذي جيعل مهه يف 

يتوعد الفىت البطني باجلوع والشقاء، ويواسي بالتطويبات اليت ضمن ، فهو )79(احلياة مجع املال واالنغماس يف الترف
بع أمالكك، وأعِط الفقراء : "وملا سأله شاب غين عما جيب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال. هلم ا ملكوت اهللا

 ثوري ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون امللكوت بأنه انقالب). 80"(إتبعين... فيكون لك كرت يف السماء، و
ومجيع الذين : "للعالقات القائمة بني األغنياء والفقراء، وسوف نراهم هم واملسيحيني األولني يؤلفون مجاعة شيوعية

وكانت التهمة اليت أدين من أجلها عيسى هي أنه كان ). 81"(آمنوا كانوا معاً، وكان عندهم كل شيء مشتركاً
منها أن . حملافظ أن جيد يف العهد اجلديد شواهد يؤيد ا آراءهولكن يف وسع الرجل ا". ملك اليهود"يتآمر ليكون 

املسيح قد اختذ متى صديقاً له، ومىت هو الذي ظل كما كان عامالً من قبل الرومان، ومنها أنه مل يطعن قط على 
نه كان ينصح احلكومة املدنية ومل يكن له فيما تعلم نصيب يف احلركة اليهودية اليت دف إىل احلرية القومية، وأ

). 82"(ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا"وقد نصح الفريسيني بأن يعطوا . بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية

. أية شكوى من الربا أو االسترقاق) 83"(وسلمهم أمواله"قبل سفره " دعا عبيده"ولسنا جند يف قصة الرجل الذي 

ويبدو أن املسيح يقر ما فعله العبد الذي استثمر . ا من األمور اليت ال تقبل اجلدلبل إا تسلم اتني السنتني بوصفهم
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اليت عهد ا إليه شيده، فصارت عشرين؛ وأنه ال يقر عمل العبد الذي تركت )  ريال أمريكي600(العشر امليقات 
إن كل من : ك العبارة القاسيةله منها واحدة فحبسها ومل يستثمرها حىت يعود سيده من غيبته، وينطق هذا السيد بتل

، وهي خري ما تلخص به أعمال السوق التجارية، إن مل نقل إا )84(له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه
ويف قصة رمزية أخرى نرى العمال غاضبني على صاحب العمل الذي يؤجر من عمل . خري خالصة لتاريخ العامل

أو ما حيل يل أن أفعل ما : "دحون طوال اليوم؛ فينطق املسيح صاحب العمل بقولهساعة بقدر ما يؤجر الذين ظلوا يك
فهو كاألقدمني مجيعاً يرى . ويبدو أن املسيح مل يفكر يف القضاء على الفقر، ألن الفقراء دائماً معه). 85"(أريد مبايل؟

طوىب لذلك العبد الذي إذا جاءه سيده : "أن من األمور املسلّم ا أنه جيب على العبد أن خيدم سيده على خري وجه
وهو ال يرى من شأنه أن يهاجم النظم االقتصادية أو السياسية القائمة يف . أي ما كلفه به) 86"(جيده يفعل هكذا

أما ). 87(وقته، بل يفعل عكس هذا فيهاجم ذوي النفوس الثائرة املتحمسة الذين يغتصبون ملكوت السموات
ا فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منها أثراً، فهي ثورة إذا مل حتدث كانت كل الثورة اليت كان يفكر فيه

فإذا استطاع أن يطهر قلوب الناس من الشهوات األنانية، ومن القسوة، . اإلصالحات سطحية سريعة الزوال
تبعه من احلاجة إىل والفجور، فإن الطوىب حتل، وال يبقى أثر لتلك النظم اليت تنشأ من شره اإلنسان وعنفه، وما تست

وهذا إذا مت كان أعمق الثورات، اليت إذا قيست إليها الثورات مجيعاً كانت تغيرياً موقوتاً يضع طبقة مكان . القوانني
وذا املعىن كان املسيح أعظم الثائرين؛ . طبقة، وتظل الطبقة الغالبة تستغل الناس كما كانت تستغلهم الطبقة املغلوبة

وليست أهم أعماله أنه يبشر بدولة جديدة، بل أمهها أنه يضع اخلطوط . بات يف تاريخ العاملأي حمدثي االنقال
وكانت تلك املبادئ األخالقية هي اليت تنبأ بقيامها عندما حيل موعد ملكوت . الرئيسية ملبادئ أخالقية مثالية

" التطويبات"ومن مث كانت تلك . وت، واليت كان يقصد ا أن يكون الناس خليقني بالدخول يف هذا امللك)88(اهللا

وما فيها من متجيد للوداعة، والفقر والرقة، والسالم مل يسبق له مثيل، وكانت نصيحته أن يدير اإلنسان خده الثاين، 
وعدم اهتمامه بالشئون االقتصادية، وبالفقر، وبشئون !" ال مثالً عليا للفضيلة"وأن يكون الناس كصغار األطفال 

ه العزوبة عن الزواج، وأمره الناس بأن يتخلوا عن مجيع الروابط العائلية مل تكن هذه قواعد للحياة احلكم، وتفضيل
العادية، بل كانت نظاماً يكاد مياثل نظام األديرة يهيئ الرجال والنساء ألن خيتارهم اهللا ململكة مرتقبة، لن تكون فيها 

بيتاً، أو والدين، أو "ر، وقد أثىن يسوع على الذين تركوا شريعة، وال زواج، وال عالقات جنسية، وال فقر، وال ح
وما من شك يف ). 89"(خصوا أنفسهم ألجل ملكوت السموات"بل أثىن أيضاً على الذين " أخوة، أو امرأة، وأوالداً

قية، أن هذه التعاليم قد وضعت لتسري عليها أقلية دينية ورعة، ومل توضع تمع دائم، لقد كانت هذه مبادئ أخال
ضيقة يف أغراضها، ولكنها عامة يف جماهلا، ألا تطبق فكرة االخوة والقاعدة الذهبية على األجانب واألعداء كما 

بالروح، "تطبقها على اجلريان واألصدقاء، وكانت تتطلع إىل زمن ال يعبد يف الناس اهللا يف اهلياكل بل يعبدونه 



  

 Will Durant  606   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

ترى هل كانت هذه املبادئ األخالقية جديدة؟ ليس مثة شيء . ةوبكل عمل يعملونه ال باأللفاظ الزائل" والصدق
 هلي من - فكرة يوم احلساب وملكوت اهللا-جديد إال الترتيل، وإن الفكرة الرئيسية اليت تدور حوهلا ِعضات املسيح

 طويل، ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزمن. األفكار اليت وجدت عند اليهود قبل ذلك الوقت مبائة عام
كالوطين منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وحتبه "و " حتب قريبك كنفسك: "فقد جاء يف سفر الالويني

، )93(وإشعيا) 92(، وكان إرميا)91(وكان اليهود قد أمروا يف سفر اخلروج أن حيسنوا ألعدائهم). 90"(كنفسك
يضاً قد جعلوا احلياة الصاحلة أعلى درجة من العداوة وكان األنبياء أ. قد أشارا عليهم أن يديروا خدهم ملن يلطمهم

، قد شرعا يبدالن يهوه من رب اجلنود إىل إله احلب، وكان هلل قد )95(وهوشع) 94(أياً كان نوعها، وكان إشعيا
صاغ القاعدة الذهبية كما صاغها كنفوشيوس؛ وليس من حقنا أن نأخذ على يسوع أنه ورث املبادئ األخالقية اليت 

وقد ظل املسيح زمناً طويالً ال يرى يف نفسه إال أنه أحد اليهود، .  سائدة بني شعبه، وأفاد من تلك املبادئكانت
يؤمن بأفكار األنبياء، ويواصل عملهم، وجيري على سنتهم، فال خيطب إال يف اليهود، وملا أرسل أتباعه لينشروا إجنيله 

؛ ومن مث كان تردد )96"(ضوا، وإىل مدينة السامرين ال تدخلواإىل طريق أمم ال مت: "مل يرسلهم إال ملدن اليهود
اخلالص "؛ وملا إلتقى بالسامرية عند البئر قال هلا )97"(الكفرة"إىل عامل " األنباء الطيبة"الرسل بعد موته يف أن حيملوا 

سان مل يكن حاضراً معه، ؛ وإن مل يكن من حقنا أن حنكم عليه من أقوال لعلها قد تقوهلا عليه إن)98"(هلو من اليهود
وملا طلبت إليه إمرأة كنعانية أن يشفي غبنتها أىب يف أول األمر . أو كتبها بعد ستني عاماً من احلادثة اليت قيلت فيها

اذهب أِر نفسك "وقال لألبرص الذي شفاه من علّته ). 99"(مل أرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالّة: "وقال
على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا ): "100"(الذي أمر به موسىللكاهن وقدم القربان 

، وملا عرض يسوع أن تعدل الشريعة )101"(لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه، لكن حسب أعماهلم ال تعملوا
اموس أو األنبياء، ال تظنوا أين جئت ألنقض الن: "اليهودية، سار على سنة هلل فلم يفكر يف انه ينقض هذه الشريعة

ولكن زوال السماء واألرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من ) "102"(ما جئت ألنقض بل ألكمل

 الشريعة اليهودية أمره إىل فقد أضاف إىل. لكنه مع هذا قد بدل كل شيء بقوة أخالقه وشعوره . "الناموس
وزاد الشريعة صرامة يف مسائل . الناس بأن يستعدوا للدخول يف امللكوت بأن حييوا حياة العدالة، والرأفة والبساطة

، وذكر للفريسيني أن السبت قد وضع )106(، ولكنه خففها بأن كان أكثر استعداداً للعفو)105(اجلنس والطالق
لشروط املوضوعة على الطعام والطهارة، وحذف بعض أوقات الصوم، وأعاد الدين ، وخفف ا)107(خلري اإلنسان

من املراسم والطقوس إىل الصالح واالستقامة، وندد باجلهر بالصلوات، والتظاهر بالصدقات، واالحتفاالت الفخمة 
وقد قاوم اليهود ). 108(باجلنازات، وترك الناس أحياناً يظنون أن الشريعة اليهودية سوف متحى حني حتل امللكوت

على اختالف شيعتهم هذه اإلصالحات عدا اإلسينيني، وكان الذي أغضبهم بنوع خاص ما دعاه لنفسه من حق 
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وقد هاهلم أن يروه خيتلط بعمال روما املبغضني؛ وبالنساء ذوات السمعة . العفو عن اخلطايا والتحدث باسم الغلة
 يرقبون نشاطه بعني الريبة، ويرون يف هذا النشاط ما كان يراه وكان كهنة اهليكل وأعضاء السنهدرين. السيئة

هريودس يف نشاط يوحنا وهو أنه ستار خيفي حتته ثورة سياسية، وكانوا خيشون أن يتهمهم احلاكم الروماين بأم 
فة وقد أوجسوا يف نفوسهم خي. يتحللون مما هو مفروض عليهم من تبعات ليحافظوا بذلك على النظام االجتماعي

أما . من وعد املسيح بتدمري اهليكل، ومل يكونوا واثقني من أن هذا التدمري إمنا هو تدمري جمازي ال يقصد به حرفيته
حيزمون أمحاالً ثقيلة سرة احلمل ويضعوا على ... الكتبة الفريسيون. "املسيح نفسه فقد ندد م تنديداً شديداً

وكل أعماهلم يعملوا لكي تنضرهم الناس، فيعرضون . صبعهمأكتاف الناس، وهم ال يريدون أن حيركوها بإ
لكن ويل لكم أيها : عصائبهم ويعظمون أهداب ثيام، وحيبون املتكأ األول يف الوالئم واالس األوىل يف اامع

... م واإلميان احلق والرح- تركتم أثقل الناموس!.. أيها اجلهال والعميان.. أيها القادة العميان.. الكتبة والفريسيون

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون ... تنقون خارج الكأس والصحفة، ومها من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة
إنكم ... تظهرون للناس أبراراً ولكنكم من داخل مشحونون رياء ونفاق!... املراؤون ألنكم تشبهون قبوراً مبيضة

إن ... أيها احليات أوالد األفاعي كيف ربون من دينونة جهنم؟! ئكمأبناء قتلة األنبياء، فإمألوا أنتم مكيال آبا
ترى هل كان يوحنا عادالً يف حكمه على الفريسيني؟ أكرب ). 109"(العشارين والزواين يسبقونكم إىل ملكوت اهللا

يون بعد بضعة الظن أنه كان من بينهم من يستحقون هذا التقريع، وأن منهم كثريين كانوا يفعلون ما فعله املسيح
غري أنه كان من بني الفريسيني كثريون . قرون من ذلك الوقت فيستبدلون بطهارة النفس مظاهر التقى اخلارجية

ولعل عدداً كبرياً من هذه الطائفة كانوا ). 110(يرون أن الشريعة جيب أن ختفف وأن تكون أكثر إنسانية مما هي
يشعرون بأن القواعد الشكلية اليت أغفلها يسوع جيب أال يحكم عليها رجاالً خملصني وأشرافاً ظرفاء إىل حد كبري؛ 

مستقلة عن غريها من القواعد، بل جيب أن تؤخذ على أا جزء من الشرائع اليت ساعدت على مجع كلمة اليهود، 
ه وكان بعض الفريسيني يعطفون على عيسى، وقد جاءو. بعثت فيهم العزة واألدب وسط عامل يبغضهم ويعاديهم

 أحد املدافعني عنه Nicomedus، ولقد كان نقوميدس )111(ليحذروه من املؤامرات اليت كانت تدبر الغتياله
وحلّت القطيعة األخرية بني عيسى وبينهم حني بدأ يعتقد أنه هو املسيح املنتظر، ويعلن هذا يف . من أغنياء الفريسيني

ألمر على أنه خليفة يوحنا املعمدان، مث أخذوا يعتقدون شيئاً لقد كان أتباعه ينظرون إليه يف أول ا. صراحة ووضوح
قائلني يا "وملا أن سألوه . فشيئاً أنه هو املنقذ الذي سريفع نري الرومان عن إسرائيل، ويبسط حكم اهللا على األرض

ة واألوقات اليت ليس لكم أن تعرفوا األزمن"مل جيبهم إال بقوله ) 112(رب هل يف هذا الوقت ترد امللك إىل إسرائيل؟
وأجاب جواباً شبيهاً ذا اجلواب يف غموضه حني سأله رسل من عند املعمدان هل هو " جعلها الرب يف سلطانه

). 113(املسيح املنتظر؟ وأراد أن خيرج من عقول أتباعه فكرة أنه مسيح سياسي فأنكر كل إدعاء بأنه من نسل داود
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، وما تبينه من قواه النفسية غري العادية قد أقنعاه تدرجياً بأنه رسول من ولكن يلوح أن ترقب أتباعه وآماهلم القوية
متى، : يف األناجيل الثالثة املتشاة(ومل يقل . عند اهللا جاء ليعد الناس حلكم اهللا يف األرض ال ليعيد سيادة اليهودية

ذا تدعوين صاحلاً؟ ليس أحد صاحلاً ملا"إنه هو األب إله واحد أو يسوي نفسه به؛ فقد سأل أتباعه ) ولوقا: ومرقس
وقد ). 115"(ليكن ال كما أريد أنا، بل كما تريد أنت: "وقال وهو يصلي يف جتسماين) 114"(إال واحداً هو اهللا

الذي جعله دانيال مرادفاً للفظ املسيح، واستعمله يف بادئ األمر دون أن يقصد به نفسه يف " إبن األنسان"أخذ لفظ 
فإن إبن اإلنسان هو رب السبت : "ر األمر بإطالق هذا اللفظ على نفسه يف مثل قولهوضوح مث انتهى آخ

دون أن يقصد ذا يف " األب"وكان يدعو اهللا باسم .  وهي عبارة رآها الفريسيون جتديفاً يف حق اهللا-)117"(أيضاً
ذا أنه ابن اهللا بصفة أو درجة ويبدو أنه يقصد ". أيب: "بعض األحيان أباه هو نفسه، بيد أنه أحيانا أخرى يقول

وقد ظل وقتاً طويالً ينهي أتباعه عن أن يسموه املسيح، ولكنه يف قيصرية فلبس رضي بقول بطرس ). 118(خاصة
وملا اقترب من أورشليم يف آخر يوم أثنني قبل وفاته ليوجه آخر دعوة إىل الناس ). 119"(املسيح ابن اهللا احلي"إنه 

، وملا طلب إليه بعض الفريسيني أن ينتهر تالميذه من "مبارك امللك اآليت باسم الرب" قائلني "مجهور التالميذ"حباه 
وقد جاء يف اإلجنيل الرابع أن ). 120"(إنه لو سكت هؤالء فاحلجارة تصرخ: "أجل هذه التحية رد عليهم بقوله

يزالون يعتقدون أنه مسيح سياسي ويبدو أن أتباعه كانوا ال ). 121"(إنه ملك إسرائيل"اجلماهري حيته بقوهلا 
وكانت هذه األصوات والتحيات هي اليت قضت على . سيقضي على سلطان الرومان وجيعل الكلمة العليا لليهودية

  .املسيح بأن ميوت ميتة الثوار

  الفصل الخامس 

  الموت والتجلّي 

وكان البهو اخلارجي يضج . للهيكلاقترب عيد الفصح واجتمع يف أورشليم عدد كبري من اليهود ليقربوا القرابني 
بأصوات البائعني ينادون على احلمام وغريه من حيوانات الضحايا والصيارفة يعرضون النقود املتداولة يف هذا املكان 

 وملا زار عيسى اهليكل يف اليوم الثاين بعد دخوله املدينة هاله ما. بدل نقود الوثنيني املتداولة يف اإلمرباطورية الرومانية

كان حتت املظالت من ضجيج وأعمال جتارية، فانتابته هو وأتباعه نوبة من الغضب الشديد، دفعتهم إىل قلب مناضد 
وظل عدة أيام بعد . الصيارفة وجتّار احلمام، وبعثرت نقودهم على األرض، وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى

 كان خيرج منه ليالً ويبيت يف جبل الزيتون خلوفه أن ولكنه). 122(جميئه يعلم يف اهليكل دون أن يتعرض له أحد
 يراقبونه، وأكرب الظن أن -  املدنيون منهم والدينيون، الرومان واليهود -وكان عمال احلكومة . يقبض عليه أو يغتال

من وكان عجزه عن أن يضم إليه عددا كبرياً . هذه املراقبة قد بدأت من يوم أن خلف يوحنا املعمدان يف عودته
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األتباع مما جعلهم يهملون أمره، ولكن يبدو أن االستقبال احلماسي الذي استقبل به يف أورشليم حري زعماء اليهود 
فصاروا خيشون أن تلتهب محاسة هذه اجلماعات اليت اجتمعت يف عيد الفصح، فتدفعها عواطفها الثائرة ونزعتها 

ة عقيمة مل حين موعدها بعد، فتكون عاقبتها القضاء على كل ما الوطنية إىل الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائش
وقال . ومن أجل هذا دعا احلاخام األكرب السنهدريني إىل االجتماع. تستمتع به اليهودية من حكم ذايت وحرية دينية

ن على رأيه ووافقته أغلبية احلاضري) 123"(إنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب وال لك األمة كلها: "له
ويبدو أن نبأ هذا القرار وصل إىل مسامع يسوع، ولعل الذي أوصله إليه . وأمر الس بإلقاء القبض على املسيح

) وهو اليوم الثالث من شهر إبريل(ففي اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العربي . بعض أعضاء يف السنهدرين نفسه

 أكل عيسى ورسله عشاء عيد الفصح يف دار صديق له يف أورشليم، وكانوا من العام الثالثني يف أرجح األقوال
ينتظرون أن ينجي املعلم نفسه مبا له من معجزات؛ لكنه مل يفعل شيئاً من هذا، ورضي مبا قُدر له، ولعله كان يأمل أن 

وقد قيل له إن أحد االثين عشر كان يأمتر به ). 124(قبل اهللا موته على أنه تضحية يكفر ا عن ذنوب شعبهيت

وقد جرى يسوع على  . ليسلمه إىل أعدائه، ويف هذا العشاء األخري ام املسيح علناً يهوذا اإلسخريوطي
ويقول يوحنا ). 127(السنن اليهودية فبارك اخلمر الذي قدمه للرسل ليشربوه، مث غنوا مجيعاً أغنية هاليل اليهودية

ال تضطرب ... وصية جديدة أنا أعطيكم أن حتبوا بعضكم بعضاً... يا أوالدي أنا معكم زماناً قليالً بعد"إنه قال هلم 
ويبدو أن من ). 128"(أنا أمضي ألعد لكم مكاناً... يف بيت أيب منازل كثرية. باهللا فآمنوا يبأنتم تؤمنون . قلوبكم

كما تتطلب (املعقول جداً أن يطلب املسيح إليهم يف هذه الساعة الرهيبة أن يكرروا هذا العشاء يف مواسم خاصة 
قي املرهف واخليال الشرقي الوثاب، قد ، إحياء لذكراه؛ وليس ببعيد أنه، وهو ذو اإلحساس الشر)ذلك عادة اليهود

ويقال إن اجلماعة الصغرية . سأهلم أن يتصوروا أن العيش الذي يأكلونه هو جسمه، وأن اخلمر اليت يشربوا هي دمه
). 129(وفيها عثرت عليهم سرية من شرطة اهليكل. اختبأت تلك الليلة يف حديقة جتسيماين يف خارج أورشليم

ويقول . يق أوالً إىل بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقني، مث نقل منه إىل بيت قيافاوس. وقبضت على يسوع
وشهد عليه شهود .  اجتمعت يف ذلك املكان- ولعل األصح إن جلنة من أعضاء السنهدرين " إن الس"مرقس 

أجابه كما تقول "  اهللا؟املسيح ابن"وملا سأله قيافا هل هو . كثريون، وذكروا بنوع خاص ديده بتخريب اهليكل
وكان عقاا (، واجتمع السنهدرين يف صباح اليوم التايل وأثبت عليه جرمية التجديف )130"(أنا هو"الرواية 

وكان قد جاء إىل أورشليم لريقب اجلماهري املختلفة . وقرر أن يسوقه أمام احلاكم الروماين) اإلعدام يف تلك األيام
نطي رجالً قاسياً، استدعي إىل روما بعد وقت ما من هذه احلادثة متهماً بابتزاز املال وكان بيالطس الب. بعيد الفصح

على أنه مل يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الوديع اخللق خطر حقيقي . ، وعزل من منصبه)131(واستخدام القسوة
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أجاب يسوع، حسب " يهود؟أأنت ملك ال: "وسأل الرجل يسوع سؤاالً يكاد يكون من قبيل املداعبة. على الدولة
وال يسع اإلنسان إال أن يشك يف هذه التفاصيل اليت تناقلها الناس مشافهة يف أغلب الظن، مث " نعم"رواية متى بقوله 

فإذا أخذنا ذا النص وجب علينا أن جنزم بأن يسوع كان قد قرر أن ميوت، وأن . دونوها بعد وقوعها بزمن طويل
وينقل يوحنا عن يسوع أنه أضاف إىل جوابه السابق . د ما يؤيدها يف عمل املسيح نفسهنظرية بولس عن التكفري جت

 وهو سؤال لعل الباعث عليه نزعة - " ما هو احلق؟"وسأله بيالطس ". ألشهد للحق... هلذا قد ولدت أنا: "قوله
قافة الروماين السفسطائية الساخرة اإلجنيل الرابع امليتافيزيقية، ولكنه يدل بأجلى بيان على ما هنالك من فروق بني ث

ومهما يكن من شيء فلم يكن أمام القانون بعد اعتراف املسيح إال أن يدينه، . ومثالية اليهودي الواثقة املتحمسة
وكان . وكان الصلب من طرق العقاب الرومانية اليهودية. وبناء على هذا أصدر بيالطس وهو كاره حكمه باإلعدام

ووضع اجلنود الرومان . إذا ما جلد املذنب بقسوة أصبح جسمه كتلة من اللحم املتورم الدامياجللد يسبقه عادة، ف
كما نقشوا على صليبه باللغات اآلرامية " ملك اليهود"تاجاً من الشوك على رأس املسيح يسخرون بذلك من تلقيبه 

وسواء كان . Nazarathaeus Rek Joudeorum" عيسى الناصري هو ملك اليهود"واليونانية والالتينية 
يسوع من دعاة الثورة أو من غري دعاا فليس مثة ريب يف أن روما قد حكمت عليه بوصفه من هؤالء الدعاة، 

وكانت مجاعة صغرية، ال يزيد عددها على ما يتسع له فناء بيت ). 134(وكذلك فهم تاستس األمر على هذا النحو
كما يقول " تبعه مجهور كبري من الشعب"أخذ يصعد تل مججمة بيالطس، قد طالبت بإعدام املسيح؛ فلما أن 

وما من شك يف أن هذا احلكم مل يرق يف عني الشعب . ، والنساء اللوايت كن يلطمن وينحن عليه)135(لوقا
وكان الرومان الذين يرون أن البد هلم أن . وقد أذن لكل من يريد أن يشهد هذا املنظر الرهيب أن يشهده. اليهودي

موا الناس باإلرهاب خيتارون لتنفيذ حكم اإلعدام يف من يرتكبون اجلرائم اليت حيدد هلا القانون هذه العقوبة حيك
أو تربط (فكانت يدا املذنب وقدماه تدق ). 136"(أقسى أنواع التعذيب وأبشعها"الطريقة اليت يسميها شيشرون 

وإذا مل يرجم املذنب فيقتل . ند العمود الفقري أو القدمنيإىل اخلشبة، وكانت فيها قطعة بارزة تس) يف حاالت نادرة
فإنه يبقى على هذه احلال يومني أو ثالثة أيام، يقاسي فيها آالم عدم احلركة، وهو عاجز عن طرد احلشرات اليت 

ان وك. تتغذى من حلمه العاري، فتخور قواه ببطئ حىت يقف القلب عن احلركة ويضع حداً هلذا العذاب األليم
ويقال . الرومان أنفسهم يشفقون على ضحايا هذا التعذيب يف بعض األحيان، ويقدمون هلم شراباً فيفقدهم وعيهم

ويقول مرقس إن لصني صلبا مع يسوع . أي يف الساعة التسعة صباحاً" عند الساعة الثالثة"إن الصليب كان يرفع 
ومل يكن مع عيسى أحد من الرسل إال ). 138( كان يدعو لهويؤكد لنا لوقا أن واحداً منهما. وإما كانا يسبانه

وكانت (يوحنا وحده، وكان معه ثالث نساء تسمى كل واحدة منهن مرمي، أم املسيح ومرمي أختها، ومرمي ادلية 
واقتسم اجلند ثياب امليت كعادة الرومان؛ وإذا مل يكن للمسيح إال ثوب واحد ). 139)(أيضاً نساء ينظرن من بعيد
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ولعلنا نقرأ يف هذا املعىن اآلية الثامنة عشرة من املزمور الثاين . فإم أخذوا يلقون القرعة لريوا من يأخذ الثوب
ويبدأ هذا املزمور نفسه بتلك ". يقتسمون ثيايب بينهم وعلى لباسي يقترعون. "والعشرين منسوبة إىل مسيح

اليأس البشري الذي يعزوه مرقس ومىت إىل املسيح وهو وذلك هو نداء ". إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟: "الكلمات
فهل ميكن أن يكون اإلميان العظيم الذي أعانه يف موقفه أمام بيالطس قد انقلب يف تلك اللحظات املريرة إىل . حيتضر

يك يا أبتاه يف يد: "شك أسود؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه العبارة ال تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدهلا بقوله
 وهي عبارة تردد صدى اآلية اخلامسة من املزمور احلادي والثالثني ترديداً يثري الريب ملا فيه من -" أستودع روحي

قد : "وأشفق جندي على املسيح الظمآن، فجاء بإسفنجة مغموسة يف اخلل وقرا من فيه؛ فشرب عيسى وقال. دقة
ويضيف لوقا إىل ". وأسلم الروح... نادى يسوع بصوت عظيم "- الثالثة بعد الظهر - ويف الساعة التاسعة ". أكمل
رجعوا وهم يقرعون ... وكل اجلموع الذين كانوا جمتمعني هلذا املنظر" ويدِل بقوله على عطف اليهود -هذا 

واستطاع اثنان من اليهود الرمحاء ذوي النفوذ أن حيصال على إذن من بيالطس بإنزال جثة ). 141"(صدورهم
ترى هل مات حقاً؟ لقد كان اللصان اللذان إىل . صليب فأنزالها وحفظاها بالند واملُر ووارياها التراباملسيح عن ال

جانبه ال يزاالن على قيد احلياة، ولقد كسر اجلنود ساقهما حىت تتحمل أيديهما ثقل جسمهما، فيؤثر ذلك يف حركة 
 وإن كان قد قيل إن جندياً طعنه يف قلبه حبربة، غري أن هذا مل حيدث يف حالة عيسى،. الدم ويقف القلب بعد قليل

وأبدى بيالطس دهشته من أن ميوت رجل بعد ست ساعات . فانبثق الدم من اجلرح أوالً مث خرج بعده مصل الدم
. من صلبه؛ ومل يوافق على أن يرفع جسد املسيح عن الصليب إال بعد أن أكد له قائد املائة املكلف به أنه قد مات

 وكان حبها ليسوع متتزج به تلك النشوة العصبية اليت متتاز ا - من هذا احلادث زارت مرمي ادلية وبعد يومني
فامتألت قلون خوفاً وسروراً معاً، وجرين .  قرب املسيح مع مرمي أم يعقوب وسالومة فوجدته فارغاً-عواطفها كلها 

ويف . فإحننني احتراماً له، وأمسكن بقدميه"حسبنه يسوع وإلتقني يف الطريق برجل . لينقلن ذلك النبأ إىل تالميذه
وسعنا أن نتصور األمل الذي انبعث يف النفوس الساذجة من هذا النبأ وما لقيه من ترحيب؛ لقد قهر يسوع املوت 

قوا بنشوة جعلتهم على استعداد ألن يصد" أهل اجلليل"وأثبت أنه هو املسيح املنتظر ابن اهللا، ومأل ذلك النبأ قلوب 
ويرى الرواة أن املسيح ظهر يف ذلك اليوم نفسه إىل تلميذين من تالميذه يف الطريق املوصل . أية معجزة وأي وحي

أخذ خبزاً وبارك وكسر، "مث " أُمسكَت أعينهما عن معرفته"إىل عمواس، وحتدث إليهم، وأكل معهم، ولكن 
سجدوا له، "بعد قليل " رأوه"ميذ إىل اجلليل فلما ورجع التال). 142"(فانفتحت أعينهما وعرفاه مث اختفى عنهما

وبينما كانوا يصطادون السمك رأوا املسيح ينضم إليهم؛ فألقوا شباكهم ومل يستطيعوا ). 143"(ولكن بعضهم شكّوا
وجاء يف سفر أعمال الرسل أن املسيح صعد جبسمه إىل السماء بعد أربعني ). 144(أن جيذبوها من كثرة السمك

القديس جبسمه وحياته إىل السماء من األفكار الشائعة " انتقال"لقد كانت فكرة . هوره إىل مرمي ادليةيوماً من ظ
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وهكذا اختفى السيد املسيح بنفس الطريقة . املألوفة بني اليهود؛ فقد رووها عن موسى، وأخنوخ، وإليشع وإشعيا
ويف . قدون خملصني أنه قد وِجد معهم جبسمه بعد صلبهولكن يبدو أن معظم تالميذه كانوا يعت. اخلفية اليت ظهر فيها

ورجعوا إىل أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حني يف اهليكل يسبحون ويباركون : "ذلك يقول لوقا

   .)145"(اهللا

  الباب السابع والعشرون 

  الرسل 

   م 95 -  30

  الفصل األول 

   بطرس

نشأت املسيحية من اإلحياء الغامض العجيب اخلاص حبلول امللكوت، واستمدت دوافعها من شخصية املسيح نفسه 
البعث واحلساب، والوعد حبياة اخللود، واختذت صورة العقائد الثابتة يف وختيالته، كما استمدت قوا من عقيدة 

الهوت بولس، مث منت باستيعاا العقائد والطقوس الوثنية؛ وأصبحت كنيسة ظافرة منتصرة، بعد أن ورثت ما 
بعد قليل ليقيم ويبدو أن الرسل كانوا مجيعاً يؤمنون بأن املسيح سيعود . امتازت به روما من أمناط وعبقرية منظّمة

اية كل شيء قد اقتربت فتعقّلوا : "أنظر إىل أقوال بطرس يف رسالته األوىل. ملكوت السموات على األرض
أيها األوالد، هي الساعة األخرية وكما مسعتم أن ضد املسيح : "وتقول رسالة يوحنا األوىل) 3"(واصحوا للصلوات

). 4"(من هنا نعلم أا الساعة األخرية). ، فسبازيان، دومتياننريون(يأيت قد صار اآلن أضداد للمسيح كثريون 

وكان االعتقاد برتول مسيح ليطهر األرض، ويقيم ملكوت اهللا، ويبعث الناس بأجسامهم، وبعودته إىل األرض، هو 
يف على أن هذه العقائد مل حتل بني الرسل وبني استمرارهم . القاعدة األساسية للدين املسيحي يف أوائل عهده

وكانوا كل يوم يواظبون يف اهليكل بنفس : "وشاهد ذلك ما جاء يف أعمال الرسل. التمسك بالدين اليهودي
، واقتصروا يف أول األمر على دعوة اليهود وحدهم إىل دينهم، )6(وأطاعوا قوانني التغذية واحلفالت) 5"(واحدة

أم قد تلقوا عن املسيح أو عن الروح القدس قوى وكانوا يعتقدون ). 7(وكثرياً ما كانوا خيطبون فيهم يف اهليكل
إن ) 8(وأقبل عليهم كثريون من املرضى والعجزة، ويقول مرقس. عجيبة من اإلهلام، وشفاء األمراض واألقوال

.  وكان هذا املسح على الدوام من وسائل العالج املنتشرة يف بالد الشرق-بعضهم شفوا حني مسحوا بالزيت 

مال الرسل صورة مؤثرة لالشتراكية القائمة على الثقة املتبادلة اليت كانت سائدة بني هؤالء ويصور مؤلف سفر أع
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وكان جلمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ومل يكن أحد يقول إن شيئاً من : "املسيحيني األولني إذ يقول
 كل الذين كانوا أصحاب حقول أو مل يكن فيهم أحد حمتاجاً ألن... أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركاً

بيوت كانوا يبيعوا ويأتون بأمثان املبيعات ويضعوا عند أرجل الرسل، فكان يوزع كل واحد كما يكون له 
وملا كثر عدد املهتدين، وكثر ما حتت أيدي الرسل من األموال عينوا سبعة من مشامسة الكنيسة ). 9"(احتياج

وظل رؤساء اليهود فترة من الزمن ال يعارضون قيام هذه الشيعة لصغرها وانتفاء لإلشراف على شئون هذه اجلماعة؛ 
 إىل 120يف بضع سنني قالئل وقفز عددهم من ) النصارا" (الناصريني"األذى من وجودها، فلما تضاعف عدد 

 استوىل الرعب على قلب الكهنة، فقُبض على بطرس وغريه وجيء م أمام السنهدرين )10(8000
 - أكرب الظن أنه معلم بولس -وكان السنهدرين يريد أن حيكم بإعدامهم، ولكن فريسياً يدعى غماالئيل . حملاكمتهم

وحدث بعد ذلك . م وأطلق سراحهمأشار على الس أن يؤجل احلكم؛ مث وفق بني الرأيني بأن جِلد املقبوض عليه
أو (أن استدعى أحد الشمامسة الذين عينوا لإلشراف على مجاعة املهتدين وامسه اصطفانوس ) م30(بزمن قليل 

، فدافع الرجل عن )11)(للمثول أمام السنهدرين وام بأنه، يتكلم بكالم جتديف على موسى وعلى اهللا) استيفن
يا قساة القلوب وغري املختونني بالقلوب واآلذان، أنتم دائماً : " يتهدده من أخطارنفسه دفاعاً قوياً غري مبال مبا

أي األنبياء مل يضطهده آباؤكم، وقد قتلوا الذين سبقوا ! تقاومون الروح القدس، كما كان آباؤكم كذلك أنتم
بترتيب مالئكة ومل فأنبئوا مبجيء البار الذي أنتم اآلن صرمت مسلّميه وقاتليه، الذين أخذمت الناموس 

. وأثار هذا الدفاع القوي غضب السنهدرين فأمر بأن يجر إىل خارج املدينة ويرجم باحلجارة . )12"(حتفظوه

ك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إىل بيت يف وكان شاب فارسي يدعى شاوول يساعد على هذا اهلجوم؛ وبعد ذل
وفر اليهود املهتدون ذوو األمساء والثقافة اليونانية ). 13(ويزجهم يف السجن" الكنيسة"أورشليم ويقبض على أتباع 

أما معظم الرسل الذين يبدو أنه . الذين يتزعمهم اسطفانوس إىل السامر وإنطاكية وأنشئوا فيها مجاعات مسيحية قوية
وبينما كان بطرس . ا من االضطهاد ألم ظلوا يراعون الناموس، فقد بقوا يف أورشليم مع املسيحيني اهلودينيسلمو

رئيس اجلماعة املقيمة يف أورشليم بعد أن قل " أخو الرب" "العادل"حيمل اإلجنيل إىل البالد اليهودية صار يعقوب 
ا فيه من صرامة، ومل يكن يقل عن اإلسينيني تقشفاً وكان يعقوب يبشر بالناموس بكل م. عددها ونقصت مواردها

وظل . وزهداً؛ فلم يكن يأكل اللحم، أو يشرب اخلمر، ومل يكن له إال ثوب واحد، ومل يقص شعره أو حيلق حليته قط
 أن قُتل رجل يدعى أنه يعقوب بن 41مث حدث حوايل عام . املسيحيون حتت قيادته سبعة أعوام ال ميسهم أذى

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت ثار . 63مث قُتل يعقوب العادل يف عام . ض على بطرس ولكنه فرزبدي، فقب
قد دنت، فلم يأوا بالشؤون السياسية، " اية العامل"وأيقن املسيحيون املقيمون يف أورشليم أن . اليهود على روما
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قائمة على الضفة البعيدة من ر األردن وافترقت وخرجوا من املدينة وأقاموا يف بالد الوثنية الضالعة مع روما وال
اليهودية واملسيحية من تلك الساعو، فاتهم اليهود املسيحيني باخليانة وخور العزمية، ورحب املسيحيون بتدمري اهليكل 

كتبوا على يد تيطس حتقيقاً لنبوءة املسيح، واتقدت نار احلقد يف قلوب أتباع كال الدينني، وأملت عليهم بعض ما 
وأخذت املسيحية اليهودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف قوا وتترك . من أعظم آدام تقى وصالحاً

وأصمت اجلليل، اليت قضى فيها املسيح كل حياته تقريباً، . الدين اجلديد للعقلية اليونانية تشكله وتصبغه بصبغتها
 الاليت كن من بني أتباعه األولني، أصمت أذا عن مساع الوعاظ واليت عفت منها ذكرى ادلية وغريها من النساء

ذلك أن اليهود املتعطشني إىل احلرية، والذين كانوا . الذين جاءوها يدعون أهلها للدخول يف دين الناصري ابن اهللا
فاحهم يف سبيل املنتظر الذي ال يأبه بك" املسيح"مل يستسيغوا فكرة " اهللا واحد"يذكرون كل يوم يف صلوام أن 

وظلت املسيحية . االستقالل، ورأوا أن من العار أن يقال إن إهلاً قد ولد يف كهف أو إسطبل يف إحدى قراهم
الذين كانوا " الفقراء"اليهودية قائمة مدى مخسة قرون بني طائفة قليلة من املسيحيني السريان املسمني باالبيونيم 

 اليهودي الكامل؛ فلما كان آخر القرن الثاين امليالدي حكمت عليهم جيمعون بني التقشف املسيحي والناموس
وكان الرسل والتالميذ يف هذه األثناء قد نشروا اإلجنيل بني اليهود . الكنيسة املسيحية بالكفر وأخرجتهم من حظريا

مرة وقيصرية، فهدا فليب عدداً من أهل السا. بنوع خاص وهم املنتشرون فيما بني دمشق وروما) 14(املشتتني
وفعل بطرس ما كان يفعله معظم . وأوجد يوحنا جالية مسيحية قوية يف إفسوس وأخذ بطرس يعض يف مدن سوريا

وبلغ جناحه يف شفاء املرضى حداً ). 15(لتكون مبثابة زوجة له ومعينة " أختاً"الرسل فإصطحب معه يف أثناء جتواله 
ففي يافا أقام تابيثا وكان يبدو . يه ماالً ليشركه معه يف قواه العجيبةأغرى ساحراً يدعى مسعان اوسي أن يعرض عل

وجاء يف سفر أعمال الرسل أنه رأى رؤيا اقتنع . أا قد ماتت، ويف قيصرية هدى إىل املسيحية قائداً رومانياً على مائة
ن ذلك الوقت على تعميد املهتدين على أثرها أن عليه أن يقبل املهتدين من الوثنيني واليهود على السواء، مث اقتصر م

ويف وسعنا أن حنس مبا كان . من غري اليهود بدل أن يعمدهم وخيتنهم معاً، وذلك إذا استثنينا بعض حاالت طريفة
بطرس رسول يسوع املسيح إىل : "يعمر قلوب هؤالء املبشرين األولني من محاسة إذا اطلعنا على رسالة بطرس األوىل

أيها ... لتكثر لكم النعمة والسالم... طس، وغالطية، وكبدوكية وآسيا، وبيثنية املختاريناملتقربني من شتات بن
ميجدوا اهللا يف يوم االتقاد من أجل ... أن تكون سريتكم بني األمم حسنة لكي... األحباء أطلب إليكم كغرباء ونزالء

كأحرار وليس كالذين احلرية ... بفاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الر... أعمالكم احلسنة اليت يالحظوا
كذا ... أيها اخلدام كونوا خاضعني بكل هيبة، ليس للصاحلني مترفقني فقط بل للعتقاء أيضاً... عندهم سترة للشر

كن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حىت وإن كان البعض ال يطيعون الكلمة يرحبون بسرية النساء بدون كلمة 
وال تكن زينتكن الزينة اخلارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب وليس الثياب، .  خبوفمالحظني سريتكن الطاهرة
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كذلكم ايها الرجال كونوا ساكنني حبسب الفطنة مع اإلناء النسائي كاألضعف ... زينة الروح الوديع اهلادئ... بل
ولكن قبل كل شيء لتكن ... غري جمازين عن شر بشر... معطني إياهن كرامة كالوارثات أيضاً معكم نعمة احليوة

ولسنا نعرف مىت شق بطرس طريقه إىل روما ). 16"(حمبتكم بعضكم لبعٍض شديدة ألن احملبة تستر كثرة من اخلطايا
وقد بقيت . م41فيؤرخ وصوله إليها بعام ) 390حوايل (فأما جبروم . أو املراحل اليت وصل ا إىل تلك املدينة

): 17(ليد الطوىل يف إنشاء اجلالية املسيحية يف عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقدالرواية القائلة بأن كانت له ا

، وأكرب الظن أن الرسول زار روما )18( عن قدوم بطرس إىل روما يف عهد نريونLactantiusوحيدثنا لكتانتيوس 
اية أهلها حىت استشهد عدة مرات وكان وهو طليق، وبولس وهو سجني، يبذالن ما وسعهما من جهد ويتنافسان هلد

صلب "ويروي أرجن أن بطرس ). 19(64كالمها يف سبيل هذه الغاية، ولعل استشهادمها كان يف عام واحد هو عام 
، ولعله كان يأمل أن يكون املوت ا أسرع إليه أو )20"(ورأسه مدىل إىل أسفل، ألنه طلب أن يعذب ذه الطريقة

وتقول النصوص القدمية إن . غري خليق بأن ميوت بالطريقة اليت مات ا املسيحألنه يرى أنه ) كما يقول املؤمنون(
وحتدد إحدى القصص املتأخرة حلبة نريون، القائمة ). 21(زوجنه قتلت معه، وإنه أرغم على أن يراها تساق للقتل

يس بطرس، وقيل إدت كنيسة القديوما من شك . ا تضم عظامهيف ميدان الفاتكان، موضعاً ملقتله ويف هذا املكان ش
فقد . يف أن جتواله يف آسية الصغرى وروما قد ساعد على االحتفاظ بكثري من العناصر اليهودية يف الدين املسيحي

ورث هذا الدين عنه وعن غريه من الرسل ما يف الدين اليهودي من توحيد، وتزمت، واعتقاد يف البعث والنشور؛ 
يت جعلت العهد القدمي الكتاب املقدس الوحيد الذي عرفته املسيحية يف القرن وهذه الرحالت ورحالت بولس هي ال

األول، وظلت اامع اليهودية أهم األماكن اليت تبث فيها الدعوة املسيحية كما ظل اليهود أهم اجلماعات اليت تبث 
ادات العربانية واحتفاالا وهلذا انتقلت إىل الطقوس املسيحية أشكال العب. م70بينهم هذه الدعوة حىت عام 

كذلك أخذت . وتسامى محل بسكال فصار هو محل اهللا املكفّر عن اخلطايا يف القداس الكاثوليكي. ومالبسها
لتويل شئون ) برزبتريي أي قساوسة(املسيحية عن أساليب اليهود يف إدارة اامع تنصيب مجاعة من الكرباء 

من األعياد اليهودية كعيد الفصح وعيد العنصرة، وإن كانت قد غريت وقبلت املسيحية فيها كثرياً . الكنائس
وقد ساعد تشتت اليهود يف أقطار العامل على انتشار املسيحية، وكان مما مهد السبيل هلذا االنتشار . أشكاهلا وتوارخيها

 وجتارم الواسعة، والطرق كثرة انتقال اليهود من مدينة إىل مدينة، والِصالت القائمة بينهم يف مجيع أحناء أوربا،
وكانت املسيحية حسب تعاليم املسيح وبطرس يهودية، مث أصبحت يف تعاليم . الرومانية املعبدة، والسلم الرومانية

بولس نصف يونانية، وأضحت يف املذهب الكاثوليكي نصف رومانية، مث عاد إليها العنصر اليهودي والقوة اليهودية 
  .نيتحني دخلها املذهب الربوتست

  الفصل الثاني 
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  بولس 

   املضطهد -1

وكان أبوه . وِلد واضع الالهوت املسيحي يف طرسوس من أعمال كليكيا حوايل السنة العاشرة من التاريخ امليالدي
من الفريسيني، ونشأ إبنه على مبادئ هذه الشيعة الدينية املتحمسة، وظل رسول األمم طوال حياته يعد نفسه فريسياً 

وأكرب الظن إن . كذلك كان والده مواطناً رومانياً، أورث إبنه هذا احلق الثمني.  نبذ الشريعة اليهوديةحىت بعد أن
اسم بولص كان هو اللفظ اليوناين املرادف لالسم العربي شاول، وهلذا ظل االمسان يطلقان على خذا الرسول منذ 

انية ألن الفريسيني على بكرة أبيهم مل يكونوا يسمحون ، ومل يتعلم تعليماً راقياً ومل يدرس الكتب اليون)22(طفولته
بأن يتأدب أبناؤهم ذا األدب اليوناين اخلالص، ولو أن كاتب الرسائل درس اليونانية ملا كتبها ذا األسلوب اليوناين 

يني، وأن يشري على أنه عرف كيف يتحدث ذه اللغة بطالقة متكّنه من أن خياطب ا املستمعني له من األثين. الركيك
ومن حقنا أن نعتقد أن بعض املبادئ الدينية واألخالقية للرواقية . أحياناً إىل بعض الفقرات املنشورة يف األدب اليوناين

أي النفس ) Uenma(فهو يستعمل اللفظ الرواقي نيوما . انتقلت من البيئة املدرسية يف طرسوس إىل مسيحية بولس
وكان طرسوس كما كان يف معظم ). الروح (Spiritل فيه مترمجوه اإلجنليز لفظ للداللة على املعىن الذي يستعم

وغريها من العقائد اخلفية، يعتقدون أن اهللا الذي يعبدونه قد قام من أجلهم، مث قام من . املُدن اليونانية أتباع لألرفية
اهم من اجلحيم، وأشركهم معه قربه، وإنه إذا دعي بإميان حق، وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة استجاب هلم وأجن

وهذه األديان الغامضة اخلفية هي اليت أعدت اليونان الستقبال بولص وأعدت ). 23(يف موهبة احلياة اخلالدة املباركة
وبعد أن تعلم الشاب حرفة صنع اخليام، وتلقى العلم يف امع الديين القائم يف املدينة، أرسله . بولس لدعوة اليونان

). 24"(تعلم عند قدمي غماالئيل على طريقة الناموس الدقيقة: "ورشليم وهناك كما يقول بولس نفسهأبوه إىل أ

وكان املشهور عن غماالئيل أنه حفيد هلل، وقد خلفه يف رياسة السنهدرين، وواصل السنة القدمية سنة تفسري 
الذين كانوا أكثر منه تزمتاً هاهلم أن جيدوه غري أن الفريسيني . الناموس تفسرياً ليناً راعى فيه ضعف النفس البشرية

وقد بلغ من علمه أن اليهود، الذين جيلّون العلماء ). 25(عجاب والتقدير للنساء الوثنيات أنفسهن'ينظر نظرة ال
أي " الربان"، ولقّبوه مبا مل يلقّب به إال ستة رجال من بعده وهو "مجال الناموس"أعظم اإلجالل أطلقوا عليه اسم 

واختذ بولس عنه وعن غريه تلك الطريقة احلصيفة، واجلدلية السفسطائية يف بعض األحيان، يف تفسري الكتاب . ناسيد
وقد بقي بولس إىل آخر أيامه يهودياً يف عقله وخلُِقه على الرغم من تعلمه . املقدس، وهي اليت وضحت يف التلمود

 يف شرائع موسى موحى ا من عند اهللا، وظل يعتقد يف عزة أوليات اهللنية، ومل ينطق بكلمة يشتم منها أنه يشك
يف احلضارة ذليل : "وهو يصف نفسه بقوله. وفخار كما يعتقد اليهود أن اختيار اهللا وحده هو طريق النجاة

ولئال أرتفع بفرط اإلعالنات أعطيت شوكة يف اجلسد مالك الشيطان ليلطمين لئال : "ويزيد على ذلك) 26"(بينكم
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وتصوره الروايات املأثورة وهو يف سن اخلمسني رجالً زاهداً . وال يزيد يف وصف نفسه على هذا). 27("أرتفع
وعلى هذا النحو . متقشفاً مقوس اجلسم، أصلع الرأس، ملتحياً عريض اجلبهة، أصفر الوجه صارمه، نفّاذ العينني

 احلقيقة أن هذه الصور اليت تمثّله أدب وفن ال ختيله درور يف صورة تعد من أروع آيات الفن يف العامل كله؛ ولكن
كان فيه من نفاذ البصرية وشدة االنفعال أكثر مما فيه من : أما عقله فكان من طراز شائع كثرياً بني اليهود. تاريخ

الدماثة والظرف؛ وكان فيه من اإلحساس القوي واخليال أكثر مما فيه من نزاهة احلكم والنظرة املوضوعية إىل 
أكثر مما أسكرت اسبنوزا " أسكرته النشوة اإلهلية"وكان رجالً . شياء، وكان قوياً يف العمل ألنه كان ضيق التفكرياأل

" يف داخله على اإلله" لقد كان صدره ينطوي -نفسه، يلتهب صدره باحلماسة الدينية باملعىن احلريف للفظ االلتهاب 

وكان إىل هذا ذا طبيعة عملية، قادراً على اجلد . فعل املعجزاتوكان يعتقد أنه ملهم موحى إليه قادر على . نفسه
وكانت عيوبه وفضائله شديدة الصلة . والتنظيم، صبوراً إىل أقصى حد يف تأسيس العشرية املسيحية واحملافظة عليها

اً، متعسفاً فقد كان شجاعاً مندفع. بعضها ببعض ال غىن لكلتيهما عن األخرى شأنه يف هذا شأن الكثريين من الرجال
حامساً يف أحكامه، مسيطراً جمداً، متعصباً مبتدعاً، فخوراً أمام الناس متواضعاً هللا، عنيفاً يف غضبه قادراً على أن 

يستشعر أرق احلب والرمحة، يشري على أتباعه على أن يباركوا من يظطهدوم، ولكنه يتمىن ألعدائه الذين خيتنون أن 
ليتكم حتتملون غباويت "ن يدرك أسباب ضعفه، وحياول اخلالص منها، ويقول ملن هداهم وكا). 28"(يقطّعوا أيضاً"

السالم بيدي أنا : "وتلخص احلاشية اليت كتبت على رسالته األوىل ألهل كورنثوس أخالقه حني تقول). 29"(قليالً
 يسوع املسيح معكم، حمبيت نعمة الرب! ماران أثا! بولس، إن كان أحد ال حيب الرب يسوع املسيح فليكن أنا ثيما

وبدأ مبهامجة املسيحية دفاعاً عن . لقد كان الرجل ما البد أن يكون لكي يستطيع أن يفعل ما فعل". مع مجيعكم
فلما هاله احتقار . اليهودية، وانتهى بنبذ اليهودية دفاعاً عن املسيح، وكان يف كل حلظة من حلظاته داعياً ورسوالً

إىل قتلته، وتزعم االضطهاد األول للمسيحيني يف أورشليم، وملا مسع أن الدين اجلديد اصطفانوس للناموس انضم 
تقدم إىل رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إىل دمشق إىل اجلماعات حىت إذا وجد "أصبح له يف دمشق أتباع كثريون 

 كان حتمسه الضطهادهم ناشئاً ولرمبا). 30)(م31" (أُناساً من الطريق رجاالً أو نساء يسوقهم موثقني إىل أورشليم
من شكوك خفية سرت وقتئذ يف نفسه؛ وكان يف مقدوره أن يقو، ولكن هذه القسوة مل تكن من النوع الذي ال 

 ذكريات -ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم باحلجارة حىت ميوت، ولعل حملات من ذكريات الشباب . يعقبه ندم
وملا اقتربت مجاعته . رب ا ذاكرته وتثقل عليه يف سفره، ويج خياله كانت تعود إىل خياله فتضط- صلب املسيح 

فبغتة ابرق حوله نور من السماء، فسقط على األرض ومسع صوتاً قائالً : "من دمشق، كما جاء يف سفر أعمال الرسل

وأما ...  أنا يسوع الذي أنت تضطهدهله شاول، شاول، ملاذا تضطهدين؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب
فنعض شاول من األرض وكان وهو . الرجال املسافرون معه فوقفوا صامتني يسمعون الصوت وال ينظرون أحداً
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وليس يف وسع أحد أن . أيام ال يبصرمفتوح العينني ال يبصر أحداً، فاقتادوه بيده وأدخله إىل دمشق وبقي ثالثة 
ولعل ما قاساه من التعب . يعرف العوامل اليت أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقالب أساسي يف طبيعة الرجل

يف سفره الشاق الطويل يف مشس الصحراء اللفحة، أو لعل ومضة برق يف السماء ناشئة من شدة احلرارة، لعل شيئاً 
قد أثّر يف جسم ضعيف ربما كان مصاباً بالصرع، ويف عقل يعذبه الشك واإلجرام، فدفع من هذا أو ذاك كله 

بالعملية اليت كانت جتري يف عقله الباطن إىل غايتها، وأصبح ذلك املفكر الشديد االنفعال أقدر الداعني إىل مسيح 
ل البشرية؛ كما كانت علوم بين وكان اجلو اليوناين الذي حييط به يف طرسوس يتحدث عن منقذ ينتش. اصطفانوس

منتظر، وملَ ال يكون يسوع صاحب الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة، ) مسيح(جنسه من اليهود تتحدث عن حياة 
الذي ال يتردد الناس يف استقبال املوت من أجله، هو ذلك املسيح املنتظر؟ فلما أحس يف آخر سفره وهو ال يزال 

فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، "مهتٍد، رحيمتني، تلمسان وجهه وتسكنان أمله ضعيفاً وأعمى بيدي يهودي 
وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل جمامع دمشق وقال ). 22"(فابصر يف احلال وقام واعتمد، وتناول طعاماً فتقوى

  .للمجتمعني فيها إن عيسى ابن اهللا

   املبشر -2

ذين ساءهم ما فعل بولس، أمراً بالقبض عليه، فما كان من أصدقائه اجلدد إال وأصدر حاكم دمشق، بإيعاز اليهود ال
ويقول هو إنه ظل ثالثة أيام يدعو إىل املسيح يف قرى بالد العرب، وملا عاد . أن أنزلوه يف سلة من فوق أسوار املدينة

ظم الرسل يرتابون فيه، ولكن وكان مع. إىل أورشليم عفا عنه بطرس، واختذه صديقاً له، وعاش معه فتة من الزمان
برنابا، وهو مهتٍد حديث، رحب به وقدم له كثرياً من املعونة، وأقنع كنيسة أورشليم أن حتمل مضطهدها القدمي 

وحاول اليهود، الذين يتكلمون اللغة اليونانية والذي . بشرى جميء املسيح الذي سيقيم عما قريب ملكوت اهللا
وظل يف . لعل الرسل خشوا أن تعرضهم محاسته الشديدة للخطر فأرسلوه إىل طرطوسجاءهم باإلجنيل، أن يقتلوه، و

ولعله شعر مرة أخرى بأثر التصوف الديين املنتشر بني اليونان . مسقط رأسه مثاين سنني ال يعرف عنه التاريخ شيئاً
وأخذ . ة الدين يف إنطاكيةمث أقبل عليه برنابا وطلب إليه أن يساعده على خدم. وما يف من تبشري مبجيء املنقذ

فهديا كثرياً من الناس، فلم تلبث إنطاكية أن فاقت سائر املُدن يف عدد من ا )  ؟44 -  43(الرجالن يعمالن معاً 
كما كانوا يسمون أنفسهم اسم " القديسني"أو " التالميذ"، أو "املؤمنني"وفيها أطلق الوثنيون إىل . من املسيحيني

. أي غري اليهودي إىل الدين اجلديد" األمم"وهنا أيضاً انضمت . اع املسيح أي اإلنسان املمسوحالكرستيانوي أي أتب

وكانت كثرم من النساء الاليت آمن ببعض طقوس اليهودية ومبا فيها من دعوة " خيشون اهللا"وكان معظم هؤالء ممن 
ليم، فقد كانت فيهم أقلية ال بأس ا من طبقة ومل يكن االخوة يف إنطاكية فقراء كأمثاهلم يف أورش. إىل الوحدانية

" فوضع"التجار، فاندفعوا بقوة هذه احلركة الفتية الناشئة إىل مجع قدر من املال ليستعينوا به على نشر اإلجنيل، 
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" رحلة القديس بولس التبشريية األوىل"على برنابا وبولس وبعثومها فيما يسميه التاريخ " أيديهم"رؤساء الكنيسة 

وأحبر الرجالن إىل قربص، ولقيا جناحاً مشجعاً بني اليهود . وهي تسمية تستخف بشأن برنابا)  ؟47 - 45(
مث ركبا السفينة من يافوس إىل برجا يف مبفيلية واجتازا طرقاً جبلية وعرة تعرضا . الكثريين املقيمني يف تلك اجلزيرة

 واستمع إليهما الكنيس ورحب ما فلما بدأ يعظان .Pisidiaفيها للخطر حىت وصال إىل إنطاكية يف بسيديا 
كما يعظان اليهود غضب عليهما اليهود املتمسكون بدينهم ومحلوا موظفي البلدية على إخراج املبشرين من " األمم"

، ورجم بولس يف لسترا باحلجارة وجر علو وجهه إىل Icobiumونشأت هذه الصعاب نفسها يف إقونيوم . املدينة
بيد أن قليب بولس وبرنابا كانا ال يزاالن يفيضان غبطة بروح . ينة، وتركا يف العراء ظناً من أعدائه أنه ماتخارج املد

 مث عادا بالطريق نفسه إىل برجا وأحبرا منها إىل إنطاكية السورية، وفيها Derbeالقدس فحمال اإلجنيل إىل دريب 
التابعني املمتازين يف دمشق مسعوا أن املبشرين كانا يقبالن واجهتهما أعقد مشكلة يف تاريخ املسيحية ذلك أن بعض 

يعلمون االخوة أنه إن مل ختتتنوا حسب عادة "دون أن حيتما عليهم اخلتان، فجاءوا إىل إنطاكية " األمم"املهتدين من 
بقدر ما ومل يكن اخلتان عند اليهودي من الطقوس اليت توجبها صحة اجلسم، ). 23"(موسى ال ميكنكم أن ختلصوا

. كان رمزاً مقدساً لعهده القدمي الذي عاهد عليه اهللا، وهلذا روع اليهودي املسيحي حني فكر يف نكث ذلك العهد

وأدرك بولس وبرنابا أنه إذا نال هؤالء املبعوثون بغيتهم فإن املسيحية لن يقبلها إال عدد قليل من غري اليهود، وأا 
ومن أجل هذا سافرا إىل . ال تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان)  فيما بعدكما مساها هيىن" (بدعة يهودية"ستبقى 

وعرضا املسألة على بساط البحث مع سائر الرسل، وكانوا كلهم تقريباً ال يزالون يتعبدون خملصني ) ؟50(أورشليم 
؛ واتفق اجلميع آخر فأما يعقوب فقد تردد كثرياً يف قبول رأيهما، وأما بطرس فقد دافع عن املبشرين. يف اهليكل

األمر على أال يطلب إىل املهتدين الوثنيني أكثر من أن يقلعوا عن الزىن، وعن أكل املخنوقة والدم وما ذبح على 
ويبدو أن بولس يسر األمر بأن وعد العشرية املسيحية املعدمة يف دمشق بشيء من املال املطرد الزيادة ). 34(النصب

فقد جاءت . هذه النتيجة كان هلا من اخلطر ما حيول دون البت فيها ذه السهولةولكن ). 35(يف كنيسة إنطاكية
من أورشليم إىل إنطاكية طائفة أخرى من املسيحيني اليهود مستمسكني بدينهم، ورأت بطرس يأكل مع الكفرة 

عرف رأي بطرس يف هذه وأقنعته بأن ينفصل هو واليهود الذين اعتنقوا املسيحية عن املهتدين غري املختتنني، ولسنا ن
، وامه بالرياء؛ ولعل بطرس مل يرغب، كما مل )36(يف إنطاكية" قاوم بطرس مواجهة"املسألة، ولكن بولس خيربنا أنه 

والراجح أن بولس قام برحلته التبشريية الثانية يف ". كل األشياء لكل الناس"يرغب بولس، يف أكثر من أن تكون 
 وكان قد اختلف مع برنابا الذي اختفى وقتئذ يف موطنه جبزيرة قربص ومل يعد له ذكر . من التاريخ امليالدي50عام 

وعاد بولس يزور مرة أخرى بين ملته يف آسية الصغرى، وضم إليه يف لسترا تلميذا يدعى تيموثاوس . يف التاريخ
 فرجييا وغالطية حىت وصال وسافرا معاً واجتازا. من كل قلبه الذي ظل منذ زمن طويل متعطشاً إىل من حيب. أحبه
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مشاالً إىل إسكندرية ترواس؛ وفيها تعرف بولس بلوقا وهو ممن اعتنقوا اليهودية من غري املختتنني؛ وكان لوقا رجالً 
 ومها السفران اللذان -طيب القلب كبري العقل وهو يف أكرب الظن صاحب اإلجنيل الثالث وسفر أعمال الرسل 

مث أحبر بولس وتيموثاوس ومساعد آخر يدعى . تاز به تاريخ املسيحية منذ بدايتهخففا من حدة الرتاع الذي إم
فلما وصال إىل فليب، وهي املكان الذي . سيالس من ترواس إىل مقدونية، ووطأت أقدامهم ألول مرة أرضاً أوربية

لق سراحهما حني هزما فيه انطونيوس بروتس قبض عليهما بتهمة تكدير السالم، وجلدا، وزجا يف السجن، مث أط
، وفيها دخل بولس امع وظل ثالثة )سالونيك(وانتقال من فليب إىل تسالونيكي . عرف أما مواطنان رومانيان

أسبات خيطب يف اليهود، فآمن بدعوته عدد قليل منهم، وأسسوا فيها كنيسة هلم، وأثار غريهم أهل املدينة عليه 
وهناك تقبل اليهود . اؤه أن خيرجوه خلسة إىل بريية يف أثناء الليلواموه بأنه يدعو مللك جديد، واضطر أصدق

الدعوة بقبول حسن، ولكن أهل تسالونيكي جاءوا يتهمون بولس بأنه عدو لليهودية، فأقلع منها إىل أثينة على ظهر 
ى نفسه بال وهنا يف قلب الديانة الوثنية وعلومها وفلسفتها ألق. وحيداً كسري القلب كاسف البال) ؟51(سفينة 

وكان عليه أن يقف بني الناس يف . صديق، ومل يكن يف هذا البلد إال عدد قليل من اليهود الذين يستمعون إىل مواعظه
السوق العامة كما يفعل أي خطيب حديث يريد أن يتحدث إىل اجلماهري، وينافس عشرات اخلطباء يف إيصال دعوته 

ترى : "يه يناقشونه فيما يقول وبعضهم اآلخر يسخرون منه ويسألونوكان بعض من يستمعون إل. إىل آذان املارة
وأظهر عدد من الناس اهتماماً بقوله، وأخذوه إىل األريوجبس أو أكمة املريخ ). 37"(ماذا يريد هذا املهذار أن يقول؟

" إلله جمهول"قش عليه وقال هلم إنه رأى يف أثينة مذحباً ن. ليجد مكاناً أهدأ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته

وأكرب الظن أن هذا النقش كان يعرب عن رغبة من نقوشه يف التسبيح حبمد إله ال يعرفون امسه على وجه التحقيق، أو 
يف استرضاء هذا اإلله أو طلب معونته، ولكن بولس فسره بأنه اعتراف منهم جبهلهم كنه اهللا، مث أضاف إىل ذلك 

تتقونه وأنتم جتهلونه، هذا أنا أنادي لكم به، اإلله الذي خلق العامل وكل ما فيه، هذا إذاً فالذي . "هذه األقوال البليغة
... هو يعطي اجلميع حياة ونفساً وكل شيء... هو رب السماء واألرض ال يسكن يف هياكل مصنوعة باأليادي

ع أنه عن كل واحد منا ليس لكي يطلبوا اهللا لعلهم يتلمسونه فيجدونه م... وصنع من دم واحد كل أمة من الناس

ألننا أيضاً ذريته، فإذاً حنن ذرية اهللا ال ينبغي  . بعيداً ألننا به حنيا ونتحرك ونوجد؛ كما قال بعض شعرائكم أيضاً
فاهللا اآلن يأمر مجيع الناس يف كل . أو حجر نقش صناعة واختراع إنسانأن نظن أن الالهوت شبيه بذهب أو فضة 

مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة اجلهل، ألنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين املسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً 
 املسيحية والفلسفة ولقد كانت جرأة منه أن حياول التوفيق بني). 38"(للجميع إمياناً إذ أقامه من األموات

 ومع هذا فإنه مل يتأثر ذه احملاولة إال عدد قليل؛ ذلك أن ما مسعه األثينيون من اآلراء قبل ذلك الوقت اليونانية
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وغادر بولس املدينة يائساً ذهب إىل .  ملا يلقى إليهم أياً كان شأنهقد بلغ من الكثرة ما حيول بينهم وبني التحمس
 52 - 51(وأقام يف هذه املدينة مثانية عشر شهراً : كورنثة، وكانت التجارة قد مجعت فيها جالية كبرية من اليهود

دد غريه من وأفلح يف هداية رئيس الكنيس، وع: يكسب فيها قوته بصنع اخليام وخيطب كل سبت يف كنيستها) ؟م
 احلاكم الروماين بأنه يستميل Galieoاألفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له اليهود فاموا بولس أمام غاليون 

إذا كان مسألة عن كلمة وأمساء، وناموسكم، : "فأجام غاليون بقوله". الناس على أن يعبدوا اهللا خبالف الناموس"
وأخذت الطائفتان تتضاربان . ، مث طردهم من احملكمة"اضياً هلذه األمورفتبصرون أنتم، ألين لست أشاء أن أكون ق

وعرض بولس اإلجنيل على غري اليهود من أهل كورنثة ودخل كثريون ). 39"(ولكن مل يهم غاليون شيء من ذلك"
املنقذين الذين منهم يف دينه، ولعل املسيحية قد بدت هلم أا صورة أخرى من األديان اخلفية، اليت طاملا حدثتهم عن 

يبعثون بعد موم، ولعلهم حني قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القدمية، وأثروا يف بولس فجعلوه يفسر املسيحية 
ولكنه مل يلبث إال . ليسلم على االخوة)  ؟53(مث انتقل بولس من كورنثة إىل أورشليم . تفسرياً يألفه العقل اهللنسيت

ية الثالثة، وزار فيها اجلاليات املسيحية يف إنطاكية وآسية الصغرى، وبعث فيهم القوة قليالً حىت بدأ سفرته التبشري
وقضى يف إفسوس عامني، وأتى فيها بأمثال عجيبة جعلت كثريين من الناس يعتقدون أنه . والعزمية حبماسته وثقته

التماثيل اليت كان عابدو صانع معجزات، وحاولوا أن يشفوا مرضاهم بلمس األثواب اليت لبسها، ووجد صانعوا 
األوثان يضعوا يف هيكل أرطيس أن جتارم كسدت، ولعل بولس قد أعاد هنا ما أعلنه يف أثينة من تشهري بعبادي 

وقام رجل يدعى دمتريوس ممن كانوا يصنعون مناذج من فضة للضريح العظيم ليتربك ا احلجاج . الصور أو الوثنيني
نظيم مظاهرة احتجاج على بولس والدين اجلديد، وسار على رأس مجاعة من اليونان إىل الصاحلون، قام هذا الرجل بت

وأفلح أحد موظفي املدينة يف تفريق !" عظيمة هي أرطيس اإلفسيسيني"ملهى املدينة وظلوا ساعتني كاملتني ينادون 
 أشهر سعيداً وسط وقضى بضعة. هذا امع احلاشد، ولكن بولس رأى من احلكمة أن يغادرها إىل مقدونية

ـّان يف عضد . اجلماعات اليت أوجدها يف فليب، وتسالونيكي وبرييه وملا مسع أن االنشقاق والفساد أخذا يفتـــ
ليواجه من ) ؟56(االخوة يف كورنثة مل يكتِف بلومهم الشديد يف عدة رسائل بعث ا إليهم، بل انتقل إليهم بنفسه 

ا قد ادعوا أنه يستفيد مادياً من ِعظاته، ويسخرون من الرؤى اليت كان حيدثهم وكانو. كانوا يذمونه ويفترون عليه
عنها، وطلبوا من جديد أن يتمسك املسيحيون مجيعاً بالشريعة اليهودية، فأخذ بولس يذكر االخوة الثائرين أنه كان 

 لقد -يه من أسفاره حيث ما حل يكسب قوته بعمل يديه، وأما الكسب املادي فقد سأهلم هل يعرفون ما عاد عل
جلد سبع مرات، ورجم مرة، وحتطمت به السفينة ثالث مرات، وتعرض ملئات األخطار من اللصوص، والوطنيني 

قد نقضوا، على ما يبدو، " مجاعة خمتتنني"وترامى إليه وهو يف هذه احملنة أن ). 40(املتحمسني، والغرق يف األار
فما كان منه . ا إىل مجيع املهتدين أ، يطيعوا الشريعة اليهودية إطاعة كاملةاتفاق أورشليم وذهبوا إىل غالطية وطلبو
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إال أن كتب إىل أهل غالطية رسالة تفيض بالغظب، إنفصل ا ائياً عن املسيحيني املتهودين، بل وأعلن فيها أن 
مث سافر إىل أورشليم، . ن اهللالناس ال ينجون الستمساكهم بشريعة موسى بل بإميام القوي الفعال باملسيح املنقذ إب

وهو ال يعلم ماذا ينتظره فيها من حمن وباليا أشد، ليدافع عن نفسه أمام الرسل، وليحتفل يف املدينة املقدسة بعيد 
وكان يرجو أن يسافر من أورشليم إىل روما، وإىل أسبانيا نفسها، وال يستريح حىت تسمع كل والية . العنصرة القدمي

  .اطورية بأخبار املسيح الذي قام بني املوتى ومبا وعد به أتباعه الصاحلنيمن واليات اإلمرب

   العامل الديين -3

أنت ترى : "ولكنهم حني اختلوا به حذروه بأن قالوا له) ؟75" (أحسن استقبال"واستقبله زعماء الكنيسة الكربى 
ناموس، وقد أُخربوا عنك أنك تعلم مجيع أيها األخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم مجيعاً غيورون لل

سيسمعون أنك ... اليهود الذين بني األمم االرتداد عن موسى قائالً أال خيتنوا أوالدهم وال يسلكوا حسب العوائد
خذ هؤالء وتطهر معهم وانفق عليهم، فسيعلم . عندنا أربعة رجال عليهم نذر. قد جئت، فافعل هذا الذي نقول لك

وتقبل بولس النصيحة راضياً، ). 41"(بل تسلك أنت أيضاً حافظاً للناموس. يء مما أخربوا عنكاجلميع أن ليس ش
هو الرجل الذي يعلم اجلميع "وأجرى طقوس التطهري، ولكن بعض اليهود رأوه يف اهليكل فرفعوا عقريم قائلني إنه 

وبينما هم يطلبون أن "خارج اهليكل وقبض عليه نفر من الغوغاء، وجروه ". يف كل مكان ضداً للشعب والناموس
والتفت بولس ليتحدث إىل اجلماهري وأكد هلم . إذ أقبلت كتيبة رومانية وأنقذته من القتل بأن قبضت عليه" يقتلوه

أنه يهودي ومسيحي، فنادوا بقتله، فأمر الضابط الروماين جبلده، ولكنه ألغى األمر حني علم أن بولس يتمتع حبق 
وجيء بالسجني يف اليوم الثاين أمام السنهدرين، فخاطب بولس الس وأعلن أنه فريسي، ونال . نيةاملواطنية الروما

وجاءه . بذلك بعض التأييد، ولكن أعداءه املهتاجني حاولوا مرة أخرى أن يعتدوا عليه، فأخذه الضابط إىل الثكنات
.  اقسموا أال يأكلوا أو يشربوا حىت يقتلوهيف تلك الليلة إبن أخت له حيذره ويقول له إن أربعني من اليهود قد

وجاء رئيس . وخشى الضابط أن حيدث يف املدينة اضطراب يضر به، فأرسل بولس ليالً إىل فيلكس وإىل قيصرية
الكهنة ومعه بعض الشيوخ من بيت املقدس إىل قيصرية بعد مخسة أيام من ذلك الوقت وقالوا إم وجدوا بولس 

وأقر بولس أنه يدعو إىل دين جديد، وأضاف إىل ذلك قوله "  مجيع اليهود الذين يف املسكونةمفسداً مهيج فتنة بني"
فما كان من فيلكس إال أن طرد الشاكني، ولكنه مع ذلك أبقى بولس ". بكل ما هو مكتوب يف الناموس"إنه يؤمن 

، ولعل )60 - 58(مني كاملني وبقي بولس على هذه احلال عا. حتت احلراسة ومنع أحداً من أصحابه أن يأيت إليه
وملا عين فستوس والياً بعد فيلكس عرض أن حياكم بولس أمامه يف . فيلكس كان يرجو أن حيصل على رشوة طيبة

دمشق، ولكن بولس خشى هذا اجلو املهتاج فلجأ إىل ما له من حق بوصفه مواطناً رومانياً، وطلب أن حياكم أمام 
ماراً بقيصرية أذن له باملثول بني يديه مرة أخرى وحكم عليه ) أجربا(مللك أغرباس وبينما كان ا. اإلمرباطور نفسه
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كان ميكن أن يطلق هذا اإلنسان لو "وقال أغرباس إنه . بأن علمه الكثري قد جعله يهذي ولكنه فيما عدا هذا بريء
ت يف البحر زمناً طويالً وأركب بولس سفينة جتارية سافرت به على مهل، وقض". مل يكن قد رفع دعواه إىل قيصر

ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر يوماً ضرب فيها بولس . صادفتها يف أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إىل إيطاليا
وحتطمت السفينة على . البحارة واملسافرين مثالً طيباً مشجعاً للرجل الذي يسمو على املوت، الواثق من النجاة

. وبعد ثالثة أشهر من هذه احلادثة وصل بولس إىل إيطاليا. ا جنوا بالسباحة إىل الشاطئصخور مالطة، ولكن من عليه

وعامله والة األمور الرومان برفق، وانتظروا حىت يأيت الشاكون من فلسطني، وحىت جيد نريون متسعاً من الوقت 
ومل يكن يف مقدوره .  حلراستهومسح له أن يعيش يف بيت خيتاره هو لنفسه؛ وأن يوكل جندي. يستمع فيه إىل قضيته

وهلذا دعا زعماء اليهود يف روما أن . أن يتنقل يف املدينة بكامل حريته؛ ولكن كان يستطيع استقبال كل من يشاء
يوافوه يف املرتل الذي يقيم فيه؛ فجاءوا واستمعوا إليه وهم صابرون ولكنهم ملا رأوا أنه ال يعتقد بأن مراعاة الناموس 

ية للنجاة، تولوا عنه، فقد كان يبدو هلم أن الناموس هو عماد احلياة اليهودية وسلواها اللذان ال غىن اليهودي ضرور
) 42!"(فليكن معلوماً عندكم أن خالص اهللا قد أرسل إىل األمم وهم سيسمعون: "وناداهم بولس قائالً. هلا عنهما

 غضب منه اليهود ذلك أن هؤالء األخوان وجلّهم وغضبت اجلالية املسيحية اليت وجدها يف روما من موقفه هذا كما
من اليهود كانوا يفضلون املسيحية اليت جاءت إليهم من أورشليم، فكانوا خيتتنون، وكانت روما ال تكاد تفرق بينهم 

ورحب هؤالء ببطرس ولكنهم قابلوا بولس بفتور؛ واستطاع أن يهدي بعض سكان روما من . وبني اليهود األصليني
ود، ومن بينهم بعض ذوي املناصب الكربى، ولكنه ضاق ذرعاً بوحدته يف سجنه وأحس بوطأة القيود غري اليه

وكان جيد بعض السلوى فيما يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إىل أتباعه البعيدين عنه، وكان قد . املفروضة عليه
اً على العشر اليت وصلتنا منسوبة قضى عشر سنني يكتب مثل هذه الرسائل، وما من شك يف أن جمموعها يزيد كثري

ومل يكن يكتبها هو بقلمه، بل كان ميليها، وكثرياً ما يضيف إليها حاشية خبط يده غري األنيق ويبدو أنه  . إليه
واكن ما فيها من شعور عميق يفيض .  فيها من تكرار وغموض وخطأ حنويتركها دون أن يراجعها، تركها بكل ما

باإلخالص، وغرية وغضبة قوية للقضية الكربى اليت وهب حياته للدفاع عنها، وكثرة ما فيها من أقول نبيلة رائعة، 
حر ليبدو كل هذا قد جعلها أقوى وأبلغ ما كتب من الرسائل يف أدب العامل كله؛ وإن ما يف أدب شيشرون من س

فهي تشتمل على ألفاظ حب قوية ينطق ا رجل كانت كنائسه يف . ضئيالً إذا قيس إىل ما فيها من إميان قوي فياض
مرتلة أبنائه الذين حيميهم ويرد عنهم األذى بأعظم ما يستطيع من قوة، وفيها هجوم عنيف على أدائه الذين ال حصر 

صيمني الساعني إىل التفرقة؛ وال خيلو جزء منها من إنذار ونصح رحيم هلم، وتأنيب شديد للمذنبني واملارقني، واخل
وكونوا شاكرين، لتكن فيكم كلمة املسيح بغىن وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذورون بعضكم بعضاً مبزامري "رقيق 

املسيحي كله وها هي ذي كلمات كبرية يرددها العامل ) 44"(وتسابيح وأغاين روحية بنعمة مترمنني يف قلوبكم للرب
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كل شيء "، )46"(املعاشرات الردية تفسد األخالق اجليدة"، )45"(احلرف يقتل، ولكن الروح حيىي: "ويعتز ا
وها هي ذي اعترافات صرحية منه بعيوبه بل بريائه ). 48"(حمبة املال أصل لكل الشرور). "47"(طاهر للطاهرين

 ألربح األكثرين، فصرت لليهود كيهودي ألربح اليهود، استعبدت نفسي للجميع: "الشبيه برياء رجال السياسة
وللذين حتت الناموس كأين حتت الناموس ألربح الذين حتت الناموس، وللذين بال ناموس كأين بال ناموس مع أين 

صرت للكل كل شيء ألخلص على كل حال قوماً، وهذا أنا أفعله ... ألربح الذين بال ناموس... لست بال ناموس
وقد احتفظت ذه الرسائل اجلماعات اليت وجهت إليها وكثرياً ما كانت ). 49"(يل ألكون شريكاً فيهألجل اإلجن

تتلوها على الناس جهرة، ومل يكد خيتتم القرن األول حىت كان الكثري منها معروفاً واسع االنتشار، فها هو ذا كلمنت 
 Ignatiusل من ذلك الوقت كل من أجناسيوس ، ويشري إليها أيضاً بعد قلي97الروماين يشري إليها يف عام 

ولقد أنشأ بولس الهوتاً ال . ؛ ومل تلبث أن دخلت يف أخص خصائص الالهوت املسيحيPolycarpوبوليكارب 
وكانت العوامل اليت أوحت إليه باألسس اليت أقام عليها . جند له إال أسانيد غامضة أشد الغموض يف أقوال املسيح

ض نفسه، وندمه، والصورة اليت استحال إليها املسيح يف خياله؛ ولعله قد تأثر بنبذ ذلك الالهوت هي انقبا
األفالطونية والرواقية للمادة واجلسم واعتبارمها شراً وخبثاً؛ ولعله تذكر السنة اليهودية والوثنية سنة التضحية 

طيئة آدم، وأن ال شيء ينجيه من أما هذه األسس فأمها أن كل إن أنثى يرث خ: الفدائية للتكفري عن خطايا الناس

وتلك فكرة كانت أكثر قبوالً لدى الوثنيني منها  . العذاب األبدي إال موت ابن اهللا ليكفر مبوته عن خطيئته
 تؤمن بأوزريس، وأتيس -وبالد اليونان تؤمن باآلهلة من زمن بعيد لدى اليهود، ولقد كانت مصر، وآسية الصغرى، 

 Eleutheriosواليوثريوس ) املنقذ(وكانت ألقاب مثل سوتر .  اليت ماتت لتفتدي مبوا بين اإلنسان-وديونيشس 

لذي الذي مسى به بولس املسيح هو اللفظ ا) الرب (Kyriosتطلق على هذه اآلهلة، وكان لفظ كريوس ) املنجي(
، ومل يكن يف وسع غري اليهود من أهل )52( السورية على ديونيشس امليت الُمفتدى-تطلقه الطقوس اليونانية 

إنطاكية وسواها من املُدن اليونانية، الذين مل يعرفوا عيسى جبسمه، أن يؤمنوا به إال كما آمنوا بآهلتهم املنقذين، وهلذا 
وأضاف بولس إىل هذا الالهوت الشعيب املؤسى بعض آراء ). 53"(هو ذا سر أقوله لكم: "ناداهم بولس بقوله

من ذلك قول بولس إن . صوفية غامضة كانت قد ذاعت بني الناس بعد انتشار سفر احلكمة، وفلسفة افليمون
الكل به وله قد خلق، الذي ... ابن اهللا األول بكر كل خليقة، فانه فيه خلق الكل"و ) 54"(حكمة اهللا"املسيح هو 

اليهودي، الذي سينجي إسرائيل من " املسيا"، وليس هو املسيح املنتظر )55"( قبل كل شيء وفيه يقوم الكلهو
وقد استطاع بولس ذه التفسريات كلها أن يغض النظر عن . األسر، بل هو الكلمة الذي سينجي الناس كلهم مبوته

ستطاع بذلك أن يقف على قدم املساواة مع الرسل حياة يسوع الواقعية وعن أقواله اليت مل يسمعها منه مباشرة، وا
لقد كان يف وسعه أن خيلع على حياة املسيح وعلى حياة . األولني، الذين مل يكونوا جيارونه يف آرائه امليتافيزيقية
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وكان يف وسعه فوق . اإلنسان نفسه أدواراً عليا يف مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة أبيها واألبدية بأمجعها
إن املسيح : ا أن جييب عن األسئلة املربكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان املسيح إهلاً حقاً فلم رضي أن يقتل؟ فقالهذ

فكان البد أن ميوت ليحطم أغالل . قد قُتل ليفتدي مبوته العامل الذي استحوذ عليه الشيطان بسبب خطيئة آدم
ويقول بولس إن عاملني اثنني يقرران من سوف ينجيهم . اهللاملوت، ويفتح أبواب السماء لكل من نالوا رضوان 

فاهللا خيتار من بداية العامل إىل ايته من ينالون نعمته . موت املسيح ومها اختيار اهللا واإلميان املصحوب بالتواضع
م هذا سبيالً إىل ومع هذا فقد نشط بولس يف تقوية إميان الناس حىت يكون إميا). 56(ورضوانه ومن حتل م نقمته

إن الروح ال تستطيع أن حتس بذلك التبدل العميق الذي خيلق صاحبها خلقاً جديداً، ويوحد : وقال. نيل رضاء اهللا
ويقول بولس إن األعمال الطيبة، وإطاعة كل ما جاء يف . بني املؤمنني وبني املسيح، وميكنه من االشتراك يف مثار موته

 أمراً، ال يكفيان للنجاة، ألن هذه األعمال وتلك الطاعة ال تستطيع أن 613الغ عددها أوامر الشريعة اليهودية الب
لقد اختتم عهد الناموس مبوت املسيح، ووجب أال يكون اآلن . تبدل طبيعة اإلنسان أو أن تطهر النفس من الذنوب

لكن بولس مل ميل قط من أن . )58"(ألنكم مجيعاً واحد يف املسيح"يهودي ويوناين، أو عبد وحر، أو ذكر وأنثى 
يغرس يف قلوب الناس فائدة للعمل الطيب مقترناً باإلميان؛ وإن أشهر ما قيل من العبارات عن احلب نفسه هلي ألفاظه 

إن كنت أتكلم بألسنة الناس واملالئكة ولكن ليس يل حمبة فقد صرت حناساً يطن أو صنجاً يرن، وإن كانت يل : "هو
سرار وكل علم، وإن كان يل كل اإلميان حىت أنقل اجلبال، ولكن ليس يل حمبة فلست شيئاً؛ وإن نبوة وأعلم مجيع األ

أطعمت كل أموايل، وإن سلّمت جسدي حىت احترق ولكن ليس يل حمبة فال أنتفع شيئاً، احملبة تتأتى وتترفق، احملبة ال 
أما اآلن فيثبت اإلميان والرجاء واحملبة، هذه ... ءوحتتمل كل شي... وال تطلب ما لنفسها... تحسد، احملبة ال تتفاخر

ومن أقواله فقرة . أما احلب اجلنسي فيجيزه بولس، ولكنه ال يشجعه إطالقاً). 59"(الثالثة ولكن أعظمهن احملبة
ليس لنا سلطان أن جنول بأخت زوجة كباقي " ألعلنا، هو وبرنابا: "، ولكنها ال تثبت، إنه قد تزوج)60(توصي

وكان يشبه يسوع يف جترده من ). 61(ولكنه يف فقرة أخرى يسمي نفسه عزباً" اخوة الرب وصفاً؟الرسل و
: وسأل أهل كورنثة قائالً). 63(، ولقد روع حني مسع بالشذوذ اجلنسي بني اإلناث والذكور)62(الشهوات اجلنسية

، وعنده أن )64"( أجسادكمفمجدوا اهللا يف... أولستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم"
" ولكن إن مل يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا ألن التزوج أصلح من التحرق"بقاء البنات عذارى خري من الزواج، 

وزواج املطلقني واملطلّقات حرام، إال إذا كان املطلّق زوجاً ال امرأة غري مؤمنة أو كانت املطلّقة زوجة لغري مؤمن فإن 
الدعوة اليت دعي فيها كل "وعلى املرأة أن تطيع زوجها، وعلى العبد أن يطيع سيده . زوجاهلما بعد الطالق أن يت

فليلبث فيها، دعت وأنت عبد ال يهمك، بل وإن استطعت أن تصري حراً فاستعملها ) أي اعتنق املسيحية(واحد 
ذلك أن ). 65"(بد املسيحباحلرى ألن من دعا يف الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضاً احلر املدعو هو ع
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وهلذا السبب عينه مل يكن للحرية القومية . احلرية واالسترقاق مل يكن هلما شأن يذكر إذا كان العامل قريباً من ايته
لتخضع كل نفس للسالطني القائمة، ألنه ليس سلطان إال من اهللا، والسالطني الكائنة هي مرتبة من "شأن كبري 

  .قاً بروما أال تقضي على فيلسوف جمامل طيع إىل هذا احلدلقد كان خلي). 60"(اهللا

   الشهيد -4

بادر أن جتيء إيل سريعاً ألن دمياس قد تركين، إذ أحب : "تقول الرسالة الثانية املشكوك فيها واملوجهة إىل تيموثاوس
معي، بل اجلميع يف احتجاجي األول مل حيضر أحد ... لوقا وحده معي... وكريسكيس وتيطس... العامل احلاضر

فإين أنا . لكن الرب وقف معي وقواين لكي تتم يب الكرازة ويسمع مجيع األمم، فأُنقذت من فم األسد... تركوين
لقد ). 66(قد جاهدت اجلهاد احلسن، أكملت السعي، حفظت اإلميان. اآلن أسكب سكيباً ووقت احناليل قد حضر

يات القدمية إنه أطلق من السجن، وإنه سافر إىل آسية وأسبانيا، وتقول إحدى الروا. كان يف حديثه شجاعاً جريئاً
لقد كان بال زوجه . ولكن أكرب الظن أنه مل يحرر. وعاد منهما إىل الدعوة، وألفى نفسه مرة أخرى سجيناً يف رومة

ولعل هذا اإلميان أيضاً تؤنسه أو ولد يسليه، وقد فارقه مجيع أصدقائه إال واحداً، فلم يبق له نصري إال إميانه القوي؛ 
ولقد كان يعيش كما يعيش غريه من املسيحيني يف ذلك العصر مؤمالً أن يشهد عودة املسيح، وكان قد . قد تزعزع

الوقت منذ : "، وقل إىل أهل كورنثة"الرب قريب... ننتظر خملّصاً هو الرب يسوع املسيح: "كتب إىل أهل فليب يقول
ألن هيئة هذا العامل ... والذين يشترون كأم ال ميلكون... نساء كأن ليس هلماآلن مقصر لكي يكون الذين هلم 

لكنه يف رسالته الثانية ألهل تسالونيكي المهم ألم يهملون شئون العامل ). 68"(ماران أثا، املسيح معكم... تزول
مظهراً ) الشيطان(لن إنسان اخلطيئة ال يأيت إن لن يأِت االرتداد أوالً ويستع"انتظاراً لقرب جميء املسيح، وقال إنه 

ويبدو لنا من رسائله األخرية أنه حاول يف أثناء سجنه أنه يوفق بني عقيدته األوىل وبني تأخر ). 69"(نفسه أنه إله
جميء املسيح للمرة الثانية، وأخذ يضع عمله يف أن يراه بعد أن ميوت، وجعل سلواه ذلك التوفيق العظيم بني 

وهو استبدال األمل يف االحتاد باملسيح يف السماء بعد املوت بالعقيدة األوىل عقيدة  "-جنى املسيحية العقيدتني الذي أ
ويبدو أنه حوكم مرة أخرى وأُدين؛ وأن احلاكم السياسي وقف مع الرسول الديين ". عودة املسيح إىل هذه األرض

اليت وجهت إليه، وأكرب الظن أنه ام يف هذه املرة ولسنا نعرف حقيقة التهمة . وجهاً لوجه، وتغلب أوهلما على الثاين
). 70"(يعملون ضد أحكام قيصر قائلني إنه يوجد ملك آخر يسوع"مبا ام به هو وزمالؤه يف تسالونيكي وهو أم 

 وقد كتب -وليس لدينا سجل قدمي هلذه احملاكمة، ولكن ترتليان . وكانت هذه جرمية كربى يعاقب عليها باإلعدام
ونرجح أنه وهو مواطن ). 71"(بولس استشهد يف روما يف عهد نريون" يقول إن -مائيت عام من وقوعها بعد 

وتقول إحدى الروايات إنه . 64روماين قد كُرم بأن قُتل مبفرده، فلم خيتلط باملسيحيني الذي صلبوا بعد حريق عام 
؛ وتصور إحدى القصص املؤثرة هذين هو وبطرس استشهدا يف وقت واحد وإن كان كالمها قد استشهد منفرداً
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وقد شيد له يف القرن الثالث ضريح . الرجلني املتنافسني يرتبطان برباط الصداقة حني يلتقيان يف طريقهما إىل املوت
وجدد هذا الضريح أكثر من مرة .  يعتقد رجال الدين أن بولس أسلم فيِه الروحOstiaيف موضع على طريق أستيا 

كان كلما جدد يزداد رونقاً وفخامة حىت اصبح اآلن هو الباسلقا الشهرية املعروفة باسم بعد ذلك الوقت، و
لقد مات اإلمرباطور . ذلك رمز خليق بنصره. San Paols Fuore le Muraالقديس بولس وراء اجلدران "

قامتها أميا إسراف، أما الذي قضى بإعدامه ميتة اجلبناء، وسرعان ما زال من الوجود كل أثر ألعماله اليت أسرف يف إ
. بولس املغلوب على أمره فهو الذي شاد صرح املسيحية الديين، كما أنه هو وبطرس وضعا نظام الكنيسة العجيب

لقد عثر بولس يف خبايا اليهودية على حلم يصور لليهود فلسفة احلشر والنشر، فحرره ووسع نطاقه، وجعله عقيدة 
ره، واستطاع بصربه الشبيه بصرب رجال السياسة أن ميزج مبادئ اليهود ذات قوة تستطيع أن حترك العامل بأس

األخالقية بعقائد اليونان فيما وراء الطبيعة؛ وأوجد طقوساً خفيفة جديدة، ووضع مسرحية للحشر جديدة استوعبت 
ر الفضيلة، كل ما سبقها من مسرحيات تصور هذه العقيدة، وعاشت بعدها كلها، وأحل العقيدة حمل العمل يف اختبا

ولسنا ننكر أن هذا كان تغيرياً يؤسف له كل االسف، ولكن لعل . وكان من هذه الناحية بداية العصور الوسطى
ولكن . اإلنسانية هي اليت شاءت أن يكون؛ ذلك أن الذين يستطيعون أن حيذوا حذو املسيح هم أقلية من القديسني

ومل يشعر معاصرو . ياة اخلالدة إىل مستوى رفيع من اإلميان والشجاعةنفوساً كثرية قد تستطيع أن تسمو بآماهلا يف احل
بولس بأثره يف التو والساعة، ألن اجلماعات اليت أنشأها كانت أشبه جبزائر صغرى يف حبر الوثنية الواسع اخلضم، 

عد موته ال وألن كنيسة روما كانت من صنع بطرس وبقيت وفية لذكراه، ومن أجل هذا ظل بولس مائة عام كاملة ب
فلما انقضت األجيال األوىل من املسيحيني، وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضعف ذكراها . يكاد يذكره إنسان

يف األذهان، وأخذ العقل املسيحي يضطرب مبئات من عقائد الزيغ والظالل؛ ملا حدث هذا أضحت رسائل بولس 
ومع هذا كله بقي . اتزاناً وألفت منها كنيسة واحدة قويةإطاراً موعة من العقائد أضفت على اجلماعات املتفرقة 

الرجل الذي فصل املسيحية عن اليهودية من حيث اجلوهر واألساس يهودياً يف قوة خلقه، وصرامة مبادئه؛ وملا أن 
يموا له أراد رجال العصور الوسطى الدينيون أن جيعلوا الوثنية كثلكة براقة مل جيدوا مع يتفق مع هذه الرتعة، فلم يق

إال قليالً من الكنائس، وقلما كانوا يقيمون له متثاالً أو ينطقون بامسه؛ ومرت مخسة عشر قرناً من الزمان قبل أن جيعل 
وذا .  النصوص القائمة اليت أخذ عنها عقيدته اجلربيةCalvinلوثر بولس رسول اإلصالح الديين، وجيد فيه كلفن 

 بطرس، وكان االعتقاد بأن النجاة إمنا تكون باإلميان والعقيدة نصراً لبولس كانت الربوتستنتية نصراً لبولس على
  .على املسيح

  الفصل الثالث 
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  يوحنا 

لقد شاءت أحداث التاريخ املفاجئة أن تنقل إلينا بولس يف صورة واضحة جلية إذا قيست إىل صورة غريه من رسل 
در إلينا مؤلفان كبريان مقرونان بامسه فضالً عن رسائل ولقد احن. املسيح، وأن تترك صورة يوحنا يف خفاء وغموض

" الالهويت"، ويعزوه إىل يوحنا آخر هو يوحنا )72(م70 - 69وحياول النقاد أن يرجعوا سفر الرؤيا إىل عام . ثالث

فيعزو هذا السفر القوي ) Justin Martin (135أما جسنت مارتن ). Papias (135)(73الذي ذكره ببياس 
ولكن يوزبيوس ذكر من عهد بعيد يرجع إىل القرن الرابع أن بعض العلماء يشكون يف ). 74"(احملبوب"ل إىل الرسو

وما من شك يف أن صاحب هذا السفر كان رجالً ذا مكانة عظيمة ألنه خياطب كنائس آسية . صحة نسبته إليه
، فإن يف مقدورنا )مؤقتاً أنه هووسنظل نفترض (فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه . بلهجة املهدد صاحب السلطان

وكانت إفسوس، .  أي ابن الرعدBoanergesأن نفهم سبب تسميته، كما مسي أخوه يعقوب باسم بوانرجس 
وأزمري، وبرغامس وسارديس وغريها من مدن آسية الصغرى تنظر إىل يوحنا ال إىل بطرس أو بولس على أنه رئيس 

 وقد عمر Patmosإن دومتيان نفى يوحنا إىل بطنس ) 74(نقلها يوزبيوسوتقول الروايات اليت ي. الكنيسة األعلى
ولقد كانت رؤى . ويشبه سفر الرؤيا سفري دانيا وأخنوخ من حيث الشكل. يوحنا طويالً حىت قال الناس إنه خملد

رى غري النبوءات الرمزية أحد األساليب اليت يلجأ إليها يهود ذلك العصر يف كثري من األحوال؛ ووجدت رؤى أخ
ويستند الكتاب إىل العقيدة الشائعة اليت تقول إن . رؤى يوحنا، ولكن هذا السفر مسا عليها مجيعاً يف بالغته اجلذابة

حلول ملكوت اهللا يسبقه حكم الشيطان، وانتشار الشرور اآلثام، فيصف حكم نريون بأنه هو بعينه عهد الشيطان، 
 غلبتهم املالئكة جيوش ميخائيل، وقذفت م إىل األرض فقادت العامل ويقول إنه ملا خرج الشيطان وأتباعه على اهللا

ونريون هو الوحش وعدو املسيح يف هذا الكتاب فهو مسيح من عند الشيطان، كما . الوثين هجومه على املسيحية
ىن معها ملوك الزانية العظيمة اجلالسة على املياه الكثرية اليت ز"ويصف روما بأا . أن يسوع مسيح من قبل اهللا

مصدر مجيع الظلم والفساد، والفسق والوثنية، " زانية بابل"وهي " وسكر سكان األرض من مخر زناها"، "األرض
هنالك ترى القياصرة ادفني املتعطشني للدماء، يطلبون إىل الناس أن خيصوهم بالعبادة اليت حيتفظ . ومركزها وقمتها

.  يف عدة رؤى متتابعة ما سوف حيل بروما وباإلمرباطورية من ضروب العقابويبصر املؤلف. ا املسيحيون للمسيح

سترسل عليها أسراب من اجلراد تظل مخسة أشهر تعذب سكاا أمجعني عدا املائة ألف واألربعة واألربعني ألفاً من 
 من غضب اهللا على وتأيت مالئكة أخرى فتصب سبع قوارير). 77(اليهود الذين حيملون على جباههم خامت املسيحية

األرض، فيصاب الناس بقروح شديدة، ويتحول البحر إىل دم كدم امليت ميوت منه كل ما يف البحر من الكائنات 
ويطلق ملك آخر حرارة الشمس بأمجعها على الذين مل يتوبوا، ويلف ملك غريه األرض يف ظالم دامس؛ , احلية

رة آالف من الفرسان يذحبون ثلث أهل األرض، وخيرج أربعة ويقود أربعة من املالئكة ضعفي عشرة آالف مرة عش
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وحيدث زلزال تندك منه األرض، وتسقط ). 78"(بالسيف واجلوع واملوت وبوحوش األرض"فرسان يقتلون الناس 
وجيتمع ملوك األرض ليقفوا وقفتهم األخرية . قطع ضخمة من الربد على من بقي من الكفار، وتدمر روما تدمرياً تاماً

ولن . وجه اهللا، ولكنهم ميوتون عن آخرهم، ويلقى بالشيطان وأتباعه إىل اجلحيم بعد أن مينوا باهلزمية يف كل مكانيف 
) 79(ينجو من هذه الكارثة إال املسيحيون الصادقون؛ والذين عذبوا من أجل املسيح، والذين غسلوا يف دم اخلروف

م ليفترس بين اإلنسان، وتعود اخلطيئة فتفشوا مرة أخرى يف مث يطلق الشيطان بعد ألف عا. سيجزون اجلزاء األوىف
ولكنها تغلب مرة أخرى، ويلقى بالشيطان . عامل خال من اإلميان، وتبذل قوى الشر آخر جهدها لتفسد عمل اهللا

عاً من مث حيل يوم احلساب األخري فيقوم املوتى مجي. وأتباعه هذه املرة يف اجلحيم حيث يبقون مجيعاً إىل أبد الدهر
من مل يوجد "كل " يلقى يف البحرية املتقدة بناٍر وكربيت"ويف ذلك اليوم الرهيب . القبور، وخيرج الغرقى من البحار

وحلوم الكل حراً ... حلوم ملوك، وحلوم قواد، وحلوم أقوياء"، وجيتمع املؤمنون ليأكلوا )80"(مكتوباً يف سفر احلياة
وستقوم مساء اهللا مهيأة لتكون جنة على األرض، . ن مل يبالوا بدعوة املسيح، ومم)81"(وعبيداً، صغرياً وكبرياً

وستكون أساساا من احلجارة الكرمية، ومبانيها من فضة أو ذهب شبه زجاج نقي، وسورها يشب، وكل باب من 
ويقضى على . "شجرة حياة"أبواا االثىن عشر لؤلؤة واحدة، وسيجري فيها ر صاِف من ماء حياة تنمو على ضفته 

واملوت ال يكون فيما بعد، وال يكون حزن، وال "حكم الشر إىل أبد الدهر، ويرث األرض من يؤمنون باملسيح، 
ولقد كان لسفر الرؤيا أثر عاجل عميق دائم، وكان ما تنبأ به من جناة للمؤمنني ). 82"(صراخ، وال وجع فيما بعد

كذلك كانت . ية اليت حفظت حياة الكنيسة يف عصور االضطهادالصادقني ومن عذاب ألعدائهم هو الدعامة القو
وسرى ما فيه من صور واضحة . فكرة العهد السعيد سلوى أولئك الذين أحزم طول انتظارهم عودة املسيح

وعبارات مشرقة يف أقوال العامل املسيحي الشعبية واألدبية، وظل الناس تسعة عشر قرناً يفسرون حوادث التاريخ 
ا حتقيق ملا فيه من رؤى، وال يزال يضفي لونه القامت ومذاقه املر على عقيدة املسيح يف بعض البقاع النائية عن على أ

ذلك أن . وقد يبدو من غري املعقول أن يكون كاتب سفر الرؤيا هو نفسه كاتب اإلجنيل الرابع. عامل الرجل األبيض
 ولعل الرسول كتب تلك الرؤى يف سورة الغضب اليت أعقبت .سفر الرؤيا سفر يهودي وأن اإلجنيل فلسفة يونانية

اضطهاد نريون، وكان هلا من هذا االضطهاد ما يربرها، مث كتب اإلجنيل يف أيام نضجه وشيخوخته ونزعته 
ورمبا كانت ذكرياته عن السيد املسيح قد ذهب بعضها إن كان يف وسع اإلنسان أن ينسى ). م90(امليتافيزيقية 

يح، وما من شك يف أنه قد مسع يف اجلزائر واملدائن األيونية أصداء كثرية للتصوف اليوناين والفلسفة ذكريات املس
هي النمط الذي شكلت " أفكار اهللا"وكان بطليموس من قبله قد نشر تلك العقيدة اخلطرية القائلة إن . اليونانية

مث جسد الفيثاغوريون . م املعروفة فكرة اهللا املخصبةمبقتضاه األشياء كلها، مث مجع الرواقيون هذه األفكار يف عبار
اجلدد هذه األفكار فجعلوها شخصاً قدسياً، مث استحالت على يد فيلون إىل عقل اهللا أي إىل عنصر قدسي ثاٍن به 
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ينا لفظ وإذا ما ذكرنا كل هذا وحنن نقرأ بداية اإلجنيل الرابع الذائعة الصيت، واستبق. خيلق اهللا اخللق ويتصل بالعامل
Logos اليوناين بدل ترمجته اإلجنليزية Word أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إىل ) كلمة( أو العربية
كل شيء به كان، وبغريه مل يكن شيء ... يف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا: "الفالسفة

وإذا كان يوحنا قد عاش ". والكلمة صار جسداً وحل بيننا... لناسمما كان؛ فيه كانت احلياة، واحلياة كانت نور ا
مدى جيلني يف بيئة هلنستية فقد بذل جهده لكي يصيغ بالصيغة اليونانية العقيدة الصوفية اليهودية القائلة بأن حكمة 

من قبل فيلون العامل والعقيدة املسيحية القائلة بأن عيسى هو املسيح املنتظر، كما أحس ). 83(اهللا كانت شيئاً حياً
املتضلّع يف البحوث العقلية اليونانية باحلاجة إىل صياغة العقائد اليهودية من جديد كي توائم عقلية اليونان ذوي 

الرتعة الفلسفية، ولقد واصل يوحنا، عرف أو مل يعرف، ما بدأه بولس من فصل املسيحية عن اليهودية فلم يعرض 
رض عليه من قبل، بوصفه يهودياً يلتزم الشريعة اليهودية إىل حد ما، قل ذلك أو املسيح على العامل، كما كان يع

أرسل " مسيحاً منتظراً"ومل يكن " ناموسكم"وحبديثه عن الناموس بقوله " أنتم"كثر؛ بل أنطقه يف خطابه لليهود بقوله 
الناس يف املستقبل فحسب، بل كان لينجي خراف إسرائيل الضالة، بل كان ابن اهللا اخلالد معه، ومل يكن احملكم بني 

فإذا نظرنا إىل املسيح هذه النظرة، كان يف وسعنا أن نغفل إىل حد ما حياة الرجل يسوع . هو اخلالق األول للكون
اليهودية إذ نراها تذوي ويذهب سناها كما يذهب عند الطائفة الالأدرية غري املؤمنة؛ أما فكرة املسيح اإلله فقد 

 بل ويف وسع العامل املضاد - عقل اهللنسيت الدينية والفلسفية، ومن مث كان يف وسع العامل الوثين هضمتها تقاليد ال
إن املسيحية مل تقِض على الوثنية، بل تبنتها، ذلك أن العقل اليوناين احملتضر عاد .  أن حيتضنها ويرضى ا-للسامية 

حت اللغة اليونانية اليت ظلت قروناً عدة صاحبة إىل احلياة يف صورة جديدة يف الهوت الكنيسة وطقوسها، وأصب
السلطان على السياسة أداة اآلداب، والطقوس املسيحية، وانتقلت الطقوس اليونانية اخلفية إىل طقوس القداس اخلفية 

فجاءت من . الرهيبة، وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة املتناقضة األطراف
 آراء الثالوث املقدس، ويوم احلساب، وأبدية الثواب والعقاب، وخلود اإلنسان يف هذا أو ذاك، ومنها جاءت مصر

عبادة أم الطفل، واالتصال الصويف باهللا، ذلك االتصال الذي أوجد األفالطونية احلديثة والالأدرية، وطمس معامل 
ومن فرجييا جاءت . والصورة اليت نسجت على منواهلاومن مصر أيضاً استمدت األديرة نشأا . العقيدة املسيحية

رمبا كانت تراقيا هي اليت بعثت للمسيحية بطقوس . عبادة األم العظمى، ومن سوريا أخذت متثيلية بعث اوتيس
ومن بالد الفرس جاءت عقيدة رجوع املسيح وحكمه األرض ألف عام، وعصور . ديونيشس، وموت اإلله وجناته

فمن عهد اإلجنيل الرابع يصبح . ري الذي سيحرقها، وثنائية الشيطان واهللا والظلمة والنوراألرض، واللهب األخ
ولقد بلغ التشابه بني الطقوس املثراسية والقربان املقدس يف ). 84"(يضيء يف الظلمة والظلمة مل تدركه"املسيح نوراً 
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وقصارى ). 85(ه ليضل به ضعاف العقولالقداس حداً جعل اآلباء املسيحيني يتهمون إبليس بأنه هو الذي ابتدع
  .القول أن املسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العامل الوثين القدمي

  الباب الثامن والعشرون 

  نمو الكنيسة 

  م 309 إلى 96من 

  الفصل األول 

  المسيحيون 

م اخلاصة أو يف معابد صغرية، وقد نظموا أنفسهم على مثال اوأطلقوا على . امع اليهوديةكانوا جيتمعون يف حجرا
 وهو اللفظ اليوناين الذي كان يطلق على اجلمعية الشعبية يف - Ekklesia" اإلكليزيا"كل مجاعة منهم اسم 

 وكانوا يرحبون بالعبيد كما كان يرحب م يف عبادات إيزيس ومثراس، ومل تبذل أية جهود -حكومات البلديات
وكان . ال هلم ام سيعيشون يف ملكوت يكون الناس فيه مجيعاً أحراراًلتحريرهم، ولكنهم كانوا يواسون بأن يق

 الدنيا -معظم اللذين اعتنقوا الدين اجلديد يف أول األمر من الطبقات الدنيا بينهم عدد قليل من الطبقات الوسطى
ل كانوا حييون ، بCelsusكما يدعي ِسلسس " سفلة الناس"وعدد أقل من األغنياء، ولكنهم مع هذا مل يكونوا من 

. يف الغالب حياة نظام وجد، ميدون بعثات التبشري باملال، وجيمعون األموال ملساعدة اجلماعات املسيحية الفقرية

وقلما كانت تبذل يف ذلك الوقت جهود لكسب سكان الريف، فلم يعتنق هؤالء الدين اجلديد إال آخر األمر؛ كانت 
على سكان دول ) أي القرويني أو الفالحني (Paganiق لفظ البجانيني هذه الطريقة العجيبة هي السبب يف أن أطل

وكان يسمح للنساء بالدخول يف اامع الدينية، وكان هلن بعض . البحر األبيض املتوسط قبل اعتناقهم املسيحية
العزلة حىت الشأن يف أداء الواجبات الصغرى، ولكن الكنيسة كانت تطلب إليهن أن حييني حياة التواضع واخلضوع و

تستحي غري املسيحيات من حيان؛ فكن يؤمرن بأن يأتني للصالة والعبادة حمجبات، ألن شعرهن يعد من أكرب 
، بل أن القديس جريوم كان يرى أن )2(املغريات، وكان خيشى أن يفتنت به الناس واملالئكة أنفسهم أثناء الصالة

نساء املسيحيات أال يستخدمن أدهان التجميل أو احللي، وأن كذلك كان يطلب إىل ال). 3(يقص هذا الشعر كله
يتجننب الشعر املستعار بنوع خاص، ألن بركة القس إذا نزلت على الشعر امليت املأخوذ من رأس البسه صعب عليها 

لتصمت نساؤكم يف الكنائس ألنه : "وقد أصدر بولص أوامر صارمة ألتباعه فقال). 4(أن تعرف أي رأس تباركه
ولكن إذا كن يردن أن يعلمن شيئاً فليسألن رجاهلن يف البيت ألنه قبيح بالنساء أن ...  مأذونا هلن أن يتكلمنليس



  

 Will Durant  632   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

فإن الرجل ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة اهللا وجمده، وأما املرأة فهي جمد الرجل، ألن ". "تتكلم يف كنيسة
ل مل يخلق من أجل املرأة، بل املرأة من أجل الرجل، هلذا ينبغي الرجل ليس من املرأة، بل املرأة من الرجل، وألن الرج

هذه هي النظرة اليهودية واليونانية ال النظرة الرومانية ". للمرأة أن يكون هلا سلطان على رأسها من أجل املالئكة
ني من حرية، ومن للمرأة؛ ولعلها كانت ثورة على اإلباحية اليت انزلقت إليها بعض النساء بإساءة استعمال ما أوت

حقنا حني نقرأ هذه النذر أن نعتقد أن النساء املسيحيات قد أفلحن يف أن يكن فاتنات مغريات على الرغم من 
وقد وجدت . عطلهن من احللي والعطور، ومبعونة براقعهن، فمارسن بدهائهن ما كان هلن من سلطان يف الزمن القدمي

وعهدت إليهن " األخوات" أعماالً كثرية نافعة، فقد نظمتهن يف مجاعات الكنيسة لألرامل وغري املتزوجات من الناس
القيام ببعض أعمال اإلدارة أو الصدقات، وأنشأت على توايل الزمن طبقات خمتلفة من الراهبات كانت أعماهلن 

لذين يزدرون أولئك البلهاء، املسيحيني، ا "160وقد وصف لوشيان حوايل عام . الرحيمة أنبل ما متثلت يف املسيحية
" حنن"وجاء ترتليان بعد جيل واحد فأعلن أننا ). 6"(األشياء الدنيوية ويرون أا ملك مشترك بينهم مجيعاً

فإذا وصلنا إىل هذه : "، وأضاف إىل ذلك قوله بتهكمه الالذع"نشترك مجيعاً يف كل شيء عدا زوجاتنا) "املسيحيني(
وليس من ). 7"(لنقطة اليت جيعل غرينا من الرجال اشتراكهم قوياً فعاالًالنقطة حللنا شركتنا، حللناها بالضبط عند ا

حقنا أن نأخذ هذه األقوال حبرفيتها؛ ذلك أن الشركة، كما يفهم من فقرة أخرى يف أقوال ترتليان، ال تعين أكثر من 
شك يف أن االعتقاد وما من . أن كل مسيحي جيب عليه أن يسهم يف رصيد اجلماعة املشتركة بقدر ما متكنه موارده

السائد بأن النظام القائم يف العامل سيقضى عليه بعد قليل قد جعل هذا التربع سهالً على املسيحيني؛ ولعل األغنياء 
وكان بعض املسيحيني األولني . منهم قد اقتنعوا بأم جيب أال يفاجئوا يوم القيامة وهم ملقون يف أحضان املال

وقد ). 9( أن الرجل الغين الذي ال يشرك الناس فيما ال حاجة له به من ماله لصيعتقدون كما يعتقد األسينيون
هلم اآلن أيها األغنياء، ابكوا مولولني على : "الثروة بألفاظ تنم عن ثورة نفسية مريرة" أخو الرب"هاجم يعقوب 

يأكل حلومكم ... صدأمهاشقاوتكم القادمة، غناكم قد رأ، وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، و
كنار، مث كثرمت يف األيام األخرية، هو ذا أجرة الفعلة الذي حصدوا حقولكم املبخوسة منكم تصرخ وصياح 

ويضيف إىل هذا ). 10"(ورثة امللكوت؟... أما اختار اهللا فقراء هذا العامل.. احلاصدين قد دخل إىل أذين رب اجلنود
وسرى فيما اعتاده املسيحيون من تناول وجبة ). 11( حر الشمس الالفحأن الغين سيذبل كما تذبل األزهار يف

 Agapeالطعام املشتركة عنصر من عناصر الشيوعية؛ فقد كان املسيحيون األولون جيتمعون كثرياً يف عيد احلب 

كتاب وكان العشاء يبدأ وينتهي بالصالة وقراءة بعض فقرات من ال. ويكون ذلك عادة يف مساء يوم أحد السبوت
ويبدو أن املؤمنني كانوا يعتقدون أن اخلبز واخلمر كانا مها حلم املسيح . املقدس، وكان القس يبارك اخلبز واخلمر

وكان عباد ديونيشس، وأئيس، ومثراس يؤمنون مبا يشبه هذه العقائد يف ). 12(ودمه، أو أما يمثّالن حلمه ودمه
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وكانت آخر مراسم عيد احلب ). 13(هلتهم أو رموز هذه األجساداملآدب اليت يأكلون فيها األجساد املسحورة آل
وكانت هذه القبلة يف بعض اتمعات يتبادهلا الرجال فيما بينهم أو النساء فيما بينهن، لكن " قبلة احلب"هذا هي 

أن فيه من هذا القيد الثقيل مل يكن يراعى يف البعض اآلخر، مث وجد كثريون من املشتركني يف هذا احلفل البهيج 
وكانت الكنيسة توصي بأال تفتح ). 14(امللذات ما يأباه الدين، وندد ترتليان وغريه مبا أدى إليه من اإلباحية اجلنسية

ويف . وأخذ عيد احلب خيتفي تدرجيياً يف القرن الثالث). 15(الشفاه يف أثناء التقبيل، وأال تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة
عتقده األقدمون من أن أخالق املسيحيني األولني كانت مثاالً يزدجر به العامل الوثين على وسعنا أن نصدق ما كان ي

الرغم من هذا احلادث السالف الذكر وأمثاله، وعلى الرغم من تشهري الوعاظ الذين كانوا يطلبون إىل املؤمنني أن 
ا يف اإلنسان من غرائز حيوانية، وتضع لقد استطاعت هذه املبادئ األخالقية السماوية أن ذّب م. ينشدوا الكمال

له قانوناً أخالقياً صاحلاً للحياة، مهما يكن الثمن الذي تقاضته من حرية العقل والتفكري، وذلك بعد أن ضعفت 
األديان القدمية وزال ما كان هلا من أثر ضئيل يف تدعيم احلياة اخللقية، وبعد أن أخفقت احملاوالت اليت بذلتها 

لقد كان . اد قانون أخالقي قريب من القانون الطبيعي، فلم يكن هلا أثر إال يف الصفوة املختارة من الناسالرواقية إلجي
االعتقاد حبلول ملكوت اهللا ينطوي كذلك على االعتقاد بوجود حاكم عادل مطلع على مجيع أعمال البشر، يعلم ما 

يضاف إىل هذه الرقابة القدسية . فر منه أو خيدعهختبئه الصدور، ال يعزب عنه مثقال ذرة، وال يستطيع أحد أن ي
ذلك أن الذنوب مل يكن من السهل إخفاؤها يف هذه اجلماعات الصغرية، . رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض

وقد حرم . وأن اتمع كان يوجه أشد اللوم علناً ملن يكشف أمرهم ممن خيالفون من أعضائه القانون األخالقي اجلديد
املسيحيني اإلجهاض ووأد األطفال ومها اللذان كانا يقضيان على عدد كبري من أفراد اتمعات الوثنية، وسوى على 

وكثرياً ما أنقذ املسيحيون األطفال الذين تركوا يف العراء ليقضوا حنبهم، وعمدوهم، ). 16(بينهما وبني القتل العمد
كذلك حرمت الكنيسة على املسيحيني ). 17( اجلماعة العاموربوهم مستعينني مبا كان يقدم هلم من عون من مال

الذهاب إىل املالهي، أو مشاهدة األلعاب العامة، أو االشتراك يف احلفالت اليت تقام يف األعياد الوثنية، وإن مل تفلح يف 
ا كان وقصارى القول أن املسيحية أيدت وشددت م). 18(هذا بقدر ما أفلحت يف حترمي اإلجهاض ووأد األطفال

وكانت توصي بالعزوبة وبقاء البنات أبكاراً وتعد ذلك من املثل . لدى اليهود املتأهبني للقتال من صرامة أخالقية
ولكن الزوج . األخالقية العليا؛ ومل يكن بالزواج إال ألنه مانع من اإلباحية اجلنسية، وألنه وسيلة سخيفة حلفظ النسل

أما الطالق فلم يكن يسمح به إال إذا كان أحد ). 19( العالقات اجلنسيةوالزوجة كانا يشجعان على االمتناع عن
وكانت الكنيسة تقاوم زواج األرامل من النساء والرجال، . الزوجني وثنياً وأراد أن يلغي زواجه مبن اعتنق املسيحية

أما من حيث : "ترتليانويف ذلك يقول . وقد حرم اللواط وذم ذماً قل أن يكون له مثيل يف شدته يف التاريخ القدمي
وكان كثري مما ورد يف هذا القانون األخالقي الصارم يستند إىل قرب ). 20"(املسألة اجلنسية فإن املسيحي يقنع باملرأة
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عودة املسيح إىل األرض، فلما أن بدأ هذا األمل ميحل، أخذت مطالب اجلسد تقوى مرة أخرى، وضعفت األخالق 
تندد بعودة البخل، ) 110حوايل عام ( ال يعرف كاتبها تسمى راعي هرماس وشاهد ذلك أن رسالة. املسيحية

لكن الصورة العامة ). 21(واخليانة، وأصباغ الشفاه، وصبغ الشعر، وتلوين اجلفون، والسكر، والزىن بني املسيحيني
ني الزوجني، والسعادة، اليت لدينا عن أخالق املسيحيني يف ذلك العهد تنطق بالتقوى، والوفاء املتبادل، واإلخالص ب

ومل يسع بلين األصغر إال أن يكتب إىل تراجان يقول إن املسيحيني حييون حياة هادئة . والطمأنينة، والثقة، واإلميان
رغبتهم الشديدة ... ويف" قد مسوا يف تأديب أنفسهم"ويصفهم جالينوس بأم ). 22(هي مضرب املثل يف الصالح

وقد قوى شعورهم ). 23(ع جيعلهم يف مرتلة ال تقل عن مرتلة الفالسفة احلقيقينييف الوصول إىل مستوى خلقي رفي
باخلطيئة حني أخذوا يعتقدون أن البشر مجيعهم قد تلوثوا بسقوط آدم، وأن العامل سينتهي عما قريب، وحيل اليوم 

يني مههم كله إىل العمل وقد وجه كثري من املسيح. الذي حيكم فيه على الناس بالعذاب السرمدي أو النعيم املقيم
على أن يستقبلوا يوم احلساب الرهيب طاهرين من الدنس، فكانوا لذلك يرون يف كل لذة من ملذات احلواس 

غواية من غوايات الشيطان، وهلذا أخذوا ينددون بعامل اجلسم ويعملون لكبت الشهوات بالصوم وبكثري من أنواع 
ة إىل املوسيقى، واخلبز األبيض، واخلمور األجنبية، واحلمامات الدافئة، التعذيب البدين، وكنوا ينظرون بعني الريب

واختذت احلياة حىت عند ). 24(وحلق اللحية، ويرون يف هذه األعمال استهانة بإرادة اهللا اجللية الواضحة للعيان
ى استرضاء اآلهلة السفلى املسيحي العادي نفسه لوناً أشد قتاماً مما خلعته عليها الوثنية، إال حينما كانت تعمل عل

وانتقل إىل يوم األحد املسيحي ما كان يراعى يف السبت اليهودي من جد ووقار حني حل أوهلما حمل . لدفع أذاها
فقد كان املسيحيون جيتمعون يف ذلك اليوم املعروف عندهم بيوم الرب، ليقيموا . الثاين يف القرن الثاين بعد امليالد

ساوستهم يتلون عليهم نبذاً من الكتاب املقدس، ويؤموم يف الصالة، ويلقون عليهم فكان ق. قداسهم األسبوعي
وكان يسمح ألفراد اجلماعة وخاصة النساء، يف األيام . مواعظ يف العقائد، والتعاليم األخالقية، واجلدل الطائفي

عناها إال املفسرون الصاحلون؛ وملا أن يف أثناء الغيبوبة أو النشوة بألفاظ ال يستطيع أن يشرح م" ينطقوا"األوىل أن 
أدت هذه األعمال إىل كثري من التهيج والفوضى يف شئون الدين، عمدت الكنيسة إىل عدم تشجيعها مث منعتها آخر 

وقبل أن . األمر منعاً باتاً ووجد القساوسة أنفسهم مضطرين عند كل خطوة إىل كبح مجاح اخلرافات ال إىل خلقها
وأخذ هذا القداس ينمو منواً . اين كانت هذه احلفالت األسبوعية قد اختذت شكل القداس املسيحييختتم القرن الث

بطيئاً باالعتماد على صالة اهليكل اليهودية، وعلى الطقوس اليونانية اخلاصة بالتطهري، والتضحية البديلة، واالشتراك 
يف آخر األمر كومة من الصلوات، واملزامري، عن طريق العشاء الرباين يف قوى اإلله القاهرة للموت، حىت صار 

والقراءات، واملواعظ، والترتيالت، وما هو أهم من هذا كله وهو التضحية الرمزية حبمل اهللا للتكفري عن اخلطايا، 
واستحال اخلبز واخلمر اللذان كانا . وهي التضحية اليت حلّت يف املسيحية حمل القرابني الدموية يف األديان القدمية
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ان يف الطقوس القدمية هدايا توضع على املذبح أمام اإلله بفضل تدشني القساوسة له إىل جسم املسيح ودمه، يعد
ويلي هذا موكب مؤثر رهيب . وأصبحا يقدما هللا بوصفهما تكراراً بتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب

رة خلع عليا طول الزمن قداسة، فلم يكن وكانت هذه فك. يشترك فيه العابدون يف حياة منقذهم ومادته نفسيهما
وا أضحت املسيحية " طقوس القداس اخلفية"العقل الوثين يف حاجة إىل شيء من التدريب الستقباهلا وإدماجها يف 

، مجيلة يف تطورها، وكان قبوهلا يف )25(لقد كانت هذه عادة حقرية يف منشئها. آخر األديان الغامضة وأعظمها
ن أحكم الوسائل اليت سلكتها لتوائم بينها وبني رموز العصر وحاجات أتباعها؛ ومل يكن يف طقوسها املسيحية وسيلة م

كلها طقس مياثل القداس يف بعث احلماسة يف النفس الوحيدة املقفرة، وتقويتها على مواجهة العامل الذي يناصبها 

للخبز واخلمر أحد األسرار السبعة املسيحية املقدسة وهي الطقوس اليت يعتقد ) منح الربكة(وكان  . العداء
وهنا أيضاً تستخدم الكنيسة شعر الرموز لتخفف به من أعباء احلياة اإلنسانية . الناس أم ينالون ا الربكة اإلهلية

ل مرحلة من مراحل امللحمة اإلنسانية صلة اخلالق باملخلوق وهي الصلة اليت تقويه على وتعلّي مكانتها، وجتدد يف ك
: ولسنا جند يف القرن األول امليالدي إال ثالث شعائر دينية يؤمن املسيحيون بقداستها. احتمال متاعب احلياة وآالمها

وهلا موجودة يف عادات اتمعات الدينية التعميد، والعشاء الرباين، ورسامة الكهنوت؛ ولكن سائر الشعائر كانت أص
على من " وضع األيادي"ويلوح أنه كان من عادة املسيحيني األولني أن يضيفوا إىل التعميد . من ذلك الوقت البعيد

مث انفصل هذا العمل عن التعميد على ). 28(يعمدون، وبذلك يدخل الرسول أو القسيس الروح القدس يف املؤمنني
وملا استبدل تعميد األطفال شيئاً فشيئاً بتعميد الكبار شعر الناس حباجتهم ). 29( وأصبح هو تثبيت العمادتوايل األيام

إىل التطهري الروحي بعد مرحلة الطفولة؛ فاستحال االعتراف العام باخلطيئة اعترافاً خاصاً أمام القس، الذي يقول بأنه 
ولقد كان ). 30(أي فرض الكفارات وغفران الذنوب"  واحللالربط"تلقى من الرسل أو خلفائهم من األساقفة حق 

فرض الكفارات هذا من األنظمة اليت ميكن أن يساء استخدامها لسهولة نيل املغفرة؛ ولكنه مع هذا ميد املذنب بقوة 
 من وكان الزواج يف تلك القرون ال يزال. متكنه من إصالح نفسه، ويوفر على النفوس القلقة متاعب الندم العصيبة

النظم املدنية؛ ولكن الكنيسة أضافت إليه ضرورة احلصول على موافقتها، وأخذت تطالب الزوجني به، فرفعت 
 بعد امليالد 200وقبل أن حيل عام . الزواج ذا العمل من عقد زمين يستطاع حله إىل عقد مقدس ال يستطاع نقضه

قتضاها أصبح لألساقفة وحدهم حق رسامة القساوسة ، ومب"الرسامة الكهنوتية"صورة " وضع األيادي"اختذت عادة 
) 14 : 5(القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة؛ مث استمدت الكنيسة يف آخر األمر من رسالة يعقوب 

وهي الربكة األخرية اليت يتلقاها من القس حني يدهن يف املسيحي احملتضر " دهن املريض بالزيت املقدس بعد املوت"
ولو أننا حكمنا على هذه الشعائر مبا كان . س واألطراف، فيطهره مرة أخرى من اخلطايا ويهيئه للقاء اهللاأعضاء احل

يعزوه إليها القائمون ا واملؤمنون بقوا، وأخذنا أقواهلم فيها حبرفيتها، لكان هذا منتهى السخف منا واجلهالة، لكننا 
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ة واإلهلام، حكمنا من فورنا بأا خري عالج للنفوس وأقربه إىل إذا أدركنا أا تبعث يف النفوس البشرية الشجاع
ذلك أن من عقائد الدين اجلديد عودة احلياة . وكانت طريقة الدفن املسيحية آخر ما تكرم به حياة املسيحي. احلكمة

دفنه، وتوضع كل إىل اجلسم والروح، وهلذا كان يعىن بامليت أشد العناية، فيقوم قسيس باخلدمة الدينية للميت وقت 
 يتبعون العادات السورية والتسكانية القدمية فيدفنون 100جثة وحدها يف قرب خاص؛ مث أخذ املسيحيون حوايل عام 

 وأكرب الظن أن هذا مل يكن يقصد إخفائها بل كان رغبة منهم يف االقتصاد يف األمكنة -موتاهم يف سراديب
حتت األرض خمتلفة البعد عن سطحها، توضع فيها أجسام املوتى يف والنفقات، فكان العمال حيفرون طرقات طويلة 

وسار الوثنيون واليهود على هذه السنة نفسها، ولعلهم . دياميس بعضها فوق بعض ممتدة على جانيب هذه الطرقات
ه ويبدو لنا أن بعض هذ. فعلوا هذا ليسهلوا مشقة الدفن ونفقاته على اجلمعيات اليت كانت تقوم ذه املهمة

الطرقات قد جعلَت ملتوية عمداً وقد يبعث هذا على الظن بأا كانت تستخدم خمابئ يف أوقات االضطهاد، فلما أن 
عال شأن املسيحية وانتصرت على أعدائها زالت عادة دفن املوتى يف السراديب، وأضحت الدياميس أماكن معظمة 

يب ونسيها الناس، ومل تكشف إال بطريق املصادفة عام حيج إليها الناس؛ وقبل أن حيل القرن التاسع سدت السراد
وهذه السراديب وما فيها من نقوش بارزة وظلمات وهي اليت احتفظت مبعظم ما بقي لنا من الفن املسيحي . 1578

اليمامة املمثلة :  الرموز اليت أصبحت فيما بعد ذات شأن أميا شأن يف املسيحية180فها هنا ظهرت يف عام . األول

 الذي عادت احلياة إىل رماده بعد احتراقه، Phoenix ح بعد أن حتررت من سجن اجلسم؛ والفنقسللرو
ن امسها والسمكة وقد ضمت إىل شعائر املسيحية ال. وغصن النخلة شعار النصر، وغصن الزيتون رمز السالم

 - Jesous Christos thou uios soter يتكون من احلروف األوىل من العبارة i-ch-th-u-sاليوناين 

، وهنا أيضاً جند تلك الفكرة الذائعة الصيت، فكرة الراعي الصاحل، ممثلة متثيالً صرحياً "يسوع املسيح ابن اهللا، املنقذ"
وم أحياناً رشاقة رسوم مبيب، ونشاهد ذلك يف األزهار، والكروم، وتتمثل يف هذه الرس. على متثال لعطارد حيمل معزى

وهذه النقوش يف العادة من أعمال صغار الصناع املغمورين الذين يفسدون . والطيور اليت كان يزدان ا قرب دومتيان
 منهمكة يف ذلك بأن املسيحية كانت يف تلك القرون األوىل. وضوح اخلطوط اليونانية والرومانية بالغموض الشرقي

يضاف إىل هذا أا سارت على السنة اليهودية . شئون الدار اآلخرة اماكاً حيول بينها وبني العناية بتزيني دار الدنيا
سنة كراهية التماثيل، وخلطت بني التصوير وبني عبادة األوثان، وذمت النحت والتصوير ألما يف أكثر األحيان 

اآلراء أن اضمحل الفن التشكيلي بنماء املسيحية، أما الفسيفساء فكانت أكثر ميجدان العرى، وكان من أثر هذه 
انتشاراً، فكانت جدران الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع من أوراق األشجار وأزهارها وخبروف عيد 

ملهندسون وكان ا. وكان صور شبيهة ذه تنقش نقشاً غري متقن على التوابيت.الفصح، وصور من العهد القدمي
 الرومانية للوفاء حباجات العبادات املسيحية؛ ومل -املعماريون يف هذه األثناء يعملون على تكييف الباسلقات اليونانية
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تكن اهلياكل الصغرية اليت كانت تضم اآلهلة الوثنية منوذجاً صاحلاً للكنائس املعدة الستقبال اجلماعات الكبرية، أما 
ا فكانت صاحلة هلذا الغرض، وكان قباءها قد أُعد ألن يكون هو احملراب؛ ويف هذه صحن الباسلقات الرحب وطرقا

األضرحة ورثت املوسيقى املسيحية على استحياء النغم، والوزن، والسلّم املوسيقي؛ وكان كثري من رجال الدين 
م، ألن صوت النساء قد يثري يعارضون يف أن تغين النساء يف الكنيسة، بل كانوا يعارضون يف أن يغنني يف أي مكان عا

لكن اتمعني يف الكنائس كثرياً ما كانوا يعبرون بترانيمهم ). 31(رغبة دنسة يف الرجل القابل للتهيج على الدوام
عن أملهم، وشكرهم، وجتهم؛ وأضحت املوسيقى على توايل األيام أمجل الزينات، وأرقى الوسائل خلدمة الدين 

 مجلته أعظم األديان اليت عرضت على بين اإلنسان جاذبية؛ فهو يعرض نفسه دومنا قيد على وهذا الدين يف. املسيحي
مجيع األفراد، والطبقات، واألمم؛ ومل يكن كالدين اليهودي مقصوراً على شعب بعينه أو على األحرار يف أمة بعينها 

لناس مجيعاً وارثني النتصار املسيح على املوت كما كانت الشعائر الرمسية يف روما وبالد اليونان، واملسيحية إذ جتعل ا
تعلن املساواة التامة األساسية بني مجيع بين اإلنسان، وجتعل كل الفروق يف املراتب الدنيوية أموراً عارضة تافهة؛ وقد 

هد من قبل؛ وهبت البائسني، واحملطمني، واحملرومني، واليائسني، واألذالء، مجيعاً فضيلة الرمحة اليت مل يكن هلم ا ع
كما وهبتهم العزة والكرامة اليت ترفع من قدرهم وتعلي شأم، ووهبتهم فوق ذلك وحياً وإهلاماً ينبعث من صورة 

املسيح وقصته ومبادئه األخالقية؛ وأضاءت حيام مبا تبعث فيهم من أمل يف ملكوت اهللا املقبلة، ويف السعادة الدائمة 
اً بالعفو عن ذنوم وبقبوهلم يف الناجني من العقاب يف الدار اآلخرة، أما العقول بعد املوت؛ ووعدت أشد الناس دنيوي

اليت أقلقها طول البحث يف املشاكل املعقدة كمشاكل أصل احلياة ومصري اإلنسان والشر واآلالم، فقد جاءت إليها 
يها السلوى والراحة العقلية؛ مبجموعة من العقائد املوحى ا من عند اهللا تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن جتد ف

وجاءت إىل الرجال والنساء الذين حييون حياة الفاقة والكدح مبباهج العشاء الرباين والقداس، ومها من الشعائر اليت 
جتعل كل حادثة كربى يف احلياة منظراً خطرياً يف مسرحية اهللا واإلنسان؛ وجاءت إىل الفراغ اخللقي الذي خلّفته 

، وإىل فتور الرواقية وفساد األبيقورية، وإىل العامل الذي أكته علل الوحشية، والقسوة، والظلم، الوثنية احملتضرة
والفوضى اجلنسية؛ وإىل اإلمرباطورية اجلاحنة إىل السلم، واليت بدت يف غري حاجة إىل فضائل الرجولة القوية أو إىل 

وبعد أن . على االخوة، والرمحة، والتأديب، والسالمآهلة احلرب، جاءت إىل هذه كلها بقانون أخالقي جديد قائم 
تشكّل الدين اجلديد حبيث يفي حباجات اإلنسان أخذ ينتشر بني الناس مبا أويت من قدرة على الذيوع واالنتشار، 

وكان طرق . فكان كل من اعتنق هذا الدين ينصب نفسه داعياً له حبماسة ال تقل يف قوا عن محاسة الثوار
رية الرومانية، وأارها، وشواطئ حبارها، ومسالكها التجارية أهم العوامل اليت عينت اخلطوط الرئيسية اإلمرباطو

لنماء الكنيسة املسيحية، فأجته هذا النماء شرقاً من أورشليم إىل دمشق، والرها، ودورا، وسلوقية، وطشقونة؛ واجته 
اً عن طريق سوريا، إىل مصر، ومشاالً عن طريق إنطاكية منها جنوباً عن طريق بصرى، وبطرا إىل بالد العرب؛ وغرب
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وتسالونيكي، وإىل ) كورنثوس(إىل آسية الصغرى وأرمينية؛ ومن إفسوس وترواس وراء حبر إجية إىل كورنثة 
درهكيوم وراء الطريق اإلجناسي؛ مث إخترق البحر األدرياوي إىل برنديزيوم، أو عن طريق سال وكربيدس إىل بتيوىل 

 وعن طريق صقلية ومصر إىل مشايل أفريقية، واخترق البحر األبيض املتوسط أو جبال األلب إىل أسبانيا وروما؛
مث سار الصليب على مهل يف أعقاب احلكم الروماين، وشق النسر الروماين، الطريق . وغالة، ومنها إىل بريطانيا

 حىت كانت الكثرة 300مل يكد حيل عام للمسيح؛ وكانت آسية الصغرى يف ذلك الوقت حصن املسيحية احلصني، و
وعال شأن الدين اجلديد يف مشايل أفريقية، فأضحت قرطاجنة ). 32(الغالبة من سكان إفسوس وأزمري من املسيحيني

 ترتليان، وكربيان، -وهبو مركزين رئيسيني للعلم واجلدل املسيحيني، وفيهما وجد آباء الكنيسة الالتينية العظام
وبلغ عدد . ختذت نصوص القداس الالتينية وترمجة العهد القدمي الالتينية صورتيهما املعروفتنيوأوغسطني؛ وهنا ا

اجلالية املسيحية يف روما قبيل آخر القرن الثالث حنو مائة ألف، وكان يف وسع هذه اجلالية أن متد مبعونتها املالية 
وميكننا أن نقول بوجه . لعليا على سائر الكنائسغريها من اجلاليات، وكانت من عهد بعيد تطالب ألسقفها بالسلطة ا

 بعد امليالد حىت كان ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً من سكان الغرب من 300عام إنه مل حيل عام 
جيهر الناس بأن الدولة مكتظة بنا، ذلك أن اخلالئق على ): "200حوايل (ويف ذلك يقول ترتليان . املسيحيني

ـّا أبناء األمس القريب ولكننا . هلم، ومراتبهم، يهرعون إلينا، وينضوون حتت لوائنااختالف سنهم، وأحوا إنـــ
  ).33"(رغم هذا قد مألنا العامل كله

  الفصل الثاني 

  تنازع العقائد 

لو أن عادات وعقائد خمتلفة متناقضة مل تنشأ يف مراكز املسيحية املتعددة املستقلة بعضها عن بعض إىل حد ما 
ولقد قدر للمسيحية . لو أن هذا مل حيدث لكان عدم حدوثه أمراً شديد الغرابة.  إىل تقاليد وبيئات خمتلفةواخلاضعة

اليونانية بنوع خاص أن يطغي عليها سيل من البدع الدينية بتأثري عادات العقل اليوناين امليتافيزيقية املولعة بالنقاش 
تها إال إذا عرفنا ما دخل فيها من هذه البدع، ألا وإن غلبتها واجلدل؛ وليس من املستطاع فهم املسيحية على حقيق

هي : وكان مثة عقيدة مشتركة وحدت اجلماعات املسيحية املنتشرة يف أحناء العامل. مل تسلم من بعض ألواا وأشكاهلا
. املقيم يف الدار اآلخرةأن املسيح ابن اهللا، وأنه سيعود إلقامة مملكته على األرض، وأن كل من يؤمن به سينال النعيم 

ولكن املسيحيني اختلفوا يف عودة املسيح؛ فلما أن مات نريون، وخرب تيطس اهليكل، وملا أن دمر هدريان 
وملا أن هددت الفوضى . أورشليم، رحب كثريون من املسيحيني ذه الكوارث وعدوها بشائر بعودة املسيح

؛ وسار أحد األساقفة السوريني )34(يان وغريه أن آخرة العامل قد دنتاإلمرباطورية يف أواخر القرن الثاين، طن ترتل
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على رأس قطيعه إىل الصحراء ليلتقي باملسيح يف منتصف الطريق، وأفسد أسقف آخر يف بنطس نظام أتباعه بأن أعلن 
الء املسيحيني وملا مل تصدق كل هذه العالمات، ومل يعد املسيح، رأى عق). 35(أن املسيح سيعود يف خالل عام واحد

أن خيففوا من وقع هذه اخليبة بتفسري موعد عودته تفسرياً جديداً، فقيل يف رسالة معزوة إىل برنابا إنه سيعود يف 
اليهود أو شعبهم عن آخره، أو " جيل"، وقال أشد هؤالء حذراً إن عودته ستكون حني ينقرض )36(خالل ألف عام

إنه سريسل بدالً منه الروح القدس : ليه اإلجنيل؛ أو كما يقول إجنيل يوحناحني ال يبقى أحد من غري اليهود مل يصل إ

  ؛ مث نقل امللكوت آخر األمر من األرض إىل السماء، ومن حياة الناس يف هذه الدنيا إىل اجلنة يفأو املقرى

بل إن االعتقاد بعودة املسيح بعد ألف عام أصبح ال يلقى تشجيعاً من الكنيسة، وانتهى األمر بأن . الدار اآلخرة
ومالك القول أن االعتقاد بعودة املسيح الثانية هي اليت . صارت تقاومه وحتكم على القائلني به بالزيغ والضالل

وإذا عضضنا النظر عن هذه العقائد  .  الذي أبقى عليهاأقامت صرح املسيحية، وأن األمل يف الدار اآلخرة هو
ولو أننا عمدنا إىل . رأينا أن أتباع املسيح قد انقسموا يف الثالثة القرون األوىل من ظهوره إىل مائة عقيدة وعقيدة

 الدينية املختلفة اليت حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة مث عجزت من الوصول إىل غرضها، ذكر العقائد
واليت اضطرت الكنيسة إىل أن تصمها واحدة بعد واحدة بأا كفر وسعي إىل االنشقاق والتفريق، لو أننا فعلنا هذا 

 أي طلب العلم الرباين - نا إىل األدريةوجدير بنا أن نشري ه. لكان ذلك جهالً منا بالغرض من كتابة التاريخ
)gnosis ( لقد نشأت هذه العقيدة .  مل تكن كفراً باملسيحية بقدر ما كانت عقيدة منافسة هلا-عن طريق التصوف

وأكرب الظن أن مسعان اوسي السامري ). 37(قبل أن يولد املسيح) Soter(ذ املسيحية، وكانت تبشر بوجود املنق
الذي عاب علية بطرس اجتاره بالرتب الكهنوتية كان هو نفسه مؤلف كتاب املعرض األكرب الذي مجع فيه طائفة ال 

 العلم اللدىن باألشياء حصر هلا من األفكار الشرقية عن اخلطوات املعقدة اليت يستطيع ا العقل البشري أن يصل إىل
ويف اإلسكندرية امتزجت األرفية، والفيثاغورية اجلديدة؛ واألفالطونية اجلديدة بفلسفة فيلون العقلية ودفعت . كلها

الفيض "وغريمها إىل تكوين أنظمة عجيبة من ) Valentinus (160، وفلنتينس )Basilides (117بسيليدس 

يف الرها اللغة السريانية األدبية ) Bardesanes (200 ؛ وأوجد بردسانس العامل اسدة" وإيونات" "الرباين
 يف غالة أن يكشف The Guostic Mercusوعرض ماركس األدري . بوصفه هذه اإليونات شعراً ونثراً

ن احلارسة، وكان كل ما أوحى به إليهن إطراء هلن ونفاقاً، وقبل يف نظري ذلك أن يستمتع للنساء أسرار مالئكته
وتتلخص قصة مرسيون . وكان أعظم املالحدة األولني من غري األدريني، ولكنه تأثر بآرائهم الدينية). )38ن

Marcion أن يتم ما بدأه بولس  معتزماً 140 وهو شاب ثري من أهل سينوب يف أنه جاء إىل روما حوايل عام
وكان مما قاله مرسيون إن املسيح حسب رواية األناجيل، قد قال إن أباه إله . وهو ختليص املسيحية من اليهودية
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رحيم، غفور، محب، على حني أن يهوه كما يصفه العهد القدمي، إله غليظ القلب؛ صارم يف عدله مستب، إله 
وتساءل مرسيون قائالً أي إله خري تطاوعه نفسه بأن . مسيح الوادعحرب؛ وال ميكن أن يكون يهوه هذا أباً لل

يقضي على البشر مجيعاً بالشقاء ألن أباهم األول أكل تفاحة، أو رغب يف املعرفة أو أحب امرأة؟ إن يهوه موجود، 
لب من الشر، وهو خالق العامل، ولكنه خلق حلم اإلنسان وعظامه من املادة، وهلذا ترك روح اإلنسان مسجونة يف قا

وأراد إله أكرب من يهوه أن يطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل ابنه إىل األرض؛ وظهر املسيح؛ وكان عند 
ويقول مرسيون . ظهوره يف سن الثالثني، يف جسم طيفي غري حقيقي، وكسب مبوته خليار الناس ميزة البعث اخلالص

ن يهوه والشريعة اليهودية، ويرفضون الكتب العربانية املقدسة، إن األخيار هم الذين يفعلون ما فعله بولس فينبذو
عمل مرسيون على نشر هذه . ويتجنبون الزواج، واللذات اجلنسية مجيعها، ويتغلبون على اجلسم بالزهد الشديد
وأصدرت الكنيسة قراراً . اآلراء بإصدار عهد جديد غري العهد املعروف يتكون من إجنيل لوقا ورسائل بولس

وبينما كانت الشيعتان األدرية واملرسيونية . مانه، وردت إليه املال الكثري الذي وهبه إليها حني جاء إىل روماحبر
فقد قام يف . Mysiaآخذتني يف االنتشار السريع يف الشرق والغرب ظهر زعيم جديد لشيعة ضالة أخرى يف ميسيا 

 املتزايد بشئون هذا العامل وبازدياد سلطان  يندد بتعلق املسيحينيMontanus رجل يدعى منتانس 156عام 
األساقفة املطلق على الكنيسة، وأخذ يطالب بالعودة إىل بساطة املسيحية األوىل وصرامتها، ويرد حق التنبؤ أو القول 

 Maximillia ومكسمليا Priscillaوآمنت امرأتان تدعيان بريسال . امللهم إىل أعضاء اجلماعات املسيحية

وكان منتانس نفسه . ذتا تنطقان يف أثناء غيبوبتها الدينية بأقوال أصبحت النبوءات الباقية هلذه الشيعةبأقواله، وأخ
يتنبأ يف أثناء نشوته الدينية بنبوءات بلغ من فصاحتها أن أتباعه الفرجييني أخذوا يلقبونه باجلدي الذي وعد به املسيح، 

وكان مما تنبأ به أن ملكوت السموات قد . أتباع ديونيشسويلقونه بنفس الترحيب احلماسي الذي كان يصدر من 
مث . دنت ساعتها، وأن أورشليم اجلديدة اليت يقول ا سفر الرؤيا سترتل من السماء على سهل قريب بعد زمن قليل
سار بنفسه إىل هذه األرض املوعودة على رأس حشد من الناس بلغ من الكثرة درجة خلت معها بعض املُدن من 

وحدث يف هذا الوقت ما حدث يف بداية عهد املسيحية فامتنع الناس عن الزواج وعن التناسل، وجعلوا . اسكا
وملا اضطهد أنطونينس ). 39(متاعهم ملكاً مشاعاً بينهم، وعمدوا إىل التقشف والزهد استعداداً مبجيء املسيح

نس إىل حماكمه سعياً منهم إىل االستشهاد، احلاكم الروماين املسيحيني يف آسية الصغرى هرع مئات من أتباع منتا
أيها : "ومل يستطع أنطونينس أن حياكمهم كلهم فاكتفى بإعدام بعضهم وطرد معظمهم وقال هلم. ورغبة يف اجلنة
وأعلنت الكنيسة ) 40"(إذا كنتم تريدون املوت حقاً، فهل عدمتم اجلبال وأجراف الصخر العالية؟! اخلالئق التعساء

انس كفر وضالل؛ وأمر جستنيان يف القرن السادس امليالدي بإبادة هذه الشيعة عن آخرها، فاجتمع أن تعاليم منت
أما الشيع الضالة الصغرى فقد ). 41(بعض أتباع منتانس يف كنائسهم، وأضرموا فيها النار، واحترقوا فيها أحياء
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 مبختلف الوسائل، وقالت إن الزواج من كانت مما خيطئه احلصر، فمنها شيعة الزهاد اليت عمدت إىل قمع شهواا

 القائلة بأن جسم املسيح مل يكن حلماً ودماً بل كان شبحاً أو )Docetists(اخلطايا؛ ومنها شيعة املتخيلة 

 ، وأتباع بولس السموسايت  ترى يف املسيح أكثر من إنسان، واملتبنيةخياالً؛ ومنها الثيودوتية اليت مل تكن
Samosata وكانت هاتان الطائفتان تعتقدان أن املسيح كان مبولده رجالً عادياً ولكنه وصل إىل درجة األلوهية 

القائلة بأن األب واإلبن والروح القدس ) أتباع سابليوس( والسابلية Modalists اخللقي؛ ومنها الظاهرية بكماله
ليست أقانيم منفصلة بل هي صور خمتلفة يظهر فيها اهللا لإلنسان، ومنها املنكرون وجود شخصية مستقلة للمسيح 

دون أن األب واإلبن شخص واحد؛ واليعاقبة وهؤالء كلهم يعتق. والقائلون إن ألوهيته ليست إال قوة وهبت له
الذين يعتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشيئة واحدة، وتغلبت الكنيسة على هذه 

الشيع كلها مبا كان هلا من نظام خري من نظمها مجيعاً؛ وبتمسكها الشديد مببادئها، وبفهمها طبائع الناس وحاجام 
وظهر يف القرن الثالث خطر جديد يف بالد الشرق يهدد كيان املسيحية، ذلك أن شاباً صوفياً فارسياً . أكثر منها

أنه املسيح املنتظر، وأن اإلله احلق أرسله إىل األرض ليقوم حياة ) 242(يدعى ماين الطشقوين أعلن عند تتويج شابور 
ة، واملثراسية، واليهودية، واألدرية، فقسم العامل مملكتني وأخذ ماين عقائده من الزرادشتي. البشر الدينية واألخالقية

متنافستني مها مملكتا الظلمة والنور؛ وقال إن األرض تتبع مملكة الظلمة، وإن الشيطان هو الذي خلق اإلنسان، ولكن 
. لتفكريمالئكة إله النور استطاعت بطريقة خفية أن تدخل إىل البشرية بعض عناصر النور وهي العقل والذكاء وا

وقال ماين أن يف النساء أنفسهن بصيصاً قليالً من النور، ولكن املرأة هي خري ما صنع الشيطان، وهي عامله األكرب 
فإذا امتنع الرجل عن العالقات اجلنسية، والكلف بالنساء وعن السحر، وعاش . يف إغواء الرجل وإيقاعه يف الذنوب

ية، وصام عن الطعام بعض الوقت، فإن ما فيه من عناصر النور يتغلب على عيشة الزهد، ومل يطعم إال األغذية النبات
وظل ماين ينشر دعوته بنجاح ثالثني عاماً صلب . الدوافع الشيطانية، ويهديه إىل النجاة، كما يهديه النور الرحيم

 استشهاده بعدها بناء على طلب كهنة اوس، وحشي جلده بالقش، وعلق على أحد أبواب مدينة السوس؛ وبعث
يف الناس محاسة قوية، فانتشرت مبادئه يف غريب آسية ومشايل أفريقية؛ واعتنقها أوغسطني مدى عشرين عاماً، وعاشت 

. بعد اضطهاد دقلديانوس، وفتوح املسلمني، وظلت حتيا حياة مضمحلة مدى ألف عام إىل أن ظهر جنكيزخان

غالبة من سكان اإلمرباطورية، فأما اليهودية فقد ضمت يف جمامعها وكانت األديان القدمية ال تزال هي أديان الكثرة ال
املتفرقة املطرودين من أتباعها بعد أن عضهم الفقر بنابه، وأخذت تنفس عن تقواها بترتيل التلمود؛ وظل السوريون 

وانية الكثرية بإخالص يعبدون بعل وإن أمسوه بأمساء يونانية، كما ظل الكهنة املصريون قائمني على خدمة آهلتهم احلي
ووالء؛ واحتفظت سيبيسل، وإيزيس، ومثراس، باتباعها إىل القرن الرابع؛ واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة 
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الرومانية يف عهد أورليان، واستمرت النذور والقرابني ترسل إىل آهلة الرومان القدمية يف هياكلها، وظل املبتدئون 
واملواطنون الذين يتطلعون إىل املراكز العليا يف الدولة يؤدون مناسك دين األباطرة يف والطالب يرحلون إىل اليوزيا، 

خمتلف أحنائها، لكن هذه األديان القدمية فقدت حيويتها، ومل تعد تثري يف الناس ذلك اإلخالص القليب الذي يبعث 
 أن اليونان والرومان قد تركوا أديام احلياة يف الدين اللهم إال يف أماكن قليلة متفرقة؛ ومل يكن سبب هذا الضعف

اليت كانت يف يوم من األيام إما مجيلة حمببة أو قوية صارمة؛ بل كان سببه أم فقدوا إرادة احلياة، وعمدوا إىل 
اإلسراف يف حتديد النسل إىل أبعد احلدود، أو إاك اجلسم، أو احلروب املدمرة، فقل عددهم إىل احلد الذي أفقد 

وبينما كان أورليوس يقاتل املركمايني على ضفاف . عبادها يف الوقت الذي فقدت فيه األرض زراعهااهلياكل 
 حاولت الوثنية حماولة خطرية أن حتمي نفسها من املسيحية، وكل ما نعرف عن هذه احملاولة 178الدانوب يف عام 

فيه من عبارات نقلت يف غري  وما Againist Celsus املسمى ضد سلسس Origenمستمد من كتاب أرجم 
 رجالً من - وهو ثاين رجل نذكره يف قصتنا ذا االسم - وكان سلسس هذا . عناية من كتابه كلمة احلق لسلسس

رجال الدنيا الذين ميتعون أنفسهم بنعيمها، ومل يكن من الفالسفة، وكان حيس أن احلضارة اليت يستمتع ا مرتبطة 
 ولذلك أخذ على عاتقه أن يدافع عن هذا الدين بأن يهاجم املسيحية اليت كانت وقتئذ أشد االرتباط بالدين الروماين

مث أخذ . وعمد إىل دراسة الدين اجلديد دراسة دهش من غزارا أرجن العامل التحرير. أكرب أعدائه وأشدهم باساً
ول، كما هاجم صفات يهوه، وما يهاجم ما يف الكتاب املقدس من أمور ال جتوز، على حد قوله، إال على بسطاء العق

وسخر من اعتقاد املسيحيني . يعزى إىل معجزات املسيح من أمهية، وما بني موت املسيح وقدرته اإلهلية من تناقص
من السخف أن تظن أنه حني : "بالنار اليت سيحترق ا العامل آخر األمر، وبيوم احلساب، وبعقيدة البعث والنشور

 ال األحياء منهم وحدهم، بل -فعل الطهاة، سيحترق ا سائر البشر وال يبقى إال املسيحيون يأيت اهللا بالنار، كما ي
احلق أن هذا هو . من ماتوا من زمن طويل، فيقوم هؤالء من قبورهم يف األرض بأجسامهم اليت كانت هلم قبل املوت

ني، األراذل، ضعاف العقول من العبيد وليس يف وسع املسيحيني أن يقنعوا ذه العقائد إال املغفل!... أمل الدود
والنساء واألطفال ماشطي الصوف، واألساكفة، والقصارين أجهل الناس وأسافلهم؛ وكل من هو مذنب آمث، أو أبله 

وقد روع سلسس انتشار املسيحية، وعدائها للوثنية وازدراؤها إياها، هي أو اخلدمة ). 42"(أضله اهللا سواء السبيل
كيف تستطيع اإلمرباطورية أن حتمي نفسها من الربابرة الذين حيومون حول : ؛ وقال يف نفسهالعسكرية، والدولة

أطرافها يف مجيع جهاا إذا خضع أهلها هلذه الفلسفة املساملة؟ وكان يرى أن من واجب املواطن الصاحل أن يدين 
 ألن هذه السخافات ال أمهية هلا، أما بدين بالده والعصر الذي يعيش فيه، دون أن ينتقد علناً ما فيه من سخافات،

ونسي . الشيء املهم حقاً فهو أن يكون للدولة دين يوحدها، ويعني على اخللق الكرمي، ويثبت قواعد الوالء هلا
سلسس ما صبه على املسيحيني من إهانات، فدعاهم إىل أن يعودوا إىل اآلهلة القدمية، وأن يعبدوا عبقرية اإلمرباطور 
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غري أن أحداً مل يلِق باالً .  ينضموا إىل سائر مواطنيهم يف الدفاع عن اإلمرباطورية اليت يتهددها اخلطراحلارسة، وأن
إىل هذه الدعوة؛ ولسنا جند له ذكراً يف اآلداب الوثنية، وكان قسطنطني أكثر منه حكمة فأدرك أن الدين امليت ال 

  .يستطيع أن ينجي رومة

  الفصل الثالث 

  أفلوطينس 

ف إىل هذا أن سلسس كان متقدماً عن العصر الذي يعيش فيه؛ فقد كان يطلب إىل الناس أن يتخلقوا بأخالق يضا
السادة املهذبني املتشككني يف وقت كانوا يعتزلون فيه جمتمعاً استبعد الكثريين منهم إىل عامل متصوف جيعل من كل 

ا احلواس، وهو الشعور الذي يقوم عليه الدين، قد أخذ وكان شعور الناس ذه القوى اليت ال تدركه. إنساناً إهلاً
. ينتشر انتشاراً واسعاً ويتغلب على مادية العصر الذي كان يزدهي مبا فيه، والذي كانت تسوده املادية واجلربية

 وكانت الفلسفة يف ذلك الوقت تتخلى عن تفسري التجارب احلسية اليت هي ميدان العلوم الطبيعية، وتوجه مهها كله

وأنشأ الفيثاغوريون اجلدد واألفالطونيون اجلدد من نظرية فيثاغورس يف تناسخ . إىل دراسة العامل الغري املنظور
األرواح، وآراء أفالطون يف األفكار اإلهلية، نظاماً من الزهد أرادوا به أن يقووا اإلدراك الروحي بأمانة احلواس 

لدرج اليت احنطت ا الروح من عامل السماوات وسكنت يف جسم اجلسمية، وأن يعودوا بتطهري أنفسهم إىل صعود ا
م، أي 203وكان مولده يف ليقوبوليس عام . وكان أفلوطينس أكرب املمثلني هلذه الفلسفة الدينية الصوفية. اإلنسان

ذ ينتقل من وعثر على الفلسفة يف سن الثامنة والعشرين، وأخ. أنه كان قبطياً مصرياً ذا اسم روماين وتربية يونانية
معلم إىل معلم دون أن جيد يف أحد منهم بغيته حىت وجد طلبته يف اإلسكندرية، فقد كان فيها وقتئذ أمونيوس سكاس 

Ammenius Saccas ،وهو رجل مسيحي ارتد إىل الوثنية، وكان حياول التوفيق بني املسيحية واألفالطونية 
طينس على أمونيوس عشر سنني انضم إىل جيش موجه إىل بالد وبعد أن تتلمذ أفلو. كما فعل تلميذه أرجن من بعده

فلما وصل إىل أرض اجلزيرة قفل راجعاً إىل أنطاكية، مث . الفرس لعله يتلقى احلكمة عن اوس والربامهة أنفسهم
وقد انتشر مذهبه الفلسفي وأصبح طراز ذلك العصر، فضمه . وبقي فيها حىت تويف) 244(ذهب إىل روما 

 إىل حاشيته، ورضى أن يساعده أن ينشئ يف كمبانيا مدينة أفالطونية حتكم على Gallienusر جالينوس اإلمرباطو
ولكن جالينوس رجع فيما بعد عن وعده، ولعله فعل ذلك ليوفر على أفلوطينس إخفاقه . مبادئ مجهورية أفالطون

يسني وسط ترف روما ورذائلها؛ فلم يكن وأعاد أفلوطينس إىل الفلسفة مسعتها الطيبة بأن عاش معيشة القد. املخزي
ومن األدلة ). Porphyry(43على حد قول برفريي " كان يستحي أن يكون لروحه جسد"يعىن جبسمه، بل إنه 

 ويف ذلك إشارة إىل الفن -الناطقة باحتقاره جسده أنه أىب أن يقف أمام املصورين حبجة أن جسمه أقل أجزائه شأناً 



  

 Will Durant  644   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

وكان بسيطاً يف عاداته رحيماً يف . وحرم على نفسه اللحم، ومل يأكل من اخلبز إال قليالً. سمبأن يعىن بالروح ال باجل
وكان تواضعه هو اخلليق بالرجل الذي يرى اجلزء يف ضوء . أخالقه، ابتعد عن كل العالقات اجلنسية، وإن مل يذمها

إن حتمس احملاضر : "تم حماضرته فقالوملا حضر أرجن درسه علت وجه أفلوطينس محرة اخلجل وأراد أن خي. الكل
ومل يكن أفلوطينس خطيباً مصقعاً، ولكن عنايته ). 44"(يزول حني حيس بأن مستمعيه ال جيدون ما يتعلمونه منه

الشديدة مبوضوعه، وإميانه مبا حيدث عنه قد عوضاه خري العوض عن البالغة، ومل يسجل آراءه الفلسفية كتابة إال 
ذلك وهو كاره ومل يراجع قط مسودته األوىل، وال تزال اإلنباذات رغم ما بذله برفريي من متأخراً وسجلها مع 

يعترف متفضالً لقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية  . عناية يف نشرها أكثر املؤلفات اضطراباً يف تاريخ الفلسفة
بوجود املادة، ولكنه يقول إن املادة يف حد ذاا هي إمكانية الشكل غري املتشكلة، وكل شكل تتخذه املادة تعطيه 

، والطبيعة هي جمموع الطاقة أو النفس اليت تنتج كلية األشكال يف )Psyche(إياها طاقتها الداخلية أي النفس 
ومنو .  الصورة اسدة-قيقة العليا؛ أما الكائن األعلى وهو النفس فينتج األدىن العامل؛ واحلقيقة الدنيا اليت تنتج احل

اإلنسان الفرد من بداية خلقه يف الرحم وتكون أعضائه البطيء عضواً بعد عضو حىت يكتمل منوه من عمل النفس أو 
 أي طاقة داخلية هي -يء نفس ولكل ش. املبدأ احليوي الذي فيه؛ واجلسم يتشكل تدرجياً بتوقان النفس أو توجيهها

اليت ختلق الصورة اخلارجية، وليست خبيثة إال ألا مل تتلق الصورة الناضجة، فهي تطور وقف دون الكمال؛ والشر 
وليس ما .  عن طريق اإلحساس، واإلدراك، والتفكري- ولسنا نعرف املادة إال عن طريق الفكر . هو إمكانية اخلري

، وهي أكثر ما تكون شيء افتراضي مراوغ يضغط )كما قال هيوم فيما بعد(ن األفكار نسميه مادة إال جمموعة م
؛ وليست األفكار شيئاً مادياً؛ وما من شك يف )اليت يقول ا مل" إمكانية اإلحساس الدائمة("على أطراف أعصابنا 

مها هي العقل؛ وهو قمة الثالوث أن فكرة االمتداد يف املكان ال تنطبق عليها؛ والقدرة على حتصيل األفكار واستخدا
والعقل مقدر حمدد من حيث اعتماده على اإلحساس؛ وهو حر ألنه . البشري املكون من اجلسم، والنفس، والعقل

واجلسد عضو النفس وسجنها معاً؛ والنفس تدرك أا نوع من احلقيقة أرقى من . أرقى صور النفس املبدعة املشكلة
 بنفس أكرب منها وأوسع، أي حبياة وقدرة كونيتني من نوع ما؛ وهي حني تعمل لتبلغ اجلسد؛ وتشعر مبا هلا من صلة

بالفكر إىل حد الكمال تأمل أن تتصل مرة أخرى بتلك احلقيقة الروحية العليا اليت سقطت منها على ما يبدو يف أثناء 
 تفكريه إىل األدرية اليت تقول إنه وهنا يستسلم أفلوطينس يف بعض ثوبات من. كارثة أو حمنة حدثت يف بداية اخلليقة

يرفضها، ويصف سقوط النفس درجة بعد درجة من السماء إىل اإلنسان ذي اجلسد؛ وهو على العموم يفضل الفكرة 
اهلندية اليت تقول إن النفس تنتقل من صور احلياة الدنيا إىل العليا أو من صورها العليا إىل الدنيا، حسب فضائلها 

: وهو يبدو يف بعض األحيان فيثاغورياً مازحاً، كما نراه يف قوله. ورة من صور احلياة تنتقل إليهاورذائلها، يف كل ص

إن الذين يسرفون يف حب املوسيقى يصبحون يف جتسدهم الثاين طيوراً مغردة، والفالسفة الذين يتجاوزون احلد يف "
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ت أكثر إصراراً يف سعيها إىل أصلها القدسي، وكلما كانت النفس أكثر رقياً كان). 46(التفكري يتحولون إىل نسور
والنفس قادرة على . ومثلها يف ذلك كمثل الطفل الذي ضل من أبويه أو كمثل اجلائل املشتاق إىل العودة إىل وطنه

أن تبلغ الفضيلة، أو احلب احلقيقي، أو اإلخالص إىل ربات الفن، أو الفلسفة اليت حتتاج إىل صرب طويل؛ وستعثر على 
فلتتطهر النفس إذن، ولترغب رغبة صادقة يف اجلوهر غري املرئي، ولتفقد . م الذي نزلت عليه؛ وترقاه إىل راالسلّ

العامل عن طريق التأمل؛ ولعلها يف حلظة من اللحظات اليت ختفت فيها كل ضوضاء احلواس، وتنقطع املادة عن طريق 
وكتب ثورو وهو يطفو (ونة، يف احلقيقة الروحية النهائية أبواب العقل، ستحس فجأة بأا مستغرقة يف حميط الكين

فإذا : "، ويقول أفلوطينس")لقد فارقت احلياة يف بعض األحيان، وبدأت أكون: "الهياً على بركة من الدن يقول
وتشهد نفسها قد أضيئت؛ أي ملئت بنور ... حدث هذا ترى النفس اإللوهية إىل احلد الذي حيق هلا أن تصل رؤيتها

). 47"(لي؛ أو بعبارة أصح تدرك أا ضياء خالص، غري مثقلة، نشيطة، خفيفة، تسري يف طريقها إىل أن تكون إهلاًعق

، والنفس )nous(والفكر ) ben( من الوحدة -أيضاً ثالوث " هو"ولكن ما هو اإلله؟ يقول أفلوطينس إنه 
)psyche (هرية البادية يف التعدد الدنيوي تسري احلياة ، ويف خالل الفوضى الظا"من وراء الكائن يوجد الواحد"و

وال نكاد نعرف عن هذا الواحد إال أنه موجود، وكل صفة موجبة نصفه ا، أو ضمري متحيف حنله حمله، . املوحدة
وينشأ . وكل ما نستطيع أن نسميه به هو أنه، واحد، وأول، وخير، وأنه هدف رغبتنا العليا. حتديد له غري الئق به

ه الوحدة العقل العاملي، وهو القابل عند أفالطون لألفكار أي النماذج املشكلة، والقوانني املتحكمة يف من هذ
وإذ كانت هذه األفكار تبقى مع أن املادة صور . األشياء؛ أو أا أفكار اهللا أو عقل واحد، أو نظام العامل ومعقوليته

ولكن الوحدة والعقل، وإن . ر هي احلقيقة الصحية الباقيةمتغرية من األشكال اليت تأيت وتروح، فإن هذه األفكا
 أي العنصر -أمسكا الكون وحفظاه من التفكك، ال خيلقانه، بل الذي خيلقه هو العنصر الثالث من عناصر األلوهية 

غرية إىل ولكل شيء، من الذرة الص. الذي يبعث احلياة والذي ميأل األشياء مجيعاً ويكسبها قوا وصورا املقررة هلا
الكوكب الكبري، نفس تبعث فيه النشاط، هي يف ذاا جزء من النفس العاملية، والنفس الفردية ليست خالدة إال من 

وليس اخللود هو بقاء الشخصية، بل هو اندماج ). 49(حيث هي باعثة احلياة أو الطاقة ال من حيث هي كائن متميز
ة هي حركة النفس حنو اهللا، وليس اجلمال مقصوراً على التناسق والفضيل). 50(النفس يف األشياء اليت ال متوت

والتناسب كما ظن أفالطون وأرسطو بل هو النفس احلية، أو األلوهية غري املنظورة اليت يف األشياء، وهي غلبت 
حي إىل الروح على اجلسد، والصورة على املادة، والعقل على األشياء، والفن هو حتويل هذا اجلمال العقلي أو الرو

وميكن أن تدرب النفس على أن ترتفع من طلب اجلمال يف املادة أو يف الصور البشرية إىل طلبه يف . وسط آخر
النفس اخلفية، ويف الطبيعة وسننها، ويف العلم، وما يكشف عنه من نظام دقيق بديع، وإىل طلبه آخر األمر يف الوحدة 

ا األشياء املتنافرة املتعارضة، وجتعل منها نظاماً متناسقاً سامياً يثري الدهشة القدسية اليت تؤلف بني األشياء كلها، مبا فيه
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ارجع إىل . " ومها احتاد اجلزء مع الكل وتعاونه معه- واجلمال والفضيلة شيء واحد يف اية األمر ). 51(واإلعجاب
فهو يقطع هنا، ويصقل هناك، ... نفسك وتأمل، وإذا مل جتد نفسك مجيالً فافعل مع ذلك ما يفعله صانع التمثال

واقطع كل شيء زائد وقوم : فافعل أنت مثل فعله. وجيعل هذا اخلط أخف، وذاك أنقى، حىت ينشأ لتمثاله وجه مجيل
إنا لنحس يف ). 52"(ترى الطيبة الكاملة مستقرة يف احلرم النقي الطاهر: وال تنقطع عن حنت متثالك حىت: كل معوج

 حنس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب احلياة -  املسيحية املعاصرة هلا من جو روحاين هذه الفلسفة مبا حنس به يف
وليس بعجيب أن يكون أفلوطينس وأرجن تلميذين . الدنيوية واجتاهها حنو الدين، وفرارها من الدولة إىل اهللا

ر الفالسفة الوثنيني  أفالطونية مسيحية يف اإلسكندرية وأفلوطينس هو آخClementوصديقني، وأن ينشئ كلمنت 
ولقد قبلت املسيحية كل سطر من أسطره . العظام، وهو مسيحي بال مسيح، مثله يف هذا كمثل أبكنتس وأورليوس
وعن طريق فيلون ويوحنا، وأفلوطينس، . تقريباً، وما أكثر صحائف أوغسطني اليت تردد نشوة هذا الصويف اجلليل

بعد أغوار الالهوت الكنسي، وأخذت الثغرة القائمة بني الفلسفة وأوغسطني، غلب أفالطون أرسطو، وتعمق يف أ
  .والدين تضيق شيئاً فشيئاً، ورضى العقل مدى ألف عام أن يسري يف ركاب الدين

  الفصل الرابع 

  حماة الدين 

وهنا كسبت الكنيسة طائفة من املؤيدين كانوا أحصف عقول اإلمرباطورية، منهم أغناثيوس أسقف إنطاكية الذي 
ومنهم جستني . جاءوا بعد الرسل، ووهبوا املسيحية فلسفة غلبوا أعداءها حبججها القوية" اآلباء"أنشأ أسرة قوية من 

Justin الذي حكم عليه أن يلقى للوحوش ألنه أىب أن يرتد عن دينه، فكتب، وهو يف طريقه إىل روما، عدداً من 
فليعلم مجيع الناس أين : "كان املسيحيون يلقون ا املوتالرسائل تفيض إخالصاً ومحاسة، وتكشف عن الروح اليت 

وأتوسل إليكم أال تأخذكم يب رأفة أرى أا يف غري أواا، . أموت طائعاً يف حب اهللا، إذا مل حيل أحد بيين وبني املوت
 هذا أن تلتهمين بل أغروا للوحوش بدالً من... بل اتركوين تنهشين السباع اليت أستطيع أن أصل عن طريقها إىل اهللا

أال ما أشد شوقي إىل ... فال تترك قطعة من جسدي، حىت إذا منت نومي األخري ال أكون كال على أحد من الناس
، وقتال الوحوش، والتقطيع والتمزيق، ]القتل صلباً[أال فليكن من نصييب النار والصليب ... الوحوش اليت أعدت يل

م جسمي كله، وأقسى أنواع العذاب الشيطاين إذا كنت ذه الطريقة أصل وشيم العظام، وبتر األطراف، وحتطي
عن " دفاعاً" كثريون غريمها Athenagoras، وأثيناجورس Quadratusوكتب كودراتس ". إىل يسوع املسيح

 حواراً Minucius Felixوكتب منوسيوس فلكس . املسيحية، وكانوا يوجهون هذا الدفاع عادة إىل اإلمرباطور
 أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قوياً، Caeciliusاً يكاد يضارع كتاب شيشرون يف بالغته، أجاز فيه لكاسليوس رائع
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 Justinوملا جاء جستني . ولكنه جعل أكتافيوس يرد عليه بأدب جم كاد يقنع كاسليوس بأن يعتنق املسيحية

بليغني أن يقنع " دفاعني"فة املسيحية، وحاول يف السامري إىل روما يف عهد أنطونينس افتتح فيها مدرسة لتعليم الفلس
بأن املسيحيني مواطنون خملصون، ال يتوانون عن أداء "  الفيلسوفVerissimusفرمسس "اإلمرباطور وهو 

وظل عدة سنني ينشر تعاليمه . الضرائب، وأم إذا عوملوا معاملة األصدقاء قد يصبحون عوناً عظيم القيمة للدولة
ذى، ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء، وهلذا استطاع أحد الفالسفة املنافسني له أن يغري والة دون أن يصاب بأ

وبعد ست سنني من ذلك الوقت .  بالقبض عليه هو وستة من أتباعه وإعدامهم على بكرة أبيهم166األمور يف عام 
وذلك يف كتابه املسمس معارضة  أسقف ليون حبملة قوية يدعو فيها إىل وحدة الكنيسة، Irenaeusقام إيرينيوس 

وقد قال إيرينيوس إنه ال سبيل إىل .  وهو محلة قوية على كافة ضروب اإلحلادAdversus Haeresseاإلحلاد 
منع املسيحية أن تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إال أن يرضى املسيحيون باخلضوع لسلطة واحدة حتدد هلم مبادئ 

وكان أجرأ املدافعني عن املسيحية يف تلك الفترة هو . الس الكنيسة األسقفية وتلك السلطة هي قرارات جم-دينهم 
وكان مولده يف تلك املدينة .  القرطاجينQuintus Septimius Tertnillianusكونتس سبتميوس ترتليانس 

علّم فيها ، وكان والده قائداً رومانياً على مائة، وملا شب درس البالغة يف نفس املدرسة اليت ت160عوايل عام 
واعتنق املسيحية يف كهولته وتزوج مبسيحية، ونبذ . ، مث اشتغل باحملاماة عاماً واحداً يف روماApuleiusأبوليوس 

فلما مت له هذا استخدم مجيع الفنون واألساليب اليت عادت عليه ). كما يقول جريوم(كل اللذائذ الوثنية ورسم قساً 
لقد كانت املسيحية . سيحي، وضم إليها محاسة الرجل املؤمن املهتدي إىل دينهمن تعلم البالغة للدفاع عن الدين امل

. اليونانية فلسفة الهوتية صوفية، فلما اعتنق ترتليان دينه اجلديد جعل املسيحية الالتينية ديناً أخالقياً، قانونياً، عملياً

مقدوره أحياناً أن ينافس تيطس يف وكانت له قوة شيشرون وحدته، وفحش جوفنال يف هجائه وسفاهته؛ وكان يف 
وكان إيرينيوس قد كتب باللغة اليونانية، فلما جاء منوسيوس . تركيز كل ما لديه من حقد وضغينة يف عبارة واحدة

وبينما كان احلكام الرومان . وترتليان أصبحت اآلداب املسيحية يف الغرب التينية، وأصبح األدب الالتيين مسيحياً
 إىل 198ن املسيحيني بعدم الوالء للدولة وحياكموم على هذه التهمة، وجه ترتليان يف عام يف قرطاجنة يتهمو

، أكّد فيها للرومان أن Apologeticusحمكمة خيالية أبلغ رسائله من رسائله كلها وهي املعروفة باسم الدفاع 
ويطلبون إىل اهللا أن يهب البالد جيوشاً ال ينقطعون عن الدعاء جلميع األباطرة، وسالمة األسرة احلاكمة، "املسيحيني 

وامتدح عظمة التوحيد، وقال إنه وجد أدلة عليه ). 54"(باسلة، وجملس شيوخ ويف أمني، وأن مين على العامل باهلدوء
وبعد عام من ذلك ) 55"(انظروا إىل ما تشهد به النفس، ذاا وهي بفطرا مسيحية! "عند كتاب ما قبل املسيحية

 Deل بسرعة عجيبة من الدفاع املقنع إىل اهلجوم العنيف، وأصدر كتابه املسمى يف املسرح الوقت انتق

Spectaculis جات اليت وصفهاا حصون البذاءة، وللمدروهو وصف ساخر للمسارح الرومانية اليت قال عنها إ 
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 -وستشهدون مناظر أخرى : "بأا أكرب دليل على قسوة اإلنسان على أخيه األنسان، وختمها بذلك الوعيد املرير

يوم حيترق هذا العامل الذي بلغ سن الشيخوخة، وحيترق أهله مجيعاً يف هليب ... مناظر اليوم اخلالد األخري يوم احلساب
وما أشد عجيب، وأعلى ضحكي، وأكثر ابتهاجي وطريب حني أرى ! أال ما أوسع هذا املنظر يف ذلك اليوم. نار واحدة

 -!  يئنون ويتوجعون يف أعماق الظالم- وكان يظن أم ينعمون يف ملكوت السموات -مللوك هذا العدد اجلم من ا

ضد ... احلكام الذين اضطهدوا اسم يسوع تذوب أجسامهم يف هلب أشد حرارة من مجيع النريان اليت أوقدوها
وممثلي املآسي وهم !...  وأرى حكماء وفالسفة تعلوهم محرة اخلجل أمام تالميذهم وهم حيترقون معاً- ! املسيحيني

اآلن أعلى صوقاً يف مأسام مما كانوا يف أي يوم من أيام حيام، والالعبني ذوي األجسام اللدنة يف أعماق النار، 
وهذا اخليال املفرط يف القوة خيرج صاحبه عن قواعد ). 56!"(وسائقي املركبات تشوى حلومهم على عجلة اللهب

تقدمت بترتليان السن انقلب ما كان فيه أثناء شبابه من نشاط فياض يطلب به اللذة ذلك أنه ملا . الدين السليم
ويصرفه فيها، انقلب إىل تنديد شديد جبميع أسباب السلوى عدا سلوة الدين واألمل يف نعيم اآلخرة، فكان خياطب 

 أجلِك مات يسوع من"ويقول هلا " الباب الذي يدخل منه الشيطان"املرأة بأوقح األلفاظ ويصفها بأا 
 De Aninaوكان ترتليان يف يوم من األيام قد أحب الفلسفة، وألّف فيها، كتباً ككتاب يف النفس ). 57"(املسيح

أما اآلن فقد نبذ كل تفكري منطقي منفصل عن . حاول فيه أن يطبق على املسيحية مبادئ الرواقية فيما وراء الطبيعة
: لقد مات ابن اهللا. "على كان حيتويه دينه من أمور ال يصدقها العقل السليماإلهلام والوحي، وقصر أسباب جته 

وذلك أمر حمقق ألنه : وقد دِفن مث قام من بني املوتى. ذلك شيء معقول ال لشيء إال أنه مما ال يقبله العقل
سني من عمره واستغرق الرجل يف تزمت نكد مكتئب بلغ من أمره أن خرج وهو يف الثامنة واخلم). 85"(مستحيل

 ألنه يراها على املبادئ السليمة للدين املسيحي، ألا يف رأيه ملوثة باألساليب الدنيوية، واعتنق املبادئ املنتانية
يع املسيحيني الذين يقبلون أن يكونوا جنوداً، أو فنانني، أو موظفني تطبيقاً مستقيماً سليماً لتعاليم املسيح، وندد جبم

راعي "يف الدولة، وجبميع األساقفة الذين يغفرون خطايا املذنبني التائبني، وانتهى األمر أن أطلق على البابا لقب 
قد قام فيها لكن الكنيسة ازدهرت يف أفريقية على الرغم من هذه األفعال، ف. Pastor moechorum" الزانني

 رفعوا أربشية قرطاجنة إىل درجة من الغىن والنفوذ ال تقل عما بلغته Cyprianأساقفة خملصون من طراز سربيان 
أما يف مصر فقد كان مناء الكنيسة أبطأ منه يف قرطاجنة، وقد اختفت مراحله األوىل من التاريخ فأصبحنا ال . روما

 أواخر القرن الثاين عن مدرسة لتعليم أصول الدين بالسؤال واجلواب قائمة غري أننا نسمع فجأة يف. نعرف عنها شيئاً
يف مدينة اإلسكندرية قرنت املسيحية بالفلسفة اليونانية، وأخرج للعامل أبوين من أعظم آباء الكنيسة مها كلمنت 

و أن الروح اليت كانت ول. وكان كالمها واسع االطالع على اآلداب الوثنية، حمباً هلا على طريقته اخلاصة. وأرجن
وملا بلغ . تغمرمها سادت يف ذلك الورق ملا كان النفصال الثقافة القدمية عن املسيحية ما كان له من أثر متلف شديد
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قُبض على والده بتهمة أنه ) 202( السابعة عشرة من عمره Origenes Adamantiusأرجينيز ادمنتيوس 
 أن يشاركه يف السجن ويف االستشهاد، ومل تستطع أمه أن متنعه من ذلك وأراد ابنه. مسيحي، وحكم عليه باإلعدام

إال بإخفاء مالبسه كلها، فأخذ يبعث إىل أبيه رسائل يشجعه فيها على احتمال مصريه؛ وقد جاء يف إحدى هذه 
غار على وأُعدم الوالد ووقع عبء كفالة األم واألطفال الص). 60"(إحذر أن ترجع عن آرائك من أجلنا: "الرسائل
وبعث ما شاهده من استشهاد كثريين من املسيحيني يف نفس أرجن مزيداً من التقى واإلميان، فعمد إىل حياة . الشاب

الزهد والتقشف، وأكثر من الصوم، وأقلل من ساعات النوم، وافترش األرض، ومشى حافياً، وعرض نفسه للربد 

 إطاعة لآلية الثانية عشرة من اإلصحاح التاسع عشر من إجنيل متى بعد والعري، وأخرياً عمد إىل خصي نفسه
ومع أنه مل يكن قد .  خلف كلمنت يف رياسة املدرسة األفريقية203ويف عام . أن تزمت يف تفسريها أشد التزمت

ن العمر فقد اجتذب إليه علمه وبالغته كثريين من الطلبة وثنيني ومسيحيني على السواء، جتاوز الثامنة عشرة م
بستة آالف، وكان الكثري منها بطبيعة " كتبه"ويقدر بعض القدامى عدد . وطبقت شهرته مجيع أحناء العامل املسيحي

). 62"(نا يستطيع أن يقرأ كل ما كتب؟من م: "احلال نبذاً وجيزة، وحىت على هذا االعتبار قال فيها جريوم متسائالً

ولقد قضى أرجن عشرين عاماً هائماً حيب الكتاب املقدس، واستخدم طائفة كبرية من املختزلني والنساخني يضعون 
يف أعمدة متوازية النص العربي للعهد القدمي، وإىل جواره ترمجة يونانية حرفية هلذا النص، ويف خانة أخرى ترمجة 

مث أخذ  . لة عن الترمجة السبعينية، ويف رابعة أكويلية، وخامسة سيماكوسية، وسادسة ثيودوتيةيونانية له منقو
ترمجة سبعينية مصححة؛ يوازن هذه التراجم املختلفة بعضها ببعض، واستعان مبعرفته باللغة العربية فأخرج للكنيسة 

وحيتوي كتابه . ولكن هذا مل ينقع غلته فأضاف شروحاً بعضها غاية يف اإلسهاب إىل سفر من أسفار الكتاب املقدس
 Stromateis أول عرض فلسفي منظم للعقيدة املسيحية؛ ويف كتابه الشذرات Peri archonاملبادئ األوىل 

وأراد أن خيفف عن نفسه عبء . حية بالرجوع إىل كتابه الفالسفة الوثنينيأخذ على عاتقه أن يثبت مجيع العقائد املسي
هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية االستعارية اليت استطاع ا الفالسفة الوثنيون أن يوفّقوا بني أقوال 

ومن أقوال أرجن يف هذا املعىن . ةهومر وبني ما يقبله العقل املنطقي، واليت وفق فيلون بني اليهودية والفلسفة اليوناني
 مها املعىن اخللقي واملعىن - أن من وراء املعىن احلريف لعبارات الكتاب املقدس طبقتني من املعاين أكثر منه عمقاً 

وكان يرتاب يف صحة ما ورد يف سفر التكوين إذا فهم مبعناه .  ال تصل إليهما إال األقلية الباطنية املتعلمة-الروحي 
 ويفسر ما كان يلقاه بنو إسرائيل من يهوه من معاملة غري طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه املعاملة إمنا هو احلريف؛

رموز؛ وقال إن القصص الواردة يف الكتاب املقدس واليت تقول إن الشيطان صعد بعيسى إىل جبل عاٍل وعرض عليه 
 القصص قد اخترعت يف بعٍض لكي توضح بعض ويضيف إىل ذلك إن هذه). 63(ملكوت األرض ليست إال أساطري
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أي رجل عاقل يصدق إن اليوم األول واليوم الثاين واليوم الثالث، وأن : "ويقول متسائالً). 64(احلقائق الروحية
املساء والصباح، قد كانت كلها من غري مشس أو قمر أو جنوم؟ وأي إنسان تصل به البالهة إىل حد االعتقاد أن اهللا 

حىت إذا ما ذاق إنسان مثرا نال ...  عدن كما يزرع الفالح األرض، وغرس فيها شجرة احلياةقد زرع جنة
وإذا ما واصل أرجن أقواله اتضح لقارئه أنه رواقي، وفيثاغوري حديث، وأفالطوين حديث؛ وأدري، ). 65"(احلياة؟

 أن يترك الدين الذي نشر فيه ألف كتاب ولو أننا طلبنا إىل رجل مثله. وأنه مع هذا كله مصر على أن يكون مسيحياً
ولد درس أرجن، كما درس أفلوطينس على أمونيوس سكاس . وختلى من أجله عن رجولته لكلفناه ضد طباعه

Ammonius Saccasفاهللا عند أرجن ليس هو .  وإنا ليصعب علينا أحياناً أن نفرق بني فلسفة وفلسفتهما
وليس املسيح هو اإلنسان اآلدمي الذي يصفه العهد اجلديد، بل هو . ءيهوه، بل هو اجلوهر األول جلميع األشيا

والنفس عند أرجن، كما هي عن ). 66(العقل الذي ينظم العامل؛ وهو ذا الوصف خلقه اهللا اآلب، وجعله خاضعاً له
تالية مثلها قبل أفلوطينس تنتقل يف مراحل وجتسدات متتالية قبل أن تدخل اجلسم، وهو تنتقل بعد املوت يف مراحل مت

ومجيع األنفس اليت أطهرها تتعذب زمناً ما يف املطهر ولكنها كلها تنجو آخر األمر، وسيكون بعد . أن تصل إىل اهللا
كل واحد منها خري من سابقه، وهذه العوامل ... عامل آخر ذو تاريخ طويل، مث عامل ثالث، ورابع" اللهب األخري"

ولسنا نعجب إذا رأينا دمتريوس، أسقف اإلسكندرية، ). 67(اخلطة اليت رمسها اهللالكثرية املتتالية ستحقق على مهل 
وقد أدت هذه الريبة إىل . ينظر بعني الريبة إىل هذا الفيلسوف النابه الذي تزدان به أبرشيته والذي يراسل األباطرة

سقفني فلسطينيني رمساه أثناء ولكن أ. أن رفض دمتريوس أن يرمسه قساً حبجة أن اخلصاء جيعله غري أهل للكهنوت
واحتج دمتريوس على هذا العمل وقال إن فيه اعتداء على حقوقه، وعقد جممعاً من . سفره يف بالد الشرق األدىن

رجال الدين الذين كانوا حتت رياسته، وألغى هذا امع رسامة أرجن ونفاه من اإلسكندرية، فانتقل إىل قيصرية 
 Contra Celsumب فيها دفاعه الشهري عن املسيحية املسمى ضد سلسس وواصل عمله يف التدريس، وكت

، وقد بلغ من كرمه أن أقر بقوة احلجج اليت أدىل ا سلسس؛ ولكنه رد عليها بقوله إن كل صعوبة، وكل )248)
، ومل يستنتج فكرة بعيدة عن املعقول، يف العقيدة املسيحية يقابلها يف الوثنية آراء أصعب منها وأبعد منها عن العقل

من هذا أن كلتا العقيدتني باطلة، بل استنتج دين أن الدين املسيحي يعرض أسلوباً للحياة أنبل مما يستطيع أن يعرضه 
، وقُبض 250وامتد اضطهاد ديسيوس للمسيحيني حىت توصل إىل قيصرية يف عام . حمتضر يدعو إىل عبادة األصنام

 من عمره؛ ومد على العذراء، وقُيد باألغالل، ووضع يف عنقه طوق من علىأرجن؛ وكان وقتئذ يف اخلامسة والستني
ولكن املوت عاجل ديسيوس أوالً وأُطلق سراح أرجن، غري أن حياته مل تطل . احلديد، وبقى يف السجن أياماً طواالً

اه، ومات فقرياً بعد ذلك أكثر من ثالث سنني، ألن التعذيب أحلق أشد الضرر جبسمه بعد أن هد الزهد املتواصل قو
وملا أن ذاعت بدعه، ومل تعد سراً . كما كان حني بدأ يعلم الناس، ولكنه كان أعظم املسيحيني شهرة يف زمنه
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 400مقصوراً على عدد قليل من تالميذه، رأت الكنيسة أن البد هلا أن تتربأ منه، وطعن البابا أنستيسيوس يف عام 

لكننا ال نكاد جند عاملاً . 553طينية، وأصدر عليه قرار احلرمان يف عام ولعنه جملس القسطن. يف آرائه التجديفية
مسيحياً ممن جاءوا بعده بعدة قرون مل يغترف من حبر علمه الفياض، ومل يعتمد على كتبه؛ وأثّر دفاعه عن املسيحية يف 

 دين سلوى وراحة للنفوس وبفضله مل تعد املسيحية. آخر قبله" دفاع"عقول املفكرين الوثنيني كما مل يؤثر فيها 
فحسب، بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة النماء، دعامتها الكتاب املقدس، ولكنها تعتز باعتمادها على 

  .العقل

  الفصل الخامس 

  تنظيم السلطة الدينية 

ت أي شيء ذلك أن تفسرياته الرمزية مل جتعل من املستطاع إثبا. لعل للكنيسة عذرها يف الطعن على أرجن وحرمانه
فحسب، بل إا فضالً عن ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب املقدس وعلى حياة املسيح 

يضاف إىل هذا أن . األرضية، وأعادت للفرد حقه يف احلكم يف الوقت الذي كانت تقول فيه إا تدافع عن الدين
اجتها إىل الوحدة، ومل يكن يف وسعها أن تأمن الكنيسة، وقد رأت نفسها وجهاً لوجه أمام حكومة قوية، أحست حب

على نفسها إذا رضيت أن متزقها إىل مائة شيعة صغرى كل ريح ب عليها من عقل رجل من أتباعها، أو من عقل 
تفرقوا شيعاً "إن املسيحيني : وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً. زنديق خارج عليها، أو نيب مشغوف، أو ابن نابه

 187واستطاع إيرينيوس أن حيصي يف عام ). 68"(بح هم كل فرد منهم أن يكون لنفسه حزباًكثرية، حىت أص

 مثانني؛ وكانت األفكار األجنبية تتسرب إىل 384عشرين شيعة خمتلفة من املسيحيني، وأحصى إيفانيوس يف عام 
وأحست . ه الشيع اجلديدةالعقيدة املسيحية يف كل نقطة من نقاطها، وأخذ املؤمنون املسيحيون ينضمون إىل هذ

الكنيسة أن عصر شباا التجرييب يوشك أن ينتهي، وأن نضجها سيحل بعد قليل، وأن عليها أن حتدد مبادئها، وأن 
وضع قانون : وكان البد لذلك من ثالث خطوات ليست فيها واحدة سهلة. تعلن على الناس شروط العضوية فيها

وتفيض اآلداب املسيحية يف القرن الثاين . العقائد، وتنظيم السلطةعام مستمد من الكتاب املقدس، وحتديد 
وخيتلف املسيحيون أشد االختالف من حيث قبوهلم هذه الكتابات على ". األعمال"باألناجيل، والرسائل، والرؤى، و

 الكنيسة الشرقية فقد قبلت الكنائس الغربية مثالً سفر الرؤيا، أما. أا تعبري صادق عن العقيدة املسيحية أو رفضها
وهذه الكنائس الشرقية تعترف باألناجيل، كما يقول به العربانيون، وبرسائل يعقوب، أم . فهي بوجه عام ترفضه

ويذكر كلمنت اإلسكندري ضمن الكتب املقدسة رسالة كتبت يف أواخر القرن األول . الكنيسة الغربية فترفضهما
اضطرت الكنيسة إىل العمل لتحديد ما " عهداً جديداً"ملا نشر مرسيون و. امليالدي امسها تعاليم الرسل االثين عشر
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ولسنا نعرف متى حددت أسفار العهد اجلديد اليت نعرفها اآلن واعترف . تعترف به وما ال تعترف به من األناجيل
 هتامة التينية  أي اعترف بصحة نسبتها ألصحاا وبأا موحى إليهم ا؛ وكل ما نستطيع أن نقوله واثقني أن- ا

 تقريباً نفترض 180 ومسيت بامسه، ويرجع الباحثون تارخيها إىل عام 1740 يف عام Muratoriكشفها مراتوري 
وتكرر اجتماع االس واامع الكنسية تكراراً متزايداً يف القرن الثاين؛ واقتصرت . أن التحديد مت قبل ذلك الوقت

أن يختتم ذلك القرن اعترف بأن هذه االس هي الفصيل األخري يف العقيدة يف القرن الثالث على األساقفة؛ وقبل 
وتغلب الدين القومي على البدع الدينية ألنه أشبع حاجة الناس إىل عقيدة حمددة . أي العامة" الكاثوليكية"املسيحية 

التنظيم تنحصر يف حتديد وكانت مشكلة . ختفف من حدة الرتاع ودئ الشكوك، ألنه كان مؤيداً بسلطان الكنيسة
فقد يبدو أن اامع الدينية املتفرقة، بعد أن ضعف سلطان الكنيسة األصلية يف أورشليم، . مركزها هذا السلطان

أخذت متارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها، بعضاً، إال إذا أنشأا مجاعات أخرى أو كانت حتت 
: وما كانت تدعي أن الذي أنشأها هو الرسول بطرس وتستشهد بقول عيسىلكن كنيسة ر. محاية هذه اجلماعات

أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت، وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت "
السموات، فكل ما تربطه على األرض يكون مربوطاً يف السموات، وكل ما حتلّه على األرض يكون حملوالً يف 

غري أنه . لكن بعضهم يقول إن هذه العبارة مدسوسة عليه، وإا تورية ال يلجأ إليها إال شكسبري). 69("السموات
حيتمل مع هذا أن بطرس، إن مل يكن هو الذي أوجد اجلالية املسيحية يف روما، كان يعظها وخيطب فيها، وأنه عني هلا 

ويؤيد ترتليان ".  مبنصب األسقفيةLinus لينس عهد إىل: "يقول إن بطرس) 187(وقد كتب إيرنيو ). 70(أسقفها
أسقف قرطاجنة املنافسة الكربى لروما جبميع املسيحيني أن يقبلوا ) 252(هذه الرواية، ويهيب سربيان ) 200(

ويربز من . أثراً يف التاريخ" عرش بطرس"ومل يترك األساقفة األولون الذين تربعوا على ). 71(زعامة كرسي األسقفي

 إىل كنيسة كورنثة يدعو أعضاءها 96 مؤلف رسالة باقية إىل اآلن أرسلها حوايل عام ثهم البابا كلمنتبينهم ثال
 واحد من موت بطرس، وهذه الرسالة يتحدث أسقف روما، بعد جيل). 72(إىل نبذ الشقاق واحملافظة على النظام

وكثرياً ما كان األساقفة اآلخرون يتحدون سلطان أسقف روما وحقه . إىل جممع ديين بعيد حديث من له سلطان عليه
وكانت الكنائس . هذا األسقف خليفة بطرس ووارثه" بأولوية"يف اإلشراف على قرارام وإن كانوا يعترفون 

ابع عشر من شهر نيسان العربي أياً كان ذلك اليوم يف األسبوع، أما الكنائس الشرقية حتتفل بعيد القيامة يف اليوم الر
، أسقف أزمري، Polycarpوملا زار بوليكارب . الغربية فقد أجلت ذلك العيد إىل يوم األحد التايل هلذا التاريخ

د القيامة يف اليوم ، أسقف روما، بأن حيتفل بعيAnticetusحاول أن يقنع أنتسيتس )156(مدينة روما حوايل عام 
وملا عاد إىل بلده رفض إقتراحاً، عرضه عليه البابا، . الذي حتتفل به فيه الكنيسة الغربية، لكنه مل يفلح يف حماولته

طلب أنتسيتس وصاغه يف صيغة األمر، ) 190(وكرر البابا فكتور . يقضي بأن تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغريب
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اه أساقفة آسية الصغرى، فما كان من فكتور إال أن بعث برسائل إىل اامع الدينية فأطاعه أساقفة فلسطني وعص
املسيحية حيرم فيها الكنائس اليت عصت أمره؛ واحتج كثريون من األساقفة يف الشرق ويف الغرب نفسه على هذا 

 الذي خلفه Zfephyrinusوكان زفرينس . اإلجراء االستبدادي، ويبدو أن فكتور مل يصر على تنفيذ رغبته
، وهلذا رفع إىل رياسة الشمامسة رجالً كان ذكاؤه أقل باعثاً للريبة )73"(رجالً ساذجاً غري متعلم) "218- 202(

 إنه بدأ Callistusويقول أعداء كالستس . من أخالقه، ليساعده يف إدارة شئون أسقفية روما اآلخذة يف االتساع
صارف، واختلس األموال املودعة عنده فحكم عليه باألشغال الشاقة، مث حياته عبداً، مث صار من رجال املال وامل

أطلق سراحه؛ وأثار شغباً يف أحد اامع الدينية فحكم عليه بالعمل يف مناجم سردينية؛ ولكنه هرب منها بأن احتال 
هدوئها أشد  عيشة قاسى من Antiumعلى وضع امسه يف ثبت من أعفي عنهم، وقضى عشر سنني يعيش يف أنتيوم 

 يف السرداب املسمى بامسه، وملا Appiaوملا عهد إليه زفرينس العناية باملقربة البابوية نقلها إىل طريق أبيا . اآلالم
 وغريه من القساوسة أنه ال يصلح Hippolytus بابا أعلن هبوليتس Callistusمات زفرينس واختري كالستس 

ذلك أن : وزادت اخلالفات املذهبية هوة الشقاق). 218( وبابويته ملنصبه، وأقاموا كنيسة وبابوية غري كنيسته
كالزىن، (كالستس كان يرى أن يعاد إىل حظرية الكنيسة من ارتكبوا بعد تعميدهم خطيئة يعاقب عليها باإلعدام، 

تب دحضاً أما هبوليتس فكان يرى أن هذا التساهل مضر أشد الضرر بالدين، وك. مث أعلنوا توبتهم) والقتل، والردة
جلميع البدع مع تأكيد هذه البدعة بنوع خاص؛ فما كان من كالستس إال أن أعلن حرمانه، وأنشأ للكنيسة إدارة 

؛ 235وانتهى انشقاق هيبوليتس يف عام . حازمة، وثبت دعائم سلطة كرسي روما األسقفي على مجيع العامل املسيحي
 أعادا هذه البدعة يف أيام - يف روماNovatianنوفاتيان  يف قرطاجنة وNovatusولكن قسيسني مها نوفاتشس 

، فأقاما كنائس منشقة حمرمة حترمياً قطعياً على الذين يرتكبون الذنوب )Cornelius (251-253البابا كرنليوس 
، وجملس روما برياسة كرنليوس هاتني الشيعتني Cyprianأخرج جملس قرطاجنة برياسة سربيان . بعد التعميد

وكانت استعانة سربيان بكرنليوس سبباً يف تقوية البابوية؛ لكن الشقاق دب بني .  من الكنيسة املسيحيةاملنشقتني
قرر أن ال ضرورة لتعميد من يعتنقون املسيحية من ) 257-254(الكنيستني بعد قليل، وكان سببه أن البابا استيفن 

وفعل . أفريقية توىل رياسته بنفسه ورفض هذا القرارالطوائف غري املؤمنة، فعقد سربيان مجمعا ينياد من أساقفة 
استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعلن حرمان أولئك األساقفة على بكرة أبيهم وشن عليهم حرباً شعواء؛ ولكن موته 

وظل كرسي روما يزداد قوة على قوة . العاجل سكن هذا الرتاع إىل حني، وحال دون انشقاق كنيسة أفريقية القوية
 عقد من العقود التالية رغم جتاوزه حقوقه يف فترة ونكوصه يف فترة أخرى؛ وكان ثراؤه وكثرة أصدقائه العامة يف كل

مما رفع مكانته؛ وكان العامل املسيحي بأمجعه يستشريه يف كل ما يصادفه من املشاكل اخلطرية؛ وكان هو يقدم من 
لكنه .  حتديد ما جيب االعتراف به من األسفار املقدسةتلقاء نقسه على حترمي البدع والضالالت ومقاومتها، وعلى
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كان ينقصه العلماء األعالم، فلم يكن فيه رجال يفخر م أمثال ترتليان، وأرجن، وسربيان؛ وكان يعىن بالتنظيم 
وعصاه سربيان ولكن سربيان هو الذي . أكثر ما يعىن بالالهوت، فكان يبين وحيكم، ويترك الكتابة والكالم لغريه

نادى يف كتابه الكنيسة الكاثوليكية املوحدة بأن كرسي بطرس أو مقره هو مركز العامل املسيحي وأعلى مكان فيه، 
). 74(وأعلن إىل العامل مبادئ التضامن، واإلمجاع، والثبات اليت كانت وال تزال أساس الكنيسة الكاثوليكية وعمادها

مواردها املالية قد بلغا من القوة حداً جعل ديسيوس يقسم أنه وقبل أن ينتصف القرن الثالث كان مركز البابوية و
وهكذا أصبحت عاصمة اإلمرباطورية ). 75(يفضل أن يكون يف روما إمرباطور ثاٍن ينافسه على أن يكون فيها بابا

مدا بالد اليونان وأمدت روما املسيحية بالنظام كما أمدا اليهودية مببادئها اخللقية وكما أ. عاصمة الديانة املسيحية
ومل . وقد دخلت هذه كلها يف بناء الدين املسيحي مع ما دخله وما امتصه من األديان املعارضة. بفلسفتها الدينية

 -يكن كل ما أخذته الكنيسة من روما هو العادات واملراسم الدينية اليت كانت سائدة يف روما قبل قيام املسيحية

ة الوثنيني، واستعمال البخور واملاء املقدس يف التطهري، وإيقاد الشموع ووضع كالبطرشيل وغريه من ثياب الكهن
ضوء دائم ال ينطفئ أمام املذبح، وعبادة القديسني، وهندسة الباسلقا، وقوانني روما اليت اختذا أساساً للقانون 

 إىل اللغة الالتينية  الذي أُطلق على كبري األساقفة مضافاPontifex Maximusًالكنسي، ولقب احلرب األعظم 
اليت أَوضحت يف القرن الرابع األداة اخلالدة النبيلة للشعائر الكاثوليكية؛ بل كان أهم من هذا كله نظام احلكم 

الواسع الذي أمسى بعد عجز السلطة الزمنية صرح احلكم الكنسي، فلم يلبث األساقفة، ال احلكام الرومان، أن 
وة والسلطان يف مدائن اإلمرباطورية؛ وكان املطارنة وكبار األساقفة أكرب عون صاروا هم مصدر النظام ومركز الق

وسارت الكنيسة . حلكام الواليات إن مل يكونوا قد حلوا حملهم، كما حل جممع األساقفة حمل مجعيات الواليات
واصم، وثبتت دعائم الرومانية يف الطريق الذي سارت فيه قبلها الدولة الرومانية، ففتحت الواليات، ومجلت الع

وقصارى القول أن روما قضت حنبها وهي تلد الكنيسة، واكتمل منو الكنيسة . النظام والوحدة على طول احلدود
  .بأن ورثت التبعات امللقاة على روما ورضيت أن تضطلع ا

  الباب التاسع والعشرون 

  انهيار اإلمبراطورية 

   بعد الميالد 305 - 193

  الفصل األول 

  سامية أسرة 



  

 Will Durant  655   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

 اجتمع جملس الشيوخ بعد ساعات قليلة من اغتيال كمودس، يف نشوة البهجة 193يف أول يوم من شهر يناير سنة 
والغبطة واختار للجلوس على عرش اإلمرباطورية عضواً من أجلْ أعضائه واجدرهم باالحترام، استطاع بإدارته 

، وهو Pertinaxوقبل برتناكس . اصل أحسن تقاليدهمالعادلة وهو حاكم للمدينة أن ينهج منهج األنطونيني ويو
ويقول فيه . كاره، هذا املنصب اخلطري الذي يرفع صاحبه إىل مكانة سامية إذا سقط منها هوى إىل الدرك األسفل

، فكان يستمع إىل حماضرات الفالسفة، ويشجع اآلداب؛ وقد مأل "سلك سلوك الرجل العادي"إنه ) 1(هريوديان
باملال، وخفّض الضرائب، وباع باملزاد كل ما مأل به كمودس القصر اإلمرباطوري من ذهب وفضة، خزائن الدولة 

واحلق أنه فعل كل ما جيب على العاهل : "ويف ذلك يقول ديوكاسيوس. وأقمشة مطرزة وحرير، وجواٍر حسان
 يعود عليهم من النفع مع احلرس وائتمر املعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته االقتصادية ما كان). 2(الصاحل أن يفعله

ويف الثامن عشر من شهر مارس اقتحم ثلثمائة من اجلنود أبواب القصر وقتلوه، . الربيتوري الذي ساءه عودة النظام
. ومحلوا رأسه إىل املعسكر على طرف رمح، وحزن الشعب وجملس الشيوخ عليه وتوارى أعضاؤه عن األنظار

وأقنعت دديوس جليانس . لتاج على رأس الروماين الذي مينحهم أكرب عطاءوأعلن قواد احلرس أم سيضعون ا
Didius Julianus ،زوجته وابنته بأن يغادر مائدة الطعام ويعرض على زعماء احلرس عطاءه، فسار إىل املعسكر 

. ريةهبة لكل جندي مثناً لعرش اإلمرباطو)  ريال أمريكي3000(حيث وجد منافساً له يعرض مخسة آالف درمخة 

وصار مساسرة احلرس ينتقلون من مثر إىل آخر، يشجعوم على زيادة العطا، فلما أن وعد جليانس كل جندي بـ 
وثارت ثائرة أهل روما هلذه املذلة املنقطعة النظري، فأهابوا بالفيالق .  درمخة أعلن احلرس اختياره إمرباطورا6250ً

وغضبت هذه الفيالق ألا . ونيا أن تزحف على روما وختلع جليانسالرومانية املعسكرة يف بريطانيا، وسوريا، وبن
وتفوق لوسيوس سبتميوس . حرمت من العطاء، فأخذ كل منها ينادي بقائده إمرباطوراً، وزحفت كلها على روما

 قائد جيوش بنونيا على مجيع القواد بفضل جرأته Lucius Septimius Severus Getaسفريس جيتا 
 درمخة حني جيلس على العرش؛ 12000وقطع على نفسه عهداً أن يهب كل جندي . ه من رشاوسرعته، وما قدم

وزحف م من بالد الدانوب حىت صار على بعد سبعني ميالً من روما يف شهر واحد؛ واستمال إليه اجلنود الذين 
 قوادهم، وخالف مجيع أُرسلوا لصده، وأخضع احلرس الربيتوري بأن عرض عليهم أن يعفو عنهم إذا أسلموا إليه

السوابق بدخوله العاصمة ومعه جنود بكامل سالحهم، ولكنه أرضى املستمسكني بالتقاليد القدمية بأن لبس ثياب 
 يونية 2(وعثر طربيون على جليانس يبكي يف قصره من هول تلك احلوادث، فأخذه إىل محام وقطع رأسه . املدنيني

) 146(ناء ب املسيحية أعظم املدافعني عنها؛ وقد ولد فيها وقتئذ وكانت أفريقية يف هذه األث). 193سنة 

وكانت نشأته يف أسرة فينيقية تتكلم ذه اللغة، ودرس اآلداب والفلسفة . سبتميوس واجتاز فيها أوىل مراحل تعليمه
هم علماً يف زمانه، وكان يف أثينة، واشتغل باحملاماة يف روما، وكان رغم هلجته السامية من أحسن الرومان تربية وأكثر
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مولعاً بأن جيمع حوله الشعراء والفالسفة، ولكنه مل يترك الفلسفة تعوقه عن احلروب، ومل يدع الشعر يرقّق من 
وكان رجالً وسيم الطلعة، قوي البنية، بسيطاً يف ملبسه، قادراً على مغالبة الصعاب، بارعاً يف الفنون . طباعه

وكان لبقاً فكهاً يف حديثه، نافذ . لردى يف القتال، قاسي القلب ال يرحم إذا انتصرالعسكرية، مقداماً ال يهاب ا
وكان جملس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تأييده ملنافسه ألبينس ). 3(، قديراً صارماً يف أحكامه)2(البصرية يف قضائه

Albinus ارتقاء العرش؛ فلما مت له  فذهب إليه سبتميوس وحوله ستمائة من رجال احلرس، وأقنعه بأن يؤيده يف
مث مأل . ذلك أعدم عشرات من أعضائه وصادر كثرياً من ضياع األشراف حىت آلت إليه أمالك نصف شبه اجلزيرة

األماكن اليت خلت يف جملس الشيوخ بأعضاء اختارهم بنفسه من بالد الشرق اليت تدين بالنظام امللكي، وأخذ كبار 
 جيمعون احلجج اليت - Ulpian، وألبيان Paulus وبولس Papinianنيان  باب- رجال القانون يف ذلك العصر 

وأغفل سبتموس شأن الس إال حني كان يبعث إليه بأوامره؛ وبسط سلطانه الكامل . يؤيدون ا السلطة املطلقة
ملَكية على أموال الدولة على اختالف مصادرها، وأقام حكمه على تأييد اجليش دون خفاء، وحول الزعامة إىل 

عسكرية ورائية، وزاد عدد رجال اجليش، ورفع رواتب اجلند، وعمد إىل اإلسراف يف أموال الدولة حىت كاد ينضب 
ومن أعمله أنه جعل اخلدمة العسكرية إلزامية، ولكنه حرمها على أهل إيطاليا، فأصبحت فيالق الواليات من . معينها

ومن العجائب أن هذا احملارب .  أن فقدت العاصمة قدرا على احلكمذلك احلني هي اليت ختتار األباطرة لروما بعد
من ذلك أنه ملا أن ماتت زوجته . الواقعي كان يؤمن بالتنجيم، وأنه كان أكثر الناس براعة يف تفسري النذر واألحالم

. رش أن تتزوجهاألوىل قبل أن يرتقي العرش بستة أعوام عرض على سورية غنية دل طالعها على أا ستجلس على ع

وكان نيزك .  إله محصElgabal ابنه كاهن غين إلجلابال Julia Domnaوكانت هذه الزوجة هي جوليا دمنا 
قد سقط يف تلك املدينة من زمن بعيد وأقيم له ضريح يف هيكل مزخرف، وأخذ الناس يعبدونه على أنه رمز اإلله إن 

، Getaقصر سبتميوس، وولدت له ولدين مها كركال وجيتا وجاءت جوليا إىل . مل يكن هو اإلله نفسه جمسماً
وكانت أمجل من أن تقتصر على زوج واحد، ولكن مشاغل سبتميوس مل تكن تترك له من . وارتقت عرشها املوعود

وقد مجعت حوهلا ندوة من األدباء، وناصرت الفنون، وأقنعت فيلوسترانس بأن . الفراغ ما يسمح له بأن يغار عليها
وكانت قوة .  خيلع عليه الكثري من أسباب املديحApollonius of Tyanaة أبلونيوس التيانائي يكتب سري

أخالقها ونفوذها مما عجل السري بامللكية حنو األساليب الشرقية اليت وصلت إىل غايتها من الناحية األخالقية يف عهد 
لخ سبتميوس من حكمه الذي دام مثاين وس.  ومن الناحية السياسية يف عهد دقلديانوسElgabalusإجلابالس 

فأزال بعمله . عشرة سنة يف حروب سريعة وحشية قضى فيها على منافسيه؛ ودك بيزنطية بعد حصار دام أربعة أعوام
هذا حاجزاً كان يقف يف وجه القوط اآلخذين يف االنتشار، وغزا بارثيا، واستوىل على طشقونة، وضم بالد النهرين 

ولكنه مل يكن يرضى . وأُصيب يف شيخوخته بداء النقرس.  وعجل سقوط األسرة األرساسية املالكةإىل اإلمرباطورية،
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، وانتصرت على Caledoniaأن يضعف جيشه بعد أن قضى يف السلم مخس سنني، فزحف به على كلدونيا 
ك حيث وافته املنية االسكتلنديني يف عدة وقائع غالية الثمن، انسحب على أثرها إىل بريطانيا، مث آوى إىل يور

كركال قد "ويقول هريوديان إن ). 4"(لقد نلت كل شيء ولكن ما نلته ال قيمة له: "ومما قاله عن نفسه). 211(
وكان ". فطلب إىل األطباء أن يعجلوا مبوت الشيخ بأية وسيلة مبتناول أيديهم... أغضبه أن تطول حياة أبيه

رية إىل كمودس، ولكنه هو نفسه أسلمها إىل كركال وجيتا، ذه سبتميوس قد الم أورليوس حني سلم اإلمرباطو
وكان آخر إمرباطور مات يف فراشه يف ). 6"(وفرا املال جلنودكما وال يهمكما شيء غري هذا: "النصيحة الساخرة

 قد خلق، كما خلق كمودس، لكي يثبت أن نصيب الرجل ويبدو أن كركال. الثمانني عاماً اليت سبقت وفاته
وقد كان يف صباه وسيماً صيعاً، فلما بلغ . من النشاط قلما يكفي ألن جيعله عظيم يف حياته، ويف قوته اجلنسية معاً

نازل أسداً مبفرده، وحيتفظ بعدد من اآلساد سن رشده أصبح مهجياً مفتتناً بالصيد واحلرب، يقتص اخلنازير الربية، وي
وكان ). 7(بالقرب منه يف قصره، واختذ منها رفيقاً له يف بعض األحيان جيالسه على مائدته وينام معه يف فراشه

يستمتع بصحبة االدين واجلند بنوع خاص، ويبقي أعضاء الشيوخ زمناً طويالً يف حجرات االنتظار حىت يفرغ من 
ومل يكن يرضى أن يشترك معه أخوه يف حكم اإلمرباطورية، فأمر بقتل جيتا يف عام . م والشراب لرفاقهإعداد الطعا

ويقال انه حكم باملوت على عشرين ألفاً من أتباع . ، فاغتيل الشاب وهو بني ذراعي أمه، خضب أثواا بدمه212
وملا تذمر اجليش على أثر مقتل ). 8(امهن بالزىنجيتا، وعلى كثريين من املواطنني، وعلى أربع من العذارا الفستية، 

جيتا أسكته بأن نفحه بة تعادل كل ما ادخره سبتميوس من األموال، وكان يفضل اجلنود والفقراء على رجال 
األعمال واألشراف؛ ولعل ما نقرؤه عنه من القصص اليت يرويها ديوكاسيوس ليست إال انتقاماً كتبه عضو يف جملس 

شتدت رغبته يف مجع املال فضاعف ضريبة التركات بأن جعلها عشرة يف املائة من مقدار التركة؛ وملا رأى الشيوخ وا
أا ال تنطبق إال على املواطنني الرومان وسع دائرة هذه احلقوق حىت مشلت مجيع الراشدين من الذكور األحرار يف 

 استتبعت أكثر ما ميكن أن تستتبعه من القروض وأقل ؛ فنال هؤالء حقوق املواطنني حني)212(اإلمرباطورية كلها 
وأضاف إىل زينات روما قوساً أقامه لسبتميوس سفريس ال يزال باقياً إىل اليوم، ومحامات . ما تستتبعه من السلطان

عامة تشهد خرائبها الضخمة مبا كانت عليه من عظمة وجالل، ولكنه ترك معظم شئون احلكم املدين لوالدته، وشغل 
وكانت تشاركه أو حتل حمله يف . وكان قد عني جوليا دمنا أمينة سره لشئون العرائض والرسائل. نفسه باحلروب

ومهس الوشاة بأن سلطاا عليه ناشئ من مضاجعته إياها، . استقبال رجال الدولة أو ذوي املكانة العليا من األجانب
وأراد أن ينتقم من هذه .  وأوديبJocestaا وله جبوكستا وأثار الفكيهون اجلبناء من أهل اإلسكندرية بتشبيههم هل

اإلهانة وأمثاهلا من جهة، ويأمن على نفسه من ثورة تتقد نارها يف مصر أثناء حروبه لبارثيا من جهة أخرى، فزار 
 ومع). 9(على قتل مجيع أهل اإلسكندرية القادرين على محل السالح) كما يؤكد املؤرخون(املدينة وأشرف بنفسه 



  

 Will Durant  658   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

وللوصول إىل هذه الغاية أنشأ فيلقاً . هذا فقد كان منشئ اإلسكندرية املثل الذي احتذاه واملطمع الذي يأمل أن يبلغه
وسلّحه بأسلحة مقدونية من الطراز القدمي، وكان يأمل أن يخضع به " فيلق االسكندر" جندي مساه 16000من 

 من اجلهد ليكون جندياً عظيماً، فكان يشارك جنوده يف وبذل كا ما يستطيع. بارثيا كما أخضع االسكندر فارس
طعامهم وكدحهم، وسريهم الشاق الطويل، وكان يساعدهم يف حفر اخلنادق، وإقامة اجلسور، ويظهر الكثري من 

ضروب البسالة يف القتال، وكثرياً ما كان يتحدى أعداءه ويطلب إليهم أن يبارزوه رجالً لرجل؛ ولكن رجاله مل يكن 
مثل ما كان له من رغبة يف قتال البارثيني، بل كان حبهم للغنائم أكثر من حبهم للقتال، فقتلوه يف كارى هلم 

Carrhae ونادى مكرينس ). 217( اليت هزم فيها كراسسMacrinus قائد احلرس بنفسه إمرباطورياً، وأمر 
ليا دمنا إىل إنطاكية بعد أن حرمت يف ونفيت جو. جملس الشيوخ، بعد أن أظهر بعض التردد، بأن يتخذ كركال إهلاً

وكان هلا أخت تدعى . خالل ست سنني من اإلمرباطورية، ومن زوجها، ومن أبنائها، فأضربت عن الطعام حىت ماتت
فعادت جوليا الثانية إىل محص ووجدت فيها حفيدين .  ال تقل عنها قدرة وكفايةJulia Maesaجوليا ميزا 

، وكان كاهناً شاباً من Julia Soaemiaeأحدمها فكان ابن ابنتها جوليا سؤامياس فأما . يبشران مبستقبل عظيم
اإلله " أي Elgabalus، وهو الذي مسي فيما بعد اجلابالس Varius Avitusكهنة بعل، يسمى فاريوس أفيتس 

 ابنة ميزا، وكان غالماً يف العاشرة من عمره Gulia Mamaeaأما الثاين فكان ابن جوليا ماميا  . "اخلالق
ونشرت ميزا الشائعة القائلة إن .  وهو الذي أصبح فيما بعد الكسندر سفريسAlexianusيدعى الكسيانس 

، وأطلقت عليه اسم بسيانس؛ ذلك فاريوس هو االبن الطبيعي لكركال، وإن كان يف واقع األمر ابن فاريوس مرسلس
وكان اجلنود . أن اإلمرباطورية كانت أفضل عندها من مسعة ابنتها، وماذا يضريها بعد أن مات مرسلس والد الشاب

الرومان يف سوريا قد ألغوا الشعائر الدينية السورية، وكانوا يشعرون باحترام هلذا القس الشاب الذي ال يتجاوز 
يضاف إىل هذا أن ميزا أوعزت إليهم بأم إذا اختاروا . عمر تبعثه يف قلوم عاطفة دينية قويةالرابعة عشرة من ال

ووثق اجلند بوعدها هلم وأجابوها إىل ما طلبت، وضمت ميزا بذهبها . اجلابالس إمرباطوراً فإا ستنفحهم بعطية سنية
 نفسه على رأس قوة كبرية، تردد مرتزقة إىل صفها اجليش الذي سيره مكرينس لقتاهلا، وملا أن ظهر مكرينس

السوريني يف والئهم، ولكن ميزا وسؤامياس قفزتا من مركبتيهما، وقادتا اجليش املتردد إىل النصر؛ لقد كان رجال 
 مرتدياً أثواباً من احلرير األرجواين 219ودخل اجلابالس روما يف خريف عام . سوريا نساء، وكانت نساؤها رجاالً

هب اإلبريز، وحذاءين مصبوغني باللون القرمزي، وكانت عيناه تشعان بريقاً مصطنعاً وكان يف ذراعه موشاة بالذ
اسورتان غاليتا الثمن، ويف جيده عقد من اللؤلؤ، وعلى رأسه اجلميل تاج مرصع باجلواهر، وركبت إىل جواره يف 

ل مرة أن طلب إليه املوافقة على وكان أول ما فعله حني حضر إىل جملس الشيوخ أو. مركب فخم جدته وأمه
وأوتيت سؤامياس من احلكمة ما أوحى إليها باإلنسحاب، وقنعت . جلوس أمه إىل جانبه لتستمع إىل املناقشات
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برياسة الس األصغر جملس النساء الذي أنشأته سابينا، والذي كان يبحث املسائل املتعلقة بأثواب النساء وحليهن، 
وكان يف أخالق اإلمرباطور . لرمسية، وآداب اللياقة وما إليها، وترك حكم الدولة للجدة ميزاوترتيبهن يف احلفالت ا

من ذلك أنه مل ينتقم ممن أيدوا مكرينس، وأنه كان حيب املوسيقى، وجييد الغناء، وينفخ . الشاب بعض العناصر احملببة
إلمرباطورية فإنه مل يطلب أكثر من أن وإن كان أصغر من أن حيكم ا. يف املزمار والبوق، ويضرب على االرغن

ومل يكن معبوده بعل بل كان هذا املعبود هو الشهوة، وكان معتزماً أن يعبدها جبميع صورها يف الذكور . يستمتع ا
وكان يدعو كل طبقة من األحرار إىل زيارة قصره، وكان أحياناً يأكل معهم ويشرب وميرح؛ . واإلناث على السواء

وكان حيب أن ميزح مع . من آن إىل آن جوائز ال باقتراع ختتلف من بيوت مؤثثة إىل حفنة من الذبابويوزع عليهم 
من ذلك أنه كان جيلسهم على وسائد منفوخة تتفجر من حتتهم فجأة، ويسكرهم حىت يفقدوا وعيهم حىت : ضيوفه

 أن Lampridiusيؤكد ملربيديوس و. إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم بني فهود، ودببة، وآساد أليفة غري مؤذية
على وليمة واحدة لضيوفه، ورمبا )  ريال أمريكي10.000( سسترس 100.000إجلابالس مل ينفق مرة أقل من 
وكان خيلط قطع الذهب البازال، والعقيق بالعدس، واللؤلؤ باالرز، . 3.000.000بلغت نفقات إحدى الوالئم 

ركبات، واخلصيان؛ وكثرياً ما كان يأمر كل ضيف أن يأخذ معه إىل مرتله وكان يهدي اخليل وامل. والكهرمان بالفول
فكان املاء . وكان خيتار لنفسه أحسن كل شيء. الصحفة الفضية والكؤوس اليت كان يقدم له فيها الطعام والشراب

خلالص، وكان الذي يف أحواض سباحته يعطر بروح الورد، وكانت املشاجب اليت يف محاماته من العقيق أو الذهب ا
طعامه من أندر املأكوالت وأغالها مثناً، وأثوابه مرصعة باجلواهر من تاجه إىل حذاءيه؛ وتقول الشائعات إنه مل يلبس 

وملا قال له عراف إنه سيموت .  مركبة حيمل فيها متاعه وقواديه600وكان إذا سافر احتاج إىل . قط خامتاً مرتني
منها حبال من احلرير األرجواين، وأسياف من : تحار يستخدمها إذا لزم األمرميتة عنيفة، أعد وسائل غالية لالن

وأكرب الظن أن أعداءه من . غري أنه اغتيل يف مرحاض. الذهب، ومسوم يف قنينات من الياقوت األزرق أو الزمرد
أن القصص أعضاء جملس الشيوخ ومن يف طبقتهم قد اخترعوا أو بالغوا يف بعض هذه القصص؛ وما من شك يف 

وسواء كانت صحيحة أو كاذبة فإنه كان يعطر شهراته بتقواه، ويعمل . اخلاصة بشذوذه اجلنسي مما ال يصدقه العقل
يضاف إىل هذا أنه إختنت وفكر يف أن خيصي نفسه تكرمياً إلهله؛ . على أن ينشر بني الرومان عبادة إهله السوري بعل
عبده بوصفه رمزاً إلجلابال، وشاد هيكالً مزخرفاً ليضعه فيه، ومحل وأحضر من محص احلجر األسود املقدس وأخذ ي

إليه احلجر مغلفاً باجلواهر يف عربة جترها ستة جياد بيض، ومشى اإلمرباطور أمامها متجهاً بوجهه حنوها وهو صامت 
ه على اليهودية، وعرض ومل يكن جيد ما مينعه أن يعترف جبميع األديان األخرى، فكان يبسط محايت. إجالالً هلذا احلجر

أن جيعل املسيحية ديناً مشروعاً، وكل ما كان يصر عليه يف إخالص يدعو إىل اإلعجاب هو أن يكون حجره أعظم 
وكانت أمه منهمكة يف علتها تنظر إىل هذه املهزلة الدينية نظرة املتسامح الذي ال يعنيه من أمرها شيء، ). 12(اآلهلة
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جزت عن وقفها، على أن تتعجل تلك الكارثة اليت ستقضي على هذه األسرة ولكن جوليا ميزا صممت، حني ع
وهلذا أقنعت إجلابالس بأن يتبىن االسكندر ابن عمه ويوصي به قيصراً وخليفة له، . العجيبة من النساء السوريات

الشيوخ  تدربان الغالم على واجبات منصبه، وسلكتا كل السبل اليت جتعل جملس Mamaeaوأخذت هي ومامائيا 
 بل بإخضاعه - ال بإسرافه أو فحشه -والشعب ينظران إليه على أنه خري بديل للقس املأفون الذي أساء إىل روما 

لكن ميزا . وكشفت سؤامياس املؤامرة وأثارت احلرس الربيتوري على أختها وابن أختها. جوبتر إىل بعل السوري
لحرس باملال الوفري، فقتل رجال احلرس إجلابالس وأمه، وجروا ومامائيا كانتا أقوى منها حجة إذا بسطتا أيديهما ل

جثته يف شوارع املدينة وحول ساحة األلعاب، وألقوها يف ر التيرب، مث نادوا باالسكندر إمرباطوراً ووافق جملس 
وجلس ماركس أورليوس سفريس الكسندر على العرش، كما جلس عليه سلفه، ). 222(الشيوخ على هذه البيعة 

وزاد هو . وكانت أمه قد عنيت عناية منقطعة النظري بتدريب جسمه، وعقله، وخلقه.  الرابعة عشرة من عمرهيف
شهرته باجلد ورياضة اجلسم، فكان يسبح يف بركة من املاء البارد ساعة يف كل يوم، ويشرب حنو نصف لتر من املاء 

 ونشأ غالماً وسيماً، طويل القامة، قوي اجلسم، .قبل كل وجبة، ويقتصد يف الطعام، وال يأكل إال ابسط األطعمة
ماهراً يف مجيع أنواع األلعاب وفنون احلرب، ودرس اآلداب اليونانية والالتينية، ومل يقلل من حبه هلما واماكه فيهما 

اس، ويعدوا إال إصرار مامائيا، إذ تلت عليه أشعار فرجيل اليت يب بالرومان أن يدعوا مجال الثقافة لغريهم من األجن
يف التصوير والغناء، يعزف على األرغن والقيثارة، " ممتازاً"وكان بارعاً . أنفسهم إلقامة دولة عاملية وحكمها يف سالم

معتدالً يف "وكان بسيطاً متواضعاً يف ملبسه وأخالقه . ولكنه مل يكن يسمح لغري أهل بيته مبشاهدة هذه األعمال
وأظهر احتراماً عظيماً لس الشيوخ، فكان يعامل أعضاءه ). 13"(لة باملخنثنياستمتاعه باحلب، ومل تكن له قط ص

كأم أكفاء له، ويستضيفهم يف قصره، وكثرياً ما كان يزورهم يف منازهلم وكان رحيماً، دمث األخالق، يعود 
وعابت عليه ). 14(كماملرضى أياً كان مرتلتهم؛ ومل يسفك قط دماء مدين يف األربعة عشر عاماً اليت قضاها يف احل

نعم، ولكنين : "فأجاا بقوله". لقد أسرفت يف لني احلكم، ويف اإلقالل من سلطان اإلمرباطورية: "أمه لينه وقالت له
لقد كان رجالً من ذهب مصفى، غري مشوب بزغل يقويه على احتمال ). 15"(جعلتها أبقى أمداً وأقوى دعامة

 تنطوي عليه جهود سلفه واليت كانت دف إىل استبدال إجلابال جبوبتر، وأدرك السخف الذي. صعاب هذا العامل
وتعاون مع والدته يف إعادة اهلياكل والشعائر الرومانية إىل سابق عهدها؛ ولكن عقله الفلسفي هداه إىل أن يرى أن 

 اليت تدعوا إىل اخلري، ووضع األديان مجيعها أساليب خمتلفة لعبادة قوة واحدة عليا، وهلذا أراد أن يعظّم مجيع األديان
. يف معبده اخلاص الذي كان يتعبد فيه كل صباح صوراً جلوبتر وأرفيوس، وأبلونيوس التيانائي، وابراهيم، واملسيح

، وأمر "ال تعامل غريك مبا ال حتب أن يعاملك به الناس: " املسيحية القائلة-وكثرياً ما كان يكرر النصيحة اليهودية 
وكان يوصي شعبه بالتخلّق بأخالق اليهود . ن قصره وعلى كثري من جدران املباين العامةبنقشها على جدرا
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وكانت " رئيس الكنيس"ولكن الذين مل يتأثروا به من أهل إنطاكية واإلسكندرية الفكهني كانوا يلقبونه . واملسيحيني
وإذا . ر للناس أصول دينه املرنأمه تفضل املسيحيني على غريهم، وقد بسطت محايتها على أرجن، واستدعته ليفس

كانت جوليا ميزا قد توفيت بعد قليل من اعتالء اإلسكندر العرش، فقد كانت مامائيا وكان ألبيان معلّم االسكندر 
ومن أعماهلما أما اختارا ستة عشر من أعضاء جملس . مها اللذان يرمسان خططه السياسية، وإصالحاته اإلدارية

وملا أن .  منهم جملساً إمرباطورياً وقررا أال ينفَّذ عمل من األعمال الكربى إال إذا وافق عليهالشيوخ البارزين وألفا
تزوج االسكندر وأظهر حتيزاً ظاهراً لزوجته بسبب حبه هلا أمرت مامائيا بنفيها ومل ير االسكندر بداً من االستسالم 

، كما يقول كاتب "يعىن بالشئون العامة قبل مطلع الفجر"وملا كرب زاد نصيبه يف إدارة شئون الدولة فكان . لوالدته
ويوايل النظر يف هذه الشئون زمناً طويالً، دون ملل أو غضب، بل يبقى على الدوام مرحاً هادئاً "سريته القدمي، 

بة وكانت خطته األساسية دف إىل إضعاف سيطرة اجليش املؤدية إىل احنالل الدولة، وذلك بإعادة هي). 16"(راضياً
جملس الشيوخ واألشراف؛ فقد كان يبدو له أن حكم األشراف ذوي األصول السامية هو البديل الوحيد من حكم 
املال، أو اخلرافات، أو السيف؛ وقد استطاع مبعونة جملس الشيوخ أن ينفّذ مئات اخلطط اليت أدت إىل اقتصاد كبري 

ئدين على احلاجة يف قصره، ويف املناصب احلكومية، ويف يف نفقات اإلدارة، ففصل عدداً كبرياً من املوظفني الزا
وأصدر قرارات اعترف . الواليات، وباع معظم ما كان يف خزائن اإلمرباطور من جواهر، أودع مثنها يف بيت املال

فيها يئات العمال والتجار، وشجعها وأعاد تنظيمها، وأجاز هلذه اهليئات أن ختتار حمامني عنها من بني 
ولعل جملس الشيوخ كان أقل رضاًء عن هذا العمل منه عن أعماله األخرى، وقد فرض رقابة شديدة ). 17(أعضائها

ومع أنه خفّض الضرائب فقد . على األخالق العامة فأمر بالقبض على العاهرات ونفى ذوي امليول اجلنسية الشاذة
وهلا أربعة عشر ميالً، ومحامات للبلدية جديدة، أعاد بناء الكلوسيوم ومحامات كركال، وشاد مكتبة عامة وقناة ماء ط

وبذل املال بسخاء إلنشاء احلمامات وقنوات املاء والطرق يف مجيع أحناء اإلمرباطورية، وعمل على ختفيض فائدة 
غري الديون اليت كانت ترهق املدينني فأقرض املال من خزانة الدولة بفائدة أربعة يف املائة، وأعطى الفقراء املال من 

وكانت نتيجة هذه األعمال أن عم الرخاء مجيع أجزاء اإلمرباطورية، وأن قدرت له . فائدة ليشتروا به أرضاً زراعية
ولكن الفرس . وأثنت عليه، وأن خيل إىل مجيع الناس أن أورليوس التقي العظيم قد عاد إىل األرض وإىل السلطان

قديس على العرش، كما اغتنموا فرصة وجود مسيه اإلمرباطور واألملان اغتنموا فرصة وجود هذا اإلمرباطور ال
وبعث إليه .  وهدد سوريا320الفيلسوف، فغزا أردشري رأس األسرة الساسانية يف فارس بالد النهرين يف عام 

جيب على كل إنسان أن يقنع مبا لديه من "االسكندر برسالة فلسفية يلومه فيها على عنفه ويقول له إنه 
واستنتج أردشري من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العود فرد عليه بأن طلب سوريا وآسية الصغرى، . )18"(أمالك

فما كان من اإلمرباطور الشاب إال أن امتشق احلسام ونزل إىل امليدان مصحوباً بوالدته، وخاض غمار موقعة غري 
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ريخ إال الرتر اليسري عن انتصاراته وهزائمه، وال يذكر التا. فاصلة أظهر فيها من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء
ولكن احلرب أسفرت عن انسحاب أردشري من بالد النهرين، ولعله انسحب لريد هجوماً وقع على حدوده الشرقية، 

ورأت قبائل األملان . وتصور النقود الرومانية االسكندر متوجاً بأكاليل الظفر ومن حتت قدميه را دجلة والفرات
 أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت إلمداد فيالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية احملصنة وعاثت واملركمان

فساداً يف بالد غالة الشرقية، ولكن االسكندر جاء إليها مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله بالنصر على الفرس، وانظم 
ه فأخذ يفاوض العدو ويعرض عليه مبلغاً من وعمل بنصيحة والدت. Mainsإىل جيشه، وسار على رأسه إىل ميرت 

ولكن جنوده رأوا يف هذا العمل ضعفاً واستسالماً فتمردوا عليه، ومل يكونوا قد . املال سنوياً نظري احتفاظه بالسلم
غفروا له شحه، وتشدده يف حفظ النظام، وإخضاعهم لس الشيوخ وحلكم امرأة، ونادوا بيوليوس مكسمينس قائد 

  ).235(واقتحم جنود مكسينس خيمة االسكندر، وقتلوه هو وأمه وأصدقاءه . ونيا إمرباطوراًفيالق بان

  الفصل الثاني 

  الفوضى 

ذلك . مل يكن من نزوات التاريخ أن أصبح اجليش صاحب السلطة العليا يف القرن الثالث، بل كان هذا أمراً طبيعياً
 من مجيع اجلهات، وكان وقف التوسع بعد أيام تراجان مث أن عوامل داخلية أضعفت الدولة وتركتها معرضة للغزو

بعد أيام سبتوميوس، إيذاناً ببدء اهلجوم عليها، فأخذ الربابرة يفتحون بالدها باحتادهم على غزوها، كما كانت روما 
 وزادت ضرورة الدفاع من قوة اجليش ورفعت مكانة اجلندية، وجلس القواد على العرش. تفتح بالدهم لتفريقهم

وكان مكسمينس جندياً طيباً ال أكثر، وكان ابن . حمل الفالسفة، وخضع آخر حكم األشراف لعودة حكم القوة
ونشأ صحيح اجلسم قوي البنية، ويؤكد املؤرخون أن طول قامته كان يبلغ مثاين أقدام، وأن إامه . فالح تراقي

وكان حيتقر . ومل ينل شيئاً من التعليم.  اخلامتكانت من الغلظة حبيث كان يلبس فيها اسورة زوجته كما كان يلبس
املعلمني وحيسدهم يف وقت واحد، ومل يزر روما مرة واحدة يف الثالث السنني اليت توىل فيها امللك بل كان يفضل 

وقد اضطرته حاجته إىل املال لينفق منه يف حروبه ويف استرضاء جنوده إىل . حياة معسكره على الدانوب أو الرين
رائب فادحة على األغنياء أغضبتهم فلم يلبثوا أن ثاروا على حكمه، وقبل جرديانس حاكم أفريقية الثري فرض ض

وإذا كان وقتئذ يف الثمانني من عمره فقد أشرك معه ولده يف . املتعلم ترشيح جيشه له إمرباطوراً منافساً ملكسمينس
اليت سريها عليهما مكسمينس وقتل االبن يف ميدان وعجزا مجيعاً عن الوقوف يف وجه القوى . هذا املنصب املهلك

القتال أما األب فقتل نفسه، وثأر مكسمينس لنفسه بأن حكم على عدد كبري من األشراف بالقتل والنفي، ومصادرة 
وكان يف وسع اإلنسان أن يرى  "Herodianويف ذلك يقول هروديان . أمالكهم حىت كاد يقضي على هذه الطبقة
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وقاومه جملس الشيوخ الذي أعاد سفريس تكوينه وقواه أشد ). 19"( األغنياء باألمس يصبح متسوالًيف كل يوم أغىن
 وبلبينس Maximusاملقاومة، فأعلن أن مكسمينس خارج على القانون، واختار اثنني من أعضائه مها مكسمس 

Balbinusا من جبال األلب وسار مكسمس على رأس جيش هزيل ملالقاة مكسميس، فاحندر هذ.  إمرباطورين
وكان مكسميس أفضل القائدين، وكانت لديه أكرب القوتني؛ والح أن جملس الشيوخ . Aquileiaوحاصر أكويليا 

وطبقات املالّك سيلقيان مصريمها احملتوم، ولكن مجاعة من جنود مكسيمس الذين كانوا حانقني عليه ألنه وقع عليهم 
 مكسمس ظافراً إىل روما حيث اغتاله احلرس الربيتوري هو وبلبينس، وعام. عقاباً وحشياً قتلوه غيلة يف خيمته

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل اململ أمساء . واختار جرويانس الثالث إمرباطوراً وأيد جملس الشيوخ هذا االختيار
احلربية األباطرة الذين جلسوا على العرش يف هذا العصر الدموي الذي سادته الفوضى، وال أن نذكر وقائعهم 

وحسبنا أن نقول إن سبعة وثالثني رجالً نودي م أباطرة يف اخلمسة والثالثني عاماً الواقعة بني حكم . وقتلهم وممام
 Decius، وهزم ديسيوس )244(وقتل جرديان الثالث جنوده وهو حيارب الفرس . االسكندر سفريس وأورليان

، وكان فليب هذا رجالً من أهل إلربيا، )Verona (249ا فليب العريب الذي خلفه على العرش وقتله يف فرون
وكان ثرياً مثقفاً خملصاً لروما إخالصاً خلقياً بالشرف الذي ناله يف القصص القدمي، وقد وضع فليب هذا يف أثناء 

، وأصدر فترات السلم اليت ختللت حرب القوط برناجماً واسعاً ليعيد به إىل روما دينها وأخالقها، وعاداا الصاحلة
مث عاد إىل ر الدانوب، والتقى بالقوط، وشهد بعينه مقتل ابنه إىل جانبه، وأعلن يف . أوامره بالقضاء على املسيحية

جيشه اهلياب املتردد أن خسارة فرد من األفراد ال قيمة هلا البتة، وهاجم جيش العدو وقتل هو يف هزمية من أقسى 
، وجاء )253( الذي قتله جنوده Gllusوخلفه جالس ). 251(هم كله اهلزائم اليت أصابت الرومان يف تارخي

 اإلمرباطور Valerianوكان فلرييان .  وقد قتله هو اآلخر جنوده يف العام نفسهAemilianusبعدمها إميليانس 
يني، اجلديد يف سن الستني، وملا جلس على العرش اضطر ملالقات الفرجنة، واألملان، واملركمان، والقوط، والسكوذ

 حاكماً على اإلمرباطورية الغربية، واحتفظ لنفسه Glaienusوالفرس يف وقت واحد وهلذا عني إبنه جلينس 
بالشرق، وزحف جبيش على أرض النهرين ولكن كرب سنه أعجزه عن القيام ذا الواجب الذي حيتاج إىل قوة أعظم 

والثالثني من عمره، وكان شجاعاً، ذكياً، مثقفاً ثقافة وكان جلينس وقتئذ يف اخلامسة . من قوته فلم يلبث أن ناء به
وقد أصلح دوالب اإلدارة املدنية يف الغرب، وقاد . ال تكاد تتفق مع أحوال ذلك القرن املليء باحلروب الوحشية

جيشه من نصر إىل نصر على أعداء اإلمرباطورية عدواً بعد عدو، ووجد مع ذلك متسعاً من الوقت يأخذ فيه بناصر 
الفلسفة واآلداب، وأحيا الفن القدمي إحياء مل يدم طويالً، ولكن عبقريته املتعددة اجلوانب مل تقو على مغالبة الشرور 

 غزا القوط 255أغار املركمان على بنونية ومشايل إيطاليا، ويف عام ) 254ففي عام . اليت جتمعت يف ذلك الوقت
 استوىل القوط 257ويف عام . ة الصغرى، وأغار الفرس على سوريامقدونية ودملاشيا، وهاجم الكوذيون والقوط آسي
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على مملكة بسبورس، وبوا املُدن اليونانية الواقعة على شواطئ البحر األسود، وحرقوا طرابزون، وساقوا أهلها 
قية، وبروصه، وأياميا، وني.  استولوا على خلدقون، ونقوميميا258ويف عام . عبيداً وإماء، وأغاروا على بنطس

 أغار 259ويف عام . واستوىل الفرس يف العام نفسه على أرمينية، ونادى بستيوس بنفسه حاكماً مستقالً على غالة
 هزم الفرس فلرييان عند الرها ومات أسرياً يف 260ويف عام . األملان على إيطاليا، ولكن جالينس هزمهم عند ميالن

ر األول وفرسانه اخلفاف الكثريين خمترقني سوريا إىل إنطاكية، وتقدم شابو. زمان ومكان غري معروفني إىل اليوم
وباغتوا أهلها وهم يشهدون األلعاب، وبوا املدينة، وقتلوا آالفاً من أهلها، وساقوا آالفاً آخرين عبيداً، واستولوا 

وحلت .  بالغنائمعلى طرسوس وخربوها، وعاثوا فساداً يف قيليقية وكبدوكية، وعاد شابور إىل بالد الفرس مثقالً
ذلك أن إمرباطوراً رومانياً آخر ألول مرة صريعاً مهزوماً : بروما يف مدى عشر سنني ثالث مآس أذلتها وجللتها العار

يف ميدان القتال، وأسر العدو إمرباطوراً آخر وضحى بوحدة اإلمرباطورية استجابة لضرورة مالقاة األعداء الذين 
 وضعضعت هذه الضربات وما صحبها من رفع اجلنود األباطرة على العرش .أغاروا عليها من مجيع اجلهات

واغتياهلم، أركان اإلمرباطورية، وقضت على هيبتها، وفقدت هذه القوى النفسية اليت أنزهلا الزمان مرتلة القداسة 
أعداء روما بل وخلع عليها سلطاناً يألفه الناس وال يسألون عن مبارراته، تقول فقدت هذه القوى سيطرا على 

ففي صقلية وغالة ثار الفالحون الذين طال : فقدا أيضاً على رعاياها ومواطنيها، فاندلع هليب الثورة يف كل مكان
ويف عام . عليهم أمد الظلم ثورات عنيفة، ويف بنونيا نادى إجنينس بنفسه حاكماً مستقالً على الواليات الشرقية

يونيا، وبوا إفسوس، وأحرقوا هيكل أرمتيس الفخم، وساد اإلرهاب مجيع بالد  سار القوط حبراً بازاء سواحل أ263
ذلك أن أوناثس، الذي كان . ولكن اإلمرباطورية يف آسية جنحت على يدي حليف غري متوقع. الشرق اهللنسيت

ه ملكاً ، ونادى بنفس)261(حيكم تدمر خاضعاً لسلطان روما طرد الفرس من أرض اجلزسرة، وهزمهم يف طشقونة 
، وورث ابن له شاب ألقابه، 266مث اغتيل يف عام . على سوريا وقليقلة، وبالد العرب، وكبدوكية، وأرمينية

وقد مجعت زنوبيا، كما مجعت كليوبطرة اليت تدعي هي أا من نسلها، إىل مجال اخللق، . وورثت أرملته سلطانه
رست آداب اليونان وفلسفتهم، وتعلمت اللغات اليونانية، وقد د. براعة يف احلكم، وكثرياً من أسباب ثقافة العقل

ويلوح أا مجعت بني العفة والقوة والنشاط، فلم تبح لنفسها من . واملصرية، والسريانية، وكتبت تارخياً لبالد الشرق
أخطار وعودت نفسها حتمل التعب واملشاق، وكانت تستمتع ب). 20(العالقات اجلنسية إال ما يتطلبه واجب األمومة

ومجعت يف حكمها بني احلكمة والصرامة، وعينت . الصيد، وتسري على قدميها أمياالً طواالً على رأس جيشها
الفيلسوف لنجيبس رئيساً لوزرائها، وأحاطت نفسها يف بالطها بالعلماء والشعراء والفنانني، ومجلت عاصمة ملكها 

وأحست أن اإلمرباطورية . هلا عابر الصحراء يف هذه األيام األسيوية اليت يدهش - الرومانية - بالقصور اليونانية 
تتقطع أوصاهلا، فاعتزمت إقامة أسرة حاكمة ودولة جديدتني، وأخضعت لسلطاا كبدوكية، وغلطية، واجلزء األكرب 
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من بيثينيا، وأنشأت جيشاً عظيماً وعمارة حبرية ضخمة، فتحت ما مصر واستولت على اإلسكندرية بعد حصار 
أا تعمل نائبة عن الدولة الرومانية، ولكن العامل كله كان " ملكة الشرق الداهية"وتظاهرت . ك يف نصف سكااهل

وعرف الربابرة ثروة . يدرك أن انتصاراا مل تكن إال فصالً من مسرحية واسعة النطاق هي مسرحية ايار روما
وبينما كان السرماتيون يعيثون فساداً من جديد يف املُدن . ناناإلمرباطورية وضعفها، فتدفقوا على بالد البلقان واليو

القائدة على شواطئ البحر األسود، وكان فرع من فروع القوط يسري يف مخسمائة سفينة خمترقاً مضيق اهللسبنت إىل 
سبارطة حبر إجية، ويستويل على جزائره جزيرة يف إثر جزيرة، ويرسو يف ميناء برييه، وينهب أثينة، وأرجوس، وإ

وبينما كان اسطوهلم يعيد بعض املغريين إىل البحر األسود، كانت مجاعة أخرى منهم تشق ). 267(وكورنثة، وطيبة 
والتقى م جالينس على ر نستس يف تراقية، وانتصر عليهم يف معركة . طريقها براً حنو موطنها على ر الدانوب

 269وانقضت مجوع أخرى من القوط يف عام . دة من هذا النصرفيها كثرياً، ولكن جنوده اغتالوه بعد سنة واح

وأنقذ اإلمرباطور . على مقدونة وحاصرت تسالونيكي، وبت بالد اليونان، ورودس، وقربص، وشواطئ أيونيا
هزمية ) وهي نيش احلديثة(كلوديوس الثاين تسالونيكي، وطرد القوط إىل أعايل وادي الواردار، وهزمهم عند نايسس 

  .ولو أنه خسر هذه املعركة ملا وقف جيش بني القوط وإيطاليا). 269(ة قتل فيها منهم مقتلة كبرية منكر

  الفصل الثالث 

  التدهور االقتصادي 

لقد عجلت الفوضى السياسية تدهور إمرباطورية اإلقتصادي، كما عجلت التدهور االقتصادي احنالل البالد 
وكان سبب الضعف االقتصادي أن ساسة الرومان مل يقيموا قط يف . ة لهالسياسي، فكان كالمها سبباً لآلخر ونتيج

إيطاليا حياة اقتصادية سليمة، ولعل سهول شبه اجلزيرة الضيقة مل تكن يف يوم من األيام أساساً قوياً تبىن عليه آمال 
من صقلية، وأفريقية، وكان يقلل من إنتاج احلبوب منافسة احلبوب الرخيصة الواردة . الدولة اإليطالية العالية

وشرع الفالحون يشكون . ومصر، كما أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها اليت استولت عليها كروم األقاليم
من أن الضرائب الفادحة تستنفذ مكاسبهم املزعزعة وال تترك هلم من املال ما حيفظون به قنوات الري والصرف 

ويضاف إىل هذا أن . قعات، وأكت املالريا سكان كمبانيا وروماصاحلة، فانطمرت القنوات، وانتشرت املستن
مساحات واسعة من األرض اخلصبة قد حولت من الزراعة إىل مساكن لألثرياء أصحاب الضياع الواسعة، وكان 

أصحاب هذه الضياع البعيدون عنها يستغلون العمال واألرض إىل أقصى حدود االستغالل، ويربرون عملهم هذا 
وازدهرت العمائر الفخمة واأللعاب الرياضية يف املدائن يف الوقت الذي أقفر فيه . م اإلنسانية يف املُدنمبشروعا

الريف، ومن أجل ذلك هجر كثريون من مالك األراضي وعمال الريف األحرار املزارع إىل املُدن وتركوا اجلزء 
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ولكن هذه الضياع . لعمل فيها أرقاء كساىل مهملوناألكرب من األراضي الزراعية اإليطالية ضياعاً واسعة يقوم با
نفسها قضت عليها السلم الرومانية ونقص عدد حروب الفتح يف القرنني األول والثاين، وما نشأ عن ذلك من قلة 

ية، وأراد كبار املالّك أن يغروا العمال األحرار بالعودة إىل األعمال الزراع. اإلنتاج، وارتفاع النفقات، وكثرة األرقاء
، يتقاضون منهم أجوراً نقدية منخفضة أو عشر )Coloni" (الزراع"فقسموا أمالكهم وحدات أجروها إىل 

وقد وجد . احملصول، وجزءاً من الوقت يقضونه يف العمل من غري أجر يف بيت امللك الريفي أو يف أرضه اخلاصة
لوهم زراعاً من هذا النوع، وأخذ هؤالء امللوك يف املالّك يف كثري من األحيان أن من مصلحتهم أن يعتقوا العبيد وجيع

القرن الثالث يزدادون رغبة يف سكىن بيوم الريفية يدفعهم إىل هذا أخطار الغزو األجنيب والثورات الداخلية يف 

وقوى نقص األرقاء  . املُدن، وحصنوا بيوم فاستحالت قالعاً منيعة أصبحت بالتدريج قصور العصور الوسطى
ولكن فقر الفقراء مل ينقص على حني أن . إىل وقت ما مركز العمال األحرار يف الصناعة ويف الزراعة على السواء

 يف املائة من 11 و 6ح بني وكانت األجور وقتئذ تتراو). 22(موارد األغنياء التهمتها احلروب ومطالب احلكومة
نظائرها يف الواليات املتحدة األمريكية أوائل القرن العشرين، وكانت األمثان حنو ثالثني يف املائة من أمثان الواليات 

وكانت حرب الطبقات آخذة يف االشتداد ألن اجليش اند من فقراء األقاليم كثرياً ). 23(املتحدة يف ذلك الوقت
 من يهجمون أصحاب الثروة وكان يشعر بأن ما يؤديه للدولة من خدمات يربر ما تفرضه عليهم ما كان ينظم إىل

وتأثرت ). 24(أو أن تنهب أ موال األغنياء باً سافراً. ضرائب تبلغ حد مصادرة أمواهلم لتعطي منها هبات هلم
ت من عميالت إليطاليا إىل منافسات الصناعة بكساد التجارة ونقصت جتارة الصادر اإليطالية حني انتقلت الواليا

هلا؛ وجعلت الغارات والقراصنة لطرق التجارة غري مأمونة كما كانت قبل عهد مبيب، وكان اخنفاض قيمة العملة 
وملا أصبحت إيطاليا عاجزة عن توسيع حدود . وتقلب األمثان من العوامل غري املشجعة للمشروعات الطويلة األجل

. يف مقدورها أن تزدهر بأن متد بالسلع دولة آخذة يف االتساع، أو أن تستغل موارد هذه الدولةاإلمرباطورية، مل يعد 

وكانت فيما مضى من األيام جتمع سبائك الذهب والفضة من البالد املفتوحة، ومتأل خزائنها مبا تنهبه من أموال هذه 
يات اهللنستية األكثر تصنيعاً من إيطاليا، البالد؛ أما يف الوقت الذي نتحدث عنه فإن النقود كانت اجر الوال

وأخذت هي تزداد على مر األيام فقراً، يف الوقت الذي كانت فيه ثروة آسية الصغرى املطردة الزيادة حتتم أن 
واقتصرت املصنوعات اإليطالية على األسواق احمللية، ووجد األهلني . تستبدل بروما عاصمة شرقية لإلمرباطورية

يضاف إىل هذا أن التجارة الداخلية كان يقف يف ). 25(تاعوا السلع اليت كان يف وسعهم أن ينتجوهاأفقر من أن يب
سبيلها قطاع الطرق، والضرائب املتزايدة، وتلف الطرق لقلة العبيد وأضحت بيوت األثرياء يف الريف تنتج حاجتها 

د، كما حلت احلوانيت الصغرية عاماً بعد عام من السلع وتكفي نفسها بنفسها، وحلت املقايضة يف التجارة حمل النقو
وزاد الطني بلة كثرة الصعاب املالية، وذلك بأن . حمل اإلنتاج الكبري وكانت تسد حاجة اإلنتاج احمللي بنوع خاص
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املعادن الثمينة أخذت تقل شيئاً فشيئاً ألن مناجم الذهب يف تراقية ومناجم الفضة يف آسية تناقص إنتاجها وكانت 
وكانت الفنون واحللي تستنفذ كثرياً من الذهب .  وما فيها من الذهب توشك أن خترج من يد أورليانداشيا

وواجه األباطرة من سبتيموس سفريس ومن جاءوا بعده هذا النقص الشديد يف الوقت الذي كانت فيه . والفضة
نقود من ذهب أو فضة لكي يستطيعوا احلروب ال ختبو نارها أبداً، فلجئوا أكثر من مرة إىل إنقاص نسبة ما يف ال

فقد كان ما يف الدينار من معدن خسيس أيام نريون عشرة يف املائة، وبلغ . القيام بنفقات الدولة أو حاجات احلروب
 احملتوي Antoninianisيف عهد كمودس ثالثني، ويف عهد سبتميوس مخسني، واستبدل به كركال األنطوننيانس 

). 26( نقصت نسبة ما فيه من فضة إىل مخسة يف املائة260زنه فضة؛ وقبل أن حيل عام على مخسني يف املائة من و

وأصدرت دور السك احلكومية كميات مل يسبق هلا مثيل من العملة الرخيصة، وكثرياً ما كانت الدولة ترغم الناس 
نفسه تأمر بأن تؤدى الضرائب على أن يقبلوا هذه النقود بقيمتها االمسية، بدل قيمتها احلقيقية، وكانت يف الوقت 

وأخذت األمثان ترتفع ارتفاعاً سريعاً، فزادت يف فلسطني إىل ألف يف املائة من القرن األول إىل ). 27(ذهباً أو عيناً
ويف مصر مل يعد يف مقدور احلكومة وقف تيار التضخم، حىت صار مكيال القمح الذي كان يباع ). 28(القرن الثالث

ومل تصل احلال يف ). 29(قرن األول يباع مبائة وعشرين ألف درمخة يف أواخر القرن الثالثبثمان درمخات يف ال
الواليات األخرى مثل هذا احلد، ولكن التضخم يف عدد كبري منها خرب بيوت الكثريين من أهل الطبقة الوسطى 

حجم الناس عنها، وأضاع جزءاً وأضاع أموال املواثقات واملؤسسات اخلريية وزعزع قواعد مجيع األعمال املالية، فأ
ومل يكن األباطرة . كبرياً من رؤوس األموال املستخدمة يف التجارة واالستثمار واليت تعتمد عليها حياة اإلمرباطورية

ذلك بأم كانوا . الذين جاءوا بعد برتناكس ليسوءهم انعدام طبقة األشراف وطبقة املالّك الوسطى على هذا النحو
قة أعضاء جملس الشيوخ وكبار التجار عليهم بسبب أصلهم األجنيب، واستبدادهم العسكري، يشعرون حبقد طب

ولذلك جتددت احلرب بني جملس الشيوخ واألباطرة وكانت قد خبت نارها من عهد نريون إىل . واغتصام أمواهلم
دن، والفالحني يشترونه عهد أورليوس؛ وأقام األباطرة سلطام قاصدين متعمدين على والء اجليش، وصعاليك املُ

وعانت اإلمرباطورية من البالء مثلما عانته إيطاليا وإن . باهلبات واألعمال العامة وتوزيع احلبوب عليهم من غري مثن
نعم إن قرطاجنة ومشايل أفريقية البعيدين عن الغزاة، قد ازدهرتا، ولكن مصر اضمحلت . نقص عنه بعض الشيء

الناشئ من تنازع األحزاب، ومن مذابح كركال، ومن غزو زنوبيا، ومن فدح بسبب ما حل ا من اخلراب 
وكانت آسية الصغرى . الضرائب، ومن السخرة والتراخي يف العمل، وما كانت تبتزه روما من احلبوب يف كل عام

د مل تقِض عليها وسوريا قد قاستا األمرين من الغزو والنهب، ولكن صناعاما القدمية اليت تعودت الصرب على الشدائ
وكانت بالد اليونان، وتراقية، ومقدونية، قد خرا الربابرة، ومل تكن بيزنيطية قد أفاقت من . هذه االضطرابات
وملا جاءت احلرب باحلاميات الرومانية وباملؤن إىل حدود القبائل األملانية، قامت مدائن جديدة على . حصار سبتميوس
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وكانت غالة قد اضطرب فيها النظام، وفترت مهة أهلها . رج، وستراسربج وميرت ويانة، وكارلزب- شواطئ األار 
ذلك بأم بوا ستني مدينة من مدا، وأخذت الكثرة الغالبة من املُدن والبلدان األخرى . بسبب غزو األملان هلا

التخطيط والطراز، لتحل تنكمش داخل أسوارها اجلديدة، وتتخلى عن طراز الشوارع العريضة املستقيمة الرومانية 
. حملها األزقة الضيقة غري املستقيمة اليت يسهل الدفاع عنها واليت كانت من مميزات العهود القدمية والعصور الوسطى

؛ ذلك )30(وحىت يف بريطانيا نفسها، كانت رقعة املُدن آخذة يف النقصان وكانت بيوت الريف آخذة يف االتساع
وقصارى القول أن . لفادحة بددت الثروة أو اضطرا إىل االختفاء يف الريفبأن حروب الطبقات والضرائب ا

  .اإلمرباطورية بدأت بسكىن املُدن وبالتحضري، وها هي ذي ختتتم حياا بالعودة إىل الريف وباهلمجية

  الفصل الرابع 

  الوثنية تحتضر 

 والسياسي، ولكن حدث يف هذه السنني ميكن القول بوجه عام أن الضعف الثقايف سار يف إثر الضعف االقتصادي
البائسة أن نشأ علم اجلرب ذو الرموز، وبرزت أعظم األمساء يف فقه القانون الروماين، وأروع مناذج النقد األديب 

ويلخص الديوان اليوناين . القدمي، وطائفة من أفخم املباين الرومانية، وأقدم قصص احلب، وأعظم الفالسفة الصوفيني
تلخيصاً جربياً فكهاً فيقول إن حداثته دامت سدس حياته، ) 250( اإلسكندري Diophantusتس سرية ديوفان

 آخر 1slash7 من عمره بعد سن احلداثة، وانه تزوج بعد أن مضى 1slash12وإن حليته نبتت بعد أن انقضى 
سن أبيه، وإن الوالد من حياته، وإنه رزق بولده بعد مخس سنني أخرى، وإن هذا الولد عاش حىت بلغت سنه نصف 

 أي إنه مات يف سن الرابعة والثمانني، وأشهر ما بقي من مؤلفاته حىت اآلن هو - مات بعد أربع سنني من موت الولد 
وفيه حل ملعادالت الدرجة األوىل، .  وهو رسالة يف اجلرب-) احلساب" (Arithmaticaاالرمثاطيقي "كتابه 

. ول، واملعادالت اليت ال يكن منها وحدها معرفة اهول حىت الدرجة السادسةواملعادالت اليت تؤدي إىل معرفة اه

ويف االجنليزية ( اليوناين للداللة على الكمية اهولة اليت نرمز هلا حنن حبرف سني sigmaوقد استخدم حرف سجما 
انية للداللة على ، واستعمل حروف اهلجاء اليون)أي العدد (Arithmos، ومسى هذه العالمة أرمثس )Xحبرف 
فقد اقترح أفالطون لتدريب عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة : وكان جرب من نوع ما معرفاً قبل أيامه. األسس

؛ وأذاع أرمخيدس ألغازاً من هذا النوع يف القرن الثالث )32(كتوزيع تفاحة بنسب معينة على عدد من األشخاص
ون حيلون بعض املسائل اهلندسية بالطرق اجلربية دون االلتجاء إىل رموز علم قبل امليالد، وكان املصريون واليوناني

، وإن مصادفات الزمن هي )33(وأكرب الظن أن ديوفانتس مل يفعل أكثر من تنظيم طرق كان يعرفها معاصروه. اجلرب
لغامضة اليت دف إىل اليت أبقت على أعماله؛ ويف استطاعتنا أن نرجع إليه عن طريق العرب تلك الطريقة اجلريئة ا
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وعال جنم بابنيان، وبولس وألبيان، أعظم األمساء الثالثة يف . صياغة مجيع النسب الكمية يف العامل كله يف قانون واحد
القانون الروماين يف عهد سبتميوس سفريس، وكانوا كلهم رؤساء احلرس الربيتوري وكانوا حبكم منصبهم هذا 

وا كلهم يربرون قيام احلكم املطلق حبجة أن الشعب قد عهد حلقوقه يف السيادة إىل رؤساء الوزارة يف الدولة؛ وكان
 بوضوحهما، وإنسانيتهما Responsa واألجوبة Questionesاإلمرباطور، وميتاز كتابا بانيان األسئلة 

تا أمر بابنيان أن وملا قتل كركال جي. وعدالتهما إىل حد جعل جستنيان يعتمد عليها يف كثري من جمموعاته القانونية
فأمر كركال بقطع ". قتل االخوة أسهل من تربير هذا القتل"يكتب دفاعاً قانونياً عن عمله هذا، فأىب بابنيان وقال إن 

وواصل دومنيوس البيانس جهود بابنيان القضائية . ونفذ اجلنود األمر فقطع رأسه ببلطة يف حضرة اإلمرباطور. رأسه
لقضائية للدفاع عن العبيد ألم يف رأيه أحرار بالفطرة، وعن النساء ألن هلن مثل ما وسخر جهوده ا. واإلنسانية

، وكانت كتاباته يف جوهرها تنسيقاً ألعمال من سبقوه شأا يف هذا شأن مجيع األعمال )34(للرجال من احلقوق
ب من ثلثها يف ملخص، ويقول عنه اهلامة يف تاريخ القضاء؛ ولكن أحكامه كانت باتة جازمة إىل حد أبقي على ما يقر

مل يبلغ اإلمرباطور اإلسكندر سفريس ما بلغه من مسو املرتلة إال ألنه كان حيكم أكثر ما حيكم وفقاً لنصائح : "ملربديوس
بيد أن البيان قد عمل على قتل بعض معارضيه، ومن أجل هذا فإن بعض أعدائه من رجال احلرس ). 35"(البيان

وكانت أسباب قتله أقل انطباقاً على القانون من قتل معارضيه ولكنه أدى إىل نفس . نتقاماً منهم ا288قتلوه يف عام 
وشجع دقلديانوس مدارس القانون وأمدها باملال، وألّف جلاناً لتقنني ما سن بعد تراجان من شرائع، ومجعها . النتيجة

قه القانون سنة من النوم دامت إىل أيام مث أتت على ف. Codex Gregorianusكلها يف القانون اجلرجيزياين 
وسار فن التصوير يف القرن الثالث على األمناط اليت كان يسري عليها يف مبيب واإلسكندرية، والقليل الذي . جستنيان

أما البحث فكان مزدهراً ألن الكثريين من األباطرة كانوا يطلبون أن . أبقى عليه الزمان فج، كاد الدهر أن يبليه
م متاثيل، غري أنه مجد حىت أصبح املنظر األمامي للشخص املصور بدائي الطراز، ولكن هذا العصر مل يفقه أي تنحت هل

ومما يدل على فضل كركال، أو يدل على . عصر بعده فيما أخرجه من صور تدهش الناظر إليها بصدقها وواقعيتها
ر متجهم الوجه، وهي الصورة احملفوظة إىل اآلن غباوته، أنه جاز ملثّال أن يصوره يف صورة شخص فظ، أكرث الشع

ولدينا متثاالن ضخمان من متاثيل ذلك العصر مها الثور الفرنيزي وهرقول الفرنيزي، وكالمها مبالغ . يف متحف نابلي
يف حجمه، متوترة عضالته توتراً غري مستحب، ولكنهما يشهدان مبا كان يف هذا العصر من إتقان فين مل ينقص قط 

ومما يدل على أن املثالني كانوا ال يزالون قادرين على النمط القدمي تلك النقوش البارزة . تقان العصور السابقةعن إ
غري أن النقش الذي على . الناطقة بالعفة والطهارة واليت نراها على ثالوث االسكندر سفريس وهي ثالوث لدوفيزي

ه الفن األنكي من بساطة وظرف، بل يتصف باخلشونة قوس سبتميوس سفريس يف روما ليس فيه شيء مما ميتاز ب
وسار فن العمارة بالرتعة الرومانية اليت ترى السمو . والقوة الواضحتني اللتني تكادان تنبئان بعودة الرببرية إىل إيطاليا
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ية وضم فأقام سبتميوس على تل البالتني آخر ما أقيم عليه من القصور اإلمرباطور. يف ضخامة احلجم إىل أقصى حد
وقدمت جوليا . Septizonium وهو املعروف بالسبتزينيوم -إليها جناحا جهة الشرق يعلو يف اجلو سبعة طباق 

وشاد . دمنا ما يلزم من املال إلنشاء إيوان فستا، وإقامة هيكل فستا الصغري الذي ال يزال باقياً يف السوق العامة
ومن أعظم خرائب العامل روعة . زمان بقطع مجيلة منه إىل اليومكركال لسربيس زوج إيزيس ضرحياً ضخماً احتفظ ال

نعم إا مل تضف شيئاً جديداً إىل هندسة البناء، ألا تسري . محامات كركال اليت مت بناؤها يف عهد االسكندر سفريس
. تل جيتا وبابنيانيف جوهرها على طراز محامات طراجان، وكان البناء الضخم القائم يعرب أحسن تعبري عن صاحبها قا

 أي أكرب من مسطح - قدم مربعة 270.000وكان بناؤها الرئيسي املكون من اآلجر واإلمسنت املسلح يشغل 
وهناك جلس شلى . وكان درج حلزونية تؤدي إىل أعلى اجلدران. جملس الربملان اإلجنليزي وو وستمنستر جمتمعني

 عمود منحوتة 200مات عدد كبري من التماثيل، وحيمل سقفها وكان بداخل احلما. وكتب قصيدة برمثيوس الطليق
من احلجر األعبل واملرمر، واحلجر السماقي، وكانت أرض احلمامات وجدراا املبنية من الرخام مطعمة مبناظر من 

 شخص يف 1600الفسيفساء، وكان املاء يصب من أفواه ضخمة من الفضة يف برك وأحواض تتسع الستحمام 
 وأنشأ جلينس وديسيوس محامات مماثلة هلما، ويف هذه احلمامات األخرية أقام املهندسون الرومان قبة .وقت واحد

وهي . مستديرة فوق بناء ضخم ذي عشرة أضالع متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا البناء ذي العشر األضالع
 295ويف عام .  االستعمال يف املستقبلوسيلة مل تكن تستعمل إال قليالً قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثرية

شرع مكسميان يف بناء احلمام احلار الذي كان أضخم احلمامات اإلمرباطورية احلارة األحد عشر، ومساه محامات 
وكان به فوق ذلك .  شخص3600وقد أعد ألن يستحم فيه . دقلديانوس، وهو تواضع منه مل يكن معروفاً يف وقته

وأنشأ ميكل أجنلو من حجرة واحدة : اضي، وأاء للحفالت املوسيقية، وقاعات للمحاضراتمدارس للتدريب الري
 وهي أكرب كنيسة يف إيطاليا Santa Maria degli Angeliمن هذا احلمام كنيسة سانتا ماريا دجلى أجنيلى 

 السالفة الذكر، وأقام وأنشأت يف الواليات مبان ال تفوقها يف ضخامتها إال العمائر. بعد كنيسة القديس بطرس
وزين مكسميان ميالن وزين جلرييوس . دقلديانوس نفسه كثرياً من املباين يف نيقوميديا، واالسكندرية، وإنطاكية

وكان األدب أقل ازدهاراً من العمارة، ألنه قلما كان يف مقدوره أن . Trevesسرميوم ومجل قسطنطينيوس تريف 
ومع هذا فقد زاد عدد دور الكتب ووسعها، وكان لطبيب من أطباء .  األباطرةيصل إىل الثروة اليت جتمعت يف أيدي

 جملّد، واشتهرت مكتبة البيان مبا فيها من احملفوظات التارخيية؛ وبعث 62.000القرن الثالث جمموعة تبلغ 
ية القدمية، ويأتوا بنسخ دقلديانوس بالعلماء إىل اإلسكندرية لينسخوا ما فيها من املخطوطات األدبية اليونانية والرومان

وكان العلماء كثريي العدد حمببني إىل األهلني، وقد أشاد فيلوستراتس بذكرهم يف كتابه حياة . منها إىل مكتبات رومة
السوفسطائيني؛ وواصل برفريي عمل أفلوطني، وهاجم املسيحية، وأهاب بالعامل أن يقتصر على أكل اخلضر، وحاول 
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فق بني األفالطونية ومبادئ الديانة الوثنية، وأفلح يف ذلك إىل حد استطاع معه أن  أن يوIamblicusأميبليكس 
ومجع دجيني لريتبوس سري الفالسفة وأراءهم يف مقتطفات وقصص رائعة فاتنة، . يوحي بآرائه إىل اإلمرباطور جوليان

كندرية أفرغ كل ما  كل ما يف مكاتب اإلسAthenaeus of Naucratisوبعد أن التهم أثينيوس النقراطيسي 
مجعه يف كتابه املعروف سوفسطائيي مائدة الغداء وهو حوار ممل يف األطعمة، ومرق التوابل، والعاهرات، والفالسفة 

واملفردات اللغوية، خيفف من ملله ما جتده يف بعض أجزائه من كشف عن عادة قدمية، أو ذكرى عظيم، وكتب 
قال فيها أن اللذة اخلاصة اليت يبعثها " السمو"ظن، رسالة لطيفة يف لنجينس، وهو كاتب من بلمرييا يف أغلب ال

بالقارئ عن طريق الفصاحة اليت يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه، " تسمو"األدب يف اإلنسان، منشؤها أا 

) ؟210(وشرع ديوكاسيوس ككيانس من أهل نيقية بيثينيا يكتب تاريخ روما  . وإخالصه ووفائه ألخالقه

وأمت هذا الكتب يف الرابعة والسبعني . وهو يف سن اخلامسة واخلمسني بعد أن قضى حياته يتقلب يف مناصب الدولة
ل من نصف أسفاره الثمانني، ولكن وقص فيه تاريخ املدينة من روميولوس إىل أيامه ومل يبق من هذا الكتاب إال أق

وميتاز هذا العمل باتساع نطاقه أكثر مما ميتاز بعلو صفاته، وفيه قصص . هذه األسفار الباقية تشمل مثانني جملداً ضخماً
واضحة حية، وخطب مبينة، واستطرادات فلسفية ليست سخيفة املعىن رثّة العبارات مستمسكة بالقدمي، ولكن 

سد الكتاب كما تفسد كتاب ليفي، وهو مثل كتاب ناستس وصف مطول ملعارضة جملس النبوءات والنذر تف
الشيوخ؛ وهو كجميع كتب التاريخ الرومانية يعىن أكثر ما يعىن بتقلبات السياسة واحلرب كأن احلياة مل تكن يف ألف 

ية الغرامية يف هذا وأهم من هؤالء الرجال الكرام يف نظر مؤرخ العقل هو ظهور الروا. عام إال ضرائب وموت
وقد سبقها إعداد طويل تدرج من القربوبيديا لزنزفزن، إىل القصائد الغزلية لكلماكس، إىل القصص اخلرافية . القرن

اليت يرويها أوستيديز وغريه يف القرن الثاين قبل امليالد وما تال " واحلكايات امليليثية"اليت جتمعت حول االسكندر، 
د اعجب ذه القصص اليت تروي أخبار املغامرات واحلب مجهرة األيونيني اليونان وق. ذلك القرن من أجيال

وتطورت الرواية املنمقة تطورات شىت . بتقاليدهم، الشرقيني مبزاجهم، ولعلهم وقتئذ قد أصبحوا شرقيني بدمائهم
س يف سوريا، ومل تكن يف على ايدي بترونيوس يف رومة وأبوليوس يف أفريقية، ولوشيان يف بالد اليونان، وأميبليك

بادئ األمر تعىن باحلب عناية خاصة، حىت إذا كان القرن األول بعد امليالد امتزجت رواية املغامرات برواية احلب، 
وأقدم األمثلة الباقية من هذه الروايات هي . ولعل هذا االمتزاج كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئات من النساء

أو القصص املصرية اليت كتبها هليودورس احلمصي، وقد ثار اجلدل الكثري حول تاريخ " Aethiopicaاألثيوبكا "
: هذه القصص، ولكن يف وسعنا أن نعزوها إىل القرن الثالث، وتبدأ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من اجلالل

ني وقف مجاعة الرجال يبدو أفتر ثغر النهار عن بسمات البهجة، وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت قلل التالل، ح"
من أسلحتهم وظهرهم أم قراصنة، وأخذوا ينظرون إىل البحر بعد أن صعدوا إىل قمة أحد املنحدرات املطل على 
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ولكنهم مل جيدوا هناك شراع سفينة يبشرهم بالغنيمة فوجهوا أبصارهم حنو الشاطئ املمتد من . مصب النيل اهلرقليويت
 الشاب الغين الوسيم Theagenesونلتقي على حني غفلة بثياجينس ). 37(أوهحتتهم، وكان هذا هو الذي ر

وكان القراصنة قد قبضوا عليهما، وحلت ما كثري من ضروب .  اجلميلة الباكيةChsricleaوباألمرية كركليا 
ع والقصص اليت الشدائد املختلفة، من سوء التفاهم، والوقائع احلربية، والقتل واللقاء، تكفي ألن تكون مادة جلمي

وختتلف هذه القصة عن قصص بترونيوس وأبوليوس يف أن عفة . تصدر يف فصل من فصول السنة يف هذه األيام
العذارى يف رواته هليودورس مسألة غري ذات خطر كبري، ومير عليها القارئ بسرعة، بينما هي عند بترونيوس 

دورس حيافظ على عفة كركليز وينجيها من عشرات وأبوليوس جوهر القصة وحمورها الذي تدور عليه فترى هليو
ولعلنا جند هنا . األخطار ويدبج عدداً من العضات القوية املقنعة يف مجال الفضيلة النسوية ووجوب احملافظة عليها

ولقد كانت . شيئاً من تأثري املسيحية؛ بل إن الرواية املتواترة جتعل مؤلف القصة أسقف سالونيكي املسيحي فيما بعد
األثيوبكا، على غري علم أو قصد من مؤلفها، منشأ عدد ال حيصى من الروايات اليت نسجت على منواهلا؛ فلقد 

 وقصة كورندا يف رواية Pesileey Sigismunda املسماة Cervontesكانت هي أمنوذج قصة سرفنتيز 
واية جند جرمية احلب، ففي هذه الر. Mme de Scuderyإنقاذ أورشليم لتاسو، وقصص السيدة ده اسكوديري 

ودالئله، والتوجع واإلغماء، واخلامتة السعيدة اليت جندها يف مئات اآلالف من القصص املمتعة؛ وهنا جند رواية 
وأشهر .  بألف ومخسمائة عامRichardson قبل كاتبها ردشردسن Clarissa Harloweكالرسا هارلو 

ولسنا نعرف عن مؤلفها إال . Daphnis and Chloe قصص احلب مجيعها يف النثر القدمي قصة دفنيس وكلوين
وتقول إن دفنيس عرض . ، كما اننا نظن جمرد ظن أا ألقت يف القرن الثالث بعد امليالدLongusامسه لنجس 

ويف القصة فقرات . لتقلبات اجلو القاسية وقت مولده، وإن راعياً أنقذه وعىن بتربيته وإنه أصبح هو اآلخر راعياً
 وصف الريف توحي بأن لنجس كشف ما فيه من مجال بعد طول مقامه يف املدينة، كما كشفه الشاعر ثيو رائعة يف

وحيب دفنيس فتاة حسناء أنقذت هي األخرى بعد أن عرضت للجو القاسي يف . كريتس الذي نسج هو على منواله
، ويستحمان معاً ومها عريانني يف طهر ويرعى الفىت والفتاة قطعاما وتتوثق بينهما عرى الصداقة واأللفة. طفولتها

ويشرح هلما جارسنج نشوة حبهما، ويصف هلما ما القاه يف . وبراءة، ويقبل كلهما اآلخر أول قبلة يسكران منها
مل أكن أفكر يف طعامي، ومل أكن أذوق طعم الراحة، وهجر الكرا عيين، وأمضين : "أيام شبابه من آالم العشق فيقول

ويعرفهما أبوامها، وكان وقتئذ من أغنياء ). 28(ربات قليب، وأحست أطرايف بربودة املوتىاحلزن، وأسرعت ض
والقصة مكتوبة . الناس، ويهباما الكثري من املال، ولكنهما ال يعبآن بالثراء، ويعودان إىل حياة الرعي املتواضعة

فكانت ) 1559(ة السلسلة املطواعة  إىل اللغة الفرنسيAmyotببساطة الفن اجلميل املصقول وقد ترمجها أميو 
هذه الترمجة هي املثال الذي احتذاه سان بيري يف بول وفريجينيا كما أوحت مبا ال حيصى من الرسوم والقصائد 
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وال يعرف أحد اسم منشئها أو مىت . وشبيه ا قصيدة من الشعر تعرف باسم أمسية فينوس. والقطع املوسيقية
وموضوعها هو موضوع خطب لكريشيوس اليت متتاز مبا ) 39(شعر ذلك القرن نفسهأنشأها، وأغلب الظن أا من 

 وخالصتها أن ربة احلب تلهب قلوب مجيع األحياء بالرغبة اجلاحمة، وأا -فيها من التفات، ورواية لنجس الغرامية 
  ! هلذا السبب هي خالقة العامل احلقة

 غداً سيحب من مل يطف به طائف احلب، 

  

 ب من ذاق قبل طعم احلب، غداً سيح

  

 لقد أقبل الربيع النظر، أخذ يغين غناء احلب، 

  

 وولدت الدنيا من جديد، وها هو ذا حب الربيع، 

  

يدفع كل طري إىل قرينه، وها هي ذي الغابات 
 املترقبة 

  

 تنثر غدائرها لتستقبل شآبيب الربيع، 

  

 غداً سيحب من مل يطف به طائف احلب، 

  

ن ذاق قبل طعم احلب، وسيحب م 

وعلى هذا النحو يسترسل الكاتب يف شعره العذب الصايف، وجيد احلب يف املطر املخصب ويف أشكال الزهر، ويف 
أهازيج األعياد البهجة، ويف التجارب الصعبة اليت يعانيها الشباب املشتاق، ويف مواعيد اللقاء الوجلة، وسط 

غداً سيحب من مل يطف به طائف احلب، وسيحب من ذاق : " القوي اجلامعالغابات، وبعد كل مقطوعة يتردد الوعد
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وإنا لنجد هنا يف آخر القصائد الغنائية الكربى اليت تغنت ا الروح الوثنية الوزن الشعري لترانيم ". قبل طعم احلب
  .العصور اليت تستبق أنغام شعراء الفروسية الغرليني بعدة قرون

  الفصل الخامس 

  لشرقية الملكية ا

اختار اجليش خليفة له ) 270(ملا مات كلوديوس الثاين أثناء انتشار وباء كان يفتك بالقوط والرومان على السواء 
 قد ارتفع من أوطأ الطبقات بقوة اجلسم Domitius Aurelianusوكان دومتيوس أورليانس . ابن فالح إلرياي

وكان مما يشهد بعودة العقل إىل اجليش أنه اختار رجالً " يد على سيف"واإلرادة؛ وقد لقبوه من قبيل السخرية 
وبفضل قيادته صد أعداء روما عن حدودها يف كل مكان عدا ر . يطلب عند غريه من النظام ما يطلبه عند نفسه

. ةالدانوب، فهناك نزل أورليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون حاجزاً بني اإلمرباطورية وبني غريهم من الربابر

ولعل هذا االستسالم قد شجع األملان والوندال على غزو إيطاليا، ولكن أورليان انتصر عليهم يف ثالث معارك 
وكان يفكر يف القيام حبمالت حربية على أجزاء قاصية، وخيشى أن يهاجم األعداء روما يف أثناء . وشتت مشلهم

 لبناء أسوار جديدة حول العاصمة، كما أقنع النقابات غيابه، فأقنع جملس الشيوخ بأن يوافق على صرف املال الالزم
الطائفية بأن تقوم ذا العمل وأخذت املُدن يف مجيع أحناء اإلمرباطورية تشيد األسوار حوهلا، وكان قيامها ذا العمل 

لك اعتزم ورأى أورليان أن اهلجوم أفضل من الدفاع، ولذ. شاهداً على ضعف قوة الرومان وخامتة السلم الرومانية
 الذي اغتصب السيادة على Tetricusأن يعيد جمد اإلمرباطورية باهلجوم على زنوبيا يف الشرق، مث على تتريكس 

 قائد أورليان مصر من ابن زنوبيا يف الوقت الذي كان هو نفسه خيترق Probusواسترد بروبس . غالة بعد بستيوس
وحاولت امللكة أن تفر، .  هذه امللكة يف محص وحياصر عاصمتهاجبيوشه بالد البلقان، ويعرب اهللسبنت، ويهزم جيش

وبينما كان ). 272(وتستنجد بالفرس ولكنها أسرت، واستسلمت املدينة وجنت من التدمري، ولكن لنجينس قُتل 
رعاً فعاد إليها مس. اإلمرباطور عائداً على رأس جيشه إىل اهللسبنت، ثارت تدمر وقتلت احلامية اليت تركها فيها

كسرعة قصري، وحاصر املدينة مرة أخرى واستوىل عليها بعد قليل من الوقت، وأباحها اجلنود يسلبون ويعيثون فيها 
فساداً، ودك أسوارها، وقضى مرة أخرى على جتارا، وتركها تعود قرية صحراوية، وهكذا ظلت من ذلك احلني إىل 

موكب أورليان وهو داخل منتصر إىل رومة؛ ومسح هلا بأن وسارت زنوبيا مكبلة باألغالل تزين . الوقت احلاضر

 هزم أورليان تتريكس عند شالون 274ويف عام  . تقضي البقية الباقية من عمرها حرة إىل حد ما يف تيبور
Chalonsا إليها فرحبت بالقائد الظافر ولقبته . لة وعاد بعدئذ إىل غامرجع العامل"واغتبطت روما بعودة سياد "

restittor orbis . ة سيئاً من النظام االقتصادي بإصالحمث وجه عنايته إىل واجبات السلم، فأعاد إىل اإلمرباطوري
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وكان . صارم الذي رد به احلياة إىل اجليشالنقد الروماين، وأعاد تنظيم األداة احلكومية بأن طبق عليها نفس النظام ال
يعزو بعض ما تعانيه روما من الفوضى األخالقية والسياسية إىل تعدد األديان واملذاهب فيها ويسعى ألن يوحد 

األديان القدمية واجلديدة ويوجهها إىل عبادة إله واحد هو إله الشمس، واإلمرباطور نائبه يف األرض وملا أظهر اجليش 
وأنشأ يف روما هيكالً للشمس . شيوخ تشككهما، أبلغهما أن اهللا، ال اختيارمها، هو الذي جعله إمرباطوراًوجملس ال

وكانت امللكية املطلقة والتوحد تسريان وقتئذ جنباً . رائع اجلمال، كان يرجو أن ميتزج فيه بعل محص وإله املثراسية
نت سياسة أورليان الدينية توصي بأن قوة الدولة آخذة إىل جنب، وكانت كلتامها تسعى ألن تستعني باألخرى؛ وكا

وكانت هذه هي فكرة . يف االضمحالل، وأن قوة الدين آخذة يف االرتفاع، وقد أصبح امللوك وقتئذ ملوكاً بنعمة اهللا
الشرقيني عن احلكومة وهي فكرة وجدت يف مصر، وبالد الفرس، وسوريا؛ فلما قبلها أورليان عجل التيار الذي 

.  حيول امللكية إىل حكومة شرقية، وهو التيار الذي بدأ من عهد إجلابالس وانتهى عن دقلديانوس وقسطنطنيكان

 مجاعة من 275وبينما كان أورليان يقود جيشاً خمترقاً به تراقية ليحسم األمر بينه وبني فارس إذ اغتاله يف عام 
 لكثرة ما ارتكبه هو نفسه من اجلرائم فطلب إىل جملس وارتاع اجليش. ضباطه ألم خدعوا فظنوا أنه ينوي إعدامهم

الشيوخ أن خيتار من خيلف اإلمرباطور القتيل؛ ومل يكن أحد يرغب يف هذا الشرف الذي ينذر بالقتل على الدوام؛ 
وكان تاستس هذا يدعي أنه من . وانتهى األمر بأن رضي به تاستس ألنه كان وقتئذ يف اخلامسة والسبعني من عمره

ل املؤرخ املسمى ذا االسم، وكانت تتمثل فيه مجيع الفضائل اليت كان ينادي ا ذلك الكاتب املوجز املتشائم؛ نس
لكنه قضى حنبه من فرط األعياء بعد ستة أشهر من جلوسه على العرش، وندم اجلند على ندمهم، فعادوا إىل االستئثار 

 وكان ذلك اختياراً موفقاً، كما كان بروبس خليقاً ).276( إمرباطوراً Probusبالسلطة ونادوا ِبربوبس 

 من الوندال، Illyricumفقد طرد األملان من غالة، وطهر إلريكم .  ألنه كان ميتاز بالشجاعة واالستقامةبامسه
الدانوب، وأرهب الفرس بكلمة منه، واستمتعت اإلمرباطورية كلها يف أيامه بالسلم؛ وشاد سوراً بني الرين و

وسرعان ما عاهد شعبه على أال تكون يف البالد أسلحة، وال جيوش، وال حروب، وعلى أن يعم األرض كلها حكم 
نقعات ويغرسوا الكروم، وبدأ هذه الطوىب بأن أرغم جنوده على أن يصلحوا األراضي البور، وجيففوا املست. القانون

واستاء اجليش من هذا التسامي الذي مل يكن له به عهد، فاغتاله . ويقوموا بضروب أخرى من األعمال العامة
 ابن معتوق دملاشي إمرباطوراً Dioclesونادى برجل يدعى ديوقليز . ، وحزن عليه؛ وأقام نصباً تذكارياً له)283(

 قد ارتقى مبواهبه الفذة - وهو االسم الذي اختاره بعد ذلك لنفسه -ديانوس وكان ديوقليشيان أو دقل. على الدولة
وكان رجالً عبقرياً أكثر دراية . ومبادئه األخالقية املرنة حىت عني، وحاكما يف بعض الواليات، وقائداً حلرس القصر

 عمت البالد من أيام وقد جلس على العرش بعد عهد من الفوضى أشد من الفوضى اليت. بشئون احلكم منه باحلرب
ابين جراكس إىل أيام أنطونيوس، ولكنه هدأ كل األحزاب الثائرة املتنافرة، وصد األعداء عن مجيع احلدود، وبسط 
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وكان ثالث ثالثة تدين هلم اإلمرباطورية بالشيء . سلطان احلكومة وقواه، وأقام حكمه على تأييد الدين ورضاء رجاله
وأما أغسطس فقد أنشأها، وأما أورليان فقد أنقذها، وأما دقلديانوس . دقلديانوس أغسطس وأورليان؛ و- الكثري 

وكان أول قراراته احلامسة قراراً كشف عن املستور من أحوال الدولة وعن أفول جنم . فقد نظمها تنظيماً جديداً
 يف آسية الصغرى تبعد عن رومة، فقد هجر املدينة ومل يتخذها عاصمة مللكه، واختذ مقامه يف نيقوميديا وهي مدينة

بيزنطية بقليل من األميال جهة اجلنوب، وظل جملس الشيوخ يعقد جلساته يف روما كما كان يعقدها قبل، وظل 
القناصل يقومون مبرامسهم املألوفة، وظلت األلعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع متوج مبن فيها من الناس 

 والقيادة قد انتقلتا من هذه املدينة اليت أضحت مركز االحنالل االقتصادي على اختالف أجناسهم؛ ولكن السلطة
ذلك أنه كان ال بد من الدفاع عن . وكان الذي دفع دقلديانوس إىل هذا العمل هو الضرورة احلربية. واألخالقي

بال هذا البعد أوربا وآسية، ومل يكن الدفاع عنهما مستطاعاً من مدينة يف جنوب جبال األلب وتبعد عن تلك اجل
، وعهد إليه الدفاع عن الغرب؛ ومل يتخذ )286(وهلذا أشرك معه يف احلكم قائداً حمنكاً يدعى مكسميان . الشاسع

وبعد ست سنني من ذلك العام اختذ كال األغسطسني . مكسميان روما عاصمة له بل اختذ بدالً منها مدينة ميالن
Augusyi" ًفاختار دبوقليشان جلرييوس . وليكون خليفة له من بعدهليساعده يف أعباء احلكم " قيصرا
Galerius واختذ هذا عاصمته مدينة سرميوم Sirmium وهي متروفيكا Mitrovica ر الساف على 

Save وعهد إليه حكم واليات الدانوب؛ وعني مكسميان قنسطنطيوس طلورس ،Constantius Chlorus 

). Trevesتريف  (Augusta Trevirorumدينة أوغسطا ترفرورم واختذ هذا حاضرته م. خلفاً له) األصغر(

وتعهد كل أغسطس أن يعتزل امللك بعد عشرين عاماً ليخلفه قيصره؛ وكان من حق هذا القيصر أن يعني هو اآلخر 
وكان . فأضاف بذلك رابطة الدم إىل رابطة القانون" بقيصره"وزوج كل أغسطس ابنته . يعاونه وخيلفه" قيصراً"

يانوس يرجو بذلك أن يسد الطريق على حروب الوراثة، وأن يعيد إىل احلكومة استقرارها ودوامها، وسلطاا، دقلد
وأن تكون اإلمرباطورية متأهبة ملالقاة األخطار يف أربع نقاط هامة، سواء أكانت هذه األخطار ناشئة من الثورات 

فقد . ، مجع كل الفضائل إذا استثنينا فضيليت الوحدة واحلريةلقد كان تنظيماً باهراً. الداخلية، أم من الغزو اخلارجي
انقسمت امللكية، ولكنها كانت ملكية مطلقة، وكان كل قانون يصدره كل حاكم من احلكام األربعة يصدر بامسهم 

مجيعا، ويطبق يف أحناء الدولة، وكان قرار احلكام يصبح قانوناً ساعة صدوره، من غري حاجة إىل تصديق جملس 
وكان احلكام هم الذين يعينون مجيع موظفي الدولة، ومدت أداة بريوقراطية ضخمة فروعها يف . لشيوخ يف روماا

وأراد دقلديانوس أن يزيد من قوة هذا النظم فحول عبادة عبقرية اإلمرباطور إىل عبادة شخصه . مجيع أحناء الدولة
هرقول؛ وهكذا هبطت احلكمة والقوة من السماء بوصفه جتسيداً جلوبتر، وتواضع لكسمليان فرضي أن يكون هو 
 وأثواباً من - عصابة عريضة مرصعة بالآللئ -لتعيدا النظام والسلم إىل األرض، واختذ دقلديانوس لنفسه تاجاً 
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احلرير والذهب؛ وأحذية مرصعة باحلجارة الكرمية، وابتعد عن أعني الناس يف قصره، وحتم على زائريه أن ميروا بني 
لقد . ن خصيان التشريفات واحلجاب وأمناء القصر ذوي األلقاب والرتب، وأن يركعوا ويقبلوا أطراف ثيابهصفني م

وما من شك يف أنه كان يضحك يف السر من هذه اخلرافات واألشكال . كان يف احلق رجالً يعرف العامل حق املعرفة
 أن يدعمه وأن يقمع اضطراب العامة وعصيان ولكن عرشه كان يعوزه ما خيلعه الزمان عليه من شرعية، وكان يأمل

واختذ لنفسه لقب السيد : "ويف ذلك يقول أورليوس فكتور. اجليش بأن خيلع على نفسه مظاهر األلوهية والرهبة
Dominusوكان معىن إقامة هذا الطراز الشرقي من احلكم ) 40"(، ولكنه كان يسري يف الناس سرية األب

رقيق، وهذا اجلمع بني اإلله وامللك يف شخص واحد، كان معىن هذا عجز األنظمة االستبدادي على يد ابن عبد 
اجلمهورية يف العهود القدمية، والتخلي عن مثار معركة مرثون، والعودة إىل مظاهر بالط امللوك اإلكيمنيني، 

يها حكم هؤالء امللوك كما واملصريني، والبطاملة، والبارثيني، وامللوك الساسانيني، وإىل النظريات اليت كان يقوم عل
ومن هذه امللكية الشرقية الصبغة جاء نظام امللكيات البيزنطية واألوربية، وهو النظام . عاد االسكندر إليها من قبل

ومل يبق بعد هذا إال أن يتحالف امللك الشرقي يف عاصمة شرقية مع دين . الذي طل قائماً إىل أيام الثورة الفرنسية
  .اخلواص البيزنطية يف الظهور أيام دقلديانوسولقد بدأت . شرقي

  الفصل السادس 

  اشتراكية دقلديانوس 

. وسار دقلديانوس يف عمله بنشاط ال يقل عن نشاط قيصر، فأخذ يعيد تنظيم كل فرع من فروع اإلدارة احلكومية

وبأن جعلها طبقة وراثية وبدل أحوال األشراف بأن رفع إىل طبقتهم كثريين من املوظفني املدنيني أو العسكريني، 
وقسم هو وزمالؤه اإلمرباطورية إىل . ذات مراتب خمتلفة على النظام الشرقي، وألقاب كثرية، ومراسم معقدة متعددة

ست وتسعني والية تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية، وأربع مقاطعات، وعني لكل قسم حاكم مدين وآخر 
مركزية صرحية، ترى أن االستقالل الذايت احمللي، وأن الدميقراطية عسكري، وأصبحت الدولة بذلك ذات حكومة 

ودارت . نفسها، ترف ال يصلح إال ألوقات األمن والسلم، وتربر سلطاا املطلق حباجات احلرب القائمة أو املتوقعة
يا اليت ثارت رحى احلرب يف تلك األيام فعالً وأحرزت الدولة فيها انتصارات باهرة؛ فاستعاد قنسطنطيوس بريطان

عليه، وأوقع جلرييوس بالفرس هزمية منكرة حامسة أسلموا بعدها أرض النهرين ومخس واليات وراء ر دجلة، وصد 
وواجه دقلديانوس وأعوانه يف زمن السلم املشاكل الناشئة من االحنالل . أعداء رومت عن حدودها جيالً من الزمان

نظاماً اقتصادياً تسيطر عليه الدولة ليتغلب بذلك على الكساد ومينع االقتصادي، فأحل حمل قانون العرض والطلب 
ووضع نظاماً نقدياً سليماً بأن عني للعملة الذهبية وزناً وعياراً حمددين، احتفظت ما ). 41(نشوب الثورات
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لى اإلطالق، ، ووزع الطعام على الفقراء بنص مثنه يف السوق أو بغري مثن ع1453اإلمرباطورية الشرقية حىت عام 
، ووضع عدداً كبرياً من فروع الصناعة )42(وشرع يقيم كثرياً من املنشآت العامة ليوجد بذلك عمالً للمتعطلني

والتجارة حتت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات املُدن واجليش؛ وبدأ هذه السيطرة الكاملة باسترياد احلبوب 
 ذه التجارة أن يقبلوا أشراف الدولة عليها نظري ضمان احلكومة فأقنع أصحاب السفن والتجار والبحارة املشتغلني

وكانت الدولة من زمن قدمي متتلك معظم مقالع احلجارة، ورواسب امللح، واملناجم، ). 43(لعدم تعطلهم وألرباحهم
، ولكنها خطت يف ذلك الوقت خطوة أخرى فحرمت تصدير امللح، واحلديد، والذهب، واخلمر، واحلبوب، والزيت

مث انتقلت بعد ذلك إىل السيطرة على ). 44(من إيطاليا، وفرضت نظاماً دقيقاً صارماً على استرياد هذه املواد
املؤسسات الصناعية اليت تنتج حاجيات اجليش، وموظفي الدولة وبالط األباطرة، وحتمت على مصانع الذخرية، 

ا القدر باألمثان اليت حددا هي له، وألقت على والنسيج، واملخابز أال يقل إنتاجها عن قدر معني، واشترت هذ
مجعيات الصناع تبعات تنفيذ أوامرها ومواصفات منتجاا، فإذا تبينت أن هذه اخلطة مل تؤِد إىل الغرض املقصود منها 

وذا وضعت الكثرة الغالبة من املؤسسات ). 45(أممت هذه املصانع، وجهزا بعمال فرضت عليهم أن يعملوا فيها
وخضع . لصناعية والنقابات الطائفية يف إيطاليا شيئاً فشيئاً حتت سيطرة الدولة املتحدة يف عهد أورليان ودقلديانوسا

القصابون واخلبازون، والبناءون، وصناع الزجاج، واحلديد، واحلفارون خضع هؤالء مجيعاً لنظم مفصلة وضعتها هلم 
يئات الصناعية املختلفة كانت أشبه مبراقبات صغرى على  إن اهلRostovizeffويقول رستوفتزف ). 46(احلكومة

وكانت خاضعة . مؤسساا تقوم ذا العمل نيابة عن الدولة وكانت أشبه ذه املراقبات منها مبالكة املؤسسات
وحصلت مجعيات التجار ). 47(لسلطان موظفي املصاحل احلكومية املختلفة، ولقواد الوحدات العسكرية املتباينة

ناع من احلكومة على مزايا كثري متنوعة، وكثرياً ما كانت تؤثر تأثرياً كبرياً يف خططها؛ وكانت يف نظري هذه والص
املزايا وهذا التأثري تعمل كأا أعضاء يف اإلدارة القومية، فكانت تساعد احلكومة على وسائل من اإلشراف احلكومي 

 الرابع إىل مصانع األسلحة القائمة يف الواليات، وإىل صناعة شبيهة ذه الوسائل يف القرن الثالث وأوائل القرن
وكان كل والية رقيب خاص يشرف على نواحي : "Paul Louisلوي -ويف ذلك يقول بول. األطعمة واملالبس

تسيطر على مجيع املصانع ... النشاط الصناعي، وأصبحت الدولة يف كل مدينة كبرية صاحب عمل وذات قوة كبرية
ومل يكن مستطاعاً أن يسيطر هذا النظام إال إذا ). 49"( كانت ترزح حتت أعباء الضرائب الفادحةاخلاصة اليت

 قانون األمثان الذي حددت به أقل 301سيطرت الدولة على أمثان السلع، وهلذا أصدر دقلديانوس وزمالؤه يف عام 
وهاجم القرار يف . يف مجيع أحناء اإلمرباطورياألمثان واإلجور اليت جييزها القانون جلميع السلع أو اخلدمات العامة 
ومن ذا . "لكي ترتفع أمثاا" قلت فيه السلع"مقدمته االحتكارات اليت منعت البضائع من السوق يف الوقت الذي 

خال قلبه من العاطفة اإلنسانية فال يرى أن ارتفاع األسعار ظاهرة عامة يف أسواق مدننا، وأن شهوة ... الذي
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يرى أشرار الناس أم خيسرون إذا ما توافرت ...  وهلذا-حيد منها وفرة السلع وال أعوام الرخاء؟الكسب ال 
... واجلري وراء األرباح الباهظة القاتلة... إن من الناس من جيعلون مههم الوقوف يف وجه الرخاء العام... احلاجات

سبعة أضعاف الثمن املعتاد أو مثانية أضعافه، بل لقد عم الشره مجيع اجلشعون األمثان، ومل يكتفوا باحلصول على 
زادوه إىل احلد الذي تعجز األلفاظ عن وصفه، حىت لقد يضطر اجلندي إىل دفه مرتبه كله وإعانة احلرب يف شراء 

سلعة واحدة، وبذلك يذهب كل ما يقدمه العامل كله إلمداد اجليش حباجته يف جيوب أولئك اللصوص 

ولقد ظل هذا املرسوم حىت وقتنا احلاضر أعظم حماولة يف التاريخ كله الستبدال القرارات احلكومية  . اجلشعني
السلع وشحت ولكن التجربة أخفقت إخفاقاً عاجالً كامالً، فقد أخفى التجار ما عندهم من . بالقوانني االقتصادية

وحدثت عدة اضطرابات؛ ). 52(البضائع أكثر من ذي قبل، وام دقلديانوس نفسه بالتغاضي عن ارتفاع األسعار
، وانتهى األمر )53(واضطرت احلكومة إىل التراخي يف تطبيق املرسوم إلعادة اإلنتاج والتوزيع إىل حالتهما الطبيعية

 النظام االقتصادي اخلاضع للسيطرة احلكومية هي ما تطلّبه تنفيذه وكانت علة ضعف هذا. بإلغائه على يد قسطنطني
فقد بلغت البريوقراطية اليت تطلّبها تنفيذه من االتساع درجة وصفها لكتنيوس بأا احتاجت إىل نصف . من نفقات

املوظفون آخر ، ووجد )54(السكان؛ وال شك يف أنه بالغ يف هذا التقدير مبالغة كان الباعث عليها ميوله السياسية
األمر أن عملهم هذا مما تنوء به العدالة اإلنسانية، وكانت رقابتهم متباعدة يستطيع الناس أن يقتلوا منها مبا أوتوا من 

وارتفعت الضرائب ارتفاعاً مل يكن له مثيل من قبل، وفرضت على كل شيء ألداء أجور املوظفني، . مكر ودهاء
نشآت العامة، وإعالة العجزة واملتعطلني، ولكن الدولة قد كشفت بعد طريقة ونفقات البالط، واجليش، وبرنامج امل

االستدانة لتخفي ا إسرافها وتؤجل يوم حساا، فقد كانت أعمال كل عام ينفق عليها من إيراد العام نفسه، وأراد 
لضرائب عيناً كلما كان دقلديانوس أن حيتاط ملا عساه أن حيدث من أداء الضريبة بعملة خمفضة، فأمر بأن تؤدى ا

ذلك مستطاعاً، وحتم على دافعي الضرائب أن يؤدوا ما عليهم إىل خمازن حكومية، ووضع نظاماً شاقاً لنقل هذه 
، وجعل موظفي البلديات يف كل بلدية مسئولني من الوجهة )55(الضرائب العينية من هذه املخازن إىل مقرها األخري

وإذ كان من طبيعة كل ممول أن حياول ). 56(ضرائب املفروضة على إقليمهماملالية عن كل تقصري يف حتصيل ال
اهلروب من أداء ما عليه من الضرائب، فقد أنشأت الدولة قوة خاصة من الشرطة للفحص عن أمالك كل شخص 

ودخله؛ واستخدمت وسائل التعذيب مع الزوجات، واألطفال، والعبيد إلرغامهم على الكشف عن ثروة بيوم أو 
ومع هذا كله فقد كاد الفرار ). 57(مكاسبها، وفرضت عقوبات صارمة على من حياولون اهلرب من أداء ما عليهم

من الضرائب أن يصبح وباء متفشياً يف اإلمرباطورية كلها يف القرن الثالث، وأضحى أكثر تفشياً يف القرن الرابع؛ 
عوا أنفسهم يف عداد الطبقة الدنيا حىت ال يختاروا فكان األغنياء خيفون ثروم، وبدل األشراف طبقتهم ووض

للوظائف البلدية، وهجر الصناع حرفهم، وترك الزراع أرضهم املثقلة بالضرائب ليصبحوا أجراء عند غريهم، 



  

 Will Durant  680   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

من أهلها لفدح الضرائب املفروضة ) مثل طربية يف فلسطني(وأقفرت كثري من القرى وبعض البلدان الكبرية 
كان القرن الرابع اجتاز عدد كبري من األهلني حدود اإلمرباطورية وجلأوا إىل الربابرة فوراً من ، فلما )58(عليها

وأكرب الظن أن الذي محل دقلديانوس على االلتجاء إىل تلك األعمال، اليت أوجدت واقع األمر . الضرائب الفادحة
، هو حرصه على منع هذه اهلجرة اليت تكلف نظام االسترقاق اإلقطاعي يف احلقول، واملصانع، والنقابات الطائفية

وبعد أن جعلت . الدولة كثرياً من النفقة، وعلى ضمان ورود العام بانتظام للجيش واملُدن، والضرائب لبيت املال
احلكومة مالك األرض مبا فرضته عليه من الضرائب النوعية مسئوالً عن حسن استغالل مزارعيه ألرضه، قررت أن 

ولسنا نعرف مىت صدر هذا القرار . أرضه حىت يؤدي مجيع املتأخر عليه من الديون أو العشوريبقى الزارع يف 
 قانوناً يفترض وجود هذا القرار ويؤكده؛ وجيعل املستأجر 332التارخيي، ولكنا نعرف أن قسطنطني سن يف عام 

يعت األرض بيع هو وأسرته باألرض اليت يزرعها، ال يستطيع تركها إال برضاء مالكها، فإذا ب" يرتبط كتابة"
وليس فيما وصل إلينا من املعلومات ما يدل على أن الزراع قد احتجوا على هذه القيود؛ ولعل هذا ). 60(معها

وذه الطريقة وأمثاهلا انتقلت . القانون قد قدم إليه ضماناً ألمنه وسالمته، كما هو حادث يف أملانيا يف هذه األيام
. لث من االسترقاق إىل احلرية مث االسترقاق اإلقطاعي، وذا النظام استقبلت العصور الوسطىالزراعة يف القرن الثا

فحرم على العمال تغيري عملهم، أو االنتقال من . واتبعت الصناعة وسائل من هذا النوع ليضمن بذلك استقرارها
لعمل املقرر هلا، وحرم على أي مصنع إىل مصنع إال مبوافقة احلكومة؛ وقصرت كل نقابة طائفية على حرفتها وا

وألزم كم من يعمل يف الصناعة أو التجارة بأن ينضم إىل نقابة من ). 61(إنسان أن يغادر النقابة اليت سجل امسه فيها
، فإذا رغب إنسان يف أن يستبدل مبكانه أو حرفته )62(هذه النقابات الطائفية، وحتم على االبن أن يشتغل حبرفة أبيه

أو حرفة أخرى ذكرته الدولة بأن إيطاليا حياصرها الربابرة وأن على كل رجل أو ابن يشتغل حبرفة أن مكاناً آخر 
 نزل دقلديانوس ومكسيميان عن سلطتهما باحتفالني مهيبني أقيما يف نيقوميديا 305وملا استهل عام . يبقى حيث هو

ومل يكن . لشرق وثانيهما للغربوميالن، وأصبح جالريوس، وقنسطنطيوس أغسطسني إمرباطورين أوهلما ل
دقلديانوس قد جتاوز وقتئذ اخلامسة واخلمسني من عمره، ولكنه اختفى يف قصره الواسع القائم يف أسبالتا 

Spalataيار حكومته الرباعية يف غمار احلرب . ، وقضى فيه الثمانية األعوام الباقية من حياتهوشهد بعينيه ا
سميان أن يستويل على أزمة احلكم مرة أخرى، ويقضي على الشقاق واحلب، قال إنه لو وملا أن أحلّ عليه مك. األهلية

رأى مكسميان الكرنب اجليد الذي يزرعه يف حديقته ملا طلب إليه أن يضحي ذه املتعة جرياً وراء متاعب 
عاماً وأقر من جديد واحلق أنه كان قميناً بكرنبه وراحته، فقد قضى على الفوضى اليت دامت مخسني ). 63(السلطان

سلطان احلكومة والقانون، أعاد االستقرار إىل الصناعة، ورد األمن إىل التجارة، وأذل فارس، وخضد شوكة الربابرة، 
وكان بوجه عام مشترعاً أميناً خملصاً، وحاكماً عادالً إذا ضربنا صفحاً عن حبض االغتياالت القليلة اليت جرت على 
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م بريوقراطية باهظة األكالف، وقضى على االستقالل الذايت للواليات، وعاقب معارضيه ولسنا ننكر أنه أقا. يديه
أشد العقاب، واضطهد الكنيسة اليت كان يف وسعه أن يتخذها حليفة له فيما بذل من اجلهود إلصالح أحوال 

فه اآلخر ملك مستبد الدولة، وجعل سكان اإلمرباطورية جمتمعاً من الطبقات، يف أحد طرفيه زراع جهالء ويف طر
مطلق السلطان، ولكن الظروف اليت واجهتها روما مل تكن تسمح بانتهاج سياسة تقوم على مبادئ احلرية؛ وقد 

جرب ماركس أورليوس والكسندر سفريس هذه السياسة وأخفقا فيها، ورأت الدولة الرومانية نفسها حماطة باألعداء 
م مجيعها يف أوقات احلروب اليت يتقرر فيها مصريها، وقبلت طغيان من كل جانب، ففعلت ما البد أن تفعله األم

زعيم قوي، ورضيت أن يفرض عليها ما ال تكاد تطيقه من الضرائب، وختلت عن احلرية الفردية إىل أن تنال احلرية 
فت اآلخر، اجلماعية، ولقد قام دقلديانوس باألعمال اليت قام ا أغسطس، وإن كانت قد كلفت أوهلما أكثر مما كل

ولكنه واحلق يقال قام ا يف ظروف أقسى من ظروفه، وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده األخطار اليت جنوا منها 
  .، وسكن قسطنطني البيت الذي شاده له دقلديانوس"أبا العصر الذهيب"بفضل جهوده فلقبوه 

  الباب الثالثون 

  انتصار المسيحية 

   م 325 - 306

  الفصل األول 

  نزاع بين الكنيسة والدولة ال

   م 311 -  64

كانت احلكومة الرومانية قبل أيام املسيحية تظهر يف أغلب األحيان لألديان املعارضة للدين الوثين املقرر تساحماً تظهر 
من حني هذه األديان مثله للشعائر الرمسية ولإلمرباطورية؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد اجلديدة إال حركة يأتوا 

وهلذا آمل األباطرة أن جيدوا أن املسيحيني واليهود، دون سائر أتباع األديان . إىل حني ميجدون ا اآلهلة ورئيس الدولة
ذلك أن إحراق البخور أمام متثال اإلمرباطور كان . اخلارجة على دين الدولة، هو الذين يأبون أن يعظموا عبقريام

ية وتوكيداً هلذا الوالء، فهو من هذه الناحية أشبه ما يكون بيمني الوالء اليت تطب قد أصبح دليل الوالء لإلمرباطور
لكن الكنيسة كانت ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين . إىل من ينالون حق املواطنية يف هذه األيام

ام، ولذلك أمرت أتباعها أن يرفضوا هذه خاضع للدولة، وترى يف عبادة اإلمرباطور نوعاً من الشرك وعبادة األصن
واستدلت احلكومة الرومانية من هذا على أن املسيحية حركة . الشعائر مهما ينلهم من األذى بسبب هذا الرفض
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وقد استطاعت القوتان قبل عهد نريون .  تعمل يف السر على قلب النظام القائم-  بل لعلها حركة شيوعية - متطرفة 
 أن يشتجر بينهما الرتاع؛ وكان القانون يعفي اليهود من أن يعبدوا اإلمرباطور؛ ونال أن تعيشا معاً من غري

ولكن مقتل بطرس وبولس، . املسيحيون يف أول أمرهم هذه امليزة ألم مل يكن يستطاع التفريق بينهم وبني اليهود
املشوب باالحتقار من اجلانبني عداء وحرق املسيحيني ليزيد حرقهم ألعاب نريون اء، بدال هذا التسامح املتبادل 

فال غرابة أن وجه املسيحيون بعد هذا اإليذاء، أسلحتهم كلها إىل صدر . دائماً، وحرباً تندلع نارها بني الفينة والفينة
 فنددوا مبا فيها من فساد وعبادة لألصنام، وسخروا بآهلتها، وأظهروا الشماتة فيها حني حلّت ا - روما 

تنبئوا بسقوطها بعد زمن قليل، وأعلنوا؛ يف محاسة الدين الذي أخرجه عن تساحمه عدم تسامح ، و)1(الكوارث
الدولة معه، أن كل من أتيحت هلم الفرصة العتناق املسيحية مث مل يعتنقوها سيعذبون عذاباً أبدياً؛ وقال الكثريون 

 مث مل يعتنقوها ألي سبب من األسباب، وإن منهم إن هذا سيكون أيضاً مصري كل اخلالئق الذين وجدوا قبل املسيحية
و " حثالة الناس"ورد الوثنيون على هذا بأن مسوا املسيحيني . كان بعضهم قد استثىن سقراط وحده من العذاب

وقالوا أن الكوارث اليت حلت باإلمرباطورية ليست إال " أعداء اجلنس البشري"، واموهم بأم "برابرة الوقحني"
وأخذ كل فريق يفتري على ). 2(هلة الوثنية والسماح ملن يسبوا من املسيحيني بأن يبقوا أحياءنتيجة غضب اآل

اآلخر آالف اإلفتراءات، فام املسيحيون بأم سحرة متصلون بالشياطني، وأم يقترفون اخلطايا سراً، ويشربون 
ذلك أن . له أصول أعمق من هذا اخلصاملكن الرتاع كانت . ، ويعبدون احلمار)3(دماء اآلدميني يف عيد الفصح

فالروماين كان ينظر إىل دينه . الدولة كانت أسا احلضارة الوثنية يف حني أن الدين كان هو أساس احلضارة املسيحية
أما . أنه جزء من كيان احلكومة وشعائرها، وكانت الوطنية هي الذروة اليت تنتهي عندها مبادئه األخالقية العليا

ن ينظر إىل دينه على أنه شيء منفصل عن اتمع السياسي، وأنه أمسى من هذا اتمع مقاماً، وكان املسيحي فكا
يدين أعظم الوالء للمسيح ال لقيصر، وقد وضع ترتليان املبدأ الثوري بأن اإلنسان غري ملزم بأن يطيع قانوناً يعتقد 

ر من تعظيمه احلاكم الروماين، ويعرض ما يقع بينه ؛ وكان املسيحي يعظم أسقفه، بل يعظم قسيسه، أكث)4(أنه ظامل
وكان اعتزال املسيحي ). 5(وبني زمالئه املسيحيني من مشاكل قانونية على رؤساء الكنيسة ال على موظفي الدولة

وأشار . للشئون الدنيوية يبدو للوثين كأنه هروب من الواجبات املدنية وضعف للروح القومي واإلرادة القومية
على املسيحيني بأن يرفضوا اخلدمة العسكرية؛ وعمل عدد كبري منهم بنصيحته كما يدل على ذلك نداء ترتليان 

سلسس هلم بأن يضعوا حداً هلذا الرفض، ورد أرجن عليه بأن املسيحيني سيدعون لإلمرباطورية وإن أبوا أن حياربوا 
املسيحيني، وأن يبتعدوا عن األلعاب اهلمجية ، وكان زعماء املسيحيني حيرضوم على أن يتجنبوا غري )6(من أجلها

، وحرم على املسيحي أن يتزوج بغري )7(اليت يقيموا يف أعيادهم، وأال يغشوا دور متثيلهم ألا مباحة للفجور
مسيحية، وعلى املسيحية أن تتزوج بغري مسيحي، وام الوثنيون العبد املسيحيني بأم يبذرون بذور الشقاق يف 
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حريضهم أبناء أسيادهم وزوجام على اعتناق الدين املسيحي؛ وام الدين املسيحي بأنه يعمل لتشتيت مشل اُألسر بت
على أن معارضة الدين اجلديد قد جاءت من قبل الشعب أكثر مما جاءت من قبل ). 8(اُألسر وخراب البيوت

ني، ولكن مجهور السكان الوثنيني قد ساءهم ذلك أن احلكام كانوا يف كثري من األحيان رجاالً مثقفني متساحم. الدولة
. عزلة املسيحيني، وتعاليمهم، وثقتهم بأنفسهم، وأهابوا حبكامهم أن يعاقبوا أولئك امللحدين الذين يهينون اآلهلة

د ويلوح أن للقانون الروماين منذ أيام نريون كان يع). 9"(الكراهية العامة اليت حيسون ا حنونا"ويشري ترتليان إىل 
، ولكن معظم األباطرة كانوا يتغاضون عن تنفيذ هذا القانون )10(اجلهر باملسيحية جرمية يعاقب عليها باإلعدام

، فكان يف وسع املسيحي إذا ام مبخالفته أن ينجو عادة من العقاب حبرق البخور أمام متثال )11(متعمدين
أما املسيحيون الذين ). 12(ئر دينه غري مضيق عليهاإلمرباطور، ويبدو أنه كان يسمح له بعد ذلك أن ميارس شعا

يرفضون تقدمي هذا الوالء لإلمرباطور فكانوا يسجنون، أو جيلدون، أو ينفون، أو حيكم عليهم بالعمل يف املناجم، أو 
 مل وهو الرجل الرحيم إىل حد ما،"ويبدو أن دومتيان نفى بعض املسيحيني من روما ولكنه . باإلعدام يف حاالت نادرة

ونفّذ بلين هذا القانون مدفوعاً إىل ذلك بفضول الرجل اهلاوي الذي يبغي إظهار ). 13"(يلبث أن وقف ما بدأه
إن الطريقة اليت اتبعتها مع : "، إذا جاز أن حنكم عليه من رسالته اليت بعث ا إىل تراجان)111(سلطانه على الناس 

ألتهم هل هم مسيحيون؟ فإذا اعترفوا بأم كذلك أعدت السؤال لقد س: من اموا أمامي بأم مسيحيون هي هذه
عليهم مرة أخرى، وأنذرم يف الوقت نفسه بأم سيقتلون إذا أصروا على قوهلم، فإذا أصروا عليها أمرت 

على وكثر الطلب ... إن الناس بعد أن هجروا املعابد، فال يكادون يطرقوا، قد أخذوا اآلن يعودون إليها... بقتلهم

إن اخلطة اليت سرت : "وقد رد عليه تراجان بقوله . "الضحايا من احليوانات بعد أن قل اإلقبال على شرائها
جيب أال جتد يف البحث عن ... كيمةعليها يا عزيزي بلين يف حبث حاالت من اموا أمامك بأم مسيحيون خطة ح

هؤالء الناس، ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقبهم، فإذا أنكر الواحد منهم أنه مسيحي وأيد 
فإذا بلغت عن أحدهم ومل يذكر يف البالغ اسم املتهم فال تتخذه بينة على ... باالبتهال إىل آهلتنا فاعِف عنه... ذلك
فقرة اليت أثبتناها هنا خبط الرقعة بأن ينفذ القانون القائم من قبل أيامه إال مكرهاً، ولكننا مع وتوحي ال). 14"(أحد

أحدمها مسعان رئيس كنيسة أورشليم، وثانيهما أغناثيوس أسقف : ذلك نسمع عن شهيدين بارزين يف أيام زعامته
أمر هدريانُ املتشكك الذي يتسع عقله و. إنطاكية، وأكرب الظن أنه قد استشهد غريمها ممن هم أقل منهما شهرة
، أما انطونينس، الذي كان أكثر منه )15(لقبول كل اآلراء، موظفيه بأن يفسروا كل شك يف مصلحة املسيحيني

وحدث يف أزمري أن طالب الغوغاء فليب حاكم والية آسية . استمساكاً بدينه، فقد أباح اضطهادهم أكثر من هدريان
ولكن هذا ). 155(قانون، فأجام إىل ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من املسيحيني يف اتلد أال يتهاون يف تنفيذ ال

مل يطفئ من تعطش الغوغاء للدماء بل زادهم ظمأ إليه، فأخذوا يطالبون بإعدام األسقف بوليكارب وهو أب ورع 
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وحنا، وقد وجد اجلنود الرومان هذا يف السادسة والثمانني من العمر قيل إنه يف أيام صباه كان يعرف القديس ي
الشيخ يف بيت يف ضاحية من ضواحي املدينة، فجاءوا به إىل الوايل وهو يشهد األلعاب دون أن يبدي الرجل أية 

ويقول أقدم سفر من أعمال الشهداء ". أقسم اليمني، وسب املسيح، وسأصفح عنك"وأحل عليه فليب أن . مقاومة
لقد ظللت خادماً له ستاً ومثانني سنة، مل يسيء فيها إيل قط، فكيف إذا أسب ملكي : "إن يوليكارب أجابه بقوله

وتقول الوثيقة اليت فاض ا قلب مفعم بالتقوى واإلميان إن . ونادا الغوغاء بأنه ينبغي أن حيرق حياً" الذي أجناين؟
نه رائحة ذكية كاليت تنبعث من البخور النار كانت برداً وسالماً عليه، بل كان فيها كاخلبز الذي خيبز، وقد فاحت م

وأمر الطغاة آخر األمر سيافاً أن جيهز عليه بسيفه؛ فلما فعل خرجت منه ميامة، وخرج . أو غريه من األفاوية الغالية
وجتدد االضطهاد يف عهد أورليوس ). 16"(دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه النار وأثار ذلك دهشة اجلماهري كلها

 أنه ملا حلّت بالبالد الكوارث من فيضان، ووباء، أو حرب يف حكمه الذي كان يف أول أمره حكماً ذلك. الورع
موفقاً سعيداً، ساد االعتقاد بأن سبب هذه الكوارث هو إمهال آهلة الرومان أو إنكارها، وشارك أورليوس اجلماهري 

 الشيع الدينية اليت تنشر االضطراب  مرسوماً يقضي بعقاب177يف ذعرها، أو لعله خضع هلا، فأصدر يف عام 
بتلقينها عقائد جديدة، وثارت اجلماهري الوثنية يف تلك السنة نفسها ثورة " باستثارة أصحاب العقول غري املتزنة"

وأمر املرسوم . عنيفة على املسيحيني يف فينا وليون ورمجوهم باحلجارة كلما جترءوا على اخلروج من بيوم
على زعماء املسيحيني يف ليون، ومات األسقف يوثينس، وهو شيخ يف سن التسعني، يف السجن اإلمرباطوري بالقبض 

وأرسل رسول إىل روما ليسأل اإلمرباطور عما يشري به يف معاملة سائر املسجونني، فأشار ماركس . من آثار التعذيب
وكان أهل ليون حيتفلون . لقانونبأن يطلق سراح من ينكر الدين املسيحي، وأن يقتل من يعتنقه كما يقضي بذلك ا

. وقتئذ بعيد األوغسطاليا كعادم يف كل عام، وأقبلت الوفود من مجيع بالد الغالة حىت ازدمحت م عاصمة الوالية

وبينما كانت األلعاب قائمة على قدم وساق جيء باملسيحيني املتهمني إىل املدرج ووجهت إليهم األسئلة، فأما من 
فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان "ا من املدرج، وأصر سبعة وأربعون على االستمساك بدينهم أنكروا فقد أخرجو

من ذلك أن أتلس الذي يلي يوثينس يف املراتب الكهنوتية قد أرغم . العذاب ما ال مثيل له إال يف أيام حماكم التفتيش
، Blandina وظلت بلندينا ).17(على اجللوس على كرسي من احلديد احملمى الذي شوى جسمه وأزهق روحه

وهي أَمة صغرية السن، تعذب يوماً كامالً، مث ربطت يف زكيبة، وأُلقيت يف اتلد ليفتك ا ثور وحشر، وحتملت 
الفتاة عذاا وهي صامتة، ولذلك اعتقد كثريون من املسيحيني أن املسيح كان يفقد شهداءه قوة اإلحساس باألمل؛ 

إن املسيحي كان يلهج بالشكر حىت : "ويف ذلك يقول ترتليان. وف مها علة عدم اإلحساسولعل النشوة الدينية واخل

وخفت حدة االضطهاد يف عهد كمودس، مث عاد إىل ما كان عليه يف عهد  . "حني يحكم عليه باإلعدام
 استشهد 203يوس سفريس، وبلغ من شدته أن كان التعميد نفسه يعد جرمية تستحق العقاب، ويف عام كبتم
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 تركت وراءها وصفاً Berpetuaكثريون من املسيحيني يف قرطاجنة ومن هؤالء أم يف مقتبل العمر تدعى بربتوا 
وقد ألقيت هي وأم شابة . ين املسيحييفتت األكباد أليامها اليت قضتها يف السجن، ورجاء أبيها هلا أن تنكر الد

دليل " حني ألقي ا إىل الثريان"ولدينا يف أحد أسئلتها األخرية . أخرى إىل أحد األثوار الوحشية وافترسهما الثور
وتصف لنا قصتها كيف وجهت بنفسها إىل عنقها خنجر االد الذي أمر . على ما حيدثه اخلوف والغيبوبة من ختدير

ومل تكن اإلمرباطورات السوريات الالئي جلسن على العرش بعد سبتميوس يعنني ). 19(ه أن يقتلهاعلى الرغم من
ويبدو أن : ولقيت املسيحية يف أيامهن شيئاً من التسامح الناشئ من عدم اهتمامهن بأمرها. كثرياً باآلهلة الرومانية

وإذا شئنا . انتهت اهلدنة بتجدد هجمات الربابرةو. السلم قد سادت مجيع األديان املتنافسة يف أيام ألكسندر سفريس
على حقيقته وجب علينا أن نصور ألنفسنا أمه منهمكة يف حرب ) أو أورليوس(أن نفهم االضطهاد يف عهد ديسيوس 

 عوان، تزعجها اهلزائم املنكرة، وتتوقع أن يغزو بالدها األعداء، وجتتاح اإلمرباطورية موجة من النشوة الدينية القوية

؛ ويهرع الرجال والنساء إىل اهلياكل حييطون باآلهلة ويضرعون إليها بالصالة والدعوات؛ ويف وسط 249يف عام 
هذه احلمى اليت تتأجج فيها نريان الوطنية واخلوف، يقف املسيحيون عن بعد وقفة املشاهدين الذين ال يعنيهم األمر، 

، ويسخرون من اآلهلة، ويفسرون ايار )20(ومواويظلون كسابق عهدهم يستنكرون اخلدمة العسكرية ويقا
وأراد ديسيوس أن يتخذ من . وعودة املسيح" بابل"اإلمرباطورية بأنه هو البشرى اليت وردت يف النبوءات عن تدمري 

حال الشعب النفسية فرصة يستعني ا على تقوية روح احلماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوماً يطلب فيه 
ويلوح أن املسيحيني .  مجيع سكان اإلمرباطورية أن يتقدموا إىل آهلة روما بعمل يتقربون به إليها ويردون به غضبهاإىل

مل يطلب إليهم أن ينكروا دينهم بل أُمروا أن يشتركوا يف التوسل إىل اآلهلة اليت طاملا أجنت روما من اخلطر احملدق ا 
على حد قول " كانت الردة عامة"ملسيحيني إىل هذا األمر؛ ففي اإلسكندرية واستجابت كثرة ا. كما يعتقد العامة

؛ وحدث ذلك بعينه يف قرطاجنة وأزمري؛ وأكرب الظن أن املسيحيني من أهل تلك املُدن )21(األسقف ديونيشيوس
نطاكيا قضيا حنبهما وأمثاهلا كانوا يرون أن هذا التوسل ال يعد وأن يكون نوعاً من الوطنية، ولكن أسقفي أورشليم وإ

، وألقي مئات من املسيحيني الرومان غياهب اجلب، وقُطعت )250(يف غياهب السجن، وأعدم أسقفا روما وطولوز 
رؤوس بعضهم، ومات الكثريون منهم على قوائم اإلحراق، وألقي عدد قليل منهم إىل الوحوش يف حفالت األعياد، 

وبعد .  حىت انتهى أمرها أو كاد251ومل حيل عيد الفصح يف عام وخفت حدة االضطهاد بعد عام من ذلك الوقت، 
ميثل كل شخص "ست سنني من ذلك الوقت أمر فلرييان، يف خالل أزمة أخرى من أزمات الغزو والرعب، أن 

 هذا األمر فأعدم هو وأربعة Sixtusللشعائر الرومانية، وحرم كل االجتماعات املسيحية، وعصى البابا سكستس 
 نشر 261ته، وكذلك قطع رأس سربيان أسقف قرطاجنة، وحرق أسقف طراقونة حياً، ويف عام من مشامس

جالينوس، الذي جلس على العرش بعد أن أزال عنه الفرس فلرييان، أول مرسوم يقضي بالتسامح الديين اعترف فيه 
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كهم، وحدثت اضطهادات خفيفة بأن املسيحية من األديان املسموح ا وأمر أن يرد إىل املسيحيني ما صودر من أمال
يف السنني األربعني التالية، ولكن هذه السنني كانت يف معظمها سين هدوء ومناء سريع للمسيحية مل تر هلا مثيالً من 

قبل، فقد كان الناس يف خالل الفوضى والرعب السائدين يف القرن الثالث يفرون من الدولة الواهية املزعزعة 
ن فيهم سلواهم، وقد وجدوا هذه السلوى يف املسيحية أكثر مما كانوا جيدوا يف غريها من األركان إىل الدين جيدو

األديان املنافسة هلا واعتنق املسيحية وقتئذ عدد من األغنياء، فشادت كنائس فخمة، وأجازت ألبنائها أن يستمتعوا 
ن أكثر حرية يف االختالط بالوثنيني بل ام بطيبات العامل، وخبت نار األحقاد الدينية بني األهلني، وأصبح املسيحيو

. تزوجوا منهم، وبدا أن ملكية دقلديانس الشرقية قدر هلا أن تعزز األمن والسالم يف الدين ويف السياسة على السواء

بيد أن جلرييوس كان يرى أن املسيحية هي آخر العقبات القائمة يف سبيل السلطة املطلقة، فأخذ حيرض رئيسه على 
وتردد . عل العودة إىل العهود الرومانية السابقة عودة كاملة، وذلك بإرجاع اآلهلة الرومانية إىل مرتلتها القدميةأن جي

دقلديانوس يف األخذ ذه املشورة، ألنه كان عازفاً عن ركوب أخطار ال موجب هلا، وألنه كان أكثر من جلرييوس 
ربان اإلمرباطورية أن رسم املسيحيون عالمة الصليب ليتقوا شر ولكن حدث يف يوم من أيام الق. تقديراً لثقل العبء

الشياطني اخلبيثة؛ وملا أن عجز العرافون عن أن جيدوا يف أكباد احليوانات املذبوحة العالمات اليت كانوا يرجون 
ابني إىل اآلهلة تفسريها ألقوا الذنب على وجود أشخاص كفار جنسني، فأمر دقلديانوس أن يقرب مجيع احلاضرين القر

ومن أغرب األشياء أن الكتاب ). 302(أو جيلدوا، وأن ميتثل مجيع جنود اجليش هلذا األمر أو يفصلوا من اخلدمة 
إن صلوات املسيحيني ) Lactantantantius(22املسيحيني يتفقون هنا مع الكهنة الوثنيني فيقول لكتنتيوس 

ومل يترك جلرييوس فرصة إال . يوس ذا املعىن ذاته قبل ذلك جبيلأبعدت اآلهلة الرومانية، وكتب األسقف ديونيش
انتهزها للقول بأن الوحدة الدينية ضرورية لتدعيم امللكية اجلديدة، وما زال يلح على دقلديانوس حىت خضع له يف 

حية، وتحل  أن دم كل الكنائس املسيحية، وأن حترق الكتب املسي303وأمر احلكام األربعة يف عام . آخر األمر
اتمعات املسيحية وتصادر أمالكها، ويحرم املسيحيون من مجيع املناصب العامة، ويعاقب باإلعدام من يضبط منهم 

وكان . وبدأت كتيبة من اجلند هذا االضطهاد بإحراق كنيسة نقوميديا وتدمريها عن آخرها. يف أي اجتماع ديين
 رد العدوان مبثله، فقامت حركة ثورية يف سوريا، وأضرم بعضهم النار املسيحيون وقتئذ من الكثرة حبيث يستطيعون

مرتني يف قصر دقلديانوس بنقوميديا، وام جلرييوس املسيحيني جبرمية احلرق عمداً، واموه هم بنفس التهمة، 
مرب أمراً وقبض على مئات من املسيحيني وعذبوا، ولكن اجلرمية مل تثبت على أحد واصدر دقلديانوس يف شهر سبت

بأن يطلق سراح املسجونني من املسيحيني الذين يعبدون اآلهلة الرومانية، أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه مجيع 
فلما قاوم املسيحيون هذه األوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه املقاومة، وأمر . أنواع العذاب اليت تعرفها روما

بحثوا عن كل مسيحي، وأن يستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة إلرغامه على مجيع كبار احلكام يف الواليات بأن ي
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ونفذ مكسميان هذا املرسوم . ولعله قد سره أن يترك هذه املقامرة التعسة إىل من خيلفه فاعتزل امللك. استرضاء اآلهلة
يف الشرق جبميع وسائل وشجع جلرييوس بعد أن صار أغسطس االضطهاد . يف إيطاليا تنفيذاً عسكرياً كامالً صارماً

التشجيع، فزاد عدد الشهداء يف كل جزء من أجزاء اإلمرباطورية عدا غالة وبريطانيا، حيث اكتفى قنسطنطيوس 
ويؤكد لنا يوسبيوس، ولعله يفعل ذلك يف سورة الغضب، أن الناس كانوا يجلدون . بإحراق عدد قليل من الكنائس

مهم كان يقشر عن عظامهم باألصداف ، وكان امللح أو اخلال يصب يف حىت تنفصل حلومهم عن عظامهم، أو أن حل
جروحهم، ويقطّع حلمهم قطعة قطعة ويرمى للحيوانات الواقفة يف انتظارها، أو يشدون إىل الصلبان فتنهش حلومهم 

ني ودست عصى حادة األطراف يف أصابع بعض الضحايا حتت أظافرهم، ومسلت أع. الوحوش اجلياع جزءاً جزءاً
بعضهم، وعلق بعضهم من يده أو قدمه، وصب الرصاص املصهور يف حلوق البعض اآلخر، وقطعت رؤوس بعضهم 

أو صلبوا، أو ضربوا بالعصى الغليظة حىت فارقوا احلياة؛ ومزقت أشالء البعض بأن شدت أجسامهم إىل غصون 
يني أما الوثنيون فلم ينقلوا إلينا شيئاً من هذه وقد وصل إلينا علم ذلك كله عن املسيح). 23(أشجار ثنيت ثنياً مؤقتاً

ودام االضطهاد مثانية أعوام، وهلك بسببه حنو ألف ومخسمائة من املسيحيني، بعضهم من أتباع الدين . األخبار
وارتد آالف من املسيحيني . القومي، وبعضهم من املالحدة، وقاسى عدد آخر خيطئه احلصر ألواناً خمتلفة من العذاب

 أسقف روما نفسه أرغم بضروب من اإلرهاب Marcellinusنهم؛ وتقول بعض الروايات أن مرسلينس عن دي
والتعذيب على أن يرتد عن دينه، ولكن معظم من ناهلم االضطهاد ثبتوا على دينهم؛ وكان منظر استبساهلم يف 

، كان هذا وذاك سبباً يف شد اإلخالص لدينهم، أو كانت أخيار هذا االستبسال؛ رغم ما قاسوه من ألوان العذاب
وأثارت ضروب االضطهاد الوحشي املتزايدة . عزمية املترددين، وضم أنصار جدد للجماعات الدينية املضطهدة

الرمحة يف قلوب األهلني الوثنيني؛ ووجد الصاحلون يف نفوسهم من الشجاعة ما دفعهم إىل التصريح مبقتهم هلذا الظلم 
لقد كان الشعب يف األيام اخلالية يدفع الدولة إىل القضاء على . اريخ الروماين كلهالذي مل يكن له مثيل يف الت

املسيحية؛ أما اآلن فقد وقف الشعب بعيداً عن احلكومة، وعرض كثريون من الوثنيني أنفسهم للموت حبماية 
ك العام أصدر ، ففي ذل311وقد اجنلت فعالً يف عام ). 24(املسيحيني أو إخفائهم حىت تنجلي هذه العاصفة

جلرييوس مرسوماً بالتسامح مع املسيحيني واعترف فيه باملسيحية ديناً مشروعاً، وطلب إىل املسيحيني أن يدعوا له يف 
وكان الباعث له على إصدار هذا املرسوم رجاء ). 25"(رمحتنا اليت وصلت إىل أقصى حدود الرقة"صلوام نظري 

يني الذي مل يهزم؛ وكان جلرييوس، وقتئذ يشكو من داء عضال، ويوقن زوجته وتوسلها له أن يصاحل إله املسيح
وكان اضطهاد دقلديانوس أشد ما ابتليت به الكنيسة املسيحية، كما كان يف . بإخفاقه يف القضاء على املسيحية

بعض من نعم إن هذا االضطهاد أضعفها إىل حني، بعد أن خرج منها . الوقت نفسه أعظم انتصار نالته على أعدائها
انضموا إليها أو نشئوا يف أحضاا خالل مخسني عاماً من أعوام الرخاء مل يتعرض هلم فيها أحد بسوء؛ ولكن سرعان 
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ما أخذ املرتدون يتوبون عن ذنبهم ويطلبون العودة إىل حظريا، ذلك أن أخبار وفاء الشهداء الذين قضوا حنبهم، أو 
ونسجت حول أعمال االستشهاد هذه قصص خيالية . ان إىل مكانعذبوا يف سبيل دينهم، أخذت تنتشر من مك

ويف . مبالغ فيها مثرية للعواطف حمركة للنفوس، كان هلا شأن أميا شأن يف إحياء العقيدة املسيحية، وتثبيت دعائمها
صة أعظم وليس يف تاريخ البشرية ق). 26(اليت نبتت منها املسيحية" إن دم الشهداء هو البذور"ذلك يقول ترتليان 

روعة من فئة قليلة من املسيحيني توالت عليها ضروب الظلم واالزدراء على يد سلسلة طويلة من األباطرة، لكنها 
صربت على هذه احملن مجيعها واستمسكت بدينها، وتضاعف عددها وهي هادئة ساكنة، تقيم النظام وقت أن كان 

لقد . باألمل، مث تهِزم آخر األمر أقوى دولة عرفها التاريخأعداؤها ينشرون الفوضى، تصد القوة بالقوة، والوحشية 
  .التقى قيصر واملسيح يف اتلد، فانتصر املسيح على قيصر

  الفصل الثاني 

  قسطنطين 

شهد دقلديانوس، وهو هادئ يف قصره بدملاشيا، فشل االضطهاد واحلكومة الرباعية، ذلك أن اإلمرباطورية مل تشهد 
وقد استطاع جلرييوس أن يقنع قنستنطيوس . قة ما شهدته من االضطراب بعد نزوله عن العرشقط يف أيامها الساب

وما لبث مبدأ الوراثة أن أخذ يثبت دعواه، فقد رغب ). 305" (قيصرين"بأن يعني سفريس ومكسمينس دازا 
. ب قسطنطني بن مكسميان أن خيلف أباه يف سلطانه، وثارت هذه الرغبة نفسها يف قلMaxentiusمكسنتيوس 

 ابناً غري شرعي لقنسطنطيوس من حمظيته Naissusوكان فالفيوس فلرييوس قنسطنطينس قد بدأ حياته يف نايسس 
فلما أصبح قنسطنطيوس قيصراً طلب إليه دقلديانوس أن ). 27(الشرعية هلينا، خادمة إحدى احلانات يف بيثينيا

 يتلق قنسطنطني من العلم إال قليالً، فقد اخنرط يف سلك ومل. يتنحى عن هلينا ويتزوج بثيودورا ربيبة مكسميان
وملا خلف جلرييوس دقلديانوس أبقى : اجلندية يف سن مبكرة، وأظهر بسالته يف احلروب اليت قامت ضد مصر وفارس

وملا طلب إليه قنسطنطيوس أن . الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به حسن مسلك قنسطنطيوس
ليه الشاب، تلكأ جلرييوس يف إجابته إىل طلبه وأظهر يف ذلك كثرياً من الدهاء ولكن قسطنطني فر من يرسل إ

، ويشترك معه يف حرب ضد Boulogneحراسه؛ واخترق أوربا راكباً ليالً واراً لينضم إىل أبيه يف بولوين 
لرمحة، وملا أبصر ابنه الوسيم، الشجاع، وكان جيش غالة شديد الوالء لقنسطنطيوس ملا كان يتصف به من ا. بريطانيا

" قيصراً"؛ مل يكتِف اجلند بأن ينادوا قسطنطني )York (306النشط، أحبه حباً مجاً؛ وملا مات والده يف يورك 

لكنه رضي بأصغر اللقبني حبجة أنه لن يأمن على حياته إذا مل يكن وراءه .  إمرباطوراً- فحسب بل نادوا به أغسطساً 
وحارب قسطنطني . وهو كاره" قيصراً"ومل يستطع جلرييوس أن يتدخل يف األمر لبعده، فاعترف به . جيش حيميه
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ويف هذه األثناء نادى . الفرجنة الذين غزوا اإلمرباطورية وانتصر عليهم وأطعم وحوش املدرج الغايل ملوك الربابرة
). 306(دة الزعامة إىل العاصمة التليدة ألنه كان يتوق لعو. احلرس الربيتوري يف رومة مبكسنتيوس إمرباطوراً

 وضاعف مكسميان االضطراب والفوضى فعاد إىل لبس األرجوان. وانقض عليه سفريس من ميالن وهامجه

؛ وأراد )307(وختلى جنود سفريس عنه وقتلوه . ها وقتئذإجابة لطلب ولده، واشترك يف احلرب اليت شبت نار
جلرييوس، وكان يف ذلك الوقت شيخاً طاعناً يف السن أن يقوي مركزه ليواجه الفوضى اليت أخذت تضرب أطناا 

، فلما مسع قسطنطني ذا اختذ لنفسه Flavius Licinius فالفيوس ليسنيوس -يف البالد، فعني أغسطساً جديداً 
؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس دازا نفسه باللقب عينه، وذا أصبح يف اإلمرباطورية )307(هذا اللقب أيضاً 

وتنازع . ستة أغاطسة بدل االثنني اللذين كانا على عهد دقلديانوس، ومل يكتِف واحد منهم بأن يكون قيصراً فقط
 وقد كان وقتئذ حيارب األملان على ضفاف مكسنتيوس مع والده، وذهب مكسميان إىل غالة ليستغيث بقسطنطني،

وحاول مكسميان أن يكون هو قائد اجليوش الغالية بدله، واخترق قسطنطني غالة جبيشه، وحاصر املغتصب . الرين
وأزال موت جلرييوس احلاجز األخري بني الدسائس ). 310(يف مرسيليا، وأسره، وتفضل عليه بأن أجاز له أن ينتحر 

. سمينس ومكسنتيوس للقضاء على ليسنيوس وقسطنطني، وائتمر الثانيان للقضاء على األولنيواحلرب، فائتمر مك

، وزحف Turinورأى قسطنطني أن يكون هو البادئ بالعمل، فعرب جبال األلب، وهزم جيشاً لعدويه قرب تورين 
 والتقى يف ،Rubiconعلى روما بسرعة مدهشة ونظام عسكري يذكّران اإلنسان بزحف قيصر من الربيكون 

الصخور  (Saxa Rubra بقوى مكسنتيوس عند سكسا ربرا 312السابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 
اليت تبعد تسعة أميال عن روما جهة الشمال، وأفلح خبططه احلديثة الفائقة أن يرغم عدوه على أن يقاتل ) احلمراء

إن قسطنطني شاهد بعد ) 28( أن يعرب جسر ملفيوسور التيرب من ورائه، وليس له من طريق يسلكه إذا تقهقر إال
 ومعناها En touti mikaظهر اليوم الذي دارت فيه املعركة صليباً ملتهباً يف السماء وعليه تلك العبارة اليونانية 

رأى قسطنطني فيما ) 31( كما يقول يوسبيوس ولكتنيوس-ويف صباح اليوم الثاين  . "ذه العالمة أنتصر"
 - على دروعهم ويف وسطه خط يقطعه وينثين حول أعاله Xيرى النائم أن صوتاً يأمره بأن يرسم جنوده حرف 

باسم اللبارم عرف من ذلك الوقت "فلما استيقظ من نومه صنع مبا أمر وخاض املعركة خلف لواء . عالمة الصليب
Labarum "ولعل حقيقة األمر أن قسطنطني رأى أن . رسم عليه احلرفان األوالن من لفظ املسيح يربطهما صليب

وكان . يربط حظه حبظ املسيحيني حني رأى مكستنيوس يرفع لواء مثراس أورليان، وهو لواء الشمس اليت ال تقهر
ومل يكن الصليب يسيء .  املعركة نقطة التحول يف تاريخ األديانعدد جنوده املسيحيني وقتئذ كبرياً، وذا جعل هذه

ومهما يكن ). 32(إىل جنود قسطنطني من عباد مثراس، ألم طاملا حاربوا حتت لواء حيمل شعاراً مثراسياً من الضوء
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، من شيء فقد انتصر قسطنطني يف واقعة جسر ملفيوس وهلك مكسنتيوس هو وآالف من جنوده يف ر التيرب
وتقابل قسطنطني وليسنيوس يف ميالن يف . ودخل القائد الظافر روما وحبته املدينة وأصبح سيد الغرب بال منازع

وأراد أوهلما أن جيعل تأييده للمسيحيني عاماً يشمل الواليات مجيعها، فأصدر هو :  لينسقا حكمهما313أوائل عام 
يين الذي أعلنه جلرييروس ووسعا نطاقه حىت مشل األديان كلها، يؤكدان فيه التسامح الد" مرسوم ميالن"وليسنيوس 

وعاد قسطنطني للدفاع عن غالة . ويأمران بأن يعاد إىل املسيحيني ما انتزع من أمالكهم يف أثناء االضطهاد األخري
شرق ليكيل الضربات بعد هذا اإلعالن التارخيي الذي كان يف واقع األمر اعترافاً زمية الوثنية؛ واجته ليسنيوس حنو ال

فأصبح قسطنطني وليسنيوس حاكمي . كلن مكسمينس مات بعد قليل من ذلك الوقت). 313(إىل مكسمينس 
اإلمرباطورية ال ينازعهما فيها منازع وتزوج ليسنيوس أخت قسطنطني، واختبط الشعب الذي ملّ احلروب مبخايل 

ه قط أمله يف أن يكون صاحب السيادة وحده على الدولة ولكن كال احلاكمني مل يفارق. السالم البادية يف األفق
 إىل امتشاق احلسام، فغزا قسطنطني باثونيا، وهزم لينسيوس، واضطر 313مجيعها؛ ووصل العداء املتزايد بينهما يف 

ين وانتقم ليسنيوس من املسيحيني املؤيد. إىل أن يسلم له مجيع أمالك الدولة الرومانية يف أوربا ما عدا تراقية
لقسطنطني بالعودة إىل اضطهادهم يف آسية ومصر؛ فطرد املسيحيني من قصره يف نقوميديا، وحتم على كل جندي أن 

يعبد اآلهلة الوثنية، وحرم اجتماع الرجال والنساء يف أثناء العبادات املسيحية، مث حرم آخر األمر مجيع الشعائر 
سيحيني من خدمة احلكومة وحرمام من حق املواطنية، ومن املسيحية داخل املدينة، وأمر بطرد من عصى من امل

وظل قسطنطني يترقب الفرصة اليت متكنه من إنقاذ املسيحيني يف بالد الشرق ومن . أمالكهم، أو حريتهم أو حيام
وأُتيحت له هذه الفرصة حني غزا الربابرة تراقية وعجز ليسنيوس عن الزحف . إضافة الشرق نفسه إىل أمالكه

فلما أن صد الربابرة . قام، فسار قسطنطني على رأس جيشه إىل تسالونيكي لينقذ والية ليسنيوس من الغزاةملال
والتقى حامي . احتج ليسنيوس على دخوله تراقية، وجتددت احلرب بني امللكني ألن كليهما مل يكن جينح للسلم

 يف أدرنة أوالً مث يف كريسوبوليس 160.000 من رجاله حبامي الوثنية على رأس 130.000املسيحية ومعه 
Chrysopolis) استسلم ليسنيوس ). 323(، وانتصر وأصبح وحده إمرباطوراً على الدولة الرومانية )أشقودرة

واستدعى قسطنطني . بعد أن وعده قسطنطني بالعفو عنه، ولكنه أعدم يف السنة الثانية متهماً بأنه عاد إىل دسائسه
ومع أنه كان ال يزال يعلن أن . ما فقدوه من االمتيازات واملمتلكات" املؤمنني"وأعاد إىل كل املنفيني من املسيحيني، 

الناس كلهم أحرار فيما يعبدون، فقد أعلن وقتئذ صراحة اعتناقه الدين املسيحي، ودعا رعاياه أن ينهجوا جه يف 
  .اعتناق الدين اجلديد

  الفصل الثالث 
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  قسطنطين والمسيحية 

 قسطنطني حني اعتنق املسيحية خملصاً يف عمله هذا؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية، أو هل كان ذلك ترى هل كان
لقد اعتنقت أمه ). 33(العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية؟ أكرب الظن أن الرأي األخري هو الصواب

بفضائل املسيحية، وما من شك يف أنه تأثر هلينا الدين املسيحي حني طلقها قنسطنطيوس؛ ولعلها أفضت إىل ولدها 
ولكن املتشكك وحده هو . مبا ناله من انتصارات يف املعارك احلربية اليت خاض غمارها مستظالً بلواء املسيح وصليبه

ويقول صاحب كتاب تاريخ . الذي حيتال هذا االحتيال على استخدام مشاعر اإلنسانية الدينية لنيل أغراضه الدنيوية
 وإن - ) 34"(إن احلظ وحده هو الذي جيعل اإلنسان إمرباطوراً: " على لسانهHistoria Augustaأغسطس 

وقد أحاط نفسه يف بالطه ببالد غالة . كان قوله هذا تواضعاً منه ال اعتقاداً بسيطرة الظروف على مصائر الناس
ا تتطلبه العبادات املسيحية من شعائر ؛ وكلما كان اعتناقه دينه اجلديد خيضع مل)35(بالعلماء والفالسفة الوثنيني

وطقوس، ويتضح من رسائله اليت بعث ا إىل األساقفة املسيحيني أنه مل يكن يعىن بالفروق الالهوتية اليت كانت 
وقد كان يف .  مع أنه مل يكن يتردد يف القضاء على االنشقاق حمافظة على وحدة اإلمرباطورية- تضطرب هلا املسيحية 

كله يعامل األساقفة على أم أعوانه السياسيون؛ فكان يستدعيهم إليه، ويرأس جمالسهم، ويتعهد بتنفيذ أثناء حكمه 
ولو أنه كان مسيحياً حقاً أوالً وحاكماً سياسياً بعدئذ؛ ولكن اآلية انعكست يف حال . ما تقره أغلبيتهم من آراء

حياته كيف أخفق االضطهاد ثالث مرات، وانطبع ولقد شهد يف . قسطنطني، فكانت املسيحية عنده وسيلة ال غاية
نعم إن أتباع هذا الدين كانوا ال يزالون قلة يف الدولة، . يف نفسه بال ريب انتصار املسيحية رغم كل اضطهاد

ولكنهم كانوا إذا قيسوا إىل غريهم قلة متحدة، مستبسلة قوية، على حني أن األغلبية الوثنية كانت منقسمة إىل عدة 
وكان املسيحيون كثريين يف روما . ية، وكان فيها عدد كبري من النفوس اليت ال عقيدة هلا وال نفوذ يف الدولةشيع دين

بنوع خاص يف عهد مكسنتيوس، ويف الشرق يف أيام ليسنيوس؛ وقد أفاد قسطنطني من تأييد املسيحية اثنا عشر فيلقاً 
يني إذا قيسوا بغريهم من سكان اإلمرباطورية، ومبتانة ولقد اعجب جبودة نظام املسيح. القى ا هذين القائدين

أخالقهم، وحسن سلوكهم، وجبمال الشعائر املسيحية وخلوها من القرابني الدموية، وبطاعة املسيحيني لرؤسائهم 
ان ولعله ك. الدينيني، وبرضاهم صاغرين بفوارق احلياة رضاء مبعثه أملهم يف أم سيحظون بالسعادة يف الدار اآلخرة

ويعيد إىل األسرة ما كان هلا من شأن قدمي، وخيفف من حدة حرب . يرجو أن يطهر هذا الدين اجلديد أخالق الرومان
الطبقات، وقلما كان املسيحيون خيرجون على الدولة رغم ما القوه من ضروب االضطهاد الشديد، ذلك بأن 

وكان قسطنطني . لقنوهم حق امللوك املقدسمعلميهم قد غرسوا يف نفوسهم واجب اخلضوع للسلطات املدنية، و
يأمل أن يكون ملكاً مطلق السلطان، وهذا النوع من احلكم يفيد ال حمالة من تأييد الدين، وقد بدا له أن النظام 

الكهنويت وسلطان الكنيسة الدنيوي يقيمان نظاماً روحياً يناسب نظام امللكية، ولعل هذا النظام العجيب مبا فيه من 
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لكن قسطنطني اضطر إىل أن يتحسس كل خطوة . وقساوسة، يصبح أداة لتهدئة البالد وتوحيدها وحكمهاأساقفة 
ولذلك ظل يستخدم ألفاظاً توحيدية يستطيع . خيطوها حبذر، ألن الوثنية كانت هي الغالبة على العامل الذي يعيش فيه

 صرب وأناة جبميع املراسيم اليت يتطلبها منه منصب أن يقبلها كل وثين، وقام خالل السنني األوىل من سلطانه املفرد يف
الكاهن األكرب، واليت حتتمها عليه الطقوس التقليدية، وجدد بناء اهلياكل الوثنية، وأمر مبمارسة أساليب العرافة؛ 
واستخدم يف تدشني القسطنطينية شعائر وثنية ومسيحية معاً، واستعمل رقى سحرية وثنية حلماية احملاصيل وشفاء 

 من نقوده واحدة 317وملا توطدت دعائم قوته أخذ جيهر تدرجيياً مبحاباة املسيحية، فمحا بعد عام ). 36(األمراض
 حىت كان كل ما عليها من الرسوم نقوشاً حمايدة 323بعد واحدة ما كان على وجهها من صور وثنية، ومل حيل عام 

ية من عهده مرسوم مشكوك فيه ولكنه مل يثبت كذبه، خيول ومن املراسيم القانونية الباق. ال هي مسيحية وال وثنية
، وأعفت قوانني أخرى أمالك )37(األساقفة املسيحيني حق الفصل فيما يقوم يف أبرشيام من منازعات قضائية

وجعلت اجلماعات املسيحية شخصيات معنوية قضائية، وأجازت هلا امتالك ) 38(الكنيسة العقارية من الضرائب
وكذلك وهب ). 39(ل اهلبات، وجعلت الكنيسة هي الوارثة ألمالك الشهداء الذين مل يعقبوا ذريةاألرض وقبو

قسطنطني أمواالً إىل اامع الدينية احملتاجة إليها، وشاد عدداً من الكنائس يف القسطنطينية وغريها من املُدن، وحرم 
رم اجتماع الشيع الدينية امللحدة، وأمر آخر األمر وكأنه نسي مرسوم ميالن فح. عبادة األوثان يف عاصمته اجلديدة

، ورىب أبناءه تربية مسيحية سليمة، وأعان باملال أعمال الرب املسيحية اليت كانت تقوم ا )40(بتدمري جمامعهم الدينية
مر وابتهجت الكنيسة ذه النعم اليت فاقت كل ما كانت تتوقعه؛ وكتب يوسيبوس صحائف كانت يف واقع األ. أمه

عقود مدح لقسطنطني وإقراراً بفضله، واحتشد املسيحيون يف مجيع أحناء اإلمرباطورية ليعربوا عن شكرهم النتصار 
تلك هي انشقاق االديرة، واالنشقاق ": ال سحاب فيه"غري أن سحباً ثالثاً كدرت صفو ذلك اليوم الذي . إهلهم

وكانت الكنيسة، يف الفترة الواقعة بني اضطهادي ديسيوس ودقلديانوس،  .  ، واإلحلاد األريوسيالدوناين
فترى سربيان يشكو من أن أبناء . طورية، وخففت من هجماا على الثراءقد أضحت أغىن اهليئات الدينية يف اإلمربا

أبرشيته قد أضل حب املال عقوهلم، ومن أن النساء املسيحيات يصبغ وجوههن، وأن األساقفة يتولون مناصب يف 
 أول عالمة من الدولة تدر عليهم املال الكثري، فأثروا، وأقرضوا املال بربا فاحش، وارتدوا عن دينهم إذا بدت هلم

). 42(، ويبدي يوسبيوس حزنه من تناحر القساوسة يف تنافسهم على املناصب الكنسية العليا)41(عالمات اخلطر

وقصارى القول أن الدنيا جعلت املسيحيني رجال دنيا يف الوقت الذي هدت فيه املسيحية العامل إىل ذلك الدين؛ 
وقامت الرهبنة املسيحية احتجاجاً على هذا التوفيق املتبادل .  وثنيةوأظهرت الدنيا ما يف الفطرة البشرية من غرائز

ذلك أن أقلية من املسيحيني كانت ترغب يف االبتعاد عن كل طاعة للشهوات البشرية، وتطالب . بني الروح واجلسم
ء الزهاد على وجرى بعض هؤال. باالستمرار على االماك املسيحي القدمي يف التفكري يف احلياة األبدية اخلالدة
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وذهب . الكلبيني فتخلوا عن مجيع أمالكهم، وارتدوا ثوب الفالسفة اخللق، وعاشوا على ما يقدم هلم من صدقات
 أن بدأ راهب 275وحدث حوايل عام . بعضهم ليعيشوا مبفردهم يف الصحراء املصرية كما فعل بولس الناسك

 أوالً يف قرب، وبعضها يف حصن جبلي مهجور، مصري يدعى أنطونيوس ربع قرن من حياة العزلة قضى بعضها
وبعضها اآلخر يف فجوة ضيقة حنتها يف الصخور، كانت تنتابه فيها أثناء الليل رؤى خميفة وأحالم لذيذة تغلب عليها 
. كلها، حىت اشتهر بالقداسة، وعمت هذه الشهرة مجيع أحناء العامل املسيحي، وعمرت الصحراء بالنساك املنافسني له

 أن اعتزال الناس أنانية فجمع الزهاد يف دير عند طابني يف مصر، وأنشأ الرهبنة 325 باخوميوس يف عام وأحس
وقاومت الكنيسة حركة الرهبنة وقتاً ما، مث رضيت ا لتوازن . اجلماعية اليت صار هلا أعظم األثر يف بالد الغرب

 اعتناق قسطنطني املسيحية حدث فيها انشقاق شديد وقبل أن ميضي عام واحد على. اهتمامها املتزايد بشئون احلكم
 أسقف قرطاجنة، يؤيده قسطنطني امسه Donatusذلك أن دوناتس . اخلطورة كاد يقضي عليها يف ساعة النصر

كامسه ومزاجه كمزاجه، أصر على أن األساقفة الذين أسلموا الكتاب املقدس لرجال الشرطة الوثنيني قد فقدوا 
ملنصبهم وسلطتهم، وأن شعائر التعميد ورسامة القساوسة اليت جتري على أيدي هؤالء األساقفة بعملهم هذا أهليهم 

وملا رفضت الكنيسة العمل ذه . باطلة، وان صحة العشاء الرباين يقف بعضها على احلالة الروحية للقائم خبدمته
الذي فيه ال تنطبق عليه شروطهم، العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدد يف كل مكان رأوا أن األسقف 

وحزن قسطنطني أشد احلزن ملا أعقب هذه احلركة من فوضى وعنف، وقد كان يظن أن املسيحية ستكون قوة تعمل 
على الوحدة؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر باحللف الذي عقد إىل حني بني الدوناتيني وبني القائمني باحلركة املتطرفة بني 

، وأيد ما أصدره من قرار بالتشهري )314( وهلذا دعا األساقفة إىل جملس جامع يعقد يف أرليس .الزراع األفريقيني
بالدوناتية، وأمر املنشقني بالعودة إىل الكنيسة، وقرر أن اامع اليت ال تطيع هذا القرار تفقد أمالكها وحقوقها املدنية 

صرية ذكرى مرسوم ميالن، فألغى هذه القرارات، وبعد مخس سنني من ذلك الوقت طافت بعقله يف فترة ق). 316(
وبقيت هذه الشيعة حىت قضى العرب على أتباع الدين القومي . وتسامح مع الدوناتيني تساحماً مصحوباً بالسخرية

ويف هذه السنني نفسها شهدت اإلسكندرية قيام أخطر حركة إحلادية يف تاريخ . وعلى امللحدين حني فتحوا أفريقية
 بآراء غريبة عن طبيعة املسيح، ويصفه مؤرخ 318لك أن قساً مصرياً تقدم إىل أسقفه حوايل عام ذ. الكنيسة

طويل القامة، حنيل اجلسم، مكتئب املظهر، ذا منظر تبدو فيه ... كان أريوس: "كاثوليكي عامل وصفاً كرمياً فيقول
 وهو جلباب قصري من غري - من ملبسه وكان معروفاً بأنه من الزهاد، كما يستدل على ذلك . آثار خشونة العيش

وكانت العذارى الاليت نذرن . كمني حتت ملحفة يستخدمها عباءة وكانت طريقته يف احلديث ظريفة، وخطبه مقنعة
أنفسهن للدين، وهن كثريات يف اإلسكندرية، يبجلنه أعظم التبجيل، وكان له من بني رجال الدين عدد كبري من 

س إن املسيح مل يكن هو واخلالق شيئاً واحداً، بل كان هو الكلمة أول الكائنات اليت ويقول أريو). 43"(املؤيدين
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واحتج األسقف ألكسندر على هذا القول، ولكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان االبن من . خلقها اهللا وأمساها
بن مصقفاً مع وجود األب نسل األب، فالبد أن تكون والدته قد حدثت يف زمن، وعلى هذا ال ميكن أن يكون اال

يضاف إىل هذا أنه إذا كان املسيح قد خلق فالبد أن يكون خلقه من ال شيء، أي من غري مادة األب؛ . يف الزمن
. وقد ولد الروح القدس من الكلمة، وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسها. ألن املسيح واألب ليسا من مادة واحدة

ألفكار املنحدرة من أفالطون عن طريق الرواقيني، وفيلون، وأفلوطينس، وأرجن وحنن نرى يف هذه العقائد استمرار ل
وارتاع . وبذلك أصبحت األفالطونية اليت كان هلا أعظم األثر يف الالهوت املسيحي يف نزاع مع الكنيسة. إىل أريوس

وهلذا دعا .  أنفسهماألسقف ألكسندر من هذه اآلراء، وارتاع أكثر من هذا من سرعة انتشارها بني رجال الدين
جملساً من األساقفة املصريني إىل االجتماع يف اإلسكندرية، وأقنع أعضاءه بأن حيكموا بتجريد أريوس وأتباعه؛ وأبلغ 

اإلجراءات اليت اختذها الس إىل سائر األساقفة، فاعترض عليها بعضهم، وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس، 
الضجيج "الدنيا يف الواليات األسيوية يف هذه املشكلة، وترددت يف املدائن أصداء واختلفت آراء رجال الدين و

موضوع السخرية الدنسة من الوثنيني، حىت يف "، كما يقول يوسبيوس "حىت كان الدين املسيحي... واالضطراب
قصة من أسقفها، وملا جاء قسطنطني إىل نقوميديا بعد أن هزم ليسنيوس، مسع هذه ال). 45"(دور التمثيل نفسها

فأرسل إىل االسكندر وإىل أريوس رسالة شخصية يدعومها فيها أن يتخلقا دوء الفالسفة، وأن يوفقا بني آرائهما 
املختلفة يف سالم، فإن مل يفعال فال أقل من أن خيفيا جدهلما عن آذان اجلماهري، ويكشف هذا اخلطاب، الذي نقله لنا 

م قسطنطني بعلوم الدين، وعن اهلدف السياسي الذي كان يبتغيه من سياسته يوسبيوس، يف صراحة عن قلة اهتما
لقد اقترحت أن أرد مجيع آراء الناس يف اهللا إىل صورة واحد، ألين قوي االعتقاد بأين إذا استطعت أن أوحد : "الدينية

 أمسع أن بينكما من ولكين مع األسف الشديد. آراءهم يف هذا املوضوع سهل علي كثرياً تصريف الشئون العامة
ويبدو يل أن سبب هذا اخلالف بينكما صغري تافه غري جدير . اخلالف أكثر مما كان قائماً يف أفريقية من وقت قريب

فأنت يا ألكسندر تريد أن تعرف رأي قساوتك يف إحدى النقاط القانونية، يف جزء من . بأن يثري هذا الرتاع الشديد
ية؛ وأما أنت يا أريوس فقد كان الواجب عليك، إذا كانت لديك أفكار من هذا سؤال هو يف حد ذاته عدمي األمه

ألا مسائل ال يثريها إال من ليس ... ومل يكن مثة حاجة إىل إثارة هذه املسائل أمام اجلماهري... القبيل، أن تظل صامتاً
 تلك أعمال سخيفة باألطفال ...لديهم عمل يشغلون به أنفسهم، وال يرجى منها إال أن تزيد عقول الناس حدة

ومل يكن هلذه الرسالة أثر ما ألن مسالة اتفاق األب ). 46"(العدميي التجربة ال برجال الدين أو العقالء من الناس
واالبن يف املادة ال جمرد تشاهما كانت يف نظر الكنيسة مسألة حيوية من الوجهتني الدينية والسياسية، وكانت ترى 

سيح إهلاً فإن كيان العقيدة املسيحية كلها يبدأ يف التصدع، وإذا ما مسحت باختالف الرأي يف هذا أنه إذا مل يكن امل
املوضوع فإن فوضى العقائد قد تقضي على وحدة الكنيسة وسلطاا، ومن مث على ما هلا من قيمة بوصفها عوناً 
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بالد الشرق اليوناين، اعتزم قسطنطني أن يقضي وملا انتشر اجلدل يف هذه املسألة، واشتعلت نريان اخلالف يف . للدولة
 يف نيقية البيثينية بالقرب من عاصمة 325وهلذا عقد جملساً من األساقفة عام . عليه بدعوة أول جملس عام للكنيسة

كما يقول واحداً " يصحبهم "318وحضر االجتماع عدد ال يقل عن . نقوميديا، وأعد ما يلزم من املال لنفقام
وكان . ، وهو قول يدل على مقدار مناء الكنيسة العظيم)47"( كبري من رجال الدين األقل منهم درجةحشد"منهم 

معظم األساقفة من الواليات الشرقية، ألن كثرياً من األبرشيات الغربية جتاهلت هذا اجلد، واكتفى البابا سلفستر 
واجتمع الس . بني حضور االجتماع بنفسه بأن مثله بعض القساوسة، ألن املرض حال بينه وSilvester lاألول 

يف و أحد القصور اإلمرباطورية حتت رياسة قسطنطني، وافتتح هو املناقشات بدعوة موجزة وجهها إىل األساقفة 
ويقول يوسبيوس إنه كان يستمع بصرب عظيم إىل املناقشات، . يطلب إليهم فيها أن يعيدوا إىل الكنيسة وحدا

وأكد أريوس من جديد رأيه القائل بأن . ، ويشترك يف املناقشات بنفسه)48(ماعات املتنازعةويهدئ من عنف اجل
وقد أرغمته بعض االسئلة احلاذقة . معه ال غري" مقدس باالشتراك"املسيح خملوق، ال يرقى إىل مرتلة األب، ولكنه 

 أن يتحول، وأنه إذا استطاع أن يتحول، على أن يعترف بأنه إذا كان املسيح خملوقاً؛ وأن له بداية؛ فإن يف مقدوره
وقد أوضح أثناسيوس . وكانت إجاباته عن األسئلة منطقية، صرحية، قاطعة. فقد ينتقل من الفضيلة إىل الرذيلة

Athanasiua رئيس الشمامسة البليغ املشاكس، الذي جاء به االسكندر معه ليقطع به لسان معارضيه، انه إذا ،
وقد سلم مبا يف تصوير أشخاص . لقدس كالمها من مادة األب، فإن الشرك البد أن ينتصرمل يكن املسيح والروح ا

ووافقه . ثالثة يف صورة اله واحد من صعوبة، ولكنه قال بأن العقل جيب أن خيضع ملا فيه الثالوث من خفاء وغموض
ورضي مؤيدو أريوس أن . أياألساقفة مجيعهم على رأيه عدا سبعة عشر منهم ووقعوا قراراً يعلنون فيه هذا الر

يوقعوا معهم إذا مسح هلم بأن يضيفوا إىل هذا اإلعالن نقطة واحدة وهي أن يستبدلوا كلمة مهويوسيون 
Homoiousion) بكلمة مهؤوسيون ) اي مماثالً يف اجلوهرHomoousionلس .  أي من جوهر واحدولكن ا

حنن نؤمن بإله واحد، وهو األب القادر على كل شيء، : "آليترفض هذا التعديل وأصدر مبوافقة اإلمرباطور القرار ا
غري املخلوق من نفس ... خالق األشياء كلها ما ظهر منها وما بطن، وبسيد واحد هو يسوع املسيح ابن اهللا، املولود

ثانية يف وبأنه من أجلنا حنن البشر ومن أجل جناتنا نزل وجتسد، وصار إنساناً، وتعذّب، وقام مرة ... جوهر األب

ومل يرفض توقيع هذه الصيغة إال  ). ...اليوم الثالث، وصعد إىل السماء، وسيعود ليحاسب األحياء واألموات
ن األسقفني وعلى أريوس الذي مل يتزحزح وحكم الس على هذي. مخسة من األساقفة، نقصوا آخر األمر إىل اثنني

وصدر مرسوم . عن عقيدته أو يتوب عما صدر منه، حكم عليهم باللعنة واحلرمان، ونفاهم اإلمرباطور من البالد

 . إمرباطوري يأمر بإحراق كتب أريوس مجيعها وجيعل إخفاء أي كتاب منها جرمية يعاقب عليها باإلعدام
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واحتفل قسطنطني بانقضاض الس بأن دعا مجيع األساقفة الذين حضروه إىل وليمة ملكية، مث صرفهم بعد أن طلب 
يغري ، ولكنه أخطأ إذ ظن أن الرتاع قد وقف عند هذا احلد، أو أنه هو لن )51(إليهم أال ميزق بعضهم أجساد بعض

فلقد أذاع الس عقيدة . غري أنه كان على حق حني اعتقد أنه خطا خطوة كبرية يف سبيل وحدة الكنيسة. رأيه فيه
الكثرة العظمى من رجال الدين، وهي أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطلبان حتديد العقائد بطريقة ما؛ وقد أمثر آخر 

 اليت اشتق منها اسم الكنيسة يف العصور الوسطى وهو الكنيسة األمر ذلك اإلمجاع العملي على العقيدة األساسية
وكان يف الوقت نفسه إيذاناً باستبدال املسيحية بالوثنية وجعلها املظهر الديين والعضد القوي . الكاثوليكية

ذا واضطر قسطنطني أن يكون أكثر تصميماً من ذي قبل على التحالف مع املسيحية؛ وهك. لإلمرباطورية الرومانية
لقد بدأت . بدأت حضارة جديدة، ومؤسسة على دين جديد، تقوم على أنقاض ثقافة مضعضعة وعقيدة حمتضرة

  .العصور الوسطى

  الفصل الرابع 

  قسطنطين والحضارة 

 Novaأنشأ قسطنطني بعد سنة واحدة من اجتماع الس مدينة جديدة وسط خرائب بيزنطية مساها روما اجلديدة 

Romaأدار ظهره حنو روما ونيقوميدية كلتيهما، واختذ 330ويف عام . ال اليت أعقبته بامسه ومستها األجي 
القسطنطينية عاصمة له، وأحاط نفسه فيها بأة امللوك الشرقيني وحاشيتهم، العتقاده أن ما حتدثه هذه األة من تأثري 

وبسط . اقتصاداً حقيقياً يف مطالب احلكمنفساين يف اجليش والشعب سوف جيعل ما حتتاجه مظاهرها من املال الكثري 
رعايته على اجليش مبا أويت من حسن السياسة وقواه بأن أمده بالسالح، وخفف من نري االستبداد بقراراته الرحيمة، 

وناصر اآلداب والفنون، وشجع مدارس أثينة، وأنشأ جامعة جديدة يف القسطنطينية، كان فيها أساتذة يتناولون 
ل الدولة، ويعلّمون اللغتني اليونانية والالتينية، واآلداب والفلسفة، والبالغة والقانون، ويدربون مرتبات من ِقب

وأيد ما كان لألطباء واملدرسني يف مجيع الواليات من امتيازات ووسع ). 52(املوظفني الذين حتتاجهم اإلمرباطورية
ة، وأن يستجلبوا الطالب إليها مبختلف االمتيازات نطاقها، وأمر احلكام أن ينشئوا يف واليام مدارس للعمار

واملكافآت، وأعفي الفنانني من الواجبات املفروضة على غريهم من املدنيني حىت يوفر هلم ما يكفي من الوقت إلتقان 
ه وقد استعان بالكنوز الفنية يف مجيع أحناء اإلمرباطورية على جتميل القسطنطينية حاضرت. فنهم وتعليمه أبناءهم

وأمن قسطنطني باسلقا ) 306(وبدأت أعمال البناء يف روما يف ذلك العهد على يد مكسنتيوس، فقد بدأ هو . اجلديدة
وعمد يف بنائها إىل طراز احلمامات الكربى فعدله وشاد على . ضخمة كانت هي تاج العمارة القدمية يف الغرب

 قدماً يف 104وكانت لردهتها الوسطى اليت تبلغ . 250 قدماً يف 330طرازه املعدل صرحاً عظيماً تشغل قاعدته 
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 قدماً يستند بعضها إىل مثاين 120 سقف مكون من ثالث قباب متقاطعة مشيدة باألمسنت املسلح يبلغ ارتفاعها 82
وكانت أرضها من الرخام . دعامات عريضة تواجهها عمد كورنثية ذات حزوز غائرة يبلغ ارتفاعها ستني قدماً

ووضعت بني األعمدة عدة متاثيل، وعلت جدران هذه األجزاء اليت بني األعمدة فوق سقفها لكي تكون امللون؛ 
ولقد تعلم مهندسو القوط ومهندسو النهضة الشيء الكثري من هذه القباب . دعامات مرتفعة للقباب الوسطى

 يتوج صحن الكنيسة الواسع  أن خيطط كنيسة القديس بطرس اعتزم أنBramanteوالدعامات، وملا أراد برامنيت 
وشاد أول األباطرة املسيحيني كنائس كثرية ". أن يقيم بناء الكنيسة الكربى فوق باسلقا قسطنطني"بقبة ضخمة، أو 

وأراد أن . يف روما وأكرب الظن أن الشكل األول لكنيسة سان لورنزو اليت يف خارج روما كان من هذه الكنائس
 Via del قوساً ال يزال يشرف على طريق النصر 315يوس فأقام يف عام حيتفل بذكرى نصره عند ر ملف

Trionfi؛ وهو من أكمل اآلثار الباقية يف روما ومل ينقص من عظمته كثرياً ما انتزع من أجزائه آناً بعد آن .

الدعامة ويتركب من أربعة جذوع دقيقة التناسب ترتفع فوق القاعدة املنحوتة، وتقسم األقواس للثالثة، وتسند 
وعلى الطبقة العليا نقوش بارزة ومتاثيل مأخوذة من آثار لتراجان وأورليوس، كما أن . املزخرفة املرتكزة عليها

ورمبا كان نقشان من النقوش البارزة . احلليات الوسطى اليت بني األعمدة مأخوذة من مباٍن شيدت يف عهد هدريان
 من صور جالسة، ومن اختالط مسج بني الوجوه املصورة من من عمل فناين قسطنطني، ويشهد ما يف هذا األثر

اجلانب والسيقان املصورة من األمام، ومن تكديس الرؤوس فوق الرؤوس بدل أن يراعي الفنان قواعد املنظور، 
يشهد كل هذا خبشونة الذوق وعدم اإلتقان الفين ولكن احلفر العميق وما يقع عليه من ضوء وظل، يطبع يف اخليال 

 واضحة من العمق والسعة، واحلادثات اليت تقصها تلك النقوش ممثلة حبيوية خشنة كأمنا الفن اإليطايل قد صورة
ويبدو متثال قسطنطني الضخم احملفوظ يف الكنسر فتورى بدائياً إىل حد تشمئز منه . اعتزم أن يعود إىل منبعه األول

مع نيقية يشبه الرببري الفظ إىل احلد الذي يطالع النفس، وال يكاد العقل يصدق أن الرجل الذي تفضل فرأس جم
لقد : " إال إذا كان الفنان قد أراد أن يوضح مقدماً العبارة اجلامعة الساخرة اليت قاهلا جنب-اإلنسان يف هذا التمثال

ه  ونعين ب- ويف أوائل هذا القرن الرابع أخذ فن جديد يتشكل ويزهر يف الوجود". وصفت انتصار اهلمجية والدين
ومن أدباء ذلك . وكان معظم األدب يف ذلك الوقت مسيحي الطابع. املخطوطات بصورة ملونة صغرية" تزيني"

 الذي شرح شرحاً بليغاً يف كتابيه Lucius Firminianus Lactantiusالعصر لوسيوس فرمنيانس لكتنيوس 
 De Mortibusويف االضطهاد املميت ) Divinae Institutiones (307األنظمة املقدسة 

Persecutorum (314 ( اآلالم األخرية اليت عاناها األباطرة مضطهدو املسيحيني، ومل يكن هذا الوصف يقل عن
إن طبيعة الدين حتتم أن يكون حراً، طليقاً، غري متأثر بأي : "ومن أقواله يف هذا املعىن. وصف شيشرون بالغة وحقداً

.  عنها، وكان يوسبيوس مبفيلي أسقف قيصرية أوسع منه شهرة، وتلك بدعة مل تطل حياته حىت يكفّر)55"(ضغط
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وقد بدأ حياته األدبية كاتباً قسيساً وأمني مكتبة لسلفه األسقف مبفيلس، وقد بلغ من حبه هلذا األسقف أن تسمى 
وكان مبفيلس األكرب قد حصل على مكتبة أرجن وضم إليها أكرب جمموعة من الكتب املسيحية عرفت حىت . بامسه

وقضى مبفيلس حنبه . وعاش يوسبيوس بني هذه الكتب، فأصبح بذلك أكثر رجال الدين علماً يف زمانه. لك الوقتذ
، وأخذ الناس يتساءلون فيما بعد كيف بقي يوسبيوس حياً بعد هذا االضطهاد، )310(أثناء اضطهادات جلرييوس 

ون ملوقفه الوسط بني أريوس واالسكندر، وقد عاداه الكثري. حىت أقضت هذه األسئلة مضجع الرجل وآذت مسعته
 يف بالط لويس الرابع عشر، وكلف بكتابة Bossuetولكنه رغم هذا أصبح يف بالط االسكندر كما كان بوسويه 

وقد رتب يوسبيوس .  يعد أوىف الكتب التارخيية القدمية- سرية اإلمرباطور، ومجعت بعض كتاباته يف تاريخ عام
يف عمودين متوازيني يفصل بينهما صف من تواريخ السنني املشتركة يف كليهما، وحاول أن التارخيني املقدس والدنس 

وقد اعتمدت كل التواريخ . حيدد السنة اليت وقعت فيها كل حادثة خطرية من أيام إبراهيم اخلليل إىل أيام قسطنطني
 تارخياً كنسياً يصف فيه مناء 325 مث كسا يوسبيوس هذه العظام حلماً، ونشر يف عام. هذا" قانونه"املتأخرة على 

 وكان منوذجاً نسج منواله بوسويه -وحيتوي الفصل األول من هذا الكتاب. الكنيسة من أول عهدها إىل جممع نيقية
 فقد صور الزمان كأنه ميدان القتال بني اهللا والشيطان كما صور - على أقدم ما كتب يف فلسفة التاريخ-مرة أخرى

وقد فحص عن . والكتاب سيئ الترتيب ولكنه حسن األسلوب.  أا معينة على انتصار املسيحاحلوادث مجيعها على
املراجع فحصاً دقيقاً راعى فيه الذمة والضمري، وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغه أحكام أي كتاب قدمي يف التاريخ؛ 

. طرية لوال هذا ملا عرف العامل عنها شيئاًوهو يف كل خطوة خيطوها جيعل اخللف مديناً له وذلك مبا ينقله عن وثائق خ

واألسقف املؤلف غزير املادة، واسع االطالع إىل حد كبري، وأسلوبه تسري فيه العاطفة القوية، والشعور الفياض، 
ويسمو إىل أعلى الدرجات يف حلظات الكراهية الدينية وهو يعترف صراحة بأنه حذف من كتابه كل ما ال يقوي 

 دون أن يذكر اسم - جملس نيقية-سيحيني أو يؤيد فلسفته وحياول أن يكتب تاريخ الس العظيمإميان قرائه امل
وهذا الغش الشريف نفسه هو الذي جيعل كتابه اآلخر حياة قسطنطني تسبيحاً حبمد الرجل ال . أريوس أو أثناسيوس

حكم "احلة، ويصف لنا كيف فهو يبدؤه بثمانية فصول ملهمة عن تقوى اإلمرباطور وأعماله الص. ترمجة له
وليس يف مقدور اإلنسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن ". اإلمرباطورية حكماً راعى فيه حدود اهللا أكثر من ثالثني عاماً

ذلك أن قسطنطني قد أحسن تدبري كل األمور ما عدا أمور أسرته، . يظن أن قسطنطني قتل ولده وابن أخته وزوجته
 ولقد كانت صالته بأمه طيبة سعيدة بوجه عام، ويبدو أا سافرت بتكليف منه إىل .شأنه يف هذا شأن أغسطس

ويقول . أورشليم ودمرت ذلك اهليكل الشائن، هيكل أفردييت الذي بين، كما يقول البعض، فوق قرب املسيح املنقذ
وأمر . ه املسيحيوسبيوس إن الضريح املقدس ظهر للعني يف ذلك املكان، وفيه الصليب بعينه الذي مات علي

ومن ذلك . قسطنطني أن تشاد كنيسة الضريح املقدس فوق القرب، وحفظت اآلثار املعظمة يف خزانة مقدسة خاصة
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احلني بدا العامل املسيحي جيمع خملفات املسيح والقديسني ويعيدها، كما كان العامل الوثين يف األيام القدمية السابقة 
.  وكما كانت روما نفسها تفخر بتمثال أثيين إهلة احلكمة حامية طروادةيعتزب مبخلفات حرب طروادة ويعظمها،

وشادت هلينا كنيسة . وقد غري العامل املسيحي مظهر هذه العبادة وجدد جوهرها كما يفعل اخلالئق من أقدم العهود
اهبات الالئي كن صغرية يف بيت حلم يف املوضع الذي تقول الرواية أن يسوع ولد فيه، وقامت يف تواضع خبدمة الر

: وتزوج قسطنطني مرتني. يقمن باخلدمة يف هذه الكنيسة، مث عادت إىل القسطنطينية لتموت بني ذراعي ولدها

 ابنة مكسميان Fausta؛ والثانية بفوستا Cripus اليت رزق منها بابنه كرسبس Minervinaأوالمها مبنريفينا 
رسبس جندياً ممتازاً، وكان نعم العون ألبيه يف حروبه ضد وأصبح ك. اليت رزق منها بثالثة بنني وثالث بنات

 قُتل كرسبس بأمر قسطنطني؛ وأمر اإلمرباطور حوايل ذلك الوقت نفسه بقتل ليسنيانس 326ليسنيوس يف عام 
Licinianusبن ليسنيوس من قسطنطيا أخت قسطنطني؛ وبعد قليل من ذلك الوقت أُعدمت فوستا بأمر زوجها  .

 يؤكد لنا أن كرسبس غازل فوستا، وإا شكته Zosimusب مقتل هؤالء الثالثة، غري أن زومسس ولسنا نعرف سب
إىل اإلمرباطور، وإن هلينا، وكانت شديدة احلب لكرسبس، إنتقمت ملوته، بأن أقنعت قسطنطني أن زوجته قد 

طريق ابنها الذي لكن األرجح من هذا كله أن فوستا عملت على أن تبعد كرسبس من ). 57(استسلمت لولده
كانت تريده وارثاً لعرش اإلمرباطورية، ورمبا كان مقتل ليسنيانس أنه كان حييك املؤامرات ليحصل على نصيب أبيه 

 بأن تقسم اإلمرباطورية بني من 335ونالت فوستا بغيتها بعد موا؛ ذلك بأن قسطنطني أوصى يف عام . يف الدولة
 وبعد سنتني من ذلك الوقت احتفل يف يوم عيد القيامة مبرور ثالثني عاماً من .كان حياً من أوالده وأوالد أخته

 القريبة من Aqurionفذهب ليستحم يف احلمامات احلارة يف أكويريون . حكمه، وأحس بعد ذلك بدنو أجله
 إىل تلك وملا اشتد عليه املرض استدعى قساً ليجري له مراسيم التعميد املقدس الذي أخره عمداً. القسطنطينية

مث خلع احلاكم اهد . وكان يرجو أن يطهره هذا التعميد مما ارتكبه من اخلطايا يف حياته املزدمحة باألعمال. الساعة
لقد كان قسطنطني . األثواب امللكية األرجوانية وارتدى الثوب األبيض ثوب املسيح احلديث التنصر وأسلم الروح

اسياً ال يشق له يف شئون احلكم غبار ورث األعمال اليت كان يبغي ا دقلديانوس قائداً بارعاً، وإدارياً عظيماً، وسي
وقد واصل أمناط احلكم .  عاما150ًديانوس إعادة الدولة إىل سابق عهدها وأمتها؛ وبفضله طال عمر اإلمرباطورية 

ائه وباعتقاده أن احلكم املطلق هو امللكي املطلق اليت سار عليها أورليان ودقلديانوس مدفوعاً إىل هذا بأطماعه وكربي
وكان أكرب أخطائه تقسيمه اإلمرباطورية بني أبنائه؛ ولعله قد . العالج الذي تتطلبه الفوضى السائدة يف ذلك الوقت

تنبأ بأن هؤالء األبناء سيتنازعون فيما بينهم، يريد كل منهم أن ينفرد بامللك، كما فعل هو من قبل، ولكنه ظن أم 
أما أوامره اليت . ن حتماً إذا اختار وارثاً للملك غريهم؛ وهذا أيضاً هو الثمن الذي تبتاع به امللكية املطلقةسيتقاتلو

ورمبا كانت مشاكل احلكم . أصدرها باإلعدام فليس يف مقدورنا أن نصدر حكماً صحيحاً عليها ألنا ال نعرف أسباا
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ة على العقل واحلكمة إىل حني، وإن لدينا الشواهد على أنه يف وأعباءه الثقيلة قد ناءت به فتغلبت املخاوف والغري
ويبدو أن عقيدته املسيحية، اليت كانت يف بدايتها خطة سياسية، قد . سنيه األخرية قد ندم أشد الندم على ما فعل

ه، استحالت بالتدريج إىل إميان صحيح استمسك به بإخالص، وأصبح أكثر املبشرين يف دولته مثابرة على عمل
وقد وهب . واضطهد املالحدة اضطهاد املؤمن املخلص لدينه، وكان يعتمد على اهللا يف كل خطوة خيطوها

اإلمرباطورية اهلرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وبني دين فيت، ونظام قوي، ومبادئ أخالقية جديدة وكان يف عمله 
لة وديناً، وأمست هي القالب الذي صبت فيه وبفضل معونته أضحت املسيحية دو. هذا أعظم حكمة من دقلديانوس

احلياة األدبية والفكر األوريب مدى أربعة عشر عاماً، ولعل الكنيسة اليت رأت أن تشكر له فضله عليها كانت حمقة 
  .حني لقبته بأنه أعظم األباطرة إذا استثنينا أغسطس وحده

  الخاتمة 

  الفصل األول 

  ِلم سقطت روما؟ 

أوهلما كيف نفسر قيام . إن أعظم ما يواجه التاريخ من مشاكل مشكلتان"لناني يف هذه األيام يقول أحد العلماء ا
ولعلنا نقرب من فهم هاتني املشكلتني إذا تذكرنا أن سقوط ). 1"(الدولة الرومانية، وثانيتهما كيف نفسر سقوطها

السقوط مل يكن حادثاً واحداً بل كان روما كقيامها ال يعزى إىل سبب واحد بل إىل كثري من األسباب، وإن هذا 
. واحلق أن مثة أمماً مل تدم حياا بقدر ما استلزمه من الزمن سقوط روما. عملية امتدت إىل أكثر من ثالمثائة عام

وشاهد ذلك أنا جند . واحلضارة العظيمة ال يقضى عليها من اخلارج إال بعد أن تقضي هي على نفسها من الداخل
ة لسقوط روما يف شعب روما نفسه، أي يف أخالقها، ويف الرتاع بني طبقاا، ويف كساد جتارا، ويف األسباب اجلوهري

ولقد كان الكتاب املسيحيون . حكومتها االستبدادية البريوقراطية، ويف ضرائبها الفادحة اخلانقة وحروا املهلكة
 ipsa، وهو جذالن، مبا مساه 200 حوايل عام شديدي اإلدراك هلذا الضعف املتعدد األسباب، فلقد بشر ترتليان

clusula caeculi اية عهد" أي "-ورد سربيان قبيل عام .  معتقداً أنه يف أغلب الظن مقدمة لدمار العامل الوثين
:  على ما ام به املسيحيون من أم أصل ما حاق باإلمرباطورية من حمن بأن هذه احملن ترجع إىل أسباب طبيعية250

وإن مقدار ما . ب أن تعلموا أن العامل قد شاخ، ومل يبق ما كان له قبل من قوة، وأنه يشهد بنفسه على اضمحاللهجي"
يسقط من املطر وما تشعه الشمس من دفء آخذان يف النقصان، وكادت املعادن ينضب معينها، وقل ما ينتجه 

ل العروق املعدنية الغنية الذي دام عدة قرون، وما من شك يف أن هجمات الربابرة، واستغال). 2"(الزراع من غلة
قد أنقصا ما خترجه روما من املعادن النفيسة؛ وأن ما حدث يف إيطاليا الوسطى واجلنوبية من تقطيع الغابات، وفعل 
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 ما من شك يف أن -التعرية والنحات، وإمهال قنوات الري الناشئ من نقص عدد الفالحني، واضطراب احلكومات 
بيد أن السبب احلقيقي مل يكن ناشئاً من أن التربة قد .  ترك إيطاليا أفقر مما كانت يف سابق عهدهاهذا كله قد

استنفدت قدرا على اإلنتاج، أو أن جو البالد قد تغري، بل كان ما حاق بأهلها من إمهال وعقم سببهما ما حل م 

فقد بدا نقص .  أهم من األسباب السابقة وأعظم منها أثراًوكانت األسباب اإلحيائية. من ضيق وتثبيط للعزمية
ويشك بعض املؤرخني يف هذا النقص، ولكن إسكان الربابرة باجلملة . خطري يف عدد السكان يف الغرب بعد هدريان

ليوس، وفلنتنيا، وأورليان، وبروتس، وقسطنطني، ال يكاد يترك جماالً للشك يف يف واليات الدولة على أيدي أور
وملا أراد أورليوس أن يسد ما حدث من النقص يف جيشه جند العبيد، واالدين، ورجال ). 3(حقيقة هذا النقص

بل، أو أن السكان الشرطة، وارمني؛ وهذا ال حيدث إال إذا كان اخلطر الذي يتهدد البالد وقتئذ أشد من ذي ق
األحرار كانوا أقل عدداً منهم يف األيام السابقة، والذي ال شك فيه أن غري األحرار من السكان قد نقصوا عما كانوا 

وهلذا السبب أقفرت ضياع كثرية وتركت أرضها بوراً، وخاصة يف إيطاليا، حىت لقد عرضها برتناكس . عليه من قبل
 hominumويتحدث قانون سنه سبتميوس سفريس عن نقص الرجال . هامن غري مثن على من يرضى أن يفلح

penuria(4 .( وقد ظل هذا النقص جيري يف جمراه قروناً طواالً يف بالد اليونان، وشاهد ذلك أن األسقف
إىل نصف ما كانوا عليه يف األيام السابقة، وكانت ) 250(ديونيشيوس يقول إن سكان اإلسكندرية نقصوا يف أيامه 

يرى اجلنس البشري آخذاً يف "وكان يؤمله أن .  املدينة يف تارخيها السابق تفخر بكثرة من فيها من السكانهذه
ومل يكن يزداد يف هذا الوقت إال الربابرة والشرقيني يف خارج اإلمرباطورية ويف ). 5"(النقصان والتبدد املستمر

أسبابه هو حتديد النسل، وهو عملية كانت تلجأ إليها ترى ما سبب هذا النقص يف عدد السكان؟ إن أكرب . داخلها
 بعد امليالد 100؛ ومل حيل عام )6(الطبقات املتعلمة أوالً، مث سرت عدواها إىل الطبقات الدنيا املشهورة بكثرة أبنائها

بقة حىت وصلت هذه العدوى إىل طبقات الزراع، كما يدل على ذلك امتداد املعونة اإلمرباطورية إىل هذه الط
لتشجيعها على اإلكثار من األبناء، وقبل أن يبدأ القرن الثالث عمت هذه العادة الواليات الغربية، وأدت إىل نقص 

وانتشرت عادة وأد األطفال بازدياد الفقر على الرغم من أن القوانني كانت تعد هذا العمل ). 7(السكان يف غالة
ة قد أنقص اخلصوبة البشرية؛ وكان االمتناع عن الزواج أو تأخري ورمبا كان اإلفراط يف الصالة اجلنسي). 8(جرمية

يضاف إىل هذا أن عادة االخصاء أخذت تزداد بسبب سريان العادات الشرقية يف بالد الغرب، . وقته هذا األثر بعينه
الم  رئيس احلرس الربيتوري أمر باخصاء مائة غPlantianusوليس أدل على انتشار هذه العامة من بلنتيانس 

ويلي حتديد النسل يف أسباب نقص السكان ما كان ينشأ عن األوبئة ). 9(قدمهم هدية إىل ابنته مبناسبة زواجها
وقد قضت األوبئة اليت اجتاحت البالد يف أيام أورليوس، وجلينس، وقسطنطني على . والثورات واحلروب من بشرية

 260اطورية كلها من الوباء الذي تفشى فيها بني عامي عدد كبري من السكان؛ ومل تكد تنجو أسرة واحدة يف اإلمرب
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). 10(؛ ويقال إن مخسة آالف كانوا ميوتون يف روما نفسها كل يوم، وإن هذه احلال دامت أسابيع كثرية265و 

وقد شرع بعوض كمبانيا يتغلب على اآلدميني الذين غزوا املستنقعات البنتية، وأخذت املالريا تضعضع قوى األغنياء 
ولقد كان ازر احلروب، والثورات، ورمبا كان لعادات منع احلمل، . الفقراء على السواء يف التيوم وتسكانياو

واإلجهاض، ووأد األطفال، أثر يف نقص القدرة على النسل فضالً عن أثرها يف تقليل عدد السكان؛ ذلك بأن أقدر 
وكانت معونة الدولة سبباً يف ضعف .  وأقصرهم آجاالًالرجال كانوا أكثرهم تأخرياً لوقت الزواج، وأقلهم نسالً،

الفقراء، كما كان الترف سبباً يف ضعف األغنياء، والسلم الطويلة األجل سبباً يف حرمان الطبقات كلها يف شبه 
وكان األملان الذين أخذوا من ذلك الوقت يسكنون مشايل إيطاليا . اجلزيرة من الروح العسكرية والفنون احلربية

ولو أن . ثر عددهم يف اجليش، أصح أجساماً وأمنت أخالقاً ممن بقي على قيد احلياة من سكان البالد األصلينيويك
الزمان مسح هلذا اجلنس اجلديد أن ميتزج بالسكان األصليني على مهل لكان من اجلائز أن يتثقف بثقافة الرومان 

يضاف إىل هذا أن سكان إيطاليا . كن كرمياً إىل هذا احلدويبعث النشاط والقوة يف الدم اإليطايل؛ ولكن الزمان مل ي
كانوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية، وأضعف من اجلنس الروماين جسماً وإن جاز أن تكون أرقى منه 

ينقلوها ومل يكن يف مقدور األملان الذين أخذوا يتكاثرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية؛ فلم يقبلوها، ومل . عقالً
إىل غريهم من الشعوب؛ وكان الشرقيون الذين يتناسلون هم أيضاً بسرعة مييلون إىل تدمري هذه الثقافة، أما أصحاا 
الرومان فقد ضحوا ا يف سبيل الراحة اليت جيلبها العقم؛ وقصارى القول أن روما مل يغلبها على أمرها غزو الربابرة 

ذلك أن صفات الرجولة . وعجل الفساد اخللقي هذا االحنالل. ابرة يف داخلهاهلا من خارجها بل غلبها تكاثر الرب
 نقول إن هذه الصفات قد أضعفها رج الثروة -اليت نشأت من بساطة العيش وحتمل املشاق ودعمها إميان قوي 

يت يتمكنون ا من فقد أوتى الناس من أهل الطبقتني الوسطى والعليا يف ذلك الوقت الوسائل ال. وحرية عدم اإلميان
إرضاء شهوام واخلضوع ملا حيط م من غوايات، ال يصدهم عن ذلك إال ما عساه أن يكون لديهم من واجب 

وضاعف ازدحام املُدن بالسكان ضروب التعاقد واملشارطات العامة، ومنعت رقابة . مراعاة اللياقة اآلداب العامة
هلجرة مبائة أو حنوها من الثقافات اليت مل يعد يهتم الناس بالتفريق بينها احلكومة واألمة من االمتداد إليها، وجاءت ا

واحنطت عند الناس معايري اخللق واجلمال لتغلب طبقات الشعب وما أصبح هلا من أثر . لكثرة ما بينها من فروق
ويقول عظيم . يةكبري يف البالد، وحتررت الشهوات اجلنسية من القيود يف الوقت الذي ضاعت فيه احلرية السياس

، ألن هذا الدين، كما يزعم هو ومن يسري )11(إن املسيحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة الرومانية: املؤرخني
، قد قضى على العقائد القدمية اليت كانت هي الدعامة اخللقية للنفوس الرومانية؛ والدعامة السياسية )12(على جه

 فحارب العلم، والفلسفة، واألدب، والفن، وجاء بالتصوف -فة القدمية العداء للدولة الرومانية، وألنه ناصب الثقا
الشرقي املوهن فأدخله يف الرواقية الواقعية اليت كانت من خصائص احلياة الرومانية، وحول أفكار الناس عن 
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 وأغراهم باجلري واجبات هذا العامل ووجههم إىل االستعداد الستقبال كارثة عاملية وهو استعداد مضعف للعزمية؛
وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصالة، بدل السعي للنجاة اجلماعية باإلخالص للدولة والتفاين يف الدفاع، 

وحطم وحدة اإلمرباطورية حني كان األباطرة العسكريون يكافحون لالحتفاظ ا، وشجع أتباعه على االمتناع عن 
 العسكرية، وكان املبدأ األخالقي الذي يدعو إليه هو مبدأ السالم وعدم املقاومة، تويل املناصب العامة أو أداء اخلدمة

وال خيلو . حني كان بقاء اإلمرباطورية يتطلب تقوية الروح احلربية، وذا كله كان انتصار املسيح إيذاناً مبوت روما
نصيب يف فوضى العقائد اليت ساعدت هذا االام القاسي من بعض احلقيقة؛ فقد كان للمسيحية، على الرغم منها، 

ولكن منو املسيحية وانتشارها كانا نتيجة . على إجياد ذلك اخلليط من العادات اليت كان هلا نصيب يف ايار روما
ذلك أن حتطم قواعد الدين القدمي قد بدأ قبل ظهور املسيح بزمن . لضعف روما أكثر مما كانا سبباً يف هذا الضعف

 هجمات أشد عنفاً من كل ما وجهه إليه أي Lucretius ولكريشيوس Enniusيه إينيوس طويل؛ وقد وجه إل
أما االحنالل اخللقي فقد بدأ من وقت أن فتح الرومان بالد اليونان، وبلغ أوجه يف عهد نريون، . مؤلف وثين بعدمها

ية اخللقية أثراً طيباً بوجه عام، مث صلحت أخالق الرومان بعدئذ، وكان أثر املسيحية يف احلياة الرومانية من الناح
وبناء على هذا نقول إن املسيحية قد منت هذا النماء السريع ألن روما كانت وقتئذ يف دور االحتضار، فالناس مل 
يفقدوا إميام بالدولة ألن املسيحية أبعدت عواطفهم عنها، بل فقدوه ألن الدولة كانت تنصر الثروة على الفقر، 

لى العبيد، وتفرض الضرائب على الكدح لتعني على الترف، وألا عجزت عن محاية الشعب من وحتارب لتستويل ع
ااعات؛ واألوبئة، والغزو األجنيب، والفقر املتقع؛ فهل يالم الناس بعد ذلك إذا حتولوا عن قيصر الذي يدعو إىل 

 العقل إىل اإلحسان الذي مل يسبق له مثيل، احلرب إىل املسيح الداعي إىل السلم، ومن الوحشية اليت ال يكاد يصدقها
ومن حياة خالية من األمل والكرامة إىل دين يواسيهم يف فقرهم ويكرم إنسانيتهم؟ أال إن نصيب املسيحية يف القضاء 

لقد كانت هذه الدولة قشرة فارغة حني قامت . على الدولة الرومانية مل يكن أكثر من نصيب غزو الربابرة هلا
ولقد ذكرنا يف فصل سابق األسباب االقتصادية اليت أدت إىل ضعف .  ربوعها، وحني دامهها غزو الربابرةاملسيحية يف

روما، ألنا رأينا أن ذكرها ضرورياً لفهم إصالحات دقلديانوس، ولسنا حنتاج إىل أكثر من تلخيصها هنا تذكرة 
تماداً مزعزعاً ال تؤمن مغبته، وإنقطاع ورود نذكر اعتماد روما على احلبوب املستوردة من الواليات اع. للقراء

العبيد وايار الضياع الكبرية، واحنطاط وسائل النقل واألخطار اليت تتعرض هلا التجارة، وفقد رومة أسواق الواليات 
بسبب منافسة هذه الواليات نفسها هلا، وعجز الصناعة اإليطالية عن تصدير ما يوازي واردات إيطاليا، وأدى إليه 

ذلك من انتقال املعادن الثمينة إىل الشرق؛ واحلرب املدمرة بني األغنياء والفقراء، وارتفاع نفقات اجليوش، 
واملساعدات اليت تقدم للعجزة والفقراء، واألعمال العامة، والبريوقراطية املطردة الزيادة، وتثبيط خطط الناني ذوي 

ن األعمال، ونفاد رؤوس األموال املستثمرة ملا كان يفرض عليها من الكفاءات، واحلاشية املتطفلة اليت تؤدي عمالً م
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الضرائب اليت تبلغ حد املصادرة، وهجرة رؤوس األموال والعمال، واستخدام العبيد يف األعمال الزراعية، وفرض 
ضحت قوة نظام الطبقات الصارم على األعمال الصناعية؛ كل هذا قد قوض األسس املادية للحياة اإليطالية حىت أ

وأما األسباب السياسية اليت أدت إىل ايار . روما يف آخر األمر شبحاً سياسياً يعيش بعد موا االقتصادي
 هو أن االستبداد املتزايد قضى على شعور الفرد حبقوق املدنية، وأنضب -اإلمرباطورية فترجع كلها إىل أصل واحد 

جز الروماين عن التعبري عن إرادته السياسية إال بالعنف، فقد من أجل وملا ع. معين قدرته على القيام بأعباء احلكم
لقد كانت الوطنية . ذلك اهتمامه بشئون احلكم، وامك يف أعماله، ويف متعه، ويف فيلقه، أو يف جناته الفردية

نام جملس الشيوخ إىل واست). 13(والديانة الوثنية وثيقيت االرتباط إحدامها باألخرى، وها مها اآلن يقضى عليهما معاً
الكسل واخلمول، واعتاد اخلضوع أو االرتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانه ومكانته شيئاً فشيئاً بعد برتناكس، فاار 

وأما احلكومات احمللية اليت عدا . بذلك احلاجز األخري الذي كان يستطيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية والفوضى
 تعد وى رجاالً من الطراز األول، وأدت مسئولية املوظفني يف الواليات عن جمموع عليها الرقباء واجلُباة فلم

الضرائب املفروضة على أقاليمهم، وما تتطلبه مناصبهم العليا من نفقات ال تؤديها إليهم الدولة، وما تنتظره منهم من 
 وحروب الطبقات، أدت هذه أموال، وخدمات، وأعمال بر وألعاب؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو األجنيب

كلها إىل رب املواطنني من املناصب رباً يشبه رم من الضرائب، واملصانع، واملزارع، فكان الناس يتعمدون 
جعل أنفسهم غري صاحلني لتويل املناصب بإنقاص الطبقة اليت ينتمون إليها؛ ومنهم من كان يهاجر إىل بلدة غري بلدته، 

 وسع قسطنطني نطاق اإلعفاء من مناصب البلديات حىت مشل 313اً أو راهباً، ويف عام ومنهم من عمل زارع
القساوسة املسيحيني، كما أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب، وهو اإلعفاء الذي اعتاد الكهنة الوثنيون أن يتمتعوا 

أخذت املُدن تشكو ما أصاا من وما لبثت الكنيسة، بسبب هذا اإلعفاء أن غمرا موجة من طاليب الرسامة؛ و. به
نقص يف اإليراد ويف الالئقني من أهلها أن يكونوا شيوخاً، حىت اضطر قسطنطني يف آخر األمر أن يصدر قانوناً يقضي 

وكانت الشرطة اإلمرباطورية ). 14(بأال يقبل يف الكهنوت أي رجل الئق ألن يشغل منصباً يف حكومات البلديات
ناصب العامة كما تتعقب من يتهربون من الضرائب أو اخلدمة العسكرية، وتعود م إىل مدم تتعقب الفارين من امل

، قد قررت يف آخر األمر أن يرث االبن مركز أبيه االجتماعي، وأن يقبل )15(وترغمهم على العمل يف حكوماا
القيود االقتصادية املفروضة على وهكذا كمل رق الوظيفة . إذا اختري له. املنصب العام الذي تؤهله إليه طبقته

وملا كانت : وخاف جلينس أن يثور عليه جملس الشيوخ فأعفى أعضاءه من اخلدمة يف اجليش. الطوائف املختلفة
الروح احلربية قد إنعدمت يف إيطاليا فإن هذا القرار كان خامتة الضعف العسكري يف شبه اجلزيرة؛ فكان إنشاء 

اجلنود املرتزقة، والقضاء على احلرس الربيتوري على أيدي سبتميوس سفريس، جيوش من أبناء الواليات ومن 
وظهور قواد للجيش من بني أبناء الواليات، واستيالؤهم على عرش اإلمرباطورية، كان هذا كله سبباً يف القضاء 
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ويل، ذلك أن جيوش على زعامة إيطاليا، بل قُل على استقالل إيطاليا، قبل سقوط اإلمرباطورية يف الغرب بزمن ط
روما مل تعد كما كانت من قبل جيوشاً رومانية، بل كان معظمها يتألف من أبناء الواليات وأكثرهم من الربابرة، ومل 

يكونوا حياربون دفاعاً عن دينهم أو وطنهم، بل كانوا يقاتلون لنيل أجورهم، وهبام، ومغامنهم، وكانوا يهامجون 
ة وينهبودن اإلمرباطوريا يف مواجهة األعداء؛ وكان معظمهم من أبناء الفالحني ما بنفس احلماسة اليت يظهرو

الذين حيقدون على األغنياء وعلى املُدن ألن األولني يستغلون الفقراء وألن الثانية تستغل الريف؛ وكانت احلروب 
وملا أصبحت ). 16(الربابرة األجانبالداخلية تتيح هلم الفرصة لنهب املُدن باً ال يكاد يترك فيها شيئاً يدمره 

املشاكل احلربية أعظم خطراً من الشئون الداخلية، اختذت املُدن القريبة من احلدود مراكز للحكم؛ وأضحت روما 
يضاف إىل هذا أن تعدد . مسرحاً لالنتصارات، ومظهراً للعمائر اإلمرباطورية، ومتحفاً لآلثار واألنظمة السياسية

السلطة حطما وحدة البالد اإلدارية، فلما أصبحت اإلمرباطورية أوسع من أن حيكمها حكامها، العواصم وانقسام 
وملا تركت غالة وبريطانيا وشأما حتميان نفسيهما مبفردمها من األملان . ومن أن حتميها جيوشها، بدأت تتفكك

اخلاص ا وخلعت عليه السلطة العليا ) اإمرباطوره(واألسكتلنديني دون معونة من احلكومة املركزية اختارت كلتامها 
والسيادة الكاملة؛ مث انفصلت تدمر عن الدولة يف عهد زنوبيا، ومل تلبث أسبانيا وأفريقية أن خضعتا دون مقاومة 
تذكر إىل الفاحتني الربابرة؛ فلما جلس جلينس على العرش كان ثالثون قائداً حيكمون ثالثني إقليماً من أقاليم من 

اطورية حكماً يكاد يكون مستقالً عن السلطة املركزية، ويف هذه املأساة املروعة، مأساة دولة عظيمة تتقطع اإلمرب
أوصاهلا كانت األسباب الداخلية هي العوامل احلقة اخلفية، أما الغزاة الربابرة فلم يدخلوها إال بعد أن فتح هلم 

كام االحيائي، واخللقي، واالقتصادي، والسياسي، املسرح ضعفها األبواب وهيأ هلم السبل، وبعد أن أسلم ضعف احل
ومن األسباب اخلارجية اليت عجلت بسقوط اإلمرباطورية الغربية توسع اهلون . إىل الفوضى، واليأس، واالضمحالل

ذلك أم ملا صدهم السور الصيين العظيم .  وهجرم يف مشايل آسية الغريبHsiung.nu نو - أو الشى أونج 
.  إىل ري الفاجا وجيحون355وش الصينية يف زحفهم حنو الشرق اجتهوا حنو الغرب حىت وصلوا يف عام واجلي

وضغطوا يف زحفهم هذا على السرماتيني يف الروسيا فاضطروهم إىل التحرك حنو البلقان؛ وتضايق القوط من هذا 
 Moesiaالدانوب ويستوطنوا موئيزيا الزحف فتحركوا مرة أخرى على احلدود الرومانية، ومسح هلم بأن يعربوا 

؛ وملا أساء املوظفون الرومان معاملتهم يف هذه الوالية، ثاروا عليهم، وهزموا جيشاً رومانياً كبرياً عند )376)
 القوط Alaric قاد ألريك 400ويف عام . وهددوا يف وقت ما القسطنطينية نفسها) 378) (أدرنه(أدريانوبل 

 قاد 429 استولوا على روما وبوها، ويف عام 410األلب وانقض على إيطاليا، ويف عام الغربيني وعرب م جبال 
 استولوا هم أيضاً على روما وبوها، ويف عام 455 الواندال لفتح أسبانيا وأفريقية، ويف عام Gaisericجيسريك 

، ولكنهم إجتاحوا Chalons اهلون وهجم م على غالة وإيطاليا، فهزموا عند شالون Atilla قاد أتال 451
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 ابنه إمرباطوراً ومساه رميولس اوغسطولس Orestes عني قائد بانويب امسه أرستيز 472ويف عام . ملبارديا
Romulus Augustulus ؛ وبعد ست سنني من ذلك الوقت خلع اجلنود الربابرة املرتزقون، الذين كانوا

 ملكاً على Odoacerوعينوا قائدهم أدوكر " غرياألغسطس الص"يسيطرون وقتئذ على اجليش الروماين، هذا 
إيطاليا، وأقر أدوكر بالسيادة لإلمرباطور الروماين اجلالس على العرش يف القسطنطينية ورضي هذا اإلمرباطور به 

، أما يف الغرب فقد نفضت وقتئذ 1453وظلت اإلمرباطورية الرومانية يف الشرق قائمة حىت عام . ملكاً تابعاً له
  .األخرينفسها 

  الفصل الثاني 

  ما قامت به روما من جالئل األعمال 

 وأهم عمل قامت به روما هو أا، بعد أن استولت على عامل -إن تعليل سقوط روما أليسر من تعليل طول حياا
البحر األبيض املتوسط، تثقفت بثقافته، ووهبته النظام، والرخاء، والسلم مدى مائيت عام، وصدت عنه غارات 

. وليس لروما منافس قط يف فن احلكم. ربابرة قرنني من الزمان، وأورثت الغرب قبل موا تراث اليونان والرومانال

نعم إن الدولة الرومانية قد ارتكبت آالفاً من األخطاء السياسية، فقد أقامت صرحها على اجلركية أنانية، وكهنوت 
مث قضت عليها بالعنف والفساد، واستغلت ما فتحته من ذي طقوس غامضة خفية، وأنشأت دميقراطية من األحرار 

البالد لتزود خبرياا إيطاليا الطفيلية، فلما عجزت عن االستغالل تقوضت دعائمها واارت، وخلفت يف أماكن 
ولكنها أقامت وسط هذا الفساد كله نظاماً فخماً من الشرائع . متفرقة يف الشرق والغرب قفاراً ومست هذا سالماً

 الناس يف أوربا كلها تقريباً على أنفسهم وأمواهلم وكان باعثاً قوياً على اجلد واملثابرة من أيام املشترعني العشرة أمن
وشكلت حكومة انفصلت فيها السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، وظل ما فيها من ضوابط . إىل أيام نابليون

ولقد مجعت زمناً ما بني النظم . د الثورتني األمريكية والفرنسيةوموازين مصدراً ملهماً لواضعي الدساتري إىل عه
امللكية واألرستقراطية والدميقراطية، وجنحت يف عملها هذا جناحاً أثىن عليه الفالسفة، واملؤرخون، ورعاياها 

ية زمناً ووضعت أنظمة احلكم البلدي احمللي، وأمكنت نصف ألف مدينة من أن تستمتع باحلر. وأعداؤها على السواء
طويالً، وأدارت شئون إمرباطوريتها يف أول األمر بشره وقسوة، مث بدلتهما تساحماً وعدالة رضيت ما الدولة 

العظيمة رضاً مل تعرف له نظري فيما تال ذلك من الزمان، وجعلت الصحراء تزدهر باحلضارة، وكفّرت عن ذنوا مبا 
ن أوالء يف هذه األيام نبذل أعظم اجلهود لنحيي السلم الرومانية يف بسطته على بالدها من سلم دائمة طويلة، وها حن

يف هذا اإلطار الذي مل يسم عليه إطار غريه شادت روما صرح حضارة يونانية يف أصلها، . هذا العامل املضطرب
عمال الذهنية رومانية يف تطبيقها ونتائجها، ولسنا ننكر أن اماكها يف شئون احلكم قد شغلها عن أن تنتج من األ
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مثل ما أنتجت بالد اليونان؛ ولكنها استوعبت التراث الصناعي، والعقلي، والفين الذي تلقته عن قرطاجنة ومصر 
ولسنا ننكر كذلك أن العلوم مل تتقدم على . وبالد الشرق، وقدرته أعظم التقدير، واستمسكت به اشد االستمساك

 الصناعة، ولكنها أغنت العامل بتجارة كانت تسري يف حبار آمنة، يديها، ومل تدخل شيئاً من التحسني اآليل على
ولقد مرت فوق هذه . وأنشأت شبكة من الطرق الباقية حىت اآلن أضحت شرايني جيري فيها دم احلياة اجلياش

الطرق، وفوق ألف من اجلسور اجلميلة إىل عامل العصور الوسطى والعامل احلديث أساليب الزراعة والصناعات 
وية، والفنون، وعلم إقامة املباين التذكارية وأعمال املصارف واالستثمار، وتنظيم األعمال الطبية واملستشفيات اليد

العسكرية، ونظام املُدن الصحي، وأنواع خمتلفة من الفاكهة، أشجار النقل، ونباتات احلقول والزينة، اليت جاءت ا 
ولقد خلق . ركزية قد انتقل من اجلنوب الدافئ إىل الشمال الباردمن الشرق لتتأقلم يف الغرب، وحىت سر التدفئة امل

ومل ختترع روما نظم التربية، ولكنها . اجلنوب احلضارات مث غليها الشمال على أمرها فدمرها أو استعارها من أهلها
ظل باقياً يعذبنا يف أمنتها ووسعتها إىل حد مل يعرف له مثيل من قبل، وأمدا مبعونة الدولة، ووضعت املنهاج الذي 

ويف العمارة مل ختترع األقواس أو العقود أو القباء، ولكنها استخدمتها جبرأة وفخامة جعلت بعض الطرز . أيام شبابنا
من عمائرها أرقى من مجيع نظائرها إىل هذه األيام؛ ولقد أخذت الكنائس الكربى يف العصور الوسطى مجيع عناصرها 

 ختترع روما التماثيل، ولكنها وهبتها قوة واقعية، قلما مسا إليها اليونان أصحاب هذه ومل. من الباسلقا الرومانية
الرتعة؛ ومل تبتدع الفلسفة ولكن لكريشيوس وسنكا مها اللذان وجدت فيهما األبيقورية والرواقية صورتيهما 

 ذلك اهلجوا نفسه، ولكن من منا ومل تنشئ األمناط األدبية إنشاء، ال نستثين من. النهائيتني املصقولتني أعظم صقل
يستطيع أن يقدر حق التقدير ما كان لشيشرون من أثر يف فنون اخلطابة، واملقالة، وأسلوب النثر، أو أثر فرجيل يف 

أو ليفي وتاستس يف كتابة التاريخ، أو هوراس وجوفنال يف دريدن، وسوفت، ...  يف ملنتTassoدانيت، أو تسو 
بفضل ما دخل عليها من مسخ يثري اإلعجاب لغة إيطاليا، ورومانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وقد أضحت لغتها . وبوب؟

والربتغال، وأمريكا الالتينية، أي لغة نصف عامل الرجل األبيض؛ وقد ظلت تلك اللغة حىت القرن الثامن عشر اللغة 
الذي اغترفت منه مفردات دولية وكانت هي املعني . الدولية للعلم والتبحر يف الدرس، والفلسفة يف بالد الغرب

ولقد بقيت حية يف الطقوس املنغمة والوثائق الرمسية للكنيسة الكاثوليكية، وال تزال . سهلة لعلمي احليوان والنبات

 مثل تكسب ا تذاكر األطباء، وتتردد كثرياً يف املصطلحات القانونية؛ ودخلت عن طريق اللغات الرومانسية
)royal yegal, reyalis و ،pessant ,pagan, paganusومالك . ؛ لتزيد من اللغة اإلجنليزية ومرونتها

 الدين وملا أن فتحت املسيحية روما انتقل إىل. القول أن ما ورثناه من الرومان يظهر أمامنا آالف املرات يف كل يوم
، وعبادة األم العظمى، pontifex meximusاجلديد بناء الدين الوثين القدمي، انتقل إليه لقب احلرب األعظم 

وعدد ال حيصى من األرباب اليت بثت الراحة والطمأنينة يف النفوس، واإلحساس بوجود كائنات يف كل مكان ال 



  

 Will Durant  708   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

ظاهر اخلالبة للمواكب القدمية اليت ال يعرف اإلنسان بدايتها، تدركها احلواس، وجة األعياد القدمية أو وقارها، وامل
نقول ان هذه كلها انتقلت إىل املسيحية كما ينتقل دم األم إىل ولدها، وأسرت روما األسرية فاحتها، وأسلمت 

وة سحرها ما اإلمرباطورية احملتضرة أزمة احلكم واملهارة اإلدارية إىل البابوية القوية، وشحذت الكلمة املواسية بق
فقده السيف املفلول من قوته؛ فحل مبشرو الكنيسة حمل جيوش الدولة، وأخذ هؤالء جيوبون اآلفاق يف مجيع اجلهات 

وحافظت . متتبعني الطرق الرومانية، وعادت الواليات الثائرة بعد أن اعتنقت املسيحية إىل االعتراف بسيادة روما
فاح الطويل الذي دام يف عصر اإلميان، ومازال ينمو هذا السلطان، ينمو العاصمة القدمية على سلطاا، خالل الك

ويقوى حىت خيل إىل العامل يف عصر النهضة أن الثقافة القدمية قد انبعثت من قربها، وأن املدينة اخلالدة أضحت مرة 
 مبضي 1963 عام وقد احتفلت روما يف. أخرى مركز حياة العامل وثرائه وقمة تلك احلياة وذينك الثراء والفن

 عاماً على تأسيسها، وكان يف وسعها أن تعود بنظرها إىل ما متتاز به حضارا من استمرار رائع يف تاريخ 2689
  شكراً لك أيها القارئ الصبور . أال ليتها تعود إىل حياا املاضية. اإلنسانية



  

 Will Durant  709   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  الفهرس

  2...............................................................................................مقدمة الترمجة

  2...........................................................................................متهيد بقلم املؤلف

  4.........................................................................................................املدخل

  4...................................................................................................أصل الرومان

  4................................................................................................الباب األول

  4..........................................................................................ديباجة يف التسكان

  4..........................................................................................م. ق800-508

  4...........................................................................................الفصل األول

  4..................................................................................................إيطاليا

  7............................................................................................الفصل الثاين

  7.........................................................................................احلياة التسكانية

  11..........................................................................................الفصل الثالث

  11..........................................................................................الفن التسكاين

  15..........................................................................................الفصل الرابع

  15.................................................................................رومة حتت حكم امللوك

  18.........................................................................................الفصل اخلامس

  18......................................................................................يطرة التسكانينيس

  19........................................................................................الفصل السادس

  19........................................................................................مولد اجلمهورية

  22.................................................................................................لالكتاب األو

  22.....................................................................................................اجلمهورية

  22...............................................................................................م. ق508-30

  22................................................................................................الباب الثاين

  22................................................................................الكفاح يف سبيل الدميقراطية

  22.........................................................................................م. ق508-264



  

 Will Durant  710   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  22..........................................................................................الفصل األول

  22.......................................................................................األشراف والعامة

  27...........................................................................................الفصل الثاين

  27......................................................................................دستور اجلمهورية

  39..........................................................................................الفصل الثالث

  39.............................................................................................فتح إيطاليا

  43..............................................................................................الباب الثالث

  43........................................................................................هنيبال حيارب رومه

  43.........................................................................................م. ق264-202

  43..........................................................................................الفصل األول

  43...............................................................................................قرطاجنة

  48...........................................................................................الفصل الثاين

  Regulus.................................................................................48رجيولوس 

  50..........................................................................................الفصل الثالث

  50.................................................................................................مهلكار

  52..........................................................................................الفصل الرابع

  53.................................................................................................هنيبال

  57.........................................................................................الفصل اخلامس

  57...................................................................................................سبيو

  61...............................................................................................الباب الرابع

  61..............................................................................................رومة الرواقية

  62........................................................................................م.ق202 - 508

  62..........................................................................................الفصل األول

  62.................................................................................................سرةاأل

  64...........................................................................................الفصل الثاين

  64..............................................................................................دين رومة



  

 Will Durant  711   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  75..........................................................................................الفصل الثالث

  75...............................................................................................األخالق

  80..........................................................................................الفصل الرابع

  80................................................................................................اآلداب

  84.........................................................................................الفصل اخلامس

  84................................................................................................الزراعة

  85........................................................................................الفصل السادس

  85................................................................................................الصناعة

  90.........................................................................................الفصل السابع

  90..................................................................................................املدنية

  93..........................................................................................الفصل الثامن

  93..............................................................................................بعد املوت

  94.............................................................................................الباب اخلامس

  95...........................................................................................فتح بالد اليونان

  95.........................................................................................م. ق201-146

  95..........................................................................................الفصل األول

  95.............................................................................االستيالء على بالد اليونان

  97...........................................................................................الفصل الثاين

  97......................................................................................تبدل أحوال رومة

  103........................................................................................الفصل الثالث

  104..........................................................................................اآلهلة اجلدد

  105........................................................................................الفصل الرابع

  106..................................................................................بداية عصر الفلسفة

  108.......................................................................................الفصل اخلامس

  108.......................................................................................النهضة األدبية

  114......................................................................................الفصل السادس



  

 Will Durant  712   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  115...........................................................................كاتو واملعارضون احملافظون

  118.......................................................................................الفصل السابع

  118...................................................................جيب أن متحى قرطاجنة من الوجود

  121................................................................................................الكتاب الثاين

  121.......................................................................................................الثورة

  121.............................................................................................م. ق145-30

  121...........................................................................................الباب السادس

  121...........................................................................................الثورة الزراعية

  121.........................................................................................م. ق145-78

  121........................................................................................ألولالفصل ا

  121......................................................................العوامل اليت هيأت البالد للثورة

  124.........................................................................................الفصل الثاين

  124...................................................................................برييوس جراكستي

  126........................................................................................الفصل الثالث

  126......................................................................................كيوس جراكس

  129........................................................................................الفصل الرابع

  129..............................................................................................ماريوس

  132.......................................................................................الفصل اخلامس

  132..........................................................................................ثورة إيطاليا

  134......................................................................................الفصل السادس

  134.........................................................................................صال السعيد

  139............................................................................................الباب السابع

  139................................................................................احلركة الرجعية األجلركية

  140...........................................................................................م. ق60- 77

  140........................................................................................الفصل األول

  140.............................................................................................احلكومة



  

 Will Durant  713   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  142.........................................................................................الفصل الثاين

  142......................................................................................أصحاب املاليني

  146........................................................................................الفصل الثالث

  146........................................................................................املرأة اجلديدة

  148........................................................................................الفصل الرابع

  148.............................................................................................كاتو ثاٍن

  149.......................................................................................الفصل اخلامس

  149..........................................................................................اسبارتكوس

  151......................................................................................الفصل السادس

  151..................................................................................................مبيب

  154.......................................................................................الفصل السابع

  154....................................................................................شيشرون وكاتلني

  159.............................................................................................الباب الثامن

  159....................................................................................األدب يف عهد الثورة

  159.........................................................................................م. ق145-30

  159........................................................................................الفصل األول

  159..........................................................................................لكريشيوس

  162.........................................................................................الفصل الثاين

  162.....................................................................................يف طبيعة األشياء

  168........................................................................................الفصل الثالث

  168..........................................................................................حبيب لزبيا

  173........................................................................................الفصل الرابع

  173...............................................................................................العلماء

  176.......................................................................................الفصل اخلامس

  176........................................................................................قلم شيشرون

  183............................................................................................الباب التاسع



  

 Will Durant  714   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  183....................................................................................................قيصر

  183.........................................................................................م. ق100-44

  183........................................................................................الفصل األول

  183...............................................................................................الرقيع

  185.........................................................................................الفصل الثاين

  185..............................................................................................القنصل

  189........................................................................................الفصل الثالث

  189...................................................................................األخالق والسياسة

  191........................................................................................الفصل الرابع

  191........................................................................................فتح بالد غالة

  195.......................................................................................الفصل اخلامس

  195.....................................................................................د الدمقراطيةفسا

  197......................................................................................الفصل السادس

  197.......................................................................................احلرب األهلية

  204.......................................................................................الفصل السابع

  204....................................................................................قيصر وكيلوبطرة

  208........................................................................................الفصل الثامن

  208.........................................................................................قيصر احلاكم

  212........................................................................................الفصل التاسع

  213..............................................................................................بروتس

  216............................................................................................الباب العاشر

  216...............................................................................................أنطونيوس

  216...........................................................................................م. ق- 3- 44

  216........................................................................................الفصل األول

  216..................................................................................أنطونيوس وبروتس

  222.........................................................................................الفصل الثاين



  

 Will Durant  715   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  222................................................................................أنطونيوس وكليوبطرة

  225........................................................................................الفصل الثالث

  225.................................................................................انطونيوس وأكتافيان

  227..............................................................................................الكتاب الثالث

  227......................................................................................................الزعامة

  227...................................................................................م.  ب192 -.م.  ق30

  227......................................................................................الباب احلادي عشر

  227...............................................................................اهب أغسطس السياسيةمو

  227.....................................................................................م. ب14-م. ق30

  227........................................................................................الفصل األول

  227.................................................................................طريق إىل امللكيةيف ال

  232.........................................................................................الفصل الثاين

  232........................................................................................النظام اجلديد

  236........................................................................................ثالثالفصل ال

  236..........................................................................................عهد الرخاء

  239........................................................................................الفصل الرابع

  239..................................................................................إصالحات أغسطس

  245.......................................................................................الفصل اخلامس

  245.......................................................................................أغسطس نفسه

  247......................................................................................الفصل السادس

  248...................................................................................آخر أيام أغسطس

  251........................................................................................الباب الثاين عشر

  251............................................................................................العصر الذهيب

  251..........................................................................................م18-م.ق30

  251........................................................................................الفصلُ األولُ

  251.....................................................................................احلافز األغسطي



  

 Will Durant  716   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  254.........................................................................................الفصل الثاين

  254...............................................................................................فرجيل

  258........................................................................................الفصل الثالث

  258..............................................................................................اإللياذة

  263........................................................................................الفصل الرابع

  263..............................................................................................هوراس

  270.......................................................................................الفصل اخلاِمس

  270.................................................................................................ليفي

  272......................................................................................الفصل السادس

  272........................................................................................ثورة العاشقني

  279.......................................................................................الباب الثالث عشر

  279.................................................................................اجلانب اآلخر من امللكية

  279........................................................................................الفصل األول

  279.............................................................................................تيبرييوس

  285.........................................................................................الفصل الثاين

  285..............................................................................................جايوس

  288........................................................................................الفصل الثالث

  288............................................................................................كلوديوس

  294........................................................................................الفصل الرابع

  295................................................................................................نريون

  305.......................................................................................الفصل اخلامس

  305.......................................................................................األباطرة الثالثة

  306......................................................................................سادسالفصل ال

  306.............................................................................................فسبازيان

  309.......................................................................................الفصل السابع

  310................................................................................................تيتس



  

 Will Durant  717   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  310........................................................................................الفصل الثامن

  310..............................................................................................دومتيان

  315.......................................................................................الباب الرابع عشر

  315............................................................................................العصر الفضي

  315...............................................................................................م96- 14

  315........................................................................................الفصل األول

  315......................................................................................املولعون بالفنون

  317.........................................................................................الفصل الثاين

  317............................................................................................بترونيوس

  320........................................................................................الفصل الثالث

  320.............................................................................................الفالسفة

  322........................................................................................الفصل الرابع

  322................................................................................................سنكا

  329.......................................................................................الفصل اخلامس

  329........................................................................................علوم الرومان

  333......................................................................................الفصل السادس

  333...................................................................................الطب عند الرومان

  336.......................................................................................الفصل السابع

  336.............................................................................................كونتليان

  338........................................................................................الفصل الثامن

  338...................................................................................استاتيوس ومارتيال

  341......................................................................................الباب اخلامس عشر

  341.............................................................................................رومة العاملة

  341...............................................................................................م96- 14

  341........................................................................................الفصل األول

  341...............................................................................................الزراع



  

 Will Durant  718   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  344.........................................................................................الفصل الثاين

  344..............................................................................................الصناع

  347........................................................................................الفصل الثالث

  347.............................................................................................احلمالون

  350........................................................................................الفصل الرابع

  350...........................................................................................املهندسون

  353.......................................................................................الفصل اخلامس

  353...............................................................................................التجار

  355......................................................................................الفصل السادس

  355...........................................................................................رجال املال

  357.......................................................................................الفصل السابع

  357.............................................................................................الطبقات

  362........................................................................................الفصل الثامن

  362............................................................................النظام االقتصادي والدولة

  363.....................................................................................الباب السادس عشر

  363.............................................................................................رومة وفنوا

  364........................................................................................م96 - م . ق30

  364........................................................................................الفصل األول

  364....................................................................................ين به لليونانما تد

  365.........................................................................................الفصل الثاين

  365........................................................................................رومة الكادحة

  369........................................................................................الفصل الثالث

  369........................................................................................بيوت العظماء

  372........................................................................................الفصل الرابع

  372......................................................................................الفنون والنقوش

  375.......................................................................................الفصل اخلامس



  

 Will Durant  719   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  375...............................................................................................النحت

  379......................................................................................الفصل السادس

  379..............................................................................................التصوير

  384.......................................................................................الفصل السابع

  384..............................................................................................العمارة

  391.......................................................................................الباب السابع عشر

  391..........................................................................................رومة األبيقورية

  391........................................................................................ م96- م.  ق30

  392........................................................................................الفصل األول

  392..............................................................................................الشعب

  396.........................................................................................الفصل الثاين

  396...............................................................................................التعليم

  398........................................................................................الفصل الثالث

  398......................................................................................الرجال والنساء

  401........................................................................................الفصل الرابع

  401...............................................................................................الثياب

  404.......................................................................................الفصل اخلامس

  404...................................................................................يوم يف حياة روماين

  408......................................................................................الفصل السادس

  408.....................................................................................يوم عطلة روماين

  420.......................................................................................الفصل السابع

  420.......................................................................................العقائد اجلديدة

  423.......................................................................................الباب الثامن عشر

  423.................................................................................. م192م إىل .  ق146

  423........................................................................................الفصل األول

  423....................................................................................املشترعون العظام



  

 Will Durant  720   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  425.........................................................................................الفصل الثاين

  425.......................................................................................مصادر القانون

  427........................................................................................الفصل الثالث

  427............................................................................قانون األحوال الشخصية

  432........................................................................................الفصل الرابع

  432.........................................................................................قانون امللكية

  434.......................................................................................الفصل اخلامس

  434......................................................................................قانون املرافعات

  438......................................................................................الفصل السادس

  438..........................................................................................قانون األمم

  440.......................................................................................التاسع عشرالباب 

  440..........................................................................................امللوك الفالسفة

96 -180..............................................................................................440  

  440........................................................................................الفصل األول

  440.................................................................................................نريفا

  442.........................................................................................الفصل الثاين

  442..............................................................................................تراجان

  448........................................................................................الفصل الثالث

  448..............................................................................................هدريان

  457........................................................................................الفصل الرابع

  457......................................................................................أنطونينس بيوس

  460.......................................................................................الفصل اخلامس

  460..................................................................................الفيلسوف إمرباطور

  468..........................................................................................الباب العشرون

  468.............................................................................احلياة والفكر يف القرن الثاين

  468............................................................................................ م192- 96



  

 Will Durant  721   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  468........................................................................................الفصل األول

  468..............................................................................................تاستس

  472.........................................................................................الفصل الثاين

  472..............................................................................................جوفنال

  475........................................................................................الفصل الثالث

  475....................................................................................سيد روماين كامل

  477........................................................................................الفصل الرابع

  477....................................................................................اضمحالل الثقافة

  479.......................................................................................الفصل اخلامس

  480................................................................................اإلمرباطور الفيلسوف

  482......................................................................................الفصل السادس

  482.............................................................................................كمودس

  486...............................................................................................الكتاب الرابع

  486.................................................................................................اإلمرباطورية

  486....................................................................................... م192 -.م. ق146

  486.................................................................................الباب احلادي والعشرون

  486...................................................................................................إيطاليا

  486........................................................................................الفصل األول

  486.................................................................................................املُدن

  491.........................................................................................الفصل الثاين

  491..................................................................................................مبيب

  494........................................................................................الفصل الثالث

  494................................................................................وحياانظام البلديات 

  497...................................................................................الباب الثاين والعشرون

  497.............................................................................................متدين الغرب

  497........................................................................................لالفصل األو



  

 Will Durant  722   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  497......................................................................................روما والواليات

  499.........................................................................................الفصل الثاين

  499...............................................................................................أفريقية

  504........................................................................................الفصل الثالث

  504...............................................................................................أسبانيا

  507........................................................................................الفصل الرابع

  507.................................................................................................غالة

  512.......................................................................................الفصل اخلامس

  512..............................................................................................بريطانيا

  515......................................................................................الفصل السادس

  515..............................................................................................الربابرة

  519.................................................................................الباب الثالث والعشرون

  519....................................................................................بالد اليونان الرومانية

  519........................................................................................الفصل األول

  519..........................................................................................أفلوطرخس

  524......................................................................................... الثاينالفصل

  524.........................................................................................صيف هندي

  528........................................................................................الفصل الثالث

  528..............................................................................................إبكتتس

  531........................................................................................الفصل الرابع

  532...................................................................................لوشيان واملتشككة

  535..................................................................................الباب الرابع والعشرون

  535..........................................................................................اليقظة اهللنستية

  535........................................................................................الفصل األول

  535.......................................................................................مصر الرومانية

  539.........................................................................................الفصل الثاين



  

 Will Durant  723   ثالث المجلد ال-قصة الحضارة

 

  539.................................................................................................فيلو

  541........................................................................................الفصل الثالث

  541..........................................................................................تقدم العلوم

  546........................................................................................الفصل الرابع
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	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻘﻴﺭﻓﺃ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺃ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻟﺎﻏ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺭﺒﺍﺭﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺎﻤﻭﺭﻟﺍ ﻥﺎﻨﻭﻴﻟﺍ ﺩﻼﺒ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﺨﺭﻁﻭﻠﻓﺃ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻱﺩﻨﻫ ﻑﻴﺼ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﺘﺘﻜﺒﺇ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻜﻜﺸﺘﻤﻟﺍﻭ ﻥﺎﻴﺸﻭﻟ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺘﺴﻨﻠﻬﻟﺍ ﺔﻅﻘﻴﻟﺍ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺎﻤﻭﺭﻟﺍ ﺭﺼﻤ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻭﻠﻴﻓ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻡﺩﻘﺘ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺍﺭﺤﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺍﺭﻌﺸﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻭﻴﺭﻭﺴﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻯﺭﻐﺼﻟﺍ ﺔﻴﺴﺁ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﻴﻅﻌﻟﺍ ﺱﻨﺍﺩﺭﺜﻤ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺜﻨﻟﺍ
	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﺭﺎﺠﻟﺍ ﻲﻗﺭﺸﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﻟﺍ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍﻭ ﺔﻤﻭﺭ
	   ﻡ  - ﻡ.ﻕ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﺜﺭﺎﺒ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻭﻴﻨﻭﻤﺴﻬﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺒﻜﻷﺍ ﺩﻭﺭﻴﻫ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻫﺅﺎﻴﺒﻨﺃﻭ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺒﻜﻷﺍ ﻝﻤﻷﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﻴﺘﺸﺘﻟﺍ

	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸ
	   ﻡ  ﻰﻟﺇ .ﻡ .ﻕ  ﻥﻤ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻉﻭﺴﻴ ﻭﺃ ﻰﺴﻴﻋ
	   ﻡ  -ﻡ.ﻕ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻰﺴﻴﻋ ﺓﺄﺸﻨ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻴﺠﻨﻹﺍ
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	   ﻝﺴﺭﻟﺍ
	   ﻡ   - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻟﻭﺒ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻨﺤﻭﻴ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﻭﻤﻨ
	   ﻡ ﻰﻟﺇ  ﻥﻤ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻭﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺩﺌﺎﻘﻌﻟﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻨﻴﻁﻭﻠﻓﺃ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺓﺎﻤﺤ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﻁﻠﺴﻟﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺭﻭﻁﺍﺭﺒﻤﻹﺍ ﺭﺎﻴﻬﻨﺍ
	   ﺩﻼﻴﻤﻟﺍ ﺩﻌﺒ  - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻤﺎﺴ ﺓﺭﺴﺃ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻰﻀﻭﻔﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻭﻫﺩﺘﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻀﺘﺤﺘ ﺔﻴﻨﺜﻭﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻗﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻭﻨﺎﻴﺩﻠﻗﺩ ﺔﻴﻜﺍﺭﺘﺸﺍ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﺼﺘﻨﺍ
	   ﻡ  - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻟﻭﺩﻟﺍﻭ ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻉﺍﺯﻨﻟﺍ
	   ﻡ   - 
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﻁﻨﻁﺴﻗ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻁﻨﻁﺴﻗ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺭﺎﻀﺤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻁﻨﻁﺴﻗ
	   ﺔﻤﺘﺎﺨﻟﺍ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ؟ﺎﻤﻭﺭ ﺕﻁﻘﺴ ﻡِﻟ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻝﺌﻼﺠ ﻥﻤ ﺎﻤﻭﺭ ﻪﺒ ﺕﻤﺎﻗ ﺎﻤ



