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لم تكن والدته أمرًا طبيعيا، فقدت جاء الى الدنيا 
وسط العويل والبكاء، ماتت أمه اثناء الوالدة، واعتقد 
االطباء انه ولد ميتا، لكنه سيخدع هذا العالم ويعود 
الى الحياة، كانت الممرضة التي سهرت على والدته 

قد اخبرت والده ان ابنه لن يعيش اكثر من ساعة 
بسبب ما كان عليه من ضعف شديد. ولسوف يقول 
ساخر: " ولدت قتيال ". وكان عند والدته اضعف من 

ان يتمكنوا من تعميده. وذلك ما اتاح له ان يقول انه 
عاش في خصام مع الكنيسة منذ لحظة والدته.

ول���د فر�ن�س���و م���اري �آرووي���ه يف باري����س يف " 21 " من 
ت�س���رين �لثاين ع���ام 1694 من �أبوين م���ن طبقة �الثرياء، 
فق���د كان و�لده كاتب عدل مدينة باري�س، و�أمه من �لطبقة 
�الأر�س���تقر�طية �لفرن�س���ية �ملعروفة برث�ئها وبذخها، كان 
فر�ن�س���و �ل�سغري عل���ى �لرغم م���ن �سعفه وه���ز�ل ج�سمه 
و�المر�����س �لت���ي تر�فق���ه، ول���د ذكي���ا وعل���ى درج���ة م���ن 
�حليوية و�جل���ر�أة، وكان و�لده ينظر �لي���ه بقلق فقد كان 
�ل�سبي ينمو� ب�سكل مبكر، و�سيكتب �حد مدر�سيه �ن هذ� 
�ل�سب���ي لدي���ه " عط����س �ىل �ل�سهرة ومتله���ف عليها ".يف 
�ملدر�س���ة يكت���ب ق�سائد عاطفية �عجب به���ا �لطلبة و�ثارة 
حفيظ���ة �ال�ساتذه، وعندما بل���غ �ل�ساد�سة ع�سرة من عمره 
�علن �نه �سي�سبح �أديبا، مما �ثار حفيظة �الب �لذي �عترب 
�لق���ر�ر �حم���ق وخمجل و�س���ريد عل���ى �بنه بكلم���ة قا�سية 
قائ���ا:" �نه���ا ح���ال رجل يري���د �أن يك���ون ع���دمي �لنفع يف 
�ملجتمع، و�ن يتحمل �هله �أعباء �النفاق عليه، ويرغب يف 
�ن مي���وت جوعا ". يرف�س عر�س و�ل���ده �ن ي�سبح كاتب 
ع���دل:" قولو� الأب���ي �إين �رف����س رف�سا قاطع���ا كل �عتبار 
ميكن �سر�وؤه. ول�سوف �أعرف كيف �أُقيم لنف�سي �عتبار� ال 
يكلف �سيئا "، ظل طو�ل حياته ر�ف�سا �الن�سياع لاآخرين 
و�سوف ت�سب���ح كلماته �سعار� للثورة عن���د� �طلق مقولته 
�ل�سه���رية:" قول���و� للملك �إنن���ا هنا ب���ار�دة �ل�سعب ". ذلك 
�لرج���ل �سيكون ��سمه " فولتري" ويعي�س الأكرث من ثمانني 
عام���ًا، �أّل���ف فيه���ا �ك���رث من مئ���ة كت���اب ور�سال���ة فل�سفية، 
�سّل���م يف نهايتها برميل �لثورة �ملتفج���ر �لذي ظل ي�سنعه 
الأع���و�م ط���و�ل، �ىل كل م���ن روب�سب���ري وم���ار� ود�نتون، 
ليفج���روه �سبيح���ة ي���وم 14 مت���وز ع���ام 1789،. وق���د 
��ستمدت �جلمهورية �لفرن�سية �فكارها من كتابات فولتري 
ورو�س���و، فكان���ت �ول ثورة تقرر ف�سل �لدي���ن عن �لدولة 
و�مل�س���او�ة وحرية �لتعب���ري، وتلغي �الإقط���اع و�متياز�ت 
�لنب���اء ورج���ال �لدي���ن، وت�س���ع �م���و�ل �لكني�س���ة حتت 
ت�سرف �لدول���ة، وتن�سر مبد�أ جماني���ة �لتعليم، وم�ساريع 

�لعد�لة �الجتماعية.
كثري� ما يط���رح �سوؤ�ل: هل كان فولتري فيل�سوفا؟ �م �ديبا 
�تخذ م���ن �الحتجاج م�سار� حلياته؟.بع����س كتاب �سريته 
يوؤك���دون �ن���ه ق���اوم �إر�دة �ال�ستغال بالفل�سف���ة، يف مر�ت 
كث���رية كان ي�سخ���ر من �لذي���ن ينادونه بلق���ب �لفيل�سوف، 
موؤك���د� ع���دم ثقت���ه بالفا�سف���ة:" يخط���ئ �لفا�سف���ة ح���ني 
يعتق���دون �نهم عندم���ا يتناول���ون م�سائل نظري���ة �سرفة، 
َيحل���ون على �لف���ور م�سكات �لو�ق���ع." كان يقول �ن حلم 
تغيري �لعامل يجب �ن يقوم به �لنا�س �لب�سطاء، ال �أ�سحاب 
كت���ب �ملنطق، وكثري� ما كان ي�سخر من �سورة �لفيل�سوف 
�ملتجهم �لوجه:"وي���ل للفا�سفة �لذين الي�ستطيعون �إز�لة 

جتاعيد وجوههم بال�سحك، �نني �نظر �ىل �لوجوم �لذي 
ي�سيط���ر على �لفا�سفة نظرت���ي �ىل �ملر�س." وعلى �لرغم 
م���ن ناأي فولتري بنف�سه عن �لفل�سفة، �إال �أن مكانه �ل�سرعي 
ب���ني �لفا�س���ة �لذي���ن �سنع���و� فك���ر �لتنوير يحت���ل مركزً� 
متقدم���ًا يفوق كثريً� من �بناء ع�س���ره، �واًل، الأن �نتقاد�ته 
لعم���ل �لفيل�س���وف مل متنعه م���ن �ن ي�سب���ح باال�سافة �ىل 
جان جاك رو�سو ودي���درو، �برز �لذين �سقو� تاريخ �لفكر 
�لفل�سف���ي �ىل ن�سف���ني، م���ا قب���ل فولتري وما بع���ده، ف�سا 
على �ن���ه كان �الأكرث ح�سمًا يف ح���دوث �النقاب �حلقيقي 
�ل���ذي �نتقلت ب���ه �وروبا من عقلية �لق���رون �لو�سطى �ىل 
عقلية �لع�سور �حلديثة، وبف�سل كتاباته وكتابات زمائه 
خرج���ت �لب�سري���ة م���ن مرحل���ة �لطائفية �لهمجي���ة لتدخل 
مرحل���ة �لعقاني���ة �حل�ساري���ة، �الأمر �لذي دف���ع فيل�سوفًا 
بحج���م نيت�س���ه �ن يهدي �إلي���ه كتابه �ل�سه���ري "يف ماور�ء 
�خل���ري و�ل�سر"، قائ���ا: " �ىل فولتري، �أح���د كبار حمرري 

�لروح �لب�سرية«.
�آم���ن فولتري باهمية �لدفاع عن �حل���ق " لي�س هناك �جمل 
م���ن �حل���ق " ووجد �ن مهم���ة �لفيل�س���وف �ن يت�سرف يف 
كل �س���يء وفق���ا للعقل، ويتقب���ل كل ر�ي با�س���م �لعقل.كان 
فولت���ري يف بد�ي���ة م�ساره، كاتبًا م�سرحي���ًا، وقد �نتقل من 
�سج���ن �لبا�ستي���ل �ىل �ل�سه���رة يف زمن ق�س���ري جدً�، حني 
ُقدم���ت ل���ه ع���ام 1718 م�سرحيته �خلال���دة "�وديب"، وقد 
حظي���ت باإقبال كبري حتى �نه���ا عدت �آنذ�ك و�حدة من درر 
�مل�س���رح �لفرن�سي، وقد عادت علي���ه باأمو�ل كثرية، جعلت 
و�ل���ده يقتن���ع �ن �الأدب ميكن �ن يجلب �مل���ال، فكان يقول 
الأقارب���ه وه���و �سعي���د:" فر�ن�سو هذ� ولد خبي���ث ��ستطاع 
�ن يجن���ي �ملال �لوفري م���ن �سحكات �لنا����س ودموعهم." 
بع���د "�أودي���ب" قدم عددً� م���ن �الأعمال �مل�سرحي���ة ��سهرها 
بروتو����س، م���وت �لقي�س���ر، �الب���ن �لبار، زولي���م، حممد، 
م���ريوب. ويف �لق�س���ة كت���ب �لكثري غ���ري �أن ق�س���ة ز�ديغ 
�لت���ي ترجمه���ا ط���ه ح�س���ني كان���ت �الأ�سه���ر. �أم���ا رو�ي���ة 
فكانت متثل خا�سة وجه���ة نظره مب�ستقبل  "كاندي���د"، 
�أوروب���ا، وقدم���ت عرب بطله���ا ما ي�سب���ه �ل�س���رية للكاتب. 
عرف���ت كانديد �سه���رة و��سعة خا�س���ة �أن فولتري، وبعد �أن 
تط���رق لاأزمنة �ملا�سية و�سرد �أح���د�ث �لتاريخ وتطوره، 
قدم نظرته للعامل �جلديد �ل���ذي �نطلق بعد �حلروب �لتي 
و�سفها فولتري بقوله: "ه���ذ� �لقرن �سبيه بحورّية �لبحر، 
�لن�س���ف �الأول منها جميل مث���ل �أ�سطورة و�لن�سف �الآخر 
قبي���ح وخمي���ف يف �سكل ذيل �سمكة." وح���ني كتب كانديد 
ق���رر �البتعاد عن �لع���امل �خلارجي وعن �سخ���ب �ملجتمع 
�ل���ذي كان ي�ستهويه، وعزل نف�سه: "�أريد �أن �أمتلك �الأر�س 

بكاملها �أمام عيني يف عزلتي«.
عا����س فولت���ري ظروف���ا �سعبة وكلفت���ه جر�أت���ه و�سر�حته 
�لكث���ري م���ن �لت�سحي���ات حت���ى �أن���ه و�س���ع و�سف���ا طريفا 
حليات���ه: "يف فرن�سا يجب �أن تك���ون �ل�سند�ن �أو �ملطرقة. 
�أن���ا �خ���رت �أن �أكون �سند�ًن���ا"، وكان ي�سع���ى الن ت�سبح 
�حلي���اة من حوله �كرث حيوية وقوة: "كل من لي�س حيويًا 
وم�ستع���دً� للمو�جه���ة فه���و ال ي�ستح���ق �حلي���اة و�أعتربه 
يف ع���د�د �ملوت���ى". ُعرف فولت���ري �أي�سًا بلهجت���ه �لقا�سية 
و�لاذع���ة وبح�ّس���ه �ل�ساخ���ر �ملم���زوج د�ئم���ًا برغب���ة يف 
ل ظاهرة فريدة يف �لفكر �لفرن�سي، �نتقلت  �لتغي���ري، و�سكَّ
عدو�ه���ا �ىل عو��س���م ثقافي���ة �أخ���رى فتاأ�س����س م���ا ي�سبه 
"�ملدر�س���ة �لفولتريي���ة �لفل�سفي���ة" �لتي ب���د�أت مظاهرها 
"�لقامو����س  �ل�سه���ري  كتاب���ه  خ���ال  م���ن  �ك���رث  تتو�س���ح 
�لفل�سفي" – ترجم���ه �ىل �لعربية يو�سف نبيل -. ويعترب 
قامو����س فولتري �هم عمل �نتج خ���ال ع�سر �لتنوير، ففيه 
نق���د للطغيان وفيه كر�هية للتع�س���ب، وفيه �د�نة للكني�سة 
عندما وقفت بوجه �لعل���م: " �أيها �لب�سر �لبائ�سون، �سو�ء 
�أَْرتديت���م �أردي���ة خ�س���ر�ء، �أم عمائم، �أم �أردي���ًة �سود�ء، �أم 
�أردي���ة كهنوتي���ة، �أم عب���اء�ت و�أ�سرط���ة ح���ول �لرقب���ة، ال 
ت�سع���و� �أب���ًد� �إىل ��ستغ���ال �ل�سلط���ة حيثما تك���ون هناك 
م�ساألة للعقل وحده، �أو تر�س���و� باأن تكونو� حملَّ �زدر�ء 
لًف���ا، و�أن ُتعانو� كر�هية  عرب كل �لق���رون كاأكرث �لنا�س �سَ
ثكم �مل���رء مئات  �جلماه���ري مث���ل �أك���رث �لنا����س ظلًم���ا. حدَّ
�ملر�ت ع���ن �ل�سخافة �ملتغطر�سة �لت���ي �أدنتم بها جاليليو، 
ثك���م للمرة �حلادية بع���د �ملائة، و�أمتنى �أن حُتافظو�  و�أُحدِّ
عل���ى ذكر�ه���ا �ل�سنوي���ة �إىل �الأب���د. �أمتن���ى �أن ُيكَتب على 
�سريحكم �ملقد�س: هنا َيرقد �سبعة كر�دلة ُي�ساعدهم بع�س 
م���ن �الإخوة �الأدنى رتب���ة، �ألقو� باأ�ست���اذ �لفكر يف �إيطاليا 
يف غياه���ب �ل�سجن وهو يف �ل�سبعني من عمره، وجعلوه 

ي�سوم على �خلبز و�ملاء الأنه علَّم �جلن�س �لب�سري، والأنهم 
كان���و� جهلة " - قامو�س فولت���ري �لفل�سفي -. ُيعد قامو�س 
فولت���ري يف نظ���ر موؤرخ���ي �لفل�سف���ة، �ول موؤل���ف فل�سفي 
ي�ستخ���دم �للغة �لعادي���ة يف �لتعريف باالف���كار �لفل�سفية. 
خط���رت فك���رة " �لقامو�س " لفولتري للم���رة �الوىل عندما 
كان يف �سيافة ملك برو�سيا. ويف �سنة 1764 ن�سر جملد� 
وق���د ��سماه يف بد�ية �الأم���ر " قامو�س فل�سفي ميكن حمله 
" ثم �طلق عليه ��سم " �لعقل باالأحرف �البجدية "، تعر�س 
�لكتاب �ىل حملة �سر�سة من �لكني�سة، و�أمر برملان باري�س 
باحر�ق���ه وو�سف موؤلفه بانه منحل، ومعتوه ومتوح�س.
وكان �لكت���اب يف جوه���ره متجيد� للعقل ونق���د� للخر�فة 
يط���رح فولتري من خال���ه ر�أيًا جريئًا و�سادم���ًا حني يوؤكد 
�ن معظم �لعقائد يف �الأديان هي ن�سيج من �الأ�ساطري ومن 

و�سع جماع���ات دينية - ح�سن حنف���ي �لقامو�س �لفل�سفي 
لفولت���ري جمل���ة ت���ر�ث �الن�ساني���ة - يف �لقامو����س ينبهنا 
فولت���ري �ن �لف�سائ���ل �حلقيقية هي �لت���ي تقدم �خلري �ىل 
�ملجتمع، فاالعتد�ل فيه حمافظة على �ل�سحة، و�الإخا�س 
و�لت�سامح فيهما �إبقاء على �لعاقات �الجتماعية.، وي�سر 
عل���ى �ن �لدي���ن �لوحي���د �ل�سحيح �لن���اجت ع���ن ��ستعمال 
�لعقل، هو �لتنزيه �ملطلق �لذي يظهر يف �الأخاق �لعملية، 
من خ���ال ممار�سة �لع���دل، �و �الميان ب���اأن تعامل �لنا�س 

مبثل ما حتب �ن يعاملوك به.
و�ذ� كان �له���دف �الأول م���ن قامو����س فولت���ري ه���و �إع���ادة 
در��س���ة �لدين ونقد �خلر�فات، فق���د كان يرى �ن �لطقو�س 
و�ل�سعائ���ر و�الحتف���االت �لدينية جر�ئم يج���ب �ن يعاقب 
عليه���ا كل م���ن يز�ولها الأنها �س���ارة باملجتمع:"�نا �أعلم �ن 

فولتير.. العقل مرشدًا
علي حسين
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الحسن أسويق

" يوما ما سيكون كل شيء على ما يرام؛ ذاك هو أملنا.
كل شيء اآلن على ما يرام؛ ذاك هو الوهم".

فولتري.
م���ن بني �لزالزل �لعدي���دة �لتي �هتزت ل�سرباتها �لك���رة �الأر�سية مل ي�ستهر منها زلز�ل ق���در ��ستهار �لزلز�ل 
�لذي �سرب ل�سبونة �لربتغالية يف �لفاحت من نوفمرب 1755، و�لذي خلف، �إىل جانب �خل�سائر �ملادية �لتي 

ال ي�سعها �حل�سر، ما بني 35 و 50 �ألف قتيل.
�إن���ه �لزل���ز�ل �لذي جتاوزت �آثاره �ملفجعة �ملو�د و�الأبد�ن �إىل �آثار �سادمة على �ل�سمائر و�الأذهان، و�متدت 
تد�عيات���ه نح���و �مل�ستوي���ات �لتيولوجية و�لفل�سفي���ة ومل تنح�س���ر يف �مل�ستويات �ل�سيا�سي���ة و�الجتماعية 
�ملبا�س���رة �الآني���ة. لقد �أحدثت ه���ذه �لكارثة �لطبيعية، �لت���ي ن�ساأ على �إثرها علم �ل���زالزل، رجة يف �الأو�ساط 
�لفكرية و�حل�سا�سية �لفل�سفية يف ع�سر �الأنو�ر �إذ �أعادت �إىل �لو�جهة م�سكلة �ل�سر يف �لعامل بني �ملتدينني 

و�مللحدين، وبني تيار �ملتفائلني وتيار �ملت�سائمني.
حدث �لزلز�ل وم�سكلة �ل�سر

متث���ل �ل���زالزل وغريها م���ن �لكو�رث �لطبيعي���ة، عند �أهل �لقلم مبختل���ف م�ساربهم، من���ذ �لع�سور �لقدمية، 
مظهر� من مظاهر وجود �ل�سر و�الأمل يف �لعامل، وم�سكلة نظرية حمرية �أفرزت حماوالت عدة لتف�سريها.

ويف �لع�سر �لو�سيط �ال�سامي و�مل�سيحي كان للفقهاء و�ملتكلمني و�لفا�سفة �إ�سهام مهم يف تناول ��سكالية 
�ل�س���ر و�لعناي���ة �اللهية �نطاقا من �ل�سوؤ�ل: كيف يكون �لله ج���و�د� عادال ويخلق كل هذه �لقبائح و�ل�سرور 

و�مل�سار و�الآالم يف �لعامل �لذي �سمي كذلك الأنه عامة من عامات وجوده؟.
توزع���ت �إجاب���ات �مل�سلمني بني �ملنظور �لفقهي كما عرب عنه �المام �ل�سيوط���ي يف م�سنفه "ك�سف �ل�سل�سلة 
ع���ن و�سف �لزلزلة" حيث يربط �لزالزل باالأم���ور �ل�سرعية وما ي�ستحب فعله من �لوعظ و�ل�ساة و�لتقرب 
بوج���وه �لرب؛ و�ملقارب���ة �لكامية كما عرب عنها خمتلف �لف���رق �لكامية؛ و�ملقارب���ة �لفل�سفية كما عرب عنها 

�لفار�بي و�بن �سينا و�إخو�ن �ل�سفا.
غري �أن �أ�سهر �لنظريات بهذ� �ل�ساأن نظرية �الأ�سلح �ملعتزلية ونظرية �أف�سل �لعو�مل �ملمكنة �لغز�لية.

كم���ا �أن للتيولوجيا و�لفل�سف���ة �مل�سيحيتني م�ساهمة مهمة يف �ملو�سوع من خال ما عرب عنه، ب�سكل خا�س، 
كل من �لقدي�س �أغ�سطني و�لقدي�س طوما �الكويني.

و�س���و�ء تعل���ق �الأمر باأولئك �أو به���وؤالء، فقد �تبعو� يف تربيره���م لوجود �ل�سر م�سال���ك حر�سو� من خالها 
عل���ى تربئ���ة �لله كليا من �إر�دت���ه و�لتخطيط له و�مل�ساعدة على خلقه عامدي���ن �إىل تربير �ل�سر �لذي لي�س �إال 
عر�سا مبا يت�سمنه من خري مبا هوجوهر، مرتقني بالفكرة �إىل مرتبة �حلقيقة �الأنطولوجية، و�سرورة من 

�سرور�ت �لطبيعة �لتي ال ت�سنع باطا.
�إنه���ا �مل�سكل���ة �لتي �مت���دت �إىل �لفل�سفة �حلديث خا�سة م���ع �لفيل�سوفني كانط و ليبنت����س يف كتابه �ل�سهري 

ريكور. بول  �أدورنو  تيودور  مع  �ملعا�سرة  و�لفل�سفة  "تيودي�سيا"، 
زلز�ل ل�سبونة بني تيار �ملتفائلني وتيار �ملت�سائمني:

فولتري �سد ليبنت�س ورو�سو
كان للح���ادث تاأثري قوي يف �لعديد من �ملفكري���ن �الأوروبيني يف ع�سر �الأنو�ر خا�سة �ملفكرين �ملو�سوعيني 
بفرن�سا �لتي كانت يف ذلك �لتاريخ مركز �لفكر �لعقاين، ومن جتليات ذلك �لتاأثري �جلد�ل �حلاد بني فولتري 

ورو�سو.
بع���د م�س���ي �سنة على �حل���ادث �ملفجع )عام 1756(، كت���ب فولتري ق�سيدته �ل�سه���رية: "ق�سيدة حول فاجعة 
ل�سبون���ة" مذيل���ة بعنو�ن فرعي: "نظ���ر يف فر�سية كل �سيء على ما ير�م" عرب فيها ع���ن نقده �لاذع للنزعة 
�لتفاوؤلية ونظرية �أف�سل �لعو�مل �ملمكنة كما بلورها ليبنت�س متاأثر� ب"بوب" �ساحب "مقال حول �الإن�سان" 
ورمب���ا بالغ���ز�يل �أي�سا، ر�ف�سا وم�ستنكر� لفكرة �لغ�سب �الله���ي ر��سما بذلك لوحة قامتة مغرقة يف �لنزعة 

�لت�ساوؤمية م�ستعما قامو�سا يغرف من �خلطاب �لر�جيدي – �الأبوكاليبتيكي.
يف رده �ملبا�سرعل���ى فولت���ري كتب رو�سو "ر�سالة حول �لعناية �اللهية" ن�س���رت يف نف�س �ل�سنة �لتي ن�سرت 
فيه���ا ق�سيدة فولت���ري. وفيها دفاع عن �لنزعة �لتفاوؤلية �لتي يتقا�سمها مع ب���وب وليبنت�س، ودفاع عن �لفعل 
�اللهي �ل�سليم بحجة �أن خما�سر �لزلز�ل من م�سوؤولية �الن�سان. وهي �لر�سالة �لتي مل يجب عنها فولتري �إال 

بعد م�سي ثاث �سنو�ت يف رو�يته "كونديد �أةو �لنزعة �لتفاوؤلية"" عام 1759.
يف نظ���ر رو�س���و �أن �ملخا�س���ر كان من �ملمكن �أن ال تكون م���ن �لفد�حة و�حلدة لو �أن �لنا����س مل يتكد�سو� يف 
بناي���ات متج���اورة ويف �أماكن �سيقة �سد� على �لنو�مي�س �لطبيعية. كما �أن �لزلز�ل عموما ال ميثل �إال �ل�سر 

على �الأقل يف مقابل �خلري �لذي على �الأكرث.
مقاطع مرجمة عن �الأ�سل �لفرن�سي من "ق�سيدة حول فاجعة ل�سبونة" لفولتري

يجانب �لفا�سفة �ل�سو�ب حني يزعمون �أن "كل �سيء على ما ير�م"،
�إهرعو� لتتاأملو�: هذه �الأطال �لرهيبة،

و �الأنقا�س و�خلرق و�لرماد �حلزين،
وهوؤالء �لن�سوة و�الأطفال �ملر�كمة جثثهم.

.……

.……
هل �ستقولون، عند روؤية هذ� �لركام من �ل�سحايا:

خطاياهم"؟ ثمن  يدفعون  �إمنا  �ل�سحايا  و�أن  ينتقم،  �لله  "�إن 
�أية خطيئة و�أي جرم لهوؤالء �الأطفال

�مللت�سقة �أفو�ههم باالأثد�ء �مل�سحوقة و�لد�مية الأمهاتهم؟
هل بل�سبونة، �لتي مل يبق لها �أثر، رذ�ئل �أكرث مما يوجد بلندن �أو باري�س �لغارقة يف �مللذ�ت؟

ل�سبونة منكوبة، ويف باري�س تقام حفات �لرق�س
عمن موقع " ثقافات "�اللكروين

�لل���ه لي����س بحاج���ة �ىل قر�بينن���ا �و �سلو�تن���ا، �ن عبادة 
�لل���ه ال تت���م بالطقو����س ولكن بال�سل���وك �ل�سام���ل و�لعمل 
�الخاق���ي." – ح�س���ن حنف���ي -، ويرى فولت���ري �ن �ف�سل 
نظام �سيا�سي يقوم على �لعقل، وي�سر على �إ�ساعة مفهوم 
�جلمهوري���ة �لتي تق���وم عل���ى �لدميقر�طية ومب���د�أ تبادل 
�ل�سلط���ات وينك���ر فولت���ري على رج���ال �لدي���ن تدخلهم يف 
�س���وؤون �ل�سيا�س���ة، ويدع���و �ىل علمانية �حلك���م، ويهاجم 

�دعاء�ت �لكني�سة �لتي تريد �ن ت�سيطر على �لب�سر.
عندم���ا نف���ي فولت���ري �ىل لندن ع���ام 1726 �عج���ب بكل ما 
�ساهده يف هذه �ملدينة وما �سمعه من نقا�سات وحو�ر�ت، 
ومل���ا عاد �ىل فرن�س���ا �ر�د �ن يبني ملو�طني���ه معنى �لنظام 
�لذي يق���وم على �حلرية، ونبذ �لطغي���ان مما دفع �لربملان 
ورج���ال �لكني�سة �ىل �ملطالبة باعتقاله وحرق ر�سائله مما 

��سطره �ىل �لهروب من جديد.
يبل���غ ع���دد �لر�سائ���ل �لفل�سفي���ة " 25 " ر�سال���ة – ترجمها 
�ىل �لعربي���ة ع���ادل زعي���ر – وهي تتن���اول م�سائل �لدين 
مليئ���ة  �الوىل  �ل�سبع���ة  فالر�سائ���ل  و�الدب،  و�لفل�سف���ة 
بنقا�س���ات حول �لدين، وفيها يوجه نقد� �سديد� �ىل رجال 
�لكني�س���ة يف فرن�سا حني يكت���ب:" �إذ� مل يكن يف �جنلر� 
�سوى دين و�حد فمن �ملمكن �ن يكون دينا ��ستبد�ديا، �أما 
�إذ� كان فيه���ا دين���ان ف�سياأخذ كل منه���ا يف �لفتك ب�ساحبه، 
ولكن يوجد يف �جنلر� ثاثون دينا، وهي تعي�س ب�سام 
و�سع���ادة " – �لر�سائ���ل �لفل�سفية – �م���ا �لر�سائل �لثامنة 
و�لتا�سع���ة و�لعا�سرة فق���د خ�س�ست للحدي���ث عن �لنظام 
�ل�سيا�سي يف بريطانيا. ويف �لر�سائل �ملتبقية يتحدث عن 
�لثقاف���ة �النكليزية، ويخ�س�س �لر�سال���ة �الأخرية ملناق�سة 
�فكار �لفيل�سوف �لفرن�سي بليز با�سكال وكتابه �خلو�طر. 
مل يك���ن هجوم فولتري عل���ى �لكني�سة �ن���كار� لوجود �لله، 
فق���د كان موؤمن���ا بالدي���ن �لطبيع���ي يق���ول:" عندم���ا �رى 
�ساع���ة يدل عقربها عل���ى �لزمن ��ستنت���ج �أن خملوقا عاقًا 
رتب لو�لبها لهذه �لغاي���ة، وكذلك حني �أرى لو�لب �جل�سم 
�الن�س���اين ��ستنتج �ن موج���ود� عاقًا رتب هذه �الع�ساء، 
و�ن �لعين���ني �عطيت���ا للروؤي���ة، و�ليدين للقب����س " ولهذ� 
ي���رى فولتري �ن �الن�س���ان يف �لطبيعة هو خا�سع لقو�نني 
وال جم���ال للمعج���ز�ت، فمن غ���ري �ملعق���ول �ن ي�سنع �لله 
�لقو�ن���ني ث���م يخرقها. هذ� هو �لدي���ن �لطبيعي و�لذي من 
خاله كان للفيل�سوف �النكليزي جون لوك و�لعامل ��سحق 

نيوتن تاثري� كبري� على �فكار فولتري.
م���ن ب���ني �ملوؤلفات �لتي طبع���ت تاريخ �لفك���ر �لب�سري كان 
كت���اب " ر�سال���ة يف �لت�سامح " – ترجم���ة هرنيت عبودي 
- �ل���ذي ن�سره فولتري ع���ام 1763 و�لكتاب يتناول حادثة 
�إع���د�م جان كاال����س �لربوت�ستنت���ي �لذي �ته���م بقتل �بنه 
�لكاثوليك���ي، حيث تعر�س كاال����س لتعذيب �سديد، و�أعدم 
حت���ت �سغط �جلماهري �ملتع�سبة، برغ���م �أنه مل يكن هناك 
دليل على �رتكابه جرمية �لقتل، وقد ت�سدى فولتري ملفهوم 
�لتع�سب حيث يعلن �ن �لتع�سب لي�س قانونا �لهيا، ولي�س 
من �ملمك���ن تربير �لتع�سب با�سم �ملنفع���ة. ويحدد فولتري 
�ل�س���روط �لت���ي يج���ب �ن تتحق���ق حت���ى يعي����س �الن�سان 
�سعي���د� �سو�ء يف �لدنيا �و �الخرة و�ولها �ن يكون عادال، 
و�ن يك���ون مت�ساحم���ا يف هذه �لدني���ا، وال ي�سدر �حكامه 
ب���دال من �لل���ه:" لينقطع �لنا�س عن متزي���ق بع�سهم بع�سا 
يف موط���ن �ل�س���ام " ويختتم فولت���ري ر�سالته:" �ين �بذر 

حبة ت�ستطيع �ن تنتج ح�ساد� يف يوم ما ».
يف �ل�ساع���ة �لعا�س���رة ليا من ي���وم " 30 " �آيارعام 1778 
دخ���ل �لطبيبان �إىل �لغرف���ة، كان �لرجل �ملمد على �ل�سرير 
يئ���ن ب�سوت خاف���ت، قام �حده���م بفرك �ل�سدغ���ني، ففتح 
عيني���ه وقال "دع���وين �موت "، حاولت �مل���ر�ة �لتي ت�سهر 
عل���ى رعايته �ن ت�ستدعي �لق����س قال لها ب�سوت و�همن:" 
الحتدثيني عن ذلك �لرجل..دعيني �أمت ب�سام "، ثم ناول 
�ح���د �لقريبني منه ورقة �خرجها م���ن حتت �لو�سادة، كان 
مكتوب���ا فيها:" �ين �م���وت على حب �لوط���ن، ومل �بغ�س 
�عد�ئ���ي، و�ح���ب ��سدقائ���ي، وال �أوؤم���ن باخلر�ف���ة ". يف 
�لثاني���ة ع�س���ر لي���ا كان ق���د ��ستنف���ذ كل ق���و�ه و��ست�سلم 
للم���وت، �ال �ن حكايته مل تنتهي، فف���ي خارج �ملنزل كانت 
�حل�س���ود تنتظر �ن يخرج �ليه���ا، ومل يجروؤ �ملحيطون به 
�ن يعلن���و� خرب وفات���ه، وكان �لق���ر�ر �ن تخرج �جلثة من 
�لب���اب �خللفي للد�ر لتو�س���ع يف عربة لتدفن يف �ل�سريح 
�ل���ذي �عد له، وم���ن �جل �مت���ام مر��سم �لدف���ن توجه �بنا 
�سقيقته �ىل �لكني�سة �ن تهب خالهما جنازة دينية، وبرغم 
�لو�ساط���ات �لتي قام بها عدد م���ن �مل�سوؤولني �لكبار �ال �ن 
�لكني�س���ة رف�س���ت رف�سا قاطع���ا منح بركات���ه للميت �لذي 
كان ي�ستم فيها ليل نه���ار، ويوؤلب �لنا�س عليها، و��سدرت 
�لكني�س���ة تعليم���ات �سارم���ة بان كل رجل دي���ن يتدخل يف 
ه���ذه �لق�سية �سيعفى من من�سب���ه، وجرى �الت�سال بامللك 
نف�س���ه، فوجد نف�سه يف موق���ف حمرج و�جاب:"�إنه ما من 

�سبيل �سوى ترك �لكهنة يقومون مبهمتهم ».
م���ر يوم عل���ى �لوفاة، وكان���ت باري�س الت���ز�ل جتهل ذلك، 
ويف حلظ���ة ما ق���رر� �بن���اء �سقيقته �ن يق���وم خالهم باد�ء 
دوره �الخ���ري يف �حلي���اة، فا�ستدع���و� �ىل غرف���ة �ملي���ت 
جر�ح���ا و�سيدالنيا، ليقوما بت�سري���ح �جلثة، وحتنيطها، 
وبع���د �ن �نته���و� م���ن �ملهم���ة �لب�س���و� �جلث���ة �لثي���اب ثم 
و�سعوها يف �لعربة بهيئة �جللو�س، و�سدو �لعربة ب�ستة 
خي���ول، �ذ كان ينبغي �لتح���رك ب�سرعة..كان �مليت يجل�س 
عل���ى و�س���اد�ت، م�سدود� بق���وة ومقيد� باحزم���ة مموهة، 
وق���د جل����س �ىل جانبه خ���ادم ليك���ون رفيقا �سف���ر، وتبعه 
�بن���ا �الخ���ت يف عربة �خ���رى، عن���د �ب���و�ب باري�س �دى 
�حلر�����س �لتحية للرجل �جلال����س يف �لعربة وكان و�حد� 
من �مل�ساهري، و�نطلق �ملوكب ب�سرعة، لي�سلو� �ىل مدينة 
�سيل���ري لي���ا، كان �لدير �ل���ذي قررو� دفن �جلث���ة فيه �سبه 
مه���دم، فاختارو� �ن يدفن قرب �ملذبح، فاقامو� برفع حجر 
كب���ري وحفرو� قلي���ا، وو�سعو� تابوتا م���ن �أربعة �لو�ح، 
مددو� �جلثة �لتي متردت يف حياتها على �لكني�سة و�مللك، 
وق���د مت �الت�سال باحد �لق�س�س���ه حيث �قام قد��سا ب�سيطا، 
ثم وري �لتابوت وغطي باحلجر.، بعد ��سابيع علم ��سقف 
باري����س ب���ان فر�ن�سو ماري �آروويه �ل�سه���ري ب� " فولتري" 
مات ودفن يف �سيليري، فاحاط ��سقف �ملدينة مبا جرى يف 
�لدير �لقدمي، وطلب مبحا�سبة رئي�س �لدير ونب�س �جلثة، 
و�خربه���م �لق�س بان �بناء �سقيق���ة �ملتويف قدمو� له بيان 
ب���ان خالهم رجع �ىل �الميان، ورف�س نب�س �جلثة قائا �ن 
فولت���ري له �حلق يف �لدفن ومل ي�سدر بحقه حرمان. �المر 
�ل���ذي �غ�سب ��سقف باري����س فقرر ف�س���ل �لق�س، وو�سل 
�الم���ر �ىل �ل�سحافة �لت���ي قادت هجوم �س���د �ال�ساءة �ىل 
جثم���ان فولتري، �ل���ذي ��ستط���اع يف �لنهاية يرق���د ب�سام 

ولكن �ىل حني.
م���ا �ن قام���ت �لث���ورة �لفرن�سي���ة ع���ام 1789 حت���ى ب���د� 
رجال �لث���ورة يفك���رون يف نقل جثمان فولت���ري، وب�سبب 
�ال�سطر�ب���ات مت تاجي���ل �الم���ر الكرث من عام���ني، وبد�ت 
بع����س �ل�سح���ف تطال���ب بتكرمي���ه باعتباره �أب���ا للثورة، 
وهك���ذ� �سدر �لق���ر�ر يف 1 �يار ع���ام 1791 بنقل �لرفات، 
وغلف���ت �جلثة �ملحنط���ة ب���ورق �ل�سندي���ان، وحملت على 
م���ر�ى من �جلموع �لتي كانت تلقي ب���اور�ق �لزهور على 
�مليت، جرى حتديد يوم 11 متوز موعد� لنقل �لرفات �ىل 
باري����س، وهو �لي���وم �لذي قرر فيه �ملل���ك لوي�س �ل�ساد�س 
ع�سر �له���رب من �لق�سر حيث مت توقيفه يف مدينة فارين، 
وت�سادف �ن تاقيا �ملوكبني، موكب �مللك ��سري� يف عربته 
يحيط به حر�س �لثورة، وموكب جثمان فولتري يحيط به 
حر����س �ل�س���رف، حي���ث يدخ���ل �الول �ىل باري����س ��سري� 
مهزوم���ا، فيم���ا يدخ���ل �لث���اين منت�سر� حماط���ا باحلر�س 
�مللك���ي �ل���ذي كان يط���ارده باالم����س، فيما �ملل���ك ينظر من 
عربته �ىل �لرجل �لذي ت�سبب يف ت�سدع مملكته ومل ينفع 

�ل�سجن و�لنفي يف ��سكات �سوته.
يف باري����س �لت���ي و�س���ل �ليه���ا �لنع�س كان مئ���ات �الالف 
ق���د جتم���ع ال�ستقبال���ه وهم يهتف���ون حتية للتاب���وت، فيما 
�خليال���ة يتقدم���ون �ملوكب، و�رتال النهاية له���ا من �مل�ساة 
حتي���ط بالتابوت �ل���ذي كان يجد �سعوب���ة يف �سق طريقة 
و�س���ط �حل�س���ود �لهائلة، كان���ت باقات �لزه���ور ترمى من 

�لنو�فذ.
كان فولت���ري يخالف جان ج���اك رو�سو، وي���رى �ن �فكاره 
يف تقدي����س �لغر�ئ���ز �لفطري���ة يف �الن�س���ان دع���وة توؤدي 
�ىل تع�س���ب وحما�س���ة مفرط���ة، ومل يكن فولت���ري يرى ما 
ر�ه رو�س���و م���ن �أن �الن�س���ان مفطور على �خل���ري �و خري 
بالفطرة، و�ن ما به من �سرور هو وليد �حلياة �الجتماعية 
�مل�سطنع���ة، وال بد من �لعودة �ىل �لطبيع���ة و�إىل �لفطرة 
�الن�ساني���ة �ملطلق���ة، فيم���ا كان فولت���ري ي���رى �ن �الن�س���ان 
يحم���ل �ل�س���ر و�خلري مع���ا وهو ولي���د �لعو�م���ل �ملختلفة 
و�همه���ا �جلهل و�ال�ستبد�د، و�ن �ل�سر ميكن �ز�لته باز�لة 
��سباب���ه من خ���ال تدعيم �سلط���ة �لعقل و�ر�س���اء مباديء 
�لقان���ون و�لدولة، ورغم �خل���اف �ل�سديد �لذي طغى على 
عاقة رو�سو بفولتري، و�لردود �ل�ساخرة �لتي كان يكتبها 
رو�سو على موؤلفات فولتري، و�لتي �ت�سمت باحلدة، �ال �ن 
فولت���ري ما �ن �سمع بقر�ر �ل�سلط���ات �لفرن�سية حرق كتاب 
"�لعقد �الإجتماعي" لرو�سو، كتب مقاله �ل�سهري �لذي عن 
حرية �ل���ر�ي و�لذي ت�سمن �لعب���ارة �ل�سهرية: قد �أختلف 
معك بالر�أي، لكنى على ��ستعد�د الأن �أموت دفاعًا عن حقك 

فى �أن تبديه و تعلنه على �لنا�س ».
ه���ل م���ات فولتري؟ يكت���ب ج���ان �أوريو �ح���د ��سه���ر كتاب 
�سرية فولتري: من ع�س���اه؟�أن يجروؤ على �لقول �ن فولتري 
مات؟ فه���و من طبيعة �لنار و�لنور. كذل���ك هو �سعاع ذكاء 
ال يتغ���ري، ون�سم���ة تنفذ �إىل جمي���ع �الرو�ح �لت���ي تع�سق 

�حلرية و�لعد�لة، �إنه �حلياة ».

الزلزال والفلسفة
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»�إذ� كان ه���ذ� خ���ري �لع���و�مل �ملمكنة، فمتى تك���ون �لعو�مل 
�الأخ���رى؟« ي�س���اأُل كانديد، �ل�ّسخ�سي���ة �ملتفائلة �لتي توؤمن 
باالأم���ل يف ه���ذ� �لع���امل �لكارث���ي و�لتي �خرعه���ا �الأديب 
�لفرن�س���ي فولت���ري يف رو�ية حتمُل �ال�س���م نف�سه حتى يرّد 
عل���ى �أحد مفّكري ع�س���ر �لتنوير �آنذ�ك، ج���ان جاك رو�ّسو 
بع���د مر��ساٍت كث���رية بينهم���ا. ينتقُد فولت���ري يف �لرو�ية 
فل�سف���ة �لّتفاوؤل �لتي كان �أح���د رموزها �لفيل�سوف �الأملاين 
اليبنت���ز. فقد كتب �لرو�ية بع���د زلز�ل ل�سبونة عام 1755، 
�لذي دّم���ر �ملدينة ب�سكل كامل، و�أعق���ب �لزلز�ل ت�سونامي 
وحر�ئ���ق وت�سّب���ب يف مقتل مئ���ة �ألف �إن�س���ان. وقد �أحدث 
�لزل���ز�ل �أي�س���ًا �أزم���ة وجودي���ة ونقا�سًا حاّدً� ب���ني فا�سفة 
�لّتنوي���ر ح���ول مع�سل���ة �ل�ّسر. فق���د �آمن اليبنت���ز �أّن عاملنا 
ي�س���ري د�ئمًا �إىل �الأف�سل رغ���م كل �ل�ّسرور و�لكو�رث �لتي 

حتيُط بنا، وهذ� ما رف�سه فولتري يف �لّرو�ية ب�سدة.
لك���ن فولت���ري مل يكن مت�سائم���ا كلي���ًا، كاأنه يّتف���ق فكريًا مع 
�أنطوني���و غر�م�س���ي يف جملت���ه �ل�ّسهرية »ت�س���اوؤم �لعقل، 
تف���اوؤل �الإر�دة«. فق���د خلق فولت���ري يف رو�يته �سخ�سّيتني 
متناق�ست���ني: كانديد �ل���ذي تعّلم على يد معّلم���ه بانغلو�س 
�لع���و�مل  كاأف�س���ل  �لع���امل  ه���ذ�  وروؤي���ة  �لّتف���اوؤل  فل�سف���ة 
�ملمكن���ة، ومارتن �ملت�سائم �لذي ي���رى �أن �ل�ّسر مياأُ �لعامل 
و�أن �لّنا����س بوؤ�س���اء و�سيبقون كذلك. وخل���ق هذ� �حلو�ر 
�لفل�سف���ي بينهم���ا على ط���ول �لرو�ي���ة، فكاأّن م���ا يحتاج له 
كاندي���د �ملتفائل هو �سديق مت�سائم يجع���ل رحلته تتو�زن 
وت�ستق���ر يف �لنهاي���ة عند نقط���ة م�سركة يجعله���ا فولتري 

جوهر نقده للتفاوؤل.
ُط���رد كاندي���د م���ن ق�س���ر �لب���ارون الأّن���ه كان يع�س���ُق �بنته 
كونيغون���د، فه���رَب �إىل قرية بعيدة، و�نتقل م���ن مكاٍن �إىل 
�آخ���ر ومن بلد �إىل �آخر، وبد�أت �مل�سائب تنهال عليه �بتد�ًء 
باإب���ادة �لبلغ���ار للقري���ة �لت���ي هرب �إليه���ا، م���رورً� بزلز�ل 
ل�سبون���ة، و�سواًل �إىل موت �سديقه بانغلو�س. لكن كانديد 
يبق���ى متفائ���ًا، ويعل���م �أن كونيغوند ال ت���ز�ل حية، في�سع 
هدف���ًا حلياته باأن يتزوج منها، لتتو�ىل رحاته حتى يفوز 

بها يف �لنهاية.
ة �حلب تل���ك مفتاحًا ليفتَح فولت���ري باب �حلو�ر  تب���دو ق�سّ
�لفل�سفي عل���ى �أ�سئلة �أخرى، فكاندي���د يتم�سك بكونيغوند 
كما يتم�ّسك باالأمل، ويجعلها وجهة له يف كل مرة يتعر�س 
فيه���ا لاأه���و�ل، �لت���ي ي�سّورها فولت���ري باأ�سل���وب �ساخر، 
فن�سعر كاأن �لع���امل يغرق يف �جلثث �لتي تتقطع وتر�مى 
و�لب�س���ر �لذين يق�سمون ن�سفني، و�ل�سفن �لتي تغرق. لكن 
يف نهاية تلك �لكو�رث، ي�ستقّر �جلميع يف مكان و�حد الأن 
فولتري ال يرى �أن �ل�ّسرور ت�ستمّر �إىل �الأبد لكنها موجودة 
بطبيعة �حلال، و�ل�سخرية بذ�تها هي موقف مت�سائم يقف 

بعيدً� ويذكرنا ب�سود�وية �لو�قع وكارثيته.
وهك���ذ� تظهر �ل�سخ�سيات �لتي ت�ساع���د كانديد يف تخطي 
�أزماته كل مرة تباعًا، من بانغلو�س �لذي علمه �لتفاوؤل، �إىل 
ج���اك، �إىل �لعج���وز، وتتك�ّسف ق�س�س ه���ذه �ل�ّسخ�سيات، 
الأّن �سرد �لق�س�س هو من �الأهمية �لتي جتعل �لكارثة �أخف 
بنظر فولتري �ل���ذي يذكر على ل�سان �سخ�سية �لعجوز �أنها 
رغم ما مرت به من ماآ�ٍس، �إاّل �أنها ت�ستمع للق�س�س الأن هذ� 
م���ا يجعلها تتعلق باحلياة �أكرث. �لق�س���ة م�ساحبة للكارثة 
يف �لرو�ي���ة، كم���ا كان �الأمل م�ساحب���ًا لكانديد والأ�سدقائه 
�لذي���ن �ساركوه رو�ي���ة ماآ�سيهم. ولك���ن �ل�سخ�سيات �لتي 
متوت، تع���ود جمّددً� كاإ�س���ارة �إىل �أّنه���ا �سخ�سّيات رمزية 
تع���ود �إىل �حلي���اة الأن تاأثريه���ا يف ذهن كاندي���د كان قويًا 
مث���ل معلم���ه بانغلو�س �لذي قت���ل ثم �لتقى به م���رة �أخرى 

وكونيغوند �لتي يلتقي فيها كانديد يف �لنهاية.
ي�س���ل كاندي���د �إىل ب���اد متخيلة ��سمه���ا �أل���دور�دو، وهي 
�سبيهة باملدينة �لفا�سلة، ال �سجون فيها وال حماكم تفتي�س 
وال ظل���م، فقط مب���اٍن و�أ�سجار وعيون م���اء �لورد و�لذهب 
�لذي مياأ �ل�سو�رع. ورغ���م ثقة كانديد باأن هذ� هو �أف�سل 

�لعو�مل �ملمكنة �لذي كان يتحدث عنه معلمه بانغلو�س، �إال 
�أن���ه �سعر �أنه لي�س ه���و �ملكان �لذي يريد �أن يكون فيه، فهو 
ال �س���يء بدون حبيبته كونيغوند. �إذً�، فاإن �خر�ع فولتري 
له���ذ� �ملكان ُيظهر نقده �حلاد للتفاوؤل باأن كل �سيء �سيّتجه 
نح���و �الأف�سل، فحّتى ه���ذ� �ملكان �جلمي���ل لي�س جميًا يف 
�حلقيق���ة الأنه ناق�س بدون ح���ب، و�إن هذ� �لّنق�سان هو ما 

يحّرك كانديد للذهاب �إىل �الأمام.
وهك���ذ� يت�ساع���د خ���ط �ل�س���رد يف �لرو�ي���ة حت���ى يتعرف 
كاندي���د �إىل مارت���ن �ملت�سائم، �لذي يبدو �أن���ه رفيق كانديد 
لكّنهما لي�سا مّتفقني. حّتى يف �لثقافة و�ل�سعر و�لفن، يعرّب 
كاندي���د عن �إعجابه و�حر�مه لل�ّسعر�ء �الأملان. �أما مارتن، 
فكان ينتقدهم ويعرّب عن الجدوى �لفّن و�ل�ّسعر يف �لعامل. 
مل ي���رك �الثنان مو�سوعًا �إاّل وجت���ادال فيه لرتفع وترية 
�حل���و�ر يف �لّنهاي���ة وت�سل �إىل نقطة و�ح���دة لت�سبح هي 

�خليط �لذي يجمعهم جميعًا.
�أما �سد�قة كانديد ومارتن �أثناء �ل�ّسفر، فهي �سبيهة برفقة 
جلجام����س و�أنكيدو يف ملحم���ة جلجام�س، و�لرحلة �أي�سًا 

تت�ساب���ه يف �أنه���ا رحلة فل�سفي���ة وفكرية ولي�س���ت فقط من 
م���كان �إىل �آخ���ر، �إمنا من منطقة تفك���ري �إىل منطقة �أخرى، 
حيث يبد�أ كانديد بالتف���اوؤل �الأعمى �إىل �لت�ساوؤم �لعقاين 
�أو �إىل �الإمي���ان بفك���رة �لعمل يف هذ� �لع���امل. ففي �للحظة 
�لت���ي يلتقي فيها �جلمي���ع وتطرح �لعجوز �س���وؤ�اًل، تتغري 
وترية �لنقا�س بينهم، ويقودهم �ل�سوؤ�ل للقاء بعجوز يهتم 
بحديقت���ه وهناك يعرث كانديد على جو�به، فهو يريد �أي�سًا 
�أن يهتم بحديقته. ففي �حلو�ر �الأخري، يقول له بانغلو�س: 
�إّن كل �الأح���د�ث مر�بطة يف خري �لعو�مل �ملمكنة، فلو �أّنك 
مل ُتط���رد من ق�سر جميل، وت�سرب عل���ى قفاك ب�سبب حّبك 
لاآن�س���ة كونيغون���د، ول���و �أّن���ك مل تخ�سع للّتحقي���ق، ولو 
�أن���ك مل جتتز �أم���ريكا �سريً� على �الأقد�م ول���و �أنك مل تطعن 
�لب���ارون، ول���و �أنك مل تفق���د ِخر�فك �لتي �أتي���ت بها من بلد 

�الإلدور�دو �لطيب، ملا كنت تاأكل هنا ثمارً� وف�ستقًا.
فيق���ول ل���ه كاندي���د: ه���ذ� �سحي���ح ولك���ن يج���ب �أن ن���زرع 
حديقتنا. هذه �لفكرة جعل���ت �جلميع يبد�أ بالعمل كطريقة 
حي���اة ممكنة يف �أف�س���ل �لعو�مل �أو يف �أ�سوئه���ا. فكما قال 

ه���رني كل���و�ر يف »�الإن�س���اء �لفرن�س���ي« عن �لرو�ي���ة: »�إن 
كاندي���د هي �لق�سة �الأكمل و�الأبلغ ب���ني �أقا�سي�س فولتري، 
�إذ متث���ل تط���ّورً� هام���ًا عن���د �ملوؤل���ف«. ففي بد�ي���ة �لق�سة، 
كان متفائ���ًا جدً� كما كان فولت���ري يف بد�ياته، ويف ما بعد 
وبع���د نكبة ل�سبونة، ب���د�أت خيبة �الأمل عن���ده. ويف نهاية 
�الأم���ر، تت�سح فل�سفة فولتري يف �لت�ساوؤم �لبّناء و�حليوي 
و�لّناق���د للو�قع لك���ي تتوّحد �جله���ود يف �لّن�سال من �أجل 

حت�سني �لقو�نني وحت�سني حياة �لب�سر.
يغي���ب �لزم���ن يف �لرو�ي���ة، رمبا ك���ي يوحي فولت���ري باأن 
�لق�س���ة ق���د حتدث يف �أي زم���ن ويف �أي م���كان، لكنه يظهر 
فج���اأة يف �لنهاي���ة ح���ني يذك���ر كاندي���د �أن كونيغون���د ق���د 
�أ�سبحت عجوزً� قبيحة. ي�سع فولتري نقطة لهذه �لكو�رث 
وه���و يذكرنا �أن �لتف���اوؤل و�لت�ساوؤم �سديق���ان يلتقيان يف 
وق���ت ندرك في���ه �أن �هتم���ام كل ف���رد بحديقته ه���و جوهر 
�خلروج من ماأزق �لزمن �ملت�سائل �لذي ن�سحو فيه من كل 

كارثة ونحن حمكومون باالأمل.
جريدة االخبار اللبنانية

)كانديد(فولتير رّدًا على الكارثة:
محكومون باألمل!
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إبراهيم العريس

ليس سهاًل العثور على مثقف أو طالب جامعي أو 
حتى ثانوي في فرنسا خصوصًا وأوروبا عمومًا، فاته 

أن يقرأ في شبابه وفترة تكوينه الفكري رواية فولتير 
"كانديد"، فهذا العمل ليس األشهر بين كتابات 

فولتير وحسب، بل ربما يصّح اعتباره واحدًا من أشهر 
الروايات األوروبية التي صدرت في القرن الثامن عشر 

لُتقرأ مترجمة إلى معظم لغات العالم، بما فيها 
العربية طبعًا.

ومع هذ�، لن يكون من �لغريب �أن نقول �ليوم �إّن "كانديد" 
ت���كاد تكون �لعمل �الأدبي، بل �لفل�سفي حتى، �لذي ال يز�ل 
قابًا لكل �أنو�ع �لتف�سري، وحتديدً� يف �سوء �الأزمان �لتي 
ُتَف�ّس���ر فيها، وتبع���ًا للعني �لت���ي ُينظر بها �إليه���ا. وهذ� ما 
يجعله���ا �أ�سب���ه ب�"�لرو�ية �حلرباء"، عل���ى �الأقل ح�سب ما 
و�سفها به ذ�ت م���رة �أحد كبار �لنقاد �لفرن�سيني يف �لقرن 

�لتايل ل�سدورها، يف معر�س �لثناء عليها ال �ل�سجب.
ومع هذ�، حني �أ�سدرها فولتري )�ال�سم �مل�ستعار لفر�ن�سو� 
ماري �أرويه �لذي عا�س بني 1694 و1778( للمرة �الأوىل 
يف عام 1759، حتت عنو�ن "كانديد" �أو "�لتفاوؤل" وكان 
قد جت���اوز �خلام�سة و�ل�ستني من عم���ره، ن�سرها من دون 
�أن ُي�س���ار فيه���ا �إىل ��س���م �ملوؤل���ف، يف حقب���ة م���ن �لتاريخ 
�الأوروب���ي كان���ت تعي����س ��سطر�ب���ات و�نت�س���ار �أوبئ���ة 
وحروب���ًا، �أبرزه���ا تل���ك �مل�سماة ح���رب �الأع���و�م �ل�سبعة، 
ناهي���ك بالزل���ز�ل �ملريع �لذي �س���رب ل�سبون���ة �أو�ئل عام 
1750، مرخي���ًا ظّله �لثقيل على �أوروب���ا كلها، ونعرف �أن 
"كانديد" ُطبعت ع�سرين طبعة خال �ل�سنو�ت �ملتبقية من 

حياة موؤلفها، لتعود وحتمل ��سمه بعد ذلك.
�أ�سرن���ا قب���ل �سط���ور �إىل �أن ه���ذه �لرو�ية ميك���ن قر�ءتها 
ع���ة، بي���د �أن كل تل���ك �لق���ر�ء�ت جُتمع على  باأ�س���كال متنوِّ
ق���وة ح�ّس �ل�سخرية �لذي يغمره���ا، ويجعل قر�ءتها متعة 
لون ع���ادة �أن ال يقروؤوها  حت���ى بالن�سب���ة �إىل �لذي���ن يف�سّ
ب���ني �ل�سطور، بل عند �لدرجة �الأوىل من �ملعنى. �أي حيث 
حت���اول �لرو�ية �أن جتيب عن �ل�س���وؤ�ل نف�سه �لذي طرحه 
�ملفكرون و�لفا�سفة �ملعنيون ب�سوؤون �لباد و�لعباد على 

�أنف�سهم: ما �لعامل �الأف�سل بني �لعو�مل �ملمكنة؟
و�حلقيقة، �أنه �إذ� كان هذ� �ل�سوؤ�ل يعد باأن تكون �لرو�ية 
منتمي���ة �إىل �لكتاب���ات �ليوتوبي���ة، �خليالي���ة، �أي �لتي ما 
�نفك���ت ت�س���در من���ذ »جمهوري���ة« �أفاط���ون و�س���واًل �إىل 

خائبي �الأمل من �ل�سيوعية يف �لقرن �لع�سرين )من »عامل 
جدي���د �سج���اع« لهاك�سل���ي �إىل »1984« جل���ورج �أورويل، 
مرورً� بالرو�سي �ملن�سق ز�مياتني �ساحب »نحن«( مرورً� 
باأ�سح���اب »�ملدن �لفا�سل���ة« من بيك���ون �إىل �لفار�بي �إىل 
توما�ّسو كامبانيا �إىل ويلي���ام موري�س، و�لائحة تطول 
طبع���ًا. وه���ي قائمة يحلو لك���رث من �ملوؤرخ���ني �أن ي�سمو� 

»كانديد« �إليها.
لك���ن، رو�ية فولتري هذه قد تك���ون متفّردة وعلى حدة بني 
كل ه���ذه �الأعم���ال، �إذ تعار�سها جميعًا بك���ون جو�بها عن 
�ل�س���وؤ�ل �مل�سرك �ملطروح ه���و وبكل ب�ساط���ة: �إن �أف�سل 
�لع���و�مل �ملمكن���ة ه���و بالتاأكي���د ه���ذ� �لع���امل �ل���ذي نعي�س 
في���ه. �أج���ل ذلك ه���و �الخت���اف �الأ�سا�س���ي ب���ني "كانديد" 
وكل رو�ي���ات �ليوتوبي���ا �الأخرى، و�إال مل���اذ� جعل فولتري 
عنو�نه���ا "كانديد" �أو "�لتف���اوؤل". �إنها رو�ية متفائلة منذ 

�سطورها �الأوىل وغافها. لكن هل هي حقًا كذلك؟ لرنى!
كاندي���د، �ل���ذي يعري ��سمه عنو�ن���ًا للرو�ية، �س���اٌب ب�سيٌط 

يعي����س يف ق�سر �لبارون ثان���در- تن- ترونخ يف مقاطعة 
�أ�ست���اذه  �ملني���ف يح���اول  �لق�س���ر  ذل���ك  و�ستفالي���ا. ويف 
�لفيل�س���وف بانغلو����س �أن يعل���م فتانا فل�سف���ة �لفيل�سوف 
�الأمل���اين اليبنت���ز �لر�ئجة، وه���ي فل�سفة يرى �ملعل���م �أنها 
ت�ستن���د �إىل مب���د�أ �لتفاوؤل �ل���ذي يعرف كي���ف يتجاوز كل 
�ل�سعوب���ات و�ملح���ن. وي���رى هذ� �ملب���د�أ �ل���ذي ال ُيقهر �أن 
�لع���امل �لذي نعي����س فيه وننتظم تبع���ًا الأنظمته هو �أف�سل 
ع���امل ُوجد من���ذ بد�ية �حلياة �الجتماعي���ة، ولي�س ثمة �أي 
�سبب يدفع �إىل حماولة تغيريه. كل ما علينا هو �أن نبت�سم 

له ونر�سى به فنكون من �أ�سعد �ل�سعد�ء.
يتلق���ى كانديد تعالي���م معلمه �سعيدً� مطمئن���ًا، وعلى �الأقل 
حت���ى �ليوم �لذي يحاول �أن يطب���ع فيه قبلة بريئه على فم 
�ل�سبية كونيغوند �بنة �سيد �لق�سر، فا يكون من �أمر هذ� 
�الأخ���ري �إال �أن يطرده �سّر طردة. غري �أن �بتعاد كانديد عن 
ذلك �لعي�س �لرغيد لن يبّدل من تعامله �ملتفائل مع �حلياة، 
حت���ى و�إن وجد نف�سه �سريدً� يج���وب �لعامل طواًل وعر�سًا 

من جر�ء تلك �لقبلة.
خ���ال ذلك �لتج���ّول �لذي يبد�أ م���ن ل�سبون���ة وينتقل منها 
�إىل �لق���ارة �الأمريكي���ة م���رور باالإلدور�دو، �لت���ي �سنعود 
�إليها بع���د �سطور، وبوردو �لفرن�سية و�لبندقية �الإيطالية 
و�لق�سطنطينية. خال ذلك �لتجّول ال تتوقف �مل�سائب عن 
�لوق���وع على كاهل فتانا �لذي ينتقل م���ن بوؤ�س �إىل بوؤ�س 
وم���ن فاق���ة �إىل فاقة، �إمنا د�ئمًا م���ن دون �أن يرك الأّي من 
تلك �مل�سائب �إمكانية �لنيل منه، ومن يقينه باأن ما يح�سل 

له لي�س يف �الإمكان �أن يكون ثمة ما هو �أف�سل منه.
ل فيه برفقة  �سحي���ٌح، �أّن �لعامل كما يختربه كانديد �ملتجوِّ
خادم���ه �خلا�س كاكامبو عامل بوؤ�س وفاقة و�أمل تخلت عنه 
�لعناي���ة �الإلهية، لكن ه���ذ� ال يهم. فلكل �س���يء �سببه، وكل 
�س���يء �سينتهي خري نهاية. و�لدليل �إل���دور�دو �لتي ي�سل 
�إليه���ا �ساحبن���ا ذ�ت ي���وم ليجده���ا م�ستجيب���ة لتوقعات���ه 
�لتفاوؤلية. �إلدور�دو فردو�س �أر�سّي ي�سل �إليه كانديد من 
دون تخطي���ط ومن دون توّقع. فج���اأة وجد نف�سه وخادمه 
يدخ���ان مدينة �حللم �لذهبي �ملحاط���ة بجبال تخفيها عن 
عي���ون �لطامع���ني، ما يحف���ظ له���ا ثرو�تها ونقاءه���ا. فهل 
تر�ه���ا �ستك�سف لكانديد خطل نظري���ة معلمه �مل�ستقاة من 
اليبنت���ز، و�لقائل���ة �إن كل �س���يء يف �لع���امل عل���ى خ���ري ما 

يكون.
�إن �ل���رث�ء هنا فاح�س �إىل درج���ة �أن كّل بح�سة مرمية يف 
�لطري���ق لي�ست �سوى حجر كرمي. و�ل���رف ماثل يف �أدق 
تفا�سي���ل �لعي�س وثنايا �لثياب. ثمة هنا ما يكفي �جلميع، 
ولذ� ال يتطل���ع �أحد �إىل ما عند �الآخري���ن، بالتايل ي�ستتب 
�ل�سام و�لوئام وتخلو �ملنطقة من �لق�ساة و�ل�سجون، �إذ 
ال جرمي���ة هنا فا حاج���ة �إليهم بالتايل. و�الأهم من هذ� �أن 
لي�س ثمة يف �إلدور�دو تطلع للو�سول �إىل �ل�سلطة، فامللك 
عاهل طّيب يتحّدث �إليه �لنا�س بب�ساطة ويتعامل هو معهم 

باأريحية.
هل نختبئ لنعيش سعداء؟

من �لو��سح هنا �أن فولت���ري ي�ستعيد �أ�سطورة تلك �ملدينة 
�لت���ي �كت�سفه���ا �الأوروبي���ون من���ذ �لق���رن �ل�ساد����س ع�سر 
يف �أم���ريكا �جلنوبية، وع���زز �ل�سري و�ل���ر ر�يل �الإميان 
بوجوده���ا الحق���ًا م���ا جعله���ا قبل���ة تطلع���ات �الأوروبيني، 
باعتباره���ا �ملدين���ة �لغنية �ملثالية. لك���ن فولتري ال يتعامل 
معه���ا هن���ا يف "كاندي���د" عل���ى ذل���ك �لنح���و، ب���ل ب�سيغة 
م���ن �لو��س���ح �أن غايته���ا تاأكي���د ��ستحال���ة ذل���ك "�حللم". 
فالفيل�سوف �لفرن�سي يبالغ يف �حلديث عن �إلدور�دو هذه 
�إىل درجة جتعل من غري �ملنطقي �لت�سديق بوجودها. �إنه 
يجع���ل منها، يف نظ���ر بطله، "مملك���ة �مل�ستحيل" ب�سورة 
نهائي���ة، وبالتحديد الأن ه���ذه �ململكة ال ميكن باأي حال من 
�الأحو�ل �أن تكون يف متناول �الإن�سان، فهي �أكرث كمااًل من 

�أن تكون منطقية.
وم���ن هن���ا، ل���ن يده�سن���ا �أن كاندي���د وخادم���ه �سرع���ان ما 
يبدي���ان بوؤ�سهم���ا �إز�ء كل م���ا يريان���ه هنا، فه���و يف نهاية 
�الأمر �لتفاوؤل نف�سه، ب�سكل ال يعود معه من مكان للتفاوؤل. 
وهك���ذ� �إذ ي�سع���ر �ساحبان���ا �أنهم���ا بائ�س���ان حّق���ًا وللمرة 
�الأوىل يف جتّولهم���ا، يق���رر�ن �أنهم���ا يف�س���ان �أن يكون���ا 
بائ�س���ني مت�ساوي���ني يف �لبوؤ�س م���ع بقية �لب�س���ر على �أن 
يكون���ا من �ل���رث�ء بحيث يكونان متفردي���ن. غري �أن ل�سان 
حالهما �سيكون �أك���رث منطقية: "�سنعود �إىل عاملنا لنعي�س 
م���ع �الآخري���ن، لكننا �سناأخ���ذ معنا حمول���ة 12 خروفًا من 
ح�س���ى �إلدور�دو، فنكون بذلك �أغنى م���ن �مللوك جميعًا". 
�سيفع���ان لكنهما �سي�سّيعان �حل�س���ى بالتاأكيد، بيد �أنهما 
�سيكونان تعّلم���ا �لعي�س ب�سعادة يف �لع���امل غري �ل�سعيد: 
ع���رب �الهتمام ب�سوؤونهما �خلا�سة، و�البتعاد قدر �الإمكان 
�الأم���ر  ع���ن م�س���كات �الآخري���ن. ويت�س���اءالن يف نهاي���ة 
حائري���ن: �إذن ه���ل علين���ا �أن نختب���ئ كي نعي����س �سعد�ء؟ 

ويقرر�ن �أن هذ� حلم ب�سيط، لكنه على قيا�سهما كب�سر.
عن اندبندنت عربية

"كانديد" لفولتير درس ساخر في التفاؤل الفلسفي

البحث المستحيل عن عالم أفضل 
رغم الحروب واألوبئة والفساد
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يف �الأول م���ن نوفمرب )ت�سرين �لثاين( عام 1755، �سرب 
زل���ز�ل هائ���ل مدينة ل�سبون���ة �لربتغالي���ة �أدى �إىل �إ�سقاط 
�ملدينة خائرة على عرو�سها، و�إيقاع مائة �ألف �سحية على 
�الأقل. لق���د هز هذ� �لزلز�ل كل �لعق���ول �ملثقفة يف �أوروبا 
�آن���ذ�ك. لقد �سدمه���م، �أذهله���م، دوخهم. ولكن نظ���رً� لعدم 
وجود و�سائ���ل تو��سل �سريع يف ذلك �لزمان فاإن فولتري، 
�ملقيم يف جنيف، مل ي�سمع به �إال يوم 24 نوفمرب؛ �أي بعد 
�أك���رث من 20 يومًا على ح�سوله. مل يكن هناك تليفون وال 
ر�دي���و وال تلفزيون وال �إنرنت، و�إال ل�سمع به على �لفور 
يف �للحظ���ة �لتي ح�سل فيها. وهنا يكمن �لفرق �الأ�سا�سي 
بني ع�س���ر فولتري يف �لقرن �لثامن ع�س���ر، وع�سرنا نحن 
يف �لق���رن �حل���ادي و�لع�سرين. كم نح���ن حمظوظون! كم 
نح���ن �سعد�ء! نح���ن �أباطرة دون �أن ن���دري! كل و�حد منا 
فرع���ون �سغري يربع على عر�سه ويتفل�سف على �لب�سرية 
من خ���ال �سبكات �لتو��س���ل �الجتماعي. وم���ع ذلك فاإننا 
نت�ساك���ى ونتباك���ى. ه���ل كان فولتري ي�ستطي���ع �أن يتخيل 
حجم �لتقدم �لهائل �ل���ذي �سيح�سل بعد موته، وهو �لذي 
فع���ل كل �س���يء من �أجل ه���ذ� �لتقدم؟ نع���م �إىل حد ما. كان 
يقول د�ئم���ًا: نحن ن���زرع و�الأجيال �ملقبل���ة حت�سد. نحن 
ل���ن نرى باأم �أعيننا ثمر�ت جهودنا وتعبنا وعرق جبيننا. 
نح���ن �سنم���وت يف ظ���ل �لظامي���ة �لديني���ة و�خلر�ف���ات 
و�ل�سع���وذ�ت ولن ن���رى �أول خيوط �لفج���ر. ولكن ما هم! 
�مله���م �أن ينت�سر �لتنوير، و�أن ت�ستمتع به �الأجيال �ملقبلة. 
�لتق���دم �سوف يح�س���ل حتمًا، و�سوف ي�س���ع باأنو�ره على 
كل �أوروب���ا، ورمبا على �لب�سرية باأ�سرها. وهذ� ما ح�سل 

بالفعل بعد موته وموت جيله �لتنويري �لعظيم كله.
لكن لنعد �إىل مو�سوعنا �الأ�سا�سي. ماذ� فعل زعيم �الأنو�ر 
�لفرن�سي���ة عندما �سمع باخلرب �ل�ساعق؟ يقال �إنه دخل يف 
حالة من �لهم و�لغم ال تو�سف، ور�ح يتخيل �آالم �ل�سحايا 
و�سرخ���ات �ملفجوعني من حت���ت �الأنقا�س. وجن جنونه! 
ر�ح يطل���ق �سرخ���ات �لغ�س���ب يف كل �الجتاه���ات حت���ى 
و�س���ل �إىل �لعناية �الإلهية ذ�تها. �أ�ستغفر �لله! ملاذ� كل هذ� 
�لعذ�ب يا رب؟ ملاذ� كل هذه �الآالم و�لفو�جع؟ ملاذ� كل هذ� 
�ل�سر يف �لعامل؟ ملاذ� مل متنعه مبا �أنك قادر على كل �سيء؟ 
ثم تر�جع قليًا و�عتذر الأنه موؤمن بالله وال ميكن �أن يكفر 
ب���ه مهما ح�س���ل. وعندئذ �أ�سدر »ق�سي���دة بر�سلونة« �لتي 
يطرح فيها كل هذه �لت�س���اوؤالت �لفل�سفية و�مليتافيزيقية. 
ور�ح ي�س���ب ج���ام غ�سبه على �لفيل�س���وف �الأملاين �لكبري 
اليبنت���ز؛ الأنه قال �إن �لله خلق �لع���امل على �أح�سن تقومي، 
و�إن���ه �أف�سل �لعو�مل �ملمكنة، و�إنه مهما ح�سل ويح�سل ال 
يح���ق لنا �أن ن�ستكي عل���ى �الإطاق؛ الأنه م���ا كان باالإمكان 
�أف�سل مما كان. وهذه هي �لفل�سفة �لتفاوؤلية �لتي �أ�ساعها 
�ملفك���ر �الأمل���اين �لعظي���م يف �الأو�ساط �ملثقف���ة �الأوروبية، 
بدءً� من �لقرن �ل�سابع ع�س���ر. �نظر كتابه �ل�سهري �ل�سادر 
عام 1710 بعنو�ن طوي���ل هو: »مقاالت عن علم �لربوبية 
�خلا�سة بالطيبة �الإلهية و�حلرية �لب�سرية و�أ�سل �ل�سر«. 

لقد �سخ���ر فولتري من ه���ذ� �لكتاب وت�سور�ت���ه عن �لعامل 
يف ق�سي���دة بر�سلون���ة ه���ذه، و�عترب �أن اليبنت���ز �سخ�س 
»مغف���ل«، يف ح���ني �أن���ه يوج���د �سبه �إجم���اع على �أن���ه �آخر 
»�لعمالق���ة و�لعباق���رة �لكوني���ني«. فه���ل يعق���ل �أن يك���ون 
فيل�س���وف �الأمل���ان مغف���ًا �أو �ساذج���ًا �إىل مث���ل ه���ذ� �حلد؟ 
�ل�س���وؤ�ل �لفل�سف���ي �مليتافيزيقي �لذي طرح���ه اليبنتز هو 
�لت���ايل: كي���ف ميك���ن �أن نوف���ق ب���ني �سيئ���ني متناق�س���ني 
ظاهري���ًا؟ �ملق�س���ود: كيف ميك���ن �أن نوفق ب���ني وجود �إله 
طي���ب ومهيم���ن وع���ادل وجب���ار من جه���ة، ووج���ود �ل�سر 
و�مل�سائ���ب و�لك���و�رث �لطبيعية من جه���ة �أخرى؟ جو�ب 
اليبنتز هو �أن �لعامل كما نعرفه هو �أف�سل �لعو�مل �ملمكنة. 
وال ميك���ن �أن يوجد عامل �آخر �أف�سل منه، رغم كل �ل�سرور 
�لت���ي قد حت�س���ل في���ه؛ وذلك الأن ه���ذه �ل�سرور ق���د تكون 
مقدم���ة �سرورية خلري �أعظم يعو����س عنها الحقًا ويغطي 
عليه���ا. »وع�س���ى �أن تكره���و� �سيئًا وهو خ���ري لكم« �سدق 
�لل���ه �لعظي���م. ثم يقول لنا اليبنتز ه���ذ� �لكام �جلوهري: 

�الأمل و�لقلق و�مل�ساكل ه���ي »ملح �لعامل« �إذ� جاز �لتعبري. 
م���ا معنى ع���امل من دون م�س���اكل وهم���وم وحتديات؟ على 
ق���در �أهل �لعزم تاأتي �لعز�ئم! م���ا معنى حياة كلها �سهولة 
و�سعادة و�سرور وحب���ور على طول �خلط؟ كم هي مملة؟ 
ال تعرف طعم �حللو �إن مل تذق طعم �ملر! ما �أجمل حلظات 
�ل�سعادة عندما جتيء بعد حلظات �لتعا�سة و�لقلق و�لهم. 
ما �أجمل �للقاء بعد �لفر�ق. وبالتايل فال�سر و�الأمل و�لقلق 
هي �سروط �إجباري���ة لتحقق �خلري، �إنها و�سائل للتو�سل 

�إىل �كتماٍل �أعظم الحقًا.
لق���د �سخر فولت���ري م���ن �أطروحة اليبنت���ز وتهك���م بها، بل 
�سّوهه���ا قلي���ًا �أو كث���ريً� عندما ق���ال ما معن���اه: »كل �سيء 
عل���ى م���ا ي���ر�م يف �أف�س���ل �لعو�مل ي���ا جماع���ة! �فرحو� يا 
نا����س بزلز�ل ل�سبونة وموت �الأطف���ال و�الأمهات! �فرحو� 
باالأنقا����س و�حلطام عل���ى مد �لنظر! فعًا �إنك���م �أغبياء يا 
ب�س���ر! مل���اذ� ال حتم���دون �لله عل���ى كل هذه �لنعم���ة؟ �إلخ«. 
ه���ل ز�ده���ا فولتري »�سوية« هن���ا؟ حتمًا ز�ده���ا. اليبنتز مل 

يقل ذلك. اليبنت���ز مل يقل باأن �لعامل »كامل«، و�إمنا قال �إنه 
�أف�سل �لع���و�مل �ملمكنة، و�إن �ل�سر مقّل����س فيه �إىل �أق�سى 
ح���د ممك���ن. و�إال ل���كان زل���ز�ل ل�سبونة قد ح�س���ل كل يوم 
�أو كل �سه���ر. هذ� ه���و �سر �لعو�مل �ملمكن���ة فعًا. وبالتايل 
فزل���ز�ل ل�سبونة هو ��ستثناء ال يتك���رر، وبالفعل مل يتكرر 
يف هذه �ملدينة منذ عام 1755 وحتى �ليوم؛ �أي منذ 267 

�سنة على �الأقل.
لكن بعد كل هذه �لديباج���ات و�لتعريجات و�لتخريجات، 
م���ا عاق���ة جان ج���اك رو�س���و باملو�س���وع؟ مل���اذ� ح�سرناه 
هن���ا، ب���ل حت���ى يف �لعن���و�ن؟ عاقت���ه �أك���رث م���ن عاق���ة؛ 
وذل���ك الأن فيل�س���وف جنيف �س���وف يفحم فولت���ري ويقدم 
تف�س���ريً� �آخ���ر لكارثة ل�سبون���ة، ولوجود �ل�س���ر �مل�ستطري 
يف �لع���امل، و�س���وف يكون جو�به �أق���رب �إىل فكر اليبنتز، 
ولكن���ه �سيتجاوزه �أي�سًا. �إنه تف�س���ري فل�سفي من �أعمق ما 
يكون. وقد عرب عن ذلك �أقوى تعبري عندما �أ�سدر ر�سالته 
�ل�سه���رية عن »�لعناي���ة �الإلهية«. كل �س���يء يح�سل كما لو 
�أن ج���ان جاك رو�س���و �أر�د �أن يقول لفولت���ري: عيٌب عليك! 
كّف عن هذه �لنزع���ات �ل�سبيانية! يف كل مرة يحدث فيها 
حادث ما تتهمون �لل���ه و�لقدرة �الإلهية وتن�سون �أنف�سكم. 
�مل�سوؤولي���ة تقع على �لب�سر ال على �لل���ه جل جاله يا �سيد 
فولت���ري. ه���ذه �تهامات �سهل���ة ال تليق مبفكر كب���ري مثلك. 
�أحيان���ًا ن�سم���ع �الأمهات وه���ن ي�سرخن ثكل���ى مفجوعات 
ر�فع���ات روؤو�سهن نح���و �ل�سماء: يا رب مل���اذ� مات طفلي؟ 
ملاذ� �أخذته؟ وهن معذور�ت. ونحن ننحني �أمام �سرخات 
�الأمه���ات. و�جلن���ة حت���ت �أق���د�م �الأمه���ات. ولك���ن فولتري 
كمفك���ر كبري غري معذور. �ملفكر �لكبري ي���رى �إىل �أبعد من 
�أنف���ه �أو يفر����س ذلك. ثم ي�سيف رو�س���و: �لعناية �الإلهية 
�لت���ي هي كلها خري وعدل وبركة وحكم���ة لي�ست م�سوؤولة 
�إطاقًا عما ح�سل. �لب�سر هم وحدهم �مل�سوؤولون. لو �أنهم 
بنو� بيوتهم ب�سكل متفرق ومتباعد على م�ساحات و��سعة 
حميط���ة بالعا�سم���ة �لربتغالي���ة ب���داًل من بنائه���ا متكد�سة 
بع�سها فوق بع�س لكان���ت �خل�سائر �أقل بكثري. وثانيًا لو 
�أن �أهايل ل�سبونة غادرو� منازلهم على �لفور ما �إن �بتد�أت 
ج���در�ن منازلهم تهتز، ب���داًل من �أن يحاول���و� حمل ثيابهم 
وحو�ئجه���م و�لبحث عن فلو�سه���م وذهبهم... �إلخ، خلفت 

�خل�سائر كثريً� �أي�سًا، ولرمبا �نعدمت يف نهاية �ملطاف.
ناحظ �أن حماّجة رو�سو قّيمة، ولكن كان ي�سعب حتقيقها 
يف ذل���ك �لزمان؛ الأن �لعل���م �لتكنولوجي مل يك���ن قد تقدم 
كثريً� كما يف ع�سرنا. فمثًا �ليابان �مل�سهورة بالزالزل ما 
عادت تخ�ساها؛ الأنها بنت �لبنايات بطريقة معينة جتعلها 
ق���ادرة على مقاومة �لهز�ت �الأر�سية بكل فاعلية. ثم عّلمت 
�ل�سع���ب كيفي���ة �لت�س���رف حلظ���ة ح�سوله���ا. و��ستبط���ن 
�لياباني���ون ذل���ك يف �سلوكهم �ليومي. ويق���ال �إنه يف عام 
2011 ح�سل زلز�ل هائل يف �ليابان بقوة 9 ريخر، ومع 
ذلك مل تتاأثر �لباد به، ومل تت�ساقط ناطحات �ل�سحاب، بل 
مل يتوقف 27 قط���ارً� فائق �ل�سرعة، و�سارت �الأمور وكاأن 
�سيئ���ًا مل يكن. من ي�سدق ذلك؟ هنا تكمن معجزة �حلد�ثة. 
وه���ذ� ما عناه جان ج���اك رو�سو �سمني���ًا. ولكن منطقتنا، 
مبا فيها تركيا و�سوريا، لي�ست متقدمة وال غنية كبلد كبري 
وجبار كاليابان. وال ت�ستطيع �أن ت�سخ مئات �ملليار�ت من 

�لدوالر�ت يف بناء �مل�ساكن �مل�سادة للزالزل.
�أخ���ريً�، ��سمح���و� يل �أن �أحت���دث ع���ن زل���ز�ل �آخ���ر ال �أحد 
يتح���دث عنه. عنيت ب���ه �لزلز�ل �لطائف���ي و�ملذهبي �لذي 
يخ���رق �ملنطقة من���ذ عقود، و�ل���ذي دمرها �أك���رث من هذ� 
�لزل���ز�ل �الأر�سي �جليولوجي �الأخ���ري. فهل �ستكون هذه 
�لظ���روف �لع�سيب���ة فر�س���ة �سانح���ة ملحا�سب���ة �ل�سمائر، 
وللتوق���ف ع���ن �الأحق���اد و�ل�سغائ���ر؟ ه���ل ميك���ن �أن تدفع 
�جلميع �إىل �لتقارب و�لت�سامن و�لتاآخي ملو�جهة �مل�ساب 
�مل�س���رك بداًل م���ن �لتباعد و�لكر�هية، وكاأنن���ا ل�سنا �سعبًا 
و�حدً� يف نهاية �ملطاف؟ هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي يخطر على 
ب���ايل يف هذه �للحظة بال���ذ�ت. ولكن �أخ�سى ما �أخ�ساه �أن 
يكون �لزل���ز�ل �لطائفي �لذي يكت�سح �ملنطقة �أقوى بكثري 

من زلز�ل �لطبيعة وهيجاناتها و�نفجار�تها!
عن �سحيفة ال�سرق االو�سط

زلزال لشبونة يشعل معركة فلسفية كبرى بين فولتير وروسو

أسقط المدينة على عروشها وأوقع 100 ألف 
ضحية على األقل



http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

7 العدد )5370( السنة العشرون - االربعاء )15( شباط 2023

manarat

طبعت بمطابع مؤسسة  لالعالم 

والثقافة والفنون

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين

www.almadasupplements.com

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

عيسى مخلوف

نهاية الشهر الماضي، أعادت ألمانيا إلى فرنسا 
عشرة مجّلدات للفيلسوف الفرنسي فولتير بعد 
نهبها خالل الحرب العالمّية الثانية. وكانت هذه 
الكتب ُنشرت بين 1820 و1823، وتشّكل جزءًا من 

مجموعة األعمال الكاملة التي تتأّلف من 70 مجّلدًا. 
بين الكتب التي استعادتها فرنسا، هناك ثالثة 

كُتب مخّصصة للمسرح وُكُتب أخرى ُتعنى بالتاريخ 
والسياسة، ومجّلد واحد يحتوي على مراسالت. 

النتاجات التي سرقها جيش االحتالل ال تنحصر في 
كتب أدبّية وفكرّية، بل تتضّمن أيضًا أعمااًل فّنّية 

لعدد من الفّنانين التشكيليين، ومنهم، على سبيل 
المثال، الفّنان مارك شاغال. هذه األعمال ُأعيد جزء 

منها، وسُيعاد الحقًا الجزء اآلخر.

فولت���ري �لذي عا�س بني نهاية �لقرن �ل�سابع ع�سر و�لقرن 
�لثام���ن ع�سر، ه���و �أحد �أع���ام ع�سر �الأن���و�ر �إىل جانب 
كّل م���ن جان ج���اك رو�ّس���و ومونت�سكي���و وُدويِن ِديْدُرو 
وغريهم م���ن �لذين جمع بينهم هاج����س �أ�سا�سي: متكني 
�لنا����س م���ن �لو�س���ول �إىل �ملعرف���ة �حلقيقي���ة، وبل���وغ 
�حلري���ة، وحتقيق �ل�سعادة. ولقد �س���ّكك هوؤالء �لفا�سفة 
���ّدو� �ملُلكي���ة �ملُطَلق���ة، وطالب���و�  يف �أ�س����س �لدي���ن، وحَتَ
بامل�س���او�ة �الجتماعية، كما حاربو� �لعبودّية با�سم مبد�أ 

�مل�ساو�ة وحقوق �الإن�سان.
ُعرَف فولتري بروؤيته �لفل�سفّية �لتي �ساهمت يف تاأ�سي�س 
�حلد�ث���ة �لفكرّي���ة وترك���ت �أثره���ا �لو��س���ح يف عدد من 
�ملفكري���ن �لذين ملع���ت �أ�سماوؤهم �إّبان �لث���ورة �لفرن�سّية. 
كان فولت���ري �ساح���ب ح�ّس نق���دي مّتقد. �نتق���د ��ستعمال 
�لدي���ن وتوظيف���ه لغايات ه���ي �أبعد ما تكون ع���ن �لدين، 
ووق���ف �أي�س���ًا �س���ّد �لكاثوليكّية �لتي ��ستف���ادت من دعم 
�ل�سلط���ة �ل�سيا�سّي���ة له���ا، وتو�ط���اأت معها عل���ى ت�سويه 
�س���ورة �لعد�ل���ة. كتاب���ه "ز�دي���غ" َعَك����َس مب���د�أ �لعد�لة 
كم���ا حلم ب���ه �لتنويرّي���ون. ولذلك �لتفَت ط���ه ح�سني �إىل 
ه���ذ� �لكت���اب ونقله يف �لع���ام 1947 �إىل �للغ���ة �لعربّية، 
و�سّم���اه "�لقَدر". كتاب فولتري ال يقت�سر على طرح فكرة 
�لق�س���اء و�لق���در، بل يذهب �أبعد من ذل���ك من خال طرح 
�أف���كار �أ�سا�سّية �سغلت فا�سفة ع�سر �الأنو�ر، ومنها فكرة 
�لعد�لة وحكم �لعقل. وهذ� ما �أر�د طه ح�سني �إي�ساله �إىل 
�لقّر�ء �لعرب، هو �لذي كان يحلم بتحقيق حو�ر متكافئ 
ب���ني �ل�س���رق و�لغ���رب، م���دركًا �أّن مث���ل ه���ذ� �حل���و�ر ال 
ي�ستقي���م من دون �الإميان بالعلم و�ملعرفة وتفعيل �لعقل. 
وكان م���ن �لطبيعي �أن ينجذب �لكاتب �مل�سري �إىل كتاب 
فولتري، فه���و يتناول يف قالب �أدبي رو�ئي ر�سائل بليغة 
يف �حلرية و�لدميقر�طي���ة و�لت�سامح وحقوق �الإن�سان، 
وه���ذ� �أكرث ما يتوق �إليه �لب�سر �لذين يبحثون عن موقع 

لهم حتت �سم�س �لع�سر.
م���ن �ملع���روف �أن ط���ه ح�س���ني طاردت���ه تهم���ة �لتكف���ري 
ب�سب���ب كتابات���ه �جلريئ���ة )خ�سو�سًا كتاب���ه "يف �ل�سعر 
�جلاهل���ي"( �لت���ي مل ت�سلِّم بالفكر �ل�سائ���د غري �لعقاين 
و�لقائم على �خلر�فات و�لغيبّيات. �لتجربة �لتي عا�سها 

طه ح�سني مع �لتكفريي���ني، عا�سها �أي�سًا كّل من علي عبد 
�لر�زق )ب�سبب كتاب���ه "�الإ�سام و�أ�سول �حلكم"( وفرج 
فودة وجنيب حمف���وظ )ب�سبب رو�يته "�أوالد حارتنا"( 
ون�س���ر حام���د �أب���و زي���د، وجميعه���م ج���رت ماحقته���م 
وتعّر�س���و� لتهمة �لتكف���ري. حني �ساأل �ملحّق���ُق قاتَل فرج 
ف���ودة ملاذ� قتله، �أجابه: "الأنه كاف���ر"، وعندما طرح عليه 
�س���وؤ�اًل ثانيًا ليعرف منه يف �أّي كتاب من ُكُتب فودة وجد 
�أنه كاف���ر، رّد �ملّتهم باأنه ال يجيد �لق���ر�ءة و�لكتابة، لكّنه 
كّف���ره نتيجة فتوى �إحدى �جلماع���ات �الإ�سامية وفتوى 

�ل�سيخ حممد �لغز�يل.
لق���د كرَه فولت���ري يف �الأدي���ان �نعكا�ساته���ا �ل�سلبّية �لتي 
���ب، ورف����س �الخت���اف و�لت�سام���ح،  تتمّث���ل يف �لتع�سُّ
و�ّدع���اء �مت���اك �حلقيق���ة. يف �لق���رن �لثام���ن ع�سر كما 
�الآن، يف �لق���رن �حلادي و�لع�سري���ن، �مل�سكلة هي نف�سها 
و�لتحّدي �ملطروح، على هذ� �ل�سعيد، ال يز�ل هو نف�سه، 
خ�سو�س���ًا يف �ملجتمعات �لتي مل تف�س���ل بعُد بني �لدين 

و�ل�سيا�سة.
ن���ادى �لفيل�س���وف �لفرن�س���ي بحرّي���ة �ل���ر�أي، وبالفك���ر 
�مل�ستب���ّد.  �الأح���ادّي  �لفك���ر  �س���ّد  و�ملتع���ّدد،  �ملت�سام���ح 
ولذل���ك �أ�س���اد بالنم���وذج �الإنكليزي �لذي من���ح �حلّريات 
للمو�طن���ني، بينم���ا كان �لفرن�سّي���ون، �آن���ذ�ك، م���ا ز�لو� 
حمرومني منه���ا. يف �إحدى ر�سائل���ه �ملعروفة حتت ��سم 
"ر�سائ���ل فل�سفّي���ة"، ورد �الآت���ي: "ل���و كان يف �إنكل���ر� 
م  كُّ ديان���ة و�حدة، لكان ذلك مبعث خ�سي���ة وخوف من حَتَ
�ال�ستب���د�د. ول���و كان���ت هن���اك ديانت���ان �ثنت���ان، لكانت 
�لو�ح���دة منهم���ا �ستقطع حنجرة �الأخ���رى، لكن هناك ما 
يق���ارب �لثاث���ني منه���ا وهي تعي����س يف �س���ام ووئام". 
ع �لدين���ي و�ملذهبي يف لبن���ان ال تنطبق عليه هذه  �لتن���وُّ
ن���ات �ملجتمع غ���ري مت�ساحلة يف  �لنظرّي���ة طامل���ا �أّن مكوِّ
م���ا بينها، يف ظّل نظ���ام طائفي يلغي �ملفع���ول �الإيجابي 

د. للتعدُّ
عن نداء الوطن
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ه���ل نقبل و�قعن���ا �أم نرف�سه ل�سالح ما يج���ب �أن يكون 
�الأف�س���ل؟ �إنه �ل�سوؤ�ل �لذي ميك���ن �الإجابة عنه باأ�سكال 
خمتلف���ة يف كاف���ة مناحي �حلي���اة �سو�ء عل���ى م�ستوى 
�لف���رد �أو �جلماع���ة، و�إجابته تعد �الأ�سا����س �لذي ُيبنى 
علي���ه �إم���ا �لقبول بالو�ق���ع و�خلنوع للظ���روف �لقائمة 
و�إما رف�سه���ا و�لعمل على �لتغيري، �إن���ه يف و�قع �الأمر 
مفرق �لط���رق �لفكري و�لذي تناوله كثري من �ملفكرين 
و�لفا�سف���ة وعلى ر�أ�سهم �لفيل�س���وف �الأملاين ليبنز يف 
�لق���رن �ل�ساب���ع ع�س���ر يف حماولته للتوفي���ق بني �لدين 
و�لعق���ل، فقد ر�أى �أن �الإن�سانية ت�سري يف تقدم م�سطرد 
�إىل �الأف�س���ل، ف���كان ي���رى �أن عاملن���ا ه���و �أف�س���ل ع���امل 
متاح، موؤك���دً� �أن �لكمال للبارئ �سبحان���ه ومن ثم فاإننا 
كمخلوقات غ���ري كاملني بطبيعة �حلال ل���ذ� يظهر �ل�سر 
و�جله���ل و�خلطاي���ا، و�الإن�س���ان يف رحلت���ه �الإن�سانية 
�لعام���ة يق���وم بت�سحي���ح ه���ذه �الأخط���اء تدريجي���ًا مع 

�لوقت.
ولك���ن �لكات���ب �لفرن�سي فولت���ري كان له ر�أي���ه �ملختلف 
متام���ًا، فلق���د كان ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل ه���و �ملح���ور �لرئي�سي 
و�لت���ي   ،»Candide »كاندي���د  �لق�س���رية  لرو�يت���ه 
تعر�س فيها لرحات ومغامر�ت �ل�ساب »كانديد« منذ �أن 
ُطرد م���ن حياة �لرفاهية يف �لق�س���ر لعاقته بابنة خاله 
فان�سمامه جلي�س برو�سيا ثم هروبه منه �إىل �لربتغال، 
حي���ث ر�أى ماأ�ساة �لزلز�ل �ل�سهري هن���اك �آنذ�ك و�الآالم 
�ملختلف���ة �لتي خلفه���ا، وهروب���ه �إىل �أم���ريكا �لاتينية 
حيث تعددت �سفرياته وخرب�ته مع �ملجتمعات �ملختلفة 
ولع���ل �أهمه���ا يف مدينة »�ل���دور�دو« �أو �ملدين���ة �ملثالية 
و�لت���ي ال عنف فيه���ا وكل �أمورها تد�ر بعقانية �سديدة 
فعاقة �مللك بالرعية مثالي���ة �إىل �أق�سى �حلدود، ولكنه 
يركها ويع���ود الأوروبا مع حمبوبت���ه �إىل �أن �نتهى به 
�ملقام عل���ى �لبو�سفور بعد �أن طاف ح���ول �لعامل ور�أى 

�ملاآ�سي �الإن�سانية و�ل�سر و�لعنف و�لقتل و�لرق �إلخ.
حقيقة �الأم���ر �أنه لن يخفى على ق���ارئ �لرو�ية �ملقا�سد 
�الأ�سا�سي���ة للكات���ب، فلق���د �س���ن هجوم���ه �لعني���ف على 
كل �س���يء يف �لق���ارة �الأوروبي���ة من دي���ن �إىل دولة �إىل 
�سا�س���ة �إىل �لظ���روف �الجتماعية �إل���خ... ولكن ما يهم 
�إب���ر�زه هنا هو �سخ�سية �ملُعلم �ملحافظ »لكانديد« وهو 
بانغلو�س، فكلما بد�أ بطل �لرو�ية يف ��ستك�ساف �لعامل 
و�ملاآ�س���ي �ملرتبطة به خرج علينا �ملُعلم بجملته �لفكرية 
�أنح���اء  تناث���رت يف كل  �ل�سه���رية و�لت���ي  و�لفل�سفي���ة 
�لرو�ية »�إنه �لع���امل �الأف�سل من كل �خليار�ت �ملمكنة«، 
فبانغلو�س ميث���ل يف و�قع �الأمر رمزً� للهجوم على فكر 

ليبنز.
وبعي���دً� ع���ن �ل�سجال �لفك���ري بني ليبن���ز وفولتري فاإن 
جملة بانغلو�س هي جملة عابرة يف حياتنا قد ال نلتفت 
�إىل عمقها، فمن منا مل يقل هذ� �جلملة باأ�سكال خمتلفة؟ 
فالتق���دم �لب�س���ري يف �ستى مناحي �حلي���اة يجعلنا يف 
منا�سب���ات كث���رية نوؤمن باأن���ه �أف�سل ع���امل متاح خا�سة 
�إذ� م���ا قارناه باملا�س���ي، فالعامل �ليوم ق���د يكون �أف�سل 
مم���ا كان من قب���ل، وبعد قر�بة �أربعة ق���رون من �سدور 
�لرو�ية، فاإنن���ا جند �أنف�سنا �أمام نف�س �حلو�ر �لفكري، 
فه���ل نحن نعي�س يف �أف�سل عامل متاح؟ وهنا �سنختلف، 
فبينما يرى فريق من���ا �أننا نعي�س يف عامل مليء بال�سر 
و�مل�سائ���ب و�لتي �إن حت�سن���ت يف بع�س جو�نبها عرب 
�لزم���ن و�لتق���دم، �إال �أن �لع���امل يظ���ل �أقل مم���ا يجب �أن 
يك���ون علي���ه، و�أن قبولن���ا بهذه �لنظ���رة �ملتفائل���ة �إمنا 
هو قدر من �النتقا����س الإن�سانيتنا وتطلعاتنا مل�ستقبلنا 
�لب�سري �جلماع���ي �أو �لفردي، فالق���رن �لع�سرون �سهد 
�أكرب جمازر �الإن�سانية ممثلة يف �حلروب عرب �لتاريخ، 
و�الأمر�����س م���ا ز�لت تفتك بن���ا، وتقدي���ر�ت �لكثري من 

�ملفكري���ن ت�سري �إىل �أن �لفقر يف زي���ادة م�سطردة برغم 
تطبي���ق �آلي���ات �ل�س���وق يف �أغلبي���ة م���ن بق���اع �لع���امل، 
و�لتناق����س �الآيديولوج���ي يفت���ك بن���ا، و�أ�سح���اب هذ� 
�لر�أي يوؤكدون �أننا بالفعل يف تقدم ولكنه غري كاف وال 
ين�سجم مع وترية �لنمو �ل�سكاين. بينما يدفع �أ�سحاب 
�ل���ر�أي �الآخ���ر ب���اأن �لعامل �لي���وم �أف�سل مم���ا كان عليه، 
فثورة �لعلم و�الت�ساالت و�لطب و�ستى مناحي �حلياة 
وف���رت لاإن�سان حياة بالتاأكي���د �أف�سل مما كان عليه من 
قب���ل، فال�سل���وك �الإن�ساين �ليوم �أ�سب���ح �أف�سل و�لعامل 
يتج���ه نحو تقنني �خل���ري بحيث ال جنعله جم���رد روؤية 
�إن�ساني���ة جم���ردة، و�لط���ب يف تق���دم ي�سف���ي �لنا�س... 

فكيف ال نوؤمن مبقولة بانغلو�س؟
حقيق���ة �الأم���ر �أنن���ي �أجدين يف ح���رية من �س���اأين مثل 
�لكثريين غ���ريي �لذين �سيتفقون مع���ي، فلو قبلنا هذه 
�ملقولة كد�ستور حلياتنا فاإننا با �سك �سنكون مق�سرين 
يف حق م�ستقبلنا و�الأجيال �لقادمة، الأنها جملة ت�ساهم 
يف كبح جماح �لطموح �الإن�ساين ولن تفرز �إال �خلنوع 
للو�ق���ع بل وفل�سفت���ه وت�سريعه لنهي���ئ الأنف�سنا قبوله. 
بالت���ايل فتقدي���ري �أن �لقب���ول �جلزئ���ي به���ذه �ملقول���ة 
و�ج���ب يحتم���ه تق���دم �الإن�ساني���ة، ولكن���ه لي����س قبواًل 
مطلق���ًا للجملة، فا بد من ترك �ملج���ال للتقدم �الإن�ساين 
بالقناع���ة �لثابت���ة ب���اأن �مل�س���رية �الإن�ساني���ة يف �لو�قع 

قا�سرة ب���كل تاأكيد، فحا�سرنا لي����س بال�سرورة �أف�سل 
مم���ا ن�سجه �سابقونا يف بع�س �ملناحي، فاالإن�سانية يف 
رحلتها م���ن بد�ية �خلليقة حتى �لي���وم مل تكتمل، وهو 
م���ا دفع �لكثريي���ن للبحث عن مفه���وم »�ملدينة �لفا�سلة« 
من »�أفاطون« �إىل رو�ي���ات �خليال �لعلمي يف ع�سرنا 

�حلديث.
وهن���ا حت�سرين مقولة �سديق التين���ي كلما ��ستف�سرت 
ع���ن �أحو�له كان يق���ول يل: »�أنا �ليوم �أف�سل من �الأم�س 
و�أ�سو�أ من �لغ���د«، فع�سى �أن يكون م�ستقبلنا �أف�سل من 

حا�سرنا.
عن ال�سرق االو�سط

هل عالمنا هو األفضل؟...
الخالف الفكري بين ليبنز وفولتير


