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تقدمة

نسيب أو صدوق، صديق إىل كتابه الكاتب يهدي أن اإلفرنج كتاب بني املألوفة العادات من
حب عن عبارة تكون حال كل عىل وهديته االجتماعية، الهيئة إىل محسن وجيه أو مفضل،
إكراه ال إقراًرا املحسن؛ بجميل إقراًرا تكون بل دنيئة، شخصية غاية وراءها ليس مجرد

مأربة. وال فيه
والكتب املؤلفات فصارت اإلفرنجي، الكاتب أثر العرصي العربي الكاتب اقتفى وقد
رشًطا عدا ما اإلفرنجية التقدمة رشوط كل بها تتم مختلفة بهيئات تقدم الحديثة العربية
تقدماتنا الذكي بعرفهما تطيبا لم املجردة واملحبة الحميدة الغاية إن أسفاه وا واحًدا،

والجبانة. النفس صغر إال يولدها ال سيئات واملداهنة؛ والتبجيل بالتزلف اململوءة
ونقول — العربي والكاتب أوىل، بالشكر هو من ليشكر كتابه يهدي اإلفرنجي الكاتب
سلًفا، أجرته يقبض من ومنهم ذاك، ويستجدي هذا، إىل ليتزلف يهدي — آسفني ذلك
يف مكانًا لنفسنا نجد أن علينا ويعرس الكاذب، مديحه يطبع أن بعد يقبضها من ومنهم
ال (أمريكا) فيها نحن التي البالد ويف الحارض، الزمان يف إنه إذ الطبقتني؛ هاتني إحدى
املقدمة نفس يف هذه تقدمته تولد أن دون أحد إىل كتابه يقدم أن السوري الكاتب يقدر
الفرض أن يظن السوريني وجهاء من كتاب له ُقدِّم من فكل املؤلف، يف سيئًا ظنٍّا له
عىل يحسن أن هو الكرم وقوانني االجتماعية، الهيئة آداب عليه تفرضه الذي الرئييس
من كل وال الفاقة، حليف كاتب كل وليس املال. من بقيمة أو ما بصلة املسكني الكاتب

مستجديًا. كتابه أهدى
باسمه، الصفحات هذه لتزين عمومي محسن علمنا عىل يوجد ال أمريكا سوريي بني

مآثره. بذكر ونوشيها
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والتجار والخوارنة، والكتاب والصحافيني، واألدباء الوجهاء من وافر عدد عندنا نعم
أفاضل فكلهم الثاني، من أحقر أم أعظم هو من بحكمنا فيهم ليس أنه غري واألطباء،
متساوون كلهم ماهرون، وصحافيون مستقيمون، وتجار متفننون، وأدباء أريحيون،

والكرامة. والعظمة باملجد
منهم. يقرأها أن يريد من إىل القصة هذه نقدم السبب ولهذا

الرشوط يتمم فالذي كال مجانية، هي هذه الصغرية التقدمة أن القارئ أيها تظن وال
قد يكون له مقدمة ويظنها يتممها ال والذي له، قدمت القصة إن يقول: أن يقدر اآلتية

فهي: الرشوط أما إليه، يرد أن يجب ما املؤلف من رسق
وتبرص. بتمعن تقرأ أن يجب أوًال:

وتقابل لتقيس اقرأ تنتقد، أو تثني لكي وال تكذب، أو تصدق لكي ال تقرأ أن يجب ثانيًا:
وتحكم. وتفتكر

عالقتك الكاتب، شخصية إىل ناظر غري ديني تعصب كل فكرك من تطرد أن يجب ثالثًا:
مؤلفها. مع وليست القصة مع هي

لجسم جعلنا فقد البطانة؛ إىل وانظر اقلبه الخارج، من الثوب بفحص تكتِف ال رابًعا:
اإلصالح وجراثيم املقصودة، الدقة من يتضمن حيوانيٍّا غشاء اإلنساني القصة هذه
آالت تحمل أن إذن فعليك مكربة، عدسية دون تمييزه القارئ عىل يصعب ما املطلوبة

وتتبعني. املكربة والعدسية الترشيح،
مدقًقا فكن األشجار، كقطع األقالم بري وليس التقطيع، عن الترشيح يختلف خامًسا:

بحكمك. ذاك إذ فتعدل واملقابلة؛ التمييز يف محقًقا العمل يف
ترق لم أو املحبوبة، عقيدتك تطابق لم أو السليم، ذوقك القصة توافق لم إذا سادًسا:
ما، ملعدة ا سامٍّ الطعام كان فلربما تحرقها؛ وال جارك إىل فادفعها ومغزاها، لهجتها لك

ألخرى. ومغذيًا
له، تقدمة القصة يعترب أن قبل مطالع كل يتممها أن يجب التي الرشوط هي هذه

إلينا. يُرد أن يجب ما منا رسق قد يكون منها أكثر أو بواحد أخل وإذا
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األول الفصل

اإلسطبل يف احلصان

الساطع، سلطتنا كوكب وأفل الالمع، مجدنا بدر خسف قد «أجل ذاته: يناجي الحصان
االنقسام ظل تحت والنفاق الخباثة ميدان يف لغايتنا فرسنا االرتزاق، أبواب علينا وسدت
السطوة تلك أين ولكن فسطونا، القدر ووافقنا فاستبدينا، الزمان وأالنا والبغضوالشقاق.
املذنبون، نحن نعم الزمان، بؤس وأذلنا القدر، هامتنا عىل داس أن بعد اآلن السؤدد وذلك
علينا، العباد من العاقلني غضب جر إال واالستبداد املخاتلة نتيجة فما أنفسنا، عىل جنينا قد
استخدام أسأنا يقال والحق أننا غري أطيبها، الرئاسة ومن أعذبها، السلطة من ذقنا فقد
من تحقق بما ونكتفي أفعالنا، نتيجة نحتمل أن إال لنا فما الرئاسة، وأفسدنا السلطة،
عىل فتسلطنا اإللهية اإلرادة خالفنا قد ونحن الحيوان، عىل اإلنسان هللا سلط قد آمالنا،
الحاكمني نزل ولم بقليل، ليس زمنًا حكمنا قد نعم واالحتيال، والرياء بالدهاء اإلنسان
ويتأوه ينئ واإلنسان بنا، محدقة األخطار أن أرى ولكني املقاومة، من قليل مع اآلمرين
نحارب سالح فبأي الثورة، من علينا يخىش أال منكبيه عىل وضعناها التي األعباء من
أن يجب الحارضة، حالتنا يف نفتكر أن يجب سلطتنا؟ عنا لينزع علينا ثار إذا اإلنسان
عن بغنى واإلنسان البرشية، اململكة دوائر كل يف ظاهرة االنقالب فدالئل للقتال، نستعد
حياته وتجعل حاجاته، لتقيض والهوائية والبخارية الكهربائية اآلالت فعنده اآلن؛ خدماتنا

املشقة. قليلة الرسور، كثرية األرض عىل
التمدن هذا مظاهر من مظهر وكل علينا، قاضية رضبة الجديدة االخرتاعات هذه إن
بعد للدفاع ترًسا اآلن سلطتنا أمست قد مقامنا، من ويحط بمصالحنا، يرض الحديث
مصلحتنا، عىل البخار وتعدى حقوقنا، الكهربائية سلبتنا قد للهجوم، حساًما كانت أن
انقالبرسيع فهذا والحق أما التدعي، من يخىشعليها فصار الفارغة؛ بيوتنا الهواء ودخل
يحد، ال الذي والعمق املتناهية، الغري الظلمة أمامنا الهاوية، شفري عىل اآلن نحن عظيم،
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من بنا تحيق التي فاألخطار فقط؛ هذا ليس والهواء، والبخار الكهربائية جحافل ووراءنا
مجمع يف الخيل معرش يلتئم ألم الداخل، يف تتهددنا التي األخطار عند بيشء ليست الخارج
عىل ويحكموا جامعتنا، عليها املؤسسة والسنن الرشائع، يف ليتفاوضوا شهر منذ عظيم
رشائعنا، صحة يف شككنا نحن إذا إليه؟ اتصلنا الذي أهذا األغالط؟ من وخلوها صحتها،
حكم الحظ املنكود فاملجمع والريب، الشك يف ابتدأنا أننا والغريب املؤمنون؟ يفعل فماذا
املجلس يقول باإلعدام، بموجبه نميش الذي الناموس عىل واملناقشة والبحث الجدال بعد
يف سلكناها التي الطريق وإن الغلط، عن معصومة حكمة عن تنشأ لم رشائعنا إن املوقر:

القريب. املستقبل يف هالكنا إىل تؤدي املايض
إسطبلها، أواني بتكسري الشهرة تطلب سقيمة جياد كبرية، رءوس يف مختلة عقول
يستهزئ أن عشاشها عىل األطيار يحسد الذي الكبرية الجياد أحد أخذ وجيزة مدة منذ
من األخطار اآلن؛ حالتنا هي هذه تمتهن، أن علينا ويعز نحرتمها، التي األساطري ببعض
إن نعم، عنهم. ساكتون املحافظني ونحن وتحرن تلبط املعتلة الجياد والخارج، الداخل
من تخرَّج البارح نهار نتقيها؟ وكيف العمل فما رءوسنا، وفوق أقدامنا تحت املخاطر
وعقول أجسام ذوو جياد اآلداب، بحىل متحلني جواد خمسمائة الكبرية الرشكات إحدى
الجيل هذا يف املتمدنني من أحد يحتاج وال الكبرية، املدن يف لهم شغل ال ولكن قوية، سليمة
ألف الرتامواي الرشكات إحدى أخرجت املايض األسبوع يف أن ذلك عىل وزد خدماتهم، إىل
جمعيتنا، سجل وهذا والبخار، الكهربائية قوتي عوضهم واستخدمت خدمتها، من جواد
شغل ال جواد آالف خمسة اآلن يوجد صفوفنا يف بأن — مؤلم نبأ من له ويا — ينبئنا
ساكنًا، يحركون ال وهم نعلفهم أن لنا أين فمن يموتون، نعلفهم لم وإذا لهم. عمل وال
سلطتهم إن فيوًما، يوًما تتالىش قوتهم إن الخيل، لتعاسة فيا الفرد؟ بارة يدخلون وال
معاقل معهما ودرست بهائنا، حلة وبليت عزنا، اندثر قد أسفاه وا االضمحالل، وشك عىل
حيث إىل املقدسة عرباتنا يف الشعب نقود كنا يوم املايض؛ الزمان عىل أسفاه وا مجدنا،
صاغرين، نطيع أن إال اآلن لنا وما ونهمهم، ونشمخ ونتمرد، نحرن الزمان ذلك يف كنا نشأ،
الكهربائية، أيتها تكوني لم ليتك يا رمقنا، ونسد عرينا، بها نسرت مصلحة عىل مفتشني
هو بل خالفه، من بقتل أمر من الظالم امللك ليس يولد، لم األوتوموبيل مخرتع ليت ويا
ليسد إال يتحرك وال ليفسد، إال يفتكر وال ليرض، إال يتنفس ال الذي العالم املتفلسف ذلك
وأرباب العلم، ملوك من يريحوننا البرشال من الفوضويني بال ما االرتزاق. أبواب بوجوهنا
ماذا الفوضوي؟ أيها وهمربت لك ما آخره؟ عن جنسنا إبادة يقصدون الذين االخرتاع
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أو سبنرس، أو ماركوني، عىل سيفك جرد تسال، أو وإديسون دونك ماكنيل؟ قتل ينفع
يف يدسون الذين األرشار املستبدون الظاملون هم هم بأرسه، العالم أعداء هم هؤالء برتلو،
كيد العظيم األسد أيها عنا ارصف واخرتاعاتهم، علومهم سموم والحيوان البرش مملكتي
من وخادميك عبيدك خلص االخرتاعات، شياطني دسائس من نجنا البرش، من املتفلسفني

قتلت». تحركت وإذا أحرقت، أضاءت إذا التي القتالة العنارص
يف وغاص قائمتيه، بني رأسه وضع املؤملة املناجاة هذه من الحصان انتهى أن وبعد
أركيميدوس ليسترصخة عظيمة ورصخرصخة نهضبغتة، ثم واألفكار، الهواجس بحر

إليها. بالنسبة بيشء حمامه يف اإلسكندري
ونجاحهم، أعدائنا تقدم سبب عرفت قد تقهقرنا، سبب عىل اكتشفت قد نعم! «نعم
يجب نعم الشقاقات. وقتل االختالفات، إزالة الرأي، وحدة الكلمة، جمع االتحاد؛ االتحاد؛
تتقرب ال والخيل الخيل، مع يتحدون ال والبغال البغال، يعضدون ال فالحمري نتحد، أن
واحدة طائفة من كلنا الضغينة؟ وهذه البغض هذا ملاذا التنافر؟ هذا ملاذا منهما. فريق إىل
فنقوى والعلمية؟ والعقلية املالية قوانا ونجمع نتحد ال إذن فلماذا القرابة، صلة تربطنا
نعم تحطيًما. ونحطمها سحًقا، فنسحقها والفلسفة والفساد الرش عساكر كل عىل ذاك إذ
الذي ذا من ولكن ونتحد، ونتكاتف القلوب ونجمع الفتق، ونرتق الخالف نحسم أن يجب
الخصوصية جامعته من أمريكي حصان يحرم ألم الدعوى؟ بهذه يتظاهر أن يتجارس
املسبات عيلَّ تتساقط أال حقريًا. ذليًال سلطته كريس من فخرج شاملة، بمبادئ تظاهر ألنه
أن أفضل فأنا بأس ال جمعيتي؟ من أطرد أال دعوتي؟ للحيوانات أعلن يوم كاألمطار
وسأجمع بمبدئي سأجاهر العموم، بوجه الحيوانية لطائفتنا ومفيًدا عنها، خارًجا أكون
عن عقولهم إىل سأتصل فاخرة، مأدبة لهم سؤأدب والبغال الحمري وجهاء إسطبيل يف
ما بقدر واالنبساط الصدور، انرشاح لهم وأوفر وأسقيهم سأعلفهم بطونهم، طريق
سأفعله حاًال، ذلك سأفعل املساعدة، وأسألهم املسألة، هذه عليهم أعرض ثم يمكنني،

اآلن».
وقلًما ورًقا معك «هات قائًال: كاتبه الجحش ونادى اإلسطبل باب إىل الحصان فتقدم
كريس عىل وجلس وأوراقه، ومحربته قلمه حامًال الجحش فجاء مرسًعا». وتعال وحربًا،

ييل: ما الحصان عليه فأمىل مواله، أوامر ينتظر

الفهيم واملنطقي العظيم، والنزيه الفالح، واملرشد الصالح، الراعي سيادة
الرشيف القدر، الجليل الفضل، الجزيل الفهامة، والبحر العالمة، املفضال
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ونهتدي علمه، من لنستفيد وجوده العظيم األسد أطال األمر، النافذ األصل،
آمني. بإرشاداته،

وهناك معي، الغذاء لتناول غد مساء إسطبيل رشفت إذا سعيًدا تجعلني
سلطتنا، وحفظ حياتنا، صيانة فيها إن إذ املخابرة؛ تستوجب خطرية أمور
بوجودكم رسوري اكتمال أمل وعىل والئي، تأكيدات املكرم األخ أيها واقبل

الجزيل. الشكر أمحضكم

الحيوانية يف أخوكم
الحصان

لك: أقل ألم قال: ثم وقرأها، الجحش من النسخة الحصان وأخذ كتبت، ما أرني
يعد النعت هذا بأن تعلم أال املكرم» «األخ عوضها: كتبت فلماذا املحرتم» األخ أيها «واقبل

والحمري؟ والخيل البغال معرش بني شتيمة

التوقري اللفظة هذه تعني أال يكرم، كرَّم من مفعول اسم مكرَّم لفظة أليس الجحش:
بني الفرق تفهمني أن لك هل باملكرم؟ نعتناه إذا الحمار شتمنا نكون فهل واالعتبار؟

قلته. بما مصيبًا أكن لم إذا اللفظتني
الهوان عن بعيد األول أن هو واملحرتم املكرم بني فالفرق مخطئ؛ أنت الحصان:

واألبوة. واالعتبار واملجد الغرية من قريب والثاني واللؤم، واالحتقار والذل
اللؤم عن بعيًدا كان فمن االثنني، بني قط فرًقا أرى ال فأنا واألسد أما الجحش:
والهوان، الذل عن بعيًدا يكون املجد من قريبًا كان ومن األبوة، من قريبًا بالطبع يكون
شتيمة باملكرم الحمار نعتنا يف أن أظن ال أنا سيدي يا ال املعنى؟ نفس للفظتني يكون أفال
إال منها تصوغ تقدر ال األوىل ألن محرتم؛ لفظة من أعذب هي مكرم لفظة أن وعندي له،

إلخ. … والحرم واملحرم والحرامي، الحرام منها يشتق والثانية مثلها، حسنة كلمات
املحرتم» األخ «أيها واكتب: العبارة اآلن فغري تتفلسف، أن لك سحمت قد الحصان:
خرج وملا منها. نسخة خمسمائة طبع عىل وأوص املطبعة، إىل هذه بالنسخة واذهب
بني ذكري «سيخلد يقول: وهو فرًحا متهلًال يتمىش الحصان طفق اإلسطبل من الجحش
رشيف، لعمل هذا عميل إن املمات، إىل قوتي من البرشية اململكة وسرتتجف الحيوانات،
إني نعم، املخيف. القوي األسد معي زال ما أخاف ال الغطاريف، كل ضدي كانت وإن
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اإلسطبل يف الحصان

مكتبه. يف الحصان

أن من بد ال مبني، انتصار وأي حظ أي فياللرسور، واملكانة، القوة من عظيم جانب عىل
الشاعر: قول املأدبة هذه بعد أقول

ال��ض��ب��اب ن��ه��اري ع��ن ان��ج��اب وق��د ل��ي وف��ى وال��زم��ان رم��ت م��ا ت��م

قوتنا فلنجمع أتمناه، ما تم إذا الكهربائية واآلالت البخارية القوات سنحطم نعم
عني؛ وال لها أثر ال الحديث التمدن ظواهر وتصبح لعني، مخرتع كل العالم من لنهلك
الكهربائية، والعربات البخارية، واملراكب امليكانيكية، اآلالت ضد نحن التمدن، ضد نحن
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الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

أن يجب مفيدة. واخرتاعات جديدة تسهيالت إيجاد يف صاحبه يجهده عقل كل ضد نحن
واختالًفا، وشقاًقا خصاًما كفانا وهوانًا، وفقًرا وضعًفا ذالٍّ كفانا قاضية، رضبة نرضب
تضافر القلوب، اتحاد الرأي، جمع الكلمة، ضم ووشايات. ودسائس وبغضاء نفوًرا كفانا
عىل وتحثنا مصلحتنا، منا تطلبه ما هذا والشقاق. النفور يولد مسبب كل قتل األفكار،

تزول. أن أوشكت التي سلطتنا إتمامه
وحماسة بفصاحة التكلم فيمكنني جوادة؛ وقريحتي اآلن الجلسة كانت لو حبذا
واستعديت قليًال، درست إذا بأس ال ولكن االنتظار، عىل صرب يل يعد لم أف وإخالص،
يجب مبدئي، يعتنقوا لكي أقنعهم أن يجب إيلّ، ضيويف أستميل أن يجب الجلسة، لهذه
والتفتيش، إذن الدرس «إىل الساطعة، بالرباهني مدعومة الراهنة الحقائق لهم أبني أن
مكتبته، إىل الحصان ويذهب والحشيش»، التبن من أفضل العاقل الحصان عند فهذا

والكتابة. املطالعة عىل ويكب
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الثاني الفصل

املأدبة

اليوم مساء ويف األفاضل، أصحابها عىل الجحش وزعها الدعوة رقاع طبع تم وملا
والجياد والحمري البغال بأفاضل اإلسطبل غص الثامنة، الساعة جاءت أن قبل الثاني
أعناقهم ويف وأرجوانية، سوداء أقمشة من الربدعات، وأثمن العدد، أفخر البسون وهم
جاء من ومنهم الحركة، عند فتطقطق والتعاويذ، الذخائر من عدد فيها يتألأل رشمات
جميعهم جلسوا ثم املقدسة، رشيعته لوح خرجه يف حامًال مذهبة، عصا عىل يعكز
رونقها ويزيد الفخفخة، أنواع كل فيه برشي طرز عىل مزينة جميلة مائدة حول
ألوانه، اختالف عىل الطعام من اململوءة الصحون وحول حولها، املنثورة الزهور أنواع
مخلوطة وكلها أصنافها، تنوع عىل والخرض أجناسها، تعدد عىل واألسماك واللحوم
أصناف أما الربشان. من مصنوع أبيض غطاء وجهها وعىل حماريٍّا، خلًطا ببعضها
بعدد املساء ذلك يف كانت الجعة فرباميل حرج، وال عنها فحدث واملرشوبات الخمر

الفخار. من كبري إناء وأمامه جانبه، إىل وبرميله جلس واحد وكل الضيوف،
تموتون. فغًدا وتهللوا وارشبوا كلوا –

صاحب نهض النظام وساد الضوضاء، وزالت معالفهم، حول الكل جلس أن وبعد
فقال: متوسًال خاشًعا القدير األسد وخاطب السماء، نحو ويديه رأسه ورفع الدعوة
بنظرك تشمل كي خاشع بصوت إليك ونترضع وآالئك، نعمك غزير عىل رب يا نشكرك
عن تتخل وال الرشاد، إىل الهادي إلهامك عنا تحول ال أبنائك من املؤمنني جميع اإللهي
هذه يف ظهرت التي الشيطانية القوات عىل رب يا انرصنا العباد، من ولك لنا املطيعني
الحقرية، النفوس وذوي الحديث، التمدن أهل وأعداءك أعداءنا واسحق األخرية، األيام
يف وثبتنا عزمنا، وشدد بحلمك، وارمقنا غضبك، عنا وارصف معينا، رب يا لنا كن

آمني. الهداية، وطرق الصالح مسالك



الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

إىل الهواء به وقسم األيمن، حافره رفع هذه صلواته من الحصان فرغ أن وبعد
ودعا املعلف، بإزاء برميله عىل جلس ثم كبري، صليب رسم بذلك راسًما أقسام أربعة

واالنرشاح. والرشب األكل إىل ضيوفه
تموتون. فغًدا وتهللوا وارشبوا كلوا –

وسلم! أبيكاريوس عىل األسد صىل األبكورية! الفلسفة فلتحيا البغال: أحد
يف أنكم تظنوا وال إسطبلكم، اإلسطبل املحرتمون، اإلخوة أيها تستحوا ال الحصان:
وبينكم بينه الفرق أما أعدائه، بني ما دخل املجد له األسد أن نذكر فكلنا عدوكم، بيت
عىل فلنرشب ولنرشب، فلنأكل اآلن أما جديدة، حياة ستحيون وأنتم صلب األسد أن هو
يعرب ال العميقة حاسياتي إن بكم وسهًال أهًال تسكروا. أن إياكم ولكن الحبيب، ذكر
العظام، الورعون البغال أيها آنستم الكرام، الحمري أيها رشفتم الحيوانية، بلغتنا عنها
الجحش لكاتبي إن نعم، نعم، أها. فأطربكم، أنشدكم لكنت لطيف صوت يل كان لو

بنشيدك. وأطربنا بعودك، آتنا جحش، يا جحش يا رخيًما: صوتًا

فجلس الشعر، من وأوتاره الجلد، من مصنوع عود وبيده مطيًعا، الجحش فجاء
منشًدا: ورصخ عوده، عدل أن إىل باألوتار يلعب وأخذ املائدة، من بالقرب سدة عىل

إلخ. … الكرام القوم رشف
جحشنا يا كمان متهللني: جميعهم فرصخوا عواطفهم، وهاجت الحارضون، فطرب
االستحسان، عبارات من وغريه بعد. بعد. سمع حد ما سالم يا منعاد، عليك باهلل كمان،

الولهان. السكران ورصخات
الهندي، عوده ثانية أخذ األجمل لصوته الجميلة التصدية هذه املغني سمع وملا
أحد وضعه لحن عىل وغنى الخفيفة، الرشيقة ريشته اللطيفة أوتاره عىل ينقل وطفق

عربي: لجمال أبيات يف الغزالن

ال��ده��ر س��ك��ن ب��ي��ن��ن��ا م��ا ان��ق��ض��ى ف��ل��م��ا وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ده��ر ل��س��ع��ي ع��ج��ب��ت
ال��ح��ش��ر م��وع��دك األي��ام س��ل��وة وي��ا ل��ي��ل��ة ك��ل ج��وى زدن��ي ح��ب��ه��ا ف��ي��ا
ال��ق��ط��ر ب��ل��ل��ه ال��ع��ص��ف��ور ان��ت��ف��ض ك��م��ا ه��زة ل��ذك��راك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي
ص��ب��ر ل��ه ل��ي��س ق��ي��ل ح��ت��ى وزرت��ك ال��ه��وى ي��ع��رف ال ق��ي��ل ح��ت��ى ه��ج��رت��ك
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املأدبة

وأُنشد. ُغني ما أبدع من فهذا واألسد أما واحد): (بصوت البغال
املهيج، املطرب غنائك من العزيز جحشنا يا عليك باهلل زدنا الدعوة: صاحب
بعض يف آخر جمال أبيات غنى ثم األشعار، بعض وتمتم ثالثة عوده الجحش فعدل

املناذرة: امللوك جواري

ال��م��ط��ي��ر ال��ي��وم ف��ي ال��خ��در ف��ت��اة ع��ل��ى دخ��ل��ت ول��ق��د
ال��غ��دي��ر إل��ى ال��ق��ط��اة م��ش��ي ف��ت��داف��ع��ت ف��دف��ع��ت��ه��ا
ال��ب��ه��ي��ر ال��ظ��ب��ي ك��ت��ن��ف��س ف��ت��ن��ف��س��ت ف��ل��ث��م��ت��ه��ا

من كمان جحش يا آه منا تريد يحتمل. ال فهذا العظيم واألسد أما الحمري: أحد
فلم الجحش أما املطاع، اآلمر وأنت كمان كمان فتنفست، ولثمتها فتدافعت دفعتها
مجرى يف الوتر بإطالق األول الثقيل من لحنًا األبيات أتبع بل الحمار، ترضعات يسمع

األموية: الدولة جمايل ألحد رقيقني بيتني وغنى البنرص،

ال��ك��م��د ذا ط��ول ب��ران��ي ال��ب��ل��د ظ��ب��ي��ة ي��ا أال
ج��س��دي خ��ذي أو ف��ؤادي م��ع��ذب��ت��ي ي��ا ف��ردي

يف أجدت فقد وأعذبها، األلحان أبدع ملن املطرب جحشنا يا هذا البغال: أحد
أرشب أن إذن أسيادي يا يل فاسمحوا أنسبائك، نفوس يف عظيًما طربًا وأحدثت غنائك،
أن إليكم وأطلب الكروب، أزال عنقه حرك أو القلوب، هز حلقه هز إذا من نخب
إني الدعوة. صاحب من اإلذن طلب بعد رشبه علينا الواجب النخب بهذا تشاركوني
يدعى الذي اآلدمي ذاك دار يف وجد لو الذي املطرب املغني جحشنا رس وإياكم أرشب

الفريد. وإسحاق العظيم بإبراهيم سمعنا ملا الرشيد

ال��ب��ه��ي��ر. ال��ظ��ب��ي ك��ت��ن��ف��س ف��ت��ن��ف��س��ت ف��ل��ث��م��ت��ه��ا

من نخب ورشبوا رءوسهم، فوق إىل كئوسهم ورفعوا الحارضين جميع فوقف
الواقفة والجياد والبغال الحمري هؤالء كل بني ولكن الرقيقة، العذبة بألحانه أطربهم
والتهكم، االستخفاف ابتسامة يتبسم برميله عىل جالًسا صغريًا حيوانًا الناظر يرى كان
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الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

ولكنه العظيم، املجمع أعمال ليذيع صحايف ألنه الجلسة؛ إىل دعي الذي الثعلب وهو
القلوب. له اهتزت حلقه هز إذا من بنخب الجمع يشارك أن أبى املتفكرة الثعالب كبقية
الذين الحيوانات بقية قلوب يف الغيظ بل ال والدهشة، االستغراب أوقع الشاذ هذا وعمله
األدب دائرة عن الخارج السيئ، ترصفه سبب وعن العايص، هذا عن يتساءلون أخذوا
ما إخفاء يستطيعوا لم الحمري من الطبع الحادي املتحمسني من والبعض واالعتدال،
الصعلوك؟» هذا هو «من مرتفع: بصوت يتساءلون فأخذوا والغضب، الحنق من داخلهم
فقد واألسد «أما املعوج؟» بترصفه الحقري الثعلب هذا يقصد «ماذا أتى؟» أين «من
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يعرف «أال الجمال؟» بقوة يشعر «أال جلمود؟» هو «هل أيًضا»، املغني وشتم شتمنا،
إلخ. … الرخيم؟» الصوت قيمة

اإلسطبل. من اطردوه البغال: أحد
اطردوه. نعم الجياد: أحد

املستعطف، نظرة الجمع إىل ونظر برميله، عىل الثعلب ذاك إذ (فوقف
ليس ما يبلغه أن الزمن من أراد الذي العظيم الشاعر ذلك قول وأنشدهم

قال): الزمن، نفسه يف يبلغه

إذن. اصمت اصمت، صخرة، بالحق أنت البغال: أحد
يتكلم. تدعوه ال اطردوه اطردوه الحمري: أحد

وبينت سؤاالتكم، عىل لجاوبتكم بكلمتني يل أذنتم لو األفاضل، أسيادي يا الثعلب:
استحسانكم. يصادف لم الذي ترصيف أسباب لكم
برميلك. عن انزل اسكت، اصمت، الجميع:

هل الجلسة، لهذه مدعو وأنا الحارضين كبقية أتكلم أن يل يحق أال الثعلب:
يف ضيوفه إهانة عن يرىض هل وطردي؟ إسكاتي عن الفاضل الدعوة صاحب يرىض
قبل باطلة كلمة كل نحوي تقذفوا أن األدب وقواعد االجتماعات قوانني من هل إسطبله؟
أعريوني اللعني) الثعلب فليسقط اصمت هس هس (هس وقصدي غايتي تعرفوا أن
بقلب وقبلتها مهينة بسؤاالت رشقتموني بأصواتكم الحيات تقلدوا وال مصغية، أذنًا
هس)، (هس أنا؟» «من كرامتكم أمس أن دون عليها وأجاوبكم هس) (هس متواضع
اصفروا ذلك وبعد اسمعوا بترصيف؟» أقصد «ماذا هس)، (هس أتيت؟» أين «من
الحق سبيل يف وإياكم أجاهد بش) بش هس (هس صحايف أسيادي يا أنا وهسهسوا،
وتكتم شزًرا، إليكم تنظر التي الضعيفة الحيوانات بني من جئت حيوان أنا والحرية،
القصوى وغايتي وبينكم، بينهم أوفق أن هي العالم هذا يف رسالتي والعدوان، الرش لكم
هذه إىل أنبهكم وأن قدرها، حق تعاليمكم يقدروا كي مملكتنا يف الجهالء أهذب أن
أخرى جهة من والجهل جهة من فاالستبداد الجهل، بطن يف اآلن الكامنة العظيمة القوة
واالضطهاد، التعاسة ممثل أسيادي يا أنا متواصًال، وقتاًال مستمًرا، اضطرابًا يولدان
نفوسنا عن يرفع ولعله لعاملنا، فائدة فيه يكون لعله املؤتمر؛ هذا يف ألشارككم جئت
الشقاق سم بيننا ينفث الذي التعصب قتل فيه ويتم والجهل، الظلم أثقال املضغوطة
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أمر عن البحث يف ألشارك جئت قد أقالمنا، بها تكبلت التي القيود ولتكرس والخصام،
املغنني: أرسار وأرشب الغناء، ألسمع أجئ ولم جليل،

ش��اد ت��رن��م وال ب��اك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��ذه��ب��ي ف��ي م��ج��د غ��ي��ر

جميل، وعود رخيم بصوت أرس الفراغ ساعات ففي الوقت، هذا مثل يف وخصوًصا
مقصدكم، عن يحولكم طفيًفا أمًرا أن كيف أعجب أني غري جلموًدا تظنون كما ولست
ويسلبكم نفوسكم، ينسيكم جحش صوت أن كيف مرصية قهوة هذا مؤتمركم ويصري
فإني والحق ال فضله، الجحش عىل أنكر أني تظنوا ال هس)، هس قف (قف عقولكم
األشعار أن عن فضًال املوقف هذا غري يف نخبه وأرشب املقام، هذا غري يف بغنائه أطرب
يقول ماذا استماعه، بحرضاتكم يليق ال ما الكالم وبذيء التغزل من فيها أنشدها التي
تركتم ماذا اآلن؟ فاعلون أنتم عما وتنهونها ترشدونها التي الحيوانات جمهور عنكم
يف ومسرتسلني التهتك، يف منغمسني بنهارهم، ليلهم يصلون الذين الحيوانات ألولئك
هذه؟ أعمالكم وبني املحدود، الغري وتقشفكم املعهودة، تقواكم بني نوفق وكيف اللذات؟
«ولقد السفيهة: والتلميحات القبيحة، العبارات هذه فيه بغناء وتفرحون ترسون كيف
إىل عودوا األفاضل، أسيادي يا فتنفست»، فلثمتها فتدافعت فدفعتها الفتاة، عىل دخلت
اجتمعنا أننا اذكروا فاعلون، أنتم ما يف تأملوا الدقيقة، هذه يف تركتموها التي حكمتكم
ال الدعوة. رقعة يف ذكر كما مقامنا وحفظ حياتنا، صيانة فيها خطرية، بأمور لنتخابر
أجلها من التي الغاية أنس لم ألني اآلن أخالف أنا كال أعرف، لكي أخالف أنني تظنوا
أبناء عىل الحارضة غريتي نتيجة ذلك إنما اللهجة، شديد كنت إن فاعذروني اجتمعنا،
يف غارقني رأيتكم ملا ولكن االكرتاث، وعدم بالفتور ضمنًا ألتهمكم ذلك أقول وال جنيس،
يا منبًها فجئت والفساد، االنقالب من مرشوعكم عىل خفت الهني ساهني اللذات، بحور

متهدًدا. ال ومذكًرا منذًرا ال أسيادي

كلهم فندموا والجياد، البغال صدور يف حسن وقع النهاية يف الثعلب لكالم وكان
قاضيًا كالمه كان الذي للثعلب أصدقاء إىل أعداء من بربهة وانقلبوا فعلوا، ما عىل
أفاقوا أكثرهم إن حتى والتفكر، الهواجس لجج يف فرماهم الغناء، وهوسة السكر، عىل
هسهسة بني يتكلم ابتدأ الذي فالثعلب االستحسان، عالئم يبدون وأخذوا غفلتهم، من

االستحسان. لبيط بني خطابه وختم مبينًا، فوًزا فاز املستهزئني
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زبدة. كالمه يف إن والحق أما الحمري: أحد
غناء. مجلس وليس إصالح، مجلس لنعقد جئنا فقد الحق، لعني إنه البغال: أحد
الجلسة، يرتأس أن يجب فينا، الوحيد العاقل إنه الثعلب فليعش الجياد: أحد
ويثنون جرأته، عىل يهنئونه وأخذوا الحارضين، من غفري عدد ذاك إذ حوله واجتمع

شيئًا. عنه عرفوا أن قبل إياه إلهانتهم منه ويستغفرون أدبه، عىل

أذنيه فهز السكارى الشقر الحمري أحد وقف الثعلب يهنئون هم (وبينما
رفع ثم الحارضين، أنظار إليه استلفت حتى قويٍّا لبيًطا ولبط املنتصبتني،

وقال): رأسه، فوق الجعة كاس

(ه��ك) س��اع��ة ع��م��ر ول��و م��ن��ه��ا س��ك��رة وف��ي
ال��ح��ك��م ول��ك خ��اض��ًع��ا (ه��ك) ع��ب��ًدا ال��ده��ر ت��رى

(ه��ك) ص��اح��يً��ا ع��اش ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ي��ش ف��ال
(ه��ك) ال��ح��زم ف��ات��ه ب��ه��ا س��ك��ًرا ي��م��ت ل��م وم��ن

قد مليح كانوا ما منني ولكن (هك)، هالبيتني جوني منني إخواني يا بعرف ما
تم وإن صار، ما وإن (هك)، إصالح صار إن أنا بيهمني إيش (هك). فكري عن عربوا
وأفرح وأرشب آكل بدي (هك)، وأنبسط الجحش، غنا أسمع بدي تم ما وإن اتحاد،
أربع من وجاء والهسهسة، الضوضاء الكالم هذا عند فارتفعت (هك) موت. بكره بركي
من واخرج اسكت السكران: الحمار هذا إسقاط يطلب واحد صوت اإلسطبل زوايا

اإلسطبل.
وإوعا (هك)، الجحش تمه يفتح ما إال بسكت (هك) إني تصدقوا إوعا الحمار:
(هك) والثعلب مجانني، كلكم أنتو (هك) وإياه أنا إال اإلسطبل من بخرج إني تصدقوا
هلق، عندي حيوان تعرفونني، كلكم حيوان أنا (هك)، كثري دجاج أكل باألخري حكي اليل
«فتنفست فلثمتها ها، ها ها … (هك) غري ناقصني وما وكبايه، وعود طيب، صوت

دخلك. هيك موش»
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سكران متهتك سفيه حاًال، أخرجوه اإلسطبل، من أخرجوه حي): (بصوت الجميع
اإلسطبل. من أخرجوه الربميل! عن أسقطوه

وذنبه، رجليه عىل قبًضا منهم اثنان الكبار، البغال من أربعة عليه ذاك إذ فهجم
أنكم تذكروا يقول: وهو اإلسطبل، باب إىل كلهم وحملوه برأسه، أمسكاه واثنان
خرضا لفه ولفيت جمل، رصت إذا عيل تعتبوا فال جمعيتكم، من (هك) شحطوني
وبكره هللا، إال إله ال (هك) هالفروه خليلكم حمار (هك) كون بطلت (هك)، رضاعني
بني وبنبسط وبرقص، بغني هونيك (هك)، إسطنبول جرائد يف عني (هك) بتسمعوا
البرش نفوس وخلصوا العالم، صلحوا أنتو (هلك)، الفلك بضهر وأجري (هك)، الحريم
باب وأغلقوا خارًجا، البغال فرماه الباب إىل وصل قد وكان (هك)، أجري وأنا (هك)،

ثانية. الدخول يحاول ال كي وأقفلوه اإلسطبل،
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صاحب الحصان انتصب النظام وساد الجلسة، من السكران الحمار ُطرد أن وبعد
قائًال: ضيوفه يف يخطب وطفق الدعوة،

ومن املايض، يف قاومتانا اللتني والحمري البغال بجمعيتي أرحب يحد ال برسور
جعلتموني فقد اإلسطبل، هذا وترشيفكم الدعوة، تلبيتكم جميًعا لكم أشكر الفؤاد صميم
ألن وثانيًا واحد. سقف تحت كلكم تجتمعوا لم طويل زمن من ألنكم أوًال ا؛ جدٍّ سعيًدا
وجوهكم ومالمح الخري، إىل يشري فحضوركم الحسنة، اجتماعنا نتائج يف عظيمة آمايل
هذا بشأن الكالم بعض لديكم ألبسط قليًال بحلمكم خذوني بالسالم. تنبئنا املنرية
أن أسيادي يا واعلموا إليه، دعيتم أجلها من التي الغاية العبارة بوجيز مبينًا املؤتمر
جمعيتنا رأيت ملا الخطري، هذا عميل إىل دعتني الفلسفية النظرايات وليس الحاجة
املشرتك، صالحنا عىل الغرية عامل هزني الرسيع أعدائنا تقدم عاينت وملا تقهقر، يف
الحاجة إن نعم السلمي، هذا مؤتمرنا زاويته حجر جعلنا الذي باملرشوع وبارشت
عىل ولو خطريين، أمرين إتمام إىل يحركنا العمومي والصالح تنذرنا، والرضورة تدفعنا

واالتحاد. االتفاق وهما أال منا، الرغم
البغض بذور إال خاللها يف نزرع لم ونحن السنني، من مئات شقاقنا عىل مىض قد
وجمعية الحمري، أقاربنا يبغضوا كي أعضاءها تعلم جمعيتنا فكانت واإلحن، والشحناء
أصل من فروع أسيادي وكلنا البغال، إخواننا ضد القيام عىل أعضاءها تحث هؤالء
وقتلنا نفوسنا، عىل وضيقنا بعضنا، اضطهدنا قد املايض يف بعضنا شتمنا قد واحد
هللا خلقها التي الحيوانات من وغريهم والجمال، والبقر والثعالب القردة من األلوف
واالبنة أخيه، عن واألخ والده، عن االبن فرقنا قد متساوين. كلنا وجعلنا خلقنا كما
كله هذا وملاذا االجتماعية، الهيئة يف الفتن نريان وأرضمنا زوجها، عن واملرأة أمها، عن



الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

يا هو فما أنفسنا؟ بقتل بعض عىل بعضنا ألينترص واحدة؟ هي التي سلطتنا ألتأييد
أتأمل حينما أخجل إني الداء؟ أعداء وجعلنا بيننا، فرَّق الذي ما شقاقنا؟ سبب ترى
انشقاقنا سبب أليس القتالة، االنشقاقات هذه عنه نجمت الذي الطفيف السبب بهذا
يف بدابة يقرتن أن أراد الذي الكبار الحمري أحد قضية األصلية الجمعية عن الخيل نحن
العظيم. النائب عىل الفصيح الحمار قيامة فقامت األسد، نائب ذلك عن ومنعه الدير،

الباب. وأغلقوا خارًجا البغال فرماه

تبقينا الصغرية القضية هذه فهل إصالًحا، ندعوه الذي االنقالب من كان ما وكان
من املاليني وحياة حياتنا نضحي أن يجب هل الزمان؟ مدى بعضنا عن متشتتني
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هذا أجل أمن شخصية؟ لغايات املتوسطة األجيال يف تخاصما ملخلوقني إكراًما إخواننا
حياتنا؟ فيه الذي الوئام عن ونبتعد بعضنا، ضد بالرس نشتغل هذا أجل أمن نتقاتل؟
إسقاط يف ونسعى املكائد، نعرفهم ملن نكيد التاريخ من إال نعرفهم ال أفراد أجل أمن
أن علينا عار عديدة، جرائم أجدادنا ارتكب قد مىض، ما مىض قد البعض. بعضنا
فرصت كلها، عيلَّ ناءت التي الذنوب بهذه أشعر إني نعم الجيل، هذا يف نحن نكررها
بهذا بالقيام أنفسنا نطهر أن فيجب بنا، أجدادنا خطيئة اتصلت قد ثقلها، من أتأوه
سعادة سبب هو هذا شقاقنا أن تعلمون أال عموًما، الحيوانية خري فيه الذي املرشوع
ضعفنا، من مؤلفة — كلنا عدونا وهو — العدو قوة أن تعلمون أال وتقدمهم، أعدائنا،
جهلنا، عن ناشئ وانقسامنا انقسامنا، عن ناجم وتقهقرنا تقهقرنا، من مستمد وتقدمه
فلنمت العمياء، أغراضنا إذن فلنقتل الذاتية؟ ومحبتنا األعمى، غرضنا فينا يثبته وجهلنا
بربك يل قل السماء، من علينا هبطت التي الحكمة أين الذاتية! محبتنا حني إىل ولو
أين الشامخ؟ والعز املمتدة، السلطة تلك وأين اآلن، قوتنا هي ما املحرتم الحمار أيها
تزول، أن أوشكت أو كلها زالت قد أقدامنا، عىل تطرح كانت التي الغزيرة الخريات تلك

أنفسنا. عىل الجانون نحن ونحن
عدوتنا فالكهربائية واالتحاد؛ التكاتف إىل كيل احتياج يف اآلن أننا تعلمون كلكم
للهيئة خدماتنا جعال املضغوط والهواء والبخار األيام، هذه يف ظهرت قد اللدودة
وال اآلن، البطالة إله يخدمون جمعياتنا أعضاء من فكم ثانوية، أموًرا االجتماعية
إذا إال عنا يستغني أن عىل قادر فالعالم يشغلهم، أنفع شغًال يجدوا أن يستطيعون
كله العالم نعامل عندئذ أمورنا يف واستبدينا كلمتنا، وجمعنا بالقوة، الضعف استبدلنا
كانت ولو االجتماعية، للهيئة خدماتنا أن ذاك إذ الناس فيعرف استقاللنا ونعلن باملثل،
ويستطيع ثباتًا، وأكثر خطًرا، أقل ألنها وأحسن؛ أنفع فهي والبخار الكهربائية من أغىل
أما عظيًما، أم حقريًا قويٍّا، أم ضعيًفا فقريًا، أم كان غنيٍّا مخلوق كل بها يتمتع أن
الحارض الرتقي يف النظر أمعنوا وجودنا؟ وتتهدد تكتنفنا، التي اآلفات هي فكم اآلن
وجوهنا، يف ُسد قد املدن يف االرتزاق باب أن تجدوا — القتال الشيطاني الرتقي —
وتنقل ترفع الثقيلة واألحمال البخار، يجرها والعربات الكهربائية، تجرها فاألرتال
كبرية رشكة قامت املايض الشهر ويف والكهربائية. البخار بقوتي وبالفعل بقوتنا، باالسم
وقامت قوي، حصان ألف خدمتها من وأخرجت الرتاموي، تجر كانت التي الخيل ضد
والكسل، الخمول أفسدها التي الحمري من الوفا وقتلت مؤخًرا إسبانيا يف أخرى رشكة

25



الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

فهي إسبانيا يف معززة الحمري جمعية أن ومع عظيم، انحطاط يف روسيا يف والبغال
صفحة الجيل هذا يف للعالم قرأت اإلفرنسية والحكومة الجبابرة، أعدائها عىل تقوى ال
وأبادت الحمري، استأصلت واحدة وبرضبة عرش، الثامن الجيل أواخر يف تاريخها من
الكهربائية والقوات الجديدة، االخرتاعات نتيجة كلها املقاومة هذه أليست جمعياتهم،
يف حالتنا أن تظنون فهل املدن، يف أمامنا سدت قد االرتزاق أبواب إن قلت: الحديثة؟
والبخارية امليكانية باآلالت أرضه يحرث أال عنا؟ مستغنيًا الفالح أليس أحسن؟ القرى
عىل والخيل باآلالت، والحصاد باآلالت، الزراعة الجيل؟ هذا أواخر يف ظهرت التي
وأحرق األوتوموبيل هللا قاتل ذليلة، مرة وحياة مكفهر، مستقبل مدلهم، زمان خالقها؟
من الوفا املتحرك الغري البطالة عالم يف رمت وحدها اآللة فهذه مخرتعه، الجحيم يف
فقريًا إنسان كل يقتنيها فصار عددها، وكثر اآلن، أسعارها سقطت وقد القوية، الجياد
جنسنا، شك ال يضمحل الحال هذا دام وإذا وتحزن، تؤلم حقائق هذه غنيٍّا. أم كان
بمهارتنا، اآلية فقلبنا علينا اإلنسان هللا سلط الذين نحن ألسنا جمعياتنا، وتتالىش
فيها تربق لم قرون والبغل، والحمار الحصان قرون الغابرة؛ القرون يف عليه وتسلطنا

البخار. بأفقها يعتم ولم الكهربائية،
يف الشعب تجرون فكنتم واالستبداد، العز حالوة وذقتم السلطة، بلذة تمتعتم قد
نقمتم إذا كنتم الحوذي، هللا ذاك إذ وكان شئتم، حيث إىل العظيمة املقدسة العربات
والبغال، الحمري من بألوف معاقلهم عىل فتزحفون الغارة، عليهم تشنون الجمال عىل
هللا ذاك إذ كان الفصيحة، بشهنقته إخوانه عن يمتاز أعمى قصري حمار يقودهم
برشارها. الكهربائية وحرقتنا الهناء، هجرنا فقد حوذي، وال عربة فال اآلن أما الحوذي،
املايض، يف نعامل كنا كما قط يعامل فال القديمة، خدمتنا يف بعضنا بقي قد كان وإذا
سوطه، الظالم الحوذي لنا هز حرنا أو كبونا أو وشمسنا العربة، أمام وقفنا فإذا
بنا فيزدرون متخاصمني، ويجدوننا إلينا، ينظرون فالناس ضعفنا، نتيجة هي هذه
هذه يف أسيادي يا فتأملوا وإسطبالتهم، بيوتهم من يطردوننا النهاية ويف ويذلوننا،
ألن مراكزهم؛ من طردوا بطالني حصان آالف خمسة اآلن جمعيتنا يف يوجد الحالة،
فلو املساكني؟ هؤالء يأكل أين فمن هللا، خيل عىل الكهربائية خيل يفضلون أصحابهم
يموتون لكانوا والربابرة األسد تابعي بني وساق قدم عىل أبًدا قائمة الحروب تكن لم
الصني، إىل حصان ألفي املايض األسبوع يف بعثنا فقد نتانتهم، من الهواء فيفسد جوًعا،
وهم الدنيئة، لغاياتها البرشية الدول هنالك فتستخدمهم الرتانسفال إىل حصان وألفي
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شهيد يموت منا من مكرهني، ويداهنون مضطرين، يختالون ألنهم بذلك؛ يعبئون ال
كبرية، بأجرة يستأجره من يخدم املال إىل الحاجة بأشد كان فمن األيام؟ هذه يف مبدئه
باالنقسام، الهون مصلحتنا، عن غافلون ألننا أنفسنا؛ نلوم أن يجب بل نلومهم ال ونحن
هل صغريًا: سؤاًال عليكم ألقي اآلن أنا وها التخيالت، ومهامه األوهام فيايف يف تائهون
الحياة؟ هذه يف مطمع أقل لكم هل أنفسكم؟ وتعززوا سلطتكم، تعيدوا أن تريدون
ولنذكر الصغرية، اختالفاتنا ولننس بالتحالف، عليكم باالتحاد، فعليكم ذلك كان فإذا
من بعضها مشتقة جمعياتنا واحد، حيواني نوع ومن واحدة، طائفة من كلنا أننا
يشء، كل فوق ونحبه نعبده، واحًدا معلًما نتبع واحد أصل إىل كله واملرجع البعض،
نختلف أن يجب فال االبن، من أكثر األب أو االبن، من أكثر األم الحمري أحب إن يهم وال
— املجد له — األسد لنا قال فهل رشائعنا، يف لها دخل ال وهمية مسائل عىل ونتناقش
يهمه هل وجسده؟ دمه بسبب نتخاصم بأن أمرنا هل مخصوصة؟ بطريقة نعبده أن
بمحبة أمرنا قد بل ال حثنا قد نعم والتماثيل؟ الصور بواسطة أم رأًسا عبدناه إن
ما ونهمل هذا، بقوله نعمل ال إذن فلماذا أعداءكم، حبوا قال: إنه حتى بعًضا، بعضنا
بعد ووجدت االختالفات، هذه يف كثريًا تفكرت قد أسيادي يا نعم شيئًا. عنه لنا يقل لم
يريدها، ال أنه تحققت ولذلك شيئًا، كتابه يف عنها لنا يقل لم األسد أن املتواصل الدرس
من مطامع إال يولدها لم هذه فاالختالفات بعًضا، بعضنا نقاتل رآنا إذا يتألم أنه وأظن
يف أجدادنا عقدها التي الرشيرة املجامع تلك بنت يقال والحق إنها القواد، من تقدمنا
يوجد ال التي األسد ألقوال حقيقي تفسري عىل يزعمون كانوا كما ليقفوا األوىل؛ األجيال
من املجامع لهذه كان ما تعلمون شك ال وكلكم منها، أبسط والحكمة الفلسفة كتب يف

خصوًصا. جمعيتنا وعىل عموًما العالم عىل السيئ التأثري
ونحن العدو محبة تعلمنا قريبنا، إال ننكر ال ونحن الذات، نكران رشيعتنا تعلمنا
الحيوانات أكثر ونحن الدنيا حطام عن واالبتعاد التقشف تعلمنا أنفسنا، إال نحب ال
العلم حق نعلم فنحن مطامعنا، عىل تساعدنا بصورة الكتاب آيات نفرس ثم بها، تمسًكا
يف فظيعة جرائم ارتكبوا وقد مجامهم، يف أخطئوا األولني الجمعية ومعلمي أجدادنا أن
والقتل الرضب فيه يحدث ولم األوىل، األجيال يف عقد مجمع فأي واضح، يشء تفسري
تدور كانت فيها وتعيري، وسباب مهاترة، مجامع إال تكن لم املجامع تلك إن والذبح.
قاله ما اسمعوا عاقل، يفهمها ال التي املبهمة الالهوتية والجداالت املنطقية، املناقشات
هذه عن الحق قول إىل مضطرٍّا «وأراني الباطلة: املجامع هذه عن العلماء الحمري أحد
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لواحد حسنة نتيجة اآلن حتى أر لم ألنني أحبار؛ مجمع كل من أتشاءم فأنا املجامع،
عوًضا املجامع فعاقدو أرضاره، من أكثر منافعه كانت واحًدا مجمًعا أحرض ولم منها،
والجداالت املنطقية، فاملناقشات وتمرًدا، ا رشٍّ يزيدونهم كانوا الرش زعماء يقمعوا أن عن
الجمعية أعضاء أحد كالم وهذا اجتماعاتهم». كل يف سائدة كانت الفارغة الالهوتية
ومما ذاتية، لغايات والتحزب بالتعصب نتهمه أن نقدر ال إذ صحته؛ يف ريب ال الذي
األول املجمع لوقائع امللحق يف نقرؤه ما وخمولهم الرؤساء أولئك ضعف عىل يدلنا
من الحقيقية الكتب يميزوا أن يستطيعوا لم ملا املجلس أعضاء أن فيه جاء العظيم،
الروح إىل يتوسلون أخذوا ثم وخلطوها، طاولة عىل جميعها وضعوها الكاذبة الكتب
الطاولة عىل الصحيحة وتبقى األرض، عىل الكاذبة الكتب تسقط أن طالبني القدس
غري كال فاتر، القدس الروح يف إيماني أن تظنوا ال يزعمون، كما صار وهكذا بأعجوبة،

والوهم. الحقيقة بني ونميز بها، نستنري عقوًال أعطانا — وجل عز — هللا أن
القديمة، املجامع عن الحمار ذاك قاله ما هذا مجمعنا عن يقال أن تريدون فهل
يظنونهم كانوا الذين من وينتقموا بعًضا، بعضهم ليقاوم يجتمعون أجدادنا كان
ألنفسهم، مقاومة املنشقني مقاومة يف أن — ثراهم هللا برد — فاتهم وقد منشقني،
نتائجها، ظهرت التي القوات الحقيقية؛ الرش قوات لنقاوم اآلن فنجتمع نحن أما
الربهان إن نعم بالسقوط، ونحس بالتقهقر، نشعر فرصنا مصالحنا، يف كثريًا وأثرت
إن للقول حاجة وال خامل، متغفل كل إال يجهله ال حيس برهان أعدائنا تقدم عىل
الذهب بماء أعمالنا التاريخ وسيدون األهمية، من عظيم جانب عىل هذا اجتماعنا
ال فهذا قدره، حق مرشوعنا تقدر ال الجيل هذه حيوانات كانت وإذا هللا. شاء إن
أن الواجب من وليس يتقدم كله العالم لذريتنا. الحكم تاركني به القيام عن يحولنا
والخصام، الشقاق أورثونا فهم املقصودة؛ الغري أجدادنا بأغالط متشبثني نحن نبقى
الفارغة، املناقشة يف أوقاتهم املساكني أولئك أضاع والوئام، املحبة أبناءنا نورث ونحن
أعداءنا نرهب أن نستطيع فكيف املفيدة، باملشاريع القيام إىل هممنا نرصف ونحن
الرشيعة برابطة بعضنا مع ونرتبط كلمتنا، نجمع أن يمكننا ال كان إذا عليهم، ونسود
الجرائم ونرتكب أثرهم، نقتفي أن علينا الواجب من فهل أجدادنا، أخطأ قد والجنس.
أمر يف ولننظر الالهوتية، والجداالت املنطقية، املناقشات عن فلنبتعد ارتكبوها، التي
القوات أمام الوقوف نستطيع هل نفًعا؟ أنفسنا عىل انقسامنا يجدينا هل فقط، واحد
املالية قوتنا جمعنا إذا سحًقا نسحقها أال منقسمون، ونحن والبخارية الكهربائية

28



املحالفة

اطردوا عمومية؟ واحدة جمعية كلها جمعياتنا من وجعلنا قدرتنا، وضممنا والعلمية،
العظيم، األسد تبعة من كلكم أنكم واذكروا الدنيئة، واألميال التعصب كل عقولكم من
كلنا بل بيننا، كدبش وال جواد وال بغل وال حمار فال القدير، الواحد اإلله وأبناء
ويجري واحدة، سماء تحت رءوسنا ونرفع بالجنسية، ونشرتك باملذهب، نتحد حيوانات
ما واحدة، شمس مراعينا عىل وترشق إخواننا، عروق يف يجري الذي الدم عروقنا يف
واحًدا، إلًها نعبد كلنا نحن تحسينها، عىل ونعمل حالتنا، سوء إىل ننظر ال إذن بالنا

سقوطنا. أسباب ملالفاة الفعالة الوسائط نتخذ ال إذن فلماذا واحًدا، هواءً ونتنفس
أفضل وقاية «درهم عليكم تنزل أن قبل الرضبة عنكم وارصفوا متيقظني، كونوا
نحطمها أن علينا فيجب بصالحنا، ترض الكهربائية القوات إن دواء»، قنطار من
إن باالتحاد! ذلك، إتمام لنا يتسنى وكيف األرض، قلب يف نبقيها أن يجب تحطيًما،
بني يوًما رءوسنا تصبح أن بد وال الشائقة، قصورنا تحت يحفر الحديث التمدن
بإيجاد إال الحديث التمدن قتل نستطيع وال عمله، متابعة عن نوقفه لم إذا األنقاض
النجاح إن كلمتنا، بجمع إال التمدن هذا ننشئ أن نقدر وال له، مناقض جديد تمدن
األفراد بيد ووضعها خرياتنا، كل بسلبنا قائم الرشير الجيل هذا به امتاز الذي املادي
إذا إال لنا يتيرس ال وذلك طريقه، يف وقتله النجاح هذا إيقاف علينا يجب إذن القليلني،
أكررها كالمي خالصة هذه واحد، حيوان يرتأسها واحدة جمعية هذه جمعياتنا جعلنا
والبخارية، الكهربائية، القوات ضد نحن تفاهم، سوء يحصل ال حتى بسيطة بعبارة

مًعا. املضغوط والهواء
مظاهره. بكل الحديث التمدن ضد نحن

الخبيثة. الجديدة واملبادئ الحديثة، االخرتاعات ضد نحن
وأنتم عندنا، نفيس كل وسلبنا ذخائرنا، إىل يده مد الذي املادي النجاح ضد نحن
تزداد النرص ولذة إبادته، من بد ال ولكن الجانب، ومنعة القوة من لعدونا ما تعلمون
القوة، باالتحاد باالتحاد، باالتحاد، باالتحاد، ننترص كيف ولكن العدو، قوة ازدادت كلما
باالتحاد واالنحطاط، التقهقر وباالنقسام والنجاح، التقدم باالتحاد الضعف، وباالنقسام
وباالنقسام والسلطة، والعز السؤدد باالتحاد والخمول، الذل واالنقسام والعىل، املجد
باالتحاد املرضة، العطلة وباالنقسام املفيد، العمل باالتحاد والهوان، والعبودية الحقاة
وباالنقسام العدو، عىل ونستظهر سائدين، نبقى باالتحاد املوت، وباالنقسام الحياة،
أحد إذًا فاختاروا والرذيلة، الرش شياطني وتخلفها جمعيتنا، وتضمحل سلطتنا، تفقد

ونحيا. نتحد أن وإما ونموت، ننقسم أن إما األمرين؛

29



الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

الحديث. التمدن ضد نحن يخطب: الحصان

يلبطون وأخذوا واملحبة»، «االتحاد والحياة»، «االتحاد واحد بصوت الجميع فرصخ
املعاني، بالغة من الفهامة البحر ذلك به جاء بما واإلعجاب االستحسان داللة بأرجلهم
الدعوة، صاحب أوًال وشكر البغل قام ثم الحجة، وقوة الربهان، وسداد الكالم، وفصاحة
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معرش أدبيات أهم من وهما واملجاملة، التبجيل من كثريًا شيئًا وأبدى كثريًا، عليه وأثنى
العامر إسطبله إىل يدعونا املحرتم الحصان أن أحسب كنت «ما قال: ثم الحيوانات،
يبدأ الفاضل هذا أن أحسب كنت ما والعناد، بالشقاق ويندد االتحاد، عىل ليحثنا
أحسب كنت ما ومصلحته، حقوقه ألجله ضحى من أول ويكون كهذا، رشيف بمرشوع
ومسح منديله، فأخذ وجنتيه، عىل تتساقط الدموع (وكانت الطويل الفراق هذا بعد أن
الضغينة قلوبنا يف ولد الذي الطويل الفراق منخفض) بصوت كالمه وتابع عينيه،
البعض حسبها لربما جديدة، بدعوة عالم فاضل حصان يقوم والقسوة، والبغضاء
أرشف فهي تعد لم أو شذوذًا عدت سواء ولكن الكالم، بباطل آخرون ورماها شذوذًا،
يتمتع أن يريد ال منا ومن االنشقاق، فيهم حل أن بعد الحيوانات بها يقوم دعوة وأجل
الغابر املجد ذاك يسرتد أن يريد ال منا من وأسالفنا، أجدادنا عليه حصل الذي بالعز
ال منا من تحطيًما، تحطمه فكادت الجيل، هذا يف الكهربائية دواليب عليه مرت الذي
البخارية. املراكب دخان وجهه سود الذي العظيم السلطان ذاك هيكل يدخل أن يريد

عىل يزالون ال منها أنا التي الشمالية البالد يف البغال أن — هللا رعاكم — تعلمون
يف والخيل البغال وتميس قريبًا، سيزول القليل هذا أن غري والعز، السؤدد من قليل يشء
أعضائها عدد يتناقص البغلية جمعيتنا إن والهوان، والذل التعاسة تشملها واحدة حالة
عىل ما بنوع اآلن تحكم البالد هذه يف الخيل عىل السائدة الحالة ألن وذلك فيوًما؛ يوًما
واالخرتاعات الحديث، الرتقي طرق تمهد األمتني بني املتبادلة فالتجارة بالدنا، يف البغال
سوء من بيشء نشعر ورصنا أمامنا، اآلن تظهر أخذت الكهربائية والقوات العلمية،
بغال وتدبريها بشئونها للقيام يلزمها عديدة مستعمرات لنا يكن لم ولو علينا، تأثريها
بأنظاره، شاملنا امللك يزال ال ولكن والنسيان، املوت ظلمة يف اآلن جمعيتنا لكانت كثرية
إذ الجمعية؛ تدبري قط نحسن لم رأيي يف فنحن ذلك ومع وسلطانه، بتاجه وحامينا
مجلسنا من هي الكربى بليتنا أعضاءها، ونزيد نطاقها، نوسع أن يف نجتهد لم إننا
الغباوة دببة جمع مجلس — يقال والحق — فهو الجمعية، شئون لتدبري أقمناه الذي
ويجعلنا قوتنا، من يضعف املجلس هذا يصدره حكم وكل والظلم، والتعصب والطيش،
حكم أصدره الذي األخري بالحكم شك وال سمعتم وقد والحيوانات، الناس بني ممقوتني
جمعيتنا ألقته الذي الحرم به أريد والسياسة، والرزانة الحكمة من يشء عىل يدل ال
الزمان هذا آخر يف يبرشون الذين الكبار الثعالب أحد عىل املوقر مجلسها بواسطة
يختفي ال ولكنه الربق، برسعة ينترش وهو صدمته، الرءوس تصدع كهربائي بمذهب
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ازداد كلما اللعني الكهربائي املبدأ هذا أصحاب عىل شددنا وكلما ظهوره، عند كالربق
عىل املستبد مجلسنا وضعه الذي فالحرم ارتعاشنا، ازداد عليه ضغطنا وكلما نوره،
ما عكس عىل جاء ألنه جسيًما؛ رضًرا بجامعتنا أرض قد قومه بني الكبري الثعلب هذا
الخبيث املبدأ هذا صاحب عن والحيوانات الثعالب بقية يبعد أن عن وعوًضا نظن، كنا
أهاب أنني تظنوا وال باتحادهم، يقاتلونا وهم بطيشنا نسلحهم نحن إليه، تقربًا زادهم
وتزلًفا الكافر، هذا من خوًفا التدبري مجلس أنتقد وإني املجدف، السفيه الثعلب هذا
يلهو ألعوبة إال الحرم فما الخارجية، املخاطر تكفينا صادًعا، أقوله الحق فهو كال إليه،
األحقاب يف هائلة أيام األلعوبة لهذه كان أنه أنكر ال املحروم، ويرفسها املحارم، بها
من كل معه وقتلت وأدبيٍّا، اجتماعيٍّا قتلته أحد رأس عىل وقعت إذا فكانت الغابرة،
ساقطة الجو يف يراها والذي هواء، مملوءة أنها غري كبرية، فالطابة اآلن أما إليه، ينتمي
كثريًا، ويضحك روعه، يسكن األرض عىل تقع أن بعد ولكن تحتها، من ويهرب ينخدع
نبارش أن بنا فاألوىل تركها، علينا يجب التي القديمة اآلثار ملن الخزعبالت هذه إن
إن السليم، والذوق االتحاد بمعاقل محصنة سلطتنا وتبقي الفوز، لنا تضمن أعماًال
البغلية جمعياتنا فعىل وأشد أعظم بقوة نقابله لم وإذا القوة، عظيم البأس شديد العدو
الفاضل الحصان رأي من إنني للقول حاجة ال السالم، التدبريية ومجالسنا والحمارية،
بمثلها، اإلتيان عن مثيل يعجز وبالغة بفصاحة عنها وبرهن أبداها، التي األفكار كل يف
اتخاذها علينا يجب طريقة أية وهو: صغريًا واحًدا سؤاًال علنًا أسأله أن أريد أني غري
النجاح ولنقتل الحديث، التمدن ولنسحق والبخارية، الكهربائية القوات عىل لننترص
أضحي فأنا ومعقوًال، مقبوًال االتحاد كون يف شك ال أعداءنا؟ وأغنى أفقرنا الذي املادي
كانت إذا يل املعطاة السلطة من نفيس وأعرِّي األمر، اقتىض إن تطلبونها التي الحقوق

العمل. نبارش أن يجب كيف ولكن تتم، املحالفة هذه
والسفسطية، املنطقية املناقشات أن يف الفاضل الحصان قول عىل أثني أنا
له األسد تبعة من كلنا وأننا املؤتمر، هذا يف لها مجال وال تفيدنا، ال الالهوتية والجداالت
فهل أسالفنا، مطامع وبالحري مطامعنا، إال تولدها لم الصغرية االختالفات وتلك املجد،
املحدود؟ الغري املستقبل عىل املحدود املايض يحكم هل أسالفنا؟ ألغالط نخضع أن يجب
نعم، الساطع. اإللهي النور عىل الكالح والظالم الحقيقي العلم عىل الجهل يسود هل
نور فلنستخدم ودهاء، ونشاط وحزم عزم ذوي كنا وإذا النور، جبل يف نعيش إننا
وانحالل بضعف ذاتي من أشعر إني بسالحه، عدونا لنقتل أي لسحقها، الكهربائية
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منا قربت وكلما الشمالية، بالدنا إىل العرصية التحسينات دخول عن ناجمني أظنهما
عىل ونحن الزمن، من ردح يميض فال بجاذبيتها، قوتنا من شيئًا سلبتنا القوات هذه
لم إذا هذا واألرتال، العربات دواليب وتحت قبضتها يف أنفسنا نرى حتى الحال هذه

كله. العالم من ومالشاتها عنا، إبعادها يف الجهد ونبذل نتحد
وال املحرتم، الحصان حرضة قال كما األرض طبقات يف مدفونة تبقى أن يجب
الشقاق أرضار لنا وبني الحديث، يف حرضته أفاض أن بعد الفائدة يزيد كالمي أن أظن
إننا رصيًحا: أقول وبغايل إخواني عن وباألصالة نفيس، عن بالنيابة فأنا االتحاد، ومنافع
ونضحي والنفيس، النفس سبيله يف وسنبذل االتحاد، عن أمر يحولنا وال مستعدون،
ال وكي فقط، األسد به أمرنا بما متمسكني ونظل وعوائدنا، عقائدنا كل األمر اقتىض إن
من بالقليل مكتفيًا تقدم، ما عىل أقترص هذا من أكثر سمعكم عىل وأثقل صربكم، أضيق
بآرائهم، ويشاركونا بنفوذهم، يعضدونا أن الحارضين املمثلني جميع من راجيًا الكثري،
يف وهي: أال األنيق، خطابه تقدمني من بها ختم التي العبارة أعينهم نصب ويضعوا
هللا وعىل الوعرة، طريقنا يف مشكاتنا الحكمة فلتكن املمات، الشقاق ويف الحياة، االتحاد

االتكال». — املجد لهما — وابنه
منهم أخذ فقد البغال، وباألخص سامعيه، نفوس يف حسن وقع البغل لكالم وكان
البغل نخب ورشب قام أحدهم إن حتى وينهقون، يلبطون وطفقوا مأخذ، كل التحمس
من يرقص وأخذ أخرى، كأًسا الخمرة من جوفه يف كان ما إىل وأضاف تكلم، الذي
وكالنهار رقاد، بدون كالحياة الدائم كالسهاد هو الخمرة بال االتحاد ويقول: الطرب
تحت السكر أحىل وما باملدام، الليل واستقبلوا صاحني، زلتم ما فارشبوا الليل، بدون
ارشب وقال): وتبسم الحارضين إىل نظر ثم ثانية، كأسه (ومأل نخب أرشب إني الظالم،
اشمأز حتى ويرقص ويلبط يغني فأخذ بطنه، برز حتى ورشب ذاتها، الخمرة نخب
بالحمار وألحق حاًال، عليه فقبض إخراجه، وطلبوا والحمري، البغال من الصاحون منه
فقاطعه بالكالم وهمَّ وكبريهم، الحمري رئيس ذلك بعد وقف ثم قبله، طرد الذي
سؤاله، عىل الفاضل البغل أجاوب أن املحرتم الحمار أيها يل «اسمح قائًال: الحصان
فباختصار العدو، عىل نرصنا به يتم كيف ولكن سهل، أمر االتحاد إن حرضته: قال
به، املؤمنني كافة إىل رسميٍّا بالًغا نصدر أن هي بها افتكرت التي الخطة إن أقول:
وال منها، يقرتبوا وال يمسوها، وال والبخارية، الكهربائية القوات يستخدموا بأال نأمرهم
به يعمل هذا وبالغنا أصحابها، مع عالقة له كان من يصادقوا وال يضيفوا، وال يعاملوا،
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أعظمها، القوة من له يكون واحد سلطان ظل تحت أنفسنا وجعلنا كلمتنا، جمعنا متى
ذاك، إذ الحرم هذا فيصدر أشده، البأس ومن أرفعه، املقام ومن أمكنه، السؤدد ومن
أحد فال الحارضة حالتنا يف أما خاضعني، صاغرين فيطيعوا ويرعبهم، املؤمنني ويخيف
رسمي حرم وخصوماتنا، بانقسامنا ويسخرون بنا، يزدرون الناس وكل حرمنا، يعترب
الرعبة، املؤمنني الحيوانات صدور يف يلقي عظيمة، عمومية جمعية مركز عن صادر
يكفل الذي السيايس الدهاء هو وهذا اتخاذها، علينا يجب الخطة هذه باملراد. ويأتي

منه». سقطنا الذي السامي مركزنا إىل ويعيدنا النرص، لنا
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ووزعوها والسكاير، بالقهوة الخدم جاء مركزه وتبوأ كالمه، من الحصان فرغ أن وبعد
اآلراء من الحفلة هذه يف ظهر بما معجبون وهم ودخنوا فرشبوا الحارضين، عىل
وقالوا فتهللوا واالتفاق، الحب عىل كلها املؤسسة الجديدة األخوية والشواعر السديدة،
هذه خالل ويف األرض، عىل قليل بعد وسنرثه قريب، السماوات ملكوت إن أنفسهم: يف
األقوال من بردته منسوجة فصيًحا خطابًا وألقى ثانية الحمري رئيس قام الفرصة
العلمية، واألدلة الكيماوية، والتشبيهات الحيوانية، والدرر النباتية، واألمثال البخارية،
يفيد ال أنه فرض وعىل الواحد، بالحرف له نثبته فائدته من القارئ يحرم ال وكي
هذا يف سمعته ما زماني يف قط أسمع «لم قال: األقل، عىل القصة حجم يكرب فهو
تتألف فيه يوم إىل أعيش أنني أحسب ولم الفاضلني، والبغل الحصان من الزاهر املؤتمر
تحزباتهم كل واحدة دفعة وتتالىش اختالفاتهم، وتزول املتخاصمني، الرؤساء قلوب
األصلية الجمعية أمهما حضن إىل والبغل الحصان يعود أن جميل هو كم وأغراضهم،
بهما وترحب اشتياًقا إليهما تحن األم أن يعرفان شك ال فهما املقدسة، الشاملة الكلية
يف رميتم وقد بقليلة، ليست مدة األفاضل أيها هجرتموها فقد عظيمني، ورسور بفرح
شننتم بل بذلك تكتفوا ولم السويداء، مرض كبدها يف وولدتم الفراق، حرسة قلبها
تمت ولم قط، عليكم تحنق لم وهي املكائد، وكدتم الدسائس، ودسستم الغارة، عليها
والسيادة، العز أيام يف أحبتكم كما تحبكم كانت املصائب أيام ففي اللطيفة، شواعرها
ما مىض وقد الخاطئ»، ويحب الخطيئة، يبغض «إنه العظيم: األسد نائب قال وقد
العنارص ورد تفرقها، بعد الكلمة وجمع الخصام، بعد االتحاد نطلب اآلن وعدنا مىض،
تعلمون فأنتم أساسه، املحبة كانت إذا إال يتم ال وهذا واحد، عنرص إىل انحاللها بعد
حيوانًا وضعنا فإذا الحيواني، للجسم كاألكسيجن هي االجتماعي للجسم املحبة بأن
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إال الحيوان هذا يعيش فال األكسيجن، جوهر من يشء هوائها يف ليس قذرة غرفة يف
يبعد فال املحبة، عنرص يدخله أن دون بذاته قائًما اتحادنا جعلنا وإذا ساعات، بضع
آخر جوهر يدخله األكسيجن أن وكما أصدقاء، وليس أعداء اإلسطبل هذا من نخرج أن
باراسلسوس اختاره الذي العمومي الدواء ذاك باألزوت أريد أني تظنوا (وال األزوت وهو
ويولد الحيواني، الجسم يف يحرتق الذي األزوت هو بل األمراض)، جميع ليشفي الطبيب
يحيينا، فاألكسيجن الغرية، وهو آخر جوهر املحبة مع يمتزج أن فيجب الحرارة، فيه

واالجتهاد. والغرية النشاط نار قلوبنا يف يرضم واألزوت
إليهما نضيف أن يجب بل اتحادنا، أساس الغرية مع املحبة تكون أن يكفي وال
هي والنزاهة والغرية، املحبة، أي: الثالثة، الجوهرية األمور فهذه واإلخالص، النزاهة
وقتئذ علينا يقوى فال اتحادنا عليها بنينا ومتى به، والقائمة االجتماعي، لجسمنا املغذية
اتحادنا سنة أن تظنوا وال خاسئني، مدبرين خوفهم من يولون منا اقرتبوا وإذا األرشار،
درس من يذكر النباتية، اململكة أيًضا تشمل فهي االجتماعية، الهيئة يف محصورة هذه
النبات، إلنماء صالًحا ترابها وتصري مخصبة، األرض تجعل التي املواد أن النبات علم
بنيان عليها سنشيد إننا قلنا التي الثالثة العنارص بخاصيتها تحاكي هي وتغذيته
الفوسفوريك والحامض األزوت هي النبات لتغذية الرضورية املواد وهذه محالفتنا،
مطلًقا، نبات عليها ينمو ال األرض يف مخصوصة بحاالت املواد تتوفر لم وإذا والبوتاسا،
يفتقر االجتماعي فالجسم الثالث، املواد هذه إىل دائًما يفتقران والنبات األرض أن وكما
والبوتاسا. الفوسفوريك، والحامض األزوت، بخاصيتها تحاكي التي فضائل الثالث إىل
والفوسفور كبده، يف العدو ويحرق تقدم، كما الغرية نار الفؤاد يف يرضم فاألزوت
صلة وتكون وظيفتها، تتمم والبوتاسا املؤمنني، قلوب وينري النزاهة، طريق لنا يسهل
سنة أن يعلم وكل املحبة، كأس لنا لتمأل األكسيجن مع وتتحد االثنني، بني جاذبًا أو
أوالد كونهم باعتبار طبقاتهم اختالف عىل الحيوانات جميع القتبال يديها تفتح املحبة
ومدعوين واحد، مخلص من مفتدين رحيم، رءوف واحد أب من مولودين واحدة، عائلة
واحًدا، جسًدا كونوا وإرشاده، األسد رفيق تعليم ا حقٍّ هو فهذا واحد، رسمدي إرث إىل
واحد، وإيمان واحد، رب وللجميع الواحد، دعوتكم رجاء إىل دعيتم كما واحدة، وروًحا
اختص فيما هذا جميعكم. ويف الجميع، ومع الجميع، فوق هو واحد وأب واحد، وإله
يل يكون أن أرجو آخر أمر فهذا ورضورته االتحاد وجوب أما وأساسه، االتحاد ببنيان
جمعيتنا إن أقول: أن من مندوحة أرى وال شأنه، يف يل يعن ما ألبدي الوقت من قليل
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تؤاخذوني وال والخيل، البغال بجمعيتي أحاطا اللذين واالنحطاط الضعة يف ليست
الحصان أيها أرى فأنا ومجاملة، تكلف دون خطرت كيفما بأفكاري رصحت أنا إن
بحبوحة يف راتعني نزال ال فنحن منا، االتحاد إىل احتياًجا أشد أنكما املحرتمان والبغل
والحظوة األعىل، الشأن لرئيسنا يزال وال املحدودة، الغري السلطة عرش متبوئني السؤدد،
لم والبخارية الكهربائية القوات ألن وذلك املعزز؛ املطلق واألمر الشامخ، واملجد الكربى،
ثلج ويكللها التقوى، أمطار عليها تتساقط التي الشامخة جبالنا سفح اآلن حتى تدهم
تثمر التي الخشوع أشجار إال الصالحة الخصبة أراضيها يف ينبت وال والنقاوة، الطهارة
من عليهم يخىش وال مارحني، مجدهم يف الحمري يزال ال نعم والخضوع، الطاعة أثمار
واملراعي الخريات غزيرة مخصبة الشامخة جبالنا أرايض إن كال جوًعا، واملوت السقوط
الحرونة الشموسة البغال بعض أن أنكر ال واسعة، رحبة العديدة، اإلسطبالت حول
عددهم ولكن شتى، أعمال عىل وتزاحمنا اهتضامها، وتحاول حقوقنا، عىل أحيانًا تتعدى
فهم مزاحمتهم؛ نخىش الذين للجمال إال حسابًا نحسب ال فنحن لنرهبه، بكثري ليس
األشغال من كثريًا يسلبوننا الحارضة حالتهم ويف يشء، كل من وكثريًا يشء، كل يحملون
والبخارية الكهربائية بالقوات بليتم قد كنتم فإن الجمة، بالفوائد عليهم تعود التي
كل يف حقوقنا ويهتضمون دائًما، علينا يفرتون الذين األقوياء بالجمال بلينا قد فنحن

مكان».

وأخذوا املقدسة، عربتكم من خرجوا قد الثعالب بعض أن أصحيح البغال: أحد
وتسميم تركبونها، التي العربة كرس وحاولوا عليكم، وثاروا مؤخًرا، األوتوموبيل ألنفسهم

يجرها؟ الذي الحمار
ثعلب كل عىل أحزن فإني فؤادي؛ يدمي أمر وهو لصحيح، هذا إن الحمار:
ما يوما تقوده أن بد ال لنفسه يتخذها التي الكهربائية العربة بأن مؤكد ألني يهجرنا؛
الطفل. أو املجنون بيد كالسيف بيده فهي قوتها، ضبط عىل يقدر ال ألنه الهالك؛ إىل
وأحاول الهداية، إىل لردهم أجتهد دائًما فأنا عيلَّ؛ يشق الثعالب هؤالء أمر إن ا حقٍّ
ال عناد وذوو يرضخون، ال متغطرسون أنهم غري واملنطق، والحجة بالربهان إقناعهم
وال يحدون ال الدماغ وضعيفو يدركون، ال العقل وقليلو يفهمون، ال وجهالء يسمعون،

يميزون.
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أن ويجب جمعيتكم، يف تظهر أن الكهربائية القوات أخذت قد إذن البغال: أحد
وتسحقكم. عليكم فتقوى انتشارها يتسع أن قبل اآلن من مقاومتها يف ترشعوا

فال البال، وتقلق الفكر لتشغل ليست الطالب الثعالب هؤالء أمور إن الحمار:
املتخشعني قلوب يف ألقوالهم صدى وال املتدينني، الحكماء عقول عىل ألعمالهم تأثري

املتحفظني. املعتدلني

الحمري بأحد وإذا رأسه، فحول جبته، باهتزاز الحمار شعر الكالم هذا وعند
عبارته ولطف الخطيب ذلك فتذكر يمينك»، عىل الثعلب إن تعمم «ال قائًال: بأذنه يهمس
الثعالب معرش إن إذ ا؛ جدٍّ قليل املجدفني هؤالء عدد أن يف تعزية هلل والحمد ولنا قائًال:
املقدسة عربتنا يف سائرون هم معنا، يزالون ال آدابهم عىل املحافظني املهذبني املتنورين
مارحني يرتكونهم بل األحمال، لهم يثقلون وال عليهم، يبخلون وال حمريهم، فيحرتمون
الخريات، غزير من يأكلون العالم، أنحاء يف سارحني املخصبة، الرحبة املراعي يف
هؤالء إن ألنفسهم، فخيمة إسطبالت تشييد عىل ينفقونها املال من كنوًزا ويجمعون
املجدفني الكفار أولئك أما السماء، يف ربهم عند جزاءهم وسينالون ألتقياء، الثعالب

زالتنا. السماوات يف الذي أبونا لنا يغفر كي زالتهم؛ لهم فتغفر

صغري؟ بسؤال أقاطعه بأن املحرتم الحمار يل أيسمح الحصان:
تفضل. الحمار:

إىل تميل أنك كالمك بدء يف وأظهرت املوضوع، عن خرجت قد أراك الحصان:
أننا غري لها نتمناه ما فهذا مستقلة، معززة تزال ال جمعيتكم إن لنا قلت ثم االتحاد،
وتضم معنا، تتحد أن أتريد مرشوعنا؟ يف تشاركنا أن تريد كنت إذا اآلن نعرف أن نريد

سلطتنا؟ إىل سلطتك
برجوعهم وتتهلل املنشقة، بفروعها ترحب األصلية الجمعية إن لكم قلت الحمار:
عىل الوئام أفضل وال االتحاد، أكره أني أتظنون الترصيح؟ هذا يكفي أفال إليها،
معكم أنا األفاضل، حرضات يا الشقاق؟ عىل واالتفاق البغضاء، عىل واملحبة الخصام،
زوايا يف دفنت وقد الزمان، هذا أبناء من أنا عالية) وشهنقة لبيط (برافو وقالبًا قلبًا
برافو فيك! هللا (بارك املؤتمر هذا إىل إتياني قبل أجدادي سيئات من ورثته ما النسيان
مصغية آذانًا شئتم إن أعريوني بل باللبيط، استحسانكم تظهروا أال أرجوكم برافو)،
العنارص مزج عىل اتفقنا قد فإننا املقبل، الجديدة الجمعية رئيس شأن يف كلمتني ألقول
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من نؤلف أن نريد أخرى بكلمة أو واحًدا، عنًرصا وجعلها اآلن، هنا املجتمعة الثالثة
كان، من كائنًا إخواننا أحد يرتأسها شاملة عمومية واحدة جمعية الثالث الجمعيات
مشاحة وال فالرئيس الخطري، املنصب لهذا أهًال ويكون بالقرعة، ينتخب أن برشط
والتدبري، والحكمة، والتقوى، والنزاهة، االستقامة، من عظيم جانب عىل يكون أن يجب
أما الحسنة، الفضائل من ذلك غري إىل والحزم، والغرية، األدبية، والشجاعة واإلخالص،
املزية وهذه رئيًسا، ينتخب من يف موجودة تكون أن يشرتط مزية ذلك عىل فأزيد أنا

وكربه. القلب صالبة هي
بصالبة متصًفا يكون الذي هو والحكمة والنشاط الحزم ذو العظيم فالرئيس
الرقيقة الشواعر شباك يف السقوط من تقيه األوىل فاملزية الصدر، وسعة القلب،
نظر دون غيوًرا صالًحا كان من لكل محبٍّا تجعله الثانية واملزية الغرارة، االصطناعية
الذين أن يعرف وترقيه، العمران أحوال يف خربة له كان ومن وجنسه، مذهبه إىل
عسكره يأمر حني الجيش قائد يشفق أو يرفق فهل كثريًا، يعثرون كثريًا يشعرون
مع ويتساهل يتسامح أن الرئيس عىل يجب وهل الحيوانية؟ يف إخوانه عىل بالهجوم
الشعور الرقيق الحيوان إن الضالل؟ فيايف يف ويهيم االعتدال، نهج عن يحيد من كل
يف منترشة عظيمة كبرية جمعية شئون لتدبري يصلح ال هذا ومثل للرئاسة، بأهل ليس

املعمور. أقطار كل
يرض هذا فإن كال وقسوة، صالبة الحيوانات كل قلوب يف ألجعل هذا أقول وال
أن يجب املرءوسة فالحيوانات مجدنا، طريق ويصعب مساعينا، ويعربس بصالحنا،
ونحن لسلطتنا وتخضع ألقوالنا، ترضخ كي الدعة، من جانب وعىل العريكة، لينة تكون
بأمرنا، فيصدعون أذالء، صغاًرا ونبقيهم حياتهم، ماء نمتص قلوبنا وقسوة بصالبتنا
جائز هو فإذا الطبيعة، نواميس قط يخالف ال هذا وعملنا نريد، حسبما ويمشون
الزراعة فن يف معرفة له من فإن تربتها، ومن األرض، حراثة من مثًال لكم خذوا ومحلل،
الطبقة فوق تكون األوىل الطبقة وأن متفككة، ومنها مندمجة، منها األرض بأن يعرف
يف الصالبة فضيلة تحاكي خاصة فاالندماج املطلوبة، النتيجة عىل لتحصل الثانية
للرئيس كان ولو املرءوس، يف والرضوخ اللني، فضيلة تشابه خاصة والتفكك الرئيس،
صولتها، وتعزيز الجامعة، شئون إدارة من تمكن ملا والرطوبة اللني من املرءوس يف ما
ولنفرض املتفككة، السفىل األرض من الرطوبة تمتص العليا األرض طبقة أن كما
اإلسفنج أشبعنا إذا فإننا اإلسفنج، تشبه والرخوة القرميد، تشبه املتالحمة األرض أن
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املتالحمة لألرض املماثل القرميد فوقه ووضعنا الرخوة، األرض عن كناية وهو ماء
فوقه ووضعنا ماء، القرميد أرشبنا إذا ولكن اإلسفنج، يف الذي املاء هذا المتص الصلبة
الجديدة لجمعيتنا نرجو كنا وإذا منه. املاء تمتص ال فإنها عليها، وضغطنا إسفنجة،
الرئيس يكون أن يجب ومنعة تعزًزا وملبادئنا ثباتًا، ولنفوذنا تأييًدا، ولسلطتنا نجاًحا،
يمتص ونرتكه اإلسفنج، فوق القرميد نضع أن ويجب كاإلسفنج، واملرءوس كالقرميد،

وهتاف). ونهيق وشهنقة (لبيط الحياة ماء منه
الحمار! فليحيا برافو برافو حي: صوت

اإلسفنج! فوق القرميد فلنضع آخر: صوت
عن اإلسفنج نمنع أن نقدر بأننا العالم الحمار أيها تظن هل ولكن، آخر: صوت

شك. بدون األخرى الجهات إىل يمتد فوق من بالقرميد عليه ضغطنا فإذا االمتداد،
املوجود املاء نمتص أن هو نتمناه ما غاية بل إتمامه، نتوخى ما هذا ليس الحمار:

العرض. يف أو الطول يف امتد إذا ذلك بعد يهمنا وال اإلسفنج، يف
الفاضل والعالم املحرتم، الحمار أصاب لقد نرغبه ما هذا نعم نعم آخر: صوت
من الحمري فمن قوية، وجلبة شديد لغط املجتمع يف حدث هذا وعند الحسن، بتشبيهه
فنهض األشعار، ويردد ويرتل يرشب كان من البغال ومن ويلبط، ويرقص يغني كان

اإلصغاء. منهم طالبًا بيده إليهم وأومأ ذاك، إذ الحصان
وجدنا رأيه كل أبدى أن وبعد اجتمعنا، قد ألننا نفتخر أن إذن لنا يحق الحصان:
معادية، واحدة بقوة نشعر وكلنا واحد، جرح من ننئ فكلنا االتفاق، تمام أفكارنا بني
ونشكر نتمناه، ما تم قد الرشيرة؟ القوات هذه ضد واحد كشخص قوتنا تكون ال فكيف
فنحن السعيدة، الساعة هذه يف والصواب الرشاد فيه ما ألهمنا ألنه القدير؛ العيل هللا
واآلن منترصين، نتقدم فنحن اإللهية، العناية هذه ظل يف زلنا وما بعنايته، أمورنا ندبر
للجلسة، كاتبًا الجحش ذاك إذ فانتخب قررناه، ما تدوين تطلب أن الهيئة عىل أقرتح
اليوم مساء عقدت رسمية جلسة يف تقرر قد اآلتية: األمور تدوين منه الحصان وطلب
والحمري والبغال الخيل ممثيل بني وعرشين ومائة ألفني سنة تموز شهر من الخامس

ييل: ما
جمعية من يكونوا أن يجب ولذا واحدة، عائلة من والحمري والبغال الخيل إن أوًال:
كل يف متفلسفني غري إليه ويعودوا املجد، له باألسد كلهم يتحدوا وأن شاملة واحدة

األمور.
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االخرتاعات وسائر املضغوط، والهواء والبخارية الكهربائية القوات ضد إنهم ثانيًا:
مظاهره. بكل الحديث التمدن ضد وبكلمة الحديثة،

واحًدا. عنًرصا لتصري عنارص الثالثة وتمزج واحدة، راية تحت كلهم يتحدون ثالثًا:
باالختالفات يكرتثون وال االتحاد، عن تصدهم التي الطقوس جميع تماًما يهملون رابًعا:

راجحة. غري عقول عن نشأت التي الالهوتية وبالرشوح املنطقية، الفلسفية
بالطقوس متمسًكا كل ويبقى املطلقة، رئيسهم بسلطة كلهم يعرتفون خامًسا:

الجديدة. الشاملة الجمعية يف ترض ال التي والعوائد
كاإلسفنج. واملرءوس كالقرميد، الرئيس يكون سادًسا:

أحد الفرد ذاك كان إذا إال تعكس ال اآلية وهذه الكل، أجل من الفرد يضحون سابًعا:
الكبار. الرؤساء

الرشيعة، هذه عىل نثبت بأننا املعظمة اليمني نحلف أن وقبل اآلن قررناه ما كل هذا
جناب إىل أتقدم والنفيس، النفس تنفيذها أجل من ونبذل عنها، وندافع عليها، ونحافظ
ببعض اآلن يتحفنا أن منه راجيًا الجلسة، أول يف آذاننا شنف الذي األديب الثعلب
ال اآلن، كالمه تسمعوا أن تريدون كلكم أنكم وأظن السديدة، وأقواله الثاقبة، أفكاره
املستقبل، حيوان شك ال فهو والفضل، والغرية األدبية بالجرأة اشتهر قد وهو سيما
والحق، الخري سبيل يف املجاهدة غايته إن البدء: يف لنا قال وقد األتقياء، الثعالب وزعيم
وغريته تفرت، ال التي همته يف كبري وأملنا واحًدا، قويًما منهًجا سالكون إذن وإياه فنحن

الشهري. والصحايف األديب الثعلب إليكم أقدم واآلن نارها، تخبو ال التي

والهتاف واللبيط التصفيق من عظيمة ضجة بني الثعلب ذاك إذ (فوقف
الثعلب أن وهي صغرية، مالحظة إبداء من بد وال أيًضا، والهسهسة والصفري
يريدون ال أعداء، الجلسة يف له وجعل سابًقا، الحمري غضب أثار قد كان
للشتيمة عرضة جعلته وقوله ضمريه حرية ألن يروه؛ أن وال كالمه، استماع
صفري من بقليل مزج بل صافيًا، املحبني هتاف يكن لم ولذلك والقذف،
فانتصب الحال، وراقت الضجة، هدأت قليل وبعد به، الساخرين املبغضني

وقال): الثعلب
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يتكلم. الثعلب

هذه عىل جميًعا وأشكركم بي، ظنه حسن الدعوة صاحب للحصان أشكر الثعلب:
عىل الحظت أنني عليكم أخفي وال وإكرامكم محبتكم عىل دلت التي اللطيفة املظاهرة
كان أستحقه ال والذي منكم، ارتفع الذي فالهتاف وعبوسة، انقباًضا الوجوه بعض
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أشكر فإني حال كل وعىل تجهلون، ال كما االزدراء عىل الدال الصفري بعض يتخلله
للمبغضني. وأغفر املحبني،

أنني وتعرفون والفكر، والفعل القول يف حريتي عىل — هللا أدامكم — تعودتم قد
الفأس، رفعت فإذا والتقاليد، والعوائد االصطالحات من يشء عىل أحافظ ال أتكلم حني
نرى أن الغريب ومن شجعتموني، ألنكم فذلك الليلة؛ هذه يف وشماًال يمينًا ورضبت
يشء كل تحطيم أحلل أنني تظنوا وال والتخريب، بالتكسري مشتغلني الحمري معرش
عىل والعلم الحكمة فأس ووضعتم جديًدا، مسلًكا الليلة هذه يف سلكتم فأنتم قديم،
الباهرة األيام هذه يف أصبح فالالهوت فعلتم، وحسنًا والتقاليد، الالهوت شجرة جذع
(ضجيج واألنتيكات الفنون متحف يف تحفظ أن يجب التي العهد القديمة السلع من
حصان من جميل هو كم مكانه، السياسة علم ليجلس الكالم علم عزل وقد وشغب)،
بأعمالهم نقتدي أن وال أجدادنا، بأغالط نتمسك أن يجب «ال يقول: أن بغل أو حمار أو
املهاترة يف إال تشتهر لم التي القديمة باملجامع الحصان يندد أن جميل هو كم السيئة»،
بعد أتكلم أن أو حقه، التنديد وفوا أن بعد بيشء أندد أن مني قبيح هو وكم واملقاذعة،
عىل نخىش رصنا حتى الهواء عىل تضيق وكادت اإلسطبل، ملء الفصاحة صارت أن
ولكن عليكم، يخفى ال كما الفصاحة عىل تعيشان ال الرئتني إن إذ االختناق من أنفسنا
عن العارية البسيطة األفكار ببعض الفصاحة عن أستغني هذا من يشء يحصل ال كي

هللا. ونشكر فنتنفس الهواء إلينا عاد فلربما بياني، تفنن كل
يمكن وقد الشأن، هذا يف مليٍّا تباحثتم وقد تتحدوا، لكي األفاضل أيها اجتمعتم قد
إذا ثابتًا أظنه ال أنا ولكن مرشوعكم، هو وجليل عملكم، هو رشيف تبتغونه، ما يتم أن
القضايا بإغفال اكتفيتم إذا ثابتًا أظنه وال فقط، والنزاهة والغرية املحبة أساسه جعلتم
أنكم ظننتم وإن والخصام، الشقاق عنها ينجم التي الطقسية واالختالفات الالهوتية،
واهمون فأنتم عليها، وتنترصون والبخارية، الكهربائية القوات مقاومة تستطيعون
تسريوا أن إال لكم وما وترق، ونجاح تقدم عرص العرص هذا إن ولغط)، (ضجيج
يف حقيقية رغبة لكم كان وإذا الكهربائية، جحافل مع وتتقدموا والقوم، الزمان مع
البدء من متينًا أساسه تجعلوا أن فيجب والنجاح، الثبات هذا ملرشوعكم وأردتم االتحاد،
واملحبة الغرية أن فعندي الحضيض، إىل ويهبط يتداعى ال عظيًما شيئًا بنيتم إذا حتى
فقط تغفل أن يجب ال الالهوتية والقضايا الحمري)، بني (ضجيج ثانوية أمور والنزاهة
إىل تعود ال كي وصفري) (ضجيج تماًما تقتل أن يجب بل ولبيط)، تصفيق (برافو
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هذه يف رأيي طلبتم فلو تمام)، (تمام كعادتها بينكم ما الشقاق سم فتدس الحياة
ظهريٍّا ابنذوا تتحدوا أن وقبل رشائعكم، نقحوا تتحالفوا أن قبل أقول لكنت املحالفة

عقائدكم. وجه تشوه التي والخزعبالت الخرافات كل
املارق؟ الثعلب يقصد وماذا خرافات أي جاره): (يخاطب الحمري أحد

وأنكم واحد، جنس من واحدة تبعة من بكونكم اعرتافكم أعجبني قد الثعلب:
ترصيحكم يدل قد األسدي، الكمال نحو كبرية خطوة هي فهذه باألسد، تتحدون كلكم
وضعها التي البساطة يف عقيدتكم جعلتم ولو حقيقي، وتهذيب عظيم، ترق عىل هذا
ترتبطون كنتم بل محالفة، إىل تحتاجون كنتم ملا هللا عبادة عىل واقترصتم األسد،
إلحاد)، (مروق! كلها وأحرقوها الالهوت كتب اجمعوا السديد، والرأي السليم بالذوق
الطبيب إىل املتكلمني أحد أشار قد الكون، ونواميس الطبيعة، سنن من رشيعتكم وخذوا
من «تسألونني وهو: ومداركه، معارفه عن متكلًما قاله له بكالم فذكرني باراسلسوس،
فأجاوبكم: اقتبستها؟ كتب أي ومن العلوم، هذه تلقنت وكيف األرسار، هذه أتتني أين
تعليم عىل قادرة الطبيعة كانت فإذا وفنونها، حرفها تتعلم كيف الحيوانات اسألوا

وتنوره؟» اإلنسان تعلم أن عىل تقدر أال الحيوانات
قانونًا وسنوا ظهريٍّا، وانبذوه اقتلوه بل فقط، محالفتكم يف الالهوت تغفلوا فال
الالهوت، يف ويبحث القانون، يخالف من كل وعاقبوا بتاتًا، فيه الخوض يمنع صارًما
ركب ومن األرضار، كثري األيام هذه يف املنطق إن إذ منطقي؛ كل عىل القبض وألقوا
االتحاد، هذا أساس عقيدتكم تجعلوا أن يجب اتحدتم إذا رحاله، محط الرش كان متنه
تقاوموا أن تستطيعون وكيف البنيان؟ ترى يا يدوم هل فاسًدا األساس كان وإذا
العقيدة عىل تتفقوا أن أوًال فعليكم اتحادكم، يف ثابتني غري وأنتم الكهربائية القوات
الجمعية رشيعة تجعلون فهل اآلن، حتى تقرروه لم أمر وهذا تجمعكم، أن يجب التي
(صوت الرشائع هذه كل نبذتم لو وعندي البغل، أم الحصان أم الحمار رشيعة الجديدة
أكمل كي انتظرتم لو كفر) كفر الحمري بني من آخر وصوت قف، قف البغال بني من
الرشيعة وجعلتم الرشائع، هذه كل نبذتم لو قلت: كفر، كفر ترصخون كنتم ملا عبارتي
الرشيعة أي الحمري)، بني (لبيط الجديدة الحقيقية رشيعتكم املقدسة الشاملة األصلية
إذ تنالون فإنكم الطبيعة، لنا توحيها التي الرشيعة منا، كل قلب يف هللا طبعها التي
يبنون أعداءكم أن هللا أدامكم تعلمون اتحادكم، ويدوم مرشوعكم، ويثبت منيتكم، ذاك
هي أو العديدة، هللا وجوه من وجًها إال الكهربائية وما الطبيعية، النواميس عىل آالتهم

اللدودة؟ عدوتكم إنها تقولون: فكيف الكثرية، كتبه من كتاب
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وكفر. شذ ألنه الثعلب؛ توقيف الدعوة صاحب من أرجو الحمري: أحد
من انتهيت ومتى كالمي، يف يقاطعني أال الفاضل الحمار من أرجو الثعلب:
تعرتضوا أن ذاك إذ فلكم الدعوة، صاحب من خصويص بطلب ألقيه الذي خطابي
من كتاب هي أو العديدة، هللا وجوه من وجًها إال الكهربائية ما قلت: وتنددوا. وتحكموا
فيجب — وجل عز — هللا تقاوموا أن تريدون وال تستطيعون ال وأنتم الكثرية، كتبه
رشائعكم نقحوا وشغب)، (ضجيج أعداؤكم يسلكها التي الطريق تسلكوا أن عليكم
والبخارية، الكهربائية النواميس عىل عقيدتكم ابنوا الطبيعية، الرشائع توافق بطريقة
أن أخىش ال القدوس، املنري وجهه أمام بل ال هللا، من قريبني ذاك إذ أنفسكم فتجدوا
(لبيط األصل من فاسدة هي حصانية أم حمارية أم كانت بغالية عقيدتكم إن أقول

وشغب).

أوقفوه.) أوقفوه الخيل: بني من (صوت

كافر.) يا اصمت الحمري: بني من (صوت

إذ الدعوة؛ صاحب بيت يف الثعلب نشتم أن بنا الالئق من ليس الحمري: رئيس
موضًعا الفساد مواضع لنا يبني أن أسأله بأن يل فاسمحوا متساوون، ضيوف كلنا إننا

موضًعا.
بحلمكم خذوني والنهيق، اللبيط عن وكففتم أصغيتم، إن فاعل أنا الثعلب:
الحقيقية، النواميس عىل أغار فأنا كافًرا، مارًقا تقولون كما لست بأنني واعلموا قليًال،
إياه بجعلكم العظيم اإلله عىل تجدفون أنتم استطعت، ما عنها وأذب القويمة، والعقائد
الوقت بنفس وتعبدون األصنام، بعبادة تنددون أنتم ومحاباة، وحقد وظلم غضب إله
الكهربائية يف الظاهرة الطبيعية النواميس مقاتلة تحاولون أنتم والتماثيل، الصور
ال فالتجسد فقط، وعقولكم عقيدتكم يف إال توجد ال طبيعية غري بنواميس والبخار
ألحكام مخالفة واملخلوق الخالق بني الشفاهية واملخاطبة الطبيعية النواميس يوافق
بمظاهره هللا إياه يعلمنا ما هذا تحبل، ال األسد يضاجعها ال التي واللبوة العقل،
اآلن، تحدث ال الزمان قديم يف حدثت إنها قيل: التي والعجائب املتعددة، الطبيعية
األبدية وجهنمكم ثانية، الحياة هذه إىل يعود وال األبد، إىل يموت يموت الذي واألسد
والشمس بلعها، عىل أقدر ال يونان بلع الذي الحوت وقصة الرببرية، اآلثار من هي
املراسح عىل ترشق التي كالشمس اصطناعية شمس هي النهار نصف يف وقفت التي
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بعض فهم النظام، وزال اللغط، وساد الضجيج، كثر قد وكان البرشية، املالهي يف
قد بالحديد كبلوه «أوقفوه قائلني: يرصخون كانوا والبعض بالخروج والبغال الحمري
عىل قادًرا هذه والحالة يعد فلم الثعلب أما اشنقوه!» احرقوه، فاصلبوه، وجدف كفر
االستحسان، ضجيج بني قام عليه قام ما خالف عىل مجلسه إىل فعاد خطابه، تتمة

االستهجان. وصفري لبيط، بني فعاد
التفتيش. مجلس يف املجدف املارق الثعلب محاكمة أطلب إني الحمري: أحد

هاربًا. يفر ال كي أوًال بالحديد تكبيله أطلب إني البغال: أحد
ضيفي، مثلكم فالثعلب بيتي، يف املؤملة القضية هذه أتمم أن عيل يشق الحصان:
األحوال، كانت كيف عنها ندافع الرشيعة وهي استطعنا، ما عنه نذب الناموس هو ولكن
مستغفًرا، وتندم كالمك تسحب أن إما وعليك؛ قلته ما يف كفرت قد الثعلب جناب فيا

للمحاكمة. التفتيش مجلس أمام تحرض أنك أو
كالمي. أسحب فأنا أبنائه، قلوب من العرش وصاياه هللا سحب إذا الثعلب:

تأمر أن الفاضل الحصان حرضة يا فأرجوك الصرب، كأس فاضت قد الحمار:
رسميٍّا. الثعلب بتوقيف

زاوية إىل وخذه بالحديد، الجحش أيها كبله أسرينا إذن الثعلب أيها أنت الحصان:
صباًحا، غد نهار أو الجلسة انتهاء عند يلتئم التفتيش فديوان هنالك، ليبقى اإلسطبل
إىل يجره وأخذ املسكني، الثعلب بها وكبل الحديد، بسالسل الجحش ذلك عند فجاء
يف أكتب أن أقدر ال قيدتموني إذا بالحديد: مكبل وهو الثعلب فقال اإلسطبل، زاوية
الحمري بقية يعرف أن تريدون أال ذلك؟ تريدون فهل شيئًا هذه محالفتكم عن جريدتي

فاعلون. أنتم ما
عليه، نطلع أن بعد ونحن تكتبه، أن تريد ما الجحش عىل تميل أن يمكنك الحمار:

البال. مطمنئ فكن الجريدة، إىل به نبعث وننقحه
أكافئكم كيف أعرف وال النفوس، كبريو األخالق، كريمو فأنتم وهللا أما الثعلب:
أعدائكم عىل هللا نرصكم خري، كل لكم وأرجو هللا، أستودعكم اآلن فأنا معروفكم، عىل

الحيوانات. بني كثرية الصالحة أمثالكم لتكون بقاءكم وأطال األتقياء، أيها الوهميني

ليتني ويا جلستنا، نتمم أن اآلن علينا يجب وقال: ذلك بعد الحصان قام ثم
التي األمور إن هذا، ولكل لنا ما ولكن ذنبي، فالذنب الخطابة، إىل الثعلب أدع لم
نقسم أن علينا وبقي فوقها، وال الشمس تحت يشء يغريها وال مقررة، تزال ال قررناها
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أجلها من ونبذل عنها، وندافع عليها، نحافظ بأننا هللا أمام املعظمة اليمني جميعنا
والجياد، والحمري البغال جميع ذاك إذ فوقف واحلفوا، شئتم إن فقفوا والنفيس، النفس
العقيدة فلتعش الثالثية، املحالفة فلتحيا واحد: بصوت صارخني معظمة يمينًا وأقسموا

امللحدة. الثعالب فلتمت البخار، فليمت الكهربائية، فلتسقط الشاملة، الجديدة
الحمري، أحد األثر عىل وتبعه الثالثية، املحالفة نخب ورشب البغال أحد نهض ثم

الفرد». أجل من والكل الكل، أجل من الفرد «نضحي قائًال: الكل نخب ورشب
فنضحي كبريًا، رئيًسا الفرد هذا يكون أن برشط قائًال الجياد أحد فاستدركه
نحن الرئيسية، الذهبية اآلية تنسوا ال وقال: آخر، حمار نهض ثم يشء، كل أجله من
وهو اإلسطبل, زاوية من بعوده راكًضا الجحش جاء ثم اإلسفنج، والرعية القرميد
الحصان، رس أرشب فأنا وريشته، بقلمه وخدمكم بصوته, أطربكم من تنسوا ال يقول:
ورصخ وعدله، عوده وأخذ املناسبة، هذه يف بيتني أمركم بعد وأنشد والحمار، والبغل

عال: بصوت

ال��س��رور وي��ش��م��ل��ن��ي أش��رب��ه وال��ل��ه س��ره��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��م��ح��ال��ف��ة ه��ذي
ك��ف��ور زن��دي��ق ك��ل ل��ن��غ��ل��ب أب��ًدا وف��اق��ن��ا ي��دي��م أن أس��أل وال��ل��ه
ال��ح��م��ي��ر آذان ط��ول ت��س��اوي ك��ي��م��ا ج��م��ي��ع��ه��ا ال��خ��ي��ول آذان وي��ط��ي��ل
ال��ص��غ��ي��ر ع��ل��ى ل��ل��ك��ب��ي��ر ف��ي��ن��ا ف��ض��ل ال واح��د ب��ق��ل��ب إخ��وانً��ا ون��ص��ي��ر

األنفاس. هللا طيب فوك فض ال برافو برافو الجميع: من أصوات
الهواء فقسم وعاد هنا، ذكرها من نفع ال صغرية بصالة الحفلة الحصان ختم ثم
والرصيخ، الهتاف بني الجلسة وارفضت أقسام، أربعة إىل الفصاحة أفسدته الذي

والتصفيق. واللبيط
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املحاكمة

األفاضل إخوانه من وطلب الكافر، الثعلب قضية إىل الحصان عاد الثاني النهار ويف
الجحش، ذلك عند فجاء بالقرعة، ينتخبون أعضاء من مؤلفة هيئة أمام رسميٍّا محاكمته
الذي امللحد بشأن للمخابرة أخرى جلسة إىل إياهم داعيًا والحمري، البغال إىل وكتب
والخيل، والحمري البغال من غفري عدد حرض برهة وبعد السابق، املساء يف راحتهم أقلق
الذين والحمار والحصان البغل وانتخبوا التفتيش، ديوان يف امللحد يحاكم أن وقرروا
فجلس الثعلب، ويستنطقوا الجلسة، يرتأسوا لكي املساء؛ ذلك يف الصلح بشأن تكلموا
الحديد، بسالسل مكبل وهو بالثعلب الخفر وجاء ودينيني، مدنيني قضاة بصفة هؤالء
سئل أن وبعد والتخشع، الحشمة أمارات وجهه عىل الرأس منحني أمامهم، هذا فوقف

هكذا: يستنطقونه الثالثة القضاة أخذ ومهنته ومركزه اسمه عن

األسد؟ تبعة من أنت هل الحصان:
تبعته. من هللا بنعمة أنا نعم، الثعلب:
ألوهيته؟ تنكر أنت ولكن الحصان:

بها؟ لغريه أو له أقر أن مني طلب وهل الثعلب:
املجد؟ له هللا» ابن «أنا يقل ألم الحصان:



الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

وجل. عز هللا أبناء وكلنا نعم، الثعلب:
األسد؟ سيدنا مقام يف نفسك تضع هل الحصان:

عديدة. جوهرية أمور يف السيد مع أشرتك أنني أظن ولكنني كال، الثعلب:
هي؟ وما الحصان:

واحدة سليلة من كلنا إننا لنا: يقولون الحيوان علم يف الراسخني إن الثعلب:
طبيعية وأسباب عليها، تحكم لظروف بذلك خاضعة وهي بالتدريج، وتشعبت تفرعت
تظهر النشوء هذا ودالئل الحياة، مبدأ فيها التي البيضة من ناشئون كلنا وإننا دائمة،
نشرتك وكلنا منا، أكرب أو أصغر هي التي الحيوانات بقية مع قابلناها متى أجسامنا يف
هذا فيبقى أعضاءنا، يحيي دموي مجرى ويف الخري، أو الرش إىل تحركنا التي الروح يف
إلبراز نستخدمها العقل من بكمية نشرتك كلنا محدود، أجل إىل الكيان حالة يف الهيكل
األخرى، والحياة هذه حياتنا ويف فينا وتختص علينا، تمر التي القضايا يف األحكام
يف يزيده منا واحد دماغ من هللا ينقصه فالذي كميته، يف يختلف العقل هذا أن غري
فنحن وجسًما، ونفًسا، عقًال، منه أضعف بكوني إال األسد عن أفرق ال وأنا اآلخر، دماغ
ثوابنا ننال متساويان وإياه فأنا الخالق، عني يف أما بالكيفية، وليس بالكمية مختلفان

العدل. ميزان يف أعمالنا وتوزن نحاكم أن بعد وعقابنا
مرتقون أننا بزعمك فيه ما تنكر وأال التكوين، سفر هذا قولك يناقض أال الحمار:

الحياة؟ مبدأ فيها التي البيضة من
التكوين؟ بسفر تعتقد أال بالحري أو البغل:

فأنا اعتقادي، كبد أصبتم لكنتم «التكوين» وأبقيتم «السفر» حذفتم لو الثعلب:
يف جاء ما كل أهضم أن أستطيع ال ولكن أعظم، مكونًا العظيم الكيان لهذا أن أؤكد
يظل أن شاء الذي السفر هذا كاتب يل يقول التكوين. هذا كيفية عن املوقر السفر
حقيقة يعلموننا الحيوان علم يف والراسخون واحدة، دفعة خلقنا هللا إن مستوًرا: اسمه
من اإلنسان ترقى كما البيضة من ترقينا أننا وهي الدامغة، بالحجة مدعومة واضحة
الثابت، نظامه وراقب دبره، قد — وجل عز — هللا كون الرتقي هذا ينفي وال القرد،
علمي يف الراسخون لنا يقوله ما هذا األشياء، كافة يف شأنه سابقة معرفة فيه له وكان
والنشوء فالرتقي أتينا، أين من أعلم أن أريد وال أعلم، فال أنا أما والجيولوجيا، الحيوان
كلمات هي بل اعتقادات، يزعمون كما ليست والخلود والتناسخ والتقمص والتجسد
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اختياريٍّا، أظن ما عىل ليس العالم يف وظهورنا فقط، القواميس مؤلفي جمعها يهم
أو نشاور أن دون خفي مخصوص بفرض لنقوم األرضية الكرة هذه إىل أرسلنا فقد
هذا إىل يأتوا أن والشكر املمنونية مع أكثرنا لرفض مجيئنا قبل خرينا ولو نستأذن،

الدموع. وادي الوادي؛
هللا؟ كتاب بكتابنا تؤمن ال أنت إذن الحصان:

أقوال عىل يحتوي الكتاب هذا أن حرضاتكم عن أخفي أن أستطيع ال الثعلب:
… كثرية وأقوال حسنة، كثرية

تؤمن هل إيجابًا، أم سلبًا سؤالنا عىل جاوب بل تراوغ، وال تحاول ال الحصان:
جاوب! ال؟ أم نعم هللا بكتاب

… الكتاب هذا يف أجد إني لحرضاتكم قلت الثعلب:
إيجابًا. أم سلبًا سؤالنا عىل جاوب محاولة كفاك الحصان:

الكتاب؟ هذا يف رأيك هو ما واحدة كلمة لنا قل البغل:
حضنها ويف املقدسة، جمعيتنا حماية تحت تزال ال فأنت تخف، وال جاوب الحمار:

هللا. شاء إن
حق تعرفون أنتم العلماء، األفاضل حرضات ويا األجالء، أسيادي يا الثعلب:
كاذبًا أكون ذلك فعلت أنا وإن واحدة، بكلمة عليه يجاوب ال هذا سؤالكم أن املعرفة
قلت: وإن وكذبت، عممت قد أكون بالكتاب أعتقد قلت: إن هللا، وعىل ذاتي وعىل عليكم،

… إذن فأرجوكم أيًضا، وأكذب فأعمم به أعتقد ال
تكره كنت فإن غضبنا، كامن تثري أن من واحذر شيئًا، منا ترج ال الحصان:

جاوب. إيجابًا، أم سلبًا سؤالنا عىل جاوب األلم وتخاف العذاب،
واحدة. بكلمة أجاوب ال الثعلب:

التعذيب. آلة عىل الجحش أيها إذن ضعه الحصان:

ثيابه، من وعروه الثعلب عىل فقبضوا معاونان، ومعه الجحش ذاك إذ (فقام
يف ووضعوا الحديد، بسالسل ويديه رجليه وكبلوا التعذيب، آلة عىل ومددوه
اإلبر فضغطت واحدة، دورة الدوالب وأداروا حادة، إبر فيها قموًعا أصابعه

ومستغيثًا.) متأوًها فرصخ جسمه، عىل
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اآلن. سؤالنا عىل أتجاوب الحصان:
اإلبر. هذه عني ارفعوا عيلَّ، أشفقوا أسيادي يا أواه الثعلب:
اعتيادي». «الغري العذاب من نعفك ال أو نعم جاوب البغل:

مرعبة، بنظرة القضاة ورشق قليًال، رأسه رفع ثم وتأوه، الثعلب (فتحرك
أجاوب.) ال وقال:

اعتيادي. الغري العذاب طعم أذقه إذن الحصان:

اعتيادي، الغري العذاب إجراء عن قليًال وتردد الثعلب، عىل الجحش قلب (فحنَّ
اعتيادي»، الغري العذاب «أجر واحد: بصوت وأمروه الثالثة، القضاة إليه فنظر
دورات وأداره الدوالب، قبضة املرتجفة بيده وأخذ ألمرهم، الجحش فامتثل
التي السالسل يقطع أن وحاول مرعبة، رصخات الثعلب فرصخ متوالية،
باهلل أسيادي يا أمان أمان الحديد من الضعيف الثعلب يدا أين ولكن تقيده،
فأجاوب اإلبر، هذه عني ارفعوا عيلَّ، أشفقوا أواه ثم أواه ارحموني، عليكم

واحدة.) بكلمة أجاوب وهللا أجاوب، نعم سؤالكم، عىل

هللا؟ بكتاب تؤمن هل عنك، نرفعها أن قبل تجاوب أن يجب بل
كال. الثعلب:

أقر الكاتب: أيها اكتب مكانه، إىل به وعد اإلبر، عنه ارفع عذابًا كفاه الحصان:
فدون هللا، بكتاب يؤمن ال بأنه اعتيادي والغري االعتيادي العذاب ذاق أن بعد أوًال الثعلب

مجراها. إىل والجوابات السؤاالت وعادت الكاتب، ذلك
بإله؟ تعتقد فهل مكون، الكيان هذا إن قلت: البغل:

الفرقدين. من أثبت باهلل اعتقادي إن نعم الثعلب:
رءوس. ثالثة ذو — وجل عز — هللا إن هازئًا: تقل ألم ولكن الحمار:
الثالثة. رءوسه تناسب أيًضا فضائل ثالث ذو إنه وقلت: نعم، الثعلب:

تعنيها؟ التي املناسبة هي وما الفصائل؟ هذه هي ما الحمار:
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فضيلة، أول وهذه واملستقبل، واملايض الحارض عالم — وجل عز — هللا إن الثعلب:
الفضيلة أما القوة، يف متناه غري أنه هي والثالثة: مكان، كل يف موجود أنه هي والثانية:
االبن، يدعى الذي بالرأس مختصة والثانية األب، يدعى الذي بالرأس فمختصة األوىل
ومتصلة مستقلة الفضائل وهذه القدس، الروح يدعى الذي بالرأس مختصة والثالثة

واحد. بعنق وتتصل الثالثة، الرءوس تستقل كما ببعضها
هللا لطبيعة أقانيم ندعوه ما هي ساخًرا، هازئًا تذكرها التي الرءوس إن الحمار:
قال وقد والذات، بالنفس والقيام اإلبستيزي، نفس هو هو واألقنوم — وجل عز —
الناطقة الطبيعة ذا املفرد الجوهر سموا قد اليونان «إن الطبيعتني: كتاب يف بوليسيوس
هللا يف إن نقول: وكما األقنوم، باسم أيًضا عندنا املراد هو وهذا اإلبستيزي»، باسم
والقيام األقنوم ألن إال ذلك وما بالنفس، قيامات ثالثة فيه إن نقول: كذلك أقانيم، ثالثة

بعينه. واحد يشء عىل يدالن بالنفس
فهل ميتات، ثالث يموت أن قبل قيامات ثالث يقوم أن أحد يستطيع ال الثعلب:
ثالث ويقوم ميتات، ثالث فيموت األرض، إىل وثالثة ثانية األسد بمجيء ترصح أن تريد

قيامات.
به. تسخر فال مقدس إياه نعلمك ما إن الحمار:

فلو الكرام، السادة أيها واألوهام والخزعبالت الخرافات إال تعلموني لم الثعلب:
من تمكن وملا أبًدا، سائًدا بينهما النزاع لكان أقانيم ثالثة — وعال عز — للرب كان
رؤساء؟ ثالثة لجمعية أم ملوك ثالثة األرض عىل ململكة هل العجيب، العالم هذا تكوين

تسأل. لكي وليس لتجاوب هنا فأنت السؤاالت، عن أقرص الحصان:
أن تريد ال أنك أو هللا، طبيعة ا حقٍّ تدرك ال أنك كالمك من يل يظهر الحمار:

تدركها.
بكتبكم لنا تصفونها كما طبيعته إدراك عن بعجزي لكم أعرتف إني الثعلب:

املبهم. العويص وبالهوتكم املقدسة،
تدركه. ال بما تعتقد وهل الحمار:

الحقيقي. واإلدراك والتنقيب، البحث عىل اعتقادي أبني دائًما إني الثعلب:
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بإله؟ تعتقد ال أنت إذن الحمار:
ال مبهمة، وهمية بأوصاف لنا تصفونه الذي اإلنساني باإلله أعتقد ال إني الثعلب:
يعلمنا الجهنمي، ووعيدكم الرببرية، تهديداتكم أخىش ال إني مغزاها، ندرك أن نستطيع
والحيواني البرشي الجنس أكثر هنيهة بها يحط محطة إال هو ما هذا العالم أن الهوتكم
فليأخذ وسلوى، تعزية يطلب املرعوب الخاطئ كان فإذا األبدية، جهنم إىل طريقهم يف
وال يرعبني، ال فاعتقادي هذا، كل عن فبغنى أنا أما ويقرأها، التهديدية مواعظكم
واألرض السماوات خالق له، رشيك ال واحد رأس ذي واحد بإله أعتقد إني يعذبني،
أعتقد كريم، عظيم قدير حليم، حنون شفوق، رحوم عادل بإله أعتقد الكل، وضابط
البالد عىل يسكب الذي القدير العادل اإلله هو يغضب، وال ينتقم، وال يحابي، ال بإله
وكل الشعوب، كل عىل شمسه وترشق نبيها، هو من يسأل أن دون الغزيرة خرياته
زرع إذا الحصاد يبارك الذي اإلله هو ومذاهبها، أجناسها إىل التفات دون الحيوانات
فيها يسود التي األمم جسم يف النجاح روح ينفخ الذي اإلله هو واالجتهاد، بالكد
تكبح التي الدولة املجد ذروة إىل يرفع الذي اإلله هو الصالح، العمل ويتعزز النظام،
بني عنده فرق وال أعماله، عىل فرد كل يجازي الذي اإلله هو الضعيف، وتحمي القوي،
الذين األطفال األبدية بالنار يحرق ال الذي اإلله هو البسيطة، وجه عىل املشتتني أوالده
يهلكه ثم جناحني، الطائر يعطي ال الذي اإلله هو املقدس، باملاء االغتسال قبل يموتون

… اإلله هو خائفيه، يعذب ال الذي اإلله هو مغرًدا، طار إذا
وهمي. ألنه ينفع؛ ال إلهك إن … كفى الحمار:
واحد. أقنوم ذو ألنه شيطاني إله إنه البغل:

بعيني. وأراه بوجوده، أشعر أزيل، رسمدي حقيقي إله إنه الثعلب:
الكتب. يف تعلمناه ما عىل جسمانية بعني هللا ذات رؤية يمكن ال الحمار:

وجاء إلهي»، أعاين جسدي «يف قولكم: يناقض ما املقدس كتابكم يف جاء الثعلب:
رأيتك». قد فبعيني اآلن أما األذن، سمع سمعتك قد «كنت أيًضا:

خارجة بقوة أو الحواس، من غريها أو البرص، بحاسة هللا رؤية يستحيل الحمار:
هو ملا معادًال يكون والفعل جسمانية، آلة فعل هي كذلك قوة كل ألن كانت؛ أية حسية
مر، كما بجسم ليس وهللا الجسمانيات، تتعدى أن القوة هذه ملثل يمكن ال فإذا فعله،

فقط. بالعقل بل بالوهم، وال بالحس ال الرؤية عليه تجوز ال فإذًا
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أعفيتني وإذا العميق، معناك قط أفهم لم إني العالم القايض أيها صدقني الثعلب:
هللا أرى إني وأقول: كالمي، أسحب البليغ السامي ومنطقك العويص، الهوتك من

الجسمانية. بالعني وليس بالعقل
الديوان، هذا يف نفًعا تجديك ال فسخريتك القيامة، يوم إىل هزءك احفظ الحمار:
فاعتقادك تتصوره، أو املوجود، الغري ترى أن تقدر فكيف موجود، غري هو إلهك إن
اعتقادك إن نعم الفساد، مواطن لك نبني أن وظيفتنا من وليس األصل، من فاسد إذن

تغريه؟ أن تريد فهل للناموس، ومخالف بالرشيعة، مرض هذا
والتغيري. للتنقيح محل هذا ديوانكم أن أظن ال الثعلب:

بإله؟ تعتقد ال أنت إذن الحمار:
كتبكم. يف تصفونه الذي باإلله ليس الثعلب:

سمحنا إيجابية، أم سلبية واحدة كلمة جوابك فليكن بإله؟ تعتقد هل الحصان:
اجزم. باختصار، اآلن فجاوب مليٍّا، تتكلم بأن لك

واحدة. بكلمة الجواب من وأعفوني الكرام، القضاة أيها بحلمكم خذوني الثعلب:
التعذيب آلة عىل توضع وإال فجاوب الديوان، هذا قوانني بذلك تأذن ال الحصان:

ثانية.
وتجيزون الخيانة، تحللون هل بتعذيبي؟ ضمائركم لكم تسمح هل الثعلب:
مني أتطلبون نفيس؟ وعىل عليكم وأكذب وربي، ضمريي أخون أن تريدون هل الكذب؟

… هل وأراوغ؟ وأداهن وأجامل، أخاتل أن
عىل ألقيانك وإال السؤال، عىل جاوب والهذر، الثرثرة عن أقلع كفى، كفى البغل:

التعذيب. آلة
فاعلون أنتم فهل أكرهت، إذا إال سؤاالتكم، عىل واحدة بكلمة أجاوب ال الثعلب:

الحيوانية؟ يف إخوانك أحد بتعذيب قلوبكم لكم تسمح هل
اآللة. عىل ألقه الحصان:

وربطوا املرعبة، اآللة عىل ووضعوه ثانية، ومعاونوه الجحش، عليه (فقبض
الجحش وأدار أصابعه، يف باإلبر املشكوكة القموع ووضعوا ويديه، رجليه
ال إني فأجاوب، اآلن أما قائًال: وتأوه الثعلب فرصخ واحدة، دورة الدوالب

البرشي.) ربكم أحتقر إني يهواكم، أبغض إني بإلهكم، أعتقد
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جاوب. بإله تعتقد هل بل بإلهنا، تعتقد كنت إذا عما سؤالنا ليس الحصان:

إني وقال: متحًرسا، متمرمًرا القضاة إىل والتفت رأسه، ذاك إذ الثعلب (فرفع
وأعبده.) لكم وصفته الذي باإلله أعتقد

إال بعد منه تذق ولم املر، العذاب تحت اآلن فأنت تعاند وال حكيًما كن الحمار:
عىل إذن فجاوب خاًرسا، نادًما محالة ال كنت بأوهامك تشبثت فإن البسيط، االعتيادي

بإله؟ تعتقد هل فقط، واحدة بكلمة سؤالنا
أعتقد. وال أعتقد الثعلب:

جالد، يا السوط هات وجسارة، قحة من لها يا غضبًا): استشاط (وقد الحصان
دورات خمس الدوالب أدر أمره اعتيادي الغري العذاب من أذقه الجحش أيها وأنت

جلدات. عرش الجالد أيها واجلده متوالية،

السوط، تحت ينئ والثعلب املجلس أوامر تنفيذ يف املأمورون ذاك إذا (فأخذ
أواه اإلسطبل أركان منها ارتجت رصخات ويرصخ اإلبر، وخزات من ويتأوه
أنا ارحموا، أشفقوا، كرام، يا أمان تركتني، ملاذا إلهي آه، إلهي، أسيادي، يا
أخ رضبة بآخر الجالد عليه وقع قد وكان ارحموني عبدكم، أنا لكم، مطيع

آمان.) هللا

العذاب. من تنج سؤالنا عىل جاوب بإله تعتقد هل الحمار:
إليه. أترضع كيف تسمعوا ألم الثعلب:

ذلك. من أكثر منك نريد فال ال، أم نعم لنا قل رسمي، بجواب هذا ليس البغل:
الظاملني. هؤالء من وخلصني إلهي، يا يل اغفر متحًرسا) (وتمتم ال! ال! ال! الثعلب:
ييل: ما الكاتب أيها واكتب مكانه، إىل به وعودوا السالسل، انزعوا الحصان:
اعتيادي، وغري اعتيادي عذاب بعد إال املتهم به يعرتف لم الذي الثاني االعرتاف
الثعلب يفحص املجلس وعاد الكاتب، ذلك فدون بإله، يعتقد ال أنه هو جلدات وعرش
العقلية. التعذيب آلة يف ليقع إال الجسدية العذاب آلة من يخلص كان فما ويستنطقه،
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تأملت فهل بإله، ليس املجد له األسد وإن يتجسد، لم إلهك إن قلت: الحمار:
والثانية إلهية، الواحدة مشيئتني: لألسد أن تعرف هل به؟ جاهرت أن قبل الكالم هذا
وهذا القدس، الروح مع متساو واألب األب، مع متساو املجد له األسد وأن إنسانية،

االثنني؟ مع متساو
ما تعليم أتعود لم ألنني ألحد؛ أعلمه أن أريد ال ولكن ذلك، كل تعلمت قد الثعلب:
إنه تقولون: ثم هذا؟ أتنكرون يشء، كل عىل قادر هللا معكم: وأقول تقولون أفهم، ال
فمات فيها عاش التي البالد رشائع وخرق األسد، بجسم وظهر العالم، إىل ونزل تجسد
فهل األرض، عن الخطيئة ويمحو البرش، ليفدي تجسد إنه تقولون: ثم الصليب، عىل
عىل القادر فاإلله العظيم؟ األسد ذلك أيام يف كان مما اليوم أحسن العالم هل محاها؟
أنه وأعماله تاريخه يف لنا يقول بأرسه والعالم رشيفة، لغاية بزعمكم تجسد يشء كل
وفلسفتكم البايل، بالهوتكم تحبكونه الذي الجدل هذا يف مناقضة يوجد أال يتممها، لم
لكان الخطيئة ليمحو العالم إىل وجاء تجسد ولو يشء، كل عىل قادر هللا إن الواهنة،
قد يتجسد، لم — وجل عز — هللا إذن سائدة، تزال ال الخطيئة ولكن تماًما، محاها
ذلك إنما التجسد أنكرت أنا فإن بلسانكم، أخاطبكم فرصت املنطق، بمرض عديتموني
إني إذن علينا، فضله هو فما إلًها األسد كان إن ألنه عظيًما؛ لألسد احرتامي ليكون
ظهر معلم وأعظم األرض، وطأ فيلسوف أكرب بمذهبي ألنه فائًقا؛ احرتاًما األسد أحرتم
ما وأحافظ فيلسوًفا، أعتربه وأنا رشائعه، وتدوسون إلًها تعتربونه أنتم الشمس، تحت
وأنا البايل، والالهوت بالسفسطة تكتفون أنتم بموجبها، وأعمل أقواله، عىل استطعت
زال ما ظاهًرا تعبدونه أنتم الحسنة، األعمال من أستطيع بما الحسن اعتقادي أقرن
أن دون مجانًا وأحرتمه أحبه وأنا الخريات، لكم ويجلب الحيوانات، عىل يوليكم اسمه

املاديات. من شيئًا منه أبتغي
أنت التي األقوال لنا بني ثم بموجبها، نعمل ال التي األقوال أوًال لنا بني الحمار:

بها. تعمل
ا، رشٍّ باعتقادكم اآلن أقوله ما كان فإن بالخري»، الرش «قاوموا األسد: قال الثعلب:
عىل تعاملونني ال ملاذا خريًا كان وإذا السيد، يأمركم كما الصالحة باألمثال تقاوموه ال لم
واقتلوهم؟ واضطهدوهم باملذهب، خالفوكم من عذبوا السيد لكم قال هل باملثل، األقل

العنيكم؟ وباركوا أعداءكم، حبوا لكم يقل ألم
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رماه التي غفلته من الحصان أفاق ثم برهة، السكوت املجلس عىل (فاستوىل
وقال): برهانه بقوة الثعلب بها

وخفض محتشًما، وكن اإلرشاد، فدع لتحاكم أمامنا ووقفت مذنب أنت الحصان:
حاًال. جاوب األسد؟ بألوهية تعتقد هل والفضول، القحة من عندك ما

أن يف الحرية ملء له وليكن بموجبها، يعمل التي األقوال لنا يبني دعه الحمار:
أمره آخر ألن يتكلم دعه قائًال): منخفض بصوت الحصان مع (وتكلم يشاء، ما يقول

النار. يف اإلعدام األحوال كل عىل
أطيع. منكما من أعرف ال الثعلب:

الحمار. سؤال عىل جاوب الحصان:
املقدس بالكوخ يل حاجة فال مخدعي، يف وأصيل األسد، بقول أعمل أنا الثعلب:
فإنهم كاملرائني، تكن فال صليت «ومتى القائل: هو أليس بتشييده، السيد يأمر لم الذي
أنت وأما للناس، يظهروا لكي الشوارع زوايا ويف املجامع، يف قائمني يصلوا أن يحبون
هذا فمن الخفاء». يف الذي أبيك إىل وصل بابك، وأغلق مخدعك، فادخل صليت فمتى
ينتابها كان ومن املقدسة، واألكواخ والهياكل الجوامع يكره كان السيد أن عىل يستدل
أراد فلو مخادعكم»، يف «صلوا قال: ألنه األكواخ؛ بتشييد قط يأمر ولم رديئة، لغايات
بسلطة لكم أقر ال أنا ثم ومن العمومية، املحالت يف الصالة من حذرنا ملا كوخ بناية
كتاب يف جاء فما علينا، سلطكم — وجل عز — هللا أن زعمكم النكران كل وأنكر قط،
فال أنتم «أما القائل: هو أليس املناقضة، كل ادعاءكم يناقض املوضوع هذا يف السيد
عىل أبًا لكم تدعوا وال إخوة، جميًعا وأنتم األسد، هو واحد معلمكم ألن سيدي؛ تدعوا
وهو واحد معلمكم ألن معلمني؛ تدعوا وال السماوات، يف الذي واحد أباكم ألن األرض؛
واتباع أقواله، نبذ مني تنتظرون هل السيد؟ وأعيص أطيعكم، أنني تظنون فهل األسد»،
يتبع بأن أحق هو ومن الصالح؟ الفيلسوف األسد أم أأنتم أعظم؟ هو من أقوالكم؟
يكون كيف تفيدوني أن أتريدون اآلن ولهذا لنا وما امللك؟ املختلس أم الحقيقي املالك

ذلك؟ يمكن وكيف واحد؟ يوم يف االثنان خلق فهل األب؟ مع متساويًا االبن
لتجاوب، املجلس يف فأنت السؤاالت، عن تقلع أن وثانيًا أوًال، لك قلت الحصان:
هذا يف نفًعا تجديك ال فصاحتك إن إذ الكالم؛ وقليل محتشًما فكن لتستنطق، وليس

األسد؟ بألوهية تعتقد هل سؤالنا: عىل جاوب الديوان،
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اإلكرام يستحقان عظيمان قائدان عندي فاالثنان الجمل؛ بنبوة وال ال، الثعلب:
كقائدين لهما إكرامي من أكثر أكرمهما أن أستطيع ال كإلهني اعتربتهما ولو واالحرتام،
مسلكه، ويسلك بأقواله، يعمل ملن رضوري غري األسد بألوهية االعتقاد إذًا وفيلسوفني؛

بأعماله. ويقتدي
مثلنا؟ حيوان هو األسد إن تقول: أن تريد أنت إذن الحمار:

والنفسانية. العقلية قواه ويف ومزاياه، مواهبه يف بدرجات يفوقنا أنه إال الثعلب:
أن نريد ما وغاية الجوهريات، يف مردود العرضيات، يف مقبول هذا إن الحمار:
املحافظة يجب قوانني املجلس لهذا إن إلًها؟ أم حيوانًا األسد كان إذا عما لنا تقول

عليها.
حيوان. هو الثعلب:

املتهم به اعرتف الذي الثالث االعرتاف ييل: ما الكاتب أيها اكتب حسن، الحصان:
وعادت ذلك، الكاتب فدون املجد، له األسد بألوهية يعتقد ال أنه هو قط عذاب دون

الدموي. برازها إىل والجوابات السؤاالت
األصنام؟ عبادة من الصورة عبادة إن قلت:

األزيل. الواحد اإلله عبادة إىل بنا أدت األصنام عبادة إن أيًضا: وقلت نعم. الثعلب:
فائدة؟ من األصنام عبادة تخلو ليست إذن الحمار:

البدء. من العبادة علمتنا التي فهي كال، الثعلب:
ألنك أيًضا؛ الصور لعبادة تكون أن فيجب فائدة األصنام لعبادة كان إذا الحمار:

اآلن؟ قولك ما األوىل، عن نشأت الثانية إن القائل: أنت
أن بعد أثماًرا الشجرة أتعطي وتذبل؟ تبىل حني شذاء للوردة أيبقى الثعلب:
تحت تدوسها الحيوانات صارت متى الرشيعة من الفائدة فما أصلها؟ من تقطع
الخمرة؟ منه تستخرج أن بعد العنب من الفائدة وما بواضعيها؟ وتسخر األقدام،
تلك كل فيناقض الحديث التمدن أما باهرة، وأجيال زاهرة أيام األصنام لعبادة كانت
صعدنا سلم هي األصنام عبادة إن جمعيتكم، يف مثلها اآلن نجد التي الوثنية املظاهرات
السلم لذاك يعود فال الكمال ذلك ذروة إىل وصلنا ومتى اإللهية، العبادة كمال إىل عليه

منفعة. من

59



الحيوانية اململكة يف الثالثية املحالفة

الدموي». برازها إىل السؤاالت وعادت ذلك الكاتب «فدون

يوجد أال الخرافة؟ من رضبًا تعدها وهل منفعة؟ للصورة إذن ترى أال الحمار:
تناسب جميلة بصور غرفتك تزين أال وتعظمهم؟ بهم تعجب أناس تماثيل مكتبتك يف
هذا يكون ال ملاذا الخرافة، من رضبًا الصالحني صور كانت فإذا أميالك؟ وتوافق ذوقك
برؤيتها؟ ويلتذ مثلك، من بها يغرم التي املختلفة العديدة الصور عىل مطابًقا القياس
عبادة أن غري فقط، للزينة وضعت إذا جمة فوائد والتماثيل للصور إن الثعلب:
من شيئًا قلبي من تزيل ال زجاج من لوح تحت ورق قطعة أم جفصني، من قطعة
رجال بتماثيل مكتبي زينت أنا فإن والكآبة، الشقاء وطأة عني تخفف وال اليأس،
فذلك الكبار؛ للمعلمني بديعة صوًرا غرفتي جدران عىل وعلقت صالحات، ونساء عظماء
أن عن ناهيك الصنعة، دقة من فيها ما بتأمل وألتذ والتصوير، النقش فني أعشق ألنني
الجهاد يف ويثبتني عميل، يف ويشجعني وجهاده، بحياته أبًدا يذكرني عظيم رجل تمثال
عىل نظركم يقع ما فأول مكتبتي رشفتم وإذا حييت، ما وأذكرها بحسناته، فأقتدي
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وأتأمل يوم، كل ذاكرتي يف تاريخه أردد الذي الصالح الفيلسوف الكبري األسد صورة
ودعوته. جهاده يف

وقاعات أكواخنا، يف وتماثيلهم الصالحني صور وضع من نريده ما وهذا الحمار:
به اتصفوا بما نتصف أن يف ونجتهد سريهم، وندرس بأعمالهم، نفتخر ألننا جمعياتنا؛

الحسنة. املزايا من
تعتقدون بل االقتداء، حد عند تقفون وال بهذا، تكتفون ال أنتم ولكن الثعلب:
بغيته نيل عىل إليها املتوسل وتساعد روحية، بمنفعة تأتي الصور هذه إىل الصالة بأن
أنني هو بيننا والفرق أحبها، وأنا الصورة تعبدون أنتم اآلخرة، ويف الدنيا، هذه يف
جميلة، بمناظر عيناي وأمتع صدري، وأرشح عقيل، أروض كي والصور التماثيل أقتني
هللا من وتطلبوا وتتذللوا أمامها، تتخشعوا كي تقتنونها وأنتم دقيقة، فنية وأشغال
لنجاحهم يتذرعون الذين أن عىل وبرهانًا واالجتهاد، الكد بغري تنالونه ال ما بواسطتها
التي الدول حالة إىل أنظاركم أستلفت املنحطون، الوضيعون هم والترضع بالصالة،
ظهريٍّا ونبذتها العبادة، هذه عن أقلعت التي والدول والجفصني، الورق تعبد تزال ال
وبني بينها وقابلوا وأملانيا، املتحدة والواليات إنكلرتة إىل انظروا أرضارها، عرفت أن بعد
نحن إذا الرضر من بنا يلحق ما عىل حسيٍّا برهانًا هذا أليس والنمسا، وإسبانيا إيطاليا

أعمالنا؟ تدبري يف والجفصني األوراق عىل واتكلنا والجسدية، العقلية قوانا أهملنا
والتماثيل؟ الصور بمنافع تعتقد ال أنت إذن الحصان:

أنني كما أعبدها ال ولكن البديعة، والتماثيل الجميلة، الصور أحب أنا الثعلب:
العبادة إن أمامها، ساجًدا أخر ال ولكني الجميلة، والحمامات واألفراس، اللبؤات أحب
من وننقص الخالق، مقام من نحط والجفصني األوراق عبدنا فإذا فقط، باهلل مختصة
بالزجاج، املصونة امللونة األوراق هذه إىل صىل أحًدا أن أعرف ال أنني عن فضًال مجده،
الصالة، عىل تحثني أمي كانت صغريًا كنت ملا أنني وأذكر فناله، شيئًا منها وطلب
تحصل متخشع بقلب الصورة هذه من فاطلبه العالم من ابتغيت مهما يل: وتقول
املدرسة، إىل الرتدد يف أخذت أن إىل قلبي صفحات عىل مطبوًعا القول هذا فبقي عليه،
حتى كسل، عىل كسًال زادني باألوراق وإيماني الكسل، من عظيم جانب عىل وكنت
ويف باللعب، ملتهيًا ألغفلها بل ألدرسها، ليس البيت إىل وأعود أمثوالتي، آخذ كنت إنني
وإيمان، بحرارة وأصيل أمي، جمعتها التي الصور بعض أمام ساجًدا أخر كنت املساء
يف تسميعها عىل أقدر كي نائم وأنا الليل، يف درويس تعلمني أن منها طالبًا وتخشع
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ملا إنني إذ أميل؛ خاب فقد أسفاه وا ولكن عليها، االتكال شديد وكنت الثاني، اليوم
أعاقب وكنت منها، شيئًا أعرف أكن لم أمثوالتي لتالوة وأقف املدرسة، إىل أذهب كنت
عيلَّ املفروض أدرس كنت إذا عما يوًما املعلم سألني أن إىل وتهاوني، كسيل عىل يوميٍّا
تلقنني البيت يف التي الصور أن أحسب ألنني فقلت: وملاذا؟ فقال: كال. فأجبته: حفظه؟
نعم الصور، هذه يف الرجاء خاب قد ولكن تالوتها، عىل قادًرا فأصبح نومي، يف درويس
أنل ولم منكرس، متخشع وبقلب عظيمني، وإيمان بحرارة وطلبت صليت قد أسيادي يا
الوقت ذلك فمن وصام، صىل من كل حالة شك ال وهذه شيئًا، والجفصني األوراق من

طلبي. تجب ولم العهد، عىل تدم لم ألنها وكرستها؛ الصور عىل حقدت
نعرف أن نريد وازدراء؟ تجديًفا كفاك أما وهذيانك؟ هذرك من أفرغت الحصان:

ال؟ أم الصور بعبادة تعتقد كنت إذا ما واحدة، بكلمة
لكم أقل ألم الطاحون؟ يف اآلن أغني أنا أم يفهم يشء كالمي يف أليس الثعلب:
يستطيع فهل ذلك ومع أحد، ترضعات قط تسمع وال بالعهد، تنكث خائنة صوركم إن
تعطينا أن األوراق تستطيع هل العاقل، واملخلوق الحي الخالق بني يتوسط أن الجماد

العمل. ومواصلة واالجتهاد، الكد بغري نناله ال ما
تطل فال هذيانك، ومن منك وضجرنا أقوالك، بسفاسف أمللتنا قد الحصان:
الصور بعبادة أتعتقد كالعادة، حاًال حاًال سؤالنا عىل جاوب بل وجودك، هللا أطال الكالم

املقدسة؟
هي األمر هذا يف قلتها كلمة وكل السؤال، هذا عىل مراًرا جاوبتكم قد الثعلب:
الساطعة، األدلة من لحرضتكم بسطته ما فهمكم عىل يصعب فهل سؤالكم، عىل جواب

القاطعة؟ والرباهني
وارفق سؤالنا، عىل جاوب متمرًدا. عنيًدا تكن ال … أسقمك ما عليك أف البغل:

وجاوب. متغطرس غري متهيبًا فكن منصوبة، تزال ال العذاب آلة فإن بنفسك،
باالختبار وأعرف التماثيل، بعبادة وال الصورة، بعبادة قط أعتقد ال إني الثعلب:

الترصيح؟ هذا يكفي هل الفائدة، من بيشء يأتيان ال إليها والترضع التوسل أن
قط، عذاب دون الثعلب به اعرتف الذي االعرتاف هذا الكاتب أيها دون الحصان:

بتة. املقدسة الصور بعبادة يعتقد ال أنه وهو
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املقدسة. غري وال الثعلب:
سئلت. متى إال تتكلم وال اصمت الحصان:

فريستهم الثعلب استنطاق إىل املجلس أعضاء وعاد االعرتاف، الكاتب (فدون
الجديل الرباز هذا عناء من قليًال وارتاح الصعداء، تنفس أن بعد املسكينة

اململ.)

عىل تربهن فكيف العديدة، هللا وجوه من وجه هي الكهربائية إن قلت الحمار:
ذلك؟

مستمدة الكهربائية إذن أيًضا؛ نور أرى ما عىل والكهربائية نور هللا إن الثعلب:
إذن وجل؛ عز الخالق أذيال من يخرج النور وهذا العظيم، األصيل النور من نورها
العديدة، وجوهه من وجه بالحري أو منه، جزء وهي الخالق، من تأتينا الكهربائية
فقدح الحمار عاد أن إىل التفكر بحر يف األعضاء وغاص السكوت، املجلس عىل فاستوىل
الضعيف. السؤال بهذا إال املتهم قول يعارض أن يستطع ولم فكره، ونحت عقله، زناد

اللدودة؟ عدوتنا هي الكهربائية بأن نعتقد نحن ولكن الحمار:
ا، رشٍّ بكم يريد وجل عز أنه وتزعمون هللا، معاداة تحاولون أنتم إذا الثعلب:
الحمار، أفاق هنيهة وبعد القاضية، الرضبة هذه من عليهم فأغمي الرضر، لكم وينوي

منخفض. بصوت وسأل
بصالحنا؟ ترض ال الكهربائية هل ولكن الحمار:

أساس جعلتم فلو تساملونها، وال معها، تتقدمون ال ألنكم ذلك ولكن نعم، الثعلب:
مظاهر من مظهر هي التي الكهربائية لكانت الطبيعة لنواميس موافًقا اعتقادكم
االنطباق كل تنطبق عندئذ نواميسكم إن إذ اآلن؛ لكم األصدقاء أخلص العديدة الطبيعة
أعداء، تجعلكم التعاليم حيث من اآلن وبينها بينكم املوجودة فاملناقضة نواميسها، عىل
ذروة إىل أعداءكم تظنونهم من وأعىل أذالء، عبيًدا صريكم وبينها بينكم الكائن والتالطم

واملجد. الكمال
موضوع إىل الكهربائية من انتقل منخفض): بصوت الحمار (مخاطبًا الحصان
القوية. الصدمات هذه احتمال عىل قادًرا أظنني وال شديد، صداع أصابني فقد آخر،
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قط تكون ال الطاهرة األنثى إن أي الوالدة» تنفي البكارة «إن تقل: ألم الحمار:
ا؟ أمٍّ

بكارتها حجاب تخرق األنثى إن أي البكارة» تنفي الوالدة «إن قلت: إنما الثعلب:
بكًرا. تكون أن تبطل العمل هذا إتمام وعند مرة، ألول وتضاجعه بعًال، لها تتخذ يوم

بالبكارة؟ تفهم وماذا الحمار:
النار أن هو أعرفه ما وكل طبيبًا، لست أنا اعفوني، الجواب من اعفوني الثعلب:

البنني. عن قل وهكذا باالحتكاك، إال تتولد ال
أحًدا؟ هذه العمومية قاعدتك من تستثني أال الحمار:

والتي طاهرة، عذراء تدعونها التي اللبؤة إىل التوصل تريد أنك أعلم إني الثعلب:
األسد. أم أنها التاريخ لنا يقول

تشري التي الحيوانية املواصلة دون حبلت اللبؤة هذه بأن تعتقد أال نعم، الحمار:
إليها؟

يشء شيئني عن يتولد ال أنه تعلمنا الطبيعية والنواميس ذلك يكون كيف الثعلب:
ببعضهما؟ احتكاكهما بعد إال ثالث

الكتاب يف جاء كما اللبؤة عىل حل الذي القدس الروح العمل هذا تمم بل الحمار:
املقدس.

فقد اللبؤة، عىل القدس الروح حل ا حقٍّ كان فإذا أوهامكم، يف هذا جاء الثعلب:
فهذا طلقها يكن لم وإذا الرشيعة، بموجب يطلقها أن الحقيقي لزوجها يحق كان
ومن العاطر، والثناء الجزيل الشكر له يستوجبان الذين والتساهل التسامح من رضب

و… الشهود إىل افتقر لربما يعلم
قصاًصا تستحق اآلن فأنت املقدسة، بالقضايا تسخر ال أن مراًرا لك قلنا الحصان:
وشد بالسوط، الجالد فجاء جالد، يا السوط هات جلدة، عرشين وهزئك سفاهتك عىل
أمام مكانه إىل فعاد وثاقه، حل ثم جلدة، عرشين وجلده عريانًا العمود عىل الثعلب

القضاة. سؤاالت منتظًرا باحتشام ذراعيه وضم املجلس،
ال أنك لنا ظهر وقد السفاهة، من رضب وهزءك لها، حد ال شقي يا قحتك إن
سخرت قد لذلك، ا مستعدٍّ إذن فكن الجسدي، بالعذاب إال تلتذ وال للسوط، إال ترضخ
تعقل أن عليك يجب كان حني ومزحت هزلت وقد تمتهن، أن علينا يعز مقدسة بقضايا
تعرف لم اللبؤة أن تعلم أنت الفاسد، وامليل الهوى ال والنفس الضمري وتحكم وتحتشم،

الزوجية. املواصلة دنس قط
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ال ألنني أحًدا؛ أعلمه أن أريد ال ولكن حداثتي، منذ ذلك تعلمت قد نعم الثعلب:
املدارس، يف تعلم أن يجب ال الطبيعة نواميس تخالف التي املسائل أن وعندي أفهمه،

بها. التمسك العاقل عىل يجب وال
املجد؟ له األسد أم العذراء اللبؤة ببكارة تعتقد ال أنت إذن الحصان:

ومتى أيًضا، اللبؤة ببكارة أعتقد ولدتني التي أمي ببكارة أعتقد كنت إن الثعلب:
عندئذ أغري أني أظن مضاجعة بدون ذلك بعد وحبلت زوجتي عىل القدس روح حل
مسامعكم عىل كررتها التي الطبيعية بالقاعدة متمسًكا أزال فال اآلن أما اعتقادي،
الكلمة بمعنى عذراء قط تكون ال األم إن أي البكارة، تنفي الوالدة أن وهي مراًرا،

الوضعي.
اللبؤة «بأن الهرطوقي امللحد املتهم اعرتف قد ييل: ما الكاتب أيها دون الحصان:

يعذب». أن دون وذلك دنس، بال تحبل لم

املضنك االستنطاق تتمة إىل املجلس وعاد هذا، الثعلب اعرتاف الكاتب ن (فدوَّ
الحارضين.) لجميع

بالعجائب؟ تعتقد أال الحصان:
ال وهأنذا رصاصة، ألفا وأصابني معركة، مائة يف حاربت وقد ال كيف الثعلب:
علينا فدخل نصيل، مخدعنا يف جالسني وزوجتي أنا كنت أمس وليلة ال كيف حيٍّا. أزال
هذه والحالة فدخل آخران، رأسان كتفيه عىل نبت حتى يرشدنا وأخذ معترب، حمار
نسخة إال أطبع ال وأنا بالعجائب، أعتقد ال كيف رءوس، بثالثة وخرج واحد، برأس
والخمر بالعجائب أعتقد ال كيف نسخة، ألف مائة منها وأوزع جريدتي، من واحدة
التفتيش وديوان بالعجائب، أعتقد ال كيف أصفر، ماء إىل أمعائي يف يتحول أرشبه الذي
املجلس؟ هذا ورؤساء الحيوانات، قواد تزالون ال وحرضتكم ال كيف الوجود، يف يزال ال

و… بالعجائب أعتقد ال كيف
السفاهة. عن أقلع لسانك، قرص شقي، يا اصمت حي): املجلس(بصوت

هذه أثناء يف عليه استوىل الذي والهزل التهكم ملزاج خاضًعا كان (فالثعلب
ذاقه، الذي والعقيل الجسدي العذاب من شك ال مات لكان ذلك ولوال الجلسة،
عىل يثني أن إال يسعه ال العادل فاملتفكر تهكمه، يف أحيانًا تطرف أنه ومع
مع الغضب أمارات من شيئًا الجلسة كل يف يظهر لم فهو وصربه، تجلده
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يف فاز أنه عن وناهيك مؤمًلا، عذابًا وعذبوه حقده، كامن أثاروا القضاة أن
األخص وعىل الفاتك، واستهزائه الجارح، بتهكمه مستنطقيه عىل األمر آخر
وكان العجائب، عن الثعلب كالم عند اآلونة تلك يف صربه ضاق الذي الحمار
ثم ويقعد، مجلسه عن ويقوم األخرى، إىل الطويلتني أذنيه من الواحدة يضم
الطاولة، عىل بيده ورضب عظيمة، نهقة نهق أخريًا إنه حتى برجليه يرفس
رأسه فأصاب الثعلب، به ورضب فتناوله خشب، من صليب عىل فوقعت
بدمائه.) مختبًطا عليه، مغميٍّا الحال يف فوقع عميقة، شجة وشجه الصغري،

بالقصاص تبتدئ وال األخ، حرضة يا غيظك اكظم الحمار): (يخاطب الحصان
املصائب. احتمال يف وضعف الحكمة، يف نقص عىل يدل هذا عملك فإن اآلن، من

وسط يف بنا ويهزأ يشتمنا، الكافر الشقي هذا أن كيف وتسمع ترى أال الحمار:
أذبحه لكنت باإلعدام سيكون الحكم بأن ثقة عىل أكن لم لو وهللا أما هذا، مجلسنا
إنه يقل ألم العنيد؟ الحيوانات وعدو اللدود، هللا عدو هذا أليس سلًخا، وأسلخه ذبًحا،
أن يريدوا لم الذين أولئك أعدائي «أما األسد: لنا يقل ألم أحًدا؟ عليه يملك أن يريد ال

قدامي»؟ واذبحوهم هاهنا، بهم فآتوا عليهم، أملك
لتدنيس نحن نتنازل وال بأمرنا، غرينا فليذبحهم ولكن ذلك، قال نعم الحصان:

القذرة. النطفة بهذه أيدينا

فأشار عليه، مغميٍّا األرض عىل مطروًحا الثعلب كان املفاوضة هذه مدة (ويف
ففعل املنعشات، بعض ويعطيه جرحه، له يضمد بأن الجحش إىل الحصان
ال وهو األرض، عن الجحش ذاك إذ فأنهضه روحه، الثعلب إىل وعادت ذلك،
فجلس بالجلوس، املجلس له فأذن والدوار، األلم شدة من الوقوف يستطيع
رأسه عىل ترتاكم كالصواعق السؤاالت وعادت ثانية، االستنطاق كريس عىل

الدامي.)

وكن األدب، جانب الزم مراًرا: لك قلت وقاحتك، بك أدت أين إىل أرأيت البغل:
حق تعرف أنت املقدسة، بالقضايا تسخر وال املنزلة، اآليات عىل تجدف وال محتشًما
وسكن األبرص، فأبرأ الكثرية، العجائب صنع العالم إىل جاء ملا األسد بأن املعرفة
الشياطني وطرد العميان، وفتح الصبية، وأحيى املاء، وجه عىل ومىش البحر، اضطراب

الخنازير. يف وأدخلهم املجانني، من
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والحمري. البغال يف أدخلهم فقد وهللا ال متمتًما): نفسه (يخاطب الثعلب
تقول؟ ماذا الحمار:

الخنازير. من عدًدا بيتي يف عندي إن قلت الثعلب:
القول؟ بهذا تريد وماذا الحمار:

الدامي. رأسه عىل ترتاكم كالصواعق السؤاالت وعادت ثانية االستنطاق كريس عىل فجلس

األسبوع يف أحدها ذبحت فقد األسد، لعجائب الخنازير هذه يف أثر ال أن الثعلب:
من ليفة وكل أعضائه، من عضو كل يف املكربة بالنظارة الشيطان عىل وفتشت الغابر،
وأسلم وأعقل، أهدأ هو الخنزير إن اختبار: عن لكم أقول وأنا أجده، فلم عضالته ألياف
هذا بعد بالعجائب أعتقد ال فكيف البسيطة، هذه عىل هللا أوجدها خليقة وأنفع وأحب،

… ال كيف
خنزير. يا اصمت الحمار:

الشتيمة. يف هللا أجلكم تتطرفوا ال خنزيًرا، وليس ثعلب عبدكم إن الثعلب:
واالستخفاف، السفاهة عن ونهيناك تصمت، ال بالك فما بالصمت، أمرناك البغل:
رأسك يف بالسفاهة املشوه ضاللك نتيجة ترى أال وحماقة؟ صفاقة تزداد بالك فما

املهشم.
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الجرح هذا يف هل اعتقادي؟ يغريان والعذاب الرضب أن تظنون وهل الثعلب:
وحماقتي؟ ضاليل عىل برهان

كامن فينا وهيجت أقوالك، بساسف ضجرتنا قد التعيس، الثعلب أيها يا الحصان:
فاملجلس الصرب، كأس طفحت حتى وتجديفك، فضولك عىل صربنا وقد والرجز، الحقد
عىل األسد صنعها التي بالعجائب تعتقد «هل السؤال: هذا عىل تجاوب بأن اآلن يأمرك

األرض؟»
هذه يف نظريها يحدث ال ولم وأشاهدها، العجائب هذه أرى أن يل أين من الثعلب:
الكهربائية القوات ألن وباألخص واملعجزات، العجائب إىل كلية بحاجة العالم إن األيام،
أن املعرفة حق وتعرفون عدًدا، تكثر الجديدة واالخرتاعات نشاًطا، تزداد والبخارية
تفرغ أن كادت املقدسة وعرباتكم فيوًما، يوًما يزداد املتنورين املفتكرين الثعالب عدد
من كم املبخر؟ املكهرب الزمان هذا يف عجائبه من األسد يرينا ال فلم الركاب، من
ويبقيهم يبتلعهم ال لم الحوت، يخلصهم ال فلم األيام؟ هذه يف غرًقا تموت الحيوانات
أصدق، ال «أنا أحياء؟ وهم شاطئ أو جزيرة عىل يتقيأهم ثم أيام، ثالثة جوفه يف
هذا أحسن فما الصالحني، الحمري أحد قال هكذا بعيني»، شاهدت إذا إال أؤمن وال
األسد تالميذ إن يل: قلتم لربما وعقيل، ضمريي راحة ألجل سنة يل اتخذته الذي الكالم
من باعتبار فأسألكم لبعض، بعضها مطابق شهاداتهم وإن معجزاته عىل يشهدون
يحسنون ال أميني كانوا أنهم ذلك عىل وزد مثلنا، حيوانات أليسوا الشهود هؤالء هم
إن قلنا: فلو كهذه، دقيقة مسائل يف والتمييز الحكم عىل يقوون وال والكتابة، القراءة
كي العينني؛ تطبيب يف ماهًرا هذا عمله عىل الشاهد يكون أن يجب األعمى فتح األسد
غري أوًال افحصوا القصة هذه تصدقوا أن فقبل والعمى، الرمد بني يميز أن يستطيع
بقية فتوهمت شديد، برمد مصابًا كان فلربما أمره، تتحققوا كي األعمى حالة مأمورين
فهل باألدوية، وشفاه الطب، فن يف ماهر وهو األسد فجاء أعمى، أنه الغبية الحيوانات
شهودكم هاتوا ثم أعمى، حقيقة كان الحيوان أن أوًال يل برهنوا أعجوبة؟ هذه تحسب
أعمى، حيوان هذا له: وقولوا باألسد جئوا ثم روايتكم، لتثبتوا الطب فن من املتضلعني
فالعجائب اآلن أما وأؤمن، أصدق أنني أظن حاًرضا أنا وكنت فتحها فإذا عينيه، فتح
العقل، يقبلها وبينات الكفاءة، فيهم شهود إىل مفتقرة كتابكم يف قصصها ترون التي
يجب الذي الضمري هو ولكن رأيي، يف مخطئًا كنت ولربما السليم، الذوق يمحها وال
أفكاري لكم بينت فقد وجرأة، باستقامة أحكامه تبدو أن يجب الذي والعقل يطاع، أن

68



املحاكمة

يفرضه الذي الواجب إن ترفضوها، أو تقبلوها أن فلكم رياء، وال تصنع دون هي كما
لهيب فوق أو املشنقة، ظل تحت ولو وارتياح، برسور أتممه وأنا مقدس، الضمري علينا
أن يلهمني لكان لنواميسه مخالًفا اعتقادي كان ولو يشء، كل عىل قادر هللا إن النار،
وأصنع بقوته، أؤمن الذي هللا لنواميس موافق اعتقادي فإذن آخر، باعتقاد أستبدله

… لست فأنا مشيئته،
تعتقد هل واحدة: بكلمة لنا قل وهذًرا، صفاقة كفاك شقشقة، كفاك الحصان:

ال؟ أم اإللهية بالعجائب
قلت ولكن العجائب، يصنع ال إذن فكيف يشء، كل عىل قادر هللا إن الثعلب:
معقولة، بينات إىل مفتقرة كتبكم يف قصصها تدونت التي العجائب إن لكم: وأقول
قد نكون فلربما أصدقها، وال العجائب هذه أنكر ال فأنا متنورين، شهود وشهادة
فأقول والكذابني، الدجالني صنعة تكون ولربما التاريخ، عنها يخربنا لم بطرائق حدثت

أدري. ال أعرف، ال إذن:
سؤالنا. عىل تجاوب أن لك فهل العذاب إىل مشتاق كأنك الحمار:

أدري. ال الثعلب:
املائي. العذاب املرة هذه أذقه الحصان:

األرض، عىل الثعلب ومددوا أنبوبة، فيه وركب املاء، من بربميل الجحش (فجاء
يضخ الجحش وأخذ فمه، يف األنبوبة أدخلوا ثم ورجليه، يديه عىل وقبضوا
مشريًا بعينيه وحملق خفيفة، رصخة فرصخ يختنق، الثعلب كاد حتى املاء
«إني وقال: رأسه الثعلب ورفع العمل، عن الجحش يد فوقفت رضوخه، إىل
األرض، عن فأنهضوه سلبًا، فأجاب السؤال الحصان عليه فأعاد أجاوب»،

مركزه.) إىل به وعادوا

وذلك اإللهية، بالعجائب يعتقد ال بأنه الثعلب اعرتف قد ييل: ما الكاتب أيها دون
االعتيادي. املائي العذاب سيم أن بعد

الثعلب، اعرتافات القضاة مسامع عىل يقرأ بأن الحصان أمره ثم الكاتب، فدون
املقدس. بالكتاب يؤمن ال أوًال: بأنه: املتهم الثعلب اعرتف قد ييل: ما وقرأ الكاتب فنهض
املقدسة. بالصور يعتقد ال رابًعا: األسد. بألوهية يعتقد ال ثالثًا: باهلل. يعتقد ثانيًا:ال
وملا اإللهية. بالعجائب يؤمن ال سادًسا: دنس. بال حبلت اللبؤة بأن يعتقد ال خامًسا:
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ويقاد الحديد، بسالسل الثعلب يقيد بأن املجلس أمر الوقائع قراءة من الكاتب انتهى
وقف القيود يف ورجاله يداه وضعت أن وبعد القضاة، حكم هنالك لينتظر السجن إىل
رأسه من يسيل كان الذي بالدم مخضبتان ووجنتاه املجلس، أمام الضالة كالفريسة
املجلس أما معهما»، ألموت باللصني وجيئوا ألحمله صليبكم «هاتوا وقال: املجروح،
بحياة تأملوا لو يذكرهم الذي املؤثر الثعلب بكالم القضاة يكرتث ولم ارفض، قد فكان
سيق الذي امللحد قضية يف يتشاورون مبالني غري فخرجوا الرش، ضد وجهاده األسد

السجن. إىل مهانًا محتقًرا
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اهللا مشيئة فلتكمل

بإحضار وأمروا التفتيش، ديوان يف والحمار والبغل الحصان اجتمع الثالث اليوم ويف
الثالثة، القضاة أصدره الذي الحكم يسمع كي املجلس إىل واإللحاد بالكفر املتهم الثعلب
فحرض الحيوانات، جميع من والداني القايص بها فسمع اشتهرت، قد قضيته وكانت
وملا املخيف، الحكم تالوة ويسمعوا املتهم، الثعلب لريوا املجلس إىل غفري عدد منهم
يف الحيوانات أخذت الخفر من باثنني ومحاًطا بالحديد، مكبًال املجلس الثعلب دخل
والشنق الصلب منها يفهم كلمات إال ليسمع املتفرج يكن ولم والنهيق، والصفري اللبيط

املجلس! فليحيا الكهربائية! فلتسقط الثعلب! فليمت والحريق:

والنهيق، والصفري املظاهرات عن وينهاكم بالنظام، املجلس يأمركم الحصان:
حي. بصوت املجلس أبرزه الذي الحكم قراءة اسمعوا

ييل): ما بقراءة الكاتب وبدأ السكوت، ذلك عند (فاستتب

خصوصية اعتقادات للثعلب أن أوًال للمستنطقني: وتحقق للمجلس ظهر قد
عليها أقامنا التي هللا رشيعة وتناقض املقدسة، جمعيتنا تعاليم تخالف رشيرة
لم املتهم أن ثانيًا تبني وقد وإلحاًدا. كفًرا ندعوه ما وهذا بها، وأوصانا أمناء
إذ واالستخفاف؛ واالزدراء التهكم بأسلوب إال الفاسدة اعتقاداته عن يربهن
تجديًفا. نسميه ما وهذا والسخرية، بالهزء املقدسة القضايا عن يتكلم كان
االعتيادي العذاب سيم أن بعد إال القضاة سؤاالت عىل يجاوب لم أنه وثالثًا
القضاة عىل أنكر ورابًعا وتكربًا. تمرًدا نعتربه ما وهذا اعتيادي، والغري
إلقاؤها، شأنه من ليس سؤاالت عليهم بإلقائه وأهانهم واحتقرهم السلطة،
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رسية، جلسة يف املجلس التأم قد ولذلك وفضوًال، وقاحة نعده ما وهذا
اآلتي: الحكم وأبرموا املتهم، أمر يف األعضاء وتفاوض

عىل نحكم التفتيش مجلس أعضاء نحن لنا املعطاة الروحية السلطة «بقوة
بالتجديف. وثالثًا والعصيان. بالتمرد وثانيًا والوقاحة. بالفضول أوًال الثعلب
هو الجرائم هذه من واحد كل عىل وعقابه واإللحاد، والهرطقة بالكفر ورابًعا
وتضاف أمالكه، كل امللحد من نغصب أن هو األول الذنب قصاص ييل: كما
سنة الحرم تحت يبقى أن الثاني الذنب وعقاب املقدسة، الجمعية أمالك إىل
الرابع الذنب عقاب وأما سنوات، خمس السجن يف يلقى أن والثالث: كاملة،
والرحمة، الشفقة عاطفة املجلس أعضاء حركت وقد بالنار، اإلعدام فهو
الشيطانية الخبيثة اعتقاداته املتهم أنكر إذا باإلعدام الحكم نقض عىل فعزموا
بها فاه وقحة كلمة كل عن املجلس أمام واعتذر برشائعنا، واعرتف املرضة،
كما ثابت عليها املتهم فعقاب األخرى، الثالثة الذنوب أما املحاكمة. أثناء
الثعلب املجلس ويسأل املجدفني، واملتمردين املارقني، للكافرين تأديبًا ذكرنا
بإنكاره ذنوبه عن ويكفر غيه، عن يرجع أن يريد كان إذا عما الجمع أمام
وملا املوت»، من عنه يعفى كي بتعاليمنا ويعرتف الخبيثة، اعتقاداته كل
تريد هل قائًال: السؤال إىل الحصان عاد الحكم قراءة من الكاتب انتهى
حياتي أشرتي أن تريدون هل تردد: بدون الثعلب فأجاب ذلك؟ تفعل أن

هذا. غري مني اطلبوا واملشرتى الثمن بني نسبة أرى ال إني بضمريي،

تعرف أال فراقهم، عليك — شك ال — يشق وأوالد زوجة فلك عائلة رب أنك تذكر
تعرف أال الخبيثة؟ اعتقاداتك تنكر لم أنت إذا والشقاء التعاسة عائلتك إىل تجلب بأنك
قليًال تأمل قبيحة وقدوة رديئًا، مثًال لهم تكن فال أوالدك، الصغار ألولئك مديون بأنك
السافلة الصفات هذه إن إذ متمرًدا، أحمق تكن ال الخطرية املسائل هذه عىل نظرك أعد
أن تريد هل ثانية، اآلن فنسألك النار، إىل بك تفيض أطباعك وشكاسة شيئًا، تكسبك ال
نشأت الذي األصيل اعتقادك إىل وترتد وتجديفك، وقاحتك، عن وتعتذر اعتقاداتك، تنكر

أجدادك؟ عن وورثته عليه،
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واالهتداء اإلنكار إىل رأيي يف أحوج األفاضل املحرتمون القضاة أيها أنتم الثعلب:
ا حقٍّ يل تجعلون اعتقادي إنكار مني طلبتم فإذا أعينكم، يف أنا كما عيني يف فأنتم مني،
تحكمون فلم وشأنكم، أترككم وشأني تركتموني وإذا اعتقادكم، إنكار منكم أطلب بأن
الحكم قوتي ووهبني عقًال، إلهي أعطاني ملاذا ذنبًا، قط أرتكب لم وأنا باإلعدام، عيل
ثم جناحني، العصفور هللا أيعطي فقط؟ بطني أجل من وأعيش أقتلهما ألكي والتمييز،
ال والتأمل؟ لالفتكار استخدمته إذا يهلكني ثم عقًال أيعطيني بهما؟ طار إذا يهلكه
وجود أنكرت ومتى قلوبكم، يف اعتقادكم من قلبي يف أرسخ هو اعتقادي أن يف شك
فاعرتفت أكرهتموني فأنتم الخرافية، بتعاليمكم لكم وأقر اعتقادي، ذاك إذ أنكر الخالق
أنكر ال وأنا هللا، وجود إنكار إىل اضطررتموني األليم العذاب بعد إال به أعرتف ال بما
من فيه جاء ما إال أستهجن ال وأنا بكامله، الكتاب إنكار عىل أجربتموني إلهكم، إال
لكم ولكن أثبت، ولم أنكر لم وأنا العجائب، أنكر إني تقولون والخزعبالت، الخرافات
أسيادي يا ال نفيس، من أطلبه مما أكثر فهو اآلن تطلبونه ما أما الطاعة، وعيل األمر
رشيًفا سعيًدا يحيا الذي الضمري إىل بالنسبة ا جدٍّ بخسة قتلها تريدون التي الحياة إن
ليبقى ضمريي قتل تطلبون أنتم مني، تطلبونه ما يسوى ال الجسد هذا إن طاهًرا،
املستعرة النار يف نفيس أرى أن أفضل فأنا ضمري، بال الجسد نفع وما حيٍّا، جسدي

ضمريي. يل واتركوا جسدي، خذوا العبودية، بسالسل مكبًال ضمريي أرى أن عىل
عىل أشفق أوالدك، عىل ترأف زوجتك، رصاخ اسمع املسكني، الثعلب أيها الحمار:
الثاني، واتق األوىل فاحفظ مرعب، فظيع األبدي والهالك عزيزة، الحياة إن نفسك،

سعيًدا. وأوالدك زوجتك مع وعش اعتقاداتك، أنكر واحدة، بكلمة حياتك احفظ
اعتقادي، أجل من أموت أن عىل عزمت فقد اإلرشادات، هذه من تزدني ال الثعلب:
فأسرتيح فيها وألقوني النار، إىل خذوني دعوته، أجل من الصليب عىل األسد مات كما

باآلخرة. وأفرح الحياة، هذه من
فاملجلس قوة، وال حول فال االهتداء، وترفض اإلنكار، تأبى أنت إذن الحصان:

املربم. حكمه فيك لينفذوا املدنية السلطة أصحاب إىل الحفظ تحت بك يبعث إذن

ويكتب وقلًما، قرطاًسا يأخذ بأن الكاتب وأمر كرسيه، الحصان عندئذ (وتبوأ
ييل): ما
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املدنية: الحكومة قايضقضاة الثور إىل
حوكم قد إليكم الواصل فالثعلب الدولة، سيف يستنجد السماء مفتاح إن
بعد ووجد بتعاليمنا، املرضة الخبيثة الشخصية اعتقاداته عىل مجلسنا يف
ثانيًا واالستهزاء. الوقاحة أوًال اآلتية: الذنوب ارتكب أنه واالستنطاق املخابرة
رفض وقد واإللحاد، والهرطقة الكفر ورابًعا التجديف. ثالثًا واملكابرة. التمرد
القبيحة، ذنوبه عن بذلك مكفًرا الشيطانية، اعتقاداته وينكر يهتدي، أن
النار، يف اإلعدام تعلمون كما هو الذي املجلس حكم فيه ينفذ أن وفضل
األحوال كل ويف املجلس، حكم لتنفيذ لكم املعطاة القوة تستخدموا أن فأملنا

الدولة. سيف يستنجد السماء مفتاح إن
لحرضتكم الداعون
البغل الحمار، الحصان،
التفتيش مجلس أعضاء

منهم كل عليها فوقع املجلس إىل قدمها الرسالة كتابة من الكاتب فرغ (وملا
الحفظ تحت الثعلب خذ قائًال: الخفر إىل مختومة الحصان وسلمها بإمضائه،
تممنا قد هلل والحمد فنحن صاحبها، إىل الرسالة هذه وسلم السجن، إىل
من أبرياء «إننا مستقيم: وضمري ورسور، براحة نقول أن ونقدر وظيفتنا،

هللا.) مشيئة فلتكمل الصديق»، هذا دم

ينقلبون. منقلب أي الثعالب وسريى الحمار:
متهللني الحيوانات جميع وخرج عندئذ، املجلس وارفض هللا، مشيئة فلتكمل البغل:

املسكني. الكافر إحراق قريب عن يشاهدوا أن ينتظرون وهم فرحني

للجالد؛ وناوله عليه، صادق ثم وقرأه، فضه، الكتاب وصله عندما فإنه الثور، أما
غيه، عن يرتد لعله أمره؛ يف ليتفكر أيام عرشة فرصة الثعلب وأعطي بموجبه، ليعمل
ولكنه إقناعه، ويحاول سجنه، يف الثعلب إىل يوم كل يذهب الثور وكان اعتقاده، وينكر
ومحافًظا بآرائه، متشبثًا عناده، عىل ا مرصٍّ بقي عليه املحكوم إن إذ بأرب يظفر لم
وبعد احرتاًقا، املوت إىل به أفضت التي ضمريه استقامة إليه تدعوه كانت ما عىل
إىل أعوانه مع الجالد ذهب عرش الحادي اليوم صبح وجاء املعينة، املدة مضت أن
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راسًفا عليه باملحكوم وجاءوا متأججة، ناًرا هنالك وأرضموا املدينة، يف العمومية الساحة
املضطرمة النار عىل ترشف عالية دكة عىل وأوقفوه بالخفر، محاًطا الحديد، بسالسل
الحصان جملتهم ومن العمومية، الساحة يف ازدحمت قد الحيوانات وكانت منها. بالقرب
الصالحة، أعمالهم بثمرة ويتلذذوا املرعب، املشهد هذا لريوا أتوا الذين والبغل والحمار
اتخذت قد كانت الحكومة ألن واحد؛ ثعلب املحتشدة الخالئق هذه كل بني يكن ولم
لقمع اليوم هذا يف القوة تستخدم أنها وأعلنت الثعلبية، املظاهرات ملنع االحتياطات كل
بيوتها، يف الثعالب فبقيت الدسائس، ويدس الخواطر، يثري أن يحاول مكابر عنيد كل

والحنق. الخوف من مملوء بقلب املصيبة واحتملت
الحيوانات أكثر إن إذ املحتشدة؛ الجماهري كل يشمالن واالبتهاج الرسور وكان
العمومي، بالصالح مرض وجودهم بأن ويعتقدون الكافرة، الثعالب يكرهون كانوا
ليسدوا اآلن وجاءوا عليه، صادق الذي والقايض الحكم، أصدر الذي املجلس فشكروا

ينفذه. الذي الجالد إىل الجزيل شكرهم
وعصب شعره، له وحلق الرشفة، عىل الثعلب من بالقرب الجالد ذاك إذ فوقف
وترتد اعتقادك، تنكر أن تريد كنت إن مرة آلخر أسألك قائًال: وخاطبه بمنديل، عينيه
وال وجل، عز «اسأله وقال: السماء، إىل يده الثعلب فرفع الصواب، إىل مهتديًا غيك عن

تسألني».

إذن؟ اعتقادك تنكر أن تريد ال الجالد:
سيكونون ألنهم فستموتون؛ أنتم أما نيام، الحيوانات ألن أموت إني الثعلب:

أيقاًظا.
بيدي الذي األمر وبموجب القضاة، قايض الثور من يل املعطاة بالسلطة إذًا الجالد:
الزندقة، سفاهات من آدابنا وتنقى جامعتنا، لتطهر النار يف الكافر الثعلب هذا أرمي

تشوهها. التي

به وشد باللوح، املوصول الحبل وأخذ الوراء، إىل الجالد رجع ذلك (وعند
فرصخ تحته املستعرة، النار يف ووقع الثعلب، أقدام تحت من اللوح فانسحب
من تصاعد صدى لرصخته فكان هللا)، مشيئة (فلتكمل قائًال: الجالد ذاك إذ
فليحا كافر، كل فليمت هللا»، مشيئة «فلتكمل مردًدا: هتف الذي الجمع بني

والحصان.) والحمار البغل
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املستعرة النار جوف يف ووقع اللوح، أقدامه تحت من انسحب فلما الثعلب، أما
املحتشد: الجمع هتف عندما عقله عىل مالًكا يزل لم وكان هائلة، مرعبة رصخة رصخ
بصوت معهم فهتف خالقه، لتذكر الفطرية عواطفه فحركته هللا»، مشيئة «فلتكمل
رماًدا، الثعلب أصبح الزمن من برهة ميض وبعد هللا)، مشيئة (فلتكمل اللهيب: يخنق
هللا، ليشكروا الرشفة إىل والحصان والبغل الحمار بعدئذ وصعد الحيوانات، فرست
ولم ملحد، كافر كل شأفة استئصال عىل دائًما تساعدهم كي اإللهية العزة إىل ويتوسلوا
السماء، فاكفهرت عظيم، اضطراب الجو يف حدث حتى الخالق اسم يلفظ الحصان يكد
تجر الفضاء أرجاء يف عاصفة ريح وجالت كالحجارة، الربد وتساقط األمطار، وهطلت
مرتعشني الجميع فوقف ساعة، نصف مدة الحال هذا وبقي والصواعق، الربق وراءها
فيه فوقف كبريًا، أوتومبيًال راكبًا األسد ورائها من وظهر الغيوم، انقشعت ثم خائفني،
حبوا لكم: قلت ضحية، وليس رحمة «اطلب قائًال: والبغل والحمار الحصان وخاطب
بكم الغري يفعل أن تريدون مثلما لكم: قلت تدانوا، لئال تدينوا ال لكم: قلت أعداءكم،
الفظيعة، الجرائم هذه ترتكبون جسارة بأي تقتلوا، ال لكم: قلت أيًضا، بهم أنتم افعلوا
أجيل؟ من إخوانكم وأحرقوا اذبحوا قلت متى أي أجيل؟ من إنها تقولون: ثم ومن
أقول والحق أما أجيل؟ من واسجنوهم وأحرقوهم، واطردوهم، عذبوهم، قلت كتاب بأي
الشديد العقاب من لكم ويل تعاليمي، وأفسدتم عيلَّ، وافرتيتم اسمي، دنستم إنكم لكم:
باسمي ترتكبونها جريمة كل عن لتجاوبوا الدين يوم تقفون حني لكم ويل الصارم،
جسمه عن ونفض الحمار، ذلك عند فتشجع الذاتية!» وغاياتكم مطامعكم، أجل من
لم الذين أعدائي «أما لنا: تقل ألم قائًال: خافت بصوت األسد وخاطب الرعشة، غبار
رصخة ذاك إذ األسد فرصخ قدامي»، واذبحوهم هنا ها بهم فآتوا عليهم أملك أن يريدوا
ما عىل ونقحتموها تعاليمي، أفسدتم فأنتم عيلَّ، وافرتاء باسمي كذب «هذا قائًال: مرعبة
اآليات هذه عليها تضيفون جسارة بأي مطامعكم، نيل عىل ويساعدكم أذواقكم، يوافق
بذبح وآمركم بنفيس، نفيس أناقض ثم أعداءكم، حبوا لكم أقول فكيف الشيطانية،
أمامي، من فاذهبوا اآلخرة، يف لكم وويل عديدة، جرائمكم إن لكم: أقول الحق أعدائي،
وغاب بالغيوم، السماء ذاك إذ وتلبدت الفظيعة»، األعمال هذه تكرير عىل تتجارسوا وال

األبصار. عن أوتومبيله يف األسد
خاسئني، وجوههم منكسني إسطبلهم إىل فذهبوا والحمار، والبغل الحصان أما
القائد العلم قطار صفر إذ الحديدية؛ السكة طريق عىل يوم ذات سائرون هم وبينما
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وتطايرت سحًقا، فسحقهم جميًعا عليهم ومر واالخرتاعات، والكهربائية البخار عربات
التمدن طريق عىل املتقطعة أعضاؤهم وتشتتت الجو، يف أجسادهم وبقايا رءوسهم،

ا.ه. الحديث
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