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كیف صرت اشتراكیا 

ولیام موریس 

قد طلب مني المحرر ان اعطي تاریخا ما للتحویل الذي ذكر آنفا، و احس ان فعل ذلك قد یكون ذا نفع اذا قرائي أعتبروني انتمي الى فكر معین یمثلھ  
مجموعة من الناس　 و لكن لیس من السھل ان افعل ذلك بوضوح و صدق و اختصار. لكن على كل حال دعوني ان احاول. اوال، ساقول ما اقصده

بكلمة اشتراكي، بما ان یقال لي بان ھذه الكلمة لم تعد تعبرعن نفس ما كانت تعبر علیھ قبل عشرة اعوام. حسنا، ما اقصده باالشتراكیة ھو وضع
اجتماعي ال وجود فیھ الغنیاء او فقراء، وال سادة او عبید، وال عاطلون وال مرھقون، ال عمال المخ مرضاء المخ وال عمال الید مرضاء القلب، اي في
كلمة واحدة، مجتمع كل الرجال فیھ یعیشون بوضع متساوي، یدیرون شؤونھم بدون تبذیر و مع الوعي الكامل بأن ضررا لواحد منھم یعني ضررا للكل

. تحقیقا أخیرا لمعنى كلمة كومونولث

أالن، ھذه ھي الصوره لالشتراكیة التي اؤمن بھا الیوم، و التي أمل ان اموت مؤمن بھا، ھي التي بدأت بھا، فلم یكن لدي مرحلة انتقالیة اال اذا حسبتم  
مرحلة قصیرة للفوضویة التي أثنائھا رأیت مثالي االعلى بوضوح و لكن لم یكن لي امال أن أحققھ. ھذه الفترة قد انتھت قبل بضع اشھر من انضمامي

لالتحاد الدیمقراطي. و معنى انضمامي لھذه الجمعیة كان نتیجة تخیلي امال لتحقیق مثلي االعلى. اذا سالتوني كم كان عندي من

امل، او ما كنت اتصور اننا نحن االشتراكیون الذین كنا نعیش و نعمل في ذلك الوقت، سننجز نحو أملنا، أو متى سیصبح تغییر ملموس في المجتمع، 
یجب أن أعترف، انني ال

اعرف. استطیع ان اقول فقط انني لم اقیس املي او مقدار البھجة التي جلبھا لي في ذلك الوقت. أما البقیة، فعندما خطیت ھذه الخطوة كنت اجھل االقتصاد
كلیا، فلم اكن قد فتحت كتابا الدم سمیث، و لم اسمع بریكاردو و ال بكارل ماركس. لكن الغریب انني قد كنت قرأت بعض كتابات میل، اعني االوراق

التي كانت قد صدرت بعد وفاتھ الذي یھاجم فیھا االشتراكیھ بتنكرھا الفیوري. یطرح میل في تلك الكتابات البراھیین الى الحد الذي یصلونھ، بوضوح و
.صدق، و نتیجة ذلك بما كان یخصني انا كانت ان اقتنعت بان االشتراكیھ تغییر ضروري، و ان من الممكن ان یجري ھذا التغییر في ایامنا ھذه

تلك االوراق قد اكملت تحولي الى االشتراكیة. حسنا، بما انني قد كنت انضممت الى الحزب االشتراكي ( و بدون شك قد اصبح االتحاد اشتراكیا بعد 
فترة وجیزة ) بذلت جھدا لتعلم الوجھة االقتصادیة في الفكر االشتراكي، حتى حاولت ان اقفز على ماركس، ومع انني یجب ان اعترف اننى قد

. استمتعت كثیرا بالجزء التاریخي لكتاب "رأس المال"، دماغي قد عانا معانات ارباك في الجزء االقتصادي البحت لذلك الكتاب العظیم
على ایة حال، قرأت ما استطعت و أمل ان بعض المعلومات قد علقت بي من قرائتي، ولكن التي اثرت اكثر اظن ھي المحادثات المستمرة مع االصدقاء

مثل باكس و ھندمان و شو، و سرعة سیر االجتماعات الدعائیة التي كانت تجرى في ذلك الوقت، و التي اشتركت بھا. بقیّة ما تعلمتھ من االشتراكیة
.العملیھ تلقیتھ بعد حین من بعض اصدقائي الفوضویین، والذي على عكس ما قصدوه تعلمت منھم ان الفوضویة مستحیلة

.مثلما تعلمت من میل ضد قصده ان االشتراكیة ضروریة 

و لكن في روایة كیف وقعت في االشتراكیة العملیة، لقد بدات، كما اتصور، في منتصف الطریق، ففي موضعي كرجل ثري غیر معاني من العجز  
الذي یضطھد الرجل العامل في كل خطوة، اشعر انني ما كنت قد انسحبت الى الجھة العملیة للموضوع اذا لم یدفعني مثل اعلى باتجاھھا. الن السیاسة
كسیاسة، اعني، غیر معتبرة كوسیلة ضروریة و لو ثقیلة و مقرفة لغایة، ما كانت تجذبني على االطالق، وال عندما وعیت الى اخطاء المجتمع كما ھو
االن، و اضطھاد الفقراء، كان من الممكن ان اصدق أحتمال تعدیل و لو جزئي لھذه االخطاء. في كلمات اخرة، لم یكن من الممكن لي ان اكون على

".ھذه الدرجة من الحماقھ ألصدق أن الفقراء سعداء و "محترمون

اذا مثلي العلى قد دفعني ألبحث عن اشتراكیة العملیة، ما الذي دفعني التخیل مثلي االعلى؟ األن سیأتي الذي ذكرتھ من قبل في ھذا المقال، انني من  
.نوع معیّن من الناس

قبل ازدھار االشتراكیة الحدیثة، كل المثقفیین تقریبا كانوا، او قالوا عن انفسھم، انھم راضون عن حضارة ھذا القرن. مرة اخرى تقریبا، كل ھؤالء  
االشخاص حقا كانوا ھكذا راضون، و لم یرو غیر أن یكّملو ھذه الحضارة من خالل رمي بعض البقایات التافھة من العصورالبربریة. باختصار، ھذه

كانت وجھة نظر حزب ھویغي، طبیعیة للرجال الناجحیین من الطبقى الوسطى في المجتمع، الذین كانوا، فیما یخص التقدم

.المیكانیكي، لیس لدیھم اي شيء یطلبونھ، لو فقط االشتراكیة تتركھم لیستمتعوا بحیاتھم الوافرة 

لكن غیر ھؤالء الذین ھم راضون عن انفسھم كان ھناك یوجد من غیر راضي و انما كان لدیھم احساسا غامضا بالقرف ازاء نصر الحضارة، ولكن قد  
اخرسوا من قبل القوة التي لیس لھا حدود عند الھویغي. أخیرا، كان یوجد بعض الناس الذین كانوا یقاومون بصراحة الھویغي، بالتحدید أثنان: ھما

كارالیل و رسكن. الثاني، قبل ایامي مع االشتراكیة، كان سیدي نحو مثلي االعلى الذي ذكرتھ آنفا. و عندما أنظر الى الوراء، البد لي ان اقول كم كانت
الدنیا مملة بدون رسكن! كنت من خاللھ قد تعلمت ان اعطي صیغة لعدم رضائي الذي كان لیس غامظا على االطالق. منفردا عن رغبتي في صنع

.اشیاء جمیلة، العشق االساسي في حیاتي قد كان وال یزال كرھي للحضارة الحدیثة
ماذا سأقول عن ھذه الحضارة االن، حیث الكلمات توضع في فمي، أملي لتدمیرھا ، ما الذي یمكنني أن أقولھ عن استأصال ھذه الحضارة من قبل 

األشتراكیة؟
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ما الذي یمكنني قولھ في خصوص أتقانھا و تبذیرھا للطاقة المیكانیكیة، و كومونولثتھا الى ھذا الحد من الفقر، و أعدائھا من الكومونولث الى ھذا الحد  
من الغنا، تنظیمھا المذھل، كلھ لتعاسة الحیاة! كرھھا للمتع البسیطة التي یمكن للكل االستمتاع بھا

لوال حماقاتھا؟ سوقیتھا العمیاء التي ھدمت الفن، العزاء الیقیني الوحید للعمال. كل ھذا 

. أحسست بھ أنذاك كما أحس بھ أالن، و لكن لم اكن أعرف لماذا ھي كذلك 
امل العصور الماضیة قد أنتھى، كفاحات البشریة لعصور لم تنتج غیر ھذا االرباك القبیح. المستقبل القریب قد بدأ لي على االكثر انھ یقوي الشر الحالي 

.من خالل رمي أواخر البقیة لالیام قبل أن تستقر الحضارة الكسولة المملة على ھذا العالم
ھذا حقا كان تشائم ، واذا امكن لي بأن اتكلم عن نفسي كفرد و لیس كمجرد نوع، خاصة لرجل لدیھ مثل میولي، غیر مبال للمتافیسكس و الدین، فضال 

!عن التحلیل العلمي، و لكن صاحب حب عمیق لالرض و الحیاة علیھا، و عشق لتاریخ البشریة. تخیلوھا
أكان مكتوبا أن كل ھذا ینتھي في بیت العد فوق اكوام من الرماد، و لجنة الھویغ تصب الشمبانیا لألغنیاء و المارجارین للفقراء في نسب شدیدة التالئم 

الى حد انھ یجعل كل الرجال راضون معا، و لو متعة العینیین قد ذھبت من العالم، و مكان ھومر سیأخذ من قبل ھكسلي؟ صدقوني، عندما أجبرت
نفسي بأن أتطلع نحو المستقبل، ھذا ھو ما رایت بھ، و بما قدرت أن أتوقع، ال أحد ما عدا أقلیة نادرة، كان یتصور ان ھذا الكفاح ذو قیمة ضد كمال ھذه
الحضارة. فھكذا كنت حاضر لحیاة متشائمة بحتة، اال بطریقة ما أوحى لي أن وسط كل ھذه القذارة من الحضارة كانت تنبت بذرة تغییرعظیم، ما نحن
االخرون نطلق علیھ الثورة االجتماعیة. وجھ كل شيء قد تغیر من خالل ھذا االكتشاف، و كل ما علي ان اقوم بھ الصبح اشتراكیا كان ان انظم للحركة

. العملیة التي مثلما قلت من قبل، قد حاولت ان افعل بقدر استطاعتي

باختصار أذا، دراسة التاریخ و حب و ممارسة الفن دفعونني الى كره الحضارة  
التي اذا كان كل شيء قد توقف كما ھو، ستجعل من التاریخ ھراء عبثي، و یجعل من الفن مجموعة من غرائب الماضي التي ال یوجد لدیھا ایة صلة 

.جدیة للحیاة الحاضرة

و لكن الوعي بان الثورة تدورحول مجتمعنا الحدیث الكریھ منعني – كنت محظوظا أكثر من ھؤالء الذین لدیھم احساسا فنیا – من التبلورالى مجرد  
معارض ضد التقدم من جھة، و من جھة اخرى من تبذیر وقت و طاقھ في اي من الخطط العدیدة التي تأمل الطبقة الوسطى من المجتمع من خاللھا

.تجعل الفن یزدھر ، حیث لم یعد لدیھ اي جذر، و ھكذا اصبحت اشتراكیا عملیا

في كلمة او كلمتین، ربما بعض من اصدقائنا سیقولون ما شأننا بامور التاریخ والفن ھذه؟ نحن نرغب من خالل دیمقراطیة اجتماعیة ان نكسب النفسنا  
معیشة محترمة، نرید بطریقة او باخرى ان نعیش، و ھذا نریده على الفور. بالتأكید ان من یتصور ان مسألة الفن و الثقافة یجب ان تأخذ أولویة على
السكینة و الشوكة - و ھناك من یعتزم ھذا – ال یفھم ما ھو الفن، أو كیف جذوره یجب ان یكون لھا تربة من حیاة مزدھرة و غیر متوترة. بالرغم من
ذلك، علینا ان نتذكر ان الحضارة قد تنقص الرجل العامل الى وجود شدید النحافة و الحزن الى الحد انھ یكاد ال یعلم كیف یصّوغ رغبتھ لحیاة أفضل
من تلك التي یتحملھا االن. مسولیة الفن ھي ان یضع المثل اآلعلى الحقیقي لحیاة ملیئة و معقولة امامھ، حیاة التي الحس و خلق الجمال فیھا، أعني

االستمتاع بمتع حقیقیة، ستكون للبشر بحد االلزام مع خبزھا الیومي ، و انھ ال یوجد رجل او مجموعة من الرجال یمكن ان یُمنعوا من ھذا اال بمعارضة
.فقط، التي یجب ان تقاوم الى اقصى حد

 

.ترجمة علي عیسى. جمیع الحقوق محفوظة 2006 علي عیسى 
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