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إلى السير جوزيف بانكس.

منطقة باسي، ٢٧ يوليو ١٧٨٣م

سيدي العزيز،

استلمُت رسالتك الطيبة عن طريق الدكتور بالجدين، وأعتز كثيرًا وأتشرف بذكراك العزيزة.

لقد كنُت مشغواًل كثيرًا بالشؤون العامة يوم كان بالجدين هنا، واستمتعُت بفوائد حديثه التي 

أشركتني فيها بكرمك. أتمنى أن أحظى باملزيد من وقت الفراغ، وأن أقضي جزًءا منه في تلك 

الدراسات التي أجد أنها تناسبني أكثر من العمل السياسي.

أشاركك السعادة بعودة السالم، وأتمنى دوامه. وأتمنّى أن يمتلك هؤالء الناس، الذين يّدعون 

أنهم مخلوقات عاقلة، حكمًة وعقاًل كافيني من أجل تنحية خالفاتهم دون قتل بعضهم. فبرأيي، 

ليست هناك حرٌب جيدة أو سالم سيء. ويا لها من فوائد تلك التي سيجنيها اإلنسان في 

رفاهيته وراحة عيشه لو استخدمت نفقات الحروب في املنفعة العاّمة. بل ستمتّد الزراعة لتصل 

قمم الجبال، وسنتمكن من استكشاف كّل تلك األنهار أو ربطها بالقنوات، وستُنشأ الجسور 

وقنوات املياه وطرق جديدة وغيرها من األعمال العامة والصروح والتحسينات التي ستحّول 

إنجلترا إلى جنة كاملة. ال يمكن أن يحصل ذلك إال حني تُنفق هذه املاليني في عمل الخير بداًل 

من إنفاقها في أعمال الشر كما حدث في الحرب األخيرة؛ تلك الحرب التي جلبت التعاسة 

آلالف العائالت، ودّمرت حيوات آالف العاملني الذين كان من املمكن االستفادة من أعمالهم.

أنا سعيد باالكتشافات الفلكية األخيرة التي قام بها مجتمعنا. ستتطور معرفة اإلنسان سريًعا 

بفضل كل أكاديميات العلوم في أوروبا وبفضل اآلالت الجيدة وروح االبتكار. أشعر باألسى 

ألنني ُولدت في هذا الزمن؛ فلن أتمكن من معرفة ما سيُعرف خالل املئة عام القادمة.



أتمنى النجاح املستمر لعمال الجمعية امللكية، وأن تُزيّن كراسيهم لفترة طويلة يا سيدي 

العزيز.

خادمك املطيع

ب. فرانكلني

سيُطلعك الدكتور بالجدين على تجربة حول كرٍة ضخمة تم إرسالها للسماء. يتم الحديث عن 

هذه التجربة بشكٍل كبير هنا في الوقت الراهن، وال شّك أنها ستمدنا بوسائل ملعرفة جديدة لو 

تم تطويرها.


