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 ومماته ة سقراطمحاكم 

أن  كانت أثينا ترسل كل سنة حجيجا إلى معبد أبولون في جزيرة ديلوس، فاتفق( د)
مؤخر المركب في اليوم السابق على صدور الحكم، وكان قانونا مرعيا أن ال  لكل

المدينة بإعدام طوال زمن الحج، وقد استغرق تلك السنة ثالثين يوما، فانتظر  تدنس
أوبة المركب، وكان تالميذه يختلفون إليه كل يوم يتالقون عند  سجنه سقراط في

فإذا ما فتح باب السجن دخلوا، وكثيرا ما كانوا يقضون معه  الفجر في المحكمة،
فنظم أمثال إيسوب، ونشيدا : ينظم في أوقات الفراغ النهار بأكمله، وكان هو

نما نظم امتثا ألبولون، ولم يكن قد نظم الشعر ال لصوت طالما سمعه في قبل ذلك، وا 
أسباب الفرار، ووفروا له وسائل العيش في تساليا،  وائتمر تالميذه فهيئوا لهالمنام، 

يعذر الفار في مثل هذه الحال، ولكنه أبى أن  وكان الفرار مستطاعا، وكان العرف
بالده، والقوانين سياج الدولة، في ظلها ينشأ  يهرب كالعبيد، وأن يخرج على قوانين

ظلموه فبأي حق يستهين هو بالقوانين  األفراد ويحيون؛ فإن كان األثينيون قد
قط إال للحرب دونها؟ وهو أينما يذهب  ويظلمها؟ ثم كيف يهرب وهو لم يغادر أثينا

ال ضاع لديه كل معنى للحياة وأغضب  سيثابر على خطته من الوعظ والتأنيب وا 
  مواطنيه؟اإلله، فهل يكون األجانب أوسع صدرا من 

وجاء بعض  يذ ما خال أفالطون فقد كان مريضا  التالمولما عادت المركب وحل ( ـه)
الصغير، فلما  دخلوا عليه فوجدوا زوجته جالسة بجانبه تحمل ابنهماالفيثاغوريين فأ  

فأخذها بعض  وقع نظرها عليهم أخذت تنتحب وتندب فأمر أن تصرف إلى المنزل،



، وكان سعيدا   وتضرب صدرها، وجلس إليه مريدوه، وكان هوالخدم وهي تصيح 
ويضحكون ثم  شيء من هذه السعادة ينتقل إلى نفوسهم فيتحدثون معه على عادتهم

حديثهم في خلود  وكان معظميفكرون في موته فيبكون ثم يستأنفون الحديث وهكذا، 
جثة هامدة؛ فلما  إحمام النفس حتى إذا ما تقدم النهار قام فاستحم ليكفي النساء مئونة

ولما آذنت الشمس  رجع أدخل عليه قريباته ومعهن أوالده الثالثة فكلمهم ثم صرفهم،
وكان الغروب  -بالمغيب دخل السجان وأبلغه دنو الساعة وأثنى على خلقه وبکی 

فتناولها  فأمر سقراط بالسم فأحضر له مسحوقا في كاس -ميعاد اإلعدام عندهم 
 اآللهة أن يوفقوه في هذا الرحيل من العالم الفاني إلى العالم الباقی،بثبات ودعا 

 وشرب الكأس حتى النهاية دون تردد وال اشمئزاز، وأجهش التالميذ بالبكاء فانتهرهم
وأخذ يتمشى حتى إذا ما أحس بثقل رجليه استلقي على ظهره كما أوصاه صاحب 

إلى أعلى فيفقد اإلحساس شيئا فشيئا  وأخذت البرودة تغشى جسمه من أسفل السم،
  .القلب فاعترته رجفة فأطبق أقريطون فمه وعينيه حتى بلغت

، ونقصد بهذه الخراف على الخصوص «رب الراعي تشتتت الخرافولما ض  »( و)
من تالميذه؛ فشخص إقليدس إلى ميغاري وأنشأ المدرسة الميغارية، ولحق به  النابهين
نا غير يسير، ورحل أرستبوس إلى صقلية ثم عاد إلى وطنه وقضى معه زم أفالطون

المدرسة القورينائية، وأسس أنتستان في أثينا المدرسة الكلبية، وكان لهذه  قورينا وأنشأ
ولكنا نرجئ الكالم عليها إلى الدور الثالث؛ ألنها متصلة به، شبيهة  المدارس شأن،

 .بمدارسه
 


