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  األب الياس زحالوي ومعرفة املسيح
  حممد سعيد محادة

  
، أي 2004عندما بدأ األب الياس زحالوي ترمجة هذا الكتاب عام 

دة للواليات املتح "الرسويل"املؤمن بالدور  ،يف قّمة مرحلة العماء العاملي
نشره على حلقات يف ن مث الغرب عموماً، ودفعه يل كي أوم ،األمريكية

اليت كنت أصدرها حينها، بدا األمـر، يومـذاك،    ،"رؤى ثقافية"جملة 
نـه حماولـة إيهـام    عّم من مثقّفينا ومتابعي اجمللة، أبالنسبة لألغلب األ

 اء، ملريضهبشاشة العقل األمريكي من جهة، وإعطاء جرعة أمل يف البق
خرى، واملريض املعـّين هـو ذاك العقـل    مقبل على املوت من جهة أ

عرضي ووقـيت   ،وما تفعله أمريكا فيه ،ما حيدث يف العامل املتمسك بأنّ
شـعرية  " وطنية"ة بـ كانت متهّم "رؤى ثقافية" خصوصاً وأنّ. وزائل

، بينما كنت أبدو، وأنا أكتـب افتتاحياهتـا عـن    "قومية مستهلكة"و
ل فلسطني وحق العودة واملقاومة، كرجل يعيش يف ماضٍ الشهداء وأطفا

لقات األوىل من الكتاب وقرأهتا، يت احلوالواقع أنين عندما تلقّ. سحيق
ر، متثّلت يف أنّ هناك َمن يدعم تفكريي، يف هالة من الفرح والغرو لفّتين

إذا  ،هو عارض وزائل ال حمالـة  ،للقوة األمريكية ما نراه من اجتياحٍ نّأ
وال  ،نا يف وجود نراه حننبقوة التمسك حبقّ ،ستطعنا الوقوف بوجههما ا

يراه غرينا لنا من جهة، وإذا ما قاتلنا بصرب، من جهة أخرى، اللتقـاط  
 .ة رؤيتنا ملا جيري حولنا ويف العاملأنفاسنا وإقناع العامل بأحقّي

مفكّراً بقامـة   نّالغرور اليت حتّدثت عنها، جاءت من أهالة الفرح و
وجوده  وأنّ ،يدعم هذا الذي نؤمن به عن معرفة وعلم ،ب زحالوياأل
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هـا الـداعم   هها وخطّقناعة منه بتوّج ، هويف اهليئة االستشارية للمجلة
دفع األب زحالوي هـذا   نّوقد أيقنُت يومها أ. وثقافة العقل للمقاومة

اول، هو طريقة يف عصر التبشري الثقايف بشروط كولن ب ،الكتاب للنشر
هـو حـدث عـابر     ،ما حيصل يف العامل نّلتمرير رؤية، مفادها أ ناعمة

أوشكت تغذيته على هنايتـها،   ،وديناصور لعبة على الطريقة اهلوليودية
األب زحـالوي، وهـو جـرأة     هذا ألنّ. وهشٌّ أصل فكرته واٍه ألنّ

باملسيح املخلّص احملب،  وإميان حّق ،افةوعروبة شفّ ،ةووطنية نقّي ،عميقة
وباعثـاً   ،الذي جاء خملّصاً وحمضِّراً للبشـرية  ،عنا السورييعرف يسو

 سٍمقـدّ  ، وليس من شعبٍشعباً دون شعبٍ لقيمها السامية، فلم يستثنِ
س، احلكيم املقـدّ  ،باعتقادنا ،يسوع وحده. وميتلك احلكمة دون غريه
وكانت سـبباً رئيسـاً يف    ،تقّدس املال بغيضٍة ٍةالذي مل يدُع إىل فردانّي

ي القرن السابع الذي وجد له تربيراً دينّياً عند طهرانّي ،الرأمسايلاجلشع 
يف أمريكا، متناسني قول املسيح مـن أنَّ   و عصرناه طهرانّيوتلقفّ ،عشر
األب  وكأنّ. ل، ال ميكنه االستمرار يف البقاءس على عبادة املاّسبيتاً تأ

انتفضها  ةًلّيزم بترمجة هذا الكتاب، انتفاضةَ حقٍّ أالياس زحالوي قد قا
بوا ألنه قد اقترب ملكوت السموات، فإنّ هذا هو وت: "يوحنا املعمدان

الذي قيل عنه بأشعياء النيب القائل صوت صارخٍ يف الربية، أعّدوا طريق 
  ).مّتى، اإلصحاح الثالث" (الرّب، اصنعوا سبله مستقيمة

 هذا الكتاب، الذيصها روبري دول يف هذه االنتفاضة هي اليت يلّخ
اليت تقوم على فكـرة االسـتعالء    ،مربيالية األمريكيةيفضح العقلية اإل

للماورائيات املأزومة  ،ة، وهي كشف علمي عميقة من الطهرانّياملستمّد
فعاهلا العدوانية، وللبنية الفكرية اليت تسيطر على عقل الطبقة اليت حتّرك أ

  .احلاكمة يف الواليات املتحدة
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ر بشكل واضح عن العالقـة بـني   د عّبق "وليم ستاغنت"فإذا كان 
إنكلتـرة  "دت عاته قد حّداهللا وتوقّ وعوَد إنّ «: ني واهللا بقولهالطهرانّي
مم العامل كنني بيننا، كي يكونوا فوق مجيع أ، ومجيع الناس السا"اجلديدة
أواخر القرن العشـرين،  وزيرة اخلارجية األمريكية يف  ، فإنّ» وشعوبه

ها إننا أمة تعلو هامُت"أعادت الفكرة نفسها بقوهلا ، قد "ولربايتمادلني أ"
وقد قـال كلينتـون   ". آلخرونوهلذا ترى ما ال يراه ا ،فوق الشمس

الواليات املتحدة هي أفضل بلد  إنّ"مام الكونغرس األمريكي، كذلك، أ
م الوالء الـذي  َسل أولربايت وكلينتون إال ترمجة لقوما قو". يف العامل

، وألهنا بعد اهللا فهي "ة واحدة بعد اهللاأّم" :ريكا يومّياًده الطلبة يف أميرّد
ومـا قتـل    .من األممٍف إهليٍّ كي تثبت تفّوقَها على غريها تقتل بتكلي

عن  إال تعبٌري ،وقبلهما يف فييتنام وغريها ،األبرياء يف العراق وأفغانستان
حـد تالمـذة   يعّد نفسه أ" روبري دول" وألنّ. هذه اخلصوصية اإلهلية

من " دول"الذي اخترع العصيان املدين يف بريطانيا، فقد هرب  ،"تورو"
 ،الواليات املتحدة كي ال يدفع الضرائب لوزارة الـدفاع األمريكيـة  

  .شعوب العامل الفقرية ويكون شريكاً يف القتل الذي متارسه بالده ضّد
مـن   التزامن احلاصل بني ظهور كـلٍّ  "دول"يف هذا الكتاب يبّين 

ثلـث  "نتية والرأمسالية، ويفضح احلرية األمريكية اليت جعلت الربوتستا
لطبقـات  ، وهي حرية التعبري عـن رأي ا "نيني يف حكم األمّياألمريكّي

ني، وال سيما الزنوج، ال كثرياً من األمريكّي نّذلك أ. املسيطرة يف أمريكا
واحتجاجاً على عقلية االستعالء األمريكيـة  . ينالون حريتهم إال باملوت

ويكتـب   ،الكتابـة باإلنكليزيـة   "دول"يـرفض   ،الغرور الرأمسايلو
وهو يتقن سبع  ،1968جامعة هارفرد عام  يفج نه ختّرعلماً أبالفرنسية، 

ه فثمة نّيب جيد أنَّ بلَد" :تغلب على تفكريه ةًثورّي ةًإميانّي هذا ألنّ. لغات
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ابه شعور يهني اهللا، فيمأله هذا األمر باحلزن والغضب يف آن واحد، وينت
متييزاً "، وألنه أقام "يستحيل التعبري عنه، من البغض واحلب حيالَ شعبه

  .، كما يقول يف كتابه هذا"واضحاً بني ديانة الكهنة وديانة األنبياء
ال يفوتين أخرياً أن أشكر األب الياس زحالوي، الذي شّرفين بكتابة 

، وجيمع احلّب، هذه املقدمة، وهو املفكّر الذي يعرف كيف ينقّي البيدر
  .وحيرق التنب، اقتداًء بيسوع
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  املؤلف مقدّمة
  
  

  ضت الفوضى اخلالصة على الدنيالقد فُرِ"
  واندفع املدُّ الدّمويّ

  .من كل مكان وتالشت اإلشادة بالرباءة
  الناس يفتقرون إىل االقتناع،  خريةُ

  ".فيما األشرار مشحونون هبوىً عاصف
  W.B.YEATSييتس  .ب .ف

  
ــيّالفر إنّ ــيّة ضــ ــة لة األساســ ــة، لمحاولــ ــة  الراهنــ ــد أن الذهنيــ تؤكّــ

هذه الفكـرة  . األمريكية املعاصرة، هي نتاج طُهرانيَّة القرن السابع عشر
شـأن  بسيما إذا فكّرنا يف النفاق السائد  تبدو، للوهلة األوىل، تافهة، ال

ــه ال   -ة اجلنســياحليــاة  للسياســيني أن يفعلــوا مــا  حيــق مــن ذلــك، أنَّ
  ".ني املتجدِّديناملسيحيّ"أو يف حركة  -ر املواطنني يفعل سائ

ومع ذلك، فإنّ ما يـثري اهتمـامي، إنّمـا هـو آثـار الذهنيـة الطّهرانيـة،        
وأعــين بــذلك، يف مــا أعنيــه، . وبالتحديــد حيــث ال يشــتبه هبــا ألول وهلــة

السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية، وحركـة حتـرّر اللـوطيّني،    
فاألمريكيّون يرون أنّ كلَّ تدخّل عسـكري أو  . لنسائية األمريكيةواحلركة ا

سياسي يف البلدان األخـرى، جيـد تربيـراً لـه يف أنَّ األمريكـيّني هـم أبـداً        
ــر       ــابع عشـ ــرن السـ ــو القـ ــان طهرانيـّ ــذي كـ ــر الـ ــار، األمـ ــعب اهلل املختـ شـ

ولقـد ورثـت احلركـة النسـائية األمريكيـة هـذا       . مقتنعني به اقتناعـاً تامـاً  
ــار إزاء        ــت النســاء وضــع شــعب اهلل املخت ــد الفكــري أيضــاً، فمُنحَ التقلي

تقليـد  "أما احلركة اللوطية، فهي مظهر من مظـاهر  . الرجال الساقطني
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وإنَّ . الــذي يلعــب دوراً أساســياً يف الســلوك الطُّهرانــيّ  " االعــرتاف العلــين
اكتشــاف الصِــالت بــني عظــات قساوســة القــرن الســابع عشــر، ومتفصــلها 

ركات اللوطية أو النسائية، لن يكون دائماً مهمّة سهلة، ولكـنَّ متعـة   باحل
  .التفكري فيه، ال تقلّ أمهيّة عن التحدّي الذي يُشكّله

  :إليكم فرضييت

مثّة طبٌع أمريكي يقوم يف غفلٍة من األمريكيني، ومثة ذهنيةٌ أمريكية وسلوٌك 
  .يات أخرىأمريكي، وكلّها ختّص الشعب األمريكي، ومتّيزه عن قوم

ة تـهم ذهنيّـ  باملقابل، فإنّ األمريكيني مييلـون إىل االعتقـاد بـأنّ ذهنيّ   
ــ ــإنّ. ةعامّ ــتفكري والعمــل    ف تعــود إىل القــرن   ،طريقــة األمريكــيني يف ال

ــة، أنَّ سياســات حكومــاهتم       الســابع عشــر، وهــم يعتقــدون، بصــورة عامّ
ة، ومـن قـو    ،وعالقاهتم الشخصية انني تنحدر من طبيعة اإلنسان العامـّ

 نفهــم، بالتــايل، ال يــرون مــا هــو فريــد لــديهم، وال يفهمــون إذ . املنطــق
عنـدما يصــلون   ،الصـدمة الثقافيـة الــيت يعيشـها العديــد مـن األجانــب    

  .إىل الواليات املتحدة
. ميوهلم احلالية هي عصرية بالكلّية واألمريكيون يعتقدون أيضاً أنّ

. ملاضـــيهم الطُّهرانـــي يت بشـــأن التـــأثري املســـتمرّوقـــد تُفـــاجئُهم فرضـــيّ
 ،ويبقــى، يف رأيــي، أنَّ الطــابع األمريكــي قــد صــاغته اخلــربة الطُّهرانيّــة

 فت وراءها آثاراً كثرية، بعضها واضح، ولكنّ بعضها اآلخـر أدقّ اليت خلّ
فاملصـاحل األمريكيـة تتبـدّل، وتتبـدّل     . من أن يُلحظ مـن النظـرة األوىل  

ة عنصـر ثابـت يف الطبـع    لكـن مثـّ  و. أيضاً امليول االجتماعية والفلسفية
األمريكي، وهـو بالتحديـد هـذا الـذي أريـد العثـور عليـه لـدى األجـداد          

، اليت "اًالسليمة سياسيّ" ،وإزاء مجيع هذه األفكار اجلديدة. الطهرانيّني
وهو أنّـه كلَّمـا ازداد   : تتكشّف عاماً بعد عام، أجد لديّ ردّ الفعل التايل

  .ما هي عليهالتغيري، ظلَّت األمور على 
سأركّز على جوانب أربعـة مـن الذهنيـة واحليـاة الطُّهرانيـة يف القـرن       
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ـــة، وهــــي : الســــابع عشــــر، وعلــــى آثارهــــا يف القــــرن العشــــرين  الفردانيـّ
  .والتقسيم بني خمتاري اهلل وغري املختارين، والقسوة، واالعرتاف العلين

يف احليــاة ســأُبيّن أنّ هــذه اجلوانــب مــن الذهنيّــة الطّهرانيّــة، حاضــرة 
املعاصــرة يف الواليــات املتّحــدة، كمــا جنــدها مطروحــةً يف روايــات جــويس 

وأخرياً سأبيّن ما لدى مـؤلّفني آخـرين، مـن أفكـار     . كارول أوتس، احلديثة
  .فيها نقد للسأم االجتماعي والروحي، الذي يعاني منه األمريكيّون اليوم

ــة الــيت سأتصــدّ  علــى  ت مقتصــرةًى هلــا هنــا، ليســإنّ آثــار الطُّهرانيّ
فــالقرن العشــرون هــو  . الواليــات املتحــدة، وإن كانــت جتــد فيهــا أصــلها  

وامليول االجتماعية والثقافية اليت تنشـأ فيهـا،   . القرن األمريكي بامتياز
ـــ   ــيما يف البلــــدان الرأمساليـّ ــامل، ال ســ ة تنتشــــر يف مجيــــع بلــــدان العــ

هـا مـن البلـدان، مل    ويف غري ،ة يف أوروباومنذ اهنيار االشرتاكيّ. املتقدّمة
وإنّ انتقــاد الوضــع . ةيعــد مثــة شــيء حيــول دون أمركــة الكــرة األرضــيّ   

 ،خذ مبثابة حتذير لسـائر البلـدان  الراهن لبلدي األصلي، ميكنه أن يُتّ
ــا هــذا        ــي، أو الــيت قــد يغريه ــالنموذج األمريك ــداء ب الــيت تواصــل االقت

ــوم   . النمــوذج ــات  وإنّ الســأم الروحــي واالجتمــاعي، القــائم الي يف الوالي
ى عـن طريقـة   د يف اجملتمعات الـيت تتخلـّ  اً ألن يتجدّاملتحدة، قابل جدّ

  .ى طريقة اجملتمع االستهالكيعيشها التقليدية، كي تتبنّ
ومع ذلك، فإنّ الغاية من هذا الكتاب، ليست انتقاداً لكل ما حيدث 
يف الثقافـــة األمريكيـــة املعاصـــرة، مبقارنتـــها مبظـــاهر التطـــرُّف لـــدى   

ــ ــرانيّنيأجـ ــول    . دادي الطهـ ــد يف األصـ ــاول أن أجـ ــاألحرى، أحـ ــي، بـ وإنّـ
  .ميوالً أفضت إىل الظواهر الثقافية احلالية ،البعيدة

ــدن         ــل قصــف امل ــة، مث ــن أشــكال القســوة األمريكي ــي أدي ــالطبع، إنِّ ب
فإنّ القسـوة الـيت   . وغياب الربامج االجتماعية ،الكربى، وعقوبة اإلعدام

ل جــزءاً ال يتجــزأ مــن تقليــد يف القســوة،  حتــرّك هــذه الظــواهر، تُشــكّ 
ــة القــرن الســابع عشــر   فــاألمريكيون، . جيــد جــذوره يف ممارســة طهرانيّ
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. اليوم، يسلّمون بأنّ العنف منتشر يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية
ى ربّـ إنّ العنـف أمريكـي بقـدر مـا هـي أمريكيـة فطـرية مُ       ": وهم يقولون

يف واشنطن، بسبب تـوقفي يف مكـان    أذكر خمالفةً تعرّضت هلا ."التفاح
مــن يعتــدي علــى  كــلّ": ممنــوع، وقــد كتــب عليهــا بــأحرف كــبرية كثيفــة 

  ".شرطي، سيعاقب بأقصى عقوبة وفقاً للقانون
أنَّ ردّ الفعل املألوف على كل خمالفـة، هـو االعتـداء علـى      إذنيبدو 

ومـع ذلـك، فـإنّ األمريكـيني ال يتحـدّثون عـن       . الشرطي الذي يصـدرها 
علـــى أنَّ كـــل فعـــل عنيـــف . يهـــا القســـوة األمريكيـــةاهرة الـــيت أمسّالظـــ

ــه ألمــر غريــب حقــّ . ينطــوي علــى قســوة  مــا بعنفــه،  شــعبٌ اً، أن يقــرّإنّ
  .ويُنكر يف الوقت نفسه طبعه القاسي

وأنـا  . إن كنت أدين القسوة، فليس لديّ ما آخذه على االعرتاف العلين
. املختــارين وغــري املختــارين: أميــل أيضــاً إىل تقســيم العــامل إىل طبقــتني 

. وإنِّي ألرى أنّ املختارين هم املستغَلُّون، فيما غري املختارين هم املستَغِلّون
. ومــا يالئمــين علــى الوجــه األكمــل هــو الــدمج بــني الطُّهرانيّــة واملاركســية  

ولذلك، فإنّي أستطيع أن أتعاطف مع احلركات النسائية، واللوطية، الـيت  
لطّهرانـيّ، دون أن أُقـرّ بأعمـال القسـوة الـين ترتكبـها       تنحدر من التقليد ا

  .احلكومة األمريكية، وهي أعمال تنحدر من التقليد عينه

ــة، ل صــفات الصــاحلة والســيئة  الإنَّ حمــاوليت اجلمــع بــني    لطُّهرانيّ
املعرفة أنَّ عيوبي إنَّمـا هـي    فأنا أعرف حقّ. ترتبط بتارخيي الشخصي

ــة، وأنَّ فضــائلي عيــوبٌ ــة، ذلــك بــأني    طهرانيّ إنَّمــا هــي فضــائل طُّهرانيّ
ة حنــدر، ســواء مــن جهــة أبــي أو مــن جهــة أمــي، مــن عــائالت طهرانيّــ  أ

وإنَّ عــبء إرثــي العــائلي . 1620منــذ عــام " انكلــرتا اجلديــدة"عاشــت يف 
كـي   ،يف املنفـى  وعشـرين سـنةً   ل حبيـث احتجـت إىل سـتّ   قـَ كان مـن الثِ 

ة ع    لـى طـريقيت اخلاصـة يف العـيش     أبدأ بتفهّم أمهيـة تـأثري الطُّهرانيـّ
غوصاً يف األعماق الشخصية  ،ولذا ستكون هذه احملاولة. ورؤييت للعامل
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 ةًذاتيّ ل هذه احملاولة سريةًوهبذا املعنى، ستشكّ. واجلماعية على السواء
  .إلحدى القبائل، أعين هبا قبيلة الطُّهرانيني وأحفادهم

ــة، مـــن ج ــة األمريكيـّ هـــودي يف فهـــم ينبـــع جهـــدي يف وصـــف الذهنيـّ
ــة  ــة أنَّ طــريقيت يف الــتفكري والعمــل،    . ذهنــيّيت اخلاصّ ــي ال أنكــر البتّ وإنَّ

ــة، علــى الــرغم مــن أنَّــين أمضــيت كامــلَ فــرتة      تظــلّ يف جوهرهــا أمريكيّ
ــاتي، يف الغربـــة  ــة   . البلـــوغ مـــن حيـ ــها الذهنيـّ لقـــد نشـــأت يف بيئـــة متثّلـ

دوا يف  وهذا يعـين أنَّ أهلـي وُ  . الطُّهرانيّة متثيالً تاماً " إنكلـرتا اجلديـدة  "لـِ
ــام  ــة       . 1903ع ــل احلــرب العاملي ــهم قب ــسَ تربيت ــايل اكتســبوا أُس وهــم بالت

األوىل، وهي الفرتة اليت حتدّد من وجهة نظر ثقافيّة واجتماعيّة، بداية 
يف الثالثــة واألربعــني عنــدما  وكــان والــداي. القــرن العشــرين إىل حــدّ مــا

تعليقــات تُــذكّر بفــرتة بعيــدة مــن  وبســبب ذلــك، مسعــت يف البيــت. وُِلــدتُ
التاريخ األمريكي، من ذلك أنَّ والـدي كـان خيشـى علـيَّ فقـدي وظـيفيت       
ــة اإلنكليزيــة، يف جامعــة شــيكوتومي يف كيبــك، ألنــي كنــت      كمــدرّس للّغ
ترمجـــت عـــن األملانيـــة إحـــدى قصـــص ســـتيفان ســـفايك، وهـــي تنتـــهي  

ثنني يعيشـان معـاً   ويف أسرتي، كلّما كان يُذكَر خرب عن ا! مبشهد غرامي
  ".هذا معيب: "دومنا زواج، كان من الطبيعي أن تسمع صراخاً يقول

ر الطُّهـرانيّني احلقيقـيّ     إذنفأنا  ني، وقـد  أشبه جباسوس يف بلـد آخـِ
  .تبدو مصارحاتي أشبه شيء بفعل اخليانة

إنَّمـا كـان علـيّ أن أختلّـى     . إالّ أنِّي، مع ذلك، ال أعترب نفسـي خائنـاً  
ذلـك بـأنِّي مل   . ن بلدي األصلي، كـي أجـد سـالماً داخليـاً    بكل بساطة ع

وقــيَمِ اجملتمــع األمريكــي يف أواخــر   ،أكــن أســتطيع التوفيــق بــني قِيَمــي 
القرن العشرين، وقد كنت أكنّ لبلدي حبّاً أعظم من أن أسـلِّم بالبقـاء   

  .جاً على احنطاطهفيه متفرّ
، أي يف 1968 اختــذتُ قــراراً بقضــاء حيــاتي البالغــة يف املنفــى، عــام   

الثانية والعشرين من عمري، وذلك أسبوعاً واحداً بعد أن نلـت شـهادة   
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وأمضــيت تســع  . خترّجــي يف جامعــة هارفــارد، وهــي قلعــة الطّهــرانييّن   
، أهَّلـتين ألن أرى  )شـيكوتومي (سنوات يف أوروبا، ومثانية عشر عامـاً يف  

ــي أعـــرف مـــا هـــو فريـــد يف . بلـــدي مبنظـــار إنســـان غريـــب  وأعتقـــد أنـَّ
الواليــات املتحــدة، ألنــه تســنَّى يل أن أُالحــظ يف بلــدان أخــرى، غيــاب     

ــة الصــرف    ــي    . هــذه الظــواهر األمريكي ــي، األمريك ــإنَّ منظــوري الثالث ف
واألوروبي والكندي، سيضـفي علـى خـواطري تعـابري أصـيلة، قـد تكـون        

وكلّما تقدّمتُ يف السنّ، تبيَّن يل ما تنطوي عليـه أعمـق   . أحياناً غريبة
ري هبـا     . ري مـن طـابع أمريكـي صـرف    أفكا . وبـذلك يـزداد افتخـاري السـّ

فــإنَّ عــدم امتثــاليّيت مــثالً، يُشــكّل جــزءاً ال يتجــزّأ مــن التقليــد البــالغ 
، وخصوصاً فالسفة صورية القـرن  "إنكلرتا اجلديدة"الفرديّة لفالسفة 

فقــد . أبــرز ممثِّلــيهم" هنــري دافيــد تــورو "التاســع عشــر، الــذين يُعتــرب  
أن يدفع الضريبة الشخصية، تعبرياً عن احتجاجـه علـى   " وروت"رفض 

ي لفخـورٌ جـدّاً، ألنـي     . نظام الرقّ، وعلى شنِّ احلـرب علـى املكسـيك    وإنـِّ
مل أُعطِ يوماً فلساً واحـداّ كضـريبة للحكومـة األمريكيـة، ألنّ وجـداني      

  .كداعية للسالم، ال يُبيح يل أن أُساهم يف مناوراهتا احلربية

بلدي الـتعس، كنـتُ شـابّاً غاضـباً علـى جمتمـع بـدا يل         عندما غادرتُ
مل أكن أهرب من احلرب وحسب، وال العنصرية . مبثابة إمرباطورية الشّر

ـة وال العنــف  بــل كنــتُ أيضــاً أهــرب مــن األمريكــيني أنفســهم،       . وال املاديـّ
واآلن وقـــد  …ذهنيتـــهم، ثقافتـــهم، ســـلوكهم، عُقـــدِهم، ســـوقيّتهم، لغتـــهم 

ومـا كنـتُ أراه يف السـابق    . ، فقد حتوَّل غضيب إىل شـفقة قاربتُ اخلمسني
ه ال  . شرّاً أخالقيّاً، أصبح يف نظري مرضاً اجتماعياً مستفحالً واحلال أنـَّ

ي أحـتفظ، مـع ذلـك، مبسـافة     . جتوز النقمة علـى مـريض حيتضـر    . إالّ أنـِّ
 .وأعرف أنِّي أعاني من قلق ميتافيزيقي، كلمّا ذهبتُ إىل الواليات املتحدة

مل أتـنبَّ يومـاً    …فأُسارع بـالعودة إىل كيبـك، حيـث أشـعر باحلريـة واألمـان      
فمادّيته ونزعته العسكرية تثريان امشئزازي اليوم . قِيمَ اجملتمع األمريكي

ــلٍّ مــن       . كمــا بــاألمس  ــو تســنّى لك ــه ل ــتفكري بأن ــي ألجــد عزائــي يف ال وإنَّ
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بي، ومحل أمتعته  أجدادي الطُّهرانيّني، أن يعود إىل الوجود، لكان اقتدى
  .واتّجه هبا حنو بلد آخر أو كوكب آخر

آثرتُ أن أكتب هذه احملاولة بلغة موليري، وليس بلغـة شكسـبري، كـي    
ــرز انتمــائي إىل الثقافــة الفرنســية   وإنَّ وجهــة نظــري، إذ أنظــر إىل  . أُب

وإنـي ألرجــو أن  . الواليـات املتحـدة، إنَّمـا هـي وجهــة نظـر إنسـان غريـب       
ا قـد يُظهـره   الناطقون بالفرنسية، من التعاطف أكثر ممّـ  ر قُرّائييُظهِ

ر ويف الواقـع، فـإنَّ هـذا الرجـاء يتـيح يل أن أّعبّـ      . الناطقون باإلنكليزية
أتســاءل مــا إذا كنــتُ   ،علــى كــل حــال . عــن أفكــاري مبزيــد مــن احلريــة 

ى بشجاعة تُمكّـنين مـن كتابـة هـذه احملاولـة باللغـة اإلنّكليزيـة،        سأحتلّ
وأضــرابه مــن الــيمني األمريكــي " تيمــوثي مكفيــغ"نَّ أمثــال وأنــا أعلــم أ

ــه ليســعفين حقــّ  …املتطــرِّف، ســيقرؤوهنا  اً أن يكــون اجلهــل باللغــات  وإنِّ
  .نياألجنبية من عادات وتقاليد الفاشيّ

مـــن نـــاحييت، فقـــد كنـــتُ أتقنـــت ســـبعَ لغـــات، لكـــي أتـــيقِّن مـــن أنَّ  
  .لدي األصليلن تُحَدَّ حبدود ب ،اتصاالتي ومراجعي الثقافية

حيتوي هذا الكتاب شواهد كثرية ملؤلِّفني أمريكـيني، كـي أُبـيِّن مـدى     
وقــد قمــتُ بنفســي بالرتمجــة، . ني حيــالَ بلــدهمانتشــار خيبــة األمريكــيّ

  ".ماكس فيرب"باستثناء نصوص 
رة ومـرّة، هـي ذكـرى صـديقي       مـارك  "أهدي هذا الكتاب لذكرى عطـِ

ندي دومنا تغيري، ألنه وُلـد يف  وأكتب كنيته ذات األصل الك". ( فريشيت
  ).الواليات املتحدة واحتفظ هبذا االسم كما هو

ذكراه عطـرة ألنّـه أغلـى أصـدقائي، ذاك الـذي أحببتـه وأُعجبـت بـه         
وذكــراه مُــرّة، ألنّــه قُتِــل يف الســجن وهــو يف الســابعة . أكثــر مــن اجلميــع

  .والعشرين، وكان جديراً حبياة أخرى، ومبوت غري ذاك
كنــت يف العشــرين، وكــان يف الثامنــة   . 1966 كمــربدج عــام عرفتــه يف 

. ني، يف ذروة التمــرّد علــى اجملتمــع األمريكــي  عشــرة، وكالنــا مــن اهليبــيّ  
وكــان يُشــاطرني . ، وكــان هــو يبيــع املارجيوانــا )هارفــارد(كنــت أدرس يف 

، قراري العيش يف 1968وعندما بَلّغتُه، عام . غرفيت يف املدينة اجلامعية
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ــن  فين باخلــائن، وقــال يل إنَّ بلــدي حباجــة إيلّ  املهجــر، وصــ  ــين ل ، وإنَّ
ي مـذنب،       . أكون طـوال عمـري سـوى سـائح     وإنّـي ألشـعر، مبعنـى مـا، أنـِّ

إالّ أنّه ما كان تسنّى يل أنَّ أفهمه جيداً، لو مل . ألني ختلّيت عن وطين
ي ألرجـو أن تُعـوِّض حمــاوليت    . أرَه مـن اخلـارج طـوال سـنوات كـثرية      وإنـَّ

  .ة، بعض الشيء، عن إقدامي على التخلّي عن سفينة يف غرقالراهن
، بعــد ســفري بشــهر واحــد، اكتشــف صــديقي مــارك،   1968ويف عــام 

، وأخرجَ فيلماً قام فيه "مايكل اجنيلو انطونيوني"السينمائيُّ اإليطايلُّ 
وبعـد ومضـة عـابرة    ). زابريسكي بوينت(إنَّه فيلم . مارك بالدور الرئيس

، أقـدَمَ  1973ويف عـام  . يـة، نسـي العـالَمُ صـديقي مـارك     من الشهرة العامل
مــارك علــى ســطو مُســلَّح يف مصــرف كــان يتعامــل معــه، وذلــك بقصــد 

ــة     ــة الرأمسالي وكــان . االحتجــاج علــى اجملتمــع االســتهالكي واإلمربيالي
ــع أن تنــدفع اجلمــاهري يف إثــره، فتقــوم الثــورة االشــرتاكية   إال أنَّ . يتوقَّ

إدراك كنــه هــذا العمــل، حكــم عليــه بالســجن   القاضــي، يف عجــزه عــن  
ومــا كــان غضــب مــارك ســوى غضــب نَــيبٍّ يعــرف أنَّ بلــده  . ســبع ســنوات

  .ليس كما يريد اهلل له أنْ يكون
قِلَّــةٌ هــم ثوريّــو الســتينات، الــذين مل يتخلّــوا عــن النضــال وشــعارات تلــك 

وكـثرياً  . أخـرى وقد ظلَّ مارك، حتى النهاية، وفيّاً لتطلُّعه إىل أمريكا . احلقبة
ما عساه كان يُفكِّر يف اختياري كيبـك، بلـد أجـداده، مقـرّاً دائمـاً      : ما تساءلتُ

ــدرِك أنّــي أمحــل شــعلة مترُّدنــا حتــى اليــوم يف     يل؟ هــل كــان تســنّى لــه أنْ يُ
  املهجر، على حنو أفضل ممّا كان أُتيح يل، لو ظللتُ مقيماً يف أمريكا؟

كـان مـارك، عنـدما     اً عن سـؤالٍ يّقد تُعطي هذه احملاولة جواباً جزئ
ا كان يف السجن، قد طرحه، وهو يتحدَّث عن السنوات الـثالث الـيت كنّـ   

  :قد أمضيناها معاً
وكانـت أحاديثنـا   . ، كان مثة أمر خـارق 1968، 1967، 1966يف األعوام "
  .1"ترى أين مضوا؟. رحل اجلميع. أنا مل أتغيَّر. رائعة

                                                            
  .The Boston Globe" ،9/9/1973"صحيفة   1
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!+  
  الفردانيّة

  
  
  

  .ذاتي وأتغنّى بذاتيإنّي أجمّد "
  ".وإنَّ ما أفرتضه، ستفرتضه أنت

  "والت ويتمان"
  
  

دهِش اإلنسـان القـادم مـن جمتمـع تقليـدي، إذ يصـل          إنَّ أكثر مـا يـُ
  .إىل الواليات املتحدة، هو فردانيّة األمريكيني املفرتسة

. فاحلياة تبـدو صـراعاً ال هـوادة فيـه، خيوضـه كـلُّ فـردٍ مـع اجلميـع         
حيـال   وخـوفٌ  ة انعـدام ثقـةٍ  قة، مثـّ ت والدعابات املتدفّوخلف االبتساما

 يريد أن يكون أكثـر ثـراءً وأناقـةً    فالكلّ. من التنافس ويسود جوٌّ. اآلخر
  .من قريبه، وأوفر جناحاً

ة طهرانيّة القـرن  تغوص يف ذهنيّ ،إنَّ جذور فردانيّة القرن العشرين
ومل يكـن  . مـع اهلل فقـد كـان الطّهرانـيّ وحيـداً يف عالقتـه      . السابع عشـر 

ط بينـه وبـني إهلـه      مثّ د ويؤكـّ . ة كاهن أو كنيسة أو بابـا، يسـتطيع التوسـُّ
  :، قائالً)Perry Miller( "بريي ميلر"أحد خرباء الطُّهرانيّة، وهو 

س، ه مع كتابه املقّدذاَتسجن واملرتعد، الذي  إنَّ صورة الفرد التقّي"
ه الصورة كثرياً ما ُتعتـرب الرمـز   هذ ،ذاك الذي َيَتَنزَّه وحيداً برفقة اهللا

  .1"احلقيقي للفكر الطُّهراين
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هي العليـا يف مجيـع الـديانات     ،ما من شك أنَّ عالقة الفرد مع اهلل
ة اً يف الذهنيّـ ومع ذلك، فهي تكتسي طابعاً اسـتثنائيّ . املوحِّدة يف العامل

ر العالقـات املبا      الطُّهرانيّة، حبيث تنفـي كـلّ   شـرة،  مـا مـن شـأنه أن يعكـِّ
هــذا األمــر  )Tawney( "تاونيــه"ويرتجــم . القائمــة بــني روح الفــرد واهلل

  :على النحو التايل

هو مركز مجيع الديانات، فـإنَّ   ،يف حني أنَّ وحي اهللا لروح الفرد"
ـ   ه، الالهوت الطّهراينّ كان جيعل منه معىن الديانة كلّه، وجوهرهـا كلّ

ما ال خيـّص هـذه    كلّ وكان يستبعد. واحد وجيعل منه املركز يف آٍن
  .2"ة والوحيدة، على أنَّه نفاية وباطلّياملشاركة السّر

، قد إنَّ الطّهرانيّني، يف سعيهم إىل جعل هذا االتصال أكثر مباشرةً
مـا مـن    تاً، ومـن كـلّ  ل تشـتّ ما من شأنه أن يشـكّ  جرّدوا الديانة من كلّ

اسـتعراض   فليس مثّـة أي . شأنه أن خيفي اهلل ويعرقل اتصال الفرد به
ــ ــفّ ". انكلـــرتا اجلديـــدة"ة يف كنـــائس ألعمـــال فنيـّ  افةًكانـــت النوافـــذ شـ

، وقد ألغى الطّهرانيّون من معتقداهتم، كـلّ مـا وجـدوه    واألبنية بسيطةً
ة بل ذهب القائلون منهم بوحدانيّ. نافالً، مثل العذراء مريم واملعجزات

رون كـثرياً العهـد   فقـد كـانوا، يف الواقـع، يـؤث    . اهلل، إىل استبعاد الثـالوث 
ة يسـوع بـدت هلـم وكأهنـا     شخصيّ القديم على العهد اجلديد، ذلك بأنّ

  .اً يف العالقة بني الفرد واهلل اآلبتدخل عنصراً إضافيّ
فإنَّ الفرد . ة لغفران، ألنه مل يكن هناك معرّفونمل يكن مثّة إمكانيّ

فعــال األ س أهــمّوكانــت قــراءة الكتــاب املقــدّ. يعــيش وحيــداً مــع ضــمريه
ولكن، هنا أيضـاً، كـان األمـر يعـين الفـرد الـذي يقـرأ يف عزلـة         . الدينية
  .أ من احلياة الروحيةجزءاً ال يتجزّ وكانت هذه العزلة تُعَدّ. غرفته

ــال تُ" طهرانـــيّ"كلمـــة  يُعتقـــد يف الغالـــب أنّ علـــى صـــعيد  ق إالّطبـَّ
ا يـرون أنَّ  هم كـانو ومع ذلـك، فـإنَّ الطُّهـرانيّني أنفسَـ    . ةاألخالق اجلنسيّ

وكــانوا يأخــذون علــى الكاثوليــك، الــذين  . الكلمــة تعــين تطهــري الديانــة
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ة يف ، إلغـــاء األمـــور األساســـيّ"نيالبـــابويّ"كـــانوا يطلقـــون علـــيهم اســـم 
ة جتــرّد  ة كنســيّة، باعتمــاد طقــوس مســلّية، ومراتبيّــ   الديانــة املســيحيّ 

اطة وكــانوا يرمــون إىل اســتعادة بســ   . ةاإلجنيــل مــن رســالته احلقيقيّــ   
  .بداية احلقبة املسيحيةإبان الكنيسة ونقائها 

ــارهم وصــيّ عــةزنالمثــة مثــال علــى هــذه    ، الــيت "ميخــا"ة ، وهــو إيث
نصادفها يف العديد من عظاهتم، بل علـى جـدران العديـد مـن كنـائس      

  ".انكلرتا اجلديدة"

، أيها اإلنسان، لقد عّرفوك ما هو خري، وما يطلبه منك اإللـه األزيلّ "
  ".مع إهلك الرمحة، وأن تسري يف اّتضاعٍ ارس العدالة، وأن حتّبوهو أن مت

ــوى ذلـــك  ــيء سـ ــلّ   . وال شـ ــاطة يف كـ ــارة اهلل تفـــرض البسـ ــإنّ طهـ فـ
  .ممارسة دينية

. بعـد املـوت   ة وجـود حيـاةٍ  ة بإمكانيّـ وا البتـّ مل يكن الطّهرانيّون ليهتمّ
زءاً ال كانـت نعمـة اهلل تُشـكِّل جـ    . طرح أبداًوما كان مثل هذا السؤال ليُ

  .أ من احلياة اليومية، وكانت تكفيهميتجزّ

فــرد، باحلصــول  روح كــلّ" جتديــد"ة كانــت إنَّ غايــة احليــاة املســيحيّ
ال خيلــو مــن  ة يهبــها اهلل علــى حنــوٍ علــى النعمــة اإلهليــة، وهــي عطيّــ 

ولكنهم كانوا على يقني من أنَّ هذه النعمة كانت مـن نصـيب   . فالتعسّ
ــ فقــد كــان مــن املمكــن أن حتــدث فجــأة، يف    ومــع ذلــك،  . ن يشــتهوهنامَ

أن تنمــو بــبطء طــوال  ،ولكــن كــان مــن املمكــن أيضــاً. اخنطــاف مســاوي
ــها   ــاة الفــرد بكامل ــان مــن حــقّ  فــإن كانــت تتجلــّ  . حي الفــرد  ى فجــأة، ك

ى علـى حنـو غـري    باملقابـل، فـإن كانـت تتجلـّ    . الوثوق بأنـه حصـل عليهـا   
يَّاً كانت احلال، فالـذين  وأ. مثري، مل يكن لديه اليقني بأنه حصل عليها

كان اهلل مينّ عليهم بنعمته، كانوا هم شعبه املختار، فكانت اللعنة من 
  :هذه الظاهرة بالكلمات التالية" بريي ميلر"يصف . نصيب اآلخرين
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يسـني  القّد: إنَّ النتيجة املباشرة كانت خلـق طبقـتني خمتلفـتني   "
البّين، وهذا أدىن مـا   ق بعُد خالصهماملنظورين، وأولئك الذين مل يتحقّ

  .3"يسعنا أن نقول بشأهنم
ون أنفسـهم مـن الشـعب    بالطبع كـان املاليـني مـن الطّهـرانيّني يظنّـ     

 حـال، كـان علـى كـلّ     علـى كـلّ  . املختار، دون أن يكونوه يف حقيقـة األمـر  
ــار اهلل       ــه حمــطّ اختي ــدليل علــى أن ــا كانــت   . واحــد أن يقــدّم ال مــن هن

الـذين كـانوا يعتقـدون أنَّ     ،الطّهـرانيّني األخالق البالغة الصـرامة لـدى   
وإن كان أحدهم يُبدي ضعفاً أو احنرافـاً يف  . الشعب املختار لن يُخطئ

. حياته الشخصية، فقد كان يُدرك جريانه أنَّه ليس مـن فئـة املختـارين   
ه يف نظــر الالهــوتيني ولكنــهم علــى هــذا الصــعيد كــانوا خمطــئني، أقلــّ 

دون أمام دهشة العديـد مـن املـؤمنني، أنّـه     ؤكّالذين كانوا ي ،الطُّهرانيّني
ى أنـواع اخلطايـا،   من املمكن إلنسان حيظى بنعمة اهلل، أن يرتكـب شـتّ  

  .دون أن يفقد النعمة

كــان الســعي وراء النعمــة يشــكل أحــد املواضــيع الرئيســة، يف عظــات 
ولنــا مثــال علــى ذلــك، مــا . ي القــرن الســابع عشــر، وقصــائدهمطُهرانيّــ

، يف قصـيدة لـه تعـود إىل    )Edward Taylor(" دوارد تيلـور إ"قاله الشاعر 
  :1686سنة 

  رّبي،"
  اً،فيهما نوراً مساوّي ة عيّين، وُتودْعك الذهبّيأشعَُّت لتخترْق
  روحي نوراً جميداً ميكّنين من الرؤية، كي هتَب

  .4"كي تشتعل النعمة يفّ
ني هــو العالقــة الســرية بــ   ،ملــا كــان أهــمّ شــيء يف الــدين الطُّهرانــي  

يف األفكـار، يفضـي إىل نشـوء     الفرد واهلل، كـان كـثرياً مـا حيـدث تبـاينٌ     
فــإن كانــت إحــدى الكنــائس ال تنســجم مــع خــربة . أديــان جديــدة كــثرية



  الفردانّية   .................................................................................

21  

أو أن يؤسِّس  ،هذا أو ذاك، الدينية، حُقَّ له أن يبحث عن كنيسة أخرى
  .جديدة كنيسةً

ة، القائمـة  ة املختلفـ عدد الكنـائس الربوتسـتانيّ   تضخّممن هنا كان 
ة، الـيت طاملـا تبـاهى    ة الدينيّـ ومع ذلك فإنَّ احلريّـ . يف الواليات املتحدة

اً قائمة يف املستعمرات الطُّهرانيّة يف القرن ون، مل تكن حقّهبا األمريكيّ
فخالل الثالثني سنة األوىل، من نشوء املسـتعمرة، حـدث   . السابع عشر

 ،)Roger Williams(" امزروجـري وليـ  "أحدمها قام به : انقسامان كبريان
ــ ، وثانيهمــا "رود أيالنــد"، والــذي أسّــس "ماساشوســتس"رد مــن الــذي طُ

، وكانــت هــي أيضــاً قــد  )Anne Hutchison(" آن هاتشيســون"قامــت بــه 
ـــت ـــون أربعــــة مــــن  ولقــــد شــــنق. نُفِيـَ  (Quakers)" ييّصــــاحب"الطُّهرانيـّ

  .مستعمرة بوسطن، عقاباً هلم على هرطقتهم
يف عالقتــه الشخصــية مــع اهلل، قــد بلغــت حــدّاً   كانــت حريــة الفــرد

إىل مصــــارحة  ،)Anne Bradstreet(" آن برادســــرتيت"دفــــع الشــــاعرة 
  :اإلحلاد كثرياً ما كان جيتذهبا، فتقول اً بأنّأبنائها سرّ

وقد دفعين . سكثرياً ما شوَّشين الشيطان بشأن حقائق الكتاب املقّد"
  .5"داًاإلحلاد للتساؤل ما إذا كان اهللا موجو

إنَّ املــؤرخني وعلمــاء االجتمــاع، قــد ســبق هلــم أن بيّنــوا جبــالء أنَّ     
فإنَّ احلقبة . تزامنا مع ظهور الربوتستانيّة ،رهانشوء الرأمسالية وتطوّ

ويسـعنا أن نـذكر مـن الدراسـات،     . الرأمسالية هي احلقبـة الربوتسـتانيّة  
، عـام  "موتقـدّ  بروتسـتانيّة ): "Ernst Troeltsch(" إرنست تـرولتش "مؤلَّف 

ــف 1912 األخــالق الربوتســتانيّة  : ")Max Weber( "مــاكس فيــرب "، ومؤلَّ
: )R. H. Tawney( "تاونيـه . هــ  .ر"، ومؤَّلـف  1920، عـام  "ةوروح الرأمساليّـ 

فني يبيّنـون  مجيـع هـؤالء املـؤلّ   . 1926، عـام  "ةالديانة وظهور الرأمساليّـ "
 تقـوم علـى االسـتثمار، أيْ    ة، الـيت ة يف الرأمساليّـ املمارسات األساسيّ أنّ

علــى قــرض األمــوال واقرتاضــها، كانــت حمظــورة مــن قبــل الكنيســة         
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ــ . ة، وأهنــا مل تصــبح متداولــة إالّ إبَّــان اإلصــالح الربوتســتانيت الكاثوليكيّ
وقبــل ظهــور الربوتســتانتيّة، وحــدهم اليهــود كــانوا يســتطيعون إقــراض 

  .األموال

الــــيت تســــمح  تلــــك كانــــت فضــــائل الطُّهــــرانيّني أنّ" تاونيــــه"د يؤكّــــ
بنجمـــان "حســـبنا قـــراءة الكتــاب الـــذي وضـــعه  . ة بـــاالنطالقللرأمساليّــ 
 Poor Richard's(" تقـويم ريتشـارد الفقـري   "بعنوان  ،1732عام  ،"فرانكلني

Almanach(منها مثالً. ، كي نعرف قائمة هذه الفضائل:  

إنَّ النوم باكراً واالسـتيقاظ  "، و"إنَّ الفلس املوفَّر، فلس مكتسب"
  :قائالً" تاونيه"ويعلن  ".باكراً، جيعالن اإلنسان سليماً، غنياً وحكيماً

إنََّ اعتراف األخالق الطُّهرانّية بالفضائل االقتصادية، يف فترة كانت فيها "
  .6"ة إىل األمامة االقتصادّيمنها اليوم، دفع الفعالّي تلك الفضائل أكثر ندرةً

ــات يف  ــدة "إنَّ العظـ ــرتا اجلديـ ــن    ،"إنكلـ ــة مـ ــق القساوسـ ــس قلـ تعكـ
ـــــ    ــؤمنني بالرأمساليـّ ــام املــــ ــثري الهتمــــ ــامي املــــ ــائس . ةالتنــــ وإنَّ الكنــــ

الربوتستانيّة ال متلـك القـدرة علـى جلـم النزعـات املاديـة للرأمساليـة،        
ــؤمنني     ــدى امل ــة ل ــاة الروحي ــذ عــام . الــيت هتــدّد احلي ، أي بعــد 1632 فمن

باثنيت عشرة سنة، سيطر اخلوف مـن  " ماساشوستس"نشوء مستعمرة 
ــ. حلــول عبــادة املــال حمــلّ عبــادة اهلل  ون يــذكرون كلمــات وكــان الالهوتيّ

  .يسوع هبذا الشأن

اآلخر، أو  ا يكره الواحد وحيّبدين، فإّمأن خيدم سّي ال يستطيع أحٌد"
  )6/24 مىت". (ختدموا اهللا واملال ال ميكنكم أن. يالزم الواحد وحيتقر اآلخر

  :هذه الظاهرة على النحو التايل" ماكس فيرب"ويصف 

روح  نا أن نلفـت االنتبـاه إىل أنّ  بالنسبة إىل هذا األمر، حسـبُ "
، كان قائماً دون أدىن شك يف البلد )باملعىن الذي نقصده هنا(الرأمسالية 
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، وذلك قبل أن ، وهو املاساشوستس"بنجمان فرانكلني"الذي ولد فيه 
، قامت شكاوى ضد اإلفراط يف 1632فمنذ عام . ر النظام الرأمسايليتطّو

زت به ، وقد متّي"انكلترا اجلديدة"السعي وراء الربح، وكان خاصاً بـ 
  .7"دون سائر املناطق األمريكية

قائمـة بشـرور اجلماعـة     )John Cotton(" جون كاتن"يدوّن القسيس 
مـا حيـلّ باملـدنيني مـن مظـامل      "فيهـا علـى   اجلديدة يف بوسطن، يشدّد 

وهـو  . 8"ميارسها حبقهم الـدائنون واملرابـون وأصـحاب النزعـة التجاريـة     
أي نظـام القـرض واسـتغالل    : يهاجم الفعالية األساسية يف الرأمسالية

  ":كاتن"ويعلن . الدائن للمدين

األغنياء يلتهمون دائماً بظلمهم ممتلكـات   إنَّه لواقع حمزن وهو أنّ"
  .9"الفقراء

ــان  ــو كـ ــاتن"ولـ ــية   " كـ ــرة املاركسـ ــذه الفكـ ــر عـــن مثـــل هـ يف  ،قـــد عبـّ
للدفاع عـن نفسـه أمـام     اخلمسينيات من القرن العشرين، لكان اضطرّ

ــدة  " ــات املتحـ ــة للواليـ ــات املناهضـ ــة الفعاليـ ــونغرس "جلنـ ــة للكـ ، التابعـ
  .األمريكي يف واشنطن

وم يف أســاس هــو بالتحديــد الــذي يقــ  ،إنَّ الصــراع بــني اهلل والثــراء 
إذ كيـف يسـع شـعب أن    . لدى األمريكيني منـذ أن كـانوا   ،األزمة الروحية

عي متثيل اهلل على األرض، وهو، يف الوقت نفسه، جيعـل مـن عبـادة    يدّ
املال ديانته الرئيسية؟ ويف الواقع، فإنَّ الطُّّهرانيني أصـبحوا يف سـنوات   

ـــ   ــوة وإمربياليّ ــراءً وقـ ــر ثـ ــة األكثـ ــة، القبيلـ ــقليلـ ــاملة يف تـ وإنَّ . اريخ العـ
مـا إذا   البلدان األخرى، إذ ترى ختمة الواليات املتحدة، لتتساءل حبـقّ 

هـؤالء قـد نسـوا     ويبـدو أنّ . كان اهلل ال يزال حاضراً يف روح األمريكيني
ه لصـعبٌ جـدّ     اً علـى اإلنسـان الغـين أن يـدخل ملكـوت      أنَّ يسوع قـال إنـَّ

  ).19/24متى . (اهلل
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القساوسـة لتقـديم     ثراء الطهرانيّني، اضـطرّ إزاء التزايد اهلائل يف
ــ الســعي وراء املــال أمــرٌ  وعلــى الــرغم مــن أنّ . التنــازالت دان، فســوف مُ
ة، مثـل القناعـة       يدَّعون أنّ حتصيل الثروة باعتمـاد الفضـائل الطُّهرانيـّ

والعمل واالنضباط والدراسات، هو مكافأة طبيعية يُقـدِّمها اهلل نفسـه،   
. تالك األموال عالمةً من عالمات الرضـى اإلهلـي  وبذلك يصبح ام. هلم

اً، كـان حمبوبــاً  مــا كـان اإلنسـان غنيّـ   وكلّ. وينتشـر التبـاهي هبـذا الرضـى    
  :تربيراً لثراء املسيحيني بالعبارات التالية" بريي ميلر"وجيد . من اهلل

. الثروة هي مكافأة القداسة، فهي من صلب خمطّطات اهللا طاملا أنّ"
نسان ثراًء، ازدادت لديه الفرص ملمارسـة اخلـري، إن   ما ازداد اإلوكلّ

وبقدر ما كان الناس ينطوون علـى قلـوب   . منحه اهللا الرغبة يف ذلك
  .10"طيبة، استطاعوا أن يغتنوا دون أن يفقدوا أرواحهم

ة، أنتج الفكـرة العصـرية القائلـة    اجلمع بني املال والنعمة اإلهليّ إنّ
هذا الوهم هـو  . نا السعادةا أن يضمَبأنَّ حتصيل املال وتكديسه يسعهم

ونلحـــظ هنـــا مـــثالً آخـــر . التحـــرّك الـــرئيس يف االقتصـــاد الرأمســـايل
  .للروابط اليت توحِّد بني تاريخ الطُّهرانيّة وتاريخ الرأمسالية

ــثري اهتمــامي علــى حنــو خــاصّ، لــيس الوجــه        ومــع ذلــك، فــإنَّ مــا يُ
ولوجي، أي ما حيدث االجتماعي للربوتستنتية، بقدر ما هو الوجه السيك

 ،إنَّ هيمنـة الوجـدان الفـردي يف الشـأن الـديين     . يف فكر الطُّهرانـيّ وروحـه  
  .يُفسِّر عبادة الفردانيّة اليت تُالحَظ يف مجيع عهود التاريخ األمريكي

هــرانيّني ورفــض اجملتمــع يف عالقــة بــني فردانيّــة الطُّ" تاونيــه"يُقــيم 
وإن هــو مل . إالّ للفــردن أمــن شــفمــا . ته حيــال املعــدَمنيل مســؤوليّحتمّــ

 ته اخلاصة، فإنَّمـا ذلـك خطـأ منـه، وهـو يسـتحقّ      ل مسؤوليّيتقن حتمّ
  :يقول. البؤس الناجم عنه

إنَّ الفردانّية يف الديانة قادت على حنو خفي، ولكن ضمن سـبب  "
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قادت  ،وهذه األخالقية الفردانّية األمريكية. ة فردانّيةمنطقّي، إىل أخالقّي
  ".11فقدان قيمة داللة البنية االجتماعية بالنسبة إىل الفرد بدورها إىل

ــر عـــن ذاهتـــا أبلـــغ تعـــبري ــة األمريكيـــة تُعبـِّ يف مؤلَّفـــات  ،إنَّ الفردانيـّ
، )Transcendentalists(ني فالســـــفة القـــــرن التاســـــع عشـــــر الصـــــوريّ    

 )Ralph Waldo Emerson(" رالـف والـدو إمرسـون   "وخصوصـاً مؤلَّفـات   
 -Henry David Thoreau( )1817(" ري دافيـد تـورو  هنـ "و) 1882 -1803(

فكالمهـا نشـأ يف عائلـة عريقـة     : فلالثنني نقاط مشـرتكة كـثرية  ). 1862
ــارد  رَمــن بوســطن، وكالمهــا دَ   ، وكالمهــا )Harvard(س يف جامعــة هارف

  .ري ويقاوم نظام الرِّقّيتبنّى الفكر التحرّ
ينشــر كــثرياً يف  " ســونإمر"فــإنَّ : إالّ أنَّ بينــهما عالمــات فارقــة كــثرية  

يت األطلنطي، وهو الواليات املتحدة وبريطانيا، ويلقي حماضرات يف ضفّ
 Thomas(" تومــاس كاراليــل" ني مشــهورين، مثــلصــديق لكتّــاب بريطــانيّ

Carlyle(،     باملقابـل،  . ويقطن بيتاً يف مدينة كونكـورد بـالقرب مـن بوسـطن
امني يف كوخ منعزل جبوار وقد أمضى ع. يعيش حياةً متقشِّفةً" تورو"فإنَّ 

كمــا أنَّــه يقــوم جبميــع أعمــال ". إمرســون"، يف أرض ميلكهــا "والــدن بونــد"
صــــحيح أنــــه ينشــــر ويلقــــي . يف كونكــــورد" إمرســــون"اخلدمــــة يف بيــــت 

وهـو يبـذل جهـداً ال    ". إمرسـون "حماضرات، ولكن بنسبة أدنـى بكـثري مـن    
دوِّهنا يف كتابـات،  وهو يقوم برحالت عديـدة يُـ  . بأس به إلبعاد املعجبني به

  ).أمريكي يف كندا(منها رحلة إىل كيبك، دوَّهنا يف كتاب بعنوان 
ــة  علــى الصــعيد الــديين، تــنعكس خصوصــاً يف  " إمرســون"إنَّ فردانيّ

ــاه يف كليّــ    ــذي ألق ــارد ،ة الالهــوتاخلطــاب ال ــام  ،يف هارف وقــد . 1838ع
ه إىل اً، حــال، فيمــا بعــد، دون عودتــ بلغــت حــدّ أثــارت كلماتــه فضــيحةً 

وقد بلغ من اهلرطقـة مـا جعلـه يـدمج بـني      . هارفارد مدّة ثالثني عاماً
  : ة اهلل، فقالة الفرد وهويّهويّ

  .12"ما كان اإلنسان مستقيماً يف قلبه، كان هو اهللاكلّ"
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تقسيم العالَم إىل شطرين، مهـا املختـارون وغـري    " إمرسون"ويتبنى 
وهــو يعــين  . طهــرانيّنياملختــارين، وهــو تقســيم بــالغ املكانــة يف نظــر ال   

ا يكــون اإلنســان صــاحلاً، فإمّــ. بـذلك الثنائيــة بــني الصــاحلني واألشـرار  
  :فيقول. يراًوإمّا يكون شرّ

إنَّ الصاحلني يبحثون عن الصاحلني بـدافع التجـانس، مثلمـا أنّ    "
فإنَّ األرواح متضي إىل السماء  …وهكذا. األشرار يبحثون عن األشرار

  .13"هتم اخلاصةادوفق إرا ،أو إىل اجلحيم
تـدَّعي أنَّ األغنيـاء خيتـارون     ،ة فكرة مماثلة يف القرن العشـرين ومثّ

  .أن يكونوا أغنياء، والفقراء خيتارون أن يكونوا فقراء
ى يف كـل  اهلل يتجلـّ  أن يسوع يشـاطره فكرتـه بـأنّ   " إمرسون"ويدّعي 

  :فيقول إنسان،

ميتلك العامل دائمـاً   اهللا يتجّسد يف اإلنسان، وأنَّه إنَّ يسوع رأى أنّ"
  ".على حنو متجّدد

  :انفعالٍ عارموقد أعلن يف حلظة  

نظر اأن ترى اهللا، ف وإن شئَت. م يفّف ويتكلّإنَّ اهللا يتصّر. أنا إهلّي"
  .14"مثلما أنا أفكّر اآلن ،ا تفكرهعند .نظر إىل ذاتكاإيلَّ، أو 

 بـالطبع، مثـل هــذا القـول خــروج علـى العقيــدة يف نظـر املســيحيني     
ــدي  ــر التقلي ــة إىل    . ذوي الفك ــاء بالفردانيّ وهــو يف الوقــت نفســه، احتف

، "رجـل وامـرأة  "، وال أقـول  "إنسـان "أقول  - إنَّ كل إنسان :املدى األقصى
يستطيع أن حيتوي اهلل، ويستطيع  - مون هكذاألنَّ الكتّاب آنذاك يتكلّ

 أن يُقــرِّر بنفســه مــا هــو حــقّ وصــاحل، بــل هــو يســتطيع أن حيــلَّ حمــلَّ 
  . خمطَّطه اخلالصي للكونيفيسوع 

مــن اإلنســان أالّ يصــغي إالّ لإللــه املوجــود فيــه، " إمرســون"يقتضــي 
  : فيقول
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وما ُيظهِر أنّ اهللا . ةإنًّ ما ُيظهِر اهللا يف ذايت، يزيدين قّو. أطْع ذاَتك"
  .15"خارج ذايت، ُيحوِّلين إىل جمرد ثؤلول ودمَّل موجوٌد

يف  ،مـا، السـأم الرّوحـي يف الواليـات املتحـدة      وإنَّه لَيتوقَّع، على حنو
  : يقول. أواخر األلفية الثانية

هل من كارثة حتلّ بأُّمة أسوأ من فقداهنا ديانتها؟ فعندها، كلُّ شيٍء "
  .16"ميوت

ة يف إطـار     ،"كلية الالهـوت "حول " إمرسون"إنَّ بيان  يشـيد بالفردانيـّ
ر كلّ إنسان أن يعرف اهلل، فهو يُعلن أنَّ مبقدو. ميسّ أعماق األمريكيني

ــدِمَ مواطنــوه مبــا تنطــوي عليــه هــذه   . متامــاً كمــا عرفــه املســيح  قــد صُ
  .الفكرة من كفر

ولكنــهم، يف الوقــت نفســه، يستســلمون استســالماً تامــاً لفردانيّــة ال  
  .يف حبثهم عن املال ،حدود هلا

ــود  ــا  "إمرســون"يع ، 1841عــام  ،"الثقــة الذاتيــة "، يف حماولــة أمساه
. د ثقته بالفرد بوصفه القاضي األعلى لعالَمه وحياتـه الشخصـية  ليؤكِّ

  :فما يفكِّر فيه اإلنسان يُشكّل احلقيقةَ الوحيدة القَيِّمة

يف نظرك ويف  أن تؤمن بفكرتك اخلاّصة، وأن تؤمن بأنَّ ما هو حقٌّ"
  .17"تلك هي العبقرية -بالنسبة إىل مجيع الناس  أعماق قلبك، هو حقٌّ

ستطيع اإلنسان أن يتقن اإلصغاء إىل ضـمريه الـذاتيّ   ويف اخللوة ي
وإنّ اكتمــال احليــاة ليفــرض علــى اإلنســان أن يتمــرَّد . وحكمتــه الذاتيــة

على التقاليد، بل أن يكون غريبَ األطوار، و إنْ هـو أصـغى إىل مـا هـو     
ويعلـن  . وإنَّ هـذه األصـالة لـتفرتض الشـجاعة    . فريد فيه، يـزداد أصـالةً  

  ":إمرسون"

. راد أن يكون إنساناً، توجََّب عليه أن يتمرَّد علـى التقاليـد  ن أَم"
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ليس هناك مـن   …ة ما هو أقدس من سالمة فكرنا الشخصيفليس مثّ
  .18"ة قانون طبيعيت اخلاصةقانون يكتسب قدسّي

وإنـه ألمـر   . جيب علـى الفـرد أن يثـق بغريزتـه الذاتيـة يف كـل شـيء       
مثل هـذا   إال أنّ. نطقيةستبدو أفعاله غري م. طبيعي أن تتطور غريزته

الغـيب  تماثـل  ال أنّ"، مُبيّنـاً  "إمرسـون "األمر شـيء حسـن، وفـق مـا يـرى      
د املطلـق علـى طاعـة املـؤمنني     إنه التمرّ. 19"ما هو وليد عقول صغريةإنّ

مـا هـو صـاحل     ،له أن ميلـي علـى املـؤمنني    فما من كاهن حيقّ. ةسللكني
  .مفهذه املهمة تعود للفرد على حنو دائ. أو سيئ

ني الذين حيتقرون إىل تقليد القساوسة الطهرانيّ" إمرسون"ينتمي 
فـاً خيجـل   رجـالً مثقّ  إنّ: "ك املادي يثقل الروحالتملّ وهو يرى أنّ. املال

ا ميلــك، وذلــك بــدافع مــن احــرتام جديــد    مــن ممتلكاتــه، خيجــل ممّــ  
  .20"لكيانه

ة للماديــة، وهــي معارضــة  نــرى هنــا مثــاالً علــى املعارضــة الفلســفيّ  
قامــت منــذ بــدء اســتيطان واليــة ماساشوســتس، وتنســحب حتــى علــى  

إن أزمـة األمريكـيني الروحيـة    . ه ومتمرّديـه يي عصرنا وثوريّيّة هيبّمثاليّ
  .تعود إىل أن أصواهتم قد خنقها ضجيج اآللة الرأمسالية الصاخب

وكـان يرجـو   . اًبلداً فتيّ" إمرسون"كانت الواليات املتحدة اليت عرفها 
كـان  . لده خمتلفاً عن بلدان أوروبا العتيقة، بل أفضـل منـها  أن يصبح ب

وكان هـو مـن   . اً صرفاًاً أمريكيّة، وأدباً أمريكياً، وفنّيرجو فلسفة أمريكيّ
  .اً يف هذه احلضارة، وهو أول شاعر حديث حقّ"والت ويثمان"كتشف ا

، األمـــر الـــذي جلـــب لـــه احتقـــار "ويثمـــان"وهـــو يطنـــب يف مـــديح 
  .الغريبة وشعره اجملدّد" ويثمان"دموا بشخصية معارفه، الذين صُ

ــد  أملـــه يف بلـــده اجلديـــد، يف أملـــه يف الفـــرد " إمرســـون"وقـــد جسـّ
، الــذي ســوف يبــدع، باعتمــاده علــى ذاتــه،   علــى حنــو خــاص  األمريكــي
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ــدةً حضــارةً . ة القدميــةحتمــل احللــول ملشــاكل احلضــارة األوروبيّــ    جدي
أمريكـا، وهـو عـرق سـيكون      ر لعرق جديد من البشر أن حييا يفوسيقدَّ
  !فرد فيه سيعرف أنه اهلل كلّ إال ألنّ شيءلال  قاً،متفوّ
 Henry)(" هنري دافيـد تـورو  "هو  ،"إمرسون"ل فكر خري من ميثّ إنّ

David Thoreau( .  وهـو يقـول   . فهو يبحث عن احلقيقة يف عزلـة الغابـة
  ":حياة يف الغابات"أو " والدن"يف روايته 

، ألين كنت أريد أن أحيا دومنا تسـّرع، وأن  مضيت إىل األحراش"
أواجه فقط الوقائع اجلوهرية يف احلياة، وأن أرى إن كان بوسـعي أن  

م ما لديها ّمما جيب أن تعلّمين إّياه، كي ال أكتشف حلظة مويت أنـين  أتعلّ
  ].…. [أنفقت العمر باطالً

كنت أريد أن أحيا بكثافة، وأن أتذّوق لـّب احليـاة، أن أحيـا    "
ما ليس باحلياة، وأن أحيل احليـاة   شجاعة وتقّشف تام، كي ألغي كلّب

  .21"إىل أدىن مقتضياهتا، بل إىل شروطها الدنيا
فهو يعتقـد، مثلـه مثـل    . رفضاً قاطعاً مادّيّة مواطنيه" تورو"يرفض 

ــون" ــرانيّ  " إمرسـ ــر الطهـ ــابع عشـ ــرن السـ ــة القـ ــان  ني، أنّوقساوسـ اإلنسـ
بالفقر، ألنه يف الواقع مصدر الثـراء   ديشيوهو . يصبح عبداً ملمتلكاته

 ما كان اإلنسان بسيطاً يف حياته، بـدت قـوانني الكـون أقـلّ    كلّ: "الروحي
فالوحدة لن تكون وحدة، والفقر لن يكـون فقـراً، والضـعف لـن     . تعقيداً

  . 22"يكون ضعفاً
. للمادية ولالمتثالية، جعل منه بطل جيلـي املُعـارض  " تورو"إن رفض 
هــو، يف مجلــة الفالســفة األمريكــيني القــدامى، الفيلســوف   ويف الواقــع، ف

فـإنّ  . الذي اعرتف به معظم هيبيّي الستينيّات ،األمريكي السابق الوحيد
اجلانب الفكـري لديـه، الـذي اجتـذب خصوصـاً معارضـي حـرب فيتنـام،         

 فـإنّ . ةة لسياسات احلكم غري األخالقيّـ هو فلسفته بشأن املقاومة السلبيّ
، الـيت حتمـل أيضـاً عنـوان     )1849عـام  " (ة احلكم املـدني مقاوم"حماولته 
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مارتــان لــوثر "و" غانــدي"، قــد أهلمــت كــالً مــن املهامتــا "العصــيان املــدني"
ــنج ــا   ". كـ ــا، مبعنـــى مـ ــكر  أن نُ ،وجيـــوز لنـ لتفكيكـــه  ،"لتـــورو"ســـدي الشـ

اإلمرباطورية الربيطانية، ألنّ غاندي تعلّم منه أسلوب العصيان املـدني،  
 إزالـة احلضـور الربيطـاني يف اهلنـد، ويف مـا بعـد، يف       الذي سيفضي إىل

  .سائر املستعمرات الربيطانية على نطاق العامل

حماولته حول العصـيان املـدني، بعـد أن قضـى فـرتة يف      " تورو"كتب 
قــــل، ألنــــه رفــــض أن يــــدفع الضــــريبة، ، حيــــث اعتُ"كونكــــورد"ســــجن 

  .نظام الرقّعلى على احلرب ضد املكسيك و منه احتجاجاً

ــدة   ــي اجلديـ ــبح األراضـ ــى أن تصـ ــو خيشـ ــا   ،وهـ ــتولت عليهـ الـــيت اسـ
ح الواليات املتحدة، خالل حرهبـا العدوانيـة علـى املكسـيك، واليـات يُسـمَ      

فـة، فهـو يـرى أنّ إنسـاناً يُقـيم      متطرّ" تـورو "إنّ فردانية . فيها بنظام الرقّ
ــع براحــة الضــمري، إن ظــلّ    حــرّاً خــارج  يف بلــد ظــامل، ال يســعه أن يتمتّ

حكم يعتقل الناس ظلماً، خري األماكن بالنسـبة   يف ظلّ: "يقول. جنالس
وهـــذا هـــو مـــا كـــان جوابـــه . 23"إىل إنســـان مســـتقيم، هـــو الســـجن أيضـــاً

يــا هنــري مــا الــذي   : "، يــوم زاره يف الســجن وســأله "إمرســون"لصــديقه 
  ".وأنت، يا رالف، ما الذي تفعله خارج السجن؟: "، إذ أجابه"تفعله هنا؟

ــ" تـــورو" إنّ و أول فيلســـوف أمريكـــي يطالـــب بثـــورة ضـــد احلكـــم  هـ
وهو بذلك رائـد املناضـلني يف احلركـة    . بسبب أعماله الظاملة ،األمريكي

د وهـو يؤكـّ  . اتاملناوئة للحرب، ويف حركة القوة السـوداء خـالل السـتينيّ   
 ،عنـدما يكـون سـدس سـكان أمـة تـدّعي أهنـا ملجـأ احلريـة         : "بسدون لَ

جمتاحــاً وحمــتالً مــن قبــل جــيش أجــنيب،    تــه عبيــداً، ويكــون بلــد برمّ 
د الرجــال وخاضــعاً لألحكــام العرفيــة، عنــدها أرى أنــه آن األوان ليتمــرّ 

والــذي جيعــل مــن هــذا الواجــب أمــراً شــديد  . الشــرفاء ويقومــوا بثــورة
جيش االجتياح هو  هذا البلد اجملتاح ليس ببلدنا، وأنّ اإلحلاح، هو أنّ

  .24"جيشنا
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ــزَجّ  أكثــر مــن أي وقــت   الســجن، يشــعر أنــه حــرٌّ يف " تــورو"عنــدما يُ
ــه أيضــاً يتمتــّ   ــه املتواجــدين    مضــى، وأن ــة مواطني ــة تفــوق حري ع حبري

احلريـة احلقيقيـة إمنـا هـي حريـة الفكـر،        إنه يعـرف أنّ . خارج السجن
واقـــع اعتقـــال جســـد يف قفـــص، ال يفعـــل ســـوى التأكيـــد علـــى         وأنّ

له اليهـود يف  يف مثل هذه اللحظة يكتشف ما سـيقو . استقالله الفكري
جــان بــول  "وقــد أفضــى  ". أفكارنــا حــرة : "معتقــل أوشــفيتز بعــد قــرن   

فهـو يقـول   . إىل النتيجة ذاهتا خـالل االحـتالل النـازي لبـاريس    " سارتر
تــه غيــاب حريّ نــه مل يكــن يومــاً حــرّاً، مثلمــا كانــه يف ذاك الوقــت، ألنّ إ

ه إن كـان  لقـد رأيـت أنـّ   ": "تـورو "يقـول  . ةته الروحيّة أبرزت حريّاجلسديّ
ة جدار آخر يزداد هناك جدار من حجر بيين وبني سكان مدينيت، فثمّ

ى هلـم أن يكونـوا أحـراراً بنسـبة     اخرتاقه أو حتطيمه صعوبة، كي يتسنّ
ة، وفقدت النزر البـاقي مـن   الدولة قد باتت نصف غبيّ رأيت أنّ. حرييت

  .25"اإلشفاق لقد باتت تثري لديّ. االحرتام، الذي كنت أكنّه هلا

ــورو"يــرى  ــة، و    أنّ" ت ــة مــربّ نّأالفــرد أعظــم شــأناً مــن الدول ر الدول
  .الوحيد، هو محاية الفرد وخدمته

 ة ســتظلّفلســفة سياســيّ  ،هنــا تصــبح فردانيــة التقليــد الطهرانــي    
لــن " ":تــورو"ح و يصــرّ .قائمــة يف الوجــدان األمريكــي حتــى يومنــا هــذا 

الفـرد هـو قيمـة     أنّة ومسـتنرية حقـاً، مـا مل تعلـن     تقوم يوماً دولة حـرّ 
ــلّ  ة، منــه تســتمدّ أعلــى شــاناً ومســتقلّ  ــلّ قوّ الدولــة ك ســلطتها،  هتــا وك

  .26"وتتعامل معه وفق هذا املنطق

كــان  ،إنَّ أحــد األســباب الــيت دفعــتين للــهرب مــن الواليــات املتحــدة   
فإنَّ نصف ميزانية احلكومـة  . رفضي دفع الضرائب للحكومة األمريكية

: وقـد كنـت أتسـاءل    …الـدفاع املزعـوم  (الـدفاع  خمصّص لـوزارة   ،املركزية
إنَّ كـلََّ سـاكن   ). الدفاع ضد مَنْ؟ الفالحـني الفيتنـاميني؟ الصـوماليني؟   

ــات املتحــدة يــدفع ســنوياً     مليزانيــة وزارة  ،دوالراً وســطياً 1150يف الوالي
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ــدفاع، الــيت بلغــت عــام    ــار دوالر )286.6(، 1992ال ــة  . ملي وال حيــقّ لداعي
ة هـي أكثـر األمـم     ساً واحـداً للمنـاورات احلربيّـ   سالم أن يدفع فل ة، ألمـّ

إنَّ هذا املوقف الذي تبنّيته، كـان نتيجـة قراءاتـي    . إمربياليةً يف التاريخ
  .وتقليد العصيان املدني الذي أسّسه" لتورو"

ــب دفــع الضــرائب    وألنــي عشــت دائمــاً  يف املهجــر، اســتطعت أن أجتنَّ
غريبـةً، وهـي أن أمـأل تصـرحياتي      ومع ذلك، فقـد ألفـت عـادةً   . األمريكية

األمريكيــة بشــأن مــدخويل الســنوي، أقلُّــه كــي أُبــرهن علــى أنّــي ال أديــن   
ت ممارسـيت هـذه لـوطنييت املعكوسـة، جناحـاً      وقد حقّقَ. بشيء لواشنطن

 ،، أرسل يل مكتب الدخل الـوطين 1990ويف عام . تاماً طوال عشرين عاماً
. الر، دون تقـــديم أي تفســـريرســـالة يـــبلّغين فيهـــا ضـــرورة دفـــع ألـــف دو 

ــه خطــأ،        ــيِّن هلــم أنّ األمــر ال يعــدو كون ــاً بواشــنطن ألب فاتصــلت هاتفي
نظراً إىل أني كنت دائمـاً أدفـع ضـريبة الغربـاء يف كنـدا، وهـي تفـوق مـا         

  .فاقتنع خماطيب مبنطقي. كان طُلب مين دفعه للواليات املتحدة
ى ، كــي ال أتلقّــوســألته إنْ كــان يســتطيع نقــل املعلومــة إىل حاســوبه

ه ال حيـقّ للكـائن    . ولألسف، كان جوابـه سـلبياً  . بعد اليوم طلباً آخر فإنـَّ
ى تبليغـاً تلـو تبليـغ بشـأن     وظللت أتلقـّ . إىل آلة البشري أن يصدر أمراً

  .الضرائب
، كـي  الـوطين فكتبـت إىل مكتـب الـدّخْل    . خطرت ببـايل فكـرة   وفجأةً

ــه هـــاجر إىل قـــد غـــادر مدينـــة شـــي" روبـــري دول" غـــه أنّأبلّ كوتيمي، وأنـَّ
وقـد  . ، فرصـوفيا Gowno، شارع غوفنـو  321: بولندا على العنوان التايل

فلم أعد أتلقّى أيّ تبليغ، وبات حيقّ ملوظَّفي الربيد يف . جنحت خطّيت
العنوان الذي  شهر، ألنّ فرصوفيا، أن يضحكوا مبلء أشداقهم مرَّةً كلّ

  !…، شارع اخلـ321: كتبتُه يعين
  **  *  

تبعـــاً لفرضـــييت، فـــإنَّ الطـــابع القدســـي الـــذي تتّســـم بـــه العالقـــة   
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ي القــرن الســابع املباشــرة بــني الفــرد وإهلــه، كمــا جنــدها لــدى طهرانيّــ  
ة واحلريـات الفرديـة      فمـا  . عشر، يُشكِّل نواة العبـادة األمريكيـة للفردانيـّ

  حال هذه الفردانيّة يف القرن العشرين؟ إذنهي 

ــبَ إىل أحــد األمــ  أن يُحــدّد الــدور الــرئيس   ،ني العــاديّنيريكيّلــو طُلِ
ــه يقــوم علــى ضــمان   لبلــده يف تــاريخ العــامل، لكــان أجــاب دون شــكّ   أنَّ

ــاحلرّ ــيـّ ــة، خصوصـــاً احلريـّ ــة، وعلـــى األخـــصّ حرّة الفرديـّ ة التعـــبري، يـّ
إنَّ هذا اإلعـالن عـن اإلميـان برسـالة، ترمـي إىل      . ة الديانةيّومثلها حرّ

ــمحايــة احلرّ ل درس مكــان يف العــالَم، يُقــدِّم الــدليل علــى أوّ  ة يف كــلّ يّ
ون يف املدرسـة، ويردِّدونـه كـلَّ صـباح، إذ يتلـون         يتلقّاه الطـالب األمريكيـّ

إنَّهم يُعلِّمون هؤالء األطفال أنَّ الواليات املتحدة هي أمـةٌ  . قَسَمَ الوالء
  ".ة والعدالة للجميعيّاحلرّ"تضمن 

فـإن  . رُق املمكنـة م، وجبميـع الطـ  ها وسـائل اإلعـال  هذه الفكرة، جترتُّ
، فإنــه خيــرج مــن دار )فيالدلفيــا(ني، مــثالً، فــيلم شــاهدَ أحــدُ األمريكــيّ

أنَّ احلكومــــة األمريكيــــة تضــــمن احلريــــة  ،الســــينما مقتنعــــاً جمــــدَّداً
والعدالة جلميع األمريكيني، مبن فيهم املصابون مبرض ضعف املناعـة  

نــدما خيوضـون احلــروب، ســواء يف  ، وأنَّ اجلنــود األمريكـيني، ع "اإليـدز "
ــام أو العــراق أو الصــومال أو أيّ مكــان آخــر، يعتقــدون صــادقني       فييتن

نَّهم يُدمِّرون حياة اآلخـرين، لغايـة واحـدة    أأنَّهم يُغامرون حبياهتم، بل 
يف حــني أنَّ هــؤالء ال يــدرون أنَّ حيــاهتم  (ضــمان حريــة املســاكني : هــي

نـــديٌّ شــــاب مـــن ميدوســــت   تشـــهد بــــذلك رســـالة كتبــــها ج  ). مهـــدَّدة 
)Midwest(    أُحـــبُّ وطــين وكـــل مـــا  ": ، قبـــل أن يُقتَــل 1993ألهلــه، عــام

لو كان جنديٌّ روسيٌ صرَّح مبثل ذلـك، لكـان األمريكيـون قـالوا      ."يُمثِّله
وجيـوز لنـا أن نتسـاءل كيـف ألمريكـيّ مل      . عنه إنَّه ضـحية غسـيل دمـاغ   

عـــارك الـــدائرة يف يكـــن يومـــاً قـــد شـــاهد بلـــده مـــن اخلـــارج، إال يف امل 
  ؟الصومال، كيف له أن يعرف ما الذي ميثّله بلده
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س يــرأ" كــولن بــاول"، كــان اجلنــرال 1993يف شــهر حزيــران مــن عــام 
، )Harvard(ج يف جامعـــة هارفـــارد االحتفـــال بتســـليم شـــهادات التخـــرّ

ه أمضـى مخسـاً وثالثـني سـنةً        دافع   ،وكان يُصـرِّح بصـفاقة أنـَّ خالهلـا  يـُ
قون وكـان اجلميـع يصـفّ   . ة يف كـلًِّ مكـان يف العـامل   رديّـ عن احلريـات الف 

  …له، باستثناء قلَّة قليلة

، كنت يف الثامنة عشرة، عندما أُصبتُ بأول خيبة أمل، يف 1968عام 
كنـت يومهـا طالبـاً    . ما يتعلَّق بواقع حرية التعبري يف الواليـات املتحـدة  

ــة  ، يف (The Phillips Exeter Academy) "فيليــبس إكســرت "يف أكادميي
ــت،        ــت، يف مــا خَرَّجَ ــو هامبشــاير، وهــي اجلامعــة الــيت خَرَّجَ جنــوب ني

ــر"بعضــاً مــن آل   ــنج "و" روكفيل كــان طــالب  . )John Irving(" جــون إرفي
ــن      ــومرتات مـ ــرة كيلـ ــد عشـ ــى بعـ ــة علـ ــاير، الواقعـ ــو هامبشـ ــة نيـ جامعـ

ــد دَ  ــمدرســتنا، ق ــة     عَ ــاء حماضــرة يف املدين ــيَّني إللق وا شــيوعيَّني أمريك
 The Manchester( "مانشتسـر يونيـون ليـدر   "وكانت صحيفة . امعيةاجل

Union Leader(     ت خوفـاً    ، وهـي أكثـر صـحف الواليـة رجعيّـ ةً، قـد ارجتـَّ
ــتمعوا إىل     ــا اســ ــنني، إذا مــ ــفة ليــ ــذ الطــــالب بفلســ ــال أخــ إزاء احتمــ

فتعاونتُ مع . فاضطرّت اجلامعة إللغاء زيارهتما". خمرِّبني"حماضِرين 
رَيْن الشـيوعيَّني إىل مدرسـتنا،   دعـوتُ هـذين احملاضِـ   بعض األصدقاء، و

ويف حـدود علمـي، مل   . وحجزنا باصات لنقـل طـالب جامعـة هامبشـاير    
  .يصبح أحدٌ منهم شيوعيّاً، من جرّاء هذا االختبار

فـدُعيتُ  . بعد ذلـك بأشـهر قليلـة، بـدأت دراسـيت يف جامعـة هارفـارد       
تُرانـي  سـيّئ  أيُّ شـيء  : "خالل األسبوع األول ملقابلة العميـد، فتسـاءلتُ  

فأخربني العميد أنَّ رجلَني من مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة    ". فعلت؟
  .يُريدان التحدُّث إيلّ

ــرَين     ــدّ احملاضـ ــهادتي ضـ ــا يريـــدان أن أُديل بشـ زارنـــي عمـــيالن كانـ
كــان ". ملــاذا؟: "فســألتُ. الشــيوعيَّني، اللــذين كانــا قــد حتــدّثا يف املدرســة 
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ــا ــا د: "جواهبم ــة    ألنّهم ــرُق عنيف ــة بطُ ــة األمريكي ــدمري احلكوم ــوا لت ". ع
وهكــذا . وكنــت علــى يقــني مــن أنَّ مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة يكــذب

ون، تعلَّمــتُ أنَّ حريــة التعــبري الــيت طاملــا يفــاخر هبــا مــواطينَّ األمريكيّــ 
  .إنَّما هي حِكر على مَن يُعبِّرون عن آراء الغالبية

ــالٌ مـــــن مكتـــــب  بعـــــد ذلـــــك بعـــــامني، زارنـــــي مـــــن جديـــــد ر   جـــ
ــع احتجـــاج    ــة، ألنـــي كنـــتُ قـــد شـــاركتُ يف جتمـُّ التحقيقـــات الفيدراليـّ
ــت يف      ــطن، وكنـ ــون يف بوسـ ــارع أرلنغتـ ــام، يف شـ ــرب يف فييتنـ ــدّ احلـ ضـ
ــة التجنيــــــد يف اجلــــــيش        ــذين أحرقــــــوا بطاقــــ ــداد الشــــــبان الــــ عــــ

  .أو أعادوها إىل القسّيس ،األمريكي

خَت   . يف بلـدي يف حريـة التعـبري    اً أشكّباكراً جدّ إذن بدأتُ وقـد رسـَّ
احلريــة الــيت يتحــدَّث عنــها     لــديَّ دراســيت للماركســية، االقتنــاع بــأنّ    

وقـد  . مواطينَّ، تقوم خصوصاً على حرية األغنياء يف استغالل الفقـراء 
عدد  -) Spare Chang( "سبري تشانغ"قرأت، منذ مدّة وجيزة، يف جملة 

  :يق الثاقبة مشرَّدي بوسطن، هذا التعل، وهي جمل1995ّأيار 

 ،إنَّ احلّس السليم يقول لنا إنَّ حرية التعـبري ال تعـين أيَّ شـيء   "
  ".بالنسبة إىل الذين ُحرِموا العمل واللقمة والسكن

ن حصـدوا أعظـم      وخالل حرب فييتنام، كان أصحاب املاليني هـم مـَ
فــإنَّ أصــحاب . األربــاح، بفضــل العقــود الــيت أبرموهــا مــع وزارة الــدفاع  

، الذين يُصنِّعون النابـامل، كـانوا   )Dow Chemical(يكال مصانع الدوكيم
ـــ، كلّيــــزدادون ثــــراءً ون يُشــــوِّهون ويقتلــــون مــــا كــــان اجلنــــود األمريكيـّ

  .نييّممبنتوجاهتم الفالحني الفييتنا

ــديم، إالّ أنَّ      ــامل القــ ــؤون العــ ــامل مــــن شــ ــابوس النابــ ــدو كــ ــد يبــ قــ
ــام       ــري عـــ ــهى يف فكـــ ــد انتـــ ــي قـــ ــي احلقيقـــ ــاريخ األمريكـــ ، 1968التـــ

ويف الــــراهن مــــن األحــــداث، كــــثرياً مــــا تُثــــار . حلظــــة غــــادرتُ بلــــدي
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ــلحة  ــألة األسـ ــذين    . مسـ ــالطبع الـ ــم بـ ــاء هـ ــلحة األثريـ ــنّاع األسـ إنَّ صـ
يف كـــلّ مـــرّة يبيعـــون فيهـــا مسدَّســـاً، والشـــاري       ،يُضـــاعفون ثـــرواهتم 

  .هو، بطبيعة احلال، دوهنم ثراءً مبا ال يُقاس
يف حـوزة   ،يون سالح نـاري هناك مئتا مل: فحسيب هذه اإلحصائيات

إنسان يُقتَلون فيها كلّّ عام، ) 36.000(ة الناس يف الواليات املتحدة، ومثّ
وإنَّ عـدد خمـازن بيـع األسـلحة الناريـة يف الواليـات       . باألسلحة الناريـة 

إحــدى وثالثــني مــرّة، حبســب  ،املتحــدة، يفــوق عــدد مطــاعم مكدونالــد
" حـظ "ثـم إنَّ  . )Loyd Bentsen(" لويـد بينتسـن  "عضو جملـس الشـيوخ   

شاب زجني يف لوس أجنيلس، يف تعرُّضه للقتل، يفوق حظَّه يف دخـول  
ــن يقـــول إنَّ البـــيض يواصـــلون بيـــع األســـلحة، ال . اجلامعـــة وهنـــاك مـَ

  .لشيء إالّ ألهنم يريدون للزنوج أن يقتَتِلوا

إنَّ حريـــة التعـــبري الـــيت يفـــاخر هبـــا األمريكيـــون، إمنـــا هـــي حريـــة 
ــي فإنَّهــــا هــــي الــــيت تقــــود آراء اجملتمــــع، ومتتلــــك   . طرةالطبقــــة املســ

والفقـــــراء، يف معظمهـــــم، يرفضـــــون    . الصـــــحف وشـــــبكات التلفـــــزة   
مـــــن األمريكـــــيني الـــــذين حيـــــقّ هلـــــم % 37فثمـــــة . حتـــــى التصـــــويت

ــان انتخابـــات تشـــرين الثـــاني عـــام    التصـــويت، قـــد صـــوَّتوا بالفعـــل إبـَّ
ــني أ    . 1994 ــر، يف حـ ــه انتصـ ــوري أنـَّ ــزب اجلمهـ ــنّ احلـ ــلْ  ويظـ ــه مل ينـ نـَّ

ــوات  ــكان % 20إالّ أصــ ــن الســ ــح  . مــ ــن الواضــ ــه ملــ ـ ــة  إذنوإنـَّ أنَّ احلكومــ
  .األمريكية ال تُمثِّل الشعب األمريكي

وثلـــث . علـــى كـــلِّ حـــال، فثمـــة فقـــراء كـــثريون ال يعرفـــون القـــراءة 
ون وظيفيّـ     (ني ني هـم يف حكـم األمـيّ   األمريكـيّ  ). اًوهـم، كمـا يُسـمَّون، أُميـّ

ــ وجيــوز االســتنتاج بــأنَّ . ن ال يُصــوِّتوناألُمــيّني يُمثّلــون نســبةً هامَّــةً ممّ
وحتـــى لـــو أدلـــوا بأصـــواهتم، فكيـــف هلـــم أن يعرفـــوا أنَّ اليســـار يُمثّـــل 

  مصاحلهم أكثر من اليمني؟
ــاً، مـــن االثـــنني والعشـــرين الـــيت    لقـــد أمضـــيتُ مخســـة عشـــر عامـ
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ا اليت يقطنـه " مُدن الصفيح"قضيتُها يف الواليات املتحدة، بالقرب من 
بعـد   الزنوج، بـل يف قلبـها، أوالً يف واشـنطن، العاصـمة الفيدراليـة، ثـمّ      

ــرة. ذلـــك يف كمربيـــدج وماساشوســـتس أنَّ  ،وقـــد تبـــيَّن يل يف ســـنٍّ مبكـَّ
ذلك هو، يف الغالب، . مفهوم احلرية كان يُثري لدى الزنوج رؤيا أخروية

ابـن  من ذلك مثالً ما يُقـرأ علـى شـاهدة قـرب     . معنى ترانيمهم الدينية
  ":مارتن لوثر كينغ"

إنَّين، بفضلك، أيها الرّب الكلّي القدرة، قـد  ! أخرياً حّر، أخرياً حّر"
  ".أصبحُت أخرياً حرَّاً

ــة ال تقتصــر علــى مســألة       ــة األمريكي ــلّ حــال، فــإنَّ الفرداني علــى ك
إنَّهــا تتغلغــل يف مجيــع جوانــب النظــام االجتمــاعي : احلريــات الفرديــة

ــادي ـــ . واالقتصـ ــة إىل   وهـــي تُفسِّ ــلوك األمريكـــي مـــن نزعـ ــا يف السـ ر مـ
، حيـث  )Melting Pot( "اخللـيط العجيـب  "ففي هذا . التنافس والعدوان

ة ســوى قاعــدة تتالشــى تقاليــد خمتلــف اجملموعــات اإلثنيــة، لــيس مثــّ  
وتتنـامى الرغبـة   . واحدة تسود، إنَّها قاعـدة السـعي وراء املـال وتكديسـه    

سـيما لـدى    ني، والري لـدى األمريكـيّ  يف املال مع هيمنة الدعاية اليت تُث
أكثرهم فقراً، الرغبة يف امتالك شتى األشياء الـيت ال حيتـاجون إليهـا    

ألهنـم ال ميلكـون مـا يُمكِّنـهم مـن       ،وإنَّهـم، إذ يشـعرون باإلحبـاط   . اًحقّ
احلصــول علــى األشــياء الــيت تشــيد هبــا وســائل الدعايــة، يلجــؤون إىل    

ون يف ويعــيش الربجوازيّــ . رورياجلرميــة كــي حيصــلوا علــى املــال الضــ  
-Metro(إيقــاع رتيــب دائــم، مــا بــني وســائط النقــل والعمــل والســرير      

Boulot-Dodo( ـــــ . ة، يــــــزداد خطــــــورةً مــــــع ازديــــــاد النزعــــــة اإلجراميـّ
. ا يبنــون مــن املــدارسون يبنــون اليــوم مــن الســجون أكثــر ممّــواألمريكيّــ

  .ة مليون ونصف أمريكي يقبعون حالياً يف السجونفثمّ
ـــ      إنَّ ــه األمريكيّ ــم بـ ــذي حيلـ ــال الـ ــى املـ ــول علـ ــتحالة احلصـ ون، اسـ

ــدان اليــوم ضــغطاً نفســياً ال      والتهديــد الــدائم باجلرميــة العنيفــة، يولِّ
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وال بدَّ من أنْ نُضيف إليه ضغط التنـافس وضـغط السـعي وراء    . يُطاق
  .النجاح، الذي سنخصُّه بفصل الحق

ختلفــة، تتطلَّــب وإنَّ مواجهــة مثــل هــذا االحتقــان مــن الضــغوط امل 
اً ال أعرف إنساناً واحـداً يف الواليـات   وأنا شخصيّ. خارقةً ةًنفسيّ قدراتٍ

ويف الواقــع، فــإنَّ مجيــع أصــدقائي . املتحــدة، ميلــك مثــل تلــك القــدرات
ني دون استثناء، قـد شـعروا، يف حلظـة أو يف أخـرى، باحلاجـة      األمريكيّ

شد، أو إىل حشـد مـن   إىل مُراجعة مُحلِّل نفسي أو طبيب نفسيّ أو مُر
ـت قســماً كــبرياً مــن           هــؤالء املختصّــني، طــوال فــرتات، كــثرياً مــا غطـَّ

ني يسـتخدمون  مـن األمريكـيّ  % 8ات حديثـة إنَّ  وتقـول إحصـائيّ  . حيـاهتم 
  .، وهو أكثر املنشِّطات شهرةً)Prozac(دواء بروزاك 

ــة يف الواليــات املتّ     حــدة، يف أواخــر القـــرن   تلــك هــي حــال الفردانيـّ
ة أمرٌ ثابت، وهو أنَّ الفردانيّة تعود إىل التقليد الطُّهرانـيّ  مثّ. العشرين

  .لدى الفرد، الذي يواجه وحيداً، اهلل ومصريَه
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  املختارون وغري املختارين

  
  

  "إهلكم سأكون"
  "وستكونون شعيب"

  )26/12سفر الالويني (
  

و القـرن السـابع عشـر، يفكّـرون ويقولـون إنَّهـم شـعب اهلل          كان طُهرانيـّ
املختــار، األُمّــة الــيت يــدفق عليهــا اهلل نعمتَــه اإلهليّــة، والــيت اختارهــا كــي  

هـذا الشـعب قـد حـلّ حمـلّ       كـان ف .تصبح قـدوةً لسـائر البلـدان يف العـالَم    
وما يـزال  . إسرائيل، يف الدور الذي كان اهلل قد خصَّه به يف العهد القديم

. هــذا اإلميــان قائمــاً حتــى اليــوم يف فكــر األمريكــيني، بكــلّ قوّتــه األصــليّة 
ة     . وستكون بوسطن أورشـليم اجلديـدة   ويف كـلِّ عـامٍ، جتلـب وزارة اخلارجيـّ

مـن البلـدان املتخلِّفـة، لزيـارة الواليـات املتحـدة،        آالفََ األجانب، والسـيَّما 
كي يُتاح هلم أن يُعجبوا باملؤسسات األمريكيّة، ويتبنّوها كنمـاذج لبلـداهنم   

ــة، يف الفكــر األمريكــي، أيُّ رابــط علــى اإلطــالق بــني   . املختلفــة ولــيس مثَّ
مؤسَّسات البلد السياسيّة، وهي يف نظرهم من منشأ شبه إهلي، واملشـاكل  

  .جتماعية اهلائلة، اليت تصيب البلدَ كلَّه يف الصميماال

مـن الكمـال   "أن تكـون   ،"إلنكلرتة اجلديـدة "كان الطُّهرانيّون يريدون 
 ،حبيث يستطيع العالَم أن يرى فيها منوذجاً ملا ستكون عليه األرض كلُّهـا 

 ، وحبيث يتسنّى لنا، بعـون اهلل، أن نبلـغ  )…(يف األزمنة اجمليدة املنتَظَرة 
  .1"ما مل تبلغه الشعوب األخرى حتى اآلن
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ــب  ــي "ويكتـ ــيرت بلكلـ ــكّان  ) Peter Bulkeley(" بـ ــأن سـ ــرتا"بشـ  إنكلـ
  ":اجلديدة

، تراها األرُض كلُّها، فـإنَّ عيـون العـالَم    هضبٍة فوَق مثل مدينٍة"
وإنَّ دورنا . يقوم بينه وبني اهللا ميثاق نا أعلّنا أننا شعٌبعلينا، ألّن مركَّزةٌ
هـذا  : سلوكاً من شأنه أن جيعل مجيع اُألمم تقول ونا ألن نسلَكلََيْدُع

  .2"الشعب وحده، شعب حكيم، مقدَّس وُمباَرك
ر بوضـوح كـبري عـن      ،)William Stoughton(" وليم ستاكنت"وإنَّ  لَيعبـِّ

  :الروابط املباشرة القائمة بني الطُّهرانيّني واهلل، فيقول

، ومجيع الناس "إنكلترا اجلديدة"دت ه قد حدَّاهللا وتوقُّعاِت إنَّ وعوَد"
  .3"الساكنني بيننا، كي يكونوا فوق مجيع أُمم العالَم وشعوبه

إىل وضـــع  كـــثريةً إشـــاراتٍ ،حتتـــوي نصـــوص القـــرن الســـابع عشـــر 
جنـود  "، "شـعب املسـيح  "، "شـعب اهلل "، "املختـارون : "الشعب املختار، فهـم 

ون واليــــــة وكــــــان أهلــــــي يُســــــمُّ". القدّيســــــون املنظــــــورون"، "املســــــيح
": الكيبـك "، بالطريقة نفسها اليت نـدعو هبـا   "أرض اهلل" ،ماساشوستس

  ".املقاطعة اجلميلة"
إنَّ فكــرة االســتعالء هــذه علــى ســائر األُمــم، تُفسِّــر علــى حنــو واســع، 

ال شـكَّ يف  . ةاجلوانب اإلمربياليـة يف سياسـة الواليـات املتحـدة اخلارجيّـ     
ـــــ ـــــة، حتليــــــل صــــــحيحأنَّ حتليــــــل املاركســــــيّة لإلمربياليـّ : ة الرأمساليـّ

مـن  % 50مـن سـكان العـالَم، وميلكـون     % 5.6ون الـذين يُشـكِّلون   فـاألمريكيّ 
ثروة األرض، هم على استعداد للقيام بأيِّ عمل يُمكِّنهم من االحتفـاظ  

ومع ذلك، فليس هذا هـو الواقـع االقتصـادي، الـذي     . بقوهتم االقتصادية
ولـيس هـو الـذي يُعشـِّش يف     . نيكيّني األمرينستشفُّه من خطاب السياسيّ

دعَ  فكر الشـبّان األمريكـيّ   ون للمغـامرة حبيـاهتم يف النزاعـات    ني، الـذين يـُ
ــة ــيّ  . الدوليـّ ــا يعـــين السياسـ ــإنَّ مـ ــيم   فـ ــوُّق القـِ ــو تفـ ــا هـ ــود، إنَّمـ ني واجلنـ
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يعــود  ،والربهــان علــى هــذا التفــوّق. األمريكيــة، ومنــوذج احليــاة األمريكــيّ
  .الذي خصَّ الواليات املتحدة بدعوهتا املسيحانيّة إىل أنَّ اهلل نفسه هو

وطاملا أنَّ الدولـة  . إنَّ الدولة تكتسي طابعاً دينياً يف الفكر الطُّهرانيّ
نع اهلل، فــإنَّ الــوالء هلــا يصــبح شــكالً مــن أشــكال اإلميــان   ن صُــهــي مِــ
  :أيضاً ذلك، فقال )Troeltsch( "ترولتش"وقد الحظ . الديين

انتّية َتعدُّ الدولة مؤسَّسة دينّية، وتعتقد أنَّ غايتـها  كانت الربوتست"
  .4"إنَّما هي محاية اجلماعة املسيحّية والشريعة األخالقّية

وإنَّ الـــيقني بـــأهنم شـــعب اهلل املختـــار، هـــو بالضـــبط الـــذي ميـــنح   
وإنَّ ذلك لَيشـكِّل  . األمريكيني الشعورَ بواجب أداء دور الشّرطة العالَمية

ــزَّ  ــزءاً ال يتجـ ــد  جـ ــن تقليـ ــيض  "أ مـ ــل األبـ ــبء الرجـ ــه  "عـ ــذي ورثـ ، الـ
فهم مُلزَمون بفرض ثقافتهم علـى سـائر   . نياألمريكيّون عن الربيطانيّ

ر التربيـر     . الشعوب، ألهنا ثقافة أثرية لدى اهلل ة لتفسـِّ وإنَّ هـذه الذهنيـّ
األخالقي الذي كان األمريكيّون يدَّعونه، عندما اجتاحوا جرياهنم إبَّان 

ـــعيةحــــروهبم الت ، يف 1848، يف املكســــيك عــــام 1822يف كنــــدا عــــام : وسـُّ
ـة ذاهتــا الــيت     . 1898املســتعمرات االســبانيّة عــام    وكانــت بــالطبع احلجـّ

  .متسَّكوا هبا خالل حرب فييتنام
ــب      كانــت احلــرب علــى العــراق فرصــةً ملــزاودات صــاخبة مــن التعصُّ

سـيحيٍّ  فالعـدوّ لـيس مب  . ة االحتفاء بوضع الشعب املختارالقومي، وقمّ
ــدافع   . وال بيهـــوديّ وكـــان رجـــال السياســـة واإلعـــالم يتحاشـــون عـــن الـ
وكانوا يـدعون الكويـت   . أال وهو خطر فقدان نفط الكويت: االقتصادي

  .، مع أنَّ التصويت فيه مقتصر على أقليّة من الذكور"بلداً دميقراطياً"
ــون حيملـــون شـــرائط صـــفراء،    وخـــالل هـــذه احلـــرب، كـــان األمريكيـّ

وهنا على أبواب بيـوهتم وعلـى سـياراهتم؛ كـانوا بـذلك يشـريون إىل       ويُعلِّق
ــدنيّ    ــون امل ــذين يقتل ــود ال هــؤالء  ني، يف حــني أنّني العــراقيّدعمهــم اجلن

  .ني عاجزون عن مواجهة حاكمهم املستبدّاملدنيّ
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ــة ال تطـــرح الســـؤال حـــول عدالـــة السياســـة يف   والصـــحافة األمريكيـّ
يف اللحظــة الــيت انــدفع فيهــا    وهــم يهــامجون العــراق . الشــرق األوســط 

  .خارج حدوده
ــى مســاحهم لـــ          ــاً عل ــد مضــت ســبعةٌ وعشــرون عام ــك، فق ومــع ذل

ألراضٍ يف مصـــر وســـورية ولبنـــان   ،بـــاحتالل غـــري مشـــروع " إســـرائيل"
  .واألردن، وذلك يف حتدٍّ لقرارات األُمم املتحدة

هتم األجانب يقدِّروهنم لتـدخُّال  روا بأنّني أن يفكّويستهوي األمريكيّ
ففي غداة آخر قصف استهدف بغداد، ويف الوقـت الـذي كانـت    . الدوليّة

قــد انتشــرت فيــه شــائعاتٌ، مفادهــا أنَّ حيــاة الــرئيس الســابق بــوش يف   
إنَّ سياسـتنا يف الشـرق األوسـط    ": خطر، قالت يل سيّدة أمريكيّة مُسـنَّة 

الته سيِّدة وإنَّ تعليقها هذا لَيُذكِّرني مبا ق. "سياسة مبنيّة على الغرييّة
، إذ 1990لتقيتُها خالل مؤمتر دويل عُقِدَ يف اليونـان عـام   ا ،"إسرائيلية"

ات خمتلفـة    إنّـي  ": أعلنتْ بالفرنسيّة ودون مواربة، أمام مجع مـن قوميـّ
اً بـني مُحـدِّثيها   وكانت جتهـل أنَّ مثـّ   ."نيال أُحبُّ األمريكيّ فـإن  . ة أمريكيـَّ

" اإلسرائيليّون"، وإنْ كان "إسرائيل"يَّاً يف كانت هذه املرأة تُمثِّل رأياً شعب
. ني، فهذا يعين أن ليس هناك مَن حيـبّهم ون األمريكيّالنَّمطيّون ال حيبّ

هــي بكــل تأكيــد البلــد الــذي تدعمــه الواليــات املتحــدة  " إســرائيل" فــإنّ
ولــيس هنــاك مَــن يعلــم حجــم املليــارات مــن   . بأقصــى قــدر مــن الوفــاء 

  ".إسرائيل"لَّ عام من الواليات املتحدة إىل الدوالرات اليت تُنقَل ك

مــن ادِّعائهــا  ،لســت أرى ســوى حــلٍّ واحــد إلنقــاذ الواليــات املتحــدة  
املسيحانيّ احملزن يف الشؤون الدوليّة، وهو تكليف هيئـة األُمـم املتحـدة    

النزاعــات الدوليّــة؟  أوَليسَــت الغايــة مــن هــذه املنظّمــة حــلّ. هبــذا الــدور
مريكيّــة أن تبــدأ بــاحرتام قــرارات األُمــم املتحــدة،  وجيــدر باحلكومــة األ

وخيطـر ببـايل، علـى سـبيل     . اليت واجهتها حتى اآلن، باالسـتهتار التّـام  
. املثال، القرار الذي يطالب الواليات املتحدة، برفـع حصـارها عـن كوبـا    



  املختارين وغري املختارون  ..................................................................

45 

كمــا يتوجَّــب أيضــاً عليهــا أن تُســدِّد مليــارات الــدوالرات الكــثرية، الــيت    
  .5م املتحدة، وفق أمينها العام بطرس بطرس غايلتدين هبا لألم

هتا اليوم، كما باألمس، يف فكـر  إنَّ فكرة الشعب املختار حتتفظ بقوّ
ــي ألذكـــر دهشـــيت إذ مسعـــتُ أحـــد الشـــيوعيّ. نيمعظـــم األمريكـــيّ ني وإنـِّ

ــة مــن    ،نياألمريكــيّ يــدَّعي أنَّ مــا حتظــى بــه الثقافــة الشــعبيّة األمريكيّ
ة      ة عاليـة، يُشـكِّ  جاذبيّ ة األمريكيـّ ويف . ل برهانـاً إضـافيَّاً علـى تفـوُّق األُمـّ

كلمــات قســم الــوالء  ،كــلِّ صــباح، يُــردِّد مجيــع طــالب الواليــات املتحــدة 
ــ"أُمّــة واحــدة، بعــد اهلل: "لــبالدهم ة هــذه ، كمــا نقــرأ يف كــلّ بطاقــة ماليّ
مع  وال يسع املرء االمتناع عن إجراء مقارنة". إنَّنا نثقُ باهلل: "الكلمات

  ".اهلل معنا: "شعار سادَ أملانيا خلمسني سنة خلت

وأشباهه من اليمني  )Timothy Mc VEIGH(" تيموثي ماك فيغ"إنَّ 
ــة   فــإنَّ عيبــهم . األمريكــيّ املتطــرِّف، يُمثّلــون مأســاة األســطورة األمريكيّ

مجيع ما تعلّمـوه يف املدرسـة    يقوم بالضبط على االقتناع الصادق بأنّ
ة األمريكيّــة، ودســتور هــذا أيْ أنَّ مجيــع املؤسَّســات السياســيّة، االبتدائيّــ

األجــداد املؤسِّســني كــانوا  البلــد، أنَّ كــل ذلــك هــو مــن منشــأ إهلــيّ، وأنّ 
وإن هـم قـالوا منـذ مـئيت عـام، إنَّ للبشـر       . أناساً يفوقون طبيعـة البشـر  

ة، حتــى لــو اً يف محــل ســالح نــاري، فقــد أصــبح ذلــك حقيقــة أبديّــحقّــ
ــى       ) 36.000(فقــد  ــدَّم عل ــأهنم ضــحايا تُق ــلّ عــام، وك ــاةَ ك ــيّ احلي أمريك

  .مذبح الوطنيّة العمياء

ــة هـــو مصـــدر عـــزاء بالنســـبة إىل    إنَّ االنتمـــاء إىل األُمـــة األمريكيـّ
ـــة كانــــت الكارثــــة الــــيت تصــــيبهم يف نطــــاق حيــــاهتم  . نياألمريكــــيّ وأيـَّ

. ارالشخصــية واجلماعيّــة، فهــم يبتــهجون بانتمــائهم إىل الشــعب املختــ 
أو يف ســكنهم يف  ،وهــم يرفعــون عَلَمَهــم الــوطين يف غــرفهم، يف املشــايف

. لكأنّي بالعَلَم يُشكّل تأشـريةً للـدخول مباشـرة إىل السـماء    . دور املسنّني
يف املـدافن،  : مكـان تقريبـاً   والعَلَمُ يُرفَع يف كلّ. فهو حيلُّ حملَّ الصليب
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. وعلى الثيـاب  ،اج السياراتيف احملالّت، يف احلدائق، يف املنازل، على زج
  .فهو يرفع املعنويّات ويوفّر احلماية

ــة،   ــة الربيطانيـــ ــرتونغ "تُـــــربز الالهوتيـــ ــارين أرمســـ  Karen(" كـــ

ARMESTRONG(  ما لرموز الشعب املختار، من دور ديينّ يف الواليات
  :يؤمنون باهلل، فتقول املتحدة، لدى أولئك الذين ال

ـ   ني الذين ال كثٌري من األمريكّي" ة يؤمنون بـاهللا، يتقبَّلـون األخالقّي
ة بشأن العمل والعقيدة الكلفينّية حول القـَدر والنعمـة، إذ   الطُّهرانّي

، ُيشكِّل َعلَُمها وشعاراُتها ُمربِّر وجوٍد "أُمَّة خمتارة"يعّدون أنفسهم مبثابة 
  .6"شبه إهلّي

ني إىل هـذه الصـفة، صـفة الشـعب     كثرياً مـا مييـل خطـاب السياسـيّ    
إنَّ الواليـات املتحـدة   ": أمـام الكـونغرس  " كلينتـون "قال الـرئيس  . اراملخت

ــالَم   ــد يف الع ــع   ،"هــي أفضــل بل ــه اجلمي ــدتُ يف   . فصــفَّقَ ل ــا الــذي وُل وأن
ــة  ــوّ املفارقـ ــنطن، أرى للتـ ــإنّ: واشـ ــون" فـ ــعب  " كلينتـ ــةَ الشـ ــد عظمـ يؤكّـ

ــامل         ــة الــيت متتلــك أكــرب نســبة إجــرام يف الع ــب املدين ــيّ يف قل األمريك
اً، لعـدد  حادثة قتـل سـنويّ   450ثَمَّةَ (ن، إنْ مل أقل يف تاريخ الكون الرّاه

ــاوز   ــكان ال يتجـ ــن السـ ــة    600.000مـ ــع مدينـ ــمة، يف حـــني أنَّ جتمـُّ نسـ
حادثــة  73مونرتيــال، وفيهــا ضــعف مــا يف واشــنطن مــن ســكّان، ســجّل  

  ).1993قتل عام 

ــاراً، إالّ بالنســبة      ــه أن يكــون خمت إىل  واحلــال أنَّ شــعباً مــا ال ميكن
 الواليــات املتحــدة متفوّقــة، ألنّ وبعبــارة أخــرى، فــإنّ. الشــعوب األخــرى

الشــعوب  ني هــم شــعب اهلل، ألنّ وإنَّ الطُُّهــرانيّ. الشــعوب األخــرى دوهنــا 
ة األمريكيّـ     . األخرى ليست كذلك ة، نـوع آخـر   إالّ أنـه يوجـد، داخـل األُمـَّ

ــود إىل القــرن الســابع عشــ        ــد يع ــار، وهــو تقلي ويف . رمــن الشــعب املخت
أي العائشـني  " (املتجـدِّدين "الواقع، فإنَّ الطُّهرانيّني كـانوا يعتقـدون أنَّ   
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ني، إذ هم املختارون بني يُشكِّلون املختارين احلقيقيّ) يف النِّعمة اإلهليّة
ــنْ هــو    . املختــارين ــه كــان صــعباً، إنْ مل يكــن مســتحيالً، حتديــدُ مَ إال أنَّ

اضـحاً أنَّ اهلراطقـة، مثـل أصـحاب     ومع ذلك، فقد كـان و . املختار بدقّة
، Anabaptistes(7( وجتديــــد العمــــاد  )Quakers(ني شــــيعَتَي الصــــاحبيّ 

ـــا اآلخــــرون مجيعــــاً، فــــإنْ مل يكونــــوا مــــن  .ليســــوا مــــن املختــــارين أمـّ
  .املختارين، فقد كانوا، أقلّه، يتظاهرون بذلك

ــة، قـــد دَمَغَـــاملســـبّق بواســـطة إنَّ عقيـــدة االختيـــار  ت النِّعمـــة اإلهليـّ
ويف القـرن الثـامن عشـر، ختلّـى جمتمـع      . خصوصاً القرن السابع عشر

كـان  . لصاحل املـآرب االقتصـاديّة   ،ةعن طبيعته الدينيّ" اجلديدة انكلرتإ"
فَغَيَّبَ احلمـاسُ التجـاريُّ آنئـذٍ    . ة واحتالل األرضذلك بداية الرأمساليّ

ــلطات الكَنســيَّةُ نفســها    مضــطرَّةً  ،احلــرارةَ الدينيــة، حبيــث وجــدت السُّ
فــانزلق حتديــدُ . لتعــديل أنظمتــها علــى صــعيد االنتمــاء إىل الكنيســة  

مفهــوم االختيــار انزالقــاً رقيقــاً، فبــات املختــارون اجلــددُ هــم األغنيــاء،  
ة     . وبات غري املختارين هم الفقراء وأصبح وضـع الرجـل الغـينّ يف ذهنيـّ

ــ"اجلديــدة اإنكلــرت" ــدَ مــع وضــع اإل ، عطيّ نســان الــذي ةً مــن اهلل، وتوحَّ
: واتَّخـــذَت النِّعمـــةُ الداخليـــة شـــكالً مادّيـــاً وظـــاهراً. تلمســـه نعمـــةُ اهلل

  .فبوسع املرء أن يرى مَنْ هو غينٌّ ومن هو فقري
ها ســطحيّةُ ههنــا جتــد مصــدرَ. وتُقــاس قيمــةُ اإلنســان وفقــاً لثروتــه

  .نياليت كثرياً ما تفاجئ األوربيّ ،نياألمريكيّ
عشر، هذا التعريـف اجلديـد لإلنسـان     لقد ظهر منذ القرن الثامن

) John WINTHROP( )1588-1649(" جـون ونثـروب  "فـإنَّ احلـاكم   . املختار
  :، بالكلمات التالية"منوذج احملبة املسيحيّة"يفتتح بيانه، 

إن اهللا الكُلّيِّ القدرة، قد جعل، يف عنايته املقدَّسة واحلكيمة، الوضـَع  "
يف مجيع األزمنة، أن يكـون بعضـهم    البشريَّ، على حالٍ يتوجَّب معه،

  .8"أغنياء، وبعُضهم ذوي قدرة وكرامة، وبعُضهم وضيعني وخاضعني
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ــاب الفقــراء،      ــارين يف غي ــوا املخت ــاء أن يكون إذ  فلــيس بوســع األغني
  .وضوح متفوِّقني بكلّ ،يظهرون باملقارنة هبم

ــق الــذي يُ    ــر، إىل حــدٍّ مــا، الــرفضَ املُطلَ ــاهرة تُفسِّ بديــه إنَّ هــذه الظَّ
ــاء، حيــال مجيــع أشــكال االشــرتاكيّة    ــون األغني فهــم يــرون مــن  . األمريكيّ

. الطبيعي أن ميلـك واحـدٌ باملئـة مـن السـكان، مخسـني باملئـة مـن الثـروة         
  .فإنَّ اهلل هو الذي أقام الغنى كي يؤدِّب غريَ املختارين

ــران مــن عــام    ــارد، بعــد   1993يف شــهر حزي ــدت إىل جامعــة هارف ، عُ
ة، مئـات   . ساً وعشرين سنةانقطاع دام مخ أمام مداخل املدينة اجلامعيـّ

وكـان العميـد يف الـداخل،    . أو يتسـوَّلون  ،من املشرَّدين يفرتشـون األرض 
يتسوَّل هو أيضاً، راجياً من اخلرّجيني املزيد من التبّرع للجامعة، مـع  

، 1968فإنَّ دفعيت، وهـي تضـمُّ خرّجيـي عـام     . (أنَّها أغنى جامعات العامل
داء   قد ت النـِّ فـدفعت هـذا العـام مبلـغ سـبعة ماليـني دوالر ونصـف         ،لبـَّ

ترى، أيّة نسبة مئويّة من هذا املبلغ، ميكنـها  : وأمعنتُ التفكري). املليون
  أن تبين مآويَ هلؤالء املعدمني القائمني جبوارنا؟

يَّنَ   . إنَّ اهلوَّة اليت تفصل األغنياء عن الفقـراء، تـزداد اتِّسـاعاً    وقـد بـَ
) John Kenneth GALBRAITH( "جــون كينيــث غالربيــث"قتصــاديُّ اال

  :حجمَ هذه الظّاهرة

 29، كان مديرو أعظم ثالمثائة شركة أمريكّية، يرحبـون  1980عام "
وبعد عشر سنوات، أصبح دخـل   .مّرة أكثر ّمما يربح العامل املتوسط

وخالل هذه . مّرة دخل العامل نفسه 93هؤالء املسؤولني الكبار يفوق 
  .9"السنوات العشر، اخنفض قليالً دخل العامل األمريكّي املتوسط

ــوام  ــيّ% 99، ازداد فقــــــر 1990-1977خــــــالل األعــــ ني، مــــــن األمريكــــ
ــيّ   ــر األمريكــ ــا أكثــ ــراءًفيمــ ــن    ني ثــ ــة مــ ــداً باملئــ ــكِّلون واحــ ــم يُشــ ، وهــ

ــبة   ــروهتم بنســـ ــكان، ازدادت ثـــ ــعنا أن نصـــــف هـــــ %. 110الســـ ؤالء ويســـ
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ــاً، ومجيـــع اآلخـــرين باألرقّــــاء       ــة أو املقتـــدرين ماليـّ وال . بالقلّـــة الثريـّ
ــر  ــالبخيطــــ ــة، ألنّ   بــــ ــة احلاكمــــ ــن القلّــــ ــرَّروا مــــ ــاء أن يتحــــ  األرقّــــ
ــيّ ــاء   األمريكــــ ــدون أنَّ األغنيــــ ــيّ، يعتقــــ ــد الطُّهرانــــ ــاً للتقليــــ ني، تبعــــ
ويســــــود االعتقــــــاد التقليــــــديّ يف مجيــــــع بلــــــدان العــــــالَم . طّيبــــــون

أنَّ األغنيــــاء هــــم علــــى األرجــــح أنــــاسٌ   تــــى يف إنكلــــرتا،تقريبــــاً، وح
  .والعكس هو السّائد يف الواليات املتحدة. سيّئون

ــنْ هــم املســتفيدون مــن      مــن ذلــك مــثالً أنَّ األمريكــيني ال يســألون مَ
تريليــون دوالر،  4.064، بلــغ هــذا الــدَّين  1992ففــي عــام . الــدَّين القــوميّ

مـا هـي   . تريليـون دوالر  292الـدَّين بلغـت   فيما الفوائد املرتتّبة على هـذا  
د    اجليوب اليت تبتلع كلَّ هذه األموال؟ إنّ مستقبل الشعب األمريكـي قَيـْ

وول "الــرّهن، كــي يتــيح للقلّــة احلاكمــة، للرأمســاليّني واملســتثمرين يف       
وملــاذا ال يُفكّــر األرقّــاء    . أن ميلــؤوا صــناديقهم  ) Wall Street" (ســرتيت 

شـأنه أن يفـرض ضـريبة قصـوى، ولنقـل مليـون دوالر       بتبنّي قانونٍ، مـن  
إنَّ القلّـة  : على الفرد الواحد، كـي يُصـفّوا هـذا الـدّين؟ واجلـواب بسـيط      

احلاكمة هي الشعب املختـار حقّـاً، وقـد نـالوا امتيـازاهتم بفضـل النِّعمـة        
  .فال حيقّ لألرقّاء أن يُسائِلوهم بشأن ثرواهتم. اإلهلّية

. ار عـرف تبـدُّالً جديـداً يف القـرن العشـرين     إنّ تعريف اإلنسان املخت
يعـود هـذا التبـدّل    . فاملختارون مل يعودوا األغنياء، وإنَّما هم الناجحون

ــاً، وأن حييـــا يف  إىل أنَّ الـــبعض فَهـــمَ أنَّ بوســـع اإلنســـان أن يكـــون غنيـَّ
فقة  " بائسـة "الوقت نفسه حياةً  ويف الواقـع، فهنالـك املاليـني    . تُـثري الشـَّ

طائلة، والذين، يف حاالت كـثرية، ال   ني الذين ورثوا ثرواتٍكيّمن األمري
ميارســون أيَّ عمــل، وال ميلكــون أيَّ حتصــيل جــامعيّ، ويُمضــون العمــر 
يف مؤسَّســات للعــالج النَّفســيّ، أو هــم يكتشــفون اجلنَّــةَ يف املســكرات أو 

ــرّغم مــن ثــرواهتم،   ،إهنــم. املخــدّرات ــأيِّ حــال يف   علــى ال ال يُصــنَفَّون ب
  .صفوف املختارين
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ــون يعتقــدون أنَّ النجــاح،      منــذ القــرن الســابع عشــر، كــان الطُّهرانيّ
ة مـن اهلل    وتبعـاً لـذلك، كـان الـذين     . مثله مثل كلِّ شيء خَيِّر، هـو عطيـَّ

ــة، والنتمـــائهم إىل فئـــة         يُحقِّقـــون النجـــاح، يشـــهدون للنِّعمـــة اإلهليـّ
-Urian OAKES( - )1631(" أوريان أوكـس "كان  هذه الفكرة،. املختارين

  :يُعبِّر عنها بالكلمات التالية) 1681

وأن ُيقِدم بأسلوب عقـالين علـى    ،بوسع التاجر أن ُيمارس عمله"
  .10"ما مل مينَّ عليه اهللا بالنجاح ،اًولكّنه لن يصبح غنّي ،مشاريع

  ماذا يعين النجاح بالنسبة إىل األمريكيّ؟
احلصـول علـى    ،وقـةً متابعة دروس متقدمة يف ما يُعـدُّ جامعـةً مرم  

كسـب احـرتام    ،حتقيـق املزيـد مـن الـرّبح بوسـائله اخلاصـة       ،عمل جمزٍ
ويــرى األمريكيّــون أنَّ . ممارســة حيــاة جنســيّة نشــيطة ،زمالئــه وجريانــه

يتبـيَّن   ،ومـرَّة أخـرى  . قابلٌ للقياس مثل املال ،النجاح هو شيءٌ ملموس
األمـور، يف تقـوميهم    ني ال يريدون أن يتجاوزوا مظاهِرلنا أنّ األمريكيّ

  .قيمةَ احلياة

ــدى األمريكــيّ    ــوَسَ النجــاح ل ــب إنَّ هَ إيزابيــل "وإنَّ . ني يصــدم األجان
تالحــــظ ذلــــك يف كتاهبــــا  )Isabel ALLENDE( التّشــــيليّة" ألينــــدي

  :، فتقول)املخطَّط النهائي(

  .11"هلما، وقد ابتكرمها األمريكّيون إنَّ الفشل والنجاح ال وجوَد"
ألمريكيني احتاجوا إىل معيار جديد يُحدِّدون به مَنْ هم ويبدو أنَّ ا

  .املختارون، طاملا أنَّ معايري القرون السابقة قد فقدت قيمتها
ــة  قـــد أدخلــت أيضـــاً رؤيـــةً أخـــرى يف   ،إنَّ احلركــة النِّســـائيّة األمريكيـّ

ــبَق   ــدَر املسـ ــوم القَـ ــري     : مفهـ ــم غـ ــال هـ ــارات، والرجـ ــنَّ املختـ ــاء هـُ فالنسـ
ذلــك، دون شَــكّ، ردُّ فعــل النســاء علــى جمتمــع بطريركــيّ    إنَّ. املختــارين

تقليــديّ، كــان يقــرُّ للرجــال بصــفة الشــعب املختــار، بالنســبة إىل النســاء 
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قن علـــى النســـاء يتفـــوّ وتـــرى رائـــدات هـــذه احلركـــة أنّ. غـــري املختـــارات
ال يستطعن ممارسة االغتصاب، وألنَّهنَّ كُنَّ، طوالَ قـرون   الرجال، ألهننّ

 .إزاءَ تطاول الرجال عليهنّ ضحايا صامتاتٍوقرون، 

ني، تقـوم  فني األمريكيّمن هنا، ظهور موجة جديدة يف أوساط املثقّ
علــى التبــاهي بــدور الضــحيّة؛ وكلّمــا كــان اإلنســان يف وضــع الضــحيّة،   

  .ازدادت الفُرَصُ لديه كي يكون من املختارين اجلدُد

ثمار مناذج مُكـرَّرة، ال  إىل است ،متيل بعضُ رائدات احلركة النّسائيّة
مـن هنـا جـاء التأكيـد بـأنَّ كـلَّ امـرأة        ". الشـرير "و" الطّيب"سيّما منوذج 

ة، إنَّ مثل هذا املوقف، على ما فيه مـن سـطحيّ  . طيّبة، وكلَّ رجل شرير
ــيّ   الــذي كــان يقســم اجلــنسَ    ،ينحــدر دون شــكّ مــن التقليــد الطُّهران

ــارين ضــ : البشــري إىل فئــتني متعارضــتني   ــارين املخت وإنَّ . دّ غــري املخت
، وهي من رائدات هذه املدرسـة،  )Marilyn FRENCH( "مارلني فرينش"

  :لتؤكّد

يف حني أنَّ الرجال يتباهون ويضطربون ساعةً من الـزَّمن فـوق   "
املنّصة، وجيأرون يف املالهي واملالعب الرياضّية، وُيفجِّرون أسلحةً غريبةً 

لشُّهرة الشَّخصّيني، وهم يبحثون عن يف مسعاهم الدَّائم وراء النجاح وا
  .12"برهان رمزّي على تفوُّقهم، تواصل النِّساُء التحكَُّم بالعالَم

إنِّــي ال أعــرتض علــى صــحّة مطالــب احلركــة النســائيّة، وال بــدَّ يل   
أيضاً مـن اإلقـرار بـأنّي أبـذل جهـدي كـي أحتاشـى عـن منـط الرجـال،           

  .شالذي ينسجم مع الوصف الذي قدَّمَتْه فرين

ــ ــد لـــدى بعـــض رائـــدات احلركـــة النِّســـائية،  إنَّ كراهيـّ ة الرجـــال تُولـِّ
ــاً للحضــارة فــإنَّ فــرينش مــثالً تــوحي بأنَّهــا تنبــذ أعمــال  . احتقــاراً عامَّ

ــربانيّ  ــيكيني اإلغريــــق والعــ ــة  الكالســ ــرةُ ثقافــ ني والالتــــني، ألنَّهــــم مثــ
  :وهي تؤكِّد. بطريركيّة
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واإلنياذة، ُيشكِّل منوذجاً ألدبٍ  إنَّ العهد القدمي، مثله مثل اإللياذة"
ولكنَّ األعداء  -ممتاز، يربِز أمهّيِة احلرب وسيطرة الرجل وقتل األعداء 

  .13"بدلَ أنَّ يربز أمهّية التعاطف والتَّسامح -مكان  موجودون يف كلّ
يبــــدو يل أنَّ قراءهتــــا للعهــــد القــــديم يف غايــــة الســــطحيّة، وأنَّ      

ــة مـــع   فـــإن كانـــت رائـــدات احلركـــة  . تفســـرييتفســـريها ال يتّفـــق البتـَّ
دَّ     النسائيّة يُرِدْنَ نَبْذَ كل ما أنتجته ثقافة سيطر عليها الرجـال، فـال بـُ

  .لَهنَّ من نَبْذِ حضارتنا كلّها

ــي ال        ــات النّســائية، إنّ ــال يل بعــض الناشــطني يف احلرك ــا ق ــثرياً م ك
فهـم  هـل يسـتحيل علـيَّ أن أ   . أستطيع أن أفهم مـا هـي املـرأة، ألنـي رجـل     

سكان كيبك، ألنّي أمريكـي، أو أن أفهـم أدبـاء القـرن التاسـع عشـر، ألنّـي        
ةُ قيمـةٍ     ةَ أيـّ أنتمي إىل القرن العشرين؟ إن كان ذلك صحيحاً، فليس مثـَّ

  .إنَّ ذلك لَيُلزِمُنا فقط باآلني واحلاضر. جملموع الدراسات اإلنسانيّة

ــان الوضــع، ويف عــودة إىل بعــض املمارســات التا     ــاً ك ــة  أيَّ بعــة للحرك
 بــدَّ يل مــن االعــرتاف بــأني علــى وشــك النِّســائيّة أو الداعيــة إليهــا، ال 

فقــدان صــربي، بعــد عشــرات الســنني مــن الصــرب يف مواجهــة تأنيــث       
فــإنَّ التعــبري امللتــزم بكــال اجلنســني  . اخلطــاب أو تفريغــه مــن اجلــنس 

ات ني والكيبكيّـ جـرى نقـاش بـني الكيبكـيّ    : "فلنتصوَّر مثالً. يثقل اللسان
وكــان بــني اجلمهــور . ات مــن جهــة ثانيــةني والكنــديّمــن جهــة، والكنــديّ

  ".أمريكيّون وأمريكيّات، ومكسيكيّون ومكسيكيّات، وكوبيّون وكوبيّات

إنَّ الرســـالة الوحيـــدة الـــيت تنقلـــها مثـــل هـــذه التكـــرارات، هـــي أنَّ   
يهـا  إنَّها طريقـة حمكـومٌ عل  . املتحدِّث يعرف احلركة النِّسائيّة ومطالبها

ب علــى اللســان أن يعكــس مســتوى معلومــات وإن كــان يتوجّــ. بالتالشــي
للقــول  ث، الثقافيّــة والعلميّــة، يف مجيــع األمــور، فإنَّــه سيضــطرّ املتحــدّ
ــاً "إنَّ الشـــمس تتظـــاهر بالشـــروق : "مـــثالً يبـــدو أنَّ الشـــمس "، أو أيضـ
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، ألنَّ ثـورة كوبرنيـك، الـيت تعـود إىل     "تشـرق الشـمس  "، بدالً من "تشرق
ه بـاتَ مـن    . سمئة عام، علَّمتنا أنَّ الشـمس ال تشـرق وال تغيـب   مخ ولكنـّ

ى الكـائن البشـريُّ   نَّـ األسهل أن نقـول ببسـاطة إنَّ الشـمس تشـرق، فيتب    
  .بصورةٍ طبيعيةٍ، أكثرَ املمارسات سهولةً

وبعض داعيات احلركة النِّسائيِّة، قد فقـدن كـلَّ   " مارلني فرينش"إنَّ 
وهُــنَّ، يف خيبتــهنَّ، يَــتَّفقنَ مــع . كيّــة احلاليّــةوهــم بشــأن الثقافــة األمري

ــثقّ  ــيّالعديـــد مـــن املـ ــإنَّ . نيفني األمريكـ ــرينش"فـ ــات " فـ تـــرى أنَّ الواليـ
، وأنَّ مـرارة  14املتحدة متلك على األرجح أكرب نسبة اغتصاب يف العامل

داعيات احلركة النِّسائيَّة األمريكيّات حيالَ الرجال، تشـتدّ كـثرياً يف مـا    
  : تقول فرينش. ة بني اجلنسنيق بالعالقات احلميميّيتعلّ

إنَّ الثقافة األمريكّية، يف األفالم والكتب واألغاين والتلفاز، ُتعلِّـم  "
الرجال أنَّ ينظروا إىل ذواهتم كقََتلة، واىل التوحيد بني القتل واجلـنس،  

لذا باَت من الصعب على الكثري . ة والغزو العنيفبني املمارسة اجلنسّي
  .15"من الرجال أنَّ ُيميِّزوا بني االغتصاب واحلّب

ات إنَّ الغضــب الــذي تشــعر بــه داعيــات احلركــة النِّســائيَّة األمريكيّــ    
  .حيالَ الرجال، يُؤيِّد فكرتني أساسيّتني يف احملاولة احلاضرة

األوىل، أنَّ النزعة الطُّهرانيّة إىل تقسيم العالَم بني خمتارين وغـري  
  .قائمةخمتارين، ما تزال 

الثانية، أنَّ جمتمعاً باتت فيه العالقـات اجلنسـية سـاحةَ حـرب، هـو      
  .حقَّاً جمتمعٌ مريضٌ، شقيٌّ وموبوء

ـــ ـــع رأمساليــــة الواليــــات إنَّ الذهنيـّ ـــتْ توسـُّ ـــة الــــيت دَعَمـَ ة الطُّهرانيـَّ
ــخ االجتمـــاعي     املتحــدة، ستُســـبِّب احنطــاط هـــذا البلـــد، بفعــل التفسـُّ

  .والسيكولوجي الذي أحدثته
ني فـــإنَّ العنصـــريّ. إنَّ أبـــرز ضـــحايا التـــاريخ األمريكـــيّ هـــم الزنـــوج
وج    ، 16"املورمـون "فـإنَّ  . يعدّون أنفسهم الشعب املختـار بالقيـاس إىل الزنـُّ
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فكـانوا يـدَّعون أنَّ   . مثالً، قد أعلنوا ذلك لفرتة طويلة وبصورة صرحية
ه سـيكون  إنَّـ ": قد لعنه بقوله" نوح"، الذي كان "شام"الزنوج هم أحفاد 

ــد  ــوين  ( "آخــر العبي ــه   " شــام"، ألنَّ )9/25ســفر التك مل يســرت عــريَ أبي
إنَّ ســفر التكــوين ال يوضــح أنَّ أســرة شــام قــد أصــبحت العــرق    ". نــوح"

روا الكهنـوت علـى       . األسود، ولكنَّ ذلك غري مهـمّ  فـإنَّ املورمـون قـد حظـَّ
اهلل رأيـه   بـدَّل  ، إىل أن1980حفاد شام، حتى عـام  ة أنَّهم أالزنوج، حبجّ

  .حتتَ ضغط مجاعات الدّفاع عن احلقوق املدنيّة يف الواليات املتحدة

إنَّ الشــقاء الــذي عاشــه الزنــوج يف تــاريخ الواليــات املتحــدة، معــروفٌ  
ــة أدبٌ واســـع هبـــذا الشـــأن، إال أنّـــي ســـأمسح لنفســـي باعتمـــاد . جـــدّاً مثـَّ

ــوب     ــيت أمضــيتُها يف اجلن ــوليت ال ــات طف ــذكَّر احنطــاط  . ذكري الزنــوج، أت
كانــت تفقــأ . كلُّهــا كانــت ملموســة، واضــحة. بؤســهم، قهــرهم واســتغالهلم

أتــذكَّر دورات امليــاه اخلاصــة بالرجــال البــيض . العــني، حتــى عــني الطفــل
ي املـاء   . والرجال السود، بالنساء البيضاوات والنساء السوداوات أتذكَّر نَبْعـَ

وعلــى األخــر  ،"للبــيض: "املتجــاورين، علــى أحــدمها الفتــة حتمــل كلمــة 
ــوَّنني: "الفتــة حتمــل كلمــة  ــي ألرى دائمــاً الفتــات عُلّقــت عنــد    ". للمل وإنِّ

ــوج   ــتقبال الزنـ ــرفض اسـ ــاعم، تـ ــداخل املطـ ــيهم   . مـ ــر علـ ــد حُظـِّ ــان قـ وكـ
ةَ أمكنـة كافيـة للبـيض         وكـان  . اجللـوس يف وسـائط النقـل، إنْ مل يكـن ثَمـَّ

قَ االنـدماج يف   وعنـدما حت . الزُّنوج يُقصَون إىل آخر املقاعد يف املسـارح  قـَّ
، مبوجــب قــرار احملكمــة العُليــا، كنــت يف     1953املــدارس ألول مــرَّة، عــام   
ون أنَّ االنـدماج سـيكون كارثـة،       . الصف الثالث االبتدائي كـان الكبـار يظنـّ

إال أنَّ كـلَّ شـيء   . وأنَّ الطالب الزُّنوج سوف يتقاتلون مع الطالب البـيض 
  .يت األوىل، الزّجنية السيدة كارولمتَّ يف هدوء، وهِمْتُ حباً مبدرِّس

. ثَمَّة متييز عنصريٌّ يُمارَسُ عمليّاً حتـى اليـوم يف الواليـات املتحـدة    
ــيّة يف بوســــطن، يف بدايــــة    فقــــد شــــاهدتُ مــــع ابــــين مباريــــات رياضــ

 "فنوي بارك"، ويف )Boston Garden( "بوسطن غاردن"التسعينيّات، ويف 
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)Fenway Park( .فـرِّج، كانـت الوجـوه السـوداء     وسط أربعة عشر ألف مت
وكثرياً ما خطر ببايل أنَّ البيض . نادرة، ندرة اللؤلؤ يف علبة من احملار

يعرتضون على التأمني الطيب العام، ألهنم خيشون أن جيـدوا أنفسـهم   
فــإنَّ املختـارين يفعلــون كـلَّ مــا   . جنبـاً إىل جنــب مـع الزُّنــوج يف املشـايف   

  .تارينبوسعهم كي يبتعدوا عن غري املخ

مل يعـــد للطُّهــــرانيني وجـــود، ولكــــنَّ تصـــوُّرَهم للمختــــارين وغــــري    
 وال. املختارين، ما يزال قائماً، على الرغم من مجيع أشـكال التحـوُّالت  

ــدّ ــي يالحــظ         ب ــده طــوال ســنوات، ك ــا خــارج بل ــيّ مــن أن حيي لألمريك
  .استمرار هذا التصوُّر
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#+  
  القسوة

  
  

  :قال أحد املراقبني يف مزرعة، ألحد الزوّار
إنَّ بعض الزنوج ال يسمحون بأن جيلدهم رجلٌ أبـيض، ويقـاومون   "

طبعــاً، يف مثــل هــذه احلــاالت، جيــب   . عنــدما جتــري حماولــةُ جلــدهم  
  ).Howard Zinn" (هوارد زاين". "قتلهم

ي، منــذ احلقبــة إنَّ القســوة تلعــب دوراً أسياســيّاً يف التــاريخ األمريكــ
دَّت القسـوة مبثابـة عقـاب إهلـيّ، ازدادت      . الطُّهرانيّة حتى اليوم وكلّما عـُ

فإنّ الفرد يُكلِّف الدولة مهمّة إنزال العقوبات، والدولة، إذ . خبثاً ومكراً
ن       . تُمثّل اهلل، تُربّئ الفـرد  وإنّ العـذابات الـيت يُنزهلـا الشـعب املختـار مبـَ

ــا   ــات، إنّمـ ــون يف الظلمـ ــان      يعيشـ ــة اإلنسـ ــه طبيعـ ــبٌ تفرضـ ــي مطلـ هـ
وان مل تُبــــدِ أمــــمٌ مــــا اســــتعدادها القتفــــاء املثــــال  . السّــــاقط بعينــــها

  .األمريكي، فهي تستحقّ أن يُقتل مواطنوها حتت القصف اجلويّ
إنّ قسوة الطّهرانيّني تبدو لنا اليوم على جانب مفرط من املبالغة، 

نقوا   وال سيما إذا فكّرنا بأولئك األشخاص الذين اتُّ حر فشـُ . همـوا بالسـّ
ومــع ذلـــك، فــإني أرى أنّ هـــذه القســوة أقـــلُّ فظاعــةً مـــن قتــل ألـــوف      

  .املدنيّني بفعل القنابل األمريكية
ويف الواقع، فإنّ الشخص املتهم بالسِّحر، قد أُعطـي فرصـةً للـدفاع    
عن نفسه قبل إعدامه، وهذا مل حيدث لضـحايا هريوشـيما املغمـورين،    

واحلقّ يُقال، إنّـه ال تليـق البتّـة مقارنـة درجـة      . لعراقوفييتنام وليبيا وا
ويبقـــى أنّ القتـــل الغوغـــائي . الفظاعـــة بـــني خمتلـــف أعمـــال القســـوة 

  .للعبيد شنقاً، جيب أن يُدرَج يف مطلع قائمةٍ قد تطول كثرياً
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ويف احلاالت الثالث املـذكورة، تواجهنـا يف كـلّ مـرة، حماولـة يبـذهلا       
إنّهــم : قــه بالنســبة إىل الشــعب غــري املختــارالشــعب املختــار ليؤكّــد تفوُّ

ون        مالكو النعمة ضـدّ السـاحرات اللـواتي أغـواهنّ الشـيطان، واألمريكيـّ
  .ضدّ غري األمريكيّني، والبيض ضدّ الزنوج

 May" (مــي فلــوَرْ"إنّ قســوة الطّهــرانيّني ظهــرت منــذ إحبــار ســفينة  

FLOWER ( ــون أنّ   . 1620عــام ــرانيّني كــان معظــم األمريكــيّني جيهل الطّه
كــانوا يف . يفوقــوهنم عــدداً" املغــامرون"كــان . يشــكّلون أقليّــة بــني املســافرين

معظمهم شُبّاناً شاؤوا السفر إىل أمريكـا، ال شـيء إال ملتعـة املغـامرة، كـي      
وقـد سـخر أحـدهم    . ، يف تلـك القـارة الغامضـة   "املتوحّشني"يعيشوا وسط 

هتم ميوتـون قبـل وصـوهلم    من الطّهرانيّني، وأعرب عـن رغبتـه يف مشـاهد   
إال أنّ قسوته كانت دون قسوة الطّهـرانيّني، عنـدما تُـوفّي هـذا     . إىل أمريكا

فابتهج الطّهرانيّون، وقدّموا مثاالً على النمط الكالسـيكي  . الشاب املغامر
 William" (ولـــيم برادفـــورد"وقـــد علّـــق علـــى ذلـــك . مـــن الفـــرح املـــؤذي

BRADFORD) (1590 -1657( ــو أوّل حــــ ــة  ، وهــ ــى واليــ ــوث "اكم علــ بالميــ
  :بالعبارات التالية) Playmouth Plantation" (بالنتشني

قد شاء اهللا، قبل أن نقطع نصف املسافة يف احمليط، أن َيضرِب هـذا  "
فكان هـو، إذن،  . الشاب مبرض خطري، تسّبب يف موته بعد نزاعٍ مرّوع

وابتهج رفقـاؤه،  وبذلك ارتّدت لََعناُته عليه، . أول من قُِذَف به يف البحر
إّنه ليليق بإله املختارين . 1"ألهنم رأوا يف ذلك عمالً من أعمال اهللا العادل

  ".أن َيقُتل إنساناً غري خمتار
إننــا أمــام الذّهنيّــة نفســها الــيت تُلــهِم اليــوم أولئــك الــذين يغتــالون  

وقــد بلــغ عــدد الضــحايا، حتــى اليــوم، . املــوظّفني يف عيــادات اإلجهــاض
فإنّ أتباع احلركـة املناهضـة لإلجهـاض، يعـدّون أنفسـهم      . مئة ومخسني

خمتـــارين إزاء غـــري املختـــارين، الـــذين ميارســـون اإلجهـــاض، والـــذين   
  .يستحقّون إذاً عقوبة املوت
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وهـي روايـة كالسـيكية    ) The Scarlet Letter( "احلـرف القرمـزي  "يف 
" رننثانئيـل هـاوث  "عن احلياة الطُّهرانيّة يف القرن السابع عشـر، يـروي   

)Nathaniel HAWTHORNE(   حادثة منوذجية عـن قسـوة الطّهـرانيّني ، .
، أن وُجدت حـامالً، يف حـني أن   "هسرت برين"فقد حدث لبطلة الرواية 

زوجهـا كـان مـا يـزال يف إنكلـرتا، وقـد رفضـت أن تعلـن عـن اســم األب،          
فَحُكِــمَ عليهــا بــأن حتمــل علــى ثوهبــا طــوال  . ألنّــه كــان قسّــيس القريــة

فنبـذهتا اجلماعـة، فاضـطرّت    . رفاً قرمزيّاً يُفصح بأهنا زانيـة عمرها، ح
وعــاد زوجهــا مــن . للعــيش وحيــدة مــع طفلــها علــى مقربــة مــن الغابــة  

فاعرتف القسّيس أمام املأل خبطيئته، . إنكلرتا، وجنح يف معرفة الزّاني
يف هذه القصة املوغلة يف الرومانسية، نـرى أنّ  ". هسرت"ومات بني يدي 

هــي مــن فعــل أفــراد الشّــعب املختــار، الشــعب الــربيء، وأنّ    أشــدّ قســوةٍ
  .ضحاياه هم الذين يرتكبون اخلطيئة، أيْ غري املختارين

، قصــةً خارقــةً  "بالميــوث"، وهــو أول حكّــام  "ولــيم برادفــورد "يــذكر 
راً  "حُكِمَ عليه باملوت، ألنّه ضـاجع  " توماس غراجنيه"لشابٍّ يدعى  حِجـْ

بـل إنّ العقـاب جتـاوز    ". 2وإوزّةوعجلـني   وبقرةً وعنـزتني ومخسـة خـراف   
ــديم      ــد القـ ــه العهـ ــر بـ ــا أمـ ــني  (مـ ــفر الالويـ ــت  ): 20/15-سـ ــد قُتِلـ فقـ

احليوانات الـيت ضـاجعها، حتـت ناظريـه، ودُفنـت دون أن يُسـمح ألحـد        
وجيــد . وبعـد ذلــك، أُعـدم املُــذنب  . بـأن حيصــل علـى جلــد منـها أو حلــم   

ــورد" ــان أن تُرتَكَـــب م " برادفـ ــعوبة مبكـ ــرائم يف  مـــن الصـ ــذه اجلـ ــل هـ ثـ
. ، حيــث جيــب أن يســود ملكــوت اهلل بصــورة مطلقــة  "إنكلــرتا اجلديــدة"

وهو يُعزِّي نفسه، ألنّ الشّاب اعرتف بأنّ احنرافه هذا قد مارسه، وهـو  
  .بعدُ يف إنكلرتا القدمية الساقطة

ــهُ،     ــي القــرن الســابع عشــر، ولكنّ إلــيكم مثــاالً آخــر لوحشــية طهرانيّ
، إحـدى  "مـريي بامسـتيد  "إنـه قصـة الصـبيِّة    : آخـر هذه املرّة، من منط 

ــي ــر، ســـقطت الطفلـــة   . جـــدّات أمـّ عنـــدما كانـــت يف الثالثـــة مـــن العمـ
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يس للتـوّ    . املسكينة من شرفة الكنيسة، خالل إقامة الصـالة  فـدعا القسـّ
إال أنّ الغايـة مـن صـالهتم مل تكـن عافيـة الطّفلـة، أو       . املؤمنني للصالة

  !أال ينجّس دمُ الطفلة الكنيسة جناهتا، بل السؤال إىل اهلل

إنّ أكثر األحداث غرابةً يف تاريخ قسوة الطّهرانيّني، هي، دون شـكّ،  
نقت  . حماكمات الساحرات يف مدينة سامل فقد اتّهمت مئاتٌ منهنّ، وشـُ

ــاحرات"فقــد بــدأت . تســع عشــرة منــهنّ  الشــهرية، عنــدما " مطــاردة السّ
، مقالــة الذعــة،  1684م عــا) Increase MATHER" (إنكريــز مــاذر "نشــر 

ــضّ فيهـــا املـــؤمنني علـــى ". مزعومـــة شـــهرية عنايـــات"بعنـــوان  فهـــو حيـُ
سـحر واسـتحواذ شـيطانيّ وعقوبـات     "ضرورة البحث عـن بـراهني علـى    

  .3"جسيمة فُرضت على خطأة معروفني

نّ اعرتفـنَ علنـاً      وعنـدها كانـت   . كان عقاب السّـاحرات يُخفّـف، إن هـُ
مـن ذلـك   . األمـور، بقصـد إنقـاذ حيـاهتنّ     النساء املسكينات يروينَ شـتى 

  :1692أعلنت عام ) Mary OSGOOD" (مريي أوسكود"أنّ 

لقد ُحملُت يف اهلواء منذ سنتني، حىت مستنقع، عّمدين الشيطان فيه، "
  .4"فغطّس رأسي يف املاء، وأرغمين على إنكار عمادي األّول

بشأن الطريان مل يُبدِ الشعب املختار أيّ ارتياب حيال هذه الرواية، 
ــتْ مــريي . يف اهلــواء واالتصــال بالشــيطان  ــحر . وبــذلك نَجَ مل يكــن السّ

، )Giles COREY" (جـايلس كوريـه  "فقـد رفـض   . مقتصـراً علـى النسـاء   
ــه ســاحر      ــحق بســبب  . وهــو يف الثمــانني مــن عمــره، أن يعــرتف بأنّ فسُ

  .صمته، حتت حجارةٍ كبرية

ـــعب املختــــار حيــــال الزنــــوج، ال تقــــلّ  عــــن قســــوته  إن قســــوة الشـّ
 Michel(، "ميشــــيل جــــان دو كريفكــــور"ويــــروي . حيــــال السّــــاحرات

Jean De CREVECOEUR(  ـــ ج ــتعارٌ لــ ــم مســ ــو اســ ــور . "، وهــ هكتــ
ــيّ، يـــروي يف مؤلّفـــه   "جـــون -ســـانت  ، وهـــو أمريكـــي مـــن أصـــل فرنسـ
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، قصــــة زجنــــي وجــــده حيتضــــر )1782عــــام (رســــائل مــــزارع أمريكــــي 
  : يقول. يف قفص
أرِجتف هلعـاً  . يف قفص، وقد ُترَِك هنا حىت املوت رأيُت زجنّياً، معلّقاً"

عندما أتذكّر أنّ العصافري كانت قد التهمت عينيه، وأن وجنتيـه كانتـا   
فسألين يف هلجته التعيسة أن أقّدم له ماء كي يطفئ ظمـأه  ] …[ممّزقتني 

. منذ يـومني، ومل أُمـت  : منذ مىت أنت معلّق هنا؟ أجابين: سألته] …[
  .5!"يا يل من شقّي! صافريالع! العصافري

ويف القــــرن العشــــرين، يواصــــل أحفــــاد الطّهــــرانيّني تقليــــدهم يف  
ــارة    ــال الشــعوب غــري املخت ولنتوّقــف عنــد ســتٍّ مــن هــذه    . القســوة، حي

 MY" (مـاي ليـه  "حكم اإلعدام، قصف املدن الكربى، جمـزرة  : احلاالت

LAI(     ــات اعتقــال قصــ ــة، الفقــر، وأخــرياً عقوب . وى، احلصــارات البحريَّ
ة الـيت تسـتخدم عقوبـة اإلعـدام      وهنـاك  . يتزايد عدد الواليات األمريكيـّ

أمريكــي، ينتظــرون تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام، يف ســجون   2600مــا يقــارب 
إال أنّ العــدد احلقيقــي لألحكــام املنفّــذة كــلّ عــام، ال . الواليــات املتحــدة
أنّ من  إنّ هذا الفاصل الكبري بني الرقمني، يعود إىل. يتجاوز الثالثني

ــب االســتئناف     ــالغ . حُكمــوا باإلعــدام، يُمضــون الســنوات يف طل وإنّ املب
املستخدمة يف هذه الدعاوى، تفوق كثرياً ما قد يكلّف السـجني املعـين،   

إنّــه . مــن أمــوالٍ، إلبقائــه علــى قيــد احليــاة، إىل أن ميــوت موتــاً طبيعيّــاً
  .الوهم األول ألولئك الذين يدافعون عن عقوبة اإلعدام

ــة التعــرّض حلكــم     و الــوهم الثــاني يقــوم علــى االعتقــاد بــأنّ إمكانيّ
ومنـذ أن أُعيـد العمـل    . اإلعدام، من شأهنا أن تردع اجملرمني احملـتملني 

، فـــإنّ عـــدد اجلـــرائم املســـتوجبة لعقوبـــة  1977بعقوبـــة اإلعـــدام، عـــام 
فقــد ازداد خــالل االثــنيت عشــرة : اإلعــدام، قــد تفــاقم بصــورة مأســاويّة

  %.168ة، بنسبة سنة األخري
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وهي ال . إنّ عقوبة اإلعدام هي، دون شك، شكل من أشكال التعذيب
تصــلح لشــيء، إال الســتمرار تقليــد القســوة الغــايل جــدّاً علــى قلــوب      

  .الطّهرانيّني
إنّه أسلوبٌ لتأكيـد االنتمـاء إىل الشـعب املختـار، عـن طريـق تـدمري        

اكمــة، الشــعب وقــد آن األوان كــي تعــرتف الطبقــة احل. املســتبعدين منــه
املختار، بأنّه هو املسؤول عن السّأم االجتماعي احلايل، الذي بـات فيـه   

  .اإلجرام والعنف أمرين حمتومني
إنّ قصف املدن الكربى، وهو املثال الثـاني علـى القسـوة، بـدأ خـالل      

ان تفجـري     200.000فقد قُتل أكثـر مـن   . احلرب العاملية الثانية مـدني إبـّ
  .هريوشيما القنبلة النوويّة يف

ــون ثالثــة     وقــد تواصــل هــذا التقليــد يف فييتنــام، حيــث قتــل األمريكيّ
فإنّ كمية القنابل اليت ألقاها األمريكيون فـوق فييتنـام،   . ماليني فييتنامي

تفوق كمية القنابل اليت ألقيت فوق أوروبـا وآسـية، طـوال احلـرب العامليـة      
ذين قتلـوا خـالل حـرب    وليس من يعلم عدد املدنيني العراقيني ال. الثانية

فهل حيُقّ لبلدٍ . إنّ قصف املدنيّني يُثري أسئلةً أخالقيّةً خطريةً جدّاً. 1991
أن يقتل مدنيّي بلدٍ آخر، كي يقنع حكّامه بضرورة تغيري سياستهم؟ هـل  
حيقّ ألحد أن يطلب من جندي ما، أن يقتل األبرياء من طائرته، إن مل 

  هاً لوجه؟يكن من املمكن مقاتلة الضحيّة وج
. إنّ القتل األعمى للمدنيّني أصبح من اختصاص الواليـات املتحـدة  

فإنّهـــا، يف حـــدود علمـــي، البلـــد الوحيـــد الـــذي يُمارســـه بصـــورةٍ شـــبه  
مثّــة فرضــيّتان يســعهما تفســري المبــاالة . منتظمــة منــذ مخســني عامــاً

  .األمريكيّني حيال ضحاياهم يف البلدان األُخرى

نّ األمريكــيّني عــاجزون عــن تصــوّر فظاعــة  تقــول الفرضــيّة األوىل إ
املوت بفعلِ قصفٍ جويّ، لسببٍ بسـيط وهـو أهنـم مل خيتـربوا يومـاً يف      

والفرضيّة الثانية تُحيل إىل املوضوعة الرئيسـة  . بلدهم مثل هذا األمر
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اليت أوحت هذا الكتاب، وهي أنّ التدمري اجملّاني لشعوب غـري خمتـارة،   
  .نتماء إىل الشعب املختارهو أسلوب مروّع لتأكيد اال

، وهــي مثــال آخــر عــن القســوة )MY LAY(، "مــاي ليــه"إنّ جمــزرة 
ــذنبني        ــدى املـ ــواء لـ ــواء بسـ ــرانيّني، سـ ــوب الطّهـ ــر عيـ ــة، تُظهـ األمريكيـ

مـــارس / آذار 16ففـــي . واملعجـــبني هبـــم، املقـــيمني يف الواليـــات املتحـــدة
، "وليم كايل"، ، دخلت مفرزةٌ من اجلنود األمريكيني، بقيادة املالزم1968
 Quang" (كوانغ نغـاي "، وهي قرية صغرية يف مقاطعة "ماي ليه"قرية 

Ngai(فاســتوىل اهللــع علــى األمريكــيّني، وفقــدوا صــواهبم، . ، يف فييتنــام
اً مـا بـني رجـل مسـنٍّ وامـرأةٍ وطفـل، وهـم           347فدفعوا  فالحـاً فييتناميـّ

دة وهـــي ذي شـــها . ســـكّان القريـــة، يف خنـــدق وأمطـــروهم بالرصـــاص    
  ):James DURSI" (جيمس دارسي"اجلنديّ األمريكي 

وهو  - كان يبكي " ميدلو. د. بول"ورامياً ُيدعى " كايل"إن املٌالزم "
دفعا األسـرى يف   - اجلندي الذي أعطى األطفال احللوى قبل أن يقتلهم 

لسُت أذكر  …األمر بإطالق الّنار" كايل"وأصدر املالزم ). …(خندق 
مثّ توّجـه إيلّ  ". ابدأوا بإطالق الّنـار "شيئاً من قبيل  كلماته بدقّة، ولكّن

  :، وسألين"ميدلو"
مث وّجـه  ". أرفض. ال أستطيع: "قلُت. كان يبكي" ملاذا ال تطلق النار؟"

كان الفييتنامّيون . بندقّيتهما حنو اخلندق وأطلقا النار" ميدلو"و" كايل"املالزم 
  .6"حياولن محاية أبنائهن وكانت األّمهات. يتكّدسون فوق بعضهم البعض

  :وروى اآلخر
بعد اجملزرة، مل يكن مبستطاع اثنني من اجلنود أن يتناوال الطعام، ألنَّ "

. بعض الفييتنامّيني، يف اخلندق، كانوا ما يزالون على قيد احلياة ويئّنـون 
مثّ صـرَّح  . فنهض بعض اجلنود، واقتربوا من الكتلة املُكدَّسة يف اخلندق

  .7"أجهزنا عليهم لقد. أحُدهم
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. كان تدمري قُرى برمّتها جزءاً ال يتجزّأ من سياسة اجليش األمريكـي 
  :مفسّراً) Westmoreland" (ويستمورلند"وقد قال اجلنرال 

كّنا مضطّرين يف بعض الظروف إلزالة القرى أو البيوت املهجـورة  "
  .8"، ولترحيل القروّيني وتدمري القرية)…(

ــا املــالزم   ــاً، أحــد    )CALLEY" (كــايل"أمّ ، فقــد أصــبح بطــالً أمريكيّ
ــاريخ       ــاً يف التـ ــروب فتكـ ــر احلـ ــت أكثـ ــربٍ كانـ ــادرين يف حـ ــال النّـ األبطـ

ولقــد كتــب  . األمريكــي، باســتثناء حــرب واحــدة، هــي حــرب االنفصــال    
روا عـن تعـاطفهم        مخسة عشر ألف أمريكي للـرئيس نيكسـون، كـي يعبـّ

الـذين أجـابوا علـى     مـن % 68وإنّ . مع هذا املـالزم، بـل عـن إعجـاهبم بـه     
ة        استطالعٍ أجرته صـحيفة التـاميز، صـرّحوا بـأهنم مل يضـطربوا لقصـّ

ــزرة ــكّان     . اجملـ ــن سـ ــو مـ ــام، وهـ ــدامى يف فييتنـ ــاربني القـ ــد احملـ وإنّ أحـ
  : كاروالينا اجلنوبية، دافع عن كايل على النحو التايل

، وُيعطـى علبـةً مـن    "كايل"جيب أنْ ُتفَرض عقوبة دوالرين على "
إنّ ) …. (، وُيرفَّع إىل رتبة نقيب، وُيمَنح مركزاً يف البنتـاغون السجائر

ليس جندّياً عادّياً، ولكّنه على األرجح امـرأة ُمسـّنة ال   " شاريل كونغ"
إنّ املـالزم  . أسنان هلا، عجوٌز أسدل حليته أو صيبٌّ صغٌري ينصُب ألغامـاً 

لـى قيـد   أعين بذلك البقاء ع - ورجاله مل يفعلوا سوى واجبهم " كايل"
  .9"احلياة يف حرب األناس األغنياء ضّد األناس الفقراء

ويف الواقع، فإنَّ العديـد مـن الربوتسـتانت املـؤمنني كـانوا يعتقـدون       
  .10بأنَّ إبادة الشيوعيّني أمرٌ لهُ ما يُربّرهُ كليّاً

حُكــم علــى املــالزم بالســجن مــدى احليــاة، ولكــن أُخلــي ســبيله بعــد  
يفــرض علــيهم قتــل املــدنيّني الفييتنــاميّني،   إنّ واجــبَهم . ثــالث ســنوات

لسبب بسيط وواضح، وهو أهنم ينتمون إىل الشعوب غري املختـارة، إىل  
  . غري األمريكيّني، إىل الساقطني
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ون يسـتمتعون بـذلك        فـإنّ  . واألسوأ من كـلّ هـذا، فقـد كـان األمريكيـّ
أنّ  فعل القتل بات تأكيداً النتمائهم إىل الشعب املختـار، وعالمـةً علـى   

  .اهلل اختارهم، كي يتفوّقوا على اآلخرين

إال أنّ هــذه اجملــزرة قــد أحــدثت صــدمةً يف الواليــات املتحــدة، ولكــن    
ــويالً  ــدُمْ طـ ــدمة مل تـ ــوذجيّ . هـــذه الصـ ــرانيّني النمـ ــا خلبـــث الطّهـ إنّ ! يـ

األمريكيّني يؤيّدون ذبح غري املختارين، شـريطة أن يكـون الـذبح نظيفـاً،     
جمهولـــة، أن يـــنقضَّ املـــوت مـــن الطـــائرات الـــيت أن تكـــون أدوات القتـــل 

وإذا ما الدولـة قَتَلَـتْ،   . ختتفي، دون أن يُتاح للطيّارين أن يروا ضحاياهم
ــة يف        ــع األســلحة الناريّ ــائي، وإمــا ببي ــل، أو بالكرســيّ الكهرب إمــا بالقناب

  .املدن األمريكية، فاملوت يبدو لألمريكيّني مُربّراً، إنْ مل يكن مرغوباً فيه

ــرجم أيضــاً بأشــكال احلصــار، الــذي    إ نّ قســوة الشــعب األمريكــي تُتَ
تفرضه احلكومة على البلدان الصـغرية، الـيت ال متلـك وسـائل الـدّفاع      

وسواء أكان ذلك يف كوبا أم فييتنام أم هايييت أم العراق، فـإنَّ  . عن ذاهتا
واحلكومـة  . تأثري احلصار هو علـى الـدوام فـرض اجملاعـة علـى الشـعب      

يـة تــدّعي أنّ فــرض مثــل هــذا احلصــار، مــن شــأنه أن يُســرِّع يف  األمريك
فاحلـاكم يف  . والتاريخ يأتينا بالربهان العكسـي . اهنيار السُّلطة احلاكمة

. دولة مشوليّة مثـل كوبـا، يسـتمرُّ يف احلكـم علـى الـرغم مـن كـلّ شـيء         
ــا، ال ميلكــون القــدرة علــى قلــب       فــإنّ املســاكني الــذين يعيشــون يف كوب

  .، حتى، بل خصوصاً إذا حُرِموا ممّا هو ضروريّ"رتوكاس"نظام 
وهكــذا، فــإنَّ مَــنْ يعــاني اجلــوع الــذي تفرضــه احلكومــة األمريكيــة،  

فهم الذين حيلُّ هبم املـرض،  . إنَّما هم هؤالء املساكني، وليسوا حكامهم
والوضــــع يف . أو يفقــــدون البصــــر بســــبب افتقــــارهم إىل الفيتامينــــات

فــاألمريكيّون بــدؤوا أوّالً بإبــادة آالف املــدنيّني  .فييتنــام فــاق ذلــك ســوءاً
  .بالسالح، ثم حاولوا قتل الناجني باجملاعة، ففرضوا احلصار

فالعسـكريّون  . تلك هي احلال يف هايييت، وهي آخر ضحايا احلصار
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ــدرات البلــد، ويــزدادون ثــراءً، يف حــني أنَّ     األثريــاء يُســيطرون علــى مقّ
جـاء  . أفقـر فقـراء األرض، يـزداد شـقاؤهم     املعدَمني، الذين يُعدّون بـني 

  :TIMESالتاميز يف جملة 
فُرِض احلصار منذ مخسة أشهر، وما يزال العسـكرّيون يف السـلطة   "

فإنّ الفقراء هم الذين تتفاقم آالمهم، مع أنَّهم من أفقـر فقـراء   ) …(
وقـد  . واملسؤول عن ذلك هو ارتفاع أسعار النقل. نصف الكرة الغريب

ملواد الغذائية، األمر الذي جعل الكثري من املواد األساسّية، تضاعف سعر ا
يف هذه األثنـاء،  ) …. (مثل األرّز والفاصولياء والّزيت، يف غري متناوهلم

فهم الذين يديرون اليـوم احتكـارات   : ازداد العسكرّيون ثراًء وحتكّماً
 وقد صّرح أحد ضـّباط . الدولة، مثل الكهرباء واهلاتف ومنشآت املوانئ

من املرّجح أنّ العسكرّيني أُصيبوا بفتوق يف احلالب، : "النجدة يف غضب
  .11"لكثرة ما ضحكوا وسخروا من احلصار

ولكنْ هل من أمهّية آلالم الناس الـيت تُسـبّبها احلصـارات، طاملـا أنّ     
  .الضّحايا ليست من الشَّعب املختار؟ فهي ليست أمريكيّة، وال بغنيّة

أنَّ الواليـات املتحـدة   ) Noam CHOMSKY" (نعـوم تشومسـكي  "يرى 
آخــذة يف التحــوّل إىل بلــد مــن العــامل الثالــث، ألنّ قســماً متزايــداً مــن 

مـن ذلـك، أنَّ   . سكاهنا يعيش يف الفقر، والفقر هو أحـد أشـكال القسـوة   
لــيس هلــم تــأمني  % 30مــن الســكان لــيس هلــم أيُّ تــأمني صــحيّ، و  % 15

ــون % 33صـــحّي مناســـب، وأنَّ  ــ(أُميـُّ ــاًأميـّ مل يُنـــهوا % 36، وأنَّ )ون وظيفيـّ
مــن األمريكــيّني يعيشــون % 14.2، كــان 1991ويف عــام . دراســتهم الثانويّــة

ة، يف حــني أنَّهــم      حتـت عتبــة الفقـر، الــيت حـدَّدهتا احلكومــة الفيديراليـّ
وإنَّ هذا التوجّه يـدعم تشـاؤم   . 1978من األمة عام % 11.4كانوا يشكّلون 

% 17وإنَّ . 12عــائالتلــذين ال مــأوى هلــم، هــم مــن ا% 43فــإنَّ . تشومســكي
أمّــا نســبة . مــن املتخــرّجني مــن املــدارس الثانويّــة، عــاطلون عــن العمــل

  .لدى الزنوج% 13من جممل السكّان، و% 7البطالة فهي 
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منذ بضع سنوات، يـزداد، علـى حنـو مرعـب، عـدد الـذين ال مسـكن        
 كـلّ مكـان تقريبـاً،    وإنّ الزّائر إلحدى املدن األمريكية، لَيجـدهم يف . هلم

يف احلــدائق، يف احملطــات، يفرتشــون األرصــفة، يتســوَّلون يف الشــوارع،   
يدفعون أمامهم عربات احملـالّت الكـربى، وقـد مألوهـا بكـلِّ مـا لـديهم،        
ــاب يف الشـــتاء،        ــرون إىل ثيـ ــيف، يفتقـ ــاب الشـــتاء يف الصـ ــدون ثيـ يرتـ

مـا  . ر أو املخـدِّر يتحدَّثون إىل كائنات خياليّة، يهذُون حتـت تـأثري املسـك   
ــة     ــة     . مــن أحــدٍ يعــرف عــددهم بدقّ ــاربون الثالث ــن يُعتقــد أهنــم يق ولك

مــن ســكان % 7وإنَّ . 13مــن الســكان يف أمريكــا% 1ماليــني، أيْ مــا يعــادل 
  .أمريكا كانوا، ذات يوم، دون سكن

: إنّ قسوة األمريكيني حيال الذين ال سكن هلم، تتّخذ ثالثة أشـكال 
ملالجــئ ويف املســاكن الزَّهيــدة الــثمن، بالنســبة   األول، نقــص مــروِّع يف ا 

ــراً يف اجملتمـــــع  ــاني، نقـــــص يف الـــــربامج  . إىل أكثـــــر النـــــاس فقـــ الثـــ
ـة املالئمــة، بقصــد تقــديم العــون ملــن يصــارعون مشــكالت         االجتماعيـّ

أخـرياً،  . اإلدمان على الكحول واملخـدرات، ومشـكالت األمـراض العقليـة    
 الواليـات املتحـدة، الـذي بـات     قسوة النّظام االجتماعي واالقتصادي يف

  .اهلروب منه يف الكحول واملخدّرات واألمراض العقليّة، جواباً مفهوماً
أنَّ ) Jonathan KOZOL" (جوناثـان كـوزول  "يرى الناقـد االجتمـاعي   

الســـبب الـــرئيس يف اتّســـاع ظـــاهرة التشـــرد، هـــو الـــنَّقص يف املالجـــئ   
بـاً أنَّ هـذا التفسـري، علـى     سـوف نـرى قري  . واملساكن اليت توفِّرها الدولة

  .ما فيه من سطحيّة، ينطوي، على كل حال، على شيء من الصحة
. ليس مثَّة ما يكفي من املالجئ، وما هو موجود يف حالة يُرثـى هلـا  

واالستقبال فيها من السوء حبيث يؤثر الكثري من املشرّدين البقـاء يف  
دعى   إليكم شهادة أحد املنتفعني مبلجأ عمومي يف. الشّارع  واشـنطن، يـُ

  ): Pierce SHELTER" (بريس شلرت"

أحياناً يقف رتلٌ من مخسني رجالً أو ستني رجالً، ينتظرون قبوهلم يف "
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. مثَّة َتدافُع واقتتالٌ بني الناس. امللجأ، وحيدث أن يلتّف الرَّتل حول البناء
كثريون هم الرجال الذين ُيبدون عدوانّية كبريةً، ألهنم ُمـدمنون علـى   

وعندما يدخلون امللجأ، يكونون ُعرضةً للسُّكْر . ملخدِّرات أو املسكراتا
والعنف والعدوانية، فيجعلون من الصعوبة مبكان جمرَّد الدخول إىل امللجأ، 

وحيمل رجال األمن األسلحة، وهم يترّصـدون  . فيستبّد الغضب بالناس
ون الناَس، وقد شاهدهتم يدفع. الفرصة املناسبة ليطلقوا النار على أحدهم

، "إّياكم أن تتحّركـوا : "وكانوا يقولون. وفوهة املسّدس يف رأس أحدهم
وشاهدُت رجال األمن ينـهالون  . وهم يسدِّدون مسدَّساهتم حنو اجلمهور

كان األمـر  . ضرباً على رجال ُمسنِّني، ال قدرة هلم للدفاع عن أنفسهم
، ألنّ الرباغيث معظم الرجال حيملون معهم ُمبيداً للحشرات) …(ُمقززاً 

هنـاك  : وليس مثَّة سوى ّمحام واحد). …(والقمل والبّق يف كلّ مكان 
مل . ستُّ مبوالت من كلّ جانب، ومخس مراحيض هي دوماً مليئة بالغائط

، ألنَّ احلّمـام كـان يف   )Pierce(أستحّم وال مرة واحدة يف ملجأ بريس 
ورجال األمـن  . األمنإنَّ امللجأ يشبه سجناً، ننعم فيه ب …غاية القذارة

" فيسـون "و) Smith" (مسيث" 38حيملون أسلحةً، مسدَّسات من عيار 
)Wessons(14"وهم يتحكمون بكلِّ شيء. ، وهراوات وأصفاد.  

جيوز التساؤل كيف أنَّ احلكومة األمريكيـة، الـيت متلـك مـن الثـروة      
ــها مــن إرســال رجــل إىل القمــر، والــيت تنفــق بســخاء عنــدما      مــا ميكّن

األمـر بقتـل فييتنــاميّني أو عـراقيّني، ال متلـك الوسـائل إلعــداد      يتعلّـق  
ة علـى      …مالجئ الئقـة ألفقـر مواطنيهـا؟    إنّ إمهـال احلكومـة األمريكيـّ

هــذا الصّــعيد، يــزداد خطــورةً، ال ســيما وأهنــا ال تــوفِّر الــدعم املــايل إالّ  
ة، فيمـا متويـل سـائر املالجـئ هـو مـن          لعشرة باملئة من املالجـئ احلاليـّ

  .15"ن منظمات خرييّة، وكثرياً ما تكون منظمات كنسيّةشأ
كثرياً ما يُرفض القبول يف املالجئ، ألكثـر النـاس   : مثَّة ما هو أسوأ
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ــا  ــاً إليهـ ــى    : احتياجـ ــدِّرات، واملرضـ ــول واملخـ ــى الكحـ ــدمنني علـ أيْ للمـ
من املشرَّدين % 68وقد أظهرت دراسةٌ أُجريت يف واشنطن، أنّ . العقليّني

  .16"أحد املالجئ، ولكنّ معظمهم أخفقحاولوا دخول 
هنج ال هناية له من االختيار "إنّ الدولة األمريكية ورَّطت نفسها يف 

  .17"بني الفقراء املستحقّني، وأولئك الذين ال يستحقون
إنّ فكــــرة إجــــراء عــــزل ومتييــــز بــــني الفقــــراء الــــذين يســــتحقّون 

صـاً بالعديـد   املساعدة، وأولئك الذين ال يستحقّوهنا، تعكـس موقفـاً خا  
: من األمريكيّني، وتَصوُّراً لديهم بأنّ بعض الناس فقـراء ألهنـم سـيّئون   

وجيـب   …إنّ املشرّدين ال يستحقّون العون، ألنّهـم يف جـوهرهم سـيّئون   "
  .18"إذن على اجملتمع أن يتخلّى عنهم

هنا أيضاً نلحظ نزوع األمريكيني إىل التمييز بـني املختـارين وغـري    
ــى لـــ  ــارين، حتـ ــع  املختـ ــاً يف اجملتمـ ــاس حرمانـ ــر النـ ــك . دى أكثـ وإنَّ ذلـ

يف بدايـة التجربـة   ) John WINTHROP" (جون ونثروب"لَيذكِّرنا بكالم 
  :األمريكيّة، يف القرن السابع عشر، إذ يقول

إنَّ اهللا الكلّّي القدرة، يف عنايته املقدَّسة واحلكيمة، قد خّص البشر، "
أغنياء، وبعضهم فقراء، بعضهم يف كلّ األزمان، بوضع يكون فيه بعضهم 

  .19"موفوري الّسلطة والكرامة، وبعضهم وضيعني وخانعني
ــن    ــلّ مـ ــرى كـ ــاوم "يـ ــيس بـ ــز "و) Alice BAUM" (ألـ ــد برينـ " دونالـ

)Donald BURNES( ــه مـــن الســـذاجة االعتقـــاد بـــأنَّ جمـــرّد بنـــاء ، أنـَّ
ومهــا . مالجــئ ومســاكن زهيــدة الــثَّمن، يســتطيع حــلَّ مشــكلة املشــرَّدين

ــ ــة تقــوم يف مــا يصــيب هــؤالء النــاس مــن     يؤكّ دان أنَّ املشــكلة احلقيقيّ
ــيّة  ــطرابات نفسـ ــان أنّ  . اضـ ــا يالحظـ ــانون  % 85ومهـ ــرّدين، يعـ ــن املشـ مـ

بصــورة مزمنــة مــن اإلدمــان علــى الكحــول واملخــدرات، ومــن األمــراض  
فهم إذاً غـري   .20العقليّة، أو من تضافر اثنني أو ثالثة من هذه العوامل

  .يف مسكن، حتى لو أُتيح هلم ذلكمؤهّلني للعيش 
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ــادة      ــدف إىل إعـ ــة، هتـ ــرامج اجتماعيـّ ــاجون إىل بـ ــرّدين حيتـ إنّ املشـ
وإنَّه ملن مظاهر قسوة النظام األمريكي، ختلّي الرئيس ريغـن،  . تأهيلهم

، عــن العديــد مــن الــربامج االجتماعيّــة، األمــر 1980منــذ انتخابــه عــام 
ــي    ــيمني األمريكـ ــالفرح الـ ــر بـ ــذي غمـ ــد . الـ ــني   ولقـ ــد احمللِّلـ ــرَّح أحـ صـ

  :النفسيّني يف نيويورك

إنَّ الكثريين من املرضى العقليِّني، الذين كانوا يف الّسـابق يعـاجلون يف   "
مثَّـة فـارٌق   . ، هم موجودون فيه حالّياً بصفة مقيمني"ماهناتن ستيت"مشفى 

 .21"معاجلة …اليوم، وهو أنَّه مل يعد فيه ال ممرِّضات، وال أطّباء، وال تطبيب أو

ــن    ــلٌ مـ ــاً كـ ــرى أيضـ ــاوم"ويـ ــز"و) BAUM" (بـ أنَّ ) BURNES" (برينـ
ــة،       احلــل الوحيــد النــاجع ملشــكلة املشــرَّدين، يقــوم علــى بــرامج عالجيّ
هتـــدف إىل شــــفائهم مـــن اإلدمــــان علــــى الكحـــول واملخــــدّرات، ومــــن    

ــاً       ــع املشــرَّدين تقريب ــها مجي ــاني من ــة، الــيت يع ومهــا . األمــراض العقليّ
بقــة الوســطى تســتفيد اآلن مــن مثــل هــذه الــربامج،    يــذكّران بــأنَّ الط

  :ومها يطالبان بتعميمها على الفقراء
جيب علينا مجيعاً أن نتقبَّل وقائع اإلدمان على الكحول واملخـّدرات  "

إنّ التزايد السريع لعدد مراكز املعاجلة ملرضـى  ). …(واألمراض العقلية 
بُّل هذه الوقائع، عندما الطبقة الوسطى، تشري إىل أنَّ الناس يستطيعون تق

وقد آن لنا أن نتخلّى عن أحكامنا . ُتصيب هذه األمراض الطبقة الوسطى
املسبقة حيال الطبقات األخرى، وأن نقّر بأنّ الذين يعيشون يف الشوارع 

  .22"ويقيمون يف املآوي، يستحقّون العون نفسه والعالج نفسه
ــاوم"مثلمــا أنَّ  ــز"و" ب ــأنَّ حــلَّ   جيــدان مــن الســذاجة ا  " برين لقــول ب

مشكلة املشرّدين يقوم على بناء مالجـئ ومسـاكن زهيـدة الـثَّمن، فـإني      
أجـــد ســـاذجاً اقرتاحهمـــا بـــأنَّ الـــربامج النفســـيّة تســـتطيع أن تُشـــكَّل   

ــاً ــام     . عالجـ ــذريّاً النظـ ــري جـ ــتطيع أنَّ يغـ ــي يسـ ــب نفسـ ــن طبيـ ــا مـ فمـ
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فــــإن مجيــــع أســــاليب املعاجلــــة . االجتمــــاعي واالقتصــــادي األمريكــــي
نفسيّة، ومجيع العقاقري النفسيّة، ومجيع فرق املساعدة، تفشل فشالً ال

ذريعاً أمام ضخامة سأم األمريكيني الروحي، هذا السّأم الذي هو نتـاج  
ــة    ــاة األمريكيـّ ــلتَني يف منـــط احليـ ــة، املتأصـّ ــة واملاديـّ ــاوزات الفردانيـّ جتـ

  .والرأمساليّة األمريكيّة
ة املنفلتـة، والعنـف     إنَّ األمريكيّني، وقد باتوا، كلّ يـ  وم، ضـحايا املاديـّ

والتنـــــافس والنزعـــــة الشـــــهوانيّة لـــــدى األغنيـــــاء، وغيـــــاب الـــــربامج   
ــة، والبطالــة واإلجــرام، والتمييــز والعنصــريّة، هــم مطــالبون    االجتماعيّ
بأن يكونـوا بشـراً متفـوِّقني، كـي يكونـوا قـادرين علـى مقاومـة الفخـاخ          

ــل يف الكحــول واملخــدّ   ــة القاتلــة، الــيت تتمثّ فــإنَّ . رات واألمــراض العقليّ
ــيّني يُشــكّلون قســم       ــأنّ املرضــى العقل اخلــرباء يُجمِعــون علــى القــول ب

وحتضـرنا كلمـة    .23السكان، الـذي تفـوق سـرعة تكـاثره، مجيـعَ األقسـام      
  :، إذ يقول)Ezra POUND" (عزرا باوند"الشاعر 

  ".أمريكا كلُّها هي مأوى جمانني"
ــان  ــاركس"كـ ــارل مـ ــان  يقـــول إنَّ اال" كـ ــا نتيجتـ ســـتالب والقمـــع مهـ

وكلّما تقدَّمت الرأمساليّة األمريكيّة على الـدروب  . حتميّتان للرأمساليّة
بقـــاء "املرســـومة يف القـــرن الســـابع عشـــر، عنـــدما كـــان يُتحـــدّث عـــن   

، يــــزداد عــــدد األمريكــــيّني مــــن الطبقــــة الوســــطى، الــــذين  "األصــــلح
ثر، أالّ يكـون  وقـد بـات مـن الطبيعـي أكثـر فـأك      . سينسلخون عن النظـام 

ـاً  وإنَّ نســبةً متزايــدة باضــطراد مــن الشــعب املختــار،      . اإلنســان طبيعيـّ
  .ستفقد امتيازها، وستلتحق بغري املختارين

ي      إنَّ قسوة اجملتمع األمريكي حيال الفقـراء، تُـذكِّر مبوقـف طهرانيـّ
ه عالمـة          القرن السابع عشـر، الـذين كـانوا ينظـرون إىل الفقـر علـى أنـَّ

وقد تبنّى برملان لندن عـام  . فالشخص فقري ألنه شرّير: غضب من اهلل
ــاً يعاقــب الفقــراء باجللــد بالســوط  1649 وكــان املشــرّدون أيضــاً  . ، قانون
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يتعرَّضون للجلد، حتى لو مل يكونوا يتسوّلون، إن وُجدوا يف الطرقات، 
هــذا املوقــف الطُّهرانــي يف القــرن الســابع   . ومل يكــن هلــم عنــوان ثابــت  

  :بقوله" تاونيه"عليه عشر، يُعلّق 

إنَّ جمتمعاً حيترم اقتناء الثروة بوصفها السعادة القصـوى، سـوف   "
يكون حتماً ُمهيَّأً العتبار الفقراء ملعونني يف احلياة األخرى، كـي ُيـّربر   

  .24"كونه حّول حياهتم إىل جحيم على األرض
ــذكّرنا      ــه، يـ ــال فقرائـ ــي حيـ ــي األمريكـ ــع الطهرانـ إنّ موقـــف اجملتمـ

  ).25/42متى، ". (كنت جائعاً ومل تُطعموني: "يسوعبكلمات 
ــة اإلعــدام،       ــى سياســاهتا املتعلِّقــة بعقوب ــوم احلكومــة عل صــحيح أنّ ل
وقصف السكّان املدنيّني بالقنابل، وفرض أشكال احلصار، أمر أسـهل مـن   

. ومع ذلك، فثمّة بلدان جتهل مثل هذا البؤس. لومها على فقر مواطنيها
يد وهولندا، بله ببلـدان أوروبـا الشـرقيّة قبـل اهنيـار      حسبنا التفكري بالسو

فإن كان األمريكيّون قد استطاعوا صنع أوَّل قنبلة ذريّة، فإنـه  . االشرتاكيّة
  .يتوجّب عليهم أن يكون لديهم التصميم على حلّ مشاكل الفقر

إنَّ عقوبــات الســجن القصــوى هــي أيضــاً إحــدى خصــائص الشــعب   
، بسبب قصّة شـابٍّ مـن   1995شعر بالصدمة عام مَنْ مِنَّا مل ي. األمريكي

ســنة، ألنــه ســرق قطعــةً مــن   25كاليفورنيــا حُكــم عليــه بالســجن مــدة  
؟ كــان األمــر يتعلّــق بتطبيــق قــانون جديــد اقرتحــه كلينتــون،   "البيتــزا"

  ".يف املرّة الثالثة، يُقضى عليك: "وهو يُختصر بالكلمات التالية
ــاً عقوبــ    ســنة، علــى كــلّ إنســان    25ة وفــق هــذا القــانون، تفــرض آليّ

ــرم     ــذا اجلـ ــة هـ ــت طبيعـ ــة كانـ ــاً، أيـَّ ــاً ثالثـ ــب جرمـ ــن  . يرتكـ ــةً مـ وإنّ قلّـ
ــدان يف        ــد، هــو أغنــى البل ــاذا اضــطّر مــواطنُ بل ــيّني تســاءلوا مل األمريك

  .، كي يبقى على قيد احلياة"بيتزا"تاريخ العامل، لسرقة قطعة 
مريكـي،  يف العام نفسه، حكمت إحـدى حمـاكم فلوريـدا علـى شـابّ أ     

أصــله مــن كيبــك، وهــو يف الســابعة عشــرة مــن عمــره، بالســجن مــدى     
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وكانـــت التّهمـــة تقـــوم علـــى أنـــه كـــان . احليـــاة، دون أيِّ أمـــلٍ يف إعتاقـــه
ــى جرميــة   ــه، أن     . شــاهداً عل ــدموع متــأل عيني فطلــب مــن القاضــي، وال

  .يُحكم عليه باإلعدام، فرفض طلبه
. ســيّي حكومتــه إنّ قســوة الشــعب األمريكــي ليســت وقفــاً علــى سيا     

ــك املقلــق،       ــة، لنتبــيّن التفكّ ــة مدينــة أمريكيّ حســبنا قــراءة صــحيفة أيَّ
يبـدو أنّ األمريكـيّني مل يعـودوا حيـرتم     . الذي يصيب اجملتمع األمريكـي 

  .وهم يرتكبون شتّى أنواع اجلرائم بإيقاع مذهل. بعضهم بعضاً
لكـــي أقـــدّم مثـــاالً ليـــومٍ منطـــي يف بوســـطن، وهـــي مدينـــة أسَّســـها  

ــون، إلـــيكم مـــوجزاً لـــبعض املقـــاالت مـــن صـــحيفة ا بوســـطن "لطّهرانيـّ
  :29/12/1993، الصادرة يوم "غلوب

رجل يف الثامنة والثالثني، كان قد أوقَف، يف حني كانـت زوجتـه   "
  ".ترتف، وأبناؤه يتفرَّجون، اّتهم أمس بطعنها حىت املوت

بعة أّيام، االبن، بعد عيد ميالده احلادي عشر بأر" شارل كوبنيه"إنَّ "
كان قـد أُصـيب   . مات على الرصيف خارج مرتل أُمِّه يف روكسبريي

، وهـو يف اخلامسـة   "كوريه غرانت"ويف الوقت نفسه، قُِتل . برصاصة
  ".عشرة، بني ذراعي والده، برصاصة يف صدره

، قـد  "مـدفورد "أدىل مكتب حمامي احلكومة أنَّ ممّرضة مساعدة يف "
ملشروطة، ألنَّها فركت بالغائط وجه رجـلٍ  حكم عليها بسنة من احلرّية ا

  ".يف اخلامسة والثمانني، يف دارٍ للمتقاعدين، حيث كانت تعمل
، ألنه أساء جنسّياً إىل طفل "ووبورن"أمس ُجرَِّم كاهٌن كاثوليكي من "

من َخَدَمة الكنيسة، يف احلادية عشرة من العمر، يف بيت الكاهن، يف شهر 
، وهـو يف  "بول مانينغ"لقضاة العاّمون أنَّ األب ويدَّعي ا. سبتمرب/ أيلول

الثالثة واخلمسني من العمر، قد لََمس أعضاء الصيب التناسلّية، إذ كانا معاً 
  ".5/9يف بيت الكاهن، التابع لكنيسة القّديس شارل، مساء األحد 
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أصيبوا برصـاص يف  " ماتابن"ورجل من " دورشستر"مراهقان من "
نوا يقومـون برتهـة يف تقـاطع طرقـات يف     كمني باكر جّداً، إذ كـا 

  ".دورشستر"
ُرِفَض طلب استئناف دعوى رجل اتُّهم بقتل صديقته وهي حامل، إذ "

  ".أطلق النار عليها يف رأسها، ودفنها يف قبو بيته
يناير، كـي ُيقـرَّر إذا   / كانون الثاين 14سُتعقد جلسة استماع، قبل "

كإنسان بالغ، ألنَّه قتل رمياً  كان جيب أن حياكم َصيب يف السادسة عشرة
  ".بالرصاص، مراهقاً آخر عشية امليالد

، وهي ُمصوِّرة معروفـة  "إلسا دوفمان"غداً سوف ختضع للمحاكمة "
هذا احلادث الذي ميّس رجال أمن من . جدَّاً، بتهمة التطاول على شرطي

  ".سبتمرب/ أيلول 29مشفى كمربدج، وقع يف 
الذي استعانت به من أجـل طالقهـا، قـد    اّدعت امرأة أنَّ احملامي "

دوالر، وهي ترجـو   90.000استغلَّها جنسّياً، وحصلت على مبلغ قيمته 
  ".احلصول على املزيد يف الشهر القادم
  !أكلُّ هذا احلصاد يف يومٍ واحد؟

إنَّ األدب األمريكـــي يف القـــرن العشـــرين هـــو مـــرآة لقســـوة الشـــعب 
 Tennessee" (تينيسـي وليـامز  " حسبنا قراءة مسرحيّني مثل. األمريكي

WILLIAMS(  ــل ــن غينســربغ "، وشــعراء مث ، )Allen GINSBERG" (أل
ــل   ــيّني مث ــارول أوتــس  "وروائ ، كــي )Joyce Carol OATES" (جــويس ك

علـى أنَّهمـا نتيجتـان ال     إنَّ القسوة والعنف يتبدّيان فيهف. يتضّح األمر
  .مفرَّ منهما، لفردانيّة وماديّة ال حدود هلما

القســوة الــيت تســتمدّ أصــلها مــن الســلوك الطهرانــي، ســتجد         إنَّ
ظاهراً من عالج يف ممارسة أجنبها التقليد نفسه، أعـين بـه االعـرتاف    

  .العلين
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$+  
  االعرتاف العلين

  
  

  إرفع الصوت قوياً"
  ارفعه، وال ختشَ شيئاً

  قُل لِمُدن يهوذا
  ."هوذا إهلكم

  40/9شعيا أ
  

ى إنَّ نــدوات التلفزيــون األمريكــي، ومثلــها فــرق الــدعم الــيت تتصــدّ 
لشتى أشكال البؤس، تنحدر مـن تقليـد االعـرتاف العلـين، الـذي يعـود       

  .إىل القرن السابع عشر

ــالطّهرانيّ ــرتاف    فــ ــك، االعــ ــل الكاثوليــ ــم، مثــ ــاح هلــ ــن يُتــ ون مل يكــ
فكـــان إذن االعـــرتاف العلـــين هـــو الســـبيل . الشخصـــي للكـــاهن املُعـــرِّف

  .ر من الشعور بالذنبالوحيد للتحرّ

إذ كـان املـؤمن يعلـن    : وكان االعرتاف أيضاً يف الغالب إعالناً لإلميـان 
ــه نــال الــروح القــدس، وأنَّ    ــه بــاتَ  بــا" جتــدّده"أمــام املــأل، أنَّ ــداً، وأنَّ ت مؤكّ

إنَّ هذا الوجه من التقليد الطُّهرانيّ، أعـين بـه   . جزءاً من الشعب املختار
  ".املسيحيّني املتجدِّدين"االعرتاف العلين، يتواصل اليوم يف تظاهرات 

وكان من . كان االعرتاف العلين لدى الطُّهرانيّني، يتّخذ أمثاالً متعدّدة
ــر . رانــيّ يومياتــهالطبيعــي أنَّ يــدوّن الطُّه  Max" (مــاكس فيــرب"وقــد فسَّ

WEBER (ال شكَّ أنَّ عادة تدوين يوميّات دينيّة، تُذكَر فيهـا  : "ذلك بقوله
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تباعاً اخلطايا والتجارب والتقدُّم على طريق النعمة، أو تسـجّل يف شـكل   
  .1"لوحات، كانت شيئاً مألوفاً يف أكثر أوساط املصلحني حرارةً

وكـانَ قســمٌ كــبري منــهم قــد  . يف معظمهــم مــثقَّفني كـان الطُّهرانيّــون 
وكـــانوا . درسَ يف جامعـــة كامربيـــدج، ويف مـــا بعـــد يف جامعـــة هارفـــارد 

وكـــان فـــنُّ الكتابـــة ينـــدرج يف نطـــاق املمارســـة . عـــةميلكـــون أقالمـــاً طيّ
ــ ة، ال ســيما إذا كــان املــؤمن يقــرُّ خبطايــاه، أو إذا كــان يــروي مــا    الدينيّ

وقـد حُفِظـت يوميـات الطُّهـرانيِّني يف     . ةوحيّـ حيدث له من اخنطافـات ر 
. ، ومنـها مكتبـة جامعـة هارفـارد    "إجنلرتا اجلديـدة "حمفوظات مكتبات 

وهـــي إذن يف متنـــاول اجلمهـــور، دون موافقـــة املؤلـــف، كمـــا هـــي حـــال  
ــ" ـــ ــيّيوميـّ ــها " ةات شخصــــ ــان إدواردس"لكاتبــــ  Jonathan(" جوناثــــ

EDWARDS( .ّتلـك كانـت،   . ة للنشرات معدّباملقابل، كانت بعض اليومي
  .ةالذاتيّ )Thomas SHEPHERD(" توماس شيفرد"مثالً، سرية 

كان أكثر الشعراء . كان بوسع االعرتافات أيضاً أن تَتَّخِذ قالباً شعريّاً
 Anne" (آن برادسرتيت"، "اجنلرتا اجلديدة"شهرة يف بدايات 

BRADSTREET (إدوارد تايلور"و) "Edward TAYLOR .(دمها وكانت قصائ
تتحدّث خصوصاً عن األزمات الروحيّة، اليت يعانيها احلجّاج املسيحيّون 

تنوي نشر " آن برادسرتيت"مل تكن . يف صراعهم من أجل خالص نفوسهم
  .شعرها، إال أنَّ صهرها نشره يف اجنلرتا، يف غفلة منها
ا إذ كان التائب إمّ ،كان االعرتاف أيضاً جيري أحياناً داخل الكنيسة

ــتكلّ ـيس يتلــو كلمــات توبتــه    م بنفســه، وإمّــ ي هــذا الشــكل  . ا يــدع القسـِّ
 Samuel(" صـموئيل سـيوال  "األخري من االعرتاف هو الذي استخدمه 

SEWALL( )1652-1730(     عنـــــدما أعلـــــن توبتـــــه لتولِّيـــــه حماكمـــــة ،
  .مع قضاة آخرين" ساحرات سامل"

ـــ   ــابري اهلامّ ــدقّق إذن يف بعـــض التعـ ــدادي   لنـ ــا أجـ ــق هبـ ة، الـــيت نطـ
ــان ضــمريهم يؤنّ     الطُّ ــذي ك ــدى ال ــرى امل ــون، كــي ن ــه هرانيّ ــهم في ــإنَّ . ب ف
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مــثالً، يصــف ) Thomas SHEPHERD( )1605-1649(" تومــاس شــيفرد"
ــه الطالبيّــ    هكــذا مــا ألِــ   ــة األســبوع مــن حيات ة يف ف أن يعيشــه يف هناي

  :، على هذا النحو"هارفارد"جامعة 

كان ذلك . لّيةذات يوم أكثرُت من الشرب، حبيث أصبحُت مثالً بالك"
فَُحملت من املكان الذي شربت وأكلت فيه، إىل غرفـة  . مساء يوم سبت

وعندما اسـتيقظت  ". كريست كولدج"من " باسيه"أحد الطالب، وامسه 
  .2"صباح األحد، مل أكن أدري أين كنت، وكنت مشمئّزاً من غباويت

كلمات الندم ) Samuel SEWALL" (صموئيل سيوال"حتتوي يوميّات 
، قرّرت أن أعلن كـم  ]…[نظراً لعدم أهليّيت وافتقاري إىل النعمة : "ليةالتا

ل اللـوم وعـار حمـاكم السـاحرات، كـي        ] …[أنا خاطئ بـائس   أريـد أنْ أتقبـّ
  .3"أطلب الصفح من البشر، وخصوصاً الصلوات من اهلل

يكشـف  ) Edward TAYLOR( )1642- 1729(" إدوارد تايلور"إنَّ شعر 
  :يئةعن ثقل شعوره باخلط

استوجب أنَّ ُيقذَف يب من نور السماء الرقيـق إىل نـريان جهـنَّم    "
. خطيئيت حترقين. إنَّ قضّييت خاسرة، سّيدي، كْن أنت احملامي عّني. املتَّقدة

قذر، قذر أنا، رّبي، أنا ضائع، ال قيمـة  . "إنَّ اهللا قد أصدر أمراً بتوقيفي
  .4"خادمك؟ملّوثٌ أنا بالكلية، فما عساين أفعل، أنا . يل

ــعر    ــة يف شـــ ــار مماثلـــ ــادفنا أفكـــ ــرتيت"تصـــ  Anne( "آن برادســـ

BRADSTREET( )1612- 1672:(  

  .أنا، احلاّجة املخزية على وجه األرض"
  ".تتأكّلين اخلطايا، واهلموم واآلالم

 ئة اليت تقول إنَّه خٌريالبغض، وفقاً جلميع األلسنة السّي إّني أستحّق"
  .5"أمسك بقلم يل أنْ تكون يف يدي إبرة من أنْ

كان التشهري العلين باخلاطئ، شكالً آخـر مـن أشـكال االعـرتاف العلـين      
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وكان هذا األسلوب يشكّل أكثر العقوبات . لدى طهرانيّي القرن السابع عشر
وكـان املـذنب يُعـرض أمـام     . انتشاراً، إزاء مجيـع أشـكال اجلـرائم واملخالفـات    
  .الذي ينتصب أمامهاجلمهور، وتكتب طبيعة جرمه يف أسفل العمود 

أ مــن ل إذن، منــذ البــدء، جــزءاً ال يتجــزّ  إنَّ االعــرتاف العلــين يشــكّ 
بــرز مثــال علــى ذلــك يف القــرن العشــرين، هــو أوإنَّ . الســلوك األمريكــي

اً يف تقليـد  ات، اليت تندرج انـدراجاً تامّـ  اخلمسينيّ يف "النزعة املاكارتية"
" جوزيـف ماكـارتي  "خ فإنَّ عضو جملس الشـيو ". ساحرات سامل"مطاردة 

)Joseph McCARTHY( ّا ني بــأنَّهم إمّــمــوا مئــات األمريكــيّهَوأتباعــه، ات
 هم فيه فردٌد االنتماء إىل تنظيم اتُّوكان جمرّ .ونوإما يساريّ ،ونشيوعيّ
ة، يكفــــي ليــــدمٍِّر مسعــــة أشــــخاص ال عالقــــة هلــــم  بالشــــيوعيّ واحــــدٌ

ــ مشــاهد حمزنــة مــن   ةيا الوطنيّــريوقــد أفــرزت اهلســت . ةبالسياســة البتّ
ودُمِّــرت حيــاة آالف  .االعــرتاف العلــين، أمــام كــونغرس الواليــات املتحــدة

  .ة امللحدةالناس باسم مقاومة الشيوعيّ
اليـــــوم يتّخـــــذ االعـــــرتاف العلـــــين أســـــلوباً مســـــرحيّاً يف النـــــدوات   

ة    . التلفزيونيّة فهوذا إنسان مغمور حتى اآلن، يبوح بـأكثر أسـراره محيميـّ
  :يطرح عليه املذيع السؤال التايل. ألمريكيّة بأسرهاأمام األمّة ا

يف اللحظة اليت مارسـت فيهـا    ،هل لك أنَّ تصف لنا انفعاالتك"
  "اجلنس ألول مرة مع طفلتك، وهي يف الثالثة من العمر؟

  !ويأتي اجلواب ساذجاً
حيالَ  ،إنَّ فعل االعرتاف العلين يُفقد بعض الشيء الشعور بالذنب

  .يف السرّما يفعله املرء 
  :ة مثال آخرمثّ

 باســتغالهلنّ طبيبــهنّ همــنَيســأل املــذيع عــدداً مــن النســاء، ملــاذا اتّ 
ثــم تــأتي املقابلــة مــع اجملــرم . لةفــيعطني أجوبــة دقيقــة ومفصّــ. اًجنســيّ

  .خجل وهو بدوره يُديل بصيغته للوقائع دون أيّ. القابع يف السجن
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ـة، مجيلــة املنظــر، تفصــ        ــرأة فتيـّ ــمّ هــا هــي ذي ام ح لألمريكــيّني، ث
بواســـطة التلفزيـــون الـــوطين، عـــن األحاســـيس الـــيت اســـتولت عليهـــا،  

ولـيس يف هـذا االعـرتاف    . عندما قطعت قضـيب زوجهـا بسـكني املطـبخ    
فتتابع وتشرح حاالهتا النفسيّة، حلظة ألقت بقضيب زوجهـا  . ما يكفي

ــل ــيّني، يف   . يف احلقـ ــقّ لألمريكـ ــه، حـ ــهج نفسـ ــاً مـــن النـ آذار  8وانطالقـ
ــار( ــام ) سمـ ــة  1994عـ ــاهدوا علـــى حمطـ ــع  ) NBC(، أن يشـ ــة مـ مقابلـ
صبياً يف ملـووكي   17الذي قتل ) Jeoffroy DAHMER" (جوفروا دمهر"
)Milwaukee(  كان هو أيضاً قد خَصى عدداً من ضحاياه، وأكل بعـض ،

  :وكان املذيع هو الذي يطرح أكثر املوضوعات إثارةً للتقزّز. القضبان
ــه يطــرح  " حلظــة قطعــت القضــيب؟  ةهــل شــعرت بإثــارة جنســيّ  " إنَّ

: ة سؤال آخرمثّ. نية األمريكيّاها اليت تفسّر جاذبيّالسؤال بالسذاجة إيّ
  ".البشر؟ حلمِ لِمَ أكلُ"

ــوم عينـــه، كنـــتُ   ــرأت يف جملـــة   يف اليـ ــداث الراهنـــة : "قـــد قـ " األحـ
)L'ACTUALITE(   ــات ــذه الكلمـ ــت  "هـ ــث غالربيـ ــون كينـ  John( "جلـ

Kenneth GALBRAITH(:  
من حيث  ،من بلد يف العامل يستطيع منافسة الواليات املتحدة ما"

  .6"اًة منحرفة أخالقيّإنتاج برامج تلفزيونيّ
ــيّ ــاة    إنَّ األمريكـ ــائم بـــني احليـ ــارق القـ ــاس بالفـ ــدون اإلحسـ ني يفقـ

أقصـد  . ة من وجود للحياة اخلاصةمل يعد مثّ: اخلاصة واحلياة العامة
هل هو " .كيف حالك؟: "املستخدم خمزناً يف الواليات املتحدة، فيسألين

اه الـذي ميكنـه أن يطرحـه    يعرفين؟ إنه يطرح علـى غريـب، السـؤال إيّـ    
  .على أفضل أصدقائه
، تبـيَّن يل  1993عام ) يونيو(يف حزيران " هارفارد"عندما ذهبت إىل 

أنَّ األمريكيني يتساءلون فيما بينهم، حتى يف مـا بـني الغربـاء، مـا هـو      
ـــه يســــعهم أنَّ يقولــــوا تــــوجُّهُهُمْ اجلنســــي، ، "هــــل أنــــتَ لــــوطي؟: "وأنـَّ
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إنَّ ". مــن أيــن أنــت قــادم؟ : "بالســهولة نفســها تقريبــاً الــيت يســألون هبــا 
". كـم تـربح؟  : "ماتة سألتين يوماً دون مقـدّ وضعاً كهذا يذكِّرني بأمريكيّ

ي أشـعر بالغربـة     فمثـل هـذا   . ويف كلَّ مرة، ينتابين الشعور نفسـه، أي أنـَّ
  …"!كيبك"وجود يف السلوك غري م

، استمعت إىل عظة يف إحدى كنائس 1995من عام ) مايو(يف شهر أيار 
". املـرض العقلـي واخلجـل   "كانـت العظـة حـول موضـوع     ". إجنلرتا اجلديدة"

فــذكرت املــرأة القسِّيســة، يف بســاطة، قائمــة طويلــة جــدّاً مــن أهلــها الــذين   
وهـي مصـابة بانفصـام،    " ألـيس "عمّتـها  : ة، منهمكانوا يعانون أمراضاً عقليّ

وهـو مـدمن   " جـون "اليت تستبدّ هبا فكـرة االنتحـار، وخاهلـا    " ماري"وابنتها 
وكانــت تلــك . الــذي ميــارس اجلــنس مــع حيوانــات " بيــل"كحــويل، ونســيبها 

كان أسلوهبا . طريقتها للداللة على أنَّه ال جيوز اخلجل من املرض العقلي
كبري من الشجاعة والتجديد، ولكين، يف الوقـت نفسـه،   دون شكّ، على قدر 

كنــت أقــول يف نفســي إنَّ مثــل هــذا اخلطــاب غــري معقــول خــارج الواليــات   
  .وهو مثال منوذجي للتقليد املتّبع يف االعرتاف العلين. املتحدة

ــأل  "إنَّ  ــام املــ ــور أمــ ــيّ  )Coming out( "الظهــ ــيّني اجلنســ ني للمثلــ
)Homosexuels(7 ّينتمــــــي إىل التقليــــــد الطُّهرانــــــيّ يف ني، األمريكــــــي

إنَّــه ينطــوي علــى ". اإلعــالن عــن اإلميــان"االعــرتاف العلــين، مــن منــط 
ـــ    ــذات، وميثّ ــات للـ ــجاعة وإثبـ ـــ   شـ ــل تقبّ ــن أجـ ــل حماولـــة مـ ه ل التوجـّ
وإنَّ هذه املبادرة تنكر صراحة، بطريقة . الشخصي على الساحة العامة

ه اجلنسـي   " املثلـي اجلنسـي  "قصـاء  أن يكـون سـبباً يف إ   ،ما، على التوجـّ
الفــرد يف  ة، وحبــقّإنَّــه مطالبــة بالكرامــة األساســيّ. مــن الشــعب املختــار

  .ة وفق هواهالتصرف حبياته الشخصيّ
ــ"ة تـــوحي بـــأنَّ قبـــول هنـــاك دراســـات ســـيكولوجيّ " ةة اجلنســـيّاملثليـّ

ــ ،وانتشــارها لينــدا "ة فتصــرِّح العاملــة النفســيّ. ةيــدعمان الصــحة العقليّ
  :)Linda GARNETS( "غارنتس
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إنَّ التالؤم النفسي يبدو أفضل حاالً لدى الرجال والنساء، الـذين  "
تـهم  مثلّي"، والذين ال خيفون "ةة اجلنسّياملثلّي"تهم من حيث لون هوّييتقّب

ـ جنسّي"هاً إنَّ الذين لديهم توّج] …[عن اآلخرين " ةاجلنسّي ، "اًاً مثلّي
ـ اجلنسّي"رغباهتم هم ال يقبلونه، ويشعرون بضرورة قمع ولكّن ، "ةة املثلّي

الذين ينعزلون عن مجاعة من  يرغبون يف التعامل مع اجلنس اآلخر، وإنّ
اً بالغ الشـدة، حـىت   هؤالء قد يعانون ضيقاً نفسّي ،"نيني املثلّياجلنسّي"
  .8"هم ألنفسهمهم احتراَمقِدفَ

ــاعتــربت اجلمعيّــ  ــة األمريكيّ ــام  اء النفســيّة لألطبّ ــى ع ، 1972ني حت
د كـان إذن الطـب النفسـي يؤكـّ    . مبثابـة مـرض عقلـي    ،"ةة اجلنسيّثليّامل"

". ةة اجلنسـيّ املثليّـ "ة حيالَ األحكام املسبقة املالزمة للطُّهرانيَّة األمريكيّ
اء ني كانوا ضحايا األطبّـ من االعرتاف بأنَّ العديد من األمريكيّ وال بدّ

". نســي املثلــياجل"ههم النفســيّني، الــذين حــاولوا أنَّ يشــفوهم مــن تــوجّ
وإذ بالكثري منهم، بدل أنَّ يتحوَّلوا إىل اجلنس اآلخر، بعـد خضـوعهم   

لقـد كـان كـلُّ ذلـك     . ة، يصبحون ذُهانيِّني أو ينتحـرون للمعاجلة النفسيّ
ة للساحرات، وفـق التقليـد الـذي اتّبـع يف مدينـة      أشبه مبطاردة حقيقيّ

  .يف القرن السابع عشر" سامل"
حييـل إىل واحـد مـن     )Coming Out(" مـام املـأل  الظهـور أ "إنَّ تعـبري  

 ة، وبتحديد أدقّة الغنيّة يف العائالت األمريكيّأحداث احلياة االجتماعيّ
وينطــوي هــذا . ل مــرة يف جمــاالت احليــاة العامــة إىل ظهــور الفتــاة ألوّ

فإنَّه حييل ". نيني املثليّاجلنسيّ"التعبري على دالالت كثرية بالنسبة إىل 
فهـــو . لذاتـــه مبـــا هـــو عليـــه" املثلـــي اجلنســـي"قبـــول اإلنســـان الً إىل أوّ

ــه  واملرحلـــة التاليـــة هـــي مرحلـــة حتقيـــق ". جنســـي مثلـــي"يعـــرتف بأنـَّ
ــاجلنســيّ"الرغبــات  ويعقــب ذلــك كشــفه   . يف الفعــل اجلســدي " ةة املثليّ

. ةة أمــام والديــه وأصــدقائه وزمالئــه واجلمهــور عامّــ  حلقيقتــه اجلنســيّ
  .9ختتلف إذن بني فرد وآخر" املألالظهور أمام "فإنَّ درجة 
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ون جنسـيّون  "فالذين يعرفـون أنَّهـم    ، ولكنـهم خيفونـه، يعيشـون،    "مثليـّ
ة "أن يعي اإلنسان . كما يقال، يف صندوق ويقبلـها، أمـر ال   " جنسيّته املثليـّ

عالقة لـه بالتقليـد الطُّهرانـي يف االعـرتاف العلـين، ألنـه قـائم يف مجيـع         
بل يسعنا اكتشاف التعـبري عـن عواطـف    . ريخالثقافات ومجيع عصور التا

لقــد : "10يف العهــد القــديم، حيــث يقــول داود يف يوناتــان" مثليّــة جنســيّة"
  .11"عزيزاً جدّاً عليّ، وكان حبّك عندي أشهى من حب النساء كنتَ

ــات املتحــدة، وهــو، يف الوقــت        ــد يف الوالي ــك، فمــا هــو جدي ومــع ذل
ــيّ   ــار التقليـــد الطُّهرانـ ــر مـــن آثـ ــه، أثـ ــو   نفسـ يف االعـــرتاف العلـــين، هـ

هـذه   فـإنّ . أمـام اآلخـرين  " ةة املثليّـ اجلنسـيّ "بالضبط واقع الكشف عـن  
ة، يف أية لغة أخرى، ة يف العمق، حتى إنَّه ليس مثّالظاهرة هي أمريكيّ

صـحيح أنَّ  ". الظهور أمام املـأل : "تعبري متداول يعادل التعبري األمريكي
تهم جنسـيّ "خـرى، يكشـفون أيضـاً عـن     يف األمم األ" نيني املثليّاجلنسيّ"

ل ، وهــو أوّ)Andre GIDE( "أندريــه جيـد "حســبنا اإلشــارة إىل " (ةاملثليّـ 
هم أبعـد مـن أنْ جيـاروا    ، ولكـنّ ")ةته املثليّـ جنسيّ"كاتب أوربي كشف عن 

  .ني اليوم على هذا الصعيداألمريكيّ
ــيّ"إنَّ  ــيّاملثلـ ــن ، "نيني اجلنسـ ــي   مـ ــري طُّهرانـ ــأ غـ ــيوأو أور(منشـ ، )بـ

مــن ســواهم بكــثري، حتــى داخــل اجملتمــع األمريكــي، إىل     مييلــون أقــلّ 
  :وهناك دراسات تظهر. ة هذهالكشف عن حياهتم اجلنسيّ

أنَّه لوحظت مستويات متدنّية نسبياً، من مصارحة األهل لدى اللوطّيني "
  .12"أمريكي - أمريكي، والتيين - والسحاقّيات، من منشأ آسيوي وإفريقي

  :نيان أمريكا األصليّنفسه لدى سكّوقد لوحظ األمر 
ضـون إلدانـة   ني اليوم يقولون إنَّهم يتعّران أمريكا األصلّيإنَّ سكّ"

  .13"ةتهم اجلنسّيمثلّي"بالغة، وَيلقَون عنتاً شديداً يف الكشف عن 
ق بالرغبة يف ة، يف ما يتعلّإنَّ أشكال التفاوت بني اجلماعات العرقيّ

ــ"االعــرتاف الصــريح   ــ"ةنســيّة اجلباملثليّ ــأنَّ  د الفرضــيّ، تؤكّ ــة ب ة القائل
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ــة، وأنّ  الظهـــور أمـــام املـــأل  االعـــرتاف العلـــين هـــو أحـــد آثـــار الطُّهرانيـّ
  .، هو أثر آخر من آثارها"نيني اجلنسيّللمثليّ"

وهـــو يقـــوم علـــى الكشـــف القســـري، مـــن قبـــل شـــخص معـــروف لـــدى    
رتاف العلـين  إنَّه شكل من أشكال االعـ ". مثليّته اجلنسيّة"اجلمهور، عن هوية 

  ).La  Tradition Du Pilori" (اإلدانة العلنيّة أمام املأل"وفق تقليد  ،القسري
ــ ــيّ إنَّ مـَ ــيّن يســـمع حـــديث األمريكـ ــم  ني، يُني النمطـ ــه أنَّهـ ــل إليـ خيـّ

ة، هي الوحيدة يف العامل اليت ال ميـارس أحـد فيهـا اجلـنس     فون أمّيؤلّ
ارة احلــزب أو ســيّني مثــل مــا هــو فــاجلنس هــو لألمريكــيّ .بــدافع احلــب

، ألنَّ "ميارس اجلنس بـدافع احلـب  "فليس هناك من يقول إنَّه . جديدة
  .العواطف الغرامية يف الغالب هي على األرجح غائبة

  .تهاة برمّة البشريّبالكليّ" واشيَّؤ"لقد 
إنَّ مجاعــات الــدعم املختلفــة، الــيت تنشــأ اليــوم يف الواليــات املتحــدة،   

هر التقليد الطُّهرانيّ، على صـعيد االعـرتاف   تشكّل مظهراً آخر من مظا
ه جلماعـة الـدعم     . العلين فإن تأمل أحد من مشكلة نفسيّة ما، فهـو يتوجـّ

ل كـلَّ     . املتخصّصة وهنا يتسنّى له أن يقول ما يشاء وملـن يشـاء، وأن يتقبـّ
ــة، يقــوم فــيض مــن   . اإلشــفاق الــذي حيتــاج إليــه  ففــي كــلَّ مدينــة أمريكيّ

مجاعــات للكحــوليّني، وللمــدمنني علــى املخــدّرات،   مثّــة: مجاعــات الــدعم
ــال، ولضــحايا االســتغالل اجلنســي،       ــذين يســيئون جنســيّاً إىل األطف ولل

، "للجنسيّني املثلـيّني "وللذين يضربون نساءهم، وللنساء ضحايا العنف، و
املاسوشــية، وألهــل الطــالب  - ولــزواج الســحاقيّات، ولــذوي امليــول الســادية 

ـي نفســي،      الفــارّين مــن املــدا   رس، وألبنــاء األهــل اخلاضــعني لعــالج طبـّ
  …ولذوي النزعات االنتحارية، اخل

إنَّ مــا جيهلــه اجلميــع هــو أنَّ هــذا الشــكل مــن العــالج، يــدخل يف      
ة، اليت هي نطاق التقليد الطُّهرانيّ، مثله متاماً مثل جتاوزات الفردانيّ

  .ةة األمريكيّمسؤولة عن الشقاء العام الذي حيلّ باألمّ
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  شهادة جويس كارول اوتس

  
  

  ها إنَّ األمم"
  تشبه نقطة من دَلوٍ

  "ة تراب يف ميزانوحبّ
  40/15شعيا أ

  

تشـهد علـى    )Joyce Carol OATES(إنَّ روايات جويس كارول أوتـس  
ــ ــة، الـــيت عرضـــتها يف ســـلوك وجـــود اآلثـــار األربعـــة للعقليـّ ة الطّهرانيـّ

  .ة الثانيةني، يف هناية األلفيّاألمريكيّ

ــ إنَّ ــا حـــدود، تُ الفردانيـّ ــة دومنـ ــاوزاتٍة املنغلقـ يف العنـــف  حـــدث جتـ
" أوتـس "ميكـن اعتبـار مؤلفـات    . والقسوة، تسم اجملتمع األمريكـي اليـوم  

مبثابــة حمكمــة، حتــاكم وتــدين اجملتمــع األمريكــي، ملخالفاتــه الــيت ال   
، "أوتـس "ففـي روايـات   . د تشـاؤمي الشخصـي  ة لتؤكـّ وإنَّ الروائيّـ . حصىتُ

حتــى لــو ســلّمنا بــأنَّ  . ب اإلرث الطهرانــي أكثــر مــن فضــائله تــربز عيــو
جنــاح الواليــات املتحــدة علــى صــعيد االقتصــاد العــاملي، يعــود إىل هــذه 
ــوب هــي، دون أدنــى شــك، مســؤولة عــن       ــه يبقــى أنَّ العي الفضــائل، فإنَّ

سوف أدرس أربعاً من رواياهتا احلديثة، كي أُبـيِّن  . احنطاط البلد العام
  .ة كما وصفتهاة األمريكيّذهنيّفيها مظاهر ال

ة اليت تفصل تبدأ بوصف الثنائيّ) 1990" (شهوات أمريكية"إنَّ رواية 
ن غـري املختـارين، وتنتـهي خبامتـة باتـت ممكنـة، بواسـطة        عـ املختارين 
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ــرتافٍ ــينّ اعـ ــإنَّ . علـ ــوغ "فـ ــان مكّلّـ ــه " يـ ــيس"وزوجتـ ــان إىل " كلينـ ينتميـ
ــارين ــان، ألنّ   ة ســجّلتفحياهتمــا البورجوازيّــ : املخت  جناحــاً، ومهــا غنيّ

باملقابـل، فـإنّ   . ق رواجاً كـبرياً ف كتباً حتقّرجل خبري، وزوجته تؤلّ" يان"
امــرأة غــري خمتــارة، ألنّهــا فقــرية، تقطــن يف مدينــة    " ســيغريد هانــت "

قسـم علـى   ة تُفاملدن األمريكيّ. ئ من الطريقالصفائح، يف اجلانب السيّ
انــب الصــاحل مــن خــط القطــار املختــارون يســكنون يف اجل: هــذا النحــو

ر عنـه     . احلديدي، وغـري املختـارين يف اجلانـب اآلخـر     هـذا الفصـل، تعبـّ
  :على النحو التايل" أوتس"

أخرياً، مثة فريقان اجتماعيان يف جمتمعاتنا، كما كانـت احلـال يف   "
العصر الروماين، حيث كان يتواجد املواطنـون الرومـانّيون، وغـري    

ين كُِتَب امسهم وعنواهنم ورقم هاتفهم بعنايـة يف  أولئك الذ: الرومانيِّني
سجل العناوين، وأولئك الذين خربش امسهم وعنواهنم ورقم هـاتفهم،  

  ".على أوراق صغرية، ُدّست بصورة مؤقتة يف دفاتر العناوين
  .1قد خربش بسرعة على ورقة صغرية" سيغريد هانت"كان عنوان 

ويف مشهد، هو ". يغريدس"ترتاب يف خيانة زوجها هلا مع " غلينيس"
مبنتـهى القسـوة، تأخـذ عليـه عجــزه اجلنسـي الـدائم، وتتّهمـه بتــدمري        
اق هلـا، وتقـرّ لـه حببّهـا         عالقتهما مع ابنتهما، وتعرتف لـه بوجـود عشـّ
الـــدائم ألحـــدهم، وهـــي تـــرفض البـــوح بامســـه، فتـــثري صـــراعاً عنيفـــاً 

ــد، خصوصــاً بســ "يــان"وتطــول حماكمــة . سيســبِّب مصــرعها بب ، وتتعقّ
" سـيغريد "وتعـود  . القيـام بـاعرتاف علـين   " يان"، ورفض "سيغريد"غياب 

ــة، وتعــرتف أمــام احملكمــة، األمــر        ــاب طويل إىل الظهــور، بعــد فــرتة غي
لالعــرتاف بــدوره، فتــربّأ ســاحته، ويصــبح االثنــان    " يــان"الــذي يــدفع  
تـدخل يف  " سـيغريد "، و"غلينيس"إذن بوفاة " يان"فيُسرّ . أخرياً عاشقني

  .الشعب املختارعداد 
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ألن ذلـك هـو األفضـل، وألنـه     : "هي بطلة رواية عنواهنا" إيريس"إنَّ 
ملواجهة فريقني من غـري املختـارين، أي   " إيريس"تضطر ). 1990" (قليب

ينقـذها زواجهـا مـن     ، قبـل أن )هـم حطـام أبـيض   إنّ(زنوج وبيض فقراء 
  .شاب ينتمي إىل عائلة من املختارين

مــل أعضــاء هــذه العائلــة الغنيــة اســم حي أنوشــاءت ســخرية القــدر 
  .، ذلك ألهنم ليسوا بعنيفني وال برابرة)ونأي املتوحش" (سافاج"

ــة النمطيّــ  ــة   يف هــذه العائل ، "غــارلوك"ة مــن البــيض الفقــراء، عائل
 فـــإنّ. يســـود اإلدمـــان علـــى الكحـــول، ويســـود العنـــف والبـــؤس املطلـــق  

طـام تغـوص فيـه    مـن ح  ة خضمّة، فثمّة الفقر األزليّهديّ"منازهلم هي 
روائــح الشــحم والعصــري، وحليــب    : ، ودفــق مــن روائــح  "برســيا"أقــدام 

الكريهـة يف  " غارلوك"ؤات الطفل، وغائط الطفل، ورائحة الطفل، وتقيّ
  .2"اخلشب، والورق امللوّن، وحتى يف أساسات البيوت

ليس بوسع رجـل سياسـي أبـيض أن يكـون موقفـه مـن الزُّنـوج أكثـر         
  :وضوحاً

] …[بقي هذا البلد بلداً للرجل األبيض، مهما حـدث  جيب أنَّ ُن"
إنَّ البيض هم الـذين أّسسـوا   . ناإنَّه املبدأ املقّدس الذي أرساه أجداُد

  .3"إنَّ نقيض النقاء هو التهجني]. …[اجلمهورية 
ة لطلــب النجــدة مــن شــاب زجنــي،    نفســها مضــطرّ " إيــريس"جتــد 

يــا صــاحبة ! هــه": خبــها وهــو يصــرعنــدما يطاردهــا أبــيض فقــري، يتعقّ
لقاءهــا بــالزجني حيــدث يف  وإنّ. 4"؟…الثــديني، هــل تريــدين أنَّ متصّــي 

ة دائمـة،  يّومهـا حيتفظـان طـوال حياهتمـا، يف سـرّ     . الً دائمـاً حياهتا تبـدّ 
همــا، والثانيــة هــي ارتكاهبــا جرميــة األوىل هــي حبّ: مبخــالفتني اثنــتني

م يف الواليـات  رتكب كـلَّ عـا  جرمية قتل تُ 24.000وهي واحدة من (قتل 
  ).املتحدة
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إال مبشاهد قسوة وعنف، متامـاً كمـا هـي    " أوتس"ال يكتمل كتاب لـِ 
  :وإليكم هذا املثال. احلال كلَّ يوم يف الواليات املتحدة

فع عارياً يف حـوض احلمـام،   ، وُدةًسطحّي طُعن اثنيت عشرة طعنةً"
ه ُصّب عليه بضعة غالونات من املاء الساخن، حـىت احتـرق جلـدُ   

كان ال يزال على . واكتسى بفقاعات، مث تفّجر اجللد وانسلخ عن حلمه
  .5"قيد احلياة، فسخر منه قََتلَُتُه، وهم يبّولون عليه

يف الواليات املتحدة،  خطريةً مشكلةً" أوتس"ربز من ناحية أخرى، تُ
لوا شـهاداتٍ     ة، ال سـيّ يّـ هي مشـكلة األمّ  مـن   ما لـدى أولئـك الـذين حصـّ
" جوناثــان كــوزول"ويــرى ). تلــك هــي األمّيــة الوظيفيّــة(مــدارس ثانويّــة 

)KOZOL (  ّون، وأنّ  أنَّ ثلث البـالغني األمريكـي مـن ذوي  % 15 ني هـم أمّيـّ
عــون مبســتوى تعليمــي يــوازي مســتوى ة، يتمتّشــهادات املــدارس الثانويّــ

  :على هذه الظاهرة" أوتس"وتشهد رواية . 6ةاملدارس االبتدائيّ

لتصليح الراديـو واألدوات   امسه يف دورٍة إنَّه سّجل" بوبو"يقول "
إنَّها مهنة مفيدة، أليس كذلك؟ وهو يتعلّم أيضاً القـراءة  . ةااللكترونّي
لَكَأّني ببوبو قد بلغ سّن التاسعة دون أن يكون قد تعلّم ال  …والكتابة

شـيء يف   من الواضح أنَّه مل ُيرغم على تعلّـم أيّ . القراءة وال الكتابة
  .7"ركوه ينتقل ببساطة من عام آلخراملدرسة، بل ت

: ةة مشكلة أخرى خطرية يف اجملتمع األمريكي، تواجهها الروائيّـ مثّ
متــوت والــدة البطلــة،   . مــن الســكان % 15ي لــدى غيــاب الضــمان الطبّــ  

ــه الــثمن  . دوالر لتغطيــة كلفــة الطبابــة ) 8000( لــدفع هــذه فتضــطرّ إنَّ
اإلنســان  وإنّ. ألرقّــاءم دفعــه، كــي يكــون اإلنســان مــن فئــة االــذي يتحــتّ

  .هذه العقوبة، ألنَّه ال ينتمي إىل املختارين ليستحقّ
" أوتـــس"، تتنـــاول )1991" (ظهـــور احليـــاة علـــى األرض"يف روايتـــها 

ــ ة، حيــالَ الشــعوب غــري املختــارة، ســواء كانــت  موضــوع القســوة األمريكيّ
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 .ني حيــالَ الكــادحنيقســوة الرجــال حيــالَ النســاء، أو قســوة البورجــوازيّ 
ض للضـرب  ، وهـي يف الثانيـة عشـرة، تتعـرّ    "كاتلني هنيسي"فإنَّ البطلة 

األعمــى سيســبّب مــوت شــقيقة   قبــل والــدها الســكّري، وإنّ هيجانَــه مــن 
ة الرجـل  والقاتل، الذي ميثّل منوذجـاً ممتـازاً لعقليّـ   . الصغرى" كاثلني"

، ألهنــا هــي الــيت فجّــرت األســرة 8"األم القــذرة"األمريكــي، يلــوم زوجتــه، 
  .9"باملشاكل اليت أحدثتها"

ضــة فتُحقِّــق حلمهــا وتصــبح ممرّ. مــن ميــتم آلخــر" كــاثلني"وتُنقــل 
ــاعدة ـــ  . مسـ ــتخدمها األطبّ ــة الـــيت يسـ ــفى، الطريقـ اء وتكتشـــف يف املشـ
واملــرأة . ة عنيفــة، قاســيةفاملمارســة اجلنســيّ. ون، إلغــراء النســاءاألمريكيّــ

: مــر لكــاثلنيأوا" أورســن"ويعطــي الطبيــب الشــاب . ة الرجــلهــي ضــحيّ
ــيين حبـــق الســـماء" وعنـــدما يبلـــغ ذروة النشـــوة، !". 10إىل العمـــل …مصـّ

. ورة لكــاثلنيثــاً أمجــل تنّــ ، وهــو يقــذف ملوّ 11"…خـــ …آه …خـــ: " يصــرخ
ى وحَمَلَـت كـاثلني، فتخلـّ    …12"ةة بالغـة الوحشـيّّ  كانت املمارسة اجلنسيّ"

ــها عاشــقها  ــإنّ: "عن ــه    ف ــاثلني مل تعــد موجــودة بالنســبة إلي هــي و. 13"ك
  .بسكني تعرّض حياهتا للخطر، إذ حاولت أنَّ جتهض نفسها مستعينةً

ــ ــي أنَّ  مثّـ ــة، وهـ ــن"ة مفارقـ ــلّ" أورسـ ــه يف    ظـ ــالَ فعلـ ــاً حيـ ال مباليـ
ر علـى اسـتغالل األغنيـاء للفقـراء،        استغالل امرأة، يف حني أنّـه يتحسـّ

 يل جــــوهر أســــاس النظــــام االجتمــــاعهــــذا االســــتغالل الــــذي يشــــكّ
  .واالقتصادي األمريكي

ــحك " ــرت "ضـ ــن آبـ ــد  " أورسـ ــرى وتنهـّ ــرة أخـ ــعر اآلن   . مـ ــاد يشـ ــا عـ مـ
كـــان حيــدّق يف تلـــك املـــرأة  . باالحتقــار، بـــل بـــاألحرى باستســالم كئيـــب  

ــة، ذات اخلــدّين احملمــرّتني والعيــنني الــربّاقتني، الــيت كانــت تعمــل     الفتيّ
كــونغرس بــأجر يتجــاوز خبمســة عشــر ســنتاً، األجــر األدنــى الــذي أقــرّه   

تلـك  . الواليات املتحدة منذ بضع سنوات، والذي كان دون املطلوب آنذاك
ــة     . هــي أبــداً حالــة املســتَغَلِّني، وهــم الطبقــة الــدنيا يف أمريكــا اإلمربياليّ
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ــوا يف     ــالقطيع، ليُقْتَلُـ ــداد، كـ ــلون دون إعـ ــبّان يُرسـَ فهنـــاك آالف مـــن الشـ
ن احملظـوظني، مثـل   احلرب اجملنونة يف فييتنـام، كـي يُتـاح لـبعض الشـبّا     

  .14"، أن حيافظوا على حياهتم ويواصلوا عملهم"أرسون أبوت"

ــنـــرى مـــرّ فالـــذين : واحـــد ة ذات بُعـــدٍة أخـــرى أنَّ القســـوة األمريكيـّ
فاألقويــاء هــم . ميارســوهنا هــم األغنيــاء، فيمــا الضــعفاء هــم ضــحاياها

  .خمتارو اهلل، والفقراء هم غري املختارين

قصة امرأة فتيّة تقـوم بعمـل مراسـل،    ) 1992" (ماء أسود"تروي رواية 
وقــد كتبــت مقــاالً حــول عقوبــة اإلعــدام يف الواليــات املتحــدة، فيمــا هــي  

ــالغني يف بوســـطن     ــم جمانـــاً األمـــيّني البـ يف بوســـطن، يف واليـــة  . ("تعلّـ
ــون   % 40ماساشوســتس،  ــالغني، أمّيّ ــرغم مــن   15"مــن الســكان الب ــى ال ، عل

وكتبــت أطروحتــها "). بوســطن"وجــود قرابــة ثالثــني جامعــة يف منطقــة   
حول أحد أعضاء جملـس الشـيوخ، وقـد قُـيّض هلـا يف مـا بعـد، التعـرّف         

، وأثــارت رغبتــه اجلنســيّة، )يوليــو(متــوز  4عليــه، مبناســبة عيــد أُقــيم يف 
وقُتلت يف حادث سيارة، كان هـذا الرجـل مسـؤوالً عنـه، ألنّـه قـاد سـيارته        

  .وار هنروهو يف حالة سكر، بسرعة فائقة، على طريق جب
ارة يف املياه السوداء، واستطاع الرجـل أن يتـدبّر أمـره،    وغاصت السيّ

ــى         ــادث علـ ــذا احلـ ــأثري هـ ــن تـ ــاً مـ ــدى قلقـ ــذكر، وأبـ ــا دون أذى يـ فنجـ
  .ة، أكثر منه على حياة املرأة الشابّمستقبله السياسيّ

علـى أنّـه    ،االقتصـادي األمريكـي   -بالنظام االجتماعي" أوتس"تندّد 
أنانيّة وقسـوة جمتمـع غـين، تربّرمهـا     "م على ندما تتكلّع: ، مرتنيقاسٍ

ســنوات حكــم ريغــن علــى أنَّــه اهنيــار  "، وعنــدما تصــف 16"اإليــديولوجيا
ــق بابتســامة        ــدهاء، والقســوة واألكاذيــب تطل روحــي حمــزن، ســنوات ال

  .17"مصطنعة
  :الوصف التايل لفردانيّة األمريكيني اليوم" كيلي"تقدّم البطلة 

  شيوخ،سيدي عضو جملس ال"
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فنحن مقسَّـمون  ". جيالً"ال وجود له من حيث كونه " جيلي"إنَّ "
بفعل فوارق العرق والطبقة والتربية، بل بفعل اهلوية اجلنسّية، وكلّ مـا  

  .18"قناجيمعنا هو تفّر
نلحظ هنا أنَّ األمريكيني ال يشكّلون حتى أمّة حقيقيّة، وفـق املعنـى   

جمموعـة بشـريّة، ال بـأس    : "و، وهـ "روبري الصـغري : "الذي ورد يف قاموس
  ".باتساعها على العموم، تتّسم بوعيها لوحدهتا وبإرادة العيش املشرتك

عــــن االحتقــــار الــــذي يشــــعر بــــه   كــــثريةً الروايــــة عبــــاراتٍ تضــــمّ
  .ون األغنياء، املختارون، حيالَ غري املختاريناألمريكيّ

، يف أعماق نفسه، يعتقد صادقاً أنَّ مفتـاح خـالص   "هانت"كان "
الزُّنوج، : أمريكا يف املستقبل، هو اإلجهاض يف الدوائر السكانية املالئمة

بفضل معونة الدولـة،   شَنهات اللوايت يِعالناطقني باللغة اإلسبانّية، األّم
  .19"هّناألطفال منذ مطلع مراهقِت يلدنَ واللوايت يبدأنَ

من االحتقار حيالَ الناس اجلهلة، ليس فقـط   كانت تشعر بشيٍء"
، ولكـن حيـالَ   )يف حني أنَّ مجيع طالهبا كانوا زنوجاً(الزُّنوج  حيالَ

أي حيالَ الرجال والنساء الذين نبذهتم تطورات احلضارة : البيض أيضاً
  .20"القاسية

ث حنـن نتحـدّ  : "ويدافع أحد األمريكيني عن عقوبة اإلعـدام، بقولـه  
الت هّالـذين حُرمـوا املـؤ    أولئـك  عن اجملـرمني املتصـلّبني، القتلـة، وعـن    

ــ ــالعقليـّ ـــ  ] …[ة ة واألخالقيـّ ــاس الالئقـــني واملتحضّ ــيس عـــن األنـ رين ولـ
  .21"اً للمجتمعلون هتديداً حقيقيّكالذين نعرفهم، ولكن عن الذين يشكّ

يصف الراوي فظاعة عقوبة اإلعدام، مستشهداً باملقال الذي كانـت  
  :قد كتبته" كيلي"

احملجـرين،  كما حيدث إبَّان الشنق، خترج العينـان أحيانـاً مـن    "
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إنَّـه  ] …[يعذَّب السَّجني حىت املوت ] …[ين وتتدلّيان، على اخلّد
عدد الرجال السود الـذين  ] …[يعيش الفظاعة القصوى، االختناق 

إنَّ البيض الذين ] …[موا يف الواليات املتحدة، يفوق عدد البيض أُعِد
الـذين  ، مـن الزُّنـوج   22"لعقوبة اإلعدام عرضةً اً هم أقلَّيقتلون زجنّي

  ".يقتلون إنساناً أبيض
 )Herbert MARCUSE( "هـربريت مركـوز  "يه ا يسمّممّ" كيلي"تعافى 

أعـين بـذلك   . ، الذي سنفرد له الفصل التـايل "النفي القامع للتصعيد"
ه  . حتويل اإلنسـان إىل جمـرَّد شـيء جنسـي     املطلـق للكـائن    التشـييء إنـَّ

ــه يُقــرَن باصــطياد الفتيــات يف املــرا  . البشــري . قص واملالهــي والشــارع إنَّ
ني مـن الـذكور   ة إنَّ األمريكـيّ منذ فرتة قريبة، قالت يل صـديقة أمريكيّـ  

هــل حتــبني  : "الغــزل إىل طــرح ســؤال بســيط   مييلــون إىل حتويــل فــنّ 
  ".ممارسة اجلنس؟

  ".النفي القامع للتصعيد"إزاء " كيلي"إليكم إذن رد فعل 

شـعر بانزعـاج   كانت ختشى هذه النهاية لألسبوع، ألهنا كانت ت"
ة يف التعليقات كان املسكر واملرح واإلباحّي. متزايد يف سهرات مثل هذه

وكانت، إذا ما نظر إليها الرجـال، تتشـّنج،   ] …[ة حترجها اجلنسّي
باملقابل، إن كان الرجال ال ينظرون . ها خيفةًفترجتف فكَّاها، وخيتلج قلُب

ة، كان ينتاهبا خوف رئّيإليها، ومل تعد عيوهنم تراها، كما لو كانت غري م
، ليقينها بفشلها، ليس فقط بوصفها امرأة وحسب، ولكن أيضـاً  أشّد

  .23"اًبوصفها كائناً بشرّي
ويف نظـري،  . ةواقعيّـ " جـويس كـارول أوتـس   "يقـول النقـاد إنَّ روايـات    

ات، علــى احنطــاط ل علــى حنــو أفضــل مــن مجيــع اإلحصــائيّ هنــا تــدلّإ
فـإنَّ  . نياء األمريكـيّ نرى بؤس وأمل األرقـّ  ففيها. ةة األمريكيّاإلمرباطوريّ

 -ولكن فكرة إدانة النظام االجتمـاعي . اً تعيسالشعب األمريكي هو حقّ
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واألسوأ مـن  . االقتصادي األمريكي، بسبب هذا البؤس، أمر غري معقول
ني كثرياً ما يعجزون عـن اإلقـرار بـأنّ شـقاءهم لـيس      ذلك، أنَّ األمريكيّ

يعـيش معـزوالً    وكـلٌّ . ةحرى مشـكلة اجتماعيّـ  ة، بـل بـاأل  شخصـيّ  مشكلةً
ة، يف حني ويبحث عن طبيب نفسي من أجل أمراضه النفسيّ. يف بؤسه

  ".هف روحَمن ينظّ"أنَّ اجملتمع بأسره حيتاج يف الواقع إىل 

 ، وما من شـجرةٍ مثاراً سّيئةً تستطيع أن حتملَ جّيدٍة ما من شجرٍة"
  ).7/18اجنيل مّتى ( ."دةمثاراً جّي تستطيع أن حتملَ سّيئٍة
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^+  

  حتليالت أخرى للذهنيّة األمريكية
  
  

  !هجُرْهااأو إعشقها  -أمريكا 
  
فني الذين حيلّلون الذهنيّة األمريكيّة، ينقسـمون يف سـهولة   املؤلّ إنَّ

لـدى  . فئـة مـا قبـل القـرن العشـرين، وفئـة القـرن العشـرين        : إىل فئتني
 الفئــة األوىل، يبلــغ التفــاؤل واإلعجــاب حيــال الشــعب األمريكــي، حــدّ   

في الفئــة الثانيــة تقريبــاً   باملقابــل، فــإنَّ مجيــع مــؤلّ   . اإلمجــاع تقريبــاً 
 .يعبّرون عن خيبة أملهم

قبل القرن العشرين، كان النـاس يؤمنـون بـاحللم األمريكـي، وكـانوا      
عـون تـأثري   وكـانوا يتوقّ . الواليات املتحدةما هو مبتكر يف  ذون بكلّؤخَيُ

ومــع ذلــك، فــإنَّ نقّــاد . رضني اإلجيــابي علــى ســائر شــعوب األاألمريكــيّ
ــ ات، الـــيت أفرزهتـــا احليـــاة القـــرن العشـــرين يعرتفـــون باملظـــامل والعبثيـّ

وقــد حتــوّل الوعــد بتحســني الوضــع . ة، فــوق األرض األمريكيــةالعصــريّ
 .ةة للحضارة الغربيّإىل هتديد يطال القيم األساسيّ ،اإلنساني

ــر أنــاس مــن أصــول متباينــة جــدّ   م حيــال اً، عــن خيبــة أملــه قــد عبّ
واالحتجاجات تتعاىل، سواء أتت مـن زنـوج أو   . الواقع األمريكي الراهن

ات، ة، أو مـن األقلّيّـ  ة أو السـلميّ ة أو النسـائيّ من دعاة احلركات اإلنسـانيّ 
ومـع  . لقد حتوَّل احللـم األمريكـي إىل كـابوس   . ةأو من مجاعات هامشيّ

وأنَّهـا ال تقتصـر   ة، أصـبحت عامّـ   ذلك، فقلَّةٌ هي الـيت تـرى أنَّ املشـكلة   
  .فقط على الفئة اليت ينتمي إليها صاحب الشكوى
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ني، كتبــها ثالثــة  ســنفحص هنــا بعــض التعليقــات حــول األمريكــيّ     
هكتــور ســانت جــون "مــراقبني عاشــوا قبــل القــرن العشــرين، نعــين هبــم 

 ،)Hector Saint John De CREVE COEUR( )1735-1813(" دوكريفكـور 
 ،)Alexis De TOCQUEVILLE ()1805-1859(" الكســي دو توكفييــل "و
ــورنرفريــدريك "و وســنفحص ). Frederick TURNER( )1861-1932(" ت

" هنـري ميلـر  " أيضاً تعليقات بعض احمللّلني من القرن العشرين، مثـل 
)Henry MILLER ()1891-1980( ،" ــدوين ــيمس بالـــ  James( "جـــ

BALDWIN ()1924-1987(، "  هـربريت مـاركوز" )Herbert MARCUSE (
مـن هـؤالء   . )Allan BLOOM ()1930-1994( "آالن بلوم"، و)1898-1979(

ــؤلّ ــورنر"فني الســبعة، امل ــرتةً مــضِوحــده مل يُ" ت ــةً ف ــده   طويل خــارج بل
  .ات أخرىني بقوميّفاآلخرون إذن أقدر على مقارنة األمريكيّ. األصلي

وســـيذكّر الفصـــل احلـــايل بالعالقـــات الوثيقـــة الـــيت تـــربط فرنســـا 
" كريفكــور"ويف الواقــع، فــإنّ . تحــدة، منــذ مطلــع تارخيهمــابالواليــات امل

ــل"و ــإنَّ     " توكفي ــك، ف ــا فرنســيّني، فضــالً عــن ذل ــر"كان ــدوين"و" ميل " بال
  .هاجرا إىل فرنسا

ــوُ وبعـــد أنَّ خـــدم يف جـــيش  . (1735)يف فرنســـا عـــام " كريفكـــور"د لـِ
يف مزرعــة يف  ، اســتقرّ"كيبــك"يف  )MONTCALM(" مونتكــامل"القائــد 
ــة  ــام  واليـ ــوايل عـ ــورك، حـ ـــ )1769(نيويـ ــم عُ ــا يف  ، ثـ ــالً لفرنسـ يّن قنصـ

  .)1813(ي عام وفّأخرياً عاد إىل فرنسا، حيث تُ. (1783)نيويورك، عام 
، الــيت نُشــرت باللغــة اإلنكليزيّــة "رســائل مُــزارع أمريكــي"إنّــه مؤلّــف 

ــاً ال حــدّ لــه بــاألمريكيّني،     . 1782عــام  وهــو يُبــدي يف كتابــه هــذا إعجاب
حنـن أكمـل   : "لبلد الذي تبنّاه، بلغة كـثرياً مـا تتّسـم باملبالغـة    وميتدح ا

وما يقدّره يف الواليات املتحدة، إنَّما هو احلرّيّة . 1"اجملتمعات يف العامل
واملســاواة واالزدهــار، والصــناعة، واألخــالق احلميــدة، واحلكمــة، وعشــق   

ه فالبلــد اجلديــد هــو ملجــأ لفقــراء أوروبــا، الــذين جيــدون فيــ   . اآلداب
  .فرصةً لإلثراء
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ــا مصــري الفالحــني األوربــيّ    بالكســل غــري املقصــود،   "ني، فيحــدّد أمَّ
باملقابــل، فــإنّ عمــل . 2"والعمــل غــري اجملــدي ، بالشــحّبالتبعيّــة واخلُنــوع
. 3"أعماالً خمتلفة بطبيعتـها، تكتمـل بوجـود مالئـم    "ن األمريكي يتضمّ

ملســاواة بــني وقــد حظــي هــو بــالعيش يف أمريكــا، يف فــرتة جتلّــت فيهــا ا 
ــروات  ــع الثـ ــدين   " :البـــيض يف توزيـ ــوا ببعيـ ــراء ليسـ ــاء والفقـ إنَّ األغنيـ

علـى  وهـو يصـف البلـد    . 4"بـا وبعض، كما هي حاهلم يف أورعن بعضهم 
ه البلد املثايل، حيث معظم الناس فالحون، يعيشون يف انسجام مـع  أنّ

ل وعــد هــذا ة الوضــع األمريكــي لتشــكّدّن جِــإو. الطبيعــة ومــع جرياهنــم
ث حـدِ عرقاً جديـداً مـن البشـر، سـوف تُ    "يرى فيه " كريفكور"فإنّ . البلد

وقـد بلـغ اجملتمـع    . 5"يف العـامل  كـبريةً  أعماهلم ونسـلهم، يومـاً، تغـيرياتٍ   
  .من العدالة، جتعل اإلجرام فيه جمهوالً تقريباً فيه ذروةً

 إمنا هـو يوطوبيـا، وهـو يـرى    " كريفكور"يف حقيقة األمر، ما يصفه 
 يـرى السـعادة واالزدهـار يف كـلّ    "، بي، عندما يصـل إىل أمريكـا  وورأنَّ األ

وال يشـاهد  . هباً، واللطف والـوفرة حيثمـا توجّـ   مكان، ويلقى ترحيباً طيّ
 وكـان ردّ . 6"مـا يسـمع كالمـاً عـن العقوبـات والقتـل      ة، وهـو قلّ فقراء البتّ

ك إنَّ ذلـ : فعلنـا  فعل قـرّاء القـرن الثـامن عشـر، شـبيهاً يف الغالـب بـردّ       
  .اًأمجل من أن يكون حقيقيّ

رسـتقراطي فرنسـي، سـافر    أمن جهته، فهو " الكسي دو توكفيل"أما 
إىل الواليــــات املتحــــدة، وقــــد اجتذبــــه البلــــد كمــــا حــــدث   1831عــــام 

بأشـكال احلكـم، ولكنـه دأب علـى مراقبـة       خصوصـاً  فـاهتمّ ". لكريفكور"
ــ7نــاسوكــان أكثــر مــا أعجبــه، املســاواة بــني ال  . نيأخــالق األمريكــيّ ا ، ممّ

ه حنـو حالـة   جعله يقول يف سذاجة كبرية إنَّ اجملتمـع األمريكـي يتوجّـ   
عـن مسـألة   " توكفيـل "ويتحاشـى  . 8"ال فقـراء وال أغنيـاء  "لن يكون فيـه  

إنَّهـم ال ميلكـون    .لون، مع ذلك، ربـع السـكان  العبيد الزُّنوج، الذين يشكّ
 تـــــهم وشـــــقاءهم غابـــــا عـــــن عـــــيينّ مشـــــروع، ولكـــــن عبوديّ حـــــقّ أيّ
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رستقراطي الفرنسي، الذي ميتدح املساواة بني اجلميـع يف الواليـات   األ
  .أيضاً عن أفقه نبَاملتحدة، والنِّساء بالطبع غِ

 ة إالّال يـرى مـن احليـاة األمريكيّـ    " توكفيـل " من االعتقاد بأنّ ال بدّ
ــ" جنلـــرتا اجلديـــدةإ"إنَّ بلـــدات : "ســـطحها، فهـــو يصـــرّح ع علـــى تتمتّـ

  .9"العموم حبياة سعيدة
ي    إنَّ السعادة األرضيّ جنلـرتا  إ"ة مل تكن يوماً إحـدى مسـات طهرانيـّ

  ".اجلديدة
باملقابــل، فهــو يلحــظ  . بــل إنَّ ذلــك مل يــدخل يومــاً يف نطــاق رغبــاهتم   

ــة،  ــة األمريكـــيّني املفرتســـة، احتقـــارهم لكـــلّ ســـلطة مركزيـّ بوضـــوح فردانيـّ
لســاكن يف الواليــات إنَّ ا: "إنَّــه يصــرّح. واملصــري البــائس احملفــوظ للفاشــلني

املتحــدة، يــتعلّم، منــذ مولــده، أنَّــه يتوجــب عليــه االعتمــاد علــى نفســه، كــي  
ة، نظـرة    . يقاوم مآسي احلياة وتعقيداهتا وهو ينظر إىل السـلطة االجتماعيـّ

  . 10حذرٍ وقلق، وال يلتجئ إليها إال عندما ال يستطيع االستغناء عنها
ــلون، بفضـــل هـــذه الني ليشـــكّاألمريكـــيّ وإنّ مجـــاهري مـــن "ة، فردانيـّ

  .11"املواطنني النظاميني، القنوعني، املعتدلني، احلريصني، املنضبطني
ــاب   ــحيح أنَّ إعجـــ ــل"صـــ ــاألمريكيّ" توكفيـــ ــبعض  بـــ ــق بـــ ني، يرتافـــ

ه، ولكنّـ  ،12ة احملتملق باستبداد الغالبيّما يتعلّ ما يفسيّ ال ،ظاتالتحفّ
ح ى ضـمان تفـتّ  على العموم، هـو يعتقـد أنَّ النظـام األمريكـي قـادر علـ      

ني الضـخم علـى   ع، يف حدس نافـذ، تـأثري األمريكـيّ   وهو يتوقّ. املواطنني
  .سائر شعوب األرض يف األحقاب اآلتية

خ ، وهــو مــؤرّ "تــورنرفريــدريك جاكســون  "مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ    
وهو ينسب : الذهنيّة األمريكيّةس قد أسّ" غزو الغرب"أمريكي، يرى أنَّ 

ــ وقــد قــدّم . ها أنــا إىل اإلرث الطُّهرانــيّ أنســبُة نفســها الــيتإليــه األمهيّ
ــورنر" ـــ  " تــ ــه اجلمعيـّ ــبة مــــؤمتر عقدتــ ــه، مبناســ ــأطروحتــ ـ ة ة التارخييـّ

فهــو يــرى أنَّ وجــود أراضٍ واســعة، . (1893)ة، يف شــيكاغو، عــام األمريكيّــ
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ة، ة اخلاصّر الصفات األمريكيّيف غرب البالد، يفسّ ،بكر، غري مستثمرة
دانيّة واالنـدفاع يف العمـل، والتفـاؤل والتجديـد     ة والفراحلريّ مثل حبّ
. هــرانيّنينّ مجيــع هــذه الصــفات، هــي صــفات الطّم بــأولنســلّ. ةوالوطنيّــ
 دة حيـــقّعلـــى الــدوام، صــفات جيّــ    ، هــي، "تــورنر "هــا، يف رأي  وهــذه كلّ 
  .ني االفتخار هبالألمريكيّ

إنَّ رجــل الغــرب األمريكــي، مثلــه كمثــل أحفــاد الطُّهــرانيّني، الــذين   
وا يف كربيات مدن الشـرق األمريكـي، يسـاوي بـني مجـع األمـوال       استقرّ

د أنَّ ني، ليؤكـّ صوته إىل سـائر األمريكـيّ   يضمّ" تورنر"إنَّ : "وجناح الفرد
  .13"قاس بالثروةالنجاح يُ

ويف الواقــع، قــد يكــون أقــرب إىل الصــواب القــول بــأنّ غــزو غــرب         
لطُّهرانيّــة، الــيت كانــت قــد وفّــر لألمريكــي إمكانيّــة نشــر القــيم ا ،الــبالد
ــ ــواة الذهنيّــ تؤلّ ــف آنــذاك ن ــأنّ غــزو الغــرب   ة، مــن االدّة األمريكيّ عــاء ب

  .ةاألمريكي هو الذي خلق هذه الذهنيّ
ـــ أالّ مــــثريٌ ومــــع ذلــــك، فإنّــــه ألمــــرٌ ، تبعــــاً ملنظــــوره "تــــورنر"ز ربِيـُ

ــ ني، ئات األمريكــيّق بــبعض ســيّالشخصــي، دور غــزو الغــرب، يف مــا يتعلّ
وختطـر بالبــال، هنــا، مــثالً، ميــوهلم  . ار البلــدان األخــرىزوّالـيت تصــدم  

  .ةة والبدائيّالعنيفة، اإلجراميّ
ــثقّ  ــات املتحــدة،     إنَّ موقــف امل ــالَ الوالي فني يف القــرن العشــرين، حي

فإنّ التفاؤل واالعتزاز . اً عن موقف مراقيب القرون السابقةيّخيتلف كلّ
ني، الــذين ة ســوى السياســيّولــيس مثّــ. يــان املكــان للتشــاؤم واخلجــلخلِيُ

  .ني أنّهم يعيشون يف أعظم بلد يف العاملدون لألمريكيّيؤكّ
ــر "، عــاد الكاتــب  1939عــام  إىل الواليــات املتحــدة، بعــد  " هنــري ميل

فقـــام جبولـــة يف الواليـــات  . هجـــرة عشـــر ســـنوات، أمضـــاها يف فرنســـا 
ن قـد  خت لديه نظرته املتشائمة إىل بلده األصلي، اليت كـا املتحدة، رسّ

فهــو يــرى أمريكــا بعــيين إنســان  . احــتفظ هبــا طــوال إقامتــه يف بــاريس 
. ه ال يشـارك الغريـب يف تسـاحمه إزاء أوهـان شـعب أجـنيب      أوروبي، لكنّـ 
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ون لـه سـطحيّني، مـادّيّني، جبنـاء، مغـرورين، قـرويّني،         فيتبدّى األمريكيـّ
ــران     . مهووســني باألشــياء والتفاهــات   ــدن بشــعة، والعم ــرى أنَّ امل ــو ي وه

ــانيّال ـــ   إنسـ ــحراء ثقافيّ ــون يف صـ ــاس يعيشـ ــخيفة، والنـ ــدعاوة سـ ة ، والـ
  .تلتقي إذن مالحظيت يف نقاط كثرية" ميلر"إنَّ مالحظة . ةوروحيّ

ر أفضـل مـن سـواه، عـن         من املالئم أنَّ أترك الكالم مليلـر، الـذي يعبـّ
ة رحلتـه الـيت حتمـل    ن، يف قصّـ يْة والسـلوك األمريكيَّـ  خصائص الذهنيّـ 

  ".وس املكيّفالكاب: "عنوان
  :إنَّ اجلملة التالية تكشف الكثري من تفكريه

حطاماً ضخماً أحدثته وحوٌش عاشت يف حقبة سـبقت  ذلك كان "
  .14"جنوين وجود البشر، أو هي دون البشر، يف هنمٍ

. أنَّ مدينـــة نيويـــورك أكثـــر األمـــاكن فظاعـــة يف العـــامل" ميلـــر"ويـــرى 
ا      صحيح أنَّ ردود األفعال حيالَ نيويورك، هـي  دائمـاً بالغـة التطـرف، فإمـّ

إذ كنتُ طفـالً، كنـت أهـيم    . هي تُحَبّ بشغف كبري، وإمّا هي مَحَطّ كراهية
ي أميـل إىل اإلشـفاق   رغب قطّ يف العودة إليها، بل إنّهبا، ولكين، اآلن، ال أ

ويف آخــر زيــارة يل إىل نيويــورك، مل تتحقّــق إال . علــى مَــن يعيشــون فيهــا
  .لتكلّم باللغة اإلسبانيّة مع الناطقني هباهي متعة ا: متعةٌ واحدة

ة، أكثـر  سـبانيّ م باللغـة اإل تاح يل التكلّعلى كلَّ حال، كثرياً ما كان يُ
ة، كانوا سبانيّن يل أنَّ الناطقني باللغة اإلوقد تبيّ. ةمن اللغة االنكليزيّ

ــ ــيشـــعرون باالمتنـــان مـــن أنَّ أمريكيـّ ة، كلّـــف اً ناطقـــاً باللغـــة االنكليزيـّ
  .عناء تعلّم لغتهم نفسه

  :دني وهدرهم، وهو يؤكّسوقيّة األمريكيّ" ميلر"ينتقد 

يف الواقع، إّننا مجهور سوقي وعدواين، يتحكّم بأهوائه، يف سهولة، "
إّنه . قادة غوغائّيون، وصحفّيون متطّرفون دينّيون، وحمّرضون وسواهم

  .ملن الكفر تسمية هذا البلد مبجتمع أناس أحرار
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نقّدمه للعامل، سوى النهب اهلائل الذي أخضعنا األرض له ماذا لدينا ل
بأنّ هـذا   ،دومنا تفكري، يف الوقت الذي حنافظ فيه على الوهم اجلنوين

النشاط الغيب ميثّل التقدم والنور؟ إنَّ بلد اإلمكانّيات قد أصـبح بلـد   
  .15"االستغالل والصراعات العبثية

م ه تقـدّ وهـو يقـول إنـّ   . ةم األمريكيّـ أيضـاً فكـرة التقـدّ   " ميلـر "يهاجم 
د وهـو يؤكـّ  . ة زائفـة ة وحاجـات اقتصـاديّ  س على أوهام ماديّـ زائف، مؤسَّ

 د، ســواء كــان ذلــك أشــياءًكــلَّ مــا ال ميكــن شــراؤه أو بيعــه، مســتبعَ "أنَّ 
  .16"وأفكاراً ومبادئ وأحالماً أو آماالً

 وقـد . ني قد مسّمتهم أشـياء العـامل احلـديث   أنَّ األمريكيّ" ميلر"ويرى 
ــلَّ اتصــال   بلغــوا حــدّاً مــن اهلــوس باألشــياء املاديّــ    ة، جعلــهم يفقــدون ك

 …ارة مجيلة، متألّقة، خترّ مثـل قـطّ  إهنم يرون سيّ: "وهو يصرخ. بروحهم
ل    . يرون الوهج، اللون، األشياء التافهـة، الـدمى، الرفـاه    وال يـرون مـا يتأكـَّ

  .17"ويأس قلب العامل األمريكي، من مرارة، وشكّ، ونقمة، وفراغ وعقم

ني كـــثريين، حـــاولوا أن يعيشـــوا يف الواليـــات بـــيّوأور" ميلـــر"التقـــى 
ني، بسـبب مـا   وا عـن مشـروع حتـوّهلم إىل أمريكـيّ    هم ختلـّ املتحدة، ولكـنّ 

ر يف العديـد مـن الرجـال البـارزين،     أفكـّ . "يسود البلـد مـن ضـيق روحـي    
زن ة، يف حالـة مـن احلـ   الذين زاروا البلد، ثم عادوا إىل بالدهم األصـليّ 

ــ. والقــرفِ وخيبــة األمــل  ة شــيء تســتطيع أمريكــا أن تعطيــه، وههنــا   مثّ
  .18"إنّه املال" فقونهم متّكلّ

ة، كانـت تعـيش يف الواليـات املتحـدة     ي التقيـت عجـوزاً روسـيّ   أذكر أنـّ 
وكنــت أقــوم بــدور الرتمجــان يف لقائهــا مــع صــديقة . منــذ أربعــني عامــاً

ىل إة ومجـة إىل الروسـيّ  بعملـي الصـعب يف الرت   وبعـد أن قمـتُ  . ةفرنسيّ
إلجابتـها علـى سـؤال حـول بلـدي       ة، طيلة ساعتني، اضـطررتُ الفرنسيّ
فأجابتين على ". ي أمريكينّإ: "ةعندها، قلت هلا باللغة الروسيّ. األصلي
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 فقد رأيت أمـامي أربعـني سـنةً   ". كال أحبّ اً، فأناأمريكيّ إن كنتَ: "الفور
ة علـى  نني إىل قريتها األصليّمن احل من البؤس والشقاء، أربعني سنةً

ضــفاف الفولغــا، واىل ثقافــة كانــت تبــدي مــن احلــرص علــى اإلنســان، 
  .ة املعاصرةا تظهره الثقافة األمريكيّأكثر ممّ

يبقى أنه، من مجيع الشعوب اليت تقطن هذا البلد، حيقّ للزنـوج أكثـر   
ل يســجّ. ةمــن ســواهم، أنْ يشــكوا مــن خيبــة أملــهم مــن التجربــة األمريكيّــ  

عـاش   ، وهو كاتـب زجنـيّ  "النار يف الزمن اآلتي"يف كتابه " جيمس بالدوين"
، واقع القمع الذي كان الزُّنوج ضحاياه، منذ قـدومهم يف القـرن   "هارمل"يف 

وهــو يــزعم أنّ البــيض هــم بــدورهم أســرى أســطورة تفــوّقهم  . الســابع عشــر
ويــرى . يضالعرقــي، مثلمــا أنَّ الزُّنــوج هــم أســرى دونيّتــهم الــيت صــنعها البــ

وقـد آن األوان،  . ةالزُّنوج رئاء البيض، ال سيّما من خالل تظاهراهتم الدينيّـ 
كي يشرتك الزُّنوج يف السـلطة يف الواليـات املتحـدة، وإال فالبلـد منتـهٍ إىل      

  .محّام من دمٍ، وفق ما يعتقده املسلمون الزُّنوج
ــرى  ــدوين"يـ ــون معر  " بالـ ــوج، جيـــب أنَّ تكـ ــلطة الزُّنـ ــدر سـ ــهم أنَّ مصـ فتـ

ويف الواقـــع، فـــإنّ الزُّنـــوج . بـــالبيض، وهـــي تفـــوق معرفـــة البـــيض بأنفســـهم 
ــا     ــوج  . يبصــرون األكاذيــب واألوهــام الــيت خيتبــئ البــيض خلفَه ويــرفض الزُّن

  .األمر الذي سيعجّل يف أفول اإلمرباطوريّة األمريكيّة ،ةامليتولوجيا األمريكيّ
  :ح بالدوينيصرّ

تياز القائم على أنَّـه مل يـؤمن يومـاً    باالم األمريكّي يتمّتع الزجنّي"
من أنَّ أجـدادهم  : الغالية جّداً على قلوب البيض ،مبجموعة األساطري

ة، وأنَّهم ُولدوا يف أفضل بلٍد عرفه العـامل،  كانوا أبطاالً يعشقون احلرّي
رون يف احلرب، وأّنهم حكماء يف السـلم، وأنَّ  وأنّ األمريكّيني ال ُيقَه

ني، مع املكسيكّيني، وسكّان أمريكا األصـليّ  وا بشرٍفني تصّرفاألمريكّي
فني، وأنّ الرجال األمريكّيني هـم أكثـر   وسائر جرياهنم والبشر املتخلّ

  .19"ات طاهرات، وأنّ النساء األمريكّيورجولةً رجال الدنيا صراحةً
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تــهم، حبيــث بــات الزُّنــوج يكرهــون   وقــد أقنــع البــيضُ الزنــوجَ بدونيّ  
ــأنفسَــ  إنَّهـــا مأســـاة . همن أحكـــام البـــيض املســـبقة حيـــالَوهم، وهـــم يتبنـّ

. )Frantz FANON(" فــرانتس فــانون"اإلنســان املســتعمَر، كمــا وصــفها  
ــلّ  ــادفنا لـــدى كـ ــاً أم    هـــي تصـ ــانوا زنوجـ ــواء كـ ــورة، سـ اجلماعـــات املقهـ

ــيّجنســيّ"ني، أم نســاء أو كيبكــيّ ة يســوق وإنّ الشــعور بالدونيّــ ". نيني مثل
هم ال يستطيعون اإلتيان بعمـل، إال مببـادرة   بأنّني إىل االعتقاد املستَغَلّ

  :باألسلوب التايل" بالدوين"ر عنه هذا الواقع، يعبّ. من مستغِلّيهم

واحد، املأساة األمريكّية، يـنجم   إنَّ النصر األمريكي، وهو، يف آٍن"
صغرياً، كنت أكره نفسي،  عندما كنُت. عنه كراهية الزُّنوج ألنفسهم

وكان ذلك يعين أين كنت أكـره  . آخر سوى هذاوما كنت أتقن شيئاً 
. ة وعلى الرغم مين، أيب وأمي وأخويت وأخوايتأيضاً، بصورة ال شعورّي

كلِّ سبت، يف شـارع   صغرياً، كان الزُّنوج يقتتلون مساَء عندما كنُت
ن يشرح هلم أنَّ البيض كـانوا  مل يوجد َم. )Lenox Avenue(لينوكس 

كحيوانـات،   وأهنم يعيشون يف قفصٍ يريدون أن تكون احلال كذلك،
  ."20هم مبثابة حيواناتكي يعتربوا أنفَس

االقتصـــادي   - يف هنايـــة املطـــاف، جيـــب إدانـــة النظـــام االجتمـــاعي      
، "ةاألدغال الرأمساليّـ "وكلّما استمرّ نظام . األمريكي، بسبب مصري الزُّنوج

  ":بالدوين"يضيف . سيستمرّ أيضاً استغالل األقوياء للضعفاء

كّنا  - ولكن لسنا وحَدنا املصابني هبذه احلال  - لم أنَّنا، حنن الزُّنوج نع"
. ونظلّ دائماً ضحايا نظام، ال حمّرك له إال الّنهم، وال إله له إالّ الكسـب 

ونعلم أنَّ النظام . وحنن نعلم أنَّ مثار هذا النظام هي اجلهل واليأس واملوت
  .21"ِعه أن يدفَع الثمنحمكوم عليه بالفشل، ألنّ العامل مل يعد بوس

ــه يقــرتح نقــداً  )Herbert MARCUSE(" هــربريت مــاركوز"أمــا  ، فإنَّ
ــرة املاركســيّ     ــرة الفروديّــ للمجتمــع احلــديث، جيمــع بــني الفك . ةة والفك
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م، سـواء كـان   النظـام الرأمسـايل املتقـدّ    وهدفه هو دائماً احلياة يف ظـلّ 
ظهـــر أنَّ فاتـــه، تُملؤلّ يـــةًمتأنّ واحلـــال أنَّ قـــراءةً. يف أوروبـــا أو يف أمريكـــا

الـذين يعرفـون    وإنّ. خذها أساساً لتحليلـه الواليات املتحدة هي اليت اتّ
ه األصــلي، أملانيــا، يستشــعرون بســهولة حنينــه إىل ثقافــة طفولتــه، بلــدَ

  .ثقافة أملانيا ما قبل احلرب العاملية األوىل
ــيّاً، فاخ     ــاً وماركسـ ــان يهوديـّ ــه كـ ــر، ألنّـ ــد هتلـ ــي يف عهـ ــد نُفـ ــار وقـ تـ

وقد أحدث تأثرياً هائالً على الثوريّني من . الواليات املتّحدة بلداً ملنفاه
أجنيال "وكانت . أبناء جيلي، يف أوروبا والواليات املتحدة على حدّ سواء

أشــهر طالبــه وتالمذتــه، وهــي ثوريّــة زجنيّــة درســت الفلســفة  " ديفــيس
  .املاركسيّة

ل ية القائلـة بـأنَّ اجلـنس البشـري ميلـك، ألوّ     القضـ " ماركوز"ى يتبنّ
األدنـى مـن    نانه من تأمني احلدّوتكنولوجيا، متكّ مرة يف التاريخ، ثروةً

ة، هـو  والـذي حيـول دون مثـل هـذه اجلنّـ     . مستوى الرفاه جلميع البشـر 
ــ ــاســـتمرار مظـــامل الرأمساليـّ ة احلاكمـــة ة، الـــيت تبـــيح للقلّـــة األمريكيـّ

ن خيضـع ملسـتثمري   مـن التـذكري بـأنّ مَـ     بـدّ  وال. استغالل سائر البشـر 
بلـد   ه، فلكـلّ ، ليس الشعب األمريكـي وحـدَ  )Wall Street(" وول سرتيت"

الـذين ينعمـون بالفائـدة ينتمـون      ه الوطين، ولكـنّ من بلدان العامل دَينُ
  .ة عينهايّمجيعهم إىل األقلّ
 One( "اإلنسان ذو البعـد الواحـد  "، هو شهرةً" ماركوز"إنّ أكثر كتب 

Dimensional Man( . وهـــو يصـــف فيـــه تنـــازل اإلنســـان احلـــديث عـــن
ــد عقلــَ يّحرّ ــه اجملتمــع التكنولــوجي بشــموليّ تــه، بعــد أن بلّ . ةته الثقافيّ

ة واملتعــة الــيت تقــدّمها وســائل اإلعــالم،   فــالفرد يُســحر بصــور الفعاليّــ 
  .هوهي صور حترّض باستمرار مجيع حواسّ

زائفة، حتاول االسـتجابة   اجاتٍي، ختلق حوالدعاوة، حبضورها الكلّ
  .هلا ضحايا هذا الغسل اإلعالمي لألدمغة
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وإنَّ هذه احملاولة، احملكوم عليها بالفشل، من أجل إشـباع احلاجـات   
  .22"البؤس والظلموالعدوانيّة، والعمل، "الزائفة، تولّد 

إنَّ اجملتمع احلديث جمتمع ال عقالني، يعرقل التطور احلـرّ للعقـل   
ة، علـى حنـوٍ تتالشـى         وهو. الفردي ة باحليـاة اخلاصـّ يَدمُج احليـاة العامـّ

ـة   والنمــوّ االقتصــادي للنظــام الرأمســايل، يُفضــي     . فيهــا احليــاة الفرديـّ
إنَّ أنظمــة املراقبــة االجتماعيّــة تقــود إىل : "حتمــاً إىل هــدرٍ ال حــدودَ لــه

ــة ال تُقــاوَم، وإىل اســتهالك النفايــات، واىل حاجــةٍ للعمــل     حاجــة إنتاجيّ
املضين حيث مل يعـد ضـروريّاً، وإىل حاجـة ألوقـات فـراغ تُـريح مـن هـذه         
ات خدّاعـة،      احلالة من البالدة وتدميها، واىل احلاجة لإلبقـاء علـى حرّيـّ
مثــل التنــافس احلــرّ حــول أســعارٍ ثبُتَــت مســبقاً، وصــحافةٍ حــرّة تراقــب   

  .23"نفسَها بنفسِها، واىل اخليار احلرّ بني املعروضات الثمينة واخلدع

ــة    ــار الرأمساليـّ ــوّل يف إطـ ــه، يتحـ ــدّ ذاتـ ــة يف حـ إنَّ مفهـــوم العقالنيـّ
ة، ويبلـغ متـاهي اإلنسـان         املتقدّمة، ألنّ النظـام يبـدع عقالنيّتـه اخلاصـّ
مع اخليور املاديـة يف اجملتمـع االسـتهالكي، حـدّاً يتحـوّل هـو معـه إىل        

حـدّده   وهنا مل يعد تقريباً من معنى ملفهوم االستالب، كما. خريٍ مادي
مــاركس، ألنّ تقبّــل اإلنســان نفســيّاً للتوجّــه املــادي يف جمتمعــه، تقبّــل   

وإنّ ديانــة االســتهالك تفــوق بشــموليّتها األنظمــة األســطوريّة    . مطلــق
  .السابقة

  :يؤكد ماركوز

ة أخرى، مع أحد أكثر الوجـوه إزعاجـاً يف   ، مّرإّننا يف مواجهٍة"
طابع العقالين النعدام العقالنّيـة  مة، أعين به الة املتقّداحلضارة الصناعّي

وإنَّ فكرة االستالب بعينها، تصبح موضع شّك، إزاء إنتاجّيتـها  . فيها
وفعالّيتها، وقدرهتا على زيادة الرفاه وتوسيعه، وحتويل اهلدر إىل حاجة، 
والتدمري إىل بناء، وإزاء هذا الواقع وهو أنَّ هذه احلضارة ُتحّول عـامل  
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فيتعّرف الناس إىل بعضـهم  . لفكر اإلنسان وجسده األشياء إىل امتداٍد
هم يف سّيارهتم، يف نظام السترييو البعض يف بضائعهم، وهم جيدون روَح
  .يف بيوهتم، ويف أدواهتم الكهربائّية املرتلّية

ة ة اليت تربط الفرد مبجتمعه، قد تبّدلت، والرقابة االجتماعّيإنَّ اآللّي"
  .24"أنتجتها ترّسخت يف احلاجات اجلديدة اليت

ــرّ   ــون هــم الق ــذين يعرتفــون حبــنني   قليل ــه " مــاركوز"اء ال إىل ثقافت
ته، ومع ذلك فنادرون هـم  ة، ألنه يبدو مفرطاً يف حداثته وثوريّاألصليّ

  .ةاً أمجل وُجوه الثقافة األملانيّة التقليديّالذين خربوا شخصيّ

ة احلديثـة،  ة بالثقافـة األمريكيّـ  ة التقليديّإنَّ صدمة الثقافة األملانيّ
وهـو َيسـم   ". اإللغـاء القمعـي للتصـعيد   "إىل ابتكار عبارة " ماركوز"تقود 

  .رة لإلنسان احلديثدمّة، واملُة اخلالية من الرومانسيّاحلياة اجلنسيّ

ة، هــو مصــدر  يــرى أنَّ تصــعيد االنــدفاعات اجلنســيّ   " فرويــد" فــإنّ
ــ ــرّر ويُلـــهم . ي والروحـــياإلبـــداع الفنـّ ــيه  نّإو. فهـــو يُحـ ــاة تالشـ يف احليـ
إنّ . ةمــن العصــاب والــذهان والعقــد اجلنســيّ   حــدث حــاالتٍاحلديثــة، يُ

ة، ة إىل مادة اسـتهالكيّ إلغاء التصعيد ينجم عن حتويل احلياة اجلنسيّ
  .مثلها مثل أية متعة أو تسلية

. )Having Sex(" اجلــنس امــتالك"مــن هنــا كــان التعــبري األمريكــي  
، يتالشـى يف الوقـت ذاتـه    حلبّعندما يتالشى اجلانب الرومانسي من ا

، وإذن فاإلنسـان احلـديث   جـوهريّ  روحـيّ  فقـد غـاب بُعـدٌ   . معنى املأساة
  .واحد اً إنسان ذو بعدٍهو حقّ

ــديث   ــي احلــ ــرى األمريكــ ــيّ " يــ ــاء بالشخصــ ــتقلّأنَّ االحتفــ ة، ة املســ
ه املثـال  املأسـاوي والرومانسـي، يبـدو وكأنـّ     ة، وباحلـبّ وبالنزعة اإلنسانيّ

  .25"فة من التطورملرحلة متخلّ



 األمريكية للذهنّية أخرى حتليالت  ...........................................................

109 

ر البشـري،  مـن التطـوّ   متفوّقةً أنَّه بلغ مرحلةً وهو، يف غروره، يظنّ
ــه، يف الواقـــع، ضـــحيّ  ، ال ســـابقة هلـــا يف الإنســـانيةٍ ة نزعـــةٍيف حـــني أنـَّ

  .التاريخ البشري

ان أمريكـا، الـيت تفـوق بسـرعة تزايـدها،      ، فإنّ الفئـة مـن سـكّ   ولذلك
وقـــد بـــات الكـــثريون مـــن . نيســـائر الفئـــات، هـــي فئـــة املرضـــى العقلـــيّ

مــن ذلــك أنــي . هــم جمــاننيني علــى أنّاألجانــب، ينظــرون إىل األمريكــيّ
هـا تعمـل   ، كانـت أسـرته كلّ  "هونغ كونغ"من  تعرَّفت يف باريس إىل شابّ

علــى االســتقرار يف كاليفورنيــا، باســتثنائه هــو، ألنّــه شــاء أن يعــيش يف 
، "ملــاذا؟: "ألتهفســ. فرنســا، علــى الــرغم مــن مصــاعب اللغــة واهلجــرة      

  ".ني جماننيألنَّ مجيع األمريكيّ"فأجابين 

بــني ثقافــة طفولتــه والثقافــة    " مــاركوز"إنَّ املقارنــة الــيت جيريهــا   
  :ة، جتد تعبرياً واضحاً هلا يف املقطع التايلاألمريكيّ

س يف سـيارة،  س يف حقل، بذاك الذي مياَرقارنوا اجلنس الذي مياَر"
جدران مدينة، بالرتهة يف أحد شـوارع   خارَج اقٍلعّش أو قارنوا نزهةً

ة تطّهر شـهواين  ني، تشارك البيئة يف عملّييف احلالتني األولَي". ماهناتن"
  .26"جنسي وتشّجع عليها، وهي حتمل على االّتشاح جبّو

هــذه املقارنــة تــأتي صــرحية أيضــاً، عنــدما يأســف لتالشــي الثقافــة  
تلـك الثقافـة كانـت ثقافـة     . ةيّـ ة، مـن الرتبـة األمريك  ة األمريكيّـ التقليديّ

بي، وكانت يف الواقـع  وة صغرية يف كلِّ بلد أورفة، وهي أقليّالنخبة املثقّ
واليـوم  . ، يف عهـد القيصـر غليـوم الثـاني    "ماركوز"ثقافة الطالب الشاب 

ـــباتــــت ثقافــــة النخبــــة مغيّبــــة كلّ فــــاجلميع . ةاً يف الثقافــــة الشــــعبيّيـّ
مل يعد الناس يقرأون، . تلفزيون ذاهتايشاهدون األفالم ذاهتا، وبرامج ال

ــومل يعـــودوا يتعلّ وإذن فـــإنّ ثقافـــة . ة أو القدميـــةمـــون اللغـــات األجنبيـّ
ــة تنتقــل بالطريقــة نفســها، الــيت تنتقــل هبــا الثقافــة الشــعبيّ       ة النخب
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ــواد االســتهالكيّ   . ةبتفاهاهتــا الســوقيّ  ويشــرح . ةلقــد أصــبحت إحــدى امل
  :تايلهذا األمر، على النحو ال" ماركوز"

إنَّ وسائل اإلعالم، إذ ختلط بطريقة منّسقة، كثرياً مـا ال تظهـر   "
للعيان، الفكر والسياسة والدين والفلسفة، مع الدعاوة، تـرّد هـذه   

فتصبح موسيقى . امليادين الثقافية إىل قامسها املشترك، الذي هو البضاعة
  .27"يقةواملهّم هو قيمة التبادل، وليس قيمة احلق. الروح موسيقى البيع

يرى أنَّ هناك أمالً بتغيري جذري يف منـط  " ماركوز"ومع ذلك، فإنّ 
احلياة األمريكي، يعتقد أنّه قائم لدى أكثر الناس انعداماً يف اجملتمـع  

ــوج، املشــرّدين، العــاطلني عــن العمــل، املهمَّشــني، وهــم      : األمريكــي الزُّن
ــمية      ــاملة هـــي تسـ ــمية شـ ــاركس بتسـ ــارل مـ ــفهم كـ ــذين وصـ أولئـــك الـ

ــة ال إال أنَّ مــاركس يــرى أنَّ هــؤالء النــاس ال  . كــادحني ذوي الثيــاب الرثَّ
ــوّيشــكّ ــلون ق ــود إىل      . ةةً ثوريّ ــذي يع ــاركوز هــذا، ال ــرأ تصــريح م وإذ نق

ثالثني سنة خلت، ال يسعنا أن حنبس تنهّداً مريراً، ألنَّ األمل الثوري 
كـــان ويف الواقـــع، . الــذي اســـتوحاه مـــن املناضـــلني الزُّنـــوج، مل يتحقّـــق 

  :ماركوز يصرِّح

ة احملافظة، تقوم شرحية املهمَّشـني واملنبـوذين،   حتت الطبقة الشعبّي"
املسَتَغلّني، واملضطََهدين، من شعوب وألوان أخرى، والعـاطلني عـن   و

فهم يعيشون خارج النظام . العمل، وأولئك الذين ال يستطيعون العمل
وواقعّيـةً، إىل إلغـاء    وحياهتم تربز احلاجة األكثر إحلاحاً. الدميوقراطي

ة، حىت لـو  هم ثورّيوهكذا، فإنّ معارضَت. ظروف ومؤّسسات ال ُتطاق
  .28"هم غري ثوريكان وعُي

، كانـت بالنسـبة   "ماركوز"من املؤسف أنَّ الفرتة اليت أعقبت تصريح 
رات، وعنــف وإجــرام  ني املــتململني، فــرتة خمــدّ إىل العديــد مــن الثــوريّ 

  .ة ويأسوأمراض عقليّ
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ــوم"إنَّ  ــه  )Allan BLOOM(" آالن بلـــ ــل  "يف كتابـــ ــالق العقـــ انغـــ
ر عن خيبة أمله، حيالَ الواليات املتحدة، بالقـدر نفسـه   ، يعبّ"األمريكي
  ".ماركوز"ر عنه الذي عبّ

إال أنَّ املؤلّفني يقفان على طريف . مثّة تقاطع بني الكثري من مالحظاهتما
" بلوم"سي، يف حني أنَّ مارك" ماركوز"فإنّ . نقيض يف ما يتعلّق بالسياسة

. يدافع بقوّة عن نظام الواليات املتحدة، االجتماعي واالقتصادي والسياسي
ومن املثري إذن أنَّ نرى أنَّ وجهة النظر يف الشأن السياسي، ال تبدّل يف شيء، 

  .القرفَ الذي يشعر به املثقّفون، حيالَ الثقافة األمريكيّة اليوم
فهـم ال يقـرأون وال يعرفـون    . مريكيّني جهَلَـة أنَّ الطالب األ" بلوم"يرى 

من احلضارة أعماهلا الكالسيكيّة، ويتبعون تقليعاتٍ غبيّةً، وال يستطيعون 
أن يتحــرّروا مــن اللحظــة اآلنيّــة، وهــم عبيــدٌ لنســبيّاتٍ ثقافيّــة، تلغــي كــلَّ 
ــات احلـــبّ احلقيقـــي الالحمـــدودة، وال   عمـــق فكـــري، وال يقـــدِّرون إمكانيـَّ

  :للغات األجنبيّة، وجيهلون حتى تاريخ بالدهميتعلّمون ا

هم، إنَّ أفضل الطالب اليوم، يعرفون دون ما كان يعرف أسـالفُ "
والطالب هم أيضـاً أكثـر   . ةثقافّي حبيث بدا هؤالء وكأنَّهم معجزاٌت

والتربة، يف رأيي، بلغـت  . انسالخاً عن التقليد، وأقلُّ تعامالً مع الفكر
  .29"كبرية هلا حتّمل نباتاٍت من الرقّة حّداً ال يتيح
  :ةة، برفضها القراءة، تقتل احلضارة الغربيّإنَّ الشبيبة األمريكيّ

مل يتعلّموا القراءة، وهـم ال  . قهاطالبنا فّن القراءة وتذوُّ لقد فقَد"
يتوقّعون أن هتبهم القراءة متعةً أو تنهض هبـم، وهـم ال يلجـأون إىل    

  .30"أو إهلام أو فرحالكلمات املطبوعة، للبحث عن نصائح 
. ني، برفضهم القراءة، يصبحون عبيداً للحاضرإنَّ الطالب األمريكيّ

ــيت لعهــود أخــرى         ــال الروحــي، ال وهــم ينســلخون عــن احلكمــة واجلم
هم بالتأكيد ضحايا التلفزيون والكسل الفردي الذي إنّ. وثقافات أخرى
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ــه ــم يتوقّ. يُمثِّلـ ـــ وهـ ــون تلقّ ــذل أيّ عـ ــات دون بـ ــد ف ي املعلومـ ــري، جهـ كـ
  .مثن واالنصراف إىل اللهو بأيّ

. ة من املتع والرعشاتة سلسلة عبثيّة ضحيّلقد باتت احلياة الفكريّ
ــ" بلــوم"ويــرى  ني، مــا يســتطيع ة يف حيــاة الطــالب األمريكــيّأنْ لــيس مثّ

ــفهــم يعيشــون وســط عــامل مــن الصــور املادّ  . إهلــامهم ون وهــم يهتمّــ . ةيّ
ــة فكــرة عــن  باملظــاهر، وال ميلكــون أيّــ   ــروح إمكانيّ إهنــم . ات الفكــر أو ال
ــضــحايا الــدعاوة التجاريّــ  . ةزة علــى اســتغالل الرغبــات اجلنســيّ  ة، املركّ

م رون أنَّ بوسع احلياة أن تقـدّ فهم إذن مهووسون بأجسادهم، وال يتصوّ
  :"بلوم"د ويؤكّ. ة واحملسوسةما هو أكثر من جوانبها اجلسديّ

متواصـلة، ُتقـدَّم بطريقـة     ةًاستمنائّي إنَّ احلياة قد أصبحت نزوةً"
، لغيـاب التصـعيد يف   "ماركوز"، مثله مثل "بلوم"ويأسف . 31"جتارية

ـ  " :احلياة اجلنسّية لدى األمريكّيني الشّبان ه علـى  فقد التصـعيد قدرَت
  .32"ثةلة هي أنَّ الثقافة عطشى، والطبيعة ملّواإلبداع والتأهيل، واحملّص

أنَّ " مــاركوز"ن، كــان بوســع يرَعلــى الــرغم مــن التباينــات بــني املُفكــّ  
ى غيـــاب التصـــعيد يف االخـــتالط ويتجلّـــ. يكتـــب هـــذه اجلملـــة بعينـــها

  ":بلوم"يعلن . ةاجلنسي وغياب املشاعر الرومانسيّ

يسعين قبول افتقارهم إىل العشق واألمـل وإدراك العالقـات    ال"
وإنِّي أقف فاغراً فمي، عنـدما أرى اثـنني،   . القائمة بني احلّب واملوت

  .33"ا معاً طوال سنوات اجلامعة، يفترقان ببساطة ومها يتصافحانعاش
فهـو  . املـدن الكـربى  ) Snobisme(مـا أمسّيـه هـوس    " بلـوم "جند لدى 

إنَّ مثـل هـذا املوقـف    . يعتقد أنَّ احلياة مسـتحيلة خـارج املـدن الرئيسـة    
يفاجئ، على كلَّ حال، لدى إنسان يرفع عالياً ميـزات تربيـة إنسـانويّة،    

وهو يؤكّد أنَّ لألمريكيّني خيـاراً بـني مـدن كـثرية     . سيع اآلفاقتفرض تو
يف كندا وفرنسـا، باملقابـل،   : "مميّزة، األمر الذي ال يتوفّر يف مكان آخر
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. ال يسع الناس املضي إىل أيّ مكان، وإن كان األمر يعـين الثقافـة ذاهتـا   
ة، وُلـد يف      تشـكّل   ،"تورنتـو "فبالنسبة إىل كندي نـاطق باللغـة اإلنكليزيـّ

اخليار الوحيد املقبـول، أمـا الباريسـي فلـيس لـه مثـة       " فانكوفر"مدينة 
  .34"أي خيار

فأنـا أقطـن مدينـة صـغرية يف     . اهلـوس  ة هـذا تامّـ  إني أعرف معرفـةً 
وكثرياً ما أرى ردود أفعال، يتداخل فيها اإلشفاق . 1977كيبك منذ عام 

العيش حيـث أنـا،   والرعب، عندما أفسّر لساكين املدن الكربى، أني أؤثر 
ذات يـوم قـال   . تهاة لضغط املدن الكربى والإنسـانيّ على املواجهة اليوميّ

". م لـك تعـازيّ  أقـدّ ": "شـيكوتيمي "ني، قبـل عـودتي إىل   يل أحد الباريسيّ
م، ألني عشت يف املدن الكربى يف الواليات املتحـدة  إني أعرف عمّا أتكلّ

  .املدن الصغريةيف من تلك اليت أمضيتها ة أطول با، مدّووأور
فهـو يـرى أنَّ الواليـات    . يف وطنيّتـه " بلوم"واحلقّ يُقال، إني ال أشارك 

وهـو جييـز لنفسـه    . املتحدة هي حقّاً أعظـم البلـدان يف التـاريخ البشـري    
ــ: "التصــريح بعبــارات ال معنــى هلــا مثــل  ة واحــدة، إنَّ أمريكــا حتكــي قصّ

  .35"ة ومتواصلةتميّأعين هبا قصة تقدّم احلرية واملساواة يف أشكال ح
ويستشسـرت  "و" هـارمل "ل بـني أحيـاء   وّجـ اإلنسـان أن يت  حسبُ ،ولكن
ــاونيت ــورك، و" ك  يف بوســطن، بــني احلــيّ  " ويســلي"و" إكســربس"يف نيوي

، كـي  "بيتسـدا "الذي أقطنه يف الشمال الشرقي من منطقـة كولومبيـا و  
دان ق علـى مجيـع بلـ   يتبيّن أنَّ الواليات املتحدة هـي البلـد الـذي يتفـوّ    

  .العامل بانعدام املساواة
. ذاتــه إنَّ انعــدام املســاواة اهلائــل يف توزيــع الثــروة هــو إجــرام يف حــدّ

ــات       ــع الطبقـ ــادح، يف مجيـ ــاس الفـ ــان النـ ــبب يف حرمـ ــاً السـ ــو أيضـ وهـ
إنَّ التنافس واحلاجات الزائفة اليت جيرّ إليها، تولّد نسـباً  . ةاالجتماعيّ

ة وجه بشع من وجـوه انعـدام   مثّ .عالية من اإلجرام واألمراض العقلية
املساواة هذا، وهو استهالك املـتخمني الصـلف، وتفـاخرهم بثـروهتم، إذ     

  .أنَّهم يتباهون باستعراض أنفسهم وثرواهتم أمام الناس
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وإنّ ســوقيّة األغنيــاء يف الواليــات املتّحــدة، تفــوق كــثرياً بتبجّحهــا،    
بجّح ينشـأ مـن اثـنني    إنَّ هـذا التـ  . سوقيّة األغنيـاء يف البلـدان األخـرى   

. من آثار الطُّهرانيّة، أي إنَّه اعرتاف عـام باالنتمـاء إىل الشـعب املختـار    
ة إليـه،        فيُظهِر اإلنسان للمأل الـرتف الـذي يقتنيـه، دون حاجـة حقيقيـّ
كي يتحقّق اجلريان من ثروته، اليت هي بدورها رمز من رمـوز النعمـة   

  .اإلهليّة
ــدّ" بلـــوم"يســـهل علـــى  ــة يف الواليـــات  ث عـــن املالتحـ ســـاواة واحلريـّ

ح أنّـه مل يعـش يومـاً يف كـوخ، يف سـجن، يف مشـفى       فمن املـرجّ . حدةاملتّ
ــيف   ــة أو علـــى الرصـ ــة، يف حديقـ ــراض العقليـ ــح أنّ  . لألمـ ومـــن الواضـ

. ةل املساواة، يرجع إىل مفهوم بورجـوازي سـبق املاركسـيّ   تعريفه ملا يشكّ
ة كـلَّ أربـع   نتخـابي، مـرّ  ه االفهو يرى أنّه يكفي اإلنسان أن ميارس حقـّ 

  .سنوات، كي يعتقد أنه يعيش يف بلد يتساوى فيه الناس
ــإنّ   ــك، ف ــرتاع      ومــع ذل ــى االق ــد حت ــي ال يري ــي الشــعب األمريك . ثلث

ولســوف يكــون مبنتــهى الصــعوبة، إقنــاع معظــم هــؤالء النــاس أنّهــم         
  .ةه وفق معايري النجاح األمريكيّمتساوون مع الذين جنحوا، أقلّ

ــا  ة اليـــوم، إذن أنَّ خيبـــة األمـــل حيـــالَ الثقافـــة األمريكيّـــ لقـــد رأينـ
ــا ولــد يف أورفــي هــذا القــرن، ســواء منــهم مــن وُ   انتزعــت إمجــاع مثقّ  ب

سـواء كـانوا   و، )ميلـر، بالـدوين، بلـوم   (أو يف الواليـات املتحـدة   ) ماركوز(
، وسواء كانوا من اليسـار  )بالدوين(أو سوداً ) ماركوز، ميلر، بلوم(بيضاً 

يسعنا بالتايل ). بلوم(أو من اليمني ) ميلر، ماركوز، بالدوين(السياسي 
  .أن نقلق إزاء األمركة املتسارعة لألرض



  

115 

  مراجع الفصل السادس
                                                            

 ،..  ب.أ -وركنيوي ،"أمريكي مزارع من رسائل" :دوكريفكور جون سان هكتور. ح 1
  .36 ص ،1957

  .40 ص ذاته املرجع 2
  .40 ص ذاته، املرجع 3
  .36املرجع ذاته، ص  4
  .39املرجع ذاته، ص  5
  .52املرجع ذاته، ص  6
  .21ص - Nouveaux Horizons باريس -" أمريكا يف الدميوقراطية عن: " توكفيل الكسي 7
  .33املرجع ذاته، ص  8
  .62 ص ذاته، املرجع 9

  .161 ص ذاته، عاملرج 10
  .181املرجع ذاته، ص  11
  .199 ص ذاته، املرجع 12
 القضايا حول عليها متنازع تفسريات: األمريكي املاضي" : "براون جريار" و" فاين سيدين" 13

  .113ص -1961 - مكميالن - نيويورك -الثاين اجلزء -" الكربى
  .12 ص -1945 -ديركشن نيو - نيويورك -" املكيف الكابوس" : "ميلر هنري" 14
  .20 ص ذاته، املرجع 15
  .24 ص ذاته، املرجع 16
  .33 ص ذاته، املرجع 17
  .48 ص ذاته، املرجع 18
  .126 ص ،1962 لوريل، نيويورك، -" اآليت منزال نار" : "بالدوين جيمس" 19
  .21 ص ،1971 اليربيري، أمريكا نيو فرانسيسكو، سان -  "صباحاً قدمن إذا" ":ديفيس اجنيال" 20
  .23 ص ذاته، املرجع 21
  .5ص -  1964 - بريس بيكن - بوسطن -" الواحد البعد ذو اإلنسان" ماركوز هربرت" 22
  .7 ص ذاته، املرجع 23
  .9 ص ذاته، املرجع 24



  

116 

                                                                                                                            
  .56 ص ذاته، املرجع 25
  .73 ص ذاته، املرجع 26
  .57 ص ذاته، املرجع 27
  .257-256 ص ذاته، املرجع 28
  .51 ص - 1987 - شوستر ندا اميونس - "األمريكي الفكر إنغالق" "بلوم آلن" 29
  .62 ص ذاته، املرجع 30
  .75 ص ذاته، املرجع 31
  .231املرجع ذاته، ص  32
  .123 ص ذاته، املرجع 33
 .87 ص ذاته، املرجع 34
  .55 ص ذاته، املرجع 35



  خـاتـمـة  .............................................................................

117 

  خـاتـمـة
  
  

  لن نكفَّ عن االستكشاف،"
  ويف هناية مجيع استكشافاتنا،

  سنمضي إىل املكان الذي منه بدأنا،
  ."وسنعرفه ألول مرة

  اليوت. س. ت
  
هــذه احملاولــة الــوجيزة هــي، يف آن واحــد، دعــوة مــن أجــل تغــيري   إنَّ

الواليات املتحدة، االجتماعي واالقتصـادي، وهـي حتـذيرٌ    جذري لنظام 
ــا ــدانإىل ســـ ــديقي  . ئر البلـــ ــان صـــ ــيت "كـــ ــارك فريشـــ  Mark(" مـــ

FRECHETTE(  ّعنـدما قـال، عـام     على حـق)خـالل اسـتعراض   )1970 ،
مـن املؤسـف أنَّ   : ")Johnny Carson SHOW(" مسرح جوني كارسون"يف 

إنَّ اإلجــراءات امللطّفــة ". أمريكــا حتتــاج إىل مــا هــو أكثــر مــن انتفاضــة 
العــامل  كــم مــن الــزمن سيســتمرّ لنــا أنْ نتســاءل  وحيــقّ. ليســت بكافيــة

مـن سـكان   % 5.6الثالث يف السماح لبلدٍ واحـد، ال يتجـاوز عـدد سـكانه     
  .العامل، بأن ميتلك نصف ثروة األرض

أو كـــم مـــن الـــزمن سيســـتمرّ احملرومـــون يف الواليـــات املتحـــدة، يف   
ــل امــتالك  مــن ســكاهنا، نصــف ثروهتــا، ال ســيّما عنــدما يبــدو   % 1حتمّ

س بالغني، على الرغم من ثروهتم الضـخمة، إن مل  هؤالء يف ضياع وبؤ
  .يكن بسببها

ــال مــن      ــا سنشــهد االنتق ــة " (ةأوليغارشــيّ"هــل تُران ــة حاكم إىل ) قلّ
  :ة كما وصفها أفالطون؟ فهو يقولدميقراطيّ
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تظهر الدميوقراطّية عندما ينتصر الفقراء على األثريـاء، فيـذحبون   "
ني، احلكم واملسـؤولّيات  بعضهم، وينفون بعضهم، ويتقامسون مع الباق

  )557b- 556b- VIIاجلمهورية، ( ".العاّمة
إن واصــلت البلـــدان األخــرى اتّبـــاع منـــوذج اجملتمــع، الـــذي تقرتحـــه    
الواليات املتحدة، فإنَّها ستفضي بالتأكيد إىل الضـيق االجتمـاعي نفسـه،    

ــه   ــيكولوجي نفسـ ــوّش السـ ــذ   . واىل التشـ ــيّما منـ ــة األرض، وال سـ إنَّ أمركـ
وإنَّ أكثر جوانبـه  . شرتاكيّة يف أوروبا، شبح يزداد هتديده اتِّساعاًسقوط اال

ة ) Homogeneisation(ترويعاً سيظهر يف اجملانسة  ويقـول علمـاء   . الثقافيـّ
ة      فـإنَّ تالشـي   . اللغات إنَّ ألفي لغة وهلجـة قـد اسـتبدلت باللغـة االنكليزيـّ

ة حمـلّ   وحيثمـا حتـلّ اللغـة اال   . لغة ما، مرادف لتالشـي ثقافـة مـا    نكليزيـّ
. سكسونيّة - اللغة الشعبيّة، تُستبدَل أيضاً الثقافة احملليّة بالثقافة االنكلو

مستقلّ، يشكِّل ردّ فعل على ما " كيبك"وإنَّ مشاركيت يف الصراع من أجل 
ــة       ــة األمريكيّ ــى الطريق ــا الصــغري، مــن جمانســة عل ــدّد كوكبن إنَّ مــن . يه

ــون م   وهــم مــن الثقــة  . ثــل هــذه اجملانســة األمريكــيّني أعــداداً كــبرية يتمنّ
  .بتفوّقهم، حبيث ال يريدون التسليم بإمكانيّة تباينات ثقافيّة

ــ ــة      مثّ ــو رغب ــال فاضــح هبــذا الشــأن، ه ــت "ة مث ــرانكلني روزفل يف " ف
الكنـــدي، عـــن طريـــق االنصـــهار التـــام يف   -تالشـــي الشـــعب الفرنســـي

  .تنيالثقافة واللغة اإلنكليزيّ

  :1942) مايو(أيار  18، يف "ماكينزي كنغ"وقد كتب إىل 

أتساءل ما إذا كان بوسع كندا والواليات املّتحدة، أن ختطّطا، ولو "
" إجنلترا اجلديدة"ختطيطاً غري مكتوب، النصهار الناطقني بالفرنسّية، يف 

بعبارات أخرى، بعد مضي مائيت عام عليكم، ومخسة وسبعني  …وكندا
مرار الكنـدّيني الفرنسـّيني يف   عاماً علينا، ليس مثّة أي سبب يّربر است

  .1"تباينهم عن سائر األعراق
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ــت يل صــديقة أمريكيّــ     ــة، قال ــذ فــرتة قريب ة، إنَّ مقاطعــة كيبــك  من
ومن املرجّح أنَّها تعتقد أنَّ . فة عشرين سنة عن الواليات املتحدةمتخلّ

، ألفـي  "غينيـا اجلديـدة   - وبـابوازي "فرنسا متخلّفة عنها ثالثني سنة، 
سائر بلدان العامل، جيب أنَّ  ني، االعتقاد بأنّات األمريكيّومن مس. سنة

هــا ال حــدة، واألخطــر مــن ذلــك، بأنّ   م وفــق معيــار الواليــات املتّ  تُحــاكَ
  .حدةلتصبح مثل الواليات املتّ تعيش إالّ

وهم يشفقون علـى الـذين   . يعتقد األمريكيّون أنَّ قيمَهم قيم عموميّة
وا النظر إىل سطح األمور فقط، حبيـث  وقد ألِف. مل يتبنّوا منط حياهتم

ــة    ــة مــا  . بــاتوا يكتفــون مبوقــف تبســيطي مــن البلــدان األجنبيّ فلــيس مثّ
ة     % 83مـثالً، إنَّ  . يُفاجئ يف أنَّ األمريكيّني قلّمـا يتعلّمـون اللغـات األجنبيـّ

من معلّمي اللغة اإلنكليزيّة، بوصفها اللغة الثانيـة، ال يعرفـون أيـة لغـة     
ــةأخــرى ســوى اإلنكلي فمــا هــي الفائــدة مــن التحــدّث إىل أنــاس مــن    . زيّ

  قوميّات أخرى، إن كان يُظنّ دائماً بأهنم متخلّفون؟
ة لبلـدي  جيتاحين حزن هائل، عندما أرى محـاس الشـبيبة األجنبيّـ   

فقـد  . ة، وكوبـا، وآسـيا، أو كيبـك   األصلي، سواء كانت مـن أوروبـا الشـرقيّ   
ـــحروا بالصــــور الســــطحيّ جملتمــــع األمريكــــي، هــــا عــــن اة، الــــيت يبثّسـُ

وهــم يعتقــدون أنَّــه يكفــي اإلنســان اهلبــوط علــى  . التلفزيــون والســينما
ــ ة، كـــي يعـــيش كمـــا يعـــيش أصـــحاب املاليـــني، الـــذين  األرض األمريكيـّ

  ".داالس"يشاهدوهنم يف مسلسل 
ني بشـهادته الصـرحية، وهـو    لقد آن األوان كـي يـديل أحـد األمريكـيّ    

ذ بداية بدايته، وذلـك مـن أجـل    أمريكي عاشت أسرته يف هذا البلد من
إىل كـابوس،  ل فائدة اجلميـع، كـي يقـول إنَّ احللـم األمريكـي، قـد حتـوّ       

الــيت كــان  " أورشــليم اجلديــدة "، "بوســطن"جنعــل  وإنَّنــا مل نســتطع أن 
، لـو كـان   لوإنِّي لعلى يقني مـن أنَّ الطهـرانيّني األوائـ   . أجدادنا يشتهون

ــاروا أنَّ  "ا اجلديــدةإجنلــرت"هلــم أنَّ يــروا اليــوم مــا شــاؤوه    ، لَكــانوا اخت
  .إىل غياهب املوت يعودوا للتوّ
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وإنّ . فـــإنّ رســـالتهم يف املنـــاطق املتوحّشـــة مل تعـــطِ النتـــائج املتوقّعـــة 
ــهت إىل فشــل     ــد انت ــة ق ــة األمريكيّ ــاذ وطــين     . التجرب ــا ميكنــه إنق ــلّ م وك
ة     ة،    . التعيس، هـو ظهـور االشـرتاكية األمريكيـّ ولـن  وسـتكون مبتكـرة بالكلّيـّ

تفضــي بــأيّ حــال إىل الكــوارث الــيت أفضــت إليهــا االشــرتاكيّة يف أوروبــا     
  .الشرقيّة

يبقى لديّ ما أقوله بشأن استمرار الطُّهرانيَّة يف الواليات املتحدة، يف 
أعين بذلك مسعاي الروحي الشخصي، الذي يعكس من . القرن العشرين

  .ع عشروجوه عدّة، املسعى الروحي لدى طهرانيّي القرن الساب

قــد يســعين أنْ أصــف حمــاوليت بــالعرض، ألنــي بالتحديــد أعــرض    
إنّي أعرض ماضـيَّ الشخصـي، يف الوقـت الـذي أعـرض فيـه       . فيها ذاتي

ة، منذ أصوهلا يف ة األمريكيّل الذهنيّإنَّي أحلّ. ةماضي مجاعيت األصليّ
فهـذه  . ةالقرن السابع عشر، وإنّي ألعرتف بأني أشرتك يف هذه الذهنيّـ 

ــى، اعــرتايف الشخصــي العلــين     احملا ــكِّل، هبــذا املعن ــة تُش إنَّ العنصــر . ول
ة أكثـر مـن سـواه، ذاك الـذي احتفظـت بـه،       الذي يكشف سريتي الذاتيّـ 

ــين إنســانٌ     ــوم، يف ســرّي، هــو أنَّ ــديّن دائمــاً وحتــى الي ــإنّ. مت ــيعيت  ف طب
وأنـا أشـعر مثلـهم    . نية يف تقليـد أجـدادي الطهـرانيّ   ة تندرج بدقّالدينيّ
  .، أمام املألةًة محيميّجة إىل كشف أكثر أفكاري الدينيّباحلا

ل أيضـاً جـزءاً   إنَّ تقسيم العامل بني املختارين وغري املختارين، يشكّ
تقسـيم   ومـع ذلـك، فـإنّ   . ة يف الـتفكري أ مـن طـريقيت الشخصـيّ   ال يتجزّ

وإنـي أنــزع  . ةة واملاركســيّالعـامل يرتكـز عنــدي علـى اقــرتان بـني املسـيحيّ     
إىل املختــارين، املســتَغَلّني واحملــرومني واملهمَّشــني، أولئــك    أضــمّإىل أنَّ 

ف بـني  وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإني أصـنّ      . الذين حطّـم األمل قلـوهبم  
ــدت احليـــاة   غـــري املختـــارين، املســـتغِلّني واألغنيـــاء، أولئـــك الـــذين مجـَّ

  .السهلة روحهم
يفة كان والدي يقوم بعمل اإلشراف على املنشورات الدينيّة يف صح
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ــــــدة ". الواشـــــــنطن بوســـــــت" وترعرعـــــــت يف حضـــــــن الكنيســـــــة املوحـِّ
)Unitarienne .(   ،ًا واملوحِّدون يشكّلون مجاعة أقرب إىل املتحـرّرين فكريـّ

ــة، ألهنــم  . منــهم إىل بدعــة مســيحيّة حقيقيّــة  إنَّهــم يف أقصــى الطُّهرانيَّ
وقد بلغوا من الـتطهري للـدين،   . حياولون تطهري الدين إىل أقصى حدّ

  .وقد كان والدي الأدريّاً. غاً نزعوا معه إىل إلغاء اهلل من أفكارهممبل

عندما بلغت سنّ العاشرة، حاول جرياننـا اجلـدد هـداييت إىل الديانـة     
ــة لقــد كُتــب يف الكتــاب  : "وكانــت الســيدة كــثرياً مــا تــردّد العبــارة   . املرمونيّ

ملقــدّس، فبلغــت بــي الرغبــة يف معرفــة مــا جــاء يف الكتــاب ا". …املقــدس أنَّ
حدَّاً دفعين للقيام بقراءته من الصفحة األوىل إىل األخرية، وأنا مـا بـني   
ــاً        ــي، وبوصــفي طهرانيّ ــة مــن أهل ــة عشــرة والرابعــة عشــرة، يف غفل الثاني

ـاً ـب يف الكتــاب         . حقيقيـّ فقــد كنــت أريــد، بكــلّ بســاطة، أنْ أعــرف مــا كُتـِ
ة   فـالطهرانيّون يرفضـون   . املقدّس، دون اإلميان به البتّـة  املعجـزات، وبتوليـّ

كنــت بــاألحرى راغبــاً يف االطــالع علــى معتقــدات    …مــريم، والقيامــة، اخل
  .اآلخرين، املسيحيّني احلقيقيّني، بدافع الفضول املعريف ليس إالّ

ــرغبيت، وجــدتين مســحوراً كُليّــ    ــاً ل ــدّ  وخالف ــاب املق س، اً بقــراءة الكت
وكانت املشـكلة يف أنـين مل أكـن أرى    . ة يسوع وأقوالهوخصوصاً بشخصيّ

ني، يف الـتفكري  ة عالقة بـني وصـايا يسـوع وطريقـة مـواطينّ املسـيحيّ      أيّ
  .وكان يبدو يل أهنم يعبدون املال بدل عبادهتم هلل. والعيش

: س، الــيت بــدت يل أمجــل الكلمــات وتلــك هــي كلمــات الكتــاب املقــدّ 
يصـرّح  . ه كداعيـة للسـالم  ضـي العمـر كلـّ   رت أنْ أمفقرّ". أحبّوا أعداءكم"

ــرين، واآلخـــرين ســـيكونون األوّ نَّ األوّأيســـوع  . لـــنيلـــني ســـيكونون اآلخـِ
ات ويف اخلمســينيّ. ة الكامــلفارتأيـت بالتــايل أنّـه هــو أمنــوذج االشـرتاكيّ   

ــتينيّ ــورياليّ  والسـ ــاً سـ ــاخ مناخـ ــان املنـ ــن  ات، كـ ــق مـ ــبة إىل مراهـ اً بالنسـ
ة علـــى النزعـــة آثـــر النزعـــة الســـلميّ واشـــنطن، أخـــذ يفكـــر أنَّ يســـوع  

  .ةة على املاديّة، والروحانيّة على الرأمساليّة، واالشرتاكيّالعسكريّ
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ــ س، هــي بالتأكيــد يف أصــل أفكــاري  رة للكتــاب املقــدّإنَّ دراســيت املبكّ
  .فأقمت متييزاً واضحاً بني ديانة الكهنة وديانة األنبياء. املنشقّة

قـدر األغنيـاء، ويرفعـوا مـن شـأن       فاألنبياء يريـدون أن يَحطّـوا مـن   
ــاً يقـــوم علـــى العدالـــة االجتماعيّـــ الفقـــراء، ويُ . ة والســـالمنشـــئوا حكمـ

وهم بطبيعة احلال، . ةوالكهنة، باملقابل، هم يف خدمة السلطات الزمنيّ
ة نيبّ جيد فثمّ. ونون، يف حني أنَّ األنبياء هم، دون استثناء، ثوريّرجعيّ

ه هــذا األمــر بــاحلزن والغضــب يف آن واحــد،  ه يهــني اهلل، فــيمألأنَّ بلــدَ
  .حيالَ شعبه وينتابه شعور يستحيل التعبري عنه، من البغض واحلبّ

ون إىل جهل هذا اجلانب مـن الهـوت الكتـاب    فون اليساريّينزع املثقّ
وهـم  . نيصيبوا خبيبة أمل، بسبب ديانة الكهنـة اليمينـيّ  س، ألهنم أُاملقدّ

رون أنَّ الفاتيكـــان يـــدين الكـــثري مـــن ويـــ. خيلطـــون بـــني اهلل والكنيســـة
ــبّ   ــن احلــ ــبري عــ ــكال التعــ ــأشــ ـ ــروب  ، ولكنـّ ه يغمــــض العــــني دون احلــ

  .فيستنتجون إذن أنَّ الديانة قد فقدت كلَّ قيمة. واالستغالل

برترانـد  "و" سـيغموند فرويـد  "و" كارل ماكس"يطيب يل االعتقاد أنَّ 
خذوا باإلحلاد، لو ، ما كانوا ليأ"البري كامو"و" جان بول سارتر"و" راسل

  .لقد كانت حياهتم أيسر من حياتي. كانوا عاشوا ما عشت

فيكتشـــف . ةإنَّ اهلل يكشـــف عـــن ذاتـــه يف أعمـــاق التجربـــة اإلنســـانيّ
لقـد عشـت   . ة الـروح، يف اللحظـة الـيت يكتشـف فيهـا اهلل     اإلنسان ماهيّـ 

ه من حيث ال أريد، حياة طهرانيّ منوذجي من القرن السابع عشر، أقلّ
واضـطررت لالحتفـاظ بإميـاني يف سـرّي،     . ةوجهـة النظـر الالهوتيّـ   من 
  .فنيما لدى املثقّاإلميان ليس مألوفاً، ال سيّ ألنّ

سأصرخ مثـل  . متالكت نفسي. سكّت. احتفظت طويالً بالصمت"
سـأجتاح  . سأهلث وسأعصف بكلّ شيء دفعةً واحدة. امرأة يف خماض
  ).15 - 14/ 42أشعيا (". اجلبال واهلضاب
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لـدت  دما خاض بلدي احلـرب يف فييتنـام، قلـت يف نفسـي إنّـين وُ     عن
ة كنــت آنــذاك أرى يف أملانيــا النازيّــ . يف بلــد ال جيــوز يل أنْ أعــيش فيــه 

أملانيــا  ، واعتقــدت أنَّ بلــدي كـان آخــذاً يف احللــول حمــلّ جتسـيداً للشــرّ 
ة، ة واالمربياليّـ كانت الواليات املتحدة الرأمساليّ. ة يف هذا الدوراهلتلريّ

فهجـرت إذن  ". رجاسـة اخلـراب  "و) إلـه املـال  ( "مامون"يف نظري، مملكة 
يف : وكنت أرى أقرب أصدقائي ميوتون. 1968اً، عام بلدي التاعس، هنائيّ

راه ن تـُ مَـ . رات بـإفراط ومن تعاطي املخدّ ،فييتنام، يف السجون، انتحاراً
تى؟ كيف؟ ؟ من؟ م"دافيد"، "جوفروا"، "مارك"، "كريستوفر"سيعيد إيلَّ 

، األمل ملشــاهدة وطــين مســؤوالً عــن أمل هــو األشــدّ أيــن؟ لســت أدري أيّ
  ! ةموت أفضل أصدقائي، أو ملشاهدته يقتل أحالمي الشخصيّ

  !أريد االنتقام! االنتقام

فـــات الالهـــوتي املاركســـي ات، إذ كنـــت أقـــرأ مؤلّمـــت يف الســـتينيّتعلّ
ن بطبيعتـه،  نسـان متـديّ  ، أنَّ اإل)Paul TILLICH(" بول تيليش"األملانيّ، 

ـــ  وأنّ ــحة العقليّ ــالصـ ـــ  ة تتوقّـ ــحة الروحيّ ــى الصـ ــاج  ف علـ ــيت حتتـ ة، الـ
أنَّ  "تيلـيش "ويـرى  . بالضرورة إىل احرتام ما هو مقدّس وسرّي ومتعـالٍ 

ويف غيابـه، تصـبح احليـاة    . اإلميان الديين هو حجر الزاوية يف الثقافـة 
أنْ ميــنح ذاتــه فلــيس بوســع اإلنســان أن حييــا، دون  . ةناقصــة وســطحيّ

يف أغلـب األحيـان، تكـون    . مربِّراً لوجوده، يصبح بدوره، مبعنى مـا، إِهلَـه  
ة، ة، مثــل املــال، النجــاح، القوميّــ  اآلهلــة املعبــودة، آهلــة منظــورة ودنيويّــ  

واملشكلة مع هذه اآلهلة، أهنـا ينتـهي هبـا األمـر إىل     . ةاحلياة االجتماعيّ
أنَّ " تيلـيش "ويـرى  . ذين يكرّموهناوهي ختيِّب حتماً ال. استعباد اإلنسان

اآلخر يقوم على عبادة اإلله غـري املنظـور، األبـوي واملتعـايل، إلـه       احللّ
ى عنـدما يفقـد اإلنسـان كـلَّ إميـان      الديانات املوحِّدة، ذاك الـذي يتجلـّ  

ه  ". تيليش"فات لقد قرأت كلَّ ما توفَّر يل من مؤلّ. ةيف اآلهلة األرضيّ إنـَّ
  .يذهمي، وأنا تلممعلّ
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إنَّ العـيش فيهـا   . ةيّـ لقد أصبحت الواليات املتحـدة إمرباطوريـة املادّ  
اً للتضحية حبياته من أجـل  بالغ الصعوبة، ما مل يكن اإلنسان مستعدّ

كنـت أرفـض أنْ أجعـل مـن     . فاملال فيها يُعترب القيمة العُليا. ةالرأمساليّ
دوهنـم، ألنـي    ة، وما كنـت أريـد لألغنيـاء أنْ يعتربونـي    املال قيمة أساسيّ

  .ما كنت أملك مثل ما ميلكون من مال

مــا كــان أبنــاء جيلــي يعــانون أكثــر مــن ســواهم، مــن نــزاع بشــأن      ربّ
ة، ة، واقع احلرب واملادّيّـ ا نرى بوضوح أنَّ واقع احلياة األمريكيّكنّ. القيم

  .ة، اليت كُنَّا قد تعلّمناها، يف كنائسنا وكنسنامنسلخ عن القيم الروحيّ

. ا ضـحايا غسـل كـبري لألدمغـة    كنّـ . يناخبث أهلنا وسياسـيّ  ا ندرككنّ
ــا بأنّ     ــا، هــو إقناعن ا نعــيش يف نــا كنّــ وكــان اهلــدف الرئيســي مــن تربيتن

وكان واضحاً لدينا أنَّ هـذه الفكـرة مل تكـن سـوى     . أفضل بلد يف العامل
  .أسطورة وكذبة

، هبـدف إطـالق   "مصـرفه "، بعد أنْ حاول سرقة "مارك"كان صديقي 
  :ة بلدنايّة، يعبّر هكذا عن احتقارنا ملادّرتاكيّثورة اش

تكـديس  : ليس لبنية جمتمعنا املريض بكاملها، سوى أساس واحد"
  .2"املال واالحتفاظ به

س علـى عبـادة املـال، ال ميكنـه االسـتمرار يف      قال يسـوع إنَّ بيتـاً أُسّـ   
خ االجتمـاعي والسـيكولوجي واألخالقـي، الـذي يسـم      التفسّ إنّ. 3البقاء

ة ستســقط اإلمرباطوريّــ . تــهاواليــات املتحــدة اليــوم، هــو نتيجــة ماديّ  ال
  .نيني، بل باألحرى بسبب الرأمساليّة، ال بسبب الشيوعيّاألمريكيّ

ــ ــوريّيّإنَّ اهليبّ ــذون    ني املتمــرّني والث ــانوا ينب ــي، ك ــاء جيل دين مــن أبن
ة ة، وكالمهــا مثرتــا األخالقيّــفظاعــات جمتمــع االســتهالك واالمربياليّــ

ا اكتشـفوا اإللـه الـذي مـن أجلـه         ومع ذلك، فإنّ. هرانيَّةالطُّ الـبعض منـّ
، اإلله الذي هـو، يف آن  "جنلرتا اجلديدةإ"ون األوائل إىل قَدِمَ الطهرانيّ
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اب، الذي هو ينبـوع  واحد، صارم وعطوف، خفي ومحيمي، خميف وجذّ
وعندما يقتحم اهلل حياتنـا، نفقـد   . ، وفرح وإميان وشجاعةحكمة وحبّ

  .ص منهدرة على التخلّالق
س، وكـان هـو أيضـاً    الكتـاب املقـدّ  " ولـيم برادفـورد  "درس ) 1602(عام 

وكان يرجو، وهو يف الغابة األمريكية، العيش مـع  . يف سن الثانية عشرة
  .ر له من سالم يف بلده األصلياهلل، يف سالم يفوق ما كان توفّ

، بوضوح أكـرب  وأنا بدوري، كنت أرجو اهلل أن يلهمين، وأنا يف منفاي
  .إنَّه مل يُخيّب أملي. ا كان فعله، لو كنت بقيت يف بلدي األصليممّ

  سيحكم بني األمم"
  وسيقضي لشعوب كثرية

  .سيضربون سيوفهم ِسكَكاً ورماَحهم مناجل
  لن ترفع أمةٌ على أمَّة سيفاً

  )2/4أشعيا ( "ولن يتعلّموا احلرَب بعد ذلك
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