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� الد�ا�ات ابتكر االنجل��

 أق��اء، �لغ متوسط طول الرجل
ً

� السفينة نورماندي عام 1944رجا� �ان األم��كيون ع� م��
ا. ولو أنهم اصطفوا أمام السفينة، وقسناهم من رأسهم ح�� أخمص أقدامهم، � منهم 173 س�ت�م��
 أق��اء الب��ة. وأقواهم ع�

ً
ا. �ان األلمان كذلك رجا� � ل�ان إجما�� طول الطابور 38 ك�لوم��

� الحرب العالم�ة األو�. �ان طول الواحد منهم 176
، وذلك �� � اإلطالق �ان القناصة السنغالي��

� الصفوف األمام�ة، ح�� يرهبوا بهم الجنود األلمان. �قال أن الناس
ا، لذلك وضعوهم �� � س�ت�م��

أثناء الحرب العالم�ة األو� �انوا ي�ساقطون كحّ�ات المطر. و�ان الشيوعيون الروس ف�ما �عد
، ل�عرفوا �م سيوفرون من � تصنعها الجثث ع� مساحة واحد ك�لوم�� �حسبون �م�ة السماد ال��
� � كسماد. ابتكر االنجل�� ، فقد �انوا �ستخدمون جثث الخونة والمجرم�� � اد السماد األجن�� است��

� مدينة
�ت، ألن األلمان استخدموە ألول مرة �� الد�ا�ات، واأللمان الغاز، و�انوا �سمونه يب��

ا �سمونه �غاز الخردل، ألنه �ان يهيج �س. ل�ن ي�دو أن هذە لم تكن الحق�قة. و�انوا أ�ض� يب��
األنف مثل المسطردة. و��دو أن هذە � الحق�قة، ألن الجنود الذين عادوا �عد انتهاء الحرب
�ال�ة، ألن األلمان ا ام�� امتنعوا عن تناول المسطردة. ُ�قال إن الحرب العالم�ة األو� �انت ح���
�انوا �عتقدون أن �ق�ة الشعوب تعمل ضدهم، وال ي��دون لهم أن �ص�حوا قوة عظ�، و�ؤدون
� أورو�ا، مثل ألمان�ا، والنمسا، وفر�سا، و���ا،

رسالتهم التار�خ�ة. و�انت غالب�ة الشعوب ��
� العالم. و�ان كث�� من ال���

ور�ة وعادلة، وأنها ست��� السالم �� و�لغار�ا ترى أن هذە الحرب ��
� ظل العالم الصنا��

� تراجعت إ� الخلف �� � اإل�سان الفضائل ال��
�� � �عتقدون أن الحرب ُتح��

ع
�
ع الفقراء إ� ركوب القطارات، وتطل

�
الحد�ث، مثل حب الوطن، والشجاعة، والتضح�ة. تطل

ا إ� زوجاتهم
�
سلوا تلغراف �د، ل�� ا �ال�� ة، واالتصال هاتف�� ال��فيون منهم إ� ز�ارة المدن ال�ب��

االت الحرب إ� أن الصحف سوف . وتطلع ج�� ا �خ�� ، وأتم�� أن تكوِن أ�ض� ل�قولون لهم: أنا �خ��
تكتب عنهم. و�ان أصحاب األقل�ات العرق�ة سعداء �أنهم س�تحدثون عن الحرب مع مواطنيهم،
ا � العاطف�ة. واعتقد الجميع أنهم س�عودون جم�ع�

ا األناش�د الوطن�ة، واألغا�� وسوف ي�شدون مع�
� أع�اد الم�الد.

ا �� � موسم حصاد الن��ذ، أو الحق�
��

� عام 1914 مع اندالع الحرب، ألنها
�ن �دأ �� ا �قول إن القرن الع�� � الحق� �ان �عض المؤرخ��

� التار�ــــخ �شارك فيها هذا العدد ال�ب�� من الدول، و�موت فيها هذا العدد من
�انت أول حرب ��

ق ، وُتغر� � � والمدن والمدني��
، وتط�� فيها السفن الج��ة والطائرات، لتقذف األرا�� ال���

ا. �انت � �ن ك�لوم�� ة أو ع�� الغواصات السفن، وُتطلق القذائف من المظالت ع� �عد ع��
� الد�ا�ات، وا��شف فيها العلماء النظائر، ونظ��ة ع فيها األلمان الغاز، واالنجل�� � اخ�� الحرب ال��
. وعندما رأي القناصة السنغاليون � ء �س�� �

�قا، وأن �ل �� � � أث�تت أنه ال وجود للميتاف�� ال�س��ة ال��
از قطع � � �اج�� � ح�اتهم اعتقدوا أنها طائر أل�ف. وقام أحد الجنود السنغالي��

الطائرة ألول مرة ��
لحم من جثث الخيول الميتة، وراح يرميها ��ل عزم ع� الطائرات ح�� ت�تعد عنه. �ان الجنود
�
ا وقتها، ح�ث �ان الجنود �� ا جد�د� ا ح�� ال يراهم األعداء. و�ان هذا أمر� ا مموه� � ا أخ�� يرتدون ز��
�
الحروب السا�قة يرتدون أز�اء مزركشة للغا�ة ح�� �سهل التعرف عليهم من �ع�د. وظهرت ��

الهواء السفن الطائرة والطائرات، وأص��ت منها الخيول �الهلع. وراح األد�اء والشعراء ي�حثون عن



ا. ء �دى لهم سخ�ف� �
� مذهب الدادائ�ة، ألن �ل ��

� عام 1916 ��
. ففكروا �� أسلوب أفضل للتعب��

� معصمهم عالمة تحمل اسمهم
� الثورة. فحمل الجنود حول أعناقهم أو ��

� روس�ا فكروا ��
و��

� ي��عونها، ح�� �سهل التعرف عليهم ل�� يرسلوا لذو�ــهم برق�ات التع��ة. وعندما ورقم ال�ت��ة ال��
�انت رقابهم أو أ�ديهم تنفصل عن أجسادهم أثناء االنفجار، �انت الق�ادة العسك��ة تعلن أنهم
� معظم العواصم إلح�اء ذكراهم، ألن النار تحتفظ

ة �� جنود مجهولون. و�انوا �شعلون شعلة كب��
� الحرب �متد إ� مسافة

� الذي لقوا حتفهم �� . �ان طول طابور الجنود الفر�سي�� �
�ذا�رة الما��

ا، والجنود األلمان 3010 �متوسط طول � � 1547 ك�لوم�� ا، وطابور الجنود االنجل�� � 2681 ك�لوم��
� أنحاء العالم 15508 �م. ان���

ا. و�ان إجما�� طول طابور المو�� �� � الجثة الواحدة 172 س�ت�م��
� قتلت أ��� د األس�ان�ة ال�� � �ل أنحاء العالم. �انوا �طلقون عل�ه نزلة ال��

د �� � عام 1918 و�اء ال��
��

ا من ا إن هؤالء �انوا أ�ض� ا. قال معارضو الحرب ومناهضو ال�سليح الحق� �ن مليون فرد� من ع��
� ظروف صح�ة س�ئة. وأ�د علماء

ضحا�ا الحرب، ألن الجنود ومثلهم المدنيون �انوا �ع�شون ��
� جزر

� الحروب، وخاصة ��
علم األمراض أن من ماتوا �س�ب االنفلونزا �انوا أ��� ممن ماتوا ��

المح�ط الهاديء، والهند، والوال�ات المتحدة األم��ك�ة. وقال الفوض��ون �أن هذا ما �جب أن
تكون عل�ه األمور، ألن العالم قد فسد، و�تجه نحو الفناء.

� الحق�قة ق�ل ذلك، وأن �دايته �انت مع الثورة
�ن �دأ �� وقال مؤرخون آخرون �أن القرن الع��

هم � أنهت العالم التقل�دي، وأن ذلك يرجع إ� وجود القطارات والبواخر. وقال غ�� الصناع�ة ال��
�ن �دأ عندما تأ�د ال��� من أن أصولهم تعود إ� القردة. و�ان �عض الناس �أن القرن الع��
� اللغات، و��حثون � أن اإل�سان أصله قرد، ألنه تطور أ�ع منه. و�دأ الناس �قارنون ب��

�ش�كون ��
. � عمل�ة التح��

ها �� ا، وعن الشعوب وصلت درجات أع� من غ�� عن اللغات األ��� تطور�

ة ومهمة هم، ألن أش�اء كث�� � أ�قوا لغتهم متطورة أ��� من غ�� واعتقدت الغالب�ة �أن الفر�سي��
�

� الما��
ط�ة �� � �ج�دون الحد�ث، و�ستخدمون الجمل ال�� � فر�سا، �ما أن الفر�سي��

حدثت ��
ع الرسامون الفر�سيون ال�ع�د، و�ب�سمون لل�ساء �ط��قة فاتنة، و�ساءهم يرقصن ال�ن�ان. واخ��
� الفن. ل�ن األلمان �انوا �قولون إن الحضارة الحق�ق�ة �جب أن تكون �س�طة،

�ة �� أسلوب التأث��
. وكتب العد�د من الشعراء األلمان عن الحب، وق���ة من الشعب، فابتكروا المذهب الروما���
� الود�ان. �ان األلمان �قولون إنهم َحَملة شعلة الحضارة األورو��ة

وعن الض�اب الذي ين��� ��
ف�ه. أما ا تنظ�م حفالت ال�� األصليون، ألنهم �ج�دون فنون القتال والتجارة، و�ج�دون أ�ض�
� متفاخرون، والسالف لغتهم َمعي�ة. و�ما أن اللغة �� روح ون، واالنجل�� الفر�سيون فمتك��
� حاجة إ� وطن، أو إ� دولة، ألن هذا من شأنه أن ُي�ِ�كهم. ل�ن

الشعوب، فالسالف ل�سوا ��
� الواقع لغة أقدم من �ل اللغات، وأن

السالف �انوا �قولون إن هذا مناٍف للحق�قة، وأن لديهم ��
� اسم أ�لة الد�دان، وأطلق الفر�سيون ع� لديهم أدلة ع� ذلك. وأطلق األمان ع� الفر�سي��
اء. و�ان الروس �قولون إن أور�ا �لها ع� وشك السقوط، وأن األلمان لقب الرؤؤس الخ��
حوا أن �طردوا األتراك من القسطنطي��ة، ثم ا، واق�� و�ستانت قد أفسدوا أور�ا تمام� ال�اثول�ك وال��

�صلوا روس�ا �أورو�ا من أجل حما�ة العق�دة.



ا �أن الحرب العالم�ة األو� �انت حرب خنادق، ألن الجبهة �ق�ت دون حراك لعدة وق�ل أ�ض�
� خنادق ُموِحلة. �انوا �خرجون أثناء الل�ل أو عند الفجر للهجوم ع� عدو

أشهر، واخت�أ الجنود ��
ا مموها، و�طلقون النار، أو � ا أخ�� ا. و�انوا يرتدون ز�� � � م�� � أو خمس�� �ن أو ثالث�� ي�عد عنهم ع��
� مدافع هاون �لقون القنا�ل ع� �عضهم ال�عض. و�ان لدى األلمان مدافع هاون، ولدى الفر�سي��
ا، و�ان ب�م�ان �ل طرف أن يهجم ع� اآلخر �المظالت. �ان الجنود عندما تذهب كت�بتهم أ�ض�
للهجوم، �قومون بتغي�� مالجئهم، و�قطعون مع زمالئهم األسالك الشائكة، و�تجاوزون األلغام،

و�ان العدو �طلق عليهم النار من مدافع الرشاش.

ء، �الزمهم الملل والخوف. �انوا �لعبون � � تلك المال��
و�ان الجنود �قضون أشهر �املة وأعوام ��

� أسماء مثل القواقع،
� أسماء مختلفة. فكر الفر�سيون �� ء والدهال�� � الورق، و�طلقون ع� المال��

وم�دان األو�را، والفقر، والحظ العاثر، والهارب من التجن�د، وال�راه�ة، واللغز. أما األلمان ف�انوا
�ر. �ان األمان � تا السمينة، و�اليتو الدموي، والخ�� �طلقون أسماًء مثل ج���شن، و�رونه�لدا، و���
. ولم �كن لدى أحدهم � � متخلف�� �ن، واأللمان �قولون إن الفر�سي�� � متك�� �قولون إن الفر�سي��
� أع�اد الم�الد. وشعروا �الوحدة والوحَشة. �انت تأتيهم أخ�ار من مرا�ز

� العودة إ� ب�ته ��
أمل ��

الق�ادة العسك��ة �أن الحرب أوشكت ع� االنتهاء، وأال �حزنوا، وأن تظل معن��اتهم مرتفعة، وأن
ا �قول � عام 1917 كتب جندي إ�طا�� لشق�قته خطا��

وا، وأن �حافظوا ع� إ�جاب�تهم. و�� �ص��
ا �عد اآلخر. � �التدر�ــــج، وأصبح أ��� إ�جاب�ة يوم�

� داخ�� يهجر��
ف�ه: أشعر �أن الخ�� الذي �ان ��

� الخنادق،
، رغم أن الجرذان �انت �سكن مع الجنود �� � �أن الطاعون لم ين��� وحدث لغز ط��

� المرا�ز العسك��ة من ان�شار الطاعون،
� أنوفهم وأصا�عهم. وخاف القادة ��

وتقرض األح�اء ��
� األعداء من االس��الء ع� المواقع الدفاع�ة، فأعلنوا عن م�افأة نظ�� �ل فأر م�ت. وراح وتمك��
� المساء

ان، و�قطعون ذيولهم، ح�� �كون عندهم الدل�ل، و�� الجنود �طلقون النار ع� الف��
هم عن ق�مة ما فاز �ه ان. و�ان المسئول �حصيها، و�خ�� �سلمونه للمسئول عن جمع ذيول الف��
ا �ع�ش ا، لعدم تخص�ص موارد لهذا األمر. �ان القمل أ�ض� �ل منهم. ل�ن الم�افأة لم تصل نهائ��
� الل�ل، و�سمعون جندي العدو

ا عندما �ان الجنود �ستطلعون األعداء ��
�
� الجنود. وأح�ان ب��

يهرش، يتعرفون من ذلك ع� الم�ان الذي �خت�أ ف�ه، ف�طلقون النار ناحيته، و�لقون القنا�ل.
� وال ح�� األعداء.

ل�ن القمل لم �خت��

�ن ابتعد الناس عن الدين التقل�دي، ألن الناس عندما تأ�دوا أن أصولهم تعود إ� � القرن الع��
��

القردة، وأنه �مكنهم السفر �القطارات، والتحدث ع�� الهاتف، والغوص �الغواصة، �دءوا
ي�تعدون عن الدين، وقل ترددهم ع� ال�نا�س. �انوا �قولون �أنه ال يوجد إله، وأن الدين �جعل
� الظالم، وأنهم ينا�ون الفلسفة الوجود�ة. �انت الفلسفة الوجود�ة

، و�ع�شون �� � الناس ُمغّيب��
ي والح�م ع� األمور هو نتاج العلوم االجتماع�ة ا �قول �أن التفك�� ال��� ا فلسف�� مذه��

�قا ما هو إال هزل. � � هو ما ي�بته العلم، وأن علم الميتاف��
ء الوح�د الحق��� �

والطب�ع�ة، وأن ال��

� �اديء األمر �أنه ر�ما تكون
لم �كن الوجوديون يؤمنون بوجود هللا، ل�ن �عضهم �ان �عتقد ��

هناك سلطة أع�، وأن هذا أمر ممكن من الناح�ة العلم�ة، ل�نهم لم يتحققوا منه �عد. ل�ن
� �شأ

العلماء �انوا يؤكدون أن الح�اة ما � إال ن��جة لمجموعة من المال�سات، وأن النظام ال�و��



. لم يؤمنوا بنظ��ة خلق العالم �ما تقول التقال�د المس�ح�ة منذ ستة آالف عام. �ان من الفو��
ء �شأ من ال�وارك، والذرات، والغاز، وأن ال�ون عمرە �

�اء الفل��ة يؤكدون أن �ل �� � علماء الف��
�
ا، وأنه يتضخم �استمرار. ل�نهم لم �عرفوا إن �ان س�ظل �� اث�� ع�� أو خمسة ع�� مل�ار عام�

� التقلص يوًم ما، أو ر�ما ينفجر. و�ان المتدينون �قولون إن اإل�سان ر�ما
التضخم، أم أنه س��دأ ��

ا. فال �د من وجود �كون قد �شأ من ال�وارك، والذرات، والغاز، ل�ن هذا ال �غ�� من األمر ش�ئ�
خالق للقردة ولل�وارك. ول�س مهما أن �كون ال�ون قد �شأ ق�ل ستة آالف عام أو خمسة ع��

ا عن معرفة ذلك. ل�ن مل�ار سنة، ألن األهم هو ما �ان ق�ل ذلك �له، وأن العلم مازال عاجز�
ء �ذكر، ل�ن المتدينون قالوا إن هذا �

�اء الفل��ة قالوا �أنه ق�ل ذلك لم �كن هناك �� � علماء الف��
� االنج�ل. ومع مرور الوقت فقدت الوجود�ة ب��قها، ألن الناس لم �عرفوا ماذا �فعلون

مث�ت ��
� الوصول إ� ما هو أس� من

ح�ال التقدم، وح�ال الغواصات والقن�لة النوو�ة، و�دأوا �فكرون ��
ذلك. قال �عض العلماء �أن ال�حث العل�� عن وجود هللا أمر وارد، ورغم أن العلم ال �مكنه أن
ا عن وجود هللا أو قوة عل�ا، ل�ن �مكنه أن �صنع أرض�ة لتقد�م إجا�ة علم�ة  دامغ�

ً
�قدم دل��

�
، أي أن مفهوم الح�اة ومفهوم اإلله هما أمر واحد. وراح الفالسفة �فكرون �� ل�ساؤالت ال���

، وهو أمر غ��ب. �
ا�� إم�ان�ة وجود إله ولو �ش�ل اف��

. �ان لديهم شعور �أن القرن � نها�ة القرن التاسع ع�� القرن الجد�د �شغف كب��
انتظر الناس ��

� المستق�ل من
ا �� التاسع ع�� قد رسم لل��� الط��ق الذي س�سل�وە. وأنهم س�تمكنون جم�ع�

استعمال الهاتف، وركوب البواخر، والتنقل ع�� الطرق، والس�� ع� الساللم المتحركة ذات
� األسب�ع،

الدراب��ن المتحرك، وسوف �دفئون منازلهم �فحم ج�د، و�ستحمون مرة ع� األقل ��
ون ق، وس�ع�� وسوف ينقل التلغراف ال�هرومغناط��� والهاتف أف�ارهم ورغ�اتهم ��عة ال��
� سالم ووئام. وصار

ي من تحقيق التناغم والع�ش �� المسافات، وس�تمكن المجتمع ال���
�ة ع� أعتاب ا. ح�ث احت�� المعرض، وال��� ا دول��

�
� �ار�س عام 1900 حدث

المعرض الدو�� ��
� س�سل�ها العالم. تنّقل الزائرون ع� األرصفة المتحركة، واستمتعوا قرن جد�د، �الطرق ال��
�ن � �أن القرن الع�� �اال��شافات الحديثة، وشاهدوا االتجاهات الفن�ة الحديثة. �انوا مقتنع��
� توفرها ال�ه��اء س�تجاوز � ع� الفقر، وس�خفف من عناء العمل، و�أن االم�انات ال��

س�ق��
، و��جارة لمدة أسب�ع مدفوعة ا. وسوف يتمتع الجميع �ضمان اجتما�� أ��� أحالمهم جنوح�
األجر. وأن الناس س�حيون �ارت�اح و�صحة ود�موقراط�ة، وأن ال�ساء سوف �مارسن
� انتظار القرن

� االنتخا�ات، واخت�ار من �مثلهن. كن ��
الد�موقراط�ة، وس�تمكّن من المشاركة ��

. �
�ة �جب أن تتعلم من أخطاء الما�� �ة، وأن ال��� �ن، و�عتقدن أنه فرصة جد�دة لل��� الع��

�
و�ــــج عام 1913، و�� � ال��

� فنلندا عام 1906، و��
� االنتخا�ات ��

� المشاركة ��
�دأت ال�ساء ��

الدانمارك عام 1915، الخ. و�مرور الوقت تطلعت ال�ساء إ� التعل�م، و�تمام شهادة الثان��ة،
� الس�اسة والعلوم، واالنضمام إ� الجيوش المحار�ة من أجل السالم. لم توافق غالب�ة

والعمل ��
الرجال ع� �ل مطالب ال�ساء. �انوا �عتقدون أن ح�اة األ�ة واألعمال الخف�فة تناسب ال�ساء
� جماعة،

. فالرجال لديهم قدرة أ��� ع� تنظ�م المجتمع، وع� التفك�� المجرد، والح�اة �� أ���
� تفرض � المناس�ات االجتماع�ة. َسّ�ت �عض برلمانات الدول الد�مقراط�ة قوان��

وع� التواجد ��
ا، ألن  د�مقراط��

ً
لمان. ول�ن �عض ال�ساء قالت إن هذا ل�س عم� � ال��

تمث�ل مماثل لل�ساء ��



ە، ، ول�س من العدل أن تقوم فقط بوالدة األطفال وغسل الحفاضات، وغ�� � النها�ة ���
ال�ساء ��

ل وغس�ل � � الم��
وانتظار أزواجهم ل�عطونهم رواتبهم. وقال �عض الرجال إنهم �فضلون ال�قاء ��

� الس��د ح�ث توجد س�اسة اجتماع�ة ق��ة
ها، وأرادوا أال �ذهبوا إ� العمل. �� الحفاضات، وغ��

�ان العد�د من الرجال �حصلون ع� أموال مقا�ل أن تذهب زوجاتهم إ� العمل. واعتقد ال�ث��
اع موانع الحمل، ألنه ال�ساء �ن هو اخ�� � القرن الع��

ا للدراسات أن أفضل حدث �� من ال��� ط�ق�
استطعن ممارسة الج�س وقتما شاءوا، دون أن �خفن من الحمل. ومكنهن هذا من االستقالل�ة
الج�س�ة واالقتصاد�ة، فاستطعن تقلد مختلف الوظائف الهامة. ولم �عدن �خفن من الفأر،
ألنهن تخلصن من األح�ام المس�قة للرجال عن المرأة. وقال علماء االجتماع أن النموذج التقل�دي
� وقعن ع� مدى قرون ف��سة

� قد تم تجاوزە إ� األ�د، ألن ال�ساء اللوا�� � المجتمع الغر��
للمرأة ��

، قد انتقلن إ� �فضل موانع الحمل إ� نظام مختلف وحد�ث. وصار تح��ر للنظام الطب���
�ة، ألن ال�ساء �ن يتحملن الم��د من المسؤول�ة واألع�اء. وأن ما ا للح��ة الج�� المرأة مناقض�
� الورد�ات الل�لة

� إنجاز إجتما�� كب�� وامت�از لل�ساء، ومنعهن من العمل ��
� الما��

�ان �عت�� ��
. � ە ش�ل من أش�ال التمي�� و�جازات األمومة، الخ. صارت ال�ساء اليوم تعت��

�ن لم �عرف الناس ع� وجه الدقة إن �ان عليهم أن �حتفلوا ب�دا�ة األلف�ة مع نها�ة القرن الع��
ا �ال�س�ة لمن �انوا ي�تظرون نها�ة ا هام� � عام 2001. �ان هذا أمر�

� عام 2000 أم ��
الجد�دة ��

العالم. ل�ن غالب�ة الناس لم تكن تؤمن بنها�ة العالم، و�انت قض�ة تافهة �ال�س�ة لهم. �عض
� �قول إن ا. �ان �عض المسحي�� � يوم عادي تمام�

�� �
� انتظار نها�ة العالم، ل�نها ستأ��

الناس �انوا ��
� عام 2004، ألن المسيح ُوِلد �عد أر�عة أعوام مما �ظن ال�عض.

�دا�ة األلف�ة ستكون ��

� عام 1419. كذلك �ان التار�ــــخ و�دا�ة األلف�ة �ال�س�ة لليهود � عام 5760 و�ال�س�ة للمسلم��
� نوفم��

 عن التق��م الج��جوري، لذلك لم تقم ثورة أ�ت��ر إال ��
ً

ألنصار التق��م القد�م أقل قل��
، ألنه حسب التق��م البوذي �ان عام � ا �ال�س�ة للبوذي�� � ش�ئ� عام 1917. و�ان األمر ال �ع��
� العالم

� �ما س�حدث لهم �� 2542 من العهد البوذي الشا�اراي، �ان البوذيون �األحرى مشغول��
اآلخر، و�ن �انوا س�تحولون إ� ضفدعة أم إ� قرد الغينون، الخ. حصلت البوذ�ة والطاو�ة ع�
�ن. �انوا �قرعون النواق�س، و��نفسون عن ط��ق � القرن الع��

�� � ال�ث�� من األنصار األورو�ي��
� وال�انج، و�ؤلفون ال�تب الصوف�ة، و�قولون إن العالم قد الحجاب الحاجز، و�تحدثون عن ال��
� حالة تناغم. وعندما �ان يواجه

ء �� �
ء �األلغاز، ل�ن الحق�قة � أن �ل �� ي�دو لل�عض أنه م��

ا. �ان الناس ا يؤلف عنه كتاب، ألنه �ان ع� الم�د�ا، وأراد �ل إ�سان أن يؤلف كتا�� أحدهم لغز�
ا من حوادث �خافون من األعمال اإلرهاب�ة أ��� من خوفهم من نها�ة العالم. �انوا �خافون أ�ض�
، � تعطل التلف��ون، وأفران الما�كرو�ف، وما�ينات ال�ف اآل�� األنظمة ال�ه��ائ�ة ال��
� العمارات

� المدن، والمصاعد ��
والمطارات، ولوحات الطرق ال��عة، و�شارات المرور ��

� �ع�� بها من أراد عن �ن حوادث القتل، ألنها �انت الوس�لة ال�� � القرن الع��
الحديثة. تزا�دت ��

� �اي�فو عام 1914. وأسفر
اختالفه العميق مع اآلخ��ن. وحدثت أشهر حوادث االغت�االت ��

الحادث عن مقتل ور�ث العرش النمساوي. األمر الذي أدى إ� اندالع أول حرب عالم�ة، و�دا�ة
� اسم اء المواطن�� � حذر منها الخ�� �ن. �ان �طلق ع� حوادث األنظمة ال�ه��ائ�ة ال�� القرن الع��



ض أن �حدث يوم 31/12/99 عند منتصف الل�ل، عندما وس الم�النيوم، و�ان من المف�� ف��
�
يتغ�� التار�ــــخ إ� 1/1/00 ألن �ل برامج الحاسوب �انت قائمة ع� استخدام صف��ن ��

ون�ة �فهم عام 2000 ع� أنه 1900، و�أن التق��م. و�ان هناك خوف من أن تقوم النظم االل�ك��
�ن لم �كن، واغت�ال ور�ث العرش النمساوي لم �حدث. القرن الع��

� �ل م�ان، ول�� ت�ت��
ظهر أثناء الحرب العالم�ة ما ُس�� �الدعا�ة الح���ة، ألن الحرب �انت ��

. فالعد�د من �
ق�ل أع�اد الم�الد، �ان �جب حّث الناس ع� التضح�ة، واالق�ال عليها ��ل ر��

� المصانع والنقل
 منهم ��

ً
الرجال �ان �حارب ع� جبهات القتال، واضطرا ال�ساء للعمل �د�

. � � المدني�� � ملصقات تخاطب المواطن��
ە. ففكرت وزارات اإلرشاد �� العام، وغ��

� الملصقات النمساو�ة تقول
�انت ال�ساء ��

WIR HALTEN DURCH

�طان�ات تحملن ملصقات تقول: وال�ساء ال��

WOMEN OF BRUITAIN SAY – GO

وال�ساء المج��ات كن �قلن ع� ملصقاتهن

HA MAJD EGYSZER MIND-NYAJAN VISSZAJOENNEK

� وال�ساء اإل�طال�ات كت��

SEMPRE AVANTI

وال�ساء الفر�س�ات

ILS SONT BRAVES, NOS CARS

� أم���ا �ان يهتفن
وال�ساء ��

!GEE! WISH I WERE A MAN

I’D JOIN THE NAVY

اجع، إ� األمام� المجد لنا� تقدموا� ش�ابنا ال �خ�� الموت� ه�ا� لو �ل هذا �ان معناە أننا لن ن��
� ال�ح��ة� و�عدها �قل�ل �دأت األطفال تظهر ع� تلك الملصقات،

كنت رجال لتطوعت ��
�ة صورة ب�ضة، �خ�ج منها طفل ول�د وهو �حمل بندق�ة � وظهرت ع� إحدى الملصقات االنجل��
؟. وا�شغلت وزارات اإلرشاد �أفضل ط��قة � وح��ة، و�سأل: هنا مازال هنا أحد الفر�سي��
� �أ�لون الضفادع، والروس �أ�لون األطفال � الن�. �ان األلمان �قولون إن الفر�سي��

للمساهمة ��
ا وخطا�ات لجنود ال �عرفوهن ع� جبهات القتال، و�ان ة. و�انت ال�ساء ترسلن طرود� الصغ��



ا �موت ق�ل أن �صله الرد،
�
الجنود يردون عليهن، و�سألونهن عن أعمارهن. �ان الجندي أح�ان

� رجاله عمن لم �صله خطاب، ومن له نفس االسم. �انت ال�ساء يرسلن و�ان القائد ي�حث ب��
� مصانع

� مصانع األسلحة، و�صنعن القنا�ل والغازات الح���ة. �ان �عمل ��
الخطا�ات و�عملن ��

� � �الع�، وأخ��ات لق�� ا �ص�� ة منهن يوم�� �ة مليون امرأة؛ حوا�� ثمان�ة ع�� � السالح االنجل��
� مصانع السالح لهن شعر برتقا��

� تعملن ��
حتفهن جراء ال�سمم �الغاز. �انت ال�ساء اللوا��

اللون، ووجوە صفراء، و�ان الناس �طلقون عليهن اسم طيور ال�ناري. و�ان األط�اء يؤكدون �أن
ثلثيهم س�صاب �العقم �عد انتهاء الحرب.

ا ع� �انت الغازات الح���ة �ستخدم إلضعاف معن��ات جنود األعداء، ل�ن لم �كن الغاز قادر�
اق خطوط األعداء. و�ان الجنود الذين لم يتمكنوا من وضع قناع الغاز يت�فون و�أنهم اخ��
�غرقون. و�ل من استطاع منهم الزحف، �ان يزحف، ومن لم �ستطع الزحف �ان �سبح �صدرە،

و�حاول االبتعاد عن الغاز إ� ح�ث �مكنه التقاط أنفاسه.

� اإلضاءة، و�ان
�� � وس�� ً�ان س�ان المدن ق�ل الحرب العالم�ة األو� �ستعملون مصابيح ال���

س�ان القرى �شعلون الشم�ع، و�ستعملون الفخم أو األخشاب للتدفئة. لم �ستمر األمر ط���
�
ا. �� � القرن الجد�د أ��� األحالم جموح�

� المدن، و�فضلها تحققت ��
ح�� �دأت ال�ه��اء تظهر ��

� ح�اتهم، ألن جهاز الراديو
ال�دا�ة �ان س�ان القرى �خافون من ال�ه��اء. ولم يروا لها أ�ة اهم�ة ��

ا إال عند القلة القل�ة منهم. و�عد الحرب العالم�ة الثان�ة، عندما أو الفونوغراف لم �كن موجود�
�دأ تص�يع الثالجات والغساالت وعصارات المال�س والتلف��ون �دأ س�ان الق��ة يهتمون لسماع
� المدن. وطلبوا من الحكومة أن تمد اليهم

الراديو، و�شاهدون التلف��ون ح�� �عرفون ما �دور ��
، و�ان العجائز �عتقدون خطوط ال�ه��اء. �ان المهندسون �طلقون ع� الراديو الهاتف الالسل��
ا، و�قول لهم هم شخص ما هاتف��  ح�� �خ��

ً
أن الراديو مثل الهاتف، وأن عليهم أن �دفعوا أموا�

م�� �دأت الحرب. وعندما شاهدوا التلف��ون ألول مرة اعتقدوا أنه مثل م�ح العرا�س الذي
� الغرفة

� سوق الق��ة، وأن أحد أفراد األ�ة، قد تكون اب�ته أو حف�دە، �جلس ��
�شاهدونه ��

المجاورة، و�حرك العرا�س ل�سخر منهم. �ان �عض ك�ار السن عادة �جيبون عندما �سأل أحد
� التلف��ون أو اإلذاعة، و�قول:

امج التلف��ون�ة أو اإلذاع�ة. فمثال عندما �سأل أحدهم �� مقد�� ال��
�
� التلف��ون أو ��

� الحق�قة ال أعرف. أو عندما �سأل أحدهم ��
ك�ف انت�� األمر؟ �قولون: أنا ��

ا س�سقط األمطار، ل�ن المحصول لن �كون ا؟ �قولون: غال�� اإلذاعة: ك�ف ستكون حالة الجو غد�
ا ما � مجال الصحة، ألن الناس ق�ل الحرب العالم�ة األو� �انوا نادر�

ا. وحدث تقدم كب�� �� ج�د�
� حوض واحد.

ان �� ا مع الج��
�
�ستحمون، وعندما �حدث هذا، �ان األ�ة �لها �ستحم، وأح�ان

� المدينة لديهم حوض استحمام خاص، و�مرور الوقت أصبح عندهم م�اە ساخنة.
�ان األغن�اء ��

ة ط��لة، ألنهم �انوا � المدن والقرى ظلوا �خافون من الم�اە الساخنة لف��
ل�ن كث�� من الناس ��

�عتقدون أن بها م�كرو�ات. لم �عرفوا ع� وجه الدقة ما هو المقصود �الم�كرو�ات، ل�نهم
حوا للناس، و�وضحون لهم أن ء ضار �الصحة. وقام األط�اء �عمل توع�ة ل�� ��� �

تخ�لوا أنها ��
� الم�اە ال�اردة والدافئة بنفس القدر، و�ن �ان األمر �حتاج إ� م��د من

الم�كرو�ات موجودة ��
� ال��ف �ش�ل دوري مرة �ل شهر، ومرة �ل

التحقق. و�التدر�ــــج �دأ الناس االستحمام ح�� ��



� الدول المتقدمة تغ�سل �الدش، أو
� نها�ة القرن �ان الناس ��

� األسب�ع. و��
� أو مرة �� أسبوع��

. و�ان �لهم عندهم حمامات �صندوق شطف ا أ���
�
ا، وأح�ان � األحواض مرتان يوم��

�ستحم ��
وورق توال�ت.

مت
�
� اليوم الذي سل

� عام 1901، وذلك ��
�� � اء الورق الس������ ع ورق التوال�ت أحد خ�� اخ��

� قتل
وع �� ا �ال�� ف�ه الحكومة الس����ة إ� الحكومة اإل�طال�ة الرجل الفوضوي الذي �ان متهم�

ع � عام 1935 اخ��
، ول�نه هام. و�� اع ال�ب�� � الصحف أنه ل�س �االخ��

ملك إ�طال�ا. وكتبوا ��
� عام 1968 عندما تظاهرت

ات النهدين. و�� األم��كيون حماالت الصدر المنتفخة لل�ساء صغ��
� � المدن الغ���ة للدفاع عن حقوق المرأة، قمن �خلع حماالت صدورهن أمام الصحفي��

ال�ساء ��
وهم �أن حقوق الرجل والمرأة م�ساو�ة. وارتفع نص�ب المواطن من استهالك الم�اە من ل�خ��
� �ل أنحاء

ا، وانخفض م�سوب الم�اە الجوف�ة �� � � وخمسة ع�� ل�� � اليوم إ� مائت��
ا �� � ة ل�� ع��

ا. � عام� العالم، و�دأ الحد�ث عن مش�لة نقص الم�اە �عد خمس��

ا أن يتوقف الجنود عن إطالق
�
�عد مرور عام أو عام ونصف ع� �دا�ة الحرب �ان �حدث أح�ان

�
النار، وتحدث هدنة غ�� معلنة، و�ت�ف الجنود و�أن الحرب لم تندلع. �ان الجنود األمان ��

�ة وهو �حمل � � الخطوط األلمان�ة واالنجل�� ، و�ان ال�لب يتحرك ب�� فاوكيوس لديهم �لب بول���
، والسجائر، والش�كوالتة، وال�ون�اك. �ان لدى الجنود األمان السجائر والش�كوالتة، ولم � الخ��
� وال�ون�اك، ول�ن القل�ل � عندهم الم��د من الخ�� � وال ال�ون�اك، و�ان االنجل�� �كن عندهم الخ��
ا وهو �حمل عل�ة ا ب��� � قط� � ب��دزا �ان الجنود النمساو�ون يرسلون لإل�طالي��

من السجائر. و��
ا �حمل ل�م الس�جار. �ان الس�جار معلق ع� ظهر القط �قطعة مكتوب عليها: نرسل إل��م ِقط�
� عام 1914 �ان

ح�ل. �ان اإل�طاليون �دخنون الس�جار، و�قتلون الِقّط، و�أ�لون لحمه. و��
ا �مناس�ة أع�اد الم�الد األناش�د الدي��ة، � �ار���� �غنون مع�

الجنود األلمان واإل�طاليون ��
� ل�سألونهم، إن �انوا و�قرعون ال�ؤوس، و���ادلون الن�ات. و�ان األلمان ينادون ع� اإل�طالي��
ة. ب الب�� ا �أ�لون الضفادع، و�ان الفر�سيون �سألون األلمان إن �انت شوار�ــهم ت��ت �عد �� حق�
و�انت مرا�ز الق�ادة العسك��ة ال تمنع الهدنة الغ�� معلنة، و�انت هذە ط��قة لجعل الجنود
ت الق�ادة العسك��ة األلمان�ة أنها قد � إجازات. وف�ما �عد اعت��

 من أن �ذهبوا ��
ً

�ــــح، �د� �س��
ة لو لم �ستغل الهدنة الغ�� معلنة لصالح الدعا�ة، والحصول ع� معلومات تكون خسارة كب��
ات و�طاقات. �ان الجنود األلمان يرسلونها ع�� حقول األلغام � ط�اعة ���

عن العدو. ف�دءوا ��
� العلن، وذلك

� فقط �� � �ساعدون الفر�سي�� ات �أن االنجل�� � ال���
مع السجائر. و�انوا �كتبون ��

ق�ة لم �عد لها وجود، وأنه تم طرد الج�ش الرو�� إ� خلف ج�ال أورال. و�انوا ألن الجبهة ال��
� األ� لدي القوات األلمان�ة،

� الذين سقطوا �� ا للجنود الفر�سي�� �ضعون ع� ال�طاقات صور�
و�انت وجوههم مسفوعة من الشمس، ومال�سهم نظ�فة.

�ة، �ن �شوق، و�قولون إنها فرصة جد�دة لل��� و�ان هناك أناس ي�تظرون القرن الواحد والع��
ا للع� الجد�د. �انوا ا صالح� ا جد�د�

�
، و�جب أن نصنع إ�سان �

و�جب أن نتعلم من أخطاء الما��
� فلن تكون هناك حروب، وال أمراض، وال

ً�عتقدون أنه عندما يتعلم اإل�سان من الما��
ف�ضانات، وال زالزل، وال مجاعات، وال نظم د�كتاتور�ة، ألن اإل�سان الجد�د س�كون فّعا�



، �
� التار�ــــخ اإل�سا��

�ن �أنه أ��� العصور دم��ة �� ا عن القرن الع�� ا. وقالوا أ�ض� ا و��جاب�� وم�سامح�
�ن �ان �قول �أنه ل�ن �كون �أي حال أسوأ مما ق�له. وقال و�ل من تطلع إ� القرن الواحد والع��
ا، أو بنفس درجة السوء ع� األقل. وقال �عض من قرأ االنج�ل إن هم إن األسوأ متوقع دائم� غ��
� الت�د�ل والتغي�� الذي ُي��أ

ء �امن �� �
�ة ال تتعلم من أخطائها، وأن االنج�ل �قول إن �ل �� ال���

ا، وأين. �من س�تعرض للقتل، وم�� وأين س�سقط الحكومة، وتندلع الحرب، ومن س�كون رئ�س�
دون، وأن س�ل�كون أو مرض اال�دز س�ظهر، � ف��

فهناك نعرف أن نصف مليون إ�سان س�سقط ��
ء. ل�ن ال �مكننا أن �

� روس�ا س�حدث، و�ل الب�انات والتفاص�ل، �ل ��
وأن سقوط الشيوع�ة ��

ء �
ا، ألننا ال نعرف عما ن�حث، ولو عرفنا ما ن�حث عنه، لوجدنا �ل �� نعرف هذە األمور مس�ق�

ا �قولون إنه ر�ما �دى ء. �انوا أ�ض� �
ما �ان هناك أي ��

�
ء، ول �

� الوقت المناسب، ولما حدث ��
��

ا، ا لمن ال �فهمه، ل�نهم �عرفون ذلك. وقال ال�عض إن نها�ة العالم ستكون ق���ة جد� األمر غ����
و�ولوج�ا إن نها�ة العالم عن� ة من الزمن. وقال علماء األن�� وقال آخرون إنها ستحدث �عد ف��
مهم لح�اة الفرد وما حوله، ألنها تتطلب ن�ذ الخوف، والعدوان�ة، والرضا �الموت. وقال علماء
�
وري أن يتخلص اإل�سان من العدوان�ة، وأن �مارس ال��اضة، و�شارك �� النفس إنه من ال��

. � ع� العدوان�ة، ف�قل �عدها عدد المو��
المسا�قات، ألنها تق��

� عام 1944 وعام 1945 نصف مليون امرأة، �ان �عضهن
�� �

� صفوف الج�ش األلما��
حارب ��

اجع. ا أمام الجنود األلمان عند ال�� � الفرق الخاصة ب�زالة األلغام، ح�� �كون الط��ق ممهد�
�عملن ��

� �انت تقصف المدن األلمان�ة. وعملت وقامت �عضهن ب�طالق النار ع� طائرات األعداء ال��
� قصفت، وكن � عن الجثث وسط أنقاض البيوت ال�� ، و�ح�� �

� الدفاع المد��
� امرأة �� أر�عة مالي��

�
�حملنها إ� مقابر جماع�ة، ح�� ال ين��� الطاعون. و�انت تنظم دورات تدر���ة خاصة لل�ساء ��
�
�عض المدن حول ك�ف�ة حرق الجثث. �انت الدورات �ستمر لمدة أر�عة أعوام، و�ان �شارك ��

�ن مشاركه. كن يتعلمن ك�ف�ة العمل ع� ما�ينات فرم المجموعة الواحدة خمسة ع�� أو ع��
� �ضعن فيها الجثث، وك�ف�ة تمه�د األرض ح�� يزرعوا فيها الشجر العظام، وتغط�ة الحفرة ال��
ا ألن ، و�ان رماد الجثث مناس�� � ا لتجد�د اال�سج�� ور�� � المدن ��

ا. �ان وجود األشجار �� الحق�
� السماد

� من نقص ��
� مزارع الفا�هة وحدائق الخضار، ألن ألمان�ا �انت تعا��

ا �� �كون سماد�
� أو ا ع� جثت��

�
ن أح�ان العضوي. �انت الجثث القادمة من وسط األنقاض ملتصقة �عضها، وع��

ثالث جثث م�شا�كة األ�دي أو متعانقة، و�ان �ضطررن إ� فصلها �الم�شار. ولما رفضت إحدى
الس�دات فصل الجثث، أراد قائد ف��ق اإلجالء أن �طلق النار عليها بتهمة التخ��ب، ل�ن الجنود

فوا ب�طالق النار عليها تم ترح�لهم ق�ل أن �فعلوا.
�
ل
�
الذين �

� الغازات مثل ال�لور،
�ت من أقوى أنواع الغازات الح���ة، وتفّوق ع� �ا�� �ان غاز يب��

ة ط��لة ، والزرنيخ. وظلوا �ستخدمونه لف�� � والفوسجن، وال�لورو��ك��ن، وس�ان�د اله�دروج��
ا أخرى من الغازات الح���ة، مثل ع العلماء أنواع� � تلك األثناء اخ��

�عد الحرب العالم�ة األو�. ��
�
ا �� غاز ل��س�ت، وتابون، وغاز السار�ن، والسومان. �ان استخدام الغازات الح���ة مجرم�

� األعوام 1899، و1907، و1922، و1925، و1946، و1952، و1972،
مختلف المؤتمرات ��

و1990، و1992.



� الداخل تدر��ات ع� مقاومة الغازات. و�ان الجنود والمدنيون
وجرت ع� جبهات القتال و��

� أو � أ�ع وقت ممكن، وتجنب ��ب الط��
يتعلمون ك�ف�ة ارتداء األقنعة المضادة للغازات ��

� عام 1915 صنع الفر�سيون أقنعة خاصة ضد الغاز للخيول وال�الب.
. و�� األت��ة إ� الفل��

� نها�ة القرن أدو�ة وقائ�ة ضد ال�سمم �الغاز، وف�ما �عد توصلوا إ� أن األدو�ة
وصنع األط�اء ��

، وفقدان الذا�رة. أنتج �
� التهاب ال��د، والّسل، والصداع النص��

المضادة لل�سمم �الغاز ت�س�ب ��
ا، ل�ن � أثناء الحرب العالم�ة الثان�ة 18000 طن من الغازات الح���ة سن���

األلمان ��
ات�جيون األلمان أ�دوا أن استخدام الغازات الح���ة �عوق تقدم الجيوش، وف�ما �عد قالوا االس��
� معسكرات

ا. استخدم األلمان الغاز لقتل الغجر واليهود �� إنه �عوق تراجع الجيوش أ�ض�
ة عوا الغاز الذي أطلقوا عل�ه اسم اإلعصار ب، والذي �ان ب�م�انه قتل أعداد كب�� االعتقال. واخ��

من ال��� ��عة و�أقل ت�لفة.

�ان الغاز المس� اإلعصار ب ي�ت�� من ح�ث تركي�ته إ� مجموعة المواد المطهرة، وتم تج��ته
� بوخنوالد ع� 250 طفل غجري،

� معسكرات االعتقال ��
اير عام 1940 �� � ف��

ألول مرة ��
�
� مدينة برنو، وأث�تت التج��ة أن �أنه من أ�سب أنواع الغازات األخرى ��

طة �� ق�ضت عليهم ال��
تحقيق الهدف منه.

، فالتعل�م والثقافة لم �جعال � �ن �ان التعل�م االلزا�� والتقدم التق�� من أ��� إخفاقات القرن الع��
�ن. فكث�� من القتلة، والطغاة، � القرن الع��

اإل�سان أفضل أو أ��� إ�سان�ه، �ما اعتقد الناس ��
ددون ع� المعارض، و�كتبون � الفنون، و�ستمعون إ� األو�را، و��� � �انوا من مح�� والسفاح��
� الفالسفة رأي �قول إن حق�ة المذهب الشعر، و�درسون العلوم اال�سان�ة والطب، الخ. ان��� ب��
، �

�ن انتهت، و�دأت حق�ة جد�دة �طلق عليها ما �عد المذهب اإل�سا�� � القرن الع��
�� �

اإل�سا��
�
ألن مالمح هذا المذهب لم تكن واضحة. �ان الفالسفة والمؤرخون �قولون إن المذهب اإل�سا��

ا أن ن من إدارة المجتمع كخل�ة أدب�ة، وأنه ل�س صح�ح�
�
� ثقافة األدب، وأنه َم�

�ان يتلخص ��
�
� عام 1945، والثورة التكنولوج�ة ��

هذا �دأ مع ظهور اإلذاعة �عد عام 1918، والتلف��ون ��
� هو ظهور التكنولوج�ا

�ة القاض�ة للمذهب اإل�سا�� الثمان�نات وال�سعينات. �انت ال��
� تار�ــــخ

� أ��� خدعة ��
البيولوج�ة. �ان ال�عض �قول إنه من الطب��� أن �كون المذهب اال�سا��

. و�انوا �قولون إن التكنولوج�ا ً
ا ع� جعل اإل�سان أ��� تفاؤ� ي، ولم �كن قادر� الفكر ال���

ا ع� �ة �صبح اإل�سان قادر� � تار�ــــخ ال���
البيولوج�ة تمنح اإل�سان فرصة للتفاؤل، ألنه ألول مرة ��

� المستق�ل إ� الشفرة الصح�حة للتفاؤل.
اخت�ار ج�سه ق�ل الوالدة، وأن الهدف هو التوصل ��

� اإل�سان، كونه أصبح
� �عث روح التفاؤل ��

ا أن المذهب اإل�سا�� وقال آخرون إنه ل�س حق�ق��
ا. ل�ن تزا�د مع الوقت عدد الذين �عتقدون أن � ا كب��  عن أفعاله، رغم أن هذا �ان تقدم�

ً
مسئو�

 منها قض�ة األداء وتحقيق المنفعة، وأن اإل�سان
ً

قض�ة المسئول�ة قد تم تجاوزها، وظهرت �د�
� أن المسئول�ة � ح��

. وأن ُحسن األداء هو من ط�ائع األمور، ��
ً

، �ل فّعا�
ً

الجد�د لن �كون مسئو�
، وذر�عة تحول دون حسن األداء. �

� من �سج خ�ال المذهب اإل�سا��

� أور�ا �عد الحرب العالم�ة األو�، ألن كث�� من الناس اعتقد
� والفاش�ة ��

ان��� المذهب اإل�سا��
ا، و�جب ال�حث عن طرق جد�دة، وأن النظام الد�موقرا�� لم أن العالم القد�م قد صار فاسد�



� األزمة االقتصاد�ة. �ان الشيوعيون
ا �� �منع من �شوب حرب عالم�ة، وأن الرأسمال�ة �انت س���

ا ا ومجتهد� ا بنفسه وق��� وري صنع إ�سان جد�د، �كون فخور� والفاشيون �قولون إنه من ال��
� أن �ل ال��� � جماعة. �انت العدالة المطلقة تع��

ا، يؤمن �العدالة المطلقة، والح�اة �� ومخلص�
� م�ساو�ن ها �أن �ل المواطن�� � تقول دسات�� ل�سوا م�ساو�ن �ما تقول النظم الد�موقراط�ة، ال��
�
� الحقوق. �ان الفاشيون والشيوعيون �قولون إن حقوق اإل�سان ل�ست سوى غطاء تخت��

��
وري تخل�ص ا إنه من ال�� � �ستغل العمال. و�انوا �قولون أ�ض� جواز�ة ال�� خلفه مصالح الط�قة ال��
جوازي ح�� ي�ت� العالم القد�م إ� األ�د، و��دأ عالم جد�د. �ان الفاشيون العالم من العفن ال��
ا، ، مثلما �ان �ل إ�سان من ق�ل مس�ح��

ً
� العالم الجد�د عام�

�قولون إن �ل إ�سان س�صبح ��
� العالم الجد�د س�صبح المجتمع خال من الط�ق�ة، �ح�م نفسه

و�ان الشيوعيون �قولون إنه ��
بنفسه، وس�عمل الجميع لصالح الجميع. و�انوا �قولون إن الشيوع�ة � النها�ة الحتم�ة للتار�ــــخ
� المساء. ظهر أول حزب

� الص�اح، و�أرواحهم ��
ي، وأن الناس س�عملون �سواعدهم �� ال���

� عام 1919،
� إ�طال�ا ��

�� �
، وظهر أول حزب فا�� � � االتحاد السوفي��

� عام 1918 ��
شيو�� ��

ت الفاش�ة من إ�طال�ا إ� �ل انحاء أور�ا، ألن الناس �انوا �دركون أن الس�اسة أص�حت وان���
فاسدة، وأن التعدد�ة الح���ة ت�لف ال�ث�� من األموال �ال طائل. �ان الفاشيون والشيوعيون ضد
التعدد�ة الح���ة، و�انوا �قولون إن التعدد�ة الح���ة والد�مقراط�ة تؤد�ان إ� تفك�ك المجتمع،
واختفاء الق�م، وأنهم عندما �صلون إ� السلطة سيؤمنون للجميع ح�اة هانئة وم��حة، �اس�ثناء
من ال �ستحق مثل هذە الح�اة، وأنهم س�ضمنون تطور ُمطلق لقلب المجتمع النا�ض،
� الذين �سعون إ� الحفاظ ع� العالم القد�م، ألنهم عاجزون عن وس�تخلصون من الطف�لي��
، �مع�� أن الج�س اآلري ال �جب � ألمان�ا، و�انت تنادي �التطه��

التفك�� الثوري. �شأت الناز�ة ��
تهم الب�ضاء أن �ختلط �األجناس األد�� منه ح�� ال يتلوث الدم اآلري. �ان اآلر�ون ُ�عرفون ب���
وشعرهم الناعم، و�ان عرض جمجمة الوجه للواحد منهم الي��د عن 75 سم، و�انوا يتمتعون
. و�ان الناز�ون �قولون إن الطب�عة قاس�ة، ل�نها �الروح البناءة، والقدرة ع� العمل الجام��
ا إن �ل من أراد تحقيق األف�ار الثور�ة وترسيخ الق�م والعدالة المطلقة �جب أن عادلة. وقالوا أ�ض�
� الحق وال�اطل، وأنهم هم . وأن التار�ــــخ ما هو إال �اع أ�دي ب��

ً
ا وعاد� �كون هو اآلخر قاس��

� س�تبع، و�ال سحقه إعصار التار�ــــخ. الحق، وأن �ل إ�سان �جب أن �ختار أي الف��ق��

ة من ال��� ��عة، ع الناز�ون غرف الغاز وغاز اإلعصار الذي مكنهم من قتل أعداد غف�� اخ��
و�أقل ت�لفة ح�� �حافظوا ع� الج�س اآلري من الفساد. �ان الناز�ون �قولون إن الج�س اآلري
هو أفضل األجناس، وأنهم افضل الشعوب اآلر�ة ع� اإلطالق، ألنهم �ج�دون فنون القتال،
� س��لها للسقوط، وأنهم

والتجارة، وتنظ�م حفالت السمر الجماع�ة. و�انوا �قولون إن أورو�ا ��
ا. وأنه �جب أن تتخلص س�حولون دون سقوطها، ألنه من الخطأ ترك أور�ا �سقط وتف�� تمام�
هم، � وغ�� � والمثلي�� � ال طائل منها، مثل الغجر والسالف، ومن المجان�� أور�ا من الشعوب ال��
� الدول المحتلة حمالت ع�

� ألمان�ا و��
وخاصة اليهود، ألن اليهود ي��دون ذبح أور�ا. فنظموا ��

اليهود، واقتادوهم إ� معسكرات االعتقال. وهناك خلعوا عنهم �ل مال�سهم وأرسلوهم إ�
أما�ن ُ�س� غرف الغاز. �انت ع�ارة عن صاالت ضخمة �مدخل وح�د، ال توجد بها نوافذ،
ء الصاالت �الناس �طلقون عليهم الغاز، ف�ختنقوا. ومدوا ع� سقفها أناب�ب، و�عد أن تمت��



و�انوا �أخذون من الجثث المختنقة األسنان الذهب�ة، و�سلخون جلد �عضها، و�صنعون من تلك
. و�انوا ق�ل أن يرسلونهم إ� غرف الغاز � الجلود غطاء لمصابيح ك�ار الض�اط والس�اسي��
ا، و�ستخدمون الشعر كحشو للحش�ة، أو لصناعة الشعر المستعار �حلقون رؤوسهم تمام�
للد�. وتوصل العلماء إ� ط��قة لصنع صابون من دهون الجثث المختنقة �� �ستعمله الجنود
ا من ا واحد� ا من الم�اە، وك�لوجرام� � ة ل�� األلمان. �انوا �ض�فون إ� �ل خمسة ك�لوجرامات ع��
� المرجل لمدة ثالث ساعات، ثم �ض�فون قل�ل من

كون الخل�ط �غ�� �� الصودا ال�او�ة، ثم ي��
عها وتقط�عها، وتركها � ة، �قومون ب�� د ح�� تتكون ق�� كوە لي�� ، ثم ي��

ً
الملح، و�واصلوا غل�ه قل��

�
د. و�� كوها ت��  مع إضافة �عض سائل خاص �جعل رائحة الصابون مقبولة، ثم ي��

ً
تغ�� قل��

مدينة غدا�سك أص�ب أحد الجنود األلمان �الجنون ألنه ق�ل الحرب �ان عندە عش�قة، لم �كن
� � مدينة أوسفات�م. وقد سخر من زمالئه قائل��

�عرف أنها يهود�ة. أخذوها إ� معسكر االعتقال ��
له �أن الصابون الذي �غ�سل �ه منذ أسب�ع هو من جثة حب�بته، وأنهم �عرفون بهذا األمر من
� مدينة غدا�سك، ح�ث �انت ُترسل الجثث إ� هناك ل�� �صنعوا منها

�ــــح �� مدير معهد ال���
الصابون.

� المان�ا.
� مصحة لألمراض العقل�ة ��

ثم وضعوا هذا الجندي ��

، وأن قض�ة خلق � �أن االنج�ل كتاب نظري ول�س عل�� و�مرور الوقت اقتنع غالب�ة المؤمن��
ء ا، ألن االنج�ل كتاب م�� � األمر ش�ئ�

ا، غ�� أن هذا ال �غ�� �� العالم ل�ست واضحة تمام�
، وأن �ل هذا خاضع إلرادة عل�ا، �ال�نا�ات، وال�نا�ة � المفتاح لمعرفة نظام ال�ون وأقدار ال���
وأنه ال�د من وجود خالق لهذا. وكّون ال�عض منهم طوائف دي��ة، تدافع عن أمور مختلفة. قال

ا. آمنوا �ال�عث، وقاموا ب�ناء أرش�ف ليتعرف منه ال��� �عضهم إن اإل�سان �مكنه أن �ص�� إله�
ب الخمر � وقت ال�عث. وامتنع �عضهم عن أ�ل اللحوم و�� ع� �عضهم ال�عض عندما �ح��
، وراحوا ي�تظرون الظهور الم�كر للمسيح، �انوا �عتقدون أنهم س�دخلون الجنة. � والتدخ��
� الصلوات فإن الروح

� �ل إ�سان، وأنهم عندما ��فون ��
واعتقد آخرون أن النور �امن ��

المقدس س�ساعدهم ع� إ�جاد هذا النور. أشهر هذە الطوائف � شهود يهوە، وطائفة
، ول�سوا � وس�� الب��كوت، والهامشيون الذي كرهوا ال�ه��اء، وأضاءوا بيوتهم �مصابيح ال���
� يؤدي إ� ابتعاد اال�سان ع� ر�ه، وأن القط�عة المال�س السوداء. و�انوا �قولون إن التطور التق��
� اإل�سان. لم تكن شهود

� الع�د ور�ه هو هدف أعداء المسيح الذين �سعون إ� قتل الروح �� ب��
يهوە تؤمن �خلود الروح، ل�ن �انوا يؤمنون �أنهم س�عودون �عد الموت إ� األرض، وس�ع�شون
�
ا �� ا الذي بنوا لهم �عد الحرب ب�ت� �ن قد�س� ح�اة خالدة هانئة، وس�عود معم االث�� وع��

� الدن�ا، وسوف يتواصلون �قوة
� استعملوها �� �ال�فورن�ا. وأن الناس سوف ي�سون اللغات ال��

� أرادت أن � ت��أت بنها�ة العالم، وال�� � نها�ة القرن تزا�د عدد الطوائف ال��
العق�دة واألف�ار. و��

� الوقت
ا أفضل؛ لن �ع�ش ف�ه إال من تدبر األمر �� ا جد�د� � عالم� تعجل من يوم الق�امة ح�� تب��

المناسب.

ورة ال�حث عنه. � �قل، �لما تزا�د عدد من �عتقدون بوجود إله، و�� و�لما �ان عدد المس�حي��
واعتقد آخرون أن الح�اة ع� األرض، أو أن اإل�سان ع� األقل قد �شأ �فعل قوى فضائ�ة، وأن



� الجو، أو أنج�ت أحد
�� � ت اال�سج�� �ائنات فضائ�ة قد ه�طت ع� األرض من زمن �ع�د، و���

� نظ��ة ع أحد العلماء األم��كي�� � عام 1954 اخ��
. و�� القرود ح�� �ظهر ع� األرض �ائن ذ��

� نحو الح��ة، وأنه
الس�نتولوج�ا، وقال فيها إن علم الس�نتولوج�ا هو الس��ل الوح�د والحق���

ا . وقد خلقوە قد�م� �ة من التحرر. و�ان �قول إن هللا لم �خلق العالم، �ل خلقه ال��� ن ال���
�
ُ�َم�

� وقت �ان ف�ه ال��� خالدين �فعل عنا� روح�ة. وحدثت عند خلق العالم حادثة، فقد فيها
��

. و��م�ان الس�ن�تولوج�ا � ال��� قوتهم، وفسدوا إ� درجة جعلتهم ي�سون أنهم خالدين وروحاني��
أن تحرر ال��� من سجن المادة والم�ان والزمان، و�ساعدهم ع� ا��شاف أنفسهم، وا��شاف

� فقدوها. قوتهم ال��

� �دا�ة القرن �النظ��ة الوجود�ة و�ال�ه��اء، واال��شافات، وعلم األح�اء،
آمن ال�ث�� من الناس ��

� �انوا �طلقون عليها علم االجتماع. وقال �اء االجتماع�ة ال�� � وتطور الثدي�ات، وعلم النفس، والف��
�ة س�ساعد ع� � �قدمها العلم الحد�ث لل��� العلماء إن االستفادة من المعلومات والوسائل ال��

�ل�غ اإل�سان ال�مال، و�ناء عالم جد�د أ��� عقالن�ة وأ��� إ�سان�ة. ومع نها�ة القرن التاسع ع��
ي. و�ان � الج�س ال��� � ال�سل الذي اهتم بوسائل تحس�� �ن ان��� علم تحس�� و�دا�ة القرن الع��
� أشخاص  عن األفراد األصحاء ال�امل��

ً
� ال��� يوجد فض� � ال�سل �قولون إن ب�� علماء تحس��

هم. هؤالء �ع�قون تقدم الج�س ، والمجرمون، والس�ارى، والعاهرات، وغ�� � أقل ق�مة، �المجان��
ا عن تطور � �دن�� احات ب�صدار قانون �سمح �عزل المعاق�� ي. فقدموا للحكومات اق�� ال���
�
� من عيوب وراث�ة أو طب�ع�ة تحول دون اندماجه ��

ي، وعزل �ل من �عا�� الج�س ال���
ا ح�� يتم � بيولوج�� المجتمع. و�انوا �قولون إنه �جب تطه�� المجتمع من األشخاص المعاق��
ا. وقاموا ب�عداد إحصاءات، وأ�دوا أن الس�دة المدمنة اس�ئصال العيوب، و�ظل الجوهر سل�م�
ا، 67 منهم س�ص�حون � س�كون لديها 894 حف�د� � عمر الثالثة والثمان��

ع� الخمر و� ��
ا. ا انطوائ�� ا، و437 فرد�

�
عت�دي اإلجرام، و7 قتلة، و181 عاهرة، و142 م�سول، و40 مجنون

ا س��لفون المجتمع ما �ساوي بناء 140 عمارة. وقال الناز�ون من ا منط���
�
وقالوا إن 437 إ�سان

� المس�شف�ات المتخصصة ��لف
�عدهم إن اإلقصاء واإلخصاء، واإلجهاض الق�ي، واإلقامة ��

ا، �مكن االستفادة منها ع� نحو أفضل، وأنه من األسهل التخلص من هذە المجتمع نقود�
ي �القتل الرح�م. و�ناء عل�ه نقلوا أ��� ا من دورة تطور الج�س ال��� العنا� المنبوذة اجتماع��

ن ذلك األلمان
�
� غرف الغاز. مك

 وس�دة إ� معسكرات االعتقال، وقتلوهم ��
ً

من 200 ألف رج�
� لقض�ة اليهود. و�انت األفراد

� تنف�ذ الحل النها��
عوا �� من �شغ�ل وتج��ة غرف الغاز ق�ل أن ���

� معسكرات االعتقال نجمة سوداء، و�ان اليهود �حملون
ا تحمل ع� صدورها �� ًالمنبوذة اجتماع��

ا، والمثليون الذين كونوا فص�� ا أحمر� نجمة صفراء. و�ان السجناء الس�اسيون �حملون مثلث�
ا. ا أسود� ا �انوا �حملون مثلث� ا ضمن المنبوذين اجتماع�� خاص�

� الحرب ح�� ال
ا تذ�ار�ة للجنود الذين سقطوا �� �عد الحرب العالم�ة األو� �دءوا ي�نون نص��

ي�ساهم أحد. �ان المؤرخون �قولون إن النصب التذ�ار�ة للجنود �انت موجودة ق�ل الحرب
ا إلح�اء

�
� ا مش�� � دول أور�ا الغ���ة رمز�

�ن �� �نات القرن الع�� � ع��
العالم�ة األو�، ل�نها صارت ��

� الغالب ع�
ة. تم بناء النصب التذ�ار�ة �� الذكرى، و�ان النحاتون سعداء �أن لديهم أعمال كث��



ش�ل ألواح حج��ة أو مسالت، �علوها تمثال لد�ك أو للقد�س جورج أو صقر، حسب ج�س�ة
ا، وع� وجهه عالمات الهدوء والتأهب، � وسط النصب جندي �حمل سالح�

، و�� الجنود المو��
و�ولوج�ا وعلم األعراق �قولون إن هذە النصب � اسفل النصب �ساء وأطفال. �ان علماء الن��

و��
ت�ب األ�جدي. و�انت � الحضارة الهندأورو��ة. �انت أسماء الجنود ُت�تب حسب ال��

معروفة ��
ا
�
ا تقول: تذكر الوطن، واأل�طال، والشهداء� وأح�ان � تكتب ع� النصب التذ�اري غال�� الع�ارات ال��

ا لجنود � �عض المدن �ان �قام النصب التذ�اري أ�ض�
�ان �كتب ع� النصب: ال��ل للحرب� و��

� عام
تم إعدامهم أثناء الحرب، أو ح�م عليهم �السجن الم��د، ألنهم رفضوا االنص�اع لألوامر. و��

� مدينة جوفين�سكورت ألنه لم �كن يرتدي ال�وال المنصوص عل�ه،
1916 تم إعدام جندي ��

� عام 1920 ب��
ا وملطخ �الدماء. و�� � حتفه ألنه �ان م�سخ�

ورفض ارتداء �وال صديق له ل��
�
ا �� �  كب��

ً
ء، وال�� هذا النصب إق�ا� �

ا للجندي المجهول مع شعلة ال تنط�� ا تذ�ار�� الفر�سيون نص��
� لم �كن لها تار�ــــخ، مثل �ش�كوسلوفا��ا � الدول الجد�دة ال��

ا، و�لج��ا، و��طال�ا، و�� انجل��
�
ا مات �� و�وغوسالف�ا، الخ. النصب التذ�اري للجندي المجهول �ان �مكن أن �كون لجند��

ا أو أص�ب �طلقة من عدو فدمرت شارة التعرف عل�ه، أو �كون انفجار قطع رأسه، أو لجند��
� إحدى المس�نقعات. وحدث أن غاص أحد

ا ��
�
ا مات غرق ا اخت�� وسط المعركة، أو لجند�� لجند��

� أحد المس�نقعات، ولم يتمكن زمالؤە من سح�ة خارجه، و�انت �ل الخيول
الجنود ح�� ركبته ��

، �ان الجندي مازال ع� ق�د الح�اة، ولم �كن � � نفس الط��ق �عد يوم��
قد ماتت. وعندما مروا ��

�ظهر منه سوى رأسه، وتوقف عن ال�اخ.

وعندما خ� الناز�ون الحرب قامت الدول المنت�ة ب�نظ�م مح�مة دول�ة. راح المحامون
� خطط مختلفة للتخلص من الغجر والسالف،

� لقض�ة اليهود، و��
� �سم�ة الحل النها��

�فكرون ��
� الخ. فتوصلوا إ� مصطلح اإل�ادة الجماع�ة. �ان المؤرخون �قولون إنه حدثت ما �قرب من ست��

� ذا�رة التار�ــــخ. وقال
�ن. ل�ن لم �سجل جم�عها �� � العالم خالل القرن الع��

حالة إ�ادة جماع�ة ��
ا من التار�ــــخ، و�ن الذا�رة انتقلت من مجال التار�ــــخ إ� المؤرخون إن ذا�رة التار�ــــخ ل�ست جزء�
مجال علم النفس، وتم عمل نظام جد�د للذا�رة، ح�ث لم �عد األمر يتعلق �ذا�رة األحداث، �ل
ا من شأنه أن �جعل الناس �شعرون �أنهم مدينون �ذا�رة الذا�رة. إن تفس�� الذا�رة نفس��
� للقض�ة

، ل�ن ال �عرفون لمن ع� وجه التحد�د و�ما �دينون. أطلقوا ع� الحل النها�� �
للما��

اليهود�ة ف�ما �عد اسم الهولوكوست أو ِشواء، ألن اليهود �انوا �قولون إن األمر لم يتعلق �اإل�ادة
�
ء آخر يتخ� اإل�ادة الجماع�ة �ش�ل �عجز ال��� عن فهمه. ولم يرغبوا �� �

الجماع�ة، �ل ���
مساواة الهولوكوست �مفهوم اإل�ادة الجماع�ة. و�انوا �قولون أن األمر يتعلق �مسألة يهود�ة
�حته، وشعر كث�� من الناس �أن اإل�ادة الجماع�ة أص�حت قا�ة ع� اليهود، وقالوا إن ضحا�ا
ء �عجز ال��� عن فهمه، وأن اليهود قد اس��دلوا �

اإل�ادة الجماع�ة �فهمون تج��تهم ع� أنها ��
� أن �فهم غالب�ة ال��� الهولوكوست ع�

ها، و�التا�� ساعدوا �� الحقائق التار�خ�ة �ط��قة تفس��
� معسكرات

أنه مشهد درا�� من أحد األفالم. و�ان �عض الحاخامات �قول إن اليهود لم �قتلوا ��
� ح�اة أخرى، ألن

ا ما �� � ارتك�ت ذن�� أ، ل�ن األمر يتعلق ب�ناسخ األرواح ال�� االعتقال صدفة أو خط�
� الح�اة الدن�ا. و�ان المؤرخون

قل�ل من األرواح تحافظ ع� نقائها وصفاءها ط�لة وجودها ��
� انتقل من المفهوم التقل�دي للتار�ــــخ كونه استمرار للذا�رة إ� مفهوم �قولون إن المجتمع األور��



� ت�سلخ عن التار�ــــخ. وقال حاخامات أخرى إن هللا انعزل عن العالم أثناء الذا�رة ال��
الهولوكوست، ولم �كن األمر �مثا�ة عقاب، �ل عودة العالم إ� حالته األو�، ق�ل أن �ضع هللا له
ة من الموت أثناء الحرب ا، ح�ث �ان الظالم �خ�م ع� العالم. وقد نجت فتاة يهود�ة صغ�� نظام�
وتهوف لحن من أو���ت � مدينة ش��

�س�ب أنها �انت تعزف ع� آلة ال�مان فوق أحد األرصفة ��
األرملة السع�دة. و�ان المؤرخون �قولون إن ع� تحقيق الحدث وصل إ� منتهاە، ألن التأر�ــــخ

دخل ع� نظ��ة المعرفة.

� عام 1940 عندما قرروا ترح�ل جميع يهود
� للقض�ة اليهود�ة ��

� حل نها��
�دأ الناز�ون �فكرون ��

� أور�ا �انوا فقط اليهود الذين لهم أقارب أغن�اء وذوي
أور�ا إ� مدغشقر. ومن سمح لهم �ال�قاء ��

�
. وقدر الناز�ون عدد اليهود الذين لهم أقارب أغن�اء وذوي نفوذ �� � � األرجنت��

� أم���ا و��
نفوذ ��

� معسكرات اعتقال
ة آالف، هؤالء �جب وضعهم �� � �ما �قرب من ع�� � األرجنت��

أم���ا و��
خاصة، وما �قرب من �سعة مليون يهودي �جب إرسالهم إ� مدغشقر، ح�ث ستقام لهم
ا �مرور � أقرانهم، وس�نقرضون تمام� معسكرات ب�دارة داخل�ة خاصة. وهناك س�كون اليهود ب��
ا دون اللجوء إ� ��� الدم اآلري الذي الوقت، ألن الطب�عة ستلفظهم من رحمها، و��تهوا تمام�
� كتاب

� عام 1905 ��
� أورو�ا. ظهرت فكرة تهج�� اليهود إ� مدغشقر ألول مرة ��

اختلط بهم ��
ا للعلوم أطلق عل�ه علم ح فرع� لعالم الهوت نمساوي، درس العهد القد�م وعلم الحيوان، واق��
. وتوصل إ� نظ��ة تقول إن هللا ال وجود له، وأن العالم خلقته آلهة من ساللة �

الالهوت الحيوا��
. ل�ن � ون�ة والتخاطر، و�انوا خالدين وروحاني�� ، ل�ن �انوا �ج�دون إرسال اإلشارات إل�ك�� ال���
�مرور الوقت �دءوا �ختلطون �ال��� و�الحيوانات ح�� صاروا عرضة للموت. وقال صاحب
النظ��ة إن أقرب األجناس لآللهة وأول األج�ال من أنصاف اآللهة هم اآلر�ون، ح�ث ظلوا
ح هذا العالم تهج�� اليهود ون�ة ونيوترونات تخاطر. واق�� � أنفسهم ب�قا�ا قوة ال�ك��

�حتفظون ��
� � ألمان�ا يتم تخص�ب ال�ساء األلمان�ات فيها �ذكور آر���

إ� مدغشقر، و�ناء أديرة ت����ة ��
لتخص�ب اإل�سان اإلله، الذي س�تواصل �التخاطر، و�قوة الفكرة، و�الطاقة ال�ه���ة. ل�ن
� حاجة

 طائلة هم ��
ً

� نها�ة األمر �أن تهج�� اليهود إ� مدغشقر قد ت�لف أموا�
الناز�ون قرروا ��

� للقض�ة س�كون عن ط��ق
� عام 1942 أن الحل النها��

. فقرروا �� � إليها لدعم المجهود الحر��
إ�ادة اليهود ��ل الوسائل المتاحة.

� بها طول الوقت. لم �كن � ع��ات نقل مح�مة الغلق، و�انوا محبوس��
�ان الناس �سافرون ��

� الع��ة. �عض معسكرات
�الع��ات حمامات، وعندما �ان أحدهم �موت �انت الجثة ت��� ��

االعتقال �انت مخصصة للعمل، وال�عض اآلخر إل�ادة اليهود الذين �انوا يهددون الج�س اآلري.
، أو إ� ثالث � و�عد وصول الناس إ� معسكر اإل�ادة �ان األلمان �قسمونهم إ� مجموعت��
ا، �انوا ا �انوا �عزلون األطفال أ�ض�

�
� ع� الس�دات، وأح�ان مجموعات. الرجال �انوا منفصل��

ا �ختارون منهم
�
�أمرونهم �التجرد ال�امل من مال�سهم، و�أخذونها منهم. �ان األلمان أح�ان

� إ� غرف ، أو امرأة شا�ة جم�لة لتعمل خادمة، و�رسلون ال�اق�� � جم�� �عضهم كعمال جدد، أو م��
الغاز. �ان الرجل الواحد منهم منذ مغادرته القطار وح�� وصوله إ� المعسكر �حتاج إ� ع��

دقائق، والمرأة الواحدة خمسة ع�� دق�قة، ألن شعر ال�ساء �ان ذو جودة عال�ة، وط��ل،



و�حتاج لوقت أطول اثناء قصه. �انوا �ستعملون الشعر كحشو للحش�ة، ولصناعة الشعر
. وح�� ال يثور الناس فوق األرصفة �ان األلمان �قولون لهم �أنهم ذاهبون إ� المستعار للد��
ا �انوا يوزعون عليهم �طاقات دخول، و�قولون لهم إنهم �جب أن

�
. أح�ان ً

منتجع ص�� أو�
ِتب عليها: بوف�ه،

�
� ش�اك التذا�ر �المنتجع. و�انت فوق البيوت المح�طة �افطات ك

�سلموها ��
� محطة القطار، وأنهم

ش�اك تذا�ر، تلغراف، الخ. و�ان الناس رغم الخوف �عتقدون �أنهم ��
�أخذونهم إ� م�ان آخر، وأن خلع المال�س وقص الشعر �� ألس�اب صح�ة، ألن األلمان �انوا
ا �التداب�� الصح�ة. �انت إدارة المعسكر تحصل من الدولة ع� خمس مار�ات يهتمون ج�د�
مقا�ل �ل مائة ك�لوجرام من الشعر. و�انوا �قولون لهم �أنهم �عد االغ�سال س�ذهبون إ�
معسكر آخر ل�� �عملوا ف�ه، ألن العمل الجاد هو الط��ق األفضل إ� الصالح. �ان الناس
� النها�ة

ا ح�� �دخل أ��� عدد ممكن، ثم �لقون �� �دخلون إ� غرف الغاز وأ�ديهم مرفوعة عال��
ا فوق األرصفة فرق

�
ا. �انت تظهر أح�ان � ا كب��

�
ة إ� الغرفة ح�ث ال �حتاجون م�ان �األطفال الصغ��

موس�ق�ة من فت�ات سجينات، يرتدين أقمصة ب�ضاء، وتنورات �ح��ة زرقاء، و�عزفن أحد
األلحان األو�رال�ة.

� عام 1915. قامت الحكومة �الق�ض
� ترك�ا ��

�ن �� � القرن الع��
ظهرت أول حالة إ�ادة جماع�ة ��

�ع سالح وقتل � القسطنطي��ة و�طلقوا النار عليها، �ما قامت ب��
600 أ�ة أرمي��ة تع�ش ��

� . وحصل جميع األرمي�ي�� ��
� الج�ش ال��

الجنود ذوي األصول األرمي��ة الذين �انوا �خدمون ��
� ساعة، �ن ساعة، أو ثمان�ة وأر�ع�� ع� أوامر �الخروج من المدن والقرى خالل أر�عة وع��
ك�ة عند بوا�ات المدن، وعندما ي�دأ الس�ان �خرجون منها، �قوموا ب�طالق طة ال�� وتمركزت ال��
� �الد الرافدين. و�ان

� مناطق صحراو�ة ��
النار ع� الرجال. وأرسلوا ال�ساء واألطفال إ� المن�� ��

ا ع� األقدام �دون طعام، � ا س�� � ع� ال�ساء واألطفال أن �قطعوا ثالثمائة أو خمسمائة ك�لوم��
ِ�ر فيها

ُ
� والروس مذكرة اتهام، ذ . وأصدر الفر�سيون واالنجل�� � العد�د منهم حتفه أثناء الس��

ول��
�ة. وحمل معه إ� ألمان�ا أحد الض�اط األلمان � التار�ــــخ مصطلح ج��مة ضد ال���

ألول مرة ��
�� 66 صورة من اإل�ادة الجماع�ة ضد األرمن، وأرسلها

� التدر�ب �الج�ش ال��
الذي �ان �عمل ��

، وكتب له: أن ع� ألمان�ا أن تتحرى الدقة عند اخت�ار حلفاءها، ألن لعنة �
إ� الق�� األلما��

� مواطن من قوم�ات � عا�� 1928 و1949 قام الروس بتهج�� ستة مالي��
ترك�ا سوف تص�بها. و��

، واأللمان، � ، والبولندي�� � ، واألوكراني�� � ، واالستوني�� � غ�� روس�ة، مثل التتار، والليتواني��
%30 �

، الخ. ول�� � ، واأل�راد، واألنجوشي�� � ، والمغول، األوراتي�� � ، واليونان، وال�ور��� � والمولدافي��
ا �أن . و�ان الشيوعيون �قولون الحق� � العام التا��

، و20% منهم مات �� منهم حتفه أثناء الس��
ّ جد�د، ال �كون األمر لم �كن ترح�ل، �ل تعد�ل للب�ئة الجغراف�ة، وخطوة أو� نحو وطن قو��

ا من �سكنه، وأين �سكن، �ل ك�ف �س� للعمل من أجل سعادة اآلخ��ن. ف�ه مهم�

� خارج منطقة خا�اروف�ان � بناء مستوطنة لليهود ع� الحدود مع الص��
� عام 1924 ��

وفكروا ��
� منطقة تصل فيها درجة الحرارة إ� 40 درجة تحت الصفر. و�ان الشيوعيون �قولون إنها

��
تهم، ، �مكن لليهود الع�ش فيها وسط أبناء عش�� �

ل�ست مستوطنة، ل�نها منطقة ح�م ذا��
12 �

� إ� �ازاخستان ��
477 ألف ش�شا�� � عام 1944 بتهج��

و�كون لهم إدارة مستقلة. وقاموا ��



د. � من الج�ع وال��
ألف و525 ع��ة لنقل الحيوانات. مات منهم أثناء الط��ق 190 ألف ش�شا��

� أصولهم الش�شان�ة. و�ان �طلق ع� تلك
وا ��

�
� عام 1999 أقاموا معسكرات خاصة لمن شك

و��
� واألط�اء � عام 1948 اتهموا الصحفي��

المعسكرات اسم معسكرات اإلقامة المؤقتة. و��
جوازي، وقتلوا الغالب�ة � ذوي األصول اليهود�ة �الالقوم�ة، و�الصهيون�ة، و�الفكر ال�� والمهندس��
� إ� معسكرات االعتقال. ل�ن األتراك �انوا �قولون إن اإل�ادة العظ� منهم، وأرسلوا ال�اق��

الجامع�ة لألرمن لم تكن إ�ادة جماع�ة حق�ق�ة، وكذلك اعتقد غالب�ة اليهود.

ە. ، ل�ن هناك من هو أفضل من غ�� � جوهرة خ��ّ
و�ان علماء الس�نتولوج�ا �قولون إن اإل�سان ��

وقّسموا ال��� إ� أر�عة مجموعات. �ان أفضلهم أنصار الس�نتولوج�ا، ألنهم �انوا �عرفون أش�اء
�جهلها اآلخرون. وضمت المجموعة الثان�ة غالب�ة ال��� الذين لم �دركوا هذە الحق�قة �عد. و�ان
Potenial ُخمس ال��� ع�ارة عن أناس تم تص��فهم ع� أنهم مصدر محتمل للمتاعب
�
Trouble Sources. هؤالء �ان �صفهم الس�نتولوجيون �أنهم فقدوا عقلهم. واثنان ونصف ��

المائة �انوا ع�ارة عن Supressive Persons، وهؤالء �انوا أناس يرفضون الحق�قة، وَ�ُحولون
� 72 ط��قة ل�شفهم ح�� يتم عزلهم عن اآلخ��ن ق�ل

. وفكر الس�نتولوجيون �� دون تح��ر ال���
ا أمن�ة خاصة لل�شف عمن يرفضون تح��ر

�
تغي�� العالم القد�م. وكّون الس�نتولوجيون فرق

�ة. �ان يتم قبول أعضاء تلك الفرق لمدة مل�ار عام. و�ان الس�نتولوجيون �قولون إن ال���
ا. و�انوا �قولون إن ، ل�ن األمر س�ستغرق وقت�

ً
 أم آج�

ً
�ة ستحصل ع� ح��تها عاج� ال���

� الح�اة الدن�ا، و�تأ�د من عودته إ� الحالة الروحان�ة وا� الخلود،
اإل�سان س�صل إ� المعرفة ��

 التحرر من سجن الم�ان والزمان. واإل�سان المتحرر من سجن الم�ان �مكنه أن
ً

ل�ن �جب أو�
ة. � عاناها طوال هذە الف�� ا، ف�درك جميع جراحه، ال�� � الزمن، و�عود لمدة 75 مليون عام�

�سافر ��
� فقدها �س�ب جع طاقته ال�� � أن �فقد طاقته. وعندما ي��د أن �س��

وأن الجراح ستكون الس�ب ��
�ة. وعندما يتخلص من تلك � تحمل �قا�ا الذا�رة ال��� آالمه، فعل�ه أن يتخلص من اآلثار ال��

ي �مكنه أن �سافر ع�� الزمن ل�صل إ� الحق�قة. اآلثار، ومن الذا�رة، ومن �ل العبء ال���

� الوال�ات
� عام 1907 ��

ا �� وصدر أول قانون إخصاء العنا� عد�مة النفع والمنعزلة اجتماع��
. وتم تعد�ل القانون � � والمر�� النفسي�� المتحدة األم��ك�ة. سمح القانون ب�خصاء عتاة المجرم��
� عام 1914 بناء ع� رأي علماء األمراض العقل�ة ل�شمل لصوص الدجاج من ذوي األصول

��
الزنج�ة والهند�ة. و�انوا �قولون إن لصوص الدجاج من أصول ب�ضاء �مكنهم العثور ع� ط��ق
� س���ا

� ح�اة المجتمع �العمل الجاد الدءوب. وصدر قانون اإلخصاء ��
الت��ة، واالنخراط ��

�
ا �� � فنلندا والس��د عام 1935 وظل سار��

� عام 1934، و��
و�ــــج �� � ال��

والدنمارك عام 1929، و��
الس��د ح�� عام 1975، وتم إخصاء 13 ألف و810 مواطن س��دي، و48 ألف و955 مواطنة
� خاصة � ال�الد ذات التقال�د ال�اثول�ك�ة لم �كن فيها قوان��

س��د�ة بناء ع� قرار المح�مة. و��
� ال�سل، ألن ال�اثول�ك �انوا ضد نظ��ة التطور، واإلخصاء، واإلجهاض. �انوا �قولون إنه بتحس��
و�ساتانت �انوا �قولون إن ء منحة هللا إ�اە، ل�ن ال�� �

ل�س من حق أحد أن �منع اإل�سان من ��
ا عند ال�اثول�ك، وأنهم يؤكدون ع� هذا منذ أر�عمائة العقل يتطور، وأن رفض التطور أمر تقل�د��
� يوغوسالف�ا

، و�� � � رأي الطب�ب إلخصاء األفراد المهمش��
� الدول الشيوع�ة �ان �ك��

عام. و��



ورومان�ا و�ش�كوسلوفا��ا �ان يتم إخصاء األل�ان والغجر من �اب العقاب، ألن حكومات هذە
ا�� �ش�ل غ�� مقبول. � دول المعسكر االش��

ا�د �� � الدول �ان تعتقد أن أعداد األل�ان والغجر ت��
� عام 1933 عندما وصل الناز�ون إ� الح�م. وأول ما قاموا

� ألمان�ا ��
صدر قانون اإلخصاء ��

ب�خصائهم �انوا األطفال، و�انوا �طلقون عليهم Rheinlanbastarde، أي أبناء زنا من راينالند.
�
، الذي احتل منطقة راينالند �� �ان هؤالء أطفال ألمهات ألمان�ات وآ�اء زن�ج من الج�ش الفر���
ذلك الوقت. وتم إخصاء 514 من أبناء الزنا من راينالند، و�رسالهم إ� مصحات للمر��

� ألمان�ا، وأرسلوهن إ�
. واُتهمت أمهاتهم �التعاون مع األعداء وقلب نظام الح�م �� � النفسي��

وك معسكر اعتقال خاص وك. �ان معسكر رافي�س�� � مدينة رافي�س��
معسكرات االعتقال ��

ا مع ال�ساء المتهمة �قلب نظام الح�م أ�ى �الس�دات، وف�ما �عد �انوا �ضعون ف�ه أ�ض�
�
�ات األلمان�ة. ول�� � المصانع وال��

الحرب، أو العمال من الدول المحتلة الذين �انوا �عملون ��
� معسكر

وك. و�ان لدى األط�اء األلمان �� � معسكرات رافي�س��
92 الف و350 امرأة حتفها ��

� مدينة داخو غرفة ذات ضغط منخفض، �انوا �درسون فيها سلوك األطفال المر��
االعتقال ��

ا . وأسس األم��كيون معهد� �
� وغ�� الورا��

� ال�ع الورا�� �ال�ع، و�حاولون التعرف ع� الفرق ب��
� عام 1922 أرسل مدير المعهد إ� الحكومة األم��ك�ة قائمة

� عام 1910. و��
� ال�سل �� لتحس��

� إخصائهم �غرض الحفاظ ع�
ا، والذين ي���� � العاج��ن ع� التأقلم اجتماع�� �أسماء المواطن��

ا لمعاي�� طب�ة ة مجموعات ط�ق� ا. �انت القائمة مقسمة إ� ع�� المجتمع لي��� معا�� ورش�د�
� ل�س لديهم � �ع�شون عالة ع� المجتمع، ومواطن�� واجتماع�ة مختلفة. و�انت تضم مواطن��
� �عيوب خلق�ة، أو أمراض مزمنة أو ُمعد�ة، � مصاب�� إقامة دائمة أو دخل �اف، ومواطن��

، ومر�� � دين، ومجان�� ا م�� � السمع، وتضم أ�ض�
� ضعاف النظر أو لديهم ضعف �� ومواطن��

� كحول، ومتعا��
، ومر�� �س�الن الدم، ومد�� � ، ومومسات، ومثلي�� � ، ومجرم�� � نفسي��

� ال�ع عند ال��� وعند ا �دراسة الفروق ب�� مخدرات، ومر�� السل وال�ع. قام األط�اء أ�ض�
� في�نا. وقامت إدارة معسكر ماتوهاوزن

األرانب. و� دراسة طلبتها منهم إدارة المعسكر ��
�ــــح و�ل�ات الطب. �ان �جب أن تكون ا �طلب جثث لصالح المعهد ال��� � في�نا أ�ض�

لالعتقال ��
ا ما �قرب من 460 جثة سل�مة، �ــــح �طلب سن��� جثث حديثة الوفاة وسل�مة. �ان معهد ال���
و�ــــج و�عد الحرب � ال��

�ــــح. و�� � ساعات تدر�س علم ال���
حة �� �انت غالب�تها مخصصة للم��

� األصل من أمهاتهم، و�رسلونهم إ� معاهد مخصصة
�انوا �أخذون األطفال من أب ألما��

، وعلماء � . �ان العد�د من علماء البيولوج�ا، وعلماء األجنة، والعلماء النفسي�� � للمر�� النفسي��
� ال�سل من أعظم م�اسب العلم الحد�ث �عد ال�ه��اء. و�ولوج�ا ع� قناعة �أن علم تحس�� األن��
� ال�سل أعاد �شك�ل ح�اة اإل�سان، ومكن العالم من و�ما فعلت ال�ه��اء، فإن علم تحس��
� ال�سل �شك�ل القاعدة البيولوج�ة للمجتمع الدخول إ� ع� جد�د. فقد أعاد علم تحس��
� الدخول إ� ع� جد�د. غ�� أن �عض علماء ال�سل �انوا �قولون

�ش�ل جذري، وساعد العالم ��
�  ح�� �قل عدد المجان��

ً
�ن ج�� � وع�� إن اإلخصاء ال طائل منه، وقالوا إننا نحتاج إ� اثن��

� والمر��  آخر ح�� �ستقر حالة �دالء المجان��
ً

� ج�� � ب�س�ة 0،9%، و�سع�� والمر�� النفسي��
وري العثور ع� وس�لة أ�ع � المائة ألف. و�انوا �قولون إنه من ال��

� ب�س�ة واحد �� النفسي��
. � صحة ال��� لتحس��



ومع تح��ر المرأة وا��شاف موانع الحمل وصمامات المح�ض والحفاضات ذات االستخدام
� أور�ا، وزاد عدد لعب األطفال، ودور رعا�ة األطفال، ومالعب

الواحد تناقص عدد األطفال ��
األطفال، وال�الب والجرذان، وما شا�ه. �ان علماء االجتماع �قولون إن الطفل صار مركز اهتمام
� االستقالل�ة، وأن تصبح لهم

ا. �ان األطفال يرغبون �� � األ�ة �لها، وعن�ها األ��� تأث��
� �انت ألشقائهم، و�انوا �طلبون شخص�تهم الخاصة، ورفضوا ارتداء الق�اعات أو األحذ�ة ال��
ة. وأنتجت ق�اعات جد�دة، وأحذ�ة جد�دة، وأقالم تل��ن، ومكع�ات، ودم�ة لدب أو لفتاة صغ��
� القرن التاسع ع�� �اث�� ع�� ألف

ا ت��د عما أنتج �� �ن دم�� � القرن الع��
� أور�ا ��

�ات �� ال��
 من الخشب أو �شارة الخشب �انوا �صنعونها من المواد الصناع�ة.

ً
ونصف األلف مرة، و�د�

و�مرور الوقت تعلمت تلك الد� الحركة وال�الم، وصارت �التدر�ــــج أ��� استقالل�ه، و�انت
ا غناء ، و�الهنا والشفا. و�عضها �ان �ج�د ال��اء، والتجشؤ �عد األ�ل، وأ�ض� تقول: ص�اح الخ��

�عض المقاطع األو�رال�ة.

� عام 1959. �ان طولها 30 سم، ولديها ثد�ان
. �دأ إنتاجها �� � �انت أشهر عروس ُ�سّ� �ار��

ة، وأرداف نح�فة. �انت أول دم�ة تت�ف مثل ال��ار. ثم �دأت تتحدث، ان، ومؤخرة كب�� كب��
ا: ، وماذا سأرتدي عندما أذهب للسهرة؟، وتقول أ�ض� �

� المساء موعد مع صد���
وتقول: عندي ��

� �اديء األمر ترتدي مال�س راقصة �ال�ه أو
اء فستان جد�د؟ �انت �� � م�� ل��

أال ت��د أن تأ��
إحدى الممثالت، ثم صارت �عد ذلك مض�فة ج��ة، ومدرسة، وطب��ة ب�ط��ة، وس�دة أعمال،
� مال�س

� عام 1986 ��
�� � ورائدة فضاء، ومرشحة لمنصب رئ�س الجمهور�ة. وظهرت الدم�ة �ار��

� معسكرات االعتقال. احتجت ع� ذلك مختلف
مخططة، وق�عة مقلمة �ان يرتدونها ��

؛ وقالت إنها سخ��ة من آالم الناس وذكرى الضحا�ا. ودافع � القدا�� جمع�ات المحار���
�
المنتجون، وقالوا إنها ع� العكس ط��قة مناس�ة لتع��ف األج�ال الجد�دة ع� ما عاناە ال��� ��

ي الفت�ات تلك الدم�ة ب��ــها المقلم سوف يتفاعلون معها، معسكرات االعتقال، وأنه عندما �ش��
� عام 1998 ب�ناء

� السن س�فهمون �سهولة حجم المعاناة. وقام األلمان ��
ون �� وعندما �ك��

، �سُهل رؤ�ته من �ع�د. �انت وظ�فة � � مدينة برل��
نصب تذ�اري ضخم لضحا�ا الهولول�ست ��

ا تحذير األج�ال القادمة.  عن االحتفال �أحداث تار�خ�ة معينة، أ�ض�
ً

مثل هذا النصب فض�
� ل�س الط��قة المث� للتعب�� عن الهولوكوست الذي تجاوز واعتقد �عض الناس أن العمل الف��
�ل القواعد األخالق�ة. وقال ال�عض إن العمل المثا�� هو العمل الذي �قول �أنه ال �مكن وصف
ا تصم�مات من شأنها تحذير األج�ال القادمة.

�
الهولوكوست. وقدم أر�عمائة وخمس �سعون فنان

ح آخرون بناء ح احدهم تصم�م نجمة سداس�ة بها ثمان�ة ألوان، تدور حول نفسها. واق�� واق��
ح آخر بناء محطة إطار س�ارة رو�� ضخم، توضع فوقه ع��ات من معسكرات االعتقال، واق��
حافالت ضخمة، تقف بها حافالت حمراء، وقائمة �محطات الوقوف، �ح�ث تكون معسكرات
ا من الفوالذ، �كتب عليهم � عامود� هم بناء �سعة وثالث�� ح غ�� ة، واق�� االعتقال � المحطة األخ��

�لمة لماذا ��ل اللغات:

WARUN? WAAROM? VARFØN? WHY? POURQUOI? PERCHÉ? DLACZEGO?
CŪR? KUIDAS? MIKSI? MIÉRT? ZAKAJ? KODÉL? HVORFOR? JIATÍ? PSE?



NIḈIN، الخ.

وقال ال�عض إنه ال �جب عمل نصب تذ�اري فقط لضحا�ا الهولول�وست، ول�ن لضحا�ا
عمل�ات اإل�ادة الجماع�ة، ألن ذا�رة التار�ــــخ ستظل بهذە الط��قة ح�ة، وخالف ذلك ستكون
� إن مجرد أ�وام من الفوالذ أو الحد�د، تصبح �دون ق�مة �عد �ضعة عقود. وقال �عض المؤرخ��
� حد ذاته غ�� �اف ل�كون ذا�رة لحدث ما، ولن

موض�ع إقامة نصب تذ�اري محل خالف، ألنه ��
� أدت إ� م��د من ال�اعات �حول دون تكرارها. وقدموا أمثلة ع� حما�ة ذا�رة العالم، وال��

والحروب.

ها، رغم ما �ان اليهود الذين نجوا من الهولوكوست �قولون إن النصب التذ�ار�ة والمتاحف وغ��
ددون ع� المدارس، و�حكون ة � األفضل. ف�دءوا ي�� لها من أهم�ة، إال أن الشهادة الم�ا��
للتالم�ذ عما شاهدوە. و�ساءلوا عن ك�ف�ة الحفاظ ع� ذكرى الهولوكوست �عد موتهم.
� نقل شهاداتهم إ� رجل شاب، يتعلمها � اليهود السا�ق�� وأوصت الجمع�ة الس��د�ة للمساج��
ة.  عاش التج��ة م�ا��

ً
عن ظهر قلب، ثم يزور المدارس، و�ح�� للتالم�ذ أنه �ان �عرف رج�

� عام 1945، وطالبوا
وق�ل أن �موت ينقل شهادته لشاب آخر، الخ. وخاطب اليهود الرأي العام ��

، ح�ث �ع�ش هناك اليهود وسط أقرانهم دون الخوف � بتأس�س دولة ا�ائ�ل ع� أرض فلسط��
� ذلك

�� � � الذي �انوا �حتلون فلسط�� من هولوكوست جد�د. فحار�وا ضد العرب واالنجل��
� عام 1939 عن

�� � الوقت، وقاموا �عمل�ات اغت�ال، ونظموا موجات هجرة ��ة. وأعلن االنجل��
ا �منع

�
حصص خاصة �الهجرة لتخفض من عدد المهاج��ن اليهود ب�س�ة 75%، وأصدروا قانون

� سفينة تحمل مهاج��ن يهود � يوليو عام 1947 وصلت إ� فلسط��
. و�� �

اء األرا�� اليهود من ��
� عام 1938 طال�ت الحكومة

� من ح�ث أتوا. و�� � من ألمان�ا، فأعادهم االنجل�� � قادم�� عي�� غ�� ��
طة � جوازات سفر اليهود ح�� تتعرف عليهم ال��

�� J الس��د�ة السلطات األلمان�ة بوضع حرف
� الس��د�ة ع� الحدود، وع� �ل من ال تظهر عل�ه سمات الرجل اليهودي. �ان اسم السفينة ال��

� EXODUS، ع� اسم احد كتب العهد القد�م. وسافر ع� متنها 4500 جاءت إ� فلسط��
ا نجوا من معسكرات االعتقال، وأرادوا العودة إ� األرض الموعودة. يهود��

� شهر نوفم�� أعلنت منظمة األمم المتحدة عن ق�ام دولة ا�ائ�ل. سافر العد�د من
و��

�
� �سافر للعمل �� � إ� ا�ائ�ل ل�� يروا �شأة الدولة الجد�دة. و�ان الش�اب األور�� األورو�ي��

� �انوا �طلقون عليها ال�يبو�س، ح�ث �عمل الجميع من أجل المستوطنات الذراع�ة اليهود�ة ال��
ا. و�انت م�اتب � مع�

ا، و�ان الجميع ي�شدون األغا��
�
� ء فيها مش�� �

سعادة الجميع. �ان �ل ��
السفر اال�ائ�ل�ة توزع ملصقات عليها صور ش�اب يتطلعون بوجوە قاس�ة المالمح إ� الشمس
ق ع� القدس، وأسفل الملصق ع�ارة تقول: لم تذهب آالمنا ه�اًء، اقتنصوا فرصة و� ���

األسعار المخفضة.

� تعد أول وس�لة لتأس�س اله��ة ال�س��ة � علم الج�س �قولون إن الدم�ة �ار��
�ان أخصائيون ��

عند صغار الفت�ات، وأن النجاح الذي حققته الدم�ة ي��ت وجود ال�شاط الج��� عند األطفال.
�ن عندما وجدوا أن الفت�ات � القرن الع��

وك�� الحد�ث عن ال�شاط الج��� عند األطفال ��
ً



 عن العضو الذكري، ألن
ً

اء طفل دم�ة، وأن هذا الطفل �ان �د�� � من ابيهم �� الصغار �طل��
�ــها لها أبوها ُتعّد � �ش�� ا، وأن الدم�ة ال�� ا أن �صبح لديهن قض��� ات كن يردن أ�ض� الفت�ات الصغ��
� إنتاج د�

ات، ثم �دءوا �� � ال�دا�ة ع� ش�ل فت�ات صغ��
�مثا�ة قض�ب لها. �انت الد� ُت�َتج ��

� فخديها فتحة مه�ل، والدم�ة الذكر قض�ب. ع� ش�ل ص��ان، و�انت لدى الدم�ة األن�� ب��
�ــها من اآل�اء ة ب��ة اللون. �ان �ش�� � إنتاج دم�ة زنج�ة، ودم�ة ب���

� س�عينات القرن ��
و�دءوا ��

�ل رجل أب�ض ي��د أن �قول للعالم �أنه ضد التفرقة العن��ة. �انت التفرقة العن��ة إحدى
� �ل

�ة لديها سمات ثابتة، تالزمها �� � تقول إن األجناس ال��� نظ��ات القرن التاسع ع�� ال��
ا هو الج�س األب�ض الذي لد�ه ميول طب�ع�ة لتنظ�م مراحل تطورها، وأن الج�س األ��� تطور�
. و�ان اإل�سان العن�ي هو من �خاف من أن المجتمع، وللتفك�� المجرد والسمر الجما��
� تمكن اال�سان األب�ض اختالط األجناس يهدد اال�سان األب�ض، و�ضعف الصفات الجي��ة ال��
�ة. ولم �كن الشخص الذي يناهض اليهود ُيوصف �العن��ة، �ل �معاداة من ق�ادة ال���
هم، السام�ة. ألن اليهودي لم �كن ُ�صّنف ع� أنه إ�سان وضيع مثل الزن�ج والهنود الغجر وغ��
�
�ل �ان اليهود ُ�صنفون ع� أنهم شاذون عن الطب�عة. وظهرت �لمة معاداة للسام�ة ألول مرة ��

، و�انت تطلق ع� الشخص الذي ال يوافق ع� أن �س�طر اليهود ع� نها�ة القرن التاسع ع��
ة �عد الحرب العالم، و�دعو أقرانه إ� التصدي لهم. وصارت العن��ة مش�لة اجتماع�ة كب��
� ال�الد األور��ة الغن�ة. و�ان ع� مجتمعات

ة استقرت �� العالم�ة الثان�ة، ألن أقل�ات عرق�ة كب��
هذە الدول أن تحت��ــهم. �ان هناك نموذجان س�اس�ان الحتواء األقل�ات العرق�ة وت�املها،
� دول �انت تعتقد أن المجتمع

واس��عابهم داخل هذە المجتمعات. تمت عمل�ة الت�امل ��
، ومن األفضل أال �ختلط أحدهم � � مختلفت�� � من ثقافت�� � �مكنه أن �ق�ل تعا�ش نموذج�� الوط��
�اآلخر، وأن �حافظ �ل منهما ع� ه��ته. قامت �عمل�ة االس��عاب دول �انت تؤمن �العالم�ة،
وتقول �أنه يوجد نظام اجتما�� أع�، تندرج تحته اله��ة الثقاف�ة والعرق�ة. وتب�� عمل�ة الت�امل
ها. ودعت إ� عمل�ة االس��عاب ا والس��د، وغ�� ، مثل انجل�� � و�ستان�� دول تدين �المذهب ال��
ا � أ��� نجاح� دول ذات تقال�د �اثول�ك�ة مثل فر�سا، و��طال�ا، أو �لج��ا. وظل النموذج االس��عا��
ا وأم���ا، � ت�نته، مقارنة �انجل�� � الدول ال��

، ألنه لم تكن هناك قالقل عرق�ة �� من النموذج الت�ام��
ها. ل�ن بنها�ة القرن، ومع �دا�ة الحد�ث عن و�ان عدد ال��جات المختلطة فيها أ��� من غ��
� أن �كون له ه��ته

العولمة والمواطنة العالم�ة، تراجعت فكرة العالم�ة، وأصبح �ل فرد يرغب ��
� تناغم مع التقال�د، وأن �عود

ا، ول�س مجرد انتماء، وأن �ع�ش �� الخاصة، وأن �فخر �أصله ثقاف��
إ� جذورە، الخ.

ا � أور�ا، وأهم من الدين، ور�ما صار مهم�
� غا�ة األهم�ة ��

�ن قض�ة �� � القرن الع��
أصبح الج�س ��

شأنه شأن األموال. وأراد الجميع ممارسة الج�س �طرق مختلفة. �ان �عض الرجال �دهنون
� �ان � ح�� تطول عمل�ة االنتصاب قدر اإلم�ان، رغم أن ال�و�اي�� أعضائهم الج�س�ة �ال�و�اي��
� األفالم مشاهد، �ضاجع فيها األ�طال

ا. و�عد الحرب العالم�ة الثان�ة �دأت تظهر �� ممنوع�
ا حينها، ألن كث�� من الناس �انوا يؤمنون وال�طالت �عضهم ال�عض، و�ان هذا األمر مستهجن�
ا �صورة الفراش، أو الساعة، أو السماء، ثم بوجود هللا، و�ان مشاهد المضاجعة تظهر تلم�ح�
عجون � � �ل وقت، و�ان الرجال م��

تطفأ األنوار فجاة. �انت ال�ساء ت��د أن �شعر بهزة الجماع ��



ددون � االنتصاب، فج��وا مختلف طرق اإلثارة. فراحوا ي��
من هذا األمر، و�انت لديهم مشا�ل ��

ع� أط�اء التحل�ل النف�� �� يتعرفوا ع� أس�اب المش�لة، إن �انت تعود إ� مشا�ل عانوا منها
� عام 1900 ع� �د أحد أط�اء األعصاب

� طفولتهم وال �عرفونها. ظهر التحل�ل النف�� ��
��

� الذي أراد دراسة العمل�ات النفس�ة، وتحد�د عنا�ها بواسطة العقل ال�اطن. وقال النمساو���
هما � أعراض لمشا�ل ج�س�ة من أ�ام الطفولة. وابتكر �ا وغ�� � والهس�� إن االضطراب العص��
خاء من الخلط، والرقا�ة، واألنا، لذلك ط��قة جد�دة ومفاه�م جد�د، مثل تعد�ل ال�شوة، واالس��
� �مكن أن تكون إما إخصائ�ة أو أودي��ة. وفر من واألنا العل�ا، والغ��زة الج�س�ة، والعقدة ال��
� معسكرات االعتقال.

� عام 1938 وذهب إ� لندن، ولق�ت شق�قاته األر�ــع حتفهن ��
�� � الناز���

وعندما �ان الم��ض �عرف أس�اب �شنجه وتصلب أعصا�ه، تتحسن حالته ع� الفور، ألنه �ان
� مجتمع شيو�� لم �كن لديهم رغ�ات

ا. �ان الشيوعيون �قولون إن الذين عاشوا �� ا طب�ع�� أمر�
� المجتمع

� �ان الناس �� � ح��
ج�س�ة، ألن قمة السعادة ينالها اإل�سان من العمل الج�د. ��

الرأسما�� يتم استغاللهم، ولم �شعروا �السعادة من عملهم، لذلك لجأوا إ� مختلف ال�دائل.
، ح�� لو مارس �

و�ان الشيوعيون �قولون �أن الج�س ال �مكنه جلب الر�� دون الحس الط���
ا. و�انوا يتخوفون من تردد الناس ع� أط�اء التحل�ل النف��  ونهار�

ً
الشخص الج�س ل��

. ولم �شجعوا ع� ا�� واستعمال ال�دائل، ح�ث أن هذا من شأنه تهد�د تناغم المعسكر االش��
قراءة ال�تب الوض�عة، وارتداء المال�س الصاخ�ة، وعمل ���حات شعر شاذة، ومضغ الل�ان،
� عام 1903، ل�نه ان��� �ش�ل

� أور�ا ��
. �دأ بيع الل�ان �� � أم����

ع الل�ان ص�دال�� الخ. واخ��
� الخمس�نات والس�ينات. و�ان �مضغه �ش�ل رئ��� الش�اب الذين أرادوا تأ��د ه��تهم

أسا�� ��
�
� المجتمع، و�ث�ات أن أسنانهم مازالت ق��ة دون حشو. �ان نجوم الس�نما �مارسون الج�س ��

��
� � الخمس�نات، ألن حقول القمح �انت تع�� عن الش�اب والح�اة الجد�دة ال��

حقول القمح ��
ت�تظر أ�طال أفالم الش�اب، و�ان ال��اح تصفر وسط السنا�ل، والشمس تم�ل نحو المغ�ب،
� الس�ينات �ان أ�طال األفالم �مارسون الج�س وسط أمواج ال�حر،

وصدور ال�ساء منتفخة. و��
ا، والرمال تلتصق �أجسادهم، و�انت ء المح�ط الهاديء، ألن المشهد �ان روما�س�� ع� شوا��
ا أو� األفالم اإل�اح�ة � الس�ينات أ�ض�

مؤخرتهم عار�ة، والض�اب يتصاعد فوق الماء. وظهرت ��
مات � أما�ن عد�دة. وراحت الصحف�ات المخ��

� مارس األ�طال فيها الج�س طوال الوقت و�� ال��
� المجالت المخصصة لهن أفضل ط��قة إلثارة العضو الذكري عن ط��ق الفم،

تصفن للفت�ات ��
� المجالت المخصصة لهم أفضل ط��قة

الخ. وراح الصحفيون المحنكون �صفون للش�اب ��
�ات � الذكري دون أن تالحظه صد�قته. وصممت ��

، وك�ف �ضع الوا�� لتأخ�� قذف الم��
� طرق مناس�ة لمخاط�ة الفت�ات. فابتكرت إحدى

� الذكري، وفكرت ��
الدعا�ة إعالنات عن الوا��

� تمارس ف�ه الج�س شخص�ات من القصص الخ�ال�ة، مثل سنووا�ت،
�ات الدعا�ة �ل�ب دعا�� ��

� األعمال الفن�ة
ة الهار�ة، وشهرزاد. وزادت مشاهد ممارسة الج�س �� وسندر�ال، واألم��

الس�نمائ�ة. و�انوا �قولون إن ف�لم كهذا �ع�� عن عالقتنا الجسد�ة �الحب، وأن هذا أمر ال
� الس�اق الس�ا��

� دور الن�اح ��
غضاضة ف�ه، ألننا �ذلك نتمكن من التفك�� �صورة أفضل ��

� الس�عينات �مارسون
. و�ان أ�طال األفالم �� � ح�اة ال���

� دورە ��
ا �� ، وأ�ض� � �ولو�� � واألن��

والثقا��
ا. و�ان المشاهدون الش�اب ا، و��قاع الح�اة صار ��ع� ا جد�د� � الس�ارات، ألنه �ان أمر�

الج�س ��
ممن لم �كن لديهم س�ارة �عد يتطلعون إ� تج��ه األمر. و�دأ الرجال �ستلقون، وال�ساء تعلوهم،



� الثمان�نات ظهر الج�س ع�� الهاتف. �ان الرجال يتصلون
ألن المرأة صارت شخص�ة حرة. و��

، ادخله � �مختلف األرقام، و�سمعون ال�ساء تخاطبهن ع�� الهاتف وتقلن: أشعر �ماء يتدفق م��
� ا�اە ألج��ه، الخ. �قوة قدر استطاعتك، أو اعط��

� الس�ينات والس�عينات، و�ان �طل�ه أناس أصحاء،
� أور�ا الغ���ة �قوة ��

ان��� التحل�ل النف�� ��
ل�نهم �انوا �شعرون �قلة الح�لة و�الوحدة، و���دون أن �عرفوا إن �انوا �عانون من مرض ما.
، �ح�� لطب�ب التحل�ل النف�� عن طفولته. �

�� وعندما �ان الم��ض يتغلب ع� ح�اءە و�س��
� ذا�رته منذ الطفولة.

� إفشاء أ�ار علقت ��
�انت هذە مرحلة �س� �مرحلة التحول، ألنه ي�دأ ��

ا ا ما �مكن أن �سقط مؤقت� � الح�اة الروح�ة، وأن ما حدث له يوم�
فلم �كن �عرف أن األش�اء ت��� ��

ن الم��ض طب�ب التحل�ل النف�� من التقاط خيوط
�
من الذا�رة، ل�نه �ظل بها. وهكذا ُ�َم�

� الف�� أو الفتاة �أمر مخالف
تمكنه من ت�بع المش�لة. تراجع الذا�رة �ان �حدث عندما �أ��

ا، ت�دأ األحالم المزعجة تراودە، � العقل ال�اطن، وعندما �ك�� و�ص�� �الغ�
لألخالق، ف�علق األمر ��

� من مش�لة. و�انت عقدة أود�ب تظهر عندما تقول إحدى الفت�ات �أنها
وهذا �دلل ع� أنه �عا��

� �أنه ي��د أن �قتل أب�ه ت��د أن تقتل أمها ل�� تمارس الج�س مع أبيها، أو عندما �قول الف��
� حول � المتخصص�� ل�مارس الج�س مع أمه، وهما �علمان أن هذا غ�� مسم�ح �ه. وثار جدل ب��
� �عض

عقدة أود�ب، ألن �عضهم �ان �عتقد أنها أمر عام، وقال ال�عض اآلخر �أنها ال تظهر إال ��
� بودا�ست مؤتمر حول التحل�ل

� عام 1918 انعقد ��
� �الد مثل في�نا، الخ. و��

الثقافات، ��
� � وقت الحروب. واتفق غالب�ة أط�اء التحل�ل النف�� ع� أن االضطراب العص��

النف�� ودورە ��
� ح العد�د من األط�اء النفسي�� � وقت السلم. واق�� وقت الحروب مثله مثل االضطراب العص��

� �الصدمات ال�ه��ائ�ة. وقاموا �معالجة الجنود �الصدمات ال�ه��ائ�ة، معالجة االضطراب العص��
� آخ��ن لم يوافقوا ع� هذە النظ��ة ا. ل�ن أط�اء نفسي�� إ� أن �علن الم��ض أن قد تعا�� تمام�
، وأنها ال �عالجها. وقال آخرون وقالوا إن الصدمات ال�ه��ائ�ة تدفع �المش�لة النفس�ة إ� الالو��
� المصحة

ة خدمتهم العسك��ة �� إن �عض الجنود �ّدعون المرض النف�� ح�� �قضوا ف��
هم من المر�� مقا�ل سجائر أو نقود. النفس�ة، �لعبون الورق مع غ��

� عمل منظمات حقوق اإل�سان والجمع�ات
حدث تطور كب�� إ�ان الحرب العالم�ة األو� ��

ا مبتكرة من نواح عد�دة. �ة، ألن الحرب العالم�ة األو� �انت ح��� الخ��

ة، ومكنتها الخدمة �ة كب�� فقد �انت الجهات المشاركة فيها تمتلك وسائل قتال�ة وتدم��
العسك��ة اإللزام�ة من إرسال عدد كب�� من الجنود إ� الحرب. وأدت المدافع �ع�دة المدى
، والوصول بنجاح إ� عمق الدول من � � المدني�� والسفن الهوائ�ة والطائرات إ� محار�ة المواطن��
� عام 1905 ع� معاهدة تلزمهم �حما�ة

أجل ك� ع��مة العدو. ووقعت اث�� ع�� دولة ��
� �حار�ون من أجلها، ألن الجندي ال يتمتع فقط الجنود الجر� �غض النظر عن الجهة ال��
ا لد�ة ه��ة شخص�ة مستقلة. لم يوافق �عض � إحدى المجتمعات، ل�نه أ�ض�

�عض��ة ��
االت ع� هذە المعاهدة، وحذروا من مسألة اله��ة الشخص�ة المستقلة، وقالوا إن الجنود الج��
عة � � قال معارضو الحروب ودعاة ال�� � ح��

هم أبناء الوطن، وعليهم االنص�اع ألوامر أوطانهم. ��
�ة ول�س للوطن. من جهة أخرى �ان �عض أنصار اإل�سان�ة �أن والء الفرد �جب أن �كون لل���

ً



 عن اإل�سان�ة إن تعرض للخطر. ووقعت �عض
ً

عة اإل�سان�ة �قولون إن الوطن �صبح �د�� � ال��
� عام 1929 ع� إعالن �لزمهم �حسن معاملة أ�ى الحرب، وأن �مكنوهم من استالم

الدول ��
�ة، ومنظمات حقوق اإل�سان. رسائل وطرود من أ�هم، ومن زوجاتهم، ومن الجمع�ات الخ��
� عام 1941 أصدرت الحكومة السوفي��ة إعالن تؤكد ف�ه أنها ال ترحب �مساعدة منظمات

و��
حقوق اإل�سان للجنود السوف�ت األ�ى، وال أن ُيوصلوا إليهم الرسائل وال الطرود. وقال
االت السوفيتون إنهم هار�ون من الخدمة العسك��ة، و�ل ما لديهم هو لقب جندي من الج��
� األ�. و�انت منظمات

� �فضل الموت ع� أن �سقط �� ، ألن الجندي السوفي�� � االتحاد السوفي��
حقوق اإل�سان تقدم المساعدات العاجلة، وتمد الجيوش �األدو�ة والضمادات، وتقوم �التفت�ش
ع� معسكرات األ�ى ح�� تتأ�د من حسن معاملة األ�ى، و�انت جمع�ة الصل�ب األحمر من
�
� س���ا �غرف الغاز ��

� عام 1942 َعِلم مندو�و الصل�ب األحمر ��
أهم هذە المنظمات. ��

معسكرات االعتقال، ل�نهم قرروا عدم ��� التق��ر، ألنهم خافوا من أن �ستغلها األلمان ل�ش��ه
سمعة منظمات حقوق اإل�سان، ومنعها من الدخول إ� معسكرات األ�ى والمس�شف�ات. وقام
از�ن، � مدينة ت��

� معسكر االعتقال ��
� عام 1944 بتص��ر ف�لم �سج��� عن الح�اة ��

ًاأللمان ��
� الف�لم 270 ممث�

� الصل�ب الحمر ومختلف المنظمات الدول�ة. لعب �� وسلموە لمندو��
، و�ضعة آالف من ال�وم�ارس، لم �كن ب�نهم أحد ذو شعر فاتح اللون �� ال ي�دو

ً
و1600 طف�

ددون ع� از�ن. و�ان اليهود ف�ه ي�� � ت��
ا. وأطلقوا ع� الف�لم اسم: الح�اة جم�لة �� أنه ل�س يهود��

� ماء حمامات الس�احة،
وات، و�لقون �السهام �� � مزارع الخ��

وات �� ، و�زرعون الخ�� المقا��
�د الستالم الطرود، و�ستمعون إ� العروض و�ذهبون إ� البنوك ألستالم األموال، و�� مكتب ال��
� المكت�ات حول مفهوم الحضارة األورو��ة. وعندما انتهوا من تص��ر

األو�رال�ة، و��ناقشون ��
� مدينة

� الف�لم إ� معسكر اإل�ادة ��
الف�لم، أعد األلمان إحدى ع�� ناقلة، وأرسلوا �ل من ظهر ��

أوسف�ات�م. وعندما عاد أ�ى الحرب السوف�ت �عد انتهاء الحرب، أرسلتهم الحكومة إ�
معسكرات االعتقال، وفرضت عليهم األشغال الشاقة ح�� �كفروا عن نقص روحهم القتال�ة أثناء
� الحروب السا�قة مات من الجنود �س�ب األمراض المختلفة واألو�ئة خمسة أضعاف

الحرب. ��
� الحرب العالم�ة األو� �فضل أ�شطة منظمات حقوق

� الحرب، وتغ�� هذا العدد ��
من مات ��

ا. ا أ�ض� ا جد�د� � علم الجراحة واألسلحة الحديثة، الخ، و�ان هذا أمر�
اإل�سان، والتقدم ��

وري بناء عالم ي�ناسب مع النظام الطب��� الجد�د. �ان الناز�ون الشيوعيون �قولون إنه من ال��
و�ولج�ا إن الشيوع�ة والناز�ة اس��دلتا العق�دة الدي��ة ا قال المؤرخون وعلماء األن�� والحق�
�العق�دة الثور�ة، وأن الناس آمنوا �الشيوع�ة والناز�ة لنفس األس�اب، وأقواها ع� اإلطالق
� أ�ديهم. و�ان الناز�ون �عتقدون أن

شعورهم �أنهم من الُمختار�ن، وأن مص�� العالم القادم ��
كة ا من أفراد ق��ة وفدائ�ة ومتحدة، وأن االهتمامات المش��

�
ا، ومكون العالم القادم س�كون متناغم�

عة اإل�سان�ة � ا، �حول دون حالة التف�ك الذي أوصل ذوي ال�� � الجميع س�ش�ل حاجز� والتقارب ب��
� العالم

�� � والتنور�ون العالم القد�م إليها. ل�ن الشيوعيون �انوا �عتقدون أن جميع المواطن��
الجد�د س�كونوا قادر�ن ع� التناوب ف�ما ب�نهم، وأن الناس س�ش�لون وحدة واحدة غ��

ا، وأن هذا س�منع
�
� ء س�كون مش�� �

متنافرة. ولن �كون ألحدهم مصالح خاصة، ألن �ل ��
المجتمع من التف�ك الذي حدث للعالم القد�م �فضل المصالح األنان�ة للط�قات الحا�مة. وع��



� �س�نفر ورة وجود االرهاب، ألنه هو الوس�لة الوح�دة لمحار�ة الد�موقراط�ة ال�� ال�عض عن ��
� ومدم�� خمور، الخ. � وأناني�� � وطف�لي�� � وفوض���� ء لتجعل الناس مثلي�� �

�ل ��

� روس�ا الشيوع�ة ع�
وا الس�ارى �� ، والس�ارى، وأج�� � ، والطف�لي�� � فقاموا �اضطهاد المثلي��

�
ا �� ��

�
ب، فأنا أر�د م�ان ، ال ��� � ِتب عليها: أ��

�
� الم�دان �ل يوم أحد وهم �حملون �افطة ك

الس�� ��
� الم�دان وهم �حملون ب�ان، �قول: لقد

� المان�ا الناز�ة �ان الس�ارى �مشون ��
العالم الجد�د. و��

ا لأل�ة. �انوا يرسلون الس�اري الذين استعصوا ع� �ددت أموا�� ع� الخمر، ولم أترك ش�ئ�
قت ع� مداخل

�
العالج إ� معسكرات االعتقال ل�� �عملوا هناك من أجل سعادة الجميع. وُعل

�
� معسكرات االعتقال ��

� ألمان�ا لوحة تقول: العمل �حرر اإل�سان. و��
معسكرات االعتقال ��

ِتب ع� لوحة فوق بوا�ة الدخول ع�ارة تقول:
�
� ك االتحاد السوفي��



ً
�العمل الجاد من أجل تنف�ذ الخطط. و�ان الشيوعيون ُ�حّيون �عضهم �ع�ارة: المجد للعمل �د�
ا، س�ت�ت� ا، وأنهم عندما �عملون جم�ع� ، ألنهم �انوا ع� قناعة �أن العمل مهم� من ص�اح الخ��
 منها

ً
ە �ع�ارة: المجد للعمل� و�قول �د� � غ�� � �ل أنحاء العالم. و�ل من �ان ال ُ�َح��

الشيوع�ة ��
ا� أو نهارك سع�د� �ان محل شك، و�ان الناس �صفونهم �أهم �فتقدون � أو مرح�� ص�اح الخ��

للوطن�ة.

� تمنع اليهود من �عض األعمال. � عام 1933 أصدروا قوان��
� الحرب ��

عندما انت� الناز�ون ��
�
� القضاء، وال ��

� الج�ش، وال ��
� استطاعة اليهود تقلد الوظائف العامة، وال الخدمة ��

فلم �كن ��
� من الذهاب إ� حمامات الس�احة، وا� دور الس�نما. و�ان مسم�ح لهم اإلعالم. و�انوا ممنوع��
هات ع� مقاعد مخصصة لهم، �ان مطل�ة �اللون األصفر، ح�� �مكن � � المن��

فقط الجلوس ��
� من الذهاب إ� المدرسة أو ركوب األلعاب التعرف عليهم �سهولة. و�ان أطفال اليهود ممنوع��
� ألمان�ا،

� أن �فهم اليهود أنهم غ�� مرحب بهم ��
� مالعب األطفال، و�ان الناز�ون �أملون ��

��
ENTRATETE ا ينظمون معارض للفن الها�ط وعليهم أن �ذهبوا إ� م�ان آخر. �ان الناز�ون أ�ض�
� لهم، � يهود، أو ألشخاص موال�� � ونحات��  شاذة ومنحطة لرسام��

ً
KUNST، و�عرضون فيها أعما�

� �حملها لهم الفن الذي �ع�� عن األش�اء � إ� المخاطر ال��
وذلك �� ُي�بهون الشعب األلما��

�ط��قة َمَرض�ة. �ان الناز�ون يهتمون �الفن، و�ؤكدون أن الفن الشاذ هو أو� الخطوات نحو
� منه. و�انوا ينظمون

مجتمع شاذ ��ل ما ف�ه، لذلك وجب عليهم أن ُ�حذروا الشعب األلما��
ا ولوحات بها صور ألجزاء من جسم � تحمل رموز� الموا�ب واستعراضات األلعاب ال�دن�ة، وال��
� ال �مكنه الع�ش �دون الفن، ألن الفن ملتصق �شدة

اإل�سان، و�قولون إن الشعب األلما��
� األلمان لحضور عروض األو�را، ونظموا ، وهو جزء ال يتجزأ منه. ودعوا العامل�� �

�الشعب األلما��
� المتاحف والمعارض وصالونات

�� �
الموا�ب، الخ. و�انوا �قولون إنه ال �جب تكد�س الفن األلما��

ا �منع زواج اليهود من غ��
�
� عام 1935 سنوا قانون

جواز�ة، ألن الفن للجميع. و�� الط�قة ال��
� من التأث�� الخب�ث لليهود�ة. و�ان اليهود

اليهود، �� �حافظوا ع� الدم اآلري وع� الفن األلما��
� ة، وع� ظهورهم، و�انوا ممنوع�� ون ع� وضع نجمة داوود الصفراء ع� ط�ة صدر الس�� ُ�ج��ّ
�
� عام 1938 و��

. و�� � � مغاسل اآلر���
ام، ومن غس�ل مال�سهم �� من ركوب الحافالت، وع��ات ال��

طة ال��ة األلمان�ة بنهب المتاجر اليهود�ة، وحرق إحدى ل�ا�� شهر نوفم�� قام أفراد ال��
� قلبوهم، ول�دفعونهم إ�

� الشارع لي�ثوا الرعب ��
معا�دهم. وعذبوا وقتلوا �ل يهودي قا�لوە ��

� لمقتل الملحق
مغادرة ألمان�ا �أق� �عة. وقال وز�ر الدعا�ة إن هذا هو ثأر الشعب األلما��

. وُسم�ت تلك الل�لة ف�ما �عد �ل�لة � � �ار�س ع� �د أحد اليهود البولندي��
�� �

العسكري األلما��
ة ال���ستال، ألنه تم تحط�م 7200 نافذة عرض للمتاجر اليهود�ة، وتناثرت ك�ات الزجاج �ك��
�
� الشوارع. وفرضت الحكومة األلمان�ة ع� اليهود غرامة جماع�ة ق�متها مل�ار مارك ألما��

��
. وطال�ت الحكومة الس����ة األلمان أن �

ر الذي �س�بوا ف�ه للشعب األلما�� �س�ب الغضب الم��
طة الحدود ا �ه حرف ال�اء �البنط الع��ض ل�� تتعرف �� � جوازات لسفر اليهود�ة ختم�

�ضعوا ��
� تواجدت فيها أقل�ات � ال�الد ال��

ع� الرجل اليهودي الذي ال ت�دو عل�ه مالمح يهود�ة. و��
ألمان�ة مثل بولندا و�ش�كوسلوفا��ا �عد الحرب تم تنظ�م عمل�ات إجالء جماع�ة لأللمان. و�ان
�ط أب�ض ع� ذراعهم �حمل حرف ال�اء �البنط ون ع� وضع �� � مدينة برنو ُ�ج��َ

األلمان ��



ام والحافالت. وخش�ت الحكومة الس����ة من � من ركوب ع��ات ال�� الع��ض، و�انوا ممنوع��
� والتوافق القو�� هناك. و�ان

� س���ا، ف�فسدوا التناغم العر��
أن �ستقر جميع اليهود األلمان ��

ا، وكذلك اليهود ون يهود� اليهود الذين سجلوا أنفسهم هناك ق�ل الحرب ع� أنهم ألمان �عت��
� JUDE، أي يهودي، ا وال �ج�دون اللغة ال�ش�ك�ة. و�ان حرف J �ع�� ا �ش�ك�� الذين �حملون اسم�

� والتوافق القو�� من دعائم االتحاد الس���ي.
و�ان التناغم العر��

� الدول الد�مقراط�ة، ألن المجتمع
و�دأ الش�اب �ك�سب أهم�ة �عد الحرب العالم�ة الثان�ة ��

االستهال�� قد �دأ وقتها. وعندما �ان الشاب �شاهد إعالنات عن سلع تُخصه �طلب من والد�ه
� المجتمع االستهال�� أج�ال جد�دة من األطفال، ت��ت ع� الرخاء

وها له. ظهرت �� أن �ش��
المادي، و�ان ل�ل منهم ق�عة وحذاء وأقالم تل��ن، مكع�ات، و�انوا �سخرون من آ�اءهم وهو

ُ �حكون لهم أنهم �انوا �ذهبون إ� المدرسة حفاة، أو ي�ناو�ون الق�عات مع أخوتهم. وعندما ك��
�
وري التفك�� �� األطفال �انوا �قولون إن المجتمع االستهال�� �ستع�د اإل�سان، وأنه من ال��

، � الس�ينات ع� المجتمع االستهال��
ا. وثار الش�اب �� عالم جد�د، ال �كون ف�ه اإل�سان مستع�د�

وع� االستع�اد، وع� الحرب، والعن��ة، الخ.

� في�نام،
ا �� � الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ألن األم���ان وقتها خاضوا ح���

�دأ تذمر الش�اب ��
. �ان عندهم حوض لالستحمام، � ثقافة المجتمع االستهال��

�� � و�ان األم��كيون متقدم��
. �

ون التعدد الس�ا�� وهاتف، و�انوا ال �حبون الزن�ج. ل�ن الش�اب منهم �ان �قول إن الزن�ج ُي��
� التار�ــــخ، �ما �انت الحرب العالم�ة الثان�ة � أول

�انت حرب في�نام أول حرب تلف��ون�ة ��
، وال � الج�ش األم����

� من تقلد الوظائف العل�ا �� � التار�ــــخ، و�ان الزن�ج ممنوع��
حرب إذاع�ة ��

� أما�ن غ�� مخصصة لهم، وال �ستعملون حمامات �دخلها المواطنون
� الحافالت ��

�جلسون ��
� الب�ض، و�ان الزن�ج � �عض الحمامات �انت توجد الفتات تقول: مخصص للمواطن��

الِب�ض. و��
، ع� � � �عض األما�ن �انت الحمامات مقسمة إ� غرفت��

ون ع� ال�حث عن حمام آخر. و�� مج��
، ألن �لمة زن�ج �انت تؤذي مشاعر � إحداها الفته مكتوب عليها: للِب�ض، وع� األخرى: للملون��
�
، مدارس مخصصة للب�ض، وأخرى للزن�ج. كذلك الحال �� � الزن�ج. و�انت المدارس العامة نوع��

� �عض المدن. �ان م��دو نموذج
هات، وصناديق الهواتف �� � مالعب األطفال، والمقاعد، والمت��

� الذي ُ�عد ن��جة طب�ع�ة لس�اسة الت�امل. أما اس��عاب المهاج��ن �قولون إن هذا ن�ع من التمي��
، �ل �التف��ق، وأن الزن�ج �شعرون � م��دو نموذج الت�امل ف�انوا �قولون إن األمر ال يتعلق �التمي��

ء. �
�� �

براحة أ��� وهم مع �عضهم ال�عض، أن مجتمع الرجل األب�ض ال �عنيهم ��

وا بها عب��ة العالم، عندما توقف الناس عن اإل�مان بوجود هللا، �دءوا ي�حثون عن ط��قة �ع��
�ة، والداد�ة، وال��ال�ة، والوجود�ة، وم�ح الع�ث. أراد � مذهب المستق�ل�ة، والتعب��

ففكروا ��
ا للفن من ق�ل؛ من � لم تكن موضوع� ا من األش�اء ال�� الداديون أن �قضوا ع� الفن، و�صنعوا فن�
األسالك، وأعواد الثقاب، والشعارات، وعناو�ن الصحف، ودل�ل التل�فون، الخ. و�انوا �قولون إنها
ا بها العد�د من هتافات أش�اء جد�دة، وفن تج��دي. وكتب دعاة مذهب المستق�ل�ة أشعار�
�ة، فكتب ت الط�اعة التعب�� التعجب، مثل �ارازوك، زوك زوك زوك، دوم دوم دوم، ثم ان���
ا جد�دة، �لغات غ�� معروفة، ح�� ي�بتوا أن �ل اللغات ي والدادي أشعار� أنصار المذهب التعب��



م�ساو�ة، سواء �انت مفهومة أو غ�� مفهومة، مثل �ام�ال �ا ف�ا�� �ام�ال. و��� ال��اليون ال�تا�ة
، مثل خرطون عي��ِك. � : حوض اغ�سا�� الفلي�� ً

التلقائ�ة، وصيغ المجاز المبتذلة، فكتبوا مث�
� آن

�� �
��� � � وميتاف��

��� � و�رروا �أن مغزى هذا الشعر يتدفق منه من تلقاء نفسه، وأنه شعر ف��
، ورغم ذلك، ء شخ�� �

� ط��قها للزوال، وأن �ل ��
�قا �� � واحد. وقال الوجوديون إن الميتاف��

نا الط��ق الخطأ للوصول إليها، ألن األهم هو المن� فالموضوع�ة مازالت موجودة، ل�ننا اخ��
ا، وأن مجرى التار�ــــخ ي�بع من قض�ة ء طب�ع�� �

. واألهم هو أن �كون �ل �� الغ�� موضو��
فلسف�ة، أال و�: هل ع� اإل�سان أن يتواصل �صورة طب�ع�ة؟ و�ن �ان األمر كذلك، ف�مكن أن
جاع الحالة الروحان�ة. �ان علماء اللغة �قولون ا عن ذي ق�ل لو تم اس�� �كون التار�ــــخ أ��� وضوح�
� أسلوب التفك�ك، وأن التفك�ك �مكن أن يتم �طرق مختلفة. و�ان العجائز

إن التواصل ��من ��
، ألن الواحد منهم لم �عد �عرف ك�ف ينظر � لل��� ا ب�� ا س�ئ� �قولون إن التواصل صار اليوم أمر�
ا عندما �قع نظرە ع� شخص آخر، وأن الناس اليوم ال � اآلخر، و�شيح بنظرە �ع�د� � عي��

��
�ر. � الرجل ال�� � أع��

ينظرون إال ��
ً

� رج� ، وستمائة ألف امرأة. ستة مالي��
ً

� الحرب العالم�ة األو� �سعة ونصف مليون رج�
ًمات ��

� طف� � الحرب، و�سعة مالي��
� امرأة فقدوا أزواجهن �� � الف امرأة قتلوا، وس�عة مالي�� ومائ��

اء أي � الحرب. وصارت الدول َمدِينة، وط�عت الحكومات عمالت ال تصلح ل��
فقدوا أبيهم ��

� وثالثة من � ألمان�ا وصلت �س�ة التضخم عام 1923 إ� اثن��
ء، وارتفعت �س�ة التضخم. ف�� �

��
� المائة. وأصبح متوسط سعر الب�ضة الواحدة 810 �ليون مارك، وعندما أراد

ة مليون �� ع��
. وأراد العد�د من الناس تغي�� العالم ، �ان �حمل النقود ع� جرار زرا�� � اء رغ�ف خ�� احدهم ��
ون ذك��اتهم عن أور�ا . وراح آخرون �ج�� �

القد�م من أساسه، وااللتحاق �الحزب الشيو�� والفا��
� LA BELLE ÉPROQUE. �ان الع� ق�ل الحرب، و�تذكرون أوقات أطلقوا عليها الع� الذه��
ء. �انت الفا�هة �

� �ل ��
ا �� ا فائض� � امتل�ت فيها الدول المتقدمة صناع�� ة ال�� � هو الف�� الذه��

� المستعمرات. �ان الناس ع� ثقة من أن القرن
�� ي�اع ��

االستوائ�ة، والش�كوالتة، والعسل ال��
� رخاء، و�صحة ج�دة، وأن التعل�م

� ع� الفقر والعناء، وأنهم س�ع�شون ��
الجد�د سوف �ق��

� �عاملون �عضهم � الع� الذه��
 وأ��� إ�سان�ة. �ان الناس ��

ً
االلزا�� س�جعل اإل�سان أفضل حا�

م طة. و�ان الش�اب �ح�� ام، و�ان المجرمون أ��� رأفة. فلم �طلقوا النار ع� ال�� �م��د من االح��
ا ق�ل الزواج، وعندما �ان أحد � ف�ما ب�نهم، فلم �مارسوا ج�س� �عضهم ال�عض، و�انوا م�سامح��
� الحقل و� عائدة من العمل، و�انت تحمل منه، �انت تضع مولوها

الش�اب �غتصب فتاة ما ��
� �دهس دجاجة � ملجأ األيتام، فتقوم الدولة ع� رعايته من أموالها، وعندما �ان احد السائق��

��
ما، �ان �غادر حافلته، و�دفع ثمن الدجاجة. �ان الرجال يرفعون ق�عاتهم، وال ينظرون إ� ال�ساء
ا ي�تظرون ح�� تعطيهم المرأة إشارة ق�ل أن � انجل��

إال ل�� �لقوا عليهن التح�ة. و�ان الرجال ��
� � فر�سا �ان الرجال �ق�لون قفازات أ�ادي ال�ساء، و�انت ال�ساء تفل��

�لقوا عليها التح�ة. و��
ام. �انت ال�ساء ال مناد�لهن، ف�قوم الرجال برفعها من ع� األرض، و�ع�دونها إليهن �انحناءة اح��
ا. �ان الرجال �دخنون س�جار فرجي��ا، والغليون، و�ست�شقون ا مستهجن� � ألنه �ان أمر� تدخ��
� أ�ام األحد �ذهبون ألداء الصلوات، و�ان أهل

رائحة التبغ، و�سوون شوار�ــهم. و�ان الناس ��
المدينة �سافرون �القطارت إ� المصا�ف، والس�دات يرتدين الق�اعات الم��نة بوشاح، والرجال



� الماء �ال�الونات وهم يب�سمون.
يرتدون ال�وا�ل الفضفاضة الم��نة �م��عات، و�انوا �لعبون ��

ا. ا ج�س�� � الواقع رمز�
وقال ال��اليون وأط�اء التحل�ل النف�� ف�ما �عد إن هذە ال�الونات �انت ��

، � و�عد الحرب تزا�دت أعداد األطفال الذين ُوِلدوا �دون زواج، وتزا�دت أعداد األيتام والمجان��
ا. ل�ن تناقض عدد متعا�� ال�شوق ألنه لم �كن صح��

�ن، ل�نه س�كون � نها�ة القرن الع��
�ان شهود �شوە يؤمنون �أن المسيح س�عود إ� األرض ��

� عام 1914 س�نت��
. وقدروا أنه مع �دا�ة القرن �� � ا، ولن يراە إال الُمختار�ن والقد�سي�� متخف��

حق�ة الملحدين، وت�دأ ألف�ة جد�دة، س�س� فيها المؤمنون إ� الخالص، ثم �ظهر المسيح
ة ا كب�� � عام 1914 قالوا إنها النبوءة، وأن ح���

للجميع. وعندما اندلعت الحرب العالم�ة الو� ��
�د من كوارث القرن � د من السماء إ� األرض، وأنه س�� � السماء، وأن الش�طان ُطر�

�ش�ت ��
ة لمن أرادوا الخالص. �ن، وأنه س�كون االخت�ار األخ�� الذي ابتالنا �ه هللا، والفرصة األخ�� الع��
� قام �ه � �ا�فو، وال��

اندلعت الحرب العالم�ة األو� �عد عمل�ة اغت�ال االش�دوق النمساوي ��
� الصحف عن خط س�� األرش�دوق إ�

مت�مرون من منظمة ال�د السوداء ال��ة. قرأ المت�مرون ��
� دار ال�لد�ة، ح�ث يتأهب عمدة المدينة إللقاء خطبته، وأعد له المق�الت. فتفرقوا ع� جان��

� جي��ــهم القنا�ل ال�دو�ة والبنادق، و��تظرون مرور األرش�دوق.
ط��ق النهر وهم �حملون ��

أعلنت النمسا الحرب ع� ���ا، وأعلن األلمان الحرب ع� روس�ا، وفر�سا، و�لج��ا، الخ. و�انت
نها�ة العالم منتظرة عام 1925، ول�ن عندما حان الوقت ولم تحدث قال شهود �شوە إن هذا ال
ا، يهم، األهم هو من س�صعد إ� السماء. وقدروا أن عدد المختار�ن س�كون 144 ألف شخص�
� نع�م

� السماء ل�ديروا شئون األرض. وأن من س�ت�عهم س�ع�ش ع� األرض ��
وأنهم س��قون ��

ا له أن ي�دأ �عد نها�ة العالم القد�د. دائم إ� أن ي�دأ العالم الجد�د. �ان العالم الجد�د مقدر�
فت � ُعر� طة النمساو�ة ال�� ا ل�دايته. وق�ضت ال�� ا محدد� ب، ل�نهم لم �عطوا تار�خ� وقالوا إنها تق��

، وسلمتهم إ� الن�ا�ة. � � العالم ع� خمسة مت�م��ن رئ�سي��
طة �� �أنها أفضل ��

از�ن � سجن �مدينة ت��
فح�مت عليهم الن�ا�ة �السجن الم��د. وق�� المت�مرون العق��ة ��

� �عد � قومي�� � ال�ش�ك�ة، ومات ثالثة منهم أثناء الحرب. وصار االثنان اآلخران �طل��
�األرا��

ح ع� الحكومة � جامعة �لجراد، واق��
ا للفلسفة ��

�
انتهاء الحرب. أصبح أحدهم أستاذ

�
� عام 1937 طرد أل�ان كوسوفو من ال�الد، ألنهم عرق ال �ليق أن �ع�ش ��

اليوغوسالف�ة ��
�
� عام 1990 أغلق ال�ب المدارس األل�ان�ة ��

. وعندما مات �� �
االتحاد الف�درا�� اليوغوسال��

وا الجمع�ات الس�اس�ة األل�ان�ة، وأسسوا
�
كوسوفو، ومنعوا الصحف األل�ان�ة من الصدور، وحل

م�ل�ش�ات شعب�ة بهدف إج�ار األل�ان ع� مغادرة يوغوسالف�ا. �انت األعمال االرهاب�ة �
أضمن وس�لة إلقناع األل�ان؛ فقاموا �حرق بيوتهم، ونهب متاجرهم، الخ. وقررت الحكومات
، فش�ت غارات ج��ة ع� ���ا ح�� تجب�� الحكومة �

الغ���ة �أن ما �حدث هو تطه�� عر��
� ال���ة ع� الجلوس إ� طاولة المفاوضات. استمرت الغارات الج��ة ع� ���ا ثمان�ة وس�ع��

� أور�ا منذ عام 1945، و�انت أول حرب ال �سقط فيها جندي
ا، و�ان هذا أول نزاع دو�� �� يوم�

�
اء العسك��ون إن هذا دل�ل ع� ما سوف �حدث �� واحد من الطرف المنت�، وقال الخ��

� الحروب سوى األعداء.
� المستق�ل لن �موت ��

المستق�ل، ف��



، و�انت � مشا�ل للعد�د من ال���
وقال األط�اء النفسيون إن الحرب العالم�ة األو� �س��ت ��

�نات والثالث�نات �دءوا �عانون من � الع��
، وقالوا إن الناس �� � الالو��

هذە المشا�ل مخت�ئة ��
، ألنهم لم �كونوا غ�� قادر�ن ع� التأقلم مع الحالة العامة والحالة الداخل�ة، � االضطراب العص��
� الس�ينات 25% من ال�ساء، و15% من

� أور�ا ��
و�لغ عدد من �عانون من اضطراب نف�� ��

� الس�عينات،
� من اإلح�اط ��

ا�د عدد من �عا�� � الرجال. وقال الصحفيون �أنه مرض القرن. و�دأ ي��
� أور�ا. وقال علماء االجتماع �أن

ومع نها�ة القرن أص�ب �اإلح�اط واحد من �ل خمسة أفراد ��
�ن. � القرن الع��

�� � � المجتمع الغر��
ات الثقاف�ة �� � واال�تئاب �عكسان التغ�� االضطراب العص��

� هو حالة المجتمع الذي �ح�مه االنض�اط، والط�ق�ة، والمحظورات وأن االضطراب العص��
� عن � ع� الشعور �الذنب. وأن اال�تئاب هو تعب�� �اثولو�� االجتماع�ة، وأنه تعب�� �اثولو��
، ألنهم �انوا � � ال�دا�ة �عانون من االضطراب العص��

الشعور �العجز والفراغ. �ان الناس ��
� المنع �دءوا ل��ِ

�
يتطلعون إ� الق�ام �أمور ممنوعة، ولم �ستط�عوا ألنها �انت ممنوعة. وعندما أ

ا، �دءوا �شعرون �اال�تئاب، ألنهم لم ا ُم�اح� ء تق���� �
ا، عندما صار �ل �� �شعرون �الذنب. والحق�

�عرفوا ما الذي �مكنهم الق�ام �ه، وتحولوا إ� حاالت �اثولوج�ة جد�دة. و�ان علماء النفس
ة. وقال علماء االجتماع إن اال�تئاب ا خالل هذە الف�� ت تمام� �قولون �أن الحالة ال�اثولوج�ة تغ��
� �س� � عن المثل العل�ا ال�� هو تع��ض للعالم، ح�ث لم �عد لدى اال�سان الحر تصور مع��
� ع�ارة عن قلق ا للوصول إليها، وال توجد عوائق ل�حاول تخطيها. �ان االضطراب العص�� جاهد�
من مخالفة األمور الممنوعة، واال�تئاب ع�ارة عن ضيق من وطأة الح��ة. وس� ال�عض إ�
� ح�اتهم، وعانوا من خي�ة األمل. وقال علماء النفس إن ال�حث عن

ال�حث عن ق�مة ل�ل ما ��
ورة مواجهة الفراغ والفناء، وأن هذا �مكن اإل�سان من الح�اة ��ل مع�� للح�اة يرت�ط ���

ا �قول إن اال�تئاب هو أ���
�
� نها�ة الثمان�نات إعالن

معانيها. وأصدرت منظمة الصحة العالم�ة ��
. و�دأت تن��� محظورات اجتماع�ة جد�دة قادمة من الوال�ات � � العالم الغر��

ا �� األمراض ان�شار�
� الطعام، أو إلقاء الن�ات عن

، أو منع وضع ملح �� � المتحدة، منها ع� س��ل المثال، منع التدخ��
� ح�اة ال�سل، الخ. ومن ناح�ة أخرى صارت األش�اء الممنوعة أقل من

، أو االنغماس �� � المثلي��
، وال�عض اآلخر من اال�تئاب، � ذي ق�ل. و�التا�� صار �عض الناس �عانون من االضطراب العص��
رة، وقال علماء ا، و�دءوا �ستخدمون أدو�ة ُمخدِّ � واال�تئاب مع� هم من االضطراب العص�� وغ��
ددون �انتظام ع� � تعاطيها، وال ي��

التحل�ل النف�� �أن متعا�� األدو�ة المخدرة ي�الغون ��
، وال تعالج سوى ظاهر ، وأن األدو�ة تدفع �المشا�ل إ� الالو�� جلسات التحل�ل النف��

المش�لة، وتع�دهم إ� وعيهم.

� �شأن الزن�ج � دون أن �عرفوا أنهم كذلك، و�انوا فضولي�� � عن���� � الع� الذه��
�انت الناس ��

ى تنظم لقاءات سمر عرق�ة مع الزن�ج � المدن ال��
هم. �انت حدائق الحيوان �� � وغ�� وال�ابواني��

ران، و�غطون عوراتهم �الجلد، و�قومون �حر�ات � الذي �انوا �جلسون أمام أ�واخ من الخ��
� مختلفة. �ان الناس �ذهبون لمشاهدتهم، ل�عرفوا ك�ف �ع�ش الزن�ج ال�ابوانيون، واألشان��

ا، ألن الناس � ا كب�� والزولو، و�انوا �لقون اليهم �الموز، وقطع السكر. �انت االثنوجراف�ة تل�� نجاح�
�
� أما�ن أخرى من العالم. وعرضت الدول المتقدمة ��

�انوا يودون معرفة ك�ف �ع�ش الناس ��
 عن التقن�ات الحديثة، والفنون، والعمارة الحديثة،

ً
المعرض الدو�� ب�ار�س عام 1900، فض�



. � � وال�انا�ي�� � والمالي�� � وال�ار��ي�� � والداهومي�� � مستعمراتهم، مثل الن��ي��
�� � عينات من مواطن��

ران، �لفون الجلد حول خ�هم، � �ان ال�انا�يون �جلسون ع� منصة أمام أ�واخ من الخ��
�
ا �� ا حج��� ا وال عص�

�
ا صوان ا �حجر آخر صوان، رغم أنهم لم يروا حجر� ا حج��� و�شحذون عص�

� إدارة المستعمرة. جندتهم الحكومة
� صغار �� ح�اتهم من ق�ل. فلم �كونوا سوى موظف��

� جولة إ�
الفر�س�ة للعمل العام. و�عد انتهاء المعرض الدو�� أرسلهم متحف المستعمرات ��

�لج��ا وألمان�ا والدنمارك. و�ان ال�ن�انيون �كتبون خطا�ات إ� مدير المتحف �سألونه فيها عن
ا ع� اإلطالق. و�وم ما هرب موعد عودتهم إ� د�ارهم وا� وظائفهم، ل�نهم لم يتلقوا منه رد�
ا � أنحاء ألمان�ا، وعادوا إ� فر�سا، ثم استقلوا ِ��

� تطوف بهم �� � من الع��ة ال�� جميع ال�ن�اني��
� الواقع أ�حرت

� علموا �أنها س��حر �اتجاە �ال�دون�ا الجد�دة. ل�ن السفينة �� إحدى السفن ال��
� أسفل السفينة، وعلموا �أنهم كن�انيون هار�ون من إ� لبنان. وعندما ع�� عليهم ال�حارة مخت�ئ��
وا لهم الطعام، ولم �سمحوا لهم ، شعروا �الفخر ألنهم اختاروا سفي�تهم. فأح�� المعرض الدو��
ا. �دء االهتمام � ي�تجها ال�ن�انيون سن��� �العمل. وراحوا �سألونهم عن عدد الع�� الحج��ة ال��
� صفوف الحلفاء

ا �عد الحرب العالم�ة األو�، فقد شارك �� �القصص العرق�ة يتضاءل تدر�ج��
 لمعرفة

ُ
أثناء الحرب مليون وس�عمائة ألف منهم، فاعتاد الناس عليهم، وصاروا أقل فضو�

أخ�ارهم.

أف�ار سخ�فة أراد الش�اب ممارسة الج�س التقال�د تندثر �ان الش�اب �قولون إن العن��ة من
آثار العالم القد�م، و�جب بناء العالم الجد�د ع� نحو مختلف، وأن الحب والسعادة أ��� أهم�ة

من التلف��ون والثالجة.

، وممارسة الج�س، � رفضوا أن �م�� عليهم آ�اؤهم �ما س�درسونه، أو �منعونهم من التدخ��
� عام 1968 موجة غضب، قام بها الطل�ة، ح�ث

� أور�ا الغ���ة ��
أو�طالق شعرهم، الخ. وه�ت ��

ورة تغي�� المجتمع �ال�امل، وكتبوا ع� أقاموا المتار�س، وترددوا ع� المصانع إلقناع العمال ���
� واطلبوا المستح�ل� وال ا ح�� نصقله� كونوا واقعي�� الحائط ع�ارات تقول: الصفاء س�ظل �اهت�
للمحاذير� والحكومة ينقصها الخ�ال� وقاموا �احتالل حجرات الدراسة والمسارح، وراحوا
� الس�اس�ة. �انت الس�ينات لحظة

�دخنون و�مارسون الج�س �مختلف األوضاع، و�تحدثون ��
، ح�ث س�طرت الرفاه�ة الماد�ة، وتمكنت ال�ساء من الحصول � � تار�ــــخ المجتمع الغر��

فاصلة ��
�
ا من الرأي العام، و�مرور الوقت �دأ ك�ار السن �� ا هام� ع� موانع الحمل، وصار الش�اب جزء�

� أوضاع مختلفة، و�علنون
ممارسة ال��اضة، وارتداء المال�س الش�اب�ة، و�دءوا �مارسون الج�س ��

ا من � نفسه ع� األقل بروح �الش�اب جزء�
عن أف�ار سخ�فة ال تليق. وصار �ل من ال يتمتع ��

� قد انت�، وحل م�انه ش�ل
العالم القد�م. و�ان علماء االجتماع �قولون إن المجتمع الط���

�
 ع� تحول راد��ا�� ��

ً
جد�د من مجتمع، أطلقوا عل�ه المجتمع الشاب. قالوا �أن هذا �عد دل��

� االعت�ار. وقال �عض الفالسفة �أن ت�ج�ل الش�اب ُ�عّد
، وأنه �جب أخذ هذا �� � المجتمع الغر��

�ة، وأنه من الواضح أن الفاش�ة والشيوع�ة قد � تار�ــــخ النفس ال���
واحدة من أ��� الحماقات ��

ارت�طتا �ه، وأن المجتمعات الد�موقراط�ة �انت ع� درجة من الغ�اء، جعلتها تأخذ عن الفاش�ة
� ط��قها الصحيح، وأن

والشيوع�ة ما �س�� ب��ج�ل الش�اب. وقال آخرون إن األمور �س�� ��



. وقال علماء االجتماع إن اال�جاب�ة تعد ق�مة � الش�اب رغم حماقتهم ناشطون، وهذا أمر إ�جا��
� ال ت�ناسب مع حالة � الحضارة الغ���ة، حلت محل الق�م اال�سان�ة التقل�د�ة ال��

جد�دة ��
� أن الناس سوف تنظر بثقة نحو المستق�ل؛ ستمارس ال��اضة، وتح�ا المجتمع. اال�جاب�ة تع��
ا، وستعمل ��ل جّد ا مد�د� دد ع� الطب�ب �انتظام، وتع�ش عمر� ح�اة صح�ة ومتناغمة، ست��
ا، � � أن �كون فق��

� سن التقاعد، وتردي مال�س الش�اب. لم يرغب أحد ��
ح�� �ستمتع بوقتها ��

. � امتالك ثالجة وهاتف محمول، و�لب، وقطة، وسلحفاة، وم�شط ج���
رغب الجميع ��

. وقال الفالسفة ال�اثول�ك أن دد ع� جلسات التحل�ل النف�� أراد الجميع ممارسة ال��اضة، وال��
ا �النجاح المادي، وتنادي � و�ستان��ة � المسئولة عن �ل هذا، ألنها ت�شغل كث�� الطائفة ال��
�
� أن ال�اثول�ك يؤمنون �م�دأ: من أح�ه هللا أوسع له �� � ح��

�م�دأ: ساعد نفسك، �ساعدك هللا� ��
هن ع� أنهم و�ستانت، خالف ذلك إن سقوط ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة ي�� الرزق. وقال الفالسفة ال��
غ�� قادر�ن ع� مسايرة روح الع�، وأن أف�ار ال��� تتطور، وأنهم أ��� حداثة، ح�ت �ستطيع
� مجتمع

ون األف�ار المس�ح�ة �� القساوسة الزواج، و�ش�اع حاجاتهم الج�س�ة، و�ذلك ي���
س�طرت عل�ه مظاهر اإللحاد. وقام س�ان المدينة �استقدام ال�الب والقطط إ� مسا�نهم،
ء. و�ان لل�الب والقطط �

��� �
وكذلك السالحف وصغار الخناز�ر، فالحيوانات ال تت�لم وال ���

محالت حالقة خاصة بهم، وصالونات تجم�ل، وقاعات لممارسة ال��اضة، ومرا�ز رعا�ة صح�ة،
حة، ومقابر، الخ. قام الجنود األم��كيون العائدون من حرب في�نام �جمع األموال لبناء وم��
ا عن الح��ة � في�نام دفاع�

، لقوا حتفهم �� نصب تذ�اري ألر�عة آالف ومائة �لب أم����
طِلق عليها متاحف الق��ة، أو زوا�ا الق��ة.

�
� الدول المتقدمة مزارع، أ

والد�موقراط�ة. وأق�مت ��
�ان س�ان المدينة �سافرونا إليها ل�شاهدوا أش�ال الخ�ل، والغنم، أو ال�قر والطيور، ألن ت���ة

الحيوانات المستأ�سة اختفت من المدينة.

وتقلصت أنواع أخرى من الحيوانات، مثل الغ��ر، والبومة، وضفادع الشجر، والفراشات،
والخنفساء. وقال علماء الب�ئة إن الس�ب �عود إ� تلوث الب�ئة، واستخدام المب�دات، وعوادم
، ح�ث تجرى فيها

ً
الس�ارات، الخ. وهاجم �عض علماء الب�ئة مرا�ز األ�حاث الطب�ة والدوائ�ة ل��

، � التجارب ع� الحيوانات، وأطلقوا �اح القرود، واألرانب، والجرذان، وال�الب، والثعاب��
ورة حما�ة الحيوانات، فأسسوا جمع�ات لحما�ة والضفادع. وتزا�د عدد الذين آمنوا ���
� شوارع المدن ضد

ا ارتدوا مال�س ع� ش�ل دب أو صقر، وتظاهروا ��
�
الحيوانات، وأح�ان

� ُتجرى ع� الحيوانات. �انوا ان، وضد التجارب العلم�ة ال�� صائدي الحيوانات ومصار�� الث��
، ال �أ�لون سوى الجزر، وما � . �ان �عضهم من الن�اتي�� �

�قولون إن قتل الحيوانات عمل غ�� إ�سا��
شا�ه. �ان صائدو الحيوانات �قولون إنهم �صطادونها ح�� �حافظوا ع� التقال�د، وأن التقال�د
� العالم الحد�ث. و�ان �حدث من وقت آلخر

تندثر، و�جب الحفاظ عليها من االندثار ألهميتها ��
ا، ع� س��ل الخطأ. وقام ص�ادون ا ب��� �ر� �  من أن �قتل خ��

ً
أن �قتل أحد الص�ادين زم�له �د�

ا ور�� ا قد �كون �� ا من هذا القب�ل، ش�ئ� اء غسالة جد�دة ألرملة أو ش�ئ� آخرون �جمع أموال ل��
ل. � و�حتاجه الم��



، و�ان الرجال �دخنون الس�جار و�سوون � � الع� الذه��
� البيوت ��

�� � �انت الماعز والدواجن تر��
ام ال�ه��ائ�ة، وع��ات الحنطور، والدراجات، شوار�ــهم، و�انت الشوارع تعج �ع��ات ال��
� المدينة �ش�ل أسا�� لنقل ال�ضائع،

� تجرها الخيول. �انت الخيول �ستخدم �� والحافالت ال��
� الج�ش وقوات الدرك. لق�ت

ا �� ح�ث لم تكن ع��ات النقل قد ظهرت �عد. و�انت �ستخدم أ�ض�
�
ق�ة، ح�ث الت�� � الجبهة ال��

العد�د من الخيول حتفها أثناء الحرب العالم�ة األو�، وخاصة ��
� عام 1916 اندست الجواس�س األلمان�ة وسط

� والمجري. و��
سالح الفرسان الرو�� واأللما��

� ثالثة آالف وخمس
، ووضعوا جرثومة الرعاب وسط علف الخيول، فل�� �

خيول الج�ش الروما��
� دور�ات

ا حتفهم. و�انت الخيول ع� الجبهة الغ���ة �ستخدم �ش�ل أسا�� ��
�
� حصان وخمس��

� �انت �ستخدم � نقل ألواح الخشب ال��
� نقل المدافع، واألسلحة، والمأ�والت، و��

الحراسة، و��
االت �عتقدون أن المشاة � حالة تأهب. فقد �ان الج��

� بناء الخنادق. و�انت كتائب المشاة ��
��

سوف �قهرون خطوط األعداء، وسوف ي�طلون منصات األسلحة. أما سالح الفرسان ف�ان هو
ع الفر�سيون أقنعة � عام 1915 اخ��

من �حدد مص�� الحرب، من خالل حصار صارم للعدو. و��
� الجيوش.

� المدن و��
خاصة ضد الغازات مخصصة للخيول. تقلص عدد الخيول �عد الحرب ��

� المدن، وتح��لها إ� دور حضانة. وخفضت غالب�ة الجيوش
وتم إلغاء معظم حظائر الخيول ��

أعداد الخ�ل �عد الحرب العالم�ة الثان�ة، �اس�ثناء الج�ش األحمر الذي وضع ثمانمائة ألف
�
�ن أو �غوصوا �� � � حالة تأهب، وانتظر ح�� �ستهلك األمان ما لديهم من مخزون الب��

حصان ��
� دول أور�ا الغ���ة

� ألمان�ا و��
ا �� المس�نقعات. �انت جميع اسط�الت الخ�ل قد ألغ�ت تق����

كيناو � معسكر االعتقال �مدينة ب��
� أغراض أخرى. و��

� ذلك الوقت، واستخدمت ��
األخرى ��

ا، أو ما
�
� حصان � وخمس�� اسُتخدمت زرائب الخ�ل كوحدات لإليواء. �ان االسط�ل ي�سع الثن��

ا. � سجين� � ألف وألف ومائت�� اوح ب�� ي��

�ن. ألنها �انت أمور � القرن الع��
ة �� � الدفاع عن التقال�د والعودة إ� الطب�عة �أهم�ة كب��

ح��
� صاح�ت ظهور القاطرات، والبواخر، والمصانع. قادرة ع� مواجهة األزمات األخالق�ة ال��
� العالم، وازداد الفقر

� �ل م�ان ��
� تناغم، وان��� العنف ��

وأصبح الناس غ�� قادر�ن ع� الح�اة ��
. �ان هدفهم � � األلمان والنمساو��� � عام 1906 مجموعة من الفوض����

والظلم. اجتمعت ��
� تحت ع�اءة الحضارة. وانتقلوا إ� س���ا، وأسسوا هناك جمع�ة أطلقوا

العثور ع� عالم حق���
، ، والتناغم الطب��� �

، والنظام الن�ا�� �تا. وأسسوا هناك المذهب الطب��� عليها اسم مونت ف��
ان المعسكرات، وأعلنوا عن اف�ارهم. فأطلقوا شعر رؤوسهم، ونظموا حفالت راقصة حول ن��

و�مرور الوقت ظهرت حركة التف حولها الش�اب من مختلف الدول. أعلنت عن ن�ع جد�د من
الفنون المجردة المتناغمة مع الطب�عة. و�انوا �قولون إن الفن ل�س قض�ة جمال�ة، ل�نها قض�ة
. فالرقص �مكنه أن يؤسس لظهور بيولوج�ة، وأن الرقص هو أ��� الفنون تلقائ�ة، ألنه �دي��
�ن إ� الناز�ة، ألن الناز�ون � ثالث�نات القرن الع��

نظام اجتما�� جد�د. وانضم العد�د منهم ��
، واندماج الفرد مع الوطن والعرق، وانتفضوا ضد اليهود الذين دعوا إ� التناغم الطب���
عون منه ما قد �مكن � ي، و�ن�� وهم ضد نظام الطب�عة، و�سعون إ� تل��ث العقل ال��� اعت��
� ألمان�ا الناز�ة،

اال�سان من الح�اة المتناغمة. وصار أحد أعضاء المجموعة مصمم رقصات ��



� مصانع
وابتدع الرقص الرمزي، وخصصه للعمال األلمان ح�� ت��د قدرتهم ع� االنتاج ��

� خطاب إ� شق�قته �قول: أص�حت أ���
� عام 1917 ��

�� � األسلحة. وكتب أحد الجنود اال�طالي��
ج � عام 1930 عن �دا�ة ع� جد�د ل��

�� � ا �عد اآلخر. وأعلن أحد األط�اء الفر�سي�� إ�جاب�ة يوم�
� عام 1921 أسس

الدلو، سيولد ف�ه ا�سان جد�د، و�ص�� العالم خا�� من الحروب والعنف. و��
� ألمان�ا، أراد ان �خت�� فيها طرق ثور�ة جد�دة

� مدرسة تج����ة �� � االسكتلندي�� أحد المدرس��
مناهضة للفاش�ة. وقال إنه �جب اس��دال التعل�م �المناظرات حول أمور أ��� أهم�ة، ألن
� لدي الطل�ة. و�انت

، و�دعم السلوك العدوا�� � األساس غ�� د�مقرا��
التعل�م التقل�دي هو ��

. وعندما لم �كن أحدهم يرغب المدرسة مخصصة للطل�ة من سن الخامسة وح�� السادسة ع��
ا مع أصدقاءە. و�انت هذە

�
� خندق له، أو يركب دراجة، أو يب�� � � م��

� إجراء المناظرة، �ان �جلس ��
��

ط��قة ثور�ة. و�مرور الوقت اقتنع الناس �أن العالم �دخل مرحلة جد�دة، أطلقوا عليها اسم
ض أن ي�دأ �مجرد أن تدخل الشمس إ� ب�ج الع� الجد�د. �ان هذا الع� الجد�د من المف��
ا. س�تصل � ومائة وستون عام� ا أن �ستمر هذا الع� لمدة ألف�� ض أ�ض� الدلو. �ان من المف��
� عقل�ة ال��� �سمح ب�شأة ق�م

خاللها المخيخ األ�من �األ��. وس�حدث خاللها تحول ��
ا. ع� لن ا، وتفاعل�� ا، وروحان�� روحان�ة جد�دة. �ان من المتوقع أن �كون الع� الجد�د متناغم�

�ة ستصل حينها إ� درجة جد�دة من المعرفة، وس�ص�� �ل ال��� �قهر ف�ه أحد، ألن ال���
� من الناح�ة الروح�ة والب�ئ�ة. ناضج��

�ان �ل من آمن �الع� الجد�د �قول إن ب�ج الدلو �ش�� �صورة رم��ة مناس�ة إ� التغي�� الذي
وي هذا العطش. فقد �ان العالم ء جد�د، وأن الدلو س�� �

س�حدث، ألن ال��� متعطش إ� ��
ا. واعتقدوا أن الط��قة التفك�ك�ة تحطم حق�قة األش�اء، ا، وتفك�ك�� ا، وم��ان�ك�� القد�م ماد��
مت الحضارة الغ���ة الناس ك�ف �حصون

�
وحق�قة األش�اء �جب أن تتطور �ط��قة تركي��ة. َعل

� الغا�ات دون أن يروها. أراد �ل من آمن �الع� الجد�د أن �عود إ� الجذور
أعداد األشجار ��

ي، وأن يتحد مع الطاقة ال�ون�ة، واعتقد الناس �أنه �جب إعادة النظر الروحان�ة للتضامن ال���
� ت���ة ال�شء، ألن الع� الجد�د ال �مكنه أن �ظهر �صورة �املة، طالما ظل الناس �فكرون

��
ء ع� اإلطالق، ألن التناغم �مكن �

�الط��قة القد�مة. و�ان الناس �قولون إن التناغم هو أهم ��
المخيخ من التواصل الحر. وأن تواصل المخيخ األ�� واأل�من س�مكن �ل إ�سان من �ل�غ

الشا�� األخر لنفسه.

� تعتقد أن أصول ال��� تعود ا� القردة والمحار � عام 1950 إن نظ��ة التطور ال��
قال ال�ا�ا ��

� �لفه هللا بها. و�ن �انت هيئة وال�وارك، الخ، ال تتعارض مع اال�مان �اال�سان، وال مع الرسالة ال��
ا إ� �ائن �� فإن الروح قد خلقها هللا. وقد خلق هللا الروح عندما ا��سب اإل�سان تعود قد�م�
� عام 1996 �أن نظ��ة التطور � ع� األرجح

جسد اال�سان هي�ته ال�املة. وقال �ا�ا آخر ��
�قا. وهذە � مهمة الدين. وقال إن العلم �مكنه أن �ج�ب ع� � صح�حة، ل�نها ال تف� الميتاف��
ال�ساؤالت الخاصة ب�شأة اإل�سان، ل�ن ع� الجانب اآلخر �ج�ب ال�تاب المقدس عن
�ق�ة � � االستمرار�ة الف�� ال�ساؤالت الخاصة �س�ب �شأة اإل�سان، و�ساعد ع� فهم التناقض ب��
� الفجوة الوجود�ة الناجمة عن وجود اإل�سان. و�ان الناس الذين لم يؤمنوا ، و��� لل�ائن ال��



بوجود هللا، وال �الع� الجد�د، وال �ال�ائنات الفضائ�ة، وال �العنا� الروحان�ة، يؤمنون �أن
اال�سان �شأ �محض الصدفة، وأن العالم ال منطق له، وكذلك الطب�عة، ف� شاذة، وأن ال�حث
عن منطق �ح�مها مجرد لغو، ال طائل منه. واعتقد آخرون ممن آمنوا �ا� و�خلق العالم أن
�
نظ��ة التطور � محاولة ش�طان�ة للقضاء ع� اإل�سان، وأن ال�ا�ا ما هو إال بوق للش�طان. و��

ا. أراد �ذلك أن �ة عمرها ثمانون مليون عام� � عن �صمة لقدم ���
عام 1930 كشف قس معمدا��

ي��ت أن اال�سان قد�م ِقدم الديناصورات.

وعلق علماء نظ��ة التطور ع� هذا األمر �أنه فض�حة، وقال علماء نظ��ة الخلق �أن الفض�حة
الحق�ق�ة � التأ��د ع� أن أصل اإل�سان �عود إ� القردة، وأن نظ��ة التطور � خداع
�
� سع�ه نحو ال�مال و��

� فهم نفسه و�رادته ��
، ُتنكر ع� اإل�سان حقه األص�ل �� � أ�ديولو��

العمل، الخ. وقال علماء نظ��ة الخلق �أن إدراك اإل�سان لنفسه، وسع�ه نحو ال�مال � صفات
� عند الحيوانات، وقال الشيوعيون إن اإل�سان ما هو إال قرد �عمل. ل�ن �عض علماء نجدها ح��
� هذا اإلدعاء، وقالوا إن الطب�عة ال تحتاج إ� العمل، ف�� قائمة

نظ��ة الخلق لم يتفقوا معهم ��
وري، وأن العلوم االجتماع�ة بنفسها. وقال آخرون من أنصار نظ��ة الخلق �أن العمل أمر ��
� واآلل�ات مثلها مثل علم األح�اء، والرعا�ة الصح�ة الم�الغ فيها، والضمان تخضع لنفس القوان��

�ة. � الناس ال�سل، وتحد من تطور ال���
، الخ. وأن العلوم االجتماع�ة �ستد�� �� االجتما��

ء الوح�د الموجود، ومن �
�ان الشيوعيون يؤكدون أن هللا غ�� موجود، وأن المادة � ال��

� �ل من �مد �دە ل�عمل، وأنه لن �كون هناك حقد وري بناء عالم جد�د �سود ف�ه العدل ب�� ال��
� الناس، ألن �ل ا�سان س�كون لد�ه �ل ما �حتاجه، ولن �كون لد�ه ما ل�س عند اآلخرون. ب��
ول�ن ق�ل أن ي�دأ العالم الجد�د �جب اقتالع العالم القد�م من جذورە، و�جب أن يتعلم الناس
، ف�دون هذا الفكر الجد�د ال �مكن أن ي�دأ العالم الجد�د. وقالوا إن ع� ا من التفك�� ا جد�د� نمط�
� جانب التقدم، و�ال س�عصف �ه إعصار التار�ــــخ. وأ�د

ا الوقوف �� �ل إ�سان أن �ختار راغ��
ي، الشيوعيون �أن التار�ــــخ انت�� مع ثورة أ�ت��ر، ألن الشيوع�ة � المتمم لحركة التار�ــــخ ال���
� �ل أنحاء العالم، ولن �كون هناك داع الستمرار التار�ــــخ. وقالوا

و�عان ما س�نت� الشيوع�ة ��
ا، �ل � لحظة تار�خ�ة، وأنهم أعدوا لمن لم �فهموا هذا األمر، ا س�اس�� إن الشيوع�ة ل�ست نظام�
� � ولمدم�� ، لهؤالء الحاقدين الم�شق�� � وظلوا ع� أف�ارهم القد�مة، لهؤالء الخونة األناني��
� � تلك اللحظة ال��

ا أطلقوا عل�ه اسم م��لة التار�ــــخ. ألنه إ� أن تأ�� ا خاص�
�
ال�حول، أعدوا م�ان

� �ل أنحاء العالم �جب أن �عرفوا َمن هو غ�� مؤهل لدخول التار�ــــخ.
س�نت� فيها الشيوع�ة ��

وقال المؤرخون ف�ما �عد إن الشيوع�ة كشفت ع� خطر جد�د يهدد الحضارة اإل�سان�ة، أال
� المكت�ات

وهو اختفاء ذا�رة التار�ــــخ، فقد فرض الح�ام الم�سلطون رقا�ة ع� ذا�رة التار�ــــخ ��
� �ل مجاالت الح�اة

� ذا�رة التار�ــــخ ��
ها. وعّدل الشيوعيون ع� نحو واسع �� والمتاحف، وغ��

ا ون هذا أمر� العامة وغ�� العامة، وجعلوا من تعد�لها قاعدة فوق القواعد القانون�ة، و�انوا �عت��
ا ع� الخونة � عام 1917. �انت تصدر أح�ام�

ا. وأ�شأ الشيوعيون المحا�م الثور�ة �� ور�� ��
ا. � شخص� ا ب�عدام ثالثمائة وخمس�� ة يوم واحد تمكنوا من إصدار أح�ام� والعمالء، فخالل ظه��
� ظل مح�مة تعمل �الط��قة القد�مة، �ما ابتكروا أسال�ب تعذ�ب

ا �� وهو أمر لم �كن ممكن�



افات من الخونة والعمالء، وع� عناو�ن خونة حديثة وع��ة، مكنتهم من الحصول ع� اع��
وعمالء آخ��ن. و�انت أ��� أسال�ب التعذ�ب شهرة �س�: األذن، والسنونو، والس�اح، وتقل�م
� مقعد أو طاولة،

� أن الشخص المتهم �العمالة يوثق ��
األظافر، والف�لة. و� أسال�ب تتلخص ��

ا �عصاة ما وهو �� ، ثم يوسعه الشيوعيون �� � و�ضعون فوق رأسه قناع غاز، ل�ن �دون أ�سج��
� عل�ه ع� الفور، ثم �سحب الشيوعيون القناع من ع� رأسه،

ي�نفس �صورة متقطعة، ف�غ��
ە، وأن ي�لغهم عن عناونيهم. من األمور و�ع�دونه إ� وع�ه، ثم �طلبوا منه أن يرشد عن غ��
� الوثائق

كونه �� ا ما، �ان ي�� ا تار�خ��
�
 من أن يرفضوا حدث

ً
، �د� � ا أن الشيوعي�� المستحدثة أ�ض�

ا. وعندما �ان المت�مرون يرفضون اإلجا�ة ع� ا، ل�ن �عرضونه �ط��قة مغايرة تمام�
�
التار�خ�ة أح�ان

ا مدر�ة ُ�س� �الرقم واحد، والرقم اثنان، والرقم األسئلة، �ان الشيوعيون �طلقون عليهم �ال��
ء رقم. و�انوا �محون �انتظام من صور الحفالت �

� المجتمع الجد�د �ان ل�ل ��
ثالثة، الخ. ألنه ��

� الذين ارتكبوا أثناء عملهم خ�انة للوطن أو ًالمختلفة واألحداث التار�خ�ة الهامة صور الشيوعي��
� صورة �ان بها مث�

مؤامرات ما، أو ت�نوا مفهوم برجوازي للح�اة، أو تفك�� منحرف. ولم ي���� ��
ا �الصور الخاصة �اللجان. ألن � ا كب�� ثمان�ة أشخاص سوى رجالن أو ثالثة. �انوا يولون اهتمام�
ة من الزمن �الصور. و�ان الناس عندما توقفوا عن تصديق ما ُ��تب لهم، ظلوا يثقون لف��
وري تط��ــــع الصور لحركة التار�ــــخ، مثلما طوعوا القاطرات الشيوعيون �عتقدون أنه من ال��
� عام 1919 ط��قة عالج نف�� خاصة

عوا �� ا. واخ�� ها لحركة التار�ــــخ أ�ض� الجد�دة وغ��
� إ� مس�ش�� � إ� معسكرات االعتقال والمجان�� . و�انوا يرسلون الم�شق�� � � والمجان�� �الم�شق��

، ح�ث عّرضوهم لط��قة عالج خاصة، أطلقوا عليها غس�ل المخ. �انت العقول � للمجان��
ا ء من النظام القد�م، وح�� �ضعوا فيها أف�ار� �

الم��ضة تحتاج إ� غس�ل ح�� ال ي��� فيها ��
جد�دة.

� الدول الد�مقراط�ة �شعرون �أن الد�مقراط�ة والمجتمع االستهال��
مع نها�ة القرن �دأ الناس ��

� فقدان الذا�رة، و�انوا �قولون إن ز�ادة جرعة المعلومات �ط��قة أو �أخرى لها نفس
�سهمان ��

� عن التقال�د وعن جذورهم، الخ. � فرضها الشيوعيون، وأصبح الناس منفصل�� خطورة الرقا�ة ال��
ورة نحو الفناء ألنه قائم ع� المتعة. وقالوا إن ز�ادة جرعة و�دأ المجتمع االستهال�� يتجه �ال��
� ألنها ال تتطلب رد ا من رقا�ة الشيوعي�� � المعلومات ستمثل خطورة ع� المدى ال�ع�د أ��� تأث��
� المقاومة، �ل تدعو إ� االرهاق واالس�سالم. و�ان الناس �قولون �أن النظم

فعل، وال رغ�ة ��
الد�مقراط�ة تؤدي إ� اندثار �ل المرجع�ات الثقاف�ة والتار�خ�ة، وتقود إ� د�كتاتور�ة القوالب.
� حفظ ومحو حدث ما، وأن األمر �عد � الواقع تفاعل ب��

وأشار آخرون إ� أن الذا�رة � ��
ة نفس�ة.

�
ها، وقد تكون ِعل ء آخر غ�� �

ا، ولو أن الذا�رة لم تكن موجودة لتعلق األمر ��� اخت�ار��
�
ها عن �ا�� � � الحضارة الغ���ة ل�ست قض�ة جوه��ة، وهذا ما �م��

هم إن الذا�رة �� وقال غ��
� � الم�اديء العامة، واإلرادة العامة. وهذا ما � المجتمع الغر��

الحضارات، وأهم من الذا�رة ��
�مكنها من االنتقال من الت�ع�ة إ� االستقالل�ة. فالد�مقراط�ة ال تتوقف ع� الذا�رة، وال ع�
� اإلدارة والفرد. وهذا العقد �خلو من أ�ة ق�مة م ب�� � العقد الم��

ها، �ل � ت�من �� التقال�د، أو غ��
�
� مؤسسات المجتمع. واألمر الهام �� و�ولوجّ�ة، ل�نه �مكن من إدارة وتقن�� تار�خ�ة أو أن��

ة اسمها الطل�عة. هذە القاعدة �ش�� إ� المستق�ل �ط��قة ج�دة � � � قاعدة مم�� المجتمع الغر��



� الحضارة الغ���ة ع� األرجح ع�
� الس�اسة. و�قت� دور الذا�رة ��

� العلوم، و��
� الفن، و��

��
� من الذا�رة، الذا�رة � نوع�� مجون ب�� . وقد فرق الم�� � الحاسب اآل��

مفهوم الذا�رة ��
الدينام�ك�ةRAM وذا�رة القراءة ROM. ل�ن غالب�ة الناس عندما يتحدثون عن ذا�رة الحاسب
اآل�� �قصدون بها فقط الذا�رة الدينام�ك�ة، أو الذا�رة العشوائ�ة RAM. ومن �عتقد أن
الد�مقراط�ة والمجتمع االستهال�� �ساعدا ع� تقلص الذا�رة �ان �قول إن هذا �مثا�ة مقدمة

ا. ء ف�ه عشوائ�� �
لعالم �دون ذا�رة، عالم س�كون �ل ��

وري العودة إ� جذور الح�مة، ح�ث أن المجتمع الصنا�� والتعل�م ورأى الش�اب أنه من ال��
ا عالقة اإل�سان �المعرفة الحق�ق�ة. وقالوا إن ما �ان �عرفه �ل األطفال من ق�ل ال االلزا�� قد غ��
ا عرف األطفال أسماء األعشاب المختلفة، . فقد�م� � �عرفه اليوم سوى حفنة من المتخصص��
اء، ولف س�جارة وأجادوا وضع المصائد الصط�اد األرانب، وصناعة ال�رات من الحشا�ش الخ��
� الب�ت. وقال

اب ن�ات القّراص ح�� ال �عنفهم أحد �� من أوراق الفروالة، ومضمضة أفواههم ���
�يع ع� � �عرفه اليوم �ل طفل، �ال�� ا حفنة من المتخصص�� ك�ار السن إن ما �ان �عرفه قد�م�
�يع، ف�انوا �سافرون إ� س��ل المثال. غ�� أن ك�ار السن �انوا �عتقدون �أنه ال جدوى من ال��
ق، و�انوا �قولون إن علم األخالق المس��� �ستع�د اإل�سان، الهند و�� ن��ال لمعرفة ح�مة ال��
� أن س�ان الهند يرون الغا�ة. � ح��

وأن س�ان أور�ا ال �عرفوا سوى حساب عدد األشجار، ��
� أم���ا

ء �العنف والفقر، والهواء الملوث، فسافروا إ� مناطق نائ�ة �� � عالم م��
ورفضوا الع�ش ��

� فر�سا، وأسسوا هناك جماعات، و�انوا �دخنون الحش�ش والمار�جوانا،
أو اسكتلندا أو ��

� تناغم مع الطب�عة، و�دافعون
، و�علمون أوالدهم الح�اة �� �

و�مارسون الج�س، و�غنون األغا��
ان المعسكر، و�علنون عن أف�ارهم. �ان �ل اقصون حول ن�� عن التقال�د، و�قرعون الدفوف، و���
ون ع� تعلم نفس األش�اء، ولم �كن � الدول الشيوع�ة، و�ان الجميع مج��

هذا غ�� مسم�ح �ه ��
مسم�ح للناس �السفر �ما �حلو لهم. و�ان المقصود �اإل�سان التقد�� هو أن الجميع �عمل
لصالح الشعب العامل، وأهم ما ف�ه �انت ط�قة العمال، ألن الشعب العامل يتمتع �سلطة
� المجتمع، لذلك أرد �ل فرد أن ي��ت انتمائه إ� الط�قة العاملة. و�ان ُ�قصد ��لمة

طب�ع�ة ��
� إسقاط أي سلطة، ف�ان من حق المواطن الق�ام �ما

� الدول الد�موقراط�ة الرغ�ة ��
تقد�� ��

� أف�ارهم، وس�حافظون
� هذە الحالة س�صبح الجميع أحرار ��

تراءي له، ول�ن �مسئول�ة، ألنه ��
� ب�ئة

ا��ة روا�ات تدور أحداثها �� � الدول االش��
ام المت�ادل. وألف األد�اء التقدميون �� ع� االح��

ف ل�ل إ�سان يتمتع �أفق م�سع. الط�قة العاملة �� يؤكدوا أن االنتماء إ� الط�قة العاملة ��
ا أن السعادة ا عن أناس �انوا ينظرون �ازدراء إ� الط�قة العاملة، ثم اتضح لهم الحق� ًوكتبوا أ�ض�
 مثلهم، أو �ص�حوا ع� األقل عقو�

ً
تحلق فوق رؤس عمال هذە الط�قة، فأرادوا أن �كونوا عما�

عاملة �ساعد العمال، وتمدهم �أف�ار جد�دة وج��ئة.

� عن أناس ذوي عقول متفتحة ناهضوا اله�منة � الدول الد�موقراط�ة كتب األد�اء التقدمي��
و��

والنظام الثا�ت، وأردوا أن �حافظوا ع� ح��تهم، ح�� لو أدي هذا إ� صدام مع المجتمع.
و�شأت جمع�ات مصطنعة، س� فيها ش�اب األد�اء إ� تج��ة أنماط جد�دة لل�تا�ة، وطرق

. � تج����ة �� ي�بتوا أن العالم عب��



� من الرجال عن ال�ساء �مقدار الثلث، وزاد عدد قائدي � نها�ة القرن زاد عدد المدخن��
��

� �ان � ح��
الس�ارات. و�انت �س�ة امتالك الس�ارات للفرد الواحد أع� عند األم���ان واأللمان. ��

ا. �انت أعمار ال�ساء أطول من أعمار الرجال، وقلت ب�نهم حاالت � أ��� الشعوب تدخين� اليوناني��
� اليوم الواحد ثالثة أضعاف ما ينطقه الرجل.

� تنطقها المرأة �� االنتحار، و�ان عدد ال�لمات ال��
� أوقات

� الشوارع ��
وركب أهل المدن الدراجات، ومارسوا ال��اضة. فمارسوا ر�اضة الجري ��

ا � الص�اح، و�انوا يرتدون ز��
الص�اح ح�� ينعشون صدورهم. أبتكر األم��كيون ر�اضة الجري ��

� عام 1985 اص�ب مائة
ا بنعل معلق ج�د الته��ة، �حافظ ع� العامود الفقري. و�� ا وحذاء� المع�

ا يتمتعون � نها�ة القرن أن �ظلوا ش�ا��
ا بن��ة قلب�ة جراء الجري. وأراد الناس �� وثالثون أم��ك��

� التوقف عن إغواء ال�ساء . وهذا �ع�� � مواقفهم الس�اس�ة وميولهم الج���
�ال�شاط، و�اعتدال ��

. � ە، وكذلك القاء ن�ات عن اليهود واأللمان وعن المثلي�� وم�ادلتهم االب�سامة الساحرة، وغ��
و�انت �عض ال�ساء تتقدمن �ش�اوي ضد رؤسائهن الذين �خاطبوهن ��لمات بها إ�حاءات

ل، وع� وجوههم إ�حاءات خل�عة. � ج�س�ة، أو �عرضوا عليهن توصليهن إ� الم��

ا كتع��ض ا أم��ك�� � دوالر� � األم���ان إ� دفع أر�عة مالي�� � عام 1997 اضطر أحد المحام��
و��

� عام 1998
�� � � فتحة صدرها. وأراد �عض األم��كي��

ته، ألنه سكب عص�� الش�كوالتة �� لسكرت��
�
تنح�ة رئ�سهم ألنه أقام عالقات غ�� س��ة مع إحدى المتدر�ات، ومد �دە ع� ثدييها، ودس ��

ا مع ، وقامت � األخرى �لعق عضوە الذكري وهو يتحدث هاتف�� � فتحة مه�لها س�جار كو��
� ذلك الوقت �قصفون العراق �القنا�ل. فقال العراقيون إن

ممثل الحكومة، الخ. �ان األم���ان ��
� ي��دون بهذا القصف لفت األنظار عن السلوك الج��� المنحرف لرئ�سهم. أراد األم��كي��
ا أن ت�سم س�اساتهم �االعتدال، مع قل�ل من الج�سن ألن مالطفة ال�ساء �ان لها األورو�يون أ�ض�
� �انت أم���ا من المناطق � ح��

� الدول الالت�ن�ة �صفة خاصة، ��
تقال�د ثقاف�ة ع��قة ��

� الدول الد�مقراط�ة أع� من الدول الشيوع�ة، ألن
�� � المحافظة. �ان متوسط أعمار المواطن��

� أن � ح��
وات الطازجة، الخ. �� ددون ع� الطب�ب �انتظام، و�ا�لون الخ�� � �ان ي�� المواطن��

� ألنهم لم �دركوا أهم�ة التمتع �صحة � التدخ��
� الدول الشيوع�ة �انوا ��فون ��

�� � المواطن��
� �انوا �طلقون عليها دول � الدول النام�ة ال��

ج�دة وح�اة مد�دة. و�ان أقل متوسط لألعمار ��
ا، و�لغ أقل � نها�ة القرن 78 عام�

� الدول المتقدمة ��
العالم الثالث. و�ان متوسط أعمار الناس ��

� كندا ا. و�ان علماء االجتماع �قولون إن مواط�� اليون 41 عام� � س�� � مواط�� متوسط األعمار ب��
وفر�سا يتمتعون �مستوى مع�شة مرتفع من أوجه عد�دة. واحتلت الوال�ات المتحدة المركز
ا من أهل ال��ف، و�انوا اليون المركز رقم 187. و�ان أهل المدينة أطول عمر� الثامن ع�� وس��
� �ستخدمها س�ان ال��ف. و�ان األط�اء �قولون إن الناس �ستعملون خمسة أضعاف ال�لمات ال��
موا �أسلوب ح�اة صحيح ورعا�ة صح�ة مثال�ة. � ا، طالما ال�� �مكنهم �ل�غ سن 110 أو 130 عام�
ا من الناح�ة العمل�ة، وأن المجتمع المثا�� ا ما خالد� واعتقد �عض الناس أن اال�سان س�صبح يوم�

س�تحقق عندما �موت الناس فقط جراء الحوادث الطارئة أو االنتحار. وقال علماء النفس إن أراد
، وأن يتطلع إ� المستق�ل، ألن النظر إ� �

شخص ما التمتع �عمر مد�د فعل�ه أال ينظر إ� الما��
ء �التوتر اإلثارة والتحد�ات � أن المستق�ل م�� � ح��

� إطالة العمر. ��
� غ�� مجدي ��

الما��
ا. و�ان علماء الطب � عام� �ن أو خمس�� المجهولة، وأن الناس �مكنهم تصور حالة العالم �عد ع��



النف�� �قولون إن الذك��ات الخاصة ع� أ�ة حال ال تتفق مع الواقع، وال مع التعامل مع
ي. ولو أن اال�سان فقد هذە الوس�لة الحقائق الموضوع�ة، وأنها وس�لة دفاع�ة للعقل ال���
. وتناقص متوسط عمر اال�سان أثناء الحرب العالم�ة � لمات ق�ل األوان �كث��

للتواصل مع الما��
� الط�قات � ارتفع متوسط األعمار ب�� � ح��

� المئة، ��
� مختلف الدول ب�س�ة 10 إ� 12 ��

األو� ��
كة، وحصلوا ع� العاملة، ح�ث اختفت ال�طالة، وتردد العملون والعامالت ع� طب�ب ال��
. وطالب العد�د من الناس �

� المطاعم ح�� �ستط�عوا تحقيق الفوز النها��
ك��ونات تعذ�ة ��

� . وعرضت �عض المعامل ع� المواطن�� � � المس�شف�ات بناء ع� طلب الراغب��
� الموت �� بتقن��

� الوقت الذي يتوصلون ف�ه
كونها هناك إ� أن �أ�� � ثالجات، و���

أن �ضعوا جثثهم �عد الموت ��
إ� جعل ال��� خالدين، أو إ� أن يتمكنوا من است�ساخ اإل�سان، ألنهم لم يتمكنوا ح�� اآلن إال
من است�ساخ �خاخة ال�حر، والمرجان�ات، و�راغ�ت الم�اە، والضفادع، والماش�ة، وال�قر، وما
شا�ه. و�ان االست�ساخ ع�ارة عن تقن�ة، مكنت من خلق صورة جي��ة ألي �ائن �� �استعمال

الخل�ة. و�انت هذە � إحدى أسال�ب الوصول إ� الخلود.

�
وقالوا عن الحرب العالم�ة األو� إنها آخر الحروب ع� اإلطالق. و�انوا يرددون هذا ال�الم ��

�حها، ولن تكون هناك حاجة إ� � �ل م�ان، ألن �ل األطراف اعتقدت أنها س��
�دا�ة الحرب ��

� الدول
م��د من الحروب، وسوف �سود السالم العالم. و�عد الحرب لم ُ�سمع هذە ال�سم�ة إال ��

� خرجت من الحرب منت�ة. ال��

� خ�ت � الدول ال��
ورة من اندالع حروب أخرى. أما �� فقد اعتقد مواطنو هذە الدول أنه ال ��

ا، وأ��� � الحرب العالم�ة األو� �ل من فر�سا وانجل��
الحرب ف�ان رأي الناس مختلف. انت� ��

� الحرب العالم�ة الثان�ة األم���ان والروس، و�ان أ���
الخا��ن فيها �ان األمان. وانت� ��

ا فُسم�ت �الحرب ال�اردة ألنه لم � اندلعت الحق� ا. أما الحرب األخرى ال�� الخا��ن فيها األمان أ�ض�
� الدول الد�موقراط�ة والدول الشيوع�ة، و�انت الحرب تدور �حدث فيها نزاع عسكري م�ا�� ب��
ع� أراض دول أخرى، وانت� فيها األم��كيون، و�ان الروس من أ��� الخا��ن. وقال �عض
� آخ��ن لم يوافقوا ع� هذە ، ل�ن مؤرخ�� � إن الحرب � تجاوز طب��� للعمل الس�ا�� المؤرخ��
، �ل تتخذ المقولة، وقالوا إن العمل الس�ا�� ما هو إال امتداد للحرب، وأن الحرب لن ت�ت��

أش�اال مختلفة وتظهر �أسال�ب مختلفة.

� أور�ا، واعتقد العد�د من الناس أن الد�موقراط�ة انت�ت �ال
� عام 1989 ��

سقطت الشيوع�ة ��
�ة؛ الناز�ة والشيوع�ة. وقالوا إن اللحظة � تار�ــــخ ال���

� األ��� دم��ة �� جدال، ألنها هزمت النظام��
� مليون أو سانحة إلقامة نظام عال�� جد�د. وقالوا عن الشيوع�ة �أنها مسئولة عن موت �سع��
� قالوا إن الحق�قة ر�ما تكون خالف ذلك، ل�نه أمر � السا�ق�� مائة مليون إ�سان. ل�ن الشيوعي��
ء آخر. �

� �انوا �خططون ل�� ممكن. ل�ن علينا أال نح�م ع� األمور بهذە الط��قة، ألن الشيوعي��
ا لل�حث، وقال المؤرخون إن الشيوع�ة تعت�� حق�قة تار�خ�ة حديثة، وال �مكن اعت�ارها موضوع�
، وسوف ُ�قّ�مها الناس �ط��قة �

ا لل�حث التار��� ل�ن �مرور الوقت ستصبح الشيوع�ة موضوع�
� وع� دول مغايرة، وأ��� موضوع�ة. وق�ل سقوط الشيوع�ة أطلق الناس ع� االتحاد السوفي��
� تلك الدول �انت جامدة وسا�نة، و�أنها متجمدة.

ق�ة، ألن الح�اة �� ق أور�ا كتلة الجل�د ال�� ��



ق أور�ا �جب أن ��ع � أور�ا الغ���ة �أن دول �� � عام 1989 اعتقد العد�د من مواط��
و��

ي اله��ة األور��ة. واعتقد الذين ا إن هذا سوف ي�� ، وقالوا أ�ض� � �االنضمام إ� االتحاد األور��
�ن أن الد�مقراط�ة قد انت�ت. وقالوا إن األنظمة الشمول�ة ال ترقبوا قدوم القرن الواحد والع��
� المستق�ل، ألن م�دأ عمل النظام الشمو�� هو الس�طرة ع� المعلومات

�مكنها أن تظهر ��
� �ل انحاء العالم من ت�ادل

نت ُتمكن ال��� �� ، ألن االن��
ً

و�خفاءها، وأن هذا األمر صار مستح��
ق ع�� الفضاء. وقام الشيوعيون �قتل طيور النورس، وخطا�ف األف�ار والرغ�ات ��عة ال��
� �انت تضم أ��� تجمع لمعسكرات االعتقال، �انوا � جزر سلوف�ا ال��

ال�حر، وطيور األوك ��
�خشون من أن �قوم أحد السجناء ب�رسال رسالة إ� الخارج �استخدام طائر النورس، فيتعرف
�
� نقل األخشاب ��

� معسكرات االعتقال. وقام السجناء الذين عملوا ��
الناس ع� ما �حدث ��

معسكرات االعتقال �محازاة نهري اير�ش وأود بتقطيع أصا�عهم، ور�طها بروافد خش��ة،
ة، ع� أمل أن يراها أحدهم، و�درك أن أمور � الماء ل�حملها الت�ار إ� المدن ال�ب��

والقاءها ��
ا � ش�ئ� � معسكرات االعتقال. و�مرور الوقت اتضح أن قض�ة اله��ة األور��ة ال تع��

س�ئة تحدث ��
. وقال �عض � � التار�ــــخ األور��

ق أور�ا ال يثقون �� � الدول الشيوع�ة السا�قة، وأن س�ان �� لمواط��
ق أور�ا الم��د من الوقت، ألنهم وري إعطاء س�ان �� � من أور�ا الغ���ة إنه من ال�� المؤرخ��
� فجوة تنقصهم معرفة الدينام�ك�ة التار�خ�ة. فقد صنعت السنوات األر�عون من ح�م الشيوعي��
� إم�انهم أن

ق أور�ا هذا األمر �ط��قة خاطئة، واعتقدوا �أن �� خارج التار�ــــخ. وقد فهم س�ان ��
�قدموا لس�ان غرب أور�ا تجارب أ��� أهم�ة. ثم �عان ما انتابهم شعور �الوحدة واالنعزال.
وقال المحللون النفسيون إن التوقف عن متا�عة التار�ــــخ شانه شأن المقاطعة أثناء الن�اح. ف�ل�غ

ال�شوة ل�س ن��جة طب�ع�ة لعمل عفوي، ل�ن أسلوب للتخلص من اإلح�اط.

و�ستان��ة إن اإل�سان عندما �ك�� من الصلوات والتأمالت وقال أنصار الحركة الخمس�ن�ة ال��
�مكنه أن يتواصل مع الروح القدس. وقد صار أنصار الحركة الخمس�ن�ة الذين �انوا يتواصلون
مع الروح القدس يتحدثون �لغات غ�� معروفة وقد�مة. ف�انوا �قولون ع� س��ل المثال: م�كرو
، أو �الج�جوكو ا�فتو�اي ا�انافافو و��خو �اشاه�� ي خورا شميتخانا، أو خاري ساهانا ان�� ه��
كرو�ام. و�ان علماء اللغة النفس�ة �قولون إن أنصار الحركة الخمس�ن�ة �قومون ب�ح�اء أحد
� ذهن �ل إ�سان. وقال علماء االجتماع إن هذا مجرد رد فعل

أ�شطة العقل ال�اطن الموجودة ��
ع� �ش��ه الح�اة الدي��ة والس�اس�ة، والذي يؤدي �دورە إ� �ش��ه األعراف اللغ��ة، وفقدان

ورة التغي�� الراد��ا�� الذي �ع�� عنه �لغة جد�دة أو غ�� � أهم�ة الح�اة والتار�ــــخ، و�� ��
الثقة ��

معروفة. و�انت هناك حاجة ملحة إ� لغة جد�دة، �عدما قام العالم الصنا�� ب�ش��ه التقال�د
اع لغة عالم�ة، وقالوا إنه عندما يت�لم �ل ح �عض الناس اخ�� الدي��ة الق�م االجتماع�ة. واق��
اع لغات كهذە. حدث أثناء الحرب العالم�ة ال��� �لغة واحدة س�سود السالم العالم، فقاموا �اخ��
� من أقل�ات عرق�ة، أو من مناطق ال يتحدثون فيها إال �اللهجة ا أن الجنود القادم��

�
األو� أح�ان

� �ان �صدر بها قادتهم األوامر، وأدى هذا إ� سوء فهم وحدوث المحل�ة لم �فهموا اللغة ال��
� عام

�� �
ات�ج�ة. فقد أدت رصاصة من أحد األعداء إ� قطع اصبع جندي برتو�� أخطاء اس��

1916، فأرسله الضا�ط إ� الطب�ب الذي قرر أن ذهاب الجندي إ� طب�ب �ج�ح تافه كهذا ال
جم ا، واشت� الجندي أمام القضاء العسكري الذي أمر ب�طالق النار عل�ه ألن الم��  وطن��

ً
ُ�عد عم�



�
ح القض�ة و��الغ �المح�مة أن القائد هو من أرسل الجندي إ� الطب�ب �ان �� المسئول عن ��

انتو. وقال �ن ظهر مائتان وس�عون لغة عالم�ة، أشهرها �انت االس�� � مطلع القرن الع��
إجازة. و��

انتو إنها لغة �ش�ه التل�غراف، �ل أفضل منه، ألنها تمكن الناس من التواصل م��دو لغة االس��
انتو � عام 1909 إ� ت�ار�ن. دعم االس��

انتو �� . وانقسمت حركة م��دي االس�� �
ع�� سلك خ��

انتو المتدينون إن وس�ة، والفوض��ون. وقال م��دو االس�� المس�حيون ومناهضو ال�ن�سة اال�ل��
انتو من انتو �مكنها أن ُ��ع من ظهور ممل�ة الرب ع� األرض، وقال م��دو االس�� االس��
، انتو ما � إال ش�ل من أش�ال الو�� المجتم�� وس�ة والفوض��ن إن االس�� � اال�ل��

مناه��
� �اديء األمر، ل�ن

انتو �� وخطوة أو� نحو ثورة واع�ة. و�ان الشيوعيون أ��� من رّوج لالس��
انتو �الدعوة إ� الالقوم�ة، و�الت�مر ع� � عام 1937 م��دي االس��

الحكومة السوفي��ة اتهمت ��
السلطة السوفي��ة، وتم إصدار ح�م �اإلعدام ع� خمسة آالف ونصف األلف من م��دي
� أن � معسكرات االعتقال. وتوقع أحد علماء اللغة الشيوعي��

انتو، أو �السجن الم��د �� االس��
� العالم الجد�د،

� �ل أنحاء العالم، ولن تكون هناك حاجة إ� لغة جد�دة ��
ت�ت� الشيوع�ة ��

ا، � ستكون �ال فائدة، و�مرور الوقت سي�� الناس اللغة تمام� � مجتمع جميع العامل��
ألن اللغة ��

وستواصلون فقط �التواصل، و�األف�ار الثور�ة العظ�مة.

�ن إن اختفاء الرقا�ة ع� المعلومات �مثل اختفاء وقال �ل من انتظر حلول القرن الحادي والع��
لسلطة المؤسسات، والمرحلة النهائ�ة من العمل�ة الد�مقراط�ة.

. وسوف � � أ�دي أفراد أو مجموعات منظمة من المواطن��
� المستق�ل ��

كز �� ألن السلطة سوف ت��
ا من مواطن ا جد�د� نت نمط� يؤدي هذا إ� سقوط الس�اسة التقل�د�ة، وس�مثل مستخدمو االن��
. �ان المواطن العال�� أول مواطن يتجاوز القوم�ة، و�تمتع �أول أطلقوا عل�ه المواطن العال��
ا، طالما استطاع ا عالم�� � مقدور أي شخص أن �صبح مواطن�

� التار�ــــخ، و�ان ��
ح��ة مطلقة ��

التخلص من التفك�� القد�م، و�دأ �فكر �ط��قة مغايرة. ألن العمل ورأس المال والخامات لن
� النظام العال�� الجد�د، وستحل د�مقراط�ة المواطن العال�� محل

�كون لها أي دور ��
� حالة

ە، وس�ع�ش الجميع �� لمانات، وس�صبح �ل مواطن عال�� م�ساو� مع نظ�� د�مقراط�ة ال��
ا، وخمسة وثالثون ألف من التأث�� المت�ادل. واختفت اللغات �متوسط لغة واحدة أسبوع��
� لغة، �ما تحدث 4% من � وأر�ع�� ا من الغا�ات. وتحدث 96% من س�ان األرض �مئت�� ه�كتار�
�ن لغة، �متوسط واحد وخمسون لغة ل�ل س�ان األرض �خمسة آالف وثمانمائة وواحد وع��
ا أطلقوا عل�ه ش�كة اللغة العالم�ة. � عام 1996 برنامج�

إ�سان. وأعلنت منظمة األمم المتحدة ��
� عام 1910 صدر كت�ب

انتو. و�� انتو والفوض��ن �دراسة لغة االس�� فقام العد�د من أنصار االس��
� عام

�� � � الفر�سي�� . ودعا أحد الفوض���� � ح عمل�ات اغت�ال القادة الس�اسي�� انتو، ��� �لغة االس��
جواز�ة، وأن ينضموا انتو أن يتخلوا عن اله�ا�ل ال�� 1921 أبناء الط�قة العاملة الم��دين لالس��
ا من 180 دولة.

�
نت ثالثمئة وس�عون مليون ا لهم. و�لغ عدد مستخد�� االن�� ًلهم، وأسسوا فروع�

هم ممن لهم نفس االهتمامات، أو اهتمامات مشابهة، فتواصلوا مث� واستطاعوا التواصل مع غ��
� مع اتحاد أمهات س���ا. وقدموا لهن النصائح �شأن التواصل مع الش�ي�ة، أو مع مواطن��

� آخ��ن. آخ��ن �انوا ع� اتصال رو�� �ال�ائنات الفضائ�ة، وطلبوا منهن أن �خاطبوا مواطن��



وا ع� جثة حيوان ابن � مدينة و��يبج الذين ع��
ا التواصل مع طل�ة المدارس �� واستطاعوا أ�ض�

عرس أثناء رحلة مدرس�ة، وقاموا �عمل تدر��ات أسل���ة عن ح�اة ابن عرس. وطور الشيوعيون
�
ض أن �ستخدم هذە اللغة �� لغة خاصة أطلقوا عليها اسم اللغة الخش��ة. �ان من المف��

� وقت التواصل من خالل قوة األف�ار الثور�ة. وقال علماء اللغة إن المجتمع الجد�د، إ� أن �ح��
ا��ب اللغ��ة � المجال العام وغ�� العام، و�لغاء ال��

اللغة الخش��ة تهدف إ� تقل�ص التواصل ��
ي. ظهرت اللغة الخش��ة عندما �دأت ال�لمات تدخل إ� نظام الخاصة �المعرفة من العقل ال���
� المجتمع. وتم تف��ــــغ ال�لمات �التدر�ــــج من

� المقعد، والذي �ان �ش�� إ� آل�ات القوة ��
المعا��

� الب��ة الس�اس�ة.
معانيها األصل�ة، وتحم�لها معاٍن أوسع، تمكن المتحدث من االنخراط القوي ��

� شيو�� آخر �قول له ع� س��ل المثال: ك�ف �س�� الحصاد
� �لت�� فعندما �ان أحد الشيوعي��

، � لمناقشة خطة العام الحا�� � المحافظة؟ يرد عل�ه اآلخر و�قول: استدع�ت المذارع��
عند�م ��

�
�� . � احات للتحس�� ينا الواج�ات النهائ�ة ��ل �شاط، أو �قول: قدم الرفقاء مق��

�
أو �قول: تول

� الدولة،
ا ع� أمور العمل، وع� القرارات الس�اس�ة �� ال�دا�ة �ان استخدام هذە اللغة قا��

ء، عن حالة الطقس، وعن االجازات، �
و�مرور الوقت �دأ الناس �ستخدمونها للحد�ث عن �ل ��

ب الخمور وترفض و�رامج التلف��ون، أو عن أمور أخرى؛ �أن �قول أحدهم إن زوجته �دأت ���
حضور اجتماعات أول�اء األمور.

� إرسال األخ�ار ال��ة،
� الحرب العالم�ة األو� �ش�ال أسا�� ��

�ان التل�غراف ُ�ستخدم ��
� إرسال األخ�ار المغلوطة بهدف إر�اك العدو.

والتقاط أخ�ار العدو، و��

� الحرب العالم�ة الثان�ة الحاسب اآل�� ح�� �فكوا �ه شفرة األخ�ار ال��ة. �ما
�� � ع االنجل�� واخ��

� حرب عالم�ة قادمة ب�خفاء
ا من أن �قوم الروس ��

�
� الس�ينات، خوف

نت �� ع األم��كيون االن�� اخ��
� مليون نت ثالثمئة وس�ع�� معلومات هامة خاصة �الح��ة والد�موقراط�ة. و�لغ مستخدمو االن��
�ات مستخدم، واستطاعوا من خالله ت�ادل األف�ار والرغ�ات �ح��ة �املة و�ال حدود. و�انت ��
اض�ة �أسعار مخفضة إ� الدول ال�ع�دة بناء ع� نت رحالت اف�� السفر تعرض من خالل االن��
� ع�� نت من مت�� . واستطاعت ال�ساء حجز حيوانات من��ة ع�� االن�� رغ�ة �ل مواطن عال��

، منهم علماء فلك ومهندسون � . وعرضت �عض المعامل حيوانات من��ة لرجال معروف�� � مجهول��
ن الحيوانات المن��ة بناء ع� مئة � مقدور الس�دات أن تخ��

هم. �ان �� والعبو كرة السلة وغ��
ا، منها الج�س�ة، واألصل، والعرق، والد�انة، ومستوى التعل�م، والهوا�ات، وخمسة ع�� مع�ار�
ة، وحجم الخص�ة، والوظ�فة، والطول، والوزن، وفص�لة الدم، ولون الشعر، وكثافة شعر ال���
ا، من أصل � عام� اء حيوانات من��ة لعالم بيولوج�ا، ي�لغ من العمر ستة وثالث�� الخ. فاستطعن ��
ان من ك�ساس، عمرة اء حيوانات من��ة لمهندس ط�� ، أو �� � ، أسود الشعر، أزرق العين�� �

أفغا��
ا، تابع لل�ن�سة المعمدان�ة، و�نحدر من أصول هولند�ة واوكران�ة، أو حيوانات � وأر�عون عام� اثن��
تان. �ان ا، أصوله ص�ن�ة، وله خص�تان صغ�� � عام� من��ة لالعب شطرنج ي�لغ من العمر �ع��
� مقدور

ا، شامل سعر الشحن، و�ان �� ا أم��ك�� � دوالر� متوسط سعر الحيوان المنوي ألف وخمس��
ال�ساء أن تض�ف إ� الطلب �سج�ل لصوت صاحب الحيوان المنوي. و�انت ال�سج�الت تضم
� الطب�عة. أتم�� أن أحوز ع�

ا لجولة �� ، الجو اليوم جم�ل، مناسب تمام� �
 مثل: تح�ا��

ً
جم�



� لصاحب الحيوان المنوي أن تحصل ع� خصم
إعجا��م. وأرادت امرأة ما طل�ت �سج�ل صو��

� نطق �عض ال�لمات.
� المئة، ألن صاحب الحيوان المنوي لد�ه عيوب ��

ة �� �ق�مة ع��

. واد�� العد�د من � أور�ا وأم���ا �ش�ل كب��
ب ال�حول مع نمو المجتمع الصنا�� �� ان��� ��

. وقال األم��كيون إن إدمان �ة، ومنع المجتمع من التطور الطب��� الناس �أن ال�حول أ�� �ال���
� المجتمعات األور��ة، وأن االيرلنديون واإل�طاليون �ش�ل أسا��

ا �� ا تقل�د�� ال�حول ُ�عد مرض�
� �اتخاذ إجراءات ح�ال هذا األمر، � الوال�ات المتحدة. وطلب �عض األم��كي��

وە �� هم من ���
� المستق�ل �دون فحص

� �الدخول إ� الوال�ات المتحدة �� � واإل�طالي�� وأال ُ�سمح لأليرلندي��
� عام

ب ال�حول. و�� � عام 1919 بيع و��
اجتما�� ونف�� مسبق. ومنعت الحكومة األم��ك�ة ��

� 1921 أعلنت عن تحد�د حصة المهاج��ن، فخفضت �ذلك عدد المهاج��ن األيرلندي��
� الخمور � عام 1914 طالب علماء النفس األم��كيون ب�خصاء مدم��

� ب�س�ة 85%. و�� واإل�طالي��
�
ا. و�ان األم��كيون فخور�ن �أن المواطن �� � وسل�م�

ا �غرض حما�ة المجتمع ل�كون معا�� فور�
� الوقت الذي �ان ف�ه س�ان أور�ا �دخنون

الوال�ات المتحدة يتمتع �الصحة والح�اة السل�مة، ��
ا
�
� عام 2000 قانون

� وال�ة أال�اما ��
ا. وأل�� األم��كيون �� �ون ال�حول، و��نفسون هواء فاسد� و���

ا، وأن �ان �منع زواج الب�ض �الزن�ج. وأو� األط�اء األم��كيون �أن ي�نفس الناس هواء صح��
�مارسوا ال��اضة، وأن يركبوا الدراجات. ح�ث أنه األسلوب األمثل للحفاظ ع� الل�اقة ال�دن�ة.
�ض ع� الدراجات �مارسه الرجال األم��كيون �صفة أساس�ة، ألن ركوب الدرجات لم �ان ال��
ا للس�دات إ� حد ما. وقال األط�اء إن الدرجات �ال�س�ة للس�دات �مثا�ة صديق �كن مناس��
، وأن احت�اك مقعد الدراجة �شفة ف�ج المرأة و�ظرها يث�� ال�ساء، و�جعلها تغ�� من ج���
�ات عاداتها الج�س�ة. ومن أجل مساعدة ال�ساء ع� عدم تغي�� م�لوها الج�س�ة أنتجت ال��
ا � منتصف المقعد، ل�نه �ان غ�� مالئم�

ا �ه فتحة �� � وقت من االوقات مقعَدا خاص�
المصنعة ��

� الدول
� الثمان�نات وال�سعينات، ألن الناس ��

ة �� ا. ان��� ركوب الدراجات �صورة كب�� تمام�
� الدول

المتقدمة أرادوا التمتع �ح�اة صح�ة، وممارسة أ�شطة ت�عث ع� اإلستجمام، الخ. و��
اء س�ارة أو دراجة ا �ان الناس يركبون الدرجات، ألنه لم �مل�ون النقود ال�اف�ة ل�� ة أ�ض� الفق��
�
ت الس�ارات �� � ان��� � ح��

� �متل�ون دراجات. �� اليون ال�الغ�� �خار�ة. و�ان 31% من س�ان س��
� ع� � مدن الدول الغن�ة �ضعون أقنعة من األ�سج��

الدول الغن�ة. و�ان را�بو الدراجات ��
�
� ت�� �الصحة. و�انت العوادم تلوث الهواء، وت��� �� وجوههم لتحميهم من عوادم الس�ارات ال��

� ظهور ما �س�� �االحت�اس الحراري، والذي أدي إ�
� أ�س�د ال���ون الذي أسهم ��

الجو ثا��
ور�ة �� ت�شأ ع� � �اديء األمر ��

ارتفاع درجة حرارة األرض. �انت ظاهرة االحت�اس الحراري ��
� الجو، وقال العلماء

األرض ح�اة و�ائنات ذك�ة. ل�ن منذ أن �دأت الصناعة زادت كثافة الغازات ��
� ألمان�ا من مرؤوسيهم الذين

�ات �� ات مناخ�ة. وطالب رؤساء ال�� إن هذا سيؤدي إ� تغ��
� عام

ا. و�� ا س�ئ� كة، ألن هذا س�ع�� إنط�اع� كوها أمام مدخل ال�� �متل�ون س�ارات قد�مة �أال ي��
� من العمل، ألنه �ان �متلك س�ارة قد�مة وم�سخة، و�ان � التجار��� 1999 تم طرد أحد المندو���
�
ة، ولم �ذعن للتعل�مات. �ان الناس �� كة م�ا��  �ح�ث أنه ترك الس�ارة أمام مدخل ال��

ً
كسو�

� فر�سا ع��
ا أر�عة ع�� مرة، و�� � انجل��

� العام، و��
ألمان�ا �غسلون س�اراتهم �سعة ع�� مرة ��

� الدول الجرمان�ة
ا. �انت الس�ارات �� �ن مرة سن��� � وع��

� أم���ا ثما��
ا، و�� مرات سن���



� اهتم س�انها �حسن مظهرهم، � الدول الالت�ن�ة ال��
واألنجلوسا�سون�ة تتمتع �أهم�ة أ��� منها ��

ا �منع اليهود من ق�ادة
�
� عام 1939 قانون

ون�ع را�طة العنق والحذاء، الخ. وأصدرت ألمان�ا ��
الس�ارات. و�انوا إن أمسكوا �أحد اليهود �قود س�ارة �ان يرسلونه إ� معسكر االعتقال.

ب ، و�� � ، وضد التدخ�� نت، والحروب، والمجتمع االستهال�� � االن��
�ان الهام�شيون من مناه��

�
، وعاشوا �� � وس�� ال�حول. رفضوا استخدام ال�ه��اء، وأضاءوا بيوتهم �مصابيح ال���

مستوطنات. �انوا �ذهبون ا�� المدينة ع� الخيول، و���عون مواد غذائ�ة غ�� ضارة �الب�ئة،
، وشم�ع، وخفاقات الب�ض. وانتظروا � وس�� ومطاحن ب�ئ�ة للقهوة، ودفا�ات ب�ئ�ة، ومصابيح ك��
ها. واعتقدوا أن هذە األمور نت واندالع الحروب، وغ�� � مع ظهور االن��

� ستأ�� نها�ة العالم ال��
. و�ان شهود يهوە �قولون إن � العرش اإلل�� ستجعلهم من الُمختار�ن، ف�جلسون عندما ع� �م��
، ورفضوا عمل�ات نقل الدم، ألن � وال�حول �لوث الدم، فرفضوا تناول المقانق والسال�� التدخ��
ة ب ال�حول أو المعا�� � اإلله�ة، كذلك تناول السال�� أو �� اختالط الدم ي�نا�� مع القوان��

الج�س�ة خارج العالقة الزوج�ة.

� �األمور � الج�ش. وقالوا إنهم ي�تمون إ� الممل�ة اإلله�ة، ول�سوا معني��
كذلك رفضوا الخدمة ��

، ألنهم � � االتحاد السوفي��
� ألمان�ا و��

� معسكرات االعتقال ��
الدني��ة. وكث�� منهم مات ��

� المجتمع األف�ار الهدامة المناهضة
ون �� �مواقفهم هذە �انوا �دمرون الفكر الثوري، و����

ا من العنا� الهدامة والمضادة للثورة،. وأعلنوا للثورة. وقام الشيوعيون بتحد�د ستة ع�� نوع�
. ضمت الحصة � � اإلتحاد السوفي��

ا ملزمة لمختلف المناطق اإلدار�ة �� � عام 1919 حصص�
��

� �ل إقل�م. وضمت
� �جب إطالق النار عليها �� األو� عدد العنا� المضادة للثورة والهدامة، ال��

� �جب إرسالها إ� معسكرات االعتقال. �ما أعدت الحكومة الحصة الثان�ة عدد العنا� ال��
، و�انوا �طلقون � � تحدد توز�ــــع �طاقات التغذ�ة ع� المواطن�� ا قائمة �القواعد ال�� السوفي��ة أ�ض�
. ل�ن رأى � � ال�دا�ة خمسة فئات من المواطن��

عليها الحصص الط�ق�ة. ضمت القائمة ��
� المجتمع.

الشيوعيون ف�ما �عد أن عدد الفئات ال ي�ناسب مع األوضاع االجتماع�ة والس�اس�ة ��
� فئة. ضمت الفئة األو� جنود الج�ش األحمر، وك�ار فقاموا ب��ادة القائمة إ� ثالثة وثالث��
� موس��� البوب، ، ومح�� � دين والسفاح�� ، وآخر فئة ضمت الفاسدين، والم�� � الس�اسي��
� انتظرت دورها للذهاب إ� � العنا� الهدامة ال��

� ذوي أصول مشكوك فيها، و�ا�� والمواطن��
� موس��� � عام 1917 اعتقد �عض مح��

معسكرات االعتقال. وعندما اندلعت ثورة أ�ت��ر ��
� القرن

ت �شدة �� البوب أنها �دا�ة نها�ة العالم، وأن الناس عليهم أن �ستعدوا لها. وان���
� �انت تؤمن بنها�ة العالم، ونظم �عض منها عمل�ات انتحار جما�� �ن الجماعات ال�� الع��

� العالم اآلخر.
� تؤمن لهم المستق�ل �� ألعضاءها ومنا��ــها، ألنها �انت الط��قة األ��دة ال��

ة محصنة تحت األرض، مجهزة �ال�ه��اء وال�ف وقامت �عض الجماعات ب�ناء غرف كب��
� ستحدث �عد أن ي�ت�� � المرحلة االنتقال�ة ال��

، ح�� �أوي إليها أعضاءها ومنا��ــها �� الص��
� القهوة، � عام 1999 من طواح��

� يوم الحساب. و�اع الهام�شيون ��
العالم، وق�ل أن �أ��

ا. ها أ��� من المعتاد �اث�� ع�� ضعف� والشم�ع، وخفاقات الب�ض، وغ��



وس األلف�ة الج�دة س��طل عمل األجهزة ال�ه��ائ�ة � خوف شد�د من أن ف��
ألن الناس �انوا ��

� سُتوِقف عمل وال�ه��اء. وقال علماء االجتماع �أن الخوف من حوادث األنظمة ال�ه��ائ�ة ال��
� من نها�ة أجهزة التلف��ون، وأفران الما�كرو�ف، وأجهزة ال�ف اآل�� ي�بع من الخوف الدف��
� س�تحول إ� � تار�ــــخ الحضارة الغ���ة ال��

العالم. واعتقد �عض الناس �أنها ستكون لحظة فارقة ��
� من التحرر من د�كتاتور�ة ن المجتمع الغر��

�
ها. وسوف ُتمك فو�� واضطرا�ات اجتماع�ة وغ��

التقن�ة، والدخول إ� ع� جد�د، ومتناغم، وأ��� روحان�ة. وقامت حكومات �عض الدول من
� ع� عمل�ات اإلخالء. � كندا نظمت الحكومة تدر��ات للمواطن��

ط�اعة مخزون من النقود. و��
� فنلندا قام أصحاب

� أحواض. و��
ا والدنمارك بتخ��ن السكر والدقيق �� وقام مواطنو انجل��

� حالة حدوث كوارث نوو�ة. وخاف
الص�دل�ات ب�يع �ل مخزون اليود، الذي �انوا يوصوا �ه ��

�
� محطات ال�ه��اء النوو�ة ��

وس األلف�ة الجد�دة ُسيوِقف أنظمة األمان �� الفنلنديون من أن ف��
روس�ا.

وس األلف�ة الجد�دة ي�سلل إ� منطق الخ�ال االجتما�� الحد�ث. وقال علماء االجتماع إن ف��
ء متنا�� الصغر. وصار الناس ال �خافون من األش�اء �

�ن صورة �� � القرن الع��
واتخذ ال�� ��

وسات، والجينات، ها، و�خافون من الذرات، والف�� ة المعقدة، مثل القاطرات وغ�� ال�ب��
� ح�اة المجتمع دور

وس األلف�ة الجد�دة �لعب �� اء التحل�ل النف�� إن ف�� �ونات. وقال خ�� وال��
� جد�د �االستقالل، و�البهجة، وال�شوة. قاتل الب�ض الذي �سمح لج�ل تق��

� بوخنفالد ع�ارة تقول: �ل ع� قدر عمله. �ان
�انت توجد فوق مدخل مع� االعتقال ��

� ال�دا�ة ع� اسم المدينة. و�ان اسم
ج، و�ان اسمه �� س�� المعسكر يوجد �القرب من مدينة اي��

� القرن
، ألن مشاه�� األد�اء والفالسفة �انوا �سافرون إليها �� �

� التار�ــــخ األلما��
ا ��

�
ج معروف س�� اي��

ە، والجلوس تحت شجر ال�لوط، يناقشون أهم�ة � �ن. �انوا �ذهبون للت�� الثامن ع�� والقرن الع��
� عام 1937، وقررت اللجنة

ج �� س�� � مدينة اي��
الحضارة األورو��ة. افُتتح معسكر االعتقال ��

� مدينة ف�مار �أنه ل�س من المناسب ر�ط اسم معسكر
الثقاف�ة للحزب النازي ف�ما �عد ��

�
� بتغي�� االسم. �لغ عدد من ل�� ، وطال�ت المسئول�� �

� للشعب األلما��
االعتقال �الموروث الثقا��

ا من اعداء ألمان�ا � ألف فرد� ة من 1937 وح�� 1945 خمس�� � الف��
� معسكر بوخنفالد ��

حتفه ��
� معسكر بوخنفالد س�عة آالف من أعداء

ة من 1945 وح�� 1950 مات �� � الف��
الناز�ة. و��

� وأعداء جمهور�ة ألمان�ا الد�موقراط�ة. �ان معسكر بوخنفالد متعدد األغراض. االتحاد السوفي��
� برقم مسلسل ا للمساج�� � نفس الوقت. �انوا �ضعون وشم�

�ان �مثا�ة م�ان للعمل واإل�ادة ��
� األشهر األو� من الحرب �حصلون ع� أوراق ل�تا�ة

�� � �عد وصولهم المعسكر. �ان المساج��
مراسالتهم مع أق��اءهم، ُطبع عليها نص �قول: اإلقامة ج�دة، ولدينا عمل نمارسه، و�عاملوننا
�ط��قة ج�دة، و�سهرونا ع� رعاي�نا. و�ان األق��اء �عد أن �قرءوا الرسالة، و�شعرون �فقدانهم
� ذلك

� اللحاق �أقار�ــهم ��
ون لهم عن رغبتهم �� لق��بهم هذا، �ذهبون إ� الجهات األلمان�ة، و�ع��

جوس، � مدينة ب��
� معسكر بوخنفالد رسالة إ� أب�ه ��

�� � المعسكر. وأرسل أحد السجناء اليوناني��
و�عد مرور ثالثة أشهر جاء األب ل��ارة ابنه، فهجم االبن ع� أب�ه ع� رص�ف المحطة، وخنقه

ب�د�ه ق�ل أن �طلق األلمان النار عل�ه.



ا �طرق مختلفة � معسكرات االعتقال تجارب علم�ة. �ان األمر يتعلق أساس�
ا �� �انت ُتجرى أ�ض�

لمنع الخص��ة الج�س�ة واإلخصاء، أو تجارب ع� تحمل األلم.

، والسجناء األق��اء، ح�ث �قطعون جزءا من � و�انت تجرى �ش�ل أسا�� ع� ش�اب المعتقل��
� ا �ان األمر يتعلق بتجارب ع� التوائم ال��

�
ا من لحمهم عظامهم. وأح�ان ون جزء� � أقدمهم، أو �ج��

�
� دارت حولها العد�د من حلقات النقاش �� � علم الجينات، وال��

صنعت فرض�ات جد�دة ��
� السجناء رجل ت�دو عل�ه بوض�ح مالمح الرجل اليهودي، الدوائر العلم�ة. �ان عندما �ظهر ب��
سلونها إ� المدارس األلمان�ة، ليتعرف طالب المدارس �ان الناز�ون �قطعون رأسه، وُ�عدونها ل��
�سهولة ع� مالمح الرجل اليهودي. �ان اليهود ُ�عرفون من أنوفهم المعقوفة، ونظراتهم الزائغة،
� الغالب ه��لة ونح�لة،

� تنم لؤم، وأصا�عهم الط��لة النح�لة. و�انت أجسامهم �� وعيونهم ال��
� مجال الطب،

�ن �� � القرن الع��
ذلك ألن الطب�عة �انت تلفظهم من رحمها. حدث تقدم كب�� ��

، والتطع�م اإلج�اري، ونقل الدم، وموانع الحمل، وا� وسائل � فتوصل األط�اء إ� إنتاج الب�سل��
� المس�شف�ات، و�حظون برعا�ة صح�ة ع� أع� مستوى.

. و�انت ال�ساء تلد �� � الج��� التحف��

�ة. �انت ال�قر � مضغة الجينات ال���
ع العلماء الهولنديون نقل جينات ال�قر، ووضعوها �� واخ��

� حاالت العالج
، و�ان ينصحون بها �� ا مثل أل�ان ال���

�
�عد أن تصل إ� سن مناسب، ُتِدر أل�ان

� لتصلب األ�سجة. ل�ن الناس الذين آمنوا �الع� الجد�د �انوا �قولون إن الطب الحد�ث
الوقا��

�
 من الذهاب إ� الطب�ب ومن الطب الوقا��

ً
� الذات. و�د�

� اإل�سان القدرة ع� التح�م ��
�قتل ��

�انوا ينصحون �طرق خاصة لالس�شفاء �دون عالج. ف�ان الم��ض �حدد بنفسه من خالل
�ولوج�ة جد�دة، يتخلص فيها � استدعاء األف�ار اال�جاب�ة تركي�ته العقل�ة، فيتحول إ� حالة ف��
� العالم لن �حدث بثورة علم�ة، وال �د�انة

�� �
من المرض. و�انوا �قولون إن التغي�� الحق���

، �ل �االرتقاء الرو�� لال�سان، والذي س�جعل منه جد�دة، وال ب�صالح اقتصادي أو س�ا��
� مدينة

ا، �س��دل الذا�رة التار�خ�ة �الذا�رة ال�ون�ة. وقام األم��كيون ��  وم�سامح�
ً

ا مسئو�
�
إ�سان

� ف األط�اء. �ما قام الهولنديون بوضع قوان�� � االنتحار، �ح�ث �كون تحت إ�� أور�جون بتقن��
، �ل امتلك �ل إ�سان ثالجة، وتلف��ون. � للموت بناء ع� طلب الشخص. لم �كن هناك ُمعَدم��
، � ع العلماء الفي��ل، والرات�نج الصنا�� والبول�س�ل�� وقام ب�جازات مدفوعة األجر، الخ. واخ��
عوا المنتجات ذات االستخدام الواحد، مثل الوالعات، ومعالجات المعلومات الدق�قة. �ما اخ��
واألقالم، وما�ينات الحالقة، واألغلفة، والزجاجات، وحفاظات لألطفال ولل�ساء، وآالت
� ع� جد�دة للمنتجات ذات

التص��ر، و�بر الحقن. وقال علماء االجتماع إن المجتمع دخل ��
االستخام الواحد.

ازدادت الدول المتقدمة ثراًء، وارتفعت �س�ة ال�طالة ألنه �لما قلل اإل�سان من العمل، ازداد ثراًء.
� حمالت �عنوان: كن �ات التأم�� وابتكرت و�االت اإلعالن إعالنات لط�فة ومبتكرة، وأعلنت ��
�ات المصنعة للس�ارات: الحكومات �عوزها الخ�ال. وقال ا وطالبنا �المستح�ل� وقالت ال�� واقع��
� الدول الد�موقراط�ة

ا، ح�� ي�تكرە أحدهم. وصدرت �� مصنعو المنظفات: الصفاء س�ظل �اهت�
. �ستمر � � انتخاب�ت�� ت�� ة أو ف�� � منص�ه أل��� من ف��

� تقول إن الرئ�س ال �جب أن �ظل �� قوان��
� الغالب أر�ــع أو خمس سنوات، ح�� �سمح �ظهور أف�ار جد�دة غ�� مستهل�ة،

الواحدة ��



و�مكن من تجد�د دينام��� للمجتمع. وقال الفالسفة إن العالم قد وصل إ� حضارة االست�ساخ،
ء ما هو إال �سخة من �سخة مست�سخة من �سخ أخرى. وابتكر األط�اء ط��قة إلنتاج �

وأن �ل ��
� حّضانات. وق�ل عن

أطفال �دون عالقة ج�س�ة، بوضع الحيوانات المن��ة والب��ضات ��
ح � عام 1978. واق��

األطفال الذين ُوِلدوا بهدە الط��قة أطفال األناب�ب. وولد أول طفل أناب�ب ��
� الحّضانة، �ما �سمح �مولد توأم

الطب�ب الذي ابتكر هذە الط��قة أن �قوموا �شطر الب��ضة ��
� جهاز التجم�د. و�مكن استخدام الطفل

�� �
� رحم األم والثا��

�د�ل. وتم وضع التوأم األول ��
ا كقطع غ�ار للطفل المولود من رحم األم عندما ينمو و�ستهلك � جهاز التجم�د الحق�

الموجود ��
أعضاء جسدە.

� األعراق األقل ق�مة. �انت لهم نظرە كئ��ة، و�م�انات ذ�اء محدودة، �ان السالف والغجر من ب��
� للق�ام � نفس الوقت كسا�، وغ�� مؤهل��

 طب�ع�ة للت�ع�ة والعبود�ة. و�انوا ��
ً

وأظهروا ميو�
�أ�سط األعمال. و�ان الناز�ون �طلقون ع� السالف اسم: Untermenschem، أي انهم ع�

. � من ال���
درجة تطور أد��

و�انوا �أخذون أطفال السالف مستط��� الجمجمة، ممن أث�توا أصولهم األلمان�ة، و�سلمونهم
� بولندا،

أل� ألمان�ة لت�بناهم. وقدر الناز�ون �س�ة السالف مستط��� الجمجمة �حوا�� %12 ��
� ال�ش�ك. �ان األمان

� أوكران�ا، وما �قرب من %50 ��
� روث�ن�ا ال�ار�ات�ة، و%35 ��

و%25 ��
�
�طلقون ع� ال�ش�ك والغجر اسم Lebensunwert �مع�� شعوب ال �ستحق الح�اة. مات ��

� ونصف � يهودي. أ��� من من مليون�� معسكرات االعتقال نصف مليون غجري، وثالثة مالي��
� الجيتوهات، وأثناء الحمالت وعمل�ات االعدام الجما�� أثناء نقلهم إ�

المليون يهودي ماتوا ��
� عام 1941 تعل�مات للوحدات العسك��ة الخاصة المسماة

معسكرات االعتقال. وصدرت ��
� احتلها األلمان، و�عد مرور � ال��

� األرا��
Einsatzgruppen �أن �قتلوا ما استطاعوا من اليهود ��

ستة أشهر قتلوا منهم 800 الف. و�انوا �ط�عون ع� قطع الصابون الُمرسلة للجنود األلمان
� �أنها �انت اختصار ل�لمة REINES JUDENFETT، �مع�� أحرف RJF. واعتقد �عض المؤرخ��

شحم يهودي خالص.

وقال مؤرخون آخرون �أنها ر�ما تكون اختصار السم المركز الصنا�� للشحوم ووسائل التنظ�ف.
ح ف�ه � Zigeunerbuch كتاب الغجر ���

� عام 1905 أصدر معهد القض�ة الغج��ة األلما��
و��

� تجعل � األصل الغجري، واألس�اب ال��
و�ولج�ا وعلماء األح�اء أس�اب تد�� علماء النفس واألن��

� عام 1922 �طاقة تح�د ه��ة خاصة �الغجر،
منهم عن� ضار �المجتمع. وأصدر األمان ��

� معسكرات االعتقال،
� عام 1939 تجميع الغجر ��

 عن شهادة الم�الد. وقرروا ��
ً

�انت �د��
ع أحد � عام 1941 اخ��

. و�� � �شأنهم، أطلقوا عل�ه: االنتحار الجما��
واتخذوا قرار نها��

مان. � مستط�ل الجمجمة لغة عالم�ة جد�دة �اسم جل��ال ج�� البولندي��

ا، أطلقوا عل�ه اسم نبع الح�اة، يتم ف�ه تخص�ب أ�ة امرأة ا ناز�� � عام 1936 معهد�
وأ�شأوا ��

� أن تحمل �طفل �خدم الوطن. أ�شأت المؤسسة ثمان�ة معاهد تخص�ب، وأر�عة
ألمان�ة ترغب ��

ع�� مس�ش�� للوالدة، وستة حضانات لألطفال، �انوا �ضعون فيها أطفال األمهات األلمان�ات



ا أطفال السالف � تم تخص�بهن من رجال مختار�ن من مجموعة Schutzstaffel، وأ�ض�
اللوا��

مستط��� الجمجمة. ووضعوا ع� مدخل معاهد التخص�ب رمز يتكون من نبع و��ج سماوي
� عام

. وصدرت �� � �انت ترمز إ� العرق الشما�� ة، بها نجمة الشمال ال�� ع� ش�ل ع��ة صغ��
ا، كيناو ب�رسال جميع ما ت��� من الغجر إ� غرف الغاز فور� � ب��

1944 أوامر لمعسكر االعتقال ��
� ذلك الوقت

وأعلنت إدارة المعسكر عن ن��ات ل�ل�ة طارئة، اطلقوا عليها اسم ل�ا�� الغجر. ��
ظهرت لغات عالم�ة أخرى و� ال�وسمولينجو، الالت�نولوس، الموند�ال، وال�وسمان،
� عام 1985 إعالن ب�ن

وال�ومون، والنيوترال، والس�مبول�مو. وأصدر مجلس اليهود العال�� ��
ا مع الشعب الغجري، ل�ن عمل�ات قتل ضد الغجر لم تكن عمل�ات اليهود يتعاطفون تمام�
� �مع�� ال�لمة، ألنها لم تكن قائمة ع� أسس عرق�ة، �ل ع� أساس عمل�ة إجتماع�ة

تطه�� عر��
� ال�سل. تهتم بتحس��

�ن إ� ثالث مجموعات؛ النظم � القرن الع��
قسم المؤرخون ف�ما �عد النظم الس�اس�ة ��

الشمول�ة، والفاشس��ة، والد�موقراط�ة. �انت الشوع�ة والناز�ة من النظم الشمول�ة،
�
ا فاشس��ة، ظهرت �عد الحرب العالم�ة األو� �� والد�كتاتور�ات الفاش�ة والم�سلطة �انت نظم�

تغال، و�لغار�ا، واليونان، و�ولندا، ورومان�ا، والمجر، واستون�ا، والتف�ا، إ�طال�ا، وأس�ان�ا، وال��
� لم تتفق � الفاش�ة والناز�ة، ل�ن غالب�ة المؤرخ�� هم. و�ان الشيوعيون �قولون إنه ال فرق ب�� وغ��
� أ�ة م�ان، وقادر ع� التأقلم

ع� هذا األمر، وقالت إن الفاش�ة مفهوم عام، وقا�ل للتنف�ذ ��
� أن الشيوع�ة والناز�ة هما نظامان ال �مكن � ح��

الفوري مع الظروف التار�خ�ة والثقاف�ة، ��
ا لأل�دلوج�ة، ح�ث أنهما نظامان شمول�ان. النظام تكي�فهما، ألن األمور فيهما تخضع تمام�
� ك�ار ا، وهو ُمخصص للمواطن�� ا أو �سار�� � إذن قا�ل للتكي�ف و�مكنه أن �كون �مي���

الفا��
. فهو َ�عد الفئة األو� �عودة النظام، والفئة الثان�ة ب�شأة عالم � ا لصغار السن الثور��� السن، وأ�ض�
� فكرة العالم

�� � � �شاركون الفاشي�� ا إ� األ�د. و�ان الشيوع�� ء ف�ه شا�� �
جد�د، �صبح �ل ��

. و�ان الش�اب � � لم يهتموا ب�عادة النظام ل��ار المواطن�� األ�دي الشاب. غ�� أن الشيوعي��
� �سطع ف�ه الشمس. وقال � تداعب ح�ات الثمر، والفضاء ال�� يتطلعون إ� المستق�ل، وال��اح ال��
 ع� اإلح�اط

ً
المحللون النفسيون �أن اتفاق غالب�ة األلمان ع� األ�دلوج�ة الناز�ة �ان دل��

ا من � �ان اإل�مان �الشيوع�ة مظهر� � ح��
، وأن األلمان �انوا ي�حثون عن أب لهم، �� الج���

� مرحلة الطفولة.
مظاهر االنحراف الج��� ��

� الجسم السل�م، وقالوا إن التحل�ل النف�� ُ�عّد مظهر
وأعلن الشيوعيون مقولة العقل السل�م ��

َ الناس فيها ع� تع��ض اإلح�اط والمشاعر الدون�ة، وهذا � ُ�ج�� جواز�ة ال�� لسقوط الط�قة ال��
� لي�ينجراد عام 1929 اخت�ار

� ال�سل �� ح معهد أ�حاث تحس�� ما �ستد�� فيهم الرأسمال�ة. واق��
، وتأس�س مرا�ز تلقيح. �قوم فيها األشخاص � � صفوف العمال السوفي�ي�� أفراد ماه��ن من ب��
� لي�ينجراد إن العامل الماهر

� ال�سل �� المختارون بتلقيح ال�ساء السوفي��ات. وقال علماء تحس��
� مجتمع

� ما �قرب من 1100 عامل مؤهل، و���� الصحة �� �مكنه أن �قدم للشعب السوفي��
� المصانع ودواو�ن

�� � جد�د، خا�� من الط�ق�ة. ونظم الشيوعيون تمار�ن ص�اح�ة للعامل��
ات، الحكومة، وأذاعوا لهم أغان مرحة ع�� الراديو �� �ساعدهم ع� العمل. �ما نظموا مس��



�ة الح�ة. و�انوا �قولون إنها ن�ع جد�د من الفنون، واحتفاالت مليئة �الرموز و�النمازج ال���
�ستلهم صورە من ي�ب�ع الشعب. و�ان الناز�ون �قولون إن الفن ل�س مجرد مسألة جمال�ة، �ل
� هو روح الوطن، وهو ملك للجميع. وقال الشيوعيون إن الفن �جب

بيولوج�ة، وأن الفن الحق���
ا أن �كون حازم، مثل � تخ�ج منها الفراشة، و�جب أ�ض� نقة ال�� أن ي�عث ع� التفاؤل، مثل ال��
خطوات الشعب نحو المستق�ل. و�انوا يروجون للفن التذ�اري الذي �ظهر عن �عد، مثل
، ح�� يتمكن المواطن ال�س�ط من تذوق الفن. وقال الناز�ون إن الفن التماث�ل أو التص��ر الج��
� الحد�ث �جب أن �كون مصدرە الشعب. و�ش�ك الشيوعيون الحد�ث ُمنحّط، وأن التعب�� الف��
� الشعب ال�س�ط. وقالوا إنه من

هم عن �ا�� � � �انوا يتعمدوا صناعة فنون منحطة، تم�� � فنان��
��

� جد�د، وأف�ار مبتكرة وجد�دة. ل�ن �مرور الوقت صارت األف�ار وري العثور ع� تعب�� ف�� ال��
جوازي الذي �حول دون حدوث ا من مظاهر التفك�� ال�� المبتكرة تزعجهم، ألنها قد تكون مضهر�
� أناس �طلقون ذقونهم، أو

ات ثور�ة حق�ق�ة تحت ذر�عة الحداثة. وصاروا ي�ش�كون �� تغي��
� مفكرتهم وسط المق�. وقالوا إن الفن

ا ما �� يرتدون ق�اعات، أو معاطف غ���ة، أو يرسمون ش�ئ�
� الوقت نفسه.

ا �� ا للح�اة الجد�دة، وأن ي�عث ع� التفاؤل، وجاد� � �جب أن �كون إنع�اس�
الحق���

� أغن�ات من محطات اإلذاعة. وقاموا ب�نظ�م حلقات للتمار�ن، وأذاعوا ع� مسامع العامل��

� عام 1918، �� �عجلوا �انتصار الثورة،
�ان الشيوعيون أول من أ�شأ معسكرات اإلعتقال ��

�ن مليون مواطن لقوا و�دعموا د��اتور�ة الط�قة العاملة. وقال المؤرخون إن خمسة ع�� أو ع��
�
� سوف�ت �� � معسكرات اإلعتقال السوفي��ة، وق�� واحد من �ل س�عة مواطن��

حتفهم ��
�
� عام 1916. و��

� أيرلندا ��
ا من ح�اته بها. وحدثت ثورة �� � التال�ة جزء� السنوات الخمس والثالث��

� من جنود الج�ش الرو�� الذين أراداوا العودة إ� د�ارهم عام 1917 تم نقل ما ي��د عن مليون��
� أعق�ت سقوط ح�م � وعدتهم بها الحكومة ال�� ، وال الماش�ة ال�� �

ح�� ال �فوتهم توز�ــــع األرا��
الق��. وسم�ت الثور االيرلند�ة بثورة الشعراء، ألن ثالثة أر�اع المجالس الثور�ة ش�لها الشعراء
ي لن تكون لد�ه � الذين أرادوا تأس�س الجمهور�ة االيرلند�ة، واعتمدوا ع� أن الج�ش االنجل��
�
� فر�سا و��

� �انوا �حار�ون �� الموارد الالزمة للتدخل الفّعال. ح�ث أن غالب�ة الجنود االنجل��
� اضطروا للحرب وليتار�ا، ألن الشيوعي�� ا تدع�م د�كتاتور�ة ال�� ور�� �لج��ا ضد األلمان. و�ان ��
� القرى الذين فهموا الثورة �ط��قة خاطئة،

�� � � المدن، والفالح��
جواز�ة، وضد العمال �� ع� ال��

ا، ومئة �وا عن العمل، ورفضوا تحقيق األهداف الثور�ة. فمات اثنان وستون متمرد� فثاروا، وا��
� ثورة الشعراء. وصادر الشيوعيون المحاص�ل، والماش�ة، والدواجن،

ا �� �� � ا انجل�� � جند�� وخمس��
� الذين قاموا �أعمال عدائ�ة ضد السلطات السوفي��ة، و�قوا أثناء الل�ل ها من الفالح�� وغ��
� الجماع�ة، ورفضوا �سل�م األ�قار أو الدواجن، ثم المحاص�ل من مزارع االتحاد السوفي��
ان. واعتقد الشيوعيون ف�ما �عد �أن أرسلوهم إ� معسكرات االعتقال، أو أطلقوا عليهم الن��
� أوكران�ا،

� المناطق الذراع�ة ��
أفضل ط��قة إلج�ار العدو ع� تغي�� موقفه � إحداث مجاعة ��

� �ازاخستان. فقاموا بتغي�� مسار خطوط الس�ك الحد�د�ة، وأغلقوا الط��ق
وشمال القوقاز، أو ��

ا. و�ان الناس � مواطن جوع� والمحالت التجار�ة، ومنعوا إقامة األسواق، الخ. فمات ستة مالي��
ون بها لحوم ان مقا�ل أموال، �ش�� � السوق السوداء أو للج��

�خبئون جثث ذو�ــهم، و���عونها ��
� أ�ل لحوم أشخاص ت��طهم بهم ذك��ات طي�ة. و�انوا �صنعون

جثث أخرى، ألنهم لم يرغبوا ��



� ا للفطائر. وحدث أن جلس أحد الفالح�� حساًء من عظام الجثث، و�ضعون من ك�دهم حشو�
� مستوطنة بوجوسلوف�ا، وراح �طهو لحم إحدى الجثث،

�القرب من أحد المقابر الجماع�ة ��
وا عل�ه، وأطلقوا عل�ه النار إلرهاب اآلخ��ن. �انت معسكرات االعتقال ل�ن الشيوعيون ع��
� الن�ع األول �دعم مفهوم

: معسكرات للعمل، ومعسكرات خاصة. اهتموا �� � تنقسم إ� نوع��
� لورد�ات

م �الحد األد�� � ، و�ل من لم �ل�� � � والمتطفل�� � الخمور والسفاح�� العمل الجاد لدى مدم��
�
� خطة العمل الثور�ة. و��

ا عرض الحائط �ما منصوص عل�ه �� العمل أو ترك م�ان عمله، ضار��
� أمرهم والخطرون، وأعضاء األحزاب الس�اس�ة األخرى،

� �ان �عمل األفراد المشكوك ��
الن�ع الثا��

جواز�ة المتعفنة، ا�ات، والموظفون المتهمون، وأفراد الط�قة ال�� � اال��
والعمال الذين شاركوا ��

، والفوض��ون، واالقطاعيون، ولصوص حقول ال�طاطس، والمندو�ون � والمت�مرون، والمجان��
لغ�ت معسكرات العمل

�
� الثورة. وأ

� من مناه��
الثور�ون الذين لم يرسلوا إ� المعسكرات عدد �ا��

� عام 1922، و�ق�ت المعسكرات الخاصة. وراح الجميع �عمل من أجل سعادة الجميع. وأرسلوا
��

، �انا �سخرا � � من المشاغب�� � مدينة موروم اثن��
� عام 1923 من موسكو إ� معسكر االعتقال ��

��
� الذي تأخر عن العمل ثالث مرات من العمال وهم عائدين من العمل، وِمن أحد الخّراط��
�
، ألنه �ان �ل�� � � �ل�ح خش�� ب هذين المشاغب�� � إحدى الل�ا�� قام هذا الخراط ���

متتال�ة. و��
� �ه،

، و�ان �خاف أن �سمع أحدهم ن�اته الساخرة و�و�� � ن�ات ساخرة من االتحاد السوفي��
ف�قتله الشيوعيون. و�عد الحرب العالم�ة الثان�ة �انوا يرسلون إ� معسكرات االعتقال أ�ى

� بنقص الروح القتال�ة، وم�ل إ� التفك�� الحرب الروس الذين عادوا إ� د�ارهم، و�انوا متهم��
� ألف � وس�ع�� � ومائت�� � مليون�� . و�لغ عدد أ�ى الحرب الذين عادوا إ� االتحاد السوفي�� �

األنا��
� معسكرات االعتقال، وقضوا حوا�� ع�� سنوات هناك إ� أن لقوا حتفهم من االجهاد أو

أس�� ��
األمراض أو الطاعون.

د، وغرغ��نا القدم، ألن الناس �انوا � أفضت إ� الموت �انت تقرحات ال�� ومن أ��� األس�اب ال��
�خافون أن ��ق أحدهم أحذيهم أثناء الل�ل، ف�انوا ينامون وهم �ل�سونها.

�
� عام 1914 �ان يتما�� مع المزاج العام ��

وقال المؤرخون إن إعالن حالة التعبئة العامة ��
، إلخ، وأن الحرب العالم�ة األو� ، واإل�طا�� ، والفر��� � ، والنمساوي، وال��� �

المجتمع األلما��
�
. وعندما �انت الجنود �س�� �� � � التار�ــــخ تأخذ الطابع القو�� والوط��

ر�ما �انت أول حرب ��
شوارع المدينة وتتجه نحو محطة القطارات �ان الناس يتجمعون حولها، و�رددون شعارات
� عام 1914 لم

� �حماس. �� � أفواە بنادقهم، والفرق الغنائ�ة تغ��
وطن�ة، و�دسون أزهار القرنفل ��

ا. ورغم ذلك تط�ع ما ي��د عن مليون ونصف مواطن. � انجل��
تكن هناك خدمة عسك��ة إلزام�ة ��

� نفوسهم الشعور �ال�رامة،
ون نحو محطة القطارات وهم سعداء �أن الحرب أح�ت �� �انوا �س��

� ظل المجتمع الصنا�� الحد�ث. وما
وحب الوطن، والشجاعة، والتضح�ة. و� أمور توارت ��

ان. وصار الجنود أن تواصلت الحرب زاد عدد األلغام، والمتار�س، وحاالت الجرب، والف��
� �حار�ون من أجلها، و�دؤوا �شعرون �الوحدة والرفض من اآلخ��ن. � األس�اب ال��

ي�ش�كون ��
ان، و�صنعون طفا�ات سجائر، و�حفرون عليها ع�ارات، مثل: تع�ش �انوا �طلقون النار ع� الف��
ا ال حروب �عد اليوم� �عد انتهاء الحرب العالم�ة � صحتك� وأ�ض�

الفرقة 25! زكرى الحرب، ��



ا. و�انت استطالعات الرأي �ش�� إ� � �ل من فر�سا وانجل��
� إ� السالم �� األو� تزا�د عدد الداع��

� �ان األلمان �ح�كون المال�س العسك��ة، و��تجون الد�ا�ات والطائرات. � ح��
م�ل إ� السلم. ��

، وحارب الشيوعيون � � أس�ان�ا، وحارب الفاشيون ضد الشيوعي��
واندلعت الحرب األهل�ة ��

� أراد الفوض��ون أن تكون الثورة دائمة، أرادها الفاشيون � ح��
� من أجل دعم الثورة. و�� الفوض����

أن تكون وطن�ة. وقال دعاة السالم �أن السالم هو الق�مة العل�ا، ل�ن الناز�ون �انوا �قولون إن
� � ال�اع ب��

االنتصار هو أفضل ق�مة ع� اإلطالق، وأن أس� ما قد �حدث لإل�سان ��من ��
� تحقيق انتصار الشيوع�ة. ثم ندلعت

وري اإل�اع �� . وقال الشيوعيون إنه من ال�� الخ�� وال��
� أس�ان�ا، وقام األلمان �الهجوم ع� بولندا، والدنمارك، وهولندا، و�لج��ا.

الحرب األهل�ة ��
ا �أن وهجم الروس ع� بولندا، واستون�ا، وليتوان�ا، والتف�ا، وفنلندا، ورومان�ا، و�ات واضح�

الحرب العالم�ة الثان�ة قد �دأت.

وأ�دى المؤرخون إعجابهم �الحرب العالم�ة الثان�ة أ��� من األو�، ألن الحرب العالم�ة األو�
� � �أنها �انت حرب ب�� � �انت الحرب العالم�ة الثان�ة تتم�� � ح��

� �الوطن�ة والقوم�ة، �� �انت تتم��
� الحرب العالم�ة األو� �حار�ون من أجل فكرة ض�قة األفق، ال تليق إال

الحضارات. �ان الناس ��
� �انت الحرب العالم�ة الثان�ة تدافع عن م�اديء إ�سان�ة. توقف الناس عن � ح��

�� ، �ما م��
� موعد اندالع الحرب العالم�ة

تأي�دهم للسلم �عد الحرب العالم�ة الثان�ة، وراحوا �فكرون ��
� �ل م�ان، �جمعون

� الدول الشيوع�ة والدول الد�مقراط�ة. وان��� الجواس�س �� الثالثة ب��
� ك�ف�ة الفوز �انتصار حاسم. وابتكر العلماء

األخ�ار. وفكر القائمون ع� وزارات اإلرشاد ��
ا القنا�ل عوا أ�ض� أسلحة جد�دة، وغازات قتال�ة جد�دة، وقنا�ل، ورؤوس نوو�ة، وحامالتها، واخ��
عوا ون، والج��ئات السامة. كذلك اخ�� الطائرة، وأجهزة ال�ش��ش ال�هرومغنط�س�ة، وأشعة الني��
اعات الحديثة، واال��شافات العلم�ة، والظواهر العلم�ة، �لمات وترا��ب لغ��ة ل�سم�ة االخ��
، والنظ��ات االجتماع�ة الجد�دة، مثل نظ��ة ال�س��ة، وثقب األوزون، والتحل�ل النف��
�ة، والراديو، والمود�م، والداد�ة، وعلم الجينات والتلف��ون، و�وغوسالف�ا، وجرائم ضد ال���
، وتف�ك النواة، والعالقات االجتماع�ة، وما �عد الحداثة، والتكعي��ة، وعلم األح�اء الفل��

االجتماع�ة، الخ.

ة، � تتمتع �عالمات متغ�� وقال �عض الفالسفة إن نظام العالم ي�ناسب مع آل�ات التواصل ال��
ء ل�س سوى �

ل�نها مع ذلك معلومة، وأن تص��ف تلك العالمات خال من المنطق، وأن �ل ��
ە. ل�ن رغم ذلك فالعالمة تحمل معناها ، وخراب، ومدلوالت، وغ�� لع�ة، ون��جة صدفة، وفو��
� يب�� منها . وقال فالسفة آخرون �أن العالمات ال�� � جوهرها، رغم أننا ال نعرف هذا المع��

��
النظام والعالم ال مع�� لها، ومع غ�اب المع�� �خت�� الفاعل والحق�قة �لها، وأن التار�ــــخ ل�س
ء ما هو إال وهم، ومجرد �

ء، و�ل �� �
سوى حركة دائمة ال ش�ل لها. وهذە الحركة ال تع�� عن ��

، ألن اإل�سان�ة قد وصلت إ� ط��ق مسدود. فقد �
�ة أمر منط�� محا�اة. �ما أن سقوط ال���

حصلت ع� ما أرادت، ولديها ما �كفيها من الق�م، والح��ة، والفرد�ة والشمول�ة، والشفاف�ة،
� قد حصلوا ع� ما �انوا �طمحون ال�ه؛ أال وهو عالم

الخ. وقالوا إن أنصار المذهب اإل�سا��
، و�تحول إ� عالم زائف، وس�تحول �

، وشفاف، وفّعال. وها هو �خت�� � متفرد، ومتفاعل، و��جا��



. وقال �عض علماء ال��اض�ات إن الواقع ما هو إال وهم، وأن �
ا�� � النها�ة إ� واقع اف��

الواقع ��
ي، الذي �ف� الموجات القادمة من ُ�عد � العقل ال���

كي�ة ر�اض�ة �� � الحق�قة يتعلق ب��
األمر ��

آخر مختلف، وأن هذا ال�عد يتجاوز الم�ان والزمان، وأن العقل ما هو إال هو صورة مجسمة،
� عام 1993 أوصت س�دة عجوز، �انت

تعكس ال�ون الذي هو �دورە صورة مجسمة أخرى. و��
� مدينة كودان، ح�� يرى أحفادها

� أحد المعامل ��
نا� الناز�ة، بوضع مخها ��

ُ
ا ما ت يوم�

ا ما، ألنها لم تتمكن من وصف ح�اتها لهم. � انط�عت ف�ه يوم� وحف�داتها الصور ال��

� عام 1910 قام أحد
� عام 1907 �حر الما�ش �طائرة ذات محرد، و��

�� � وع�� أحد الفرسي��
� عام 1911 استخدم

ان فوق ج�ال األلب اإل�طال�ة �طائرة ذات محرك. و�� و �الط�� � ب�� مواط��
ا
�
� عام 1914 ابتكر المهندسون م�ان

� الحرب ضد األتراك، و��
اإل�طاليون طائرة ذات محرك ��

� عام 1915 توصلوا إ�
ان. و�� � الطائرة، تمكنها من إطالق النار أثناء الط��

لوضع بندق�ة آل�ة ��
ع األم��كيون القن�لة النوو�ة، وألقوها � عام 1945 اخ��

ط��قة �سمح للطائرات ب�لقاء القنا�ل. و��
ا ف� قائد الطائرة وش�ما. و�انت الطائرة �س� Enola Gay. والحق� ع� مدينة �انت �س� ه��
، �أن االسم �عود لجدته األيرلند�ة، وهو اسم ي�عث ع� البهجة. دمر االنفجار � األمر للصحفي��
� ظهرت عن � السماء سحب الدخان ال��

ات، وتكونت �� � مح�ط ثالثة ك�لوم��
غالب�ة البيوت ��

. وقام طل�ة المدارس � ا لالسعافات األول�ة للمصاب�� � إحدى المارس مركز�
�عد و�أنها ِفطر. و�نوا ��

. وعندما �ان أحد الذين نجوا من االنفجار ب�زالة الد�دان من جروح المر�� �استخدام ع��
� األسابيع التال�ة مات

المر�� �ل�� حتفه، �انوا �حملونه ع� عجلة ال�د إ� محرقة الجثث. و��
أناس آخرون �أمراض أطلقوا عل�ه اسم أمراض نوو�ة، ولوك�م�ا، وهشاشة العظام، الخ. و���

� الس�ان، ألنهم �انوا �انوا ضعاف
� �ا�� الناس الذين نجوا من الموت �األمراض النوو�ة الخوف ب��

. واعتقد العد�د من الناس ف�ما �عد أن ألقاء األم���ان لقن�لة نوو�ة � الب��ة، و�ت�فون �المجان��
� قالوا إنه لو � العسك���� ات�جي�� � نها�ة الحرب. ل�ن االس��

ا ال دا�� له، خاصة �� ا وحش��
�
�ان ت�ف

� الواقع،
ا ما �� هم، ألنه �ان �جب أن �ج��ــها أحدهم يوم� لم �فعلها األم��كيون، لفعها آخرون غ��

�
ع األم��كيون �� � العالم توازن للرعب، �ضمن عدم اندالع حرب عالم�ة ثالثة. واخ��

ح�� �حدث ��
، واطلقوا عليها اسم رو�رت. �ان رو�رت يرتدي عام 1944 دم�ة متحركة �حجم اإل�سان الطب���
، و�ان �حمل ال�ث�� من القنا�ل ال�دو�ة والمواد المتفجرة. و�ان ّ مال�س �ش�ه مال�س الِمظ��
األم��كيون �لقون �ه من الطائرات خلف خطوط األعداء. وعندما �ان األلمان أو حلفائهم يرون
رو�رت وهو �ط�� فوق األرض، �ان يهرولون نحوە، وما أن �سقط رو�رت ع� األرض، ينفجر،
تا السمينة. ا، أطلقوا عل�ه اسم ب�� � عام 1918 مدفع�

ع األلمان �� و�قتل �ل من تجمع حوله. واخ��
ا، وسموە ا أوتومات�ك�� عوا مدفع� � عام 1944 اخ��

ا. و�� � و�ان �طلق طلقات لمسافة 128 ك�لوم��
.WERGELTUNGSWAFFE

ض أن يؤمن المدفع � الساعة. �ان من المف��
ا �� � �لغت �عته خمسة آالف وثمانمائة ك�لوم��

ع الروس ع األم��كيون طائرة أ�ع من الصوت. واخ�� � عام 1947 اخ��
� لأللمان. و�� الن� المب��

� عام 1969
� عام 1961 أول أول إ�سان إ� الفضاء. و��

ا، وأرسلوا �� ا صناع�� � عام 1957 قمر�
��

أرسل األم��كيون ثالثة رواد فضاء إ� القمر، وعندما ه�ط أول رائد فضاء ع� أرض القمر ع��



ة لإل�سان، ل�نها قفزة ضخمة درجات سلم السفينة، قال جملته التار�خ�ة: إنها خطوة صغ��
� شوتز شتاف�لن

� الج�ش األلما��
�ة. و�ان العق�د السابق المسؤل عن الوحدات الخاصة �� لل���

� عام 1944 المدفع
ع �� . وهو الذي اخ�� � األم����

نامج الفضا�� � ال��
�� � هو كب�� المهندس��

جل تونجس واف. األتوم�ات��� ف��

� تلك الجملة، أم ان أحد
ا خالفات حول إن �ان رائد الفضاء هو من فكر �� و�شأت الحق�

جل تونجس . و�ان المدفع االتومات��� ف�� � هو من أعدها له ل�لقيها ع� الجماه�� المتخصص��
ا هبوط الهبوط ع� القمر � معسكر االعتقال �مدينة دورا. وتابع 528 مليون مشاهد�

واف ُي�َتج ��
� التفاعل مع الجماه��

� �ث م�ا�� ع� شاشات التلف��ون. وقال الس�اسيون والمتخصصون ��
��

. � ال��� إنها خطوة هامة نحو التواصل العال�� وتحقيق العالقات اال�سان�ة األع� ق�مة ب��

ع علماء �اء �عد الحرب العالم�ة الثان�ة ب�عادة تقي�م نظ��ة ال�س��ة. واخ�� � وقام علماء الف��
ا، وتعاملت مع � �انت رائدة، ح�ث نّحت المجاالت الدالل�ة جان�� ال��اض�ات نظ��ة المعلومات ال��
ا عن مضمونها. وقال �عض علماء ال��اض�ات وعلماء الفلك إن المعلومات من المعلومات �ع�د�
� الطاقة والمعلومات العنا� الجوه��ة لل�ون، وأن تنظ�م ال�ون هو ن��جة لتحول العالقة ب��
� المعلومات والمادة من ناح�ة أخرى. وقال الفالسفة إن مصطلح المعلومات هو من ناح�ة، و���
ا ما �ظهر له محتوى � أحد األش�ال، ودائم�

� وضع الوجود �� ، وهو �ع�� �
� األصل مصطلح فلس��

��
� نفسه. ل�ن هذە

� ينطوى عليها �� � حد ذاته ال ق�مة له، سوى الحركة ال��
ما. ل�ن هذا المحتوى ��

� المعلومة ال
� الوقت ذاته التواجد خارج الش�ل. و�ساءلوا إن �ان غ�اب المع�� ��

الحركة �مكنها ��
يتعلق �غ�اب مع�� للتار�ــــخ. وقال �عض علماء ال��اض�ات إن نظ��ة ال�س��ة أضافت إ� أسس
ال��اض�ات نظرة جد�دة للعالم، وأنه بنظ��ة المعلومات ا�ملت تلك األسس �ط��قة منطق�ة. لم
� ال�دا�ة، وقالوا إنها ل�ست إال ح�لة جمال�ة وماهرة من اليهود

�ق�ل الناز�ون بنظ��ة ال�س��ة ��
عت نظ��ة جواز�ة اخ�� . وقال الشيوعيون إن الط�قة ال�� �

ار �الشعب األلما�� الذين أرادوا اإل��
� � الشيوع�ة ال��

� حد ذاته، و�ذلك �ش�ك ��
ال�س��ة ألنها أرادت أن ت��ت أن ال�س��ة علم ��

تأسست ع� قواعد علم�ة راسخة.

ا �حب الوطن، والروح القوم�ة، � �انت الحرب العالم�ة األو� وطن�ة وقوم�ة، وآمن الناس كث��
� الحروب. و�دأ الناس �عد انتهاء الحرب العالم�ة

والنصب التذ�ار�ة للجنود الذين سقطوا ��
� مفهوم الوطن ول�س مفهوم الحضارة.

�� 
ً

� ُسم�ت �الحرب الحضار�ة �فكرون ط��� الثان�ة ال��
�ات تتمتعن � � أ��� برجمات�ة. �انت الس�دات االنجل�� وصار ل�ل وطن ه��ته الخاصة. �ان االنجل��
، ب�نما �ان األلمانيون � �ن. و�ان الرجال اإل�طاليون َمرح�� � كب�� �س�قان ط��لة، واال�طال�ات بثدي��
ب �� � ا �االجراءات الصح�ة، وتعوذهم روح الدعا�ة. �ان األيرلنديون مدمن�� � يهتمون كث��
�ن، واليونانيون ال�حول، واالسكتلنديون �عشقون الس�� ع� األقدام، و�ان الفر�سيون متك��
، � � متخلف�� ، وال�لغار��� � معقدين. و�ان ال�ش�ك جبناء، والبولنديون س�ارى، واإل�طاليون صاخب��

. � ، والمج��ون متعال�� � واألس�ان كئ�ب��



و�ان النحاتون والمعمار�ون سعداء بوفرة العمل. و�ان الفر�سيون لديهم SAVOIR VIVRE و�ان
� مختلف

 أمام النصب التذ�ار�ة ��
ً

� �حبون FAIR PLAY. و�ان األطفال �قفون ط��� االنجل��
� هذا

المناس�ات ل�قولوا إن ذك��ات الحروب ستظل ح�ة إ� األ�د، وأن الناس �جب أن تفكر ��
ر

�
� التفك

و�ولوج�ا إن النصب التذ�ار�ة أفضل من المتاحف ودور الوثائق �� األمر. وقال علماء االن��
� التار�ــــخ � ح��

� األمر، ألنها تح�ل األمر إ� الذا�رة، ول�س إ� التار�ــــخ، وأنها تنعش الذا�رة. ��
��

عيتها، و�جعلها سا�نة ع�� الزمن. وقال المؤرخون إن النصب التذ�ار�ة �فقد الذكرى الح�ة ��
ً�سمح بتص��ف زك��ات المجتمع، وتنظ�م الذا�رة الجمع�ة، ومحار�ة ال�س�ان �صفة عامة،
� الوقت نفسه �خلق ش��

و�س�ان أمر محدد �صفة خاصة. وهذا هو األسلوب الذي �سمح ��
ا. �انت النصب التذ�ار�ة ا �مكن أن �كون ه��ل�� آخر من ال�س�ان. وقال الفالسفة إن ال�س�ان أ�ض�
� ساحات

� الطرق، أو �� � الطب�عة، وع� جان��
� األما�ن العامة، و��

� أما�ن مختلفة؛ ��
توضع ��

� القرن
� األما�ن المختلفة أدي ��

و�ولوج�ا إن وضع النصب التذ�ار�ة �� القتال. وقال علماء األن��
�ن إ� تنظ�م جد�د للم�ان الرمزي، وأن تنظ�م الم�ان �عت�� قاعدة اله��ة الفرد�ة، الع��
ط أسا�� ل�ل ا مؤسسة اجتماع�ة، ونموذج متطور، و�� � المجتمع، وُ�عد أ�ض�

والجمع�ة ��
أحداث التار�ــــخ. �ان �ل من �قف أمام النصب التذ�ار�ة �شعر أنه �شارك الجنود وحلفائهم،
� إن ا من ح�اتهم ومن مماتهم. وقال �عض المؤرخ�� ا �س�ط� � معسكرات االعتقال جزء�

والسجناء ��
ء ال�حر وقت انحسار الح�اة أو الذا�رة، أو أنها مثل النصب التذ�ار�ة مثل قوقعة ع� شا��

دودة األرض القت�لة ومازالت بها �قا�ا ح�اة. ل�ست �الح�اة الحق�ق�ة، ل�نها ح�اة رم��ة.

فقد نجت إحدى الس�دات اليهود�ات من الحرب فقط ألنها �انت تعزف ع� ال�مان فوق
وتهوف أ�شودة من أو���ت األرملة السع�دة. رص�ف القطار �مدينة ش��

وهم أنهم �جب أن �ما حلقوا شعور الرجال وال�ساء، ووزعوا عليهم �طاقات دخول، وأخ��
� رسالة

�� � � عام 1917 كتب أحد الجنود اإل�طالي��
�ظهروها عند خ��نة حمامات االستجمام. و��

� أص�حت أ��� إ�جاب�ة. ونظم المواطنون �عد الحرب
ا �عد اآلخر �ا�� ألخته، �قول فيها: أشعر يوم�

هم. �ما حلقوا � احتلتها ألمان�ا حمالت ضد عمالء الدول األخرى، والخونة، وغ�� � الدول ال��
��

� مارسن الج�س مع األلمان. وحدث أن عاد أحد سجناء معسكر االعتقال إ�
شعور ال�ساء اللوا��

� قص مواطنو �لدتها ب�ته �شعرە الحليق، ثم توجه إ� حفل راقص من صد�قة شق�قته ال��
ا، وأسندا رأسيهما إ� �عضهما، شعرها، ألنها مارست الج�س مع المستعم��ن األلمان. رقصا مع�
وە غ�� مقبول، وشاذ. �ان األس�ان يرقصون الفالمنجو، األمر الذي استفز أناس آخ��ن واعت��
، و�ان � �ن، والس����ون براجماتي�� و�ان الغجر تغلب عليهم نظرة عا�سة، و�ان الروس متك��
. ول�ن مع تطور � � متخلف�� تغالي�� �ن، وال�� � متك�� ، واالنجل�� � اليهود مغرور�ن، والفر�سيون مرح��
المجتمع االستهال�� ووسائل االتصال صارت ح�اة س�ان أور�ا ت�شا�ه �التدر�ــــج. واعتقد �عض
� ا إن أ��� ما �م�� علماء االجتماع وعلماء التار�ــــخ أن فكرة الوطن قد تم تجاوزها، وقالوا أ�ض�

� المتقدم هو العولمة، وأنه ال وجود لما �س� �األلمان، وال الغجر، وال المجتمع األور��
� ظل القوالب االجتماع�ة المبتذلة، والح�ام

. فهذا ل�س إال استعراض للذات �� � الس��دي��
ض ع� هذا التوص�ف، وقالوا إنه مع تطور المجتمع المس�قة. ل�ن �عض علماء االجتماع اع��



ا �عد يوم غالب�ة نقاط االنطالق، وصارت هناك االستهال�� ووسائل االتصال فقد الناس يوم�
ور�ة . وصارت القوالب المبتذلة �� ورة ملحة لوجود مجتمع قو�� أ��� من أي وقت م�� ��
� وحدته � �دونها قد �فقد المجتمع األور�� للحفاظ ع� الذا�رة الجمع�ة والتار�خ�ة، وال��
الثقاف�ة، ألن ألن الوحدة ال �مكنها التواجد �صورة مت�اينة العنا�. �ما أن الذا�رة الجمع�ة �
ها � � القوالب المبتذلة واألح�ام المس�قة، وأن أهم ما �م�� ، ب�� � والحا��

� الما�� � ب��
تفاعل تواف��

اعات التقن�ة الحديثة، وما شا�ه. و� تمثل هو أنها تتقادم ب�طء أقل من التار�ــــخ، ومن االخ��
� يتم فيها الحفاظ ع� اله��ة االجتماع�ة. وقال علماء علم آخر المجاالت األ��� جاذب�ة، وال��
� ت��د استمرار �ولوج�ا إن للتار�ــــخ ش�الن، األول هو أنه ملك للمجتمعات ال�� األعراق واألن��
� �ستمد األحداث والطاقة من � هو ملك للمجتمعات ال��

� ظل وجودها الرمزي، والثا��
الح�اة ��

� الوقت الحا��
، غ�� أنه �� �

ا إ� النمط الثا�� تار�خها. وقد اندرجت المجتمعات الغ���ة تقل�د��
� القرن

� حدثت �� � النمط األول. وقال الفالسفة إن �عة إ�قاع التار�ــــخ ال��
�مكن إدراجها ��

�ن أدت إ� حالة من الالم�االة �الوقت، وا� اختفاء التار�ــــخ �صورته التقل�د�ة. و�ن �انت الع��
وري إ�طاء إ�قاع التار�ــــخ. وطالب ال�عض ورة إ� ظهور ش�ل آخر للتار�ــــخ، فمن ال�� هناك ��
ا للجنود ا تذ�ار�� � إ� إعالن حقوق اإل�سان. وظهرت فكرة إقامة نص��

إضافة حقوق الوقت اال�سا��
� الحرب

لتخل�د ذكراهم أثناء الحرب عندما أدرك ح�ام األقال�م أن قائمة الجنود الذين ماتوا ��
ا. و�انت ا رم��� ا، وجافة، وتتخذ طا�ع� � ال�لد�ة ت�دو إدار�ة تمام�

� �انت معلقة ع� حوائط م�ا�� وال��
�
� الدول المنت�ة والمهزومة ع� السواء. و��

تقام النصب التذ�ار�ة للجنود �عد انتهاء الحرب ��
� الدول المهزومة

الدول المنت�ة �انوا �ق�مون النصب التذ�ار�ة لالحتفال �الن� والتضح�ة، و��
� عام 1989

�� � اء العلوم الس�اس�ة األم��كي�� �انت ترمز إ� التضح�ة والشجاعة. ونادي أحد خ��
بنظ��ة نها�ة التار�ــــخ. تقول النظ��ة �أن التار�ــــخ انت�، ألن العلوم الحديثة والوسائل التقن�ة
تمكن اإل�سان من ح�اة رغدة، وأن حالة الرفاه�ة العامة هذە � ضمانة الد�موقراط�ة ول�س
ا، والمستهلك

�
العكس �ما اعتقد التن����ون أو اإل�سانيون من ق�ل. وصار المواطن مستهل�

ال�ة. وهذە الد�مقراط�ة ا، وصارت جميع أش�ال المجتمع تتطور نحو الد�مقراط�ة اللي�� مواطن�
ال�ة تؤدي �دورها إ� اختفاء جميع أش�ال الحكومات االس��داد�ة، وا� ح��ة س�اس�ة اللي��
ا. ا تار�خ�� �ة، ل�نه لن �كون عهد� � تار�ــــخ ال���

واقتصاد�ة، و�� المساواة، وظهور عهد جد�د ��
ء لم �حدث. �

ل�ن العد�د من الناس لم �عرف بهذە النظ��ة، وواصلوا صناعة التار�ــــخ، و�أن ��

 


