
37

الف�صل الأول

�صنجعلهم يخ�صوننا ويرهبوننا

�صيرمان

في أعقاب وحشية الحرب العالمية األولى، طلب ناشر أمريكي من المؤرخ العسكري 
اقترح  وقد  األهلية،  للحرب  الرئيسي  الجنرال  عن  كتاًبا  يؤلف  أن  هارت  ليدل  البريطاني 
عليه أن يكون روبرت لي. بيد أن ليدل هارت الذي انتهى إلى أن حرب الخنادق األوروبية 
اختيار جنرال آخر.  قد تكررت في حمالت لي على فرجينيا، فّضل  الحديث  الصراع  في 
توقع  حين  في  العظمى،  الحرب  في  الصيت  ذائعة  الحربية  سمعته  رغم  لي  فشل  فلقد 
فقد  تقليدية،  حرًبا  خاضا  قد  وغرانت  لي  كان  فرجينيا،  والية  ففي  الحرب.  مآل  شيرمان 
المعروف  الحرب  في  نابليون  أسلوب  باستخدام  اآلخر  تدمير  إلى  منهما  سعى جيش كل 
الخطوط  في  متكرر  نحو  على  القوات  تركيز  يحاول  حيث  االستراتيجي«.  »التركيز  بـ 
الكّرة من جديد وهكذا دواليك. والحقيقة لم  المركزية األمامية، وما إن يفشل حتى يعيد 
تنتج استراتيجية نابليون في عصر األسلحة المتطورة سوى مزيد من المجازر. أما شيرمان 
فقد اتبع أسلوًبا مختلًفا، حيث ركز في هجومه على جورجيا وكارولينا، على توجيه ضربة 

قاصمة إلى البنية االقتصادية واألخالقية للتمرد.

قام شيرمان بتحويل الحرب كما كانت عليه في القرن التاسع عشر إلى الحرب الشاملة 
التي أصبحت سمة غالبة منذ القرن العشرين. حرقت قواته ثلث الجنوب ودمرت أتالنتا، 
الكثير من  المفرطة. أمضى  وهذا ليس غريًبا على رجل اشتهر بسوء سمعته بسبب قسوته 
أو  قراراتهم  عن  الدفاع  في  الحرب  بعد  ما  فترة  في  حياتهم  معظم  األهلية  الحرب  زعماء 
مهاجمة خصومهم أو تمجيد التجربة برمتها. ما عدا شيرمان الذي ركز دائًما في دروسه في 
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الكليات الحربية على قسوة الحرب. لقد تم تشويه وجهة نظرنا حول شيرمان بعد الحرب، 
بأن  اعترف  أن  يسبق  لم  بأنه  دائًما  نكرر  كأن  الحرب،  أثناء  وقراراته  تصرفاته  من  انطالًقا 
الوجه  على  التركيز  أجل  من  به  االستشهاد  يتم  ما  عادًة  تصريح  وهو  جحيم«؛  »الحرب 
القاسي في شخصية شيرمان، وشغفه الشديد بوحشية الصراع المسلح. ففي خطاب ألقاه 
بمناسبة تخرج الدفعة العسكرية لعام 1879 أمام حشد من الشباب الممثلين لجيل لم يشهد 
معركة بتاًتا، كان يوصيهم قائاًل: »توقفوا عن تمجيد الحرب ألن الحرب جحيم بأتم معنى 

الكلمة، نبهوا األجيال القادمة إلى ذلك«.

لكن هذا الصوت ما لبث أن تبخر في ضباب التاريخ. إن إعادة النظر في بنية شخصية 
االعتراف  يعني  فيها،  والتعقيد  القسور  مظاهر  االعتبار  في عين  آخذين  الحقيقية،  شيرمان 
بأنه كان يعاني من مرض االكتئاب ثنائي القطب. وفي الواقع، من بين جميع الزعماء الذين 
للشخص  النموذجي  الزعيم  هو  شيرمان  أن  أقول  أن  أود  الكتاب،  هذا  في  لهم  أعرض 
طاقات  من  الكثير  يظهر  القطب  الثنائي  اضطرابه  من  مختلفة  نوبات  ففي  عقلًيا.  المريض 
المرض العقلي لتطوير قدرته على القيادة: واقعية رغم االكتئاب، تعاطف مع الجنوب )قبل 
وبعد الحرب(، مرونة تفوق كل وصف، وإبداع عسكري فريد من نوعه. وإلى وقت قريب 
لم يقم مؤرخ بتقييم حالة شيرمان ذاته بعناية كافية حول ما إذا كان يعاني من دوافع مرضية 
دفينة فعاًل، حتى تكفل بهذه المهمة المفكر األميركي الودود مايكل فيلمان أستاذ التاريخ 
الستينيات  منذ  كندا  في  الشخصي  منفاه  في  يعيش  كان  عندما  فريزر،  سايمون  جامعة  في 
س التاريخ التقليدي  1960، وهو متخصص في الحرب األهلية األميركية. كان فيلمان ُيدرِّ

الذي يعتمد على الوثائق أساًسا حول أحداث الماضي في القول والعمل، وقد اجتهد في 
متينة  أسس  على  تأويالته  تقوم  ما  نادًرا  التاريخ  هذا  أن  بيد  القراء.  منها  ليستفيد  تجميعها 

حول الحاالت العقلية غير العادية للناس بغية دراستها.

يخلو  ال  التقليدي  التاريخ  أن  فيلمان  أدرك  حاد،  اكتئاب  من  نفسه  هو  عانى  وألنه 
األشخاص  في  هائل  تأثير  عادة  لها  يكون  الظروف  كثرة  أن  ذلك  وأخطاء،  نقائص  من 
تيّقن  ولقد  الغموض.  من  كبير  قدر  بحياتهم  يحيط  والذين  المشهورين  وغير  المشهورين 
غير  ذهنية  حاالت  هناك  أن  تثبت  مؤيدات  وجود  من  األهلية  الحرب  تاريخ  دراسته  أثناء 

عادية بين رموزها.

لقد اكتشف فيلمان إضافة إلى أن لنكولن كان يعاني من االكتئاب، أن لدى روبرت لي 
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مصاًبا  كان  شيرمان  الجنرال  وأن  باالكتئاب،  مصاًبا  كان  أنه  على  تدل  التي  الميول  بعض 
تماًما بمرض عقلي وهذا ما تؤيده سيرته الذاتية - بعد التدقيق في ما جاء فيها من حقائق 
أن شيرمان كان مصاًبا بمرض  لنا معرفة  تتسّن  لم  أنه  إلى مصادرها األولية - ذلك  بردها 
الخاصة عن ذلك بعد قرن ونصف  بعد أن كشفت مذكراته  نتوقع، إال  أكثر مما كنا  عقلي 

من موته.

ربما كان الرابط األقدم بين المرض العقلي وسمة الشخصية المرغوب فيها هو ما أماط 
اللثام بين اإلبداع واالكتئاب. والحظ أن الشعراء يميلون إلى االكتئاب، وقد  عنه أرسطو 
ظل هذا األمر لفترة طويلة معبًرا عن الشكل التقليدي للحكمة، فالشاعر المكتئب يعكس 
أيهما يكون سبًبا لآلخر - كانت مدار   – االرتباط  للمبدع. ولكن طبيعة  النمطي  النموذج 
جدل واسع، أما التساؤل حول إمكانية أن يكون للمرض العقلي واإلبداع ارتباط بالزعامة 

فلم تلق حظها من االهتمام.

تعريفات  ما هو اإلبداع. أحد  أن نكتشف ونفهم  أواًل  لفهم هذا االرتباط، يجب علينا 
اإلبداع هو: »التفكير المختلف« الذي تنبثق منه حلول غير عادية لمشكلة ما. هناك الكثير 
أن هناك من  المختلف، من ذلك  التفكير  نتبّين من خاللها  أن  التي يمكن  من االختبارات 
يرى فيه: »التفكير في الكثير من االستخدامات المختلفة وغير العادية لمادة متداولة، مثل 
علبة صفيح أو طوب«، ومن بين اختبارات أخرى كثيرة تلك التي تقوم على تجميع كلمات 

أو ترسم بعض األشكال جزئًيا، وتفرض على تلك االختبارات إنهائها.

اإلبداع  أصالة  حًقا  تعكس  الدراسات  هذه  مثل  كانت  إذا  عما  يتساءلون  الناس  بعض 
الناس  من  المشاهير  يجعل  الذي  هو  اإلبداع  من  الضرب  كان  وإن  الواقعية،  الحياة  في 
مشهورين؟ وقد نتساءل أيًضا عما إذا كان نموذج التفكير المختلف قد ناقض شروطه؟ قد 
يعمل اإلبداع بشكل أقل في حل المشاكل من إيجاد المشاكل الحقيقية التي يتعّين حلها. 
في بعض األحيان يكتشف العلماء المبدعون المشاكل التي لم يدركها اآلخرون أبًدا. وإن 
كانت حلولهم ليست جديدة فإنهم يعترفون كذلك بأن تلك المشاكل موجودة أصاًل، وأنه 
يتعّين أن ننطلق منها. فلقد بقي اطمئنان كثير من الفزيائيين لنظرية نيوتن طوياًل، حتى ظهر 
لن  النظرية  هذه  أن  وأبرز  اختراع،  براءة  على  الحائز  الرسمي  الموظف  الشاب  زيورخ، 
تنجح عند تطبيقها في الواقع؛ وشِهد ألبرت أينشتاين مشاكل لم يرها اآلخرون، كما سأل 
أسئلة جديدة حلت مكان األسئلة القديمة. قد يكون اإلبداع في تحديد المشكالت وليس 
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في حلها أو ربما في االثنين مًعا. وقد اقترح عالما النفس ريتشارد مانسفيلد وتوماس بوس 
لتحديد اإلبداع إجراًء من مرحلتين: األول: »اختيار المشكلة«، وهو نشاط إبداعي يعتمد 
على السمات الشخصية للعالِم )االستقاللية الذاتية، العقلية المستقلة، المرونة الشخصية، 
عزم  من  يتطلبه  وما  المشكلة«  لحل  المتواصل  »الجهد  والثاني:  التجربة(  على  واالنفتاح 
الناس  بتقدير عموم  أو  باعتراف  ومثابرة واالستمرار في ذلك حتى وإن لم يحظ مجهوده 
أركز  أنني  الرغم من  الذاتية(. وعلى  الشخص من االستقاللية  يستفيد  قد  )هنا مرة أخرى 
على وجوه اإلبداع المعرفية كالتفكير المختلف والقدرة على تمثل المشاكل الحقيقة، فإن 
تعود  نسبًيا -  داروين - وإن  أيًضا، فشهرة نجاح  التنويه  دور االستمرار والمثابرة يستحق 
إلى »إصراره«، وليس إلى عبقريته. ومرة أخرى نتبّين ها هنا مدى جدوى االضطراب ثنائي 
القطب بديناميكيته المفرطة )خاصًة في الشخصية المفرطة(، فيما يميل االضطراب ثنائي 
القطب النشط والمفعم بالطاقة إلى سمة اإلصرار، وهي سمة التي ميزت شخصية الجنرال 

شيرمان في زحفه على جورجيا.

سبيل  في  الجهد  وبذل  الجديدة  المشاكل  تحديد  ذلك،  على  زيادة  اإلبداع،  يتضمن 
حلها. وإذا ما اقتفينا أثر أرسطو في شأن عالقة الجنون باإلبداع وما جاء به الطبيب النفساني 
العقلي-  المرض  أن  أعتقد  الصدد،  هذا  في  عشر  التاسع  القرن  في  أمبروزو  تشيزاري 
االضطراب ثنائي القطب تحديًدا - هو مزية محمودة في تطوير القدرة على اإلبداع، بينما 
تتلخص أعراض االكتئاب في الفهم الكالسيكي وفي تطاير األفكار لتبدو أفكار الشخص 
كأنها تحلق تماًما في اتجاهات مختلفة، بغض النظر عما إذا كانت ذات معنى أو فاقدة له 

لكنها بالتأكيد تطوف بالجوار. 

التفكير المختلف هو تجربة يومية من االضطراب ثنائي القطب. فالناس الذين يشتكون 
من هذه الحالة يتصرفون أيًضا بشكل مفرط، يفكرون ويتحدثون بسرعة قياسية وال ينامون 

إال قلياًل، كما يكتبون كثيًرا ويصممون ويخططون ويقترحون وينفذون.

تقول الطبيبة النفسية كاي ريدفيلد جاميسون، مستفيدًة من تجربتها الشخصية ما يلي: 
أو  واللعب،  الضحك  في  تتجلى  أو  الحب  في  تظهر  كما  والعواطف  المفرط  »السلوك 
تتمركز  إنها  والحيوية.  المزاج  فرط  في  تلتقي   – واالحتفال  والرقص  الموسيقى  تلهبها 
المسببة  المخدرة  والعقاقير  والجنس  كالغذاء  المخ؛  في  نفسها  المثيرات  منطقة  حول 
اإلفراط،  دور  إلى  أيًضا  والبدني«. وأشارت  العقلي  الهرج  لإلدمان، وتخلق حاالت من 
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كما يحدث مع االضطراب ثنائي القطب في الزعامة: »في أوقات المحن، تمنح الزعامة 
الملهمة الحيوية واألمل كلما كانا محدودين أو منعدمين، وتزرع األمل في المستقبل في 
توحيد  على  تساعد  األلفة  من  روح  خلق  على  وتعمل  ذلك،  فقدوا  الذين  أولئك  نفوس 

المنقسم«. الشعب 

في  نراها  التي  اإلبداعي  التفكير  وجوه  من  أهمية  األكثر  وربما  األخير،  الوجه  يتمثل 
االضطراب ثنائي القطب في القدرة على التفكير على نطاق واسع، وهذا ما يسميه علماء 
النفس »التركيب الكامل«. أما المبدعون فيرون بشكل أبعد وأوسع؛ دائرة رؤيتهم المعرفية 
أكثر وضوًحا، فهم األقدر على اكتشاف حقيقة الترابط بين األشياء المتباينة ظاهرًيا وهو ما 

يفوته الكثير منا.

الفقرة«  تركيب  »اختبار  بـ  يعرف  ما  في  تتمثل  واحدة  طريقة  عبر  القدرة  هذه  وتقاس 
يتم  »عندما  أو  فأنا...«  ريبة،  في  أكون  »عندما  مثل:  جمل  إكمال  الشخص  من  يطلب  إذ 
إذا كانت اإلجابات تفترض أكثر من احتمال واحد  الباحثون ما  فأنا...« ثم يرى  انتقادي، 
رغم طابعها االختزالي والتبسيطي. وقد تم تطبيق هذه الطريقة على الخطابات والرسائل 
الخاصة بجنراالت الحرب األهلية، وفي هذا االتجاه ال نعثر إال على دراسة واحدة نبهت 
على  كتاباته  كانت  فقد  ذلك:  شأن  في  معايير  وضع  إلى  بادر  قد  كان  لي  روبرت  أن  إلى 
قدر كبير من التعقيد، كما تشهد تبايًنا بين الفقرات التي يتحدث فيها عن نفسه وتلك التي 
تعارض الجنراالت الذين انتصر عليهم في الحرب. وقد كان لي أكثر تعقيًدا في تفكيره من 
يكن  ولم  هوكر،  جوزيف  برنسايد،  أمبروز  ماكليالن،  أمثال  بسهولة  هزمهم  الذين  هؤالء 
أفضل، إلى حد ما، إال من جورج ميد وهو خصمه الذي لقيه في جيتيسبيرغ، كما لم يكن 
يفوقه أي أحد إال الجنرال يوليسيس جرانت الذي هزمه. ولم تتضمن هذه الدراسة كتابات 
التي كتبها لزوجته وأسرته،  المعقدة  العاطفية  الرسائل  قراءة  الجنرال شيرمان، ولكن عند 

أظن أنه يمكن اعتباره أكثر الجنراالت انسجاًما في تفكيره.

أن  من  الرغم  على  القطب  ثنائي  االضطراب  حاالت  عن  ينتج  الكامل  التركيب  هذا 
توم ووتون -  عنه  الكشف  ما حاول  التعبير. وهو  في  يواجهون صعوبة  ما  عادة  المرضى 
دراسية  حلقات  على  يشرف  إنه  حتى  القطب،  الثنائي  االضطراب  لحاالت  عالجه  أثناء 
حول مزايا هذا المرض. وفي هذا السياق يماثل بين التجربة اإلنسانية ومشاهدة جزء من 
لوحة فنية، فنحن عادًة نرى وسط اللوحة فقط، ولكن الذي يعاني من االضطراب الثنائي 
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القطب يواجه التذبذبات في نظره، وهو ما يعطيه إمكانية مشاهدتها على نحو يختزلها في 
أكبر أجزائها، وهي تجربة تصيب صاحبها بالدوار، بل قد يؤدي استمرارها إلى االضطراب 
ثنائي القطب أو إلى االكتئاب. الصوفيون العظام فقط هم القادرون على ذلك من دون أن 
يصيبهم أي أذى. ويعترف توم بإمكانية مشاهدة معظم اللوحة أو كلها مرة واحدة لفترات 
طويلة فقط بعد سنوات من التدريب الصوفي. ولكن في ما تبدو هذه اإلمكانية في طابعها 

الشمولي هذا، قد ال تكون مناسبة وإجرائية بالنسبة إلى معظم البشر.

تكون  ال  عندما  العادي.  وضعك  إلى  العودة  بعد  معك  تبقى  الموجزة  األفكار  تلك 
يعانون  الذين  القطب. يكون األشخاص  ثنائي  تعاني ال من االكتئاب وال من االضطراب 
من االضطراب الثنائي القطب عاديين كغيرهم من الناس، إال أنهم يحتفظون بوعي يجعل 

تصورهم مختلًفا بما يكفي ليكون خالًقا على نحو غير عادي. 

أدرك وليام شيرمان - مواطن من والية أوهايو - ويست بوينت، وتخرج في عام 1840 
مباشرة  بعدها  والتحق  سلوكه(،  سوء  من  الرغم  )على  فصله  على  مرتبة  أعلى  من  قريًبا 
بالجيش، وتزوج حبيبته منذ مرحلة الطفولة، إيلين يوينغ، وهي ابنة رئيس مجلس الوزراء 
حفل  حضر  الذي  شيرمان  الشاب  األول  المالزم  من  الكثير  ُيتوقع  وكان  زاخاري.  تايلور 
زفافه الرئيس وكثير من الرموز السياسية الرئيسية؛ مثل هنري كالي ودانيال وبستر. إال أنه 
في عام 1853، مع تدني األجور وانعدام آفاق الشهرة في وقت السلم، ترك شيرمان الجيش 

والتحق بمجال األعمال التجارية.

تنقل شيرمان كثيًرا بين مدن مختلفة بسبب سخط زوجته )عادة شائعة جًدا بين أولئك 
الذين يعانون من االضطراب ثنائي القطب( وغرق في الديون المتراكمة عن طريق اقتراض 
حاالت  في  إال  سعيًدا  أبًدا  يكن  ولم  كئيًبا  عادة  وكان  الستثماراته،  المال  من  كبيرة  مبالغ 
استثنائية جًدا مثل والدة ابنه. في سان فرانسيسكو بادر إلى تأسيس بنك وفي غضون أربع 
وهو  بنكه،  عن  التخلي  إلى  فاضطر  المشروع  هذا  فشل   ،1857 كساد  فترة  وبعد  سنوات، 
في حالة إفالس بديون قدرت بـ 136،000 $ )أي ما يعادل أكثر من 3 ماليين دوالر بسعر 
العملة اليوم(، فأصبح مكتئًبا ويائًسا وكتب لصهره يخبره قائاًل: »لقد استنفذت كل شيء، 
بّت أخشى من ظلي«،  لقد   « إيلين زوجته:  إلى  األصل والفرع«، مضيًفا في رسالة أخرى 

حتى إنه تمنى أن يقضي عليه مرضه.
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إنتهى  حتى  لويس  سانت  وفي  فرانسيسكو  وسان  ستريت  وول  في  كافح  سنتين  بعد 
زراعة  في  منها  استفاد  القانون  بحكم  أرًضا  فيها  يمتلك  التي  كنساس  إلى  أخيًرا  األمر  به 
الوقت  معظم  يقضي  كان  الذهب.  عن  بحًثا  غرًبا  المتجهين  المنقبين  إلى  وبيعها  الذرة، 
وحيًدا ألن زوجته إيلين فضلت االستمتاع بأسباب الرفاهية في منزل والدها بأوهايو. لكن 
مزاج شيرمان كان مضطرًبا حتى إنه كان يفشل في كل محاولة لالستقرار في وظيفة دائمة 
أن  أكون متشرًدا وال يجب عليَّ  أن  يقول: »قدري  إيلين  إلى  ومجزية، وألجل ذلك كتب 
الجيش، شاغاًل  إلى  انضم من جديد   ،1859 أكثر من ذلك«. وفي عام  أناضل ضد قدري 

منصب مشرف على كلية عسكرية جديدة في لويزيانا.

الدراسة  زمالء  توصية  خالل  من  جزئًيا  لويزيانا  في  المنصب  على  شيرمان  حصل 
القديمة في ويست بوينت، والجنراالت حلفاء وشركاء المستقبل جوزيف جونستون وبيير 
بموقفه  شيرمان  تمسك  الجنوب،  في  يعمل  وقتئذ  كان  أنه  من  الرغم  وعلى  بيوريجارد. 
التوتر قبل الحرب األهلية.  فيها  تزايد  التي  السنين  المناهض للحرب واالنفصال على مر 
وقد أثارت الخطب الحماسية والملهبة التي كان يلقيها شقيقه جون، عضو الكونغرس عن 
حفيظَة  واالنفصال،  اإلعدام  عقوبة  وإلغاء  االسترقاق  بإلغاء  فيها  نادى  التي  أوهايو  والية 
لم يكن  لكنه  الجنوبية  المخاوف  متعاطًفا مع  لويزيانا. وكان شيرمان  أصدقاء شيرمان في 
جميع  على  باللوم  وألقى  الجانبين،  كال  في  الخطأ  يرى  إنه  حتى  االسترقاق،  من  منزعًجا 
السياسيين، المؤيدين والرافضين لالسترقاق على حد سواء؛ ألنه يرى أن قضية االسترقاق 
الشمال والجنوب. ولقد كان قبل الحرب ودوًدا  بين  استخدمت من أجل تأجيج الصراع 
من  الكثير  فيه  يشترك  الذي  المبدأ  إلى  مستنًدا  للشمال  دعمه  وكان  وثقافته،  الجنوب  مع 

االتحاديين الجنوبيين وهو مناهضة االنفصال.

امتعض شيرمان من السياسيين ورفض بعد الحرب دخول أي معترك في السياسة، فقد 
كان يردد دائًما: »إذا تم ترشيحي، لن أقبل، وإذا تم انتخابي، لن أسدي أي خدمة«، وكانت 
الرئاسة عندما ترشحه إلى منصب معين تأخذ في عين االعتبار تجربته قبل الحرب. حتى 
السقوط الفعلي للفورت سمتر، كان شيرمان يأمل في أن يتراجع السياسيون خشية السقوط 
اآلخرين غير مجدية، وجاءت  وإلى  إلى شقيقه  المتكررة  نداءاته  كانت  الهاوية.  في حافة 
انتخابات 1860 رافعة شعاًرا يقوم في جوهره على خيار واضح: إما الحرب أو االسترقاق، 

مما دفع شيرمان إلى االمتناع عن التصويت.

اإلبـــــــداع
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الثور( كارثية على  Bull Run )ركض  المعركة األولى  جاءت الحرب سريًعا. وكانت 
الشمال، وقد شهدها شيرمان بشكل مباشر قبل أن يتم تشغيل خطة الرجل الثاني في قيادة 
الرئيسية  الحدود  على  المسؤولية  هو  فتولى  رئيسه  نقل  تم  ما  وسرعان  كنتاكي.  والية  في 

للبالد، ولقد كان قلًقا جًدا آنذاك.

حملة  إثر  على  فجأة  شيرمان  أدرك  األيام  تلك  من  األول/أكتوبر  تشرين  شهر  وفي 
استطالع روتينية مع 4،000 جندي، بما ال يدع مجااًل للشك أنه كان محاًطا بالجواسيس، 
وهو  الرجال،  من   200،000 بــ  إلمداده  رؤساءه  فتوسل  اجتياحها.  وشك  على  قواته  وأن 
به  المحاطين  الضباط  جعل  الذي  األمر  بشدة،  تلك  مخاوفه  عن  أعرب  وقد  مذهل  عدد 

وعائلته يشعرون بالتوتر إزاء صحته العقلية.

ووليام  فيالرد  هنري  وهما  صحافيين؛  أن  شيرمان  المواطن  كتابه  في  فليلمان  يذكر 
التاسعة  الساعة  نحو  من  ليلة  كل  تقريًبا  لويزفيل  تلغراف  مكتب  شيرمان  شاركا  شانكس، 
مباشرة  جميًعا  انكبوا  المكتب  إلى  قدموا  كلما  وكانوا  صباًحا«.  الثالثة  الساعة  حتى  مساًء 
من  يتحدث  شيرمان  كان  ذلك  وأثناء  للصحافة،  أسوشيتد  وكالة  تقارير  في  التدقيق  على 
دون توقف، وكثير الحركة، يدخن السيجار... من دون رغبة في ذلك، حتى لكأن التدخين 
واجب البد أن ينهيه في أقصر وقت يمكن تخيله... فقد كان ينفث في غضب« قام فيلمان، 
 ... أبًدا  يهدأ  ولم  أبًدا...  السيجار  ينِه  »لم  شيرمان  أن  إلى  مشيًرا  السياق،  صياغة  بإعادة 
كانت أصابعه دائمة الحركة... وإذا ما جلس وضع رجاًل على األخرى بشكل مستمر. إذا 
فعليه  الشديد...  العصبية والتوتر  يتوقف ويصاحب ذلك حالة من  الكالم ال  استرسل في 
يتردد في  بإيماءات غريبة، تعكس حدة خطابه. ال  أن يتكلم بشكل سريع وحاد... ملوًحا 
لدى  كان  نفسه...  تلقاء  من  الكالم  عن  يتوقف  أن  تحمل  يستطيع  ال  لكنه  أحد،  مقاطعة 
شيرمان مزاج سيئ ولكن ما هو أسوأ من ذلك، أنه ال يقوم بأي محاولة للتحكم في ذلك 
على  تحفظ  دون  ومن  شيء،  أي  عن  يغفل  أن  دون  من  نفسه  عن  يتحدث  تعديله...  أو 
األشخاص وال على القضايا... وال يسعني االعتقاد بأنه حين يفعل ذلك يكون أكثر حكمة 

وانسجاًما«.

ثنائي  المائل العالمات الكالسيكية لالضطراب  العبارات المكتوبة وفق الخط  تعكس 
القطب: شدة االنفعال، وتناقص الحاجة إلى النوم )النوم قلياًل رغم أهميته لتجديد الطاقة(   
النشاط، والتهّيج الجسدي وانعدام  الذهني والعجلة عند الكالم والثرثرة وفرط  والتشتت 
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السلوك  يتوقف عن هذا  إن  ما  الجنرال  أن  فيالرد  العمل. وأضاف  في  األداء  القدرة على 
على  يرقد  كأنه  طويل...  صمت  يصاحبها  االكتئاب  من  حالة  في  »يسقط  حتى  المحموم 
إصابته  حول  يتهامسون  الناس  بدأ  ما  وسرعان  نهاًرا...  لياًل  الكلمة  معنى  بأتم  البيض 

النفسي«.  باالكتئاب 

الهادئة  »المراقبة  تحت  ودائًما  مستيقًظا«،  ليلة  كل  أبيت  كنت  »لقد  شيرمان:  وكتب 
للجواسيس«. وما لبث أن فقد الشهية وبدأ يشرب حتى تفاقم وضعه باالكتئاب وأقنع نفسه 

بأن حياته ستنتهي قريًبا. 

كما كتب شيرمان لزوجته: »إن فكرة الذهاب إلى أسفل التاريخ عبر الشهرة هي بمثابة 
تهديدات حقيقية ستقربني أكثر إلى الجنون، إال إني أصبحت كذلك اآلن«.

طالبين  عائلته؛  إلى  بالكتابة  معتادة  غير  بخطوة  الموظفين  من  شيرمان  عمل  طاقم  قام 
أن يحلوا ضيوًفا عليه في حقل كنتاكي، لكن في الوقت الذي وصلت فيه زوجته كان أبكم 
عملًيا. وكتبت إيلين شيرمان من والية كنتاكي: »لم ينم إال قلياًل أو هو لم ينم إطالًقا كما 
لم يأكل شيئا لعدة أيام«، والحقيقة لم يكن يخفى عليها أن الجنون وراثي في أسرة شيرمان 
من  كثير  »كان  قالت:  ذاته  السياق  وفي   شديدة.  هلوسة  حاالت  في  زوجها  شهدت  وقد 
يبدو«. وأضافت: »ومع ذلك لم  ما  به في  يقيمون شديدي االهتمام  الذين  الجيش  ضباط 
يكن يبالي أو يهتم بهم وال بأي شخص ممن حوله، ونادًرا ما يجيب إذا سئل، إال إذا كان 
رجعة،  بال  الهاوية  إلى  يسير  برمته  الوطن  أن  يعتقد  كان  فلقد  بالحرب،  متعلًقا  الموضوع 

والخراب والدمار قد حاّل به«.

حول  شيرمان  الجنرال  شقيقه  األميركي،  الشيوخ  مجلس  عضو  وهو  جون،  خاطب 
الغريبة...  األوهام  من  دوامة  في  تعيش  إنك  بل  خطأ  على  فقط  لست  »أنت  قائاًل:  فهمه 
وتفكيرك يلقي بظالل كئيبة على كل شيء... أسلوبك يبعث على االستغراب وربما على 
االشمئزاز«. فرد شيرمان وهو في قمة اليأس حينها: »ال أرى أي أمل على اإلطالق. فيمكن 
المفهوم«. قام  الرهيب غير  الحكم  العناية اإللهية ]لكن[ لماذا زارني مع هذا  تثق في  أن 
هاليك، وهو جنرال أعلى رتبة من شيرمان، بإصدار أمر بفحصه طبًيا واستنتج الطبيب أنه 
بيته  إلى  إلى إرساله  الذي اضطر هاليك  للقيادة«. األمر  التوتر مما جعله ال يصلح  شديد 

بأوهايو.

اإلبـــــــداع
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أسبوعين.  نحو  استغرق  قد  القطب  ثنائي  شيرمان  اضطراب  أن  بدا  الحق،  وقت  وفي 
وأعقب ذلك اكتئاب عميق لمدة شهرين صاحبه على األرجح أوهام جنون العظمة. فلقد 
صرح شيرمان في مذكراته أن الصحافيين الذين عبروا عن مخاوفهم وقلقهم على سالمته 
العقلية لم يفعلوا ذلك بدافع حبهم له، فهم في تقديره ال يحبونه أصاًل. واستبعد المؤرخون 
القطب اختالًقا وتلفيًقا من خصومه. ولكن  ثنائي  نوبة االضطراب  اعتبار  في وقت الحق 
حتى عائلته كانت تخشى بشكل واضح على سالمة عقله، فقد كتب شيرمان بنفسه ألخيه 

بعد مرور أشهر قليلة على ما ألّم به يقول: »كان يجب عليَّ أن أنتحر لوال أطفالي«.

وما إن انقضت ستة أشهر حتى بدأ شيرمان يشعر بتحسن على الرغم من حالة اإلرهاق 
شقيقه  وكذلك  زوجته  اجتهدت  لقد  ذلك.  قبل  اكتئاب  من  عاناه  ما  نتيجة  الزمته،  التي 
كثيًرا إلعادة تأهيل صورته العامة، من ذلك زيارة الرئيس لينكولن شخصًيا؛ فلقد كان حًقا 
متعاطًفا معه في محنته. ما زال االتحاد في حاجة إلى شيرمان، ولكن كبار الزعماء، بما 
إلى الخدمة  أنه عندما عاد  المباشر الجديد، يؤكدون  في ذلك يوليسيس جرانت، رئيسه 
أن  مثاًل  القائد؛ من ذلك  يعد وحده  فلم  اآلخرين،  الزعماء  بكثير من  نفسه محاًطا  وجد 
ولكن  األخيرة.  معركته  في  كبيرة  بفعالية  جرانت  إشراف  تحت  حارب   Shiloh شيلوه 
مفاجئة«. وفي  »انتعاشة روحية  قد شهد  فيلمان - كان  لسان  قبل ذلك - كما جاء على 
تموز/يوليو 1863، حقق شيرمان وجرانت أول نجاح حقيقي لالتحاد العسكري على إثر 

الحصار الوحشي لفيكسبرج.

بعد فيكسبرج، بدأ شيرمان بالمشاركة في هذا النوع من الحرب التي ستجعله مشهوًرا. 
ما  نقضي على كل  »نحن  ومسيسيبي:  في جاكسون  خالل عملياته  لجرانت  ذكر  وحسبما 
وكل  الدواجن  األغنام،  الخنازير،  األبقار،  الذرة،  البالد:  هذه  في  تماًما  طريقنا  في  يأتي 
شيء«. »إن التفكير في تدمير تجارة الجملة التي تراهن عليها الدولة أمر فظيع، ولكن تلك 
»لضمان  قائاًل:  ضده  السابقة  الجنون  اتهامات  من  يسخر  كان  وقد  الحرب«.  ويالت  هي 
فأنا  المنطلق  هذا  ومن  الماليين.  بذبح  أقوم  فسوف  المسيسيبي  نهر  في  المالحة  سالمة 

لست مخبواًل فقط وإنما مجنون«.

أثبت جرانت أنه منقذ شيرمان فقد كان يثق فيه على الرغم من االضطراب الذهني الذي 
كان يعاني منه في الماضي، يقول شيرمان بعد الحرب: »ساندني عندما كنت مجنوًنا، وأنا 
ساندته عندما كان سكيًرا«. تحت أنظار جرانت وبموافقته تمتع شيرمان في جورجيا بحرية 
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نسبية في التنقل. وإذا كان تدبير استراتيجية تدمير العمود الفقري القتصاد الجنوب تم عن 
طريق جرانت، فإن مهمة التدمير أوكلت إلى شيرمان. في البداية، عند العبور إلى جورجيا 
من والية تينيسي، تولى شيرمان قيادة العمليات التقليدية للحصار، متجنًبا الصراع المباشر 
ولم  أتالنتا،  تدمير  على  مركًزا  جونستون،  جوزيف  الجنرال  بقيادة  الفيديرالي  الجيش  مع 
ترأف بشيرمان رحمة بأهلها حتى دخلت القوات الشمالية المدينة على إثر بعض المعارك 
الصغيرة حولها، وتم إجبار جميع سكانها على إخالء منازلهم، ومّدهم بتذاكر قطار ذهاب 
في اتجاه الشمال ثم أحرق كل شيء. تبقى أتالنتا المدينة األميركية األخيرة التي دمرت في 
العملية من  بتنفيذ  بادر  بأمر إخالء وتدمير أتالنتا، ولكن شيرمان  الحرب. لم يقم جرانت 
اعتمد على  أنه  يمنعه )جاء في مذكرات جرانت  لم  نفسه، ولكن جرانت رغم ذلك  تلقاء 
شيرمان في تدبير الخطة الكاملة لالجتياح، وأنه تم االتفاق معه على وجوب إقناع عدد من 

جنراالت آخرين والرئيس المعارض: بأن الحملة تستحق التنويه(. 

أعلن شيرمان عن هدفه بوضوح، وأخبر الجنوب صراحة بما يعتزم القيام به. لقد أدرك 
جيًدا أن ما يرمي إليه من اجتياحه الجنوب أعظم من االجتياح نفسه. وقد كتب له نظيره 
أعلن شيرمان إخالء  الذي خلف جونستون، بشكل فظ عندما  بيل هود  الفيديرالي جون 
السكان منازلهم والدمار الذي دّبره ألتالنتا: »إن اإلجراء غير المسبوق الذي تقترحه قد 
باسم اهلل  للحرب.  المظلم  التاريخ  في  األفعال...  جميع  وبارعة  مدروسة  بقسوة  تجاوز 
رد  رسالة  وفي  الحساب«.  يوم  اهلل  »سيحاكمنا  شيرمان:  أجابه  أحتج«.  أنا  واإلنسانية 
يذّل  أن  ورائها  من  أراد  إنما  بأنه  استراتيجيته  مبرًرا  شيرمان  قال  أتالنتا،  عمدة  على  فيها 
الجنوبيين لعدم تعاطفهم مع المدنيين، الذين شردتهم جيوشهم يهيمون على وجوههم ال 
مأوى لهم، والالفت أن هذا التبرير هو ذاته ُيظهر نوًعا من التعاطف مع الجنوبيين الذين 

أوشك هو أيًضا أن يشردهم هائمين بال مأوى: »أيها السادة:

... إن من يطعن في ويالت الحرب الرهيبة التي ال مفر منها كمن يطعن في العواصف 
الرعدية، والسبيل الوحيد ليستعيد سكان أتالنتا األمل في العيش في سالم آمنين في بيوتهم، 
وقف الحرب بكل فخر على أن يعترفوا بأنهم هم الذين أخطأوا في البداية. لسنا في حاجة 
الطاعة  فرض  إلى  نسعى  لكننا  أراضيكم.  أو  بيوتكم  أو  خيولكم  إلى  وال  زنوجكم  إلى 
الحقة لقوانين الواليات المتحدة. وإننا مدركوه، ولو توجب ذلك تدمير أسباب تقدمكم، 
كنتاكي،  ميسوري،  والية  في  بنفسي  رأيت  لقد  ذلك...  في  مسؤولية  أّي  نتحمل  ولن 
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تنيسي، وميسيسبي، المئات واآلالف من النساء واألطفال يفرون رعًبا من جيوشكم ومن 
المجرمين، وهم يتضورون جوًعا وأقدامهم تنزف دًما، وفي ممفيس، فيكسبرج، وميسيسبي، 
التي تركوها وراءهم، فلم نتحمل رؤيتها  المتمردين  الجنود  بإطعام اآلالف من أسر  قمنا 
إذ  تماًما،  مختلف  شعوركم  أصبح  بيوتكم،  الحرب  دخلت  أن  بعد  واآلن  جوًعا.  تموت 
المحملة  السيارات  أرسلتم  عندما  به  تشعروا  لم  ما  وهو  أهوالها،  تستنكرون  أصبحتم 
وتنيسي،  كنتاكي  على  الحرب  لشن  والقذائف  الحارقة  والزجاجات  والذخيرة  بالجنود 
وتشريد مئات وآالف الناس الطيبين اآلمنين من بيوتهم، فلم يطلب هؤالء أكثر من العيش 
بسالم في ديارهم القديمة في ظل حكومتهم التي ورثوها... ولكن، يا أعزائي، عندما يحل 
آخر  يكن. وسأتقاسم معكم  مني مهما  تطلبون  ما  لكل  أذان صاغية  السالم، سأكون كلي 
كسرة بسكويت، وسأعمل معكم على حماية بيوتكم وأسركم من كل خطر أّيًا كان مأتاه. 
اآلن يجب أن تذهبوا، ولتأخذوا معكم المسنين والضعفاء، أطعموهم وارعوهم وابنوا لهم 
بيوًتا الئقة في أماكن أكثر أماًنا، تأويهم وتقيهم قساوة الطقس، حتى تهدأ الخواطر وتطيب 
في  أتالنتا  في  القديمة  دياركم  على  جديد  من  والسالم  االتحاد  وليعم  المريضة.  األنفس 

أقرب اآلجال«. اللواء شيرمان. 

الفيديرالي  الجنرال هود والجيش  اتجه شيرمان بعد ذلك جنوًبا، متجاهاًل محاوالت   
موطنه  إلى  شيرمان  وعاد  البحر،  اتجاه  في  الزحف  بدأ  لقد  الحرب.  خوض  عن  لثنيه 
الرئيسية،  بمقراتهم  ارتباطاتهم  حماية  على  دائًما  يعملون  الجنراالت  وكان  األصلي. 
أنه  العلم  مع  والذخيرة.  بالمؤونة  إمدادهم  يتم  ومنها  يتلقونها  ومنها  األوامر  تصدر  فمنها 
عن  الدفاع  بمقدوره  يكون  ولن  الجنوبية،  األراضي  عمق  إلى  للتحول  يستعد  عندها  كان 
خطوط اإلمداد، فاضطر شيرمان إلى التخلص منها تفادًيا لخسارة أكبر )وقد أحاط جرانت 
النهائي  القرار  يهاجم هود، لكنه ترك  أن  بذلك متمنًيا  يقبل  لم  أن جرانت  بيد  بنياته،  علًما 
والبحرية:  للجيش  الرسمية  بالمجلة  البريطاني  العسكري  الجيش  خبراء  قال  لشيرمان(. 
من  زحفه  لتنظيم  قاعدة  دون  من  وانطلق  العراء  في  جيشه  فعاًل  ترك  قد  شيرمان  كان  »إذا 
جورجيا إلى والية كارولينا الجنوبية، فقد أتى شيًئا غير مسبوق لم يتسنَّ ألي قائد عسكري 

غيره في االتجاهين، إما براعة وإما حماقة«.

يكن  ولم  كلية،  بصفة  نفسه  تلقاء  من  يتصرف  شيرمان  كان  أشهر  ثالثة  امتداد  وعلى 
كان حًيا  إن  أو  ينهزم،  أم  ينتصر  أكان  به، سواء  يقوم  فكرة عما  أي  ولنكولن  لدى جرانت 
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أم ميًتا. )عندما أدرك شيرمان تخوم سافانا، أرسل إليه جرانت يأمره بالتوقف عن الزحف 
ويأتي إلى والية فرجينيا عن طريق البحر فانزعج شيرمان، ولم يعبأ بذلك بل كّثف هجومه 
واعتداءه على سافانا، وعندما سقطت نهائًيا عمل شيرمان على إقناع جرانت بإلغاء األوامر 

الجديدة، والسماح له بمواصلة الزحف عبر كارولينا(.

رجاله  وغار  وممتلكاتهم.  المدنيين  معنويات  على  المبتكر  هجومه  اآلن  شيرمان  بدأ 
أيًضا  ولكن  والمؤن،  اإلمدادات  نقص  بسبب  ذلك  على  ُأجبروا  وقد  األرض،  على 
الممتلكات  ودمروا  المدن  هاجموا  الجديدة.  العسكرية  شيرمان  استراتيجية  من  كجزء 
على  القدرة  يدمروا  أن  استطاعوا  وكذلك  الجيوش  وليس  الزراعية،  المحاصيل  وأتلفوا 
العمليات  قاعدة  كانت  ولما  المدنيين.  معنويات  حطموا  ذلك  من  واألهم  الحرب،  شن 
بمن  ألوامره،  االمتثال  آخر سوى  خيار  أي  لرجال شيرمان  يعد  فلم  أيًضا،  دمرت هي  قد 
فيهم كبار المحاربين البواسل. عندما انتهى شيرمان، كان الجنوب يشكوا نقًصا فادًحا في 
المؤونة حتى انحسرت الرغبة في االستمرار في الحرب. وفي األثناء، استطاع المشاكس 
لقد  عنه،  ويكشف  شيرمان  خلد  في  يدور  كان  بما  يتكهن  أن  باكونين،  ميخائيل  الروسي، 
قال باكونين إن كل تدمير خاّلق. والحقيقة لم يطلب شيرمان الصفح حينها وإنما فعل ذلك 
في وقت الحق، حتى إنه كان يقول لمن لم ترق له همجيته ووحشيته: »كفى عوياًل وبكاء 
شذبها«.  يمكنك  وال  القسوة،  هي  »الحرب  أن:  أتالنتس  وأخبر  الحرب«.  هي  فالحرب 
والمعاناة  فيه،  للحرب  العاطفي  التأثير  في  ملًيا  يفكر  الحرب،  بعد  بدأ  ما  سرعان  أنه  إال 
الحين  اكتئابه الشخصي وهو ما عبر عنه عندما قال: »كان هدفي في ذلك  التي عرفها من 
أبًدا.  بالراحة  ينعموا  كانوا حتى ال  كبريائهم ومالحقتهم حيثما  المتمردين وخدش  إذالل 

فيخافوننا ويرهبوننا«، »الخوف من الرب هو بداية الحكمة«.

وكان شيرمان في حالة من التوتر، والحيوية المفرطة )حتى يبدو كأنه في حالته العادية 
في انعدام االضطراب ثنائي القطب أو االكتئاب الشديد(، ولكن لم يقطع االتصال بالواقع 
منشغاًل  كان  شيرمان  بأن  جرانت  مبعوث  وأفاد  كنتاكي.  والية  في  حاله  عليه  كانت  مثلما 
تماًما  مستغرًقا  الحال،  بطبيعة  ذهنه،  كان  وقد  البحر،  إلى  زحفه  عن  الحديث  بـ:»بمتعة 
يتأرجح  كان  »شيرمان  عصبية«.  لطاقة  كاماًل  تجسيًدا  كان  لو  كما  ليبدو  األمر.  هذا  في 
قدميه  يضع  كان  وقد  بها،  يحتفظون  التي  الصحيفة  بتمزيق  منشغلتان  ويديه  كرسيه،  على 

المكسوتان بالجوارب في الحذاء ثم ما يلبث أن يخرجهما من جديد بشكل متكرر«. 
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خالل األشهر الثالثة الالحقة قامت قوات شيرمان بالتحرك ببطء نحو سافانا، وبشكل 
بشكل  لتكون  ولّيها  القضبان  وبتسخين  الحديدية  السكك  خطوط  بقطع  قامت  منهجي 
 »US« حرفي  شكل  على  المعدن  تشكيل  يتم  ما  وغالًبا  شيرمان(،  عنق  )ربطات  اللوالب 
المحيط  إلى  طريقها  في  وجدت  ما  كل  على  تقتات  القوات  كانت  المتحدة«.  »الواليات 
وعدم  المهمة،  تتطلبه  مما  أكثر  أخذ  بعدم  أمرهم  شيرمان  أن  من  الرغم  وعلى  األطلسي، 
من  كل  ممتلكات  حرق  في  يترددوا  لم  أنهم  إال  إهانتهم،  أو  بالمدنيين  الضرر  إلحاق 
تحداهم وعصاهم، ولم يكن باإلمكان كبح جماح الجنود حين تبدأ عمليات التدمير. وقد 
تقارير متطابقة عن حاالت اغتصاب وتعذيب وقتل.  المنازل، وكشفت  بنهب  الجنود  قام 
التي  األلغام  للكشف عن  الكونفدراليين  األسرى  استخدم شيرمان  ذلك  واألفظع من كل 

زرعها المتمردون. 

»الحرب  استراتيجية  قيمة  للرؤساء  يؤكد  كان  سافانا  اتجاه  في  شيرمان  تقدم  حينما 
لهذه  قصوى  أهمية  أوليت  »لقد  مشهوًرا:  زحفه  تجعل  أن  شأنها  من  التي  الشاملة« 
األوروبية  الحروب  عن  تختلف  الحرب  هذه  ألن  العدو،  موطن  في  العميقة  التصدعات 
في هذا الخصوص«، وفي وقت الحق أبرق إلى الجنرال هنري هاليك، القائد األعلى في 
واشنطن، يقول له: »نحن لسنا جيوش قتال، ولكن ناس معادين، ويجب أن نجعل الكبير 
كارولينا  والية  إلى  وصل  وعندما  الحرب«.  بمرارة  يشعرون  والفقير،  الغني  والصغير، 
التي بدأت الحرب على االنفصال  الجنوبية، تعامل شيرمان معها بقسوة باعتبارها الوالية 
كارولينا  والية  »في  جيشه:  في  ميشيغان  في  جندي  كتب  سمتر.  فورت  على  واالستحواذ 
الجنوبية، أطلق الجنود العنان لرغباتهم فراحوا ينبهون المنازل بحًثا عن المؤن، فقد ُسمح 
لهم أن يفعلوا ما يحلو لهم؛ أن يحرقوا ويدمروا متى أرادوا ذلك من دون ضبط للنفس«. 
وفي هذا الصدد أشار المؤرخ مايكل فيلمان أنه على الرغم من أن شيرمان فتح الباب على 
مصراعيه أمام حرب شاملة، فإنه لم يمارسها بشكل كامل. بعد أتالنتا، لم يقم بإخالء أي 
مدينة، ولم يتم اغتصاب النساء، ولم يحصل ما يسمى باإلبادة الجماعية. فلم يتم ذلك إال 
في وقت الحق إّبان الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة. حينها حيث بدا شيرمان وحشًيا 

ولكن قياًسا لما سيأتيه الحًقا، كان لطيًفا.

ولم يشفع هذا البؤس، طبًعا، في مقبل األيام ألهل الجنوب الذين قاوموا شيرمان. ولم يفكر 
شيرمان كثيًرا حول كبح جماح رجاله، بل كان كل همه تدمير أكثر ما يمكن من الممتلكات، 
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وبعد  الضحايا،  فعل  رد  هو  يعنيه  ما  أهم  كان  فقد  سبياًل.  ذلك  إلى  استطاع  ما  الخوف  وزرع 
سنوات عّلق قائاًل: »إن الجورجيين على األقل تحملوا أحزانهم بشيء من الرجولة«، وأما سكان 
جنوب كارولينا فإنهم »انتحبوا وأّنوا مثل الكالب«. وبحلول شيرمان إلى شمال كارولينا في 
آذار/مارس 1865، كان قريًبا جًدا من االجتماع مع الجنرال جرانت في والية فرجينيا من أجل 
إجبار الجنرال لي على االستسالم. استطاع الجنرال الذي يعاني من االضطراب ثنائي القطب 
أن يزيل توتره، آمًرا أحد جنراالته: »قد يكون من الجيد أن تخبر اللواءات العسكرية التابعة لك 
لنا في  بأننا اآلن خارج والية كارولينا الجنوبية، وأن االعتدال قلياًل سيكون له أهمية سياسية 

شمال كارولينا«. ولم يلبث أن انقضى شهر حتى انتهت الحرب.

مع كل هذا النجاح العسكري، استطاع شيرمان إعادة تأهيل صورته من مجنون فاشل 
إلى عبقري مجنون. وفي السياق ذاته برز قائد عسكري آخر يدعى جورج ماكليالن، كما 
فاشل  بأنه شخص  المعاكس، حيث شعر  االتجاه  في  سنرى الحًقا، ولكنه حالته تطورت 
أكثر  الشأن  تناقض واضح وصريح في هذا  النفساني  الطب  تاريخ  مبكًرا. وليس هناك في 

من ذاك الذي يوجد بين هذين الحالتين. 

التي  كشفت الحرب األهلية األميركية عن وجود تناقض صارخ بين كثير من الحاالت 
السلم، والعكس  الجنراالت، بحيث غالًبا ما يفشلوا فشاًل ذريًعا زمن  أكبر  يعاني منها  كان 
أيًضا  هناك  ولكن  كبير،  بشكل  التناقض  هذا  وشيرمان  ماكليالن  حالتا  وتعكس  بالعكس. 
المتسامح. لي فقط هو  العسكرية  أستاذ  السلم، وستونوول جاكسون  السكير زمن  جرانت 
الوحيد الذي استطاع أن يكون ناجًعا في زمن السلم كما في زمن الحرب )وقد كان والده 
مختاًل عقلًيا، وقد كانت على »لي« هو أيًضا بعض األعراض العامة الدالة على االكتئاب(.

مختلف  في  الضرورية  للزعامة  المختلفة  النفسية  السمات  أن  أعتقد  النقيض،  وعلى 
مراحل نشاط اإلنسان زمن السلم وزمن الحرب تكون في مستويين شديدي التطرف، كأن 
نماثل مدنًيا بين أن يتقلد الرئيس المنصب زمن السلم أو زمن الحرب، أو في فترة ازدهار 
باقتدار  شركة  يدير  أعمال  رجل  أيًضا  نماثل  وكأن  اقتصادية.  أزمة  فترة  في  أو  اقتصادي 
وفاعلية، وبين آخر ما زال يتحسس طريقه نحو بناء وتنمية مشروعه الجديد. ونضرب على 
هوفر  وهيربرت  األول،  المستوى  بسمات  ناجح  كزعيم  وليدج  كالفين  الزعيم  مثاًل  ذلك 
كزعيم فاشل بسمات المستوى الثاني. والزعيم تيد تيرنر، كما سنرى الحًقا، كزعيم يحمل 

سمات المستويين مًعا.
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وبالنسبة إلى الزعماء في أي مجال، ال يقتصر اإلبداع فقط على استنباط حلول جديدة 
للمشاكل القديمة، ولكن في إيجاد المشاكل الجديدة لحلها. ُيعزز االضطراب ثنائي القطب 
والحيوية  الجديدة،  المشاكل  بتحديد  للفرد  يسمح  الفكر  في  االختالف  اإلبداع:  جانبي 
الكبيرة تجعل الفرد مثابًرا حتى يتم حل المشاكل. يمكننا أن نرى هذه الميزات في الزعماء 
الثنائيي القطب رغم وجود التباين بينهم، مثل وليام شيرمان وتيد تيرنر. لم تكن المشكلة 
بالنسبة إلى شيرمان في طريقة إيجاد صيغة مالئمة لمهاجمة الجيوش الكونفدرالية وإلحاق 
الهزيمة بها: لقد حاول الكثير من الجنراالت في الشمال اتباع هذا األسلوب كثيًرا لكنهم 
بأسلوب جديد: كيف  إنه جاء  وقال  المشكلة  توقف شيرمان عند هذه  النصر.  يحققوا  لم 
فإنك  أن تفعل ذلك،  إذا كنت تستطيع  الجنوبي؟  المعنوية للشعب  الروح  يمكنك تحطيم 
إذن  حله  تدريجًيا.  سُتحل  إنها  بحيث  الكفاية  فيه  بما  الكونفدرالية  الجيوش  ُتضعف  قد 
والممتلكات،  الناس  واستهداف  االقتصاد،  وضرب  المزارع،  وحرق  المدن  تدمير  هو: 

واالنتصار يأتي عبر تدمير قاعدة دعم الجيش.

لم تكن المشكلة بالنسبة لتيرنر في كيف يصبح قطًبا كبيًرا في وسائل اإلعالم التقليدية. 
الطريق  طوال  والبحث  نيويورك  إلى  االنتقال  بدل  المشكلة:  لهذه  قياسي  حل  هناك  كان 
الحل  وكان  لألخبار،  جديدة  آلية  يوفر  الناقل  الكابل  أن  تيرنر  رأى  المشترك،  السلم  على 

لديه هو بدء معيل موفر لألخبار على امتداد اليوم في هذا الناقل.

المشاكل  بحل  يقومان  كانا  فلقد  تيرنر.  أو  شيرمان  نمجد  أن  يفرض  هذا  من  شيء  ال 
القتالية  الجيش  وحشية  مشكلة  بحل  شيرمان  قام  جديدة.  أخرى  خلق  خالل  من  القديمة 
أكبر  جديدة  مشكلة  خلق  لكنه  وجيتيسبيرغ،  أنتيتام  مذبحة  عنها  نتج  والذي  لوجه،  وجًها 
هواًل: وهي استهداف المدنيين زمن الحرب. أنهى تيرنر احتكار أخبار من قبل الشركات 
بنيويورك، لكنه خلق مشكلة جديدة وهي: أخبار على مدار الساعة واستشارات ال نهاية لها 

تحول إبداء اآلراء إلى أخبار.

كانت هذه القيادات المبدعة تعاني من االضطراب ثنائي القطب: فلإلجابة عن األسئلة 
حتى  عنها  اإلجابة  أحد  يستطع  لم  أخرى  أسئلة  أنتجوا  اآلن،  حتى  أحد  يسألها  لم  التي 

اآلن.


