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قبل بضع سنواٍت يف واحدٍة من زايرايت ملدينة نيويورك، وجدت نفسي يف حمادثٍة مثريٍة مع سائق سيارة أجرة، 
ه أبين من ، سألين حينها من أين أان، فأجبتلكنه كان ابكستانياً كما أخربينأجد اآلن صعوبًة يف تذّكر امسه، 

ين ابلسؤال التايل: بعدها ابغتإيطاليا، وكان متفاجئاً ألن تعداد سكان إيطاليا قليل وأننا ال نتحدث االجنليزية، 
نقاتله على أبنه يود معرفة العدو الذي نقف ضده و  بصربٍ  شرح سؤالهيونظراً لرد فعلي فقد بدأ من هو عدوكم؟ 

خربته أننا أصراع عرقي أم ترسيم احلدود أو أي أسباٍب أخرى، مر العصور سواًء للمطالبة أبراٍض اترخيية، أم ل
لسنا يف حالة حرب مع أحد، مل يرق له جوايب فبدأ يستفسر من جديد أبنه يود معرفة أعداءان التارخييني، 

ت أبننا ال منلك أعداًء وأن آخر حرٍب شاركنا فيها كانيريدون قتلنا ونريد قتلهم، أعدت عليه  أولئك الذين
إجابيت، فكيف  مل يكن راضياً عناحلرب العاملية الثانية، إذ بدأان احلرب يف جانٍب وانتهينا يف اجلانب اآلخر، 

يطالية قشيشاً كتعويٍض عن البالدة اإللبلٍد ما أال ميلك عدواً، حينما خرجت من السيارة تركت له دوالرين ب
بعدها بقليٍل فقط تنبهت كيف كان جيب أن أجيب، فنحن ال منلك أعداء خارجيني أو ابألصح احملبة للسالم، 

ثالً بيزا ملسنا قادرين على حتديد من هم هؤالء األعداء؛ وذلك ألننا وبشكٍل متواصل يف حالة حرب داخلية، 
(Pisa( ضد لوكا )Lucca و ،)( غلفسGuelphsضد غيبلينس ) (Ghibellines والشمال ضد ،)
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ن املؤسف ماجلنوب، والفاشيون ضد اليسار، واملافيا ضد الدولة، وحكومة بريلسكوين ضد السلطة القضائية، 
ىن أن ختسر أن أشرح للسائق مع إبمكاينكان ومانو برودي مل تسقطا بعد، وإال  أن احلكومتني اللتني تزعمهما ر 

 احلرب بنريان صديقة.

تني أبن من سوء حظ إيطاليا طوال السنوات الس، لنتيجةذات اكلما أمعنت النظر يف حمادثتنا تلك أصل إىل 
د االمرباطور النمساوية، أو على ح وجوداملاضية غياب عدٍو حقيقي، فتوحيد إيطاليا كان مرده مع الشكر 

اهري له لقد كان موسوليين قادراً على االستمتاع بدعم اجلمي: نتيجة اإلزعاج اجلريماين، وصف جيوفاين بريش
أن و حينما وصف االنتصار القاسي يف احلبشة ابنتقام إيطاليا على اهلزمية املذلة يف معركيت جوندت وعدوة، 

تحدة حينما لننظر إىل ما حدث يف الوالايت املاليهود أقلية ثرية تسيطر على الدولة وتسعى كما يّدعي لظلمنا، 
حىت  طر فقدان هويتهاخ تواجهكانت أمريكا اختفت امرباطورية الشر، وبدأ االحتاد السوفيييت العظيم ابلتفكك،  

ى لبوش فرصة عطومد يده الرحيمة مما أ -مع العرفان خلدماته املقدمة يف قتاله ضد السوفيات –بن الدن اجاء 
 ما قّوى الشعور ابهلوية الوطنية وكذلك سلطة إدارته.وهذا  جدد؛ابتكار أعداء 

إن وجود عدٍو ليس مهماً من أجل تعريف هويتنا فقط، بل لوضع عوائق يتم من خالهلا حتليل منظومة قيمنا 
جديٌر ابلذكر نا أن نوجده، و يلذا ففي حال غياب العدو جيب علوالتغلب عليها، وكذلك استعراض هذه القيم، 

أن عملية ابتكار العدو هذه مرنٌة بشكٍل ال يضاهى، ففي حالة فوضويي فريوان يكفي أي شخٍص أن يقول 
عريف العدو، غري أننا ال هنتم كثرياً ابلظاهرة اليت تكاد تكون طبيعيًة يف تأبنه ال ينتمي هلم حىت يكون عدوهم، 

 ل ابتكار هذا العدو وشيطنته.إمنا يف العملية اليت يتم من خال

دٍو متّثل بكااتلني إبقناع جملس الشيوخ بوجود ع قنصل روما شيشرون كتف  يف خطاابته ضد لوشيوس كااتلني مل ي
طاملا هو ميتلك أدلة إدانته ابلتآمر، بل قام بتوسيع دائرة األعداء لتشمل أصدقاء األخري، حيث اهتمهم ابالحنالل 

سكارى يقضون متخمون و  تآمر، وقاصداً تفريقهم عن بقية الرومانيني وصفهم أبهنم "األخالقي إضافًة إىل ال
يرون أن يتجشأون بكلماهتم، و و أبكاليل الغار،  يتوجون رؤوسهمأوقاهتم يف أحضان نساء منحالت أخالقياً، 

مجيع املواطنني الطيبني جيب قتلهم، وأن املدينة جيب أن أتكلها النار، كل واحٍد منا يراهم بشكٍل دائٍم وواضح، 
حياولون من هنم إيرتدون ألبسًة تسرتهم حىت أقدامهم، و حلاهلم مشذبٌة بشكل جيد، و ، أشكاهلم ومالحمهم مجيلة

بون، مل يتعلموا كيف حيبون و أهنم غري هؤالء الشباب ابرعون جداً، ف، تهممظهرهم هذا سرت حقيق خالل وال  حيح
 كيف يغنون ويرقصون فقط، بل تعلموا أيضاً كيف يزرعون خناجرهم برباعة، وكيف يستخدمون السم للقتل"،
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لوثين، اإن احلكم األخالقي لشيشرون يقرتب من احلكم األخالقي للقديس أوغسطني الذي فّرق بني املسيحي و 
حيث األخري حيضر عروض السريك واملسارح واملدارج، وحيتفل بطقوس العربدة، فاألعداء خمتلفون عنا وميتلكون 

 تقاليد ختتلف عن تقاليدان.

رببري رجٌل ملتحي لاألجنيب ففي العرف الروماين كانت صورة ا إن الصورة املصغرة لالختالف تتمثل ابلغريب
  فإن كلمة بربري يف الالتينية تشري إىل خلٍل يف لغة املتكلم، وبذا فإن معىن وأفطس األنف، وكما هو معلوم

بدهي هنا أن يصبح من الوبذا فهو ابلضرورة ال جييد التفكري، أبنه الذي ال جييد الكالم،  كلمة الرببري
الربابرة  ينطبق علىاألشخاص الذين نراهم أعداءان ليسوا الذين يشكلون هتديدًا مباشرًا لنا، وهذا األمر كان 

فيما مضى، بل األشخاص الذين نرى فيهم هتديداً حسب املصلحة، وبداًل من أن يقوم هذا التهديد إبيضاح 
ان السيناتور هتديداً، ك غدو رمزًا نراهطبيعة االختالفات بيننا وبني من نراهم أعداءان، فإن االختالف ذاته ي

ل األشياء اليت نعتقدها مقدسًة هي مدنسٌة ابلنسبة هلم، وما ( يصف اليهود ابلتايل: "كTacitus) اتكيتوس
هو منحٌل وفاسق عندان هو أخالقٌي عندهم"، يتبادر إىل الذهن كيف كان االجنليز يصفون الفرنسيني أبهنم 

ير، ز آكلو ضفادع، وكيف اهتم األملان اإليطاليني ابملبالغة أبكل الثوم، "اليهود غريبون عنا ألهنم حيرمون أكل اخلن
وال يضعون اخلمرية يف اخلبز، وال يعملون شيئًا يف السبت، يتزوجون من بعضهم فقط، وميارسون اخلتان ليس 
ألسباب صحية أو دينية؛ إمنا ليظهروا اختالفهم عن اآلخرين، يدفنون مواتهم، وال يبجلون القيصر"، بعد 

كرته إبضافة عناصر بعيداً ابلتأكيد على فاستعراض طبيعة اختالف التقاليد "اخلتان، السبت" يذهب اتكيتوس 
والقاضي كاتب لمل جيد اأسطورية، "يصنعون صورًا مقدسًة حلمار، حيتقرون ذويهم، خيونون بلداهنم واآلهلة"، 

ني الروماين بليين األصغر هتماً تسيء للمسيحيني فأفعاهلم كما يصفها فاضلة، غري أهنم كانوا يرفضون تقدمي القراب
 هذا العناد يف أمٍر بدهي وطبيعي هو ما أوحى ابختالفهم.و ، ذا أرسلهم للموتل لالمرباطور

تطورت مفاهيم االختالف بعد أن صارت العالقات السياسية واالجتماعية أكثر تعقيدًا عما مضى، ومعها 
مفهوم العدو أيضًا فلم يعد الشخص القابع خارج جمالنا ويظهر اختالفه من بعيد، بل الشخص الذي  تطور

يعيش بيننا، والذي نسميه هذه األايم ابملهاجر، والذي يتصرف بغرابٍة ابلنسبة لنا، ويتكلم لغتنا بشكٍل غري 
(: الشخص املاكر، Juvenalهو الشخص الذي نستخدم فيه هجاء الشاعر الروماين جوفينال )فجيد، 

 واملخادع، والوقح، واليوانين الفاسق، والقادر حىت على إغواء جدة صديقه.
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 إن الزجني وبسبب لونه يظل غريباً أينما ذهب، ففي املوسوعة األمريكية األوىل املطبوعة من قبل توماس دوبسون
(Thomas Dobson)   الذين نلتقيهم  شرة الزنوجمت تعريف مفردة الزجني ابلتايل:"ابلنسبة لب 1798سنة

، هذا فإهنم خمتلفون متاماً من انحية مالمح وجوههم عن بقية البشر وفوقفإهنا تتكون من عدة أطياف لونية، 
غليظة، وآذان  ، وشفاهوكبرية فهم خبدود مستديرة، وذقون ابرزة، وجباه كبرية بشكٍل غريب، وأنوف فطس

شكل  املؤخرةي كبرية مما يعط  هنوأرداف مضغوطة إىل اخللف، هناضأحو  صغرية، وابلنسبة للنساء الزجنيات فإن
السرج، عدم التناسق يف األشكال هذا يوحي ابلبشاعة، وأن الرذائل جزءٌ من حياة هذا العرق التعيس: اخلمول 
واخليانة واالنتقام والوحشية والوقاحة والسرقة والكذب واإلغواء والبذاءة، هذه الصفات أدت إىل وضع حٍد 

مثاٌل عن أي شعوٍر ابلشفقة جتاه اآلخرين، و  جلوهر القانون الطبيعي، وأخرست أتنيب الضمري، إهنم غرابء
 سيٌء وواضٌح لفساد اإلنسان إذا تحرك بدون رادع".

الزجني بشٌع، وكذلك العدو جيب أن يكون بشعًا ألن اجلمال صفٌة مالزمٌة للطيبني واألصدقاء، يف العصور 
ة ك الكائن صفاٍت معينأخرى امتال عبارةٍ ويف أواحٌد من الصفات اجلذرية للجمال، كان الكمال الوسطى  

واضح  اإلنسان الذي فقد عضوًا أو ميتلك عيبًا يف قامته مثل القصر الفيصري معها معيارًا للنوع الذي ميثله، 
ذو العني الواحدة أو القزم (Polyphemus) كان يوصف ابلبشاعة، هلذا السبب كان العمالق بوليفيموس 

( Priscus) البانيوين يف القرن اخلامسكان املؤرخ والدبلوماسي الروماين بريسكوس ،  بدهياً مامي يشكالن العدو 
( اهلوين أبنه "شرير املظهر فهو قصري القامة وواسع الصدر وكبري الرأس، له عينان صغرياتن Attilaيصف أتيال )

ه مالمح الشيطان  أتيال تشبوحلية رمادية صغرية وأفطس األنف وداكن البشرة"، غري أن املثري يف األمر أن مالمح 
، فقد وصفه بعد موته خبمسة قرون أبنه "حنيل (Rodolfus Glaber) كما يصفه رودلوفوس غالبر

الوجه، له عينان سوداوان عميقتان وجبهة عريضة متلؤها التجاعيد، أفطس األنف وفمه ابرز وشفاهه متورمة 
الكلب،  نه ابرزة ويغطيها الشعر، وأسنانه تشبه أنيابوله ذقٌن حاد وابرز، وشعره جمعٌد يشبه صوف املاعز، آذا

 .1ورأسه كبرية وقامته متوسطة، وصدره ابرٌز وله حدبٌة يف ظهره"

مبعواثً ( Liutprand of Cremona( األول ليتوبراند الكرميوين )Ottoحينما أرسل االمرباطور أوتو)
وواجه حضارًة غري معروفٍة حىت اليوم، رأى االمرباطور البيزنطي يفتقد لصفات الكمال  968إىل بيزنطة سنة 

                                                           

 مجلدات التاريخ، املجلد الخامس، الجزء الثالث11 
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فوصفه ابلتايل: "لقد وقفت أمام نقفور، إنه خملوٌق متوحش، قزٌم له رأٌس كبرية، عيناه الصغرياتن تشبهان عيين 
الشخص الذي  إنه –كن اللون كما لو كان حبشياً اخللد، وحلية رمادية وصغرية وبشعة، عنقٌه قصريٌة جداً، دا 

امه كبري البطن، صغري احلوض وفخذاه كبريان، له ساقان قصريان، وأقد  –ال ترغب أن تلقاه صدفًة يف الظالم 
، كريه الرائحة، األعداء وبشكٍل اثبت كريهو 2مفلطحة، يرتدي مالبس كريهة الرائحة وقد عفا عليها الزمن"

( يف بداية احلرب العاملية األوىل Edgar Berillonالنفس الفرنسي إدغار برييلون ) الرائحة، كتب عامل
، إذا كان البيزنطي كريه 3األملان أبهنم يتربزون أكثر من الفرنسيني لذا فإن روائحهم كريهًة وبشكٍل مبالغواصفاً 

( من القرن اخلامس Felix Fabriالرائحة، فإن املسلم أيضاً كريه الرائحة كما يقول الراهب فليكس فابري )
عشر: "للمسلمني روائح تسبب الغثيان، لذا فهم يتوضأون بشكٍل مستمٍر، ومبا أن روائحنا طيبة فإهنم ال 
ميانعون استحمامنا معهم، لكنهم يف هذا األمر غري متساهلني مع اليهود، والذين تصدر منهم روائح ال تطاق 

 .4املسلمون السرور برفقتنا حنن الذين ال روائح كريهة لنا"أبداً وبشكٍل أسوأ من املسلمني... يظهر 

( فإن النمساويني كريهو الرائحة، فعندما وصل إىل كاتدرائية Giuseppe Giustiابلنسبة جلوسييب جيسيت )
 القديس أمربوجو يف ميالن كتب هذه االنطباعات:

 ابجلنود املليئةخلت الكاتدرائية "د

 اجلنود الذين أتوا من الشمال

 بوهيميون وكروات

 مصطفون كاألعمدة يف الكروم

 لقد انسحبت سريعاً، فالوقوف هناك

 بني الرعاع واألنفاس القذرة

                                                           

 إلى القسطنطينية وكتابات أخرى  ةسفار 222 

 1917، سيكولوجية العرق األملاني3 

 رحلة إلى األرض املقدسة ومصر واألراض ي العربية44 
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 يثري يّف شعور التقزز، ويصيبين ابلغثيان

 وحيرمين حىت الشعور بلهيب الشموع

 املعلقة على مذبح بيت الرب املقدس

 5املذبح امللطخ ابلشحوم"

 Cesareمربوزو )لو  تشيزاريه الرائحة مبا أنه يتغذى على اجليف كما خيربان الغجري أيضًا وابلضرورة كري
Lombroso)6 ذات األمر ينطبق على روزا كليب عدوة جيمس بوند يف رواية إاين فيلمنج "من روسيا  ،

" فهي ليست روسيًة سوفييتيًة فقط بل وسحاقية: "واقفٌة يف الرواق قبالة الباب األصفر، 1957مع احلب 
غمرهتا رائحة فاستنشقت اتاتنيا رائحة الغرفة النفاذة حينما مسعت صواًت يناديها أبن تدخل، فتحت الباب 

الغرفة، حينها كانت تقف قبالة طاولٍة مستديرٍة يعلوها مصباٌح مضاء، كانت الرائحة تشبه رائحة املرتو يف مساٍء 
حار، ورائحة الزنخ الذي تتسبب به احليواانت، فالناس يف روسيا على كل حاٍل تفوح منهم الروائح الكريهة 

 حني يف السوء إذا مل يستحموا، كانت اتاتنيا تتفحص املكان بغبطةٍ  سواءً استحموا أم ال، وتكون احلال متناهيةً 
فتح ابب غرفة النوم وظهرت روزا، كانت ترتدي ثياب نوٍم برتقالية اللون شبه شفافة، أظهرت من طية اللباس 

يب ت روزا كلبعد ثواٍن نزعكما لو كانت عارضة أزايء،   وقفتإحدى ركبتيها وكانت تشبه جوزة هنٍد مصفرّة، 
نظارهتا وتبني لتااتنيا وجهها العاري إذ كانت تضع املاسكارا وأمحر شفاه، مث وقفت جبوار األريكة ومسحت 

ا أن نتعرف على جبواري، علين واقعديعليها بيدها وقالت: أشعلي الضوء فاملفتاح هناك جوار الباب، وتعايل 
 بعضنا بشكٍل أفضل".

 العدو املسيح فقط، وال وليس عد وكريهة، فه  ةش ذو رائحوح ف أبنهي يوصاملسيحية واليهود فجرمنذ 
 ابلدم، "فهو برأٍس تلتهب كشعلة، عينه اليمىن حمتقنةٌ  هللا؛ عدواإلنسان بل  عدواألول للمسيحية، وال حىت 

واليسرى كعني القط خضراء وهلا بؤبؤين، وأجفانه بيضاء، وشفته السفلى كبرية، وعظام فخذه اليمىن ضعيفة، 

                                                           

 1845سانت أمبروجو، 5 

 ، املجلد األول، الفصل الثاني1876الرجل املجرم، 6 
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"عدو املسيح سيولد من بني اليهود، من تزاوج رجٍل وامرأٍة متاماً   ،7ضخمة، وإهبامه مفلطح وطويل" دامهوأق
كبقية البشر، لكن ليس كما يقول البعض من عذراء، ففي بداية ختلقه سيدخل الشيطان إىل رحم أمه ويغذيه 

وآذاٌن كآذان احلمار، سيكون له ستكون له عينان تشعان هليباً، ، "8"بقوته، وستظل قوة الشيطان دائمًا معه
أنف وفم األسد، لذا سريسل بني النريان الرجال الرتكاب أبشع اجلرائم، ويف وسط الصراخ املليء ابخلزي 
سيجعلهم ينكرون هللا، وسيثريون بكافة قدراهتم الننت لتشويه أسس الكنيسة؛ مستخدمني أبشع الطرق، 

ا كان عدو املسيح يولد بني اليهود فإن صورته ابلضرورة إذ 9وسيكشرون بسخريٍة عن بشاعة انب األسد"
تعكس صورة اليهود ككل، سواًء كان على املستوى الشعيب يف عداء السامية أم الديين أم الربجوازي يف القرنني 
الثامن عشر والتاسع عشر، لذا فلنبدأ مع وجه اليهودي: "وجوه اليهود زرقاء، وأنوفهم معقوفة، وعيوهنم عميقة، 

ذقوهنم ابرزة، تتحرك عضالت الفم بشكٍل واضٍح إذا تكلموا... اليهود أيضاً عرضةٌ لألمراض مما يوحي بفساٍد و 
ابلدم، كاجلذام يف أزمان ماضية واالسقريوط واألمراض املشاهبة له كالسل والرعاف اآلن، يقال أن روائح أفواه 

ب ملفرط للثوم والبصل، بينما يرى آخرون أن السباليهود دائماً كريهة؛ ويرد البعض هذا األمر الستخدامهم ا
 . 10ولعهم بلحم األوز، وهذا ما جيعلهم سوداويون ومتشائمون"

يف زمٍن الحق كتب املوسيقار ريتشارد فاغنر يصف اليهود ولكن بطريقٍة معقدة هلا عالقٌة ابلصوت والسلوك 
ٍل غريزٍي جيعل هذا العرق بغيٌض جداً، فبشكيقول: "هناك شيٌء غريٌب يتعلق ابلشكل اخلارجي لليهود، مما 

نتمىن أال يكون هناك ما هو مشرتٌك معهم، فمن املستحيل أن نتصور يهودايً يلعب على املسرح دور بطٍل أو 
ر بشكٍل غريزي أن هناك ما هو غري الئق، لكن السبب األهم الذي مينعنا من تقبل األمر و عاشق، دون الشع

ا اليهودي... إزعاٌج شديٌد وصفرٌي حاٌد يصم اآلذان يف حال تكلموا، اليهودي هو النربة اليت يتحدث هب
يستخدم كلماٍت ومجالً غريبًة عن لغتنا الوطنية... حينما نسمع يهودايً يتحدث فإن انتباهنا يرتكز على طريقته 

سيقية اليت تتضمنها ملو يف الكالم ال كلماته اليت ينطقها، إن هذا يشري إىل األمهية الكربى يف شرح التعابري ا

                                                           

 العهد السرياني لسيدنا يسوع املسيح7 

 رسالة في أصل وزمن عدو املسيح، الراهب أدوس من كاثدرائية مونتي اون دير8 

 رؤى روحانية، القرن الثاني عشر، املجلد الثالث الجزء األول، القسم الرابع عشرهايلدغارد بينغن، 9 

 1788مقالة في التطور الجسدي واألخالقي والسياس ي عند اليهود،  بابتيست هنري غريغور،10 
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أعمال اليهود، إن االستماع إىل اليهودي يتحدث يشّكل إهانًة لنا؛ ألن حواره خيلو من أي تعابري إنسانية... 
من الطبيعي أن جند اليهودي يرث موت اجلانب العاطفي يف شخصيته، وهذا يتجلى يف أهبى تعبريات اإلنسان 

بيعة ليهود يتميزون يف كثرٍي من الفنون ابستثناء الغناء، كما لو أن الطعن عواطفه وهو األغاين، ولعلنا جند أن ا
، كان هتلر يبدو أكثر رقةً وهو يضع احلدود بني اليهود واألملان حىت وإن كان كالمه 11قد حرمتهم هذه املوهبة"

م... يال خيلو من نربة حسد: "ابلنسبة جليل الشباب فإن موضوع اللباس جيب أن يكون من اختصاص التعل
فإذا كان معيار اجلمال هذه األايم ال يتعلق بشكٍل مباشٍر بطريقتنا اخلرقاء ابللباس، فإنه من غري املمكن لنا أن 

 . 12يتم تضليل آالف الفتيات األملانيات من قبل اليهود اللقطاء املتعجرفني"

ب دمائهم، يف قتل األطفال وشر  من مالمح الوجه مروراً ابللباس يقودان هذا إىل صورة العدو اليهودي املتمثلة
وقد ظهرت هذه الصورة النمطية عنهم يف أوقاٍت مبكرٍة، مثاًل يف واحدٍة من قصص االجنليزي 

( املعنونة بـ"قصص كانرتبري"، حيث تتشابه أحداث هذه القصة مع واحدة من قصص Chaucerتشوسر)
صيٍب مّر يف حٍي يهودي وهو ( إذ تروي قصة Simonino of Trentoالقديس سيمونينو اإليطايل )

"اي أم سيدان املخلص" حيث مت قطع عنقه ورمي جثته يف حفرة، منوذج اليهودي الذي يقتل األطفال   يغين:
فقد ظهرت بعض هذه النماذج يف بداية ظهور املسيحية مع تشكل معقد، ويشرب دماءهم ينحدر من موروٍث 

رة إليه: "يف املساء وحني أشعلنا املصابيح وبدأان إحياء ذكرى مفهوم اهلراطقة، يظهر هذا املثال ما نود اإلشا
آالم املسيح، أخذوا فتياٍت اختاروهن بعنايٍة من أجل إقامة طقوسهم السرية يف أحد املنازل، هناك أطفأوا 

 جلميع حىت األخواتيستطيع ا املصابيح حىت ال ينتبه لوجودهم وارتكاهبم الفواحش أحد، لقد أفرغوا املكان كي
والبنات االشرتاك ابلطقس الفاجر، كانوا يظنون أهنم يقدسون الشيطان ابنتهاكهم حرمة الزان والوهق، وحني 
تنتهي الطقوس يعودون إىل بيوهتم منتظرين تسعة أشهر ابنتظار والدة األطفال، حينها جيتمعون مرًة أخرى يف 

هم يف  يقطعون أطرافهم الغضة ويفرغون دماءذات املكان، ويف اليوم الثالث للوالدة يقومون أبخذ األطفال مث
أواين معدة مسبقاً، بعدها يقومون إبحراق األطفال الذين ما زالوا يصارعون املوت، وخيلطون الدم ابلرماد لصنع 

                                                           

 1850اليهودية في املوسيقا، 11 

 1925تلر، كفاحي، هأدولف 12 
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توابل يضيفوهنا إىل الطعام والشراب، وكمن يقوم بدس السم يف اخلمرة بسريٍة اتمٍة تكتمل طقوس هذه 
 .13الطائفة"

 العدو خمتلفاً وبشعاً ألنه أحياانً من طبقٍة اجتماعيٍة أقل، تظهر اإللياذة ثريسيتيس على أنه مهلهل الثيابيبدو 
وأعرج القدم، كتفاه حمدودابن جداً، ويبدو كما لو أنه رأسه خرج من صدره، وألنه من طبقٍة أقل من أغاممنون 

يطايل إدموند دي وفرانيت بطل رواية "قلب" لإل وأخيل فهو حيسدهم، غري أن هناك فارٌق بسيٌط بني ثريسيتيس
(، فبينما قام أوديسيوس مبهامجة ثريسيتيس وإدمائه فإن اجملتمع عاقب Edmondo de Amicisأميسي )

أكتوبر: وجبواره كان جيلس فىًت قوٌي ذو نظراٍت جريئة امسه فرانيت، وقد مت طرده من  25فرانيت ابلسجن:" 
 ة.مدرسٍة أخرى منذ مدٍة قصري 

يناير: هناك فىًت واحٌد كان قادرًا على الضحك حينما كان ديروسي يتكلم عن جنازة امللك، إنه فرانيت  21
هذا احلدث ى ر وأان أكرهه جداً؛ إنه شرير، فحينما كان أييت أحد اآلابء إىل املدرسة لتأديب ولده كان فرانيت ي

 اروين، لقد ضرب ابن البناء بسبب أنه كان، وحينما يبكي أحد األوالد يضحك، لكنه كان خياف كاً مضحك
صغري اجلسم، وكان يسخر من كروسي ألن أحد أطرافه معاقة، وكان يتهكم على بريكوسي الذي حيبه اجلميع، 
وكان يطلق النكات على روبيتيت، لكن املفاجئ أنه يف السنة الثاين كان ميشي بواسطة عكازين بعد أن أنقذ 

يبدون أضعف منه، وحينما تكون هناك مصيبة فإنه يصبح متوحشاً ويؤذي كل  طفاًل، إنه يتهكم بكل الذين
من حوله، هناك شيٌء مغروٌر توحي به تلك اجلبهة الصغرية والعينان الداكنتان، واللتان حياول إخفاءمها دائماً 

تشاجر يبقبعته، إنه ال خياف شيئاً، فهو يضحك يف وجه املعلم، ويسرق وقتما استطاع، ويكذب ببجاحة، و 
ضر إىل املدرسة داببيس كبرية ليخز هبا زمالءه ابلفصل، ينزع أزرار معطفه ومعاطف اآلخرين  بشكٍل دائم، حيح
ليلعب هبا، حيمل يف حقيبته املمزقة، كتبه ودفاتره املتسخة، ومسطرته املعوجة، يعلك قلمه ويقضم أظافره، 

وهذا ما كان  علم يتظاهر أبنه ال يهتم بسلوكه السيءمالبسه ممزقٌة بسبب مشاجراته اليت ال تنتهي... كان امل
جيعله يتمادى، وحينما كان يعامله املعلم بلطف فإنه يهينه، وإذا قرر معاقبته وضع يديه على وجهه كأنه يبكي 

 وهو يف احلقيقة يضحك. 
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سبة للعاهرة فإن ابلناجملرم والعاهرة وبشكٍل بدهي أبرز أمثلة البشاعة، وذلك بسبب وضعهم االجتماعي، لكن 
األمر يتعلق بعامٍل تربز فيه العداوة اجلنسية، واليت من املمكن أن نسميها العنصرية اجلنسية، فبالنسبة للرجل 
الذي يكتب ويسيطر، أو يسيطر من خالل الكتابة فقد صور املرأة منذ زمٍن قدمي بشكٍل عدائي، لذا فيجب 

 ، خاصًة إذا ما علمنا أهنا نتاج األدب العظيم الذي كتبه ابلغالب أانسٌ أال ننخدع بتلك الصورة املالئكية للمرأة
نبالء وطيبون، فعامل األدب اهلجائي وبتأثرٍي من املخيلة الشعبية كان ميارس شيطنة املرأة منذ العصور القدمية 

وس مارشالييس كمرورًا ابلوسطى حىت األزمنة احلديثة، ابلنسبة للعصور القدمية سنكتفي مبثاٍل واحد من مار 
(Martial ابلنسبة لك  اي فيتسويال اليت صمدت أمام ثالث مائة قنصل، ال متلكني سوى ثالث شعرات" :)

يف رأسك، وأربعة أسنان، صدرك يشبه صدر اجلراد، ساقاك  يشبهان ساقي منلة، متشني وجبينك  جمعٌد أكثر 
ك تشبه رائحة ظرات البوم يف الصباح، رائحتمن جتاعيد ثوبك، ثدايك  يشبهان ثديي بقرة، نظراتك  تشبه ن

 .14املاعز، أردافك  ذابلٌة كمؤخرة بطة... وحده مشعل اجلنازة يستطيع اخرتاق فرجك"

من يستطيع كتابة هذا املقطع؟ "املرأة حيواٌن غري مكتمل، حتكمها عواطف من غري املمكن القبول هبا لعفنها، 
أقذر من املرأة، حىت اخلنزير الذي يتمرغ ابلوحل ال جياريها بشاعة،  دعوان ننظر يف هذا األمر، ال يوجد حيوانٌ 

وإذا كان هناك من يرغب إبنكار هذه احلقيقة، عليه أن يتفحص أعضاءها احلساسة، فاملرأة ختفيها وهي تشعر 
كيف    لي، إذا كان جيوفاين بوكاتشيو الرجل الفاجر وغري املؤمن يفكر هبذه الطريقة فنستطيع أن نتخ15ابلعار"

كان يفكر أخالقيو العصور املظلمة، وماذا كتبوا للتأكيد على وصية ابول الرسول، حيث يؤكد على أنه إذا  
كان من املمكن مقاومة اإلغواء فإنه من اجليد عدم جتربة اللذة اجلسدية، يف القرن العاشر استحضر الراهب 

وراء  ا استطاع الرجال النفاذ أبنظارهم إىل ماأودو الكلوين هذه الفكرة بقوله: "مجال اجلسد ظاهري فقط، فإذ
اجللد فإهنم سيصابون ابلقرف جراء النظر إىل املرأة فقط، فخلف هذا احلسن يوجد الدم والبلغم واملخاط واملرارة، 
أتمل ما هو موجوٌد يف األنف والبلعوم واملعدة ويف كل مكاٍن من جسدها ستجد القذارة، وحنن ممنوعون من 

 .16نقوم ابحتضاهنا"عنا فكيف بنا القذارة، حىت أبطراف أصابملس القيء و 
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انطالقًا مما ميكن لنا تسميته هنا بكراهية النساء الطبيعية نصل إىل أحد نتاجات احلضارات احلديثة املميزة، 
وهو تكوين الساحرة، ورغم أن الساحرة كانت معروفًة يف العصور القدمية وهنا نود ذكر مثاٍل واحٍد ورد يف 
احلمار الذهيب أليوبليسيوس وكذلك هوراس: "لقد رأيت كانداي أبم عيين، ترتدي ثياابً سوداء حافية القدمني 

، كان السحرة والساحرات يف 17وشعثاء الشعر، تعوي مع ساغاان، كان شحوهبما مما ال يطاق النظر إليه"
اندرة من  ىل حٍد ما حاالتٍ ميثلون إ العصور القدمية والوسطى جزءًا من االعتقاد الشعيب، وكان يحعتقد أهنم

 .هنيلعاألرواح الشريرة  سيطرة

يف عصر هوراس مل تكن روما تشعر أبن الساحرات يشكلن هتديداً، وكان السحر يف العصور الوسطى يعترب 
ظاهرة إحياء ذايت، أو يف كلماٍت أخرى كانت الساحرة شخصًا يحعقتد أهنا جمرد ساحرة فقط، كما تشري إىل 

شريعة األساقفة يف القرن التاسع: "لقد أغوى الشيطان بعض النساء املنحالت مما جعلهن يتومهن أهنن ذلك 
ميتطني ظهور الوحوش يف الليل صحبة مجٍع من النساء، ظناً أهنن قد امتلكن قدرة اآلهلة دايان... على الرهبان 

لشيطان، فعل الروح القدس، بل من فعل اوعظ رعااي اإلله أبن هذه األشياء اليت يتخيلها املؤمنون ليست من 
إن الشيطان ذاته قد تقمص دور مالك وامتلك عقول هؤالء النسوة املسكينات وحتكم هبن، بسبب شكوكهن 

 وفساد عقيدهتن".

يث حظن أن الساحرات يلتقني بشكٍل ما لالحتفال ابلسبت اخلاص هبن، مع بزوغ فجر األزمنة احلديثة كان يح 
أشكال حيوانية، وبذا فقد صرن أعداء للمجتمع، وهلذا السبب فقد مت تعقبهن وحماكمتهن يطرن ويتحولن إىل 

لك املشكلة ت حىت ال يضيع جهدان فاجملال هنا ال يسمح لنا بدراسة متالزمة السحر،و وعقاهبن ابملوت حرقاً، 
يبريية أو أثر الشامانية الساملعقدة سواًء كانت الساحرة كبش فداء يف أزمنٍة واجهت هزاٍت اجتماعية عميقة أو 

شابه ما يهمنا هو تواتر الطريقة اليت يتم هبا صناعة العدو، فبالشكل امل ،حىت ظاهرة دراسة اجملتمعات البدائية
حلالة اهلراطقة واليهود، كان كافياً لرجل علٍم يف القرن السادس عشر وهو جرياملوا كاردمونو أن حياجج بـ:"أهنن 

ضاعًا صعبة، يفتشن يف األودية عن الكستناء واألعشاب من أجل الغذاء... لذا نساء مسكينات يعشن أو 
ن هزيالت ومكسورات وشاحبات اللون أبعني جاحظة، ونظرات تكشف عن التشاؤم واملزاج يفإهنن يبد

السيء، إهنن نساء قليالت الكالم واتئهات، ومن الصعب عزهلن عن أولئك الذين استوىل عليهم الشيطان، 
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حادة وصارمة وأي شخٍص يستمع إىل قصصهن سيكون متأكداً من أن القصص اليت يروينها ابقتناٍع  آراؤهن
 .18اتٍم قد حصلت، قصص مل حتدث وال ميكن هلا احلدوث"

 Carloبريغ )ز بعد انتشار اجلذام حسب ما يقول كارلو غين ضطهادظهرت موجٌة جديدٌة من اال 
Ginzburg حيث سّجل أن اجملذومني مت حرقهم يف"سبت الساحرات ابتهاجات: معرفة سر"( يف كتابه : 

بتهمة حماولة قتل الفرنسيني من خالل تسميم مصادر مياه الشرب كاآلابر واحلنفيات  1321فرنسا سنة 
العمومية: "النساء اجملذومات اللوايت اعرتفن ابجلرمية سواًء حتت التعذيب أم بدوافع ذاتية كان حيكم عليهن 

، ابستثناء احلوامل واللوايت كان يتم احتجازهن حىت الوالدة مث يتم إعدامهمن"، من الصعب ابإلعدام حرقاً 
بريغ يشرح ز التعرف على جذور االضطهادات اليت كانت تطال املتهمني بنشر الطاعون أو اجلذام، لكن غين

املؤرخني يربطون  عدٌد منفجانباً آخر من هذه الظاهرة، وهي الربط التلقائي بني اجملذومني واليهود واملسلمني، 
اهتام اليهود أبهنم كانوا حيرضون اجملذومني ويقدمون هلم املساعدة؛ هلذا السبب كان العديد منهم يرسلون إىل 

بريغ: "كان السكان قد أخذوا على عاتقهم حتقيق ما كانوا يرونه العدالة، فبمساعدة املسؤولني ز احملرقة، يقول غين
ا حيبسون أولئك الناس يف بيوهتم مع كافة مصادر حياهتم وحيرقوهنم"، أحد قادة هذه احملليني أو الرهبان كانو 

اجملموعات اعرتف أن يهوداًي قدم له املال مقابل وضع السم يف حنفيٍة عمومية، كان السم مصنوعًا من "دٍم 
قاع احلنفية، لكنه  بشري مع بول وثالثة أنواٍع من األعشاب" ومغلفاً بقطعة قماش مربوطًة حبجر حىت تغرق إىل

أخرب أيضاً أن ملك غرانطة املسلم هو من أرسل اليهود، ويف روايٍة أخرى كان سلطان اببل أحد أطراف هذه 
املؤامرة، هناك ثالثة أعداء اترخييون وهم اجملذومني واليهود واملسلمني، لذا فإهنم جيتمعون دوماً يف أي مؤامرة، 

كل و اهلراطقة، حيث يقومون بتجميع اجملذومني من أجل البصاق على اهليبعض املصادر تشري إىل عدٍو رابع وه
 على الصليب. ءوالوط

هذه الطقوس كانت متارس يف زمٍن الحق من قبل الساحرات ففي القرن الرابع عشر ظهر أول كتّيب حملاكمة  
 ريانرد غوييف بمن أتل "دليل احملقق ملعرفة شرور اهلرطقةوهو "اهلراطقة حيث نشرته حماكم التفتيش 

(Bernardo Gui وكذلك كتاب ،)"دليل التحقيق" ( لنيكولو إميريكNiccolao Emeric ويف ،)
يف  أفالطون( يرتجم Marsilio Ficinoالقرن اخلامس عشر يف الوقت الذي كان فيه مارسيليو فيسينو )
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عصور املظلمة"  أخرياً، لقد انتهت الميو ميديتشي، كان طالب املدارس يغنون: "أخرياً، ز البندقية بتوجيٍه من كو 
و  1435بني سنيت  (Formicarius)فورميكاريوس ( يؤلف كتابه  NiderJohnكان جون نيدر)

والذي يتحدث ألول مرٍة وبعالنية عن ممارسات السحر، كتب البااب جيوفاين  1473وطبعه سنة  1437
هذه املمارسات يف البيان البابوي ( عن Giovanni Battista Cyboابتيست سيبو "الربيء الثامن" )

: "لقد تناهى إىل أمساعنا مؤخراً ما تسبب بقلقنا، أنه يف بعض مناطق أملانيا... أانٌس من اجلنسني 1484سنة 
ضحااي غفلتهم عن الدين، مت تضليلهم من قبل الشيطان، وأخرجهم من اإلميان الكاثوليكي، ال يتورعون عن 

ذ ة، يرتكون األطفال واحليواانت واحملصوالت متوت وهتلك... يستخدمون التعاوياالرمتاء يف األحضان الشيطاني
والطالسم وممارسات سحرية أخرى، لذا فقد وجهنا إىل استخدام كل الوسائل املناسبة ملنع انتشار ممارسات 

قني سبرينغر قاهلراطقة يف تلك املناطق، واليت تسعى لتسميم أرواح رعااي الكنيسة الطيبني وذلك من خالل احمل
  ون نيدركتاب جمتأثرين بـ االثنانالبيان بسنتني نشر  "، بعد هذا(Sprenger and Kramerوكرامر )

 كتاهبما سيء الصيت واملعنون مبطرقة الساحرات.

تعطي سجالت حمكمة التفتيش املتعلقة مبحاكمة الساحرة أنطونيا من أبرشية القديس جوريوز التابعة ألسقفية 
من آالف األمثلة حول تكوين الساحرة: "قامت املتهمة هبجر زوجها واملضي مع ماسي ملكاٍن جنيف واحداً 

لرجال والنساء، ا يتواجد فيه عدٌد كبرٌي من هناك كنيٌس للهراطقة حيث أقيم يحعرف بالز بريوي قرب النهر،
: هذا هو جني وقال هلاعربدوا، بعدها أراها ماسي شيطااًن يدعى روبني، والذي كان له مظهر الز يقصوا و لري 

سيدان والذي جيب عليك أن تظهري له كل فروض الوالء إذا ما أردت احلصول على كل رغباتك، سألت 
املدعى عليها ماسي ماذا عليها أن تفعل فرد قائاًل: عليك  أن تنكري اإلله خالقك واإلميان الكاثوليكي وتلك 

لة ن روبني كسيدك وإهلك وتفعلي كل ما يطلبه منك، للوهالزانية املسماة مرمي العذراء، وتقبلي هذا الشيطا
األوىل ترددت أنطونيا بعد مساعها هذه الكلمات لكنها سرعان ما قالت: أنكر إهلي واإلميان والكاثوليكي 
والصليب املقدس، وأؤمن ابلشيطان روبني سيدًا وإهلا، مث قدمت فروض الوالء بتقبيل قدمه بعدها أخرجت 

دٍم ونصف حىت تكسر، مث مشت على عصاً بطول ق بقدمها اليسرى ألقته على األرض وداستهصليباً خشبياً و 
لتدخل الكنيس، بعدها قامت بدهن ما بني فخذيها مبرهٍم موضوٍع يف إانء القرابن وقالت: اذهب، اذهب إىل 

ان خبزاً وحلماً كالشيطان، حينها دخلت يف طقوس الكنيس، لقد اعرتفت املدعى عليها أبهنم أكلوا يف ذلك امل
ته، ؤخر موشربوا نبيذاً مث رقصوا، بعدها حتول الشيطان روبني إىل كلٍب أسود، وقاموا بتقديسه وعبادته وتقبيل 
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وأخريًا قام الشيطان إبطفاء النار املشتعلة يف املوقد، وأشعل انرًا بلهيٍب أخضر أانرت الكنيس كله وصرخ 
طالبهم ابملمارسة اجلنسية ويف وسط الصراخ اضطجع الرجال والنساء بشكٍل وحشي ي  ) Meclet )ميكليت

 بينما هي اضطجعت مع املدعو ماسي غارين". 

هذه الشهادة مع التفاصيل املذكورة حول البصاق على الصليب وتقبيل املؤخرة تتشابه إىل حٍد كبرٍي مع ما مت 
 يف ونصف، وما يثري الدهشة ليس استخدام احملققني رانً قما يقارب تسجيله يف حماكمة فرسان املعبد قبل 

حماكمات القرن اخلامس عشر قواعد االستجواب املسجلة عن حماكمات سابقة، بل أن الضحية يف هناية 
التحقيق تقتنع بصحة االدعاءات املوجهة ضدها، ففي حماكمات السحرة ال يتم بناء صورٍة للعدو فقط، وال  

ملية االعرتاف وهذا يقوله خالل عكاب أشياء مل تفعلها بل اقتناع الضحية حبقيقة ما كون الضحية تعرتف ابرت
ري االنتباه، من اجليد تذكر إجراءات مشاهبٍة مت شرحها يف رواية "ظالم عند الظهرية آلرثر كوستلر" وكيف ما يث

ملتهمني أبهنم يتم إقناع امت صناعة العدو خالل احملاكمة حتت حكم ستالني، حيث يتم صناعة صورٍة لعدٍو ما و 
على تلك الصورة فيصدقون، حىت أولئك الذين أيملون أبن يكونوا يف مواقع حسنٍة يتم إغراؤهم كي يصريوا 
أعداء، فاملسرح واألدب يقدمان لنا أمثلًة مشاهبًة لفرخ البط البشع، والذي يتم ازدراؤه من قبل احمليطني به بناًء 

 :ريتشارد الثالثشكٍل مسبق، هنا أقتبس شكسبري من مسرحية على الصورة اليت كونوها عنه ب

 لكنين مل أحوجد ملمارسة األالعيب املسلية

 وال حىت متعة النظر يف مرآة حبيبة

 أان احملروم بسوء أقداري

 الذي شوهت الطبيعة خلقته

 املشوه الناقص الذي أحرسل قبل زمانه

 إىل هذا العامل الذي ميضي بشق األنفس

 الكسيح  هذا العامل

 كلما وقف ابلقرب منهاعليه  الكالب  أان الذي تنبح

 ملاذا ال أجد متعًة أمضي هبا وقيت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
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 سوى اختالس النظر إىل ظلي

 والتغين خبلقيت املشوهة

 وما دمت غري صاحٍل للحب

 والتمتع هبذه األايم اجلميلة 

 فألكن وغداً 

شكل احلضارات، تعملية يبدو أننا ال نستطيع احلياة دون وجود عدو، فصورة العدو ال ميكن ابملطلق حموها من 
نتقل من كوهنا في حالة ريتشارد تبدو صورة العدو تف، حمٍب للسالمإهنا احلاجة الطبيعية حىت ابلنسبة إلنساٍن 

واًء كانت  بشكٍل أو خآخر، وعلينا أن هنزمها، ستكوينًا بشراًي إىل قوٍة طبيعية أو اجتماعية تقوم بتهديدان
قضااي عادلة   ، وابلرغم من كون هذه األشياءيف العامل الثالثحىت جماعة  و رأمساليًا أم تلواًث بيئيًا أاستغالالً 

 قضية مقاومة الظلم والطغيان، فإهنا كما يذكران بريشت: "جتعل مالحمنا صارمة".ك

 الهل حسنا األخالقي واٍه حينما نواجه احلاجة احلتمية لوجود عدو؟ نستطيع املناقشة أبن األخالق تتدخل 
حينما حناول أن نفهم هذا العدو، أو نضع أنفسنا مكانه،  بل، فقط بعدم وجود عدوٍ يف حالة تظاهران 

أنفسهم وبناًء  من وجهة نظرهم أسخيلوس مل يكن حاقداً على الفرس حينما كتب مسرحيته الرتاجيدية "الفرس"
 مبظهرهم الضعيف يكتفييعامل الغاليني ابحرتاٍم كبرٍي ويف أسوأ األحوال كان وكان قيصر على خربته معهم، 

ختاذهلم من روائحهم الكريهة و  ت شكواهوهم يستسلمون له، كان اتكيتوس حيرتم األملان ومظهرهم العام وكان
عون مقاومة احلر والعطش، إن حماولة فهم اآلخرين تعين تدمري الشائعات يف األعمال الشاقة كوهنم ال يستطي

املرتبطة هبم، بدون إنكار أو جتاهل اآلخرية، لكن فلنكن واقعيني فهذه احملاوالت لفهم العدو تعترب من امتيازات 
أمريكا كتاب:  نشر يف 1967الشعراء والقديسني وحىت اخلونة، بينما دوافعنا الداخلية من نوٍع آخر، يف سنة 

"تقرير من اجلبل احلديدي: يف إمكانية ورغبة حتقيق السالم"، من قبل كاتٍب جمهول، كان من الواضح أنه  
تمية ، لكن ومبا أن إعالن احلرب يتطلب وجود عدو، فإن حأو مرثيةً تشاؤميةً حول حتميتها كتيٌب ضد احلرب

لدفع  ، هلذا فإن الكتيب كان يلمح وبشكٍل جدي أن أي حماولةٍ وابتكارهاحلرب مرتبطٌة حبتمية تعريف العدو 
اجملتمع األمريكي كي يشّكل دولة سالم سيكون كارثياً، فاحلرب وحدها من تقدم أسس اندماج اجملتمعات 
اإلنسانية وتطورها، فاخلسارة املنظمة تشبه الصمام الذي يقوم بضبط حركة اجملتمع احلثيثة، إهنا أي اخلسارة 
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أمة، إن احلرب تساعد اجملتمع كي ينظم ذاته ك ،قوٌة فعالة ومؤثرة فهيمة هي ما حتل مشكلة التموين املنظ
فاحلكومة ال تستطيع أن تؤسس لشرعيتها دون احلضور الدائم للحرب، فاحلرب وحدها من حيافظ على حالة 

 .التوازن بني الطبقات االجتماعية وتساعد على إبعاد العناصر املعادية للمجتمع

 هذه القوىتغالل اس يتسبب السالم حبالٍة من الفوضى واالحنراف يف جيل الشباب، تسهم احلرب يفبينما 
، فاجليش يف هذه ةاجتماعيوى االجتماعي فإهنا تعطيهم مسّمًى وقيمة بشكٍل أفضل، حىت على املست املدمرة

ناس على وهب احلياة واملوت حيث ال ظام احلرب وقدرهتا علىفناحلالة هو األمل األخري ابلنسبة للمنبوذين، 
فمن وجهة  ،أخرى كحوادث السيارات مثالً  عواملبداًل عن  إعادة التنظيم االجتماعييف سبيل  دفع الدم مثناً 

نظر بيئية فإن فاتورة احلرب يدفعها عدٌد هائل من القتلى، وهذا األمر قد تغري مع هناية القرن التاسع عشر 
يقتلون  "جلنوداأعضاء اجملتمع الشجعان "فبينما كان املنبوذون يبقون أحياء داخل املدن أو على هوامشها، كان 

ر األمر إذ صار قصف املدن عامالً ابرزاً يف منع زايدة السكان أكثيف املعارك واحلروب، غرّي التطور التقين هذا 
من طقوس قتل املواليد قدمياً أو الرهبنة أو حاالت برت األعضاء التناسلية، وكذلك االستخدام املبالغ فيه لعقوبة 

وضاع األ ية للسيطرة علىو وسيلًة إنسانمفهومًا و اإلعدام، احلرب وحدها جتعل هذا األمر ممكناً، إذ تقدم 
 املختلة.

إذا كان هذا األمر صحيحًا فإن عملية صناعة العدو جيب أن تكون مكثفة ومستمرة، وهنا يقدم لنا جورج 
مثااًل جيدًا عن هذه احلالة: "يف اللحظة التالية مت بث خطاٍب مرعٍب وخميٍف من  1984أورويل يف روايته 

ك ا، كان الصوت وحشيًا حبيث جيعل األسنان تصطالتلفاز املركون يف آخر القاعة، وكصوت آلة جف زيته
رعباً، ويقف له شعر الرأس... لقد بدأت حفلة الكراهية، ظهر على الشاشة وجه عدو الشعب إميانويل 
غولدشتاين، وبدأت صرخات االستهجان تعلو يف القاعة، صرخت الفتاة ذات الشعر الذهيب بصوٍت ممزوٍج 

 قياديني السابقني للحزب صار املرتد واملنحرف واخلائن األول للحزب،ابخلوف والقرف، فغولدشتاين أحد ال
امللوث لطهارته، كانت تعاليمه مصدر كل اخلياانت واالحنرافات اليت عصفت ابحلزب مؤخراً، واآلن كذلك و 

 هو قابٌع يف مكاٍن ما حييك املؤامرات.

ه كساه خليٌط ى الشاشة، غري أنه كلما حملبسبب الزحام حوله مل يستطع ونستون رؤية وجه غولدشتاين جيداً عل
من املشاعر املفعمة ابألمل، كان وجهه اليهودي حنياًل، تكسوه هالٌة من التجاعيد، بشعٍر أبيض وحليٍة صغرية،  
كان وجهه ذكياً غري أن منظر أنفه الطويل النحيل مبنخريه يوحي ابلسذاجة، فهو يذّكر بوجه التيس، كما أنه 
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ملاعز، كان غولدشتاين يهاجم عقيدة احلزب ويطالب ابلسالم الفوري مع أوراسيا، كان يدافع صوته يشبه ثغاء ا
عن حرية التعبري، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية التفكري، لقد كان يصرخ بشكٍل هيستريٍي أبن الثورة 

أماكنهم صارخني أبن  قافزون يفقد متت خيانتها... يف الدقيقة الثانية ارتفعت نوبة الكراهية، وبدأ احلضور يت
يتم إخراس هذا الثغاء اجملنون الصادر من الشاشة، امتقع وجه الفتاة ذات الشعر الذهيب، وبدأت ابلصراخ  
كانت تفتح فمها وتغلقه كما لو كانت مسكًة أحخرجت من املاء... الفتاة ذات الشعر الداكن الواقفة خلف 

 ابديدة وقذفته على الشاشة حيث أصأمسكت معجم اللغة اجل ونستون صرخت "خنزير، خنزير، خنزير" مث
أنف غولدشتاين مث ارتد على األرض، تعاىل الصراخ، وانتبه ونستون إىل نفسه وهو يصرخ مع اجلموع ويضرب 
قائمة الكرسي بقدمه بشكٍل عنيف، املرعب يف دقيقيت الكراهية هاتني ليس أن الفرد كان ملزمًا ابالنضمام 

ًا يف رمٌة كما لو كانت تياراً كهرابئيللجموع يف صراخها، بل استحالة عدم االنضمام إليها... سرت نشوٌة عا
اجلموع يكسوها اخلوف ورغبة االنتقام، رغبٌة ابلقتل والتعذيب، رغبٌة بتحطيم الوجوه مبطرقة، جعلت اجلميع 

 يقطبون ويصرخون بشكٍل جنوين دون رغبتهم".

شهد اخلوف الذي لنجد أننا ال نستطيع احلياة دون عدو، فنحن ن 1984ليس علينا أن نتعمق أكثر يف رواية 
يتسبب به تدفق املهاجرين، ففي إيطاليا اليوم يتم تصوير الرومانيني على أهنم أعداء من خالل سلوك بعضهم 
ابعتبار أن هذا السلوك يشّكل ثقافًة إثنية، هذه احلال تقوم بتقدمي كبش فداء لكل جمتمٍع ال يستطيع تعريف 

ال يف مسرحيته ثين، سارتر يقدم لنا النظرة األكثر تشاؤماً يف هذا اجملنفسه كونه يف طور التغري، مبا فيه التغري اإل
"أبواب مغلقة"، حيث ال نستطيع معرفة أنفسنا إال بوجود اآلخرين، وهذا ما تبىن عليه ابألساس مسأليت 

مح االتعايش واخلضوع، وعلى الرغم من هذه اإلشكالية فإننا نقع يف إشكاليٍة أخرى وهي عدم القدرة على التس
مع اآلخر؛ ألنه وببساطٍة ليس حنن، وهبذه الطريقة فإننا حني ننزل اآلخر منزلة العدو فإننا خنلق جحيمنا على 
األرض، يغلق سارتر الغرفة على ثالثة رجال ال يعرفون بعضهم حىت املوت، أحدهم أدرك هذه احلقيقة الرهيبة 

ه لن يكون هناك أي تعذيٍب جسدي، أال تتفق وقال: "انتظر، سرتى كم األمر سهٌل جداً، فمن الواضح أن
معي؟ ومع ذلك فنحن يف اجلحيم، ولن أييت أحٌد آخر إىل هذا املكان، سنبقى حنن الثالثة يف هذه الغرفة إىل 
األبد... بعد برهة: هناك شخٌص مفقود! إنه اجلالد! يبدو واضحاً أن ما يسعون إليه هو تقليص عدد العاملني 

 حٍد منا سيكون اجلالد ابلنسبة لالثنني اآلخرين. انتهىهنا، لذا فإن كل وا
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