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فلسفة
أوسع .إن اكتشاف األعداد غير املنطقية
أك ـ ـثـ ــر إثـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاع ــر ،ألن ـ ـ ــه ي ـش ـمــل
مجموعة من األشخاص ،الفيثاغوريني،
امل ـك ـ ّـرس ــن ل ـن ــوع م ــن ع ـب ــادة الـعـقــانـيــة
كما هو موضح في الرياضيات ،الذين
يدرسون الرياضيات على وجه التحديد
كـتـعـبـيــر ع ــن ه ــذه ال ـع ـب ــادة ،ويـكـشـفــون
عــن غـيــر قـصــد الــاعـقــانـيــة فــي صميم
ال ـش ــيء الـ ــذي اع ـت ـب ــروه ه ــدف ــا لـلـعـبــادة
حـيــث أط ـل ـقــوا عـنـفــا غـيــر عـقــانــي على
أنفسهم .هــذا التسلسل مــن الـخـطــوات،
يأخذنا من تاريخ العلم والتكنولوجيا
الـ ــذي ت ــم ت ـص ــوره ت ـص ــورًا ض ـي ـقــا ،إلــى
تــاريــخ اجـتـمــاعــي وس ـيــاســي ،غــالـبــا ما
تتميز فصوله بهذا الـنــوع مــن الحركة
الـجــدلـيــة :مــن االل ـت ــزام إل ــى املـثــالــي ،إلــى
االكتشاف داخــل حركة إجهاد ال يمكن
تعويضه بشيء يتناقض مع هذا املثل
األعلى ،أخيرًا ،االنحدار إلى هذا الشيء
املعاكس.
ه ــذا ه ــو ت ــاري ــخ ال ـع ـقــان ـيــة ،وبــالـتــالــي
أيضًا تاريخ الالعقالنية التوأم :تمجيد
العقل والــرغـبــة فــي القضاء على عكس
ذلـ ــك؛ الـتـحـمــل الـحـتـمــي لـلـعـقــانـيــة في
الـحـيــاة الـبـشــريــة ،ح ـتــى ،ورب ـمــا بشكل
خ ــاص ،ال ـحــركــات ال ـتــي أوق ـفــت نفسها
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى ال ــاع ـق ــان ـي ــة؛ وأخـ ـيـ ـرًا،
االن ـح ــدار إل ــى التضحية بالنفس غير
امل ـن ـط ـق ـيــة لـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ـك ــر وال ـت ـن ـظ ـيــم
االجتماعي التي وضعت نفسها حصنًا
ضد الالعقالنية.
عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــردي ،ت ـت ـج ـل ــى
ال ـ ــاعـ ـ ـق ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــورة األحـ ـ ـ ـ ــام
واألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس وال ـ ـعـ ــاط ـ ـفـ ــة والـ ــرغ ـ ـبـ ــة
والتأثير ،وتعززها املخدرات والكحول
وال ـت ــأم ــل .ع ـلــى امل ـس ـتــوى االج ـت ـمــاعــي،
دومًا بكلمات الكاتب ،يتم التعبير عنها
كدين وتصوف وســرد قصص ونظرية
املؤامرة وألتراس الرياضة والتشويش
والـ ـب ــاغ ــة وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـج ـمــاه ـيــريــة
وال ـج ـن ــس ع ـن ــدم ــا يـن ـفـجــر م ــن األدوار
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امل ـقــررة لــه ،واملــوسـيـقــى عندما تنفصل
عن املالحظات على الورقة وتأخذ حياة
خــاصــة بـهــا .إنـهــا تشمل ال ـجــزء األكـبــر
من حياة اإلنـســان ،وربما تحكم معظم
ف ـت ــرات ت ــاري ــخ الـب ـشــريــة ،ورب ـم ــا تـســود
دائ ـمــا ،فــي حــن أن الـفـتــرات التاريخية
الـتــي يقنع فيها البشر أنفسهم بأنهم
ن ـج ـحــوا ف ــي إب ـقــائ ـهــا ف ــي م ـ ــأزق ،قليلة
ومتباعدة.
أي انتصار للعقالنية هو مؤقت وقابل
للقلب .أي جهد طوباوي لتنظيم األمور
تـنـظـيـمــا دائ ـم ــا م ــن أج ــل ال ـق ـضــاء على
ال ـت ـطــرف وتــأمــن ح ـيــاة هــادئــة مريحة
ل ـل ـج ـم ـيــع داخ ـ ـ ــل م ـج ـت ـمــع م ـب ـن ــي عـلــى
مبادئ عقالنية ،محكوم عليه بالفشل
م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة .إذ ت ـك ـم ــن امل ـش ـك ـل ــة فــي

الطبيعة الجدلية حيث يـحــوي الشيء
املــرغــوب فيه نقيضه ،حيث تنتهي كل
محاولة جــادة لبناء املجتمع بعقالنية
ً
ً
ع ــاج ــا أو آج ـ ــا ،إل ــى ث ــورة عـنــف غير
عقالني .يبدو أنه كلما كافحنا أكثر من
أجل العقالنية ،انتهينا إلى الالعقالنية.
ال ــرغ ـب ــة ف ــي فـ ــرض ال ـع ـق ــان ـي ــة ،وج ـعــل
الناس أو املجتمع أكثر عقالنية ،تتحول
ك ـقــاعــدة ع ــام ــة إل ــى ن ــوب ــات مــذه ـلــة من
الالعقالنية .إمــا أنها تثير الالعقالنية
الرومانسية كرد فعل ،أو أنها تحث في
أكـثــر مــروجـيـهــا املتحمسني عـلــى فكرة
غير متماسكة مفادها أن العقالنية هي
شــيء يمكن فــرضــه بالقوة أو بواسطة
قاعدة القلة املستنيرة على العامة.
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ لـلـسـعــي وراء الـعـقــانـيــة

غالبًا مــا قــاد إلــى انـفـجــار الالعقالنية.
إن ـ ـهـ ــا قـ ـص ــة ال ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عــن
ال ـح ــدي ــث ف ـي ـه ــا .اإلغ ـ ــري ـ ــق ،ك ـم ــا ُيـ ـق ــال،
اخ ـتــرعــوا الـعـقــانـيــة .وف ــي وق ــت الحــق،
كـ ـ ّـرس ال ـت ـنــويــر ف ــي الـ ـغ ــرب ،الـعـقــانـيــة
ك ـق ـي ـمــة ع ـل ـي ــا وأط ـل ـق ـن ــا ع ـل ــى أن ـف ـس ـنــا
مصطلح ال ـح ـيــوان الـعـقــانــي .لـكــن هل
هذه القصة املذهلة بحد ذاتها عقالنية؟
ف ــي ه ــذا ال ـح ـس ــاب ال ـش ــام ــل لـلـعـقــانـيــة
م ــن ال ـع ـصــور ال ـقــدي ـمــة وح ـت ــى ال ـي ــوم -
مــن مقتل هيبياس فــي الـقــرن الخامس
ق ـب ــل املـ ـي ــاد ل ـك ـش ـفــه ع ــن وج ـ ــود أرقـ ــام
غير عقالنية إلــى صعود الغوغاء على
تويتر وانـتـخــاب دونــالــد تــرامــب ،يقول
ج ــاس ــن س ـم ـيــث إن األدل ـ ـ ــة ت ـش ـيــر إل ــى
عكس ذلــك .من الجنس واملوسيقى إلى
الدين والحرب ،تشكل الالعقالنية الجزء
األكـ ـب ــر م ــن ح ـي ــاة اإلن ـ ـسـ ــان وت ــاري ـخ ــه.
الـ ــاع ـ ـقـ ــان ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ــراوح بـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ــة
والسياسة واألحــداث الجارية .في ٍّ
تحد
للتفكير التقليدي حول املنطق ،والعقل
الـطـبـيـعــي ،واألحـ ـ ــام ،وال ـف ــن وال ـع ـلــوم،
والعلوم الزائفة ،والتنوير ،واإلنترنت،
والـ ـنـ ـك ــات واألكـ ـ ــاذيـ ـ ــب ،وامل ـ ـ ـ ــوت ،وه ــي
م ــواد ف ـصــول امل ــؤل ــف الـتـسـعــة ،يــوضــح
ال ـك ـت ــاب ك ـي ــف ي ـك ـشــف الـ ـت ــاري ــخ أن أي
انتصار للعقل مؤقت وقابل للقلب ،وأن
املخططات املنطقية ،بما في ذلك العديد
مــن وادي السيليكون ،غالبًا مــا تــؤدي
إلى عكس القطبية .املشكلة أن العقالني
ّ
يولد الالعقالني والعكس بالعكس في
دورة ال نهائية ،وأي جهد لوضع األمور
ً
ً
على نحو دائ ــم ينتهي عــاجــا أو آجــا
في انفجار غير منطقي .ولهذا السبب،
مــن غير املنطقي محاولة القضاء على
الــاعـقــانـيــة .لــأفـضــل أو األسـ ــوأ ،إنها
ُ
سمة ال تنسى من الحياة.
* Irrationality A History of the Dark
Side of Reason-pup 2019- Justin E.
H. Smith

باتريك جاي .دينين :لهذه األسباب أخفق النظام الليبرالي
ّ
ثـمــة ع ــدد مـتــزايــد مــن املـفــكــريــن يشككون
فــي جــدوى النظام الليبرالي السائد في
العالم بعد هزيمة الشيوعية .وخير دليل
على ذلك عدد األعمال التي تنتقده وإقبال
ال ـق ــراء الـكـبـيــر عـلـيـهــا وك ـث ــرة املـنــاقـشــات
التي تجري في هــذا الخصوص ،بما في
ذلك كتاب «ملاذا أخفق النظام الليبرالي»
(م ـن ـشــورات جــامـعــة ي ــال ـ  )2018باتريك
جــاي .دينني الــذي حظي باهتمام واســع
لـ ـي ــس ب ـ ــن أه ـ ـ ــل االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ف ـح ـســب
وإنـ ـم ــا ب ــن ال ـ ـقـ ــراء ع ـم ــوم ــا .ل ـك ـن ـنــا ن ــرى
اآلن أن ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة تـ ـم ــوت ك ـم ــا حـصــل
م ــع ال ـش ـيــوع ـيــة .األطـ ـ ـ ــراف ت ـن ـهــار بــدايــة
مــع املـجــر وبــولـنــدا وغـيــرهـمــا فــي شرقي
أوروب ـ ـ ـ ــا .األن ـ ـمـ ــوذج األمـ ـي ــرك ــي ال ـســاطــع
األلـ ـ ــوان ل ــم ي ـعــد ي ـج ــذب أح ـ ـدًا ،ح ـتــى في
دول أوروبـيــة غربية مثل أملانيا املوحدة
تـ ّ
ـرســخ فيها الخيار الليبرالي .حتى إذا
صوبنا نظرنا تـجــاه دول إسالمية مثل
تــركـيــا ،ك ــان يـفـتــرض ب ـثــورة أت ــات ــورك أن
ً
ت ـكــون م ـثــاال لــدولــة ذات غــالـبـيــة مسلمة
وغ ــرب ـي ــة ودي ـم ـق ــراط ـي ــة .الـ ـي ــوم ه ــي غير
ليبرالية بغض الطرف عن ديمقراطيتها،
وأصبحت أقل علمانية وأكثر عصبية من
ذي قبل وأقل توجهًا نحو الغرب.
ال ش ــك ف ــي أن ال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـب ــرال ــي حـقــق
ن ـج ــاح ــات مـهـمــة ل ـل ـب ـشــريــة ،لـكـنــه أخـفــق
في أمــور أســاس وجوهرية مثل املساوة،
ح ـيــث ن ــرى ال ـت ـف ــاوت ال ـهــائــل ف ــي الــدخــل
وال ـ ـ ـثـ ـ ــروات بـ ــن أق ـل ـي ــة ض ـئ ـي ـلــة ل ـل ـغــايــة
وأغـلـبـيــة ســاحـقــة .الـنـظــام الـلـيـبــرالــي هو
ال ــذي سـ ّـبــب ن ـجــاح الـبـعــض فــي تكديس
ال ـث ــروات عـلــى سبيل امل ـثــال ،لـكــن أسـبــاب
إخـفــاقــاتــه تكمن فــي نـجــاحــه ،أي إن هــذا
النظام حمل في داخله أسباب نجاحاته
وم ــن ث ــم زوال ـ ــه ال ـح ـت ـمــي .ن ـحــن نـعـلــم أن
هزيمة الشيوعية في االتحاد السوفييتي
أثــارت موجة حماس بني بعض املفكرين
في الغرب الــذي ظنوا أن الرأسمالية هي
النهاية الحتمية للبشرية ،مغفلني حقيقة

أن ـه ــا ،وال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـبــرالــي ،لـيـســا ســوى
أيديولوجية ،وأنهما ليسا قدر البشرية.
كــاتــب ه ــذا امل ــؤل ــف بــاتــريــك ج ــاي .ديـنــن
بروفسور العلوم السياسية في «جامعة
ن ــوت ــردام» .علمًا بــأنــه سبق لــه التدريس
في «جامعات برينسنت» و«جورجتاون»،
ومـجــال اهتماماته نظرية الديمقراطية
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وال ـ ـ ــاه ـ ـ ــوت
ال ـس ـيــاســي .وامل ـق ـص ــود بــاألخ ـيــر دراس ــة
الطرق التي ترتبط بها املفاهيم الالهوتية
أو ط ــرق الـتـفـكـيــر بــالـسـيــاســة واملـجـتـمــع
واالقتصاد ،وغالبًا ما ارتبط باملسيحية،
لكنه نوقش في الفترة األخيرة باالرتباط
م ـ ــع األدي ـ ـ ـ ـ ــان األخ ـ ـ ـ ـ ــرى .أم ـ ـ ــا مـ ـفـ ـه ــوم أو
م ـص ـط ـلــح ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ف ـ ـجـ ــذره liberty
بمعنى ال ـحــريــة ،ال ـتــي عـ ّـرفـتـهــا الفلسفة
السياسية اإلغريقية واملسيحية املبكرة
بــأنـهــا امل ـق ــدرة عـلــى تنمية الفضيلة من
أجل حكم الذات واملدينة خاصة الفرد عبر
ضبط النفس .أما الليبرالية القياسية أو
الكالسيكية ،فقد وسعت مفهوم الحرية
ليعني امل ـقــدرة عـلــى الـعـيــش والـعـمــل من
دون قيود السلطة القانونية التعسفية
أو العادات االجتماعية القمعية .علمًا بأن
األخ ـيــر هــو ال ــذي س ــاد عـلــى ســابـقــه .هــذا
اإلط ــار الليبرالي قــاد ب ــدوره إلــى أمــراض
اجتماعية هو غير قادر على معالجتها.
على سبيل املـثــال ،يتناول الكاتب وضع
املرأة في النظام الليبرالي بالقول« :غالبًا
ً
ما يشير املدافعون إلى تحرير املرأة مثاال
هامًا على نجاح الليبرالية ،ويـ ّـدعــون أن
أي نقد لليبرالية دعوة إلعادة النساء إلى
العبودية السابقة .لكن اإلنـجــاز العملي
الــرئـيــس لـتـحــريــر املـ ــرأة هــو نـقــل الـعــديــد
منهن إلــى الـقــوى العاملة فــي رأسمالية
ال ـســوق .فالليبرالية تـفـتــرض أن تحرير
الـنـســاء مــن األس ــرة يـعــادل الـتـحــرر ،لكنه
يساوي النساء بالرجال في عبودية أكثر
ً
شـمــوال بكثير» .وهــو يــرى أيـضــا أن أهم
عواقب الليبرالية سلبية ،إذ إنها تخلق
الـتـقـنـيــات ال ـت ــي تـجـعـلـنــا وح ـيــديــن مثل
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الــخــلـ ِـوي وهــي تخلق مؤسسات تنفرنا.
فثقافة َالربط وإدمان الهواتف املحمولة،
َ
أي الـ ـ ــخـ ـ ــلـ ـ ـ ِـوي م ـ ــن ع ـ ــام ـ ــات االنـ ـهـ ـي ــار
الـ ـحـ ـض ــاري ،ألن ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ت ـج ـعــل مــن
األف ــراد منفصلني ومستقلني ووحيدين
وال عالقة للفرد بالعالقات .وفي املدارس
يتم استبدال الفوضى الواسعة النطاق
والـ ـ ـغ ـ ــش ب ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـتـ ــواضـ ــع وال ـ ــرف ـ ــاه
والـ ـص ــدق ال ـت ـع ـل ـي ـمــي .ك ـمــا إن ـن ــا نــواجــه
ضعفًا سياسيًا واالن ـخــراط فــي إجبارنا
على اختيارات ال تمثل في جوهرها سوى
العبودية .في الوقت نفسه ،الكاتب يرى
أن الليبرالية فلسفة سياسية تم إطالقها
لتعزيز قــدر أكبر من اإلنصاف وتوسيع
ِّ
دائــرة الحريات التي هي في الواقع تولد
عــدم امل ـســاواة الهائلة ،وتـفــرض االتساق
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كتاب «أنــا قناصة فــي مـعــارك دفــاعــا عن
سفستبول وأودي ـس ــا» (ع ـنــوان النسخة
الــروس ـيــة) ال ــذي ص ــدر بــاإلنـكـلـيــزيــة عن
«غرينهيل بوكس» بعنوان آخر ،اخترنا
عرضه في ذكــرى مــرور يــوم النصر على
ال ـن ــازي ــة وال ـف ــاش ـي ــة ،أي يـ ــوم اس ـت ـســام
أملــانـيــا الـنــازيــة رسـمـيــا ل ـقــوات التحالف
الــواقــع في التاسع من شهر أيــار (مايو)
ّ
 .1945إذ أن ال ـق ـيــادة ال ـنــازيــة كــانــت قد
استسلمت للقوات األميركية فــي نهاية
شـهــر نـيـســان (أب ــري ــل) م ــن ال ـع ــام نفسه،
لـ ـك ــن م ــوسـ ـك ــو احـ ـتـ ـج ــت عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ألن
االت ـفــاق بينها وبــن واشـنـطــن كــان على
أن االس ـت ـس ــام ي ـتــم ل ـق ـيــادتــي ال ـطــرفــن
الـعـسـكــريــن .اخـتـيــار ه ــذا املــؤلــف املثير
لـهــو اع ـتــراف بــالــدور املـهــم ال ــذي مــارســه
االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي دف ــاع ــا ع ـنــا حيث
سقط له ضحايا كثر في معارك التصدي
العتداءات العدو الصهيوني ،وال ننسى
أيضًا دوره في الدفاع عن سوريا في وجه
اإلرهاب الناتوي واإلرهاب اإلسلمنجي-
التكفيري.
ال ش ــك ف ــي أن ت ــاري ــخ الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة
ً
الثانية ما زال مثقال بأسرار كثيرة منها
م ــا ك ـشــف أخ ـي ـرًا ع ــن أن ل ـن ــدن وب ــاري ــس
كانتا تخططان ملهاجمة مراكز استخراج
البترول في باكو التي كانت وقتها ضمن
حــدود االتحاد السوفييتي ،وكانت ّ
تمد
أملــانـيــا بـمــا تـحـتــاج إلـيــه مــن الـنـفــط وفــق
رأي سادة بريطانيا وفرنسا.
لقد فقد االتحاد السوفييتي نحو عشرين
مليون ضحية في الحرب وخسائر مادية
ال حصر لها .على سبيل املثال ،فقد نحو
مـلـيــون ج ـنــدي فــي مـعــركــة ستالينغراد
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جاستن سميث :انتصار العقالنية مستحيل!
«الــاعـقــانـيــة :تــاريــخ جــانــب العقالنية
املـظـلــم» (ب ــوب  )2019لـجــاســن سميث
م ـ ــؤل ـ ــف فـ ـلـ ـسـ ـف ــي يـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي م ـس ــأل ــة
العقالنية والالعقالنية .مؤلف الكتاب
الـفــرنـســي هــو أس ـتــاذ الـتــاريــخ وفلسفة
ال ـع ـل ــوم ف ــي «ج ــام ـع ــة ب ــاري ــس  .»7فــي
ت ـم ـه ـيــده ل ـل ـع ـمــل ،ي ـ ــروي ال ـك ــات ــب قصة
أو لنقل أس ـطــورة ـ ـ ـ كـمــا ي ــرى هــو ـ ـ عن
الفيلسوف والـكــاتــب والـشــاعــر األثيني
هيبياس ال ــذي ك ــان مــن أت ـبــاع املــدرســة
الفيثاغورية ،التي تعد في الوقت نفسه
أخ ــوي ــة .ت ـقــول ال ــرواي ــة /األسـ ـط ــورة إن
أت ـب ــاع األخ ــوي ــة قـتـلــوه ألن ــه أف ـشــى أهــم
أسـ ــرارهـ ــم مل ــن ه ــم ل ـي ـس ــوا م ـن ـه ــا .كـتــب
ه ـي ـب ـيــاس« :ال ي ـم ـكــن ب ـن ــاء ال ـع ــال ــم من
أرق ــام .إذا كــان العالم مبنيًا على أرقــام،
فـيـجــب أن ي ـكــون غـيــر ع ـقــانــي .ه ــذا ما
اكتشفته الطائفة أخيرًا من قطري مربع:
إنه غير قابل للتوافق مع جانب املربع.
إذا حــاول املــرء حسابه ،سينتهي األمر
به إلــى سلسلة عشرية ليس لها نهاية
طبيعية .ذلــك لـيــس ممكنًا! إذا لــم تكن
هـنــاك حقيقة م ـحــددة ح ــول ه ــذا الــرقــم،
فـكـيــف يـمـكــن أن ي ـكــون ال ــرق ــم م ــا يميز
شيئًا معينًا فــي العالم؟ ال  ،هــذا خطأ.
إنه غير منطقي».
قضية هيبياس ـ ـ حسب قــول بابوس ـ ـ
هــي فــي ظــن الكاتب مجرد حالة أخــرى
في هذا الزمن الطويل واملتكرر للتاريخ،
ل ـك ــن ه ـن ــاك أي ـض ــا شـ ــيء م ـم ـيــز ح ــول ــه.
االكتشافات التي أعطتنا أسلحة نووية
لم تكشف عن أي شيء غير منطقي حول
كيفية عمل العالم .لقد أدركنا بالفعل أن
الـعــالــم يـتـكــون مــن الـعــديــد مــن األشـيــاء
التي تكون شــديــدة ال ـحــرارة أو شديدة
ال ـبــرودة أو شــديــدة الـتــآكــل أو متقطعة
عندما تكون متوافقة مع حياة اإلنسان.
لقد أتاحت لنا هــذه االكتشافات املزيد
مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص لـ ـنـ ـك ــون ش ــري ــري ــن ت ـج ــاه
بـعـضـنــا ب ـع ـضــا ،ب ــل ح ـتــى ع ـلــى نـطــاق
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وحــدهــا ،وكــان مئات اآلالف مــن املدنيني
سـ ـك ــان م ــدي ـن ــة ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد امل ـح ــاص ــرة
يقضون يوميًا جوعًا أو بسبب األمراض
واألوبئة .لكن املدافعني عن الوطن كانوا
ً
على استعداد للتضحية بأرواحهم رجاال
ون ـس ـ ً
ـاء وإح ــداه ــن لــودمـيــا بفلتشنكو،
الجندية في سالح القناصة التي نعرض
مذكراتها هنا.
لقد خالفت لــودمـيــا األوام ــر العسكرية
ب ـك ـت ــاب ــة ي ــوم ـي ــات ـه ــا فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة ،لـكــن
ه ــذه امل ـخــال ـفــة أن ـت ـجــت م ــذك ــرات نـ ــادرة،
بقلم قناصة ام ــرأة ،وأكثر من ذلــك ،فهي
ص ــاح ـب ــة ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ح ـي ــث سـجــل
لها  309إصــابــات قاتلة رسمية ،إضافة
إل ــى نـحــو مـئـتــي إص ــاب ــة قــاتـلــة إضــافـيــة
غير رسمية ،أي مــن دون شاهد غيرها،
ف ـح ـص ـلــت ع ـل ــى أعـ ـل ــى أوسـ ـم ــة ال ـج ـيــش
األحمر.
ي ـقــول ال ـخ ـبــراء إن ف ـتــرة ح ـيــاة الـقـنــاصــة
السوفييت على الجبهة قصيرة حيث ال
تتجاوز األسبوعني .كلما بقيت على قيد
الـحـيــاة ،زادت خبرتهم وبــالـتــالــي فرص
النجاة من املوت .لكن القناصة املحاربني
على الجبهة يتعرضون لـحــاالت إرهــاق
م ـ ــن امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك وم ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ألق ـص ــى
الـشــروط البدنية .هــذا ي ــؤدي إلــى فقدان
الـقـنــاصــة الـتــركـيــز وعـ ــادة مــا ي ـكــون أول
خطأ يرتكبونه هو الخطأ األخير.
امتلكت لودميال الكفاءة الطبيعية وهي
إح ــدى املــواهــب الطبيعية ،عندما يكون
لــدى شخص مــا املــزيــج الصحيح تمامًا
م ــن الـتـنـسـيــق ب ــن ال ـيــد وال ـع ــن ،وثـبــات
العضالت ،والبصر الجيد والصبر  ..لكن
هناك أمر أكثر غموضًا يميز القناص من
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غـيــره يـعـ ّـرفــه بعضهم بــأنــه غــريــزة صيد
م ـتــأص ـلــة ،ال ت ـك ــون م ــوج ــودة دائ ـم ــا في
الرجال ،وهي نادرة في النساء .بعضهم
يـعــرف األم ــر الـغــامــض بــأنــه قــوة الـهــدف،
وامـ ـت ــاك ق ــوة اإلرادة إل ــى م ــا ه ــو أبـعــد
مــن الـقــاعــدة املقبولة .إن إيـمــان لودميال
بــوطـنـهــا وع ــدال ــة الـقـضـيــة السوفييتية،
كان مطلقًا ،ما منحها إصرارًا استثنائيًا
ملواجهة الصعاب الساحقة.

مــن طباع لودميال عــدم حبها لــأضــواء،
وهـ ــذا م ــن طـبـيـعــة ال ـق ـنــاصــة املتحفظني
إل ــى درج ــة ت ـق ــارب االنـ ـط ــواء .فـقــد كتبت
إن القناص عليه أال يلفت االنتباه إليه.
ك ـ ــان ال ـ ـشـ ــرط ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـع ـمــل ب ـن ـجــاح
ه ــو ال ـخ ـفــاء ،وه ــذا ال يـنـطـبــق فـقــط على
ساحة املعركة .القناص ،بكلمات الكاتبة،
يحتاج إلى صبر قطة ،ومكر فطري وما
ي ـش ـبــه الـ ـه ــوس بـمـهـمـتــه ،وي ـح ـت ــاج إلــى

الصمت والهدوء والوقت للتأمل وملراقبة
محيطه.
عـنــدمــا تــوجـهــت إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي زيـ ـ ــارة رس ـم ـيــة ض ـمــن وفـ ــد شـبـيـبــة،
ف ــوج ـئ ــت ب ـك ـي ـف ـُيــة ت ـع ــاط ــي األم ـي ــرك ـي ــن
م ــع ال ـ ـحـ ــرب ،وذه ـ ـلـ ــت ل ـس ـخ ــاف ــة أس ـئ ـلــة
الـصـحــافـيــن األم ـيــرك ـيــن .فـمــن األسـئـلــة
التي طرحت عليها أي مكياج تستعمل
وط ــول تـنــورتـهــا وم ــا إذا كــانــت تستحم
ع ـلــى الـجـبـهــة وح ـتــى م ــا ل ــون مالبسها
الداخلية ،مما دفعها لتشبيههم بالقوات
النازية املهاجمة التي كانت تسعى إلى
إرهاب العدو .كما رفضت باحتقار عرض
ش ــرط تصنيع سـجــائــر أمـيــركـيــة لوضع
ص ــورت ـه ــا ع ـل ــى ع ـل ــب ال ـس ـج ــائ ــر مـقــابــل
نـصــف مـلـيــون دوالر .وال يـمـكــن نسيان
مــواج ـه ـت ـهــا الـلـفـظـيــة األول ـ ــى م ــع سـيــدة
البيت األبيض إلينور روزفلت ،ما اضطر
األخيرة ملغادرة طاولة الطعام.
الـ ـت ــواض ــع ل ــم ي ـك ــن ي ـن ـق ـص ـهــا ،فـعـنــدمــا
هنأها قائد الجبهة في سفستبول على
إصــابــاتـهــا الـكـثـيــرة فــي ص ـفــوف ال ـعــدو،
أجابت إنهم «كان يهجمون بأعداد كثيرة
حتى صار من غير املمكن إخطاء الهدف.
ل ـقــد ت ـعــرضــت ل ــودم ـي ــا لـ ـج ــراح ك ـث ـيــرة،
جسدية ونفسية ،لكنها عــاشــت لتكتب
مذكراتها الثمينة قبل وفاتها عام 1974
عن عمر  58عامًا.
* I am a sniper: In Battles for Sevastopol and Odessai. greenhill books 2015/
2018. translation from russian: Alla Igorevna Begunova. 216 pp with many illustrations

«م ــذك ــرات ل ـي ـنــا مــوخ ـي ـنــا :ح ـيــاتــي في
مــديـنــة لـيـنـيـنـغــراد امل ـح ــاص ــرة» مــؤلــف
آخـ ــر أردن ـ ـ ــا ع ــرض ــه ه ـن ــا ألن كــات ـب ـتــه،
وه ــي مــواط ـنــة ســوفـيـيـتـيــة م ــن مــديـنــة
ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد ،س ـج ـل ــت ف ـي ــه يــوم ـيــات ـهــا
بني أيــار (مــايــو)  1941وأيــار  1942عن
حياتها فــي املدينة قبل الـغــزو النازي
وحصار املدينة وخالله .لينا موخينا
صاحبة هــذه اليوميات لــم تكن كاتبة
وال صحافية ،وإنما فتاة في الخامسة
عـشــر مــن ال ـع ـمــر ،مــا يـمـنــح الـنـصــوص
ب ــراء ة إضــافـيــة .ال ـبــراء ة األصلية تنبع
م ــن أن كــاتـبــة ال ـس ـطــور ل ــم تـكــن تـعــرف
إن ك ــان ــت سـتـعـيــش ف ــي ه ــذا الـحـصــار
امل ــدم ــر ال ـ ــذي بـ ــدأ أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة بـعــد
ع ـ ــدوان أملــان ـيــة ال ـن ــازي ــة ع ـلــى االت ـح ــاد
الـســوفـيـيـتــي واس ـت ـمــر ن ـحــو تسعمئة
يوم ،لذا من البديهي أنها كانت تسجل
وقائع حقيقية.
لقد قامت قوات أملانية النازية بحصار
م ــديـ ـن ــة ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد وكـ ــانـ ــت األوام ـ ـ ــر
بـتـســويـتـهــا ب ـ ــاألرض وعـ ــدم ق ـب ــول أي
استسالم.
لكن ذلــك لم يكن معلومًا لــدى السكان.
كـ ــان ع ـل ـي ـهــم ،ه ــم ال ــذي ــن ي ـن ـت ـمــون إلــى
عــرق أدنــى بحسب الجنون العنصري
النازي ،املوت أو الرحيل ،ليفسحوا في
املـجــال لتنفيذ خطط الـنــازيــة بإسكان
ال ـ ـعـ ــرق اآلري «األرقـ ـ ـ ـ ــى» ض ـم ــن خـطــة
ً
«املجال الحيوي» بدال من سكان شمال
غ ــرب ــي روس ـي ــا ال ــذي ــن س ـيــرح ـلــون إلــى
س ـي ـب ـيــريــا .م ــن ال ـج ــان ــب الـســوفـيـيـتــي،
كـ ــان األم ـ ــر ب ــال ــدف ــاع ع ــن امل ــدي ـن ــة الـتــي

انطلقت منها الثورة البلشفية وتحمل
اســم قائدها وملهمها لينني .فسقوط
املــديـنــة لـلـنــازيــن ك ــان سيشكل ضربة
م ـع ـنــويــة هــائ ـلــة لـلـجـيــش األحـ ـم ــر؛ (ال
أدري ك ـيــف ق ـ ِـب ــل س ـك ــان املــدي ـنــة تغير
اسمها والعودة إلى اسمها القيصري
األمل ــان ــي ،ولـيــس ال ــروس ــي ،بـعــدمــا دفــع
مــايــن األفـ ــراد حـيــواتـهــم دفــاعــا عنها
كونها رمز البالد – ز م).
لينا موخينا تبدأ يومياتها بالحديث
ع ــن ح ـي ــات ـه ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة ق ـب ــل ال ـغ ــزو
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازي ،وع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة وامل ـ ــدرس ـ ــة
وصــديـقــاتـهــا وع ــن حـيــاتـهــا فــي أج ــواء
الـ ــدعـ ــايـ ــة ال ـس ــوف ـي ـي ـت ـي ــة ،وعـ ـ ــن حـبـهــا
الـ ـخـ ـف ــي لـ ـط ــال ــب م ـع ـه ــا اس ـ ـمـ ــه ف ــوف ــا،
لتنتقل بعدها إلى الحديث عن الحرب،
الـتــي كــانــت تتوقعها ،لكن الـقـيــادة في
موسكو كانت تتوقع عكس ذلك .تصف
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة وال ـع ــذاب ــات املــراف ـقــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن عـ ـ ـ ــدم ت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
السوفييتية عدوانًا أملانيًا نازيًا عنى
أن امل ــدي ـن ــة ل ــم ت ـق ــم ب ـت ـخــزيــن األغ ــذي ــة
وغيرها من مواد املعيشة.
ثـمــن ذل ــك الـتـقـصـيــر ك ــان بــاهـظــا حيث
قـ ـض ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـلـ ـي ــون م ـ ــن ج ـن ــود
ال ـج ـي ــش األحـ ـم ــر دف ــاع ــا ع ـن ـهــا وأك ـث ــر
مــن مليوني مـصــاب ،إضــافــة إلــى موت
م ـئ ــات اآلالف م ــن املــدن ـيــن ج ــوع ــا .كل
ذل ـ ــك تـ ــذكـ ــره ك ــات ـب ــة الـ ـي ــومـ ـي ــات ،مـثــل
قولها إن جدتها مــرضــت وكــانــت على
ّ
وشــك املــوت ،لكنها تمنت أال ترحل إال
بعد مطلع الشهر كي تستفيد هي من
ب ـطــاقــة ال ـت ـمــويــن خــاصـتـهــا (تـمـنـحـهــا

وال ـت ـج ــان ــس ،وت ـش ـجــع ال ـت ــده ــور املـ ــادي
والروحي وتقوض الحرية.
هذا النمط واضح ال يمكن تفويته :سواء
كانت الحضارة مسلمة أو هندوسية أو
أرثــوذكـسـيــة ،فثمة عــامــات انـطـبــاق ذلك
ح ـتــى ع ـلــى ال ـع ــال ــم الـ ـب ــوذي ومـ ــا وراءه
حـيــث تــم تــأكـيــد ال ــدول ــة الـقــومـيــة تعبيرًا
عــن شـعــوب متميزة لها مصالح مميزة
وآلهة متنافسة ،في وجه النظام العاملي
ّ
لليبرالية العقالنية .يـجــادل الكاتب بــأن
األسـ ـ ــس ال ـف ـل ـس ـف ـيــة واألن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة
لليبرالية ،التي تمتد إلــى توماس هوبز
( )1679 - 1588 ,Thomas Hobbesوجون
لوك ( )John Locke 1704 – 1632الذي يعد
األب الــروحــي لليبرالية ،وكــذلــك توماس
جيفرسون (- 1743 ,Thomas Jefferson

الناس لم
يعودوا
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ألنهم
ما عادوا
يملكون
الطاقة لذلك

 125غرامًا من الخبز يوميًا) .تعليقات
مماثلة كانت نادرة في اليوميات ،لكن
بؤس حالة األحياء مميت حقًا .في أحد
األي ـ ــام ،كـتـبــت أن ال ـس ـكــان سـيـصــابــون
بــالـجـنــون ج ــراء قـصــف ق ــوات الحصار
النازية املكثف الذي طال حتى مخازن
الحبوب والطعام واملطابخ الجماعية
ومراكز توليد الطاقة الكهربائية.

لـيـنــا كـتـبــت أن ال ـسـكــان اض ـط ــروا ألكــل
الورق املقوى مع الغراء الذي يستعمله
الـ ـنـ ـج ــارون ،ث ــم اض ـط ــرت ألك ــل قطتها
لـتـفــادي ال ـت ـضــور .وتــاحــظ أن القطط
والـ ـك ــاب اخ ـت ـف ــت م ــن امل ــدي ـن ــة ،بـيـنـمــا
ُح ِك َي أيضًا عن حاالت أكل لحم األموات
م ــن ال ـب ـشــر .عــاشــت لـيـنــا لـتـشـهــد وف ــاة
والــدتـهــا وخالتها وصديقة لها كانت

 )1826وجون ديوي (-1859 ,John Dewey
 )1952وغـيــرهــم ،ق ــادت إلــى قـيــام السوق
الحرة ،والحكومة املركزية الكبيرة للعمل
معًا لتحرير األفراد من بعضهم ،بل حتى
تحريرهم من طبيعتهم الخاصة ،بما قاد
بدوره إلى فقدان الفضيلة وإشاعة القلق
الدائم خاصة بالعالقة مع التكنولوجيا،
وكــذلــك الـشـعــور بالعجز والـتـغــرب تجاه
حكم الــذات ،وسلسلة من الكوارث املالية
والبيئية والوشيكة .يوضح الكاتب في
عـمـلــه أن ــه ال يــريــد ب ـقــاء الـلـيـبــرالـيــة ،لكن
مــن دون تقديم بــديــل .مــع ذلــك ،فقد نجح
ه ــذا الـكـتــاب فــي الـحـصــول عـلــى عــروض
وم ــراج ـع ــات ك ـث ـيــرة ،م ــن ك ـتــاب تقدميني
وم ـف ـكــريــن م ـحــاف ـظــن ،وه ـ ــذا أمـ ــر يــدعــو
للدهشة ،آخــذيــن فــي االعـتـبــار أن الكتاب
مسيحي كاثوليكي محافظ وناقد ألفكار
اليمني األمـيــركــي بما فــي ذلــك االقتصاد
الرأسمالي .لقد نجح الكاتب في اجتذاب
اهـتـمــامــات الـطــرفــن اليميني والتقدمي
ألن ـ ـ ــه يـ ـه ــاج ــم الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة
اليسارية .النقطة األخيرة هي قول الكاتب
إن ال ـت ــوق ال ـي ــوم واسـ ــع ل ـقــائــد ق ــوي ذي
إرادة الستعادة السيطرة الشعبية على
أشكال الليبرالية للحكومة البيروقراطية
واالقتصاد املعولم ،يأتي بعد عقود من
الـتـفـكـيــك الـلـيـبــرالــي لـلـمـعــايـيــر الـثـقــافـيــة
وال ـع ــادات السياسية ال ـضــروريــة للحكم
الـ ــذاتـ ــي .ال ـت ـحــريــر االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ال
يــرحــم ،تــرك كثيرًا مــن الـنــاس غير آمنني
مــاديــا ،والـتـحــرر الثقافي ال ــذي ال هــوادة
فـ ـي ــه ج ـع ـل ـه ــم فـ ــي وضـ ـ ــع غـ ـي ــر م ـس ـت ـقــر،
والـ ـع ــاق ــات امل ـح ـل ـيــة ()communal ties
يـتــم التخلي عنها لتشجيع ق ــوة عاملة
متنقلة ،والحرية تصبح شيئًا للحكومة
القوية على نحو متزايد ،فإما أن تمنحها
أو تحجبها.
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تعيش معهم فــي املـنــزل وانتهى األمــر
ب ـهــا إل ــى اض ـط ــراره ــا لـتــدبـيــر أمــورهــا
وحــدهــا فــي املــديـنــة امل ـحــاصــرة .نصف
يــومـيــات لينا مخصصة للحديث عن
الـ ـطـ ـع ــام ،أو فـ ـق ــدان ــه ،وع ـ ــن املـ ـ ــوت فــي
امل ــدي ـن ــة ال ـص ــام ــدة وال ـ ـغـ ــارات ال ـجــويــة
النازية.
ك ـم ــا ك ـت ـبــت ع ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا ف ــي حـفــر
الخنادق ضمن حدود املدينة الجنوبية
ح ـي ــث ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــل 12
ساعة ،تتخللها عشر دقائق استراحة
كل ساعة .قرب نهاية اليوميات كتبت
لـيـنــا إن ال ـن ــاس ل ــم ي ـع ــودوا يـكـتــرثــون
لـلـنــزول إلــى املــاجــئ ألنـهــم لــم يـعــودوا
يملكون الطاقة الــازمــة وغـيــر قــادريــن
ع ـل ــى بـ ــذل ال ـج ـه ــد ال ـج ـس ــدي امل ـط ـلــوب
لنزول الدرج وصعوده.
يـ ــوم ـ ـيـ ــات لـ ـيـ ـن ــا ،ه ـ ـ ــذا الـ ـكـ ـن ــز ال ـث ـم ــن
وال ـش ــاه ــد ال ـتــاري ـخــي امل ـه ــم ع ـثــر عليه
بطريق املـصــادفــة فــي ستينيات القرن
امل ــاض ــي ول ــم ت ـن ـشــر بــال ـل ـغــة الــروس ـيــة
ُ
إال ف ــي ع ــام  .2011ف ـصــاح ـبــت ـهــا دعــت
في اليوميات أي شخص يعثر عليها
إلي ـص ــال ـه ــا إلـ ــى أق ــاربـ ـه ــا ك ــي ي ـعــرفــوا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــذابـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــرضـ ــت ل ـ ـهـ ــا فــي
لينينغراد املحاصرة.
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