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؟"الكادبةنينةالطط"هذهالىبحديثلوينبيارنود!الكبيراللبريطانيانؤرخاولى

قصيرذ-هيثماعرف،صورحى!فبصفتي.نعم-الولاياتفيالحياة"فيهفناوللندنفي"لاي!"هراسل

نا.يةأفي-المجتمعاتصيروردفيالتوازنفترات"الادلأاب(،وتقدم.واجتماعياوعسكرياسياسيا،المتعدة

كانولقد.يالانساقوثيقاارنباطامرتب!3القلقتاكل.اللحديثلهذاكاملةلرجمة

عدىالجنةكانتالمتحدهالولاداتبأن.يعتقدونالاميركيون

*بثزي.لمجتمعايبآنيولما-اعتفد!لنم،انااما.الارض-رمير!ما،تويشبيسيديا،تحدتناانلكهل-

-أتهيأرتوقعفنبدلاوكاق.جنة-يكونانيمكناوكانهذهفي،المتحدذالولايات!ىالتعيراكبر-رآيك-

إ-جلا.صاممحابخلا،لحلما؟الاخيرةاتاشنو

؟ضهكأهل--الاشهرفيالتغيراتمنحدثقدانهرآييفي-

فياوه!.الرء.يعيتىانخهـطا.!وبل.لا--بالطبعألاربعينفيحدث!مااكثرادلاخيردوالعشرينالاربعة

لمحيالأقهي-وها.بنفسها-الثفةمفرطةاميركاكاتلقدمنذالمتحدةالودلالاتالىعدتقداكنلم.السابقةسنة

.ا!اءطبوسنابلغواالذاينالناسكان،عامينومنذ.6591عام

مشجغةاخرىعلاماتتلاحظاناستظعتهك-".لموعللاقتاوالمجوحقابلينغيرانعسهميعتقدونمعينة

،....01سيرها،فيالفيتناميةالعقبةتتخطىاناميركابامكانكان

..المئحدلولايا!--د،النموذجهوالاميركيةالحياةطرازكان.اخرىعقبةيةكأ

الح!يلا.فقلنمدسقوك.للرلعمرلموكذلكازخدفثلتم!،-شاجمدلارلببلاكان،وينتشريمضيماوبقدر.الستقبلسر،2مقياوهو

":/"الهيةالحركةاصنحا!فقطهنااقصدلا.وانا-الطالغحدودفنى،التحدةا-لولايات-مثاكيقتبسالعالمشعائر.ى

...حقا-كذلل!الامر-وكان،امكاناته

الطا!يالعشر،ألامرمن-السرحيةالناحيةالاهذافلشىالرأفياقصحيح.جذريفهو،الآنالتغيراما

الذيالجيلهذاجموعاقصدوانما.الثلحجبلمنولكن،وادحمائماهـقورهـصمتوزعايزالماارعامى

.جادحقيقيوعيمحلىالدليليعطيل!رر.مفطربان!ر!ان6اسشبءرلا،كفيهماارفردقين

لاا.لطلبةهـنعدداستانفوهـدفيالتقيتلقداهتزازا،الاخيرتينالسنت!نهاتينفي،اميركااهتزت

ورلبسهم،فياوسلوكهمفيالاخزينعنبشيءلتميزونمستاء،الشارعرجل.انالخارجومنالداخلمن،عنيفا

العلياآكابائهمومثلالخاصرحياتهمطرازولنبينهمولكنعلى.وتبصرصراحةبكل،تائرونوالشبان.شقي

الصففبمثلالثورةهذهيظهرونلاانهم.تاماانفحماماالاضطراباتكانتوقد،السمنفييهثبرونهما)ذريئ

واضح.باززالانفحعامولكن/المتطرفينلدىبهتظهرالذيلإصدقائيبالنسحبةشديدةصربةفونهاتعرالتيالفاجعة

كانتضناريةمنافسةعنطويلاحدلثاسمعتقدوكأت.الفيتنامحربمنالاحتمالىعلى%شق:الاميركيينمن

كانتالتيالاستخدامطلباتعلى)كرجابةالطلاببينتقونمانهمذلك.مسدررلىكطلقةضربهمقدالعنفانفجاران

هذهترسلفحينةاليوماهأ.تعرضهاالعبرىالشركاتىالنوعهذاان.صميميةمباشرهاصابةذلكمناصيبوأ

هذهفانالجامعات.،الىممثليهانفسهاالشركات5؟!ا،عامفق!ليس،معقولغيريكونكانالاحداثمن

مزشعحينعلئللعتورالصعوباتاشدتجدالجا!وعاتعاشستلقد.الاقلعلىالدرجةبهذه،ا5!!عامحتىبل

اجرؤقاني،.صحيحاهذاكانفاذا.المعروضةللوظائف-رضىفي،كاذبةططنينةفي.سنواتطوال،اميركا

درامايبهي.بل-هامحدثهذابأنالقولعلى-ينهارءاليوم*..الذيهو.كلهوهذا،خادع

تشغلأسرتهكانتشابا.لىعرفتلقد؟-مثلاتريدون-،السابقةزياراتكفي-،لاحظتقدكيتههل-

ه



يتقهقر-كنغلوثرمارتنامثطليجسمدهالذيالمثلوهو-ومد.انجلوسبلوسىالتجاريةالحيلةفيماهابركزا

مجتمعالمجتمعداخليبنيهالذيالعنفيالاعلىالمثلامامذوونيستطعولم.لجامعةاحرمفىمطامعهكلعنتحلى

الاهليةالحربمننوعالىؤديقدوهذا.مضلدالمركزعلىاخرىحياةيفضلاناستطاعكيفيفهمواان

المجتمعاتتعمداذالاميركيةالدنكبرياتفيالموضعيةيتخلىانيقرونلاانهم.امامهينفتحكانالذىاللامع

وطرازالخاصةحضارتهابناءالىالسوداءالمضادذكانانماانهالواقعولكن،ذلكيتبعماكلوعئالمالعن

اميركا.يتهددالذي،لحطرهووذلك.الخاصحياتها.حياتههدفالمالمنيجعلانيرفض

التحرريالأعلىالمثلاليهالالؤيماولكن-الايوا،في"غرينييل"جامعةمناخرطالباوعرفت

الى!الالامببعضولو)نصلانالمسشحيلامن!الاميركيالروحرقرفيلمولكنه،طبيبليصبحانفييرغبكان

جنب،الىجنباالاجناسميهتعشىمندمجمجممعالمطبيعيمنان.المتحدةالولاياتفيالمهنةتسودالتي

ممتزجة!انماولكنه،اخرشخصكأيحياتهالطيبيكسسبان

بينالاجناس؟بزيجات،لاام.تحلمهل؟ممتزجة-الا!طءانغير.للانسلنيةنافعةمهنتهلانأجرلهيدلع

،المجاعلهذافي،نفسهاتجدالمتحدةالولاياتانالحقهوصاللةكبيرحدألىالفكرةهذهففدواقدالاميهركيين

منبالمئة87ان.المكسيكمثلخذ.مزيفموقففييدوكمانط،الاقسلعلى،هذا.الحياةفيالاوحدهدفهم

عندهمالهنديوالدم.الخلاسبنمنهمنفريباسكلنها!يغمامينبمضاء!أأنأرادففد،ولهذأ.الشابلهذا

نتحدثانذلكمعبامكانناولكن،ألاسودالدممناطفىالواعأبس!لمسحطنفيهمايعدم،هنديةفريهفي،الهتد

مليوننصفانوالواقع.والاختلاهـهناكالامتزاجعناننيتهفيفان،درأستهينهيشحين.الطبيهالعناية

المكسيكشواط!ءعلىنزلواوال!سودالبيضمننسمة."الزبائنيربيادانمنبدلامستشفى!ييحمل

الامتزاجشدهمناليوموهم.الاستعماريةالمرحلةميؤمنالتيالفيميستفظعونالاميركيينالشبانان

اكسودجنسمنمكسيكيارجلانادرأألاتجدلأبحيث.ينبعيمسمااقوىيسشفظعونكلمةكانتربما.ذووهمبها

الزيجاتخدفتلقد.محضابيضجنسمناومحض.القيمهدهعن"ينفرونأ)بملنشبدالها

المكسيك.لمحيموحدهامهالأجناسبيهنقصرتحدأىالىنلاحظانالنظريلفتمماأن

عبيدافيهاالسودكانلمد.البرازيلالىوالقربخصاثصه"الاميردةالحياةطراز"بسموهمافترة

الولا!فيىلوامماابعدالترهالىاى،0،18حتىالتييرات،مئتفدمهبكلماألبهبربه!المدنحضارة:المميزة

تمييزديالبر)زيلميمدشى،ددتومع.ألمتحدهالىوكألد،التهلفريونالى،التلفونالىاللكهرباءمن

مكوناالشعبيكونحينذلكيكونوثيص.عنصريمناكأحكالىحاجةلاالهوالحق.الطبقي:التمييز

مختلفةأفروومنذلكبينوماوسردبيضمنالذي"الاعكمالرجل"جلدتحتلنجدثلاثهاوجيلين

بصصئولكن،السبباضرحاناستطيعلاالنيالقروى".د)الفلاحجده،الاميركيةالحياةطرازالي-ووعر

كذلك.ليسىخر71وبعضها،وعنصريةعرقيةالعروقالولاياتفيالافالرابات!لدنذذكرتالقد-

البراهمان!نن!دالعنصريةال!ماعاترأسرعدىاضطراباتبأنهاحقا!سفطانباقكانناهل.المت!حد.

داتاالنن!عوبتم،الالأ!نم،ال!هودلتبعهم،الهت!وك!مننجالاجضماعيةبالاضطراباتض!بهلاكثوانهاام،عنصوبة

علىقادرينغيرانناويبدو.والنيرلئديةالألطديزي!أللغةفيهاتر!اارتفضلولى،إلامسيركيينانتم،انكم-

ناحينفي،"الاحشائية"العنصريةهذهعلىالتغلبوالحقيقة.العنصريةالاضطراباتعنيختلفاخرثيتا

ولش!ت.للبراءةكلمنهابريعةاخرىشعوباهناكانيتعدىالامرولكن،الاخيرالهـتحليلفي،كذلكالها

وجهفيعقبةتقومالتيوحدهاهيالجسمديةالاختلافاتفيأسودولدتقاذا.عنصريةمس!الةفحسبقكون

فيعرفتوقد.ثقمافةقضيةكذلكهنالثان.الزيجاتالبدء،في،هوالحلوىمننصيبكفان،المتحدةابولايات

نيجيوييق.منمتزوجتينبيضاوينامرأتينحالةنيجيرياألى01ارهذهمئواحداتكوتانجداالممكنومن.اكاقل

جامعة.عميدالآخروكان،مستشفىمديرالاولكانطراز"م!ستوىيبل!نرا--لمالذينالاميركيهينمنبالمئة02

وكذلك.مرموقمركزوذامثقفارجلاكلاهماكانالولاياتفيفقيرايكولى.-3لرءوان.ثهالام!يركيالحياة

الحالة،هذهفي،عنصرياختلافايكان.زوجتاهمالبشيءانه.اخرمكانأىفييكونهأنمنأسوأالمتحدة

قدكانورفيعامتماثلاثقافيامستوىفان.منسيا،المتحدهالولاياتفي)ءممعاركا"الانمانيكونلاانفظيع

عليه.قضىمعظمحيثمحلاكالهنداخرمكانأىمنافظعوهذا

التمييز؟علىللقضاءالوحيدةالطريقةهياتلك-منجزءاالمرءيكونوان."بشاركينغير"السكان

غيرمنمندمجمجتمعالىالوصولالمستحيلمنهلبواسطةالابرأيهاتدئيأنلهايحقلامحرومةاللية

؟الاجناسبينالزيجاتبحلالمرور.اليأسعلىوابعثهااللفقرطرقأبأسفلك،العنف

ورنفبالرغم.بذلكرهنمامجتمعبقاءان،نعم-اليومهيالمتحدةالولاياتفياللعنصريةالمشكلةان

منالهندتتخلصلم،غانديبذلهاالتيالجهودجميعلاعنفيةبوسائلللدمجالاعلىالمثلدامما،فاجعةمشصكلة



ميالمشاركةمنالفقيرةالاقليةبهالمكئوصيلةالتحدةمسئبمالرغم،مندمجةليس!حتالهندان.الطبقاتلظام

+؟لةالمإهطهذهحلمنمنعهاالذيما؟العامالغنىيعيثى.الهنديهالعرىمعظموفي.الامذاجا!بعضصيام

ء-منانحصولجداللصععبلاذا،احرىبعبارة-"يمسون"لاالذينوالزجالىالحطاطاألاشدالعباللرجاد

العظيبم،المجتمسعاحبعلمناعتماداتعلىالقونغرسالشيالأبارمنالمماءيمتحونلافارلمك.ناملتمايزمي

حرباجلمنامحئماداتعلىالحصولجداويسهل.!بيحأمروهذا.بالعكسىوادعحسى.ووولأءيستممدها

لاعلىأهـؤالهذاطرحتماغالباانيالحقيقة؟الفيتنامالمتحدةالولاياتانللبدوالتيالدردبهيهدهانوالضل

.ايطالمج!اج!انغيرمشزفسيودلك.وروديسياالجنوبيةافريقياغرارعلى،تسلكها

يفضلون،ومكانزمانكلفي،الاغنياءىن!قدداخلتسودانيمكئالتيالأنعسامدتانواعآسوأ

الرحاءعلىالانماقمناكترالتسلحعلىالانفاقدائما.مامجتمع

منهمالحربضرالبعلىاحتجاجاا!لوهم.واليعادهالتحدةالولايأتبانالفولالىيدعوكالذيما-

الثاءيرؤترونالهم.الاجتماعيالهدفذأتالضرالبعلى؟الدربهذهتسلك

ذلكيطلبونلاالدينألاجانبرؤوسعلىبمنالفنابلحلألاتتائجهبكلالذوباريرفضمنامامليى-

شمقبشكللمواطنيهمالهدايايقدمواانعلى،الفدربهذ!مزروعورالسوداننج"نطبقهكي!ولكن.التمييزةواحد

صحيحاذلككانوقد.الرواتبميوزيادهللسكنىأنمنلكمبدولا.كبيرةاميركيةمدللنةكلقلبفي

الأرتباهـاشمدمر"نبطهذاان.ايضاالينابالنسبةلمجيوانالكبرىالمدنمن،بالقوه،السودتطردوا

.ارو:اثهمل!الني:لىذا.البهـثريةبالطبيعةفا!ونيشرعوان،مثلاثوالمسيسيبيالا،باماالبيض

بلا.فقراءهالتر!عالكفايةفيهبماغنيةاميركاانولسنش،،هنايقيمونالسودجميعسنجعل)/يفول

هـ،تملكهيبلط.القوميالرخاءمستوىالى،صعوبةوانيكونهذايواجهانأيمكن"اخرمكانأيفينريدهم

البثر.منكبيراقسماالبؤسمنتنقذانلسيمكنها!عملياممكنا

الرتيى.مآساذهنانمساننااعتقد؟ذلكتفعللافلماذاتعيشونوظدلشمالمييزكحارسنمفاذاتذلكومع

شطألحىالتاردخفييظهرانيودكانالذيجونونالحربمنحالةنحوماضونفانتم،نفسهاالمدنفي

يبقىا.نللوشكوالذي،العبيرالمجتمعحلقالذيالرجلمى،وهذا،كبيرةاميركيةمدينةكلفيالدانمةالاهلية

يزدادلماذانجالحربيتابعفلماذ!."الحربجونسون"تصمدلنأميركاإنوالحقإ.اعينناتحتيتفاقمنراه

الاميركيالشعبيدعمهولماذاأفيهاالسغراقايوآكلايديولوجيهأنتتركوا.نستطيعونلاانكم.الازمةهذهلمثل

نجالغامرةهذه!ي"سنصبح:يفولبرنامجيتحقتىوانتنتصرالسودالمسلمين

وهذه.الامرفيضئيلاثرذاتلشمتالكبرياءالتمعالزيجاتسنوفض.بسواءسواءكالبيضعنصرييئ

حربموضوعذاقشتكلملنجهااصطدمزلتمانفطةمعالزيجاتبهاترفضونالتيالضراوةبمثلالبيض

الاصر:اخرفي،لييقولونانهم.اميركيينمعالفيتنام.يعلن-م!تمعكمعنمنفصلامجتمعاوسنشكل.اللسود

وهذه،قذارةوهذه،غلطةهذه.حقعلىانت،نعبم"."الحربعليه

حرب،تخسرلماميركاولكن.لنابالنس!بةشديدةمحنةفكرةوبينالايديولوج!يةهذهبينسباقيقمالم

كبريسسماء".الطريقهذانبدأاننيتنافيولشى،قطسبقا!ذلناأني!يريينالزوجبنالى!نااعود؟اللاندماج

قريخها-،!الارضعلىالجنة!طامير!ان:وخاصةقيميةالايديولوجيةبيسني!جري!سباقاهناكان..ذكرتهىان

زروصانآملافي.تئقطعالايجبالئجاحمنسلسلةانتصارقحقيقشآنهامنالتيوالتدابيرالانفحسالية

يوما.العقليةهذهمنذمقيدينلكوذوالمالسودانفلو.الاندماجسعاسة

علىمعتادون،الانكليزنحن،انناالقضيةوصميمالتوترولحفالشض،كمستوىحياتهممستوىلكانالبدء

!زمتموناقد7و،تجاهاداركبدطوبنالفد.الهزائمياتالمستوتتقعاربمافبقدر.الحالفيالعنصري

رماوا.نرلوللفرنسيينكانوقد.الاستقلالية-حربكمفيورالقدر،العنصريةالاختلافاتثانيضعف!الثقافية

ان!ا-بلدكمبا!ستثناء-البلدانمعظموتعرف.تبعها:الدمبمصوراكملذلكفيبما،الدمجيسهلذفسمه

ولكنهما،فظيعةجرأئمارنكبتبلهائلةهزائمعاشتقد.الاجناسطبينالزيجلت

هذهالانطلاقنقطةانواعخقد.عليهاتغلبتقدذلكمع،لشىءكلصنبالرضعم.هيالمتحدةالولاياتان-

أسلم.شنس،يعتبرونوألاميركيون،الغنىاسطوريةامة

خادما،التاريخفيعظيمارجلاديغوليبقبىسوف...سخيا

الجزائر.حربم!نفرنسمااخرجلانهللانسانيةكبيرافبالرعكمةصوافقتيللثلاعلنقاطعكلأنلياسمح-

اعترفتماذابآنكميمتقدونالاميركييقمنوكثيربقدر.نوزيعهيتعجلوت!هم،الماليحيونالاميركبنانمن

ضكليعربشكلسيضعفنفوفيكمفان،الفيتنلمفيبأخطائكم.كسمبهفيجشعونهمما

-61الصفحةعلىالتتمة-الولاياتتجدالايحدثفكيف،ذلكاقررنااذا-



نزهـ"هواليس،شيوعيةهناك؟توجدلماذلثصنىا"لجنولمعليةل((اًاتإ)تثاًذنتثامصونث

قواهـاتسهتنفداميركاان.قليلاالامرلنخأمل--11الصفحةعلىالمئشورتفنمة-

***

بجنديالآنحتىالصينتجازفلمحيثالفيتنامفى.الاحتقارالاذلكبعدلكميكنلنالعالموان،محتمل

فناانومنإلعداننظ!!ع!لولااياتقانكفالصسنحنولفيتناميينفرنس!انحوعرفانالاثمةليس.الحسحيحهووالعكس
بوالسطهة

حربس،فان.الجزائريالكابوسمنالعالمحررتلانها

،فيدركونالفيتناميوناص،.بالصينألامريتعلتىانبمجردليستا،الراهنالعالمفي،فيتناميةحربااوجزائرية

السيويابلداان.الصينملكاجلمنيقاتلونانهم،همللجنسرتهديداتشكلانهمابل،محليةقضايابعد

يصبحيومالاثالامب-كييننظرفي،التاريخللدخللا.البثرى

علمالصينيالتاريخيبدأالاسالىلىهذاوعلى.شيوعيالف-د؟!فيتناما!جزائرنثنهانحقااتظيح-

ا)ف!مأصبحتيومالفيتنايهماوالتاريح.!"91قبلفرنس!بةمستمعمرة،حسمابكلبعدتا!جزائركانت

قضحمتهالماا.عليهالكنالفانقضمىامنهلسميتانقضمىهىالفشاعية.الفرنسميينقبلمن-فرنسامن!تجزألاجزءاتعتبران

ومو"وم...أصيركيةمستعمرةفطيستالفيتنأماما

الصينية.السيطرةتتجنبأنهيالبرىاليابةمنها7!حبعلوااناثدقدانكماعتقدلاانني؟حقا-

نااظن؟ذلكنبممواقدالفيتنامهييقىاناتعتقدونفي!جرد-هاعقاتحرةالولاياتبرصتلقد.-مستعهره

شيوعي،ولكنهابحكمتتوحدفسوف،توحدتاذاالفيتناملاوانا.الاستقلالالفيليبينصضحتحينالميدانهذأ

لمجاهوورامتتكلوسوف.تيتوطرازعلىعيةالشيم.ا!اماستووارالا!لفيتريدكانتاميركااناعتقد

فيا!؟التوسعامامحاجزأ،الوضعبهدا،منهور؟ن!ما!زيبالسثورفتم.نصرلقد.عطياتمقدالامرولكن

تيتويوغسلافياحاجزعن.صلابةيقللااسياشرقجنوبوو!ماد!ود!ايقوم-!صشعمرةمنهاتجعلواانمن

اوروبا.فيالروسيالتوسعامامهـادرةمنا!فرنيونيعا!بانافهماذني.المعمرين

لقوقلموميةىالينالقوحهـئثما،ووقعلكنىصراعىداخلىالالعالمتقنوسيالتىنمرتبط!معمرمليونفيهالهمكانفقد:الجزائر

ء....روعمرولىالفيت!امفيل!سرلكن.الجديدبوطنهم

تنتصر.التيهيالقوميةفان،ماايديولوجيةوبيقديغولوج!ممااقلصعوبةاميركاوستجد.اميركيونى

المقمارنة.سلامةعلىمصرفأنا،واذن.فعلمافعلحين

في2باننا-7ا-جمالامقتنعالاميركيالعامالرأيولكنص-.

تركنااذاواننا،المثبيوعىالعدوإنضد-نناضلالفيتنام

الشهرهذاصدروردقريبعمافيساجمما،الفيتنامعلىتستوليالشيوعية

الاميركي!الشعبهوانمالينينبحلم

ل!!ص!يراالشعو!معكميرتحالفلاقامةروسما،الشيوعيةتكسب
رأ!عد،الحلمكور!دكارليميىارصحيح-

مناترأسماليةالاقل!يةليستأصلوالمستعمرةالملونة

ليؤم!نيزالماالذيالوحمدالشعبانوالطريف.العالم

أودلمدوريستأل!بف!يركيالاصالشعبهوانمالينينبحلم

الروسرالصينيونثماليوضصلافيونخيبلقد

عا!لفاخرا!ر!رترحمةثم،اولاقوميونجميعاانناواعتقادي.عظيمةخيبة

وروس!ايوغوسلافياان.رأسماليوناوشيوعيون

المواهـقةيدرسا!عربيةا!ل!ةفيكتابأول.لفيتنامالوطنيةالتحريروجبهةالشماليةوفيتنام

ءالنفطعلممبادىءضوءعلىالمراهقجنويومد"-كلتقدمالخارجيهومنغولياوالصينالجضبية

هوانمماالفيتنامفيتحاربونهماان.ذلكعلىالدليل

.منزلكلفيمفيدكتابيهتصورلاالجشرأوباعثلاثةوان.4اشيو!يرالا،(لقومية

لاالكلمتانفهاتان.بالراسماليهاوبالشيوعيةكثيرا

قبافيدزارممشورات،فشنايهمالفلاحبالنسبة،فرقفأي.شيئالهمتعنيان

7".625ص.بيهمهماكلان؟شيوعىاوراسمللىحكمتحتيعيشأن-

بيروت.اوسيئةصالحةالحكومةهذهتكونانهو

نخشاهمالناأليس،صحيحتحليلكان-لنفرض

فيتذامفينحاربهوما؟الفيتنلميةأوالصينيةالقوميةمن
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لاتفاقياتالكاملالتطبيق:الثالثةوالمرحلة.الاواضيذلكيكونالا،الفيتناممناميركاانسحبتوإذا-

فيراغبايكنلمدالاسان.نمائجهاكانتمهما،5491"التخلي"لسعاسةنسمينا!هل!التخليكسالسةبدء

الشيوعيين-بآن،حقعلىوهو،يعمتقدكانلانه،تطبيقها؟ا.3!لاعوامالمجنونة

تشحيص.حرةانتخاباتاجراءحالفيسينتصروننفيلخلفهالذيبالشرمذهولاازالوماكنت!

...!رديئةولسياسة،صحيحشيء،ايبصدد،غالبانسمعالنا.وفاتهبعدتشمبرلن

الشمالميةفيتنامحكومةبأناذنتعتقدهل-ولسنا،تشمبرلنطريقةعلىسياسةهـذه)1:عبارة

انتخاباتبقيامنتسمحالكفايةفيهبمامتعاونةستكونفطنطودي.خاصةحالةكلتمييزالهمومن".بهاراضحبين

عليها؟تشرفالتىالمناطقفيحرةلقد.؟لناصرعيدف!جاهقحثصا!طارتكبمثلاايدن

تجرقيانيمكنكيفارىلاحالأيعلىاننى-ععامالسوشىكارثةفكا!ت،امامه"يتخلى"انخشي

منفليس.الفيتنامفي،كانتايا،حرةانتخابات!هتلرهوليسألناصرصيهبدفاى:جادينولتكن.5691

علىاو،الحربفيهتقومبلدفيانتخاباتتنظيماليسيريقارن"شيوعيعالم"رأييفيتمةلشسانهثم

،اخرىجهةومن،جهةمنهذا.القتالمناطقفيالاقلالتىالسنواتفي"المحوركتلة"يكونانيمكنكانبما

عددءماولكن.ديمقراطيةتقاليدالفشنامفيليسالروساناعتقدلاوانا.أ.شانيةاال!مبكأالحربسبقت

-أيعلى-يجب؟ديمقراطيةتقاليدفيهايوجدالتيالبلدانالىاذهببل،الممحدةاولاياتامحاربةالىيسعون

منهشيهوانواعتقد.بالتجربهالقياممحاولةحللكشمانهتلرانحينفي،تجنبهاالىيسمعونانهمالقول

وحدة!صقوحين.بمسميهافيتنامفيسينتخبمنقلبانهالقوليمكنبل.مختلففالموقف.حربهيريد

الصيني.التوسعضدحصنافضليصبحلن،القسمينانيمكنالذيالحدورعرفةهيفالمسألة.عقبعلىرأسا

الاميركيين؟معتورطؤاالذينينتظرمصيروأى-تتبعانهاالتي"التخلي((سيالسةصيوالصينروسيا.نبلغه

،الجلادمنكبيرجزءفي،معممةمذبحةنشهدلناترانا.نرغباميركاانيعنيهذاولس.المتحدةالولاراتتجاه

؟الشيوعيونعليهايشرفحينقدفكم.الخطريكمنبالذاتهناولكن،الحربفي

فيالعكسعلىستكونالشيوعيينمصلحةان-لقد!اوه":مكتفيةبلهجةيقولمنالاميركيينمنسمعت

وهم.المصالحةمنعريضةقاعدةعلىوطنمةوحدةبناءمن.فعلردلهمايكونلنوالصينررسياانالانثبت

هميقتلونهمالذينفلأن،الارهابالىايىموادحبئاذامنسنتمحكناننا،فقطعامينمنذ،يعتقدكانالذيذا

حيناما.العركةفيحصومهمولانهم،الاصيوكيينعملاءيجرانغيرمنالاننفعلكماالشماليةفيتنامفمف

سيهتغيهر.شءفكل،الاميركيونويذهبالحربتنتهيسلايينوالصينروسيابقاءولكن"؟عاقبةايةعليناذلك

منسيجدالجنوبيينالضباطمنطيباعدداانالمؤكدمئ.شيءكلضحملمستعدتانانهمايعنيلاالانحمتى

على،طغمتهوكلك!كالجنرال-بلادهمحادرةمصلحتهقبلالانياارتكبتهالذينفسهللخطأارتكاباذلكسيكون

هوليوودالىتنقلوهمانعليكميجب.المثالسبيلنهايةفي،اندلعتاقدفهما.الماضيتينالحربينمنكل

بكلسيتفاهمونالبوذيينولكن.المساكنلهمو!روايتراجعانبعديستطيعيكنلمالمعاديالمعسكرلان،الامر

.بوذيونضامالفيضسكانومعظم-الشيوعيينمعتلكيديحرزونالالمانندعاننستطيعلااننا".الانياامام

غيركلنالفيتنامفيتبقىانحكومةايةتستطيعولنمحاميقالكانص،هذا."يقفوافلنوالا،اخرانتصحارا

--أيمناكثرذلكيعرفصينهوهوشي،البوذيينموافقةاميركاتقترباناخ!شسىوانا...9391وعام،أ!ا

اخرضحصتجاهينبغيممااكثرفيهاتمضيالتياللحظةمنالآن

نا،مراتعدهاميركازرتوقد،بامكانكهل-يقذفونانهم:كالعربالصينيينانكا.والصينيينالروس

الولاياتفيالفيتنامحربتخلفهالذيالتأثيرتقيم"الواقعفيجدأحذوونولكنهم،ثلاماواللهبالنار

نفسها؟التحدة.القتالالى-يضطرونقدانهمغير

معدوما.يزالماالتأثيرهذاكان،عامينمنذ-هذهمن.شسحباناميركاتسعتطيعكيفولكن-

يستطيعبأنيفخركانالاميركيالشعبانثم.تقريبانتخلىانيمكنناكيف؟تريدهاانهاافترضنااذا،الحرب

اما.بهاتأنرأياليومحياتهثرتتانغيرمنحربشن؟ثمنبادلىالتزاماتناعن

الاميركيةالمحافطعلىتثقلالحربتكاليففان،اليوموقفانصارمنانني.هامسىؤالىبالطبعهذا-

تعيشالحمائمولاالصقورفلا.الاميركمةالاسروعلىلدىقبولهيصعبماوهذا.شرطولاقيدبلاالقصف

لاانفسهم"الشبان"و.والرخاءالزهوفيبعداليومولكني.مقابلبلاهديةهذاتعتبرالتيجونسونادأرة

وزوجتي،لنا،لناان.حسناتقبلاالوضعيمقبلونسيكسبون:لكسببلالاميركيينعلىلسعودذلكاناؤكد

اصبحتوقد،الاستدعلءلسنمنيقترباميركياحفيداوالمرحلة.ااحربمنالممحدةالولاياتاخراجامكانية

يمليهالذيفما.الاكبرالطلبةكابوسالفيتنامحربمواقعهافيتبقىبأنالاميركيةلىالقواتتكتفى:الثانية

ما،للاستدعاءيخضعواانعليهمهل؟ضميرهمعليهممنخرى1اجزاءعلىسلطتهامدالىتسع!انغيرمن
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برلماننا:فيمستحيلاشيئاستكون"لبريطانياالعاديةنتالجويتحملواالعسكريةاللخدمةيرفضواانعليهمان

تتصورونوهل!ينبغيممااكثرالفحكيثيرفذلك.الراهقونيواجههالذيالممزقالخيارهوذلك؟رفضهم

سماءلقد؟(لملفرنساالمعاد-يةالننتماطاتلقمعلجنة)اوقد."الاميركىالحياةطراز"علىثورتهمفاقموقد

اكتشفكنتالتيالفترةوفي.السنينمرعلىالوضع،الحربغيرمنحتىتحدثانالثورةلهذهمقدراكان

أما.عقدبلاامةام!يركاكانت،الاولىللمرةاميركافيهل.اساسيةمسألةمنهاجعلتالحربولكن

.الخارجمنتأتيهاقدالتيالاخطادتخشىفهي،اليومفيالسادسةصبيةأمامنحناننا.الاطفالهناكانثم

قيودالىذلكيؤديانفيمخن،الحربتفاقمتواذاوم!الفيتنامحرببصددمعناتثرثركانتعمرهامن

.الرأييةحرعلىشاشةعلىالاحداثتعيشوكانت.هناكيحدث

ظاهرةباكتشافجدامهتماكنتانكاعتقد-ادهثنيوقد.مسعلسحلاتشاهدانهالوكماالتلفزيون

؟التحدةالولاياتفي"االبي))هذامثلالعمرهذافيلطفلةيكونانحقاصدمنيبل

بالطبع،سطحيةالاالحركةبهذهمعرفتيليست-يبلدانلخشىوانا.الحربمعالمبالثرالاتصال

ليسى.نظرياستلفتتقدنقطةفهناكذلكومعيحدثماكلفان:الحربتجاهالاطفالحسالتلفزيون

انهم.مدللوناولادهمبل،فقراءابناء"الهبيون"."بلفا"و"خداعا"لهميبدوالصغيرةالشاسةعلى

فهم،الغثيانلديهماثارماالحلوىمناكلواقداشخاصاتنارفيهتطلقفيلمايتلبعونكماالحربيتابعونوهم

للمرةالحلوىياكلونالذيناولذكذلكفييشبهونلا".حقاالشريرفيهيموتولاالاصطناعجة

كذلك،وهم،يمكنناولا.منهاالزيدويظلبون،الاولىجضعالذيالمعنوياللتوتررؤديانتخشىالا-

الانكليز،"الروكرزادباو"المودز))بنشبههمان-عهدالىاللفيتنامحرببسببالاميركيونالسكانله

الاالمالتعرفلمالتيالعاملةالاسرمنعموماالمتحدرين!"اماوثية"من!ررر

كسمبيريدونلا"اروكرز"و"المودز)ان.حديثافالاميركيون.الآنحتى،الحدهذانبلغلم-

النارية.والدراجاتباللابسرهواياتهمعلىليننقوهالااللأ!نرو!كنى.حرر!ةبكلآرائهمعنيعبرونوهميبدون

مراحلمنتقدمااكثربمرحلةفيرتبطون"الهبيون))اما:طرقمفترقعلىصعحتىطولجلأتلبثللنالحربان

ضدحماسيافعلرديظهرونانهم.الراسماليالتطوروهلىا،كثيفل-نمواالاميرك!العسكريالجهدينموانفاما

،يغمواانيرفضونوهم."الاميركيالحياةطراز"نشا!رانوا!ا،واشيلالحكمجعلالىيقودانيوشكما

الكلمة،اوللمدرسةجدرانحذاءبالوقوفويكتفونفيدرفولاحدى4ا!زيبذلكشبيهاالسياسةفيانقلابا

وسنعشثى،المخدراتتولسوف":قائلينوينادون!ا!طا!كمشتعترفونالحالآةهذهفيانكميعنى،الجزائر

ماونظريةوهذه".وسنستعطي،العامالاحسانمن-7.سياستكمعنوتعتخلون

جوانبها.احدىفي،تونغتسىاستمرواذا،اً!ربظريقاميركلشفتاذااما

التبهنوقراطيون،همماوانخصوما)حق؟ذلككيف.وخباج.كلسمكارثيةائبعاثمنحقافيخشى،التصعيد

مسنهايجعلواوانالصينيعصرواانيريدونالذيناولئكشدرالى،اللعاديةاللظروففي.حتى،لمتحدةاالولايات

مهي،-الاولىالدرجةفي،ماويهممااما.متقدمابلداللدفاعالغربيةاوووبابلادتحتاجهمايفوقاللشجاعةمن

علىالصينيينالش!بانشجعوقد.الثورةاجلمنالثورة-.يلاظيا!ئظرياتعن

.ا!ارعالىلينزلوادروسهمويوقفواعملهم!ركوااتالآ!اء-"ان،الماضياستعدئااذا،ئتلىسائنا

حينفي.بالعنفيؤمنماوانوهو:اختلافطبعاهناكاصكرواًئا.تسامحهمعد-مفيمفرطينكائواً"ائحجأج

واللاعنف.بالحبؤمنونالهبئيناندفى.عظيمةحكسمةعلىدللتقداكلترابأنهنااحيائا

يقولونه!لميمةذيشيءأيالهبيينلدىهلولكن-الامير!ةمستسمرإتهاالىارسبت،عسرالسابعاكرن

؟لاميركايقدمونهاوبالجائحينتمامافعكتكما،اًلمتعصبينهؤءجميع

الذينالبورجوازيينلذويهميحق.نعماناعتقد-لحى!صممينالاطلنطيكاللبيوريتائيونواًجتاز.عئذها

ناصحيحاكانربما)).لهميقولواانبقسوةيعملونومن.اخشاروهاًلذنيالدين،بطريقتيم،يماوسواًان

.برةقيمةلهماليستالاعلىومثلناالعشفيطريقتناباثمسوةعذبوهم،بقليلذلكبعد"امويكرز"ظهرحين

فيحقعلىكنتمربما؟بحياتكمتفعلونماذا،اًذتمولكن.بهاعذبتهمقدالائغليكانيةامنيسمةكأئتالتبىئفسها

منجديدنوعاي؟ابذيلحلكمهوماولكن،ادانتناتار!خفطعالطهرقيافزعةهذ.ئكشثفانونستطيم

الىالهبيونيصلولن"؟تبنواانتنوونالحياةطرازكان،الفكتورىالعهدفهـ،وحتى.كلهالمتحدةالو،يات

سيحصلوناتراهم.حاضرجوابلديهميكنلماذاشيءاثور،ر"الاكض5،ورأ.الانكلبزمنتسلهلاأقلالامير-كي+ن

؟جوابعلىيوما.عندنأهومماعندكمولالمعزأ-لفردعلىوزنا

هناك.مشجعةليتبدوعلاماتبعشهناكلن!"لاميركاديالمعل":اللعبارات.لهذهاعجبوائا

الثمخلص،ليميلملعلى،واصحابها،"الكهوف"مثلالمحششا!ات"لجنةان!"لاميركاالمعاديةالنشاطات"أجنة

ئلا3



علىأبقتناالعوضماتهذهولكن،لسياسيةأوايديولوجيةمع3ننسجموظائفعلىلاهبيينيححملواانيحارلوت

مسشقبلا.الحاليةللايديولوجياتانأعتقدلاوأنا.جوعنااعمالاالهبيينبعضوجدولمحد.الضصعيريهوساوممسهم

نا.الررحيالداخليشكلهبالديناعنياننيسلص،ويصنعونطالخضارزوعونفهم.يفالرفي

واالعدميى"أوالفنيةللمواهبخلافا-الدينيالحساعضاءيحمبحواانثهذهوالحالة!قبلواكاذأ.3صغير

رعلى.بشريكائنكلقلبفييرسو-التعنيكية،جديدةفيهروحايدخلونمجتمعفيأنتأخكملمرء.اسويا?

،قا-"فيجديدمنعليهيعثركيفيعرفأنالانسانيستطيعونفانهم.الاكبرارهدفهوميهالماللصسمجممع

.الكبرىالازماتفيالا،خبيئامحمومايبقىلانه.جديداحياةالسلوباصيوكايمنحوأان

سانفي"هبية"صحيفةعلىمرةعثرتلقدعماسيسمحالتكنولوجياتقدمبئنيقالماصحالبا-

أهـيني،اوهحى-و؟هـ-ألهجتهافادهشتني،فرنسيسكو.البنثرمعظمعنالعملعبءمنبالتخفيفقريب

الاولىهبمكلمتاًن.العانيبأوسعبل،التقليديبالمعنىلااوقاتالانسانيقضىكيفهيالكبرىالمشعلةولستكون

بالسيحصيرفكروا."محبة"هووالرب،""الحبهي:"الهبية"الفلسفةتطبيقآنؤاكبالامكانفلعل.فرامكه

.((الرسلأعمالاامنالاولىالفقراتوتذكروا،الاوائلحلقةفياصحابهلمعجالسانهارهالانسانسيفضي

أصيبواقدوكانهم،العنصرةعيديوم،الرسلبدالقد...المارجوانايدخنون

كانالناس...اللغاتهيةتلقواقدانهمذتك:بالجنونان.الانسانسيكفيذلكاناعتقدلا.لا-

فئجابهم((ةفثملوأشربوأقدانهمالحقيقة":يقولون.ايجابيةاكثرباعمالذاتهتحقيقالىبحاجةالانسان

كمالووحمى،ص:،ص!التاسعةهيالساعةان":بطرسبمستوىينعمهنديكلكانفلو.الهندالىفلنعد

."المرءفيهليسكرمانادراساعةفهذه،عرابيدسكارىاصفانه.الاميركيةالبورجوازيةبمسمتوىشبيهللحياة

كانفمن.أع!الهمعنالرسلجميعتخلىأنوكانالارضعلىجالسايبقىلنانه.يفعلعسماهماضساءل

.المجموععلىالبيعثمرةووزعوا،؟غهشيئام!نهميملكلممارسةمالكاتهأفضللسي!رسبل.المخدراتيتناول

."اهبيبا\)أشبهوهذاتقريباموجودايعدلمالذي-التاملحس-واحدحسر

الذيالعهدفيظالمسيحيونتطور،ذلكوبعد!أسيكنولم،أيجابيعملهوالتأملان.الغربفى

ببن،الوومانيةالامبراطوريةعلىدينفمفيهفرضواالقديسونكانلقد.قدرهينقصونالوسطىالكلررن

مسيحيين،يزالونماكانوا.رالثالثالثانيالقرنينثمانحوعلئالعملعنعاطلين،أيضاواخرونوالرهبان

يعيمثنواأنعنوكفوا،اللغاتهبةفقدواقدكانواولكنهم.معطلايكنلمعندهمالروحيحسومن

ولكن!م،"هبية"بمرحلةمروالقد.يعملواأنعيرمنالحياةأولىقد،الاخيرةالقرونفي،الغربان

اكثر-وايجابياجديدامجتمعاأقامواالمطافنهايةفىفأغنياءوال!ترالرفاهاكتسابجعلنلوقد.ظهرهالتاملمة

عشناقدكناوآو..فيهنعيشالذيالعالممعانسجاما.فقراءفنحن،روحياأما.ماديا

نراهمونحنقلنالكنا،الاولالمسيحيينعهودفي،الروحىالى!ودةحانالدالو!تانواعت!د

يؤدفي-ولن-.حقيقيون\)هبيون"انهم":ذلكيفعلونمثلالخارجيةالاشكالسكنأتحدثلاانني.الدينالى

ا"لحكم.هذافيخ!محلىنكونوكنا."شيءالىذلكفمحذ.والادعيةالصلواتبعضوانشادالقداسحضور

ولما،محتوىكلمنالمنظمالدينأفرغقرنينمنأكثر

/"ا،داب"ترجمة.معوضاتالتصسنافقد،المماوسةعنانصوفناقدكنا

سح!.

0.5101صىأكز3!رل!ص
.---لاسص-حديثاصلر

ء!أ.واًلكبلبرالعربييلاديبثنبهمااروع
طزجمييىصى!صط..وبأريىلاالارهربينحياتهعن

ب!ثسوكةوحل..المفسد!اللفلسفة5ءيلازهربابعر.

3!حنعهنلمخ!مسةاشماك!مبك!ةخامقبم10!كعالببةامتحان!يسقطيتكيف.

.....المراةاختفاءالر"

المصريبن!الفتيةبينا!غزامقاضي"

...العلباللصوت(....مي*نسعةلصوتا!لبضقعنلعا.

..اللالببنيالحيفيجديدظحياة.!بثشقاءعلبميدعكواستلاي"

...حبيقصة"باريممىلاسا!ر.الى؟لفرئس!يمةشمتهكيف"

-سببروت-يلاداًبأدارعنيصدركتأبفيمرةلاولتنشراًلميالمذكراًتلا


