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عليهؤسدالتيصزالحواو،يكلثروازعمخانودلنف-4-تبقيهاي

اقوسفيجد،قهطرعناح-نزة.علراوسبلا)نجاجلكمسا

فىالوزيركزمرلىادليصمهمااحامفتولالياا)إعيطلةلاا

يةحرماأ،دةالعبايةحرم-اأ.يةرطوميراااولةدواعطم
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ءاجزاصعا!ةدمروحشملت)ةد.ءوالمخابىالخنادقداخل،فيطيهملعملمنالذروةبلوغعلىساعدهالتيالنرصاما

المرشدي5الفردحقوقصيانةضرورةغدتولاجتماعيايبئالنكارلابتوالحلقاوقوةالشخصيالمجهودحسبالضخماءاثرااما

.للاصلاحمحاولةاومجهوديوج"ـكلالذيللأواكلاماممفتوحةواسعةمياديناولئككل-قيهالكامنة

قدراقلتتضمننتكا"لوالشعريةالصور.هـذهاروعمالأنذلك،الجميعمعيةومتسابفرصا3دخل،المجتمعفيشخص

اومهاروينبخروفخممسيخ2ـتتبانتلبثلافهيالذ.الدقةمنانبعثتعةوالصناالاقتصادعلىائمةالقالديمقراطيالمجتمعمعمطا

يخا.لدمةالمعلوئقبالحقانقارنهانماحيبالرغملكنو.عنيفعفاحبعدالجماعاتولافرادانفرسفي

لكاتبفا.هـامصائروحيا!اتكييففيللأغلبيةلحولاعاضةالاستوالنظامهـذاتغييرنكيولاشتراايطلبذلكمن

،خالمعانيفواالحونصبياواضلاحواولميناءاملعاولملاحاو.ار.قداعلىالسيطرةعنكنفه.فينسانلاايعجزخرآبنظامعنه

طوعاًالعمليةحياتهماياممنيومكلفيمساقوناولئككللتحطيمحالياالمتبعةالا-اليبعلىيعتمدالعالمتقدمان

للخلقالدافعولاالتشجيعيجدونلاانهم.الآخرينلارادةوم-نالفردحريةمنتحدانشاًنهامنالتيوالقيودالحواجز

يتماعاجنظامدعائممتقوانيمكنهاوحدعليهاالتيلابفكاراولاشتراكيةاماا:طلاقةويةحربكلدورهالتلعبيةالفردقوا.

انمنايةالبدمنذكدونمتاانهممنوبالرغم.قرمسوعادلتيتاًانها.صارمة!سيطرةالثصخصيةالحريبهذ.تستبدلفانها

دانالميفىعىصرونسيسقطوانهمعليهممكءوبةالهزيمة،ثمن"يقدرلاالذيالذشاطفيلتتدخلالميتةالدولةبيد

دض2ـيينتلاك!احاونكافحاغلبهمفان،خرالآتلولواحدلالمماثلةتغذيانها.الهاديالانسانفىالكامنالنشاط

انيكشفيلبثلاوسليمدقيقتحليلايان.يلاتهووالفقربطابعالعالمتطبعانها،البروزحسابعلىفرادالابين

.ةلحياافيكدهمتاثمرمننمومحروآنهمهيوالثابتةالحقيقةعن.لوسطاالشخص

نمإطلإق-ايكافحوالملأناكاارقاءالماديةالناحيةمنفهممفتوحايظلالحياةفيالمجالفان،نالاالقائمالنظامفىاما

-مجانبهالىبوهمكأناك!-مإزصافهحتىبلسعادتهماجلبهيتتعالذياكاملاطانالسوان،والمواهبالملكاتامام

الة.والعدالاخلاقلاصولفيةمظلبالمغافيهـيلببواط.طرقبدلاضروريةمعينةتغييراتانغلىالبرهانلهوالناخب

تتمكنمنممصتبلةأقليةفان،العقليةالناحيةمنماواتح!ثان

الاغلبيةاما.-عليمها-طريقفيبةالمنصالحواجزتخطيمنالنظامفيصودالموجالنقصنكرانالىلسبيلاحبالطب

مظوييرلاضيقامنحطاتعليماإلاتنالفلإشهمالساحقةفيزفاوتفهتاك،نسجاموالاالتنسيقعدمحيثمنالقائم

.غ!ءطفىءاووارتفعتزيدتقدالحقيقيةالاجوردامتماولكن،الثروة

دائم.شكحالةيعانونفانهمالوجدانيةالناحيةمنواماالعاملانعلىتمامادلنافهذا،الأخيرةعامالمئةمدىفى

للاشتراكالفرصةاما،الحباراساما،الاعتقادعظمةاسا.القرميالدخلمناوقربنصيبالمطالبةفيالحقلهكلالكادح

فىتكونقدمسائلاكلهنهذه،متحدوموحدمسعىفيكثيراقدلطفجتماعيالاالضماننظامولكن،محزنةبطالةهناك

نهم.وكياتهمحبامناطبيعيجزءاًليستولنحهاريهمايلمتضاولكنوبعد،متعادلةالفليمفرصتكنلمو.الخطيرةنتائجها"ن

قبولارفضوحينمالياغاالثمنالعمالءزعمااكثردفعفقدالصعودمنفردكلليمكنعةبسرنلآايديشمخاًشاجاًمدر

لية.االرأسمبادىءالاطفالفيو،معقدةازماتالاؤتصاددينميافي.قمتهليبلغ

بمسراتالتمتعفىم-لونيأالذينلئكاوعددافلماحقامنعالم!سورمنحوادثةالصناعفيو،متعددةوفيات

تهافاغلبيةالاماا.لبالجمالاستمتاعاوفةالمعرومنلاكالحياةاففظيعالعقوبةنظامو،اةءساوتوجدلاالقانونممااو،وقوعها

ماوالغدمناثقينوغيرفهم،تنقضيلاوعةمرشكحياةتحيابدأقدصةمالأضيرنقا،كلهاهذمنبالرغمولكن،صارم

لالمدخعتبةعلىفزعينمشدوهينطلونو،صفحانهبينيهطومنلهامثيللاواسعةبصورةمنظما-انالاحفغداإستيقظ

الذيالروحيالهيكلذلكفيبالدخوللهميمحاندونالولاةاولأكهاادركفمقدالطبقاتتوحيدضرورةاما.قبل

منازلهم.الجميعبين،مشتركاًميراثوجعلتهنيةلانسااشيدتهوالضحيقالشدةظروففيوالاخاءالزمالةفضائلعرفواالذين
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فيالاؤلتظ-ارحجراتالىلمرددـونالذفياةكاويرذصوالاغراقليس؟-فسدتاذوازهم.لالجماصورمنوخاليةحقيرة

.الأطباءساداتاإذو،اةحيلاوفيهروحلاالذيالكئببتمالقاالجوذلكفى

معسكر:معسىءرينالىينقمعمهعالمجتأنئلليادزرذكريطمعونولادنملوراًلاتهمفاا؟الءاذجخبصي!حهجونكانوا

خمتاعلاساعلىههيقضرللأوفا،الفقراءم!كروغنياءلاامندرنافم-اا5لكومتاوكأةجالمعحدثتلوو،متلاكهاافي

،الاستمتاعلهذاالوقتمنمةسعهناكبيما،الحياةبنعمل2ـالجب8بسوذلك،ارهااسرالىينفذكيفمتهميعلمم

،يبحثوأناةصيتفيلألمااحتمالنيالماكرلمءايرفضنماحيو.متمرخبقسروإرادتهمقسر،عليهمالمطبق

لاستمتاعامنزجيلتأمنلاتمكنهوسيلةعدغغضياءلاامعسكرهدونابشىبم:اًنليظيوملكنهو،اًسياسينا-إطالهمان

ته.مديلتطومنلكنوديقتصالااغمسلمطاماا0لللتمثيصرحفيجينلمتفركامةارلدا

قصورشبهفيحائرامشدوهاقيعيشالفقراء!"سكرامام!هادىءإراكإعلىتدربوالملانهملهمبةبالةالفائدةفعديم

منو،!-ةالخاصبهبتجارادركهاالتيادثالحوإزاءوع!زبعيدونمفهوظربحسبفهم.المعقدةتهعملياولادقتصاالا

حالكفييتخ-طونوهمبعيدمنشاهدهمالذينلئكاونجاربنآااحيتضطرهمالقاس!ةربا)تجاانغير،انفهمعلىمنطوون

ا&عخطمنو،السخطلدورولدهشةاهـذهمنلكنو0الظلامهلبهمروطاو!محا-اعنايع!روانلىا

نهباالبعض"يصفقددجدنظامبميلاديئرذنالذيةصارلاافىهمبينما،الالقتوبوالحرادينميالىاةارلابهميدفعو

،اهـلمدةتط-ولقدلكنو.علاجهعهيإسلعضاضمردمعأو!ربأتلكالة-دفييرأابداءعنتامعجزاةحا

بهي-ع:فالذىالمة؟سادائم"ـيارلاد.ءاثظالألم4ودرجضغطتحتالأوامرةإطاعحدالىتعلموالأنهمذلكعدالتها،

03ال:قاءعلىوقدرقءالن!امنا؟ينحظانالحقيقيةمرغبه.فرضاعليهمالمفروضالذاتيالقصور

تامة.كةالةياتلحرامننرعينصالةالعصرهـذا-س!لزم،اليضىعمؤخرةفيبرعينقايظلواأولأنفسهمماحجضاًافرغر

الحرياتفيفلمي!ورظرانعل:اي.:غيشح"مافيطةيانوقلالاس!ترحاممناككرفييطمعونفلاالمهزومينهمكانراولو

.نالآالهفعبهايتستعالتي.!بروتبهميبطقاوصرالمتالقاهركبرياءبمموركللئلا

فيالحريةمطلقلأفرادهو،اله:ادةبحريةالغربيادالمورمخانالحقيقيةفرغبتهمالقمةالىزسلداالذيئاولكاما

مناعتراضايدونالادبانمنإساؤزنماوارت:قانالدولةفىالرابعةالسلطةمن،الصحافةمنالتامةالعنايةيجدوا

بقولهمذلكنيعدكالساخريئانغير."فوذصاحباوططانآذانهافتلصقاخبارهممساقطالىدائما-تسعىالتيالم!حافة-

وتاثيرها3قوتهافقدتقدبالغراممبينالدينيةالعاطفةلان"انفىيرغبوناخرىجهةمنو،اجهمابومفاتيحثةوبعلى

والايمانالعةيدةحياةلأناخرىج!ةمنو،الغكأبيةالحض!ارةفيبالألواننهميصورو،خدمتهم!فينينوالفامينالر-اعأبريظل

العاحقةالأغلبيةببنالقديما5-حرفقدتدةمرغيراشياءفيالكتبطالعواوانلاستقبالهمالمجتمعونقفوان،الزاهية

."الكانمن-راةوان،يقرأونهاالمطلعابئانهـ،حمعهمفيوقعالتي

ا"مالغرببعضبينبرهيداًاوشأبلغتفقداليا-يةالحريةمااف!رتدون،ندةواس!لالاقهرووكانلضدنبينتهمحيااوقات

ممعتقداغعنالتعبيرفىتامةبحريةيتمتعونا5أبناؤغداحئالصيففحه-لفيوالصيفية،الشتاءفصلفييةالفوالملابس

المؤمنينمعاقبةعنفقطكتملااممأولي:15إنبل.كريةالةي5تلك،عنهايرحلونصينماخالية-ورالقصويه!رون

ليجلساحزا!اامامصقالطريتف-حولكن،هـةبالاشتراكقلسفتمعليهاقيقيمونالقمةفىمن!هاعتقدالتيالاف!راضات

وبالوغم0الزمنمنفترةلطانالىوالح-كمكراسيعلىممثلوها.الحياةفي

ليةساالرأقلملاعق،رعلىقادرةيةقوالاشتراكيةتعدلملكذمنفيوطالىةيجنبهمهاأخوونبحثوالقاعدةالقمةوبين

فمازالتوفرنساؤبلجيكاطالياافياما.ادوفيتيالاتحادفىإلاالبثهرقوةفوقبقوة،للس!ليقةالهوةقلأوالعمبقةتدكالبئر

ضدالدعايةفانبمامروفي.حادةازمةنعائيتمراكيةالاشتلكالى،الوسطمستوىفوقمستوىالىفقط،فيرتفعوا

والتعذيبالاضط!ا-دوافع!!ياءعلىتح.لؤكادالاش!راصةعنهاوانشغلواالعحافةمصوروأهملهاالتييةالس!رالبيئة
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،صد!رج-!تقدالموازيئانالت،يةتييجدونذلكومع.ةتراكاالاشخصومنةوسفي

سابوام?نلمان-خهثمؤكدةتخوجعل!!ملاء-اف"اذ"!يومطردو2فىءةشتراكلابانلايماانفالالقووخللأصة

نعايطرفزفضبيما،انهاج!ميحذدونحبنمامضل!اؤين""فييد%للمالاشتراكيةص!ومخؤساانمندالرغم،يومسد

اعمافا.ميادينتيالانتاجقيديدرتقر-يماالء-مةاثسكاتالموالمنطقلالعقبقوةلا؟انالأنذلك،بعدحاسةترربة

عامفىلمشاجمالعماضرابكأباارإةانلكذلىااضفلكنو،نيةانسلاايه.لتوطرةلمسيالىولااالقوةهـويكن

اصحابص*دةتدهـورووعلجت"ـااعلىءةصاصالرهزف1291مراكزصحو3ـافزصكيةالاشيراأدتبحينمايةالغاستقترب

لدوقكاللاعماابباصحات!يبلا3ـاضاكو،تهماجوزوجملمناا.فااااهـد

نمشيئايغيراوموقفهمنلاق!يليعدانندثورثمثرلافاوالنظامفيالحريةاهـرمظاح-دفياوقهنسكلمةبقيت

01العمالضد"ل"ساانتكامماسعواتءغدك!افىامماايةلحرناالمؤكدامن:ئمالقا

الذيا)-عليمكذلك.ديعامرفأال*هـلعاتسالطوماااًددوسلأنلخطىامتعكرةزالتماانهاغ!ر،لم،ضيافيعليه

لثمؤ-لو،الشموورالخبلوفيفةرلمعاسحرخذيأحينماطعينقةقوالوذوالتفو5.فشلايمرءافي-نبتتأد.يذةجد15عثااو

بصاحدةاراعلىلاوقىيدهمزترولالعمافصلتلاحافياث.نف-هالنطامفيمتفيكاالديةلاقخصاأ

ميوله.والروملبمال،تترلاصإغيرحانوتمنز-رقالتيالثرية)سيدةفا

حسبيدلماازالعويسدثبملايالذالض-يلجرلااما0.1!ربمحانوتمنلهرقتفقيرةلي-يده،تنزلالتيلمفس،االعقوبة

الموتما1،الصحةسوءولمرضاصا1،ارنادإلا!ةاليوجةلحاابريعت،الصغيرلموظفالةحافىلاخخلاسبافيعرمماانو

طبيعهـةماءللثكاوفكل،ملالعاعاءلة-حقصاا،المج!ر..ال*ظيمنيرلمليوامنلبةمايةعبقر

تقومكالاس!اااذ5علىنهالامرافىيبوالغر.العمالحىاةفيتعدياء*ءبراكسفوردجخوءعندليةعاحارويصمىماو

.الشخصيةيةلحراعليهنلىطلقوماعمدعا...اءالفقرمنيصدرءيماليسال"وعلى

فىثكوعهمناكيو!شثرارثبرالتحليلاكهرزبخحللي.المتهمملالمافىنرالةاغاوططاهـاقوابكللةلدواتهاجمو

اسسو%وداعدمنهايبرروكذاك.ارقائممالنظاتحتالحريةدوصلدولةامناهضةيستطيع4ـوحدهنفااليرما!ثريمماا

،وفقراءاغنياءالىالدولةيمتقبهايتمالتيللاساليبظلأوضةل..بة!اهجوم

مناثةلاورأتيجةالكروةتيتأأناما،القائمالضظامظلفىنهلاؤظينالمحاحزبلعضواعخباركللندنفيمحكمةتردقدو

نأغير،الحاجةتسدالتيللقوةأوللحظنتي!جةأو،الوادينيقطرعنقذفمنظقهمانطيريضتعولهكلوتدفعالبرلمافي

ةالحاجعطابحتىولااخلاتياع"إرايلهاليسالاولىالحالةايردفيا)تفكيرمجردعنالعجمزكلجزتعولكنها،النعر

بينمطلقاميةااستكعلاقةتوجدلان-5لألكذ،جتماعيلاا.العلنيالقذفءجرامنسوءيصيبهمحينماالعمالرنصالاراعتبا

وبين،للفقيربالنسبةكالضرورياتتكةلانتجبالتيالحاصاتنالآئدةالساالقوانينانما؟ارلتضحلةالامهـذهمنكل

بالنسبةلكمالباتكالتهاكفاتض!مناليمةالقوةلهاالتيالحاجياتنجءلوبالتالمب،اءوققراغنياء.الىالدولة-قسمالدولمعظمفي

-دتعنمبدورهاالكفالةلضمانالقوةأنبوضوحفنرى،للغنيعناووقم!دوعيعن،سواء-كنالحالكشافيفتحتلالةالعد

لسدالقوةتعنيالحريةدامتماو،تدكاتالممتملكعلىكايا.وخ:اءجهل

صالحفيزيناإواترجح،و.ذايضملماكاةاداذنيةلحرفا،الحاجةمتءلامرياتالحرجميعاناك-ونالاثتريؤكد!ذا

.ءالفقراضدءغنيالااءسهلتثنابل-شهخص!دلاضرلحااففيالعهس0للم!جةامظتبءأتما

اعتبارايدـونلاطلبالاسهجابةينظمالآنالفاممةالهظيعننوهذا"عهللىعقدرتهيمهوىيهيع"ما-ضئهلةاقلبة

تتوفرحيمافقطم،مةالحاجهاتعتبرانه.الاؤصماؤلهةللحاجةبهلهاير-محالذيبالقدركدحهاسورةةالاغله-ةبالة-"ة

علىموقوفةرعةبلبطويقةيةفالحرلذلك.الثساؤيةللقوةان،الىكادءينهؤلاءأي،عل!!م.الاموالرووساصحاب

إوجد"ذاايفمأبوفوحيةرماوهذا.المد!علتاصحاب2سينهاابغتاءعملهمظروفنواحينا-ية"نكلفييكافحوا
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ناربةالحزكجرةيمكنلاائلا)وهـذهبغيرنهايؤكدونوهما-رىال-!ب"ننا-ءةسويف،اءللفةر6-ررللأكأياءقانور

لب،نادفمشانامرلماواةوايةالحرلأن،فضورقنخضر،وللطاعةاظفهوعمسترىالىاعر9الفدلتعلماجله"نالذي

.نيفترقالانماتوأ.الأمراراصء-!توىالىالأغنهاء.يتعلمو

نايمكنمساواةفلانالآالقائمالفرديال:ظامفياماالحريةعلىبقومكفظامالقائمال:ظامعنيثلحدفاوعليه

هميةالضرورنتاجلاازلساويملكونلذينا،كاولأن،!حققمنقدنأالاشتراكيةخصومنظرةجهو"سبمنارةطلب

اتفييرخالتمعلى-الوضعطبيعة!سباقادروناوحدهملحمصاثبهرنوان،غلمبيةالالحءصا!ابعلىالاقليةلحمصا

ارادته43في؟رنموقففييصبحون،ولذلكغيرهمد-ونالح"اةء.مصلحتهوالبامالمجشحخيرمعماتماي!-جمشيمائاالاقلمية

ميمتأنكاالهذ.صةطاا3ـملخمصاعلميهمتمليهاكماهمنظر2ـاتجوو-

الحي!ةتمامستكالزممنوريةالضنظجالاوسائلملكيةيئزاومنيةلحراةذتيالىفي:ظرونتراصونالاشمااً

نصلمبمامالعاءيالقولدخلامناحدلينالااظيشرالموؤ-ورة.لاشيراكيةامخصوخلالهاي:ظرالتيية(لزاوعنم،مماءئلف

علىبةناءكاءلال4نص؟الفرد،يضالاغاو،فيخرلاااكضافعلىج"لالىيمدفاتالمجتمع!أجبلواوجبمنانيزعمونفهم

.إشخهىاجهنتاا!صهعلىءفيا،عملهقدرعلىءب:-ا،دهبمووننظرو.تامةلةكفابنفسه،ة-5لةكفاعلىادرقانيهنردكل

يتحىمحونلاأتاجلاائلساوميمعلىتأناكيولاششاحينهايصو7.الهدفأك!بلموغرتيسالتيفالظرولتنظيمكوسيلةابةلحرلالى

جانتلااو!م!ا؟لزكنلمماان"نوكديؤاطاو،لضكاياتبا-
ووجمعفوالظرذإكتنظيماستحالة-اريخيائبتنهاويزعمرن

وءعنى،-5عالمجص!ال!فيزكونلنأارادتهنفاللءه-عمإكا
-.امدين-ةامسياسيةامتيازاتسواءكانتالطبقيةالامتيازات

كو.ذلا؟اع-ةا!رادةتحققالتيهـيا؟ا!ة!ةللملكانذإكيكنلمماحراكونلنالفردانويضميفون.-ادرةاقتص

ية.الحرتحقيققلاووفالطر-:ظيميت"-رح"-اتهفىالتجم!ارباتلكوافىالحجاةفيتجاريهشرحعلىقادرا

ؤظرتوج،1ب!نت:اؤفمادالفوإييس!اتاءعبامن،لحكماا،يكرعلىييربر*ونالذينلثكلاوافياو:ر!اًةلخاصا

.الاؤ-انال"؟اي!دفالتييةالحووبينمنطةثماوالاشتراكيينيرالتعويرالفكيةحروارقدويلرأايئحرتكونانبمعئ

2ءنه،ونالآيفعلاط"الا؟ين!بوكزوجان؟-طنهانردؤا.خمعالمجفيفردلكلمءفولة

لهاطةاانمنإتأكدان؟!ع:"؟كا"لمةدي"ه"يةبحرح!يض.انمنلملمغقديكنلمماالفرديرتحرلةباعمتحاقلويقولككذ

و!ويمكنه،الحياةز،من5؟حنهمالتعليمءتوىمنلونا!صي!طفه2ـم!افوبهنجار!حو!شرتحايلمنيمك:هىمتواتعليما

ةاؤاقوالةابطابات؟ددءهاز"الذىفاظواؤلءومنيخانءأاأحر!سونلندالفرانونر*تقدىاخرةحيتامنو.دقءقا

كللهامرام:؟اثها85يالتيةالص:اعهدو.الاديزاعوواهيمكاأجرل!يناانيجب-يلماداالعوزغواءلمنيالمما

-كأالجياعإلكءةالهتميءو.تهيما-ءموصعفيركةالمتافيالحقادعدفيهيقضيامييوماعملاًفيجدل!عةوءستوىفىللع"شمن

،ءة-ولمحاسسهالعلىلا؟لالعكرارالالى)يرقىصةالفرألؤ؟ةاللخلقالفرصةلنةسه"وءي!جمااغفرهـابعدلهيتاحتعاال-امن

لوكاهـمافي!لافعليها-برهـناليماوا!افدرةل!فاءةبلا5وافظروفييعملانيج-العهلءاتسااثفاءو.برتكاروالا

ير"ضاظءوعلمةاالىث!طرءيث،ت!اصا!أاللحهـةظلفي-".لبؤضوحيهلدمةمفهوفوالطرنتكوانووصعهافىهـو-شترك

لمدفوحاالءهسل!ءبصااحءصاقيههغااوقي.ي"لاا-رىلميلعاللتحدهلضعةخا،"حلصامفطتناتدرشاااوالطبيبمراوكا

.اظاصإحالوافعإدويحسنجعلهانالدولةوعلىمااضاالعلميةالاسساتوالمباديءذ

ء:-"ؤ-إبفلانالآبمايتمضعلاقيا)-.ال!-ةيةالحوامللالمىائفيسمالا،خرينالآلحقوقيةومساحقوقالهبان

الىيرقىوز-د.و!صهت-بف-ون-باماء"داكأتماتةسحاغاوعملهقدرعلىبناءذاكو،موفورةحياةلهتكةلالتيالضرورية

ةصمم!اماوا؟اهاولفللىوراعت:لايمنضبرالوزارةكرلهيفيإلاكليأالاين:غي"-للامن!ذايو.يادهمجهووالشخ!ي

زعوقاملعوكما،للثروةوصحمىاء!ةا؟ا.ولدالمواذالثروة.ارادتهقنطاعنخارجيرقهعذرحالة

ابرتمعاثل2الذيابرتءفيالافرادإينصالفرزكاةؤم:دأ،الاشتراكيون1هويشرحيفممهاكماةالحرةضيةي5تلك
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الظلمم.مع8-جمييعد.لمزظامنهلأليه،:امماامنرعثيرفيتا!،ا،رءثاءولوئ،تالآال!ائم

نا-دنعتقيجعلمضالروعقوءسبب-منهـناكلايرايضاومف،ومآيهفيفي،1فييررما،ؤانيةالس؟ينهـءادعنا!الاولتع

ولاافيهخلمقل!رتلبةيعة3مضة3لمؤلاوعيةالجماالمشروعات"حال!اويعاوناتبلؤادرولاز"ف-،11م/لممجزءلأؤ"لدله

ثل!الكهربائيا)ءيارمدفيالبلدياتلاعمادلتفقد،كرابتبر"رتجا--بء:،1ا!اهونجععلأجالبإتتركن،1علىينءرالأ

منو.يةالفرداتدو،المجق-فاك:يرنجاحوءظيم!أتفوعلى.رات"وا"لهبا

كلعنىلاتعااالصنحئمتاًان)فهـرضلاأبغي8يىخرلااالنا-"ةمتهع-8بر!نلآناش8يعشكما8يعانيىع-تدالفرنالالقويةوءا

داحوقنسعلىلجبةربسيطةذجغاصورةفي-نظيمهاسوىءله3ـافصفوبفيهـل!4ـعايصرب-لىودهبوجوماتماعرشاوهـوآلصفيرة

يطلصونلا،الاش!راكيينغلبفاً.ابةتكارلاوفيهخأقلالجحفمن3أي-جزلاجزءهـيةالصغ!رالحتلىبةهـذهنوبرأ

يجبالتيتعاوالمشردبصدفةطسجيناسايناًم:دتحقيقىسو.العظيمنصةنسالاا

هما:وممتؤانللاوا:بينلسقيالزرقء-!ت!يلاكهذ7نظا?اانيةالقد

ممناجوئيةباالكهروالقوةكلب"وكاالمهمةتلمؤسساا-لآاوءابكثيراءطموفرة،نخاجلاافىغظيمةفرةولىايحتاجنهلا

يعءقدونإذ.الفيخالزراعيةالاراضيوالحدءديةوالسككالةحم..لاصرىاا)ناس!"ةمنن"ـيح"ا!لا،فيوا)ظ.نلآاموجودهو

كهـةالملمهاعلمي-تقوماني":فيالتيممهةالممالوحيدةالقاعدةانمفقودةلمهارةاوهـذ"،ارةالادوافلا:رافيلقةفا3ـارةمالى

.اللولصاال!لكابرتمعمإكيةهـيا5إالشعبقحقو)تضمنمنمندوحةفلااولذ.4ممالمفىوعاتالمشرفيوتة?فاتبدرجا

عاتالمشرودبصدمةالحكوزضعهيلذارالدستو-نيىثا!عالدا!لا!،حبلراعلىللحصوافيا?الىغ-ةندليابةمساسلاا

."ـباالماصليرسك؟مهـكنلمجالىفيهءةس!أنيج:ة3لمؤانهلايةالت!ارتعاوصالمشنجاجالىيديؤلذفيا.لىلوحياويالةو

العنمالامدم-او"مدةجاصياءلةآلا!لقةخا"ةجنتااوحدة.قيالذوالقصوراال*جزي!رزاإغإمرةومرالمغابينليحاما؟-ءرد

وحاجاتصناعةكلحاجاتبينلاختلافاتمامآيدركونصعوبةةيمانعناحجزهماولالقواهـذأضعفم!ولخن

ل!وتيرالد-التإكةمعي.صوصبيمنيتمسكولانهمؤاىخرلااانلحقا:!لعحررسبامرلاالحاإ،اكيةشيرلاايقطرفيءا

،ميمالتأحركةايهاتمتدانيمكنيلذاىلمداءزاايتعص:ونبميةاش!رلاالةءاملرء"-يةامل!العوهمامنههـامينالمتقدالسبه!ن

ذاتما4ص:اعرتغدحينمانها!4ـ،عإييصرونماكلاكنو!انخز-تطيلاالىناهـولكذعلىا)برهـانوبةب:جاح3ـاوتطبيق

ر!ديالفللاللا--غلحةصاغيرخزصبوبالهرهلالجتمعصةخاا!ءة؟كنا3ثركاعلىءلالولصبصااوملالعامناقعلوافىفيصل

لخاصاخبللرادرموال!ناعةتلمكتظللاأينصغيفرينثذصلخااا!هـزق-للاملال،ا2اف"فعا.ئمالقاا)نظامظلفي+لامهيقدان

-اءا.ءغممزؤانيجبلكنو،للمااسرأصاحبالىيعودةا)ناحىي،منلالعوصاصبمن"ـ،وز:فرترفض4بلالوضع

.ا!العمافيمنةالكبفكارلااولخلقاقةطااس"-فاذ.ابساون-ا!لااإدتحدلىا4معينبصباي!مفطرما!ى-حرلاا

ءاتااصا)عضميمرأؤثلاز""تء*ء:ةربئقيابانلوالة"األماالعتبازقانيناقوانليل،دإجةاطط-عةكرا!!هرومقدفي

ميم،التأبجوو!د"طيرةءة-"ةاوأةدا"ت!رألاؤءفيبغيةم-إللأز-عيةالطبا):-اه!هـجماجنتالااتحديدعلىتضصالتي

ربطتجىاهـناكاذيةروسوالة7110!ةتعالاص:اميم-اصأو"صوياف!يةرلحااعديهاطإة:االيفوالظربتطبيقو،ليةسحااللى

!!ةالملقمثلإومكللإ:ترالتومااث!!تايمهاء،!:ةفيصاجالانالىافحالديقويبذلكو،الالىدالىانينالقيوتلك

ؤثا،-مةرونلاالفو!يا:ظامارانطانءير،اظاصة،الآت.ال-ائمابر-هـعفيءإ-"هـوحااكا!راصالاثثو-ءعالمج

.لىةسطأالونينالةوي!ح!ةء"8يحكلونتتاجلااض!3يتوزءزضاارلجواكأدمنلاان8يفرمللعافيا

وعظمء!رم،ماةاعيالجهالمإمميةفينقصاوعيبكل.اقالدط!-لفيكاملاا4أصحىوءـوال-"-)طهـحالذيالم-توىعلى

كلببنما.صها3ز"،ولخاصةالمإكجمةابعيومنبكثيرقلاوفه4صفبرا)لوصعءةامنملالعارلىءحرى!راةع:ارباو.لمشتركا

المؤ؟"لمؤ--اتافيموجودة،الخاصةالفرديةالمإكيةفي-ص-نة-مامإلابراي:ةسحإذ،4ز-اطإبرازضابوالءوملي"ضهتحولالتي

عليطلاعلاالهمرثقذنمو.كملمااوصحواورةص.دةصبى.وويةتضعلقيءعمنطانمأر-جزلأاءءىوفي*د4زاد2ـوومجهـبهامو
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ماكيتهعلىقائمةالحقيقيةالفرداكليةبأنزنادياجتماعيةلفل!فةانتمامايدركونشكلأنياطابرفىنيةالمدالخدماتتاريخ

وجوفيموانتاجهعملهعلىلافىوتهعلى،شخصيتهعلىلاكليدفعحافزواعنفدافعاقوىهيالدولةلخدمةالفرصة

اسيراامقيديظللانفرصتهالفنانبجدلاالقاتمالج-وكهذافعدلثضطركماالىالعملويضهطرهالعاملي!ل5نسيجفىذرة

رسالتهفبهتكمنالذيالامر-الثخصيةاصمحلالاهديش.ينشطويعملانالىعاصبهالربحعلىالحصول

.لاستعبادواالاسوة4ربمنليحررها"المقدسالالا!والك-ليقتلهاالؤكةعاتالصنلبانالادعاءاما

الفناناهميةفانفض!ءنفس!االحياةفيهغدتءالمفيول!ناوللعلماواإ:طقمناساسعلىيقوملافاضحتهكصيفقول

للتلويئاداةاحد!ايعدلم.واضحةمتلألمةستلمعالمفكروقيمةماتلاغ!امعظم!فانشيءمنكنمه،و.ال*مليةالتجارب

قاتوواًتعةمسهلماالط:قةاكبموفير-!رتابعالاو،نةالزومنضربهـيإ،ا،الجماعيةالملكيةضداطيةقراليروتوجههاالتي

يملىلاالحضارةبناةمنكىطلاليه،ورالجمينظرإنماو،الفراغالتيلةالمرذوالةاشلمةلمحاولاتولالم.جوجةالفجةالدعايةبضرو

الذيالاسلوبلاو،يةعلهاولهيقوان!فبغيماعليهالنظام.افى-وم4الاشتذاكيانتصارتعطرلسوى:يءالىتهدفلا

،نالاكاقهـو؟-ت"علهفيصوغهالذيالنموذجاويتء"ه

/ء.3

وعمى5ئارافىطلميقا،4ـواتجاهازهاصاس"فيحرايإغدوإنماو

غرضلاو،صيرهحيوىسوعليهجىياخار-لمطانلازهنظراموالعلونالفنواننفيرضيجعلناوجيهسببمنلىنا5ليع!

تقديرفيانخممعالمجيتعلممذا!كمنو،جيلافهـدأىسويخدمهذافابةوالازدهـاربالنمو،الاشتراكيةالدولةفي،تحظىلا

.اغاو!سرالح؟ةإهـجءزكمنالمواهـبر!كالتيالضفلمةلاقلميةا،!ناليوممانجدعنايةالةنونوالعلومكانت

يريةحوؤفظاماكيةالالثعترانعلىالا!زاصونير-حنمو!منوالهونمالعلوفيمااكيرفماقيخمافتعووتقدرها

مناكثربعمق،ررركونلاغمفالهترةكااقاوا!ادلا.كلهاب-!عمتناولوفي2ـومةمفتغدوحيتمابها

فانهمولذلك.سانلاأغلمبت-تهلد:وءاقيديةالع:وءيرهمعي-ب،اًعثيرعظيختلفلاتماماكالماملاليومالفنان

الا"ريئ.باستعباد:سروهاطردأوعيوب!ايحارلونعلاجلاقدالظوالبا-ثكذلك.الخاصةالملكيةنظاما!مرتحتسجبنا

تاينبغياإرضوعةالقوانينانىأخرناحيةمنتقدونومقليد.،ووتقاالعصلعرفوخاضعونصتأكأونمكلهءرالمفو

يولالحلان،الوسطالازسانرضاتحوزقوا؟!ن!ونتلل!يرىأتيلبثفلاصلياوبايرونمرتبةفيم+همكان

حزادثلوتد.اب-اةقياربامنطبيعياتنشاعنهاالمرضيإلىالرحيليؤثراولهذ.ضحةفامعيط!موراوالنظمليداكقا

تحوزلنطالضغوبالقوةتفرضالتيان!نوا)ةانعلىاكار!خكانمنأما.المظلمالإنذلكمنوفنهبففسههارباالمشفى

لها.خضوعهزسانالا2ـرأظمهمااخ!تياروبحريةلانمانارضااكله!جاتهيكرسفانهشوبرنارداوموريسليامكومتهم

كارظامواسعاجتماعينظامإدارةباست!الة،ضاًأيعءدونوو5وهـذا.ماميرقضاءالفاصدةمالنطتلكعلىالقضاءلامحاو

،يقوو!ظيموزصميمخطؤهناك!وناندوننالآاقائما.الةنانينمناشذوذاوجنوناالبعضيعتيرهالذيالامر

"ـيف"لوشانامرىءكلتركزعنيلارأيهم.فىالحريةلأنذلكامااذيالشخصهـوليةالرأسماالدولةفيالمفكراوالفنان

والتنظميموللتمىالخطةان،رزامؤم:ونإءاو،اءيشمامحيطعنيبماتعداو،الحياةلتضظيمونظرياتهافل!فتهايقيلان

هـيانما،مةالعالحيويةالأمورامنمرأأيلففيذالموضوعفيه2ـرظعالمفيولكن.الإاطلومحوالحقباثباتالاشتغال

الرضاتيياوبالتىالي،بالعدالةسلل!!ساالحقيقيال:اع-الباطليحقولس،والجمالالح!رعنتعبيرلأنهالحقلنمرةالم!ل

نطرهمفىلياالرضاوعدمالحريةإذ،لذلكنتءجمةوالاقتناعالامينالمفكراوالفنانررءطهعلا،والقبحالشرسييللأنه

وجودبشدةينفونإنهمىءبالعبل،مترادفينمرينأبالاحتجاجئهصويرفعانمناقلشيخايةملانواتسانيتهلفنه

بينالعامالرضأماتمستكجميعتتوؤرلمماوقيامهاالحريةاطهد،فيجعلعلىالربحقدمالذيالفاسدالنظامهذاضدعالبا

قاطبة.المجتمعأدأفر.%جالاواللعملرئيسياداقعاالربحمن

يتحررلمإذاأنهالاشتراكيوقعلىيرمعهذاكهوةوقااعيرمنهف!علتالفردحريةعلىالتهاريةالترعةقفهتلقد
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ما،يةبحرالعي!علىنقدرلنالإغنىوال!واءبنابلمغفمه،وعليهالأهـسةتعمحررنالاائمةالةالقاسهررةظعالاورجو"نالجتمح

.وضاعالاومورالاجمبمفيلالعد!نتولمتةدويةالحرأن؟عئ،الحةهةيتراز،1كل55فيالدخولعن

يأقي:ماالةيمةموريسوصاياممحاصراتاءدىفيجاءمنأشاسهـلىةوملاالثروةؤة-يمدامماستيلاأمرا

فهمفيبةصعوالناسفيهيردأتيوقتانبدلاانهإفيل"يخيءسدمأنفيشهكولا5ال-!االوجوع5ءنللعدالةمباءىء

الحياةهـ!.مثلالناسف"ير؟الذيابر-معكهذاغفيءتمعحمضحة-دنالآالةاثمالظامفيا:ادىءاهذهوجود

وك!اوقذارةفحشو!هاوفاعة3اكاوالقينالآفيياهـاالتي.اجمتمعدأفراأ!ناافلإقات

".وءناءةان!طاطعه-د8ؤسالاقإيةأنعلىيدل15ؤالةىءعلىهذادلولو

ذلكان،العصيقةالتنبثجةالشظريةهـذهعلىالردفىوجاء.الأكثرية

ية،!ال؟ثرالطصيعةوضاعةتناسمتاجةمثا،طيرالنمنةطعةليةمثاالثورةعمبالغضهلىاالىعضدءوقدسلمعكوالوضعااهـذ

تتطلبلأ!ا،والكسللوحشيةاوالجولالثسفيتشفثأجةمثاصمتفيينخرآ-تركقدو،تذرلاوزبقيلاالتيالجامحة

درةقلاواحتماللااتالمجهودمنضروبآ،لاًمجهود2ـممناولهمعنىلاثبيءغ-اوكاالحياةفيهلهمتتراءىكالحيوانات

.عليهالهمانالىوالعرفالعادةبحكماخرئبماعات!دوربما،ديمة

تكتيكاتفيمهصاًاجزءظللذياؤمالورامنالنوعهـواوهـذ،وراءهئلطالاولهقيمةلاءانتاجافيسدىجهودهاتضه*خ

العادلة.يةاطيوياهـاقضافىكيرالخفعنهـيرالجمافلتصرالرجعية.بهالاست!تاعو

ا-نعلينا،الحوفعلىلاالاملعلىؤإسفتضانقيمان:،علميت!رسالتيالوحوشهـيغضوالبوالكراهيةاطوفال!

ص-اعلىلابش!اعتمملالابطااحرز.ماا-اسعلىنظمنانقيمجوفيو.واكدميراوحطيمالىاليلهـيرالجمافيوتثيرالحضارة

13يحدثلمراقتقدميتغييرفكل.لجبنهمالجبناءفيهثلفالخووغضوالبةاءـيبالءرالمفعمالجواكأـذكئيبقاضم

اسمعليهميطلقونن3قليلةفضةرفضتأنبعدإلايخحققلكالمساجميعيةالحرمماأتوصد،إدمرالبارودبالمشحونوا

الاجرامان.4تحقجقبابعتحالة-ليموالةافيرالاع،اإثالي!نجانبالىتعيماشاناهعلمييتحيليةالحرلأن،والمداخل

ةوضاعمنشؤها9انلااننرهالمتخماعيةلاجاسفةالفلفيةيلحقياشرا)8ريقدحيثاتهشجرتورقويةالحرتتموإفاو،الظلم

لكن،و(الثمسبلوغالىننزعانإلىحاجةفيفلسضا،الهدفلقمةلسبفيإحالحةمنبكثيراءظمقيمةلهك!بانويط!م

.اليشاا):ورلوصومكان!ةاالاقلعلىننكرلااًيجب.الحبزقطعةاوالعيش

فىشر؟ءكلهم،هوكرامذللثفىارغبواءسو،الخاسرعيصاشاصووالناسمني!علالذيالهنمظامك؟ذاؤظام

يقةالطرفةمعرلهمتتسنىلاو.ايضاًكمشتروترا.ثمشتركةوةفى":،-اذزبعثالقيالةيميةدمانديمالملأمااينتزعبعفهأ13وعفر

إذاإلااثالترللمثوذالثروة.تلكعلىالمحاؤظةمن3ـمتمكنالتيسهوىدا"ليما،عفيلااعا!هسوهـذا"الحياةتيا-سةواالبم-بم

"فدوو،ضببع2ـمبعضبطترادتيلاقاتالحقيقةلااوعرفوابينلحرباأ!و!ارجارط"ةات!!نالاهلإةالحوبنشوب

كطونفبةو-ا.بةكجرد!نموةويحينماتقاالعلا-لمكنفوتعرالمي!وعلهـ"لمصطلحا.طلالىانؤوقانهإ.تماالح!ووالامم

دقة.صالصة01إتةو،صافيةاضيةرفيوطموح-كل؟-وتابذ،ثورالموالط"يعيالحقنةانو

فيءاعظؤ!ونانعلنا:بةا-محىرايتجواءيماواحنمونيضونفي"لهافرصةيةاالىاناساوعقىبسبمابلهةالعاالقمم

عا!فةذويثس8كنلووا؟اخلاص:ا.واي!ا"و"دةدولة0ةبوالنوالامنا)-لإمجأرتوج!زةابرهـ!ةولوؤيها

ج:لمىالدولةت!ونانيلهبفيية"غاهذ.ولاءراك،واء.ةدم8الم!را!ةقورقدمماانعسرإذ-جفيول!رهـةاغاحقأ

يعيظأن3"ازوأيةوالحرالعدالةلاناد-دالةعلىذاغاهـوفما-معهوراتملأالذيالغنيذللمث،نيرالمايوبابمرعو

،اطا-دتةلمتهسصنمامعأيعي!ثماناكأاوصلينم:ةئكلاومندة4لمتصاااترلزفاتلمك-لهتم:،و4هـجبمباصستغرق

في،الصواانجلهروزساقرويكامراولهندافينإثقوفيلذاءساالبؤ

!رراياحمدحامد(الودا)دشماأم.حيات!معليهممانبالحر!ح-اسانغصالذينلئكاو
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