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يفيأطر"فيلما"كرةالأخنةالآوفيسالنامن?كرلتيد

مناسه،4لممالفيهذانوقدحا."ليثةالحدالأزم"ة"ان"عنؤيجول

ءلىباعثانفسهالوقتفينانهحلمغيريف.العرللضحكيىخية

العميق.التأمل

ليعرضنهافبهالجمتيدايلغ!ر،برالجمنينهلييهءوضوعهإمل

موفقأ.سإحماف؟ضاعرضوعالموهـذا

التيالانساؤقيالممفكلةهـذهعهدتقادمورغمذلكومع

منهيأ.زعمذنو،جمنينحايلوتقالمويظل،الروايفهذههاتؤير

تعقهمتاورااناشثؤلداعتزهيبتن،ئحففلماتبتزعا؟فالمشرسلف

.يومبعدوما

كلةم،اك!!رةاراطروف،إنهاأالمش!!لةزلمكهيوكلا

?مر،ثالحمهالعصسفيسعادتهءسدييحثالحمىالانساغت

قلناثالههندبصلى"دلاتوبريمبواع؟اارتبااأكلا.:اعفوالصل"الا

الصعه4ال!عروطمش؟لة،والعمالالعملممثكلة!يأالمشكلةإن

العاروافواصبح،لفالاعلههحمغتءصرفيالعمالفجهاين"!التي

.ضمخماذا؟با،!لمهابكلشقلام

فبنهامنعممناايعهـماخت*ثنعلى،ابالال"تحمبلهثؤلف

الإزمىاهماجهـ،1-والتيالإزسانه"لهمالمسأهـذهعن،همالمانهالقريا

اررألف!مههنفشتولقيمب.ال!مناءفولفالآضالتب،الحمتياب

اهوزنوالقمب.التفسدنعلماءووالساسفوالفلاسففالأهباءقلاما

الحمبممتالع-ءمرفيتمالمهثنالمعب!رالصهناءحمألانقلادعاحمجصعأ

برمل،ا!!مناءيالنهاجعرلعداامسمكليبملفءمباءساعإيها!كل

.الأجزاءعليح"يرايزيدونلاالآلة5هـذأجزاءمنجعلهم

----.للالاتالمغثحونان

!عهولاءعاكطالض!مزقلهالةالآءـذهلقتألقد

!اح،ث!ركواانالحميطلبا34لفغداالعمال

،ءيالصنااله"اجبليوادتسىجر.فيلةلآاهذهءاجزأ

!االى!قدمؤهانيستطيعونماأقءىي!تجواوأل!
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!ملا!*ء!هي"لمكا!!*ءا،*ءلم"*!كاكاء*ول"*!!ثه!كاكا?مكايما!كا؟ء!كا؟?"*

لة.تقاالبركلمعترملماأو،ةلبإ؟اايمةالفلةالاتذترمنثلكمااعوزهزوا

وها.ماعتصراقاال

.مهمنمففيتيهومحان!امقدوأملامهامليلمالآشمبتوهـتآبما

الشمعر-نمعوالذمهالعاكلينالازران،الإزسامهسيمتة،الازسامه

مخلوقاً،لفللامجعولا-الانسامهوأصبغت..النادهكلثبالأمهبر

العنصرأهـ!لو.خدكلتهفيلةالآتكونانمنبدلا،لخدمتها

واطصهويبالتغنزيادفشطرالأننحاو،تاتجهو،تماماًالإنسافي

ممافثن.ربهف.اتببرعلما

بجاه-اومنعتدعا،رمنفلممبدعلىاتعقيمالفالمسأايحهاهصو

العولن"ظيمءلىيرهشريوااتحالصناءفوجامعلىوبعضلىلىكؤفالممب

بصمتقوؤعان"نبفيإدبااا*تالصطراتلصسممتعمهواوأتنالتهمناءدب

.حمومهننومتؤتا،ننمهىينهلنلاءعررثممنيعافقهم.والازمسامقلفالا

دواىفالصناءىمالعحملبدراىفيمحوااتبالصناعفدبجامهمن

داليباومحعدهم،مدكننتاجح!راًالعمادءل!ضونرسفعد!مقي

فيهؤلاءأكل*نو!كذا.باجالأرمنقدركبرأءلىءصلمون

،ودورهسانالإ.ذطاقمناوضميقو،الانسافيا!ء!س%همال

علهمحاتأت!فعلفملاالانساتحهمعار"حممناأاستاملءلىعهلمهـنناوجعلوا

يعمتلالط4زيرجوكلاكلوكان.معيفةوسرءاتمعينةت-رحلم

صآإفيازآا،موودةفيةالجنبالأءمالتهبعءلىانجانلالىالعامل

يرمتزعاتحودون،هملافمبالأمركليآيراهمعويه،سريرعل

أخنباحث!هاوحمحمف،1الجلمنحزرةالأعماتعهملهممتتن

عةنزالأميركب"-!+؟15-4ليإورزا"!-لكيففيرعروكل"لم

-تعالذللعسملأمحلىتناالتمبمليمثمعهمركأ""ملءاعسمكرههمحعفتهالمهم"ابراحم

هدفحانلقد.يةإ"اليلموربا.فدعي،بعدفيماسهمهباعرف

مبالوقنلسؤفنعهني،أيهاألفهرناالمهحبالهحممحتبمعا"زاثلور"

الىمقامنبأقنلمد؟مل.ردودأكا!رالىأوصوتتواص001

بولى")تينال*اليةهـذهالىتوسلوقدبةا،!كنةديةالما

-ركأكلإ*املافيبانالأولى:أساسلتن

الحركاتع!يهنفيرضلىوأنمحملمةاؤدةلازاأدةلر

أكثرأ:؟ا،علهل"افي"دان،.عد،،يم!آ:!ن-لناالتجمب!اس



العامللدىا!!ملإتصاعوالحرعاتعةل!سلنظمان،"ةاةلماو

العمالأكثرلدىعليهاص!صلالبال!عرءةالىفيهدؤص!لمةز"ظيمأ

.ورمر"ة

علي،"يلورتا"شرءعاالتبالمبادىءهذهأدتوقد

أدتالقذ.ليالذاتةخهليرنتائجالى،الظا!رفيليسهاطتها

والذينءإيهفيقالمتالت!ظجم!ذار!ملحونلاالذينالعماللفظلىا

ءايه.،مويضترالىزصللا

في4دجد،المهـ"يالاصطفاءمنضهربلىادتؤلموصإذا

الذيناو،ا،فيروضليالآالنظامحلي"كبفونلاألذيرنال!إل

العملمنطودلةسنواتبعدالكيفعلينءاجزأصهبحوا

نفصهه."يلورتا"تعبيرحصدعلى"خهمإهتراي!بعداو،المضني

الأزمنة"رواية،اليهازسصهرالتييةالروابطلفي.يرىو!ن

شابرلن(تشارلياتفكا!يالممثلدورهبرتمهيلو،قوم)"الحد؟ة

.ؤايلور""كنظامنظامضمنيرعيرالذيالعاملءنحهةصىورة

يرقوم،يةواالرفيالأولالدوريكبالذيالعاملهذلان

ءلماررزء4،3بريدليةاحلىو-ركةنفاذباطوياةتساءلمخلإل

العمل!ذافيءانالامبهيصلو.الغارطوالواحدةوتيرة

عاد.ةبهايقومأءقياالحركة!ذهز-صى"جانالىالرز؟بالآلي

يغدوو،الشمغلؤاتاوغكرفيها!يرعيماهافهكرر4إدير؟يةزا

لةالآ!ذهلوهدا.تو،الحهـءة!ذهوتتفذلم"ءركإةابرأشبه

لمصنع.ار!اض

كلالمصرفؤى!ل،الحط!ذاعندالأءريقفولا

منمتزالميى!ىدأابهازيديرونالذينالىليطإب،المصونع

للحاقايءشبرعدشيما؟ألءاوورلىلباامللعااهـذافيدو،عةالصس

-ركته.انفاذفيعليهضتفرا)"بالسرءةبمده

!ذهفيملمبكلبل"دةلةآالىيرنقلبحىيلهثماهكداو

سهـقالذيالمرليالاالعمل!ذابتأثيرنراهبل،كل*ىمن4إكلما

لاوالذي،مسيةةال!والجسدرلةطاؤاتهحسرعتهفيياتهالىبلا

ير!ىاب،ىيلإثكلا،والاسترخاءللراحةمجالافيهيجد

و-ركاتاعمالمقبلاءلىبواال!ؤاقديجعلهءلمقليابضطرليا

.بوواطرللدم!اًرالمصخضتعركادت

لجليعاو،إعقلقيااضالملأمرداراًلىؤسالباملأ*اايرمساقو

امالقديمليالآءورلهزارآنتحاوان،ءالشيئبعنىريرمففيىو

اخرلاجأورج،""-ديهاخضلمو!فيتج،4ءليباديرةززال

نبويرت!بم،ذهازفيأعلىيركرهنكلما*ياإيةالآبالحرءةيذحر

ممفي،أينيدريلاتائهأالمهص"شفىدريغاو،4مشيتفيبرلبهءر

لم،،شآثنةاعمالفيويقح،ال!ماخبالىلدفيوجلاعلىوي!يم

بعهرفييشتركا؟4الثسطةر%لملالىويخيل،رقي!هدها

يقضيو،مرارااليهقويرسما،السجنفي!وضع،المظاهرات

المثمارعهوبينبر؟نه-يىته

لبا؟هراالعاملهذاصورةوصىففينف!هلانؤودوما

انسانأغداانهزقولانوح!ص"نا.الروايةتعرضهكلاس!وعلى

والىاليهتسيءثامآفيللوقوعضأمعرغدا،يلبليدافاشلا

تورية!"كاريكلصورةنهاهذاقبلنقولان.و-س!:اا،جتمح

وتدعهبم،ليومكلعةالصكاعبملة؟م!ةذف،ء،ل!لملاير!ن

نهـةازمصاومثضةكلحهدتأؤانبعد،ءالىيمصجمرهميت!حملون

.ميملد

ال!رءـلىالففىءلماء"صملتالتيهيلصيالماهذهمعل

ينظرالهههأللزاويةمباينةخرىازاويةمنالصناعةممسكلةالى

ضيقة،نظرةيةظرونهولاءفبي"اكاان.ال!ىناعةرف!المخها

وباطغ!،العاملصسابعلىوالتجال*ءلم!ملحةظاهز!ا

ينظرونعلماء*النقهرأخذ،والعمالالعمل،للجانبينالإساءة

العاملاساشهاو-دةوالعولالعاملمصلحةبينتوحدنظرة

العمل.فيالانسهانيىر8وألع

العنصروهو،العاملانوهيالحؤقةهذهرونبد%وافلقد

ذلاثادصىأهملهوذاوا،كملىألاينبنن،الممملفيلالاو

هذاعلىتعوداتيالأضرارجا.بالىبالعملاراضرالى

./...-.ن!سهكلرالعا

أدإت-!لمىلعم!كلآلعل!ى!--------!!جمنىجم!ئثا!امنئ
خات

05يخ!جمصما،جمورص!!ما-!ر!3!لاد
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!م!دت-فسدفاذا،للمعملالمعذيانئسغهوفالعامل

.كلهـاةالسجر

نأالم:تالية؟كيفالتجرر"يةاءاكمطريقعننوأ8بروهكذا

عيةالاجهاو4والنفسهيةلج"داتهصاحىلر"ءارمعدو،ملالعلهـ،الإ

عددفييلدةز.والىالمعملنتاجفينقصىالىمحالةلايؤديان

العنايةتؤديبيهل.العملاثناءالعإملفيمايقعالتيالكوارث

ولمطالبه"ةوالنفسالجسهديئ4يبنيتمستجيباًالعملوجعلبالعامل

بةثالكوارفيوءقيءد!مقدرجالنتفياكهدةدةياالىزالإجحماعية

كلن)العولفيماسمالتيديرةا،1وفالظرانبرفيوالن!ما

والشروط(...الخومرعةوضجيجونوروتموية.ارةحر

،مالعلألمصخوجوالمللمعلمن)ةحهابحريالتيالنف!ية

نتائجفيكنبرتراذات(..هالبئوالموسيقى،الرآحةفمراتو

بكوارثيتصلف؟اوالتعباوبالتاجيتصلسوا?مما،العمل

المحمل:

يقطرعن"ه،4!!ء3بيدفورد"مضلبا"لمثنبهءـكذا

مناجمفييعمدونالذينيطانيينابراالمةاجمعماللهتاجدرايسته

حرارةدرج!ةفي%17منترءفعالنتاج؟سبة،ان،عمقاًتختلف

ومثل.28قدرهاةصراردرج!ةفي%95والى،24عاقدر

الولاياتمناجمفي،ح.أ!د!3دمايرز"اليهاوصلالنتيجةهذء

نتاخجرالمخفياجريتالتياتجارباوأعطت.المتحدة

مةلا(ثق!!ر!)معينعملدودمران-،فيمتطاذاوخ!أمماثلة

درجة15مناطراوقدرجةتزدادعثدما1الى6مني!ظ

الازارةأن4يدالتجيرالدراساتهذهتبينعذلك.درجة43المع!

والكمي"الكهم!يةالوجهةمنالنثاجؤ،ضعفالىتؤديالسإثة

العملعنالناجىمةوالكوارثالأخطارنسبةزيادةوالىمعأ

افياطبعضالىتؤديثدبةء!االعصمبيالتوقىاشتدادوالى

الانارةزوديبر؟كمااله!ر.حيدةفيضىعفوالىار!ريالتشويه

زيرادةوالى.لأ%تبلخالمردودفيزيادةالىالمدروسةالحسنة

.العملجودةفي

!ه!حعحمه!ث!

-ث!والقلمانكتاللل!خود"رلجوا!ا حىظ-ا

ك!بلاشارلا،ستشنرقالاولىللمرةيةشرهأ-ى

!خ..كهـ

يتصلفيماالهاحتنمنكتيراليهاتوصلالنتائجهدهومتل

مناذ.وإيقاعهالعملبهسرء"يئ!ملوفيما،أضصجابأزار

لماذاالازم!!وامان،الاخيرالجانبكذايتصلف؟الواضح

الفينا،يةاطيوإعضويةادالفرعاتي!قاإولاتالآءليقاالنرقع

!ء.ـ.!ء

لي-اعدالارقاعبإكما.العملعلىا)قدرةفيوتناثصؤوترظ!ور

بهنكما"،لهملا؟!انجعلهع!دماالعاملعمل،العكسعلى

الايقاععنله4درالىفيخاصة".".كه!لمحا،("!3!ر4هاردين"

توصلألنتائجهذهوممل.تهةالكالةالاعلىاربينالضيلدى

مصق!نيال!ملمنقأفرحونعندما"كأ.ا!لثأاع3الترو"اليما

نافوجد.كالتهعالايق"خهايقفركلبرينهعيج،ساعات

.هذا4بنفبحىالنتاجفيايداوتزالأخطاءفياء؟كرر"اث!اهنالك

نسهق.لتا

الشروطئرأصولرتلجرالتيالتجاربهذهوتؤيد

إ"م!سية.الثروطهلحوكأتالتيىالأضرالتحبماربللعءلالمادية

التيوالأوقات41وأشكاالللالباصكنمنكعيردرسفلقد

،وليفسادهال"اج!ورقياهت!هاةثارهانءناوكررفو،فيهايظهر

الرتإب4طابعوطرجوتنويعهالعملتغييريؤديبرررواح"متكا

.%01تباخالمردودفيزيادةالىلىالم!

"يغهرالذيالعامالجوؤارآيضأأإ؟حثوناهؤلاءودرس

ةخماصالألوانثرلرثاالآ5ءـذبركناودرسو،ومرربهالمصنع

فيالعلماءلا"ظوقد.(وغيرهالاتوالاالجدرانلونا

دراس!ةالاحيةهذهدرستحيث"353دؤورد)أكلعامل

في،%02الى01قدرهانسبةتبلغا"تاجافيزبرادة،خاصة

لو"ظكدلكصحيحأ.زرظ؟لاتالافيهانظمتالتيا،صاخ

صةخلمألوانتوضعحينالكولرثءددفيواضحتنافص

ءحماءالخطرةالمواضهعفيسيما،ولاالآلاتا-زاءبعض-ول

مدولفياثوالثاقبالعجلاتمنالخطرةالأجزاءىفىولهذا

الأبيض،براللونملوز""فورد"

العولزيرادةءواملخيرانالعلماءلهؤلاءاسذانوؤد

.%11الى6تبلغبنسبةالمردودتزيدقدفهـقي،الموهيمى

خلالالموسيقىتقدمعندماثكونالنتاجاحيسنانووجدوا

منشمركةكلدير-اولوثد.العولمنتصففيوربمساعة

موسيقجةبرامجرقدمان،!قمرعملقح"الاعلاواتشركات

.%02وواقدربلمسبةذللثبس!بالعمال؟تاجفارزنكع،ئزجواو

منرزيىيمركرفيفاتالأسطواكلنعددتشغيلأدىكذللث



قيئقهرالىالرسائلمر!خمءددرموزمثقليدافيكزمرا

عاتالساعددفيطهبولىوا،%31ليا-وليةءلملأخطاءدد

أدىصديديةطانمرلةمعملوفي.العملهذاالي!كاحثاجالتي

وفيصباحاًل!!رةالعلمأساءةافيزقدمموسيقىالىالاستماع

هذامثلو.النتاجفينلي"ارؤفاعالىالظهربعدالثالثةالساعة

ساعاتءلىموزعةاسطواؤاتالىالاستماعاليهقادالارتفاع

."شوكولاته"رومملفيأرالمم

علأءأرادالقيالتجاربهذهعلىتحصىمنأكثروالأمثلة

معبرامتجاوزنظيماالعمللىتنظيممايق!اطرعنيثدواانالىفىس

ليعدحاجة2ولا.نفمممهالعم!!فيطيهةزارآمنالعا"لصاجات

درس!لمقيالوالاقئصاديةالاجتماعيةبالشروطرنذكانالىهذا

فيقالبيفى!اأعنلهااسانهمدرفكشفتأيضةالعلماءهؤلاء

العاكللم"*ل"انبيانالىيج"اجلافمما.العاكرلء!لحى-ن

الاوصاديةوالاجتماءيةاملوانللعو،لصةخاديةفرليصشامشكلة

وةكرات،لكرقيةوا،ةلمكافأفا)"سلوكفيأثرأفي!ا!التيا

!!!!!!!!!!ث!!
لثا.

--حدرصد!

الحديمت!ألرريىالاد!!ماالمسرحية!
..

ديةللعوالدولءاءعة-افئةنالالذيال!كتا!
....

لمجم"وسصفءدخورالدبمليفزا

لق507

م!

المقااهفن
-!الادـيىالئقذعوعةمنالوايع:ال!كتا!
...

فيممألمه*ومحيدرتوا-لديماثمأ؟ناً

ل.ق002

-

م!

لضودرهـئا

الساحوالعقل

رار:اللط-ف?دالاستاذاءف"%

..
لءقب!75

وتة!ردارم"مثهورات

!ء!!ث!م!ء"!ه

!بوالصله،والاجور،الحهإةتكاليفثقلباتو،لهاالبط

.العمالوإسهام،المعاملوأصحابهولاءبهرا-لصلةو،العلا

سأد!لهاامور،الأرباجرود!مثورةزه!"ةفيآوالمصنعإدارةفي

.!المعملنتلجفي

الماديةائطالثسبدراسمة.كلهءـدافيالنقفىعلماءيكتفولم

وفيكماًوكبفأالن"اجفيالعلهاتفولالتيوالاجتماء"4والنفسب"

البد"*زارالآدرامهةالىهذاقياوزوابرلى،بت"ونه!الكوارث

استبانوقدءالكوارثتلكوفيالنتاجهذافيالعماللقابلإات

التيللأعمالفابليةيملكونالذيرنهمنتاجاالع!الخيرانم8

فبقوا،يةالبدامنذتوجيم،محسنأالذينأي،ب!ايرقومون

الذيالمهـنيوجيهللةكانولهذا.اهـ!لألممام5التيالمهنشطر

حقيقيةقابليةيملكونإءجمااالأعمالشهطرالأشخاءلىبهيدخ

الثوجيههراكزوكا.ت،الصهناءيالعملفيواسعيتهآن،لها

.-المصاخوغيرالحديعةاإصاخأعشفي!!ةقالمهـفيل

المهةجمألا-وجيهمافيلنة!هاندناارإنالحديثبنايطولو

وحسبمانا.نجاصةالعمالو-ياةعلم"الأفرادحياةفيشهأنمن

،ايطرحالتىئلالمسلامهاتالىنمثيراناسريعةاالةطرةهذهفي

الحديثةالنفسيةالأبحاثعنهكشفتءانذكروأن،العمل

المملهفيالاؤهانيبرالعنصرالاهـتمامالي"يؤديعصءبمةثارمنآ

ءولهـماو.الالعبينالصلةالىماليوال"ظرةتغهرتوهكذا

شيءالعملمصلحةانيحسبونالصناعةر"الكانانؤ:عد

الحديثه4النفمبالدراساتلهمغكشفتآخرشيءالعمالوكلصا-ة

نابيانخيرلهمبرينتو،الصلحتنبينكاتاانعمهقةالصلةءن

منازعهارواءمنبدولا،4الآللتعطكمايعمللاالانسان

تجاًاردزاه!نإنوالاجماعيةيةوالنف!الجسديةوحىا-اته

قاً.ضلالافعا

اجماعيةنتائجالىالعلميةالنفسبةالأبحاثهذهانلتمتوح!ذا

منمجال؟لفيالانسانيالعهصراهمالانونعتقد.برالذات

العمالمفياإص!امون

قيالشرالمتويىطفيالمسلصون-1

آدرو"افيا،س!لمون-2

بيروت،الم،وندـار
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