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سقرا!افقالىقلوبنارمعالذيعواعادل(لدكوراستاذكىالى

سحمحمحححرسا!ب-وتواضعهبحكفنهحروحححمهح!-

شخصي!بينجديدةعلاقةنقيمانيهبامالمهدد-؟الانسانبقاءلحسابيحدداتيمكئرعبكلان!ا

بمكانياته؟غنيفنقدمعلموبينشميزةحيةانسانجة:عانهايةلهحزنوكل

عئي"لمقدرةتلك،الحديثلهفراليومنجدهاالتيالمزايابرؤ1ومن.عدةانطوللاحزأ-نكرسهزمنالحيأةفيليى

فلقد،يينيةتبموقبلمنكانتالتيالمسائلمقممةفي؟لاكعلةوضعأ.--!!!فتثصر-ش3؟طحبسصاثخارجفهي،هذداما

!(ويبدو،المبمدةالروحيةالعمفلكأنهارتكماالعلمحميةنصدعت.والعياناطومسترخلودانها

اليقين.عنللبحث،الانسانمن؟لديكارتية؟لبد؟يةمننوعاهناك،نننلاكيفنمرفلابقلىارةتلوثنالقد

الفلسفةفيالشكموفعالمظلقاليقينالحديثة؟لاذمةوضعتلقد،الطبيعةالخمارقةبالهوامعتحدةقذارة

ومؤقت.نسبيهويعينفكلوالاخلاق1لايمانووالعلمثرليست.البيتولى!،وحدنانحنلسنا

تقدير،اقلعلى،انهاو،يقينايكونانالىيميلالعلمفانذلكومع.تلوثناالذينالمدينة

وجهه،فيقامتاتي1لاعتر؟ضاتكلمنتصرهـعلىباعتبارهتقدعهيابعا؟إ"/.شت(خمذيمواجمعإلمللماتبل

منجملةعلىيرتكرانه.؟لعقلنظروجهةمنبهمسلم(لعلمهذالانوميها،يرعبماوكيها4يثيرما)2(والعثرونالخذنةالساعة"مي

الايجبولكن.العقلانتقادنثرانناأيعنيفانتقادهالعقليةالالياتلروح19ء؟ز؟لدهشةمنانفسنانتمالكاننستطيعلاونحن،يؤلمماايضا

التوصياتمنجملةعلىالبعيدةجذورهديقامقدالعلمانننسى،بمدنبنااعتدادنامنبدافع،لافنا،(حداثهاخلالمن.نبرزالي

لاجدلاباغيارها؟لفلسفةعنالانجنعادوجوب(لىتش!؟نياليي!ن!ه،ضارةا،فىثعرةحضارتناانفيالتفكرالىيمكوعانجصدلا،ومسقبلنا

علىنمتمدانعليناوجب(لتقدمنبغيكنا(ذاو"ننا،ثه!ءلى1يقود؟لشديالنحو،علىوالبربريةالطلامالىتنحطانيمفى،العشرينالقرن-

هذهمعرفتذالان.قو(نينهاومعرفةالطبيعةلفهملتجربة4والملاحظةنؤمناننابل،بالعلمونؤمنالتقدم،بامكانالرواية،فنحئنرمنهذه.فبنكده

لهذه"ولانحننخضعحينماولكناـلطبيعةعلىللسيطرةتمهدالقرانيئ.يخرارململعلةبين*نطون1العلم،منمونانننسأررعنذيمةاساسبالتقدممملى

الاودوبيةالاجيالعبرانتقلتالتي"لبيحونيهالحكمةهيهذء؟لقوانببن.الانسانسبقاقدوالتكنيكالعلمإنالىتث!يرالمعاصرة(لمحقا"لقجميعان

كيذلشعالحكمةائحداحسصضعلشىنفرنسعيوىواولومذض!ع!و،الاتحالكلعزبرلتحرببيولىطاقاطكل،رائعنحوعلى،تقبم؟لطبحعةخجدبالأ(ؤ،ضحا؟1س!فا

هـص2."؟لطبع!-مستخد!اهوهـئه!موةيننفعيز؟د!ما؟لافساىنجد،؟نجبارة

للتجرية(سابقالعقلفيشيءلاالودفالهماهوجميعالهؤلاء؟لضمني

انيالمرجلةكاهيللانسانيةألايجابية؟لمرحك،لقكوتف؟وتمستإكدولقدهؤح،با!سحاقىم!ل!رأل!ألافعسنع!ل.لجعلمما6اشنخد(!اسوآ

الحو؟دثدراسهفيويببافىنالمينافيزياءاوهامعنفيهاالنامىيتخلى.لعمير1مساكلمنالاولى؟لمثكلةهي

العلمي،القانونيقممهالئياليقبنهو(لوحيدفاليقين،قو(نينهالمعرفه-سظعلبالذي؟لاتسان؟ز:فى!،الوحيدةالمشكلةليسى3هذ؟نمحر

البشريالنث!جلاتكاثةفيتفوقهاهذهالعلوم"فلسعة"اثبتولقد*دمما،(ليهاموثظ(لآلةوراءمنجراأصبح،الانسانيةطاقلارر.بطوران

رجكبينكثيرااهتماما-طقلمكفلسفةانهارعم،عشراتاسعالقرنمنذ،ألاليةوالعاداتالفعلردودمجموعةالى؟لمبدعةالنفسيةحيلالهبتحويل

الفكر.التي،المشكلةهيوهذه.+لة-الانسانالىالانسانبمسخيهددمما

الىالعلمنظرةعلىنقفانهولمراجعة2هذءمنيعذينا؟لذيوالامرألاولى.بالمشكلةتث!مجوالنني"والعشرونالخامسةالساعة"حولمهاتدور

هؤلاءبأراءنلمانبنايحسنلذلكالايجابيةالنزعةاطارفيألانسان*نسائفخضعهل؟والانسانالعلمبينالوازننقيم1نينبغيكيف

بالفلسسفةكثبماتأثرالنفسعلماناعتيارعلى،النفسيةص---الىالةألانسانفنحيل،(لعلمقوانينمنمستمدةلقوانين

عنها.اـلمتفرعةوالنزعاتلتجرييية7مهاشنثناءينالانسانيةوالشخصية؟لانسان!ةالحربةولعتبر

الذينالتجريبيينالنفسيقثند؟لحياةاساسالاحساسىيمتبر!!ههماالملم"نلغي"(نيجبانهامهـ!م؟التخلصمنبدلا

هيجي*حساسطةعناصردعابسيطهكدافكاررلاف!تامنالردحواسىذخاوافناخذ3-المفضالروايةمؤدفنقدهاالوتت.س.دلثاعراش(73قصيدق7

فطقسهوهنين.؟لمههورةاننداعيقوانينبواسطة-لأ--د-كار1بدجمةالترارةجمةتروجيورجيونالاتكوليفتأ2()

قيتتعكمكماالنفسيةالحياةفبمتتحكم--*--كا.دئقفيالمربيةالبقظة
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منعرعلىتقصر؟ن؟لاحو(لمنبحاللايمغنالانتقاداتهدهانمعمنسجمةوغيرضيقةالنظبىبةهذهانا.لو؟صحومن.الطبيعةقوانين

تتناولانتقاداتهيبلالغربية(رةالحصمنواحدمظهراواك!ورابر-اةالثفسيةالحياةاننرىحيثالنفىعلم3فيال!لىيرخةالكنضموف

تطورهامسارفيالحضارةان.الحضارةهده*محليهانقومالتيالاسسالتجريبعيالانسانان.الدائموالتطوروالتلقائيةاـلحربربئعاى.نقوم-مبة

شتىبينالاتصالىتفقداندونمنشخبهاوتتكاملمظاهرها.لشعدرفيهازةحكمآلةمناكثريىكوندياكتمثالعنهكمثالناخذاذيا

الحضارةان!جدلذلك،عليهاقامتكهاا!الذاتةوالارسىءظاهـر!،.الشخصببةءهـيمانساننه4،ال!وافىين

يمرتالان!للابات"نسلسلةواجهت؟نهارغمبوص!تهااحضفظتولىأ!مربية.......

را*2جاب.نهديمعلىدوركهايرممند؟لاجتماعيةالمدىسهساررتولعد

ءهـنجت"يشملالغربيةالعضارةعنفءهـتصينؤانناو!كذالىالاوسء؟،ها!فبريمكنسثالمجمعمنجزء(اعشبرتهصينماالفردالانس!انكلن

مالغرسخ!اةمنعذهالامناص؟!عئرالخامساقرنامننمنرداحهار(.......

.....الاجتماعيةالمد؟رسكالتو(ذا.الاجتماعيهبالظاهراتسيهالنهالفلاهرات

؟لىالحضاكةتجه؟انتقاداتباعتبارهاقوتهابرانترازظاداتلم-ضد!ظرءنمحكماباروازينربطاتربطهانت!لمفانهامقوماتهلملءطدالىشبرردتؤد

مظاعرها.رونءف!"لأرا!و
ا!-ىف.لبحيت.نجريببهدرالصهدرإسضهانلهم!عبةألابر.15الالظ(هـرفي

غصر!ومعينعصركلن.ننطلقالاذخقاداتهذهاننجدفازظهذاومنكأراكزع(لا!اعيةالنزىةكونتاوغستوباكقتوو!المام!انونها

ن!ناولىانعلينايح!لؤلكالثانمة؟!طلمع!ا!حر!سمقالذىا-ءاحاال!ءا"
..........الفردعلىفالتتهـالحصاراك*ريبية

العصر.لهذ؟العامةظاهر41ر*ثناؤب......

لن!ى،؟لعلميةللعواليناخضاءيمكناتجريدالاسعان(ع!بعلعد

له3وهث!سامطاهرعنتشفي(لتع!غايةبلغءمرامامانفسنانجدسو!-هووهذاآرةروناكثرليسف!!،بالالاتتتحكمال!يانمطيةالقوازين

خلفتالتيالاولىالعالميةالحرباعقابمياتتةجديدثورةع!س2،ومعالمصمصلرقير؟عت(!تيالحدنجئةالنظمعنه"لكشفتالديالتحول

وتوالن!كبرىازمةبعد؟لصناعةتقمصتلقد،للناسو؟لاملأر!هـوءبعفيب!يت(لآليالاجتماءبرالتنظيمبينالتدومتحقيقوضرورةالطبقةاو

المستعمراتحولجد،ثءنالدولي؟لتناذسوظهر(لعلميةالكضمو،،آص(ا؟تال!هـيرتالملمكانو(ذا،الانسانيةالمراؤ!سائرفي(لآلةذهـخل

في-القوميةالمثاكلوبرزتالاقتصاديةو،لسيطرةالتجاريةو(لاسواق؟لقيمالعلميهملانالطنيعيمنفاناتالتجريىءنتجربرب؟الانسان

الاتحادفيعظمىكدولةالشيوبةوظهرت؟ا-صتعمراتو!بالقارةاتواج:بالميستبدلهـاوانالقديمالانساتتركاتءنراعتبارها؟ا،خلقية

هـنسي!لاور(صاتبرالمانياميعظمىكؤ.وةالنازيرلمةظ،رتكماأا-وة.ا،ك!،جباجقماعصةآلة؟لمواطنان.مواطناباعتبارءالفردعلىا،!ررضة

مابسينفي؟قدامهاتثبت؟نالانسانيةالنزعةحاولتوقد،لى3المشا:أهمهامنأمورعدةرهاؤةوفران

الادبىفيانطباسض!ثناءالحقيقيةالقوةالىت!إفيرظلتلكنها،الصربهبنأكلع?-إراتكل(همال-؟شخصيةنظرةالامورالىا!خظرعدم-ا

ع!سال!ررينرينفا!ركانلهد.الىمزعةهذهاصررتهالذيالضتيلظ!ا)ء-لقرر!اارةثالواجباتتقديرصى-3-النضعخصيةالاصللأفية

ا،صائللكاؤقي.نفسيراالاساسبة-طوطهافينجدأرةكيلكلبر+ف2الانجارر،ت!-ىا)د،!ةتكلنانالطبيعيومن.معهايتعارضماكلعتوا!كخلي

لبثتماالتيالنازيةظهورتأثيرأالاإبراهاتهذهاشدوءث.9،ءروح!الىولكأاتمشالصلماقا.قح!الاهدافهذهتحقيقءاىيشرفالذيالمهند!ى

كأ.والعلم(ل!ربيةرطاقات!اعطمىدولةهـهاؤخلقتالمافي،3،ؤرر-يطرتأنالمهبمانيكيةاجزائهابمثابةالافرادبرءتركبرىكالة

41.وكأظهرتبلالانسانتفهمعنبعبهـةظلتالنازيرةلمكن،-"الصناع؟ر.وإءة-شالمطلةاهـءار4مبةكألوروعوروغا"كأبرانإبهيلالمعاأعفيولا

مد.الدمه!اطيةالمباديءهـ.قهاأ!لى؟لىة!الانساز"كأألمروحعن؟لار*خاد2!ةهصد(لمعاعرفيالدولة،دمقراطيةاماوتقراطية،اش!واكية(مراسمالى"كأاكانت

ا)ءرقيةخصاو?كافىإث.لتماابىشس؟"فالاتحاسإينمتاوىاتا"قى.-إلفىرواءحأقله،ي(ءبوظب*شه!قومماكبمةولالاد"؟اإةردبة"ؤلأكبار.

فيو(غنا!االاجناسهذهأء(ىو!ب،دنيئةأجناسالىزنفميج!لها،!ما.وذيرراأوموكقااوعاملا

نجبهالجرمالدماءمئهتنحدرالذيالثمماليلعرقابرقوم(رررفيةا!ا(!زءأ!اثورانه:كأالعنيةثورنهءوروعايانترإثور،ات*تءه(،هد(على

؟خضاعبرفرودةتنادك!المانياجعلالذيالئازيالوهمهوهدا.ةالم!ا!برثو!ولكنه،!لولب"الرهيبة(ل!؟،وديةهدهءاىإثورواكلممخصالغاء

ودءم!"حددقى4قدالنازيةكانتوانوهموهو.المتفوقللعرقالام!جميعأخلاقيةلاباعتبارهاالمعاصرةالاوروبية؟!حضارةع.ىهذال3ء!اكأر

منبقليلو(ننابهتنفردلمالمانياؤانالواهيةات(لتبريرمنرجملةالحدإثة"،الازمنة"فيشابلنشارنيمنتربرانبربئ،ربوبدلك،انسانيةلأ

علىشإرتكزانماوصورهاشكالهبشتىالاشتعماراننلاحظ،اتوريعىالروهـيةؤبالمتشابهةوا،شا!ارالاحد؟ثبعضنو*د(ننصضط؟ء(نئا-ش

(("لاويضيالرجلعبء"الابببضالانسانبتةوقالزعمعإى،قومعياثل،هماء.-رةالمعالمدفيةمحلىنسابلنممهئاروربما؟إضازر.؟نوإخور.والةلم

واستعمارهاالغربيةالدولوءما.لةييردكبانكبهنادىالذيالهةوقهذا"وة-ةات!زرهـث"4إابىردرظلامالىتنحدر(فمافينمد"ان9دننئكرور!لاترها

نتائحأهممننتيرمينعن؟ل!تهو،بحثنااطارؤيبر!مناءاانث!لي-لة،!ال!-،ةثبحقرإمرءبربمونلن.2!ءبو!لىآ(إ"وتسلياتآلية

صعيؤحةنظرةالضحص(لىالنظراولاهماتثمارالاقواسعةكنزءة؟!ناز،بئ!ء"عإبث!انشماءاذ(صشالةءنؤطعةاومك*سوء(ئه،سيعامل

!ضزأؤ-ى؟)كأؤؤوالةرد؟ماالقويةالدولةهو؟لمقدىع!الانساذ!فالكائنإمت!م!-احيلادفىفييتر(هل.رمجموعها(ءا!مقيشرل!تعرة!افىسافي"

الدولة.تفرضها؟لتيواجباتهيركأزاوءنألا"الىبزإ:ظرلاالمقد!سا!ج!از54()ص"؟شخصيةحياة

.الاخرىالشعوبضدالمعاديةالنزعةفهيالعانية؟لض*يخجةاماكوروش1تريانعنهايمتحدثكما؟لجارفةا،ايةالثورةمللامح5!عثه

ءسنروسياتطوراناستطاعتالتيةالشيوعبزفانهالثانيالاتجاهاماقيفابر4ثولىةوهي"وال!ثرونالخامسةالساعة"فيالرئهسميارعثمخص

الاسايباحدققتبععلمازيةالىدولةوننخلفةمن!لةفاسدةؤيحريةدولةا!تف.انتص*لانها،الاوليةءط!طبر،ع!الأبعدة.،تكءرح.!يعه

ن4زرإرايفيوموالببنصنيةالماركسيةالمباديء(طارفيولكنالحضريرةانيستطيعاتانهسيكنشفالانسانولكتالالاتى-ف(لىبالانسالط

هذهءثمتطورافرعااوالغربحضارةامامروسياركوعايمتبركوروغا0عنقهتطويالتيا؟ليةضدإرمرعراعتتجرماسلالهفيآ!قىث.ضهالىيتحول
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منيخأوالمتاديخكتبمنكتابامامبأننانحسنكادالتفاصيلنقرا؟لمافيا-.الكرامه:الأنسانفيمااهميلغيالعضارة

الصفحاتع!يهتنطويما-للهيالمرارةاقيدركقالقاريء،المفاجاتاما3الفردبهايتهتعارتيالحريةممدادفيالانساذ""كأالرامتنجلى

ممأئلة،حوادثعنكنيراالمحففيالناسفرالقد.الروايةمناوتايةالمحريسةهذهانصحيح،انسانيةأكثركانوثكصالحرية-أواؤرت

التاريحهدهالوقائعنب3و(لصحف.نعرضبينماولفى،انشاسيةوالعقائد(نخرافلكنهاالجماعةعنبمعزلشيئاتعنيلاواذهادةمهبزحرقيهي

النظمعناخماوفرأوا،،لامحتقالومعسكراتوالقتلالىخديرعنمرأوابأيملسقونجبرالاخرينعنمتميزايكونانفيوحقه؟ثكأص!باصالة

وزرء.*تإان3السهبفانالمبانترة(لاسبابعن؟لكشفمشفوعاحيادياعرةسافالشخصهذانجرشيءالث!يوعببةفيوالانسان.بذافهقييةفهونتيء

اوةائع،اهذهوراعيكىنالذيالعويق؟،مثىعنتكتنفجهورجئروؤردثخصانه.(قتصاديةبقيمةيتمتعفردهئالكماوكلفيهامنعدم

الماضيفيمثإهـ(وقعفقدا!رو؟يةفيبؤا.نهاودةم!مه-صنأ!أ!حوادثيتمخعمااما(لاة!نصاد؟ةالىضروطبدبتهونالطبقةوهذهطبقهمن

نعلناث*--فروايرءكأفي!ورجيوة(ل!-ب.ور.لىاررةؤيهـ،-(ءةعورتئعكيعببابئيةالافليسيونزعاتوعواظفوعقائدافكار"منالشخصبه

الناسورإ.وبفيوالع!وان-قاءوا!و؟لطئى!الرعب":هب11ءيا!يروا"لعقليةاذنهناك.؟ليها.بتنه!التيالطب!كأواوضاعالمادإةاوضاعهمن

لممرنا.؟لملازمكأالى"هـاتو!جمرإملىلثلافالانحعان،بروليتارابئثعخصية؟يضاهئاررانكمارورجوازية

وهذا،مجردا(دببعملأانن"والعنمرونالخامسة(لساعكأاءبيستتئظروهكد(.إهـووهمتجرهيالقبيلهذامنفيمةايةلانانسانيةقيمة

يقول!لماانها،رو؟يةمن(كأرفهيدائماالقاريءره3يخذانيجبتنبيهوسطا،رهاباعتبلانسانجبةوحدةباءننبارهالاالامةالىا!شيوعية

فىب-5الا!حيتمت(لاالادبالىيمتلايقياحةخما؟3ونلهتك"أهـثاقلآالافتصاد!الاوضاعكانتولماأكل!ةلاءبقاتهنا!فى،والمعراعلىلتئافض

46()صف!كأ"يقببئالح!(لحياةورنسأررضقي!مؤاننيالاشخاعياما،ؤ.قي!فيمتنرز!امعءىتتاا!طبهةفانا؟مازاةا(،يرشمعاتجمبعؤيء-.مابرأة

عنالبدايةمئرتكثهفالتيال!ماتةءاماته(لقولىهؤاالىفيضوهوز.ةجتاوزتحدةعمالىيةطبقكأءنزلتحدت؟نإمكنوهكذا.العالىمانحاء

نجيهاتكونالتبماللحظة،وال!شرونالخامسة1(ساءة1/)ا)شواؤبئم!"وناكميوعيةالتورةمحليهاترنكزا!قيالقاعدةهيوهذه،القوميةالمحدود

.للا،؟إجديلىنميمقيامائبل،ا)جدوىعديرهةردلأنقاذءحاو!ةكلاتا(برتمور!ك!الانسانءتالحدإتق،ملانبالطبعيرمكنلا،؟!ماية

المجتصعلاءة،الاخيرة؟لساعةبعدساء"هـيل4الاخجبرةالساءةزها1؟يصحيحاوره.ورالماركسيالرأيعلىهنازعتمداننودمك(لرا!حم(لىية

57(.)ءحفحة"المضبوءةالدقي!ةالساعة،احاةرةاالساعةان"،ا)ةرري)قومزظرةءكبا،تتجالعاملالىالعملربنظرةانالرأسماية،اتانمي

جزءابىء.::إده4الهونظر4فيمنرمنهذزتقدهنافالانسان،الايىتفلالءلى

ثورةوهـ!ه!،الفنيالرفيقثورةانتريسميهماهـحإةالرواس؟ادثفيهـاادهـاءءلىنقومانواتدعبماالرأسماريةالحكوء(تانورغمالعملءن

أك،.كأأة-!تةمرةتفانهاراطيةالديمةضعاراتوالىالروحرنبيءربرة!
فيعافيلآالاذتوالمقايشىهالقيمع،ىومقايبسهاالاليةانطعالىبها/ر"ز

ءعادبربئافقيكظملء-خئها؟لىلمظرانهاوهي،التعصوعيةالىوص"514
المرأؤفىكاذكأد-ءتالقيةالالىؤانهالفنيالرفيقما.الغربرءة؟لمجتمكات

ومغ(هرهاصقدم1دواعىءنزنبرلانناهذانرنزشنرتربوؤد،ابىنريرةلم،الاتجاهاتهذه.الظبقيالمبدأعلىإضااتقوموانهاوص-ب

01100101كبرىقوىاصبحتلقدبلنظريةاتجاهاتالحرببنبينفرتئافينعد
بسشيملانلا!ولكنوالاله،ملمءلىاعتمادهمنالاررمانير)يدان3

آلخطرالاسهوالخغوع،وهذالقوانينهاالمبقبخفوعهالاالالةاشنحدامبا.نهالىإدىيوالوماىن"ءهافكلالبقاءءلىصراعا.ئصارعكأءةصعفي

ررهمغزىدمدإ!رم2رالمالناسان"ريانوبر؟3!الانسافيةيت"هـدالىفىيةيالس-؟دةءلىءانا*س؟عوهذا،الاخرىالانجاهاتتدميرعلىتتوفف

حاولوالذلك،تهعانتوشكبكارزة،كامةتبخطر!معسوالقد،الثورةبرهـ"-ىلاكانوؤ!.والىتلميحالصئاءكأوفياهـتعمراتوفبرة4الة

....ولاوثية-رباوفهـكانت(بى(ردةالحربتكملالتيقيءةالحظال!رب

لحاولوسوروءإولروإدادوخمطربالىؤننمعرسو!))الىضأ"قاةرارا

از-اذبزة
يضتفونالانمنؤبدأواالناسكنبعضاان.والاصتفاء""4ارا!ة،

ثءتزلفاننينا5اما.العاصفةبهيوبتشعرعندماوحشةالم!؟واناتلىور"كا؟لعاعكأ"منهاانثقتا!قيالؤترةءلىعاما"نعثرمروووبعد7ومارازئا

لوناررسوهمببيناذاثان!!عون(كي؟لافىصبادء:اعكأروان،افي!اررؤياو.ةضراكفرحرببقي!اماصننمالانواء"41ءظفيجد"الىمشرونوارخما!س!ة

حماإ-ةإتوويريين(لنالىان.بزوالهـمالايزولانيمكظلاالضطروان.فر؟تاكانيةالحربلانلمم11لالى؟مرارصماباينمننافىلاواننا،وعنفا

(لذيالخوفدلاؤلالاببستاتهسفاتا!زه*ت،زودا!إفرحا!ور!مء(لى!تا!يادوحبنفرتارحسوفالراءـنءصرنافيواةرةثكل

و.01..11ء3بسلاممورب!كأيوعانن!لمانفءتطيعلااننا.ا!حربؤبلء(مثساءل
وعمكلالىءلىيلحطرماندلمدومع،لصطرءازحيا/!3ا!،ءيىءكلر

ا!لؤانهـول(الخطرازاءا!فرلنةوسالفعلورداكاسلآاز،وراةانغيرهو،..القائمةرلصعائلتر(هلعوورماذج

((8عي)"إ-تاظن

م)آثكل!لدىالجماءبالروف.قريانلنا4بئص!راه!فى6واحدت؟نجر"والعشرونالخاورءةالصعاءة"انفيشكثمةببسي

،راهـهـات،!اثو!-ة:ار"،رراجهشا!بشرتئاللصوفالحوادثرأنإبءيرل،الثانيةا-ةالعاالصربعقب!هدرتالى؟ك!الاديبة؟لرواقعنجبرءئ

الى.اءة"فيوءمارفهولاصده!ائهلهتؤءباا!؟الىرروادث!ثن-ءؤانه)فلك،وف!يهاودستويرفسكيوجوتهش!بيرلاجواءمما*للبجوتجاههاز"ساننا

الةر!"وازةاؤا)ءالىبناتقلذلداجلم!"و؟لعشرونأ.خا!،ةايتىوفنةسنفونهءليهاتنطويمم!انراالعظمهةبرالمعاؤ!ن!سبر?خاكلا

ن!-رروـيدير-فالابى؟جميعفيكما-النماسىايصحيتا!رومازءةتزالءاا!؟ية؟رصلقو؟لبطولىةو(لسعلامإةاحراتى*!باءضبارهاا)؟،ور-مة

و"ـبا!ةرء!!لأءكأ،،3."ا)مومو!طدقيوصبز"مم"ء.يزلمـبأءمال،ال!،ادتؤ":الكإةاـرواااصرتقريباالقاريء(رهـدوادا،الصقةالانسانيةورءماةر

سئواتيعملصيثامر،بماالىالسفريتهياموريتز(؟وهاناشابانجد."والبحرالشبيخ"الرائعةهمنعوايأسطورة

ايورغوابنةسوؤانلمنالزواجعا!تساءدهصغبرةبثروةبعم!ايمودحيعنمااننارغم((والعشرونالخا!ة؟لمسماءة"ازاءنحسهماهذا

3!!



ميهارفضى(لتي(للحظهتلكفيعاركوولكن،للقضيةو(خلاصهماركوكانالتياللحظةفيلكنه،بيتوبناءصغيرحقلشراءوعلىايوردان

كانسانيرمتبريكنلم(نهو4،مصالراانساناكانننعيوعيالاعباهـه؟كعملالىيزمولىفيضطرعلاؤتهما؟لعملاقيايورغويكنثمفسوزانافيهايودع

عليهكلان،يرقضهانماركوعلىكان(لذيالوضعهووهذا؟أطلاقاثثييدفعهالذيالعملافىوجهمنبسوزاناالفراروالىالسفرعنالعدول

لمماركولكرز،عادلوةيرانسانيغيرعملابانحتبارهالعمليرفضانويدوسهايضربهافظل،ايولانازوجتهمنالانتقامالىابئتهعلىالحقد

التثغيلممسراتفيمبررثوناليهودوزجالرجالمصادرةعلىيعترضكاتلقد.اعتقابهالىالسلطاتدعامما،تهشيمامشمهاخىبقعميه

يرىلاماركواننظنيجعلناممابربرياكانالنازيالاجراءهؤاانرغميحبلاكان.الصيدفيوؤتهويقضيالرجاليحذرالمانيامهاجر(العملاق

غبارلاانه،النازيةصففييقفكانانهلو،الاجر؟ءهذاعلىغباراكاناذافيمايستشيرهانعبفانهولذلكبهاالايثقولاالعربيةجياد.؟لا

"لاحمر،لجيشلانتصاريعمل!دشيوعيقضيتهمعيتعارضإفهلولاءليهالطبيبالىبهابغ!بانلهينبغيكائاذاوفيمازوجتهبتهشيمأخطأقد

بحقماركواعدرهاالتيالطائشةالبريرلةالاحكامتؤكدءالظنوهذ؟دايانجورجالمحققفجهفكلماهوبواسطنهالكشفيم!نماضرولعل

ماركوفانوهكذا.فاتانافي(لبلاشفةلمحكمةرئشا(صبححعنمالأبربماء،متتضربازوجتهضربلانهايوردانابورغوسيعاؤبالقالون(ن"

حلو!(لذبما(ببهودي(لفرفةرنيىلانجيبلالعجوفيمعطر!فحوارممع!يشعرلا(لنيالحبدلكلخيوله(لعنبفحبهوواقعزوجتهضربهان

علىيوميا؟لمراحيضيينظفانب!ل،؟لحفرفينييعمزماكأص-بهء!ن؟نها،!ورةوهـفيالمبالثرافطثراشهبلخطيناته.،أكبرليسالبشرنحوبه

متعصب،انك"متنعصبا؟لاليسماركو(نالعجوزويدررالحفراعماليمقتالبرابرةككلانه،الوحيدايوررانايورغوخطهوهذا!البربرية

(113)ص"ثائراوحشا2لاليسءتعصبوكلانيمكنلااوهـهلمفيقانونايان،اعنلألهمحدالمقتبهيبلغحتىالبشر

العملان.انشلألينشاطانه،المراحيضسأنظف":3،ومارويحي!
..ان،عنهاتتنجالاخرى3الجراكلانرغمبربريتهعلىالمرءيعاؤب

اؤناعيحاولظلالطيصالعحوزولكن"ومعارضفاشياحراميالقتال.
.....مبى"ومبينةجد(محهودةمناسباتفي؟لاؤانونيةيخرتعتبرلا(لبربرية

فرباتبعدةمنهتخلصماركوهـنيخر،القاذوراتءن!خلصهمارس؟وررىاذالحرببدأتحينماايورد(نأيورغوعن(فرجولقد41()ص

الشاقة*شغالسجنالىماركونقلذلكوبعدرأسههشمتمعولهمنصويلتحق،؟لمانالرعايامنباعتبار.الرايخجيوشفيبالتطوعركبته

مئهجعلواالذينالشيوعيينيدفيرومانجباسظطتانالىثهوالتقرموريتزاط.نن7الاللر؟!خثروتهبكليتبرعانبعدبفرقتهايورغو

دننشيدشطهناككانلقد.فانتانافيال!ولشفمةالثصلمحكمةؤاضعا
......-...صتبرعالذيبالصالالحقلفيشتريفانتالافيجديدمنحيلالهيبدافانه

عينيفيبرىكاقحنماموريتزأثركهماوهذ(الوردانوا!ورغوماركو
..."-هذهلكن،سعيد(وزوجابا2ويصبحالبيتويبنيعوروغاتريانبهله

العاردةالزحاح!ثالنظرةتلكماركو
.....مرسانتنائامخفررئيسانذلك،طاريءيدمرها.امرماسرعانالسعادء

المطلقالولاء.فينجد!االروايةلاشحاصالجامعةالسنةزلتم.ص،حبن؟قد؟مهاالطينتجبل(لجمبلةسوزاشاكانتحيث،موريتزببيتيومذات

تعارضالاشخاصهؤلاءلنيرلقومالولاءلهؤاوكنتحة،القضايا.ملقضمة.
......ر-.ولكئبدحلانحاولوقد،-ألابيضين(لعاريينفخذيهايتاملفوقف

الكسندروالقس(يضاوهناك،نازيوابررغو،شيوعيفماركو:مطلقاتىالذيالامرفىيفكلكانالدركيذهبولماالدخولمنمنعتهسوزانا

النزغةعنجامثلايعطيناالذيتريانوابنهالمشقيماب!روغا،منطقتهفىالمثبو!نو؟لاشخاصاليهوربمصاثرةالسلطاتمن(ـليه

باعتبارهماوالناريةالشيوعيةالىنظرنااذاانهعر.المعاصرةلانسانية1ابنكولدنبركوماركوموريتزايوهانبمصالهرةامراليحررذهبماعانو

لبنالمتينةالصلةنجدإنامكئنا،الغربحضارةمنتطورقيلىعنار!وو،فىالدكنوراءيحملباربسمنمقخراعادالئياليهوديالتاجر

النظرةفىومشنتتةغامضةدصورةذلكشزمورادركرولق.رء9وا،"ساركو
..-فلأهـ2الوقتذلكمنذولكن،رومانيامسيحياكانموريتزانرعموذلك

فالاالمرلفرأىفىاما،والعنفوالشرالقسوةءا!،تنطويالتر،-لمتراصىولقد،رومانجبالىاليهورتثغيلممسكلاتفىموربتزحيلاة

لالى.عصرنالهتتسم(لذىالحثرطسعةوافاتمشلأتىكلنالشخصتن0011
".".-.بهاقاملتىلوساطاتتجدولم،الةبصورهاهـلطاتلدىيهوربا

اثنظاموعادةوالعنف؟لتع!ءهورغووا!فىماركول!نلحمم(لذىازة
فى؟لدفا!وزلرلدىترلانوساطاتولاالمحافظلدىكوروغا(لك!ص..

الثانرعقتلببئما،(لسمبم(لودلعنجبللا؟لاولقتللقد،انسانة،اللارلمالة3وبصورةمبرربدونموريتزضاعلقد.مررشزعصاالافرابم

ققة.؟لرز؟هـننه.

اله،الوردانابورغوكل.،اثووالةفىهممةلقللاكنبمغرلدمار!لوكان

روغاكوالكسئدرو(لقى!مم،نقعصء،،طر،عليتقفانالثخكل-خاز!هاظن

الذلى."*لهـ،المغنردى،الوحثم"الدي!لكونماباقولانهالقارىء،ال!،حصلو

فانه،الثا.واما،مثقفارثو؟ىص،ى!.،فانه!لالااءا،،اؤ،قيوولدهدكتورأهلحمللارسر،مىماركوعادلقد،روءحا!اعترلانءلئه-لتحعث

الغكر،قوةالى(لنبوةسمات.لحممالعظبماطكسكل،فةالافعتهسز،قعضوقد،والمشثسةوالقسو..الضفاقة!لانتصفلالهزأكلول!.،الحقرلى

*سانت4.خلاصف!!مضنباا"فكر،ء*.-كاسهوهوالهـ،مررتزلمحعةوارسلالهودلمصادرةالخاصةالاواءكموحبغله

تقصدالمبشربن!،بمثةمراف!لآلفرةمتحمساشبابهفهـ،القسكانماركو،حاولوقد،ترلوليتز؟نهرءا،،قناةلحفياليردلتشضا،معسكر

كثرافيسلقوكان،امرلكافىمشعغانبلادفي،لارئوذكسيةالمستعمرةو"و!كل-تحاالعماا،ررضلكنه،الح!،اعمالالى،اء!قشااولما،؟)-الذ

التقىجنماةيلاضاللحظةفىتراجملكنه،الهحرةهـته،عرالاعال،الص.صءءكا،.-سالقئاةح!ان"لسالسة1ومصكنقداتهشناة،،،المملهنا

اصممحعثفانكنلألافه،قاقام،رلرومانالهـ"ذطاء،اص!ماذد،و-نهاضء(و.،*شكااهء.01شكا،عىار!لأرلا،فاننسلدلفى،شرعررانا،*حه.

الذيلنحو1هذاعلي،زوأحهفهـ(لرىالقسكانلقد،لكغعستهارا،ط(منطةء...مار!.لنالكشفرزلفى1111)"،"رفاقرا،لةكلثر،اقا،العر

هوالقدرلاتقأمن،حعلالهفهـ(القدراتدخاشهماالسيمز!منعه،اا(لا!ه،%دلاا.سالصهذانظ.اذا،(ك؟طههـتا،ءهمفاراءاقلا،ثد46صس

س!-و.ذلكبعدلهـلعئلزلك،الشخص!ةر؟دته1لاخطاهيوص"(لذى.ر.ضه.ماظولوز"..2،محدلاةفىضمةاحا،ص.،لحبافماركه،؟لاءتطد!ة

الجامعة!طاستادمئصبفرفضى،(لظدرثدفيورصرعووضم،الخططاةحرنقدرانعلينايجبهذءالنظرجهلأومن.الئمطهذاعليافعالنا
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ولكن.ليلاءمتقلهفيلرصامى9عليهاطقثمبالموتماوكوعليهحكموقديتمردالكمنىولم،وكنيستهوحديقتهمكمبتهبينيحيافانتانافيواسمنقر

ك!فسفالمانيةفاملة(لىوسلمتهبعيدأصملتموريتزو(لتأريستيزا؟مريكا؟لىالنمابحلممقوكتض،ثلاحسانحيلالهواهباعضىلقدبل

بينمعسكرأت؟لا؟-فومننقلا(لت!يببشالوقتذلدبمومنذليعنو(تتراجمفكركلمااتيمتقد،ن،اليهاالمسافرينالشبانالىالمساعدةيدبمد

نابمدالنهايةفيويموت،لافيهفتوقدواـلامريكية،؟لروسية*لمابسولقد،لزربخه،لاخلاميعمممنلونهد؟تفكرهفي،ن،مربكافي

المعسيات.احدفيموريزوصدلقه؟ررء-!يجه،ترياىارركهاكماالاموريصر!(صنكازلقد.عنهامساعدتهيخفيكا!

ش*":النيابةوميلقسألهفحينما،مثقفكمسيحينظهعوجهةممولمم

واكارامازوم!ايغا!غرارعلى"روايةبطل"!روكال!!ن-ضبي،يعاملانهليهمقذيا*نسانوكانتريانننومةتحققتاذ؟،ابانأيا-

يحيعاشخص،يا2بديراحساسانحسيكما،لانةوذللى،ع!ملت-ماويىاذا؟الحافرلمبمع2مصلحةفيشيءعملالكنيسةتستطيعمهلكالرفيق

-كلكتوبزسم،وازمافه،لكبرىبمشاكلهويحسعمرلاعبمهم!،ادحر!ةهـلساعاتهذهفياليشريالمن!وقيانقاذءتقعجزالكنيسةكانت

ربرطييف.مونهافكارمنهانبصتالتيالقلقة:"!حدنجتة(ندهنيه؟عئ!ئذمهمظستكونفمادا

وليدهواو،وحددنسي!هووهمفوفاوستىرامانوفء-ك!الى*صصنيلاالكيسةان":قالثمفنرةامسنمرو(لكدثفكر

فلالهتريان؟ماء،جملاطابميرل!ايكونلافد،م!ررةتخح!ت!تبهثمنهب.ل!لفالذينالاشخاصسلامتضمنانهابل،المجتكلمات

نضز(ق،الاحتبثشموبقيكلويمكننا،عديضقلاجيالشاملةلجربةوليدم(8)ص"ا!تمعات

بةغر؟رءعلىويتصرفسفربر،مكانهبرمعاعسمثقف!جلايواضحا.لحديدأءندلأنيالكنابفيوردمااهممنتفئبر*جابةهذه

مركزمييحيا،الرو(.بةحوألثسبعتتي1(لفنرةفي،تربان!نعجزهاأن،النربفيهاي!ضبطاقي!زمةمعروضكحلالمسيحيةقيمة

وفد،"لروائيوارتأليفالشعر(لىمنصرفا،الناجح(لننانحاةالمقاطعةالحفارةلانوذلك،ألافيتحلعنكلاجزةيجعلها(لمجتمعاتحمايةءت

حيث،والميالشةالثقافيةالاوساطفيتفام"قي؟!فلات./!ضىنتمرءبتميلايع...؟لشيو!بة،؟لنانرية1،نجماكابمعطمالمعاعرة

اليهودبى.نس!بها*نممثقفةيهوديةحسنا.وهيباليوشر؟دسش!(ننقىتخلقلا؟لمعاصرةلرة؟ان،المحتمعلحساب؟لشخمى(لغاءنحو

ممانتمحرسلانر؟رفضتلكنهاالزو؟جعليهاوعرضيعميقاحباتريارأحبها(ءلى،جهازفيا!طءهمشطثيئافراد(بلمستقلينفنمايزيئ(شخما

لانهترياتيحترضولم،تملكما،نتاللتينالئشرودارللصحفيةحيا.ز!،؟ما،اررلاملهتضمنحتىالشخعي*نسماىتجدلن؟لمشحيةن6

ار(دتها.ويحترمموففهاشغصركانفازو(ذ(،(لسلام(لىبهمحاجةلافانه*لة(ش!باء(لنمببون(لذجالى

ذلد،لهتجبر3؟ما"فاتنانا"فيوالديهبزورأتس.بانينيو!(،يركي!جهازبقاكما؟ندفمالروحى،بكيانهامهعدةتعتبرذاتها(لمصيحببة

رصداقةمحبةالكسندلوبرالدءوخاصةبوالد،تربطهع،نتفقدألاش!رارو!صا!-والثبمرعم-لمماامراشظلعنالطقوسومجموعة

"!خصيضتريانجاةضنلنارواية1تقد!ماكلهوه!أ.را.ووظنارزي(لياعنأن،وافياكثرلاءز(ئمبشابةانن؟لمسيحية-تكون،وحدء

الشخعيةاستقامةجمعرجلترياناندلدالىنضببفانلناويمكت.تريانولدهبهمن2بمايؤمنضشياكاراـلحقيقةهدءالرك

الربوبهيخنصفممابالذ؟تو(لثقةالثقافةعمقالىكريفيوتءنهاكوننابسببيكونلنبالطبعومذ(،الكاهننكبرسوفمال(يةوعلى

.ا"موبر!الخلقومتلألةللاشنقامةكمثالوضعتاماهنشخصيةلانبل*ضمنديبن

معوذلكبخالهقارنةتريان(تجا.عقنكثفانعليناصهـيهديصعاتاحلكفي!و،الشاذةبالمواقفيثارلاانه،(لعقلوصفاء

ننتبحكالمنبكيرذلكمناسهليكوىوقد،(لروايةفي*خرينالاشخاصي

*تجاهمذاسليمةوبصورةتمامانعرفلئلكئنا.و(ظقسهـفزاقوالهينسىلا،وئننقوهننساساواسنببوارومانجا"لبلاشفةدخملحببنما

نسجلىأنجد؟السهلمن"ذبالذاتالنهضةعصرالىبهعدنااذاالادفعقستطيعلا(لكنيس!ةاى":الروسوجهفيالثلأيرينامامبقررن

قفةتاركببنالسطحيالحكمهذاعندونقف"انسانيتريانات،)!ظعلىيجببان؟و"زمنيةسلطةعلى(لصولاجلمنالمشبببينلإهةضلا

مف،*"-جعاتهتسو!-؟لافسانجبنابلملاحض1منلائ.غاعضةالرواقيمنا!طانم!المسيطرونالبلدمحتلوامراذا):بيساطها:لتهم

العواطفتتثجاوزلاسحببة-كلونملصقوة!اوديئيةالانسانيةالنزعةصصنواننعر،سأخضعفانني؟س!اجلمن*ثيخنىصليتكماستاليناجل

.ضاء!اويقدم*موريتعمقممؤ!لاملعباوقد(لمباشرةو*حالاتفاذ؟مميبن2*ليسوا(مفرة(نفيكالرملحدسيتافياناعرفاننى

الشخ!بة.!!ميزفكريا،المسيححظ!ةعنبعيداظهوالازقمفذلكخطا؟با4محملهن!وسهمكالت

؟لئفوس؟جلمنوخصوعا؟لثشركلابلفنيصليانينبغي(لكاهن،ن

يامن-مربهلاكوروغاتريانبهاينطلقاقىالمحددةالنزعةهذهارررناصلىمنىنير!ليامدناق":ردف2713()صي"؟لخان!ة

الوافعيين،ا،المثثيببنمعيصنفانيمكنلافهو،المعاصةالنزءيتمتمر!بنبلهـمسب*حلاايميىو،لجبو(لغاباثفييناضملون(لذين

منمنفصينبثقكياريبموفانهالوجودي(لتفكرمنقليلااقنربواذا،لىحا-ءفيولانهمدائمخطرفيامافحيئهولاءجباةلان،يرمكل

الحقيقةءحورهو*نسانبانالسماذج*يمانحيثعشر؟لسادسالقرنالعلر(ء."ورحمةاهاهنصلو؟ت

(لناسابتدأوحيهما.الميه(هك؟يراكلهإ(كيجبتدبيركقمافىو؟لموجود

ا:ةالسبالىتقودالننيالطرىعنيبفونعثر(لسابعالقرنمنذ:كلأ!يل(بوستودق!وفجاةا!شد"لىالصمترأن

مذهالىالوجبرالدليلهوالعلمان؟لىبيينمع؟هتدوا،(لحقيقية؟بالرصاميرهيااعسو"اصلمنامنواحدةمرةصببتذا1-

الانساثمنواحه،بجانبيئالمفياهتمامالحئذل!منذفد؟،الصعادةلملموت9\ن،اجلكممن(لصلاةعن!فوجبهاسبباليسمداالى-
سييحيائمئ"هى!

الملم،مجالفيالمطلقممرفة؟ليقوصلنا؟تي*لةباعتبا!هإنعقلرهو..ر

تتبم!كسون-برىكمالعلمي1اليقبنفيمة؟ن-؟يقيني؟سمهلرلك!لثائروق1؟نسحبفببنما،قواله9معمنسجمة؟لكاهنياةكانتلقد

(لعلمفلنعملي1صمن1لمبادي.هغ!كاستفلخا(لعقلمبادىءتجبمة(لش!بمحكمةامميقفاستسكي(لكاهنفثتاناكبلاذفةودخلالغايةالي

،\



؟سمهميحذفبرولتارقياقلية؟لموقتمعيصبح"قليةفي.بعيشمعرؤكأمني!ننابل،لملوجودالعميقةالطبيعةعنالكشففييمكننالا

التخليبعدالاايى.بعودانيمكنلاوالذياليهينتميالذيالمجتمعمنوالعقلبالعلممتكونلافانهاالمطلقمعرفةاما.فقطعلميهاااتأثيرومنالمادة

تزايدفيورغبةبالدونيةشعوربؤلكلديهفينجمالانسانجةطبيعةهـن.الوجودصميمالىرينقلناالذيالحدسهياخرىبقوةوانما

ولعل"تريانيصيفثم(ع3صى)"الانسانيةمزاياهعئوااتخليالآلةااجامدة.والقوانبنوالعامالعقلوجهفيثائراكنرغسونيعتبرنترياان

حتىيحدثلمآدالبثريةتاريخفيظلمةالاثترالفترةهوالععسهذاانش!(ء(لىكبرعسونيههفيكنلمانهعببر،الحياةعلىتفرضاقيا

المجضمعاتفيالانسانكانلقد.الحدهذاالىالانساناحتقرانالانالحياةيحررانيريدكانبل.والوجودالمعرفةفيجديدفكريمغهب

بعضعندعصرنافييحدثماوهذاحصانمنقيمةاقلمثلاالبربريةكائنفالانسان،الاايةالمدنيةعليهـ(ادخاتالذيالجمودمنالانسانية

عمسنافيالوحيد"فالقيمة54()صى"الاشخاصبعص!اوالمشعوبالانسانمننرزعتالحدي!ذة؟،دنجبةولكن،والعفوبةوالتطورالحريةقوامه

حركة.معدركونهاهيالبشريةااحياةوهوتريائيقولهماوهررا،آلةباعتبارهاليهونظرتالخصائصهدهكل

"والعشرونالخامسةالساعةا)فصولندوينفيتريانباروهكذاالىينظرالغربان،)الامريكيةالمعنظلاتأحدفيزوجتهالىيتحدث

انهاءيستطيعلاؤد(لهمنجارفر-وفد؟تهفينتاعرااملدونءن،وعظمودملحممن(لمخلوقالانساناما،الاليةالموجهةمنالانسان

.مبرري1ودونلحطةابلةفي/نجتفيلانعر.صةلانهتابه3فانالسببولهذا،موجودغيرفانهوالالمرالفرحالتبمعورعلىالقادر

ذلكارادو(اذاغد؟واعدامنابلالسجنفيبناواحتفاظهمتوؤيفناواقع

يمكنماتفتيعلىمريعةامثلة"والعشرونالخاءعسةلطعكأ91)كعرضالمجتمعارعر،وءطملحغمنببشرمتعلقاكا!لوجريمةيعتبراىيمكنلا

جنماوذلكالآنيالثراواور!مةالبربرية(وارء:وعبالظلمفميهاناوشخصايوؤفت!ماوهـو،الحيبالرجلالاعترافعنعاجزالغربي

01(0مالمنطقراعينافادا،وشعارارقمابلحياشيعايوقفلافانهيقتله
،المرربسرىتو"محسكرلتشهيلم!صراتء!ور5عرصمينبدأ

؟لةايةلانالمجتمعالىيعزىانيمكنلاالجرمهذاانوجدناالصحيح
الالممنتعرصبما"الموتىبيتدكريات"لىمماثلةصورةنرىصيث

.والانحطاطو"اوتاإتعذيباوان1ومنالان!انينوال!قاءتنطبقمعاملةالانسانكلماملةلمةآالىيرطلبانبالقتل،ولارمكنلاحدتتهمانيمكنلا

الانسانولكن"دلكالىيمضيفثم(332)ص"(لشخصيةيزاتهعلى
خلالهروئتعتبرالذيالجانبهذا"ن(لرواير"الىنظرنا(ننا.اذافي

..بعضلهكانتوادااإتربريةالمجتمعاتفيكماالابىالمجتمعفيلهقيمةلا
درديرةراخلاقيةالامنهان!رجلم"اولى41ببتت4رر3لذ)امماثلاعملا

البلسمالالهتجهـفيدلتويفسكياخلافةر1!رءإكط!ةلمانتان."توقفلمانكنجنضحذلكومنتافهةفائهاالقيم

نامنبدلادسعويفسكيوعئد،والا؟نمال!طبهبعةالوانكليطهـر.؟لمذيمجتمعتنعدمفيهفيسعادةلا؟انهبكون(!تيومحدنابهاالسعادةهياذناين

"وال!*برونكأالخامسالاعة)ءاما،اكأللأصاالىالخ،تئةمنننطاقمسالةسعادة،بلازهامسالة"اليستاررلةان،ءببرالانسانبهالقبي!لايتلاشى

خطينتة،الىيستدا!لاانهمااهمامبررلاوتنزاء141تعرضفانهاتر؟نيدهبانهنا"نويمكن،بالانسانيعترفالغربيالمجتمعكاناذا

مبررولامعقولكأبربربريعذابهـخارالناس/نجزلااذيفااعذابهوانمابالازت.انيعترفلاالذيالمجتمعانوهيالبعهادةالنت!ائج؟لى

"والعشرونالخامسةالساعة.ة)/-جنالفاهـإة؟لىهوةنجدصيثوعفووكأوةكحرلىللأررمانالآلبهبةاغيارلاقودلكالبربريةالىينحدرمجتمع

.بمحأدكمسيحييمكنلامسيحياين1"ا،وىبيتدكرياتو"ايوردانأيورغو(نكفيدكرالقاريءولعل.لهالبربريةاءتباريشبهانما

وهوالائمرقارفلمموريزلانوذثااي"يحقالذياللامموريتزانقانون!يبرمكنلاانهوكما،زوجتهمداواةفيحيولهيستشيرذهب

بش!ءكوروغاالكسندروالكاهنصرحلقد،آلاكل4فيدخل4ااويىىرريءلاكذلكعنهاتئتج؟لاخرىالجرائمءلأنرغميربريتهعلىالمرءيفاقب

وا،-ق"...المجت!معاتسلامضمانتتطيعلامةالكف؟ن"ذلكءتر،.ئ!اني!مكنلااةآايةلانالغربيالمجتمعالىجرماييعزىا!يمهن

محكمةامامأنسانوحسب3يرقفانماأنهابركتماماان3نفسهالكاهقانأواللأنسان"محارضكشيءالآوليضعتريانانالواضحومن.بالقتل

مفقودتريانءنهتهلمم-الذيالانياإنذرلانودلكقازتاناف!يااهـللأشفكأالذيالعئيفاعالهسوهدا،عليهيطغىانيحاولللانسانمعادكشي

اهـبابةاىوكذلك،والاثاملىلمشرور(ررسميا"سيحيالسجلءنت""ىصراعالمعاءسةاورباملساةد؟لفوالذيوالآاةالانسانبين،دور

الهنيسة.الىبالنسبةحياديةتعتبرالكلنبيرحرضهاكماالمحوادث"الفني؟لرؤ!يق"الالاتد!لقوانينألانسايرخضعمما،الالةانتصارالى

البربريوالتعذيبالمعاصرالتعذيببيننقارنانأفضل/*ونوقدترإ(نوبسنتطرد51(ص)الذاتواغفالوالمما"لاة(لالي!ة:القوانينهذهومن

للعبوديرةؤديمتفسسايلجدلنرغماننا،الغابرةالوثنبكأالعصورفيالفنيينالعبيدانؤكدؤوسيطرتهالفنيالرقيقثورةعنفكرتهايضاحفي

وآلغزاةالاباطرةتاريخالقببرمةالشعوبتاريغانؤبمعشكلا،الحدلثة1لانساقو،ت!نبدللاصلبةشسائعحسبويعيشونبمزاياهمأيضايحثفظون

تحكيموعلىيالبربررالسلورر1استمرءلىؤوبةأولاءلنالقدموالفاتحيناستضدامهمليستطيعوتظلميدهأوقوانيه"معاداتهممعرفةءلمنىمرغم

معاسلةفيالاقلعلىتظهركانتالرحمةولكن،المجالاتكلفيالمنفعةبهذهالاعترافنأبىلانسانبهية1مشلارناحدودفياننا،مئهموالافادة

بينما.وحدهمالخم!وميرخالفكانا!تعذ/ب(ءا،والاتباعالةريب،ةال!!اساوبونرتنق"انسانبتناعنيوماسنتخلىلكضفا"الواقعة

ناطبعاالانونستطببع(ستثئاع.دونالجميمت(لالحد،ثارتهذوباصتقارالانهانىةعنأقخلياهذادلارووسننكونالفنيينعبيدناعلىالمطبق

وصودرالشخصيةحياتهمنموريرتزويها7ارت*عألنتىالكتفيةفب!نفكر."لكلألن1

النازية-المنشأؤوانينرعم-نفكروان،وااعرباتأهـواباتصادركماوالمذلمك(نساز-ةولمجستميكانيك!بةحتياجات1عمسنافيالاحنياجات-لان!

ونس!نطيعلمعسكرات9الىوسبقواالب،ودهاةودر5ا؟ياالكيفبةؤ،ؤ:عبمةقوار!نو!قىوا)؟!ر!ءاةال!ءلىمرغمةاليشر/"\(خلوقاتفانلا

ن؟علىالادلةكلتماككانتان!ارغم؟رراطاتانكيفزتذكرانالالةقوانينيحترمونلاالذيناولئكان،الانححانيةالق،وأنينعنغريبة

-77ثصفحةءإىكنفنة-الذيالبشريوالكائن،يعاقبونالاجتماعيةالقو؟عبنمعتتساوىارتي
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اتوأصهئا،لالهمع؟لتوافقذن لمصلحةتمقدلكانلاحدتريانيرى

الناستكتيليستلزمكما*نساتفيو؟لابتكار(ـلغاءالحريةيقررالنبمأوهـثون4الخامسةالساعة
العمليمرثولعايحعلمطالاليةالاحتياحاتمعمتسعةحماعات -..كل

...،ر..،......؟3-الصفحةمن-التنمة
(لروحالجماعيةهي؟لمعاعرالمجمعا!فييهالساالروحومسمعام!ل!

-مهييرمرم
الجماعةانهأ؟!جماعةأيةولكنالجماعةباسميتمشيءكلفانولذلك

يؤقييوهفامجموع!امنجزءمجردواعتبرفيهاشخصكلفتلانيطبيعيامركيصدجموبه*حتفاظاتترىظلتيهودبهولادومانيموريتز

*حننياج!علييقومنما2و؟لخلقعهىيقوملاالقانونمننوعسيامةالىصنهملمجردوفحيبهم،فلد4ـلىبالاضافة،اـلوودمصالرةهن0تماما

؟ليرالة.هذءمطلعفيذلكلاحظناكماالع!عةالماديةللعقوب!موجباجرماافرفقدمنهمكلكلناذافيماالنظرثوني!ودأ

!،لالسلط!بالنسبةجططبيعيةكانتعوريتز؟نمصالرةنعتبريابلنا

*عتق!تان؟لرفىهناصحةويويد،الانسانيةالثر؟ئعبموجبتشر

!بنالتيعرضهاللمشكلةدعيهمفييتفاوتونالروايةاـشخاصانالى؟لروايةفي!رفناهمالذينيلاشخاصجميعسيقفقدالجميحعمت

ذالعاريببسلالسخعيمولحلملنلدفيشمالصيعانجدفي.ريتزقغهمتفاولعامضةولطذلدلهتنقلواوقد،(لشيوهيئيدهليقتلواإلذينباستثناءهذا،المعسكرات

و*مريكية.و(لروسيةو*لمانيةالرومانيةا!سكراتجميعبررجميعا
قيالحياةتقومو(لمذي(لماثرةاليوميةاحتياحاتهتغفله؟لئى

..-"لمعسي(تممنولموحممماـليهودعلىمقتصراافنالتعذيبيكنلم

الكسندعوالقسنجد،الغامضةالصوميةالعللمنسلسلةعلىنظرههـوى!قوميهاتالىيئتمون(ثخاعانجدواح!مسرففي،نازيةكلها

جممسيحي.؟لمشكلةمواجهةعنعاجزانهتمامايصرركورغاكان،الطريقةبنفسجميعايتعفبونولكنهممختلفةلغاتويتكلمون

علىستسرالحواثانوىكركتماماالمشكلةيعيالذيتريانونلقى..
ويثرحونبشكاواهمويتمدمونالمعسياتجميعفييتالمونالناس

ياهلكانهذامعرفةرغمفانه.هـلازمةتفافمنحومخومةطريقرل!مظء(شعدادعلىهومنضالكيكنلمولكن(لشخصيةظروفهم

ومنهبمعجزةتفومفدامربكابانالامريببةالمعسراتالىاننقاله5.00
مبلذانهمنجردقد*شطن،!لشرهذ(طبيعةلعهموه!ا.الميهم

يخنلفوىيكونو(لمالامريكانانيتمينالامريكيةبالمسكراتاقامتهءلىوجردالثهضةهـعا!،اعط!يتاتياشةقب!تهمنوجردكشخص

بتريانالبشوينلخ.النظروجهةفي،يسرااختلاماالاالروسعن0كراتمنلذلكتبعا

حقمن:شيءكلمنجردفلقدحياتهيحتملانمعهيستطيعلاحدا

مئوجصرد،الشخصيةاشيائهومن،القبرالىوالدءجمانمراشةملىللدلالةالتعبراتافسبمنهوالشخمي""الغاءتعببران

علىأصوحينما،حرةر؟ية،حقيقيةسزيةالعالميرىانفيحقهوحسبماأ؟لشخصالغاء3جهةايةلمصلحة:نتساكلل(نويمكن،؟لمشكلة

وحينذذ،كلماتهيتقبللمموريتزحى،مجنوناالجميعاعتبر.ذلكسىسسس!

رصاصات؟نطلقتجبنماوانتهى؟لمعسكرحدودفاخترقالموتاختار

ايورغووانتحر،تريانوولدهكودوغاالقسمنكلاالموتطوىالحرسلقد-يماصعر

زوجةهيلدااختفتكدلك،المانياهزيمةمنتثبتحينماايرردان

ختام4عأصروالذيناما،الميكانيكيةالمواطفداتالنازيةالثاليةموريتز

الىمعسرمنينتقلعاماعشرثلاثةقضيالنيموريخنزفانهمالرواية".04

معهامرطفد!فمدمنتحمدغتضمطجتهدذيىسودىدروسيبعدمامنثمطف!ممسكرلما!رممرا
.رصء

ساعاتيستقرموريتزيكادولا.الامريكية(لاحتلالمنطقةالىتصل

!الاسريكافيتجمدم!حملهفحندالتطولل!ثيفرحتإلحبىلعريطلبمضبدجميعالم!سهلىومعفىفم!ءرأث
الابواب3علىالجديدهالحربالها.دوس!ياء...-

الامريكيالملازممعامتبفيتعملالتيتريانزوجةويستنوطبايليو

(لنيالامريكيالشارعرجلعنصورةبشخصيتهلنايرسمالذيدييبقلموافيةدراسة

فر(هنلانسالية2وللمدنيةستئتمرالسياسةهذهوانبلادءبسياسةيثق

*مريكي.اللو؟ءتحتللتطوعمتحمسونالجميعانعلىنوراايليو

وجهعلىالسروريبدومختارايتطوعبانهكاذباموريتزيصرحوحينماصميعيكدلمهئهحيي

دموعوتنهمر،يبتسمانمنهطالبا*لموريتزصورةليلتقطويتقدمالضاب!

الموقف.لتفضح،والعذابالالمدمزء،موريتز

الروايةتنتهيالنحوهذاعلىلبئانيتىلىلفىالثم!

،*!بيروت-ال!دابدار

للترجمةنقد!ههفيمارسيلفابرييلالسيدالنرنسيالمفكركتب
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زرعالمساهمةبهذءولكنه(لانسانيةالثرعةخلقفيالدينساهملقدالمثاليةانفيللتفكرواسعمجالهناك"يليماالروايةمنالفرنسية

الله""بالمطلق"الانسان"الئسبيعلاقة:منهاعدءبمسائلالطريقمعاتصالهافيهافقدتالتياللحظةمنذالاضرارفيالتمادكيالىجنحت

،جدلموضعتزالمامسائلوهيبالعالماللهوعلاقةالحربةومشكلة"بالفعلالمتعلق)عنملعبالقديسيوحناالعلوفياللحظةالتيانفصلتفيهاالوحي

تقدمخلقهاالتيللمسائلمقبولاحلايقدملمالدينانذلكالىيضافان.الانسانطريقعنالانسانتلليهنحوفيهااتجهتالتيارلحظةكا

يصرحكوروغاالكسنددوالقسجعلتطهيالحقا"لقوهذه،والفكوالعلمالتياللحظةمناعتناراالاممكنةتصبحلمالماركسيةالنظريةاباطيل

سلامتضمنانهابل،(لمجتمعاتحمايةتستطيعلاالكنيسةاق)مازالو(،*شخاصمنعديدمنمقبولةالشسةالعبادةتلكاصبحت

ع(8)ص"المجتمعاتتلكمنهمتتألفالذينالاشخاصاتجاهفينضيفانلناويمكن"الرهيبةنتائجهاارراكعنعاجزين

السيديرى؟اليماسالىتدممواتيالمشهـلةلهذهاذنالحلهوايناصبحتحينما"(لدنسة"العبادةتلكان،مارسيلالسيدافكار

هذاثنايافييلتمعالذيالضثءليالوحيدالاشعاعانتقديمهفيمارسيلوبذلك،الغربيةالمجتمعاتفيالتكتوكراسيتقبلالىمهدترائجة

01ورفي3القسىبهاصءضالمني*ملالىكأ!الرهوالعظيمايىائس؟لكت(بكلوقبلمارسي!؟للسيدحمثكمااليمةتناقضاتفيوقعناقدنهـلون

كما،عدةمراتقبلمنقالكماالانسانعلىارلمهيشفقالنهاية"وفيلاننهوذلكوافكارهجورجيوالسيدروحعنكيراابتع!دناقدنكونشيء

الانسانبنيمنالبعة!فيطفو-ذلك،الامواهفوقنوحسفينةفيحدثعلىغريبةوتفسراتنظروبهةفرضناقدنكون،مارسيلكالسيد

."الهائل(لجماعيالفراغذلكدواماتفو!انسانينهمعلىظلواالذينالنزعةربطهوالف!رتاريخفيبهنؤخذالذيالثانيوال!،الرو(ية

اتينوالثورةان،كيفالاملهذاقيمةءلىنحكمبر،النلتنصوراتحديدو!4وعلىاولديةبالواتج!ةوتصريجياالمثاليةبالنزعةالانسانجبة

ما،بطريقة،تتردسوف،شيءوكلوالمجتمعاتالمنا!تدمراتيكراسيهطبيعةمنالوجوداناعتبرتقدالمثاليةكانتفاذا،اتاريخيةبالمادية

،هؤلاءبقياجلهمنالذيالسببعنتساءلنافاذا..!ةلائلاوصاداببستالانسانجبةالنزءان،اداضحمنفانوحسمبعقليةاوفكرية

منالطوفانالقليلانقذتالتيالالهيةالعنايةانها:مار-لا!راب!اجانبالى؟لوقوفملزتببست.انهاكما،الموقفبهذارتتقىبانملزمة

.وحدهالاإمانبدافعالاالقبيلهذامناجابةنقبللنانناوبدجميتجهانالانسانيةالمؤلفنزعةتفهملكيا!نيجب،المارجمسيالتفشر

أذينرروغاتريانونتبعمارسيلالسيدنتركاناذنالافضلمئحيةكشخصية*نسانفئعتبر،ديكارتالىاوسقراطالىبانظارنا

اعترالىسيعقبه،الآنيالمج!نمعفيالانهيارهذاان":صراتيقولالىتعيزاندونمن،والجسدوالنفسوالمادةللروحرائعكتأليف

ولاالشرقكلن(لعظيمالنورهذاوسيشر!،والعقليةالانسانيةبالمو!بمات.المتطرفةالمواقفمناي

خاضعينانحنواقدالروسان.روسيامنليسولك!،آسيامن،شكهـإن(ذا!ط3لنتسا(ن"الانساش!"هدنحددلكياننينبغي

ليروايعثواولن،المرحلةتلكيبلغوافلم،الكهربائي(لغربنورامام،يوحناالقديسمرمبوعنالدينعنبمعزلقدميهاتقفعلىانيمكنها

النوروسيستعمل،الانيالمجتمعالشرقرجلسيكتس!ح،الاشرالىفيللاىشارعرضةكوناندونومنمعاصرصوفي(تجاهايوعن

ولن.،الرقيقمرتبةبهيبلغلنولكنوايياوتالشوارعلانارة(لكهربا"ييعنننفيانينبغيولذلك،الماركسيةآباطيلفياوهيجلتجريد؟ت

الانيالمجتمعبربريةفي،اليومالحلاهوكما،وءصوامعمعابدلهيرفعمناتماركيوزعمفريةطبيعةمنانههيجلزعم*نساني(لوجود

الشرلىرجلان،والقلبالفكرحطوطالنيونبنورهضيء4نانه،الغرجم!الوحيالىنسبيالوجودهذا"نمارس!راهـتوزعمماديهطبيعة

كما،بعقلهمستعيناالاليوللمجتمعل!تشبدانفسهمن.سجمل!وا،!ملبن،وسارتربرغسونمنكثرانقترببذلككناوانالعلوي

الموسيقي.الجرسءنالمس!تمدةبعبقريخنهالموسيقيةالفرقةي!ستعينرئ!زقومهـءو!ةشاملمةباقير!االافينجيئالحدقةالىنظرناقدنكوناذئا

فب"يخشعالذيالزمنفيسنحيالاننا،المرحلةتلكالىتصللنلكنكممط!فمزانالايمكنلاذلكدونومق،و(لتطوروالابداعالحربةعلى

ع(7)ص"المتوحثركالبربري،الكهرباليةالشم!سامامالرجلافىكارقاء!ةكلؤ!فاناتجبناروسوقدالةالاذسانيةالكرامةجانب

وتطرحهاالمشكةتلخصاتيالنبوءةهذهازاء،هنانكنشفانيرمكئنا.تربانوبكلمةجورجيورايى

يمكنلا"والعشرونالخامسة"الساعةان!الشاملالانسانيبمستواهاء،،.?106ء"801ء8ا"ا،111!ء

قملكما،سلفا.افترضنااذااوظيميائسءنمناببانهاتومفانا"ا1111111111ال1111ا!111111111111111111111111111111111111111111"11111111!ا1111"

قوىنيههاالمعالحدودشعيلعصولحضمنورابإلوجدههمعوحيننذومالجاسيلمجتمعلتلمدفية-((ءالآداب))إ!ب

(ختلافرغمالمجتمعاتهذهتغزوواحدةظاهرةوسنرى،وطبيعتها

كراشباالتيكتوس!بادةهيالظاهرةوهذه،ةيهاواشكالهالحكماساليب!،دفةالمغودي!ةالمم!ةفي

فيقضبي!لأطنينيكلتمشبددخلافىشحافيصحاللاكهذءرمعخرلمدبمينلعجزهوديةسعانيدميغلىحكمماتصالاحبعيسىاحمدالسيدالعاموكحلهامن

هذامنالانسانيةيحررانيستطيعمنالشر!فرهناكيعدلمانجنتالعربية!وحدةمكتبة

ابدعتهماكلويضعوالنكباتالحروبيسببالذيللاليةالاعمىالطغيان-

؟الشر!لهذاالنهوضتيسرتىالاذلكيكونولن،خطماموضعاالمدنية-(؟لاحباس)الملكةشارع17

فاعللمكنكعنصرحلوالىالالطويلوبدالافعحطامنعبربنبعمار،يتحردحديثةمنصببنمإسه-البيضطءالطر

لسببينوذلك،للمشكةا.لنهائنالحلانهاعليالمؤلفنبوءةفاخذانا+1181181181181011،1111101161161111111181101181101ا!ااهاااهاأااأا116011811011"اأإإ)أ!118011811011018116اااااها118118.11"ا-%أ
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منمنظومةفيبينهامايربطثمت4*بويخترع،وحدء*نسانه!نية1هزامتخلفامنهايامناخىزالماالثرلىان"ولهما:جوهرين

القرتفيالناسجنونجنلقد.*نسانيةلتعرفخاض!قتصبحا*توالفريةو*ذ.:عاديةةو*جتماءالسياسيةالفوضفيهتضربالحد"عة

والتيالقوةخعودابعداـت!،!القويةارنجديم!قيالمجموع،مرسبنإو-4ويثللىالعةنمويعيقممانجرافكوالىالاوهاممنضبدويظفهوالدينية

؟نها،مفزمةقعؤالتجريدعلىالالةق!رةانشكلا.لانفسهم(فشأوهامحاولاتامامالشرلىفياننا،التقدمطريقفيالمصاعبويضع(لنشاط

قوةايةمناكرننستجعلناانما،ا!نسانيةالعلاقاتعلىمننحينمامجلاتفيالقادةبانالقوليمكنولكن.متضاربةوهتراحاتعديت

بعضفيتسحقهموالذين،تسخرهمالذينالرجالاولئك،اخرىالروحبحباعميللتقدمالطروضر"!علىمتفقونوالشاسةالفكر

ومن،الكمالحموداقعىاـلى؟لكاملةموضوعيتهاجراءفمن.الاحيانعلىالمحافظةفكرةانعانهممنيزياوالمهرلاءمعظمكانوان؟لوضعية

الداخلية،الجاةعادةعنابعدتناانماللتفسربمجملهاقابلةكونهاجراءصناعية،مجتمعاتنحووالشرآسياهـلىالالةدخولانغر"الروحانية"

اب.ديفيكضعانها.عنهللتعبرقابلاليسماكلوعن،الالراروءتنجدوسوفالغربفيالقلئمةالمشحلبنفس؟لقارءيزرعانسايف

وحشيتها،عنلتلفينا،تسليتنافيوتبالغ،بهايحملونلاولائلالبلهالغربفيالقائمةللاوضاعمماءللةاوضاعاماممقبليومفينفسهااسيا
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