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يكل!صلمجضل!رفي

فينيتشهفهم.النموةاوالقمةعلىجمروناويحيونحينبضواءالاضواءانه.للنقادموسىسلامةهدية"هؤلا?نموني"كتاب

ننسلخ؟نالىويدعونافلسفتىمغامرةالىعمرءيحيل؟المقمسجنونهيصصر..ومحوحياتهخريطةرسمفياسهمتاتيوالخطوطوالطلال

وهم.مستقبلنا!ربأنفسناوتولى،الأضيةالخو(فابخطروا!سبمنو(ن،انه.علىكلهـللا"ضو(تيتتبعولارجلاكنزءجوتهبعيارةالكتاب

تتذبفبالنيالدينيوالاحساس،ل!ر؟لغمرحبهفيئستويفسكيفيمشنقلاكانانهالا،العظماءهؤلاءايديعلىوتعلبمتربىقدكان

ونلمبةبكلماتسوداءاميراطوريةيكافحالذكطغانديوهم.نفسه؟وتار،نرىيديهنالا،انعظيما،؟لف(ن،يقولذلكوفي.الخاصطريقهاختيار

الهند.باستقلالويسلم(لعالممنهفيخجل،وانثرفائطهرمنالذيهووانما.بضمر.وألاشياءالناسعلىونشهد،بعينيهالدذببا

فهم.للحياةمنهجااعطوهالذيناولئكفهو،الثاشائطراذواماءفدلؤيتهكانتوان،واحدآنفيومشاهدينرائينالاستقلكليعلمنا

(بتج!ربكافةوجدلانهيمتص،حياتهمدىطالباعاشالؤىجوته.بصعرتنافتحت

برنارعثووهم.والسياسةوالادبوالثقافةالعلمميادينفيوالتهبراتوتعريفه.العالميغ!ون(لذينهم(لمؤلفينان-كلىموساوسلامه

يرفيو!لزوهم.والسعوالدناءةوالاستبدادللظلمكفاحاادبهمنيجعلاللغويةالزخارفمنمهتعلةبضجةيتحفنالاالذبم!الانسانانههوللمؤلف

بشرى.تدينفيالعالمثئونفيصرس،الفلسفةمقامالى؟لصتافة.وتغي!هاجانناتطويراجلمنشيئايصنعالثيهووانما،المبهرجة

جديدهولا.جديدةفكرةعلىوعيناينبهاوجديدمعنىعلىيوقظناألنيهو

اوومبةبالمعارفامدوءالذين(ولنكف!و،(لثالثالطرازوهـما!اليهاسافرفقد.العتعريفهنلأاكسبتهاودوبافي-لامهجولةانريب

كانهاثقافيةمركباتلهاحدثتالتيالتطورفكرةمثل.؟لحواملو؟لافكارتصلى.فكالت؟وروبااما،عميقةبر!تةيعمفيهالشرقكاىوفتفي

؟اتشر.اتسللمعولكن،تفرعفيتدئنالمريضىفيالنفشبةالعقدالتطورنظريةكانتشربما.والتاريخوالصناعةالعلمفيمتواليةبثووات

دائما.استظعاحياتهمنتجعلانالدادوينيةالفكرةهذءولقهـ(ستالاعت،المصريالشابروحالتقطتهااتيالاولىالبذرةهبمالانسانواصل

سميتاليوتوهم،البشريةالنفستشريحفيلتاعدهالذيفرويدوهمالجانبءهىقاصراليسالتطوربانالقائلةحيلالهفلسفةبعدفيماوانبتت

الانسانية.الحضارةابوابلهفتحافيوالاقتصادوالاخلاقارتاريخيشملالتط!وروانما،*نسانمنالبيولوجي

التيالغاليةالحياةاكسبوفي.علمونيهؤلاء"مولىسلامهيقولواضحاج،يلورصبنسرهربرتالانجليزيا(!كرهناويبرز.ايضا

شهجاا!طونياو.بالقلبصلواتكانهاايحاعاتالقممعلىعاثوهاجميعاننرىولؤن!،"حيلاكهإ)هونجأليفهسلامهيفخرالذيوالكتاب

وا.باثضحيةالرضىمعوالشر!والكرامة؟لخممةعيشةبهاعشالحياةهذءكانتبل،مؤلفاتهمءنصياتهميعزلوالبم،علموهالذين

؟لمخخلاياينرنبتكانهاتنمو.وقتفرعصالحةغراساذفنيفيغرسو(.الاولمؤلفهمهيالاغلبفي

الجهل"فلأمتقثعاشاراوءعانيقصدلاؤالو،الدز؟يغرونالمؤلهجنانموسىب!لامهيقولوحين

ائعزه-عارفالسا!!ة.تمماما(لعكريستهدفبلائتاريخ،وجهيبدلون*فر؟د

سنالاولواللقاء.داروينهو"!وسىسملامهحياةفيالاولواول3.وصروبهمبس!ياولنهمالبثرتاريخيصنعونلانظرهفيوالعسكريون

عشريننحينذاكسلامهعمركان.قرننصفدفحمثوالتاذهالتيميذيصنعونالذينهم،بهمالمحيطةالظروفمعالحيبتفاعلهم،دقطوالناو:،

الىفهرب،وغيبياتهالشرقءلسفاتذهنهانخمتنترقيشاب.عامالهماافولفيالسمبيرجعلم،العالميتينال!ربينففي.انف!همتاريح

كان.بداروينالتقىوهناك.جد*اءـواءيششقالىعساه،اوروباالىو؟طجيمستوصليكنلماقيا،المبخاريةالالةاختر؟عالىالا

علىالمصريالشابوعثر.قرننصف"اعالاشاصل"كأب!رظروفخلالنشات؟جتماعيةحاجةءنتعبيراالااتراعكافي؟لتفكير

"؟لتطور".باسمالحيئذلكفياودوبارع!جمطملأالجد"هـالذيالهواءالصناعةفيالكبيرالانتاجبدورهاعممتالالمةوهده.معيةتاريحية

معارلى""اولهما:كابهفيبتيوضصمادارويى!عنىهامانلثيئانالحبنذلكفيسلالداكانالذيالاستغلاليالاقتصاديالنظامظلوفي

جميعاوانها،والنباتط!يوانفيالانواع(صلءنحقائقتكورتكادالحربالىالاحتطريةالدولإهـمع(لكبير(لانتاجكان،اودوباعلى

للمواسة"سهج."وظنيهما.ةيىلةاصولاو،وآحداصلالىتعودكلاهماسارقدوالع!بمكريالسياسيانءـناوالدلالة".!قلاستعمار

فيوالنباتيوانوال!الانسانو؟ن،مةالطيبتعرفهلاالالقرارانهوررةواتو*صشاعاتفبهرالىانبعتالذيا(خنرع(واففراثرفي

مستمر.تغر"اخرىاجتمايمة

لماذ-.الحيلأةم"،د.لنكافةعلىنفسهاالنظريةهذهؤرضتوقدتفييراختات4فياثرتارقي(رومةائتعخه?اتسمةيتأملوحين

بعورةذلكالىسبقهفقد،النظريةششاف31صرعنددارو،ـنيقفملاثة-هـ(نها،بهمربظهاتيافيبيةالقوةء!ويبحث،توجهااو

بتنازعالتطور،تعليل(لى6شهىينداروولكن)1(.وجدهوولاسدقيقةغر.طرز

داروينجد)1(مؤلفاتهماوحيانهمتتسمالذيناوكنف!و،الاولالطرازواما"
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.؟لكابوسهذاعنهاـزاحتاتيهي؟يضاالعلميةوالتجربة9لوايزمانضعفهفعواملالمضميفاما،يبقىفالقوى،الطبيمةفيألموجوداذبقاء

اثذتوقد.والوراثةالعادةفي"جونسوود"كابيدههيوقعحين.للاقولىاي-الافضلنحوالحياةتتطورهناومن.بامنائهمكغعة

التيالعادةكويئكيمبالثرا!ثهاا!حبم!دفائندييؤئرادوسطانميه.الانسانيالشاطميادينكافةءلى-قلتكما-(لنظريةهذهوتلطت

.؟لاجيالبتعادبفووتوبرر؟ا،السياسةميدأنفيالاستعمادقيالفلسفةرواد؟قطهافالى

موسي!مهنفسي-انهيارهافبل-وايزماننظريةشحنتوقدمهذ؟!صبملمالاخلافىوفي.الضعيفة!لشعوباصبرغلالهمبواسطتها

الوسطاصلاح؟ن-أدنظريةهذهضوءءلى-وجدأذ.والقلقب(لىريبةاعبحالفلسفةوفي..ءلرجاا!ريضيير!ب"ناوقرشاالفقريعطيمن

اصذح،الصفاتنقلفيالوداثهجهودانكما،العبثمنضربوالبية.الممتافيةللصفوةالحكم

جذورهمانزعتشيئاروهما.والقدريةالغيبياتمنجد(اثسهيب
وورانجليزيم!قسيس،داروينلنظريةالملتوىالتفسرهذاتأكيدالىوبادر

هووايزمان؟ندائمايكررهناومن..لرجلعماقيلؤسلإامهفسدنظرذهنهلتطورا!ا2،(،8،6.نضاعفينطامحسبيتوالمونالناسانقالمالتسيدس

عاشفاذاانخ1،2،3،4حسابينظامعلىالاتنتعلاا،حصولاتبينغإ

دي"علىالالمانعةالفلسفةالىأيزمانامقارتترجم؟ىغريباولشيتكغيانالمحصوثئاستطاعتماحرباوخ!اومرضبلاالئاس

عنموسىللامهإلاولالمقاليكوناناذنفري!باوليى.نيتشه7

بنظريةتغلى؟لوفتذلكهياوروباوكانت؟")((ألانسانوابننيتشهز)لنالعدلميالتقدمار؟لمتشائمالمف!فاتوقد.ا!ولةالملايين3هده

الاصلية"القاعدة"يهدمالذيالمثولي!حاربوندالمسبثونالىشطوريبولوجيةنظريةننقلحينانناكما.السيادةفرعةألارضلرقعةيرنبح

ووعيبدقةفى؟عىانيجبالاخرىالملومبقيةالى-التطوركنظرية-
يجمعونولكنهمللأمسيحيةالغيبيلتسليم1يهدمونوالملحدوت،لى.دين

البيولوجيا.علمعنالحاسماختلافهاميالعلومتلكطبيعة
المتلى،الاخلاوهيالمسيحيةالاخلاقانء"

الذهئئلبتريعترالتي،نفسهاالنظريةهيهناداروينوعظمة
نالمحقال.الاخلافيمجد!ازاويةمن؟هـجيةيىهدمنيتشهوجاء

من.-مجموعههيالمسيحيةا!ففافىوىفة،و!لحبوانعاونالمرحمة-بء-جدارةعن-دالوينحملوقد.العالممفتاحعلىبواس!تها

العلمه!ةالحقيقةأدى،للهوجوداتالغيبيالتسليممنالتاريحية(لنقلة

"القطعان!،و"المصماءااءو"الغوضاء"رعايةتستهدفوالررافاتا)هـجل

بالتاليونفجرت،مستقرعرمشنمرتطورفيانهاوهي،الموء!داتلهذء

في.الانسافياك،زريعوقونومرصىىوضعفاءكهراءمنحىمالأءءو
-.!الرضاوعدموالكشف-والقلقوالاشتفسارالبحثشهواعماقنافي

فيالاؤ-ياءعاىنبقىبأن،التردلنوعنما!نشلهانيجبأننا.
...حير.الاولينعقائدالىالمؤمنوالاطمئنان

باحئىجرلصص!لقنطرألافعانسانلأخرلحآلىضرعلىلودص.وبرماورنحواثح!ع!م!ءاخ!ىنةتأثرتممااكخم!ه!ثرتكاتيااعرفلا)ا!3صمولىسلامهويقول

بهاهدمواجانا،احيانابهأزنالذيالقلباعطانيفانه.داروينمن

حتىبالضعافنضحبمانادنوواجبنا.الاعلى؟لانهانالىالهردء،.

عق!بدتنج*لهبل،عنديونفسياتفكريامزاجاالتطوروجعل.التقاليد

الاعلى.ارتقاءهألىصىبنىفمن!طورها،بمقدارالامما!ياصبحتوقد.الغيبياتعنالنائيةالبثرية

واستقبلهابلهفقرنيثهاقوالوالفاثنيونإلناز/يرنتلقفد،2
ذلكالتطور.على.مدرةمناجدمابمقدارالاجتماعيةآمانيواقيس

المنتظر.المسيحوعئهبالغةبحفاوةالديمقر(طيةاعد؟ء

قلبيةعقيدهالىعئدياستحمالولكنه،علبممنطقاساسهفيالتطوران

اجتماعهوالزواج"متلايقولحيكبسحرهتتتشىفأنتداءرورغم

(كثرالصغيرالانتقام"و"انزوجينمناىىأشخصلايجاد،ادأد-نيئ.حقوهدا.((علمنيالنيالاولالمعلمدارويناعداىيجبواذئ

موسى،سلامهالقىوحين.الدين-الىدائماحاجةفينيالاففالقلب
لذثك،ككحرفالخطرجعلتلانك"و((قدرة41عندالعفومنانسانية...

داروين،لهاعادتم..بالقل!احس،للدينالغيبيبالمعهوم،ظهرءوراء

ايجادميفالرغبة.موسىسلامهاسكرتالصمروهده0"ببيأدفهك.

04لأللدينالبشريبالمفهوم،للحياةواحترامه؟لاسانفيثقته

اننبمالساحرةالشعريرةوادلفة،هـتمارين41الاؤوياءوتمجيد،السوبرءان

-*

"لممريالثابتفبرءلىتامرتجميعها00افاكارهفيقشهبهاعرضاي،ارثةبالعاد؟تالننطورءللفد-داروينقبل-لامارلر،كان

.وايزمانومناقشةالتطورنظريةمي،نغماسهاثتاء
فربهببهفيصوثرومناحواعداءطعامءنالحيبالكالنالمحيطالوسطان

.وايزمانكنهاية.كانت،مودىدسلاههجاةفيتض،نهايةولكن!فىاورث!لهبءظذ!.الوسطسيخاللاعمشكلالىفيئرء،العضوي

حتى،الصواىالطريقالىررءاخذمنعاى-لعدفما-ثؤقد
......هـفتظ!ر،والالوفبالمئاتالاجالمدىعلىالننغبر؟توتتراكم.التذر

اثرهاما،العسعلفييظهرلاكالسمبافبتشهيرقرامنيحذ،انه

هذهفيالتغيرإتتراكمثم.اسلافهاعنتختلفجديدةسلالات

قلأ-للا.بلموماةصعانا!قرببةا!للألاتو!ج،الاسلافوبينبينهاماتفصلحشا؟لسلالات

اسيعديي"لشقبقتهفيقولنجبتئهكلماتاخرتتردلاو؟لمخوالبقاء،نجتازعتمس!كهمع؟لىتعليلبهذاداروينسلموقد.مستقلةانواط

حونييكو!ولن،امدقانيسوىن!ضىحول،قفرثاموتءت!ما
لصفات1انقا!للالاماركفعارض-الالمانيالمفي-وا/زمانجاءحى

ق!ركطعلىقسىيلقىالاعلىواءهـلي..ولى!نالفضالغوغاء70كلاحد.
......طوالتقىالحب.الكا!لنفياطلاقايؤثرلاالوسطوان،وراثيةجميعها

مبريالىالحدرودعيني.لفسيحمايةءنمحاجزوانا،(كاذيبلمفورة

وايزمانبرأيموسىسلامهاخذوقد.مندلالراهبنظرةمعبذلك
قائلا:الكلماتهذهءلىاوسى5سلامهو،-إقى."فنتروثئثانا

دامت-فما.ذهتيا"فسد"بانهخلالهانفشهيصف،ظويلةؤترة
.د6وءرراقبالى،وعداء!بله،ذف-وذئينيتش!ومات

والمرضىالضعفاءلبقاءضرورةفلا،(لموجوراتفيحه3و!ثابتةالوراثة

وسلامهفيممنسهبيئا!ملاقةبهازخهتالذي"الة(هـاء.))(ورسار(حدولعل

حرين.والمط

ل!.9عاممجدد-المقتطف111يسلمانيمو!سسلامهارعمتألتيهيفقط"لعلميةوالتجربة
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البثمري.المجتمع؟لمسيح.علىهوادةبلا*لمالي(لفيلسو!(علنهااتيالنشاذةالعربهو

وسرور،ترحيبفي(لحياةاحرامالىل!وتهوتقعلت"سلابيقودوالمساكبنالضعفاءننزعهعادأءبل،فحسبالغيبياتمن،جردهلم!و

نباتا،لحياةبوحدقيعميقاحساسعلىجعلتئيللتطورستي1درلان.امموحهه

علىواحنةبكلمةإصترضلاذلكبعدهوثم.و؟نساناوحيواناالفرنسيلكاتب1نحوسلامهقلبفيالحبغرس،نفسهوهئلأ.السبب

(أ.المسيحاليهادعااقيالاخلافىسمولمو؟ن،الغييباتمنالمسيحالكافبهذاجردفقد0رينانارنست

الو-رهالورتلامكعلاجبالحبومناداته،الناساجلمن(لكفا-خمادورهيغفل

موسيسلامهفتنتلدرجةالمسيحشخصيةرينانرسم.؟لبشرلمشكلأت

مقامالىموسىسلامهنظرفيالحياةرفعتاتيالوجودوحدةرينائوصفهاالثيالساميةالشخصية؟!ثأحببتلقد)ءيقوا!ور?4

واوالجسمالنفسبينيفعللا؟لذيم!(لانسانننالمن!بهي،الالوهيةان،ألاهلمعوسا!ز،معاحاولو؟لتي،والاعزازالحبمات3في

وألانسانوالحهلوأنو؟لنباتفالجماد.والمملالفكرةاووالمادة(لعقل."المسيحشخصبةفيرسمهاارتي*خلالى؟لىارتفع

تعيروانما-هو،منفصلاكا!لنالش-انن-و؟لانسان.واحدثعيءكلها

....احيطة1الخرافات(لىيجرهلاالمسيحلشخصيةموسىسلامهواخرام
لحقيقة1و.والنناتوالحيوانالجمادمياتي"العامة"للطبيمهحاصي

؟لتحولدائبةفالطنيعة.والاسننحالةالتغيرهيالعالمهظفي(لاولىبالمكلقةيةالفيحياتهبدءبرسلامهالتقىفقد.العظيمالانساىبثا

نبفتاتيالطينةمنفيؤرنفسهالبثريو(رغكر،واننثكلبفولتر.التقى.الخرافاتهذهحطمتالتي

*ولى.بالحياةودلالاتعبرلهوانما،لعصرناو(حدةدلالة(وعبرةلفوتيروليس

جوته.؟لالمانيالث!اعراليهلكلامااولهي،؟لوجوديةالوحدةهذ.في5الضميروحريةالعقيدةوحريةالعقلحريةانمنهلفهمفاننا.حيرة

النظرةفهذء.كلهاحياتهرهـفقبدرجمواثرهوموسىسلامةفيواثرءفحرمت،بعفالكلالوببكيةالكنيسةحاربتهوقد.البشريملكهما(ثش

ويجمعالشعريكنبانالىدفعته،جوتهعندللحياةالشاملةالعريرضة-رسلأيلهيكتبلحكان،وسوبسرافرنسابيندتهو"و(حرقتهاكتبهتداول

الكهرباءويجربرلالوانجدولاويضعالضهدهـعويشرخالحشرات(لدولمةمحنالدينفصلاذ،النهايةديفولحيرونجح.مرورةبتوقبعات

النثاظانواعمخنلفبينحاسمةحواجزيةبئيد!اندون،ارورفانةالعلم!لأبالمعنىمل!رايكنلموهو.اعدائهامحاربةعنالكنيسةوكفت

+دابفياهتمامهحعرجوتهاننقولان؟لخطمامنولذا.الان!انيالوحيدالوصفهبمالالهيكلمة"يقولفهوولذلك،انساناكانولكنه

العظرةوهذء.بالحياةكانالاول(روتمامهلان،والفنونوالعلومنفراه(نيجدرالذيالوحي!الكتابهيو(لطبيعة،بالانسانيليقالذي

الصانج!الديانةوهذء.وامانةثرفلنايكونأنهيالوحيدهوالديانة
اسلوبهفياستلهمهافقدالفكرجم!،موسىسلامهتاريخعاحنتالموسويم!

غنيةخامةكلهاالحياة.نكونانفيأشنوحاهاكما،البسيطالعلمي"الاذىفيسببا.لكونلنالخالدة

الثرق،مثالياتبهحطمالذيموسىسلامهمعولهوفولركانو؟ذا
،وضوعاته.

قلبعلىاستولىالصالاناذ!النموذجهوشفيتزرالبيرتكان!قد

.المصريالشاب

وحين.الزنوجخدمةفيحارةرغبةشبابهصررفيشفيتزرملأت
فدتا

درفيدكتورانهالجوابكان،3(جامنيفصلهانإستطيعتساعلعما

وو!بمرارةفاحس.بينهمالمسيحية.بئشرانويستطيع،اللاموت

محا،ء،س!ىأيحفلمنالمبشرنمتبانواثقيقينعىكان،لانه*قتراحيسع و"نساءل.الاشعمارومسالر!الجالوسيةبالوانالثريضتاري!بمم

!،ؤلاءانعرفواوروهم،المسيحيةتعاليمللزنوجنقدمكيف:اخرىمرة

ينهبون!مالذبنانفسهمهم،التعاليمبهذء.نربواالذين؟لمشبحيين

؟والشرفو(لعدلوالمدنيةالثقافةويحرمونهمويئلونهم

را!ةقصسبرمةجت،و(لثلاثينالثالثةفيوهوباريىالىشفيترررحلولذلك

اربعينقرابةذلك2بعدوقضى.الطبدراسةفيسنوات(ربعقضى

لهمويجمع،بالمجانالزنوج(مراضيعال!الغربيةافريقيافيطما

العروفالعربيأاقصامىالىبالهجرة*ورويبينالاطباءويغرى،وامريكااوروبامنالتبرت

فيسنوعادبةالحقيقةالخسةسميحيتهمليخسوا،(لنائية(لبلادهذء

افريقيا.شمسبمبناءتتحمللماذ،اعمىوهوبلادهالىالثمانين

!ريسيوسضالدكفورعرفناباننانفنعاننستطيع-موسىسلامهيقولكماسهناوالى

ايضاكان،مكافحارجلاكانكماشفيتزرولكن.بلاسمانجبةبار؟ائسلألا

حدالىتاثروانما،فحسببحياتهسلامهيتاثرطم.عميقامئكرا

ييروت-الادابلاويرضىلابمافرويدبمشرظجاتهعالحفقدا،سيح.عئبكليهمم!

هوشفيتزركفاحمن!سىسلامهيسننخلصهاالتيوالنتيجة.المسيحيين

تطورفيالسليماتمخببرالئايلإ،ءمفتاحالحياةو(خرام.للحيا6اصشامه
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الستخدامعلىالفيلسوفمذاالحفقد.الاجتماعيةالمش!لاتحل:هيجوتهيدمنموسىسلامةعصيرماثرب"لتيلعث!ر5رهومأيا

والمولسيقىوالفنسفةوالفنونالآدابفي:شيءكلفيالتجريبيالاسلوبمعارفهيجمعوانوالحقائريهاهارفيبينيميز،نيلالسانفلى8

التربية،فيبرايهالمنحدمإالولاياتاخذتوقد..البإ...والاجتماعمنالكياتيستخرجانالمثقفوهلى.دين؟وفلسفةفيواختباراته

الارتقائية.المد(رسنظاموعممت.فيومايوماالتاريخحركةفيد!،الجزليت

المجتمعديوياعتبرفقد،؟لمفكرينبينربطتثانيةقيمةوهناكاتيالحقائقرحأبةفيالبشربمستقبليتفالىينيلانسانوعلى،

انفصاراواتص!وبقدر،لألانسان"الاولالمربي)هو-مجتمعاي-وكي.الحياة(حتراموديانته.متدينالناض!فالرجل.اليهوصلت

*كلونتربيته.،مجتمعهعنالفرد.اعلىألإىوتطورهالرقيهانعملانيجبالحيلانحننرم

بدماءالتحمتدمويةخلايا(لىالكمانتمذء!لتالتيوالعبرة

......000000001ء...الناض!.الرجلهطكاننفسهجوته،،انسلامه
حساسي!همرهصمنبعصلحوإالمديمهكالت،كيرهاحيانلحي

العيس-بد(ئيةيجربون،السادجةالطبيعةالىفيهربون،معينةانفعالاتالىالشخصيةهمومهمنيرتفعان*نسدفيالئضعوعلا!ت

الخانقة.ا!فاوةصند!ةويعدونواحساساتآراءمن؟لابيرفعانالاديبوفي.الاهتمعاتالعالمية

بحبوجدانهمامتلأالذينهؤلاءاحدثوروهنريالامريكيوالكاتبالخرقو(تالىلاديبيخنعرفوان.الحياةفيممارسةالىتك!ب

ومواسروها.(قىلواكادبحنانهاجداعميقواحساس،للطيبةمخامر.وقوالماجنودمامنويكون،اليهاويئضم،فيؤيدماالبازغة

*نسانيعففهوورها.انالىوانما،ار!مةدرالةالىيدعونالاو(لاختبارالتعلممنهجوهو.للحياةمنهجاموسىسلامهافادومكذا

يقضي.ا!ع!رةالهمومتثهئلهصغركلاينبانه،المدينةفيالاخماعياي.الحياةهيجوتهعندالحياةغايةان.تعبيرءحد!لىوالاستمنناع

يكونلالماذ(:ثوروويشاعليشربح.واحد؟ويوما،-ل؟يامشة،والاختبارللتعلمامامنالإفالىوبسطنجنربيتناترتقىشخصيتناان

فعلاالصحيحهوالعدىانالكانبالامريكيونسي؟الصحيحهوالعكس.استمتاطبذلكفنزد؟د،وللطبيعةلألفسنافهمانردادصلتى

(لعاملةالايديتشقىالاصنتكاريخةفالنظمالاستغلاني.مجتمعهنظامخارج

ممكن.ربحاقصىعلىالنهايةفيلإخكاريإليحصلممكنةفترةاطولالنمنيةجولتهفيموسىسلامهاليهارتاحالنيالج!بفيالصديق

ويهرب.و*متصاصالنهبعلىقا!كمة*تناجعلاقاتتصبحثمومنيؤكدفلسفتهفيوديوي.دالويجون(لفيلسوفهو،معلميهبين

لاسعانيةالحضارةانوالحقيقة.واهيةبحجةالطبيعةالىوزملا؟0ثوروةوهماجوتهاوضحهماانسبقحقيقتين،

الذين،الحقيقيونالانتاجس!دةناصيتهاملكلو،احدمنهايهربلالاحالعلىثمانجينولسنا،صيرورةفيحولناألاشياءوكلاننا*

طبيعةالى2سمانيالرالمجتمعطبيعةمنالبشرعلاقاتتتغربواسطتهم.تتغر

.سعادةمنثوإروارادهماكلللانسانيكفلالذيالاشتراكيالمجتمعبينفرقهناكفليس،تنقسملاوحدةهوالكونهذافيماكل!

كماالعي!ثىبمظالبيرهقنالنبالطبيعة*لتصاقان"يقولوثوروكانتوان،جديتهامةحقيقةاوضحديويولكن.والمعنوياتالماديات

فالبساطة-الراسماليةمدينتهبثطبعويقصد-المدينةفييحلتمؤقت!والكون(لاشياءعنمعادفناانوهبم،السابقتينللحقيقتيننتيجة

والإننافس،*قتناءفيمزعجةرغبةصاحبها-لاحياةفيالحقيقيةوالرغبةلاوبالتالي،نهلأليةإليستلذلكوهي.فقطهذاعمرنا(ولوقتناابم!

بان*مريكيالكلافبيعترفوهكذا."الطبيعةفيالحياةعنوانمو*شياءهذءلانذلد،الجبريالصدقصفةعليهانضفياننستطيع

تجاهلولكنه،للطبيعةلجوئهفيالمبالثرالسببهيالاقتنائيةالمباراةالبش!لةالمعارفعننقولهانيمكنحااوقصارى،تطورفيجميمها

نااستطاعتهفي،والاقتناءالتنافسعلىيقوملاآخرنظاماهناكانهيالنهائيغرالفهمهتاوغايةالاشيا،.بهانفهمالوسيلة"اولة""2انها

يحبها،اتيإ"لمدينةيحلإق.(لبشرلمصلحةواستإغلالها"لطنيعةعلىالتسلط

فرصة،احضافهافيالطبيعةابناءيلقاءاللبمالكبيروالفراغ،الممتازينلبعضىموهبةليسانهاي،اجتماعيديويعئدوالذكاء

جدي!بكلملينةفالطبيعة.وا"ننعةو(لكشفللاختبارثوروعندجميلة.المجتمعمعالمباثروغرالمبالثرتفاعلنانتيجةطبيغيةظاهرة.ولكنه

نفسهلنايقممومو.اكتشافهفرصة؟لمدينةظروفلناتيرلاممانستخدمانهيبل،الطبيعةاسرارنعرفانليست،عندهوالفلسفة

بنىحيثالغاباتاحدىفيونصفاعاماقضىاذ،عمليانموذجا.الطبيعةقىى

نغعمانعلىيحملنامما،المدينةالىاخرىمرةطدثم.صغراكوخاتنطويوحين.المجتمعجنينهيديويجونعرففىوالمدرسة

مستحيلة.اصبحتالغابةفطرةالىالبشرعودةانبالمجتمعلهاعلاقهلارإوساوتلقى،النظرياتوتملم،نفسهاءلىادإرسة

(،؟لاراديللفقر)ءانوهي،هامةدلالةسلامهيركنشفثوروتجربةوفي*تصالعنتنقطعانمطلقايجبلاولهنا.تلاميئماعلىبلضررتعود

فحياة،بهانستهين*يجبقيمة،ثوروثثاهكما"المدنيالعصيان"(والتلا؟م(يجادهوالتربيةمنالغرضانالىديويوينتهي.بالمجتمع

النجاةنستطيعهذهكل،وهىوموعصبيةهرولةمنفيهاوما..المدينةتغيراتهند4وانما،ثابتة(ضهناكليستوانه.وابتمعالفردبين

ريبرلا.نقتنيكيفمنبدلانستغنى،كيف:شعارنانجعلبانمنهالن-اث!ملىو*خلاق.اخلاقيةتغيراتالىبصررهات!ؤلبهياجتمامية

التيللمدينةطبيعيةنتيجةموسسلاعةكتشظارتيالدلالةان.والمجتمعمافردبينالتلا؟مدرجةهي

الرأسمالية.المدينة...عاشهايتسالىبل،النقطةهذءعلى*مريكيالفيلسوفسلامهيوافقولا

ثو!وتجربةمنسنةمثةبعدالمتحدةالولاياتانيقولموسىوسلامه؟م؟الفاسدالمجتمعمعالفرديتلاءمان"اثعلى*خ!لاد"منكاناذاما

لان،عشرالتاسعالقرنهنتصففيعليهكانتمماعبرتهطى(حوج؟فضيلتههيثورتهفتكون،المجتمعهذ(علىويشذيثود(نه

للقلقوابعثللنغسن(قتل،*ياممذء*مريكيونيعيشهااننيالمباراةفيالعلعيالاسلوبالتزامههوديويبصنموسىسلامهيربوما
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تولستويوعاصرتعشتانيهي.بهيلابهاارضىلاجاتيفينفسيةتجربةعاى(ليوميقممحينوالامريركبم.ايامهفيكانتمماوالخولى

قداستهموليست.قدلسونوجميعهم.وغانديوشفيتزروبرناردشويملأونالذينالعصبيبنبالمهرولينقورن(ذاسعيدرجلهوثودو

عنبعيداصومعتهفيالراهبينزويكانحينالقديمالنوعذلكمن.العقليةسعتشفبيانظلامراض

انلأ!صميمهفيالر؟هبهللألانفقط.نفسهخلاصفيخدبر(لمجتمعلحب1وىباسرافهكلالبينبهناانالحسنلمنانه"ايضاويقود

كانواالعصريينالقريسينهؤلاءولكن.فحسبلنفسهالخلاصيطلبالنقودوعد،لكيلوس!راتوالنماديا!شارعبجانبانهالى!لطبيعة

اناستطاعواوقد.البشرخلاص؟جلءنو،يمافعونويصوموننجنألمونهذ؟كلبلإانب،الشركاتفيوالاسهمالضحمياعواقتناءالارض!!ثو(ء

وان،جديداحباقلوبنافييغرسواوان،البشريةوالقيمالاوزانيغيروافييضيءالقمرو؟ت،وجبالوانهاروزهورواشجاروسمدارضتوجد

للعيثن"فلسفيااسلوبايعلموناكي؟لظلامفيتنادينجاالضجوموان،باشعتهالحقولفمكسو،الليل

تعتبرلاانفسه!علىالعظماءهؤلاءفرضهاالتي؟لاراديةوالرهبنةونستوحدنختليانيجبلاخروقتءنواننا.؟ليهاونتحذتنتأملها

لملان(كلطماءنا.(لدياناترهبانعنيفهمكما،معينةلذاتمنحرمانابضغطمسوقيننميتننحنهل:ونسالحيملاشافي؟لنظرنعيدكي

وذلك..شيذاحرموا(نهم-بالفعلانفسهميحرمونوهم-يحسوابنايجدرو*أقيمنهافيقبلمننفكرلملقيأألاجتماعىةالعادات

ا+فصالنفسهعلىحرمثلأفغاندي.ةالجديدبرالقيمانشغار!مغمرةفي-*فولألىتردنااتناالالبيعةبالهامننقحهااوالعاداتهذءنغران

وانما،قهراذلكيفعلولم،والثلاثبنالرابعةفيكانمنذا!بخسي"والجذور

.الكبيرةبلاهد(فاهتمامهوسططبيعياالامركانكابهختامفينر(هةاننا.ثورورت!جربةفقطدهنياسلامهيتأثرولم

لاستمماهـ،لطبيعةفهمهحيثمنماركسياغانديفييرىوسلامه؟لقادمةالس-ضواتا)ميرفيبرنام!"انيفول1((لمهوسىسلامهتربية"

ولست.*نجليزبمقاطعةالنلأليالاكتفاءأساسعلىالانجليزومكافحتهولك"4.لوتامءوهدىضةسكةيىالقريةالىودالظ!و(لى-تينسنبعد

الاستعمارانيعرفساذجفأي.*شياءهذهؤي"ماركسية،)اقيارىالهدوءذلكفيوجدانهليوقال،البرنامحهذاينفذانيستطعلم

علىا!غلوبة؟لشعوبموارداستغلالهو-لهتعريفابسطفي-()ممر.نهايةحتىالمدينةبضجبحءرخحماس!بظلوانه،رلموتمعئى

حنفاءانيعرفايضاساذجواي.ألاستعمابىبة،لدوللمص"لحةامرهاعبارةعنهنقلفقد،كيبرةلدرنجةثوروبتجربهتاثيرفقد؟ماظندب

بنصيب*ستقصمماركفييسهم-الاقتصادميدافىفي-الذاتي"لاختياريالفقر"ونفذالانجليز.معمعركتهفي"المدنيالعصيان"

.ملحوظوا،سلمينالهندو؟.ينيحملكيؤنمنراتءلىعامنصفمناكتعربان.صام

النظامقمةفهي-الماركسيالفهمزاويةءن-الاستعمارطبيعةاما.القداسةمستوىالىلألسياسةرفعوبذلمك.*خاءءلى

...الضببفعلىغلبةللقوىيكفلنظاماكونهحمثمنالرأسماليفييقظت1،جديدامعئىغانديكسبهاالتي(لرهبنةاووالنسك

ولا.الشعوبمنشعبااو،مجتمعفيطبقةالض!ببفهناكانلكل!واءكنوزالاكزواني":يقولذلكوفىب،لاتهثف؟وروبيةروحاسلامه

يعيداىاشنطاعتهفيكانو*،غلألدجم!علىيخطرلمالمعنىهناانرلبالمصريالكاتبدارنشر-288/ص7؟91طبعة)1(

السلبية"المقاومة"كانتوما.نفسهالراسماليالمجتمعطبيعةؤبئالنظر

وما.الاستممارسحقمنالشموببه-ئمنر،صحيحامنهجااذن

.كيرةلظروفموضوعيةنتيجة*الهنداؤغصارج!ديثاصلر

اقول"الماركسي"غانديفيموليسللأمهرايافسراناردتواذا

لظفيلمثوةاقداداصنعالوطني،مصرتاريخمنفترةفينفصهسلاءكأان

*يديولوجيالتكوينولكن.)،(الاقتصادي*ستقررالىدتالتعيففصسضيحا
"للمصرياهري"جمعيةفكو!"للمصرييى!ر"(لسماسيهلسد

*يديولوجيالتكوينمعتمامايختلغانكانالمصراتاريخياوالتكويرثلسلامه

حينموسىسلامهفاتماوهذ(.للهئر.التاريخيو(لتكوينلغاندي

فيبهقملما،واقارنةالمشابهةاساسعلىبالماركشةغانديوصف

مصر.فيحمثولما،ارهندرواية

علمنافقذايضما.غغبممنسلامهيستخلصهماهيثورووعبرة

انستطيعلصنمنانحققغهالسعاثمالبدخنناوالحاجا!تستغناءبقتناقعنلىنعب!ثىضيىبااثريسس!يلالدثنووبثلم

عليه.نحصللم؟ذابالتماسةنحث

لبنانفيجيلينصر!عتسجل4سرةقصة
علثها1لتيانبيئةنفسهو،ثوروطشهالئيالظلقالحائروا؟جتمع

.ثوروسعهالنيالطبريقبيننقارناننستطيعلأونحن.ارسهافلور

تقعهذسلمللمدينةو"سعاللامهلمدلطريقوئكنهاسلكهالفرلشوا!منىفثضوجماعهعيابيروتالارابدار

للممريالمعريبمكقر!ه.الاجانبوجيوبجيوفي:موصى
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عانمفيمودةأحدثهيليست؟لخريةداقوفهمت.وتفكيرهانفسهايثزاوران-كصذيقينزوحتهمععاشحيناليسعند(لانفصاني.التفكوبؤرة

بالمجتمع،الالتحامولكنها..الحفلاتارتيادهيوليست،الازياءيقولذلكوفي،وإحدسقفتحتيعيشانكروجينلا،الاحيانبعضفي

ودخلت.ارتقائهعلىوالعمل،همومهبرتفكروالى،بمشكلا-لهوالالتصا!فيالاخرىالتفاص!يلجميعتحتويلثعاملةحيلأةالزواجفينرىنحن"

هذهتصبحولم،والورشةوالمعملوالمعتشفىالمصنعالاوروبيئالمراةانيجبوانه،!طالخياةبعضي؟نهفيهيريانالزوجانهذاىكانحين

ابسن.وصفهأالتي؟لجميلةالدءيةانسمانالزوجلان،حيالهتفاصيلفيالزواجيتدخللاحراالزوجيخنرك

لقد.(لمعنىهذاعلىالكبيرعملهفيالنرويجيالكلأ-لبيقتمرولميجدانيحبوهو.وملداتهوهوايتهوحرفنهوآمالهطموحهلهاولا

مق..الواقعيالبناءإلىالرومافميالاطارمناللرامانقلفياسهمولاشك)1("الانجر(لزوجعليهيفسممما.لااستقلالوفيخلوءفيالحرية

البشر.ارضالى*حلامضبابفيا،لتحليقاللنشاظتفسرهافياثماليةمعيتعاونللزواج"/(لذاتي"المفهومهذاان

وعثر.المرأةلحريةالعلعيالممنىالىألاهتداءسلامهحاولوؤ!"انسانية""فرصةللفرديتيحللزواجالعلميالمفهوملان0البثري

لانالمشسكلة)1(هذهفيالحاسمالعاملعلىالاقتصاديةالناحيةؤ!بعي!دا"نفىسيكوجيجوفيالاتتحققلا،والفهموالحبللمشاركة

النفسيةللمساواةالحقيقيالنبعهيا!زوجبئبينلاقتصاد/بئالمساواةوالراسماليةالاقطاكيةالتقابيدفبلمن"المولوثالعبولكي؟لاستفلكلعن

بيت،ما..(لافنصادي!ةالسيلاةءلىالقائمة

ونجح.الحقيتى"الحجاب"اكتشفانههولابتالثانيةرا!فضيلةعلاجهفيجريئاكانبانهاليىلاحقت؟.لتي(لشنرةموسىللامهغسرو

الفرقانذلكفيوقال.الرجلعلىالنظربةهذءتطبيقفيموسىسلامهوهذا.المرضزاويةمنلاالصحةزاويةمنعرضهاحينالجنسشئون

ج!رانداخل-(!ربللان.فقطدرجياخلا!هوالمراةوبينبينهاذاقاصراالتفسيرهلى(وييدو.فرويدوبينبينهالحاسمالفرلىهو

فلانسانونفسبم.ذهنيحج!خلفايامهيعيش-ختلفة41المجتمعاتنقطةهيفالطفولة.اليثبريةالنفستشريحفي.الفرويعبمبالمنهعالممنا

محنهروفيتتغيرلا*شياءطبيعةمنوكانهاالتقاليد(سرفييحياالذيللفرذ."اوديبمركب"(لظروفكلونانقبل،فرويدعند"لانط!

ت!مستقدالمراةكانتواذا."عحجب"انسانهوارتغيرالىحاجةوانما،الصحةاوالمرضزاويةمن-النفسعالجقدفرويديكونلاثمومن

منيتخلصاان،معاالمر،ةوالرجلءلىفان"ابخيتلعبة"كونفاكلء!(!يطةبملابسالهابعدتتعقدلم"!امة"الطفلاساسعلىبحوثهبالثر

)2(.المجتمعلعبةاواكدارلعبةكونهماميوالايجابية(لسالبةالجوانبيكنشفانالي!بىاستطاءبينما.بها

لسلامهالمخلعىائرفيقهووشوهوبرنارلشو.لابسنا!ىويدليذجهلهمافياننواليسفرويدويتساوىالسواء.علىوالصحيح؟لمريض

الععثرينتجاوزقدا!ري*ديبيكنولم،لندنفيالتقيامنذ،موسى.1لانسانمع(لمستمروتفاعلهاللبشر*جتماعيةبالارض

بكنابهأبد،انيجب"يقولشوعنصهـيثه-لأمهيداوسن.عامافهو،الزواجفيالانضعاليةالىي!وحيناليسان!سلامهويقول

برنار!شوعنمستقلكتل!فيالحياةمذهفصلوقد"حيلاسهوهىاسبر.بالجياة"الاجتماعي؟حاسنا"يلهبان-يريدولكنة،انطوائياليس

والغريم!(عامامنذ-ثلاثينالكت!بهضاقزا?وعدقدوكان(5791ء3)والفنبالفلسفةالمتعددةلإهتماماتتعنىالاجتماعبمالاحساسوعبارة

اتخذ7-شو؟ي-انههولشوسلامهصداقةإختظم،النيالرئيسبمالقوىرصدالىحاجةفي*هتماماتهدءلإن،واحنشافوالانجتراع

اعطىاذافاضلا*نسانيكونوانسما"عوتعبيرهشفقاليشفيا-لموباالناحيةهذءمناليسهافلوككانوقد".و(ستقلالخلوةفيكلها

."!4ا-رممااصهـجته!"هيهلالجدههفيهذءكراينبتاننستطيعلا-،-ولكناجد!هـاانسانا

مسرحمنحولهفقد،لا.لجببزيافسرحفيهاهـةتحولنقطةولثواستشعرهالذيلقلق4عذاانوالحق"والثراللتعاسةاموالخرللسعالة

العالقةالقيممنكثيرابو(سطتناقش"امكار1)عسرحإلى"؟بطال"كانالباحثالمف!هداانعنينجم،اليسعنحديثهفيموسىسلامه

ويئاقش،الغيبياتينبذبخهو.ارجولتقبللاحقا!لقانهاءهىولاذهانوتعبير.مجتمعهفياننفشيةالفرديةلروحوتجسيداصادقاتعبيرا

-م9الصفحةعلىالتتمة-.الاجتماعيبالنقعىاحساسهوبهجاءالني"*جتماعيالاداس"

هيالجنسشئونفيسلامهاحاديثصبضتالتيالواقعيةوالصراحة
موشهىسلامهتأليف"الوجللعبةليسستالمرأة"راجع)1(2

كا.اليسبحوثمناظدهما

للامصوص،االنماجعةال!شخصية"انظر)2(الشخصيةداعية

ىمو!لسلاعه"الحديثالان!ليزفيالادبفاالتجدب"ازظر)3،هنرفيهوالايامهذهنسا؟ناعايهتتعرفاانيجبالذيوالرجل

الشبهقريبةنسخةهي،العشرينالقرنفي(لشرقيةقالمراة7.ابسن

يكييلاصمىاووكعربىافسجبنةتينولم.رج!ب(تلب!ى،الحين(وروبا..ذلكفيالمرأةتكن".
لماضبم.2المرىفي!وروبيهالمرأهص

وتغشى-،والمنتدياتالحفلاتالىتخرجكايتوانما.النهارطولالبيت
لنيه"دراهـ!

فيتؤمن-ا!مهووهنا-وكانت.واللهوالفكلاة؟محنزوجهامع

بقلم.الحريةلرجاتاقعىالىوصدتانهانفبهاقرارة

ديببس،واهمةانت:لهاقال.الحلمهذامنليوقظهاابسنهنرفيوحاء

الكمة.لهذء*صيلا!نىعنيكونماابعد*حريةتظنينهما(ن

لبناليغرش.03يلسعرتراجعوبد(ت."الدميةبيت"تقراوهيالاوروبيةا،راةوانزعجت

127صدلممونيهؤلاء)1(
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!عههـع!هـمهى

لم!ابىم!هجممعلعيلبشرلال!طرلهللدلانهبعيدملكأططكانحيفهذاسلالعارلملاليضيبهعملمحرل!مبه؟لععلالععفحهمولممى-!هبمولمنشوريسسهههفقيدتمة

ىادجب،؟لدديااحرديالادطاراحدلص!دما،الكبرىمريساهو

سسسهمي

العا،ي،اللانتاجعلمياتخطيطاليزيألانجالمفكرهذايضعغلممو؟ز.تفبرويصفها،"السوبرمانالانسان"درامتهفيالمرحعلىالانسانمستقبل

البشرقريظهوالعالمبانقولهوما."الاست!لاكعالمية))نضمنحتى."الانواعاصل"لكتابارطبيعيالامتدادتشبهبانها-لأمه

ألا،ءتيلاء،هـفتصمت.ازهاحيث،(لاستعمابىبةلا!نتوحاتتاييداالا،جميعاحينالاشتراك!ةعنابعدتهلدرجةالانسانبمستقيلشوشغفوقد

نوعلىاستغلالهاتسعتطيعلادامتفما"؟لمتخماهةالبلادمواردعلىيموتونالضعافيتركوان،الممتازةللصغوةالحكميكون(نالىدعا

)1("رضااكأرنحوعلىاسننغلالهايستطيعونالاورويببنكان،مرضاكدحينليسنكوصفالىيقفذلألكبعدعادولكنه.ضعفهمبعوامل

العلميفالتقدم،جامداشيئاليسالبلادهذه"قءرإ)انبذلكواغفلانهاي.الموسطلاصلاحاملهذاوفي.تورثالمكنسبةالصفاتان

مواردها.علىوبالماني،ظروفهاعلىالسيطرةافيآلشعوبمعيسهمالىالحاجةدون،للوسطالعلميبلاصلاحالسوبرمانالىالوصوليمكن

الجهـماليبالشكلكثيرايعني-قصهنمنكبؤيما-ويلزإ*تو"نبيتشهقالهامنذهذه"الاعلى*نسان"انصكرةوالخق.البقاءتنانرع

شهوةعنمعبرا"الكواكببينالحرب"قصتهكبوؤ!.الفنيةلاعمالهمريضىمجتمعالطبيعةحتعيافرازلانها،علميةغررمموةهي(لانالى

القصةهذهكانتوربما.(لراسمانيالنظاممحتوىفيالك!منهالاستغلألالتقدمعواملمغفلا،جامدبيولوجياساسعلى*نسانعظمةيحدد

قالحيث،ويلزءلىالحق!بقيالىتعرفموسىسلامهالهمتالتيهيذلكيحتههااتبمالحقارةمدىعلىجديددليلوهذا.الاخرى*نساني

مضادااساساكينايولدلم-ويلزاي-الكانبان)2(اديغندوةفي.؟لراهنالانساننحوالمجتمع

الكواىب-سبنارخراالةاومرىة!ظكيتذا!،؟!اءلى،!حربيسودالذيالعلعيالروحهناهوشوعنسلامهاخذهماوخر

كانويلزان!لى!اثرمخببرتعيبروهذا-البثرء!ابضنيانبعد.الهدففلسفيالوسيلقهادبي،الن!نعلميمثلهكانفقد،مؤلفلاله

)3(وا!صببلاقراسالمو!مةا!ةالراسمانياهـبرتمعروج!ل،الاشتراكيةاليهحببانهالىوهذا.الاونيوالتعبرالعلعيبالتفكرتميز

ديانتهمنهاجعلبل،القلبعاظفةالىالعقلمنطقمنعندءونقلها

درلمز"نيةالافظرفيس،لى"راجع)1(البرنامجوانما،الصدقةاوالاحسانهوعندءالبرفليس..العملية

،،دالقاهرةفيصالسوقىالثظالركز"فىوكىقياعةلم02
-)الضمروحريةالذهنوغذاءالجسمطعامللشعبتوفرهفيالاشتراكي

57!اديسمبرعددالعربىالعالىعجلة)3(.ا!ل!نقبلعلىوالاق!دام

اـث8ااااا116011111811111111111611111111011811011011011611111ا"اهاااه118011611611611611011811811811811"اا116011"اأاا"إء011"اظبالتطوراستمسكجعلني،ينداروبعد-شواي-وهو"سلامهيقول

-كانوقد(لبشري.وموقفيوفكريلحيلاليالمذهبيةالديانةمنهواجعل

يئا!صدرتوعفا،البشريةالسررتتر!!لللتطوروز؟رةالىبالحاجةيقولهو

-الاهباكلا"ا(صغارفيهايشتبكاقيالصغائرعلىعظيماعلوايعلوتغكر

نشرآ-حينالحبعنيتحهثشويسمعانهوسلامهلهيبتهعماو(عظم

.--الىاعودحين"ويقورالبثري.الجسممنلعلوي9الثلثالىيرت!

الىترتفعحيلالياناحس،برناردشونغسفيبثهاالتي*فكار

-ت.-")2(فلسفيةدلالةلوجوديوان،التاريخمقام

والرسوالمةأاقرعيى-

العالمتوبافلوف،برناردشوومعبمسفينةعلىكنتلو"ويلزقال

..-انقاذبينللاختيارواضطررتللغرقالسفينةتعرضتثم،الروسي

ألرصاآبسشهيرربس-تردد."بلابافلوفلانقذ!،شواوبافلوور

لسلافه-"ويلزه.ج."جرعهالذيالمرالسائلهيلهـلماث6وهذه

وببن،جانبمنوشوسلامهبينقيويةالحبرابطةكانتفقد.موسى

الشاغرعنتكتبذوعهامندراسهاولت.اخرجانبمنوالعلمسلامه

راىفقد،الفايبةالجمعيةجدرانداخلبدأوشوويلزبينوالخدف

بفامفيتتخصصانشورأىبينما،المراةبتحريرالجمعيةتهتمانويلز

المحامىذآح!راامنويلزوحرجاخر.هدفايدونفقط*شترجمبةالمباهيءنشر
ير.....-.الجمعية

كهللايريناـملمادأرمنز!بى-الفل!فةأ3(مقامالىالصحافةرفعالذي*نجلزيال!لالبوويلهو

العالم-انفيتلخيصهاويمكن.اقكادهلنشرحيةوسيلةمنهااتخذفقد

بعادلهامااوق.لى025التمن=1،1صعهلمونيهؤلاءو)2()1(

116116011011811811811011011011611011011011811*أا1181181180110611611811أا1101101181111101101111181181181181181101101118111يلزو"عمرنافهيباءالاداعظمهولححهـضا")3(
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المقابل.الجانبالاخرواتبع،جانبا،نالافعالم

علىهبطتانالحسنحظيمنكان،)77()2!موسىسلامهيقول

.نثريحهـظدستويفشكيانتهجهالذي،أ)يميقالسيكاوجيوالتحليلمنمستوىالىبذلكفارتفعت،العشرينحوانيفيو؟نا،المروسالادباء

دوروالتشربح،التعليلدونالتحليلحد"شيتوقف،قصصهشخوصعنواحجماتأنق،عمريمستقبلفيجعلني،القصصيرلفنالتقدير

"ختلفوهو4للفنانالطييميالدورهووهداءالعلمدونوالفنالتبرير،الىترتفعلاالتي،و(لامريكيةوالفرذمبةالانجاـصزيةلألمقصصتاثقراءة

دستويفسكيعناخذموسىسلامهائنقولفإؤظورزا.العا"دورءن،وجوركيودتويفهكي،،تولستويكتبهاا!.كبالعظيمةالمؤلفاتمقام

فرويدعناخذسنما،الشريةالنفسعنانعكاسهافيوالمظلالاءالا
..-.عووتورجميف"،وتشيكوف،وجوجول

ذانها.الشريةالنفس
لاعتبارينموسىسلامهبهتأثرفقد-بالذات!دستويفسكياما

المفكرهدااثتفقد.سلامهحياةفيالهامةالخملالراحدويدو
والحبفزالخيرالىدعواتدستويفسكيفصصجميعاناولهما.هامبن

لانناونبتئسي.ألمواننا،قدءمةوحشيةوظا!لفورثتالبشريةالنفسانقالانهحتى،المسيحلثخصيةالمرفحب،وثانيهما.و؟تضحية

الحضارةقيودوبينمة1القدالطبيعية؟لوظائفهدءبينينقطعلاعراعفييجافيالمسيح؟قنيقالاحدا.(نلصر\،مفرظحماسفيمرةذات

نفسايكمن!لمجفرنتلرل!طويتفرلحظء!!حقيقتارفروممارسمهاهنادللرخحتلمنعنا(اسيحمعالىبقالالرت،صحيحاكانلالظ؟-لهذاانولو،الحق

."الحقالتزامعلى

مستق!لناوانالعشرى..اببتشاطالاولالحافزهيالحنس!ةالاشهوة-.ء
.....هذهدسخويفسكيميهصبالذي؟لرالعالمني؟لاطارانشكولا

الاولى.الطفولةايامءلىبر3حدالىيعتمدوالعاظفيوالمزاحيالاخلاقي..
..تلكلان.ممهتبارحلمبحمرموسىسلامهاسكرالذيهو،المعالي

اثا،وريفررويونحلرا:قرويدص*ميذلرسموسىسلامها!ورغمدستويفسكيؤأمثال.القلبمكانمنه؟حتلت،الحبعنالتعبيرؤكطالغاواء

آلسلوكليةالمررسةلنملحوظاكاححا)1(الفكريةآثادءفينرلحطاننا......

م..،وهملحبالراحهيحسلاله.بمدب4إمهسما((يحبهم"وتولتوي

بافلولى.بزعامةالحدفيةالعلميةوالمدرسة،واطسنبقيادةالامريكيةحتى.الرضاالىتبعثروحيةقوةوئنهم،احصإ-!مفيوالاطمئنان

وانما،ذاتهاحدفيالنفسيةللانفعالاتتؤمنلاالامريكعةفالمدرسة...
.*...بالابوء"ولستوييص!اله

الافحاههذاكانورلما0فسيولوحياساسءلىالانسانيالنشاط.............
..دحللهامهخلا!دالطهميوأدا"علمودي!؟لاء"عتابصدر(نومند

اتحاهولكن4.النفسعلممدانفيالميتاف!زيةللاتحاهات"فعلرد".اء.
....يحبانللالسانلممكنمنانيوكد(ده.موسىسلامهاستاديمع

لافلموهـكدتومدرسة.لل!شرالنفسميالو(قعءنينأىحاعدهـكانمكي
..بة....ولكنيودستويفسكي.تولستويلحوهوفعلكماعقلهثونبقلبهالكافب

العيولوحعةلالظروفءللتهاوان،النفسةوانفعالاته؟لانسافيمشاعر-.أ
....لا...تكرهاوتحباقيالاشياءمناليس،العنانوالمفكراوالكلالبانارى

به.المحيطةو*جتماعيةاوللطيروانما،لذاتهالكلالبنحبلاانناذلك..العقلدونبالقلب

يصفهاذ،النظريةصميممنينبعثألانساني"رلغمبرفرويدوتعريفنحباءا،!حبحينفنحن.؟لقار!ةالجماهرفييحدثهالذيالتغير

كادفرويدانوالحق.الطفولةمنذتعلمناهاالمحظوراتمنمحموعةلانه
..التغيراودرالتلهذا

المختلفة،جلألهمراصلفي*نسدر(فقانهلوالصوابجالبيشحياودستوإفسكيحدثه1الذيالتةيراوثيرالظهوما:الانوالسؤال

البثريالضميرانيدرككانحينذ(لث...الخاصةظروفهمجموعةودرس؟بحبناجديرينيكوناخىتولستوي

.الظروفتلكمعيتلاعمبماالفردسيتطورفيالاخيرهـقا!4نهاقيفيالسؤالهذاعلىموسىسلامهاجابلقد

الطفلانفييتلخص،النمسوىالعالملهاشتهر(لذى(ودي!كثو
.......مرانقلأدلا"كر(ماروف*خوة"ميمعلىيعلقكان.*خبارجريدة

فيدهايتمسححثالاولىالرضاعةأياممنذدس-احمااههدح!.......
........"سما"اصبحلعد.المكامحةلتربتناصالحهبدرهيعدلمد-شيفسكي

جسية.لماتبذلكارادولعله.جوركيالكبير؟لانسانفي؟لواقيالمصلوعندنا

عليهيعترضهوبل،قالهماكلفياستاذء.سافىقى"موسىوسلامه1291،!ام"وار!ابالجريمة"منلجزءترجمتهعنيعتترانالتنويه

رئسة:نقاطعدة
....كلضررايصنعانكاناما،الوقتدلكفيالتاريحيةوظروفناالروابةن1رعم

اغفللانه،شططايعتبرثابتةموروثةلنا/غرائزبانفرويدفايمان*!.اجياد!على

.للانساىو*جتماعية؟لنصنيةالعاداتتعيرفي.والبيئةالمجتهعقيمةابقاءفيالسببهي-لعملامهرأيفي-وحدماثلاحدآثكانتوور

جئسية.كعقدةثؤكدهانسورةبالفيجبلا،اوديبمركب*ء!ءارقىانصسثفقدبالمسيجة.اولفايمانهعلىدستويفسكي

مركباي.تماماجنسيةغيرهليستولكنها،فعلاابيهمنيغارفالطفللحظةوفي.اوروباكتاباحدلترجمةمؤامرةفبىلاشتراكهالقبض

الشرية.النفسممزانلسىاودرر.
م....المفاجاةهدهوكات."؟لعفو"يحملالقيصررسولاقبل،*عدام

يامكيفةانعكاسيةرجوعهيانما،جميعهاآلبشريةألافكار*.المسيحيايمانهتقوبمةفيسببا

.بطفلوفمعيتفقهناوسلامه.*صليالمربمعنمعدولةيقفا!هـلمهودتويفسكيمرأفقةفيسلامهيجد!ا(لتيوالمتعة

الىواضحةحاجةفيكانا،،ليهماوسلامهفرويدانالامرحقي!4.

الحنورالمسه!لحثهفياوضححعثمورحان*لانيالعالمكلماتوهو،البناءالمضيءالجا.لبمنهااخذبلجامدا،المسيحيةاعتابعند

.....-.يختلفولا.البشرلاسعادرسالتهمنفاوجعل،والحبلأتصحيةدعوة

من*لنلنالتاريخيةالعلاقةحقمقةعنوكشف.العائلةلاصلال!عدة
..-....فقطالوسيلةفي*،الروسيالكلالبعندعنههلأنسان؟لعلميالتمديس

دراللى-سيكلوجيةمحاولات-وعقلكغقلي-طنالبلالعقل)1(اقضل"انهيرىوالعلم"المخلوقاتافضل\)لاسمانيرىفهو

-.اليوميةحياتناننالسيكلوجية-ليكلوجيةاحدهما6لبعوان..واحدطربقفييسيرانوكلاهما،ىاروجودات
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لأستمرارالقوياغرا؟هاهناوممن،انحضاهةلاصول(لتفطنعلىوحملتنيتتنالسبالمعقيدمنتهىفيعلاقةوهي.؟خرجانبمنووالديهجطلنب

وليسبشرياحساسهولذث(لفراعنةنحوواحساسيألمدراسة.الملكيةبتطوروتتصل،المصورمرعلىالانسانيالمجتمعتقدممعطرديا

."وطنيا.المختلفةألاجتماعيةالانظمةمع؟لفرركي

اسهمصقد،!اقيإ-!ضتارة!!(!يؤ!12(ا!صاخرمكانوفيسلامهيدعلم،وتلميذهالعلمبيئالبينالاختلاهـالواضحهذاولكن

فان،للتبةالاخراعفغلسييئ!لمهكانواذا،ة!هابنمب!عبعندييتافي،(!يرةبمثابة!رويدكلن"111صيل!هان*

نا!لمنطقبمكنكانما؟لاغريقولولا...رلارقامالاخراعضللهنود"!تربيتيفيفضلكبر4هووهذا،حلقالهاتنتهلما،ألافكارمنل!لسلة

؟لعربية*مبراطوريةثم(لرومانجة؟لامبراطوريةولولا.العقيدةءلىبتغلب

الحاضر".الشريبوجدانناالتهىالذيالتعارفهظالمشعوبتمارفتلما

(لاولى،طفولتناايام؟لىيرتدالحأصرسلوكنا(نالىفرويد!صلوكما

؟هعلموماذأ؟دحاليةالانسانيةحضارتنا(لذييعيدالرجل(لىسحمهموسىاهتدىفقد

مصر.:هوواحدجنرالى

هلة"علموفيهؤلاء)،كتاباقرأوانا،كثيراالسؤالهذاراودني

لا!:يجببنفسهالكتاب؟موسى-لامهءلمواالذينهم!طهولاءلأ،العينيالقصربطبمدرساوكان،سىمحثاليوتهوالرجلهنا

ث؟تحمل،العريضةحيا.لهخلالووانكبا!بمالكبمئاتاناذا"فار!خوهيمنجئغف؟يوايةهذ.هاحتر!،مهنتهعنشغلتههوايتهولكن

.الكنابهنلأاحواهمالذيناسماعشرالىمثانيةمن."معر

يجمعكان،ممرفيالبدائنإلانسأنانسميثعندالبدايةونقطة

هم،الكنابهذالمحبموردتالتيالالمحماءاصحاببانذلكنعللووراشيلضيفانان،السنينتواليعلى،و!.ثمالغاباتمنالطعم

رسمتالتيالاولىوالخ!ظئرالمبنوروهم،المرجللثقافةالاصليةالجدورافباقتا!تاخراذاحتى،عامكلمنتظمةمواعيدفيالوادييعم

هناركانوان.صحيحوهتا.حيافهخر،طةفيالاولالرئييالخظاةلاءانبالتكراروفهم.طعاماةيهايجدفكان،بخضرتيالارضتكسو

بسلامةجداعميقةكسلةعلىكاناصاحيبهماانفيمطلقااشكلا،اسمان!ار،ويطلقههاالأءيحتجزكشرع،النناتص4وهو،الحياةاصل

مستقليئ،رغمفصلينفييذكرهمالا5اجدحينكثراوالعش...موسى.الاولىالهنسةهبموهذء.الريويضبط

بانهالثانيوصفبيئما،صفحاتعدةوفيمرتبن،احدهمادكررددانه

كله.!فكيرهفيا!لأبااحدتسؤنو!ون،الريينظمونمهنمدون:التخصصعنعئذوظهر

المعصولمنبالفائضيعيشونوانما،يزرعونلاوهؤلاء.الز!اعةاوفات

الكبيرلاثر1لهكاقو؟لاولصومالىكستولستويهماالائنانهذأنالالوهيةمفاتاليهتنسباوفلكيمهندسيرأسهاالحرمةتنشأوهنا

اوغلوفد."تولستوكيبا؟"بيلقبهانهخى،وتفكيرهائرلفحياةجمطماتفاذا،ارراومرنكأفافلكواالهئمسةمنكيرهيدريهمايدريلانه

،لتيمزرعتهيدكروحئ،مثلاغانديعنيتحدثكانأنهلدرحةدلك!صء...

!المبدالي.الدينهووهدا.معندامبرءصار

عنالحديثفيويبدأ،تماماغانديينسى"تولشنويمزرعة")اسماها

الن!نيةالشهواتيقدمسانرجلينبينملتهبغراميحوريثوهو،تولسضيمحكمةوالى،المجبرانمنتخزمحدددالىنحتاجالزساعةوالارض

فقد،شروهنريءنتحثحين،(لحالوكذلك.كاملأتقديساالحكومةبذلكوثت.لزراعية1للالاتصناعوالى،المعت!يتعقب

ومللاته.وحيانهتولستويعنالتحدثدي-معريةبطربقة-استطرد.(لاولىوالحضارة..و(لفنونوالمتجاسة

صيرلقد..تولسشويعنمستقلافصلاويكتب،يرحنالم!يماذا(لحمارةهذء(فلجميفيةهيسميثبحثمنالثانيةوالمرحلة

النقطة،هذهالىتنبهموسىسلامهانويبدو،51!اعامالثأبهظذلكبطالوسيلةأنسميثويقول.العالمانحاءبقيةالىمصرمن

وحيا!تؤلمستويعنالتحدثمي-مغروكأبطريظة-اورتطرد!قيلىالاخرى.البلاد؟لىبقصد.لالتجارةتسافركانتالتيالمصريةالبعثاتهي

اليه.بها!وحىالتبما!نعنةوالأناروكلفاتآثارمئكترةبلادفيعليهعثربماالصددهذافيويستشهد

مصرية.وعاداتومعابد

الغعخمألىوادنكالررهلاماسعبيلالينسيهقلئيلمؤشلامهووعقلهالمفكرالثانبمالذبمرلمعلغبدافعليست،سميثواليوتسلامهبيننذتالتيالحبوعلافة

هوثم.الوجودفيفيدحوف(عظمبانهيصفه)1(كتهاحدميانهوالخط.بشريطبطفعوانما،وهلةلأولالباحثيظنكماوطني

الذكاءولهس-البيئيالوسطانهوسميثدر(سةينتظمالننالرئيسبم

،عنديالغيطبماهذهيعررولا"سميتلنظريةحماسهغمرةفييقول.الاولىفار!ارةفالاسيقرارالزراعةالىالمصريينهدىما،و-!1لخادق

نرىفنحن)2(((للتاريخالاقتصاديانتفشرتظرية؟لىاقدائ!سوى.السبق!رارنمعريينكانيمأ،الثابتةبمواعيدهالنيلنهروجودولولا

سلامهبهيزنالني،المحساساليزانهي،الانجرةالنظويرقىهذه6نبياعثللفراعنةثراساليفيأنبعثاكنلم"(02؟)صسلامهيقول

نظرىلانطلخطورلنظرلمولإصوفيبمسىلععبقفيما،*يمدباننطتكشملماكاتالتقىكليالذيالواقعذلكوامثالهماورمسيسىتحتمسلفتوحاتيكنولموطنبم.

...لمكذلكبل0الوطنيةلاشعالالتاريخيشنخدمونالذيناولئكيحسه
ذلئىوتغم.العمليباننطبيقعندسلامهاقترانهاحيثمنماركسية..

لطر.والحروبوانراجمللقصصالسردمحضعنديالتاريخدراسةتكن

المسيكلوجيالألرخلالهامننستمدصفحاتعدةالا،للاسفعنهيفرددلمبانتشارالقائلةالنظريةهذ..الؤأعنةرراسةوراءيكنلملوانهوظنيم

87-كىبرناردشو-موسسلامه)11.العابرةالمطالعةعلىيزيدألمتفاتيكانلماالمصريالضريحبؤرةمنالثقافة

115صعلمونيهؤلاء)؟(جذبتنياتيالثقافيةالمركباتمنالعديدتحويكانتالنظريةهذءولكن
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سيائهضاتولنتوي.صديقهعقمسهبطويلحديثالىوجنوحه)1،((موسىس!مهتربية"كتابهفيلحادولكنه.المعلمهناعلى!ععوره

الاخير.مظتأثرشد،غانميعنال!دمعنذتولستويانيذكرالواجبكانتماكابهفيهانشرالتيالتاريخيةالقرةبأنهذاموقفهعنفاعتتر

بثنس!يةسيشبههاوساورقفونفس،باسمهمزرعةانشاانهحتىبه.الصفحاتبتلكلهتسمح

الفضيهيزيدلاالنعبم،؟لناتيالاستطراديوجبلاهذاولكن،لثورو!ه

تلكيد!.ذكرمنعلىدلدبعداقتحراذ،الصدقكلصادقاالمؤلفكانوقد

تقرنا،للكناب-المرةهذء-العميقةللقراءةالثانيةالهابةو(ه!حظةطولوبنظرياتهموبحي!لهمبهمشغلانهإئبتمؤلفالهمجميع.معلميهمن

مشتركاععاطابعاتكونتكاد،محدردةسماتاو،معينةم!محانعلىنظريةعنوكتابا،"برنارثشو"عنكاملاكتلبامثلايكتبفهو.العمر

التيالثاسعةالمنعبيةالقرونرغمموسىسلامهعلموا؟لذبنكلبينول!رمذنه،لمحرويدقدمهكما"الباطنالعقل"عنوكتابا،شميت(ليوت

تهم..نفرققددتويفسكيروايةمنجزءاوترجم"الغانديةو؟لحركةغانالي"ءنوكابا

سواء،ثائرينجميعاكانوافقد"الثورة"هيالسماتهذهواولى."والعقدالجربمة؟ةء

ءلدين؟اوالنفساو؟تاريخاوالفلسفة؟والادبأوالعلمميدانفيحبعلاقةهيباساتذته؟نممركيالمفكرانصلةعلىفلمتدلهناومن

حيافهمفيجميعهممارسهااقي"الحرية"!بمااثانيةوالسمةررمهالتحمتالسعكلوجيةآثارهموان.العمريدومووفاءوصدافة

.فلسفاتمن(ليهاشهو(وما،ونفكرهم.حيةدلالاتواكسبة

والوضوحبالبساطة،افكارهمكلطبعالذي"(لعلم"واخيرارانقت؟لي،للموجوداتالتطوريةنظرتهالايجابيةالدلالاتتلكومن

.المعارفمنالحقائقوتصفية،العمليةوالتحربة!يمانفسهاالنظرية.نهذبتانالىداروينمنتلقفهامنذموسىسلامه

عنايئهسلامةيروليهكانالذيالاولالكتابان،الثالثةوالملاحظةالن!رقيهذهاكسنتوقدوالعلماء.الف!سفةمنإ!همنايديءلىبعد7

ائرلف.هذا"جياة"هولفينالمقاحدعلىنجنعر!حين،الكبرىالتجرسيواسلوبه،الاشياءعلىالتعرففيالعلميئلوحهموسىسلامه

وهذا.؟لحياةفيوتجاربهخبراتهءناشتحلصهاالتيالفلسفيةابرةوا.مشك!صشاعلاجفي

سيمفونيةتكونتكادالتي،موصسلامهلحياةالواقعيانفيرهومنيتضحكما،الثقافةموسوعييكوناناستطاعجوتهوبواسطة

حيانه.يحياانالرجلتعلملقد.والحبوالعلمالفلسفةمنرازشةالنفىوءلموالانجماعوافظريخوالفلسفةالادبفيالعديدةمؤلمفاته

حيا-شا.نعشىان:م!لفاتهكلفيتنعكسالتيالدعوةهيوهذه.و(لبيولوجيا

شكريغاليالقاهرةميوعرضها؟فكارءلتبسيطحيامنبراالمصحافةمناتخذويدزومن

وضد!.

نظريا.نهمة؟سا.نذلهمناقادحين7ايجابياذلككلفيسملامهوكان

فدعاا،التجرإيبةطريقتهاليسهافلوكعننقلالهخى.وفلسفافهم

فتاصكوافيذلغيهاناي،-العمليةبالتجربة-مصرفيالبغاء-الغاءيكونانالى

منالالغاءسيحققهمامدىونسجل،آخرمكانفيعليهونبقىمامكان

.ورلاونجاح

*ل

البكالوريااادبفيالمحبطاوطيرهمسيناوابنرشدوابنالجاحظرافققدموسىسلامهانومع

.علموهضمنالذينمنهمواحدايذكردمانهالاالعظماء،العربينالمفكرمن

ارتلء*بز!حياتهمنهجخططواالذينسوىفيكرلم-قلتكما-الرجلانوالحق
النثةظروف!ن.عربيمفكرهؤلاءبينمن؟حنولم.الفكرية

مسعودحرانلىللأ-اذأ.العربيالفكرمعالمباضاللقاء!صة".تح"مولصىدسلامهالاجتماعية

..مصرابىعادانوما،اعاما()6بكرةسنفياوروباالىسافرفقد

لااالتيالحديثالاوروبيالفكرتياراتاخمصبتهاقدحياإهكانتخى

-موضوعات-دراسات-أسملة-نصوص.القديمالعربيالفكرتياداتمعتلقي

،

ورخمصادرنلمسهماهي،نلكتابا)سطحيةالقراءةمنرها"نخرجهامةملاحظة

هي،المتانيةوالخقيقة.فصولهبعضفي"الموضوععنخروج"من

فقد."الشكلءنخروجهو"مابقدر،الموضوععنخروجاليسانه

4ئودمنثناباولحادثةذىاومعينبمثلالاسثكاديعادجها(!تيالفكرةتستوجب

ولكن،الحادثةتلكاو.ألمثلهذايذكرحينخطمنثصناكفذس.معينة

ائالوانمكنبةتوزيعالمثلصاحبتالتيوالظروفانلابهاتتسعجيلفيبص!ئلردانهوالخط

-،وغانديثوروصهـيثهعنفيظاهربشكلهذاوقيضح.الحادثةاو
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