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ا!اه.صعجية،الع،لمهاتلفيشقاءهتبررالكنيسمقى.نتكممارالفصبينلعلاقةفرويدمقصة)*(تقواص

؟لنعيمملأىاخرىلدارمرحلةألاهيمااهـحياة!زهرانكأرن.كما،ألاثنإبنبينتعارضاهنالمإأفمعلى،وللممصهـهمع

.والحيراتدوروان.شريرةطبيعةذوالانسانبانالقائأغبالراأإمؤممب

بالضسبى"تتطرحالاكهذامجتمعفيالطبيعيمنوكانغيراساساهواذ،اليفاا،نسانأيجعلانهوالمبتمع

وهدفه،الانسانيالوصدمعنىقضية،العاديللانماناداليةبالطريقةذلكويتم،اجتماعي

الظر.وفمعوحدمفيهودلمصااذ.الانرينصعو.العلاقةغريرأنةباحتيفجاتصحممصوهولمجتمأو1الفرديبخل

!شىمنصستمدانوعدفهوقإودهيممنىالخارثئيةيكئئالاثنتمليهماالينمصيمولكن،لارسمائتافإصىمعينة

وهدفه.الخارجىالعالموجوبا؟دا؟*هأأم*أبا،علاءفرويديسمجهإماؤيتم،آلغرائزهذه

إلطفقعلاقة،العلاقةلهلغهشبيهازصثئدانوبفقنناو؟امأ.حضارأئررولوكامصبووبالىاالغرائفنهمنهيحوليالذي

ناحب،تس-امهساإزءلالاولىستيهفئيلفليوصثصاذ،بامهأعمبحإخرليمصأئة1الإنسانلاحضياجاتالحمتارذكبحازداد

قةالعلووهذه،عنهاوانفحسالهبتفردهيحسفهو-وظبفته.حضاريةاكثرالانسان-لوك

ءرإرلاستألوحيدوالضمانبالاطمئنانشعورهمحمدرهيء-افي"تماما،وللمجمعاءردابينثابتةغلاقةاذنفهنالألك

الواإى،الع!ورأعقبتالتيالمرحلةانكصا.حياتهافردا:الرألسمالقياهـوقوبينالفردبينالقائصةالعلاكة

العفرءبلظفقن1نمواناذ،باصهالطماةعلافةتطورتشبهت-لاارمصاؤهاىنولمما،معينمصغرأنمئيةاحتياجاتيحممئ

فب-ثتخلقالاشياءءاىالسبيلرذفيقدراتهوازديىد.معهمعلاقات!مانمضطرفهوالاخرينخلالمنالا

ينا!اقإىالثقافةدورياتخثممعنواما،نفصاؤالشعورا،!البيوإوونةواحتياجاتهغراغمرهمشىعنفيتايتنلمئل

باتادفتصطدمء،كثيراالتخورغباته،الخاصةخبراتيألاكأأإءيالمجاثعخلامصمنتحقيقمتايستصميعحتى،لمؤمصلتا

وفرديته.باستقلالهشعورهمؤكدمماابويه.الاخرىمئتاحتيامإافلتبادألالطئبيعيالمجامصيصمبجالطصثئ

قىدرلمىفضهاملدورلادتقدتكنواصم،النظرةوهذه

عو!!قبسببينهار.الوسطىالعثمورنظامواخذتاتالعلامنتفسىهـالعديدعنعاحبمزة،الانسانيةالشخصية

تمولقد،بالرأسمالالمجتمعامامالجالصفسمحا،اقتحعاريةقاتللعلايةالديناهالنثلرةصحتتعارضو!ي،الاجتملعبة

كاكاالتيال!ودحميعأنهتمغامرذطبقةيدءاىذلكعلباثحدأالانسانكونتنفيالتيالنظرةتلك،الافسانية

ترواستم.المالرالستنقلحريةعلىالبظامذلكيفرضهاالفردبينثابتةزرللأقةبوجودتعترفلاانهلكما،ثابتة

القسوتجاحم!عخط!ممتالممعنرححىهدلشهدالمهل!اررلخلمجدلسالقننرلههها.-ا!سعا)وبمعناه-العملمنتنطلقانها.والمجتمع

-.ص.ص....م*معينحلبيعهيةاحشصاجاتفساءرلاالانسانيعملفعندما

حلع!!حمادتلى-لماالرألحمالكن)يةئؤامطصهغحرمساتنالميركانفعندلغةألتغ--هـمحاواتخلافةومن،الاحر.ىمثصعلاقاتيفيمفهو

--ثيسعبو،هويتفئير-الاساسضالعمأثمحلابعوهخ-الاطصياء

اللقديهلد.نففلمحممعالتيئبكل!ما،غفئباردنقئقداضاصيابهسماعرقق....معينثصوحمباريمصنصمسيئبطصصائمه!متميمنل

-!التىالاحتصاع!ةوالفئةالعازلىضقنممللهالافانيا!وررثئهـ-ىافيالافالحريمصمألىنطرحالاساسهذاعلى
..-...هـالديناصجآالعلاقةنتاجانهمااعتبارعلى،الحديثالمعسر

تلكحسب!لراولعالطلممنقسا،نتماءلولنتسعورحرلالاطممنانلاينتمىلمخحه-.والمجتمعالفردبين

واخذ،ألاطرافومترامىواسعاولرالن!سةادحديد!ن.الولطىاعح!وراات!اءمعالمشكلةبدأتلقد

....-.....،وصعقو!!ممرومعالمؤبالعهودتللمثفيفئعيشالانسامص

ينتم!رتوتد،الحيائلةتهالتبىكماخلقفاأنيالعوجمعنىأ.بعاالومحدجوديحسلةقريت،.فيهلبدوومحدودبسيطعالم،تماما،لهبالنسمبة

ينتعروجعات"لهلارأدقدرااصبحت،الرأسماليةالسوق،الاخرينورد!جزءا!ن.ءلهألعالممرفيكأنهمااقطاعيتهاو

احي.الضكل!ن!ددبلئه.،فرومأريككهدتعنخوذةملاحب!ادهذاالرئيسيةالخطوطمعضم)*(

ص-نمهرباتجدانالكبرىالماليةالطبقةاستطاعتلقد.؟الحرية1منالخوف،)\
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المصابينسيكولوجيةاغراضاحدهيالدائبةالحركةانكماكما،المالجمعنحوالعدوانيباتجاههماالاحعاسهذا

عنيتسببالذيأ؟الاء،م!هـ7داه+3أ؟ه3العصا،ي!بالحصرأدرذتالاقتصقدراتهاخلالمننفسمهاتحقيقتسحتطيعكانت

لىؤمنونالمرضىهؤلاءانكما.والوحدةبالقلقحادشعورللفلاحإتبالنسبة-ما!لحد-الامروكذلك،الضخمة

قدكانبعملالقيامعناحدهميحجمقداذ،بالغيبياتاحساسهادفعهافقدالاقتصادي،السلممنالدنيماوالفئات

فردية،مثلا،المقابلةالعمارةنوافذانلمجرد!ليهغزمالفلاحى؟ثكثورة-داميةثوراتالىالاطمئنانبعدمالجديد

زوجية.وليستالاحسى،سعلىتتغلبانبهااستطاعت-المانيافي

اذوحددهوالفترةفيالمذهبينهذيننشوءليس.بوحدتها

النقطهعالنالساقبالهودلالةالاشدالامرولكن،الدلالهالبورجوأزت،هي،المصيدةفيوقعتالتيالطبقةوكانت

الطبقةافرأدوبالاخص،الفترةهذهفيتبنيهماءاىالنظيرالضماناتفيهتحطمتالذيالوقتففي،الصغيرة

الوسطى.القرونفيتحميهاكانتالتيوالنفسيةالاقتصادية

!"بالانساناننقولتفدمماتلخيصحاولناوإذاكلخسرتوقد،ذاتهقتالشفيانهااكتنتفت،الوسطى

.جتمعتسؤدكلنتالتيالاوليةوالعلاقاتالروافيمنتحرر.شيئاتربحلم،شيء

تلكمنتحررقدذاتهالوقتفيفهو،الوسطىالقروندرالسةهوإلطبقةهذهلسيكولوجيةتصديرخيران

للعالمبالانتماءوالاحساسألاطمئنانتمنحهالتيالروابطذهب3فىهامتيننقطتينهنالكان.كالفنولوثرمذهبي

البر.وتستالازتيةجاءتثم.وخائفا،ومنعزلا،وحيداوجعلتهومنجعالكنيسةسهلطةمنالانسمانحررانه:ا،ولى01لوثر

العملالىبدفعهبالقلقشعورهمنتخلصهلنوحاولتؤ.يم،كامناكران:والثابية.ذاتهللانسانالسىلطةهذه

جبارةةلقوبالضوعللعالمانتماءهتعيدوان،التواصلا،!الانسعلىالمستحيلمنيجعلمما،للانسانيةالنفس

شقائه.منتخايصهتس!تطيعهائلةاذافقطممكنذلكان،نفسهتلقاءمنصالحبعمليقومان

للنمومهدتقدالجديددالعقيدةهذهانشكوبدون.اللهامامنفس!واذلوارادتهحريتهعنالانسانتخلى

الضغوكا.-منخلحمتهاذفهني،ك!الرأسمالللمجتمعالهائلاتصؤداهمفاجيءوحيلوثرعلىنزللهل8عاموفي

ضغوطوجودعلىساغدتقد،تقدمهتغلالتيالخلرجيةواحدثذرةيدعلاالذيبالايمانمرهونالانسمانخلاص

دعوتهانكما،الدائبةللحركةالانسانتدفعداخلية.التساؤلاوللتنشمكك

علىوالالحاح،ذأتهعنخارجهقوىوالخضسوعللانتماءألذيالمتناقضالموقفلهذاالسيغولوجياقفسسيران

الحديفالانسانلقبول.هدتقدالانسالنكبرياءتحطيمالخرونفيرغبةعنتعبيرانهءلىتفسيرهيمكنلوثروقفه

"اهداؤيخدملاض!مجهازمنجزءافيهيصبحلوضعردأنهكما،للعالمانتمائهواعادةرهيبةنفسيةعزلةمن

.كانسملنعنيعبرهذافىولوثر.المقوالقبالحيرة!عذبلشعورفعل

المجتمعفيالنموذجيالرأسمالىاننجدبينما،هذاكازتالذيأكا!ولس!ء*هـا،7الوجدازيالتعارص

جد.بداملالينتجليوظفهالماليجمعالذيدأكهوإلحديثوقوانهيئالمالراسجبروتازاءالوسطىالطبقةبهتشعر

الاتجاءهذااهميةمنالرغموعلى،وهكذاتوظيفهيعيدالمطلقالخضوعهولوثرقدمهالذيالحلوكانالسوق

ادىانهفاالسريعينوالنموللتطورالرأسماليالمجتمعلدفمع.ا)!يهبالانتماءالصوفيوالاحساس،الجبروتلهذا

لمجتمع.هذالمعأهدافمتعارضةاهدافذيمجتمعلخلقهذ"رأيفي،يكونما.اوضحيبدوالتعارضهذاان

كلبانيتميزالرأسماليالجتمعبانالقائلالادعاءان،عهدهفييةالزمنالساطةفيألكاثوليكيةالكنيسةعلىالثائر

بل،الحقيقةهذهينفىلا،والفهمبالانانيةيحسفيهفرد:يقولأذ

در!:-فرومارباكتقولكمما-فالتهم.يدهاليؤبالعكسغلىطغيانهاكانمهماحاكمةسلطةوجوديفضل.الربانبة

الانسانيةالذاتلحما"يةولهمم!4أةا!ول+هأ*هـاأ9"تكيفيفعلان..غادلةثورتهمكانت.مهما،يثورونالرعاعيدعان

نحو.زفسه.الشخصبهيحسعميقكرهمنلاالرب...طغيانهكانمهمااميهـايظلانيجبالامير

يعينرالذيللمنعزلالضائعالانسانهذافانوهكذا.كالثورةلثبيطانياشيئايكره

دت،الااحتمليمكنلارهيبةنفمسيةضغوطةوولتحت"بئنقطتلوثرمذهبالىيضيففهوكالفنمذهباما

الذيالعبءمنللخلاصمخرحعنلبحثاللحظةمنذأخذيصبحانلهقدرقدالولادةمنذالازسانأناولا.::هامتين

هذاان-حريتهعبءالبعضيسميهوما-عليهالقىحركأ،فييظلانألانسانعلى:ثانيا.صالحااوشريرا

ننت،تالتيوالفكريةالفلسفيةالمذاهبمنكبيراجانبايصيء"اللمانءلىدليلدلكفيوالنجاح،الرزقلجمعدائبة

فهذا.وغيرهماوالرياليةكالوجودية،الحديثالعصرفي.صالحيننكوناناختار

فيمزلة،توتعاشهضياعهعنرائعاتعبيرأوجدقدالانسانسيكولوجيةدقيقاتصويرايصورالذهبهذأان

فياغثقاىقد)ك(نجد"كقةالمحل"روايتهففي.كافكاانقبلمصيرهتحددقدالانسانفكون،الوسطىالطبقة

نالايةوفي،ذنباجشىقديكونلندونجميليومصباحالسىوتقوانإنتجاهالطبقةهذهلحساس!نفسهويولد

"نهاتعلىمحتجليصزنصدرهفيتعمدوالسكينالرواية.فيهاالتحكميمكنلاضاغطةعواملتمثلالت!بالرأسمالية
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سو!،مخلفياحبسوف،..وا!اشخصاسنكونوباختصارهذهمثلليلاقوايعشواانرضواقداخرينكونوعلى

الابيحبكماأحبهاناستطبعخىاغر(ضلخدمةواسويه،؟ـكيفه"كلبمثل"..بقولهالنهاية

النمائية.لمغامراتدوسأفرح،العزيريابني!ريتكاسومهسو!.طفلهينالانجاهدايحا.ولانسانانجد(لمالقلعة"روايتهوفي

يدالمركيزهذ(خلتدقد.الجميلالشابطذاهوانا:(قولسوف!وىيواجهأولكنهللشمستحتكاناوهالاطمئنانمنقدرا

انهمجهديهو.نتاجنجاحهان،الادستقراطيينبينووضمتهروبمبرييملكلاوهووتسحقهعليهتضغطلهامنطقلاغامضة

".نسيءكلفينصيحتيويع،بصوضرينطقصامت.وتحديدهامناقشتهاغلىالقدرةولاالحق

المتسلطة!عية-2للعنانةاخرىصورة،سارتر"روكانتان"انكما

التطبيق،فيماسوكية-الساثويمعلالشخصيةمنالنمطهذاانانيتطيعلازلئفا.وضعاللانسانيواجهاذ،الانسانية

الألسانيةالقاعدةدومايمثلوهو،لاجتماعيةالجئورذاتمئتنبعانها.بللعالممعقوولعلاقةخلالخمننفسهيحقق

بةوت!عكمهاالفشيةالنظمتسند؟لتبمالتيللاتجاهاتسريعةصورةنرسمانسنحاولوالان

وحدته.عبءمنليتخلصالحديثالانساناليهااندفع

نبالصلالةفىالضئبأفاوخضعهيعهاوحبهاهآمأبمحاسةفبهفيتمرلسلطةهداهألمهأأصيةنحبيرحفأنكيمئ-ثهفنو-ا

.والاذلالالشطرةفيور!بئ؟!قارهات!ثيروالا-إصبلايذاءوالاستمتاع،الخضوعفيبالرغبةالماسوكيةالشخصيةتتميز

ولكن،يهةالماصنزعاتهاترصه!مادامتسلطةاوقوةلايةتخضعا!هاالشخصيةلهذهالنفسيالتحليلان.الاخرينمنعلببهاتقعاقيو(لاهانة

.....-.).....هـدرجسةالىومعاببةقاسيةلهابالنسةالحياةلاناحسعاسءنيكشف
اكىالحصوعبرالرعبةتببوحتى،احرىسلطةكلصدبص!تمور.

فتاقىالسلطةتلكخى،المؤخرةفي(لشخصيةهذهبهاررصيهايهيطلبوضعايوان،والفعةبالعجرحادثشعوروءن،رهيبة

ممهالحها.!لىللمح!ة.لهحدلاورعباهلعانفوسهمفييثيرمحريت!ممالىسة

وفمية؟!س!؟لشخصببةبين؟لدارسونيخلططحصراولهذ(بالتعلىيبن،ذواتهممنالتخلعيعنتعبيرهواولسوكيفال!ملوك

لحرت،ألانسانممارسةومنالتماسكمنمستوىاعلىتمثلاتيالثوريبراو،؟لاخربنفيوالتلاضالمطلقبالخضوعو!سيكولوجيا،الجسدي

بالخفوعحريت4ممارسةمن؟لانسانهربتمثل(لمتسلطةالشخصيةشما.مطلقةوسيطرةهائلةقدراتقاتانهالهمتوحيعلياقوة

.اخرىناجةمناخرينوباخضاع،ئاحيةمنمغلقةهـشاروقفنفسعنللتعبيرالاخرالوجهفهيالسادية(ثخصيةاما

الشخصيةمنالنمطهذاعلىتعتمد؟لتيالحركات؟نالم!حضومنتتميزفىي.والضياعو(لعجزباو!ةالحديث؟لالسان؟حساستجاه

(لجني(لجانبعلىمقتصراليسهذ؟--والافياءالسيطرةفيآلرةبركبة

تنميد؟نهاكيا-عامبشطنآالشئنصيغسلوكعلىينسحبوانيا،فيحسهآ

وفرويبفرفييئفيركيا-حح،لىسيطرتهاموضويآعلىكبيديا(عغمادا

قمالىلزارثوإرين.و؟لحيرةالتعاسةشديديجعلهسيطرتهاموضوعفقدانان-واخرون

...اذ،المجتمعاتمنحعرفيالزوجية(لعلاقاتفيجداملاحظهذاان

*دابدارمننئوراتمنانهمسامعهاعلىويرددحدلهالابقسوةزوجتهيعامل"لنيالرجلنجد

حننىالبيتمغاثرةقحلالزوجتهيرىيطدوما،وجههايرىانيودلا

.انأغعيأاليهابأالبايطهيفبي

اطباعفايبأادبمشيئأرتهاتحايأ،فنففيقبننأةما،الشنأصيةههبءاني

لثمن.والعجزبالوحدة*حساسمنالتخدصدهاخاضعين

.لق005اهأميقاءلىقا!تحياتهييآرأنلننيلانمعانكئألئآعملاللغ(نسانيطانعانأاحنالدآأنيكيا

.لق.03نيأةفنمفيألةممينذلأسلبأكاانأبالعيأز.احساسهعنأبئآليآمعوضا،المانألنمأديريرأها

.لق.25ليانتالاسسثيةالذ؟تيلغيولكئهفحسبوالوحدةبالعجزالشعوريلغيلا

ل.ق01.سامبا.للفنفانحايأحآوالحريه

.لق.03قبانينزارقصائ!"ضا"لعةاوهام"فيكلاسيكياتعبيراالشخصبةهذهوجدتلقد

:؟لشحصياىاحدىلسانعلىيقولاذ،لبلزاك

مكتبةلكلزيئه؟لتقطتكلقد.*نتؤفيهـلنيبالشاعرلهعلاقةلا2لشابهذا؟ن"

فيكمااو،المخلوقالخالقيملككماامل!فاول،الحيل!ومنحتك

الادابداـرينتسبكمااوإ،للروحالعفريتينتمي؟ذ،الشرقيةالجانقصص

،بحياةواعدر،النفوذطريقالىساقوددقويةبأيد.للروحالجسد

؟123.بعي-ىرتتحتاجلن.سرمديةاعيادهاحياة؟و؟لامجادبالملذأتمليئةهذادفم

الوحسلفيساغوصانابينما؟لامعاستصبح؟ستضيء؟للنقود

حمهن؟لقيأئاحب6نقبي.عيفيح(عرعأراليآسافآينف؟النقودلعألابأقط

لاستكارهااضطر؟ريمنالركمعلىبملذانكساستمتع!ذ؟تها؟لقوة؟جل
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منالنابعةالاهدافليستلتحقجهانسعىالتيالاهدافانكماسلطةفيهتحاربالذيالاقعىالحدمنبسردةتنضقلنزعاتهاوترضي

اهدافهيبل؟الاجتماعيا"جالفيطاقانناتحققانيمكنوالتيرغباشامنشكلتأييداو؟نطأمخلقالىالحريةمنتحدانهابدعوىمعيئة

ندبىحقيقيةرغبةلكلمخالفةمانكونالغالبفيوهياجتماعيامحدموة.للحريةاثركلءلىيقضيالذيالحكمأشكال

بص!ناىيأخذوالديمثلا--الماللتكديسلهمبررلاالذيفالجهد،بهاحتميبقدرالمطلقايمانهاوهوتميزهااخرىظاهرةهنالكانكما

اصيلة0انسانيةطاقةلايةتحقيقايكون(نلايمكنالافىادجميعوبالرت!؟تحديهاومقاومتهيمكنولاالانسانيةالحياةعلىيسيطر

هذءخلالالانسانإن؟*جصماعيالتلا؟معمليةخلاليحدثماذاولكناو،الطبيعبمالقانوناو،الماضيكعبادة،متعدةاشكلاياخذانهمن

فعلقدودذاتاجتماعيةد(تابهماويستبدل،وتفردهذاتهيفقدالممليةالمضمونداتلهطن،الواجب(و،(لزعيماو،منهمفرلاالذيالمصير

اعرا!3خلالومن،وح!مهمالعصابينان.مرضن!ميكثيكية.مسبعناالب!ثرمصائرقررتعلياقدقوةوهو

ولكن.الذأتوفقدانالتلا؟ملعمليةرفضهمعنيمبرونالذين،المرضيةدوماتبدوالشخصيةهذهانوهي:دلالهذاتاخرىصفةوهئاك

اكعروهي-التكيفبسيكولوجيةيعالجونانه؟هرلاءئعالعكيفوراءالطمنةالشتيهكحلوجيةإلعو(ملعنالكشفولكن،وثائرة،متحركة

ازالةاساسهاعلىيتم(لتي-وامريكااوروبافيشيوطالعلاج6لواعة3الحرهذهوانالابدأعصفةتفتقد(لشخصيةهذهانيثبتالسلولثهدا

اجننماعيةذاتواطرلالذاتتلاشيعلىالنفسية*عتراضاتجميعالعزهـقىمشاعريخفياناللذينوهوسهالعصابيتشنجاتعنلاتختلف

مئها.ب!دلا.والعجز

اجتملمميا،وجعدهالانسانتأديفعمليئ،العمليةلهذهالتهائيالئتاجانالتحطيمفيالرغبة-3

6والاراد،تبريرعمليةمجرديصبحالتفكيران.وارادتهتفكيرءالغاءهووهـدموالوحدةبالعجزللشعورفعلردهي(لتحطيمفيالرغبةان

اجتماعيا.محددةاهدالىتبني؟لتيتتحول،فهيالاجتماعيالمجالفيوالانفعالية،الصسيةطاقانناتحقيقعلىالقدرة

الئازيةسيكولوجيةانهاالا.ماسوكبة-السادوالشخصيةتقودالتيالموافعنضعنتنتع

السابقة.النظريةالتخطيطاتلتظبيقممتازانموذجاالئلاريةقدمتلقدمئهمجزءاليصبحبألاخرينالأتحادالىصاحبهالانقودبمانهاعئهتخنلف

السيكولوجيالتركيبالاولى:زاويتينمنالنازيةبصراسةوسنكنفييهربانهاي،والضعةبالعجزتشعرهالتيالقوىتدميرالىوانما

فيألمميزةالمناصر،والتانية،الئازيةاعتئقواالذينللاشخاص.بتدميرهتهديد.ومنالخارجيالعالمعنعزلت!من

التيأالطبقةان،دليهايقبلونانصارهاجعلتالتيالئازيةالايرلحلوجيةانبل،اجتماعيامبررينعبهاوالتعثيرالرغبةهذءما"طونوغالبا

،بحماسواعتئقتهاالئازيةالايدلوجيةعلىاقبلتدعاويمنزائفةاقنعةتحتمننخفيامدذبيتباطابعيكونيكادالتدمير

موقفتقفالعاملةالطبقةكانت.الصغيرةالبورجوازيةالطبقةهي..الخ..المرنيةعنوالدفاع،والواجبالحب

ازماتمنرافقهاوماالحرببعداملهاخيبةاناذ،الشهـليةالمعرضةمثلالىنفسيةعزلةفييعيشالذيالانسانيدمموانسببانوهئاك

ناكما.كفاحايجدوىمنويائسةمنهكةجعلهااستقراروعدمظرجيبخطرالشعور1عنينتجالنيالقلق:*ول.الاتجاءهذا

اثنىحدفيهوضعايلقبولاستعدادعلىكانتالصئاعيةالبورجوازية.تهددهالتيالقوىتلكفيهاصم،وانفعالياجسديا:لذات5يتهدد

الامثلالحلفيهاوجدتفلقدالصغيرة؟لبورجوازيةاما.الاستقرارمناللذينوالعفويةالداخلي*طمئنانافتقارعندانه:الثاني(لسبب

إهمها:عديدةلاسبابوذلكومشاكلازماتمنمايصادفهالجميعشعورهفانالخارجفيوالحسيةيلانفعاليةطاقاتهتضيقلهيتيحان

فىورغبتها،الاقلياتضدالنازيةتشنهكانتالذيالهجوم؟ن-1*نسانيةالطاقاتحجزانكما.حاداعنيفاطابعايرتديو(لوحدةبالعجز

!ماسوكية.ءالسادولئزعاتهاارضاءفيهكانقد،الاخرىالاممعلى(لسيطرةفالرنمبة.انواعهابكلالمتعةعلىالاجتماعيللحجزنتيجةفعاليةيزدأد

كثتعظمىلقوةانتهاءالالمانيةالقيمريةسقوطكانلقد-002نعشهالمالتيالحياةتلكنتاجهياذاالت!ميرفي

العاملة.الطبقةعلىالتفوقىشعورفيهافتبعثتتقمصهاااسروم-؟

،ففقدتالعاملةالطبقةاهميةمنرفعقدالحرببعدماظروفان-3والمحا!ةلاجتمالمجبة5التقاليدتبني؟ن-*قلعلىظاهريا-الملاص

المشوىفيمنهاادلىظبقةهنالكبان(لاحساسالصغيرةالبورجوازيةيكسبآنه!ا،*خرينمعو؟لظفالتصلاممنكيبراق!رايزيلعليها

والتماني.السيطرةفيحبهايرضيكانالذيالابرالاجتماعي0وإحترامهالمجتمعرضا*نسان

الدولةهذهمادامتاذ،الئفوسمنالدولةهيبةضاعتلقد-4لخروجشيوعاوح!رهاالوسلأللخير*جتماعيالتلا؟ماصبحولذا

بالفعلفهي،توقيعهايحملالذيالنقدقيمةعلىتحافانلاسشطيعواهـاداتالسائدةالثقافية1حوآنتببيان(ذ.وحدتهمنالانسان

بسدالمانيافيترنىالماركسعرانالمعلومومن.*حتراملانستحق"بخمع،وبينبيئباالتعارش-ظاهريا-يزيلعليهاالمتعارف*جتماعية

بليونين،شاويالواحدالامريكياردولاراصبححتىرهيباتدشاالحربافنربالطريقةونتزوجالصفقاتونعقدونستمتعونتصرفنقولمادمنااذ

لاقيمةالقمرتحويشةاصبحتفقدوهكدا،الماركاتمنالبليونونصف.نحو؟االعموانية6نجاهلالهمكبيرحدالىإزلناكدفنحن*خرينترضي

العاملة.والطبقةالمطبقةهذهبينفارىايهنالكيعدولمالا!لأ!علىالهاننتظر!عن،لاخرونماينتظرءبفعلمرتبط*جتماعيالنجاحانكما

الذيالمجالهيالصغيرللبورجوازيبالئسبةإلعائلةكأنت-5علىدرلناوانلطيفا،نفسهمنوائقا،مطمثنايكونانالطبيبمن

وخضوعهابتماسكهاتعطيهكانتانهاكما،سلطتهيثبتانفيهيستطيعنظرنافييصبحيجعلهالطبيبمننئتظرهنقصفيماايوان؟مرضئا

الاحوالواضطرابالحربولكن.الاخرينمعبلاتحادالاحساسله::نيظ-،السولىفياناسالىالئاسيتحولوهكدا-.صالحغير

ت!طيمالىاىمماللعملالالمرة(فرادجميعدفعتالمتج!فيالمعيشيةعلىاو-للاستعمالوصالحةمغشوشةغير-السلعةمنماينتظرمئكل

للظروفكؤمااشدكانواالذينالشبانانكما،للعائلةالابويالوضع".كونانائاعلالبتظرني"6لدللوبيرتعبيرحد
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يولجهفهو،وعجزهضاعتهبودومار--!ر11،ز-،نان.تخ!،مال!ياةبانالشعورفيهمخلقوااوتكيفعليوقدرةالجديدة

ةوالفطالضخمةإسياسيةاالمنظمات،الهازلذبالعمارأتش"ر*بوالعجزبالوحدةالطبقةهذعتحسكاتمجتمعةالاسبابلهذه

؟ععينرمشةفهـبالالاففشنيانت!ستظيعالتيانجبارق.القيصريةايامسائداكانالذيكذلكابويوضعايجادفي

ان!طا-نايمناهمزها1ل"تبدوالتيالمظاهروء--رأتواكلدق؟انتهازيةحركةانهاعلىاسالىاتؤ!مانفيجبالنازيةافا

وكلالتفكيرعلىطاقةكلمنهيمتصللجش!عان..بالذأتأهـ!يوقت19فيانها.؟لماليالاحتكارمنموقفهاهوذلكعلىدليل

لاخفكب-رروضهجايعطيان!نبدلاأنه..اكبرراءباشعورتفعا،دم؟والبنوكالاهـةكارسيطرةبتحطيمالجماهيرفببهتعدكانت

ي!ويجعلهيسطالحزائبنمنهائلاركا"،ءايهرصرضالبورجوازبسهلطبقة1واشركنتالاحتكارسلطةعززتانهاسوىشيذا

*ات..شيءإيعلىحكممايصدرانمنويألىىش-رةخضوءجماخلاقمنببرةالاصهذهتشطيعوضعاوخلتالحكمفيالمغيرة

ألب!*تمنفائدةلاواننسبيةالحقائقأنيومكليذكر.وحدتهاعناءمن!هتستريرحان

هـ-رربالنسبةصحيحة!ستكونلانهلنتيجةألىصولاووأم؟ورور-!خادمايص:حبحيثالالمانيالشعبتريبةاعادتالنازيةانكما

لكفثتظوضارةروضحكةالرأيلابداءصلحاولةايةان..فقطبغدةببما(صبحتاذصعانيةانماطبضدودوثرقامكماتماما،للاحتكار

هـمظهرايءلىيحكمأن(رادأنوعليه-شحسصونالمت.(لالمانيللتوسعالاساسيةاردطمة

مىإتضوعالمودرأسةمنيفرغحتىينتظرانجاةالحىخلا!إر5!لاحهكارمكاسبمجرداصبحتقدالساديةوالن!ريةهتدرنزعات(ن

يوتأختحاءفرع!نجزءلكلبل،فرعلكل،أخيهنوجميعبصفؤ"و؟"كفاحي"كابهخلالتبدوالتيالنزعاتوو!ه،1نيالا

الع،كأقيللملأنسانفكببف،ا!زءأهذالازكلاناعصارهمإفتون؟(ة-،فيالرجلأ،خضوعتفضلاقي..كالمرأة"..نيالاول!لشعب

ةا!ازور-،فيرجدانحتىاوصكهايحددانابىصي!ءلمتبدةالىتميلالجماهيران..الضعيفالرجلعلى.نسيطرانعهى

حكم؟ر،صداريفكرلط1واحدذظةلا:3الدبمةر(لميةالحر؟تعلىالعقيدةهذهمملويففلون،النقاثتلالقبل

المذإ--عفيصهعالراديوصهازليديرنسلنالاهذايعودوحسال!،---يم1الىتؤديوارتي؟جدواهـابعدممايرضصعرونغالبا؟دتي

ء--ت!ثارآحومذابحؤجضاناتيذكراخبارالقويألاصرتهرتحت-و".باوحدة

المعطر،نلحسابوآياا.مزعنو،حلائرطبقوعن،فلوألالهصشاتاجياهير،ةاالاجتماعاتدعقدتوقيتنجرانهتدريتحدث(خرم!،نوفي

دناصيدخشولانهملينهمملاألىوص!لواالذيناللايين،رجال،للخفسوعومستعداويائسمامتعباالانسانيكونحيثالماءفيهو

افيء4االا!رالصوتبنفسذلكوكل..2.السجايرإص!ت،ف."متةوقةلارادةللخضوعاستعدادااك!ر(لمساءفي؟نهم"

م!رحثعنضخمةباعلا!،تيوأجهالشارعوفي..با)شقةعايه،الخضوعفيرغيتهاارضىالتيالجماهيرانهتلرويشعر

يت-لىرخارألصوعنكتابوغن.للكوكاكولاوعن،"-لارلارترعهدفيكأالعماليالجبهةزغيمان،السيطرةفيرغبظيرفيانايضا

..المريخحسناواتبجمال-:يقولىهتلر

المتحضمالانسالتانألامورااطنبق-هـونالعلويقنعهةوبكلل!،سادةيكونواوان،القائدار(دةيمتلكلاانفود"

باردةعىايةا!يرانلمقال،ل!انفطدونلىفكرالذيذاكهو8اسنثد..بذددهـشعفجو(ننسيطرنانود..يحكموالانمحنصرة

فلاسفةينشسرهاكاصافؤلسفاتوتقوم،قامأركمجءوعةدكه-المط؟هـطرةشعورفييمنخلقحش..المخلركوبالرجالهؤلاء

الوضعيةاسمتحتالرسميةالجوائزمنضخمبعددر:وءون"..حيكائنكلعلى

وك،7يى؟ةلكللهذهكيدلظالاسماءمنوغيرهايبيةالشجر،ان:"تخدؤة41دلشعوباصتقارمنبهماررمعريخفين1!تليحاولولا

ءأتمجممشياءالاءلأنو!ووسراخطورقاكثرا-ررأي-ة!ر،-،ؤط-امرهـملا،،منيممناقنال!او،الاسيويينألفقراعبعض

!ويف!رالذينان..وةعلاولاصبينهالارارطوةصتةرا!رشاوأثر-ر-ابرورون؟افيوا"!قيا)حراجلمنإكافحين1،(لحقي!يينالهنود

بلىووهكذا..الفتنمثبروهمبافكارهمينفرواونوابردطانب،:راطور،ةاالاكلبانالفائلالر(يرتبنيياع3*ذبعض!تجنيدهادفين

يتر!سوناأزو3والذينألشاريخوجهغيرواالذينالف!رونخالمتمر،ان.ابىر/،انيالتاجررةت.ي،التيالهندالانهيارفيحافةعلى

ج،يىلمووأهـاً-س!رويبد،همب،نة-حيةالشفخى!ضءاكأز؟لملاء-ن،ج.،ة؟تءت،+ع(نحيلبةاد...!هـامنشيئاا.لحققور!ار!ود

،لسأتازجرد،بينورالىلىزثو)--رفوو،سووور،لييهازقى!!،ا(مرؤىبهذ-طاطحهمالا؟ء!لرلمي؟زني..قويةبدولهتعصعف(نالكسحاء

وألازرو!ألى،الحهاسانث.ومضركونيل"!إوونةذيذو1ه3،(.-!دةالمض!باكعوبانفسهـبمبممونمنبممببراهتيمصيراهـبطقى

:،شال!-قىلىومو"المثبرذألاةيلأمعلابعهمما-ل*يقال-صالوتسيررتأمرءعديادقوةخاضعانه.بعتقدكانذاتههتدران

..السخيفةالاصحاتىوعا"قىالاهـ-.!علىالملقاةالمهمةان"؟!تمحقيق"نفسهنئرالتيا!هداف

هـذهب؟لآلانسالطتملأبانالحديثةالمدنيةتكتفيولا.كفاحيتابه3فيإقولكما؟"ارربارادةهي،لالمانجبة

از-،ت..يحتذرورانعليهالذيالمثاللهتمعفهيالروائعاسز*منالخروج

ء-نبىصخانهلرليليندفعغامضةبخطجئةالشعوريحركهقراطيى،تدرهـوكلمةالكثيرينادهانفياصبحتلقد

،*ءا-المجتمععضبمنوالخوفالقلقيدؤعه..النبجاحذاكهوالترديالمجتمعواصبح،فرديةل!لمةمرادفة

..داخليوأنهاك.بالوحدةواكصعور2يعبان-فيكبيرةبحريةالفبردفيهيتمتعالذيالمجتمع

اًلحددو-فالمت!الانسانهوالحضارةهذهزسخلقهنساز،1ان،طبيع-4معيتلاءمالذينجقالطريختارانفيو.لفسهعن

جعلبلالمجض!معيتفاعللمأن-،ن،-بوحم!اجتماعيا.الحريةتنقصهكملمجتمصخاينقصلاشيءولكن
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الىالمتحرررحلةهمنبالانسانننتقلاننل.الخارجهىخل5،اننقاشدونالاجتماغيةالقيملجميعمعرضاذأتهرون

وللاخرين.العالمالىانتماءهونعيد،اكصوريرور-ا،تتكلروا-،ميتارمشبرولكنا،،جيمابيولوحيايكنوانمسانالانهذا

بى."تقومالجديدالانسلنفعلأطفىعتحسبحالعفويةان.وانفعاليا

والتفكىر.الانفعالبينلاتفحملحيثمتكاملككلالشخصية!-والحلوان؟زائفتطوركلانهذايعنيهلولكن

احيثالممتازإلفنيبالعملمثالالذلكنصربانويمكنل-*،ذالرجوعو!واليوت.س!.تامثا"لرجقيونبهماينادي

نا،موحدعضويكلفيوالحدثوالانفعالالفكريلتحمهـىهلنجالكاثوليكيةالكنيسةولسلطانالوسطىالقرون

تلمىوالتفوقالاجتماعيالنجاحبقيممحددالايعودللفعلشجر،مناكلامذ،وحواءادملإزمتالتيالاصليةالخطيئة

دمعسو،1الوحدهمنالخوفدافعهيعودولا،الاخرينوالالمإيموالعذابالعناءفجأةفاكشنمفا،وللشرالخيرعرفة3

منوينتقل،ذ!تههويصبحألفردان،للمستقبلالاطمئنانتقورالتوراةان؟والحريةالمعرفمةيرافقالذيوالصراع

.الانسانمرحلةالىالمضاربالتاجرمر-لمةيحمسثالكروبيمانكما،دوننماأغلققدالجنةبابأنلنا

سدىالمجتمعهذامثلبانالبعضيعترضقدولكنيفعحتىالجنةطريقلحرإسةإمتقابلهيبسيفاذا

قا،الصحيحهوالعكسانالواقع.الفوضىطابعهيكون.العودةمنالانسان

الفوضىنتاحهيألحديثالمجتمعتعمالتيضىألفوا)وسطىء؟القرونحياةالىالرجوعامكازيةعدموليس

تنبعالتيالسيطرةوحبالتحطيمفيوالرغبةالاقتصاديةم--نالشحررفان؟ايضلضارو)كض"وحسبممتحيل

الت؟!،الربحفيألانسانرصحبةوهوواحدجذرمنءلهااتيإليةألاوقاتالعلامنخلحروالت"اءيةقطألاالحياةؤبب!د

وسعة.بعمقحياتنالعيشانهواخرهدفمكاناخزرتوور-!،بالفةاهميةذالتخطوة!والانسانر"صونلىزت

الأزقفيالعهربيالانسانا!تحسى!تصقيقوهىالاخرىطوةالخصنخحس!وانالاءلينا

العربيمجتمعناعلىلاتنطبقالسالفةالتخطيطاتان.للحريةألارجابي

العرببىالعالمبهمايمرالتيالمرحلةاخت!فبسببتماماالاقهش!،21،المجالديا!مللكذاحةال-طوهـالعريضإن

العربىفالمجتمع.اجههزوللضيالظروفافاختلاوبسمببالقوىتصبححيث،ؤخماديالاو-التوصيهالشءطجم!!هو

النىقطاعيةالاالعلاقاتءليه-عامبشكل-تسيطرماتزالةلعسي!-.خاضعةتماعيةالاصالقوىوليالتالىؤظ-!-ادرةالا

التيالتقدمةالصناغةواشكالعلاقاتبعضدأخلهافينمتالانسأكمعركةينقلهذاان.تملماله3"ومفهوالانسان

الاقطاعية،العلاقاتمعصراعهماخلالوتتأكد،تنموهغالبامبررلاأجتماعيصراعداخلوالضياع؟)ضخبطمرصلةصن

مظاهرهاالفكومنهامةلنتصاراتتحققاناستطاعتولقدلا.مباشرةالطبيعةفسدالانسانمعركةمستوى1)كما3ل"

الذيالتدريجيوالتحولالعربيالعالمفيللمدنالسريعب!ودللمعركةالاولالمستوىفينينهوقولالعالمفهمان

اهـىأصصةالمحامن:الارضاشتغلالاسلوبعلىطرأالحدبصثللمجتمعفلاسفةيجهدالسمببولهذا،للثورة

.الأجورالعمليرافقالذيإلانفغالوان،المبالعاالانسا"نوعبىلتمييع

الانسآ!.تجعلالتغير!ذابهيتمالذيالالسلوبانالاالعالمفيالفكردهذهتحقيقالىللانسانيقودالفكرة

الفتاةاوالشابان.وخائفامتوتراادجتمعهذاداخل

اموظفيناو،عمالااو،طلبةليصبحواالقريةيخغادراناللذينص

.ريرااحساسافيهمويخلقيرفضهنمبعالميواجهونصغارا

مختصرةوبكلمة.مهدد.ونبانهمدوماويشعرون.بالغربةفيانكننأ؟ن

الابويةالعلإقاتجميغمنتضلصقدعا.لمالايواجهونانهم

قريته.طابعكانتالتيوالاولية

حتى،ول!ن،قفالموهذالمعالجةكثيرةإحلولووضعتهـارترلر،بن:الجزئرفهـععار،ا

للدعوةهوشيوعاللحلولهذهأكثركان،قريبوقتألى

ذارصهضخمةمنظماتفخلقت.الإوليةقاتالعلاالىعللرصو

هذهرؤكدالنظيرمنقطعاقبالالاقتمتطرفديني!ابعاليغلهنريالحبر

الانتمث-أرسببأنوالحقالابويةللعلاقاتللرجوعالدعوة

الدينةفيالانسانعربةسببهيكن.لمالدعوةلهذهالسريع

وهووخطورةاهميةيفوقهسببهنالكوانما،وحسب

المجته!وطابعهوألسائدةالافكارطابعايزالماالانحتىانهادربسوسهيلعايدةترجمة

الاقط،يه!.

.الشيءبعصمطولا.صلاساضربالفكرةهذهولطكيدالادابدار

وعيرهارونالعربيالعالممهـبالمجلاتمعظبمتتلقىيومكل!ى

ومشاكلهموماتحملالتيالرسائلمئاتالنشروسلئل
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اجتماعر،مجالخلالمنتحقيقهالاتستطيعوالتيالمجتمععنهالايرضىالحلوقءلىنظرةالقينماأنتاولو.بالحلوتطالبشخصية

لابم!!الانفصالهذامثلتببششخصيةانالوافحومن.بهمعترف.الفكرةهذهلدينالتأكدتتذاعالتى

.ومفيدةمنتجةتكوناناسلمتنحصاتحبفتاة:مجلةمنهاتخلولاكادمشكةهذهقمثلا

نسلب!افنحنحريتهاممارسةمننمنعهاعندماانناهذايؤجلاو(دزواجعليعتزمدموهوضعفدحظةفينفسهاله

نخلقاننا.اجتماعيةقيمةلكلواحترامهالنفسهااحترامهاهـنالحللبعضساخمتار؟الحلهوفما..مببنةظروفبسمببالزواج

،تومتعبألافمقضيقاتونساء،ازوأجهنيخنزوجاتنعوتعلىآللغةقاموساحتواء.لعدمتعتلرمجلةفهذ.،المإتمنعدد

،وسمع!دورهوهناالا/فكاردورفانوهكذأ.نفسيا.ذنبها.فالذنبحالكلوهلى..الفتاةهذهانحطاطمدىلتصفكافية

يساعدولا،ليؤكدهاولكنهقطاعيةالاالعلاقلتبتحطيميعجللاالطاهراتحواءبناتالىالغتاةهذهانتماءتشننراذها:اخرىمجدةوترد

.الوراءالىيشذهولكنهمجتمعناتطويرعلىماير!لمقها!بطوهو-القنى؟خلاصانالمجلاتهذ!وتجمع..الخالذيول

ماهـ"وهيالاهميةغايةفيمسألةيطرحماتقدمانطابيديهوعصرالغتاةوالدالىبالن!ابمرهون-النئباسمعديه

للاسةط--شائعةفكرةهنالك؟الإجتماعيترلثنامنقفنامووالفتاةالفتىبينللبلاقةالمطريقانترىالمجلاتهذءاناي.القرب

وتقافةترأثلهالسبقتنالاجيالأمتدادا"،دمناانناوهيوالسيد(تالسادةهرلاءدجهل(دلهوتحمد-الابخثلاولايمرانيجب

،ويضيفون.ونتبناهذلكعلىنحاف!انعليناف!انمعينةيسيرةسهلةفيهاالابطريقليستمجننمعاتهنالكانلايعلمونهماذ

المت!دهكأالجوانبعلىنحافطلايعنونهس!،كلماتالعادةمىانيحمل،دلابنجنوجهانقبل،القربعلطالبففيها،ادحدهذاالى

!داينسحبوعندما،نحتذيهمعالالناونأخدهاتراثنافى.والنمرةوالاسودالرجالمنعددر؟،سرمحهرأسعلى

ذكر.ثاح!اءعلىلقتصرأنهترىال!تطميقعلىالرأى.
...........،ينصححنونوغيرمفهومغيرعالممنقلقهمشكلةالشابيطرحوعندما

علىوادكرصإمجادالنالحلالحهيدلصاكوسيهمعن!ىدالالةباءقاطعةيعصىدكلابشامةوجههعلىيشدوانالخيريةالجمعياتاحد،لىي!ضمبان

س.تطويرهسبلولاالراث*العلاقاتانيحىاف:اتاليةالمئكلةطرخقدشابفهذ(.بلقاهمن

...الذيوالحبالاحراممدىوان،تبادلع!قاتمجرداصبحتالانسانية
الذينان،تواجهناتراثناديلمشغلهمثلاوسمأصربلا

الكافر،الاختلاطبهمأختلطوالوا!ؤلاجمن!ةفي!أوأدلادهادهاالانجسامةو؟ن؟والق!رةوالجاهبالمرفيمرهونالانسانيناله

المطلقألفلاحايمانوهى:جيدااقليةا!ئةنرروصاورستصزىبماذاترى...الانسانجةدلالتهالهايكونانقبلالنفعية

ذاتا!مالهتبدوسلطةأيءقاومةجدوىورمدمبادقدر؟الابخماعيةللعلاقاتا"متازوفهمهحاشيتهعلىالشد

دينيا.طابعاشهفيالاعتقادهلاويأخز.حتميطابمارلمور./تبحتىالنوادياحدعتبةيتخطىانالاماعليهبانالرد!ن

فهو،زهالفلاحظروففىمعررةظازهباذبهذه.والاوهامالوساوسمنمابنغسهويزيل
لرغبةوخلافاالاجتماعيالمركرفيمنهاقلفتاةالش!يختاروعنععا

---------------صم!مسى-!سمسم!
فسوقهنثوةمنيفيقانالاعليهفما،الكبرىالطامةضنا،الوالدين

.اءالنيفعلتهجزاءليند

دفعكجنونواي؟بهتعرفتكيف:باستمرارالمجلاتاحدىوتتسماكل

إدسةثراساثااورول؟وتدوالبثسرقيالذظبقسوةبشفيا!م؟بهالخلوةالى

...-ا؟بهتخلووانمجتمعنافيفىعلىفتاةتتعرفانالمستحيلمنكأنه

ونأ"-صستن!ءهـاالسكرةدان.فينصحانالزواجعلىمخنلف!ندشين

اء!؟دارعرموادا.الطبيعهلواميسلكلمصال!امردلدحدو!وكأ!

الادابدارمنشوراتعنا!كهذاشيءاو-الفية

روجتنقصهمممنه؟لاءالنصحطالبويكونانالمشالهمافياخطران

احؤلاءمعظمانلا،يىركونوهم،الجدمحملمايقالكلفيحملون؟لفكاهة

-اتالصفصعشراتبملءالناساحرىهمالنصحلهميسدونالذين

..101ء..ال!عرومصا"ل!الزمانحورمنشكاوكط
ددودمصدللدكودلحدبدب!افيجديدهقضايا.

01 االافكار(دماسدةعلنمظدلالةدات،رأيي!يوهي،قلةعيناتهدء

الننشالثىادرحاءالممريةالئسشا!ؤأز!ؤقىاالظروفعنبعزلنناقنسهاانلانستطيعبالطبعونحن،مجتمعنافي

.أللتلاقيكبيرةفرضاللجنسينتتيحالكبيرةوالمدنفالتصنيع،الاجتماعية

نتجاهلاننحاولفعندما،الجنسينبينمعينةعلاقاتوتفرضوالتعاوف

صبيم،الدينلمحييوانساناشاعرا"خبانبئنزأرااتىهيالانفصاليالطابعذاتالعلاقاتانعلىونصرالحقيقةهذء

االافكا؟هذهتجاهل(لىذلكيؤديانفاماالجنسينبينتسودانيجب"

!ادورتمثلالفتاةفمثلا،مختلفتينحيلافيالالسانيحياانالىاو،كلية

،--!سى---مسم----!س!سى-----عسه--فىالتىعلاقاتها،اخرىناحيةمن،وتخفي،الظاهرفيوالبراءةالخجل
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وقديجيءقدالذيالمطرعلىارضهزراعةفييعتمد

غللبامايرجعهاوهوفهايعرلالاسبابتنتهيحياتهو؟يجيءلا

هـالجانبذلكالحكومةمنيرىوهو؟خلقيةاسبابالى

ءلآسا،9بب:4للسمجنويسوقهالضرائبدفععلىيرغمهالذي
ص،بالفشلتمنيكانتثوراتهجميعانكما.لايفهمهاقوانين

فيه.لهحيلةولاعليهمفروضوكأنهلهالعالميبدووهكلذأ

صس-ص..ص!كموظفساوكعاملالمدينةالىالفلاحهذلينتقلوعندما

افي!تى!بثؤوث!لمجهجمطة51،كن!في،تراثمئالجانسههذالاينسىفهوصغير

اشا!دكنتزيارتهالىاتيحتالتيالعالممنكثيرة

؟3683بيرصتورفررعممىازرقوخرزاوحجباتعائمواجهاتهاعلىكعلقالسيالارات

علىالاتوكليوماكالتاليةشعاراتعليهاتكتبكما

غودنجبهماالحسودعين،ترعاكاللهفعينسيري.اوبم3ا!ا

لهذاتدعوهالتيوللظروف...الخ...الوالدينضايار

لادأرنن-للايمانالفلاحتدفعالتيالظروفعنلاتختلفالاعتقاد

تس؟لىعريضةخطوطاهناساطرحانني.بالقدرالمطلهت

الالسمربناية.الغميقإلخندقراس-سورياشارع:لتراثةرولىولمعالجةمجسنالتطورالاساسرأيىفي

،ثالمتطرالدينيالطابعذلتالمنظماتاناللاح!ان-ا

يقومتنظيمهاكانوالتيء،العربيالعالمفيتقوم.كانتالي

لاشتركثتتشبهابويةعلاقاتوخلقالفرديةللحريةاثركلاذابةعلى

القريةفيسائدةكانتالتيالابويةالعلاقاتكبيرحدالى

لير-ا؟:وسوريالبنانفيمنازمةتوأجهها!انبمجردعجيبةبسرعةتتلاشىكانت

-...العلاقاتالىالرجوعاستحالةهوهذادلالةان.الاز.،ت

اسرلينيانجنيهان.أـحارنجأفييضاؤحا.مضىفيماالقريةحياةتنظمكانتالتيالاولية

دولارات6اوقف-طءفيهالعلأقاتتلكالىالرجوعمحاولةانذلكالى

المندعةالانساليةألقدراتلكلوتعطيلالفرديةالحريةعلى

دولارات0.1اميرصافيقكيدان.اسبمكامنسبيلهفيوضحينلاحققناهماولكل

ريالا.15الارجنتينفي.والسياسيهالاقتصلديةالمجالاتخلالمنالعلاقاتهذه

والرجعية،الاقتصاديالاستغلالتعميقيعنيئوألاجتماعية

يعادلهامااو..لل25:الرسميةالاشتراكات-.الاجتماعيوالتأخر،السياسية

وو؟اذووسائلهالانتاجوادواتالمرافقلكلالتصنيع-2

مقدها*شتركثيمةررفعولخلقا.لع!قاتهذهعلىللقضا"ءالاساسيألعامليشكل

اقتصراذأ،الخطوةهذهولكن.متقدمجديدمجتمع

بريديةاومصرفيةحو!ةالىالنهايةفيسضؤديلانهاالجد،وىعديمةستصبح،عليها

لانرجعيةدعايةلكلهدف،ضائع،مفرغانسانخلق

العلاقاتمنمتحرراانساناان.فيهوتتحكمتسوقه

لإعلا!تولىالاطمئنانذاتهالوقتفييفتقد،والابديةالاقطاعية

والفرض،حريتهيفتقد،والقوىالطاقاصمعطل،مستقبله

الادارةمعبشأنهايتفقتيالا!طاطارهخلالوالانفعاليةالحسيةطاقلتهلتحقيق

الناحيةمنانسانانه،،مجتمعلاينتاجاسوأهو

وحسب.البيولوجمية

وكلبالتصنيعلعمليةململأزمةخطوةيستلزمهذاأن-3

!.اا-الفاسمنللاكثريةيتيحبشكلإلمجتمعاقتصادتنظيم

لىلمراسصتوجهكما،للممجتمعفيةوالثقاالاقتصاديةالثرواتفيتشاركان

4123..بصبيروتا،الآدابعجلةيحس!-جحتىوتوجيههالمجتمعهذاعلىألسيطرةلهتتيح

ومصلحته.لارادتهوخاضعامفهوما

هلسا-غالبالقاهرة
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