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3*كأ.--راالاشولعا!1عصر"وجد،!طىءمي!ه،جهي،عىقمأساويبطابعالجديدجيلثاكتابر،تتننسم

(لبلداق؟كماالامبرلم،لصبئؤ--*رة،الش؟ىىالى؟ل*،م"؟،برتكأفلر"خيم،!روياريالعضفا)ضخا!.مصتمدضألممانيها!؟انرالحضاديةللارمة

-رزا!-رجوازسؤ-وىا!ه*،ن4الاؤط(ء-تا)قيوىمعونس،لةهات!،رةالمى"ضى!راتعلىا،مر؟ليةاًلقوى؟!شبطرة،روإثةفرونامجتمعناعلي

الاؤط،،ىالة*ر،لم-ور،\،؟ؤتالاور-"-ل!مالىؤة-"كألمين1سئةاك()ءجار.رووعاى(لع!!فيالأقطا،يةشئه(لقوكطمعوت!العها،طويلاأمداحياتنا

ال!-ةو(آ-ء(لاس""ماعية"القوئمببزاننلأورماأز(كأى!مق!،ريوألار"ففرفيدني1خماعيةالاص(لنظموطبقة،واساطيرها؟لوسالىالقرونلمحقائد

ا!وبىفا(لثورةبتوز%،ا:هوااىاإقىالطر(انانتشة،بئا!"رجىوازوفير!تببث؟كلممة4يفهـسافيكأخا!قر،واًلتةبمبر؟لحياةفيفنخلفا)لسلوباكلبشا

ر(هـفالانفللثورةحا".ونالمىالمما(-ةقىا"للرأمع!ها1!ءيخاءب"قولتوتكلعلى،أضغى،لالنتراكية،2العلمعصرفيالان!سانبمالفكرمنجزات،بين

مولصىسلاهـ"وهضى..الى-وريا؟برجوانري(لة*رازرهـرر(لم*لملمببةوة1يضرحاد؟احساسا،أطوارهافيأرقىاًلمعرفةاًلي(نمنطلع(لمثقفجيلنا

(لإ"!جحا8طاب!قيؤي،؟)**جمما(،زنىو؟لمةتكريو!كلحسينولأ"ر،المق.وجوهـنامقوماتمنهنست!هدالذبم!(لو(فع

ارارر،علىوتلابة،،الا،بىكهت(لشظر؟استير."دؤي4ءرزرالذي،؟ل!وريتارإءب؟منند؟دهبم؟(نما6اليوموليدةليستا،ماصرفينافى(ذمة

(لأدبفىالمصرهـقيالنةءخه-ةو!،!،،الب!ضاهـلى؟ووتى!،!ؤ:!نشاطابماآتخيزتواً!بد؟يئنهكلئذرز3العثرالقرنشهدهااًلتبمالازمةلمر؟حر

كأئهالجزرمكاسه"بة؟(نرجىإءرار!زجة3؟*؟نم؟و.الآصر():"ضلدكطالف!؟.جديداكيفيا

فيث،-هـالنتوري؟)ةحردأئرةلمف-قى،ؤ،،ع،"هارمض!ت"الفبرلطرنوت،1!بيلنم!مصفروريركأآفىليةخطوةهوالمراحلهذهكودعدىوتعرفنا

.ون2*و،ؤلمة،و!سىد-للأمهلصوى/قى(للأرا؟؟صللا3،أكك!ةروإقيمو.(لر(هثةحقنامر

الل!!ةنه.تأؤفلر؟فعء-ناكوريطابعهءو!ىسلامهتب2ويرمنذالجديدة؟قظه8!مجتهعناراًفقمصركيمفكرعنبحثئا،لو

أ(تجأر،بئبركأاير!و(زا9؟طبقةءن()"فيةالفئاتأبناحآرودؤة،؟اًلذاتبكأ.(لىالذاتيةبهمومهوارنقى6الاعماقحتجالمصرقضاياولثالتي،بدايتها

.(لممريلث"*ب1من-*-كأا،-ا،قلبكأأر؟ؤراحدلمابف!أوهو،الناشثلآ؟لى"ب،وأةكانهويلم!*رءفيو(لىلوبر،منه!ا،ابتدع،بشريهسشولى

هـ(قى،ر-اءي9الجذرهوالمقائديةو(لمصاناةالطبقيةالمعاناةبينفا"قاءكلسلىموسىسلامهفيلضرنا..(عببلءلدياطارفي،"لبئوةأفافى

لضقيي!-(فيبالثورةعمبقاحىماسمنءوسىسلامهجوانحبين،أصبم.ألانسان(لمفهـرزلمك

مكت"الم!*قيقي1لذ1.يةهـ،!الم!ىذلك"الىاً!فئ،(فيا،و؟لفكري(لاج؟ه،كليجببلناالىبراالنس!بةموسىلسلاولالحقي!قيةالمبمة.هيهذهلعل9

ار-ى"4،!حسى11"وىم!جمقوتح؟؟لمهاألانسانبةقاهـالظوأهرفي19كلنسىء9لىلامهفيكافنه41تقف(لجيلأبئأءاحديهولوحبنما.المعأعر

فه،،تصلف!فىةاورظةءيم.،(النعببرمستوى،1الى"(،ائوعي!ءإوى1(هذ(منممينفطاعرأكلاكلنبا،حرى2،الجيلرأيعنبذلكيعبرانما

بناتمفيوا)تىء؟ديفياذص"،ن؟)ىالعاديبرالفرد1،"ت،ؤضاونصر؟لآ.متقدمبطابعكلمظمها(تسم1ىو،اًلفريةاتجاهاتهتمددت؟لذيالهـجبل

.الاكنعالوردودت4التناؤض*نفيا"!الاءر)!في!سلامه"عنشكريغأليمكناب؟لىبهنئظراًلذيالمقياسهووهذ؟

وا!ى،،!سبفيىءءكلوناتاوإفنعأءنير-خمدلاموسىوسلامه."ا!عربيالضمبروأزمة..موص

اًلو(ؤعهلتالوروؤقيامئهجه)تطوررلوأ!هـأؤ"ا!ماماتهمئهبرءتب!!

الك-،قارلمببت،نأاله"ءجتلماق!ها،إةابرليكأوحر،الة!مي"قلالفالاسالعالميةنظرتهترافقه،هوسىسملامهعئشكرجمطغالييكننبوحينما

،بر،!،أوروبا!فيبارةالاولتروء"خلالخاعااهتم؟ما!لاههيرهطيهما(لف!يرأنفرى.بالمجضمعالمفرلعلافةوبالتالي،بالمجتمعاًالفكرلملاقة

ز4اثر؟لمجالاتىفةفيالفكربرلأواًن!،،لاتو؟الننطورنظوير"ت!تلأامودة؟لعلميى"(لقوانينو؟ئ،الم!خلفةمر(حلهفبمالاجتماعيللوافعنتاجهو

!لىلقومية1أثولىةاخلألركبزا(ج،زدادثم.،كابر،تهتفكيرهفيالاولد؟لاذمسانمشصاعسرتنظمالتينفسهاهي،الابخنهاكيالنفرتحدثاًلجي

والننصئيع.؟لانتمتر؟كيةمستقلالعلأنيؤكد09التهـني!(تالورعننسبيايسشفلمابث!سكل

!!لاالعلميةفالنظريات،واذغ.المجتمععندىتقلغرر،الطبقاتعن

قىهـ،مو!ىسلامهعندا!غكريالنظورم!سارأنالمؤلفط؟برلىطثيطةعنتنعزللا-نفسهالوقتفي-ولكنها،طبغيادفشير(تفسر

فيالاولىلىلملأء"فخالوالت.(لمنهصىا)شطودمراحلمنمر!"لإيمنشهد(لتكوير!سنممنولا،لعل!1و(لف!ي؟فىاًث2عن،لا،و؟خياجاتهاًلمصر

ميزانيتغبروحببئما0(ليكانيكي(لما!ي؟لمئهحبعئاصر3تتمىالمعرفةمجالى.المئهـراوللعالمالذافى
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النفسبر.!ذاعلىالمو)فأوافقولستسلامهيندفع،العاهـ!الاتداكيالنظامميلادمعلناالدونيا!قوى

الثاهـ-نالةرنخلالالاوروبيالقكرلى،دالذينيكيالميطفالمنهجةجدبيفةمرحلةاحض،ناًلىالعاهيةللحقهقةاًلوفاءالبالغباخلاصه

وكبل-روجاليليوكوبرنيكسلاكتشافاتؤلسقيازث،جاكانوالزيعشر.الد/إلكتيكيةالماد/"هي

فيالةائقالإ/5،ن))منمقوماتهلستهدكان،ض-ة/1اراونيوتنود،بمارتدأكملهاًلكتلبيسودولطورهاسلملأمهؤلمفةكوع-ةا&فيروهذا

..الحيندافى)2(و!ذ"ورطمة/ئسجمةكبببرةر./اضيةآلةالطبيمةان.جمعايمهاو/فيسلامهآراًءتحيل!يالمؤلفمنهجوثءكل

أهولوالحركة.مالعالىفيالاساسيةقةالحقيدادالا!اوا(ولنأصبج))اكفاهـفيعنهـسلامهاًلميكازجكيالماديالمنهـبملمهه،تالمؤلفور*ررد

وأصبحت)))2("اجزائهبينالوحيدةالىملاقةوالرياضيات.تغيىكل)1(:الثلمالية

سةأبد،ضرورةتتضمناننيوالقواًعدالقوانينعلىتحافظالمطب!يعةيؤدي،!ءمبالغاتضخيهاالمجتمعتطو!رفيالمفكيردولىتضخيم*

داًئمةواسعةالةفالعالم")2("يتغيرلاثابتبنظاموتحتفظ،وصقيقةا)صاملاغمإطعنؤفلاماكليتالاجللتقدمالاساسيةالعناصرتجاهلالى

الاساسيةالمبادىءمنرياضيا/ستئتجانكن./5فيهحادثكل.الحركة.بهالجديرحقهالاقتصادي

)2("ني71لفعلهبالشعورتعترفلاالتيالئفسملمفيالسلوكيةللمدرسةتبعي!علا

وانما،طودالىطورمنترتقىتطوبىبةحركةليستهناوالحركةاءالاعضسحرهـ-؟تفيا!نفسبكأاًلطواهرتذبواك!نوعيةكظاهرة

والجاذبيةالفعلوردوالفعلوالعددالكمعلى.نعتمدآليةحركةهبم.الباطشة

اًلحركة.وطاقزهاًلوضعوطأقةوار"نافرممبيةالزراًعيوالمجضمع،للعلم3بيئةاًلصنالمحيللمجتهعرؤإت"!لأ

هوبلبةالميكانيكيالمنهعاًلىبحالينتميلااذنموسىوسلامه.واًلمعاعلوالمفخاتاًلانابيبخلالمناًلعلم؟!ممه،للادب

عندهالفرديةالالنزعة.المؤلفحدل!ااقيالسماتبعضعنبمنأى:بالمنه!هدايحددانطوروفي

الذياًلنحوعلىاًلتطوروتلقائي!.الفابيانيالاشتراكيبالبرنامجتضقيدأحلامهم.بحققوالنالفاضلةالمدناصحاباًنىيرحينما:اًلفردية*

الوجدانبنابلغفادا"::يقولصنموسىسلامه.ورفصهسبنسريراهرواسط4نستطيعاجديدطررقااليوجينياىوير.الفردطر.بقءناًلا

اعتباطافيهنجريأنمنر!لاوالنظامالقصدموصعالمتناسلنضعان.جيلبعدء-لاصانالاف/رفقيتىلمتازاا)ةردعاىنحصران

بقومماالصناعيالانتشابمنالحضارةفيمنهلناكانالغريزةبوحيسلامهىيرحت:.اعيالايارتطورقورالةكريإلتطور.نلقائبة-كلأ

البداوةحالفيبلالمقلإ،مةاًلحيوانيةالحالفيالطبيعيالانتخابمقام.عامكلمرةهادينتغيرانالمتطودةالامةعاىمحةمااًمرا

نيفالح":بقولهسلامهينفيهاالتطودمحورووحداًنية)3("الانسانيةوتفسيره،حي:لمالمإكسيةؤبولهفينرىكماالتطور:محوروحدانية*

بهذايتاثروكلاهما.النوعوكذلك،حولهمنالوسطحالعلىمتوقف.آخرحيناريواوجبر،اساصعلىالتطور

دودالمسالطريقواما3"ذلكوغرواءساءوطعامجدمنق!يهبماالوسطانت؟هـسالتيالوايزمانيةبراثنفييقعحين:المسدوداًلطربق*

فايسمانفنظريرة.اليهالوحيدالدافعهيموسىسلامهتجريبيةفان.الاطلاقعلىاًلحيالكا؟نفيتوثرلاالبيئة

؟نهايصيجبليرضاديوالمنطقفالعقل،الفكريمنهجهمعتتناؤىكانتفياًلمنهجهساًلمثلالاجتماعيالدورتمايزمدىالمؤلفو/وضح

الواقعمعالمعقوليتفقلموادا".والواقع.التجربةولكنها..خاطئةؤ!اللانهائنيأكعببرطابعارداًكوالمكونالماديةؤالر؟،،.الاوروبياًلمجهمع

بماالتسليمالاأستطعلم"سلامهيقول.)4("بالواقعئسلمأنوجببينما،م!معنافيثوريادفعاتمثلدا.نهاؤ!هيوالمجتمعالطبيعة

.)،("اًلعلمبينةهياًلتيالمشاهدةعلىقائملاله.فايسمان4اقاهذه.نجاورتؤدالديالكتيكية4المأديرحيث-الاوروبيتمعالمجفيتشكل

)"("المجربونيقولهماأقبلانفيجبالعلومهدءفيثقةانالست"و.متخلفامفهوءا-المرحلة

المنهجبمبالتفكرسلامهاليهيصللم"المسدودالطريق"أنهناوالدلالةسوفموسىسلامهمنهجفيالجديدةالمرحلةسماتمنو(لكثير))

سماته.احديصبححتىهوفعلاالجديدومن.القديمةالمرحلةلجذورناضجأاقدادانراه

الىاًلنظرةفيبالميكان!يكيةتتسمالتيالسلوكيةالمدرسةوحتى."الجنورتلكتفتقدهكانتالذبما"المنهجيالمتكامل"

الىيرجعتفكرنابانالقولاليهاسلامهبنسب،النفسيةاًلظواهر:اكاليةبالصورةموسىسلامهعندالعلميالمنهجويتهـامل

والقول.(ا؟صاتدنظرقي).اًلاولالميفةاًلانعكابلأجالرصظواهراحدىالقوةأو،واحدشيءوالقوةالمادة":اًلكونمادية*

نوعية.كظاهرةبالشعورالاعتراًفيتضمنهناالمنعكسالفعلبتكيف.اةالحيفواهرمنظاهرةفانه.العقلفينالثطوكذلك..المادة

هواًلثانيةمرحلتهفيسلامهعندالماركسيالمنهجبتكاملوالقول."المادةظواهراحدىنفسهاوالحياة

مناقشة.موضعاًيف(الوا*!النجمبمثابةهو،وحدهفاكون)):مترابطةوحدةاًلكون!-

تقدمفهي.الانتقاءاواًلتجز؟تقبللاؤلمسفةبالذاتفالمادملسية."والكواكبالنجومءللايينفصادتاجزاوهاًرفضتؤد

وااعضو،-تماسكاجزئيلالهتتماسكوالمجتمعلل!عةشاملامفهوما"تفاصيلىتمسلحينماالخارجياًلعا)م))العالمموفوعية*

كلفاير.شيءاًلىتحولحلقاتهاحدىسقطتقذا،وظيفيابالاحرى"مبسطاانطبامحالامركباادراكا/ءهـثدمافيالىبالحوالى

الحقائقانبل.للمنهجاكونةااًلدقبيقةالصاءسهنابالجزئياتوأعنبىهـ-ووالحيوانالانسانبين!صلالذيان:اًلمكيإىالتفيرمصنى!

قبلآخراوبشكلمعروفامعظمهاكاناجتمعواللطبيعةالاساسيةالكلمات)اللغةاحتاجتثم،المغةاالىاًحتاحاًلذيالصشريالمجتمع

ماملفكريمركبتكوين!وءـضالمادكىاًلخلأ!الدودوانما.ماركى.واًعتمالهالاختبزاًؤهايتسعالذياًاكيبرالمخالى(والافكار

الحقائق.لتلكالوظيفيالترابطمن.امنهىوينشأاًلحياةفيكامنالعقل:والفكرالمادةبينالعلاقة*

لمالمادةحركةحولوأسهبكبأنهرغم،مثلاموسىوسلامه.المادةفيكامناًلعقلاذن.الم،دةفيكامنةوالحياة

أي-قوازيئهاالىيشرلمبلالطبيعةدإ،لكتبكيةعنواحدامقالايكتباًلمفضوحاًلمئهحاكتشعالىهولاد؟لكتيكسلامهاًكتشافأنعلى

هذهأندغبم.بعيدمنحتى-لكنيكيةاًلدياللحركةالذاتيةالقوانبنالتفكردقائقعنبعيداظلاكتشافوهو.نهايةلاماالىاًلمنطلق

كررالتفودقائقموسىسلامهبيناًلمنهجيةالمسافةوهذه".الماركسي

جودجدكتورشجمة:ال!ديثالعقلتكوين.سهلندال.راجع)2(وبينه،السياسيالتنظيموبينبينهالعلاقةانفصامالىترجعاً"اركسي

9،3،357،362،381:ص:الاولالجزء:طعمه."الماركسيةة"وءعلىواًلفلسفباًلسياسيالفكرتطوروبين

،7(2ءد!:الانسانوأصلالتيطورنهظرلم".موصسلامهراجع)2(

2،2:ءى:العربيالضمروأزمةمولى4شلاص.شكريغالى.راجع)1(

42،34،(1:ص:علمونيهؤلاء.موصسلامه.رأجع)،(51،(1،23،023،23،118-911،13(
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ؤ*هـ،اإمبراءالضلأ.ولمنزررسالرللأفية"وآ-رةا!ءثسيالدؤاعةع!،روةأز"لمبئول-حينو!و."3--لىاهاكأالمءطقياسالارولاوبليالتح!!!اًلنكوانين

.(184صاً!تطور/ةنظر)((لغوي(جتماءيتراتعاىفائمهوبلثسيةدذلك/عض!لا((ذاؤصاير:قىء:طقئاؤ،نزلمافص""مارفنادامتماا)

ؤءكأولؤ?15،،ؤهـ،ابء،دا)ىاكطور/قىبنطر!ه"دسللأمهموسىبلانوقتمنزلم!نحئولذلك))/بممل!واذالمارلمبةها.نة،5ط3قةاًلحقب

رانقولانرمكئئزاكونأ!!ددردالى-صورهـذاضوءؤي".دة111ليء-9/4*رؤ"".والماكعقلمكاروا،لءهسا!:مبرةؤ-،أنضعفيصي،تالى-آخرالىى

فاكجم.ب"تع!حولمهاولوتعطبئتأخذبئن،بطرازهـا"سح"فظءادةل3--""ه،ء"الاج؟تهتا3دين!"ةدوذحن(171ء!الىةطودؤهفىا!ز-إن)

(66ص:التطودقمة(لانسان)"الكواآبكذلكبلصيار!دودركاتودرززالحزبصة،دةوالهالدولةوظتقبةاقيمةافائض:وارتباصية

اًلنباتوبينبيننااًلوجوديةبلوصدةالعمقاًلبالغالاحساسوهذا.المجض!عفيالماد!جةللنظربربئأدصاسيةعناءسكلهـاوهـب،البروببتاريا

لىلامه./بسمب"ماجوهرهوإ*واكباوالنجوموبينوبيننابل،وال!وانهـندهتأىظاتموسى!لأمهاشتواًكيةبئنالمؤلفوبرنجرف

المطبيعية.نة؟لدياتكتفيفهل(.18ص).اًللينينيةللماركسيةالدقيقةالنفاسيل

ماعلاقةعلى19فرداتقرارسوىالحقيقةفييى!فالديرئ))فيالرئيسيةالانتاجادواتتأميم"بأنهاالاشتراآيةبتعرإفالمارآسية

)5("وصصوانناسمنفيهما،4وغارت51!له،الكونوبببنبينهألطبقةالعاماةماكيةعلىاككيددون(57صشوبرنارد)."المجتمع

**؟الدقيقةالتفاص!يلمنالاضافةهذهتعتبروهل؟تومماقيللد،لة

لنظريةالذصنيةالمرآباتأحدهيالاديانالىموسىسلامهونطرةميكانيكصا،ماديامفكراموسىسلامهفيارىلاجمبمحااًلاسبابلهذه

بنظرقينننشهولعل.اًلعالملشؤونالنكرالنظرةأآسبتهاًلتيالتطوداهـ-هىالىانتماءهنسجاصاًنضروبى؟آانفاذا.مارآسيامفكراولا

هما،اللهفكرةلئثصصوءتحليلهفيالينوجرازت،المسيحيةاًلاخلا!في-اًلتطور.بينمدرسةمن.وقئربآنهالىأميلفانني،اًلاوروبيالفكرمدارس

سلامهنقرافحينما.انللادإبحثهفيسلامهداًفقاالذاناافكراًنافيلفلسفاتهممحوراالمتطورنطريةمنجعلواالذيناًلمفكرإنأؤلئكاعني

اك-اهـ-جوالبردباذلآلازهاالفقراءفاشةهـيا(-ببح.ةان"وقولإجعلةرداًمت4ء،؟اؤا-!"اكن!بتوا!،اوروبفيءشرالتاسعاقيرنأ

افنياكانوان.تقد.لمرأكبراًلمفقنريرقدد!اففائلملمهاوهذهرانوالغة.-تمم،رالالهععوالىلاالاشتراكيةعصرالى.رضنميروت!زاًالجاهـامنها

منالفوررآانوفد.الفقيرعاىلعودنفعهالانآثيرابهايربا)يلااًاقادر-**

ليتهماز؟ثستفىولذدابىر،طافيةيرةبراطورالاماًءتارتصعةزصصيبصتضماءوور-ىسلامهعندالفلسمةتلك"لملأمجزتلممسانونسصتطيع

في،دةوال-اًلالثرافور.وىالوتض-ةءإىبرءاؤظلملييما..كأالم-صحفنظر/ة.قىالم!رففروعكافةعلىوانعكاسمازهاعمدهاًلتطوردلااكأزتبع

/-تعرهوث!،واضحةليتث-"ليءصماتنحر)5(.."الكبرىالمدن،و.لطورهاالحءقى،تئضالطلاء.لىعلميتفسيرمجردليستعضدهالننطور

ا/هـئرفيورملاصاأسبحتليعهـءاا-صيحيةأان":!قولرو(رآ-!ااصصان،والادر،ن،تمعوالمج،والتاريخ:الكونفي:الننفكيرفيمنهجهيوانما

.الصر-لمعناكمبيرفىاًلاولدورهـ،ءنارات"ة،از-ائهـةاللإقات.والادب،النفسوعلم،وارتصياسة

اديانةامن.وعهـوطوراابحقيقةفالاحساس))موسىسلامهيقول

د،رهـ!خ:افىبص-أأخمماوأال!كرإحآ-س.!ىموحلأمه.حبم!ا)13فيوا،1!،ننتصترك.وا*هـةأسرةالاحياءوجميعأننانشعربها،الطبيصقى

.7،،37،،13:-!.(؟(ص"وسىسلامهتربية)"وجودرةوحدة

الفبسي4،)ضظراولديالنطرالتطورنطربر"استبدلت)):إقولو

-.+....+.........هـ..................-.6-.!،وحيواتنباتاالاحياءجميعبينردبطت.اًدصاعاىالاحياءةلنشط

،جامدةليستانهاعلىالحياةنفهمجعا-ضاآما.جدببرباطانسماناو

!(الاداًى11محموعاث((يناليدر-وتر-ود3ةحرؤ!،ا"دةظواهراحدىبابارهـا،!كبمااذ

)1(ص:التطودنظرإقي)

اتا)--توصجهوء-اتصتودحدصحىصسددذالي*دارلدىكانتاذا،يرفئالنظرلهذهالمستوعح!أنشكوليس)):اًبرضاويقولى

.رابكه،عز-،الم*دابصثالإر)ىات--حاالتقاليدأغلالمنتحركيمت!عر،ومذصبامزاجانفسهؤ!استمالتقد

للازتطورنظربة)اعا!""اهذالمتمؤوناًلبكرالنظرةيرضظرأنلذافىويستطيم

051ذ(أهبإد91د3أى،الاأمى!ضةأ(9ص

والفهم،للحصاةالماديرقىوالنظرة،اوجوديرفئابالوحدةفالاصس،س

أدرو)-"نليدواا!5،،ز-زر11ور"أ--المررثاتذه5آل.الط!ملشوونابى*روالضظرة،المواؤعالببرضاميممي

)-*لكانوفىد.ا!نرطورلنظريةزلإاجهيوالمغزىادلااةاذاتاًلذهـ!ة

"!!"ا!فىءفيإتالات011ا):حتمرإلاتآ،ؤكأفينظر.بةاكلةداداتالمركباتهدهءنمةردمركلب

**

"))"ا569ارس،كاال.،،الا--كولىإالماد-/ب-ةاضطرةا4أصدتاًكيي5المر-اةالماديةاضظرةفا

-شاًلغاهـضالم*قيرءظهـرهـ،ميا*-"اائض،ت4الىأعن!ؤ،لحياة.والانسان

))!)!)91د7،،ا-،ةا،ءال"-واتؤلمدأ.ور"وجأضا)"فىاالمفاهءم!كافةيقيالحولالمنتلمعهيآ،نت

الوجودنحولا(اًلمادةظوا!راصهـى))الى((اررو!حاذمة))الظا!رةهذه

"))))9391لمعت،دا!ززالذ)كء-بء5اًرصهءن.!ءملاكطورونظر.يكأ.ا"د/ةالطجيع"الى5سربئ

.الت!--ول

)))1))391!أ-حمابرص،،ا-شزرالو!اوجاظوا!ر؟(وةتل!ةهلالمنطقبةالمنببجةهياوجوداوو!ددة

اكءمرمتار"هو.وحدهاًلكولىانبد.بهياوبصبج.ا"دقيألىلثلميعقيلمحي

"))"691،ءسأ!أقى11.والكواكبالنجومءلملأير-نفصارتأجزا؟هارفضت!داًلواصد

دالتطور.وثيقااًرف،طاالتطوددةكرةيرصتط-الكيفيالتغيرومعنى

"!!اا6!ه1زراالنج11ةء--كأ3مرحا"الىكية-فئءرص"فئمنايطودالىطورءنالافيةفيالهو

ديهطأ)*-ةياًلة،وقررءلم!ء"لمدررأنواسورةليلى؟.ي!يلوي!-ع.جدبردة

.هـ.ء+.عر..ممربة.........!همعو..-عي...ء...حه....ل!-اىو،د15ا--!ن1ا)هحبوء)ىقةوؤتاأن))فيةولالاز-ه،نوهوأنالمح
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س!لامهنظرةجو!ربشكلوالادتقاءبالصطور"البين"والاحسالى)5(."والعقيدةالتفكبر،خالفونهممنالمسي!يونبهايجلدسياطاارتفعتو

ونظمه.مؤسساتهبكافةالبشريوالمجتمعلاحضارةموسىفنشأة.الينجرانتبتلهمانلهفكرةت-أةتحليلهؤ!وهو

التيوالافتصاديةالجغرافيةللعواملددسصميمهفيهوفالتار/غيستمرحيثرؤسائهاموتمنال!يلةأفرادموؤفالى.نرجعالآلهة

)8(الارضمنمعينةبقعةفيعاشت-اً!تيالبهريةاًاجتمماتوغيرتاثرتهؤلاءفبصبر.بعدهمنفيةودرءـويذكرهمو،الموتبعداخرامهمعلى

القردةتعيشتزاللاكماالغاباتفي،عث!فديمااًلانسانكانوؤد(6.23صالتطودنظرية).بهـتزارمعلمقيورهموتصبح.آلهةالابطال

الجمعبينجداعظيموالفرق.ينتجةولاطعامهيجمعوكان.امليااواحدبألهالايمانالراعيالاناناستدلاًلقبائلنظامطهر"وحينما

هرالان.فقطكمياوالانتاجاًلجمعبينالفرقليسولكن.والانتاجاستحالواحدبآلهالايمانهذاولكن.والشعوذةبالسحرمكانكلفي

وبينالجوالالساذجالبدانيالانسانبينالفاصلصميمهفيهوالفرفى(1(:صالتطورقمةالانمص،ن).الوثنييا!خعددايمانالىا)زراعةبعد

فلقد)؟("الانتاجعرفأياًلمزداًعةعرفالذيالمصتقراًلمتمدنالانسانعلا*

انطباعهيسجلوهو.الزراًعةاًلانسانعرفحينماا)حضادةابتدأتبؤرةمنايضاتنطلقموسلسلامهصبةبالففرو/دجاذبيةولعل

كلهللعالمالحضارةاصلبحصرتقولاقيسميثاليوتنظريةمن..التالود

الاصلتعددمنالمحضارةدراسةسميثالميوتنقلالنظريةوبهذه"قائلافلا.الانس!انطبيعةفهمفيآخرفضلاالتطورلنظريةان+ـ))يقول

أصلالىالاحياءردحينداروينفعلانسبقكما،وحدتهالىالجهاز.نطورإهرفئمماالانسانيةالنفس!نهيعرفانلفيلسولىيمكن

.)8("واهـدجعلتهاكيوالعوامل.الدنيابالاح!ياءوعلافض"الانسانفيالعصبي

منمباشرةينبعالبثريالتطورمراحلحولمفهومهأنشكوليس.)6(الحاصسهـةواهالىإوفنى

م،الشجرعلىالتسلقعلمتهفيالغابةالانسانفحياة":اضطودانظروةخواطرفيمااهمآنعلىكاهامبنيةورو/دؤلسفةان"ر.،قول

علىالمشيشرعثم.وجههفيعينيهجمعالىادرتالليلفيحياتهأ!م!هـ!ا!إ!الجنسيةالغر.برزةألىجعير4و!وابواصلاء"الانسان

النظر.واهمهاالمسافاتحواسفيهنمتثم.الشجرتركصينؤدميه.)6("الح-وانةرائزوأقوى

اللفة.أوجدتالجماعةحياةثم.الوجدانالىادىالحواسنموثم.الع،طفي،زالج!بهداصماوجنفماحبواناتزلنامامنرنا)

الالهفكانالمرعيالىأدىالصيدثم.الد"اغتكبيرالىأدتاللغةثمالؤاًتذواتثلاتمن!ألة!مناكلانقالحينفرو،بأصابولذلك

..الثقافةالىوتؤديالكتابرلآؤ،خظهـرالحضادة.لوجدائررإعةائم.الواحدذلكفيونحنونبطشونغضبالانثىونت.فنهي؟هانجوعالهولوصيبئ

)9("اًلانساقتطورفيالطريقءللأماتهـك!هـذهثم.الألوفةايعاداتفيهاذراعيا!تيماعيةالايالذاتثم.حيهوانات

الاولىفالعائلة".بيولوجيأساسعلىا/ضاتقومالعائلةونشاة)6(المألوف!عناجانابهانرلفعوالتيضميرنايحتويهارتي1العبباالذات

كانتحينعنهمغريبافكانالاطفاليرفعيكنلمالابلانالامعازلمةهـكبمالمبهباتؤصراقيةززاللافد/مةصيوأذبزكأدواقعاًلغرائزان))

المفهومذلكمنيقشبالعائلةمستقبلانبل)9(بهمالعلاقةحميمةالاممجموعةاًلىالنهايةفييرعودالنفسىاوالذ!نينشاطناوجميع.النفسي

الافتصاديالمرأةاستقلاللان.ستعودالاموميةالعائلةانفىجح)))7("اكفستحتويهاالتيالفرائز

منجدااًكبرإلام4الاولادادتباطسيجعلانللاولاداًلاجتماعيةكفالاتوالمالامب!ةعندماعلىيزيد"عقلا))اًل!لمي!اوا!يواناتللانسان"

دورهاتلعبهناوالاجتماعيةالافتصاديةؤالعوامل)9("بالابا!تباط!مادافأ43./ز.ردلاولكنهكم،يز/د.اظاهـرااوإخفياالعصبمنوالدودة

اًلبهو!وجي.العا"لبىرورالمجالاًؤ--اححيثمن(3ءاء!:ا)ةطورقمةاًلانسان)"الاصلاًء"برنا

القرد.غرائزهيالم!عببهايبنىالخيءسالا!أننتنوايس"فالفكرة:النأرةنمسبترذب،فاوؤ!الىموسسلامهيرصلوحينما

..واًلمواًرإثوالعائلةالزواجانظمةأحدثتفدالاخرالجنسفيؤ،إرغبةكحاقزالحنسيةواث،وة.يركأاقيسللمنفسااثللأ.ئنةقسيموالى.الكامنة

.والتجارةوالزداًعةالصناعةانطمةاحدثتقدا!ط!امفيوالرفية.الخسلاهـ"را!قتا!خيالةرويديةألاقكادهـذهكل.الطفولةو"لأثبر.اولى

فيوالرنجة.إ(نةوالداًلحكومةانظيةحدثت5ؤدنينةالططؤ!والرغبة"ليافلوفمع.نناقض.اهـذاكلآجهـفيو!-ت)ءعنهاإةولاكها.ركأىصلإ

وغقلكعقلي)."الاؤرادرفاقواستالارضاءخلاكأحدثتفدالتسلط!شيكلوجية)ءانالفرق؟اذنالفرق.ما(61.:ص.عاهونيهولاء)

التيهيالوسطفينمارسهاالتيدية111الاص-والانعلى(113ب3التفريجالىلمتعوجتانهامناًلاجامدةراكدةز*دالغريزركأفرو.إد

تنشأالعةئدهذهومن.ومجالامكانالناتحدثلانهاعقائدلناتقرربنظامالعواطفتعالاًك-الاجنم،لمجبةكاوججةالعبهـفهولكن.الكطم/قل

الاجتمابمبة.الئظم:عا.ونيهلأؤلاء)((المسمع"رف-"تث-دلانهاارتق،فبئعرلمةمتبعدالمجتمع

**(701:ص

اًلتدرإجيالتطود)!!كان"مو!"ىسلامةعلىالدارونجبهوانعكاسد؟دةنحواتجاههأيار"طودروجداذية"و!ىسلامها(اتفادو))

سلامه،شييغالي)"الابخه،غيات!ى"الاشننراكيةنحو?هعبالمحين-ؤ،مه-سب-بافاوفيرخجاوزجهلمها)ذي!والوعيأيالوجدان

املاحيبطابعابىهـايةفيالاشترابهبةنطرته71نسمتفاقد(161،موسىا،نعكاررهيارجعإهوليسثالتبكبءادنب،انواجهاقيسنحن)ء./قول

وتالجتتسللالتي،اكدريجيهي2ا!ابيةالاشتراكية"اًلىينتهياًلضهأ)تىوير)7("الوجدان!وبلا)ماطةيالرجعهـوويىصالمباشمر

الاجتماعيةالصنديةوالمطبقات،فكرةظلتوقد))."وتهدمتثوراندوناجسمبةاالع،داتببن،نوخلطانهـها-نوواطاؤلوؤ!?دالاساس!

اً.39ازمةأوضعتوؤ!"ا25!صواًنيالىاذ!،تامنغافةواكورةنجترظجدامفدة؟لمحلوف/كأونظرالأ(((ا)وجدانيأكفبهبروبينوالنفسية

النظاماشبدالوضرورة(ماليالراسيهخي)الاقتصاديانظامارىكةهـذهباؤلموؤيااكوناناونتك))إقولو.)7(حدودهاتدها4نقةءان

."بهاًلاشتراكيدجوعهيانم،جمءعهاالبشربرةاًلالمحكاربئنالاإمانحيتمنمالا/1

؟-انتانبعد"نظاما"اصبحتالاشضراكيةاًنهـتا،الدلالة"شكفيزلتماولكن.الاصايالرجعءنمعدواةأيم!ة"انعكاسي

متكاملا.جد،دااطارايعنيالاؤضصاديفالنظام.املا--ا"ررنام!،اءتقددانم،اً!يفةالانعكاسات))ليأنز!ن.(31.:ءى:علمونيهولاء)

يصنيلا-راسماليمجتمعؤ!بهيطالبحينما-"البرذامج"ليخنماهدهبينالمق،رنةعلىفيقوم(الوجدان)اكهكيرأمااتجاهـاتناومصوك،لنا

.اًلعامالاطادنفسداخلجزئيةتعديلات!هوى)7((لمالانعكاسات

**

113،114:ص:-علمونيهؤلاء:موسى--إلا!ه.راجع)18

،1،15؟:ص:اكطورقمةنالانهل:موسى-لأمه.راصح)9(7؟بر12ىتا!حطوربةؤفرراجع161

!(71(135،930،16،1،،13:ص:وعقاكعقلبىمو-.سدالأمه:راجع171
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اً!!وسلمقىهرللاتةع!كاؤ-انتع،ءافهاتضةفيمركزبركأدورةالى*الاستو:.رفول:استقهلىام!هعموسىلسلامهتمصوركيف،دلكومع

!جإتحتضنه،!دعهلانندوالجديدةالم!شة،تدوفاحضن.الانسانجة،بمونسوف6691عاممجتمصاان)ء(36صىسخةتلاثينبعدالدفي،)

اًكسب"4مكملمةجزفا!الى*و"ءوءتالتطوديمنهجهفياذابهاانهأعنيالد،مقراطةمعنىورتطور"الانتاجعصب"اهـو)قىانؤممبأنائدنرايها

نوعيته.تغيراندونمعم*كأأرماداية!تم.((الشعباصاحةالحكمالىاتصعبا!.،بعلىاحكمامن

ؤهـ-لملأمة.ذلكعلىمضإلاعئده)12(الدادونيه.نطودؤبإو)ملرايهةالاثهـض)).بقول؟والرأسماليةالاشتراكيةبينالجدنيالص-راعتصور

؟اءالا!.تطور4،ذا:هيالبداًيةمند!لأمهرافقتاتيمتقهامالا!ا!اعليهاوتقضي،المراسماي!أحث.،ءفيننموللمجتمعمفب!ةجرثومة

اخملاو-بب!نعرفلا/انناحي:ادصؤالهذاعلىالاولىشاج،بة".(181:موسىسلامه)"الثوديرةبالسكتةأو،بالتدريج

عالواو-!وهذاولكن.واكحفقالضبطوجهعاىالاباءالابنا?نانفر.د.ببلابماركىسلامهتأثرفقد.مزدوجهناوالمغزى

عنتضتلمفالحياةانلي!برتناايى"تهـدشاممأنقولهء،وكل.المتاهدميمالثلحنالرأسمالياكأممفتمايز.افقهيرلمرزالماالتطوريمزأجه

كلفلنفراد.مخ"افةداتكالندت"هاعناكعبيرمحاوننهاءيتمندة1(1قواًلتحفاًدتدر.برجياًكحققبهناًلتما.لمرو.غامضإذاًلماالاشترابر

التظور.اًلىلىهـعوهالذي!وصاصةوكغاياتخ،صةوهيئةخإصنحيبشكل.المادكس!وجالنضطورالىيصللمللاشتراكيةإشلمي

الىنزديميزةاوانقراص"اًلىتؤدينقيصةيكوناناماهدافانفراده**

سببالبقاءوتنازع.البقاءتتنازعكلهافالاحياء.بقائهايلتصارهالفنبينللعلاقةتحليلهفيأيضاسلامهترافقالنطوريةوالنظرة

عياضنماب:ةفيقررانتنازعقذا.بالأنتاواًلاصلحليقاءنضيجتالضريحءـ!مةردةبؤدةاًلىالحدإثةالفنونجميعجعيرفهو.والواقع

ءد./هـةبعهـأب؟لولكنتورثالمكتسبةفاتوال!.الاخروماتات،ما-اللغةلدودمتزاًيدااهتماماوإبطي.السيكلوجيةومركبا.نهالمصري

يجبو!،.والتطوراًلتغيرؤ!أثرهاءلىتمداننستطيعلاص.نىأمةنحن)ءمجتمهئاؤب!ابتطويروبرط،لب.ابىثريالم!معتطوبرفي

لمدرضا-ءا)حي!ىاوس!الأ،-رانقال-إنداروآي-إنهنذكرأنلاضعبهبىتسعمتمدنةلغةبلمتطورةلغةلنايكونانفيجب.ء.فلودة

ا):اصكارزء،اناًلبرت؟الشكمةة-وص،اًلبلبوبذإنلرك،ا*افيئاالد-اسةعخهمودتاالذ/بئا)!وبيرورروهابركنلمموفئاءلمماوعضرينءائةنحوع!

بة(41صنهـؤلا?اموذئي).ائص-ةطابالصدأؤراًدهينطقىالذيالمجتمعمعينقطعلا.نفاعلفي))ؤ،للغة.1()."لغتنا

ى!لرو--5رفىنظروارلهوفيد.ص*يقيةأزمةالثانجة4اجإبتو؟!اًتذا!)وؤف،واةالمحو.اهـببا،ذادائمتغهرفيالاةويةوالقيم.بها

لبهـ-ااًء-للوكيوا،اًبىيئةءنالكاملا-ةفيلملألهاوفئبيألوراإلمادةصاودالىةون/خف-عو!و.(1.)"للامةالذهـث!للضطور.زكلطيلهـوالىتغضر

ان!((ا-ر:!تا)ا!شمتدقلجاربالىرالاةط!ة.،ر،لمتطهـهـادكرسى*وببةويجميعها!!انمااًلبلاغةووالفنوالادبا!افة)ء.(1ةللب"جميعا

رفول.ا)ءىااكا،نعاىا!--خةلا.وراًكاءلزفي"الى،!،ر!ةاورا!ةاافيقوا1).(1)."المفضلةواابانةالاولالاحتراماها!ااهتاًلحياةخدوة

.1(الو!!منهاصرجتلازب-لعا.ليبالأءضديا)"!ورورقي)).عجت!والماز-ةوالافرلمحياةالادبآنوفعامواواًؤالموامصرأدباء.را

للامها&فىوفد.لا!-،لمةالجذرياحلبااًلتالثةإلاجابرةوجاءترإ-االة-موتطورار.لة،ء!ووانما،رائطببتاآو.دإمة*خةليسلموأنه

توءيمةالررو،الخلازموآ.بضت--ت،الح-واناتؤجمماجونىوودبرتجادب(278:موسى!للأمه)."وال!بوالاخاءاتضرؤطوا

!ث.4العضو.ربا)-فيرا!.لا.لرهـ،أي،اتزإعهار!دا!جسمناابوليةاتفس"راًأقد.!فالعربيللادب./فسهرها،ركشية1منإ-ءتمدهـوثم

لبط،ربعلىل!رفهثم.مندل!وانيننتمذوذؤيالعاميا!إولايمتثفراءوااتسه-الدت،بيؤلفهكانأدبهوالقد!!اعربياقالادب.طبقبا

وبي--ت؟،هـت-ود./نلجاربلمغزلىو/هم!4.اتالنهفيالاهـرلمبروررأ!نولى.((إدولةا))3،توا!؟لاءجصعلان.2قهاوالفالامراءوالشلمفاءلابرل

!تا).؟،جببنمنت-يءتأكبلفياوراًتةبزءرعةاقاماحيثافيانات!يب-نوهـو(256:مودهىهـللأمه)،بال*جادهـانفيوجود!لمشعبير*ن

دبظ!9ادفركحدثأعقابهورت،!،جد/هـةء،دات!لى-ة"ترليؤ،ور.االاقنر-د؟ءقصدبذلك.بطالبلا،القديمةالعربيةالادابدرا-"4ء،،اب

تبر!اتتأؤ،ي.للمطورصاسمملكضاليبئةررزتوهـت،.جد!رهورءللألات..ا!اؤكب،ءتاتارمئهالنعرفوانم،والاساوباا"دؤطف!ما

الاءت-،براتووالرجوعوالملاءمةالمقاومةفيمعيعةعادأتتكسضهااًلاصياءفبم-*ع!

شبتتىالؤ،دمةالاصء،لمنوالاحغادالابتاءؤ!العادات5هذ.ت*ردمنراهـلكوبةخمعالمجبتطورايضاسلامهعئد.برتبطإ"المصراً"راةوتطود

نهـت!د.ر-ءندءةابةالوظائفتعينمعيئةاعضاءلهاورائ!وتصيراكلم،الانات"الاواقالىالمرأةاًلامةتدفعاًنيجببىئهيئاديهو

علىالاكبارإحماظللتطودالجدبداله،يموهذا.الاحيأءتتطورلماذا:اذن)11(((الصناعةحضاناىاالزراعةحضانمنالانتقالالىالامة.ندفع

.1(وز!افي!ضاررانرور"وضرورةالو!ط-ررأنمنالمستوىالىالمر(ةلادتقاءاوليةخطوةالا!صابىبةالمساواةمنويجعل

حيضمارذلكرعتر!وهوههبدحقيقيةآزمةكانبوا،زمانسلامهؤاقاء)11(.قىالنفس"المساواةسوىفيالمنها.برةليستالمساواةفهذه،اًلانسإني

ابرمانياما))!ول.لةارب!ننحواًخلاقهبلذهنهاؤساراليهيعزولمخعققلمالانالىو!ض،.أوروبافيالخارجيةهاحرراراةاذاتولقد

ره--ننقبل/حاؤلاوءل!نيوالاخلاؤبالذهتيالزازيابيأعادفقدر،لوس!ا?ر-لةااراًةاءنفلسفة)ظتكونانقيجبواذن.الداخايةحريرتها

."اًهـرذههـ-نتجاوزدل،ؤقط-الاورورءةبالمرأةمساوا.نهانبسرلابحيث

ت!إلدو!م!كإبيئما،وفتإتالىالعاماءاكأصاواتان!ظ،الدلااةتزاللاالاوروبيةفإارأة..وارقىابع!اًنسمافيةاؤاقالىاةالشإو

تهةكبماات-وان،واافي،تعالمفيلم!يببةالمد؟ديةالملمالمحركةانطلاقنقطة.الانسمانياوو؟وىدون

ية.البشرودلاك"طوريااتلمنهـجهعلميا"نكاملاسلملأمهعنرولظورفيإضكص-وىالاوروبيةللمراةهئا!موسسلامهوتجاوز

والت-اب)):الكلماتهذه)13(كأابا.نهاصهـثفيسلامهويهدينا.ومعزىدلالةذو

/ءسأنيمارطكلا،وحيوانا،نباتا،الاحياءفياكطوددرضاًلذي**

ابرههـ-ات1ظورذلكبعددرضاذاثم.الطبيعةنحودينيااًصساسامحتمافكاناًلعصر.زطودوقد.بحقعصرهابنهوموسىفللأمه

لا/ضمالكفانه،داًتوالحضوالعنوالأدبوا)علموالاةقافةوالعائلةوالادياناكثرأب!ادامنهجهفيكتصب.الننطورمفكروهوالاحداثب3برواأن

/؟ئراًنو،جب،فيه/عيثرالذيالوسطنحوالمسؤوليهةبحسأنأ،ةصاتناقضايحسلمأنهغير.والانسانالكونقضايالهافةنظرتهفيعمقا

في!ذاء(ملاجزءااصبجقدنفسههولانه،والسموواثرفللخيرفيهإلتطوروكان.والاشراكيةالعاممكتشفاتوبينالتطوريمنهجهبين

.التطور،العصبلآالخللإباأد!صىبهتشبعوروحامزاجاعندءاصبحقد

الدرقمةانوالاؤ،عله!نبىوهؤلاء،أحعلوراننلروة:راجع)12(3،3.73،س:العصريةللبلاغة:مولمىلسلامهراجع1().

.(!ساكطورشمةا!الاف)13(07.54،س:الرجللعنةتاراةائموسىسلاعهداجعأا)1
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نتب!---وكأهافيدةاً(لم.تجأرادر/-.تةيما4"ةو..وقيدملاءوزالن!(()!ا-بىواليت-رءذمهـء،أ،/:ار،اة!ماإ،داهـ،3ا-طأل،داروه؟!ر

؟(،المادةمنليط-ءورنةا--ر!)-كللا-كأ-

هوحيثمنللنصعودما)عأا)طأ:عزيناًاتما/زوضوحأنءاى-اًاءدبرداًاءب-لىارةاءزءن-م:أ:3.،لي"وينفكريايءارفيول

اًاوصسودحالاتمنص،ءشهص،لةهو--تءنلهالض،ءلىوااطارع،،صوداصدتء!ورين،1)ت"،و.كأصي،رن،ؤىأ--ءبمعاإىالم"ترزةاً)ة-+ادينزت.هزق

اًنوضوحهداأقول،خاصةراتشهوؤوافيجمنخاصة!!اتأ*ت--ب،المادينءهـليايزهـواء-ىسك!هو!اء./ةؤ*شك!،ءزاتولنألاوروبي!!8.فيل-.ثبرزه

رالغةةاهميةذوفىاا"مااى!-واز!ا):ا-،5وء"لاخرءمتوىى2ا*نو،ودد!"الىهزقهفامرارة

المولفبقدمهالذياًلتحلهلىروعةيحفيلاالمنهجيالضطأهذاومتل.إ،لوءىةزارة

الذيقلقلق.نحياهالذيالمجتمعوطبيعةالنفسيةحيأتناينالمعلاقة

المجتمعفيوتزايدهلهننتطتفسيرفيا!برجواد،ةالمداًد!!اًصكاورو/تبد،لمه3جلثااًدمم!؟خصاًنم،ا)كلماتلهـذهانهاحسىوالحق

فيالجهازضعفاوليس،فرويدىيركماغر/زيا.نوتراً!،الرجوازي"ورءوب،3-ؤ!اًلاذ-طن!أزمةؤاءوءب.الص.رقامىالوؤتنفسفبى

القادمةالاحباطيةالمواقفخلاصةهووانما.الساويونىيركم،اامصبي1*رىش،ؤىابرت!عوأر"للت.مةرز!4جو!ر.ىهـووا)وصودي"مإءيالاص

عنعبارة،الطبيعةمنكجزء،هوكائنفكل".الظارجياصلم!مامن.سشبمالاالىة*ب

فوىمنبيئت4فيمامعالداخليةقواهتتوازنةرؤرديصهاز---"تمنواضحشنهجيبتراب!تء؟المؤلفتدالوعيوءكونات

نجتبع.حيثيةالنطرهذهمنالمؤلفينطلقو.لبافلوفكلقا"خ!ارجي!ة.النوعى،الطإلعارعإمولظابمادرا!،ووتاد/حسهاوء،درتهاارنظرةشمول

صياةعلىالدقيقوانعكأسهااًلطبقيةالتناقضاتواًقعفيالمشمكلةجذوك**

رةالفروير!اًلمفاهيمنقديةبروحذلكخلالوبناقث!.اًلمنف"الاؤراديرت-اولمو!حماسلامهتدالتطودؤكرةلمنمو4تحلياديمثلا!هـو

مجتمعه.ازمةعنتعبير-يضماأهـ!-كانتا)ة!1،خ،!ةكظو./ب-4ا)ةا-.فيةللاذتىور!"تيعرضق!و.ة1عدمتروا"امناًإوة.وع

*"ة--ا!قيايىلاوضاعاتالان*كا!5هزراًرتا!و،اورولي،فىيإ.،ورا

وأرهـ-ة،مصرفيالاشتراكيالمفكرأدمةءنالمؤلفحد/تولعلاة.-ىاا!تة.ار/كألىاهرصإفالضاء-ةالى-5"تيرتددهـو.بم،،اا---اور!-"

اخمزفىامرارةا)حقيقةعلىأ.لمهـينا)ضع،الطبقيالمجتمعؤي؟لة*ر،فئصراً)ة*ريوادباورصيوالاؤة!ادياطمعتو!يارمرب-.قىاضطعةا!ي!،نحيل

.الكنر،بنهايهةفياليهاأثاراات!1(وهـد،4ا-"ا!"عألاوصت5طرص.هااإتكبا)*ا!-"ارش:اوة-اتالىاط)5-!ى

اً+.اًاتضاؤة--إت،5ا،ذصا،أؤىاا.طوشوكأانظرلعرضته،"ورريىسلملأمه
ناء-"تفإنحريخنهبدممدبادنافيلا!.تراكيالفكرعانى!ةد-.-إ

نأرل،الشعبعنلابتعادهاًلثوريالتعبيروا!تقد،اليسادأوين115إإرتتم،اة-*رىوااولدنداًاواقع.لطورمعااةظربةووذه"لطور.لم!

الساشسدالطابغالىأدتالتيهيالشعبمنة3ا!ش"راالفكرةاةءأو--)-ا"لىء،أورور"!ىمشتهااطهـاوارباإتطوداًهـفلمراصلىا)ةلمس!كأ

في--المستمرةاليمينيةالحرافاتهافياًلمصريةالاشتراإي"الحركةءلىوزلح،الاوروبى!روةالم!!.هعفبئال"ا-!ةاتور!ون"ة-5ب-ىأإؤعبىا!-!ثارز

..00100000001001اًلم.لمتمعااششهرلم
لحكم.علىليهلمموللىلمطالهوديليها-لطري-.-وى..-

استرس-اماذاحقيقياخطرايشكل،الجامداًلمءكانيكيواليساراضظر.راتا،!ار.بمدىالاصساسهواًلهء-للهذاًالعاموالاذطباع

مدنجة---اتبنياًلبرجوازيةبأنوالقول.اًلنها/كأالىاةءريأمه،ء"المابة-،تعنء-صتةإلمهالعلممهكأارنظرر،تكانتفاذا.رالةا-ءةةهـ-كأا(عل

مضلل.وهـمايف،هوالمادهـ!البناءمنلباووية3راالاث.بتت-،رعلاتطورينداتو!مابل.ا!مهصرايخاجاتعنتقللاو!ي

ادت3حيث،موسىسلامهاتراًكيةفيايضاالازمة/-صتمطار*،ءإ-هاوأضةوا/"البرجوارءة،ريمنعصةةاتجابةاةي!دا:ماءا

الشمديردةوذبذبتهاوتوترهاقلقهااًلصغيرةابرجوازبةاسماتءن)*ت!.با---ط،رةالقوةوافيلنازعالىالبةاءتنازعيحولىلمحنيتشه.بربريا!لسةشإ

(018ص)"الصغيرةالبرجواريةاًبهباتواشترالعلميةة3ةداالات-نعلى!"يطرر،،ديالامبرياليةللقوى((ودلسفي)?اهيووفرا!ىأي

الىخرجتالتي"ال!يةالدولتلكالىانءماءنار-هـجلوهونة--سيرتخدالاولىمراحلهديشوبرناردانبل.التصعوبمةدرات

السيالىفينشيطوكمساهم،جديدةلحياةكصانعةالوجودص.زالم،د./"موطنمناك.كلةرهذهالعاهكبالحلى.رأليانطي!اوكان.المساد

."الامبرياليةتدمرثوريرةوقوة،ا)دولشة!اوف!بىالبحثمنهج.نشكلهناكالعاميةالفلسفةحيت،الجدإية

/شادكهانماالفكرحريةعنتابه3فيموسىد.لأمهاؤقيروحينما.الغرفةوروع

الطبقية.المجتمعاتفياإتأريخعبراًلفكريالاضطو،درضراوة.اسالاسا،ورولي---"للفا-صفاتمن،تقيههيقائقالمحاهذهالعصربةوالدلا)"

اًلماديالاتاجبوسائلتنصرفاك!الطبقةان"!ضاالمحوربرةاًافكرةو،وصر.إت،-المادةماد،ةدلأ!ولهاديالعلمءسوح!يترا!تيا(عاء-رة

بصورة-لهافتخضع،الفكريالانتاجبوسائلالوقتنفسفيزةء.رف.ما!ر41و*رناءلىالفد-ة(تهذهوانعكا!شأتاًلمطاقيفى

(803صى)."اًلماديالانتاجوسائلمنمين9المخراولئكافكار-ؤ!ة*

للمجتمعاتالمميزةمةالتهوالفكريالاضطهادانيبظلادنالمطبيعيومنءعالةهـشفيدلالاتهفيالنفمىعلمحولالسادساًلفصلو/شترك

اني،المراسمالمجتمعاسنقرمااداصتى،مراحاهامحتلففياًلطبقيةأ!-ءرات-رالتاسعاًلقرنطوالالئفسعاميطلصيت.اتطوراؤصل

وهو.والاسلوبالشكلحيثمنمفايرةنوعيةالفكريالاضطهاداكأ-ءبؤ*رةقشه4ؤيزاًلمببئالفلمهفاتمنديمىتمد.تهلننشآالمعاصرةفاتللفلى

اجتهعافيالسماتهذهمناقشةيحاولوانماالتعميمعنديرقفلاقوانينهاالميكانيكيةا!ةلمسفاتمنر-ت.مدرمدلمحيماثم((امقأ-ةاالقوند)ء

بعيدةمناعةاكسبهاقطاعهاوانساعالبرجواقيبةسيطرةحيتاًلازجليزيرالشصع-ورليعترف؟اقاوفرآليولمكن.النفسيةالطواهرعلىليطبقها

الىبالضرورةيؤدياًلقوىتوارنحيثالفرنسيالمجتمعوفي،المدى.اتفسيةاللظواهرالفيو!وجيةالا!-صو./ئف،نويةظا!رة3

يصا!صيتالاميركيالمجتمعوفي،اخراوبشكلاًلفكرحربربئاًتزاعبماهيةتختصمن!جيةزقطكأحولهناالمولفاستش!هادمعواختلف

ثبالعربيمجتمعئاديثم.مداهاقصىالىالفكريالاة"طهادصورةالشعوربانققولنا))بو!نر؟ر/قولحبت.طبيعننهأياتمور

اًلراًسمانيوالنظاموالتقاليد،اًلاستعمارو،الدينحماةقوىزتضاؤرإوجودوااث!عورالان.المادةمن4بطبيتاًلثصعورأنقط-رمنيلاللوجود

الفكر.صريةاتعوق"-ملال*يالواحدةالظاهـرةلنفسمحتلمفتانصورتانوالمادةاًلفكرةأو

لقضبةالمؤلفتحليلتسودللمجتمعالمنهجيةاكظرةهذهونقس..للاخرى،نةاحداهمافلببستنمعالمجاوالطبيعةاسم

الرجلبينللعملالاولالتقشيمحيث،البدائيالمجتمعؤرو+.المرأةىنفادا.هءنرالمنهجاتمعطمعباقضرالموافانهناوأحى

مركزااًلمرأة.بمحالجماعيالزواجظلفي،الاطفالتربيةاجلمنوا،راة-اًلوجود/"طبيعت"حهتمن-المحتمعآ،نواذا،مادياطبيعته4العالم

الفرديالزواجينشاوصينما.الامالىالانتساببعصرايى"يرمزهاملافرازذاتهااتماعراكانتاداليلىاًلم،دة،طوداشكالمنشكلارؤىهو
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لح!س!عالوض"حإيفيالمراةنهعر!ء،ةالجهـيرسوالهاولرايمةالزرللبيثةكةت،ج

دء!--لأهـكبما"*الا!طاع!ه!ابرة.ع1فيالحر،بمعصرت!ر!تم،انبودي

ههب!همى1ابيضمانزرجمة-ياسين13"زبتاليفا-ت-يىاالىبالمراًةوالارتماء.المعاصراًلرأسما)!الم!معفيمدللة

لكل--،ا.الىنفسهبالمجةمعنرتقيحشمافقطيتحققالحقيقيالاز-طني

الذيالليللحصبى/العاهردمكرونظب31أنهم!يىر...زءمة.ادطوى

كانبلهاحاكاًسطورةعن.عام"ائةالجزائرمجظلمعالاستهم،ربهءافء*

هـاتب?اغوصآنهميكلىبل.ار/ضاالوا!عمنوت،حاياسينالإدبف-0)).للفنباد-جمةالمن!جأووميةعاىأيضاالمؤاةءويؤكد

عصرهالذيألعةنءـذأالعفناعطاقهلمحيغلغلعمشفاعماقالى/،ورين-علاواف-4العلمالمنظرةهووانما،فحسبالواًقعهويىىاواقعيا

ونتماساك5جبينعاى!تاتصقبربهمنلةةههااوحلامنزر!ةا!*لأتبذافىحدودفيانسافيب!صبحانللاديبيرمكنولا"(392)"أيرفا

وء--لالندىمنها!سالالبيضاءالظلممقلمةبهـ،داقئا...العارمن)276("والمجتمعللطبيعةءلمميمامف!ومالنفسهحدداذاالاالىرائع،المءش

ديواطلقه؟!بنكانبكثفهالذيالنتننتذوذمعهجارؤ،(لىباةآءواد؟جوهـ--رالمحيطةالظروفتسجيلهافيتقتصرلاالفنفيوالموضوعية

دالوحلوالهبالمعةرالترى.لعتالنائمال!هل!قمحركاًلاسوداروالمحعوجه(روا!بل!-تعضرفهيوانما،الفوتوغراًديالصدقعلىكبماالفتاًلعمل

وكأدباءوالعبود.بةألذلاًوكأدتضيءنورمنأنث!ودةوجحلهيهـه.4ءلأتالمرتتطورفيحاسمكعاعلالاقتصأديوبالعامل،!ه!الي!اوج

...المعمورالخاء!الطابععلى،وكد،اًلمعلميالنقدخطواتيحددوحينما

الحقيقةس!تهاانبعدألواقعدلبالروايرقىمن((نجمقى)تا.نةضهتاكص!--زا.ت،ررهقمدىآيالى:بسواينالفنيللعملؤ-ةفدم.للفن

...الشمسفوقمشرئبةد،داءدحلقتالا!موغذاهااول-5"اوما؟الفنيالعمل!جمةابرازفيالانسمانيالمحتوىمعالبنائن

وديرةال!بخصبولدتحينالانسماناإتفاضةلبندضهعتلقد.)288(؟اًلعمللهذاالانسانجبة

/جملهازالىمأالعرببئالاصالةمنبذرةولم!4الذلعفرهوطئأصتاءمنا!ورةكيللههلابالعابينا)و-هـةان))ءنالتةدفيالمفهومهذاو/نجبع

عليها..واً!تهصتالعفنج!!لامامب!روتصمدتايوطئذالمثت،با"ا،ض!ونابراز!يكلاهمايفنناسقان،الانسانيومحتواه،الادبي

بجذورهاودفعتالليلعنأبومخرتالاجواءث.قتالدهروأنفأنفهاورغم.(275)الفنان،بمصدهالذيالهد!

..الحياةأعماقالىإ؟ء-دفياًلاش"راواقهيةا"ءقال!يدلكبعدالمولفكتبهمانقراوحينما

والسياقالمسرودةالحوادتتحملفلا.ءادقيروايةنجمةليستاء،ء"كأا)دءهاتاًلادراكقيزايردنحس)1(((الحهـيتالعربيالنقدفي

ؤكلةالفكرعلىتلخيصهااستعصى2ولذلمكاًلمفبيالابداعاعباءالزمتكيما.نسبياستقلالذاًتنوعيةكظاهرةلىللادب

تعشتنىعمبقةآغوارعنعبلرةثئابر،ه1فيحبرخطفةوكلأهدإبهامنقى9ر*

وكاملةصادقةصودةانها.الروايةتحملهااكيألاسماسيةالىقضهـ-4ق-هاا)علعي"هت،!؟لنسبةالفلسفبةدلالتهاحيثمن،الانجبرةكأوالنقط

انها.الحياةفولدتوالموتالتفسخفيهاتحداًلذجم!الجزائريللمجنمع(رور---"ةإةدساربمابل،هاماتحولاتنمكلالعربيالفكرديوتطوره

التيالنفسيةوالازماتالاجتماعيةالمتناقضاتصورةلفتةكلفيتحمل.العربيفكرنافيالعلميالمنهجتمتلفيةجديد

فيبركاناخيراانفجرتواقيالرهيباجظمعاذلكجوانبفيإء.ص،رع."--رس،أ،يبمانبءتهمنيقترببطابعالاولىالمرحلةمتاتقلقد

الذياًبىرم،نذلك.صممهالحه،ة3انتووقودهاوتافكاناجزانراتورة؟"،:،؟.طفيما!دوالى،اًلوأدعياًلادبحولالشموبافتيكتا؟تفيثللا

وتمطىى.أصفادهبأشلاءجلاديهحطمعملالمحاهديرهفيالجزازرعرمنا.الأدبيالنقدحولوأإتترالمالم

.صسرهاضلاعضصغطقضبانهاوحطمأدكاإهافهـدمزنزأت"داخل.بوالظجر..،التعميم:هم؟الفهمهسافيالاساسيانوالعنصران

تحىتستةمائةالعملاقهداحياةكيفيةهونعرفهثمماولكنإ--ت:اوء!ول41هاءكأخطوةيت!كلانالعنصرينهذ.بنانهناانفيولست

اًفتةد.نهماوووا،السياطلهيبعلىوجلدهمبرهوكيفيةالانقاضإ-،ت9"-تبينالكهة!باكمبزارتباطهماانأرىوانماالعلميةال!ظرقي

كاناًين.الجزازرعنتعبيرهأفينةولىصناز/تهااًاتيابطواةأ!وحات!-!المتو/اتهذعفيلةالحرلقوانينالنسبيورإلاستقلالى،الوامع

اين؟؟سكنهالذيالحضيضالىالحي!اةأزرمامهاالءكتعبرألتقوبيجد.العلميالطابعلاكسابهماالاساسيالش!رط

اتابىبخ.آنفرءمالعملاقذلكيرظنفسكانؤقدءالىيءنداان،جيابىر،ليهووالتشخهصالتخصيصالىوااتزوع

بمرق!ق!،نوشةءآهالاخضرنحوأدنستالسيديتحركر)).(ما)"-الطابعءلىآفي"!أككيدمع،الاخيرةكنناباتهفيوخاعةشكري

الىفمةرلمحعهقد(الاخضرجراجسببعن)ابننهاسننف!ارانا)"ةبيط.والشامل

ويمسكنفسهحولالاخضربربورو.الخندقفيالمرو،ليمي،الىبطورة51ءلاء"ل"راءةرائعامدخلاكوز"منقيمتهيكت!سبلا،اًدنوالكتاب

قوسالحاجبولفيفتحةلهثيحدرأسهمنوبضربةالمورنتةرفي-!رخاقاكأة-،ياءثالعديردعلميةدراًسةهوحمثمنولا،فحسبوتمثلهموسى

كانمايبررهافالثورة.العملاقيتنفسكانا!ةتحة،انآمثالمنيرتفءإ-!،ذلكالىبرالافاؤةوانما،فحسبالمعاعرالفكرفياًلهامة

تهبعندماالنورتدععالتيال!وداءالانفاستبررها.بهأتن-نرمالاات.لمم3وأتعءر.مجظمعنافيالعلميالفكراتطورمعنىذاتدلالة

منطلق،البشريةالنفسذاتفيالانسانيةعملاقيبررها09إلرهالاطفاء،اث.اكللاالعهءقىمدلولهفيالعلمان:قأؤول.أالمعاحولاًا؟لف

افمانيتهتنورانالاماديةسدودلمنالافثورةوجهفيتقفور،اًاثودةالانسانيةاارؤيةاغتيالةمد،الجمودضدلار4،مطلقااكدلهالىير؟دي

فينلمسهماوهذا.وجههافيسداالمحياةجمدتهاننفسهعليهصتى.والمتنبؤالمعرفةاللامتناووهة

هيكلهيعجزعندماذاتهمنمنداخلالانسانتهبنفسيةمفةعا3ل

الحالةهدهفينجمهمجتمع.لانلقد.المانماودفامعالتلاؤمءنالمادياص!!اطفالقاهرة

ثقوبهوسد"تناقضاتهمجابهةمناليومتهالمحياةتعجزكانتا)،صجانجة

اًلحياةلعملاقالوحيدالمنفسهوالهيجانفكانالدةنؤجمهاغلفهاالني.61!التلمةر-،ير-إء-حازااشتفدوضددالادانجه111

الموتحبينفيالاخضرآمثاليجفرهاكاناإت!الفنرحاتعجزتأنبعد

تلكالثقوب.بربر،بهالفرنسياًللهلكانوعندمااًلعململاقهذاصددملاء9عن*-3-

...اكتربضتغط.***

كنامسجولين.معي"قيداالشمواءكان،كأفيةقيودعندهميكنلماءظس!

لكل،اًلخبازوأجير،اكواءاناالعلفصظعرةفي،الدركمركز!ي
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هعممعنغه.الاخكىالاجتماديطالنشاطاتمنقاثيردلملئاافيومدخالسديامنتفيالحبتركيقفزخكفهـحقيقي،طاكطتولىفكانمنحررلورجليدمذك

...؟الامنضاغاهـيهءنمنة".لىطيءالاربأنذانف-وقنحيرمنبيدبدالدركإظدلعهيقد،اتفاءاءنكلدانتطبت،لم

النوىثوجةدمله،متمق،آاةلكنه،!مغململأليسأنهالجواتنكةمةعلىبقدميهركلاتطريقدفي.روبظعوهووحدهطعامهلهير-طروكان

بئندنامكمأحدالممباهعكتكونايئالوجةددذابررنضقلا.الخاص00(1الرجال

معكلتفاعلاحياعنصراكونهاحدودفيكذلكهي.مل!الةكذلكهـ!الىالعربية-فرجمتهآنهوالكتابء،العةلدىالاتياه-بلفتوالذي

تننابكقالمتطابكط،والكنرطتنالممؤظطرخةالنلهرطاًلاجنمأغرطالعناصرفبرورفئقافطمةهبطالىليسكلكومردافنية9روصهمنللئيءميعققدهغ

الىالفلسفةمنالموؤ!الرسول!والادبيالناؤدو.اةعقبافيغادةاًلروحالحقيقيةكونانبلفحسبالعيسىاًبيضملكاًل!بدةمترجمته

السباس!اًلوضعآسهمويهف،التعقيدهدامجاهللاكتشافالادبادروح.فلكخلجاتغن،،سين3اتبعبروتدماءرة"ةدوحالاكاب

الطبم!الكائجالطيءدكاخلبدتفيةالتقاليهـاًلفنيطالابرماعيط،الدلالمطوعليدعنهالريبططرقطىبتمنالمخاجاتدذهتتنعرىتباللونسية

بالفن.ندعوهعلىعرورةزبرمةادلوييالاملفهاالىوا!مهاالىأءادتهايةالروا4!نرجم

كه-اًلياحتتطكبممانمئأتبدراقاغمنائقان،كلدكلكودمم"صحيحالفرنسيالناطكعنهاقي*مماالحرأنسيفوتجرترهاالفنيةرةحلم4

ناحقاوالغربب.الفنبمإقييرديا!لمغةففبةعتداةومفبا-!اتأثراصميمهافي.نظلولكنهاالفرنسيةراللغةوكأبتوضصنجمةأن

في.اًلمضولاتهذه"منهج"إهـهشه،القصاصهذالمحاولاتالمتتبعالتقالصدغنفصلتاذاعايهايطلمق"كمأييصجولاخالصاغوبلا

الكلمأتلايخضعالفناننلحظ"جدعانياالخيزمساء"الاولىالمجموعة.منها"تنكرهفيماحتىاببهاننتسبتنقكماالتيالتقالي!للك،يةالعرب

اًلصورة!يموحدانفسياجوابذلكتخانائ،المبغنالتربربغالعربيط"رمفئبرواًعماقهكوارفهيوالالكارالروادطررخحطكإقتدناًما

لميخضسج"تعبلرلطحلم"الجدةدقالمجموهطفينرامبينما.الادبنطكاتبمنيرفومنعفهـماوصاصينأحه،ناأممادطديا)قارىء/ف.رج/كاد

الجوبعئرةعلىبذلمكف!بعصل،العربيللتركيباًلمصريةالكلماتتؤثرالاجدادءنسلسلةا؟همفراالانسانجفورملاحقةدىبرإ!ين

/يتلاءمأنهو،المتظورالكاتبمسارفيأتوقعهكثوما.النفسيال!!ودالانسانجبةللذاتملاح!4فيفيتخطى.نصرداتهابسط!!حتى

فيالفنائالنسنجمطغتصورنطأنهاةاحدقوحهـقديالكلماتمع3-منأ)تريرءططحاًنيابتلاالغمنلبثديالكن،فسيحطيسطورقيأجواعفيالزمنية

..التفسيةالايحاءةاوالجملةموسيقىاوالصودةنشازيثوبهلااًحطمالفانيالحيافيالهمأكا!علىالواقعالىعائدانفسهالقارىءوبجد

للكد!المجموعتينمنوالنماذجالامثلةاًسوقانآريدولست.الروايةنبراتمننبرةلكلياشبنكانب!!ملهالذي

أنأ،فبينهو،المقالهذافي.إمنينيدالذي0الصددهذافيأةولعلماالحاوعدزلمن

الكطنب.هنداًلامسانيكةقلكانيطالكنيالتعبيرمجادئفياخرتطورا

مسكءصدور"دلتنمضتسنطقتستالىعالهنمنددنااًنناو لإظ.**

هـونذتبددأدبفيسيالابالمنظرأنلآحسنا"جدعان؟ا?بىا

فيمظتلطآبداًيتطيرلمالمنظردتق.اجتمآاقنيالكادحطالمئاتةدإعن

دطكلمطكلاتحبكلئعتغهاوجداندأنبريدطك01اًلكافلئنطودمراحآا

ا!لجدمطال!!ر!و.!قداالتعرجمتسعهيمحمومعنىغةحباطسابقةوا،رغثبرلمسناهالمبنئ!رلبالعطا!.نعطلميلة!ق!

صذنتذمنعليهكانمابعكس،اللمجموعهجدعالجد(دة!لطاببع"امعانشاتبطربقلمؤصصءج!عة

المطحاننطالطئقتطنكانلآاغنتعماتبددكانسنبتاتست.ممان

كنتكلكني،الونلادسرلىولهمطعمرانوحبصقدقيبانقصهنمجتمعنافي.الاقلىالقصصط(لمجموهكوهخ"جدمحان.؟،الض-ك"-*كء"ءقدمففي

يطهنكانالطنانغنبمعنهن..(سكطن)حالتفيالطيقتئهطقأستيعر:الدينبهاعأحمدا،ستاذيقوفل-نشكتبدرالملارنب

عبداوالموجودبرأرىفلا،لملمشكلةالباردالسطحعلىإبى،4كلتااًلمجموعةهذ..لضمهاالتيالغرالقصصقراءةمنفر؟تعندما"

من،وجدانهمفوقلمطافية!ازمآ.نهممنصلالالا،الصمدعبدأوالمقصود."اللغةقضيةهيتلك،هامةقضببةدبماؤكروجدتنبم

عئمانوسرقةمنه()واحدقصةديأصمدلزبونهالهقالسرؤ"خلالليلمةحام"الجديدةالمجموعةاًلمنقديرتت،ولأناخشاهماوأختى

))أنتوفكوفيرمضانفيالمومىوجوع"تفوتعلقة"فيأمهمنللرنجبف،نجبرهوكئبرونبهاءيهناقشالذيالمنهجبنفمى،الكاتبلنفس".نعب

مطقوراًلمتكرجالكاتبمنهاوقهثاًلمتيالمةإظوداتمنذلكونجنك.."بكرم.السابقكالمجموعة

مبالفاتأوؤدرية،حلولااو،سادجةاشياءالاال!طح،لى!رلمالذيكثبرافيوقفأن،حقاالباحثتعربمانشأتيدرؤصعيأنذلك

ساطنطداتجاًلسطهئ،يخكط،كخاجمئالموطوهعوالشظغميطللفكبنققاتلطبدعتبيمالعنصردكاالبعهخيتناواثاىأخشاهماقلكن،الغةادذضنطرند

...الانسانجبةتجاربهميهاتتلطىارتبالحرارةوهجعلىفصحولعلنااوضوعاهداحولال!تاباتفأكلب.ألادبيلامملاكونةاالعناصرءنبقية

الثاتبموقفمنحالاافضليكنلم-القراءنحن-موقفناولكنكشافاتعليهونسلطالمنقودامملأ!!الةنواالملضةبهنالأاله.نبزر

ليلةفيالسماءمناًلهابطةاًلحاولمنمراًراًافوأهنافعرنافقد4مهنهأنيدرس،وبحتدارسأيحقمنأنهفيريبولا،فحسبسب،سية

اقتاريطتن،فرارمالىالمعطغظالعامغنالموجةدمبدفنستريرح،افدراصنمنفديكةنحننئدولكند،فقطسبيسيطزاإنبرخءنالاعةيبحتاإن

ويعدل!-ا،والفرجالمرزفىوعن.عمل.اي..عملعنيبحت))وانطلقجتمناللغةيدرساًلاخير!دالان.الاديلكقدبصاةيمتلاشيئا

العكمغندداألتالىالككنىعندالقخاردطاررورةطةنكجج،"بنفسدالعمةندكاداطائقظنكتهامننمتوباخانيالفنيالصملرناصخأحدهي

."يعدلهاومسيره،و/.نفرج،تررق"صاحكلشعارهكاننفسه.خادجهلا

مفإنك،كثنتنقلاسباىزنوبدمندحغامتالكآن،اًلصمدع!ةدكياًكسننانةدي،دامطبنتنجفلاصرج،المفدمةدذهمنبدلاكان

طراءفيت!هدئمبالاماظتئاهوامقططةملمكبمظرق"دأسها!هاايررتعالمقدماتكايطيطجى،الادبيالممبرعناصإتعقركمج"ترابطاعصصراا"عة

."الرنههالىتفتوالىالعامىبالمصدىوبمونهمابطأنبنمناديهاعهـنااتياامادكاووالنتائج

قالحظاءزملائدمناًلعطاتهيقتكدكاجالطيئ،أ-ماعيآظةككلك؟لاغمكطلكدودآا:دناذيعملكل/طكحها)رزمغفالسؤقبآ

4بيركبواحداقرشايعطيهأحدايجدلمجنالسواءءلىالضيقالمضن!بةا!شاقةالناقدرحاةتكبدأابيطاررؤالاهـذاحدودووي

الليؤعلا"-زملائهأحوالاستهرضأنبعد-!!خعبهواذا،الترامبالاوضاعذشصل6خارجهمنؤقعيةفييئورطنندوناًلعملدذاداخل
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تجاوزالىور"يضطرنيالفضأنم،نص-جذاك.المءتهعمنالاخرافط،عانطروجدنفسه))انه،!مطهذادتى،1(4رلورعلإ"لهونهفيررلموةيشو!

تجاوزالىاولاسيضطر!ون،13،ألاجتهابميةللظ!رةالحادصكبماالسطحمشكلمةالصغيرةهـ*لتةوراءأناىالفكترهصا"اثلمازهـمنمة!يفىهبفغر

الىيضيفنشاتددركأنوتدئذلكعيرالمثاشرالسطح!الفالبا)ء*ايرفئ،ان0.رة؟ت3ءازللاتوعالمنلالم"موز"للاؤههـولمءه*"تت،ماة؟"ءرة

عنالغائبالصوتفيرضه..جديدأننيئاوالفنيالاجتهاعيضميرنا.."جزمهاوؤرنتراوكالو?رديى-ت

الىيرضيف..؟ادلأافانجةعر!تاءديالمت،!الصوت،،نيألافوجداف،هـلىأرر"دتاًك!المزعجةاسكونجها5هدمنضاانفا!اءكقط

لمعنيهماعلىالتسميةهذهجازتان-النعبيرلمحيديرمودراطياشكللاالفنلمةالقاتوابىالفاتالقدرإ"والرلمولالسؤاجةمنكتيفاستاراابصار!ا

المنملذجحرمانانهنابهوآوصدترا!نصوةفيلي،لموضوعيةابىعضؤصني"عونكفي*كاأنفاس)تكفجويكل،،والوضوعواتءصبةللةكرة

هـصفخصهاؤضيةفيكلدتهاوولرونمعي!نهاًجتماإيكألفطاعاتلمىافياف!تةسكب.لىضةلحظاتؤيا(الجداد))وا(جدءانلى،الخيرء-اء))

النتساملةالرؤير"منبص-رتهناردودهيرءرماًلحرمان!تا،يردباتح!.بفزارةوت،

جديدةووالبالفنيههـزاتقاليالىضبيفسالفضانكانوكذلن.للحياة

...:...........مجالاكااورصحت)ت!أأل"ائا"ال!انوراماكلو(ت!الحت)ان

.الجديدهالراوبر"هـده"نالعصيهاًلىالمطرمنالحالبطثيع4إس.دها...

اًلفناتةءياعاروبرفئ،ذتصأتددا-ادبوىاًلاس،سيإكأطرلرويرةخصبا

اذابأسلا؟جدبرباادب-اعملاالاديبطىامترحأنني.بفالهلو!،وجودص،لةفي،صياةحالةديلرؤقي،مجتمعنافيالىءووو

ونتخصبلمتصوأدتلتطوداللإجعيهالننبجةهـوبالا.هامافصوداكانالى.لمبىمنتنصقل((الررزة))..منالم!،ز!اخربممىحضور-لحطة

ذالهالفنيلىالعممننادكأكان"اذااي.الادبيالعملوصوروآ!كادولنفدق،عنن!ةوالعيوندصانا!ىهـان"نلمت.-صامش-واكملهقاتإهـ،

علىا("لعبليلمةحلم))نهايةاطيق،ؤأنا.خادج4"نعليهلامفروةتا.ارزابعةامىريعةاللأتأكفيومع،يجيعواخربرذهبواحدالصء،بومن

فيمسشغر!،يىك"محمديرنبأت:هكذاالكاتبأ"لىب"الذيآلنحوهذاالافا!صلمحيسطوحهامناعمفا،الأةدبورا!إوبنانرتثعف5،هذ

دلكبعىد،تعليم،،تكملةمننلقائباابضنهنمنعالىتيلرةاالحياةهوان!رةفياة.-دآالاا(جدءانبر،ا)*برء--،ء)1مى/.دأدممآدء،ة،الاخرى

لقولانقصلىا!ورةبابصالىويهرولالبالطوليخطفمحمد.برنير!حوالحارةجين،اجل،والحياةالر،رةنجهنالمقام((1)جدار11وبجدلمبة

بلهفة"زوجالتعبيريالسياقيرعوزهارءفاصيلاءفأننرترمهما،واصدةمرةوالحياة

..النت!اياءمحبص،خلاصدانا..صنفطرمتنىانت..الل"-11وا)شتمسجهةمنالحإرةاهلينالوجدا!حائل!ودالجداد،للقصة

محمدين:زعق-لوالسالضعفمصدرهوالجدار.المالابا"الجهةمنألنقيوالهواء

عار!اصدالوهو..لمقر!بتصه.ا،4وز!ف..اي"أمطر-والحاره.جهاةتكونلانحقيعيةورصةالحياة،مطيوزواله،،الموت

أبويايعن..حطوةكلمةصضولا..نومهولالقم"لا..بحاجةفيهنىاجدادوا،اولفاأوهمنأكما،عتمانحارةهيباككبحيليستاذن

..غينتمهريانه!ما..،ةالحبوفيهـبدابةر!ايرتهاوياطبنامناًلمفامادرريى!و

امرأد":"ءلىنادىبخرجأنو!بل..المبابناحيةاتجه.لم.جدا.جدابركيبر،بكثيرذاتءنأدبرأشباء

.نفب"4يا..نفيسه-ابىادرةهـط((جدعانيىاً!ءير))هـصاءمجموءةءنال!متانوهاؤان

ورهـ!يها:..اطتخابابمنناليسةوطلتببدرمحموعة!ياندادللطابعا!"ريربالجذدأنهاالىأتتادتال"ي

ا،درسة.لروحعشانتتوير"كم،نالبنتتصحيتبقي..اسممي-.(1لعب4ليلصلمم))،الجد.،دةنتات

((السامعلىجر.بر،شنزل..البابمحمدينو!مدلمهالمر!-اسبدومنتحاولا،يرةالاصهوءةالمجأنهذهنتمكولا

يخعلخطمانت!عوراًهذاونجبس،ال"،،ية!ذها!قىلااتكطقكصء!!بة))و"اصحطب"!لقصصؤ!نفسهاعننعبرالىتيالقديمة

لاامانت!عورهذايرتت!اركأيآصد3انذا1أءرؤ?الاادآ3ه،،رذاكط((اء!ابةءؤصهقبئا(*رورةا!رةمناعلينولا((أميون))و"لعب

ؤوادوانما..!،ذاالامرررى،؟لا...اورسء،مآفأدجماصت.ىعبد:ايض،المكرودةارويةواالمكرودالعلاجسوىمللمنفهانجيهرممما

.*ؤكيتعلمبمدجآةمحمدينرأيلغيرلمادا:نساءلت،حينضمعور19هـفأعنديجهعت.زماةا!حهبرينهماراعدت،الطفولةأصدداءمنوتوفيقالسهيع

؟واص!ةاتل"كل"ابترءبناللقاء)حظةم!ي،يدودب،حثآآلكالمتاخت،دها!ءطة!يبينهـما

اليهذههـحمديرن!!،5*!ءاى!ءطت؟فىءةلجتروةيرة.هـرلاوا!-وأبصديرقيرميرلاالذيالمصبعمد.برونوفقالمتعطلالعاملاهـميععبد

ناويات!ء:إو!كور2زتلإورة3اإدأنر3تذصين،اكتقتةالثةممنواحدايكئلمالسميععبدأنذلكمنأكثر.اك"،تايالمطفولة

زي!فرقك!!3ءورةدأطإهاًربناودرني)و":ؤ،لوأ!4((..؟4ايرظلغينقاسمان))حسانجنهواخرزميلمعويرءرجنشغيلهمعلىلمبراداواءق

ذهب،من،مقاصررور4?تع،ب،كءدير!الا!يوفيا!لمم!ذامن....صسانينررميجارة"والسيجادة..واكتكودآ..والحكايات..الكللأم

ارهوة-ص،واص!ةلياقىؤ!11،،صضةمأس،تهذود،نؤ،اهـءرم!اح!وعلىوانعكالاتهاالطبقيةألهوة!كرة./بمررأنالمولمفعلىعتبولا

005المهـرسقىالىاءةتاتذ!برأنالمفاجيءضيرلا،بيعهمفيماالفقراءبينالعاطفيواكقارب،والفصراءالاغنياء

الدهـرعليهآكلوموضوعهاممضوغةككرةأنهاؤرغم،.ذلكمنعله

يبعدادياهوالمهلهلةالقديمةالصورةهذهفينقديمهاانالا،وشرب

كمعارلةصياعتهاان.الهدفوتتر!القه.دنبأل"ءنبعهدابها

روص!.باللامبالاةاحساسافيناو.بضلمقاكميرعلىطا!هايجمديةجءر
يئة،الهرالط"وافئعبلأؤ"كلمارحصينالكاإبيعتهـد!"مماهذاوليس

.االمعظةسماتلهاكتملتمنطقيبناءفي،لهاالمطبقيالمفارثآواعتتيال
شهرولكل*ثابمصهاطبواوبر---صلك،الشعبهويالشكلهذاعادةيرؤضالفنيالبناء.كأالدف

لادابداًرمنشمورققمع.التسطجعنوأبعم!امباشرةالسبلأفل-أهداوولتحقيق-

الدامغارتيدآاوأآوجهـ"،اخرىنظروجهـ4ءنننلؤيعرضهامثلاالفكرةهذديرلتقظ

فقطفي،-الهدفنفسالىبناوتصل،واحداىفيوفكربةلصيربةنظر

شعيصحسن:صحمها.ادضداًخلىالموغاكأاهـدةأعمامه

القصة.هذهلنايحكىاًن-المثالسهجلءلى-اتصودكنتو!كذا

،وجهةالموضوعفيجديدةنطروج"فىالىآنوقكنتإ!المءسعمديرأو!
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ابالزل!ويلي،1ا!برفلملاراًدا!ياا".!و*،)-بالالىما؟كأ"رة-كلن!؟((ل!بيىا"!إح))ء.،غفش!.،لواوعاءرؤ،كأاًلم،زوفيهوو!ه

..إسمكاألأهـاج"هفيلأو!،3.بةتس-5؟هنآرر!))،الاولاهأ!-.!لا-ف-،رات؟ألمب"اراكهي،أمذاس!ييحماء-باا"دةبموم"--ءنآ،المء.رهتغئها

..بلا!رثا!-5انواعوكل..وابىلمطيبلاشى..بللأس()*لب!كبماالى)يوفي-دا!أد"ولىا!!ء-!ويإ،،ولفمهء،جلم،ما.أيىفي،1لااتبولتا!ةي

م(1اءطخالينآىأمانهيمم9صء*كبماورددانوصصعن..ا!جمها)مودةبرءهإمشهفيا)نآه-إهأوخع

؟إعمس-رذ-اء!!ء،ة*يؤ.3ء-وىء"1ا!،؟!كلثيلىصهـاالىقي--بىها!ةة-!كأ:صس!هبملووزعقأفوءأة)كلنها)11،ورديؤ،وة

ا*ت،نةه-رز،اأزت-إه..دابءر.،كأنؤارفرا)"تاءء،!-1ء..رأحدةمرةأ!؟زو.رتمهدطفإييرتأد.."ءا!.ر،)إهه"رطلأىو-

..،..وهـد..س؟4*ءلمى-ود،و،مو..5افي،وا!إمام+ى!خهيو،ت،،،
،،س!-وا!تهـجء،ءرو*هـ-،،هصم-ر5-،!صللأل."5للأاامسأأام!-.

....،...رر!..!-ء-4ري.."ولىءإى"،ور-اوونآ-ئآ..اسلامأعا-"ورمىبة.صءةي

؟خاءاىاالدسانةاةءطر)و.ا%ورو-"اص-ازتارهأص-لىخ!!تءرا3*مهامو

..((ا(هـ-إه

مف-هـي1عاءروءبكلنو&مط-راحاًده،و،اهـلىت-"أ-،(!!ظاتءتط*ي

،نء،(ورصاةخ)،"-لمة!"ن،،2ا!ء-ءللأبرهلآن(!*باًاطراو"ب!ن()تظروبمضط
)11)--سط،دلىذكخه؟ولنإ،ابىيتدآيا(*هـبكيحرئ،نهجز،هـا!ءن،ولاوء-"

اءليتكا"ا!تبر"---وغرآخ..اًر!صمم،ءلاصههقاالانونغاء.ؤ"برلأعمو؟4-ونا،الموإاا!إآهؤآلاتع،ءرافيبرمرنةآ،أزهـإآمه-رويا"(1،و-ونيآة)1

ؤتف"و-رخنرفإر"الادهـفيوا)!رآبرا)!ملي،إأساةوتة-حبرا/ءب-ر"ا،ابر--"هشتصرحدو-تىارمهءن1)إورهـف(ي9صة.اأكظربراةت!ا!أن

ما!ب--4!لمفيلاالذيا!صفكأ"!ال!ف،أوتديء،كلرأءهاقرونراصدة.ؤ*اوتتولت،،وء.شءنهـار!ثرآ!-دليامم.وءرا*-،قاجزلىءلأتانتصكلاو.!ذه

ء-إسإ!ي!سحمثاهكا"))ساطهث:،نلى3ويانا،اارزر،"ا--،رنااولا.4هسوصولا.2مفاجى.وفرا)ىإإهنمكهن4،إصأ،"ي(غهذه

ؤا.11رئا..اًلاا)اًذام-"الاؤ".وم"كأخيؤ!،ههالالحآقنتأإا511أ:ت"جا،أءه-إتا)ورإأالم"قنم،إآ؟جأةالمغللرغةرأصئهالوإاانإأخاوإو

ا(اكء6"9"مى،و))اًصدنةهالىهـخخهآسوءوسورءرإازرئةاالاسوداوالحا؟-،و"ا)ظ،!-رةخفيفرناالحبأنإه-راءفإهعوعه:بى"سب-رىإااؤالمة،خ(ل،رائكلفى

ثلىك-..ا)ء،ؤط-ءاى)هـاًهإههار،م-وهاوأألىء!غإمر"ههوسال*ههءالى-وإمطوسن3-بهحمنا"،مو.إمانتككلزراإنا!هائإانرم*ورولى،"-م.-بىالمطروص"

وهف11و!زهسو))"-،5ؤيو"ء:ةرءها-ئةلرظةاةت،لااؤتا،جلوا"آا*زر؟لممكهن!مهقا/؟(1اً!:ون))كأم،بص-،ةر!أو(1رمإاز-لفىمصغ))مو?هإهص-(ة

!-،حهشعطإس/ة-فيءرو:ءرةصهلمههصكأم،لجتص19ء،1آ)*.لمإمأتملي-نيرأ.أعنمهع!

.طوصدءلمإمةونا)ذراًنإل!توملأ.وليفىء،--ربره-ئايم"ا،لم،رةوزء-ر...

س-نذارآرداو.."ا*لاااةةاناا..الا!?!ه"إهرواص،ر:أهـاوةرد-هـأ،آههء!.بر"ادؤ.واأ!ء*:"روها5--،إا"نبر-ننالمح!وهراازةردآهإ!وووفا

...ا-تهـ-الي،الا!ءون!ءرءإىصإاةهاإتهلىا(آ!ءو!))ووء*"!بطاأنإلهأإن
لملأ-وررز1لم،ت411وإإم!صوماحهيمص-ئه7،را)ت-تء".(زط-اةص--غالى"ت،ز

...ارء-ء-،إآءرزجه،ء"ء(ىة،"!-،-هـيإوا(جهـإساإذ!اانإنهيرء-.ءاء))!بئءو

)د،جدءنأم!،برءرو..بر.أما،1ولمخ!ى..؟لوررصعلىم)اأجىله،"ادلؤءصول

--لماه--روآزر،ذ!نرغمأكول..((نا:-!))!،اكأ!يا("زاج))صالىة!ي

وا..جضآهـ"؟.أر-فىاوؤ-!إآاورر."ص"لا.."واتاده..طأ!رة91هـازلم!أمووم-نا--ر((إئهـءائؤأإ1إء"بىمسلء))فخااًلف،ر؟ةاةأطااأءهـ،نإأعمسئ

.1(ووو،-،

((أء-ت،تؤ)ءكهأرإذإ،1،لاإه؟لماذاصإاةههأ)هإصفئسنأ-رفى،برللااهآلي،ستغر

ص--لالررقف-و!رراما)آتط!*ي!رتأتأ)ء.أأئالزماى3عو-ءملاأ-،،... كا!ص

د?*ربمضظارت،أرمروالء.،5ررىا(اوببو!))و11لىمب!"لمةصا!))و

كأ--"ط1.9اد"*ء-رتدلىن6!-4ص-لأر،ءلىنمر!!ف-أه11ءه-ث"!ا)%،ززره!فىةا)-..
......رس!"-هـ"ءنآ""إنوخار-ول،خهإهرة"خظ،ر*9!ههأ،ر"-ى.رازء!ايهالرنا

ور--إهلإاورإو..روألاده-"1ب"ث8ر"!ول!لم--*دووورفىوبالاد--"ذ-4!أ!ءنؤ".-ءمررإؤخااغامإاار9نمىلاألاتإ؟لىسقتئإاًنةيالاءكاكأآن.اؤبرهـبرمة

"-وسإمءا!ده:مداا:و2%مجأهأ"روءرنآء--ءهرةءإ-،نهصركهنآ-*،?،؟ا-.-إ-.لم0.1.

......+...ارجي-5وم"لهإهرحل"اءوا!-،ر،دمءراإهـ،بردهاءدا

اح!اموإهر-،،إاحو،!!ده!ه**،-*ط-دا-ءإ،ذةو!ص:،كلص"هـرجا،-إام..-

.--......-نماته،ء.هـليهـر(لإههـ،إأهبركأارسلاخآ:مةسإ1،*%-ةا"جهـوء"،ويوء-ء،نآ

-ود،ا)وص!!أء،رر-لأءرلى،ز،دإصوقرلازةء!!عآ"تهـ"ف!،اروءى"،لم"،ة..

..+-..ص،زبالىة:،ن"نأ!ءطوةرؤ،هـ!ذ!؟ويرلملألي.رهارلأالىصءرب!يةدنواءىددم

.ء،عاًأفأ!فلىإ،لا+-زأو

يرحندئإممنا:"هؤتهـهمهاءرؤراتئإ"ونا!،5ي)ا،واىا)ؤه"كأمي

---مص"ن،اؤء--ورت-إاوجموتاة!هويصة:عمةءئإءى)ة-ؤءاًصهدورأمدمىحلا،"اصدنة1)"زف!رزه."--د!،ذأ،وع!بر!-ر(،رإءلملاإأرر"هخههأبرو)ء

ا)ص---،تايهرراءإا)إ-ء:-ر،.ط:-هـ-،1انا،ز.إا!زرهوبأ!،،ءش"اطا!"ا..0))...(!.برحمبر?يآ3.رو"خساتإنا-مأزن..د&ء،مر)):!إاماءنإ

،ار--ء4:مغامرة5ءروزؤ/ءربا!ه!امأرقرا*ن،اًلر،دا،،ررء،وي!"لكصت!،برليلأنياصبي9-ا

برتءقكا(اً!دم1وز،!ت11مة3!كب.لى،رءن!.ا2-،ت،!يبرهيم!،1وودع4-!..1،*بمارروأدإلأميئصت))::?بئ!نا!ريء،مريرء*ب

.!--يس.4-ارز،اتبركأاق؟!وأة-ت"ص-أوتأهـ-،رببرياصليرلىاًأوزولوجا.."لر،لهاراصتصلمرهط

راإآا(1)))تمو،\ت،ذوأ!ن!اهانارسبر*صع-ورة-إدساك((اداًءلأ))ؤء"الشحهةنآدبم،((ررءإهوى))ء):فىرو*"هإذيئأر:ء!اً)صلمئآاإارأخآ!ي

--"صنآ8،صو"%،زور-اادس،هآوأتإا31الىص-،5ءراد،ءا-ةءمعإلآ.و-فئ"؟كأ-
.......بة-صه--اخمهادا)و)،رءا!لإمار..ناجإهودون((العلىاهماحه))ءخآيربهإ

.ة"-أسأاأماحة..،ع

..ا!-4هاء:رسهمفآمع،!"والإهت،الاولادبر"إئآأرو"مماش..4الهاءوزكلو

ب---"ءطالاجر،،،*-،ةرر-أتد!شءت!1)فورء،خ1ورذ"،"رل!ن6/يروهـ!اىهـ"ه؟رفياماء4مصنةالقاحةيرلممجتم،انفةراهاا!تيالسمك

اتجبراذلمكوبالهظير،ر،-ءهـ،وبرور"رهأس،ةن9*ل"ار!إ-لا،الأز--،نااة-للاتأبلى-مكاتا)اررطةزة-!وفيأ!ءهـيءامربظوف-لأطهـم5ا)ظ"،!

نءىءذا--ت،أ!ء-،ءتمهـهلأا-ر!لءاىلمضارصبرإةءح3،ن،ازورإءلىأ،ورفبرهـةوجر..ااأليابلآن!يك!تع))ءلء،،مهةورأالعافيءلى.المرلىوءكأالزر!أء

الح.بئ.(افص.ت"ورةءهـوادهلنتتوناالذرنإالأتصهاتآنآ،ا،اخآوعالقنآمارصادإأهنقإةئإاؤوبإالي

دمو)-مه،ةا(1.إ،جدءأنالضءراءء-"ا!دأفاالذيالك،لبانلوتهـعامر!!وكانت))الاسماكذلكؤك!بم!الكائناتكلالىدالورازة

أ)يام"!رزهان11ؤ*رم)-إةصاو))؟في)%،إنابمم،ءه-في،،إناوبر"اجاسهونهت،نإ...اإمهاله...السمناهؤنآيرهـهؤوؤغرم..ائرءهققنإرهناإآبةباقمة

ء!مف-اميا)خادحةألفئاتة-بخعلمء-:حوا!3وختىخ"ءوليةذ1وزر!-،ءروكذهنأنبثقتو((.اد.ودخبر.ر،..وراثة..ذري..دماد

!-!لا!وجه-مها)تسيلر:ص311:هـيعار!لضباعء-رب!،-،انعلأفىالاعلب-"اًلفىاذياأ!لمباد،أيارانمنأ-صمكا!!1وهبمان،ر!-جةص*هـفيفئ

اة----اومانهمونه31إةسلىلوغتصأههمد%،م!أهآوا.س"ا،ص--،س!رأجوؤ-د.!تاعا"*نانازءانمهـلمننإانموما،يركأذروحهاةاوعإالاء-رنائآ

وض"لهف!ضاوءن.جد/داوؤودأزالناوجولويالا--اء!!كأارح!-بالى1!-روفيودماروكل:ظر،يتماا(-ض،نتةعاىالذبىبركأاؤ!ا:ة!فارنفى-"

.مص،وصكلث"لحمهـم..!ءو!ين..?روقين..أولادواربعةوأمأب))اله-*ء!!

?-روقوجههنصف..صه،دهعمرفيالذيالصغيروا)و)د..مملمول

نت*ريغلليا)ة،!صةأحوأز،ااقؤوا!هـيعامراتء.بش.."ء-صاوحوجلمدهكلهـ،و.ذراعه
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