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صى!رن!ك!!جمص

ائسرلا،ذاتهالفقرالهبل،اللفقرحدودنحدموجودالضروريهذا؟)*(ا)ءعينمنعائدفأنتاذن:ب

ناغير.الكماللياتأي،الثراءيبدأاللحدودهذهوراءوفيما.آفلولا.اللصينمنعائدأنانع!:أ

هوا!!ذي-الثراءلانللانسانالطبيعيةالحالةهوانماالفقر؟!أكورنالرشبىءاعظمما:ب

جعا4فءالفقرانطالماهوممااكثرانسانامنهيجعللا-الكماةيات.ارةقر:أ

بالفعل.قبلمنافعانا؟لفقرا:ب

؟للانسانطبيعيةغيرحالةرأيكفياذنهوثرياالرءكون-ب.!مم:أ

كذللك.انسانيةوفير،عيعمةغير،نعم-أ؟!قراءالصينيونوهل:ب

الانسنانية؟غيرالحالهتلكتكونانيكنومادا-باةالحيعنا!رببلدانقيايناسيكونهاالتيالفكرةبحسبأ

.ايحاجة؟عنزائداوكماليهومالكلمعنىاعطاءهي-أ.فقراءأصينيينااننعملكا!ولالريحة

له؟معنىلاكمانيهوما-ب؟فقرهمنفسكفيخلفهاللذيا،نداعوما:ب

عنزائداوجاكمالكانلماوالا،معنىأيلهلشيباككه!-1.بالعزاءشعرت:أ

الحاجة..والحرءاناًاتدهورمعناهأعلمفيمااللفقران..!للشيطانيا:ب

حدودأي،الضروريحمودالانسانيثعدى!ى:ليفل-بان/مكنفكيف،والعزاءبالراحةشعوراًلكسببقدانهتقولوأئت

الانتساني؟غيرأي،الكمالكمامنطقةميويدخل،الانساني؟هذايحرث

بماعليهمحكمنااذاض-جمناللصان.اذنألمنالىؤلمنرجع-اانللمرعيمكنف،بذلكاح!صكلتائنيمنيقينعلىانا:أ

فليسال*مالياء!ا.اللفروريعلىيحه"لونانما،افوارعافينراهوء،مكثتهاللذياًلوثت!البهأحسست.المشاعرتلكمثلفيينخدع

لك.قلتانسبقكمافقراءهم.الفترةهذهفيالاقلعلى،لديهـمولسعوف،الامرقيبعدافكرلماًئني؟.لماذاتسألنيولكنك.الصين

بصفاتزماهـ-امتمتعيقون!م3فييشكاناحديستطيعفلاذلكومع.عليكاردانواحاولا!نذهئىفيهاعمل

هتاوانينقصهمماشيئاانفييفكراناحديستطيعولا،ا!شرانهبلبالعزاءا!ماىىأييمئحانالمفقريمكنلااكربفيةب

.أكمالياتايا:اياهانثراء،ميمنحأنيمكنء،أو،ءالثراهوالشيء.اةمردافئالرغبهيخلقوبالقهرشعوراالئفسفىيبعثالصلأسعلى

ا)وقت،ذللكفبمفقراءهنادوكان.عاماثلاثينمنذالصينفيكت!قد.المئبوذةاحياءهميحرقونالذينامريكازنوجهمثلاخذ

ينعمونالرياءهناكوكانللبقاءضروريهوء،بالقادللديهمكاقاناسوا،.فقراء.الاغن!باء،يوجدالفقواءيوجداتحدةاالولاياتفى:أ

فيرالآخر!نكانحينعلىمتدهوريناانو؟-الاولون.بالكمالياتالصيز،اهـ؟.فقراءهئلمكلاناغينياءوالاغنياء.اغنياءهناكلانفقراء

الفقراءاصبجحتى،مكماليامعيختفونالائرياءكادوما.اًنساذييئ.!وو!قيراًءالافيها!!س

غبصاللحظةهذهفياًيديهممتناولفييكنللمولو،بشريةكائناتانيفور!كان.نالصبقي!راًءال!ئاسكل..صحىيحهذا:ب

.القصوىالضروريات.هذافيافكر

هـصشيئاداخلهمافييحملانواروهـرةالثراءفانذللكومع-ب.لاؤقيةغبربالمقراءتسميتهمومن.نعم،فقراءالجميع:2

اقصوىااضرودةانمنرضاعالاانا.واللحيويةوالسعادةالجمهجة.آخراسمعنلهمنبحثانيجب

.!حزينطابعالهااًنغير،الانسانلخلمقتكفي؟هئسلاةب

فؤطالانتاج:اللحديثالعاللمفيموجودةغيرالوفرةولكن-أالىبهانش!يرانيرمكنكلمةهئاكفليس.اًعرفلااننيالحق:أ

الحيوية.ولاالبهجةمنشيءهذافيويى!.الموجودهو.ئببالةمقأرفتهدونذاتهحدقياللفقير

؟والوفرةالانتاجبينتراًهفرقوأي-ب؟اذنالصينيالفقريكوناريمكنماذاولكر،ثب

خلقتومامالاولاوقتاولاتعباتكلفلااللطبيعةهبةالوفرة-1،آخربمعئىانهأي.اًلغنيوجودعدمانهاقولاناستطيع:ا

يتطلبالعكس-ىفعلىالانتاجاماءالخيالخاطبانهاصيثلتستهلك.للانساناللطبيعيةالحاللة،الامرحقيقةفي

الانتاجفليس.ابداالوفرةيكونان.يمكنلافهوولذللكووللاووقتاتصبا.تعئيهماوضح:ب

حاجةليلبيءجصوعاتفينفسهالشيءخئقيعيدانه،تكراراالاكلىهـ-ئداءجرالانسانيوللد:البساطةمئتهى!ىالمساللة:أ

.باستمرارتتزايدلللاستهلاداص!قديكونلايولدوحين.ا)غابةفىالحيوائاتمثلعاريا،شيء

للصينيينقلتاذااننيعلىسشوافقنيولكنك.ش!ئتاذا-بازئهلفمز،ماكلىلن!"!يجسلل!!الهكذللكيصيروحتى.انسانابعد

هذاعلىيحتجواانلامكنللانسانالظبيحيةالحالةهوفقرهمبأنيرممالىخر7عوبمعني.الاخرىالامكماناتكلدونمنائساناالانسانيجعل

عندبقا!ممع،العظمىعالبيتهمفيالصينيينانالمحتملفمن.ا)كلاملا،.1وذهـ-ك.اللح!بو-انعنيتميزحتيءللانسانضروريهوبمالنفسه

أقليكونواانفييرغصون،الشيوعيةاـيباساعلىومحاقظتهمالحدودبقب-ةعلييسريهـ2علبهيسريالحيوانالىيكلإنمااقربالا.كسان

الحقيقي.الثراًءفييرغبوالمانفقرا"/يصانمحئاءالاءريستحقهلىغالعالنتساءلأنناحتى،اللحيوانات

،الليوملاتبدومثلماالصينعناتحدثولكنني.محتمل-أاف-،نا.الانسانلبكونةروريهومايتضمنوالفقر.انساناالانسان

للظكيد.باعشوائياقتراًضوهو،عليههيماعلىستبقىانهاومفترضاأإلدى؟/الثضافهيةماوزورة!!وراقهيهـأككا،بىمنالاولاللفصل،مم!)

كانر!ماءتحققنتقديروتوبياهبمليبالئحسبةالصينفانأخروبسمصنى.الهثههرهراألادألىدأو-نرلممةالمإلىهـبرءت"وتحدراحدلثاظهر
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انسانيه؟ل!الثراًءاًنواعاكثريوجدإبئأ:الآنليقل-بقداًلليوزولييازلك.يهملا،مهعادفةمحضن13ورب،،ءمدغيرعندللك

.اللغربفيابيوممكار4ؤاناعتهدماعلى-أا)صبنزصبحانوةهـيحدث.افهاريلدعمكءثالاخدهلمأزاو:ءققت

روزوبيافينفلنسلم.اءصيناولا.لترتيبباالا"ور،:أتذ-بالولاءذاتا)ث*جوعيةالبىللادفيهابما،الاخرىاللبلادفة13ءصلبلدا

اقواللكبحسباتوتحو،دأئمةأصبحت،عليهاتطلقكما،هناكالفقرول!ن.وبالعكسا?جاءفيهالانفراًءفيهايوجدوالتي،السوةيتي

تلكءلمىللحصولالصينيونلمبفعلفكيف.ءستمرواقعالىنفسهااانهى،برهالهموجودلاوالاغنياء،فقيوبلدالءاضرالوقتفيالصين

اًينتيجة؟.اطبيعيةااةالحافيهالفقريمثلبلد

يصنعونههـاعملفبئبساطةبكليستمرواانالاعليهمما-أاللقصوىالضرورةحدودخارجوالاستهلاكتاجالا.معكانا-ب

.البومضروري*ـو!اسيحددالذين4لكنو.حمسن.الاانسمانيةامعناها

اء.جنايحواوااىهمعلمهينبعي-جنالصبانتماماتعلمولكنك-ب؟صروريعيرهووماالانسان

الصينهءنففقر.ءعيابلدايصبجانيجبازراعياالبلدهداوان.السليماللحسةلاونفسهالانسان-أ

حتىالضروريالمالرأسستثمار1عنا:اتجا-عيالطبآلالرالايىراذنخثلاالاءالرعلىكانالتاريخمنؤتراتجاءتفقدذللكومع-ب

ثمارها.اعيةاللصا)ثورة!؟تيفترة.اصراءايس!تعرصوانشي،ءكلقبلإمملكانانسانايكلنلكبم

ء--ذالروررر4فعاء؟اليوميفعلوناللصبهينيينان.اءرف-1.المثالدهمبيلعلىالنهضعة

.قرنهمدالغربفعلهوماعامااربعينذاتهالتاويحوحتى،شيءفي.نهميلاالمختلفةالتاريجفترات-أ

منفائضاوان،انجزتقدالصناعيةالثورةبأنالآنفلنسلم-ب.اللحاضرهويهـمنيما.يعنتيلاعامبشكل

فشيثا.شيئافرورتهاتقلالاستثطراتوان،باستمراريتراكمالارباحمتىسميحددالذيمن:لكواكرر.الحاضرعنفلنتكلماذن-ب

ستظلىزتراكم؟اً)تيبر؟وسالاموالالصينيونسيمفعلهاللذيماعندئذواللاانسانيلئيالكمايربدأوهتىواللطبيعيوالانساني،الضروريينتهي

اموالبانفا!زسمح2للاس!تهلاكخفيفةصناعةينشئونووازبالرسيرفعون؟اًلطبيعبىوغير

غنيا.بلدا،الاخرىا*لاداكافةمثلبلداالصينزصبحوهكذا.الروازب.السليمالحرهوانماذلكسيحددماانقبلمنلكقلت-أ

اليوتوبيا.عنزهـلمنااننازنسىوللك:ك.ءححيجهذا-أ.كبيرةثقةالسليمبالحسزثق2أنت-ب

محاودةأعني،أهمهوماايضاويوجد،الصينفيموجودةاليوزوبياالحسفهذا.العاديالانسانلدىاللسليمبالحسا؟مننعيم-أ

زتوملالحالبطبيعةزوبيا2واليو.التاريخهيزصبحاليوزوبياجعلالذكاءهـلىيقوملا،ايغاللمفيالموجودةالاشياءمواجهةفي،السليم

منها.نابعةطوبوقيحلولالىعلى،واللامبالاةالشهيةعلى..؟.اقولماذا...علىيع!تمدمابقدد

التينلكطوبويةحلولأيلمعرفةحقاالفضولعلمبميسيطر-بذوالعاديالانسان.اًلخبة.والاشباعالرغبةعلى،والضيقاللذة

ثرائهاةرعمبفقرهالتحتفظالصينستتبناها.انسانيمتهمنالثراءيجردهحينيومذاتسيتضايقالسليمالحس

بووطالما.شيءكلقبلوعياتصبجانينبعىالليوؤوبيا-أوالكمابباتالانتاجفلا،مفةلهاقسمولوحتى4شيتحررفسوفوعئدئد

خطيئة،الثواء؟؟نالا!ساسخلقهوالحليكونفلسو!الموعياهدا.خط!لىاله

ورلة.،وجرمبستصرفكيفادي؟الثراءقجاهلسليملالحسسيفعلماذا-ب

التوصلدونسيحية41معقبلمنالمحاولةهذهزمتاقد-ب؟منهللتحرر

.جدامرضيةنتائجالىالفصلهـصنوعاالثراءزجاهالسليمالحسيفجرسوف-أ

تجعلىانفي"قرونلعدة"المسيحببةنجحتفقدذللكومع-اللاانسانيةالقصوىالدرجةالىالان!سانجبةتصلفحين.المنعكس

.اليومحتىبهايستهانلانتيجةوتلك.للالسانالمثلىالحالةالفقرمن."اكرنجتهاتحققوىموففقيرةتصبجانفيالرغبةستواتيها

ؤحبهذاكلعنأعلملا،اعتباردفيتضعانينبغيما3،لافنيوذللكالانسطفةالتمرفاتول*ش؟.عنعكم!،!ملبواسطة؟تلقائببا-ب

مىععلاةتهفي،نسبياوانما،والمكانالرمانحدودخارج،المطلق.00غال1زهلفشاقةطر!فيوتمضىمعقدةطويلةبعملياتتمر

المسيصببةتقترحهاكانتالتيفالحارة.فبهنعيسالذيواللعاللمالزمن.بطىءوالاؤ-صان.انسانيةعملإةسظونتاك-أ

مسبق(حكماكانذلكبأنواعترف."مثالية"بصفةمحددةكانت؟غنيةكانتانبعد3فقيرزعودحتىالانسانيةستحلوماذا-!

."مثاليةحالة"الفقرمنئجعلانيجبفلاالرةهذهاما.بالفشل.الاطلاقىعلىشجإءأي،هعللن-أ

اواقبيةاحا)صه،لللانسانبالنسبةالوحيدالحللفقرايصبحأنينغي؟بذللكزعنيماذا-ب

والعادير!ة.الضروريالا:قيسلى"عنالاسنتهلاك!""*فانهاأقولأىأريد-أ

كله؟ذلكسيتمالوسائلوبرأي-ب.الاستهلاكويحبالانتاجيحبالانسانولكن-ب

ستصيركلهاالانسمانيةفانجداالوجبززاريخهافيمرةلاول-أ؟انسانأي-أ

فقط،الغنيهوألانسانيةمنجزءيكونولن.بالكمالياتوتتمتعء:ي!.عامبشكل،هكذا،الانسان-ب

تعيشوعند"ا.ثريك!ة)خنيهماسيصبحونجميعاابشرانبر،نعم،اليوماؤ-ان.عامبشكلالانسانفىشيئااعرلىلا-أ

سترغبفائها"الثراءاةحافيالان!انية"تجربةجميعهاالانسانبقىنرم*الغدانسانولكن.ا،لستهلاكويحبالانتاج.بحب،تقولما3هو

.فقيرة!كونأنفيبالاجماع.الاختلافزماممختلفايكونان

اللحظةفيالانسانيةثلثياندئمم،ايضاب!المثفلن!ملم-باحففرواايثراءخاءتتلال!نحن.ملموسهوفيماولمنتحدث-ب

ايضاالفقرشديدووانماالثراءعنجدابهيدينفقطواليم!الراهنةاليسوم/وجدؤأين.اللعالمفياببومنراً!ماانيمكرزكما،الحقيقيبن

برمسامعكلنسلمولكن.انفسهماطعامالىبالكادليتوصلونانهمحتى؟انسأورةالورقرانواعاكثر

محاشهالا.وزلة،وجرم،كخطبئةمعتبرااذنالثراءسيكون.تقول،بارطع،الآناللصينفيلكنو.أرىؤيماالهعينروجهـفي-أ

سيفعلفماذا.اللمولخزائنفيولومامكانفييتواجدوانبدلاذللكزشتصعاناوالصينزريدانالمؤكدمنفليس.بالذاتاللحئلةهذهفي

؟الانسانبها،اقعالى،مؤقتنحوعلىاليوموزسجسدهاتمثلهاا)تياليوزوبيازحويل

ائفراعة؟زذكره!،.الخاصةفكر:زيلدي-ألشفسخاضمةالغدصينزبقىانايضاالمؤكدهنليسالهما3.داًئم

هنا؟الفراعنلأدخلوما-بجردكونانءنعفميفاليوزوبيا.اليوملهازخضعا"تيالظروف

-77االصفحةعلىالتننمة-.الكواممندهابدلاواقعاًلىو-ضحوليوتوبيا
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.امعاءمجردانه.-"

...!قويذاتعبير-!وب!-الصبن-حوار-حولتتمة

سيءاحر،

المدأئمةالاحسامتلكيشيهدرد.امعاءالمستهلكان،لعم-ا

هـه.الشرجوفنحةاللهضميةوالماسورةالفممنفقطفكونالتي-01الصفحةعلىالم!نتنهورتتم!ة-

.تطردثموتهضمتشلعانسوىششاتفعللا ..محسالاامسهىسسي

امعماءأيضاهوبنطلونالنفسهيبناخالذيم!اضينطولكن-ب

اللنناطيل.لانتاجبالنسبةالىعملاقةهبملماذاالاهرامءنقبلمنمرةذفسكاتساهل-ا

لانهبليستهلكلانهاهعاءالمستهلكدليس.هامفرقيوجد-أ؟والمالوالعملالوقتهذاكلؤيهاانفقواولماذاالح!هذا

اًما.الاستهلاكهيوظيفتهبأن،البدائيةالاجسامتلكمثل،مقشع؟ادرفلمادا.نعماللحقيقةفي-ب

محلى.عاريايبقىلاحتىبنطلونالنفسهقيمتهري،الفقير،ينياللصالانسانتج!ءبطريقةالتمرؤءينبغيكانأعتقدفيمالانه-آ

ذاالارضدودةمثلكاناستهلاكلايمننهيءالحقيقيمضهلكالصيانحين.التهلكةارىرميفقدذللكعدامااما.الضووري*-وىيمتلكلا

الهضمية.طسورتهافيتمراللطينمننوءيةاي"تركشيء.الحربوقتفيااللحربتمثلهماالسلموفتديتمثلؤالاهرام

؟دودة؟الآخرهوكذلكالمستهلكأفيكون-ب.الفقرفيالانسانوابقاءالثراءؤحطيمفييست!خدم

من"الارضدودة))او"امعاء)ء:الك!ماتتلككانتاو-آ؟نحناهراماتناهيأينولكن-ب

اخلافيا،معنىتحمللانهانفكالىاللضيقتبعثاالتيالكلماتقبيلوالقمر،والزهرةالريخللغزواللعلميةمشروعاتناهياهراهاتنا-آ

.بالاستهلادالانتاجتعلىحلقةالمشهلكبانولنقل.جانباقلتؤكهاج،لبهافي،اللعلميةالمشروعاتتلك.الكواكببينانفضاءفيوللمسفر

بمالمنت.فقطحلقةمناكثراخرشيئاليستولكنهاانسانيةحلقةالكميةوفي،تسشخدمهماللذينالنأسعددوفي،الحديتجاوزاللذي

عنها.احدثككنتالتبمالارضدودةطرفييرمضلانوالمستهلكللمفالهرم.للاهرامآلمعادلهيانما،قتطلبهاالتيالحملمناللهائلة

فنانا،ولا،طبيباأليس؟ومستهلكامنتجاألاالانسانأيىر-بوالركزالمحوركانبل،استبداديثيوقراطينظامميعابثةنزوةيكن

فلاحا؟ولا،عاملاولااللحاضروقتنافييؤديهماوهذا.باأملهاحضارةحوله.نمورإذيا

الاسننهلاكوبكلمة،الانتاجثمرةاوالبضطعةاعنيالاتاجبكلمة-أ.الكواكببينالسفر

اسرافاواكثرهادقةالمنتجاتاكثرعلىذللثوينطبق."الرواج))أعنياللحربتشن،مثلالكاضربحتى،المتحدةالولاياتولكن-ب

وعتها.يحلولم.الفضاءللغزومشروعا!هاأي،اهرامهاالوقتنفسفيولها

؟والاستهلاكالانتاجفيالايفكرلاا)غربيالانسانانلددجة-ب.غنيابلداتكونانوبينب!بنهاذلك

تماما!هذاهو-أاللصينانكمى،"مؤقتنحوعلى))غنيةالمتحدةالولايات-أ

؟"نفسهفي"ريفكرولا-بللصينالراهنةالحاللةاستخدمتوءضلما."مؤقتنحوعلى"فق!رة

بالاحرىانهااولها.وجودلاعنهانتنكلمالتيلملمك"نفسه"-أفانني،والانهانبةالعاديةايألفقيرةالانسانيةعلىالمثللكأضربلكي

الانتاجلحمظة،المتبادلتينا!لمحظتينمنتلكأوهذهفياًلا"وجدلاغبرأيالغنبةالانسانيةلحلىالمثللاعطيكالمتحدةالولاياتسأستخدم

اللذيهعوالامروأقعفيالاسهلاكانطالماوإكن.ض!لاكالال!و!حظة!الانسانيةوءيرالعمادية

لهوجودلايستهلكلااللذيالمنتجكانادا-المسشهلكشخصيةيحدد؟عامبشكلاللغربعنأمالمتحدةاولاياتاعنتتحدث-ب

فيوياكلموجوديشتجلاالذيالمستهلكفان،جوعالماتوجرلولانهالاهـصوحقيقة.للغربنموذجياكبلدالمتحدةالولاياتاخذ-أ

الحضارةهدفانقلنقلسشيوعيةاوكانترأسمالليةالبلادجميع.ذاتهاللغربعناتحدثانماانني

.اللفضلاتافرازاخربمعنىاو،الاستهلاكهواللحديثة؟الدوامعلىغنيايبقىلنالغربانتقديركوفي-ب

؟اللفضلاتافرار-بكليفعلأيضاانه.اللدوامعلىكذلكيبقىلنتأكيدبكل-أ

يتبقىماكلالجسمخارجتطردان.نعم،الففللأتافراز-آفيولنبقجانباالمستقبللنتركولكن.فقيرايصبحالمجطيلزمما

منممكفكأتشكيلةوبكبريرستطيعء،برآقصىألمرءيستهلك.اللهضمبعد.عاديوغيرانسانيغيرالثراءيصبحناحيةايمنلننظرتم،الحاضر

يكونانيجننهدوهو،يس!نهلكانهوللمستهلكالاعلىوالمتل.الاشي،ء.دللكفيل:ضظر-ب

.القضلاتافرازهيالنهائيةألنت!بجةولكن.الاعلىمثلههـ-خموىءلىثروةي!صنعانيريد،يكونمنيهملا،ألنالسمنفرداخد-أ

الفضلاتسةوكمي.المفرزةالفضلاتحضارة!طالاشهلارحض،وةانسبيلعلىيبتكرانيريد.تماماوكمالليجديدشيءابتكارطريقعن

خيرالمستهلكنللذلبا!نسبةالحقيقةفيهيارر*هلكيخرجهاالصيذكفكسيفعل-راهفماذا.المشيأثناءالموسيقىيعزفحداء،المثال

اشهـلك.قدافعلىبرهانعلىوبيمههائلةبكمطتاللحذاءذللكبتصنيعالا"ريتعلقحينالمختوع

كذ!فوفىوهي،سقارنةالاليستهذهانبيد.حم!ن-ب؟واسعنطاق

ابعدالىتمندانيمكنانهاتبرهنانبقي.غامضامنحىتنحومقارنة.عنهالاعلانالىس!بل!وبما.امحرفلا-ب

سوىاللعالمفيشيئا/فعللاالانسانبانيؤكداللذجم!الحرفيمعناهامنانهبمعنى.الاعلانعمليةالىسيل!.باللضبطهذاهو-أ

يأكل.انتكنللمالحاجةيرلمكانولاحظ،الموسيقيالحذاءالىالحاجةسيخلق

-"ولكفللغذاءبمادةلليسماكلءلمىايض-امقارنتييخسري-أأبيعاننكب"سيقولمنمنتجؤما.المبيعالحذاءيطرحأنقبلقطءوجودة

يتبقىالذيالافرازوالصناعيالمحذاءانبمعنى،يرقةالطربنشيستهلكاقنمي"دائمايرددسوفبرل،"الاطلاقعلىبهلكم!اجةلانتص-ثالكم

نرىانالعمريةالبيوتفييحدثضتلما،دائ!ايتجاورانانمامنهاءباالعمليةوتلك."عنهالاستغناءعليكمالمستحيلءنلفميئالكماببع

تسرىوسوفاللضواحيالىاذهب.المياهراتدوجانبالىالمطبخ.ألمستهلكخلقالتيذاتهاهيانماضروديآلىالكماليتحويلهى

وفير.الانتاجفيهايتمالتيالعالليةوافرانهااواسعةابمخازنهاالمصانععنمش،اللمينيوحتى.مكانكل!يموجودونالمستهلكون-ب

القاذوراتب!ساتفرغقاحلةأراًضيترىسوفالمصانعمحنبعيد.أيضامسشهلكؤهوبنطلونالنفسهبتري

وهصم!هامنتجاتهاالمدينةاستهلكتلقد.للمتببقةاوال!دائدوال!ضلاتهوبملبسينفسهيأتيرجلهورل،هـمتهلكالجمسائه،كلا-أ

ها.بقايا.وتبرزت،الرجلهذاكونها،نالانفعنمعيتةفكرةعلىوبنلء،اجمهاحاجةفي

هناك؟كبيرةعصريئءدينةفيالصناءبماالانتاجغ!ر!يروجأفلا-بفهوالمستهلكاًما.وردفيهوبطنهساقيهلهيغطيانماهناالملبسفذلك
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في.ن!ولويتأملففسهفيهايرى،والاست!لملاكالانتاجبينعنهاعئىلا.مثلاالثقافة،اخرثءبءألف

الصناعة.لهتقدمهالذياخلودايرفضاللحظة.نلكرودو،اللصحفوبائعو،المكهبات.حقاالثقافةهناك-أ

ذللك؟!علعلىالمستهلكيقدروهل-ب،المجلالتو،المختصرةالمطبوعاتثم.والراديو،يرونوالتلفز،السي!نما

ورسنيرأخذوهو.شيءكلوقبلايضااإسانالمستهلك-1،والمبسط!صمات،المنتخباتوءتب،والموسوعات،اللجيبوكتب

...ب:مسهنفسهيرىانه.الطملعلىمقدرؤ4مانحوءلىالانس،نجهالتىالطريقةبنفستستهلكانماالثقافة؟لمكانبيد.والترجمات

الىوتستهلكتنتجانللطبيعةبالنسبةصحيحاكاناذاائهعندئذوينتبهف؟وتطرد،موقهضم،تزدردانها.اللصئاعيةضجاتالمنبهاتستهلك

والاستهلاربالاتاجملزمةليستالعكسعلىالانسانيةفان،نهايلالاماالثقاهـ-كأفمستهلهـو.الورمومياتأي،الففلأتهنءمولةمية3شكل

نفسهاإسنتعبربأنالاصحعلىملزمةبل،اللانهائيالنحوهذاعلى،ويبقونيستهلكونهاولكنهمالثقافةمنيتغذونلالشيءكلياكلونالذين

بنفسصها.تضعهاوالمكانالزهانمنمعينةحدودداخلالثقافيالاستهلاكلان.التغذيةسيئي،اثقافيابالمعنى،شئتاذا

واللطبيعة؟ا،نسانيةبينالفريهوذللكأفيكون-ب.سواهشيءولا،الثقافىالبرازالايئتجلا

اذ...ا.عاهـىعاماتصورا،أقولكيف،هذاكللكيبدوالاولكن-ب
.كألهعتدد-ا

لعم؟ماحد

وهـ-ونفسسهعني!رانإساطةلكلالمرءلستطعالاولكن-!
.....والالصتهلاكالانتاجقعالمذللكوهع.عامتصورائهالمؤكدمن-أ

يستهلك؟وهوتمينحفكرةالمتعروةمظاهرهوراءتحتفيحيث،النحوهداعلىهوالحديث

افرازحفارةهيالصناعيةالحضارةبأنقلناانسبق-أ.واحدةدفعحركة،اًديبتعبيراو،واحدة

هذاسوىآخرثثايكونانيمكنلاهدفهاانمهناهوهذا،الهضلت؟الربحفكرة؟ماذا-ب

..؟نفسهعنيعبركانربما،"يتبرز"عندماالرءيصنعء"ذا.الافرازحرهـةاو،!كرة.آخرشيءبل.الربجفكرةليستا،كلا-ا

...تقديراكثرعلى،نفسهعنيخففبأنهاقولانني،كلا-ب..قبلمنموجودةإكنلم،جديدةدفع

للحالةنك4صءيهيانهأي.ئفسهعنيخففانه،ذاهو-أ؟هيما.فضوكيتثيرانك-ب

ولكن.بالتحديد"التبرز"هوالتخفيفوهذا.جديدمنالاستهلاكوالاشهلاكالانتاجدورةتصاحبالتيالسريعةالنقودبحركة-؟

فيبعهـرويصابكثيراويستهلككأيراًينتجاًلذيالانسانحاللةلنأخذبرلط؟!زذاقهحدفيهدفايبقىولا،اصان!بةاالمرتبةالىالربجيتحول

إالحربتبدو.اللحربأي،"المسهل"ا!واءذاكعندلديرظ.الهضمتفرزالتيالآلةتلكاساسبحالرليس،لا.المورةااستمرارلطمين

المجضمعلتعاللجوالاستهلارالانتاجثورةفيوقو!هامنمفرولاءنهاغنىلا.!خرشيءهوبل،الاستهلاكصتاعةهي.الفضلات

زمنففي.ت!عتريهالتيالمنتكلمةالامساكحالاتمنيستهلكوينت!جالذي؟ماذا-ب

اشهبمعنى،لممالسزمنفيالعاديالمستهلكمكانالجندييأخذالحرب."اللفوةارادة"اعل!يهنطلقانيمكن.تحديدهصعب-أ

وإرعمهوكميتهاتهحهكثافةلىابالقياساستثنائيامستهلكايشكل.العجز"منارووف"دعوناهاذاالحقيقةالىأقربسنكونأنناوالواقع

يعادلمااستهلاكيتماًلحروباياممنواحديومفياذ.وتنوعهعلىالمقدوةانها؟.الصناعيةالحضارةفياقيوةاتعنىتراًهاوماذا

يرضيهيصدلماللذيوالجندي.اًلسلماوقاتفيكاملعاماتهلمرقويةواللطبيعة.الطبيعةمحماكاةعلىالمقصرةالامرواقعفيأي،الانتاج

اروائهجباة:البشرحياةالآنيست!لك،والثرواتالخيراتاستهلاك.يتكا!لرلانه!ويالطبيعيوالإنسان.توقفودونبافراًظتنتجلا!ا

ناننسىانينبغيلالاننا،نعم.ذللكبعدمنالخاصةحياتهثم،أولاانعلىباتهـيدتقوموالاستهلاكالانتاجحضارةفيالقوةفانوهكذا

متكاثرايكونانعليهيتحتم،كذلكحقايكونحتىالمس!تهلك-المنتجعملب-كأ!بلىالاشأجعمليةتأتيالمعئىوبهذا.وسعهافيماباكلكثرصئتج

الهائل،1الحجمثوالانتاجيأتيلاالسكانعدرفيتزايدفدون.وسفاحاسانلأاسثهلأكهناكيكنلملوانهالواضحمنالهبيد.الاستهلاك

فائضوبدون،انتاجفائضيوجدلاالهائلالحجمذيالانتاجوبدون.انتاج!اك

الآفهـالوجهالاليسمتالقتلنزعةانأي.الحوبتنشمالاالانتاجانتريداللصناعيةالحضا!ةان؟هذايعنيانيمكئوماذا-ب

للخصوبة.؟الطبيعةتنأفس

للخيراتاستهلاكهيممااكثرللبشراستهلرفالحرباذن-ب،ا!زمناًلضوف.اًقولهانأريدمابالضبطهذا،نعم-أ

اولدية.داثمعروانتاجالىالسياراتبصائعتدفعا!ىا؟وتهممارسةولذة

متأخرايأقيللاطفالقتلانهاأيضاعئهاقيلولقد!ئعمأي-أع9تدالتياللعمياءاللخلاقةالدفعقوةنفسعلىتقومانما،منهاالتزايد

تنفده،خاصبشكلللبشراستهلاكهيالحرباًن.موعدههـنتدفيمانبمعنى،البيضمنالملإبينعامل3تبيصانا!سردينبسمكة

الحالوبطبيعة.الذريةائقنبلةحتىالحربةمنابتداء،عديدةبوسائلهذاانالحظحسنومن.اًلسردين!"مكمنبالملإبينالوجودالى

القنبلةلدينالانالحديثالعالمفيالسكانعردبتكائرللحربةعلاقةلاجديدمنيلتهمددورهابيضاتضعاخرىاسماكبواسطةيلتهماللبيض

الفرفتيكمناذالسلاحينبينجوهريفرقهناكليسلكن.اذريةاصورةهىالصناعيةوالحضارة...وهكذاأخرىاسماكبواسطة

النهايةفيوالقنبلة.الاستهلاكعلىمنهماكلقدرةفيفقطبينهـماتنحووهي،الطبيعةفيالكلاليعتريهالاالتيءالانتاجلعمليةدؤيقة

بالقنبلة.هرتبطالسكانعددتزايدانكماالسكانعددبتزايدمرتبطةتريدلاانهابمعنى،الزمنخارجتفسهاوضعنحوتمامااللطبيعةصمثل

وجدتلماالسكانرودفىتزايديوجدلملوائهبهذااقولاناريدالمتواصلوبدورانها،البشريةاًلحياةطولءدىالاغنباربعينتأخذان

لتنشأتكنلماليهااللحاجةانطالماالانسمأناخترعهالماأي،اللقنبلة.الطبيعةلخلودمعادلاالامرواقعكيتعتبرانماوالاست!!كالانتاجبين

التي"المتروبولات"اوالعواصمعصرفيا!قنبلةظهرتلقد.اصلا.الطبيعةوخلودالصناعةخلودبينفرقاثمةولكن

ئزاد-دفبيناذن.ذلككللانسمةملايينعشرةالىخمسةمنئضم؟فر!أي-ب

ليجازاذا،"الاستلطاف"مننوعيوجدالقنبلةوبينالسكانعددنفمسهالسببهذاأجلمنوربما،تصنعمااًلطبمعةفتعرلا-أ

الجاذبيةمننوعالتقريبوجهعلىاو،التحوهذاعلىاعبرانعلىالصناعيةوالحضارة.صنعهقييداصنعهمافان،بالتحديد

ءانتاجاكبرلتقدمموجودةالحديثةالكبيرةفالعواصم.المتبادلةوهذا،الوعيمنواًحدةللحظة،لحظةعليهاتاكل!ليذلكمنالعكس

ا)وحيدالمستهلكباعتبارهاايضاموجودةوالقنبلة.التاريخعرفهالبشر.الطبيعةمعمباراتهافيتنهزملكييكفي

يمكنلاعينةلحظةفيانهويبدومنالانتاج.اللهائلةالكميةلتلمكالممكن؟الوعيمناًللحظةتلكوها-ب

وحب.وئامفيمعامشاكلهماليحلاوالاستهلاكالانتاجبيناللقاءتجنبالتيالحلقةهوالذي،الائسانفيهايرىال!ياللحظةانها-أ
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وعفيفا.ف!-رااصبجاترابىكعلاجبالقحطاثوسما.شبأفقد.)أ!مالثوس!ب!ةالمنبلةان

يسعتهلك،لاالفقيرالافهانؤان،جيدا!همتقدكنتادا-بمااتوسانفير.القصءحل)-ءلالقنبلةوجاءت،السلأانءدد

ينجبلانات"منالعفيفوالانسان.يرفتجلانبحاجةليسىههـووادنؤ!(،الصناعةاعصرسا،قةحضارةبم"مطلحاتاؤ*ارهلحلىي!برهنكان

اللخاصمحتوا!امنالالص!لاكحفارةيال!3ف!وور،لتانياطفالااكمللعاببضحولالطلممركزيركونانعنالسرعةبمنتهىسيكفالانسانبر،نتنبأ

اذن،أطفاللا.اللغفبرةراللجماووحاجاتمباع4اضرورةمناي،بهارذللكمناكثرولابالاسهلاكالانتاجتصلحلقةمجردالى-قلناكما-

.استهلاكولاانونلماجفلااذن،غفيرةجماهيولا.ءفيرةجماهيرفلاباعتبارهالآ4القفبأنخ(طرطيبعنالليوملسبلممكانانهواعتقد

.جداصحيجايضاهوبل.صحيجهذا.والمجاعةالقحطمنجدابكشراؤضلهيللبشرء-تهلكا

بينالتنتابهورىذلكفوقولاحظ.القثمخيرفهـمتنيلقد-آ"لإكاترةالاذسانيةان.ةهمهلاشهيئاهناكلكن،تؤاخدنيلا-ب

!روزيادةالىتؤديأ)تيوتلكالانتاجفائضالىتؤديالتيالصمليةهـانعصورفيانت3هكذا؟كذللكألليس،الاحوالأيعلىرطبيعتها

مأوهي-(الادواتضتجالهك!)الرئيسيةالآلةمكانضع.السكانايضاكذللكهبىمثلما6عصوهـانسانيةفي،ااحضارةمركزكيهاالانسان

بين،أيضاآنيوووالذي،العنافىعملية-االلاتفياللعديردةالاجزاءتماماحقعلىوانت.الانتاجعلىالقائمةالحديثةحضاراتناعصرفي

ا،نمتجثمرةمحلى.فحصلسوف.فراشهماا!اقفيالبشرمنزوجهنالمنتجاتصناعةفأترواللخمهوبةهذهتوجدلم!وبرأنهقوللكفي

هواينتساكلاننستظيعاننا.الاسلوببنفسءصنعةمجموعاتميدورةلهارقالوالتيمرةالمسهالجهنميةالدورةتلككالتورا،الكثيرة

(.بين،الكاملىءضواوعبىامنحالةفي،الطمةفي!!نا؟.القرق،المبشرمنتجاداًئماكارالانسا!أنب!.والاورمتهـلاك-الانضاج

اللحظةنفسوفي.البثرافرادمنواحدملامجتتحدد،المنامرالليقظةامستهلكاومنتجايكونانقبلهنحتى،للبشرم!صتهلكالتاليوبا

في7دائما،يتتنجون،ا!ذانيصمضجيجوسطالمصانعآلاففيووخاك.هائلةمجموعاتفيالمصنعةللبضائع

صآلاف،ا،نءللاعحهتحددالذيالانسانذللكأجلومن،هـ-موعاتث!كلالف"غطببهلاالقدير!الما"فيالسكانياللضفطان-ا

بلوغه.وبمجرد،مو!دهبرمجرداسحهلاكهاالىسيددعونهاللتناتاتام!؟وىعلىالضغطذلكتمالعالمؤفي.الحديثاحا!افيالسكاني

من،المستهلك-الانمسانوهذا.نضج"بمجردثم،الطفولةمرحلةكاشتفقد.قماء-،.للحيواناتبالن!صمبةالامركانمثلما،اللطبيعة

وتنغلق7.باللغةةبرء-،برعةمتنيالىسيرول،أخرىناحي"انتسابممواجهةفيبالتصرفتتكفلالتيهي،الانسانلا،اللطبيعة

7انتاجمناقلالبشرانتاجيكونبحيثنت!صرف!حينلكننر.ادائرةااذيااهأيضائيالاستثناالاررعتعبادطريقعنوذللكاللبشرمنأستثنائي

عدمكاناذااول.ا،نتاجؤلمنضعلىنحهملفلى"وفالماديةالخميراتشأئجالاتكنلمذاتهاالحروبوحتى.والاوبئةالمجاعاتبواسطة"ضجزه

السكانفانضاو)السهأتهـددتزايمدنواجهة--وفع!ع!بااننوازن!لا!،ثاللعالمفياما.والاوثكأ!عاتماخوعاىطبيصبة

تزيل"اللثورةازكظامسرق3انيمكنا!كيهيفقطالعفة.!امجبمعنىتطثرذلكفيرما،الءعئاعةمسضىعلىيثأ،العكسعلى،ثيء

ؤيهتسهرمنموك!برضءيصاحبهماما،ءماوفائضالسكانلانتاجطفائضالضغطبينجداوثيقةعلاقة!مة،ائييخيلفيما،هناوها.المجر

.الحالبطبيعةوالفقر.وحدهاالمفة.والبؤسوالمجاعات1)تروب،اللبنمرمنتج،الانسانانحؤيقةفيتكمن-الددهوءراًفياوالسكاني

لتودوصؤتهاًلذيالبثرمنإز،جاذللكانتنسىولكنك-بو!ف-!ال!ةا!جاتء.ظىةوب!ن-!ضإررع!ا!ز(ك!!ع

للانتساجالمرصودالجديدالمخد--وقيتصويحين،لهمبرربنفوهـلااللعمي-!اءالمعتمةالخئوةفييتملاالبشرانتاجلادطذللك.اررطتتفات

الحب.فعلهووثطيماسامياشينلميتجزفانماوالالتهـلاكولبهاالتيأييضاءاالارديةبينذلكبعديتممابقدرا!زوجيةلفراش

عصوان؟ابةروقةالالشىماءلىالحبكامةنطلقلمادا-أفيات.ارمحملياتوقاعاتالمستشسفياتلاعرففي،والممرضاتالاطباء

مئماببنهدرجقىوع!.سخةالمهمحركمثلالراةفييعملاللذكورةالانسانيصبح،الآليبركمالهاكثيراً.المصانعتشبها!ننيالامكشةتلك

ويمت!سددالذكورةحيواناتتضطلقالاحتكاكيوللدهاالتيلمالاستثارةالمسقبل"مشهلكيانقاذيتم!نا.ؤراشهفيوليسللبشرمنتجا

بالحب؟ذلككلعلاقةؤما.اللطفلالظاسهاطبعلآنت13ربمااللذياوتا،الموتمنالمستقبلوءختجي

متحابين.المرأةوتانالرجلهذأيكونانمكئ4امنولكن-بمثيصاا!بشرتضرجالمستشفيات.له!يأ!همقدبال!واقبوالبصيرة

نحن؟اناادرما.بعضهمايحبانكانالقد.المحفوظةوالعلبرات4السبالمصانعتخرج

العفة.الىبل،اللجنسبةالعلأؤاتالىالحبوديلا-أؤصامحداالآنمنالحديثالانسانبانتعتقدقائتو!ذا-بئ

امامبم.يقالاسمعهمرةاولتلك!هذااعرفاكنلم!51-ب؟وررساولدوة!يراتومستهلكامنتجاالايكونلنمحننوموبشعكل

والممستقبلالهاصيانباللذاتالعالمهداوفيالآنأقولانني-أررهـأ

يعتياني.ولاليبالنسبةالاهميةقليلا...ام.

افهمك.فالست،تقهمدهءماافصح-بفيطري!شكب!-ب،امهماناس!طيعاررىلبما.يحيل-ب

والعلافاتالح!،لاللذاتال!المهذافى،هضا،الموم-أ.عمبقانفورادالثهنت!فرانك،نفسكعنالتعبير

......صحيحهذا-ا

لم.ومننعاديةمضءطارضةايضاهيبل،الاخرعنبعضهاءريبةالفبئ؟تقترحهاللذياللحلفمااذن-ب

فعلىاحب(1اصا.الارنةاجصوىآخرشيئا"البخمسيالةعل"ي!-داللذيالوحيدادىلذ!نفوقوهو.واحدحلغيرارىلا-أ

والسمو،،والاشراق،لبحث،1،الادنكارانه.الحبانه...اًلعدنر.!الثراًاعتماداالانسانعلىيعتمد

الانتابم.روامادثتفيءحصلانه.والتأءل،والخيال،اضلافيوا؟ماذا-ب

علينا"لكرركماالانتاجسوىةقطاترس"الجنمسبىاًللفعل))-باهـة

كليريدوامرأةرحلبرينيتمالاحيانعال!كلانه.المللحدالىانت

........!تر......ا؟كذلكأببس،ماحدالىقاسحلانها؟العفة-ب

يمكنناهـ".حشجبمىروالسه!.معبادله8للذلاحريهنحانمنهمالوجدناجيداتأملناهمامااذاواللعفةالفقراناللعفة،اجل-ا

المعرهة.صورمنصورةالاحياربعضفييصبع
...ا.م1..00لم..ا*علىصاليومكذللكيكوناانينحعياو،للانساناللطبيعيةالحالةانهما

لمعرووصودمنللصورهتلككانلكلدحالا.دلكتمىلكم-اً

يسالانولكنه.والسحريالبدأئرملفنا،جداا!متيقهاضتافيكيفاتصوراناستطيعلالافي.بالذاتالعالمهداوفي،الاقل

التياللذةاناقولاناريد.تضجهمحمامنبتةالانت!اجعمليةالااداالاومستهلكاممتب،يكوراىعنيكفاىالليومالانساريستطيع-

وهذا.المعرفةالىهدفايالاللشىالجوموالرأةالرجليتبادلهاالانجليزيديالاقكنسمل(روماليستستومهل)مهـالثوسألىنسحبة-ا

بشك!"؟اًلزيالعهرعنالكاهرفيالاتحظفلاانهالدرجةصجبح.1833عاموور،ت1766عامولدالذي
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!ميميهـ

التسيالجماهيربحاجاتالالتقاءنحواليوميمضيالتكنيك-أ.الاستهلارصووهنصورةومريحواضح

رحولمجس!صر،عإدااتجاههيغيران.نمامايمكنولكنه.وزستهلكتتنجحا)--4طواعيةتستثنيأراكانوشكعلىكنت.للاسفيا-ب

والقدلهة،اللفق!برة،النالرةا،نسايةالمجموعاتباحتياجاتالارخقاءذللككانةههما.المعرفةصورمنصورةتكون،ن.ننحوالننيالشبق

اللخصوبرة.مهددابسرعةيصبجرر"وففانهبهزإناديالرييراللفقالعفاًلانسآن

عمإ"العاصفة"فينروسبيروجزإبرةعننتحدث؟ماذا-بوهـ-نالاستهلاكومحنالانتاجعنالانساليةرضوقففحيئ.بالانقراض

سلار-"،ارإينوالشبابواًلنساءالرجالءنوبضعةاللحكيماساحرا.السرمحةبمننهىتختغيسوفشكولافانها...الانجاب

سماوية.يقىمولهبهمتمحيظالهإجورةاثواطىءمحلىقيضزهونلهماليوماننارعإم،تخت!يانينبغيالانسانيةياناقوللس!ت-أ

؟ترى،حبيثةارواححوللهممنوترفرفغامضةواصواتوانما.البقاءفيتستمراناجلهامنيتحتمالتيالاسبابتمامانعرفلا

الحديتفيه.مست!حيلهوفإيمانتحدثالاوالافضل.ادريلا-آ،تتقلصوان،التعبيرصحاذا،انتفاخهامنتنخففانعليهابأناقول

نقطةكانتالتبمالصينعنكئبراابنعدناقداننانييبدو-بحيقانهانجبر.جو!ريةابعادالىاهنةالرالافرأءتحا!"منتنتقلان

مقدمةالاالنهايةفيليستالتيالممناقشةزإلك،مناقشتنافيالازطلاقالحبوبرغإضل،بسهولةجديدمنستإعثرفإنهاا،نقراضمشارفتبلغ

.؟هذابكلاذنالصينعل!قةفما.الثقافيةانتورةءنصغيرلكتابجديدةاسبابعلى،محليهايقضبمانكادقديكونانيرمكنالذينغسه

ارادةورونمؤفتبشكلكذللكولكنهم،نعمهدا،فقراءالممينيبنان،اللطبإيعةامورمثل،4اليالاتإالاءوران.أخرىمرةتتإكالرلافيقوية

الآنللعفةبااخس!بةاما.الامرنهايةفيبنفسكانتاعترقتقهـ3مافبإتمفبولكنها،نتائجزةلوهااسباب6!يتكونمطرداتقدعاأضبعلا

بتلكانتتعنيهمابحسبالاقلعلى،قكيدبكلهكذااللصينيونفليسفائضحضارةبعدءصتآتيانفيمانعأيأرىو،.بمبةنوقفزات

عنهميقالكانما3الشبقءمارسةمحنكفوافدكانوااذاوحتى،الكلمة.تماءامخاللفةصفاتذاتاخرىحضارةالانتلإجوفائضالمكان

صحيحوهذا،التمكاثرنحوينحونفهـمالعهـسعلىبل.الماضيفيمنعإيركقالهانسبقمانكررانكالىنظركاللفتاناريد-ب

نصضصعفماذا.الثلانجبنسنقبلالزوافيعنتصرفهمالدولة؟نصتى.جببدة"وسطىعصورا"قبلكمنافتوحواالمذينهمف!يرون.قبل

مناقشتنا؟فيسبباكانتالتيالصينبتلكوادإحظالمنمقالآخرالوجه!وإىيكنلم!ذلكأنبرعدمنؤبينوقد

اشرحاناردتاننيأكرربأنوسأكتإي.شيثابهانفعللن-أ.الصناعيةللحضارة

اثارهالذيوالعزاءبالراحةالشعوردللكسببلنفسيائإرإحوان)كوسيطعصرالسىادعولاانني؟الماضينحوننحوللماذا-أ

اليوتوبطإوسإون.ث-يءكلهدا.الصينفيالفقرورلشهدنفسيفياجلمنلاالبشراجلمنمخلوقاعالمابر-طإطةبكلاريدوانما،جديد

فتدن،للابدأتثومانينبغيانهااووعابرامؤوراشيئاالآنالصينية.الاصنام

كملوهذا.الحديثلهدااسالساءضهااناجعلتلقد.،اخرىمسأنةؤإديانهيبدولا،الليوماللبالغةاهممتهعلى،التكنيكولكن-ب

أيضعما!شيء.اللصسعلىبل.اللعالمهذاالى
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