
الجس!اهفلسفةفيدراسة*المحاضرذهذهليسسطص---3

اةل--الفكررةالدلولاتفيبحثهيوازصاالاجتماعيةكا--

صدنيأاروانهـإةوامصمواالأر-إء!الىاالراةانوحاحالهاالرابسطهحابذهنا.م!ء+

أنحم!ارخاهذايالمذهرحط-إ،لس!متبمناايأغيرا"لانواه!لة،،باعسرماق-ف

ر!طمبحم!رتبلىالا.س!انمحى-،ةصنصظههركلبانأدينوأنما--!كاكا

الل--لىو.تجزئتهايمكنلاموحدةمضرارطةفالحياة،روحه

.وعندص،ألا؟-،نروحفيتغبءراوبحدثالعقلفىزوثر

ةرجصتقي.لسدونان،-.-،يخفلوماليالعرر!سةالمراةتختار..سس

للاورحصرف!رهم!اتصاأثرء!هبملىولكتظلؤه!ببهاالالز،جقهآراخكماه-7--ص-صا

!المرأةحي،ة.زخايإز!حا-ءالمظلهالمسحالكهذهوابرز.لها

تاما.اخلاءالحريةفكرةمن

بدءنتنولانلض،لابدهذاحكمنامعنىنوضحولكي

ا):هازضس-بفنحن،للحريةتعرءغنافيعاماخطاهن،كنفيتساأسلئسض

قدالمرأةاننقولسانهـلننسىءفىمنهالسستاقف
....مو-

الكأ-روجءلىقادرةأصس:حتانهااذلكوزرليدتحررت

ؤ-،ن.الدولةوظائففيوالعملالجماصعةفيوا)درالسة

بؤتعث-!ثىالشبالعبودر،تفاصت،عنفليتغالحكملهذا.،

ظ-ءةوالوالجامعة!اةان.ممقلهاءلىوتسحيطرةالمراروج-نس-!

كى،نالتيالهينةالازدرإاءنظرةنفسهافيتحملزالتما.

.حرةازهاحسبتوانأسيرةفهي!بهايحدجهاالجت!ع

سقوهـالوريودؤهونظرنافيللحريةالحقالتعربفاما

قؤويغيرهااًنسسشطيعو،.كلها.الاشياءالىةأحدتسيأ

رطر!رءرعلىيوروىلى--حطالا!-،لىالدهرعروالاصعلاأس

ضرراأوقبحااوخطوجدفاذا

ينفعهـ،الىويغيرهويرفضهعليهي!حتحاناستطاطس

.فط،الالىمع،والرأة"يجملهاويخصبهاوالان!سانيةالحياة

الجيار.*حشياع!الىالو-*آ..1جاهدممجعاالنظر(4اولحقم!اليلةلهرر!أ
العحا!كألمابسطالمج!صاسطهـا!سسوية!ركسطزر

متكلعةمنأكثرنفسهافيترىولالب،سهاالايهمهالاالتى

تسل(!وانجمبلةتثونأنوءليهابغرأئزهاتعيشللرجل

زالطماالن!وذجوهذأ.السائغالطعاملهوتطهوالرجل!

زلممممعهابتسا)!وسز،ازرسألهاخرلمطزدستغسرقطعاحس،وكللمرأ،المتحيهمهـلناس

لمخشاء!وخوءر،بهتقومعظ-مءياجتمادورعنتتحدث

قى.المظلمونلقرا/"سسودمنتحررو،ضاءليواالعملمجالات

ؤي/أن.أثرهويسطلهذايكذبالمرأةحياةصميماًنغير

ب-ن،والمملالقوللي-نز!رقواضحةزجزيئيةوجودها

اهـ-رأةزا)مفوما.ةاحيماواالفكربين،والتطب-قالنية

الءروللذكاءوالا"لمنح!ا،هاحدوهائزاوفربعواطفهاتحيا

كلصلهاردميةأشبهوبقيتشيئامنهاتستعملفلموالابداعسطولئطا

.ا!بصرةلجا!ةالرارعالثقافيالموسمفيالقيت*
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الان!مان.لروحاذلالهأثدومااتفههفماالتأنقواماوجحدتربهاعطاءجحدتوبذلك،فةالسرالاناقةالاءلى

ادلماتوءديرظنونهاالتطالمصطنعةالوسائلهوالتأنق-.ذاتهاوجحدتالمجتمع

المصنوعالزرفالجمالانهدنقلأو.الجمالطريقالرأةدحياةدرال!ستنابهانفتتحبدايةخيرولل

علىالفتاةتعتمدأنمنفيدلا.ولىواهاالاليةبالوسائل4ؤ!فيزف!،تسسميالتيالمجلاتفيننظرانالعربية

ابتسما!تهاورقةروحهاوجمالفتهاثقاولحعةذهخهاصرونةباءأزهـجلاتا!الاتأ!عالبفياجها؟فبهاسنجدفماذا

.شعرهـ،فيوالتصتعملابسهاكشرةعلىتحتد؟جدها.وأحذيتهاوحق،ف!اصلابسفاكلنابعدؤ،هد)إءرأةتجعللا

الىتلجأوالعلمب،لمعرؤةف!رهاؤ،قا.ز!لس-عانمنوبدلاال!فجواريمعارولةالحديثةالرأةت!علملالم!جلاتوهذه

تبرزالتبورةالضبالقصيرةواللابئوالتغنجالتبرج:سيدقإ)":المهيةةالعناوينهذهامثاللهنفتكشبليلة

لى--وقفيالجوارياجسامزبرزكمااجماأعضاء"للصباحفساتين"او"؟فبررحلةفيتر-نماذا

إقتلوالمرأةبذهنيحيقعظيمشرفالتأنق.النخاسين.ز!هرينهـلوبصبأي"او"ا!ظهربعدللمثسعرحاتتسر"أو

ذهنهاحسابعلىمظهرهايمدلانبماعقلهاويذلرو-"ايختلفالسباجفيالمرأةزإصسهفما"؟العشاءحفلةفي-

وتشترىتباعالمراةاكانتحبنالغابرةلعصورلالىبهاويكرالرراض-ةح!لدتفيياجصىو!ا.المساءفي4تلبعما

!.دلةألفقصصفيهـتحضلفالمنزلوثياب.الظهربعديلبسعمايختلف

يمسىلاظاهريلثس!ءتبرجهاانالفتاةتظنوقدوعلى.خاصةملابسالبحرولضفاف.الخروجثياب

فىامعانهارغمالفكرحرةتهكونانتستطيع،فهيئعقلها،توانالمناسبهذهلكلملابسلهاتكونانالمشوس!طةالمرأة

فانمخظئةهذافيوهي.التصنعفيواسرافهاالاناقة...والتبدبلالتغييرلتستطيعواحدمناكثرلهايكون

بعيدةوروحى"فكريةآثاراالانسانبهيقومدمللكلينسجمشف،5وأحمروأقراطبهخاصعقدثوبولكل

صياغقا،وتعيدرأرواحناعقولنافيزؤثرأعمالناان.المدىإهااالمرأهتجدللموضوعواختصارا.وحقيثةوحذاءمعه

واولفيعقلن،.سلوكنلتحكمفيلصاوكناالعقليسش!مللمفاذاوالاذاعاتالمجلاتتدعوهاكماأنيقةتكونانأرادتاذا

والماس.كبر.إ،ءهاويقتليذلالمرأةالتأنقان؟مالتحنتا!جهذا.للاناقةتكفيلاءلمهاالحياةانتجدففسو

وعلىالملابسكشرةلحىالاناقةأسىاقاصةانالاذلالووذاان؟هذاوراءيختفبىالذيالفكريالمدلولوما

ينقصهس!االذيالفيءهوالجمالبانالرأةيشعرالحلاقواالمعقي!التكلفرونأصبحسانيألانالجمالانمعناه

وجبجميلةتكونانأرادتفاذا.تملكهالذيإءالشيلااطماقش-ةوهدرالوقتبتبديدالاتحقيقهيمكنلابحيث

استكمالفينهارليلفتعملذلكسمبيلفي/تكاؤحانعليهابحم!لواانا!رةالمرأةتصصسعانينبغيولا.الروجوقتل

علكمابدءيقومالتأنقمبدأانذلكومعنى.الناقصةذازهاحى-،بمئ!اتنفقباهظةوعقليةروحيةكلفةجمالها

وعليهاناقصةهىوانماجمالاتماكلاالمرأةبانالاقرارولإوا!ح.وكرامتهاحريتهاسبيلهافيوتفقدانسانيتها

فالتانصق.الرجلعيونلتجتذبصتعاالجمالتصنعانال؟ثسةرا!دلأبسالمرأةجمالاكتمالتجعلالتيالنطرةان

للسحرمنفيضهوالذيالجمالبخلافلنقصاكمالالامروا!حفيوهما،!دلأنا!سةرورادفاالجمالتجعلنظرة

نقصىالت(نق.كلها،ةالحيويفمرويتدؤكأيطفحوالعذوبةباعنىالاناقحةوماالجمالوما..مطاقامترادفينليسا

حالتين-بينالفلسفيالفرقهووذلك،فيض!والجمالا!علءا!مراءللوردةءلمكفهوالجمالأما؟.الروحي

وتصنح.الكفاحالىوتضطرلفي!ءكلأولاهمافيالمرأةتفقدوالوردة.اللهـدنعضنهاعروالخصوبةواللونبالحرارة

يصبحالاناقةظلوفي.وكمالاوعذوإةخصباالثانيةفيولمألوانهااللهوهبها/التيللفراشةملك،لالجم.تمتأكمالا

حةكالقببالجميلةفان،القيمةمنعاطلاالفطريالجمال3حاجبيهاتزججولم،الشفاهاًحمرشفتيهاعلىتضع

هذهفيوقتهاتضيعوانأنيقةتكونانالىمضطرةبسيطةالعينينذكيةلفتاةملكالجمال.الالسودبالقلم

كوزتمالجمال.ن!طرححينالمراةتخسرفكم.التوافهحنضنانتريدوكأنهاوحنا!اعطفاوجههليشعالمظهر

.بالانانشةالجمالوهذا.)مةالكربمشاعرهاوتغمرهكل"الوجود

دصدبطويل،انسانكليعلمكما،الاناقةلاوطريقاندوندتاةكلز!لكهالثمنزه!دمبذولالعذبالمرهف

يكونانذلكفيالمرأةاليهتمحتاجماؤاول.عقباتكله.المجطهلةءالخيا!ةوسندالملابسأسواقفيوقتهاتضيع

المتوسطفالغنى.حاجتهاعنيفيضالالمنوفر-دهاادحروالذهنالم!توعبةاكبيرةالروحمنينبعجمالانه

فقيرايعرفهفكلنل.الجمالاما.التأنقشروطمنشرطا)كريمالحلقجص،لوهو.قيقالمالنابضوالقلبالمرن

للفتاةالمعطاءاطبيعةامنحةانه.شيئايملكلامتواضصاوصذأ.النفسوكبروالنزاهةلل"والخشوعوالعذوبة

ثياباتملكانيجبالانيقةوالمرأة.البسيطةالرقيقةوجهعلىيتألقلانهوالحلاقبالملاهـىلهعلاقةلاالجمال

صؤهـساتانعلجكميخفىولالها.حصرلاوملحقاتكثيرةاتبسمبروالشسعرعلىيلمعوهو،معطاءحنونوعيونريم3

فالحرص.مسرفاتعقيداالاشياءهذهعقدتقدالازياءهوهذا.بهبللعبثالحلاقيهينهلاالذيالمسشرسل

ومن.كثيرامالايقتضيهذأفيصمستوىأبسطعلىخلقهاكماوالفطرةالانسانيةالبساطةانهفتعريفهالجمال

فيالنافذالقانونهويصبححينالتأنقمبدأفانثم07متفتحةروحيةحييةالله
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أةكؤاعمالم

االعرها"ا!!فيالمثقفونيعنفظو!(افن!جممماًلمجلة

يونيه(،مايو،ابريل)منهماالاولالعدديصدر

القيمة:بالمواضيعحافلاالق،دمابريلاولفي

:الازماتعصرعنخاصقسبم

العشماويزكىمحمدالدإكتورال!شرينا!قرىفيالفكرأ!اض*

ريدةا)والهاديعبدمحمدالدكتورال!معصرفيإريلالما*

زيدأبوأحمدالدكتورالا!محانم!ةالعومازمة*

الببلاويحازمالدكتوراًال!لىثالتكنولوجيالم!نمعف!االس!سيمبمااما!ثظألملا

اللرحمنعبدسعدالدكتوروافنالمصمبالتحاووازءصة!!

:الاردالدرالصالتمن

النجمطهوديعةالدكتورةا!باسيما!رأفياللعلماءبمينالعلاقم!ت*

غليونجيبولالدكتورالارل!الطبيهب!ه

الجديمدةالكتبهملأوافعرضمع

الجديدةالكتب!همواؤ!عرةلىمع

والذهبوالعطوربالحريريفرشونهالاغنياءدربوالاناقةجميلاتيكنانالفقيرةالطبقةنساءيحرمالمجتمع

!ق!.منهقشعريحكممجردلشىنقولهالذيوهذاوحدها.الرفهةالطبقةتملكهحكراالجماليصبحوبذلك

النساءلرأيناالشسعبيةالثورةموطنفيتونالسوالاتحادزرنامنضربفالتأنق.الف!يرةوللفتاةللفقراذلالذلكوفي

،واذماالتأنقلايعر.فنالمحمعر!سترسلاتالملبسبسميظاتمشاعشهعبىا(ديمقراطئالجحمالبينما،الاجمماعيةالطبفية

والرأسماليةالاستعماربلادمنالشائهةالاناقةهذهتأليناهذافي/1.والجمالوالغنىالماليشتريهولاالكليملكه3

لاأنناعجبومنلهانكرانلاحقيقةوهذهالغربفيف!فث*دجميعاحيات!افيالخبرةالعناصرشأنلضسأنه

مطلقا.نتدبرهلهذه.كلفان،والفف-لمةوالخلقوالخيالالعقلشيوعة

جعلبانالرأةالض،نقيذلكيفدرسناانرعد"اللىمنحةهيوانمابالمالتشترىلاالعظيمة3الاشيا

،و)محدفيضاوطبيعةيكونانمنبدلامريراكفاحاالجمال!شصضىان!الخطفصنمص،والغنىالفقيريملكهاالفرد

طبقاتالىتقسمهبأنالشعبالاناقةتذلبهبفلاحظناانطبقاتعلىالانحرإؤطيفرضالذيالتأنقمبدأالمجتمع

"المسرؤالاناقةقجنيهااخرىجنايةا)ىنأتي،متمايزة.الشصب

هوالذيالوقتءلىالجنايةهبراوتلك.الانسانيهعلىالىالجمال.نرفعالاناقةانهوبهلههذامدلولان

مجلاتاليهاتدعوالتىالنموذجيةالاناقةان.الامةثروة!اذلا!منفيهماهذاوفي،الثمنالباهظةالاشياءمستوى

فلقدتربصت.الحياةا"تتسعلاماقتا)ومنتقتضئاالمراًةفىانحرافاالتأنقيصبحتمومن.المجتمعفيفردلكل

الاشياءوأحصبتمجموع"!رةذاتأشهرعدةالمجلاتبهذهالثورةوبجعلطب"،تالىالمجتمعيقسمالجمالتعريف

الحياةفوجدتالثلىالاناقةلانجازالمرأةاليهاتلحتاجالتىولالهاتطبيقولاشفاهناعلىالفا!مجردبهانتصىالتى

شحرهاجعلوابانالمرأةحقروالقد.تكفيلاكلهامناقف!"،النظرأمعنالو،ثورةكلوالثورة.فيهاحياة

98-الصف!ىا!تتمة-.والبسساطةوالتواضعالفقرطؤيقالثورة.المسرفةللاناقة
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معموفيهاحظونلهلعدلتح!ولسالىلماعهحسحالممت،ابهالعالعح!حر)./-13-المئتنموجهي!!ه"نمظرت!مة-

اكعوبلبس،العالممىالسسامرالملاييرحماه

يسكتالشائعفوالمألو.ألفوهامالطولوشرهوان

البسلماذا:نفسمهاسألتقدالعالمفيأمرأةكمولعمري

باسسقامةويضرفنالمشيرضايقني!الكعبذاحذاءيهينهاالذيالحلأقالايحققهلاعام!،تعقيداالنموذجى

الطغب،نهذامقاومةويشيئاصنعتقدأمرأةوكمألسافيتسسفاليصففشسعرصاساعتينالمجففتحتباجلاسهل

الكعبيفرضهااصي،اوالروحيةالماديةالاضراراص،؟المذلهـاعةنصفببشرتهاالعهنايةعليهاوقد!فرضوا.مصطنعا

صلتهى،وندرسسنحصيهاكثيرةفهيالرأةعهلىلفىالعلووقتا،!دلأظفارالوقتمنوكذل،للاهدابساعةوربع

-:العامالفكريالمرأةبوضعالخصرلتخصفرياضىةوتمارينوالقدمينبالكفينللعنماية

هوالعالىالكعبينزلهااكبالضرروجوهوابممطوحماماتاسترخاءوتمارينالوجهقجعداتلنعوأخرى

لحكمهـةمسمطحةالقدمخلققداللهفهان.الصحيالوجهمنهايبقياولاوع!إهاالراةوقتيأكلهذاوكل.اربخ

علصذلكفحشماعدهالجسممعالقدمبهاتنسجمعظيمةانبقةدميةالىيحولهاوانصاالإنسانيللشعورجانبا

يقوى2متعلمانمسانأيأظنوما.والنمووالحياةالحركةالوقتان.مصطنعةوبسماتهاآليةحر،كاتهالهاروحلا

الواطىعالكعبنلبسىانتتطلبفالصحةهذامناقشةعلىفىانينفقيمكنكانالخياطةعنديضيعالذيالثمين

الرشاقةءلىالجمسماعدتسماالتيالطبيعيةوالمشيةاو،مرهقزوجاو،مريضشيخأبعلىالحباسباغ

الصحرويرجعالقدمفيهاتنبسطمشيةهيوالجمالىالفتاةتذهبانمنوبدلا.التوجيهالىيحتاجطفل

ذهنهاالاباطيلتشموهلمسليمةأمرأةوكل.وراءالىويههدىعقلهاينيركتاباتهـطالعانتستطيعالحلاقالى

وأعجب.مزعجعسيرالكعوببهذهالسيربانت!عرفتسمتلإحالتجمبلخبيرالىتذهبانمنبدلا.روحها

لنهنالذهنعبوديةبهنتبلغسيداتهناكانالعجبوتكسوللاجعيناللابستخيطجمعيةالىتنتميان

الكعبمنعليهنالمشياسهـل-فيالعانيالكصبانيزعمنوصالامةثروةهوالفتاةوقتان.عار؟عرب-،طفلا

مدلولفمامشحمساتذلكفييناقشنوهن.ءالواطيحذفنالوالمجتمعيكتسبالوقتمنساعةفكم.ت!درىلا

قدالقيدهذاألفنماطولانالواضعمدلوله؟هذاهوالطبيع!المسشرسلوالضعر؟النساءحياةمنالحلاق

تدأفعكماعنهيدافعنوجعلهـنالطبيصيأحسمالسهنأماتقيم،ووراءهوبساطةوجلالروحانيةفيهالحقالجمال

التيالجارحةالضيقةالاوبطةعنالقديمةالصينيةالمرأةروحيذلولامالاولاوقتايكل!فلالانهعاليةاجتماعية

.عادةالاسرفيصبحصغيرةلتبقىقدمها"بهايربطون.الان!ان

يضربهانتعلمالذيالعبدذلكموقفيشبهذلكولعللاالجمالمشمستوىالاناقةانارأياوخلاصة

وشعرو!اقأستاءضربهعنيوهـا!تاذاحتىسيدهكاقالذيالنافعالكثيرالوقتباضاعةالااليهيوصل

للصنف.هذامنأالعالىالكعبعنفالدفاع.ناقصانهيرفعانلل!جخمعيصحولاأخرىجهاتفيانفاقهينبض

يلبس!الكصبانرجلانسألانهذالاثباتول!يلةوأبسطالانسانيةحبةللقا!ةتصحبحيثالكمالياتمستوى

،فاننقولماممنىوسيرىساعةنصفبهويسيرالعلنيروحهوخصبالانسانهوالاعلىالمقياسان.نفسها

لموو!اوا!ا.وول!!كادركونا،ماليرا!كاعبالسيرشيءكلمقياسذلكالاسعدالمستقبلنحوانطلاقهوقوة

لمالش!القليلةوالمرات."أحتملاناليومحتىاستطع.الجمالومنه

وقدعمريأوقاتاًثعسكانتللبسهعلىفيهاارغمت***

علىغاضبوحنقلهـنفسيفكريبازدراءخلالهاشعرتذمنعلىتفرضوصناعةتكلفمنفميهابماوالاناقة

وبقيت.الرهقةالعبوديةهذهللمراةوضعواللذينوهيخياتهافيتمملالعبودياتمنشتىصنوفاالمرأة

العذابهذاالمرأةعلىيوجبالذيالسببصكناتساءلدوران.الاعتراضعلىتقوىولاتحتحلاراضخةخانعة

ابتدعالذيالشريزللانسانانالااللهممظلقااهتدولمناهيةآمرةسبابتهاوترفعبتاراسيفاتحملالازياع

اجتماعيةفائدةايةدونارتجالاارتجلهقدالكعبهذاعلىالمراةتزيدفلاذاكعيوأخلهذاللبسميبالمرأةفتصيح

الحركةءلينا!بطءيفرضنواانبذلكارادواوقد.للمرأةهذهرفضفيواحدةلحظةتفكراندونالخانعا)رضوخ

.الحياةوقلةمضرهوبماالازياءدورتامركثيرةاحيان.وفيالاوامر

سببالعاليللكعبضررفيالصسحيالسببويتبعفكانهاوتسكتتقبلالمرأةانعجبومن،الضررأشد

اكعبلان.الليمالانسانيالذوقيتطلبهفمنيجمالىكانوااكيالطفلةكتلكنفسهاانقاذعلىلهاقدرة.لامنومة

فتموتالمراةمشيةعلىوالتكلفالتصسنعيضفي!العالى!ومشروبانهلهازاعمينالملحماءويسقونهاينومونها

منطلقةكريمةلتكونخلقتالمىالحرةالانسانيةالروحابرزومن.صافاسلحانهمعمصدقةخاضعةفتشربه

والروحالعقلسعادةوانما.شيءكلعلىذاتهاتفرضوأشقتالازياعدوربهاقضتالتيالمتعسفةالاوامرهذه
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عليهاوتفرضالنافعالعملمنالمرأةتمنعالعاليةالكعوبوالكعب.ذليلغيرمرتاحاحراالجسميمونانفي

المشيفيالمقيتالتصنعمعالدائموالتعبالحركةبطءندوسانعلينايفرضلانهويذلهاالروحيقتلالعالي

اليومونحن.العمليالنشي!الفردصفةمعيتعارضمماتتصنعانينبغيفلماذا.وجيهدونلمببأجسامناطببعة

سواعدناالىيحتاجمتأخرالعربيعالمنا.البناءعصرفيو!زلكالجمالمقياسذلكانقالوا؟مشيتهافيالمرأة

القدممربوطالمجت!عنصفبينماأالحقولمختلففيكلناامط؟للجمالالمقياسهذاوضعمنو)كن.النم!جعلوه

مع--لايتفقالعالياًاكعبانوالواقع.مشلولايكونيكاد2عاوضاانسجامهوعندهاالجمالمقياسفانالطب!عة

الحراكةمنيمغلانهاتفاقليالعاملهالتوريةالمرأةروحدائما.الجميلةالحركةهيبنائهكلعتنسجموانماالجسعم

المريضةالاذهانانفيشكولا.اليطءالرأةعلىويفرض"ؤديها.التيالحركاتمعاجسامناانسجامهوالجمالان

تهنعأنالىهدفتقدرورةاولالبدعةهذهاتءرتاقىعلبضافانوالروحى"الفكريةجاتناقابلأعلىاطلاقاردنافاذا

السليمالانسانيسيركماحيةنشيطةتسيرانمنالمرأةفبذلكاجسامناتلائمءالتيالطبيعيةبالحراكاتنقو!مان

ءهودورظاهرمنوهذا.ا)سئمكالمتعبتتهادىوانماوالكعوب.والجمالالحريةونملكروحناوتزدهرتنمو-

مق،ييسكانتجبثقديماأ"لجتمعفيهاعاشاالتيالعبوديةلانووالجسموجذلقتلملأالطبيعبةالحركةتقتلالعالية

مشلوهـةالمرأةابقاءالىجميعاقيؤديالنسويالجمالبانهالجسسمشعرواذا.مصطنعةحركاتعليهتفرض

المثلكانالتيالعهودهيوتلك.والعقلاليدقاصرةولعله.وخنصترأسهاونكستالانسانروحذلتذليل

الضحىوتنامتلكلناعمةمدلةتكونانفيهاللمرأةالاعلى.والعقلللجسماذلالالفاسفيبالمعنىالتصنعانيخفىلا

البطرمنالطويلةاذيالهاتجروئيدلسارتسارتواذااعمالنازؤديطببعي!ننكونانفيالفكريهةالكراصةوانما

تخلصقدانهيظنالغربيالجتمع.ولعلواللفراغوالدلالورشاقةخفةفيونروحنغدوحركاتهئافيأحرارونحن

.،وحسبظاهريذلكولكن.المرأةالىالنظرةهذهمن.وحرارة

الىالغربيةالمرأةخرجتنعم.مثالابرزالعاليوالكعبالو!العانيالكعبفيالكامنةالضرروجوهوثالث

الجمسالومقماييسذقيزالتماروحهاولكنالعملالسعادةوتحومهاالمرأةتعذبالعاليةفالكعوب.النفسي

العاليهوالكعبوها.حياتهافينافذةزالتماالقديمةالانسانقدرةهوالحياةجوهران.والحركةبالشهـمس

فالذيل،تصنعهالطويلةالذلولكانتصمالفرايصنعالرضىوينبثقالبهجةتنبعثالشركفمن،الحركةعلى

يعرقلفهوالعاليالكعباما.فقطالسيريعرقلالطويلانطلفةاررركهظلىلاتقدروالمراة.العميمالنفسي

كمسالانهنفسه/الوقتفي،الانسانيةا)روحويذلالسيرشعرتخطواتوالمجبربالوقوفهمتفاذاالطبيعية

والاظلأق.والحياةالحركةوغريزةالجسمبينيحولقلناوأ!عبال!رفيالتر!حعلجهاوتفرضتقيدهابقدمها

العاليالكعبينزلهاأالتيالضررصنوفوآخرحركاتهاتكونالاتدريجياالمرأةتعلمتولقد0والتكلف

.الموضوعمنالاخلاقيالجانبهوالانسانيةبالنفسقدانها.ذلكتلاح!لاكانتوانمبتهجةمتحمسة

ء-يسيالمرأةباخلاقمضر،ريالفكبالمعشى،العاليوالكعببهجةفهقدانوألفتبالحركةالتعبيرعلىالقدرةد!قدت

طمالئفةانالىهذأسببويرجع.نفسهاويلوثاليهاحماستهاماتتامرأةمنوكم.الانطلاقوفرحةالتحرك

القامةقصيراتلانهنالعالبىالكعبيلبسنالنساءمنبقدمينالطريقفيتسعىوهي،ةبالشمس!والحبوفرحتها

الطواليساوينلعلهنيتطاولنانبالكعبفهيحاولنوروحههاعقلهامعتنطلقانتريد.مربوطتيندليلتين

يعداليومالقامةطولانالح!سوءومن.والطويلاتفتمثعدهاوالضوءالحياةالىوتدعوالمتحركينمعوتتحرك

بالقصيراتيدفعالذيهووذلك.الجمالمقوماتمنفائدةولالهمعنىلاأحمقكعبالهاوضعوااسيرةرجل

مماأطوليكنانالىالطويلاتبدفعكحما،التطاولالىأنفيالرجلسعادةمثلالمرأةسعادةان.جمالولا

محاولةكلان،البابهذافينلاحظهماوأول.عليههنكانفقدالرجلاما.والحياةبالحركةنفسهالمعنتعبر

بهذبةهوانماقامتهاعلتصحقيقيغيرطولإغلاسباالمرأةمنمسمارافيلهيضعاناحديستطعفلمالنفسعزيزكريما

صاةالفتءلىان.والنفسللعقلوخداعالطبيعةعلىولسكتناالذلقملنافقدالنساءنحنوأص،،قدمهاسفل

نإدونبطولهاوتعتزبنفسهاثقتهاتشحذانالقصيرة،نحتجفلمبالتصنعأمرونا.والحاةالحريةنم!لمبانعلى

كريما،الانسانخلقفقد.والت!طاولبالكذبنفسهاتلوثوأعهـطونا.فخنعناوظهورناسيقاننانعذبانوسألونا

واقعناونتقبلحقيقتنابأبعادنعترفانالذاتكرمومنروحناوقهرتالعيشبهجةفقدناوبذلك.فقبلناالهوان

ولا،انفسشاوعلىالناسعلىنكذبفلانزيهينصادقين.خيوطتحركهاالتيكالدمىوأصبحنا

واك!صنع.بالمزييفقامتنابهانطيلمذلةأساليبالىنلجأضرروهوالعال!للاعبالرابعالضررالىنأتيثم

والنفاقالكذبمنوسيلةالعاليللكعبكونأنوالواقعألثورةفرضتفقد.القوميةالنظروجههمناليهمنظور

ليسالانسافيفالخلق.واضحااخلاقياضررافيهيجعلفيعاملافردا"لكونانالمرأةعلىالعربيةالاشتراكية

فيفنصدقكلهاالحياةيشملانينبغيوانمانظرياشيئايحتاجالعاملوالفرد،الرجلشأنذلكفيشأنهاالمجتمع

تريدكذبةالعالىوالكعب.وواجباتناواحاديثنااعمالناوهذه.والتوجيهالعملفيالحركةالىيحتاجمااول
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حتىطويلةالنساءملابسجعلواالازياعاصحابانهذاقامةاطولانهافتوهمهالمقابلتخدعانالنساءبعضبها

نرىكلنافأصبحنا!491عهـامالقدمتلامسانتوشكالانسانيةالنفستلوثكذبةوكل.الواقعفيعليههيمما

قصيرةوجعلوهاعادوااذاحتى.الملابستلكفيالجمالالثقةيهدمانهللانسانالكذباذلالوسبب.تذلهالانها

الرضىيسبخفالشموع.سسساغاي!بدوالقصرأصبحاصابعهااطرافعلىترتفعلنهاالمراةتدركوعندمابالنفس

ضباومن.ذاتهلفيالجمالمنالمجردةالاشياءعلىوازدراءبالهوانتشعرلتتطاولوالتكلفالالموتحتمل

نلعليناان.الشائعةالاشياءعلىحكمنانبدأانيهنبغياحتقاران.تشخصهاوشعورهاتدركاندونالنفس

لشيوعهانسمحاندونالاشياعجماليةفيالعقلنحكمالفتاةبشخصسيةينزلوهوواعغيرللحالةهذهفيالذات

ينبفى2ولا.فيناالحكمقابليةويعطلتفكيرنايدمغانءظيمةروحبةغلطةبدايةوتلك.تدرياندولئالضرر

جميلالعالىالكعببانتحكمانالمشنيرةالمثقفةللسيدةالانمسانكنزب،لنفسىوالثقة،بنفسهاثقتهاالمرأةتفقد

الشيوعانتتذكرانعليهالانجميعاعيوبهلهابيناانبعداظنولا.والعظمةوالتطولةالذكاءمنهاينبع،الااعظم

حكملانبحكمأارادتادالهابدفلاكلملاشللافكرهايشكلشخصيتهايسلبهاليئاالعلالكصبانلهايخطرامرأةاية

وتتجردالضللالثميوعهذاتخديرفوقتيرتفعلنسليماطويلة؟خلقلمبانهايشعرهاانهذلك.والفكريةالروحية

أمامه.العقلضعفمناليهاأسلعقدوتعالىسبحانهالخالقواناللازمبالقدر

***يسبغهااضافةمنلهابمد!فلاالمقبولغيربالقصروحقرها

انشغلناانبصدعامةالاناقةمسألةالىالاننعودوباطلوتصنعبهتانذاتتكونان2انعليهماهاحذاؤعلمها

ياقضلمنجزئيةقضيةوهو،العاليالكعببفسألةفىوالزيفالاذلالينبعهناومن.للطوالتساويلكي

الانونريد.المرأةلذهناستعبادهاوجو.درسناالاناقة.شخصيتها

جانبوهو،التانقمسألةمنالقوميالجانبنتهـناولانأطولتكونانللمراةينبغيهل:حقاانفضاولن!سأل

عندوقوفيبدءفيلاصساءلوالى.الخطركلخطيرأقصربجعلهاسبحانهالخالقلخطأوهل،عليههبىامما

العالمنسلءتنفقالدنانيرملايينمنكمالجانبهذااحس!نقدالكريمالخالقانقعالولفي؟الرجلمنقامة

والع!طوروالاحذيةالثيابشراءفيعامكلالعربىفان،وأخوتنابائنا3وأزواجنامناقصرجعلناعندماصنعا

دينارمليوناربعملئةباذلكقدرنالوأحسمبنا؟والمساحيقوهىوحنانهحمايتهوت!طلبالرجلظلالىتأوىالمرأة

الربعالىاناقتهانفقاتأمرأةكلانزلتفلو.بالغنالماالخالقجعلهلوقد.ذلكدونمنتحيلانتستطيعلا

السرائيل.الاكبرعدونالدحرتكفي،طائراتلاستطعناشراءلالربتأملولو.كريمةلحكمةالرجلمنقامةاقصر

الازيلءمجلاتتفكرلاكيفالدهشةأشدلاندهشواني!ناطولنفسهيجدحينيسعدانهلوجدنفسهدخيلة

منجميعاالاناقةمسمتلزماتنستورداننل.بهذأعندنابالرضىالمرأةتحىوكذلك،عمهوبنتوأختهزوجته

عطورالىللاحذيةجلودالىأقمشةفمنتقريباالغربفانثمومر..الرجالمنأقصرأظتجدوهيالنفسي

-الدوليكلفذلكوكلواًشرطةعقودالىومساحيقعلىتمردانه.ذوقولالهفهملاغليظالعانيالكعبهذا

.عامكلالكثيرةالملايينالعربيةتسيرأمراةمنفك!م.والرجللل!مرأةالنفسيةالطبيعة

يانظريلفتالسبيلهذافيلنايحدثوالذيأطولتبدووهيأبيهااو2أخيهااوزوجهماجانبالىاليوم

طويلةأشهراالمرأةتقضي.يتدبراناًرادلومتأملذهنالمرأةطوليعتبرالخالقكانولو؟والتصنعبالكذبمنه

تغيراستعدادهاأكملتاذاحتىوملحقاتهاملابسهاتعدعظصالهايضمعانوسهولةيسرفيلاسضطاعضروريا

طويلةالىتتحولالقصيرةالملابسىفاذافجأةالنمطاللهحكمةولكن.العاليالكعبمنبدلاكعبهااسفلفي

منالتخلصالىالنساءتضطروبذلكالجديداًلموسمفيا!ر،خطأالموضوعفيكلها.والخطأندركهاانمناوسع

يغيرونوانماعلدةوحدهاللطوليتغيرولا.جميعاثيابهن.مغلوطاأوناقصاعملهيكونانالعظيمالخالقجل

خطواانهمذلكمناذكر.الخصروشكلاللخيلطةاسلوببالقاءالعاليالكعبعنطالالذيحديثناونختتم

ذاتطبعاتزاهيةملونةملابسمناتكونانسنواتمنذلناينبغىسؤالوهوأجميلالعاليالكعبهل:فنيلمىؤال

وطبلتالملابسبهذهالاسواقفامتلأتالكبركلكبيرة،عظيماشيوعاشاعقدالكعبهذالان،نت!املهانلنا

بطبعاتثوباتلبسالتيالفتاةاصبحتحتىالمجلاتلهاجميلايرونهالحذائينانفيهيقالانيمكنماواًقل

ولذلك،الشائعتخالفالذوقسقيمةانهاتحسصغيرةسرفيهيرينكثيراتنساءوان،فيهفنهمويبرزون

.وفجاةاللعامالنمطتجاريملابسجميعاالنساءاشترتانبعدالجمالىالوهمهذاسرفما،الاناقة

فجاءواواحدةدفعةكلهاالانماطغيرواًاللتاليالعامفيولسوف؟الكثيرةالمختلفهأضرارهشخصنا

الرقةكلرقيقةالصغركلصغيرةطبعاتهلجديدةبملابسىامعبفيالموهومالجمالانوشيكاندرك

مناصبحتحتىألدقيقكأكيااسفضفاضةوخياطتهلجميلايصبحلمفهو،وحسبشيوعهعنناشيءالعالي

متخلفةانهلتشعركبيرةودودوفيهخصرلهثوبلتلبسىمقبولايصبحشائعوكل.عليهالعيونعودوالانهمالا

بالملابىلىالملأىاللخزانلتانالنتيجةفكائت.لهاذوقلاعلىدليلوخير.الصحيحاللحكمعنالعقلىيخدروكأنه
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الحكومساتعليهتتعاونلمانيتمانيمكنلاالش!عبيةانيمكنشيءفيهافماكالخاويةتبدواصبحتالانيقة

حياتص!فيتفصضىقدالغربىالزيلان،العربيهالاشترابهيةالىالدنانيرمنوالئاتالعمنراتذهبتهذاوعنديلبسى

هـووانماالافرادبهيقومانيمكنلافالتغيبرتلفشثمرلشراءجديدةعشراتانفاقالىفتاةكلوأضطرتالمزابل

.الحكوماتوظيفةهذا؟نتائجلدرسانالىنحتاجوهل.جديدةملابس

منوأمثالها(بوردة)صصجلاتقمنعهذامقابلفياو!مناتهضحسصنالمستعهـمرالغربفيالاقمشةمل2معاان

المرببحةلجرائدواالمجلاتتمنعو،االعربيالعالمدخولفيالموصيقتصادالافسبفيالنساءنحنوتممتعملنا

تقوممااكمثرومايسمونهاكما/(جوبالميني)انباءنشرمنوالاتها،لهااخلاقلاالاقمشةومعامل.2العربيالعالم

الحكوماتتصيدتم.غافلةوهيالازياءلهذهب،لدعوهجهـرائدناويخعتببعانتريدانها.انسمانيةولاقيمر!رالرهيبة

او!اةافمدتاًيخ!المرئيةالاذاعاتفواورظرا!عربيةوتذلالانسانروحتقتلانذلكسبيلفييهمهاوليسى

اصبحناورفزإونمذيعار4!ان،اذصادايه،ا!عربصةتغيرالتيهيالجشسعةالشريرةالعاملوهذه.كرامته

المدارستليمذاتاتقلدهنالمصطنعةللاناقةنموذجثرو!سوجديدةللنماذجدفاترفتصسنع.عامالانماهـكل

طتكانقدو.ولباسصهنشصعرهننمطفيالبيوتوربلت()بوردةمجا"!لق!،اوألىتغهرالتيبالموديلاتيسمىما

مثالاتكونانللنبغيالذبعةانتدركانالمرئيةالاذاعةؤصكاالرأةبروح.نفتلثالمحلاتوهذه.ودصواهااليهووية

قدوةلثكونوالملبسالشعروبساطةقاروالوللحشمة،.الاكبدالاقتصاديالخرابالىبناوتؤديذريعا

او!!لهايهمهماالتيالعاملةالعربيةللمواطنةصالحةالاعلام،ئلولح!كلاسقعه،لعلىالمعاملدأبكاوقد

ؤماذا.وألخدمةوالتوجيهالتعلمفيوقتهاوتنفقووطنهاللملابىسرخصراءزبر،سبخهى،تنتجلماالدعاوةبثفي

يجلسنانالالهنهملامذيعاتنجد؟ذلكمنبدلانجدمعارضتقبمثممعينةانماطفيألجديدةالاقمشةيخمطون

تجسرييحةيومكلتبدوفالمذيعةيومب،الحلاقمجففتحتوتعرضالملابسهذهتلبسهنبفتب،تجميلاتتبىفتلللازياء

قواعدفياءتخطىانها!تبدوماأقبحوما،جدإهـةشعرسوقفيتعرضالجواريكانتكماالعيونعلىأجسادهن

ملففمج!دشعرهاانغيرمخجلاشنيعاخطاالنحووببذلالعملهذاعلىجوائزت!عطيوالمعامل.النخاسين

مسلكوهذا.فوشةالمصبالقطةأنصبهتلوححتىمنضدبضتىوأغرائهالجهموروكأدالاعلانفيالدنانيرلاف3

الىالواطهـنينتوجيهفبهبهاالفروضحكومب"راذاعةيليقلالمربتصوالمرئيةالاذاعاتتغريأخيرااصبحت.وقدالطرق

.وا!داد.ا!لملأحالفسص،دوإضتقلالملأيينليراهاهاونقلهذهالازياء.حفلات

ألحكوماتانمواجهته-منلنامفرلاالذيوالواقعاف،عذلكمنوال!رض.نفسهالعرجمماالببتدأخلالى

ضصنالمرأةوضعاء!لاحتدرجلاالاورتراكجةا!صربية-موانماهـالمو!فيرتقم!الازر،ءبانالعالمفيالنسساء

الرجلهوالعاملفكان،والثقافيةالسياسيةمخططاتهاالمرأةفعلىجديدةأن!ما!محلهاوحلتماتتقدالماضى

وترعدالملابسيظانوظيفت!افانالمرأةأصا،وحده!فقملابصقشتريلنفسصها.الاسواقالىتسرعانالانيقة

نعم،.العاليةالكعوبوتمابسأظفارهاوتلطيلشعرهاوكأنهابسرعةيقعاصبحقدهذاوكل.الازيىءهذهمع

*والمرأةالرجلبي!ننظرياتفرقلمالثورةبأننعترفنحن.ش!خصيةولالناتفكيرفلاج!ونأصل.صا

تساويقوانينناان.والبناءالعملالىكليهمادعتهمابلالقومياقتصمادناالازياءتعطلبهيفنرىهذاكلمن

العربيالفردتكوينعناخلاصفيوتتحدثبالرجلالمرأةمم!ؤولضةالبدعةهذهعلىفالقضاء،العربيالعالمفي

ا.لعربضةالامةبناءفيبعملرصجمثأمرأةاوبهانرجلا.ديارنافياقامتالتيالثوريةالاشتراكيةالح!كومات

والاششراكص".والتمزقوالتخلفتثمارالاسصرونوانقاذهاعلىتحافروانالحكوماتهذهعلىيقعواجبوأول

عليهاالمجتمعفيغاملافرداالراةتعتبرالحديثهذافيلبالسنافينقلدانكلنالعركا.بدلاالشعبيساللمبماروح

اتءعلىنعترضوانما.مقبولهذاوكلالرجلعلىماانهافيالهنداحترمولكم.عالميظازياءهانبدعوىالغرب

منيعطيهالاالحاليالمرأةوضعفان.وحسسبنظريصموداالفر!بوجهفيوصمدتاجاسهاعلىحافظت

وتحاولوتتغنجالحلملأق.الى.نذهبانمناكثرالفرصالجميلالهنديالساريتلصسالهنديةفالمرأة.رائعا

وكناالقصيرةالملابصرغزتناثم.أسلوبكلعلىالاتراءكرامتصسهافيحفطقدميهاحتىويهبطكتءيهحايلفالذي

عندناال!ثرفوحرمةالكريمةتقاليدناعنهاتردعنااننأملولشتهنديةملابصصهاان.النسويةعزتهاويصونالقومية

اذاعليهالومولاالفاضحالغزو!ذاامامتنهارالمرأةفاذالاتقدسوهي،كلهاعالموفيافيوطنهاتلبسهاوهيأوربية

مشجعةالاوألاذاعابئالصحاؤ".لرىؤلستانهارتهي!مسا.قيمةأيةبلاعندهاالازياءومحلموت،الفربأزياء

العربيةالحكوماتانبللا.الانهيارهذاعلىجهـميعاعليشاان.تنظرانارادتلوالعربيةللمرأةمثلاأروعه

وهل.اًسواقنابهاوتملأالازيلءمجلاتتشترينفسهاوتحفظالعفةتصونالتيالطويلةجداتناملابسنحيياان

الاغراءمنالسيلهذاكللتقاومسهـماوي،ملكالمرأةنطورانوسعنا،وفيحفطأجملوالبردالحرمنالجسم

للمراةيرسمممجتمعنافيعاماتخطيطاهناكانأوالدعوةبلودناالانماهـفينضعانالعصرعلىيلائمبملاللابسىهذه

الحكوماتأرادتولو.ءالغربىديالملالغزوامامتنهارانلازيائنساالاحياءوهذل.الخارجمننستوردهااندون
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الوجودفيومكانهاقيمتهاتدركان:عامةالعربيةالمرأةبأنوذلك،لاستطاعتاخرتخطيطات!ططانالعربية

وتعطيشلهاترفعجديدةف!لس!فةلنفسهاوتضعوالحياةمعاملونقيم،صارمامنعاالغربيةالازياءمجلاتتممع

اللباسانالمرأةولتعلم.وروحهالذهنهاالاولىالقيمةولممائلوتستعملالشعبيةازياءناوتمحييعربةللاقمشة

وانما،والبردالحرودفعالسترأصلهخارجيعرضنفقاتتقليلعلىالعربيةالمواطنةتشجيعفيالاعلام

وحذائه.بملبسمهلاوخلقهوعملهوحهـديثهبعقلهألانسانهـنالؤلفةوللاالافالحر!مالل!جهودبهاوالتبرعزينتها

مت!-!انالعظيمةومواهبهاالراةبمطانةالاجحافومنشاءتلويتمانحريهذاكلان.العراةاللاجئين

فهي،الرجلوتسليةالغريزةارضاءمجردعلىحياتهاجديدتخطيطمنلذللظبدولا،يتمانالعربيةالحكومات

وقوةالذهنأصالةمناللهاعطاهاوقد،ذلكمنارفعالخططفياالكبرىقيمتهاالاجتماعيةللقضايايعطكط

الوجودفيالنساءمنجعلماالمواهبوابداعالروح.العامةالسياسية

لفنالنممماعوفىفلملس!مفةعو"لعرفةوهمتالافىقدالعلم،حنممعامطةالىالبابفيهذاالنظرالفتانلاءحبواني

"..-و-.اغلبانوهينمستوردهالمالتيالازياءمسألةفياجوهري!ة

غريزتهاالىوتر،كنتتخلفانالعربيةللمرأهينبغيفلايملكهاانماوالمساحيقالعطورومصانعالاقمشة-معامل

!.المعانيبأضهبقوعواطفهايسعونالعصرهذافيثبتكماواليهود.الغربفياليهود

توجيهفيالرجلبدوركاملاايمانامنلاؤوانيعلىىالقضاءبعلىويحكموهالعالمعلىيسيطرواانالى

بغرائزهاتعيشمتخلفةةالعربىفتاتناكانتفاذا،المرأةذوالسيطرةفيوأسلوبهم.جميعاالعالميةللحكومات

مس!ؤولالرجلف!انماللحقيقةلاللازياءوتحيا،عقلهادون،ينزلو؟"بلدكلفيالمالعلىالاستيلاءأولهما،شقين

كلكانتفلوللرجلالرأةتتزينوانما.كلهذلكعنيقممونقوملانهموجدواحيث!مالهمتحقققدوهذا

لهأزدراءهويعلنتبرجهاعلىويلومهاتعزهرجلاتجدفتاةمثلمسمتقيمةغيربوسائلالاموالابتزازعلىتعاملهم

عندنماالرجلانوالواقع.تاماتركاالتبرجالمرأةلتركت.والمعتقداتوالقيموالمثلالاخلاقهدم)1(،وثانبهماالربا

الذهنالضعفةالفتاةيحبزالماووووكالمرأةمتحلفتهدمتألاخلاقهدموااداانهمالعلمحقيعامونواليهود

القصيرةالتحتيةلهتلبسالتيالصطنعةبالزينةالثقلة:العربيالشاعرقال.امامهموانهارتالشعوب

هذهفيذكرناصافكلى.الحلاقعندشعرهاوتجعد..ء...

الىأسبابهترجعوالتبرجالتأنقوجوهمئالمحاضرةبميت!االاحلاوالامموالما

فانثمومن.ممىؤولكلهوالجتمع،معاوالرجلالرأةذهبواأخلاقهمذهبتهمفدن

ذاتاليومالعربمةالمرأةبهاتتصفاتىالسرفةالاناقة،فقدبحثنافيالجوهريةالنقطةالىنصلهناومن

هذايتغيرولن.كلهوضعناعلىأكيبدةاجتماعبةدلالةوالمساحيقاللابسمعاملعلىالسيطرةعلىاليهودعمل

وانما.البصرةجامعةفيتلقىمحاضرةبمجردالوضعبذلكوهم)؟("المودة"مشلزماتمنوسواهاوالعظور

واتخذتنقولماالعربيةالحكوء،تسمعتاذاسيتغيرالمالعلىفشميطرونالغرضينتحقيقالىيتوصلون

المحافظة4وهدف،دي!يةاخلأقيةفلسفةلهعاماتخطيطالاأكبربيععلىيعملونلنهم.والاخلاقالدينويفسدون

ألاقتصادورفع،المرأةكرامةوحف!العربيةالامةاصالةعلى،العالمنساءالىالازياءاومنتجاتاللابسمنممكنمقدار

اسرائيل.ضربكلههذابنتيجةثمومنالقوميوتسربتوانفاقاشراءالنساءزادواالانماطغيروافكلما

قتلايضايحققونوهم.اليهودجيوبالىالاموال

ا!لالكةنارك.وينشرونالتفسخفيشيعونللشعوبالقوميةالاخلاق

فقد"يهود!ابتكارالقصيرةالملابمىوانما.ألشهوأت

وقىوباالو!انشلصثا!،تو"الشماندينلمرىءاغيرالاخض!طيشيع.والرذيلة ...ولس-الحي!-،ء.ليرولالركه"!ولىالسساءأر.لاءارلمحعو

الاهـرافلىولمتنتمرالاسرةوتتهدمالفتاةطهارةولضيع

العرمطالخلبم-العص!قموبوءضائعجيلري!شأالابرياءالاطفالويبتلراالحنسية

...والمرأة.ضحافلونونحناليهودلصنعههزاكل.مر!ص

نال!اانفهلامتهاوحضفحتفهاالىتسعىالعربية

31"دا!71دار"ومنشورات"الآدا!".مشلة.قوددههريحمع(3اللعالميالليهودي"كتالطراحع)1(..

مدرسسحهوادوا!ومحلال!كمبلوريعوكلاء..أحلامها-منولمب!هدالعر! مم!،اطلبواالىبنداءأتوجهانأودالمحاضرةهذهختاموفي

اللعالمىكأاليهـوديةخطر))ا!تلالمه!!اكتا!ثبمهذابواجع)2(

."والمسيحيةالاسلامعلى
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